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حم�شر اجلل�شة العلنية احلادية ع�شرة

املنعقدة يوم الثالثاء 18 حمرم 1436

املوافق 11 نوفمرب 2014

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير املالية؛

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية وال�صت�صراف؛

- ال�صيد وزير املجاهدين؛

- ال�صيد وزير التهيئة العمرانية والبيئة؛

- ال�صيدة وزيرة الثقافة؛

- ال�صيد وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  الرابعة م�شاء

وال�صالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:   ال�شيد 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد جتديد الرتحيب بال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة؛ 

بعد �صماعنا ملختلف  ـ  اأعمال هذه اجلل�صة  يقت�صي جدول 

تدخالت الزميالت والزمالء وكذا تدخالت روؤ�صاء وممثلي 

ممثل  املالية،  وزير  ال�صيد  متكني   - الربملانية  املجموعات 

ّد على هذه الأ�صئلة والن�صغالت؛ فالكلمة 
ّ
احلكومة من الر

لكم ال�صيد الوزير، فتف�صلوا.

ال�شيد وزير املالية: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء الأفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأ�صت�صمح اجلميع بدءا اأن اأ�صتهل ردي هذا بتوجيه �صكري 

اخلال�س اإىل ال�صيد رئي�س املجل�س، على توفري الظروف املثلى 

ملناق�صة قانون املالية ل�صنة 2015 وال�صيد رئي�س جلنة ال�صوؤون 

اإىل  ثم  التقرير،  نوعية  على  واأع�صائها  واملالية  القت�صادية 

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س على مداخالتهم الوجيهة 

 ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع  حول 

املناق�صة  برتكيز  �صمحت  التي  ولن�صغالتهم  ولت�صاوؤلتهم 

حول تخ�صي�س وتر�صيد الإيرادات امليزانياتية والرقابة على 

الجتماعية  التحويالت  اإىل  بالإ�صافة  العمومية،  النفقات 

ومراجعة بع�س الأحكام والر�صوم اجلبائية.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

لقد �صجلت نوعية املناق�صات التي دارت يف هذه الغرفة 

املوقرة والتي تعرب اأ�صا�صا على الأهمية التي يوليها اأع�صاوؤها 

اإىل  تهدف  والتي  امل�صتدامة  بالتنمية  املتعلقة  للم�صائل 

حت�صني الظروف املعي�صية لالأ�صر، وقبل الإجابة عما ورد من 

ان�صغالت وا�صتف�صارات، اأود اأن اأ�صيد اأول اإىل اأن توجيهات 

 2015 ل�صنة  املالية  قانون  ن�س  خالل  من  احلكومة،  عمل 

املعرو�س عليكم، تتمحور حول الأهداف الأ�صا�صية التالية:

ـ موا�صلة تنفيذ الربامج ال�صتثمارية العمومية بهدف اإعادة 

التوازن الهيكلي اجلهوي وحت�صني اإطار املعي�صة للمواطن.

ـ ت�صجيع ال�صتثمار وترقية الإنتاج الوطني.

اجلبائي  والإدماج  للتب�صيط  الالزمة  التدابري  و�صع  ـ 

وحت�صني املردودية وتو�صيع الوعاء ال�صريبي.
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لفائدة  وتب�صيطها  الإدارية  الإجراءات  جمان�صة  ـ 

املوؤ�ص�صات والأ�صر.

خالل  من  ل�صيما  العامة،  املالية  الإجراءات  تطهري  ـ 

عقلنة النفقات العمومية.

ـ ت�صجيع املبادرات للزيادة والتنويع يف القدرات الإنتاجية 

يف جمال الطاقة، من خالل ا�صتعمال التقنيات لال�صرتجاع 

العايل للمحروقات غري التقليدية من جهة، ومن جهة اأخرى 

عرب تعزيز احتياطاتنا الطاقوية.

ـ تعزيز اأدوات الرقابة على الأموال العمومية.

ـ تعزيز احلماية الجتماعية.

اإن تنفيذ هذه التوجيهات يتطلب من ال�صلطات العمومية 

الأولية  متنح  ديناميكية  امليزانياتية،  �صيا�صتها  موا�صلة 

لال�صتثمارات العمومية التي تخلق منا�صب ال�صغل وتولد 

تنمية متوا�صلة وم�صتدامة.

