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ـ�ن ا���ـ�م �� ر�� ا����ل��  

  ا��ـ��س

  !� �  ر�� ا��ــ�دة  ا��ــــ���ع

 

 ا�%$ء ا�ول

  (�ا���� �� ا�)'�� ا��&�  

  1%�ل ا�0/.'- :ا��+* ا�ول  

   ....................!��� ��ا������ت ا������ :  ا�)�2 ا�ول

  .........................ا������ت ا������ �� ��!� و&�%� - أ  

  .. ..................ا������ت ا������ �� ��!� ا*(��ر�� - ب  

 3
�+ �����: ا�)�2 ا�4�����  .......................-���, ا�

��: ا�)�2 ا�4��5 �� ............ .....................� ��!� ا إ��

 ........................................ا1	�0ءات : ا�)�2 ا��ا67

 .................................ا�(4 -(� 45 ا�3ا*2ا������ت  - أ 

 ...........................ا�(4 -(� 	38 ا�7(��ادا������ت  - ب 

  ...........................	38 ا�(:3��  ا�(4 -(�ا������ت  - ج 

 ا�4�
3ا��+*   

 ���� و1<;=:>ا��ا�; :�9'8 

  ...... .....................�����  ا��8<=ا�>3ث :  �)�2 ا�ولا

�? ا :ا�4�
3ا�)�2  �@-����. ....................................  

  ....................... .................................*3�2ا45 ا - أ

  .................................................�اد�ا�1( 	38 - ب

  ................................................	38 ا�(:3��  - ج 

 A��Bا�  �CDا���73ت: ا�..........................................  

  E%ا��ا  �CD: ا� ��	كا���� ا�3ا*�4  GH)�7ا  

 ?I��  .....:...ا����  	��  ا��8(�&�ت  ا�!(�و��� : ا�CD� ا�

  

 

 

 ?11    161إ�

?11    13إ�
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 ?14    6إ�
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 ?18    13إ�
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 ?110    12إ�
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 ?114    �G16ر  28إ�
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 ?121    24إ�
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 �G16ر

  

  

  

  

 



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

387 
 

  

  ا��+*  ا�4��5 

  ���'�ت ا� 2ـــ�

  

 ا��+*  ا��ا67 

  ا=�K�0�عا��J�ءات  و 

��ت ا�<�اء  %�1	0ـ�ء:ا�CD�  ا
ول ��	......................  

 4��Bا� �CDا����  ا�(�&�ع ا�......:............................  

81�Lا��+*  ا�  

  7 ?'N��M�&.� و ا���ا�.�ا��;M ا�0$ا1�ت

  ....................ا��3�8�+ %�� ��!�  ا�(Mا�Iت: ا�CD� ا
ول

  ............................. ............ا�(:��N %���&�د  - أو=

�'
�P –,��)��%  N��:)ا�........................................  

�4��P - ت�IاM)�7ا  �Pـ��  ......................................ا�

��ا���C�Qت - را7<�!8&
 ........................................ا

�21�Q - �-�5ا��� ة�..............................................  

��ا�>�C% اM)�7ا�Iت – ��د��.................... ...............  

  .........................)....�W�I(  اGU1ع4��B�:  STا�CD� ا 

  ا��+* ا�2�دس

  آ'�'�ت ا�RM�+0 وا�;(6 

 �CDولاا�
  .........................................���ما��Y8م ا :

4��Bا� �CDا�: - ���Zا ��  ......................... ...........ا�(:0

  ...........................I+ ا��:3ر  ا�7(]�ع - 

 A��Bا� �CDم  ا: ا��Y8ا� M\45  ا�)W�I�(.........................  

  E%ا��ا �CDط ا: ا��C�
��  ��Yم ا)���... .......................  

2 : ���I?  ا�CD�  ا����  ا���� 	��  ا->:D38   ا�	�5 � ��
��اد�7( ا ......................  ..................................  

��� ا ���� 	�� ا ->:�2 ا :��Cدس ا�CD� ا D�  �5� ��	 38
  ...........................................................�(:3�� ا
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 ?142    �G12ر50 إ�

1?42   49إ�

50    �G12ر 50إ�
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?157    59إ�
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  ا�2�67ا��+*  

  ا��N�ز��ت��ا�; 

  �CDولا�
�� :ا_�D�- �!�� إ&�اء �5ض ا�....................  

  ......................�Iا�!� ا�(:��>�ت: ا�CD�  ا
ول �aIر

  �CD4ا���B�0ت  :ا����  ................. ...و��I�H)DTGI��8 ا��

A��Bا� �CDــ�%�ت: ا�Dا��..........................................  

  ....................................ا�\!ــ�_�� ا���D%�ت -  أ

 ...................................ا���D%�ت ا�\8>�ــ� -  ب

 �CDا�E%ا��ا:  �P���2ا���8ز	�ت ا�:<)��%.................  

  .................................................ا��Y8م ا�3ا*�4- 1

  .............................��و ا�(:3 ا�7(��ادا��Y8م 	38 - 2

  �1?ا�4ا��+* 

  ا�0)�دم

  ........................)...�W�I( 	�ــ2  ا1دارة: ا�CD�  ا
ول

 4��Bا� �CDى : ا��	ق ا�(�&�عد�D<ا�........................  

  ا��+* ا�0��6

  :�زU 6M+'�� ا���� ��  ا�)'��  ا��&�(�

3
  ا�%ــ$ء   ا�4ــ�

  ر��م   Qــ�!�

  ا�ولا��+* 

  +�('� و ا�N'190�تا���� ��  ا�<��'�ت ا��  

 )W�1ــ (  

  ا�%ــ$ء  ا�4ــ��5

  أGUــ�م  �0L1ــ��

  ا��+*  ا�ول

  ا
0)��'�أGUــ�م  

  

 ?1107    152إ�

 ?1107     111إ�

  �G1ر 111

  113و  112

114    139إ�

114    116إ�

 117    139إ�

140    152إ�

140    148إ�

149   152إ�

  

�160 إ 153  

153   156إ�

�160 إ 157  

  

161  

  

1 ?162   175إ�

  

  

  

  

 ?1176    178إ�
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 ا��+* ا�ول

 ا�0/.'-�ل ـ%1 

���  :ا�و�ا���دة   Dا� ��	 ����� E �   :ا�� ��5-

1   - +I ت�I3��� -�i ا������ �����م  	����ت ا�!�E وا
	��ل ا���Dر�� وا�j
 ،�P��5��، و�(� ا�\�زه� 45 ا��T أو ��أو -\�ر ��	�8P ��%�U 4C)a- 4)ا�

��ا�\Mا_� %:�0 ا	(��د�� أو 	�� .  

  : �، أ�� آ�نـ!S هmا ا���ـو�] 

 - �������ص ا�m�+ �(3*��ن 45 ا�\�ز ا
	��ل ا�pq� 4����Dا� Eا���
  . اء &��E ا� �ا_r ا
*�ىز�� ��!� أو و���(H� إ

� apـ2 -  p
��� -3*2 ه7Qء ا!U صـأو� .  

��ت ا�7(��اد -   2��	.  

  ا�)2ــ� ا�ول

�<� �ت'ا�<�� �Lا� �.M�&��  

�<� ��&�M.�ا� –أ �Lت ا��<��' �7ـ�Kو:  

� E و&�%� �����   :  2ا���دة -	 ���Dا�� ����5 ا�:   

���ت ا�( 4��Dم %�H ا��8(\�ن، آ�� &�ء -���H0� 45 ا���دة-  1�C)ت وا����  .4 ا��!

  . ا
�Wpل ا���Dر�� -  2 

���ت  -   3�C)ت وا����I+ ا��8(�&�ت أو ا�! �_E   �� ا�>�ل ا
4�P،	ا��!
����� �� ��!� وا��C(�ردة وا��M\8ة و�D5 �<�وط ا�!�I ���\��% E+ �!2 ا�

  . ا�(\�ر ا��C(�رد�+

  .   5ا��!���ت ا�( 4��Dم %�H -\�ر ا�\���، آ�� &�ء -���H0� 45 ا���دة  -   4

5   -  �HC0�
���ت �C)ا� :  

�� ا�����D8 ا�( 4��Dم %�H ا������ن ����� - أ  Dا� t�!B- ت������ .  

�� jك ا
GI - ب  !�)� ،�HC0�
�� -�i ا��B!(� ا�( 4��Dم %�H ا������ن �����، 
 �H-ا��B)CI ت��&�T أو �P����-H� ا�&�T r&��% ،�0�)�-C(��2  أ��7 	ا��

��ت *���� ����� 	هum ا
GIك 7 �\�ز ��	���D�0ة  �� ا��I ن�a- ا�� ��5 أو
 .   �D!U9 ����دة 

وأ�Wpل ا���I3ت وا�!>A و&��E ا������ت  ����ت ا1�\�ر وأداء ا���I3ت	)   6
+I ��j ��ر�Dل ا���Wp
 (*).ا��!���ت وا

��ص ا�m�+  - أ -   7)p
��ع ا���Dرات أو ا��>Gت ا�(\�ر�� ا�(4 ���ر��H ا%
�دة 	����، �:3 إ	�د�� أو 	(�، وذ�i %:�0 ا%���H��<(�ون هum ا
GIك 

�H��% .  
                                                 

 .�8C�1996  م.قr&��% ��3�I70  +I ا���دة : 6- 2ا���دة (*)
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45  إ����H<�اء أو %�E ا
GIك ا��<�ر ا������ت ا�( 4��Dم %�H ا���]�ء  - ب  
�Cة ا��D0ا�%�D .  

��ت -\M_� ا
را�4 
&2 ا�!�8ء و%���H ا�( 4��Dم %GI �Hك ا�E[D  - ج  ��	
x% ا�����ل E��>)45 ا� �H�  .ا
ر���، و�D5 ��<�وط ا��8:�ص 	�

ا�48aC أو ا���::� 1��اء ا�8<�ط  ا�7(���ل����ت %�8ء ا����رات ذات 	 - د 
4 أو ا�(\�ري و%���H إذا آ��M\8I tة 45 إ�Uر �<�ط ا�(���� 	48H أو ا�:�8ا��

x% ا�����ل E��>)3د 45 ا�<I ، آ�� ه���ر�Dا�� .  

8   -  +I ����)Cء ا����p
�� jا��(�&�ة 45 ا_M& أو ���� ا
دوات، وا�����a آ�
��ء اp
�� أو ا��!U ���ر آ��\Tأ +I أو ا�0 � أو rهmأو ا� +�-G!ا� +I 3ة�D��

 +�، I+ ا�(����0 ا�\��آ��، وآmا ا�(>, ا�80��   71 -   02و   t<-01   - 71 ا����
��ء ا��<���� 45 ا��\��p
��، وا
دوات ا��(��D وا�P
�3ة ->t 	اDت ا���

+� .I+ ا�(����0 ا�\��آ��   99- 07و 99-   06ا����

9   (D� 4)�8 ا�>�ة ا�Hر�� ا����I ر�U45 إ �DD<ت ا������ص ا����p
�م %�H ا
��ن وا�<�آ�ت، %��(�8Bء ا������ت ذات ا�]�%E ا�]!4، وx!p ا�]!4 ��ا�]!

  .وا�!�]�ي

  2&Q� ،ي�[��z ا������ت ذات ا�]�%E ا�]!4، وx!p ا�]!4 وا�!� ���و5
��� ا�� ��5 إ�� أول ��8�� � �8	�H ����� 	إ* �D��1997 ا�   .j �D!- xأ� ��

��� ا�� �Dا� ��I ����� ����* 4)م ا���U1اء وا��1�% �D��)ت ا���I3��5، ا�
 +I ��&Gت ا���C�Qا�� �HI3D-j��Iا���� �<:�� ������� -�i ا� .)1(  

��تGت ا�80�� وا
���ب 0ا�> - 10�C)أ��ا ا� ,�)��%	 +I أي �H�Y8� 4)ا� �H
��ص و�� -:�ف ->t �(�ر ا�\����ت ا������ ��(<��E ا�\p
ري %x �ا

  . ا���2

11 - I3�  . ا�!��3 وا���اGPت إدارةا�(Q- 4د��H  وا�(��a?�ت ا��(���H��% �D-, ا�

 ا���T�Cت ا�a!�ى و�<��Uت ا�(\�رة ا��(�3دة %�D-�Hم ����ت ا�!�E ا�(4 	-   12
ا���0�aن   %�� ��!�   ا�( 4��Dم %�H ا�(\�8B)��% �_Mء ا������ت -\�رة وآmا

   .�Y8م ا�\Mا��45ا������ن 

�� �pاء وإ	(�3دة �D:3 %��(\�رة ا�� ��	 E��دة ا�!�E ا��>�DD و�p S5وط ا�!
���� ا�<�وط 	%��(\M_� وا�(4 -(��5 -Zا:   

�� ا
�I 2+ ا�(\�رة 	�\r أن -(��S ا���اد ا����و�� ��!�E %@ر%�� أ�8Pف  -  
  )2( ؛ 3د ا���اد ا����و�� ��!�E	ا��(�3دة، وهmا ��HI آ�ن 

  - D��[% �}�HI 2<ن ا���a� أن r\��C- �N ����I3 ا�mا-��%.  

 13   - +�I@)آ�ت ا��pه� ا�!�8ك وM\8- 4)ت ا���  )3( .ا����

�<� ��&�M.�  -ب  �Lت ا��ا�<��'�Mر�0'Qا:  

�+ أو ا7: 3 ا���دة�����ص ا�]!pq� \�ز�	رج �* �HU�>� ED� +�mا� +�(!�ر�
                                                 

 .�8C�1996  م.قr&�70  +I ا���دة ��3�I %�: 9-2 ةا���د )1(
 .2001ت ��8C .م.I+ ق 10و  �8C�2001 م .قI+  12 �د-�+ا��r&��% ��3�I   : 12-2ا���دة  )2(
 .�8C�1995  م.قr&��% �~3<I38  +I ا���دة : 13-2ا���دة  )3(
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H8I�، 7آ(�Cب �:- ��N  �0P�	I\�ل -]!�S ا����، أن ��(�روا، %�8ء 
aا�� �����% +���� ا�� � ،�5	�0Dا� ��	أو  E�C% ودواM� ت�� أن�I3*:  

   ؛��(:3�� -  

   ؛�ت ا�!(�و���آ�<�� - 

 - ��+��*Zا ،�����% +�0�a� .  

  .  42ا���دة �45�x 	ا��8:�ص  %�1	�0ء��C�Qت -(�(�Y8% Eم ا��<(���ت � -  

� E ا���8��ن و&�%� ��Y8م ا��% �N 4D�D<ا� .  

�� 	�� إ�\r أن ��H8 ا7*(��ر و ، 45 أي و�I t+ ا��8C��r�U +a ا7*(��ر
I0��	 ا����م ��!N :ا
	��ل ا�( 4��aI �H� E!)ن �5ض ا� ��!�، و� ر�� (<

 x�5 r))a� يmا� �H>4 ا���ي mا� �H>ا� +I ول
��m5ا ا	(!�را I+ ا���م ا
  . ا7*(��ر

 ��  .ا �H8Iءأو &M ت��a+ أن �<�2 ا7*(��ر آ2 ا����

 <� �� �I+ ا�8<�ط	4 45  ،�2 -�8زل أو -��, H)8- ر و&�%� 5(�ة���W]4 ا7*(
  . �I �!�C+ ا��8C ا��B��B ا�(4 -�4 ا��8C ا�(4 %3أ 5��H ����ن ا7*(��رد 31��م 

2 � ��8��،ا7*(��ر  دو�>3 �<� �� �IzD P� ،N��D�~G~ 3م 45 ��ف pأ ،�H
  . 5(�ة ا�D �ء آ�2!2 

  �2 ا�4�
3)ا� 

 '>��Lا� \M�>:�� ?ـ���  

  :ا�� �%0 ��)8�D:3:   4ا���دة  

1 - 
��ص أو ا�<�آ�ت ا�m� +�pا�D% ن�I�0: %��(_ر ��أو ~��� ��C���اج أو 
Pا��8(�&�ت �	و �8 )��% �H3و�H�)�:% 2��<)أو ا� E�80: �H)PI أو �	�8D +��و�

3 :8�E �:45 ا�(�H_�[	إ p�H8ا� �H�a_- يm4 أو ا���ض ا�(\�ري ا�D x�3م 5
�H)Cو��� ، �Ha�H)C� أو �H���)C� 4a� iا ء ذ�� i�tIM�)ت ا���8�E :ا�( 	��

  . أ*�ى أم 7 د3ام، �Iا�أو ا�(>��2، ا�(

2   - 
��ص أو ا�<�آ�ت ا�(I G�5 2�<- 4>2 ا�pا:�� E��DI 45 ،م������H أو :
ا�(\�ري و-���!E8 �H ا��8(�&�ت أ:� %TD(� *�ر&2a% ،�H ا
	��ل ا��(��

�H82 ا�(_ا�BI ،4 r��i ��ا ء ذهum ا��8(�&�ت، و إ�3اعأو  وإر��ل�ز�� أو ا�(��
  . �Iن %umH ا������ت أم I�D7+ � %���أ%�� t<- t	�IG أو 

3   - 
��، ا�pاW�� 38ونC� +�mص أو ا�<�آ�ت ا���D ت ا��<�ر����م %������H� إ�
  . أ	uG  2 و �1-�+ 45D0 ا�

���  :  5ا���دة  % �!)�����\��%:   

 - ���� ا��( ��8 	���C)ت ا���pء 7 أ� �H���)Cص��p
ا���د��ن 	�دة ��Yا  ا
��(�H أو ![��HI3ا�   ؛�7(

  - �_M\)��% ت %��\��� أوM\اء أ��� ،��~��I ر���@% �)- E�� ���C- ت��   ؛	��



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

393 
 

  -���Cا�� ���aا� �\T +a� ��HI �H���� 8I(�&�ت �H&�I 1	�دة %�C- ت����	. (*)  

��، آ�p 2آ� -�aن 45 -!��� �pآ� أ*�ى أو ->�p 3�- tآ�  :6 ا���دة 	�5
- �Hأ� �a<% �H-إدارD لGW)��% ا�<�آ���5م umه +I 3ة �5وع	ع أو  .  

  +I G�5 3ارةI و-�3 ا�<�آ� -�%�� �<�آ� أ*�ى أو،�H�!�  �H�5 i��- آ��p 2آ
 ��!�jأ �Iرأ���ل وإ �Y�I �Iص، إ��pة أو %�ا�]� أ�p�!I ،ة��ا�<�آ� ا��3

45 &����ت ا�<�آ�ء أو ا���Cه��+ أو -��رس ا
�Pا �H8	 ��ت ا�( 4��a+ ا�(�!
  . �ارDو��_, -<�2 ��]� ا�

  �[�Cا� � )D�% ،آ� أ*�ى�>� �H�وآi�m ا
C8��% ،�I!� �<�آ� ��aن 5
�+ أr�j أ	 ���- ST ، �Ha��- 4)ة ا��p�!ا�� ��j ة أو�p�!ءا�� �\I ،? إدارة 

M\ا� �a<%و��، و
ي -��I i+ رأ�����p�!I ، �Hة أو %�ا�]� ا�mء ا�<�آ� ا
��ص ��H 45 ا��ا�E، ��]� ا-��ذ ا��Dار، ��اp45  ءأ iأو 45  إدارة، آ�ن ذ�

��\I ت أو�	آ�رة ?ا&(��mه�4 ا�<�آ� ا���CI .  

 pو%�3 أ���و ا�<�آ� ا��3��ة وأ	 � ء،��P و�]�CIء I�\? �H-إدار 
و�5وع وأزواج  ءوأ%�8 وأ�HIت  ء، وآmا �%�ا
&�اء و�0��Iه� و3Iراؤه�

��ي ا�<�آ�ت ا��(�0	� 	+ ا�<�آ� وأ	 �CIء��\I ،? �H-إدار ��3Iو��H .  

  ا�4��5  ا�)2ــ� 

 ا�&�M.ــ� إ��'�'�

   :%��\Mا_�-�(!� ا������ �t�- 3  :  7ا���دة   

  - � ����� ا�! �	� 45 ا�\Mا_�، 5�C- وط�>� �D5و M\8- �I38	�E�   ؛z ا�!

�	�a- �I38ن ا� -  �I3 >أو ا� x8	 ا��(�8زل S<داة أو ا�Qأو  4ء ا�� �&Qا��
��ت  إذا  ا�3را��ت ا��M\8ة �3 ا�(���t أو ا�(M\��% t�Wا_�،�����% �I
-��S ا

      . ا
*�ى

  �2 ا��ا67)ا�

  ا�Jــ��ءات

 ا�;اQ* ا�30 :�0 (3ا�<��'�ت  -  أ

��� ا�� ��5 :  8ا���دة   Dا� ��	ا����  S� :-I +I �8B)C\�ل -]!
 1   -  4-@� ��% �D��)ا�� E���ت ا�!��	 :  
ا��8(�&�ت ا������ ����� ا�:>4 	�� ا��>�م %��(�8Bء ا��>�م ا�>��اء  - أ   
  ؛ 3Iة��\ا
�z  - ب  � ���5 +aا��>�م و� ��	ا�:>4   ����� �����أ�Gخ ا�>��ا��ت ا�

�D5 N%mول %�3 ا�
 ؛ا�!�E ا
�+ ا������ �� - ج -G!وا�0 � وا� ،rهmت ا��	�8:Iا� ��ن ��.   
2   -  ��!I +	 4���&1ا �H���	2 ر�� أD� +�mص ا���p
ا������ت ا�( 4��Dم %�H ا

100.000  ��!I +	ت و�I3�دج،    130.000دج أو ��Cو�Q�� �!C8��% ،xدي ا�
�!�� �� +�����  . C8��%!� �!��4 ا�

                                                 
  .2005م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I25 ا���دة : 5ا���دة (*)
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  x�آ2 و�(]!�S أ�aTم هum ا��D0ة، ��aن ر�� ا
	��ل ا1&���4 ا�mي ��(�3 	�
 xU�>� 48رس ا������وإذا ��  ،�D%�C�8 ا�Cل ا�G* SD<- يmا� i�8، ه� ذ��

 �8Cا� ���U  
 ���U SD<ل ا����	
�� EI ر�� ا!��8- x���	�8ي ���� أC3ر ا��!�� ا�D� ، �Hآ�

 . 5(�ة اGW)�7ل
3 -  ���BI �	��\ء ا�(�%�� �08? ا��� 	
ا������ت ا��M\8ة %�+ ا�<�آ�ت ا

  )�aI. )1ر I+ ����ن ا� �ا_r ا��!��pة و ا����م ا����~�� 3T138د-x ا���دة 

��� ا�� ��5:   9ا���دة  Dا� ��	ا����  +I �0�- : 
1   -  M!��!M ود��S ا7*(!�ز ا��E8P 45 2��)C هmا ا���% �P����ت ا�!�E ا���	

3��C��% �P��  . وا�>!�ب ا��E8P 45 ����)C هmا ا��3�S، وآmا ا������ت ا�
2   - ����	 �D��)ا�� E�  :  %ت ا�!
  -  +���� ا���Mو&�+ %���aC أو ا��>�jو +�Mا���آ ��j r�ا�>��r، �<3ة ا�>�

  ). 04 -  01ت ج ر�� (%��اد أ*�ى 
�+ %��اد أ*�ى ��<I أو �aC��% +�ا�>��r و�<3ة ا�>��r ا���آM�+ أو ا���Mو&

�r ا
�0Uل )  04 -   02ت ج ر�� (�T i19 - 01ر��  .ج .ت(،  %�� 45 ذ� (   
3   -  ��8Uا��اردة 45 ا��3و�� ا�� ���73���ت ا�!�E ا����P %���8(�&�ت ا�:��	

  )q�)2دو��، 

�� �[I	� �3D)�� و&!�ت  -   4Y8- �H53ت ه�I3* ر�U45 إ �DD<ت ا����ا����
 SD<� 7 وا�]�!�، %<�ط أن +�&�)<��� �::�I ��3)�I ن أو %@���ر�\���%

N%أي ر �	ا��]� umل هGW)ا� .  

�3 إ��m- r:� �Iآ�ر�� �<3Hا ء ~�رة  ا������ت -   5Tا�� �H53ن ه�a� 4)ا�
 ��I��	 �	��& EI �I�!48 ا��Uا�� ��ا�(>� ��ا�(>��� ا��48U، أو �<�ف &

������� �0:% �C�QI �	��\I أو .  

��رات - 6C3ة أو ذات ا��ا�\3 ��T��Cا� I3أ�� ��8ات 	�� ا
آG~ �)03 ( �Bث 
��رات ذات  I>�ك %�a!? ( �3�  �2000ا�(�Hا�(4 7 -�0ق ��� أ�]C�� �!C8��%

��رات ذات I>�ك %�a!? وإ��Dد   2500و) M8%�+ (وإ��Dد �pارة C�� �!C8��%  ��
 ?!a�%)الM�3رات ا��08) ا���Cا ا�mث وآG~ ���33ة أو ذات أ��ا�\3 ��)03 (

  +	 �H)���T 2 وزنD� 4)ا� �Bآ
ا��D(�8ة آ�� أو ��Cو��H،   �8�3500ات 	�� ا
��8ات �U +Iف �T 4%�[�Iب ا�(>��� ا��48U ا�m�+ -(�3ى  )5(آ2 *�?

 �H![	 �!C�60   %���� ا�:��>� �2a أر�T��Cرات ا���Cا ا�mوآ �H�و�C- أو    
)4X4 ( �H)+ ، �3�  0025ا�(4 7 -�0ق ��� ا�]�ا��ف ا��\�ه3�U +I �8ة)Dا��

�+ 45 و7����D48 ا��Uا�� ��ب ا�(>��T 4%�[�Iو +�mا� ��!aت ا�\�8ب ا�
 �H![	 �!C� وي أو -�0ق�C-60   .% 

  +	 �H![	 �!C� 2D- +�mون ا��*Z3 ا���]�%�ن ا�0)C�60و   % ��0�- +I
�H![	 �!C� وي�C� �D<)C45 ا����م ا�� .  

                                                 
و��Iد إ3Tا~I1997  r&��% �H+ ق م ��8C  47و�W�Iة %��&�8C�1996  r  م.قI+  �71دة r&��% ��3�I ا��: 8ا���دة  )1(

ت .م.I+ ق 2، 2007م �I. �8C+ ق 27، 2003م �I. �8C+ ق 39وr&��% ��3�I ا���اد  �8C�2001 م  .I+ ق 21ا���دة 
 �8C�2007 ق 15و +I.�8 .مC� 2009ت .    