اإىل جانب ذلك، ت�صاهم يف حتفيز اأقوى للقطاع القت�صادي 

عرب تطوير ال�صتثمار وت�صجيع املوؤ�ص�صة الإنتاجية.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

اأثريت يف هذا  التي  والن�صغالت  الأ�صئلة  ميكن ح�صر 

املجل�س املوقر �صمن املحاور التالية:

ـ العنا�صر ذات الطابع القت�صادي الكلي،

ـ تخ�صي�س املوارد امليزانياتية وفعاليتها،

ـ اإن�صغالت متعلقة باجلانب اجلبائي،

ـ تعزيز الرقابة على الأموال العمومية،

ـ اإن�صغالت متنوعة.

الكلي:   القت�صادي  الطابع  ذات  بالعنا�صر  يتعلق  فيما 

ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  يف  املعتمدة  املوؤ�صرات  تتمثل 

يلي: فيما   2015
وحجم  الواحد  للدولر  دينارا   79 بـ  ال�صرف  �صعر 

وعائدات  دولر،  مليار   65.44 بـ  الب�صائع  من  الواردات 

�صادرات املحروقات بـ 66.2 مليار دولر على اأ�صا�س �صعر 

اإىل  اإ�صافة   ،%3 بـ  ت�صخم  ون�صبة  دولر   100 بـ  ال�صوق 

عموما  النمو يف حجم الناجت الداخلي اخلام، يعادل %3.42 

و4.25% خارج القيمة امل�صافة لقطاع املحروقات.

متثل هذه املعطيات موؤ�صرات اقت�صادية كلية ومالية ذات 

يبدو يل من  لب�س  ورفعا لأي  الدولة؛  مبيزانية  مبا�صرة  �صلة 

املنا�ضب اأن اأقدم بع�ض التو�ضيحات حول النقاط الآتية:

باأن  التذكري  يجدر  البرتول؛  برميل  �صعر  يخ�س  فيما 

اأ�صا�س  على  تبنى  املالية  قانون  لإعداد  احلكومة  توقعات 

لأي  العتبار  بعني  الأخذ  دون  من  �صنوي،  �صعر  متو�صط 

ارتفاع اأو انخفا�س يف �صعر الربميل يف فرتة معينة.

نحو  حركة  اجلزائري  اخلام  �صعر  �صجل  لقد  فعال 

الربميل  �صعر  متو�صط  اأن  التو�صيح  ينبغي  النخفا�س، لكن 

106 دولر؛  نهاية �صبتمرب يف حدود  2014 قد تراوح  ل�صنة 

الأخري  الرتاجع  كربى  بعناية  تتابع  احلكومة  باأن  هنا  واأوؤكد 

يف اأ�صعار برميل النفط امل�صجلة، هو توجه ل ي�صكل خطرا يف 

احلني على التوازنات الداخلية واخلارجية، بقدر مايعترب اإنذارا 

قد مت التكفل به ب�صفة جدية من طرف ال�صلطات العمومية.

اإىل  البرتول  لأ�صعار  املحتمل  لالنخفا�س  وبالن�صبة 

م�صتوى اأقل مما هو عليه حاليا، فاإن ذلك �صيكون له من دون 

اإيرادات الدولة، لكن ينبغي اأن نو�صح اأن  �صك تاأثري على 

قوانني املالية يتم اإعدادها على اأ�صا�س �صعر مرجعي جبائي 

بـ 37 دولرا للربميل.

يفوق  عليه  يبقي  الذي  الربميل  ل�صعر  النخفا�س  لأن 

العائدات  على  نق�صا  �صي�صبب  اجلبائي  املرجعي  ال�صعر 

�صبط  �صندوق  فيه  تودع  التي  للدولة  البرتولية  اجلبائية 

الإيرادات.

لتمويل  الإيرادات  �صبط  �صندوق  اإىل  اللجوء  عن  اأما 

عجز امليزانية، فينبغي التذكري اأنه منذ اإن�صاء هذا ال�صندوق، 

مت اعتماد �صعرين مرجعيني؛ ال�صعر املرجعي اجلبائي بـ 19 

دولرا للربميل يف قانون املالية ل�صنة 2000، مت ح�صابه على 

اأ�صا�س متو�صط �صعر النفط اجلزائري خالل فرتة )من 1990 

برفعه  اجلبائي  ال�صعر  هذا  مراجعة  ثم  1999(؛  غاية  اإىل 

يف قانون املالية التكميلي ل�صنة 2008، لي�صبح يف م�صتوى 

دولرا وليعك�س بذلك متو�صط الأ�صعار املحققة خالل   37
الع�صرية 1998 – 2007. 

على  الأ�صعار  تاأثري  من  للتخفيف  امل�صعى  هذا  تبني  مت 

من  مالئما  عامال  ي�صكل  ولكونه  جهة،  من  الدولة  ميزانية 

نفقات  �صياق  �صمن  لالإيرادات  اأف�صل  تقديرات  اأجل 

متزايدة من جهة اأخرى، ولعله من املفيد التذكري باأن �صري 

�صندوق �صبط الإيرادات يتم وفق النمط الآتي:

من حيث الإيرادات: عرب الزيادات اجلبائية الناجتة عن 

م�صتوى املحروقات تفوق التقديرات.

اأن  دون  من  اخلزينة  عجز  بتمويل  النفقات:  حيث  من 
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يقل ر�صيد �صندوق �صبط الإيرادات على 740 مليار دينار 

بالتقليل من الدين العمومي.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

يبدو يل اأنه من املنا�صب اأن اأتطرق مرة اأخرى اإىل م�صاألة تاأثري 

امل�صتوى  وو�صعية  القت�صادي  النمو  على  امليزانياتي  التو�صع 

املعي�صي للمواطن، مادام قد اأعيد طرحها اأكرث من مرة من طرف 

اأع�صاء جمل�صكم املوقر، لأقول اإن النمو القت�صادي الذي كان 

الت�صاعدي مع  اأ�صتاأنف توجهه  الت�صعينيات  اأواخر  �صعيفا يف 

تنفيذ برامج ال�صتثمار العمومي 2001 – 2004/ 2005 – 

القت�صادي  النمو  متو�صط  وبلغ   ،2014 –  2010  /2009
مقابل  �صنويا،   %3.6 مايقارب   2013 –  2000 فرتة  خالل 

 ،1999 –  1990 فرتة  خالل   %1.6 قدره  �صنوي  متو�صط 

كما بلغ النمو الإجمايل للقيمة امل�صافة خارج املحروقات ن�صبة 

مقابل   ،2013 و   2000 مابني  الفرتة  خالل  �صنويا   %6.3
اإىل  – 1999؛ ي�صري هذا الو�صع   1990 1.2% خالل الفرتة 
امل�صاهمة املتزايدة للقطاع خارج املحروقات يف تكوين القيمة 

امل�صافة الإجمالية.

حيث  من  متنوع  الوطني  لالقت�صاد  احلايل  الهيكل  اإن 

الن�ضاط  لقطاعات  الفعالة  امل�ضاهمة  بف�ضل  الرثوة،  تكوين 

والأ�صغال  وال�صكن  كالفالحة  الكربى:  القت�صادي 

العمومية واخلدمات امل�صوقة.

الناجت  من   %30 اإل  لميثل  املحروقات  قطاع  باأن  نذكر 

الداخلي اخلام وتظهر عودة النمو القت�صادي الأثر الإيجابي 

لربامج ال�ضتثمار على م�ضتوى الن�ضاط، ل�ضيما فيما يخ�ض 

القطاعات خارج املحروقات.

التكفل  حيث  من  العام،  الإنفاق  يخ�س  فيما  اأما 

باخلدمات العامة والجتماعية لل�صكان يف جمالت التعليم 

ملمو�س  اإيجابي  تاأثري  له  فكان  وغريها،  وال�صكن  وال�صحة 

حت�صني  خالل  من  للمواطنني،  املعي�صة  م�صتوى  على 

املوؤ�صرات الجتماعية الأ�صا�صية والبنية التحتية.

التحتية  والبنية  الجتماعية  املوؤ�صرات  فاإن  بالفعل، 

الأ�صا�صية قد حت�صنت ب�صكل كبري بني اأعوام 2000 و2013، 

ومن اأهم تلك املوؤ�صرات ميكن ذكر:

ـ النخفا�س امللحوظ يف معدل البطالة التي انتقلت من 

.%2013 �صنة  يف  2000 اإىل %9.8   �صنة  يف   %29.5
 2000 اأعوام  بني  لالأ�صر  ال�صرائية  القدرة  اإرتفعت  ـ 

املتو�صط. يف  �صنويا  و2012 بنحو %6 

ـ ن�صبة التمدر�س %98.