 40و  �8C�2001 ت  .م .I+ ق 11 و �8C�2001 م  .I+ ق 21و  �8C�1995  م.قr&��% ��3�I41  +I ا���دة : 9ا���دة  )2(
   .�8C�2008  م.I+ ق 17و 2005م �I. �8C+ ق 26و �8C�2003  م .I+ ق

  



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

395 
 

 I33ة أو ذات أ��ا�\3 ��T��Cرات ا���Cا����8ات 	�� ا
آ�B، ا�G~ �)3 (  7 4)ث 
�H)د   �3�  2000-�0ق ��� أ�]�ا��D�وإ ?!a�% ك�<I رات ذات��C�� �!C8��%

��رات ذات I>�ك %�a!? وإ��Dد  �3�   2500و) M8%��p) +ارة C�� �!C8��%
 ?!a�%)الM�3(�8ة آ2 *�? )ا�D3اء   ) 5(، ا��H>ف أ%�8ء ا��U +I �8ات�

�<8I +�M_�<ا� +IMI ض��% +�  . ا������+ ا��:�%

��رات ا��mآ� C+ ا�	ا�(�8زل  +a�� 4_�!\ز ا���)I7ا E5دة د�	3 إ�% ،uG	رة أ
��-Z+ ��+ ا�<�وط ا�3�0)Cا�� +I �}0ا� umH� ا����8ح :  

��رة 45 أ&2  - أ  C+ ا�	ا�(�8زل  ���T 45 ز ا�\!�_4 ا����8ح��)I7آ2 ا E5دة د�	إ
 +�)8� +	 2D�)02 (   ،�H_�8)ا� ��ر�- +I ا%(3اء  

��ز ا�\!�_4 ا� - ب  )I7ا ,:� E5دة د�	رة 45 إ��C+ ا�	ا�(�8زل  ���T 45 �8ح��
 +�)8� +	 3�M� 2&02(أ(   ثG~ +	 2D�و)03 ( ،x�و�C� �8ات أو�  

  . ��8ات  )03(7 ���د دE5 أي G~ 3�% ��!Iث  - ج  

�� أ����T 45 ،x و�5ة ا����G* iل ا��3ة ا�(4 7 �\�ز 5��H ا�(�8زل ا��<�وط  j
��رة وا��mآ�رة أ	 ،uG��a+ أن -Cا� +	 ،uG	أ �H���رات ا��<�ر إ�Cن ا��a

  . I>2 إرث أو -�8زل %�3 ا1رث %3ون دE5 �����م

�+   )05(7 �>(� %<�ط *�?  -�D0م ا��aT45 أ x�I+ هum   3و �8�1ات ا��<�ر إ�
��رة �U +Iف Cا� ��TGP 3م	أ*�، %�3 إ~!�ت  r!C% دث أو�T 3�% ا���دة

��8D)ا� N��:ا�� �:)�  )1(.ا��

��را -   7Cا�I3ذات أ� ، �:��@ة *:Hت ا�����8ات وذات   ) 03(� أ�:�ه� ~Gث 
�H-�3�  2000 ��ة 7 -�0ق ��� أ�]�ا��  ?!a�% ك�<I رات ذات��C�� �!C8��%

��رات ذات I>�ك  %�a!?  �3� 2500و)  M8%�+(وإ��Dد �pارة C�� �!C8ا�
?!a�% د�D�ال( وإM�(�8ة آ2 *�? )دDص ) 05(، ا����pف أ�U +I �8ات�

3I+��� +�%�:I  ��%��<�2 أو %(�ت أ�UاH5� ا���0C، وآmا   ا������+ �Tآ
 ,8P +I ����و��HI آ�ن  ا�]�ف أو ا
�Uاف " و"ا�>�_M�+ 	�� ر*:� �

  . ا������

8 -   i�- �H�5 ��% ،+�M&����% �P��ا���D	3 ا��(>�آ�، وا���%�ت ا����~�� ا�
) ا�(����0   ا�\��آ�� I+ 87- 13 ر��(����ت أ*�ى ��E53  %�>�ك أو ا��\MHة

�@ة  *:�:�  ����&M�I  +>�ك إ��45، ذات وا�3ر&�ت ا��8ر�� وا�3را&�تHا��
  ).ا�\��آ�� I+ ا�(����0  87 - 12- 00- 90ر��  (

�� &3T �H)�_�� ��%rدت ا�(4 ا
�Wpل وآmا وا���I3ت دا���ا -9Y8)ا�� ا�S��) 
�E ا��>�و��ت %�rأ�� �U�S 	+ ا�2D8 أو اGW)�7ل أو /و ا�!>�U�>8%  Aت� و-�

 %:�رة  و�<)� �H����)�7������H& �Hوا ا����E ا�!(�ول �jزات و	Mل ا��Wز
���:T �[>�q� اmآ�رة��  uG	ا  أmت �ادا��  وآ�I3� &�Hا��� وا
�Wpل  وا�

8��H  ا�(4 ،ا�(�a�� 8I<�ت �!�8ء)D-  ه�  أوM\8- �C�QI " اك�U ���� " i�mوآ 
 i�-  �8ةا��)D  ةا��و أM\8 �H%�C<�  اmا�<�آ�ت  وآ �� �H�I  <(�آ�ا�� ا�!(�و�

  )2( .ا�D]�ع هmا 45  �����ن  ا�m�+ ا�!�I  +U+  و�DIو��ه�
                                                 

  .�8C�2005 . ت.م.I+ ق 26و 2001ت ��8C .م.I+ ق r&��% ��3�I11 ا���د-�+  : 7و 6- 9ا���دة   )1(
  .2011ت ��8C  .م.I+ ق  28 ةr&��% ��3�I ا���د :  9- 9ا���دة   )2(
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���,، ا������ت ا��>�U +I �DDف  - 10I 4���>- �aT 2آ +	 �Y8ا� �W%
i8% ا�\Mا_� و ا���-!]� �p�!Iة %�x)�H 45 إ3Pار ا��D8د و آmا ا���Hم ا�(4 

�H% z)���->3د .�Y8)ا� S��U +	 ،38 ا�>�&ـ�	ت، ��  .هum ا����

ا
��T ا�\Mا_�ي و ا�\����ت  ا�E�C ا������ 	�� �!�2 ا�(!�	�ت ��GHل - 11
N��:I ا���I3ت ذات ا�]�%E ا4��C�1، إذا آ���H&�I t ��(�ز�I E\��� 	��  أو

+I أو �0{� أ*�ى +��+ أو ا��>(�&%�a83ة  ا��	�Cن ا���D<)C� +�mص ا���p
ا
�� وآmا ا�(!�	�ت ا���&�H 	��  أي  2ap    وأ��Cت إ����W� ����)Cا��

��Iت ا�����C�Q���. )1(  

- ��0��ت -]!�S هmا ا�(%3���>3د آY8)ا�  S��U +	.  

5�� أو ا�80��، و%: �0	��I آ2 ا�>G0ت  - 12�DBأو ا� ��ا�(�Yه�ات ا�����
8�� أو ا�3و��� ��(��ونUر ا�>�آ�ت ا���U45 إ ��Y8ا��.  

��� ا�� �r&��% �5 ��ار �:3رu ا��3�� �N8 ا1	�0ء I+ ا���� 	���    Dا���م  ا�
r_ا� ��. 

��ت ا
�Wpل ا���Dر�� ��	2، B���%  ��I3أ ا����!I ة�	ا�I EI و �D��)ت ا���I3�ا�
���� و%�����u و ا��Wز وا��Ha%�ء و -@&a��Gوا� ��a�Cت %�7-:�7ت ا�G<ا�� 

�� ا���B~Q ا��8\j أو �B~Qأوا��  ����I��%3ت ا��B�!ب ا��C<� ةM   ���:8Dا�
�+ وآmا  I:�ر�, ��:8Dأو ا� +����I��%3ا� �Hا��	أ N��:� ا_� أوM\��% ا���(�3ة

وا�>G0ت ا���53	� I+ �!2 هum ا�!��Bت %���8!� اT7(�0ل %@	��ده�  اD)�7!�ل
��8Uا��.  

2B���% ��I3أ ا����!I ة�	ا�I EI �0ء	ا ا1mه +I i�m3 آ�0)C- �8ة)Dا���اد ا�� ،
�+ أو ���I��%3ا� �Hا��	أو أ ���:8Dأو ا� ����I��%3ت ا��B�!ف ا��U +I ���<I

+���:8Dا�.  

 r&��% ا���اد umH� 3ةTا�� ��C� د��
0��ت N8I هmا ا1	�0ء وآmا ا�>3 ا�->3د آ
���� و ا�<Qون ا���ر&�����% +�0�a+ ا�����ا��ز +�  )2( .��ار I<(�ك %

14 - !I أ��س ��	2 B���% ��I3أ ا����:  

�� ا��\MHة ����I �TG  - أ!8&
8�� و اU0+ ا��Cا� +���)� �::��� ا���اد ا���C-
 �H-�I3�� �H_+ أدا	 ��ا�\� �TGآ�ت ا���p ات�_�U 3دة و<I ���+ �Iا�= دو�%

��  .ا��M\8ة 	�� *]�ط دو�

آ�رة ا��3C� �I3D ا�>�&�ت ا��!��pة ��0C+ وا�]�_�ات ا��m أداء ا���I3ت - ب
�H)���T و uG	أ:  

 -  �H)���T0+ وC�� ة�p�!3 ا�>�&�ت ا��C� �I3Dت ا���I3��]� أو &� ا�0C+، : ا�
 ،u����دة وا1ر��ء، &� ا�I +0C+ ا���ا�= إ�� 	�ض ا���ا�= وا�(���+ %���Dا�
���� ا�iCI ،+0C ا�0C+، ور�� ا�0C+ 45 	�ض Pو ،Sا���ا� +I +0Cا� ��D8-

,�P�0 و ،ا���ا�= وآ8? ا��-�H0+ وا��Cا� ����M\T �U ا�0C+، و	���� -@&
 ��_�8�0��8، وا��!�ات ا�!>��� وا�(0(�<�ت، وا
-�وى ا��Cا� �H� ��	 +I

                                                 
  . �8C�2003 . م.I+ ق 41 ةr&��% ��3�I ا���د : 11- 9ا���دة   )1(
 . 2008م �I. �8C+ ق 17 ةr&��% ��3�I ا���د : 13- 9ا���دة   )2(
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���� ا�0C+، وp>+ أو -�0�� ا�I E�C+ ا�0C+ إ�� ا���%�ت ا�>3�3�� أو Pو
 ،�H8I ولM80+ وا�Cوا�:��د إ�� ا� ���8ت، وا�(���ل ا��>]�ت ا�!>�T�>ا�

�<>+ ا�! �_E و	����ت ا� �، ) ا�>�و��ت(�8د�S ا���::�  وآ�اء ا�:
+0Cآ2 ا��- +�I@-؛و   

ا���I3ت ا��3C� �I3D ا�>�&�ت ا��!��pة ��]�_�ات وا�2D8 ا�3و�4 ا�(�D- 4م  -  
�H% :  �H	Gوإ� �H0��)%ل ا�]�_�ات و�P�% �[!-�I ��8D- ت�I3*ع وGه!�ط وإ�

���� ا�]�_�ات و	(�ده� وPو ,�Y8-و N��Mا-�H، و-:�H\-8<�ت  ا�(���لI
 ،E_� !ل ا��آ�ب وا��!D)�7 ا��8<�تا�(���ل ا��]�رات  +���)� �::�ا��

ا��آ�ب وp>+ أH)�)I�  و-���H0 وإر��_�H، وا�(���ل ا���رب، اI(]�ء ا�]�_�ات
 �HW��0-ا�]�_�ات و +<pا�]�_�ات، و +I �Hو�Mو� .  

��ص آ�� 3Tده� ا�(<��E ا��( -   15p
�+ اI@- د�D	�8ت�I@)��% S�� .  

�� ا���G_���� �T�8ت I+ أ&2 ا�(�8ء أو %�8ء �CIآ+  -   16a8!وض ا��Dت ا�����	
  . �5د��

�!�و -   17!��% �D��)ت ا����  .ا����

��ب ا����I@%  �Pاض ا���3ة  ذات  ا�(����0   - 18\��% �D��)ا�� E���ت ا�!��	
  . 90- 21- 90- 00ا�\��آ�� ا��0	�� ر�� 

��ت إ	�دة - 19��	+�I@)ا�.  

�+ ا��(���D %@*]�ر ا -  20 I@)د ا��D	ارث�a� ����  )1( . ا�]!

  )2( .ا2%1 – 21

22   -  N��:� ه����I ��I��	 ت�D0P m�ا��0ا_3 ا�(@*���� ا� ��&�8	08- +
��Iت ا�����D0:38وق ���ن ا�P .)3(  

��ت ا�7(�8ء ا��M\8ة �U +Iف ا�!�8ك وا���C�Qت ا������ 45 إ�Uر   –23��	
�  )4( .�ت ا�Dــ�ض ا1�\�ري	��

 )5( .ا�\Mا_� 45 ا��:�8	�  ��اا�3ر ا�>:�دات  - 24

��ت إ�(�ج T:��� %:�رة ا���&x ا��رق -  25���� E!Uو r)aا� �D!U 
 وا��ز�� �������% ا���a, ا��ز�� %�+ ا��Dار ا��<(�ك 45 ا��>3دة ����ا�0Pت

�5�DB��% ,�a6( .ا��( 

26 - �� ا�>�2I 	�� وا
	��ل ا���0�Q��� 48Uت 8<�وا� وا�1(�ج ا1%3اع 	��
  )7(.ا����4

  .ا������ت ا�(4 -(� 	38 ا�7(��اد - ب

��� ا�� �  �5	��   38	I �0�-+ ا���� :   10ا���دة  Dاده�ا���ا��8(�&�ت  ا�(
                                                 

  .2004م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I17 ا���دة  : 20- 9ا���دة   )1(
   �8C2005 م �.I+ ق r&��% ��3�I26 ا���دة  : 21- 9ا���دة   )2(
  2006م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I24 ا���دة   :22- 9ا���دة   )3(
  .2008م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I17 ا���دة  : 23- 9ا���دة   )4(
  .�8C�2009 . ت.م.I+ ق r&��% �~3<I16 ا���دة :  24-9ا���دة  )5(
  .�8C�2010 . ت.م.I+ ق r&��%14 ا���دة  �I>3~:  25-9ا���دة  )6(
 �8C�2010 . ت.م.I+ ق r&��%14 ا���دة  �I>3~:  26 -�9دة ا�� )7(
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ا����0  %���H 45  ا�3ا*I 2+ ا����  ا��mآ�ر، و ذ�i  و�D5 �08?  ا�<�وط  و 
  .%08?  ا�(>�Y0ت

��� ا�� ��5 	38  :11ا���دة Dا� ��	ا����   +I � �اد-��0  أ��  :  ا�7(

1 -  ��  :ا�! �_E ا�����	� ->t أ3T ا
���Y ا�����D<�� �0ق ا�\��آ�� ا�(��

و ا�D!�ل ا��t�Q وا��!�ر وا������8 وا1�3اع، وهmا دون اG*1ل   ا�7(�3اع
z� 4)ا� �P����H 45 هmا ا��\�ل، ����ن ا� %�
�aTم ا��	\���ا���دة  ��رك و�7

178 x8ـI.  

2 - 3�0)C- 4)ا� E_� !ا�  +I 4_�8B)ل ا��!�+I �0ء	ا1 EI ،�� ا�>�Dق ا�\��آ
 �D545و �H�����ن    I+ 213و 202و 197ا���اد  ��<�وط ا��8:�ص 	�

  .ا�\��رك

  .الطائرات المخصصة لمؤسسات المالحة الجوية  -3

صناعة  في الستخدامهامعدة المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة ال -4
مدارس السفن و ىوإعداد وتجهيز و إصالح أو التحويالت التي أدخلت عل

  .ومراكز التدريب المعتمدة الطيران

���ت ا�0C+ وا�]�_�ات ا�\Mا - 5I�-�_ ���HTGPوإ   t�*ت ا�(4  أدG��<)وا�
��H  45 ا���رج�	.  

6 -  rهmلا����)�G�  ��- 08–20- 00ا��0	�� ر��  ا�3D8ي ذو ا�(����0 ا�\��آ
  . 71- 18- 90- 10، وا��D8د ا�mه!�� ذات ا�(����0 ا��0	�� ر�� 71

7 -  E_� !ردة 45ا��)Cر  ا���Uوطإ�>�� �D5و � ��Dو  ا��>3دة 45 ا�� E��>)ا�
�� ا�\�ريY8)ا���ــ2 ا� ��H%.  

8 -  +0Cا� �H&آ�ت  ا����p  �0_3ة��TGت  ا����8�� ذات ا����Uا�� ��ا�!>�
 89- 07و 89- 06و  89- 05و  89- 04و  89- 02و   89- 01�0��  ر�� ا�(��

  (*)  .I+ ا�(����0  ا�\��آ�� ، 89- 08و

0�I 3+:  12دة �ا��)C-  أن +a�� 7 �0ءات	ا1  +� 9ا��8:�ص 	���H 45 ا���د-
�S ا�(����0  11و![-  45 z�:�، إ7 ا��8(�&�ت ذا-�H، ا��mآ�رة 	�� و&x ا�(

  .�i ا��<�%�H� �Hا�\��آ��، %��(�8Bء -

  :ا�<��'�ت ا�N� �0: 30; ا��M;+0  - ج 

���  :13ا���دة  Dا� ��	ا����  +I �0�-�5� ا��:   

��ت ا�!�E وا�:E8 ا�(E_� !��% S��)- 4 ا��:3رة،  -  أو= ��	N8��ا  وm�0ءه	ا1 ،
  : �p�]� أن 

�3 ا�!�_E و - أ  D�/ E��:تأو ا���4 ا�C\2 45 ا��>��!�، وإذا -�mر ذ�i 5 ا1ر���
��ن  72 ��x 45 ا���دة	ا��8:�ص % EI ،48IMا� �H!�-�- rCT ،ن���Dا ا�mه +I

�2 ا�]�ود و �-�ر�\C-	3ده� و	و �H-�IG و��ع �HIأر�� p
�ا E_� !ء أو ا��

                                                 
  27و  I2001+ ق م  ��8C   21و  I2000+ ق م  ��8C  53و  I1995+ ق م   �r&��% ��3�I39  �8C ا���اد : 11ا���دة  (*)

 �8C� ق م +I 2006  ق 29و +I.�8 . مC�2011.  
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�Hوا-\�ه �H)��  . و�

�3 -�ر� - ب  D��  اmوآ ،�H�<I 2<� يm2 ا�\C2 45 ا��>��!� أو 45 ا��\C)ا�
	Iت ا�]�ود وأر���IG �D�-mآ�ة ا�2D8 أو ا�>��Y5 أو ور�� ا�!��H) E 45 ا��~

��%��\��� أو j i) .ذ�.. S5ا�(4 -�ا���rD� EI 3 ا����2 ا1ر���D- وأن ،	 ��
��ء أو ا�! �_N  Eا�(:��p
ا�\��آI 4+ �!2 ا�<�z ا��3D)% ,�a�� ا

��3:)�� .  

���ت - ج  Y8)وا� +�����D�� �0ا�I ��3:)ن ا��a� 7 .)ي آ2 ا��\- �IزGت ا��D�D<
��ء أو ا�! �_I 2!� +I ،E:�>� ا�\��رك، و�3ى ا�!�	p
� أو 	38 *�وج ا

�ان I:�>� ا� �ا_r ا���(��0، ا�m�3D- +م �H� و&�%�، 	ا�:�8ع، I+ �!2 أ
�:�ت  uG، وآmا وGPت ا�2D8 و	ا�G\Cت وا��~�_S ا��>3دة 45 ا��D0ة أ��%

�%�C<7ت وا���!�a2 و�38ات ا�<>+ وا�D8ت، وا�j ��0��� ذaا� S_�~ا�� +I i�
�3ة 45 ا�G\CتDت ا���Iت ا������!~�% .  

  �!C8��%ت�� إ�3اع	+ �U�S ا�!�� ،3��a+ ����40 ا�!��3 أن �3	�ا 	38  ��ر���
��م  إ���� أو I:�>� ا� �ا_r، ا��Yوف وا��زم وا���I ،r:�>� ا�\��رك ا��>�Dا�

و45 آI . 2+ ��8ب 	I SD<)��%x8+ ا��>(�ى وذ�i %> �ر ا���48 أو 
 r\� ،2  إ�>�قا57(�ا��ت\C% 3��!ت ا�GPي ا1ر��لوmأو  ا� E_�!ا� xaC��

E��:ا�.   

 �'
�P  - 	 ���C48 وا��U3ر و:I +I E_� !��% S��)- 4)ا� E8:وا� E���ت ا�!��
  . � ->t ا����%� ا�\��آ�� ا���C�Q ������	ا��>Gت ا�(\�ر�� ا����� إ��

 �4��P  - j- ،xأ� ����� ا�� ��5،  ا1	�0ءI �:D+ هmا Dا� ��I ����� E �و-
 �H% ت دا%08? ا���73ت و�0? ا�<�وط ا�����ل���*2 ا�(�اب ا��48U، ا��!

��ء p
�% �D��)وا�� �H%�C<� ت أو���~
ا�(�W% �)- 4ض ا�(:3�� I+ �!2 -\�ر ا
ا��!���ت ا�]���0 وا�(>, ا�80�� وا�r)a ا��(��D وا
~�ث وI<��7ت ا�\�E وآmا 

�� وا���_�� وا�!]���ت ا�!��3�� وا����م )�Mا� ��ا��(���T����% �Dت ا�80
�� وا�:�ر�P
��  وا��8>�-�ت ا�pوا�:�ر ا�� ��>D8�8ءا�B)��%  ت���ا��!

��\�% �D��)ا��	�وا����م  ��ت -�ر ���� وا���_)�Mا� ��ا�]!���، وا����Tت ا�80
���P
��  وا�!]���ت ا�!��3�� وا��8>�-�ت ا�pوا�:�ر ا�� ��>D8وا�:�ر ا�

��85�+ 	ا�:�درة  +	 +I 2أ� m8I ا�aة أو ه����3 ا�>� ��	�8� +��> .  

   S��)ا�� E���� ا�� ��5 ،	����ت ا�!Dا� ��	ا����  +I �0ء	ا1 +I �:D- آ��

T\�ر ا��a���، ا���م أو ا��3Dودة و ا�\�اه� ا�:�5�� و ا�>�4 و ا��\�ه�ات �%

j ت و�j�:ن و ا�����Dا� z8� �� �I �8��Bا����دن ا� +I ت�	ا��:�8 +I ه���
iف ذ�G* ��	. (*)  

  

  

  

  

                                                 
  .  2008 �ت �8C .م .I+ ق 19دة �r&��% ��3�I ا��: 13ا���دة  (*)
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3
ا��+* ا�4�  

  =:>;'8 ا���� و1<���ا�; :9 

  ا�)�2 ا�ول 

 ا� ـ;ث  ا��N_ـ^ ����ــ� 

��� ا�� ��5  ا��=>8��a)ن ا�>3ث  :  14ا���دة  Dا� ��	 �����+I:   

�� ا��D - أ �C)ا� +I ،ت���!��� �!C8��%�	� !�� 4 أو ا���دي��� .  

�� أن ا���C�Qت ا�(4 -�زع ا���ء ا�:��N ��<�ب، �5ن ا�>3ث ا�mي �8< j =
��� ا�� ��5 Dا� ��	ا���� u3د:% ��_M& أو ���2 ا��B+ آ�:<- +I ن�a)� ، .  

���ت  ا��=>8��a)ن ا�>3ث  !��� �!C8��% ��_M& أو ���2 ا��B+ آ�:<- +I �����
 45 �DD<ا����
��ب ا�(>:� ،2�N!: ا���� 	��  اقإ�Uر  اj 45و ،��Iا����

 S<)CI �5� ا�� ���Dداءا�
�� ا�4����D أو  -�ر��I+  ا%(3اء%�3 أ&2 ��8  ا�C)ا�
 . ا���دي ��! �	�

�� - ب  _M& أو �� . �Wpq� �!C8��%ل ا���Dر��، I+ �!� ا��B+ آ�

  +I ةM\8ا�� ��ر�Dل ا���Wpq� �!C8��%Uا ���  45����Dر�ف �C�QIت ا�(��
�� وHU�>8% ، �!C8��%�ا���ص  ا�U1ر!8&
5��� �(���C�Q���% Sت ا ،xأ� ��j

��!�� ا���� ا�mي �!�D<)CI �D 	38 ا�(�Hء ا
�Wpل، %�3 ا���� ا���53ع 	38 آ2 
  (*). I+ اG)�7م ا��H8_4 ���8<@ة ا��M\8ة ا��8<=->:� ،2��a)ن ا�>3ث 

���ت ��mات I+ ا� - ج  �C)�� �!C8��% ،��ر�Dل ا���Wp
�7�D8ت ا��:�8	� وI+ ا
�� ا��=>8��a)ن ا�>3ث �C)ا� +I .  

ا�! �	� 	38 ا�\��رك، وا��3�mH% +ا ا����  إد*�لC8��%!� ���اردات، I+  - د  
  . ه� ا��:�ح �3ى ا�\��رك

 -  C8��%13!� ��:�درات I+ ا��8(�&�ت ا������ �� ��!�، %�D( � ا���دة  -  هـ 
H��3D- +I ، �B��~اmH% +�3ا���� ه� ا��:�ح �3ى ا�\��رك � ��\��رك، وا�� .  

��I3ت  - و  �� �!C8��%،�I��	  أو ��_M& +�Bا� �!D%��و5��� �(��G0<��% Sت  .آ�
��توا
���ب �C)ن ا�>3ث  ا��a)� أن +a�� ، �H	أ��ا ,�)������، إن  ا��8<=%�

�� ا�(mآ�ة�C- +I ،�!Dر ا�m�- .  

 � z*�� أن +a�� ،xأ� ��j �H)Iت %(!�_� ذ�I3���Dو�4 ا
�Wpل وQIدي ا�
  .����� I+ ا��:� ذا-x ا��rCT=>8 ا��:�م، و45 هum ا�>���، �(�aن ا�>3ث 

  

  

  

  

                                                 
  .2006  ت ��8C.م  .I+ ق 6و �8C�  1998  م .I+ ق 34و �8C�  1994 م .I+ ق r&��%70 ا���اد   ��3�I:  14  ا���دة (*)
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3
  ا�)�2 ا�4�

  :�9'ــ8 ا���ــ�

 :  ا�;اQ* 3 ( - أ  

�<�2 ر�� ا
	��ل ا����E ����� ~�+ ا�! �_E أو ا
�Wpل أو :   15ا���دة 
��� ا��:� ا���I3ت %�� 5�x آ2 Dا� ��	�8 ء ا���� B)��% ،ق وا����م�D<, وا��ر

x-ا�� ��5 ذا .  

   (*):و�(�aن 

��ت ا�!�I ،E+ ا��!��  -  1 ���� �!C8��%4���&1ت  ا���!���  .  

��� ا���اد أو  -  2� +I ،����� �������ت -!�دل ا�! �_E أو ا���اد ا����� �!C8��%
، وذ�i ا�7( �ء3�Iل ا��0ق 	38 ا�! �_E ا��i�- 2%�DI ���C ا��M% ،���)C��دة 

�+ �3ي آ�U 2ف 45 ا�(!�دل% .  

أ	�DT ،uGق  2و 1�+ �D0-45 ا� إ����Hو-I 45 2*3!�� ا�!�E وا�(!�دل ا��<�ر 
اGH)�7ك ا���0و�� 	�� ا�! �	�، وذ�3C- �� �� �)T iد %�3 هum ا�>�Dق، 

���Dا� ��	و&�ب أداء ا����  �H8I @>8� 4)ا� ��  . ا�� � �5	3T 38وث ا����

  �I ���T 45إذاو  ��	<�آ� *���� ����� � �	ن �5�a- آ��p 3� ��	 E�-� ا�!
 ?�� S<)Cا���� ا�� ?�Q� ،i�)� �Iن أ�a- آ��p 3� ��	 ا�� ��5 أو ���Dا�
 +I S![ا�� E��E ا�<�آ� ا��3��8 ��<�آ� ا��<(���، وإ��� 	�� ~�+ ا�!% +�~ ��	

* ��j tة، ��اء أآ����*
��� أم آ���0�I tة �!2 هum اDا� ��	 ����� ����
x8I .  

  . 6و-�(!� �5و	� �H0�%م ا��D0ة أ	uG، ا�<�آ�ت ا�(4 &�ء -����H0 45 ا���دة  

  �I ���T 45إذاو  ��	 ����� E��* �&�- i��� A�T آ��p 3� ��	 E�-� ا�!
 �H��z، أو ���رس 5p �[ة أو %�ا��p�!I رأس ا���ل +I ءاM& �5� ا�� ���Dا�

�E و��_% +�~ ��	 ?�� S<)Cا���� ا�� ?�Q� ،ار�Dا� �[�� x� ل��- ,
 um2 ه!� +I S![ا�� E�ا�(�&� ا��3�+ ��<�آ� ا��<(���، وإ��� 	�� ~�+ ا�!

��ة ��اء أآ�*
��� ا�� ��5 أم آ���0�I tة  �tاDا� ��	 ����� ����* ��j
x8I .  