ـ ن�صبة و�صل غاز املدينة %55.

ـ ن�صبة و�صل الكهرباء %98.

ـ متو�صط العمر 77 �صنة يف 2013.

 1800 من  منتقال  �صاكن  لكل  اخلام  الداخلي  الناجت  ـ 

دولر اأمريكي يف �صنة 2000 اإىل 5500 دولر اأمريكي يف 

�صنة 2013.

وبطبيعة احلال فقد �صاهمت كل هذه التدابري يف تكوين 

الرثوة الوطنية.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

املتعلقة  الن�صغالت  اإىل  بالتطرق  املحور  هذا  اأختم 

بالتحّولت الجتماعية وحت�صني القدرة ال�صرائية لالأ�صر.

فيما يتعلق باحلاجة اإىل توجيه دعم الدولة والتحويالت 

املنتجات  دعم  طريق  عن  الفقرية  الفئات  اإىل  الجتماعية 

والطاقوية  منها  الغذائية  ل�صيما  الأ�صا�صية،  واخلدمات 

واملالية؛ وبالن�صبة ل�صنة 2015 بلغت التحويالت الجتماعية 

من  من ميزانية الدولة 1711.7 مليار دينار وهو ماميثل %20 

تتفرع  اخلام،  الداخلي  الناجت  من   %9.1 و  الدولة  ميزانية 

كما ذكرته يف مداخلتي الأوىل.

وتوا�صل ال�صلطات العمومية جمهوداتها يف هذا املجال، 

باملوازاة مع تر�صيد النفقات العمومية.

يبدو  امليزانياتية،  باجلوانب  املتعلقة  للت�صاوؤلت  بالن�صبة 

يل اأنه من ال�صروري التذكري باأن ال�صروع يف خمطط ع�صرنة 

امليزانية، من خالل القيام باإ�صالحات هيكلية ترمي ل�صيما 

اإىل حتقيق عقالنية اأف�صل للنفقات؛ ويف هذا الإطار �صيتم و�صع 

امليزانياتي �صي�صاهم يف حت�صني  للت�صيري  نظام جديد متكامل 

ت�صيري املوارد املالية للدولة و�صمان الفعالية لاللتزام بالنفقات 

العمومية وكذا حت�صني ال�صيولة وال�صفافية للمعلومات.

من  الرفع  منظور  من  املجال  هذا  يف  اأعمال  اتخاذ  مت 

احل�صة اجلبائية العادية يف موارد امليزانية، ل�صيما عن طريق 

اإعادة تنظيم الإدارة اجلبائية وتب�صيط اإجراءات دفع ال�صريبة 

والتخفيف من ال�صبط اجلبائي.

البلدية  املخططات  طريق  عن  الدولة  تدخل  وعن 

للتنمية؛ جتدر الإ�صارة اإىل اأن الدولة تدعم تنمية البلديات 

عرب املخططات البلدية للتنمية، بحيث �صجلت املبالغ املالية 
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 2015 ل�صنة  املالية  قانون  يف  اأي  الإطار،  هذا  يف  املر�صودة 

ارتفاعا يقارب 40% مقارنة ب�صنة 2014، حيث بلغت قيمة 

هذا الغالف 100 مليار دينار جزائري  �صنة 2015، مقابل 

مليار دينار يف �صنة 2014.  62
كما يجب التذكري اأن معايري توزيع املبالغ املالية تخ�صع 

للتطبيق يف جممل  قابلة  اقت�صادية  موؤ�صرات اجتماعية  اإىل 

الوليات.

مب�صاركة  الدولة  جمهودات  اإرفاق  يجب  احلالت،  كل  ويف 

من  ال�صتثمارات،  ديناميكية يف جلب  باإبداء  وذلك  البلديات 

اأجل النهو�س بالأموال املحلية وكذا امل�صاركة يف تطورها اخلا�س.

العمومية:  امل�صاريع  تقييم  اإعداد  عمليات  يخ�س  فيما 

التجهيز،  ميزانية  يخ�س  فيما  معتربة  جمهودات  بذل  مت 

عن  اأ�صا�صا  الناجتة  التقييم  اإعادة  عمليات  حجم  لت�صحيح 

النق�س يف اإجناح امل�صاريع.

مطالبة  متت  اأنه  ذلك  الن�صغال،  بهذا  التكفل  مت  لقد 

اإعادة  طلب  كل  باإرفاق  الدولة  مليزانية  بال�صرف  الآمرين 

اإعادة  تربر  التي  الوثائق  يتكون من جمموعة  مبلف  التقييم 

يف  املت�صببة  العنا�صر  يحدد  مف�صل  تقرير  ول�صيما  التقييم 

طلب اإعادة التقييم، وهو ما اأدى اإىل خف�س حجم عمليات 

من  مر  حيث  العمومي،  ال�صتثمار  لربامج  التقييم  اإعادة 

2007 اإىل 658 مليار دينار يف 2010،  1132 مليار دينار يف 
ليبلغ اأخريا 325 مليار دينار يف 2014.

اإعادة  وعمليات  الدفع  اعتمادات  منح  تاأخر  ب�صاأن  اأما 

تنفيذ  على  فحر�صا  اجلنوب،  لوليات  بالن�صبة  التقييم 

بها  مت  التي  بالكيفية  الدفع  واعتمادات  الربامج  رخ�س 

ت�صرع  العمومية،  ال�صلطات  قبل  من  عليها  امل�صادقة  حتكيم 

مالية،  �صنة  الأوىل من كل  الأيام  منذ  املالية  وزارة  م�صالح 

اأي بعد التوقيع على قانون املالية، يف ت�صليم قرارات التبليغ، 

اعتمادات الدفع ورخ�س الربامج، جلميع الآمرين بال�صرف: 

الوليات، الوزارات واملوؤ�ص�صات الوطنية الأخرى.

جمموع  بال�صرف  لالآمرين  امل�صلمة  القرارات  تت�صمن 

تخ�صع  التي  الكربى  امل�صاريع  با�صتثناء  املعتمدة،  الربامج 

حتكمها،  التي  التنظيمية  الن�ضو�ض  يف  املحددة  لل�ضروط 

ل�صيما فيما يخ�س امل�صادقة على الدرا�صات.

تبليغها لالآمرين  فيتم  الدفع،  اعتمادات  فيما يخ�س  اأما 

اأن  بال�صرف ح�صب رخ�س الربامج املمنوحة، من الأهمية 

اأو�صح هنا اأن وليات اجلنوب ل ت�صتثنى من هذا امل�صعى؛ 

اأما بالن�صبة للدعم املبا�صر للفئات املحرومة، فتجدر الإ�صارة 

اإىل اأن كل الأ�صخا�س امل�صنني دون دخل والذين بلغوا �صن 

جزافية  منحة  من  حاليا  ي�صتفيدون  فوق،  فما  �صنة  ال�صتني 

اإعانة من  تعترب  املنحة  3000 دج، هذه  بـ  للت�صامن مقدرة 

الدولة ولي�صت اأجرا.

للت�صامن  اجلزافية  املنحة  اإطار  يف  اأي�صا  هوؤلء  ي�صتفيد 

من التغطية الجتماعية، مبا يف ذلك املتكفل بهم يف حدود 

من  الفئة  هذه  ت�صتفيد  اأخرى  جهة  من  اأ�صخا�س،  الثالثة 

جمانية اأو تخفي�صات طاقات النقل وكذا التكفل املوؤ�ص�صاتي 

اأ�صرية  روابط  دون  هم  الذين  اأو  املعوزين  ل�صيما  لفائدة 

وبخ�صو�س  امل�صنني؛  لالأ�صخا�س  مركزا   37 م�صتوى  على 

من  ي�صتفيدون  فاإنهم   %100 بن�صبة  املعوقني  الأ�صخا�س 

�صهريا. دج  منحة حمددة بـ 4000 

امتيازات  من  الفئة  هذه  ت�صتفيد  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

با�صرتاكات  الدولة  طرف  من  التكفل  ل�صيما  اأخرى، 

الدخل  على  ال�صريبة  من  والإعفاء  الجتماعي  ال�صمان 

احلقوق  من  ولالإعفاء  املعوقني  للعمال  بالن�صبة  الإجمايل 

النقل  يف  حتفي�صات  اأو  جمانية  املهنية،  ال�صيارات  ور�صوم 

احل�صري جلميع املعوقني.