  �I ���T 45ة أو % إذاو�p�!I i��� ،�&�- 3� ��	 E��z �*�، -� ا�!p �[ا��
 �H���� ا�� ��5، أو ���رس 5Dا� ��	�8 %����� �3I آ��p رأ���ل +I ءاM&
 E�% +�~ ��	 ?�� S<)Cا���� ا�� ?�Q� ،ار�Dا� �[�� x� ل��و��_, -
ا�<�آ� ا��3��8 ��(�&� ا��<(�ي، وإ��� 	�� ~�+ ا�!�E ا��]!I S+ �!2 هmا 

 ���Dا� ��	 ����� E��* ��j اء أآ�ن�� ��*
  . ا�� ��5 أم آ�ن x8I �0�Iا

  ��8�T iا�� ��5، وذ� ���Dا� ��	 ����� E�����a+ أن -�:� I+ ا��!�� ا�
  : -M�� �-�0%�ن 

  - D�1ت وا� �0�   ؛ا����T�8 و�CTم ا�D!� وا���8:�ت�ت �Pا�(

                                                 
  .�8C�2010 . ت.م. I+ ق 15و �8C�2001 . م. I+ ق 21و  �8C�1996 . م. I+ ق r&��% ��3�I73 ا���اد : 15ا���دة  (*)
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  - ��   ؛�DTق ا�]�ا%E ا�\!�_

��0ت ا�( 4�W r\	�� ا�( %�
���Iا��!�� ا���دع  -  ��H-د�	3 ا إ�� إ�3C- 2%�DI E_�!�
  . هmا ا��!��

�� ا�! �_xC0�  Eا���53	�ت ا��(�-!� 	�� ا�2D8 ا�mي ��م %x ا��3�+  -  �C)�
 �H% ص����� ا�� ��5 ا�Dا� ��	3ل ا���� ��� E �ا������ �����، وا�(4 -

 . 	�� 3Tة 	�a- �I38ن �0I-�ة 

�:���8ا����دن ا� 	38 �5ض ا� ��!� 	�� ا��:�8	�ت I+ و��a+ أن -�B 
 ��Pرا����\T
ا�\��آ�� ا�(����0  45 71- 13ا�2:0 ا��a��� ا��mآ�رة 45  %�
���  ا�\Mا_���،Dب ا����ا��C<� 3ة	�� t���)3دة �3ى  ا�(4 ا�Cا�� ���Dا� ��	

Eن ا����دن   و���� �WIد.  

���ت ��mات  -  3�C)�� �!C8��% :  

�+ ~��، أو I+ ~ا���� تا��8(�&��+ ا�!��Iq�~ ���\��% Eال ا��I ،���D8+  - أ  
  ؛ا��:E8 ���8(�ج  ر%N  	�دي إ��xا�(�0�a، � �ف 

  . �+ -�0�a ا�7\�ز~��Iqال ا���Dر��، I+  - ب  

4   - � �!C8��%ـ :  

�(����Iن %��\Mا ،45��a)ن ر��   و�]�ء ا��!�ر، و�� آ���ا وآGء ا�2D8 و  - أ 
�E ا��!��� ا��ا1&�����أ	���I �H+ أ&�ره� �& +I 3 ، أي�% ،�H�!� +I ���!D

*:� ا���53	�ت ا��(���D %�:�ر�, ا�2D8 ذا-x دون ��اه�، وI:�ر�, ا�<>+ 
 z���وا�(�0�� وا�(>�� ،2	�a- �I38ن هum ا
	��ل ��ور�� ��2D8 ذا-x و��(

E53ا� t!B� أن ��	ا�\��آ4،  .  

 �)T ،و�]�ء ا��!�ر ��	ة �D0ا� umم ه�aTأ S![- و z�����ت ا�(��	 t�- ��
   (*) .��آH%�C<� 4� 	�� �3 أH_�5�T 3T�ا�\

�+ %��>�Dق ا�!�3�� ،��a)ن ا��!��  - ب  IM)زات وا�����)I7ب ا�<P
 �!C8��%
 +I ����� E���  : ا�

I!�� ا1��ادات ا���:�م I �H8I!�� اM)�7ام ا���53ع ��!�3��، إن آ�ن ه7Qء  -  
   ؛��I�Dن %(>:�2 ا�>�Dق �>H%�C� ا���ص

  - %�Bا� �&
  . آ��t ا�>�Dق ->:�C<� 2ب ا�!�3�� إذاt أو ا�C8!4، ا

C8��%!� ���0از�+ و-\�ر ا
GIك ا���Dر�� وا��(�&�، �(�aن ر�� أ	���H�  - ج  
ا����I ،����� E+ ا��0رق %�+ ~�+ ا�!�E و~�+ ا�<�اء، %�� 5�x آ2 ا��:�ر�, 

��� ا�� ��5Dا� ��	3ا ا���� 	 �I ق وا����م�D<وا� .  

  

  

  

                                                 
   .2010ت ��8C .م. I+ ق 15ا���دة  %��&��3�Ir :  4 -15ا���دة  (*)
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 5 – W�I�.(*)   

I+ هmا  q� �!C8��% 15	��ل ا�(4 �� �>3د و	�ؤه� 45 ا���دة :  16 ا���دة 
ا��>:��  ا1��ادات�q&� ا��(���D أو  ا1&���4ا����Dن،  x��5��a)ن I+ ا��!�� 

����� �����  . %@ي �0P آ��t، %���8!� ا�\�ز ا������ت ا�

�+ ا������ت ا�� :17 ا���دة % 3Tا��ا z�(���D %�3د  +I	 �I38�E�\ ا�<
 S�![)% x���	3 ر�� أ�3<- �)� x��5 ،�D%�C45 ا���اد ا� �H�ا
�8Pف ا��8:�ص 	�
ا��Dا	3 ا��اردة i�- 45 ا���اد 	�� آ2 وا3Tة I +I\��	�ت ا������ت ا�( 4��Dم 

�H% .  

�!S وأن -� ->:�2 ا� ��!� ��8�%!� 	����ت %�E أو أ�Wpل أو  إذا:  18ا���دة  
tت، -� 45 و��I3*  أو �H�C5 ST7�H��[%إ  t�D% أوj ،�	�53I ���I�5  �)�

*:� هum ا� ��!� I+ ا� ��!� ا���D<)C 	�� ا
	��ل ا��DTG، أو �C(�د 
�!IW �Hإذا �H% �0�aI ي أداه�mا� z�  . �� ��3 ا�<

  ���H>ف ا��>a3 ا�Tأ EI ،482 ا������!�، �*:� ا� � ��	و��>:�ل 
�+ ا1%]�لأو  ��C0ا �ا
و�� ا�( 4��HI3D %�3 -�ر�!� �P�* �0>آ ،x�5:   

 1  -  x�I tI�%ي أmا� z��� وآmا �rD و	�8ان ا�<�P
��� ا������ ا!U
�D0:ا� .  

  . ا�\�ز ا������ �-�ر� - 2

�3ت ا������ أو ا�C\2 ا���ص ا��8:�ص  -  3 � A�T �!��<0>� �\2 ا��P
�x 45 ا���دة�	72 .  

�� ا��>:2 أو!�� ا��3Cد ����� ا� - 4j.  

��� ا��!�� ا��]��ب -� �:�x�:* �)- 4)ت ا��<��� ا�8>� ا��!�+ 	، %�3 ا�(:>
�3ة 45 	أDا��!��� ا�� +I ،uGف�>aو�� ا�
 . (�اض	ا7 إ�3اعا���I3D، %�3  ا

��م %��(�داد I!�� ا� ��!� 	و D(@-4 ا��7  �I38	 م�aTq� �D5و ،�:�+ �U�S ا�
�E �38ات  r�U ��S5�I *�ص 	 ا�x��5 ،�0��C 7 �(� ا�7(�داد إ7 %�8ء�\%

 . uG	ا��mآ�رة أ ا1~!ـ�ت

و 7��a+ 45 أي �Tل I+ ا
�Tال أن �r�U 2!D ا��:� أو ا�7(�داد، 3�%  
  . ا�(>:�2 �ا�D �ء 3Iة أ&��H أر%E ��8ات m8I -�ر�

  :ا=�0'�اد  �Nــ; –ب  

��� ا��>3دة �3ى  :19ا���دة  Dا� +I �!�� �� E���ا�\��رك،  �(�aن ا
��س ا�
��� ا�� ��5	%�� 5��H ا�>�Dق وا����م، %��(�8Bء ا���� Dا� �� .  

  :N; ا��M;+0 � - ج  

ا������  ا��8(�&�ت�(�aن ا
��س ا����� �� E�C8��% ،�!!�  : 20 ا���دة 
 E_� !ا� ���� +I ،�����	 ،��3:)�8ء  38 ا�B)��% ،ق وا����م�D<ا� �H�5 ��%

��� ا�� ��5	ا���� Dا� �� .  

                                                 
(*)
  . �8C�2001  .م .I+ ق r&��%21  ا���دة   �و�8C�1996  W�I  . م .I+ ق I73>3ث %��&r ا���دة  : 5 - ���15دة ا 
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 ا�)�2 ا�4��5 

  ا��<;=ت

  :ا�<�ديا��<;ل  - أ 

��� ا�� ��5 %��3ل 	�>:2 ا����م  :21ا���دة Dا� ��	 x)!C� 1(.%�17دي(     

 :ا��<;ل ا�L�ص -  ب

 )W�I.)2ـ�ة  :  22ا���دة 

 )3(%. 7يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ : 23المادة 
واألشغال والعمليات والخدمات ويطبق هذا المعدل على المتوجات والمواد  

 :المبينة أدنـاه  
  :أدناه أو مشتقاتها المذكورة بالمنتوجاتعمليات البيع المتعلقة .   1
  

 7'�ن ا��K�0�ت ر��  ا��M�>0� ا�%��آ'ـ�
 . ا�!�Wل ا�>�� ا
T:8ـ�، ا�>���، وا�!�Wل  -    01- 01
�� ��G� +I ا�!Dـ� -   01-  02T ا��ت��T. 
�� ��G� +I ا�8Wـ� -   01 – 04T ا��ت��T وM	ا���.  
��ات وأد�jل �5اآx  أp\�ر و&8��ت -   06 -  02 – 20 - 00\pو

�� q� �<��P ��D�Iآ2j أو ��D�I. 
00  -90  -02  -06  - ��%�j ة��WP ت�-�!�. 
01 - 07  -  ?U�[% )دة�!I أو tز&� آ���U �U�[!ا�.( 

 .�U �U��Uز&� آ��t أو I!�دة -  07-  02

أ*�ى  وا��Bم و* � وا��GDCن ا�!:2 -   07-  03
 .�C8I�� �Uز&� أو I!�دة 

04  -07   -  r��a�0ف(ا��I ( 2 ا��Cوآ�% rآ�� ،��!��Dا�
 . �Uز&� أو I!�دة

��ه� I+ * � ا��C]�ت  -   07-  05j38%�ء وHوا� ?�ا�
 . ا�]�ز&� أو I!�دة

06 -07  
 

���C]� و�>�� ) M&)�\8%ر و�4�D% t0 و38�pر  -  
 ?�وآ�5? �0(4 و5\2 و&mور ) ��ل ��40 (ا�(

 .q� �<��P ��~��Iآ�U 2ز&� أو I!�دة
07 - 07  
 

�� �U ،r!<Iز&� أو - WP ر����ر و��Bء و **
 .I!�دة

08  -07  - ���� DI<�رة، �Uز&�  DI<�رة أو %�Dل ��ا�j
 .أو I!�دة

                                                 
 �8C�1997  .م.I+ ق 49و �8C�1996  .م.I+ ق 74و �8C�1995  .م.I+ ق 84و r&��% ��3�I40 ا���اد : 21ا���دة )1(
  .�8C�2001  .م.I+ ق 21و �8C2000 �  .م.I+ ق 38و
  .�8C�2001  .م.I+ ق �W�I22ة %��&r ا���دة : 22ا���دة  )2(
��8C   .م.I+ ق 69و 45و 36و 34و �8C�1997  .م.I+ ق 51و �8C�1996  .م.I+ ق r&��% ��3�I76 ا���اد : 23ا���دة  )3(

  �8C�2009  .ت.م.I+ ق 17و �8C� 2001 .م.I+ ق 21و �8C�1999   .م.I+ ق 36و 1998
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* � أ*�ى �Uز&� أو I!�دة %��(�8Bء ا�0]�ر  -  07-  09
و  ا��a@ ر�� ) 07.09.51.00( ر�� %38 ا�(����0 

 .)07.09.52.00( %38  ا�(����0 

وإن آ���D%   tل ا��Dا��� ��%DI ،�C<�ر، -  07-  13
 �D�0I أو ��GWا� �	وM8I):0I:� (ة�CaI أو. 

 .ر-��ر  �Uز&�  د��� �� -  08-  04-  10-  10
 .-��ر  �Uز&� أ*�ى -  08 -  04-  10-  50
03  - 10  - �� .ا�<�
 .ا����Uل -  10-  04

 .ا�mرة -  10 – 05
 .ا
رز 10-  06
 .ا�:�ر�j ذو ا�!mور -  10 – 07

 .�<�ء 8I(�&�ت ا��]>r� ،�8 و��j-+ ا�>8]� -  11ا�0ـــ:2 

01 – 14  -  �	�8P 45 ��C��Iاد  �!�-��  CI(���� %:�0 ر_
 .ا�GCل و ا
�CIد

 .�0�Tء -  14-  04-  90 - 20

 .�0�Tء 7ز%� و د�? -  14-  04-  90-  30

ز�t ا�M�(�ن و T x-�D)>I(� و �� آ��DI t]�ة  -  15 -  09
�� آ���ويW- �H� . و �a+ �� �]�أ 	�

 .د���I  S!+  وإن  آ�ن �aCIا %���aآ�و -  19-  01- 10 - 10

 .د���I S!+ و إن آ�ن �aCIا %3ون آ�آ�و -  19-  01-  10-  20

 .ا��\�_+  ا�3Wا_��  و�� ���\� -   19 - 02

02  -21  -  �_��� .ا�

��u أ*�ى %��(8Bــ�ء ا����u ا����3�� �jز��  -  22 - 01-  90- 00I
 .آ��t أو 7

 .ا�8���� -  23 -  02 م

10 - 39  -27  - 28  -  ?�aا� t�3�آ��ر)�� ).ا�\

�73�� ذات  -  30ا�0ــ:2 �ا�!�]�ي  ا�7(���لا���اد ا�:
��Y8)ا� S��U +	 �5ا����. 

�3ات ا�0]�� -  38 – 80م !I 3ات ا�><�ات�!I 3ات�!I ت و�
�3ات ا
	<�ب!Iو r��<[ا� ����)C45   ا��

 .ا�Mرا	�
�� -  09- 01م TG0ا� ��a�)�G!م ا�G5
 (*).ا

                                                 
 36،  1998م �I.  �8C+ ق  69و  45،  36، 34   1997م �I. �8C+ ق 51، 1996  م �I.�8C+ ق r&��% ��3�I76 ا���اد   :���23دة ا (*)

��8C   ت.م.I+ ق 17و  2007م �I. �8C+ ق 29، 2004م �I. �8C+ ق 18و  2001.م �I. �8C+ ق   21و   1999م  �I.  �8C+ ق
2009.  
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06  -44      -  �Iو ��3�ا�>3 iaC�� r>* +I ارض�	
�HH%�p. 

 . ورق ا�\�ا_MT 2ap 45 3م أو أوراق -   48 -  01

10  -40  - 18  -48   - a�� �_�Wا�!�ل وا� +I �� . !�ر���0Tت وا�

01  - 49  -  +I tوإن آ�� ��~��I ت�	�![Iت و�!�آ(r وآ(
 .أوراق �08Iدة

أ�!�م أو آ(I r:�رة وأ�!�م ر�� و-���+  -  49 -  03
 .��0Uqل

 . أ��اح 3T +I�3 -   72 – 15م  و 72 –  14م 

10  - 00  -11  - 73  -  ��Mات ا�(>a� ا�� !H\- ��	 ذ�<)CI ء�	و
Iز ا�!(�ولو�W� �H&�I ?���D E�و��د /ا���

 4�� ). و��د(وا��Wز ا�]!
N 90  - 91  - 09  - 84   -  ا(أ*�ىM&آ�تأ�<I ء ( 

10  - 84 �H[%ة ا���ء و��ا�D% 2��- �� .	�08ت و��ا	

11 -84  - E� .�(�ز��j Eز ا�!(�ول ا���

و��د /ا����E 	3ادات ا�� ��ت �jز ا�!(�ول -  84-  13-  11 -  10
/E� .أ�Tاض/ و��د/ 	3ادات �jز ا�!(�ول ا���

 . 	�08ت ��0~� و	�08ت دا�j �D5ز�� أ*�ى -  84-  14

34  - 84   - �H-MH&ن وأ�!�
 .�8P	� ا

30  -10  - 81  - 84   - 2_�Cز ا�!(�ول ا��j 2 إ���ات ا�(>�M�H\- /
4�� . و��د/ و��د ا��Wز ا�]!

 C 30  - 10  - 81  -84 E��Mات ا�(>��2 إ�� �jز ا�!(�ول ا���H\- / و��د
 .و��د/ !��4 ا��Wز ا�]

00  - 10  - 26  -85  �TG��� ����)Cا�� ��ة آ<, ا��ادMH&أ. 

00 - 91  -26  -85 �TG��� ����)Cا�� ��ة ا��ادMH&أ. 

 .ا�iaC ا�>3�3�� و�HH%�p �I ق3�Iات ~�%(� �]� 86 - 08-  00-  10

 .أ&MHة ا�p1رة �Iq+ وا���ا�!� 86-  08-  00 -  20

X  04 - 87   - �* ��ر�HP �8تT�p ز ا�!(�ول�j 2D8% �P
E� .و��د /ا���

 
  

العمليات المنجزة من طرف مؤسسات الكهرباء والغاز والمتعلقة بالغاز   )2
ت ج رقم (والطاقة الكهربائية ) 27 -  11-  21 -  00ت ج رقم (الطبيعي 
00  - 00  - 16  - 27 (. (*)  

                                                 
  .   2007م �I. �8C+ ق 29و �8C�2004 .م.I+ ق r&��% ��3�I18 ا���د-�+ : 2 -�23دة ا�� (*)
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  )1( .)ة البحرية والجوي(المالحة العمليات المنجزة من طرف ورشات   )3

  المواد المنتوجات الخام أو المصنعة المعدة الستخدامها في صناعة وإعداد  
  وتجهيز وإصالح أو تحويل السفن البحرية 

أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفية أو التي تنجز لصالحها ،  ) 4
  . باعةوكذا عمليات البيع المتعلقة بالجرائد واالنشريات والدوريات ونفايات الط

  . أو بيع السكنات/عمليات البناء وإعادة التهيئة و ) 5

المنتوجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية التي تحدد قائمتها عن طريق  ) 6
  التنظيم

  )2(. ملغاة)   7 

  . إيجار المساكن االجتماعية المقبوض من طرف الهيئات المكلفة بتسييرها ) 8

  .المهن الـطبية) 9 

  . ت ترميم اآلثار واألماكن الخاصة بالتراث الثقافيعمليا ) 10

المخصصة للصناعات  )SKD(و )CKD( مجمعات المركبات المفصلة  )11
  . التركيبية للسيارات

  . بائعو األمالك وما شابهها    )12

  . المستفيدون من الصفقات) 13

 . الوكالء بالعمولة والسماسرة )  14

 . مستغلو سيارات األجرة) 15

العروض المسرحية والبالي والحفالت الموسيقية والسيرك والعروض  )16
.والمنوعات واأللعاب والعروض المسلية بمختلف أنواعها  

فيول أويل الثقيل،  والغاز أويل، والبوتان والبر وبان وخليطها المستهلك ) 17
  )3( .في شكل غاز بترول مميع، وخاصة كوقود

   .خدمة اإلقبال على االنترنت   )18

خدمات التعليم والتربية المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من ) 19
   .بما فيها مؤسسات التكوين والتعليم التحضيري. طرف الدولة

ة للقروح ذات التعريفة الجمركية الفرعية رقم   األفرشة الطبية المضاد ) 20
00  .10 .19 .90. )4(  

  . عمليات نقل المسافرين بالسكة الحديدية )21

                                                 
  .. �8C�2011 .م.I+ ق 30و �8C�2006 .م.I+ ق 27-�+ r&��% ��3�I ا���د: 3 – 23ا���دة  )1(
  �8C�2003 . م.I+ ق �W�I44ة %��&r ا���دة : 7 – 23ا���دة  )2(
�3�+ %��&r: 19و  17 – ���23دة  )3(�I  ق 30ا���دة +I.�8 . مC�2007   
  .2008م �I. �8C+ ق 18و r&��% ��3�I ا���دة  �8C�2003 . م.I+ ق r&��% �~3<I42 ا���دة : 20-  ���23دة  )4(
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أدوات وأجهزة الجبارة، وأجهزة مخصصة لتسهيل السمع للصم )  22
واألجهزة األخرى المقبوضة باليد والمحمولة على الجسم أو المزروعة فيه 

  )1().   21-  90التعريفة الجمركية رقم (من أجل تعويض نقص أو عاهة 
طات الخدمات العالجية المقدمة في المحطات اإلستشفائية  المعدنية ومح )  23

  )2( .البحر  العالج بمياه

  .عمليات القرض بضمان الممنوح للعائالت  ) 24

مكيفات الهواء ، التي تشتعل من طريق امتصاص الغاز الطبيعي وغاز  ) 25
  )3( .)  84 – 15،    82 -  90رقم التعريفة الجمركية (البروبان 

 يبصصة لتوضلمخلمنتجة في الجزائر واا األكياس البالستيكية) 26
   )4(.الحليب

  )5(.اةلـغم -   24 المادة 

  76ا�� ا �ــــ2)ا�

 ا=�d�0ك �� ا�;ا�Qــــ3 �ا� �� 

يؤسس رسم داخلي على االستهالك، على المتوجات المبينة في :   25المادة 
)6(: الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه 

  

  التعريفـــــات  تيــــان المنتــــوجاب 

  
  ................................�ا�\� –أو7 
����~  -   t��!aاد ا�(!� وا��I  

 1 (  �_�\Cا�  
  ...........................ا�(!� ا
��د ) أ 
   ..........................ا�(!� ا
�Dp ) ب 

�\�ر  ) 2Cا�................................   
3(   +�*3)�� �!-............................   
  ..................-!� ��S>8 وا�� �   )4 
 5(  t��!aا�................................  

  
  ه�(ــ�   / دج   000 , 3.610

  
  

 آ�/ دج  1.040.00
 آ�/دج  1.260.00
 آ�/دج  1.470.00

  آ�        / دج    620.00
 آ�/ دج   710.00
	�!� ->(�ي  2a�100  / دج   26.00
  ا
�2 45 آ2  	�!� ��		�دا  40	��  

 

 ة، المنتوجات والسلع المبنياالستهالكعلى  الداخليخضع أيضا إلى الرسم ت
 :أدناه 

                                                 
  .�8C�2008 . م.I+ ق r&��%42 ا���دة  I>3~�: 22 – ���23دة  )1(
  .�8C�2004 . م.I+ ق r&��%18 ا���دة �ن I>3~: 24و  23 -23ة ا���د )2(
  .2006م �I. �8C+ ق r&��% �~3<I25 ا���دة :   25-23ا���دة  )3(
  .2009 ت ��8C.م.I+ ق r&��% �~3<I17 ا���دة :  26-  23ا���دة  )4(
  .I1995+  ق م ��W�I48  �8Cة %��&r ا���دة :  24ا���دة  )5(
م  .I+ ق 40، 1997م �I. �8C+ ق 52، 1996م  �I. �8C+ ق �8C�1995 ،81 .م.ق r&��% ��3�I49 ا���اد :  ���25دة  ا )6(

 �8C�1999 ق 44و +I. �8C� �8 .ق 27و 2000مC� ق 16و 2001م +I. �8C� ق 29و 2001م +I.�8    مC�2002  3و  +I
  .�8C�2007 ت .م.ق
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  النسبة ٪  بيان المنتوجات  فة الجمركيةرقم التعري

I  2:0ا� z��)C3  
08.03.00.10 
08.04.30.00 
08.10.50.00 
09.01.11.00 
09.01.12.00 
09.01.21.00 
09.01.22.00 
09.01.90.00 
16.04.30.00  
63.09.00.00  
87.03.23.80  
87.03.23.90  

  
  

87.03.24.20  
  

87.03.24.90 
87.03.33.20  

  
87.03.33.90  

  ��ــ��ن
  Iـ�ز �Uزج

  أ�ـ��ـ�س
  آ�ــ�ي

+��5�aا� x8I وعM8I ��j  
+��5�aا� x8I وعM8I  

+��5�aا� x8I وعM8I ��j  
+��5�aا� x8ــI وعM8I 

��ه�j  
xر و %3ا_�ـ��  .آ0

  ا�ــ�~�ا��ــ�اد 
  	�%ـ�ت �2a ا����د�+

�H)3 ��� أ�]�ا��M- 4)ه� ا���j 
ا�(4 7 و   �3� 2000 �� 	

  �3�  3000 -(\�وز

	�%�ت �2a ا����د�+ ذات 
  �3� 3000أ�]�ا�� -(\�وز 

��هــ�j  
	�%�ت �2a ا����د�+ ذات 

  �3� 2500أ�]�ا�ــ� -(\ــ�وز 
��هــ�j  

30 % 
20 % 
30% 
30% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
50%  
20 %  
20%  
30%  

  
  
20%  

  
30%  
20%  

  
30%  

 

 الخاصةد على االستهالك القواعالداخلي  ملى الرسع يتسر: 26 المادة
القيمة لى ع ملى الرسع بقةات، المطعيل والمنازحصوالت التصفيةبالتأسيس و
  .المضافـة

 %  5نسبة ب االستهالكيخصص ناتج الرسم الداخلي على :  مكرر  26 المادة 
الصندوق الخاص "الذي عنوانه   084-302 ص الخاص رقملحساب التخصي

   )1(. "لترقية الصادرات
ع للرسم ضاخال سي األسافلى االستهالك ع الداخلييدمج الرسم  :  27 المادة 

 . ضافةالم مةلى القيع
قبل اليوم العشرين من  ، يكتتب المدينون بالرسم الداخلي على االستهالك:  28 ةدالما 

س الوقت الذي تقدم فيه البيانات المتعلقة بالرسم على القيمة وفي نف ،كل شهر
يتضمن كميات المنتجات الخاضعة للضريبة والمروجة  اشهري اتصريح، المضافة

   .لالستهالك
لى االستهالك، الذي عتبع هذا التصريح بالدفع المتزامن للرسم الداخلي يو 

   )2( .أعاله 25 قاموا بتصفيته وفقا للتعريفات المذكورة في المادة 

                                                 
     .2006م �I. �8C+ ق 28و r&��% ��3�I ا���دة  2005م �I. �8C+ ق r&��% �~3<I27 ا���دة : �aIر 26ا���دة  )1(
  . 2004م  �I.  �8C+ ق  32 ةr&��%  ��3�I  ا���د:   ���28دة ا )2(
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  الخامسالقســــم 

  )1(البترولية  توجاتم على المنسالر 

المنتوجات  علىرسم  لةالدو نيةالح ميزاصس لسيؤ: مكرر  28 ة دالما 
السيما  الجزائر ،  فيليها عل حصة أو الم  د، المستور  ثلة لهاوالمما يةالبترول

   .يةمركجال قبـةت المراحنع تصي مف

قا للمعدالت فو. دول اآلتيجي الف المنتوجات المذكورة على مق هذا الرسبيط 
 )2(:  ةاآلتي

  )دج( � ا���ـ  :<''? ا��ـــ�اد  ر��  ا��M�>0� ا�%��آ'�

  27.  10.  م
 27. 10  .م
 27.  10.  م
 27.  10. م 
  27.  11. م 

  

  ...................ا�!M8�+ ا���(ــ�ز
+�M8!ا��ــ�دي ا�....................  

  ...���Pصا!M8�+ ا����I 4+ ا�
  ..........................أو��j2ز  

E�  ....)ا����د jـ�ز ا�!(�ول ا���
  

1 .00 
1.00  
1.00 
1.00 
1.00 
 

د عواقل وحصيوالت صفيةوالت ءاعتأسيس الو  تمدد قواعد: 1مكرر   28 المادة
لى ع مإلى الرس فةاضالم مةلى القيع ملى الرسع بقةت المطعاالمناز

  . يةنتوجات البترولالم

  )3( .ةملغا: 2 مكرر  28المادة 

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على : 3مكرر   28لمادة ا
كل شهر في نفس وقت،  من  20 المواد البترولية أن يكتتبوا حتى اليوم

االكتتاب المتعلق بالجداول الخاصة للرسم على القيمة المضافة، تصريحا 
  . تهالكسلكميات وقيم المواد الخاضعة للرسم والموجهة لالشهريا يتضمن ا

تبع هذا التصريح بالتسديد التلقائي للرسم على المنتوجات البترولية الذي يو 
  .  مكرر أعاله  28يؤدونه وفقا للمعدالت الواردة في المادة 

يجب في حالة ما إذا ارتفع الرسم على المنتوجات البترولية، :   4مكرر  28المادة  
على المدينين المنتجين ومعيدي بيع المنتوجات الخاضعة للرسم، أن يكتتبوا تصريحا 

األولى التي تتبع صدور المعدالت الجديدة  )10(زونهم في األيام العشرة خخاصا بم
وحسب شروط تحدد بمقرر من الوزير المكلف بالمالية، ويجب كذلك أن يسددوا 

   .الجبائي الجديد والعبءالجبائي القديم  عبءالرق بين فباقي الضريبة الخاصة بال

                                                 
)1(   ?I��  .1996م �I. �8C+ ق I82>3ث  %��&r  ا���دة ) �aI6ر  �aI28ر إ��  I28+  ا���دة ( ا�CD� ا�
م �I. �8C+ ق 28،  2000م �I.  �8C+ ق 45،  1997م  �I.  �8C+ ق r&��%  ��3�I53  ا���اد  :�aIر 28ا���دة  )2(

  .2007م  �I.  �8C+ ق  31و   2006م  �I.  �8C+ ق  29و   2005م  �I.  �8C+ ق 28 ،2001
  .2002م �I. �8C+ ق �W�I30ة %��&r ا���دة : �aI2ر  28ا���دة  )3(
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تحصل إدارة الجمارك الرسم على المنتوجات البترولية :   5مكرر  28المادة  
س الشروط ووفق نفس القواعد المطبقة على الحقوق فتيراد بنسعند اال

  . تهالكسالجمركية بنا ء على تصريح للعرض من أجل اال

الموجهة  المنتوجات البترولية بتروليةى من الرسم على المنتوجات الفتع 
  . للتصدير

مع مراعاة العقوبات المترتبة عن أحكام قانونية أو تنظيمية  : 6مكرر   28 المادة 
لبيع الوقود المحترق السائل والذي لم يسمح لتعمال أو بيع أو وضع سأخرى، فإن ا
ي ذقة على الوقود التعمال، يجعل هذه المنتوجات خاضعة للرسوم المطبسببيعه لهذا اال
   .يحل محلها 

  صل الثالثفال 

  الحسم تعمليا

واتير، أو فيكون الرسم على القيمة المضافة، المذكور في ال :  29المادة  
والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة  االستيراد،البيانات أو وثائق 

 .ةللضريبة، قابال للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملي

 7  6عم كشف رقم األعمال المنصوص عليه في المادةد، يخصمفيما يخص ال 
بما فيها على حامل  ،جدولوما يليها من قانون الرسوم على رقم األعمال ب

  :اآلتيةتضمن بالنسبة لكل مورد المعلومات ي ،معلوماتي

   ؛الجبائيرقم التعريف  - 

   ؛اللقب واالسم أو عنوان الشركة - 

   ؛العنوان - 

   ؛في السجل التجاري درقم القي - 

   ؛اتورةفوبيان ال تاريخ - 

   ؛منهااد فالمست دماتأو الخ المدفوعةمبلغ المشتريات  - 

  )1(. ددمبلغ الرسم على القيمة المضافة المس - 

  )2(. ملغاة :مكرر  29 المادة  

 وال .الرسم دفع خاللهتم  الذي الفصل أو الشهر بعنوان الخصم يتم 30: المادة

 دينار ألف مائة الذي يتجاوز الفاتورة مبلغ يدفع عندما يتم أن يمكن

  )3(. ضريبة، نقدالل خاضعة عملية كل على )دج 100.000(
يجوز للمدينين بالضريبة الذين يجمعون أرقام أعمالهم على  :  31المادة  

للشروط نفسها، بحسم الرسم الذي   مستوى مقرهم الرئيسي أن يقوموا وفقا

                                                 
  .�8C�2011 . م.I+ ق 31و 2003 م �I. �8C+ ق 45 -�+ r&��% ��3�I ا���د:  29ا���دة  )1(
  .1995م �I. �8C+ ق 50ا���دة  �W�Iة %��&�aI :rر 29ا���دة  )2(
I+  16و  2009م �I. �8C+ ق 24و  2008م �I. �8C+ ق 19و  2006م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I7 ا���اد : 30ا���دة  )3(

  .�8C�2011 . م.I+ ق 32و 2010ت ��8C .م.ق
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من قبل  مختلف وحداتهم أو مؤسساتهم أو  ةالمشتراقل المواد  أو الخدمات أث
  .أو لحسابها  تهمإستغالال

 للمدينين كن، يمأدناه 32ة ادالم أحكام عن النظر بغض :مكرر 31 ادةلما
 الشروط وفق األم الشركة مستوى على حساباتهم يجمعون الذين بالرسم

 باشرةالم الضرائب قانون من مكرر 138لمادةا في عليها المنصوص
 القيمة على الرسم الشروط نفس حسب يخصموا أنلمماثلة، ا والرسوم

 أو طرف من الشروط بنفس تناةالمق  والخدمات السلع أثقل الذي ضافةلما
 )1( .التجمع أعضاء شركات مختلف ألجل

سم مقبوال، إال إذا  استعملت المواد أو المنتوجات حال يكون ال:   32المادة 
و األشياء أو الخدمات في عملية  خاضعة للرسم  فعال، بعد  تحويلها أو أ

 .بدون ذلك

 أقل فصل أو شهر بعنوان حقلمستا الرسم كان إذا ما حالة في : 33المادة  
 أو األشهر إلى الرسم من المتبقي بلغلما يؤجل للخصم القابل الرسم من

  )2(. .واليةالم الفصول

��  ا���اد أو ا���I3ت ا�(4 �\�ز �I ��T 45	3ا:   34المادة �C- أو ��3:-  �
�a+ أن �Qدي ا��:� ا�Z, ا�mآ� إ��  %�1	�0ء، 7 � ا�(��اده��pاؤه� أو 

����  4_M& 3  و���3C-�.  

�+ %�3D �1\�ز �D0P ->(�ي   -1 : 35المادة )[!-�I ن�)C�QI  ن�a- �I38	
آ2  د%��(��اا���ص،   %���x	��  ��ازم  و أ�Wpل، و��Dم 5��H رب  ا���2 

�� ا���ازم ا��8:�ص 	���H 45  ا��3D  أو &Mء �H8I  أو�<I �H_�5ن    ،%<�ا
��� ا�� � �5��N8  ا�>S  45 ا�>C� ��0_3ة  ا���C�Q ا�(4  أ�\Mت Dا� ��	ا���� 

  .ا���2

�I ،  �>�ل ا����   ا��C�Q�� 4����Dد�I أو ->��2 ا�<T ���T  2a:� أو45  - 2
��� ا�Dا�  ��	�4 ��5 أو ا��!�� D!)ا��   E_� !ا���53ع %:3د ا���اد و ا� ، x8I

 �C�Qإ��  ا�� �C<45 ا�  S<ل  ا���  .ا�\3�3ة ا�\3�3ة ا�(4  -

3 -  �I38	3 ا����م�)C-   و �I�:�I +I:3ره�   ا���D8ل،��ض ا����م  ا��
��� ا�� � x��5�5�r\ 	�� ا��3�8�+ %�����  �DIرة، 5(�ةDا� ��	ا �)!B� أن 

I�!��<ا�� ��3D)% �HW�! ا� S_�~ا����8!��>��و ا�� ��!.                                                                       

0�3 ا���C�Qت  ا�(4   -(�m و���� -:!D�% N( �ه� *���� :   36 المادة)C-
���  ا�� ��5 إ�I  و&�%� أو  Dا�  ��	 �������ر��ا��>3دة   ، وS5  ا�<�وط  ا*(

 +�، I+  ن، 	38 -�ر�� * �	mH� �Hا  ا����هmا ا�I ���D+ 3و 452  ا���د-
�,  و ا��8(\�ت  ا�(4   ا	(��د�W)وو��_2 ا� ���Mون  ا���اد  ا
و�I  ��	  3�3&

 ��%�D3ة   ا��ا���اد  ا�\3  i�mو آ  �:�  ��  و ا�(4 ��هGك-��ل ا�>S  45 ا�
  .-C(��2 %�3  إ�� ذ�i ا�(�ر��

%(3D�� �5ا-�� أو %����ت ��0ا-��  �>�ره� ا������ن  ا7	(��دهmا   ر�\r أن �!�

                                                 
  .2009ت ��8C .م .I+ ق r&��% �~3<I18 ا���دة :   �aIر 31ا���دة  )1(
  .I2009+ ق م ��3�I r&��% �25  �8C: 33ا���دة  )2(



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

413 
 

 .و ->�2  إ�pرة وا�>� إ��  ا����  ا�mي �3دG�5 u ه7Qء  ا������ن

�:�ص ا��8(\�ت % �Iردة، ��5 أ�)Cا��x   ��C8% ،���]��r 1~!�ت هum ا��0ا-
 .آ�2 ا��!ــ�رر ذ�i،  %�0-�رة وNm  ا�\��آ4، و إن -��I+ ا�(:�

ا
	��ل   �1\�ز �!�� ا��S<)C -!�	�ا�x  45درا&�% ا7	(��دهmا  و�:�0
���  .�� ��!� ��ا�

  :ا���:�م�\r إ	�دة دE5 ا����    :37ا���دة  

    )1(.� ������!(ا��Dة ا��Dه�ة   ا��7�T 45   Bتإ7   ا����T ،E�C ا*(�0ء45  - أ

�� *���� �� �  - بj  ��  ؛�!� G�5إذا آ��t  ا����

�� �53I	� إذا ا	(!�ت ا������ - جj ��  ،%:H� �0ــ�_

��  أ�x  7 ���دj  E5أو  د E�Cا�  ��رة ،  أو -:3�C�%  E�%  ���T   45 ،  �ا���
 ��%�� tأو  إذا آ�� ، �����H ��<�آ�ت  ا�!(�و��C- ت ، أو�I3��G�  +I(�0دةا�

  . �Y� 42م ا�<�اء  %�1	�0ء  ا��8:�ص  	��x 45  ا���دة

��� ا�� ��I EI29 �5ا	�ة  أ�aTم ا���دة   : 38المادة Dا� ��	ا����   �:�� ،
�+ 3ا -��I ، i	��هGك~2D ا���اد  ا��D%�� أا�mي  ����ا��I �!C)a+ �!2  ا�

 ��  :�� ��!� و ا�(�%��+ ���Y8م ا�\Mا45، و�D5 ��<�وط  ا�(��

��ن، وأن -�:���T 45 z &3�3ة أو I\3دة، %  د�\r أن -<(�ى ا���ا - 
، أو -�:z ��(:3�� أو ا�� ��5��� ��D ا�	����ت *���� ����� 	�7\�ز 

�D م�Y� +I 3�0)C� �0ء]�ع	ا����،  ا1 +I  

�5-� ا�>�C%�ت %�p ��Cاءه� أو ��� آ��H)0، د45  د�\r أن -C\2 هum ا���ا -  
x�<I tي آ��mا� �:�  . %�3 أن �]�ح �H8I ا�

�pاءه� أو  ���C�Q ��3ة *�? ��8ات، %�3 -�ر��\r أن ->�0 45 ذ�I ا� -  
�H_�>إ�.   

  ���T 45	أو ،�:�+ �0P 	ا�(��4  3م �0T ا���اد ا�(t<8I 4 ا�>S 45 ا�
��� ا�� �G* �5ل ا
&2 ا�S%�C ذآ�M�- ،uم ا���C�Q 	 %�����ا��3�+ Dا� ��

�� تا��8Cا3د 	�� �3ر 	�دة دE5 ا���� 	%�D!)ا��.  

r\� د أن��� E5أ&2 45 ا���� د u�:م أ��� I+ أو ا�<I �H+ )20( ا��<��+ ا�
 .�x ا��!�ر ا�x�G* 2�0ا�mي -�  ��<�H ا���ا�4 ا�2:0

�� %:�0 ا�(���ل ا���i -��, إذا -�C�� أ�� -\�ى 7_�H� r!C% 7ت�T ة�Dا� 
�)!Bه�ة ا���Dا ا�mت ������، وآ�� �pآ�ت �Uف I+ ا
GIك 	+ ا�(�8زل 	��


&2 	�� ا�<�اء %����ا�D5 ا7*(��ر ST رT��� E5 45 ا1�\�ري ا��Dض +I 
  )2( .ا�3ا_+ ا���U �&@)Cف

يخفض مبلغ الرسم القابل للخصم، بالنسبة للمدينين بالضريبة، :  39المادة  
حسب نسبة ناتجة  عملياتهملى كافة على القيمة المضافة عالذين يدفعون الرسم 

                                                 
  .2005م �I.  �8C+ ق r&��% ��3�I29 ا���دة  :37ا���دة  )1(
  .2009م  .I+ ق 26و  2006م �I. �8C+ ق  30 -�+r&��% ��3�I ا���د :38ا���دة  )2(
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   :بينمن العالقة 

لرسم ل رج الرسوم الخاضع ي رقم األعمال خاأ ،جهةمن  ،بسط الكسر - 
على القيمة المضافة ورقم األعمال المتعلق بالصادرات من المنتوجات 

   (*) ؛من دفع ذلك الرسم باإلعفاءات المتممة ميسلتالخاضعة لهذا الرسم، وال

في الفقرة  إليهاوبين القاسم المشترك من جهة أخرى، أي المبالغ المشار  - 
ئد رقم األعمال الناتج عن األعمال المعفاة أو الخارجة عن مجال السابقة، زا

 إلىتطبيق الرسم على القيمة المضافة، وتجبر النسبة التي يتم الحصول عليها 
  . الوحدة اآلتية بعدها مباشرة

وتكون أرقام األعمال المعتمدة لتقرير نسبة الخصم المحددة أعاله، بالنسبة لكل  
  . ا المؤسسة على مجموع أنشطتهامؤسسة، تلك التي حققته

بصفة استثنائية، أن ترخص للمدينين بالضريبة،  اإلدارةغير أنه، تستطيع  
، بتحديد نسبة خصم متميزة لكل قطاع األنشطةالذين يغطون قطاعات مختلفة 

  . نشاط أو تلزمهم بذلك

 هذه لتطبيقفي هذه الحالة، يعتبر كل قطاع نشاط، كمؤسسة متميزة، بالنسبة  
  . األحكام

في غضون  تقدم،يجب على المؤسسات التي تحدد نسبة مختلفة لكل نشاط، أن  
مصلحة الرسوم على رقم األعمال  إلىخمسة عشرة يوما، تصريحا بذلك، 

  . التي تتبع لها

بالضريبة، أن تصرح وفقا لهذه الشروط نفسها،  ينةعلى المؤسسات المد
  . فى من الرسومقطاع مع إنشاء إلىيرات التي تؤدي غبالت

يحدد المدينون بالرسم على القيمة  ،عند نهاية كل سنة مدنية:  40لمادة ا 
 ،ناتجة عن العمليات المنجزة خالل السنة ذاتها هيالمضافة نسبة الخصم كما 

، في كل سنة قبل اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس، وعليهم أن يقدموا
نسبة أو نسب الخصم  ،تي يتبعون لهامصلحة الرسوم على رقم األعمال ال إلى
  . المعتمدة لتقديرها اإلجماليةيطبقونها خالل السنة الجارية والعناصر  التي

تقل بأكثر من خمسة أجزا ء من   الكيفية،ه ذالنسبة المقدرة به أنإذا اتضح  
توجب على المؤسسات القيام ء قبل  ، ا مائة عن النسبة األصلية أو تزيد عنه

بتسوية على  الموالية،مس والعشرين من شهر مارس من السنة اليوم الخا
دفع المبلغ الزائد  إعادةه التسوية إما ذويترتب عن ه. أساس النسبة الحقيقية

 الذي سبقللخصم  إضافيتطبيق خصم  وإما  حسمه،سبق  ذيعن الرسم ال
  . إجراءه

الممنوحة  الخصم،أساسا لحساب الحقوق في  الحقيقية،ويجب أن تعتمد النسبة  
وتصبح نهائية إذا كانت  التالية،عن المواد والخدمات المكتسبة خالل السنة 

   .نقاطال تتعدى خمس  السنة،نسبة التغيير عند نهاية 
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فإنها تحدد على أساس تقديرات االستغالل الخاصة  الجديدة،أما المؤسسات  
 إنشاء، ةنهاية السنة الموالية لسن إلى غايةنسبة خصم مؤقتة تطبق  بها،

  . المؤسسة

 إثباتا أعاله،وعلى المؤسسات أن تصرح بالنسبة المؤقتة المنصوص عليها  
نشائها أو اتخاذها وضعية إبحساب شهر  تودعه، الذي أعمالهاللكشف عن رقم 
  . المدين بالضريبة

إذا كانت النسبة المسجلة على مدى الفترة  نهائيا،ه النسبة اعتمادا ذوتعتمد ه 
 المؤقتة وال تختلف بأكثر من خمسة أجزا ء من المائة عن النسبة  المعتبرة،

  . خ انقضا ء األجليذلك عند تار

وفي أجل  الحقيقية،تسوى الوضعية على أساس النسبة  العكس،وفي حالة  
  .قصاه اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس من السنة التاليةأ

 الذي  المضافة،القيمة  الرسم على الخصم،يستثنى من الحق في  :41المادة
   :أثقل

السلع والخدمات والمواد والعقارات والمحالت غير المستعملة لحاجيات  - 1 
  )1(. الرسم ذااستغالل النشاط الخاضع له

الرئيسية  األداةالسيارات السياحية وعربات نقل األشخاص التي ال تشكل  -   2
  ةالستغالل المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضاف

  )2(. ملغاة -  3

  . ملغاة -  4

  . المنتوجات والخدمات المقدمة كهدايا وتبرعات -  5

الخدمات وقطع الغيار واللوازم المستعملة لتصليح األمالك، المستثناة من  - 6 
  . الحق في الخصم

وبصفة  والمراقص،العمليات التي تنجزها المالهي وقاعات الموسيقى  - 7 
ي تنجزها مؤسسات الرقص والتي تقدم فيها مواد كل العمليات الت عامة،

  .لالستهالك بأسعار مرتفعة

   .التجزئـة أنشطة تجارة، وكذا بائعو األمالك وما شابههم -  8 

  . المستفيدون من الصفقات -  9

  . الوكالء بالعمولة والسماسرة -  10

  . مستغلو سيارات األجرة - 11

ت الموسيقية والسيرك والعروض العروض المسرحية والبالي والحفال -12 
   .أنواعهاوالمنوعات واأللعاب والعروض المسلية بمختلف 
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  . التظاهرات الرياضية بكل أنواعها  -13

المواد و السلع و المنتوجات المعاد بيعها ضمن شروط الجملة كما هو  -14 
التي لم يرفق بشأنها كشف قائمة الزبائن المنصوص ، أعاله 5محدد في المادة 
 ، أوال من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -224عليه في المادة 

   )1(.بالتصريح السنوي بالمداخيل

تتم إعادة إدماج الرسم بناء على طلب المكلف بالضريبة ضمن أجل إيداع  
تقوم اإلدارة الجبائية بالتسوية  بذلك و في حالة عدم القيام ، التصريح السنوي
         .% 25بنسبة  مع إضافة زيادة

  الفصــل  الرابع
  واالسترجاع اتاإلعفاء

  القسم  األول
  فـاءاإلعبالشراء  تايعمل

 المضافة،أن يستفيد من اإلعفاء من الرسم على القيمة  يمكن :42المادة  
  )2( :هذا القانونمن  49إلى  43المواد من  مراعاة أحكامشريطة 

 التنظيم جببمو قائمتها حددت يالت األشغال وكذا والخدمات المواد -1 
نابيب األ طريق عن نقلالأو االستغالل أو /و البحث بنشاطات تعلقالم
من طرف  قتناةالمميع الم البترول غازات وعزل الغاز وتمييعلمحروقات ل

ذكورة الموجهة  لتحويلها  بصورة  حصرية  لألنشطة  الموموردي الشركات 
 .جهة  لبناء  منشآت التكريرالمو شغالواد  والخدمات  واألالمأعاله وكذا  

واد والخدمات واألشغال  لملهذه ا الحصريوتطبق في حالة عدم االستعمال 
 30دة لماأحكام ا ،أعالهالمذكورة النشاطات   في العمليات الداخلة  في إطار

   .حسب الحالة ،من هذا القانون 39دة الماأو

ققة من قبل مصدر والمخصصة المشتريات أو البضائع المستوردة والمح -  2
إما للتصدير أو إلعادة تصديرها على حالها أو إلدخالها في صنع السلع المعدة 

لك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية ذوتغليفها وك وتوضبيهاللتصدير وتكوينها 
  . التصدير

المشتريات من المواد األولية أو العناصر التي تدخل في الصنع  -3 
صية التي تستعمل في صناعة وتوضيب أو تغليف أو والغالفات الخصو

 والموجهةأتسويق المنتوجات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة 
 ذاإال إذا نصت على ذلك أحكام مخالفة له. الرسم ذاقطاع معفى من ه إلى

  . القانون

 مباشرة  في  إنجاز  مقتنيات  مواد  التجهيز  والخدمات  التي  تدخل -  4 
عندما  تقوم  بها  مؤسسات   ،التوسيع  االستثمار  الخاص  باإلنشاء  أو

                                                 
  .2005م �I. �8C+ ق r&��% �~3<I25 ا���دة : 14 -  41ا���دة  )1(
I+  31و  2004م �I. �8C+ ق 21، 2001م �I. �8C+ ق 24و  1997م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I54 ا���اد :  ���42دة ا )2(

  .2011ت ��8C .م.I+ ق 10و  �8C�2011 . م.I+ ق  34و �8C�2006 ت .م.I+ ق 8و  2006م I+ ��8 .ق



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

417 
 

 ؤهلون  لالستفادة  منالمشاريع  المأنجزها  الشباب  ذوو   تمارس  نشاطات
الصندوق  الوطني  "أو  "الصندوق  الوطني  لدعم  تشغيل  الشباب "  إعانة 

 .على  البطالة  ينمالصندوق  الوطني    للتأ" أو" صغر  الملدعم  القرض  

إذا  كانت  تشكل  األداة   ال  تستفيد  السيارات  السياحية  من  هذا  الحكم  إال
  )1(. الرئيسية  في  النشاط

ال  ، المنصوص عليها أعاله 4إلى  1 من دون المساس بأحكام الفقرات 
ر تستفيد مقتنيات السلع أو البضائع أو المواد والخدمات المحددة قائمتها بقرا

ويترتب عن دفع  ، من حق اإلعفاء من الرسم ،من الوزير المكلف بالمالية
  . تسديد الرسم، المقتنياتذه الرسم ومراقبة وجهة ه

تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا في حالة اإلعفاء الممنوح بمقتضى قانون  
  . المالية أو قانون خاص

، م على القيمة المضافةمن اإلعفاء من الرس ذلكتستفيد ك: مكرر  42المادة  
المواد والخدمات المقتناة في إطار صفقة مبرمة بين مؤسسة أجنبية ال تملك 

الجبائية  االتفاقياتمساس بأحكام الودون  ي، بموجب التشريع الجبائي السار
مع متعاقد شريك يستفيد من اإلعفاء ، منشاة مهنية دائمة في الجزائر، الدولية

  )2(.من الرسم

من أحكام  لالستفادةالقابلون  ، يجب أن يكون المدينون بالضريبة:  43المادة  
 اعتمادهمقد تحصلوا على  ، مكرر 42والمادة  3و 2 و 1- 42المادة 

  )3( .المختص إقليميا ،ه المدير الجهوي للضرائب ذبموجب مقرر يتخ

باإلعفاء من الرسم على القيمة  االستيرادراء أو شتسلم رخصة ال:  44لمادة ا
 دونإما قيمة البيع من ، ال يمكن أن يتعدى مبلغها، لمضافة لحصة سنويةا

المسلمة لنفس ، للسلع التي تخضع عادة للرسم على القيمة المضافة، الرسم
وإما ، من قبل المستفيد من الرخصة خالل السنة المالية السابقة، التخصيص

خالل السنة ، من المنتوجات من نفس النوع، من دون الرسم، المنتوجاتمبلغ 
  . %15مضاعف بنسبة  ،المنصرمة

المعفاة من الرسم على القيمة المضافة  المشترياتتعد رخص  :45المادة  
الضرائب علي مستوى الوالية أو رئيس مركز  بسعي من مدير ،سنويا

ترفع  أنيمكن . المراكزلهذه الضرائب بالنسبة للمدينين بالضريبة التابعين 
ء على تقديم بنا، ى قرار من مدير الضرائب بالواليةبمقتض ،الحصة العادية

  . بات ضرورة الزيادة المطلوبةإثائق الكفيلة بثكل الو

يمكن أن يمنح مدير ، في بداية السنة المدنية وقبل تجديد الرخصة السنوية
و رئيس مركز الضرائب حصة مؤقتة تحدد ، أالضرائب على مستوي الوالية

  )3(. حصة السنة السابقة عبرب
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تمنح لها حصة مؤقتة  ،  ة شأمن قبل مؤسسة حديثة الن االعتمادعندما يطلب  
ه الحصة لتحديد الحد األقصى من ذوتراجع فيما بعد ه ، ة أشهرثالثألجل 

  . باإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى نهاية السنة المدنية مشترياتال

  : على  االعتماديتوقف منح :  46المادة  

  ني، كل القانوشالمؤسسة المستفيدة لدفاتر حسابية على ال مسك - 

وتقديم نسخ من سجالت الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب والرسوم المستحقة  -  
  .  االعتمادعند تاريخ إيداع طلب  ،فع التي منحتها اإلدارة الجبائيةجال الدآأو 

راء شة السنوية للعند تسليم الرخص ،ء األخير في كل سنةاإلجرا هذا يطالب ب 
  . من طرف مدير الضرائب على مستوى الوالية ،باإلعفاء من الرسم

بناء على  ،من الرسم على القيمة المضافة باإلعفاءتريات شتتم الم: 47المادة  
عليها  أشرتشهادة ، إلى مصلحة الجمارك أوتقديم المستفيد إلى البائع 

، )م على رقم األعمالالضرائب غير المباشرة والرسو(مصلحة الضرائب 
في حالة إستعمال المنتوجات لغير التخصيص ، تتضمن التزام بدفع الضريبة

  : هاداتشتبين ال أنيجب . جله اإلعفاءأمنح من  الذي 

   ؛تحديد دقيق لصاحب الرخصة - 

   ؛رقم التعريف الجبائي للمؤسسة - 

   ؛ءراء باإلعفاشورخصة ال االعتمادإشارة إلى رقمي  - 

   ؛ف دقيق للمستفيد من شهادة ورقم تعريفه الجبائيتعري - 

فاء من الرسم على القيمة باإلع تالمشترياوجهة المنتوجات أو السلع  - 
  ؛35 روط الخاصة المحددة في المادةشإلى ال استناداذا وه،  المضافة

هادة ء من دون الرسم شمولة في الشء الماقيمة شرا ء المنتوجات أو األشي - 
   ؛المضافة على القيمة

، هادة لدفع مبلغ الرسم على القيمة المضافةشخضوع المستفيد من ال - 
 ذهفي حالة إعادة بيع ه، االقتضاءيتعرض لها عند  والعقوبات المالية التي 

     (*).دةالسلع واستعمالها لغير األغراض التي يقتصر عليها اإلعفاء بصفة محد

راء باإلعفاء من الرسم على القيمة شيجب على المستفيدين من ال:  48المادة  
 ،األكثرجانفي على  15في نهاية السنة المالية وفي يوم  ،أن يودعوا ،المضافة

يتبعونه تحت طائلة غرامة جبائية الذي لدى مكتب الرسوم على رقم األعمال 
مفصال يبين نوع وقيمة  شفاك ،)دج 1  00.000(دينار ألفقدرها مائة 

ء من باإلعفا ،أشتروهاو السلع التي أء او األشيأت من المنتوجا المخزونات
  .ول جانفي في منتصف الليلأخ يوالباقية في حوزتهم عند تار الضريبة،

منتوجات أو األشياء أو ال إذا  تعذر وضع جرد مفصل حسب نوع وقيمة هذه
،  يقبل أن يحدد مبلغ  هذه المخزونات  تحديدا إجماليا، على أساس ثمن  السلع
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  )1( .المسلمة طبقا لتخصيصها خالل السنة المالية المنصرمة أولمصدرة االسلع 

الشراء باإلعفاء من  إن المخالفات لألحكام المتعلقة برخص:   49المادة  
لشروط  ا الرسم على القيمة المضافة، المسلمة تطبيقا لهذا القانون، ووفق

لية المنصوص  ، يترتب عنها فضال عن العقوبات الماالمادةهذه  المحددة في
من هذا القانون، السحب  150و 149و 139إلى  116 عليها في المواد

 ، بناء على قرار من المدير الجهوي للضرائبلالعتمادالنهائي  المؤقت أو
  .المختص إقليميا

الجهوي للضرائب   في حالة محاوالت غش مثبتة صراحة، يكون المدير
  .داالعتماالمختص  إقليميا مؤهال إلقرار سحب 

  القسم الثاني
  استرجاع الرسم

من قانون الرسوم على رقم   34بغض النظر عن أحكام المادة   :50المادة 
وإذا تعذر الحسم الكلي  للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم،   األعمال

وما يليها، من الرسم على القيمة    29ضمن الشروط المذكورة في المادة 
  :،  إذا  كان  ناتجا عن المتبقييسدد المبلغ   المضافة  المستحق  دفعه،

  :  أدناهة نيبالعمليات المعفاة و الم-1

  ؛عمليات التصدير -

عمليات تسويق منتوجات و سلع و خدمات معفاة صراحة من  الرسم  على  -
 ؛القيمة المضافة

معفى أو مستفيد  إلى قطاعخدمات  أشغال وسلع بضائع وتسليم عمليات  -
  .الرسم لإلعفاء من رخيص بالشراء معالتمن نظام 

غير انه يحدد استرجاع قرض الرسم على القيمة  .النشاطعن  التوقف -2 
ال سيما فيما  ،تسوية الوضعية الجبائية اإلجمالية للمدين بالرسمبعد المضافة 

 هذا من 58و 38 الخصومات األولية، وفقا  للمادتيندفع بإعادة يتعلق 
  .قانونال

المعدل القيمة المضافة الناتج عن تطبيق ي نسبة الرسم على الفارق ف -3
والخدمات  الكتهلالالقابلة األموال المواد والبضائع و اقتناءعلى  العادي

        )2( .العمليات الخاضعة للرسمة على خفضوالنسب الم

بالشروط الرسم على القيمة المضافة  داداسترمنح يرتبط  :1مكرر 50المادة 
  :تيةاآل

   ؛سك  محاسبة  بالشكل القانونيم -

 ؛اولجدالمن  لصمستخ استظهار -

                                                 
)1(

  .2006ت ��8C .م.ق r&��% ��3�I9 +I ا���دة :  48ا���دة  
I+  30 ،2003م ��8C  .ق I+ 46، 2001م �I. �8C+ ق 24، 1998م ��8C .ص ق r&��% ��3�I37 ا���اد : 50ا���دة  )2(

  .�8C2012 م �.I+ ق 23و  �8C�2009 م .I+ ق  27و 2005م ��8C .ق
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المكتتبة من ة شهريالالتصريحات في على الحساب سبق مبيان الدفع ال -
 ؛طرف المستفيد

للرسم على القيمة المضافة  على الحساب سبقميجب أن يشمل الدفع ال -
  ؛ها التقادممسسلم  ي  المطلوب سداده،  سنوات  مالية

اليوم  علي القيمة المضافة قبلض الرسم وتقديم طلبات استرداد قرجب ي -
للفصل المدني الذي تم خالله تشكيل الموالي  من الشهر )(20العشرين
تقديم هذه الطلبات قبل ، مبالرسبالنسبة للمدينين جزئيا يجب  ،غير أنه. القرض

  ؛أبريل من السنة التي تم خاللها تشكيل القرض) 20(عشرين 

لى القيمة المضافة من الرسم على القيمة عن يتشكل قرض الرسم يجب أ -
من  30ال سيما تطبيقا ألحكام المادة  ،المشتريات المخصومة قانونا/المضافة

  ؛القانون هذا

ه، ويجب أن يلغى من قرض الرسم الذي طلب استردادأن يخصم يمكن ال  -
    ؛فور تقديم طلبه المتعلق باالسترداد بالرسم المدين طرف

 الذي ،الفصل المدنينهاية  الرسم المعاين في قرض مبلغ يكونيجب أن  -

 .)دج1.000.000(دينار مليون ، يساوي أو يفوقاالسترداد طلب حرر بشأنه
م ل ،االسترداد سنوية هم فيما يخصتكون طلبات نالذي ،جزئيالمدينين ل بالنسبة

  )1(.أي شرط يتعلق بالمبلغيتم تحديد 

يقتصر تسديد مبالغ الرسم على القيمة المضافة،  غير    :2مكرر  50المادة 
القيمة على قسط الرسم على   جزئيا،القابلة للحسم بالنسبة للمدينين بالرسم 

 39المادة في  المنصوص عليهاللقواعد الخاصة  للخصم تبعاالقابل  المضافة
  .على رقم األعمالقانون الرسم  من

م على القيمة المضافة غير القابل للخصم و في هذه الحالة،  يعتبر قسط الرس
  )2(.عند تحديد الربح الخاضع للضريبة 

  مسالفصل الخا
  ينين بالضريبة والمراقبةدالم التزامات 

  القسم األول
  ينين بالضريبةدلتزامات المإ 

  : ود ـــالتصريح بالوج  - والأ

  ةيجب  على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيم:  51 المادة
من بدء عملياته، لدى  مفتشية يوما ) 30(المضافة، أن يكتتب،  خالل ثالثين 

ا�mي  -xI3D   ����8ذجالرسوم على رقم  األعمال التي يتبع لها، تصريحا مطابقا 
  )1(: ارة، �mآ� 5�x 	�� و&x ا��:�ص ا1د

                                                 
 2006م �I. �8C+ ق  32 �اد %��&r  ا��، و ��3�I  2005م �I.  �8C+ ق r&��% �~3<I31  ا���دة :  �aI1ر  50ا���دة  )1(
  .2012م �I. �8C+ ق 24و  I 2009+ ق م ��8C  28و
  .2008م  �I. �8C+ ق  r&��% �~3<I20  ا���دة :   �aI2ر  50ا���دة  )2(
  .2002م �I. �8C+ ق r&�31 ا���دة ��3�I %�:  51ا���دة  )1(
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 - xا��  �I
  ؛<�آ� 	�8ا��H%و�x!D و	�8ا�x، وإذا -��S ا

 ؛�C�Q��� 4_�:Tر�� ا�(���, ا1 - 

 -  ���!Ux��\- 4)ت ا������ ا�� ��5*���� �����  ا����Dا� ��	؛  

 - �H�W)C� 4)ت ا��C�Qأو ا�� �C�Qا�� E��I؛ 

 -  E��Iأو �C�Qت  ا���C�QI،E8:ا�� xا�� i�mو وآ،x�8ا�	8(�  �إذا آ�ن 
��W؛%�ا�]� ا� 

 ؛و�I E>2 أو G<Iت ا�!�E ا�( 4���Haـ� - 

��� ا�E�C أو ا��� - !U�H���ء ا�( 4��H\)8 أو  �(�&� 5p
  ؛اد أو ا

��ص ا�m� +��aن  �rD و	�8ان و�DI ا�<�آ�ت، وآi�m ا�� و  - p
	�8ان ا
 45 �H_3ى ا�>�7تإزاTآ�رة 45 إm6ا���دة  ا��.  

�� �\r أن ��z ا�<�آ�ت،5���   :52ا���دة C8% N��:)ا� S5ا��و   �D%�[I
�I،�H:�دق �	  +I  �H�����،4���
�� أو ا��:�دق 	��I1�x �ء و %  اC��� 

��Hو���T 45  ا��3��،�	 z83م ا�	ن ���D4، 45 ا����
�� �D%�[I و I:�دق   اC8%
،�H� .أو I\�?  ا���Cه��+ ا�mي  	�I  ��H8\�? ا1دارة��3او��   	�

�� ، �� إذا  آ�ن ا����� ��  E� �!���i إ:   53ا���دة C�&��x)C�QI r ا��_
3T Gة �:-  ،�H8I���I  �<~وات،  ��5�� أن  �2a� r))a  �  أو 	3ة  وآ�7	�5

  .،  ا��0ع  أو  ا��آ��� ا���(!�ةا*(:�3��HPى  ا��0(<��  ا�(4  ��&3  %3ا_�ة  

 ��Iت ا�����C�Qا�� ��	 +�إآ((�ب هmا ا�(:��I 2a� N+  ا�7(:�د��و�(�
���� .و3Tا-�H �3ى ا��0(<�� ا���(:� إ��

  )W�I. )2ـ�ة  :��54�دة ا

��ت %��(�,  Gت ا�80��، وا
���ب و0� r\	�� 4�Y8I ا�> :  55ة دا����C)ا�
، أن ��I3Dا �!2 ا���ض ا
ول   دأو �08I  ا�(���T 45 ، �H4_�8B 	�ض 	أ��ا

أو  ا7&(��عارة، -:��>� %]!��� ا���C�Q أو ��ع دو	�� ���ذج -H� x��C� ا1
)0I 4ا���ض، إ���� ا��!��pة وا���<j r_ل، � ا� �ا��	
�م 	�� ر�� ا
 ����  . ا���(:� إ��

�+ أو ا����8��+، ا�m�+ 7 �(��5ون :   56ة  دا��� �����ص ا�]!p
�+ 	�� ا�)�
�ط ا�3را�� أو ا���C	3ة <	�� �D)CI �C�QIة 45 ا�\Mا_�، و���ر��ن �

�� وIت ا�����C�Qب ا���C<� ،��8D)را دا1 ا� ��. . . ة ا����I وا�\��	�ت ا��>�
�H ا���ا�G* ،> 4ل ا� أ	uG �ر إ��x <ا��د أن �a((!�ا ا�(:��N %���&� ا��،

��8D)3ة ا�	�C3 ا�3را�� أو ا��D	 ��	 E���)�� .  

 7Qه ��	 r\� ،أ*�ى ��T�� +I0( ءوI ا�W�!� ص، أن��p
��  �اj r_ا� �ا
�I !�، 45 ر�����ن �5ض ا� ��a�� ،ل��	
 �Pا��!��pة وا����م 	�� ر�� ا

5�I �H��H ا�mي ��4 إ��I �> �H)I+ ا��G* 3Dل ا��، �G)�7�%Cم��p�% �Dر 	�
  . %��\Mا_�

                                                 
  .1996م �I. �8C+ ق �W�I83ة %��&r ا���دة :  54 ا���دة )2(



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

422 
 

%@ي aT� إ��45 أو -�3�3D��� 2 ا��_�G* ،4Cل ا
��م  ��\r أن ���� ا��0( 
،   دا�(:��M)�7 �&���% Nامو7  اM)�7ام7 -� mH� Eا . را&xد�ة ا���ا��� 1<ا��

��ا���C�Qت !8&
��رج %�����ت *���� �� ��!�، و�D5 ، ا�(�D- 4م I+ ا�ا
�� I+ ا���<����Bة ا��D045 ا� �H�  .ا�I ��%�C+ هmا ا����Dن دة�وط ا��8:�ص 	�

 4C��� I+ ا��3D ا��_C� ن، %�ر��ل�%Mا_�ي ا�M\ا� �Ha��p ،�H�<I 45 م�D�
  . ا��>(���، و�apq� �D5ل واZ&�ل ��HC0 ا5��1��وا���Dد 

  �'
�P -  \��0��7 RM�+0ا�:  

���  :57 ا���دة Dا� ��	آ� *���� ����� �p أو ،z�p 2آ ��	 r\�
 ،�H-أو -\�ر �H)	�8P +	 أو -(�8زل �H)8HI ر����I +	 E[D8- 4)ا�� ��5، ا�
وآi�m ا�(4 -:�� �a��I، أن -3Dم *Gل ا
��م ا��<�ة ا�(4 -�4 هmا ا�(��, أو 

D�- يmا� ��� ا�(:��N ا��8:�ص ا�(�8زل أو ا�>��زة، ا�(:��N إ�� r)aI ا�(0(
uG	أ x��	 .  

 ����� ����* x��\� يmر�� ا�8<�ط ا���I +	 �!�� ��% +�3I ,��)� �I38	و  ،
N��:)ا ا�m3م هD� دون أن ��_�D�- +��� ،  ،��7ى ا���)CI ��	 r_ا� �ا ��3I ،

2��I � <I، �>�رu أ	�ان  	+ ا�(��, 	+ ��Iر�� ا�8<�ط، وذ�i %�8ء 	��
  )1(.  ذا-�Hا��:�>� 

��ص أو ا�<�آ�ت ا��8:�ص 	�\r :   58ا���دة  p
�H� 45 ا���دة 	�� ا�  
��� ا�� ��5، أن ���D5ا 	H� ����� 	* � ا�(uG�H، ا�m�+ 	أ  57Dا� ��

 ،�H-ز�T 45 ا���&�دة E_� !ون ا�M��� 2:0I 3ول\% �H<��:-	 ى�)CI ��
��ز�H� أو CI(�دI أو ،�H���:I	�H-� .  

  +���ص أو ا�<�آ�ت، إ�� ه7Qء ا
	و�(�p	 E_� !��% ص���دة دE5 ا���� ا�
�H&ن، وا�(4 -� إدراM�  )2( .ا���&�دة 45 ا��

و���T 45 و&�د I!�� زا_ ،3�3Cد هmا ا��!�� إ�� ذوي ا�>�Dق، وS5 ا�<�وط  
50��H 45 ا���دة �	ا��8:�ص .  

 j�% r��[� 7 ،xأ� ��	 ���T 45 �ا��� E5ج�دة د�Iم، أو ا1د�CD�7ا��<�رآ�  ، أوا
أو ا�(>��2 45 ا�<2a ا��p ،�C�Q��� 4����D�]� أن -�(Mم ا�<�آ�ت ا�\3�3ة 

����� �����  . %����5ء %����� ا��]�%rC<% ،S ا������ت ا�

�� ا����م 	و�\r أن -r))a ا�(:��>�ت ا��<�ر إ���H أ >)0I r)aI 3ى� ،uG
	
  . ��ل ا�mي �(!x� E ا���8��ن %�
�I	�� ر�� ا

���H� ا1&���4 ا��:�ح 	�� ا��3�8�+ %�� ��!� ا�m�+ �� �!�� ر�� أ	 :  59ا���دة 
�+ ا� 4��B	G* x%ل ا��8C ا��D%�C، ا
ر��م ا�D:�ى ا��8:�ص �[D45 ا�� �H��

I+ ا��8C  ��8��  15وا�I A��B+ ا���دة ا��8I�B، أن ��I3Dا -:��>� %i�m �!2 ��م 
  . ا�\�ر��

  �4��P– ت�0$1�Jا� اL�!� :  

�+ أو ا����8��+ ا�m� +��I�Dن %@	��ل  :60 ���دةا �����ص ا�]!p
	�� ا
                                                 

  .1996م  �8Cـ�  .I+ ق  r&��% ��3�I83  ا���دة  : 57ا���دة  )1(
  .2012م  �8Cـ�  .I+ ق  r&��% ��3�I25  ا���دة  : 58ا���دة  )2(
  



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

423 
 

��� ا�� ��5، أن � ��ا %:�0 &��� 	3I 38*2 ا��!�8 Dا� ��	 ����� ����*
U�>�  x���،  ا�m�+ ���ر��ن 5_M& ــ� أو�C����T ->�2  إ��H�  و�H!D�، أو  � ر_

  �HU�>� ���!Uو  �C�Q�8ان ا��	�5وا �)� �� �I	2 �� وBI , أ*�ى�2 -��_��
  . ا�5G(�ت

��ص أو ا�<�آ�ت ا�m� +�M\8ون أ7�Wp :   61 ا���دةp
   :	�Dر���\r 	�� ا

�� أ�Iم آ2 ور�p %�8ء ���ر��ن 5�HU�>� �H�، و�Uال  -   1�& �D��[% ا�� �أن 
   :ا�(����3Iة هmا ا�8<�ط، �D��I، -!�ز ا������Iت 

   ؛�ان ا���Dول ا���مإ��H� و�H!D�، أو 	�8ان �pآ(H�، و	8 -  

��� ا
�Wpل -  !U؛   

   .�� rT�P ا��<�وعإ -  

2   - 	 �I38\{�ن��د��أن  ،+U�!ا� +I +��ا 	، ��I 45ر�� �<�HU�، إ�� �DIو�
��ت 	�!�H� 2�� ا�<�H ا�mي ��4 %3ا�� أ>)0I 3ى� ،+U�!ا� +I و���Dل ا����

!����H، -:��>� ��ل وا� �ا_r ا��!��pة ��3ا_�ة ا�(4 �(	�� ر�� ا
	ا����م 
��� ا������Iت ا�(��	�>(�ي  � :  

  - +U�!ا� +I +�   ؛إ��H� و�H!D� أو 	�8ان ا�<�آ� و	�8ان ا���Dو�

  - +U�!ا� +I و���Dل ا���Wpأ ���!U؛   

 +U�!ا� +I و��ن�Dا�� �H�  .	�8ان ور�p ا�!�8ء ا�( 4���5 2

  (*) .�W�Iة :   62ا���دة  

  :ا�NK.'ـ� ا�ـ�2�e�ت -را7<ـ� 

��ص ا��mآ�ر�+ 45 ا���دة B%��( :  63ا���دة  p
�z   �83ء اp 2آ ��	 r\� ،
��� ا�� ��5، أن Dا� ��	ل *���� ����� ��	م %@�D�ا_�، وM\��% �Iإ�� x� tC��

�I (��د	م %��D�B ،�ا ا���m2 ه�:<)% �0�aا_� �3ى ا1دارة ا��M\��% ��DI 2
�S ا1&�اءات ا�(4 �� BEو�(�3H هmا ا���![)% 2  E5!�، ود��8ن %�� ��ا��3 �H�

  . رهmا ا���� �aI 45ن ا�<�z ا��mآ�

، العقوبات المتعلقة به، من قبل االقتضاءوإن تعذر ذلك يدفع الرسم، وعند  
  . الشخص الزبون، لحساب الشخص الذي ليس له مؤسسة في الجزائر

  : رة الرسمـفوت –خامسا  

القيمة المضافة، يسلم أمواال  يتعين على كل مدين بالرسم على :  64المادة  
  . أو يقدم خدمات إلى مدين آخر، أن يسلم له فاتورة أو وثيقة تحل محلها

ة متميزة، مبلغ صفـب محلها،واتير أو الوثائق التي تحل فويجب أن تذكر ال
رج في ديمة المضافة المطالب به زيادة على السعر أو المقالرسم على ال

  . السعر

، بينما هو غير مدفوع فعال، مسؤوال  هذا الرسم كل شخص، يذكر يعتبر 

                                                 
  .2001م  �I.  �8C+ ق  29و�W�Iة %��&r ا���دة    �8C�1996  م .I+ ق r&��% ��3�I84 ا���دة :  62ا���دة  (*)
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  . يمة المضافة أم القع للرسم على الضة الخاصفيا عنه، سوا ء أكان له صشخ

أن  ، الوحيدة  الضريبة الجزافيةام ـظنابعين لتبالرسم، ال نينوز للمديجال ي 
ليهم ع طبقتوإال  المضافـة،يمة قلى العالرسم  فواتيرهم،ي فيذكروا 

   )1(. 1  14ي المادةف المنصوص عليهاات بقوالع

  :�ا� 2�7' ا=�0$ا1�ت –��د��  

اضعة للرسم على خ وم بعملياتقيتعين على كل شخص معنوي ي :65المادة  
ا للتشريع قديد رقم أعماله، وفجأن يمسك محاسبة تسمح بت المضافة،يمة قال

   .بهماوالتنظيم المعمول 

عة للرسم على ضوم بعمليات خاقبيعي يخص طشكل ى يتعين عل:   66المادة  
يمة المضافة وال يمسك عادة محاسبة تسمح بتحديد رقم أعماله، كما هو قال

مرقمة وموقع عليها من صفحات  ذي أن يمسك سجالت القانونفي هذا د محد
ون بياض أو ديد فيه يوما بيوم، قب التي يتبع لها، يئلحة الضراصقبل م

، بين العمليات االقتضاءاته، مع التمييز عند طب، مبلغ كل عملية من عمليش
  . عة للضريبة وغيرهاضالخا

ياء المباعة أو شييد إلى التاريخ، والتسمية الموجزة لألقويجب أن يشير كل ت 
ء، وعلى العموم كل البيع أو الشرا إلى العملية الخاضعة للضريبة، وكذا سعر

دمة في السجل عند نهاية كل قمبلغ العمليات الم يقفل. ثمن أو مكافأة تم قبضها
  . هرش

أو تلك المحققة باإلعفاء من الرسم يجب أن تعلل عمليات البيع :  67المادة  
أرومة تسلم  على القيمة المضافة بواسطة وثائق تستخرج إجباريا من دفتر ذو

لصالح الخاضع للضريبة ) مفتشية الضرائب( الجبائيةاإلدارة  من طرف
   .على القيمة المضافة الرسم بإعفاء من الشراء شهادة أو اإلعفاء المستفيدة من

   .نسخلية وثالثة صواحدة أ ورقات،أربعة  الدفتر على هذاوي حتي 

األولى ويسلم  م المشتري بنزع الثالث ورقاتقوي ءيام بعملية الشراقأثناء ال 
إلثبات  ) 1(ظ بواحدة فالح الجمارك، ويحتصأو إلى م هلمورد) 2( اثنان

 نفادهبالدفتر، الذي عند صقا مل) و أرومةذ أو(ج الرابع ذى النموقه ويبمحاسبت
  .ذا ألغي اإلعفاءيا في حالة ما إئتشية حتى يستبدل أو يحسب نهافيسلم إلى الم

ح فتوتر المفمن الد خالشهادة والنس تنزع، ظرفياءات الممنوحة عفاي حالة اإلف 
  )2( .الضرائبتشية فلى مستوى مع

  )3(.لغاةم :68المادة  

نية المدينين بالرسم، أن يمسكوا فال الحفالتيتعين على منظمي : 96المادة  
لحة صرقمته ووقعت عليه مخاصا هم، سجال تبالنسبة لكل مؤسسة من مؤسسا

   :عرضأو  حفلةطب، بعد كل شون بياض أو د فيه، يقيد الضريبة،ء وعا

                                                 
  .2007م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I32 ا���دة : 64ا���دة  )1(
  .1998م  �I.  �8C+ ق r&��%  ��3�I38  ا���دة  :   67ا���دة  )2(
  .1996م  �I.  �8C+ ق  �W�I85ة  %��&r  ا���دة  :   68ا���دة   )3(
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ة ق، تلك المتعلقتضاءاالة بمداخيل الدخول، وعند قبلغ اإليرادات المتعلم - 
  بالمشروبات وبيع المواد الغذائية أو البضائع أو اللوازم أو األشياء، 

  ..والبرنامج الخبس المال ابل اإليجار وحجرة تغييرقة مضبوقالم اإليرادات -

  . هرشل عند نهاية كل قفيدة في السجل كل يوم ويقالم يجمع مبلغ اإليرادات 

  (*). ملغاة :70المادة  

عليهم في المادة  المنصوصيتعين على األشخاص أو الشركات :  71 دةالما 
   :يليبما  العام،ات الطابع ذبغض النظر عن األحكام  يقوموا،أن  سابقا،  2-7

رتهم شاعتبارا من تاريخ مبا واحد،هر شمن أجل قدره ض تصريح،ديم قت - 1 
له مكان إقامتهم، العمليات المشار إليها أعاله، لدى مكتب التسجيل الذي يتبع 

 وكالة من فروعهم أو فرع من، لدى مكتب تسجيل كل االقتضاءوعند 
  . وكاالتهم

كلهما عن طريق شعين للطابع، يحدد ضمسك دفترين ذي أعمدة، غير خا -  2
ز بين سطرين، فيد فيهما يوما بيوم، دون بياض وال ققالتشريع المعمول به، وي

،  ود الناقلة للملكيةقلوعود بالشراء والعوحسب ترتيب األرقام كل الحواالت وا
تهم كمالك، صفأو ب ود المرتبطة بمهنتهم كوسيطقة عامة، كل العصفوب

للعمليات  المحققة بصفة  أحد الدفترين لعمليات الوساطة والثاني  صصويخ
   .مالك

ريح صخاص المشار إليهم أعاله، الذين قدموا التشعلى األ:   72المادة  
ي، ئمن النظام الجبا االستفادةي قانون الطابع، من أجل وص عليه فصالمن
الطابع، أن يدفعوا عندما  حقوق وصخصانون بقوص عليه في هذا الصالمن

ى صفل هذا الرسم المصا لحاقد إعادة البيع، مبلغا مطابصء قمون بشراقوي
يمة المضافة، قة على مبلغ هذا الرسم على القمؤقتا حسب سعر البيع، كتسبي

  . د البيعقيل عحين تسج

في . عملية إعادة البيع في أجل مدته سنتين، يلزم الشاري وإذا تعذرت 
ة لصغير المح التحويلقوق هذا األجل، بالوفاء بح انقضاءمن  هرشن صوغ

  . ةقالسابفقرة لل طبقاالمدفوعة بيقة أثناء عملية الشراء، بعد طرح التس

يعاد  يتعلق األمر بأراضعندما ي سنوات،ويمدد األجل من سنتين إلى خمس  
   .فرزهابيعها بعد 

سيم، مبنى كان محل وعد بالبيع من قة أو التئعندما يباع بالتجز:  37المادة  
يد من الوعد، يلزم هذا األخير بالوفاء فجانب واحد، وذلك بمسعى من المست

وعلى سعر التنازل عن  يمة المضافة على مبلغ المبيعاتقبالرسم على ال
بل، ال قاوبالم ،ن الوعد بالبيع، الذي دفعه مشتري كل قسم أو جزءادة مفاإلست

  . ق التسجيلقويل لحق من حصاألخيرة، أي تح يترتب عن هذه التنازالت

   

                                                 
  ).-2D)8  هum ا
�aTم  إ��  ����ن ا1&�اءات ا�\!�_��(  2002م �I. �8C+ ق �200ة  %��&r ا���دة  W�I: 70ا���دة  (*)
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  نــيسم الثاقال

  حق اإلطالع

  )1( .ملغاة :74المادة  

   .ملغاة :75المادة  

  الفصل السادس

  ات التصريح و الدفعيفيك 

  األولالقسم 
  امالنظام الع 

يمة قعة للرسم على الضوم بعمليات خاقعلى كل شخص ي -1:  76 المادة 
هر إلى شيوما من كل )  20(ن، أن يسلم أو أن يرسل قبل العشريالمضافة

، اختصاصهرة ئاديسية في ئأو إقامته الر   هرقب الذي يوجد مئقابض الضرا
الشهر  لة من طرف مجمل مؤسساته خالققا يبين فيه مبلغ العمليات المحفكش

عة للضريبة، وتسديد الضريبة ضل عمليات الخاصياـفالسابق، من جهة، وت
  . ، من جهة أخريفذا الكشهسب حت قالو نفس ة فيقالمستح

حسابيا مركزا، تسيرا غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة، الذين ال يملكون  -   2
ة، فب المختلئراهم، لدى قابض الضتبإيداع كشف لرقم األعمال لكل واحدة من وحدا

طع األول من هذه قجال واألشكال المحددة في المآلا للقوهذا طب. المختص إقليميا
  . المادة

يام بتسليم أو قب، الئيجب على المدينين بالضريبة، التابعية لمراكز الضرا -  3
رة ئاالذي يوجد في د بالضرائجال المحددة، إلى مركز آلسال في اإرب

،  ةققالمح تياا يظهر مبلغ العملفيسية، كشئالر هم أو إقامتهمرقم اختصاصه
  . ة حسب هذا الكشفقالوقت، الضريبة المستح نفسوبتسديد، في ن

األجل يؤجل  فإنانونية، قطلة عي يوم فريح تصأجل إيداع القضى إذا ان -  4
   )2(.هيمل يلعإلى أول يوم 

   )3( . اةغمل :77المادة  

�+ 78: لمادةا �)� ��	 +�0�aا�� ��+ا���� �!�� �� rCT  �C!م ا���Y8ا�
��ص �aI 2ر 20 إ�� �aIر I20+ ا���اد 45 	��x ا��8:�صp
 ا�(�%��+ وا

�� ا
ر%�ح 	�� �(>:��ن ا�m�+ ا���ا�r ا�(:���Y8� Nمj ��رة ا ا�(\�ر�a�� 
 ا��<��+ 45 ا��S<)C ����� ا�4�:0 وا�(3C��:- 3�H<� اآ((�ب ،22 ���دةا 45

  )4( .ا��4�3 ا�2:0 ��4 ا�mي ا�<I �H+ ا
و�� ��م )20(

                                                 
��ا-2D)8  هum ا
�aTم إ�� ����ن ا1&�اءات  ( 2002م �I.  �8C+ ق 200ن %��&r ا���دة �(�W�I  :75و 74 -�نا���د)1(_�!\�.(  
  . 2003م �I.  �8C+ ق 47و  2001 م �I. �8C+ ق 30و 1996م �I. �8C+ ق 83و �1995 م �I.8C+ ق r&��% ��3�I62 ا���اد  :76 ا���دة )2(
  .2007م �I. �8C+ ق �W�I33ة  %��&r ا���دة  :77ا���دة  )3(
  . 2009م �I.  �8C+ ق 29و  2007  م �I. �8C+ ق 34و  1995م  �I. �8C+ ق 62 و r&��% ��3�I51 ا���اد   :78ا���دة  )4(
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  )1(.ملغاة :مكرر 78المادة  

من هذا  76ص عليه في المادة والمنص الكشفيجب أن يشير  :79المادة 
  )2(:إلىالذي يتعين تسليمه أيضا على حامل معلوماتي  انونلقا

   ؛الذي يوجه له صيلتحديد إسم مكتب التح - 

   ؛يئف الجبايرقم التعر - 

   ؛الثالثي الذي يتعلق به الشهر أو - 

   ؛ع للرسمضعنوان الخاو اسم - 

   ؛التي تخول الحق في الضريبة العملياتطبيعة الصناعة أو التجارة أو  - 

أو الثالثي، مع  ة للرسم المنجزة خالل الشهرضعغ العمليات الخامبل - 
ة، فة للضريبة بمعدالته مختلضعبين األعمال الخا االقتضاء،التمييز، عند 

   ؛قـةوق المطابقومعدل أو معدالت فرض الضريبة ومبلغ الح

   ؛ابل لالسترجاعقمبلغ الرسم ال - 

  . ابل للترحيلقال االعتماد، االقتضاءمبلغ الرسم الواجب دفعه، أو عند  - 

 صوكيله المرخ ريبة، أوضأن يشهد المدين بال بجلك، يذلى عالوة عو 
  . ليهعع قلى البيان ويؤرخه ويوعانونا، ق

، يجب أن يشير البيان إلى المبلغ اإلجمالي للعمليات، ومبلغ االقتضاءوعند  
الواجب  افي للعملياتصها عليها قانونا، والمبلغ القاريف التي يجوز تطبيصالم

  . فرض الضريبةل اعتماده

ا لم ينجز المكلف بالضريبة، خالل شهر واحد أية عملية تخول الحق في ذوإ 
حمل العالمة ي دم للعون المختص، بياناقه أن ييل، فعلالرسوم على رقم األعما

    ".ال  شيء "

ام بها ق مال التيعلى األع حقةريبة المستضع المبلغ الكلي للفيد :  80المادة 
ه لهذا البيان أو إرساله عه، حين إيداعالبيان الذي أود حسبريبة، ضالمدين بال

  . له

يمة المضافة قضعة للرسم على الإن قواعد جبر األسس الخا :مكرر  80المادة  
ن قانون م  324ص عليها في المادة ووق المثبتة تتطابق مع تلك المنصقوالح

  )3(.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

دا، وإما قـيستطيع المدين بالضريبة، أن يدفع ما عليه، إما ن : 81المادة  
ب ئقابض الضرا ةلفائدبواسطة صك، أو حوالة بريدية أو بشكل بطاقة تصدر 

  . المؤهل، ويرسل إليه أو بطريق التحويل إلى حسابه البريدي

                                                 
و �W�Iة  2007 م ��8C.ق r&��% ��3�I 35 +I ا���دة و 2003م ��8C .ق r&��% �~3<I48 +I ا���دة   :�aرI 78ا���دة  )1(

  .2009م �I. �8C+ ق r&��%30 ا���دة 
  .�8C�2011 . م.I+ ق 35و 2002م �I. �8C+ ق 31 -�+r&��% ��3�I ا���د:  79ا���دة  )2(
  .�8C�1996  م.I+ ق r&��%86 ا���دة  �>�aI :I~3ر 80ا���دة  )3(
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دم، قج، فبإمكان المدين بالضريبة أن يد  10ا كان التحويل يتعدى مبلغ ذوإ 
المحاسب  فائدةدر أو يظهر لصكا يص، واآلجال، وفق الشروط ضرائبهلدفع 

تب بين تكيسطر وي لهذا المحاسب وصالشخ اللقبكر ذون دالمعني باألمر، 
  . "يالجزائرالمركزي البنــك "السطرين عبارة 

يمكن للمدينين بالضريبة الذين يدفعون الضريبة حسب حجم مشترياتهم أو 
مضمونة قبل  اكتتاباتمبيعاتهم أن يؤدوا الضريبة بواسطة التزامات أو 

  . المحددة اآلجالهر من شهرين أو ثالثة أو أربعة أش

ي بثلث ف لقرض وتخفيض يقدردة ائافع دفللرسم  قرضهذا اللى عرتب تي و 
ب ساحوم المقددة، يحالم اآلجالي فع فم الدعدحالة  فيو) ٪ 3/1( ةئالما

 هذه، من اليوم الذي يلي ابتداءسب حخير تتأن الع فائدةيل حصت بمتابعة
ونة مم المضوالرس عن تحصيلال فضلك الدفع وذنهاية يوم حتى جال آلا
  .القرضد ئوافو

الخاص  التخفيضتوزيع كيفيات  د التأخير وكذا ئد الديون وفوائنسب فوا دحدت 
رار من الوزير قزينة بخرض والقبين المحاسب العمومي الذي وافق على ال

  )1(. المكلف بالمالية

وكذا لكل عرض  المتنقلةنية ففي جميع مؤسسات العروض ال:   82المادة  
نهاية كل عرض إلى العون المكلف ، تدفع الضريبة عند استثنائيرد أو فمن

  . العرض المذكور على أساس بيان يتضمن جميع إيرادات بتحصيلها،

  )2(ي ـانـالثسم ـــقـال

  نظام التصفية اآللية   -

  من المصدر االقتطاع -

0�3  أو ا���U48)Dف  I+و�E53 ا���� ����  �:�0 :83المادة  )Cا��+I 
��ت 	M\8- �I38 ،ا���I3ت -@د����	  ���C-ت  ا���اد�I3�I+ أو -@د�� ا�

�� *�رج  �UفDI �!�� ��% ,�aI�_اM\ا�. 

0��ت هum ->3د��� ا�(:0�� آ�Z38 ،ا	ار ،ا�>�&� �D% +I ��ا��ز  ,�aا��
�������%.)3(   

  )4( .اةغمل :84المادة  

  )4( .اةغمل :85المادة  

  )4( .اةغمل :86المادة  

  )4( .اةغمل :  87المادة 

يمة المضافة المستحق على العموالت التي قالرسم على ال تطعقي  :  88المادة

                                                 
  .�8C�1995  م.قr&��% ��3�I52  +I ا���دة : 81ا���دة  )1(
)2( 4��Bا� �CDا���دة : ا� r&��% 3ث<I36 ق +I. �8C� 2011م.   
  .2011م �I. �8C+ ق 36و ��Iد إ3Tا~r&��% �H ا���دة  �8C�2001  م.ق�W�I25  +Iة %��&r ا���دة : 38 ةا���د )3(
)4(   +I 87إ��  84ا���اد :�I ا���دة r&��% ة�W25  +I�8  م.قC�2001.  
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فعه إلى د دري، ويعائـي الجزاضـالرهان الريا شبكــاتعو ئيحملها با
ة الذي يتبع له فب المختلائالخزينة من قبل هذه الهيئة، لدى مكتب قابض الضر

وفي أجل العشرين يوما  84من الشروط المحددة في المادة ض ذلكرها ، وقم
  )1(.لشهر أو الثالثي المواليمن ا

  .  51عليها في المادة  وصصالمن االلتزاماتالرهان من  بائعو شبكات يعفى 

   

  سم الثالثقـال

  )2( الجزافيالنظام         

   .ملغاة :89المادة  

   .ملغاة :90المادة  

  .ملغاة :91المادة  

  .ملغاة :92المادة  

  .ملغاة :93المادة  

   .ةاملغ :94المادة  

  .ملغاة :95المادة  

  .ملغاة:96المادة  

  .ملغاة: 97المادة  

  .ملغاة :98المادة  

  .ملغاة :99 المادة 

    .ملغاة: 100 المادة 

   .ملغاة:101 المادة 

  عابسم الرقال 

  نظام األقساط الوقتية

ين بالضريبة الذين يملكون إقامة دائمة نيمكن الترخيص للمد:    102 المادة 
أشهر على األقل بأن يسددوا  )6(ن نشاطاتهم منذ ستة لذين يمارسووا

  . الضريبة بناء على طلب منهم، طبقا لنظام دفع أقساط مسبقة على الضريبة

ر هذا األخير صالحا للسنة المالية تبويجب تقديم الطلب قبل أول فبراير، ويع 
دد ويج. بأكملها، باستثناء حالتي التنازل عن المؤسسة أو التوقف عن النشاط

  . ضمنيا االختيارهذا 

                                                 
  .�8C�1995  م.قI+  62ا���r&��% ��3 ا���دة :  88ا���دة  )1(
)2(   A��Bا�  �CDا� ) +I ا���دة  ) 101إ��  89ا���اد  r&��%  ة�W�I36 ق +I . �8  .مC�2007.  
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األقساط الوقتية،  ماختاروا نضاعلى المدينين بالضريبة الذين  :  103المادة  
   :يليالقيام بما 

، يبين فيه،  76 التصريح المنصوص عليه في المادة إيداع، كل شهر، -  1
بوضوح، ولكل نسبة رقم أعمال خاضع للضريبة يساوي الجزء الثاني عشر 

  المحقق خالل السنة السابقة، لرقم األعمال 

دفع الرسوم المطابقة، بعد خصم الرسوم منها القابلة للحسم، المذكورة  -  2
  على فواتير المشتريات أو الخدمات، وذلك نظرا للفارق القانوني، 

 إيداع، قبل اليوم األول من شهر أفريل لكل سنة، نسختين من تصريح،  -   3
بقة، وأجزاء هذا الرقم، المعفاة من الضرائب أو يبين فيه رقم أعمال السنة السا

أفريل، تتمه الضريبة    25الخاضعة لها، وإذا اقتضى األمر ذلك إيداع قبل يوم
الناتجة عن المقارنة بين الحقوق المستحقة فعال واألقساط المدفوعة، وفقا 

  . لألحكام الواردة أعاله

قساط، التي تستحق في في حالة وجود مبلغ زائد، يخصم هذا المبلغ من األ 
  . وقت الحق، أو يرد إلى المدين بالضريبة، إذا توقف خضوعه للضريبة

نظام األقساط الوقتية،  اختاروايمكن للمدينين بالضريبة الذين :   104 المادة
ن ثلث رقم عمال يقل عوالذين سجلوا، خالل السداسي األول من السنة، رقم أ

لى مراجعة حساب ع ءقة، أن يتحصلوا بنامال المسجل خالل السنة السابعاأل
لى ضعف ع اعتمادابه، وذلك  حمال المصرح به أو الواجب التصريعرقم األ
  . مال المسجل خالل السداسي األولعرقم األ

مالهم، خالل السداسي األول من السنة يزيد من ثلثي الرقم عوإذا كان رقم أ 
       قبل  يح ن، القيام بالتصرالمحقق في السنة السابقة، فإنه يجب ملى المديني

لى أساس ضعف عمالهم المصرح بها، عجويلية، وتتم مراجعة أرقام أ   25
   .األول السداسيمال المحقق خالل عرقم األ

  القسم الخامس 

  االستيراد  عند المضافة  القيمة   على  الرسم تحصيل

كما تحصل  االستيراديحصل الرسم على القيمة المضافة عند  : 105 المادة 
  . الرسوم والحقوق الجمركية

  القسم السادس 
  التصديـرالقيمة المضافة عند على  الرسم  تحصيل 

يحصل الرسم على القيمة المضافة عند التصدير كما تحصل  :106المادة  
  . الرسوم والحقوق الجمركية

  

  

  



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

431 
 

   

  علفصل السابا
  لمنازعاتقواعد ا

  ألوللقسم اا
  اإجراء فرض الضريبة تلقائي

  )1( .ملغاة : 107 المادة 

هذا التقدير  عن جالنات ئيالضريبة التلقا عن فرضيترتب  :108المادة  
بل يبي قادول ضرجداد عإ ،107المادة  من  3و 2و 1الفقرات  فيالوارد 

 25غرامة بمقدار لىع، الحقوق األصلية عن ضالف لالستحقاق فورا تحتوي،
  )2(. ا القانونمن هذ 115المادة  عليها في المنصوص% 

  )3(.ملغاة  :109 المادة

بعد األجل المنصوص عليه  بيان رقم أعماله   دعكل مدين يو :  110المادة  
يمكن أن تفرض عليه الضريبة بتطبيق العقوبات المالية  أعاله،  76ة   دفي الما

  .   115دة المنصوص عليها في الما

معاينة المخالفات التي  ال يخل، في شيء بحق اإلدارة في:   111المادة  
المدين خالل الفترة محل التقدير التلقائي ألسس الضريبة المستحقة  أرتكبها

  . منه بمقتضى محضر

  مكرر سم األولقلا 
  مراقبــة التصريحات

  )4( .ملغــاة :مكرر  111المادة  

  القسم الثاني 
  معاينة المخالفات ومالحقهــا 

لى القيمة علفات لألحكام المتعلقة بالرسم يمكن أن تثبت المخا:   112المادة  
المضافة بكل وسائل اإلثباتات التابعة للقانون العام، أو تعاين بواسطة محاضر 

وان إدارات الضرائب المختلفة، عيعدها ضباط الشرطة القضائية أو أ
الجمارك، أو قمع الغش والمخالفات  لحوالضرائب المباشرة والتسجيل ومصا

د الخاصة بكل واحدة عق المخالفات ويحكم فيها طبقا للقواتالح. االقتصادية
  . من اإلدارة المكلفة بتحصيل هذا الرسم

  )5( .ملغاة:   113المادة 

                                                 
I+  200و�W�Iة  %��&r  ا���دة   �81996 م �I.C+ ق 87 و �8C�1995 .م.I+ ق �58د-�+ r&��% ��3�I ا��: ���107دة ا )1(

  �8C�  2002ق م  ) ��  )-2D8 هum ا
�aTم إ��  ����ن  ا1&�اءات  ا�\!�_
 2000م �I.  �8C+ ق  46و  �8C�1996 .م.I+ ق 88و   1995م  �I. �8C+ ق  59ا���r&��% ��3  ا���اد  :  108ا���دة   )2(

  .2002م �I. �8C+ ق   200و 
-2D8 هum  (2002م �I. �8C+ ق 200و �W�Iة  %��&r  ا���دة   �8C�1998 . م.I+ ق r&��% ��3�I39 ا���دة : 109ا���دة  )3(

�ا
�aTم إ�� ����ن  ا1&�اءات  ا�\!�_�.(  
 �8C�2002  . م.S8I 200و �W�Iة %��&r ا���دة    �8C�1996  .م.I+ ق r&��% �~3<I89 ا���دة : �aIر 111ا���دة  )4(
)  um2 هD8-_�!\م إ�� ����ن  ا1&�اءات  ا��aT
�ا�.(  
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  الثثسم القال
  اتـالعقوب 

  :العقوبات الجبائية  - أ 

 و   115مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في المادتين  :  114المادة  
المخالفات لألحكام القانونية أو النصوص أدناه، يعاقب على كل   116

التطبيقية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، بغرامة جبائية  التنظيمية
  . دج   2.500و 500 ها بينغيتراوح مبل

إلى  1.000 بـ في حالة استعمال طرق تدليسية، يحدد مبلغ هذه الغرامة  
  .دج  5.000

،   60صوص عليها في المادة يترتب عن عدم وضع لوحات الهوية المن 
دج، دون اإلخالل بالعقوبات   1.000%ها غتطبيق غرامة جبائية يحدد مبل

حالة عدم مراعاة  فيالمنصوص عليها في هذا القانون والقابلة للتطبيق 
  . الجبائية االلتزامات

أعاله، تطبق عليها    61المنصوص عليها في المادة  لاللتزاماتكل مخالفة  
 1.000نها بيغسوم على رقم األعمال، غرامة جبائية يتراوح مبلمصلحة الر

  . دج  5.000و 

يترتب عن اإليداع المتأخر لبيان رقم األعمال المنصوص عليه   :  115المادة 
  %.   10تطبيق غرامة نسبتها   أعاله،   76في المادة 

دين بعد قيام اإلدارة الجبائية بإعذار الم%   25وترفع هذه الغرامة إلى 
، بتسوية استالمبالضريبة، عن طريق رسالة موصي عليها مع وصل 

  (*).وضعيته في أجل شهر واحد

أن رقم األعمال السنوي  التحقيقإذا تبين بعد عملية  -أوال :  116المادة  
ير كاف، أو إذا طبق الخصم في غير محله، غالمصرح به من طرف المدين، 

   :اآلتيةالنسب  يضاف إلى مبلغ الرسوم المتملص منها،

 أقلإذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها المجموعة في السنة المالية %   10 - 
   ؛دج أو يساويه  50.000مبلغ  أو تساوي

إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ %   15 - 
   ؛دج أو يساويه  200.000عن مبلغ  يساوي ويقل أودج   50.000

إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ %   25 - 
   ؛دج  200.000

على مجمل   %100تدليسية، تطبق غرامة بنسبة في حالة استعمال طرق - ثانيا   
   .حقوقال

                                                                                           
-2D8  (   2002م �I. �8C+ ق 200و �W�Iة  %��&r  ا���دة   �8C�2000 . م.I+ ق r&��% ��3�I47 ا���دة :  113 ا���دة )5(

��  ).هum ا
�aTم إ��  ����ن  ا1&�اءات  ا�\!�_
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   117وعالوة على ذلك يمكن لإلدارة الجبائية، أن تطلب تطبيق أحكام المادة
من مبلغ  10%شوش فيها، نسبة غمبلغ الرسوم المأدناه، في حالة تجاوز 

)1( .الرسوم المستحقة فعال
  

  :وبات الجنحية قالع - ب 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم   303ا للمادة قيعاقب طب:  117المادة  
ق  رحاول التملص بصفة كلية أو جزئية، وباستعمال ط أوالمماثلة كل من تملص 

ها أو فيتضع لها أو تصخالرسوم التي ي أوب أو الحقوق تدليسية، من أساس الضرائ
  )2(. دفعها 

ماال عانون، تعتبر أقهذا المن  117لتطبيق أحكام المادة  : 118المادة  
  :  صوجه الخصو علىتدليسية 

لتي ا لالحواص الغ أوللمبشخص،  من قبل أيأو محاولة إخفاء  إخفاء -1 
سيما منها وال  بهامدين  وهالذي  المضافة القيمةسم على عليها الر ينطبق

   .عمليات البيع  بدون فاتورة

 لطلبات ترمي إلى الحصول، إثباتا وثائق خاطئة أو غير صحيحة تقديم -2 
الرسم على القيمة   استرجاعإما على تخفيض أو تخفيف أو مخالصة، أو 

بعض   عليها لفائدة المنصوصمن المزايا الجبائية  االستفادةالمضافة وإما إلى 
  .بالضريبة المدينينالفئات من 

 أو القيام بنقل أونقل حسابات  أو للعمل علىلنقل ن قصد ل عاإلغفا –3 
دفتر الجرد اليومي أو  في الدفتروهمية  صحيحةغير  نقل حسابات السعي إلى
التي    أو الوثائق القانون التجاري، من 10و 9المادتين  عليها في المنصوص

المتعلقة  األصوليطبق هذا الحكم إال على مخالفات  و ال .محلهمـا تحل
  .بالسنوات المالية التي أقفلت حساباتها

عمال أو التصريح األاإلغفال عن التصريح بمداخيل المنقوالت أو رقم  -4
  .الناقص بهما، عن قصد

دون  عن الوفاء أو الحيلولةه عجز إلى تنظيم المكلف بالضريبةسعي  - 5 
   .طرق أخرىسطة او ذلك بو هو مدين به،رسم  أو تحصيل أي ضريبة

إرادة واضحة للتملص    يقتضي ضمنا،طريقة أو سلوك  عمل أوكل  – 6 
تأجيل أو   منها، أو جزء األعمال المستحقة على رقم مبلغ الرسوم دفع كلمن 

  .المودعةالتصريحات  ذلك منكما يتجلى  دفعها،

وفقا للشروط  117في المادة  االمشار إليهالمخالفات  تتابع :119المادة  
   )3(.بائيةراءات الجاإلجمن قانون  104لمادة المنصوص عليها في ا

ضر من طرف مح يحرر العنف،في حالة استعمال وسائل :   120المادة  

                                                 
 38 و I   �8C�2000+ ق م �8C�1996  ،49  .م.I+ ق 90 ،1995م �I.  �8C+ ق 59ا���r&��% ��3 ا���اد : 116ا���دة  )1(

  .�8C�2009 . م.I+ ق 31و 2001م �I. �8C+ ق
  . �8C�2005 .  م.I+ ق r&��% ��3�I33 ا���دة :  117ا���دة  )2(
  .2012م �I. �8C+ ق 26و  2008م �I. �8C+ ق   21و  �8C�1998  . م.I+ ق  40 ا���ادr&��%  ��3�I  :  119ا���دة   )3(
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  . األعوان المؤهلين الذين تم التعرض لهم

 156،  66ليها في األمر رقمعالمعتدين، العقوبات المنصوص  علىوتطبق  

، والمتضمن قانون العقوبات، والقابلة للتطبيق  1996 جوان   8لمؤرخ فيا 
   . ف العامةئى ممارسة الوظاعل بالعنفاص الذين يعترضون خلى األشع

لى ع، الوطني باالقتصادالمساس  تطبق العقوبات الرادعة عن:  121 المادة
   .ةللضريب فضا جماعياكانت، ر طريقةة يبأ مأو حاول أن ينظ نظمكل من 

، يتعرض  تأجيل دفعها أوالضريبة  الجمهور على رفض دفعيحث  كل من 
  .من هذا القانون 117المنصوص عليها  في المادة  للعقوبات

 10.000و 1.000يعاقب بغرامة جبائية يتراوح  مبلغها بين  :  122المادة  
دج، كل من يجعل األعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بالتشريع 

  .وظائفهمالجبائي، في وضع  يستحيل عليهم فيه أداء و 

الغرامة خارجة عن تطبيق العقوبات األخرى المنصوص عليها   هوتكون هذ 
   .ممكنا دليسأهمية الت تقديركلما كان . في النصوص السارية المفعول

بعقوبة الحبس لمدة تتراوح  تصدر حكما يمكن للمحكمة أن العود،في حالة  
جماعي على إقرار أساس  اعتراضوفي حالة . وستة أشهرام بين ستة أي

من األمر  418الضريبة ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 
   .والمتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ في  156 -66رقم

  (*) .ملغاة:   123المادة  

  )*( .اةملغ:  124المادة  

فاتورة قانونية و مطابقة لطبيعة البضائع بشأنه  شراء ألتقدمكل  :125المادة  
القيمة  لرسم علىيعتبر أنه حقق مخالفة  قيمتها،المتنازل عنها و كميتها و 

  .هذا الرسمإزاء  صفة البائع مهما كانت المضافة،

صيا وإما تضامنا مع البائع، إذا خالحالة، يلزم المشتري، إما ش  هفي مثل هذ 
 العقوبةا لمشتري، وكذالرسم على مبلغ ا عكان هذا األخير معروفا، بدف

  . ثانيا 116دة افي ألم عليهالمنصوص ا

واص، أو التجار خم بها القولى المشتريات التي يعالمادة  ه ق أحكام هذبال تط 
  . الخاصةلحاجاتهم 

تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة  :  126المادة  
  . أدناه  128أنفسهم، مع مراعاة أحكام المادة هذه المخالفات  مرتكبيعلى 

المحددة بموجب  حيسري تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجن:   127المادة 
 1966جوان عام  8 المؤرخ في 156- 66األمر رقم  من 42 المادة

والمتضمن قانون العقوبات، على شركاء مرتكبي المخالفات المشار إليها في 
  . الفقرة أعاله

                                                 
 -2D8  هum ا
�aTم إ�� ����ن ا1&�اءات(  �8C�2002   م.I+ ق r&��%200 ا���دة  -�ن�W�I: 124و  123-�ن ا���د (*)
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إن المساهمة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات يعتبرها  :  128دة الما 
صحيحة أي رجل أعمال، أو خبير، أو على العموم، أي شخص أو  غير

شركة تتمثل مهنتها في مسك حسابات عدة زبائن أو تساعدهم على مسكها، 
  : يعاقب عليها بغرامة جبائية تحدد بالمبالغ التالية 

   ؛لى المخالفة األولى المسجلة ضد صاحبهادج، ع  1.000  - 

   ؛دج، على المخالفة الثانية  2.000 - 

  .دج، على المخالفة الثالثة  3.000 - 

دج إلى مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جديدة، دون   1.000وهكذا بزيادة 
حاجة إلى التمييز بين المخالفات المرتكبة لدى مكلف أو مدين واحد، وتلك 

. ن واحدآ فيبة لدى عدة مكلفين أو مدينين، وإذا تمت بالتتابع أو المرتك
 117وعالوة على ذلك يمكن أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

من هذا القانون، على المخالفين الذين تثبت مسؤوليتهم في إعداد أو المشاركة  
عها إلقرار في إعداد موازنات وجرود، وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف أنوا

  . أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم

المعاينة بحكم أو عدة أحكام، يترتب وجوبا عن ح في حالة العود أو تعدد الجن 
الحكم الصادر بمقتضى الفقرة السابقة، منع مرتكب هذه المخالفات من 
ممارسة مهنة رجل أعمال، أو مستشار جبائي، أو خبير، محاسب، ولو بصفة 

  . لق المؤسسةغ، االقتضاءير أو مستخدم، وعند مس

كل مخالفة للمنع من ممارسة مهنة رجل أعمال، مستشار :  129 المادة 
جبائي، أو خبير، أو محاسب، ولو بصفة مسير أو مستخدم، الصادر ضد 
األشخاص الذين أثبتت مسؤوليتهم في إعداد أو المشاركة في إعداد موازنات 

خاطئة بمختلف أنواعها، لتحديد أسس الضرائب وجرود وحسابات ووثائق 
ها غوالرسوم المستحقة على زبائنهم، يعاقب عليها بغرامة جزائية يتراوح مبل

  . دج  10.000و   1.000بين 

أدناه،   131يترتب وجوبا عن العود، كما هو محدد في المادة : 130المادة  
ليها بالنسبة للمخالفة مضاعفة العقوبات الجبائية منها والجزائية، المنصوص ع

في نصوص  عليها، وهذا دون اإلخالل بالعقوبة الخاصة المنصوص االبتدائية
  . أخرى

نه، تكون الغرامة المستحقة، في حالة العقوبات الجبائية القابلة للتطبيق أ غير
ن أون دالحقوق،   همرات مبلغ هذ ثائما لثالدلى الحقوق المهربة، مساوية ع

   .دج 5.000عن تقل 

 114المادتين فييها عللى المخالفات، المنصوص عحالة العود، يعاقب  في 

  .ح بين ستة أيام وستة أشهر، بالحبس لمدة تتراو116و 

  . االبتدائيةليها، بالنسبة للمخالفة عقوبات الحبس المنصوص عف عوتضا 

من هذا    134المادة في، وفق الشروط المحددة  هونشريؤمر بتعليق الحكم  
  . المادة  هليها في هذعون، في جميع الحاالت المنصوص القان
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ود، كل شخص أو شركة صدر ضدها حكم عحالة  فييعتبر  :  131المادة  
أجل غصون  فيهذا القانون، يرتكب  فيليها عبإحدى العقوبات المنصوص 

  . ليها نفس العقوبةعخمس سنوات بعد الحكم باإلدانة، مخالفة تطبيق 

من    53حال من األحوال، أحكام المادة  أي فيتطبق،  ال:   132لمادة ا 
العقوبات،  والمتضمن قانون،  1966يونيو   8فيالمؤرخ  156-66األمر رقم 

لى عويمكن تطبيقها . ل الجبائياليها في المجعلى العقوبات المنصوص ع
الخامسة من  الفقرةليها في عالعقوبات المنصوص  باستثناءالعقوبات الجزائية، 

  . من هذا القانون  134وفي المادة  130ادة الم

ليها من أجل ردع المخالفات في عتجمع العقوبات المنصوص :   133المادة 
  . المجال الجبائي، مهما كانت طبيعتها

لمحكمة أن تأمر، بالنسبة للمخالفات المصحوبة بعقوبات ليمكن :   134المادة 
رائد التي تعينها وبتعليقه في جزائية، بنشر الحكم كامال أو باختصار في الج

   .عليهلى نفقة المحكوم عتحددها، وذلك  التياألماكن 

يلزم األشخاص أو الشركات الذين صدر ضدهم حكما لنفس  :  135لمادةا 
  . المخالفة، بالدفع المشترك للعقوبات المالية الصادرة في حقهم

،  هالمخالفة، بمقتضالى مرتكب عإن الحكم أو القرار الذي يحكم  :  136 المادة 
ليها في هذا القانون، يجب أن يتضمن أيضا، عبدفع الغرامات المنصوص 

  . االقتضاءند عحكما بدفع الحقوق المهربة أو المفقودة 

هذا القانون،  يليها فعن العقوبات المالية المنصوص عيترتب :   137المادة 
 8المؤرخ في   155- 66وما يليها من األمر رقم    597تطبيق أحكام المادة

  . البدني  هباإلكراات الجزائية المتعلقة ءوالمتضمن قانون اإلجرا  1966جوان  

لغ االبدني بالنسبة لمجموع المب  هاإلكرااإلدانة مدة  يحدد الحكم أو قرار 
  . المستحقة بصدد العقوبات والديون الجبائية

معنوي آخر  ندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخصع : 138 المادة 
خاضع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة والعقوبات 

يين أو القانونين عالقائمين باإلدارة أو الممثلين الشر ضدوية التابعة لها، نالثا
  . للشركات

آن واحد، ضد القائمين  فيويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة  
، وكذا االعتبارييين وضد الشخص عين أو الشرباإلدارة أو الممثلين القانوني

  . األمر بالنسبة للغرامات الجبائية القابلة للتطبيق

(*).ملغاة:   139المادة 
  

  

  

  

                                                 
  .2012م �I. �8C+ ق ��27دة %��&r ا� ��WةI: 139ا���دة  (*)
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  سم الرابعقال

  ة  بالتحصيــلا لخاص تالمنازعا 

  :الداخليالنظام  - أوال  

كل تأخير يسجل في دفع الرسم على القيمة المضافة من :   140 .المادة 
   :يلي دين بالضريبة، وفي كل التزاماته القانونية، يستحق عليه ماطرف م

  .عندما يحصل الدفع بعد تاريخ استحقاق الضريبة ،%10غرامة جبائية نسبتها 

عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير عندما  ،% 3إلزام مالي نسبته  -
استحقاق  تدفع الضريبة بعد اليوم األول من الشهر الثاني الذي يلي شهر

الضريبة، دون أن يفوق هذا اإللزام المجموع مع العقوبة الجبائية، المنصوص 
  .%  25اله نسبة أقصاها عليها أع

مع غرامة بسبب إيداع %  10عندما تجمع غرامة التحصيل التي نسبتها  -
شريطة أن يودع التصريح  %15 متأخر، يخضع مبلغ الغرامتين إلى نسبة

  )1(.أقصاه اليوم األخير من شهر االستحقاقوتدفع الرسوم في أجل 

  )2( .ملغاة:   141المادة  

  )3( .ملغاة :   142المادة  

  )3( .ملغاة:   143 المادة 

تتمتع الخزينة، من أجل تحصيل الرسم على القيمة المضافة، :   144المادة 
ان بامتياز على األثاث والمنقوالت التي يملكها المدين بالضريبة مهما كان مك

المحدد بمقتضى  االمتيازعلى نفس مستوى  االمتيازويكون هذا . وجودها
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتجري  من  380أحكام المادة 

 االمتياز، يمارس اتفاقيةهون روعندما ال توجد . هما في آن واحدممارست
ل المحل المؤسس بمقتضى هذه المادة على كل العتاد المستعمل الستغال
من   683التجاري، ولو كان هذا العتاد يعتبر عقارا، وذلك تطبيقا للمادة 

  . القانون المدني

سنوات، اعتبارا من ) 4(بعد فترة مدتها أربع  االمتيازوال يمكن ممارسة هذا  
غير أنه، ال يسري أجل األربع سنوات هذه، بالنسبة . تاريخ استحقاق الضريبة
ين أودعوا كشوف تكميلية مسبوقة أم ال بتصريح للمدينين بالضريبة الذ

بالوجود، فيما يخص الضريبة المتعلقة باألعمال المصرح بها، بواسطة هذه 
في حالة اإلفالس أو . الكشوف، إال اعتبارا من تاريخ إيداع الكشوف المذكورة

ال يسري هذا . باألعمال غير المصرح بها االمتيازالتسوية القضائية، يسري 
من تاريخ تبليغ المحضر أو إعداد جدول الضرائب من قبل  اعتباراإال  األجل،

  . المصلحة المركزية

                                                 
  .1996م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I91 ا���دة : 140ا���دة  )1(
  .2012م �I. �8C+ ق 27و �W�Iة %��&r ا���دة  2009م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I32 ا���دة :  ���141دة  )2(
�aم  إ��  ����ن  ��&�اءات  -2D8 هum ا
T( 2002م �I. �8C+ ق �W�I200ة %��&r ا���دة  :143و 142 -�ند�ا�� )3(

��  .)ا�\!�_
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على مبلغ الضريبة  االمتيازالتسوية القضائية، يسري  في حالة اإلفالس أو 
الرئيسية، زائد العقوبات التأخير المستحقة عن األشهر الستة السابقة للحكم 

  . اماتالتصريحي ويتم التخلي عن كافة الغر

قانون  من 401و  287،   385،  383تطبق أحكام المواد :  145المادة  
المؤسس بموجب المادة  االمتيازالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على 

  .من هذا القانون  114

عندما يكون وديع أو مدين بأموال واردة من المدينين بالضرائب، ملزمين  
الغير الحائزين لألموال، يصدرها على التوالي  باالمتثال إلى عدة إنذارات إلى

المحاسبون المكلفون بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم األعمال، 
فإنه يجب عليهما في حالة نقص في هذه األموال، تنفيذ اإلنذارات تناسبيا مع 

  . ها الخاصةغمبال

، الذي ادباالستيرال تطبق أحكام هذه المادة على تحصيل الرسم الخاص  
  . من هذا القانون  151إلى   149تسري عليه أحكام المواد 

والغرامات  أنواعهامن أجل تحصيل الضرائب بمختلف :   146المادة 
الجبائية التي يؤول تحصيلها إلى مصلحة الضرائب المختلفة، تتمتع الخزينة 

من لى مجموع األموال العقارية للمدينين بالضريبة، وتعفى عبرهن قانوني 
خ تبارا من تاريعتسجيله في مكتب الرهون، ويبدأ مفعول هذا الرهن تلقائيا، إ

اء الضريبة، لجداول وسندات التحصيل عو لحاإلرسال من طرف مصا
  . ، إلى محصل الضريبة المكلف بتحصيلهالالحوا صوكشوف 

ون أن تقدم دبمبلغ،  االلتزامال يحق لمحافظ الرهون القيام بتسجيل، من أجل  
  .شهادة إبراء الذمة من الضرائب، محررة باسم المدين بالضريبة له

  )1(.ملغاة:    147المادة   

، على الجبائية اإلجراءاتمن قانون   94تطبق أحكام المادة :  148 المادة  
، التي أصبحت غير الغرامات الجبائية الموافقةالرسم على القيمة المضافة و

  )2(.قابلة للتحصيل

  :والتصدير االستيرادام عند النظ - ثانيا  

لى القيمة المضافة، عتثبت المخالفات لألحكام المتعلقة بالرسم :   149المادة 
والتصدير، بكل طرق الثبات الواردة في القانون العام، أو يتم  االستيرادند ع

وان إدارات عالقضائية أو أ الشرطيمعاينتها بواسطة محاضر يحررها ضباط 
ب المختلفة، أو الضرائب المباشرة، أو التسجيل، أو قمع الجمارك، أو الضرائ

  . االقتصاديةالغش والمخالفات 

لى المخالفات ع وعقوباتوالتصدير، تطبق  االستيرادفي مجال :   150 المادة 
لى القيمة المضافة، وتجري المالحقات، وتحال علألحكام المتعلقة بالرسم 

م فيها، كما في مجال المخالفات لى الهيئات المختصة وتصدر أحكاعالقضايا 

                                                 
  ).-2D8 هum ا
�aTم  إ��  ����ن  ��&�اءات  ا�\!�_��(  2002م �I. �8C+ ق �W�I200ة %��&r ا���دة : 147ا���دة  )1(
  . 2012م �I. �8C+ ق r&��%28 ا���دة  �I��3: ���148دة ا )2(
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  . الجمركية، من قبل المحاكم المختصة في هذا المجال

ش، أو التصريحات الخاطئة، أو الطرق التدليسية غلى العيعاقب :   151المادة 
ند تصدير بضائع مخالصة لعقود تعهد مضمونة، عالرامية إلى الحصول، 

ن عنبغي أن يترتب ن ذلك الذي يعر مستحق أو يزيد غيلى قيد مبلغ ع
ير غها ثالث مرات مبلغ القيد غالتصدير المحقق فعال، بغرامة يساوي مبل

  . بطال المبلغ المقيد المذكورإالمستحق، وذلك دون اإلخالل ب

والرهون  باالمتيازاتتطبق أحكام التشريع الجمركي المتعلقة  :  152المادة 
  . هذا القانون من  151و  150على الحاالت المنصوص عليها في المادتين

  الفصل الثامن

   التقادم

  القسم األول
  اإلدارةعمل 

  )1(.ملغاة  :153المادة  

  )2(.ملغاة:  154 المادة 

  )2(.ملغاة :  155المادة 

  )2(.ملغاة:  156 المادة  


�243 ا�)ا��  

  ا� )ــ�قع K��0د��ى ا� 

  )�W�I.)2ة :157ا���دة  

    )�W�I.)2ة :  158ا���دة  

  )�W�I.)2ة :159 ا���دة 

  )3(.�ةW�I :160 ا���دة 

  ا��+* ا�0��6 

  :�زU 6M+'�� ا���� ��3 ا�)'�� ا��&�(� 

  :��5 آ����4 ا�� .���Dا���-� ا���� 	��  ��زع :161ا���دة 

 1 - 8��%!Cت ا��������� ��DD< 5 2*4 ا�3ا :  

�Mا ��0_3ة ،%  80 -  I��   ؛ا�3و�� �

   ؛�_3ة ا�!�3��ت �p�!Iة%�0 10 -  

�38وق ا��<(�ك ��\��	�ت ا��>�:�_3ة ا�%�0   10 -  �.   

                                                 
  ).-2D8 هum  ا
�aTم إ�� ����ن  ا1&�اءات  ا�\!�_��( �8C2002 م �.I+ ق �W�I200ة %��&r ا���دة :   153ا���دة  )1(
  .2009م �I. �8C+ ق �W�I33ة %��&r ا���دة : 159إ�I 154  4+ اد�ا�� )2(
  ).-2D)8  هum  ا
�aTم 	��  ����ن  ا1&�اءات ا�\!�_��(  2002م  �I.  �8C+ ق  �W�I200ة  %��&r   ا���دة  :  160ا���دة  )3(
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��ت ا��M\8ة I+ �!2 ا���C�Qت ا�(�%��  ����� �!C8��%7*(:�ص  ����3I
3وق ا��<(�ك 8إ�� ا�!�3��ت إ�� ا�: ��0_3ة � ا:ا���C�Qت ا�a!�ى، -E53 ا�>

��>��\��	�ت ا��� .  

��ت ا��> -  2 ����� �!C8��%�DD  اد��  : 	38 ا�7(

  - 85  %، �0�3_I ة�   ؛� ا�3و����Mا

و-�زع ا�>:� �، �38وق ا��<(�ك ��\��	�ت ا��>�:�_3ة ا��0 ،%  15-   
 �����+ ا�\��	�ت ا��1% ،��ا���::� ��:38وق ا��<(�ك ��\��	�ت ا��>�

��Y8)ا� S��U +	 ا��>3دة E�ا�(�ز �����Iو �   (*) .rCT ��ا%

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 10و  2000م �I. �8C+ ق 50،  1997م �I. �8C+ ق 55، 1995م �I. �8C+ ق r&��% ��3�I61 ا���اد :  161دة ا���  (*)

  .2006ت ��8C .م.I+ ق
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  3ا�%$ء ا�4�

 �!�Q ر��م  
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  (*) ا��+* ا�ول

  '� وا�N'190�تا���� �� ا�<��'�ت ا��+�( 

  

  . �W�Iة:   162ا���دة  

  .�W�Iة:   163ا���دة 

  .�W�Iة:   164ا���دة 

  .�W�Iة :  165ا���دة 

  .�W�Iة:   ��166�دة ا

  .�W�Iة:   167ا���دة 

  .�W�Iة:   168ا���دة 

  . �W�Iة:   169 ا���دة

  . �W�Iة:   ��170�دة ا

  . �W�Iة:   ��171�دة ا

  . �W�Iة:   172 ا���دة

  .�W�Iة:   173ا���دة 

  .�W�Iة:   174ا���دة 

  �W�Iة  : 175ا���دة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .�8C�1995  م.قI+   50ا���دة �W�Iة %��&r :    175إ��   I162+  ا���اد (*)
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  �%ــــــ$ء   ا�4��ـــــ5ا

   أGUـــ�م ��0L1ــــ�
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  الفصل األول

  انتقاليةأحكــام 

I+ أول  أ%��2  ��8  ا%(3اء]!S ا
�aTم  ا��<�ر إ���H أ	uG،  -:   176ا���دة 
1992.  

ا��( �+  ����ن ا����م   1976د��C!�  9ا��Qرخ 45  102-  76ا
�I  ر�� 
  ،xD�I+ �0?   ا%(3اء	��  ر�� ا
	��ل و ا�8:�ص ا��DTG ا��(�mة �(]!

�� ا���Y8)وا� ������ل %�H  ا�(�ر��  -C(!3ل ا���&E  45 ا�8:�ص ا�(<���
�3 ا1&���4 	38 ا�1(�ج  وا���� Tا�� �����% S��)ا�� ،����T 4���&13 ا�Tا��

��� ا�� ��5  أو ا����  Dا� ��	 �����% S��)ا�� iت، ذ��I3�	�� -@د�� ا�
  .ا���ص

� E، %:�0 -: 177ا���دة  ����D)م ا���دة ا��aT
 �5G* ا��!���   15، و  ،uG	أ
���!Dف ا��3 ا���U +I ،�!�� ��% +� ،�8�1992  أ%ـ��I 2+ ��م  أول ا%(3اء�8

آ�DI E53%2 أ�Wpل 	�Dر�� أو *�I3ت �DD<I آ���، و-� ->��� �5-�را-�H �!2 هmا  
  3�T38 ا�1(�ج أو ا���� ا��	3 ا1&���4 �T73ت ا���� ا���I ، إ����ا�(�ر

 ا
�Wpلهum   -@د�� ا���I3ت، ا�\�ري %�H ا���2 	38 -�ر�� -08�m ��ا1&���4 	
  .أو ا���I3ت

 �)� +�mوا�  ،uG	آ�رة أmم ا���aT
�% +���\r 	�� ا��3�8�+ %�� ��!�، ا���8
ا�>3ث ا��� �� =>8� ،�H� �!C8��% �!	�U +�S ا�D!�، أن ��I3Dا  �!2 -�ر�� 

إ�� ا��:�>� ا��>���  �����م 	�� ر�� ا
	��ل ا�(�%��+  1992أ%��2 ��8  30
���@% ��_�� ،�H�3ا�� +_�%Mء ا� +�8� ���W�31  رس�I1992   �!C8��%  N�EI ا�(��

 ,�)��� ������q� �!C8��%  x	��ل ا��	 �D<)C3ار ا��!��� ا��DI  �H8I 3T2 واa�
�3 ا1&���4 	�� -@د��  T38 ا�1(�ج وا���� ا��	3 ا1&���4 �T73ت ا���� ا���I

  .ا���I3ت

�!C8��% S<)Cا���� ا�� +_�%M�� +��(� دx�5 	38 آ2 �!� ���!���  ،ا��3�8�
�D<)Cا��.  

��ص :178ا���دة pq� z*��   �:���� ا�� ��5،  %Dا� ��	 ����� +�����ا�
�!�� �� �P����-H�  ا���	 ��	 S<)Cا����  ا�� +I:  

��ء - أp
�Mو��ت ا��8(�&�ت واI 2Dي أ~ـm38 ا�1(�ج ا�	3 ا1&���4 �Tا����  ا��
�, ا�W)وو��_2 ا� E_� !وا� ��38 -�ر	 �:��Iرس  ST 4[�- 4)�31 ا�

1992.  

��ة ��* �ع  - ب*
��ض ا���� ا��ارد 45 ا�(:��N %��� ا
	��ل ��0(�ة ا
�3 ا1&���4 	38 ا�1(�جTإ�� ا���� ا��.  

 ����ص ا���8��ن، %@ن ��I3Dا إ�� ا��:�>� ا��>�p
���م 	�� ر��  ����Mم ا
، ا�\�د ا��(��S �1992�2 ��8 أ% 30ا
	��ل، ا�(�%��ن ��H، �!2 -�ر�� 

��%���8(�&�ت Y8)ا� S��U +	 ا ��+ ا�<�وط ا�(4 ->3دmوه ��  .وا���اد ا���8
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 غير المقننة فهرس األحكام الجبائية

 
 ا�+� �

 
�G ع ا����1 

6Kا���ا 

�ن ا����'� ��

�N� 
 دا���ا

 

د�QI31  �!�Cرخ 45  36- ����90ن ر�� 
 �8�1990  �8C� ��و ا��( �+ ����ن ا����

1991.  
  

د��C!�  11ا��Qرخ 45  04- ����92ن ر�� 
 �8�1992  4���a)ا� ��ا��( �+ ����ن ا����
 �8C�1992.  

  
ا��Qرخ ���I93 -01   45م -<���4 ر�� 

15 ���8�  �8�1993  ��ا��( �+ ����ن ا����
 �8C�1993.  

  
  29ا��Qرخ ���I93 -18  45م -<���4 ر�� 

 �!�C��8�1993 د  ��ا��( �+ ����ن ا����
 �8C�1994.  

  
�Iرخ 45    95- 27ر��  أQ30ا��  �!�C�د

 �8�1995  �8C� ��ا��( �+ ����ن ا����
1996.  

  
 د��C!�  31ا��Qرخ 45   02- 97ر�� ����ن 

 �8�1997  �8C� ��ا��( �+ ����ن ا����
1998. 

 
د�QI23   �!�Cرخ 45 06- 2000� ����ن ر�

 �8�2000  �8C� ��I( �+ ����ن ا����
2001. 

 
��  24ا��Qرخ 45   03- ����07ن ر�� ���&  

 �8�2007 ����4 ا��( �+ ����ن ا�����a)ا� 
 �8C�2007.  

  
��  24ا��Qرخ 45   02- ����08ن ر�� ���&

 �8�2008  ����4 ا��( �+ ����ن ا�����a)ا�
 �8C�2008.  

  
��  Q��22رخ 45 ا 01- �09� ����ن ر���&

 1991./م.ق
 
 
 
 1992/ ت.م.ق
 
 
 
 1993./م.ق
 
 
 
 1994./م.ق
 
 
 
 1996./م.ق
 
 
 
 1998./م.ق
 
 
 
 2001./م.ق
 
 
 
  2007/ت.م.ق
  
  
  
 2008/ت.م.ق
 
 
 
 2009/ت.م.ق

76 -86 
 
 
 

56 -57 
 
 
 

84 -86 
 
 
 

94 -99 -100 -
103 

 
 

111 
 
 
 

43 -45 -46 -
69 -71 

 
 

38 
 
 
 
7  
  
  
  

24 -28 -29 -
30 -31 -32 -
46 

 
24 -37 -40 -
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 �8�2009  4���a)ا� ��ا��( �+ ����ن ا����
 �8C�2009.  

  
 د��C!�  30ا��Qرخ 45   09- ����09ن ر�� 

 �8�2009  �8C� ��ا��( �+ ����ن ا����
2010.  

 t>j 26ا��Qرخ �I01 -10  45 ر�� أ
��4  و 2010�a)ا� ��ا��( �+ ����ن ا����
 �8C�2010.  

 �p!�ن  QI  45  16رخ  11 - 11  ر��  ����ن
��  18  �اS5ا��  1432  	�م����8�2011  ،  

��4  ا������  ����ن  �( �+ �a)�8  ا�C�2011.  
  

	�م   QI  45 �0Pرخ 11 - 16  ر��  ����ن
1433  S528  ا���ا �!�C��8�2011   د،    
 2012ا ��8C   ا������  ����ن  �( �+

  
  

 
 
 
  2010./م.ق
  
  
  
  2010/ت.م.ق
  
  
  2011/ت.م.ق
  
  
  
 2012/م.ق

42 -44 -72 
 
 

31  
  
  
  

23 -32  
  
  

14  
  
  
  

50 -52 -73 -
74 
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ا��0&�? ��
�ن  N�1990�  د�2M.� 31ا��eرخ (3   90-36��
�ن ر�� 
 �N2� �'��1991ا��.  

���0 ا��(�د و ا
&Mاء و ا�E[D و ا���0�Qت و ا�3ور��ت و :  76ا���دة 
D- رده� أو�)C- 4)و ا���اد و ا���ازم ا� S_�~ت و ا���U�[�8��H %��3ا*2 ا��)

 +I ،ت��I�\ت ا��!)aI 48 وUا�� ,�pر
8�� ا�\Mا_��� و �IآM اUا�� �!)aا��
���E ا�>�Dق و ا����م و I+ إ&�اءات ا�(\�رة ا���ر&�&.  

د��C!� ��8  31ا��Qرخ I88 -33  45+ ا����Dن ر��  55-(� ا���دة :  86ا���دة 
1988  �8C� ��  : �4و ->�ر آ�� � 1989ا��( �+ ����ن ا����

��رات  :  55ا���دة " Cاد ا���ا�]!�� ا��(I �0�- ��D8+ ا�>�Dق و ا����م 	38 ا�(
�+ %��3م ا���-!]� 	�!)��� ��8Uا�� ��ا7->�د �H�8)D- 4)ات ا�M�H\)و ا��(�د و ا�

�H-�U�>8%".  
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ا��0&�? ��
�ن  1991دN� �.�2M�  11ا��eرخ (3   92-04��
�ن ر�� 
  .1992'� ا�N2� 3�'�G0� ا����

إن ا1	�0ء ا�\!�_4 ا���Dر ��0_3ة ا��U�>8ت ا����+ 	+ أو���(�H :  56ا���دة 
��+ ا���]]�ت ا�(��8��  ا��8C�� و ا��(�3دة ا��8Cات  7��N8 إ7 إذا -� إ�<�ء 

��8ات ا%(3اء I+ -�ر�� ) 05(هum ا��U�>8ت و �pع 2����% 5�G* �Hل *�? 
� ا�(��8ي ا��8Cي�<� ا����Dن ا��( �[�  .ا��(�3د ا��8Cاتو + ا��


 7 �I��H8a� ا�7(�0دة �% +���+ �� ��!� ا���8����-\�وزا �umH ا��3ة، �5ن ا�
  .I+ هum ا1	�0ءات 

��� ا�� ��5 و :  57ا���دة Dا� ��	ن ����� �����ا�(�0دوا m�  +I�+ا�C(�� ا�
�3 ا1&���4 	38 ا�1(�ج 45Tا���� ا�� +I �0ء	رات دا*��  ا1��B)ر إ�\�ز ا��Uإ


و �D%�Cا� ����ت *���� �� ��!� ->t �2 ا�(<����ت ا�\!�_��	 S�D<- 45ل 
  .، 45 ا�7(�0دة I+ ذ�i ا1	�0ء �H� �)T�� i�- ا��B)�7رات1992أ%��2 ��8 
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ا��NM1993  ?�&0�N� �M�  15ا��eرخ (3   01-���193م :_�M<3 ر�� 

�ن ا���� �N2� 3�'�G0ا� �'��1993  

  

0�I 3+ ا��Y8م ا�\!�_4 ا
آGI �B_�� :  84ا���دة )C- ر أن��B)�7ت ا������ +a��
 ��W- ���T 45 ،�5� ا�� ���Dا� ��	و ا����م  ��5��� �(���D<��% Sق ا�\��آ

 E%3ة أرI 45 iو ذ� E��>)04(ا� ( ���� ا%(3اء I+ إ3Pار ����ن ا������I �8ات�
Y8�� ول ا���3ل
  .�م ا�\!�_4 ا

�� 	+ ا*(��رu ا
&4!8�r\ 	�� ا��(��2I ا��48U أو �ap �!�� أن.  

، ا��(���D %�1	�0ء I1993 +I+ ����ن ا������ ��8C  65أ�aTم ا���دة :  86ا���دة 
 45 ���:8Dو ا� ����I��%3ت ا��B�!ا� x8I 3�0)C- 4)ا�� ��5 و ا� ���Dا� ��	ا���� 

��ت ا
I� ا��(>3ة ا���&�دة إ�Uر اT(�ام I!3أ ا������B�- اm2 و آB���% ��I
  .M\��%1992ا_� -]!S ا%(3اء I+ أول أ%��2 ��8 
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ا��N�1993  ?�&0�  د�2M.� 29ا��eرخ (3    18-���193م :_�M<3 ر�� 
 �N2� �'��ن ا���
��1994  

  

 Q31رخ 45 ا�� I90 -36+ ا����Dن ر��  65-�3ل أ�aTم ا���دة :  94ا���دة 
 �8� �!�C��8  1990دC� ��  : و ->�ر آ�� ��4  1991و ا��( �+ ����ن ا����

-�4W " ����ن ا����م 	�� ر�� ا
	��ل "��Q? ����ن و ���C :  65ا���دة " 
و  1976د��C!� ��8  09ا��Qرخ 45  102- 76أxI�aT أ�aTم ا
�I ر�� 

  .ا��( �+ ����ن ا����م 	�� ر�� ا
	��ل

��� ا�� ��5 و ا���� ا�3ا*�4 	�� اGH)�7و �<�2 ا��Dا� ��	و ا����  ك�� 
��8تI@)ت ا�!�8ك و ا�����	 ��	.  

�Mا��� ا�3و�� ر�� *�ص إ�� 45�S![ 	�� :  99ا���دة I 3ث ��0_3ة<�
��4 دا��8(�&�ت ا�(4 ->3Y8- z8% �HD�![- rC� و �H)�_�� .  

��4 ا��: 100ا���دة Y8)ا� z8<� ا�� ��ر�- �)T S![� 45 ا���دة x�8:�ص 	�
256  rCT ت��ا�!�3 r�I+ ����ن ا� �ا_r ا��!��pة و ا����م ا����~��، -�-

?I��ا� �ا_r ا��>:��  "ا��SU�8 و ا��SU�8 ا��0	�� ا���>S 45 ا�!�ب ا�
I+ ����ن " ا���� ا���Dري  –ا�!�ب ا��0	4 ا
ول  –��0_3ة ا�!�3��ت دون ��اه� 

  .���~��ا� �ا_r ا��!��pة و ا����م ا�

��� ا�� ��5، 	����ت �pاء : 103ا���دة Dا� ��	ا����  +I �0ء	ا1 +I 3�0)C-
��ت *���� ����� 	�� ��	 S�D<)� z:�� 4��I 2 آ�اءap 45 اتM�H\-
��� ا�� ��5، إذا ��م %umH ا������ت ��I��)Iن ا�(:�د��ن ���ر��ن أ�<]� Dا�

 �H)�ح %@و���:I ا�8<@ة و �B�3T�� ا�(�8[�I� C�8اتأو �8ي ا�Cا��(�3د ا�.  
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ا��0&�? ��
�ن  1995دN� �.�2M�  30ا��eرخ (3   27-95ا��1 ر�� 
 �N2�  �'��1996ا��  

   I93 -18+ ا�����م ا�(<���4 ر��  99-�3ل أ�aTم ا���دة : 111ا���دة 
و ->�ر 1994ا��( �+ ����ن ا������ ��8C  1993د��C!� ��8  29ا��Qرخ 45 

 :آ�� �@-4

ا��>��� ا�:E8 أو  ��Q? ر�� *�ص إ�� 45�S![ 	�� ا���اد:  99ا���دة "
� 45 ا�\3ول ا��!�+ S<�I 45 هD![ umا��rC8 ا���_�(�H و  د�(4 ->3ا ا��C(�ردة 

  .ا���دة

�:z ��-� هmا ا���� آ�� �@-4 �:  

  ، �:��N ا���Mا��� ا����I ��3و��؛% 75 - 

  �درات؛، �:��N ا�:38وق ا���ص �(���� ا�:% 10 - 

 - 15%4&���8a)ا����4 و ا�(]�ر ا� A<!�� 48Uا�:38وق ا�� N��:� ،.  

� E ا���� ا���ص ا�D� 45��1ا	3 ا1	�0ء ا��]!I 45 �D\�ل �DTق � 7
��رات ا�( 4��)>��H ا���اصCا� ��	ا�� ��5  ���Dا� ��	ا�\��رك و ا����م .  

C4 ا45��1 ا�	ا���� ا��8 +I �0ء	ا1 +I 3�0)C- xأ� ��j �H��)>� 4)رات ا���:  

  �T �%�[�Iب ا�(>��� ا��48U؛ - 

  أ%�8ء ا�<3Hاء؛ - 

�+ أو  - ��0Cا� �H�� 	 3Tأ �)% +�mن ا��:�%�ن %��<�2 أو ا������ص ا���3p
ا
��H�  .آ�
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ا��N�1997  ?�&0�  د�2M.� 31ا��eرخ (3  02- ���197م :_�M<3 ر��   
 �N2� �'��ن ا���
��1998  

��� ا�� ��5 ؛ ا�(>, ا�80�� و ا����Tت : 43 ا���دةDا� ��	ا����  +I �0�-
 48U45 ا���DBا�(�اث ا� +I ,<)و آ2 ا� �I�	 �0:% ��وا�t<8 و ا��8(\�ت ا�80

8�� 45 إ�Uر ا�(�&�ع Uا�� ,T�)ف ا���U +I رد�)C45 ا���DBا�(�اث ا�
48Uإ��  ا�� �H&�I ة��*
إ~�اء ا���&�د 45 ا���رج، 	�a- �I38ن هum ا

��  .ا��\��	�ت ا��(>0

 30ا��Qرخ 45  31- 96ا
�I ر��  I+  49ا���دة -���E أ�aTم  : 45ا���دة 
 �8� �!�C��8  1996دC�  ��، إ�� أ�aTم ����ن 1997ا��( �+ ����ن ا����

  . ا����م 	�� ر�� ا
	��ل

���, :46ا���دة I �aT 2آ +	 �Y8ا� �W% : +I �0ء	ا1 +I ا�7(�0دة N8�-
�Mات ا����P و ا���I3ت 	�I38  ا����H\)�7(�8ء ا� �!C8��% �5� ا�� ���Dا� ��	

��زات )I7ا +I �0دة)�G� G!� �U�>� ر��ن���ن ��ن ا�(:�د��I��)I �H% م�D�
ا��Qرخ   12- 93ا�\!�_�� ا��8:�ص 	���H 45 إ�Uر ا�����م ا�(<���4 ر �� 

�� ا��B)�7ر و 1993أآ(�%� ��8  4505 ��)% S��)ر�� وا�� �I
  31- 96أ�aTم ا
�:��N  1997ا��( �+ ����ن ا������  ��8C  1996د��C!� ��8  30ا��Qرخ 45 

  .ا����B)C�+ ا�:�Wر

�� ا��mآ�رة 45 ا������ ا�(���0�� ر�� : 69ا���دة T��Cرات ا���Cا� E �-
37 -03  �H)رات ذات  �3� 2.000و ا�(4 7 -�0ق ��� أ�]�ا���C� �!C8��%

��رات ذات  �3� 2.500و) M8%�)+��Dد %<�ارة I>�ك %�a!? وإC� �!C8��%
وإ��   %15إ�� �DTق &��آ�� %��3ل  )د��زال(I>�ك %�a!? وإ��Dد %<�ارة 

��� ا�� ��5 Dا� ��	�0 ����� �  .% 14ا���3ل ا��

  .��3ل ����ن ا����م 	�� ر�� ا
	��ل، وآmا ا�(����0 ا�\��آ�� %umH ا����8!�

�E ا�>�Dق و ا����م، ا�7(�8ءات و ا��اردات ا�( 4��Dم -�I �0+ &�: 71ا���دة 
�Mات ا��اردة H\)8(�&�ت و ا���� ،x<��:� ا_�يM\48 ا�U��8 ا���Cا� ,<)I �H%

  :45 ا�\3ول ا�(��4 

��M�>0ا� �'>�  :<''? ا��K�0N�ت  ر��  و
06 -37  

  
  

11 -49  
  

10 -90  

��j�-��8ا5��، ا��]!�	� و  - Cم ا�G5
ا
��&�، ->(�ي أ)Cا�� ��	و 7 ->(�ي 

�D5 ا�:�ت.  
 -  iى، %�� 45 ذ��*
ا��]!�	�ت ا

��C�>ا�:�ر، ا�]�%��ت وا�:�ر ا�.  
��%� ا�:�ر أو  - I 3ات�Iة وMH&أ

 ����j�-��8ا5Cا�) A!ة ا�MH&أ i45 ذ� ��%
أو إ�<�ء أ~�ر ا�3ارات 	�� ا���T�Cت 

) ا�>���C ����ارد �Ha�� ����� x!p%�ء
�� ا��mآ�رة 45 هmا ا�2:0، j �-�\��

A!ت ا��p�p ،ب�a� .  
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ا��0&�? ��
�ن  ،2000دN� �.�2M�  23ا��eرخ (3   2000-06��
�ن ر�� 
  N2�2001� ا����'� 

  

I+ ����ن ا������  49و �W�-5، 9 ،10 ،11 ،18 ،48 أ�aTم ا���اد :  38ا���دة 
ا�����3  2000وا��( �+ ����ن ا������ ��8C  1999د��C!�   23ا��Qرخ 45 

I+ ����ن ا� �ا_r ا��!��pة وا����م  402و  215، 193، 192، ����134اد 
 +�  .I+ ����ن ا����م 	�� ر�� ا
	��ل 116و  115ا����~��  و ا���د-
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ا��0&�? ��
�ن  '�M�K2007�   �N�  24ا��eرخ (3   07-03��
�ن ر�� 
 �N2� 3�'�G0ا� �'��2007ا��.  

 

0�3 	�: 7ا���دة )C-    +�)���ت %�E أ&MHة ا�>���ب ا��3ر&� 45 ا�(���0�
�+ ر��)�ا�(����0 ا�\��آ��  84- 71- 49- 00و 84- 71- 41- 90 ا�\��آ

�S ا���3ل ا![- +I ���_اM\ا�����  ا�� ��57  %  �5 ��Dا� ��	ا����  +I
  ���j  ا  إ��m�8   31وه� �!�C�2009د.  
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�ن ا����'�  '�M�K2008�  e124رخ (3  02- 08أ�1 ر�� �� ?�&0M
 �N2� 3�'�G02008ا�   

  
  :و->�ر آ�� ��I2007 4+ ����ن ا������  ��8C  7-(�� أ�aTم ا���دة  :24ا���دة  

0�3 إ�� �j��  :7ا���دة  ")C-31  �!�C��0  2009د��S ا���3ل ا��![- +I
7 %Hـ&@% �D��)ا�� E���� ا��ـ ��5 	ـ����ت ا�ـ!Dا� ��	ا����  +I ة ا�>���بM

 00-  49-  71- 84و 90- 41- 71-  84ا��ـ3ر&� 45 ا������ت ا�\��آ�� ر��
 ��وآmا -�i ا��(��MH&@% �Dة ا�>���ب ا��>��ل ا��3ر&� 45 ا������ ا�\��آ

 ".90 – 30 – 71 – 84ر�� 
-��0 ا
��3ة ا
زو-��، ا��0��0-��، ا��%�0��0-����، وا
��3ة  : 29ا���دة 

، 04 -  31، 03 – 31،  02 – �31آ�� ر�� ا�(����0ت ا�\�ا���آ!� ا��اردة 45 
وآmا ا���اد ا��(���D %��8 ا�8!�-�ت ا��اردة 45 ا�(����0ت ا�\��آ�� ر��  05-  31
�3  (38- 08- 90- 90إ��  38- 08- 10- 10!I ، �ا��Dد ا�� I ، 3 ا�><�ات�!I

�� وآ2 H[- ، ا�8!�-�ت ��� ��3 ا
	<�ب ، �Iا�E إ�!�ت و�!!I ، �[0ا���اد ا�
 ���T 45 أو �_M\)��% E�ا��<�%�H ا����و�� 45 أ�apل أو �W% �}!�Iض ا�!
 3�!I و ورق t��!a��% ع��p5(�_2 و ،�CI(> �ات أو �I 2ap 45اد آ<�ا_

د��C!�  31ا%(3اء I+ -�ر�� ا��:�د�� 	�� هmا ا����Dن وإ�� �j�� )��m%�ب
2009 .  

د��I31  �!�C إ�� �j�� إ��-��0 ا%(3اء I+ -�ر�� �<� هmا ا
 : ��30�دة ا
2009  ��mjأ �	�8P 45 2*3- 4)ا�� ��5 ا���اد ا� ���Dا� ��	ا����  +I

 u�8 أد���  :ا���ا4p وا��!
 

-�I �0!��� ا1�\�رات ا��3Cدة 45 إ�Uر 	�Dد ا��Dض ا1�\�ري  :31ا���دة 
��� ا�� ��5 Dا� ��	ا����  +I �_اM\ا��8(\� 45 ا� ��TG03ات ا�����% �D��)ا��

  .2018د��C!�  31:�د�� 	�� هmا ا
�I إ�� �j�� ا%(3اء I+ -�ر�� ا��
 ,�aا�� ��ا��ز +��� 	+ �U�S ا��Dار ا��<(�ك %TG03د ��_�� ا���3ات ا�<-

 �	�8:��% ,�aا�� ��وا��ز �TG0��% ,�aا�� ��وا��ز �������%. 
 
 

 :<''? ا���اد ر�� ا��M�>0� ا�%��آ'�

��ه�  10. 05.  90.  00j) رىmا�( 

 ا�0:� 12.  09.  21.  00

�+ و2ap 45 2)a)I ر�5ش ا�0: 12.  14.  10.  00<U� 

أر�0j و%�D�� �P!� أ*�ى CI>���  أو  23.  04.  00.  00
ز�t  ا�(��اج2ap 45 ��a>I ر�5ش، 

�&�Cا� 
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ا��0&�? ��
�ن ا����'�  �M�K2009'�  22ا��eرخ (3  01- 09أ�1 ر�� 
 �N2� 3�'�G02009ا� 

 
 21ا��Qرخ I08  - 02  45+ ا
�I ر��  31-�3ل أ�aTم ا���دة :  24ا���دة 

�� ��8  24ا���اS5  1429ر&r 	�م ���2008  ��وا��( �+ ����ن ا����
 �8C� 4���a)@-4  2008ا��و->�ر آ�� : 

��� ا�� ��5، ا%(3اء I+ -�ر�� 3Pور :  31ا���دة " Dا� ��	ا����  +I �0�-
 ���j إ�� �I
I!��� ا1�\�رات ا��3Cدة 45 إ�Uر  ، 2018د��C!� ��8  31هmا ا

 4-@� ��% �D��)\�ري و ا���ض ا1�Dد ا��D	: 
�� ا��8(\� 45 ا�\Mا_� - TG0؛ا���3ات ا� 
�Mات ا��8(\� 45 ا�\Mا_�، وا� �ور�� �1\�ز �jف ا�(!��3  - H\)ا���3ات وا�

�و�PاEI ا�>!�ب ا����TG0ا��8(�&�ت ا� ��	 �Y5�<��� �:P؛ 
�Mات ا��8(\� 45 ا�\Mا_� - H\)و ،ا���3ات وا� u��4 -�5��ا ���DC�� ��ا� �ور

  ؛ال ا�T\��4TG0:��� 45 ا وا��C(���� %:�رة
��ة  -  W:45 إ�\�ز ا���!�8ت ا� ����)Cا_�، و ا��M\ات ا��8(\� 45 ا�M�H\)ا�

   ؛وا���&�H إ�� ->��2 ا�>��r ا�]�زج
�Mات ا��8(\� 45 -  H\)ا_ا�\ ا���3ات وا�M� ن�)�Mا� �	راM� ��وا� �ور ،

   ؛وإ�(�ج و-�M�+ ز�t ا�M�(�ن
�Mات ا��8(\� 45 ا�\Mا_�، وا� �ور�� �(\3�3 أدوات ا�1(�ج  - H\)ا���3ات وا�

�Mات H\)3د ��_�� ا���3ات وا�<- ،���&r %�وا��B)�7ر 45 ا�:�8	� ا�(>���
��% ,�aا�� ��وا��ز �������% ,�aا�� ��ا��ز +��TG0 وا��ز�� ��ار I<(�ك %

 �	�8:��% ,�aا��."  
 

��� ا�� ��5 ، ا�(�8زل 	+ ا�(>, ا�80�� أو  : 37ا���دة Dا� ��	ا����  +I �0��
�]��Uت ا�(�اث ا��48U ��0_3ة ا ��(�T, و ا��a(!�ت ��\اIر و�~Zت أو ا�	�I

�� وN��:I اIا�������,�pر
 .�U�Uت وا
�]��Uت ا�(�اث ا���I 48U	�ت أو ا��Z\->3د ��_�� ا�(>, ا�80�� أو اIر و�~

��Y8)ا� S��U +	 �5� �� ا ���Dا� ��	ا����  +I �0ء	ا1 N8I ت��0� .وآ
 

�Mات و ا���3ات  :40 ةا���دH\)ا�� ��5، ا� ���Dا� ��	ا����  +I �0�-
8�� �������،  ا������� ا��8(\� 45Uت ا����ف ا7->�د�U +I �8ة)Dا_� وا��M\ا�

 umH� ن�a- ة أن�	ا�I EI 4���8<�ط ا����% ��G	 ات وا���3اتM�H\)ا�
0�3ة)Cا�� ��ا7->�د xي -��ر�m4 ا����
 .ا

�Mات وا���3ات ا��8(\� 45 ا�\Mا_� وآmا ��_�� ا7->�د��ت H\)3د ��_�� ا�<-
��Y8)ا� S��U +	 �0ء	ا ا1mه +I 3ة�0)Cا��. 

 
�� وا��380� : 42ا���دة T��Cت ا��U�>8��% ��:)ت ا���I3�� وا�>���Iت -� E ا�

��4T ا��:8,Cم ا���U1وا ،����4T  ا����3C2 ا�D8�� رات��Cا� ��وا
��0ر و-@&
 ���j وإ�� ����D)�8  31ا�� �!�C�3ل ا 2019د������� ���Dا� ��	�5 ����� 

  .ا�� ��5 
 

���8C� 4  7-�3ل أ�aTم ا���دة  : 44ا���دة �a)ا� ��ا���I2007  ��3+ ����ن ا����
��I �8C� 4+ � 24%����دة �a)ا� �� :و->�رآ�� �@-4  ���2008ن ا����



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

458 
 

�S ا���3ل ا : 7ا���دة " ![- +I 3�0)C-���� ا�� ��5 ب ��Dا� ��	�5 ����� 
7  %p اد ا����ت ا�(��	\�� E��\)� �H&اء ا���M&
��Iت وا��3Tات و ا

و  84.14.51.90أ&MHة ا�>�ا��r ، ذات ا������ت ا�(���0�� ر�� 
و  84.73.30.00و  84.71.90.00و  84.71.70.00و  84.71.60.00
I+  85.42.31.00و  85.28.51.00و  85.28.41.00و  85.18.21.00

 ".ا�(����0 ا�\��آ�� ا�\Mا_���

�Mات ا��D(�8ة 45 ا��Cق ا��>��� :  72ا���دة H\)ق وا����م ، ا��D<ا� +I �0�-
 ���84&وا�(]��� ا�(aا����4  ا���&�U�>8� �Hت ا�!>A ،ةأو ا��C(�رد

��ه� I+ ه�{�ت ا�!>A ا��Qه�� و ا���(�3ة ���واjت و�C�Qوا�� Mاآ���� �:P
�H% ت ا�����ل���Y8)وا� +�  .�D�� �D!Uا�

��Y8)ا� S��U +	 ا���دة umه S�0��ت -]!�  .->3د آ
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�ن ا����'� 2009دe130  �.�2Mرخ (3  09-09��
�ن ر�� �� ?�&0M  

  �N2�2010 

 21  45  ا��Qرخ  08 - 02  ر�� ا
I �I+ 29 ا���دة  أ�aTم  -�3ل 31 : ا���دة
r&م ر�	1429  S524 ا���ا ��  ا������  ����ن  وا��( �+ �8�2008  ���

4���a)�8  ا�C�  2008 4 آ�� و->�ر-@� :   

��� ا�� ��5 ا
��3ة اZزو-�� و  29: ا���دة "Dا� ��	ا����  +I �0�-
،��) آ��ر �0���NPLت و NPK( ا��%�0��0-���� وا
��3ة ا���آ!� ا��0��0-

  31- 05و  31- 04و 31- 03و 31– 02ا��اردة 45 ا�(����0ت ا�\��آ�� ر�� 
وآmا ا���اد ا��(���D %��8 ا�8!�-�ت ا��اردة 45 ا�(����0ت ا�\��آ�� ا��0	�� ر��  

�3 ا�><�ات، I �د ا��Dا�� ،( 38- 08- 90- 90إ��   38- 08- 10- 10!I  3�!I
��، وآ2 ا���اد H[- ،ا�8!�-�ت ��� ��3 ا
	<�ب، �Iا�E إ�!�ت و�!!I ،�[0ا�
 ���T 45 أو �_M\)��% E�ا��<�%�H ا����و�� 45 أ�apل أو �W% �}!�Iض ا�!
 3�!I وورق t��!a��% ع��p5(�_2 و ،�CI(> �ات أو �I 2ap 45اد آ<�ا_

��8  د� 31 �!�C���j وإ��  ا����Dن  هmا 3Pور -�ر�� I+ ا%(3اء )��m%�ب
."2014  
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و ا��0&�? ��
�ن ا����'�  m_n 2010 26ا��eرخ (3  10- �101 ر�� أ
 �N2� 3�'�G02010ا�  

  
 I+ أد�� %C ��C(�ردا�� ا�:�r ا� N�D	�� �S![ ر�� �8<@23 :   ةد���ا

��� � .ا�:�r ا�CI N�D(�ردي 	�� ا���� هmا و�S<)C .ا� !
7 E �� N�Dا� r�:ردا�� ا��)C ��C% وي�C� �0ق�أو ��� � هmا إ�� ا� !

 .ا����
 48Hا�� ا�\Mا_�ي ا�3��ان �Uف I+ ا�:�r ا�N�D ا�(��اد 	����ت و-��0    

 .ا���� هmا I+ ��>!�ب

0��ت وآmا ا���� 3�Iل �>3د   ��xD آ![- +	 S��U ��Y8)ا�.  

��� 	�� ا���� I+ ���0 :  32 ةا���دD3اءا  ��5ا�� ا�)% +I ��ا �<� -�رmه 
�I
 :�@-�I 4 2020 ��8 د��j 31 �!�C�� وإ�� ا������ ا�\��3ة 45 ا

  ؛اt��)�1 	�� ا�t%�B ا�1!�ل %��I3ت (:��ا�� وا
-�وى :�ر�,ا��  -
 �IاآCI M(�ى 	�� ا��اب أ&MHة 45 %�1��اء (:��ا�� :�ر�,ا��  -
 ؛DZ (.dz) وD8%]� ا�\Mا_� 45 (�ا&3ةا�� ����Iتا��
�� (:��ا�� :�ر�,ا��  -�:)% Eا��I ه� ا��اب��؛و-]� 
 وإ��اء ا�(���ل أ�<]� -�z ا�(�C 4	3ةو ا�� %��:���� (:��ا�� :�ر�,ا��  -

Eا��I ا_� 45 ا��ابM\ا�.  
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 ��M'�  18  �ا(-ا��  1432  ��م  o<.�ن  e1  3)  16رخ  11 - 11  ر��  ��
�ن
 �N�2011،    ?�&0M  ن�
  N2�2011�  ا��G0'�3  ا����'�  ��

  

��ت  -��0 14:ا���دة��	  E�%  �aCا�  ����  وا�M��ت ا�mWا_���
 ا����  I+  ا
 ��	  ���Dا�  S![اوح  �0(�ة  ا�� ��5 ا���)-  +I  أول  ���8�31  إ��    

t>j   �8� .2011 
��� وا���� ا�\��آ�� ا�>�Dق I+ -��0 آ��Dا� ��	ت ا�� ��5،  ����ادا  	��)� 

 �aCم  ا��� B 17.01.11.00 ر��  ا��0	��  ا�(���0��  ا�(�%�� �������ت  ا�
 ا�(���0��  ا�(�%�� �������ت  ا���م  ا�mWا_��  ا�M��ت K 17.01.12.00  و 
 ��  15.11.10.10Lو C 15.08.10.10 و  H 15.07.10.10ر��  ا��0	
  و W 15.13.21.10 و J 15.13.11.10 و P 15.12.11.10  و 

15.14.11.10 D  15.15.21.10و K  ، ����)C45  ا��  �	�8P  ا���اد 
��ت ا�(�%E وآmا ا��aC أ	uG، ا��D0ة �&r%� ا����0ة �����  �� ا��0	��  ا�(���0
��x  1	�دة  ا���&S x 17.01.99.00 و X 17.01.91.00  ر�� %   ��	

x)��T  لG*  آ�رة��ا  ا�0(�ةm  45  ة�D0ا�  uG	أ. 
�Mا��� -(20aوI ،38 ا�3و��	ا�7( �ء،  ����� 	�� وا���� %��>�Dق ا�\��آDا� 

ا���م  ا��aC 	��   2011 ��8 �!(�!� أول I+ ا
داء ا%(3اء ا��ا&!� ا�� ��5
�S إ�Uر 45 ا���م، ا�mWا_�� وا�M��ت![- ��Y8)وا� E��>)ا� +�D��)ا�� �C5�8ا��. 
3�0)C-45  و  umة،  ه��*
 	�� ا���� I+ ا1	�0ء I+ ا���8�� دا���ا ا�>��� ا

��� ا�� ��5D45 ا� ,�)�I 2Tا�I E�ا�(�ز. 
0��ت ->3د�  ا���a, ا��ز��  I+ ا�>�&�، %�Dار  	38 ا��D%�C، ا��D0ة -]!�S  آ

�������%.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ا����م 	�� ر�� ا
	��ل����ن  

 

462 
 

  د�2M.� 28  ا���ا(-  �1433�م   !�� (e1  3رخ 11 - 16  ر��  ��
�ن
 �N�2011،    ?�&0M  ن�
 2012ا�N2�   ا����'�  ��

  

 45 ا��Qرخ 01 - 12 ر�� ا����Dن I+ 20 ا���دة أ�aTم و-(�� -�3ل 49:ا���دة
27E� ����ن وا��( �+ 2001 ��8 ����� 19 ا���اS5 1422	�م ا�4��B ر%

����4 ا�����a)�8 ا�C� 2001 4 آ�� و->ّ�ر-@�:  

0�3 20: ا���دة")C- ات ا�(�8ءاتM�H\)ه� ا�(4 ا�M\8� ���Dن نا����\�ر�ا1 
0�3 ا���Dول EI ا��!�م ا����4 ا�!�E ا1�\�ري  	3D إ�Uر 45)Cا�� +I زات��)I7ا 

��H ا��8:�ص�	45   �I
 t>j �8� 2001 20 45 ا��Qرخ 01 - 03 ر�� ا
S��)وا��  ��ر، %(]���B)�7م وا��(��، ا���3ل ا�aT@% �I
 06-08 ر�� ا
�� 15 45 ا��Qرخ���2006 ��8  +I  �)I7زاتا� ��-Zا :  

��  ��C8��%  E�C!�  ا�\��آ��  ا�>�Dق  I+  ا1	�0ء  -  أj  �8ةB)Cا�� ، 
 ، إ�\�ز ا��B)�7ر  �p�!I  45ة  وا�3ا*��  ا��C(�ردة

��ا��  ��DT  2Dق  I+  ا1	�0ء  -  بa� �%2%�D  �!C8��%  2a�  ا�7(�8ءات  
  ". ا��B)�7ر ا���48  إ�Uر  45  ا��>�DD  ا���Dر��

 26  45  ا��Qرخ 10-01 ر�� ا����Dن I+ 23 ا���دة  أ�aTم -��W 50:  ا���دة
 t>j �8�  2010  +� )وا��  ����4  ����ن ا�����a)�8  ا�C� .2010  

 45  ا��Qرخ  09 - 01  ر��  ا
I  �I+ 40  ا���دة  أ�aTم  -�3ل 52:  ���دةا
 29  r&م  ر�	1430    S5�8  22  ا���ا� ��  وا��( �+  2009  ���
��4  ا������  ����ن�a)�8  ا�C�  2009   4  آ��  ->�ر و-@� :  

���  	��  ا����  I+  -��0 40 :  ا���دة"Dات  ا�� ��5  ا�M�H\)وا���3ات  ا� 
 ��  ا�������  ا7->�د��ت  �Uف  I+  ا�\Mا_�، ا��D(�8ة  45  ا��8(\�  ا�����

��8Uا�� . 

�Mات وا���3اH\)ت ->3د ��_�� ا���ا ��_�� ا7->�دmا_� وآM\ت ا��8(\� 45 ا�
��Y8)ا� S��U +	 �0ء	ا ا1mه +I 3ة�0)Cا��.  

 ر&Q  45  29 rرخا�� 09 - 01  ر�� ا
I �I+ 85 �دةا�� -�3ل 73: �دةا��
4  ����ا��  ����ن  ( �+ا��و 2009 ��8 ����� 22  �اS5ا�� 1430	�م���a)ا� 

 �8C�  2009  4  آ��  و->�ر-@� :  
 . ا��D8ل ا�4�I��)I ,-�H أ	��ل ر�� 	�� x)!C� %1  ر��  �8<@ 85:  �دةا��"

  : �@-4  آ��  ا��D8ل  ا�4�I��)I  ,-�H  أ	��ل  ر��  	��  ا����  ��-�  ��زع
 . واZداب  ا��80ن  و-]���  �(�8��  ا��48U  ا�:38وق  ��0_3ة   -  %0,5

��CT  zب  ��0_3ة  -  0,5 %:�  ا�mي  138 - 302  ر�� ا���ص ا�(
x�8ا�	38وق  " P  �<5�aI    ن�U�Cا� ." 

0��ت ->3د� وز�� �+% I<(�ك %�Dار ، ا�>�&� 	38  �دةا�� هum أ�aTم -]!�S  آ
 . �48ا�� ا�D]�ع  وز�� و ����ا��
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 <�و%�تا�� إ�(�ج �pآ�ت أ	��ل ر�� 	�� x)!C� %0,5  ر�� �8<@ 74:�دة��ا
��CT  zب  3ة��0_  و�E53 وا�(��اده�  ا��Wز��:� 302- 138  ر�� ا���ص ا�(

 ". ا��U�Cن  38P  �<5�aIوق  " 	�8ا�x  ا�mي 
0��ت ->3د��S آ![- um38 �دةا�� ه	ار ،ا�>�&� �D% ك�)>I  %+���ا�� وز�� �� 

 .%��:>�  �a,ا��  وا��ز��

  