الرتبية  لقطاع  املخ�ص�صة  العتمادات  نق�س  وحول 

الوطنية، جتدر الإ�صارة اإىل اأن العتمادات املخ�ص�صة لقطاع 

الرتبية الوطنية يف ازدياد م�صتمر من �صنة اإىل اأخرى، ملراعاة 

عرفت  حيث  مالية،  �صنة  لكل  بالن�صبة  القطاع  ان�صغالت 

ميزانية القطاع التطورات التالية:

دينار. مليار   628.66 ـ ال�صنة املالية 2013: 

بزيادة  اأي  دينار،  مليار   696.81  :2014 املالية  ال�صنة  ـ 

.%10.80 بـ  اأي  دينار،  مليار   360.15
بزيادة  اأي  دينار،  مليار   746.66  :2015 املالية  ال�صنة  ـ 

اأي %7.15. دينار،  مليار   49.38
الأخرى  هي  عرفت  فقد  املالية،  املنا�صب  يخ�س  فيما 

التطور التايل:

ـ �صنة 2013: 664864 من�صبا ماليا.

ـ �صنة 2014: 687229 من�صبا ماليا.

وملواجهة التدخل املدر�صي 2014-2013 .

ـ �صنة 2015: 692567 من�صبا ماليا، اأي بزيادة 5338 

من�صبا ماليا، بالن�صبة ل�صنة 2014.

ـ �صنة 2015: 692567 من�صبا ماليا، اأي بزيادة 5338 
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من�صبا ماليا، بالن�صبة ل�صنة 2014.

بالن�صبة للفالحني الذين مل ي�صتفيدوا من دعم الدولة، 

ل�صيما يف جمال تربية احليوانات.

قانون  بعنوان  ـ  فتح  مت  احليوانات:  تربية  تطوير  اإطار  يف 

خا�س  تخ�صي�س  ح�صاب  ـ  املالية التكميلي ل�صنة 2008 

»بال�صندوق  املعنون  الريفية  والتنمية  الفالحة  لوزارة  تابع 

اخلا�س بدعم مرّبي احليوانات و�صغار امل�صتغلني الفالحيني«.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

حول الن�صغالت املتعلقة باجلوانب اجلبائية اأتطرق هنا 

اإىل ما يلي:

يبقى  ال�صركات:  اأرباح  على  ال�صريبة  لتوحيد  بالن�صبة 

من املهم عدم اخللط بني ن�صاطات التجارة وال�صترياد، فال 

ميكن ح�ضر الن�ضاط التجاري يف ال�ضترياد.

اإن ممار�ضة الن�ضاط التجاري هو خدمة اأ�ضا�ضية و�ضرورية 

تدابري  اتخاذ  مت  وقد  معا�صر،  اقت�صاد  لكل  املنتظم  لل�صري 

من  والتخفيف  اجلبائي  النظام  تب�صيط  اأجل  من  ت�صريعية 

وجعل  ال�صريبي  والتهريب  الغ�س  حماربة  وتعزيز  �صعفه 

الجتماعي  التوجيه  ويف  التح�صري  يف  دورا  تلعب  اجلباية 

معدل  توحيد  اإدراج  مت  املنظور  هذا  و�صمن  والقت�صادي، 

العديد من  اأجل حل  ال�صركات، من  اأرباح  ال�صريبة على 

عندما  ل�صيما  ال�صركات،  طرف  من  املطروحة  ال�صعوبات 

بن�صب  خا�صعة  ن�صاطات  عدة  ال�صركات  نف�س  متار�س 

خمتلفة.

اإن توحيد ن�صبة ال�صريبة على اأرباح ال�صركات اإىل %23 

ليدعم اأي قطاع ن�ضاط على ح�ضاب قطاع اآخر.

قدراتهم  ح�صب  �صوا�صية  ال�صريبة  لهذه  اخلا�صعني  اإن 

اأرباح  على  ال�صريبة  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  ال�صريبية، 

ال�صركات يتم احت�صابها بعد حتديد نتيجة املوؤ�ص�صة، ولي�س 

لهذا احل�ضاب اأية عالقة مع قطاع الن�ضاط املعني.

قطاعات  ت�صجيع  �صيا�صة  تنفيذ  يتم  اأخرى،  جهة  من 

اجتماعية  م�صرفية،  جبائية،  مزايا  مبنح  الأولية  الن�صاطات 

ومالية... اإلخ.

م�صتوى  اأ�صعف  للجزائر  باأنه  التذكري  يجدر  اأخريا؛ 

لل�صغط اجلبائي يف منطقة البحر الأبي�س املتو�صط، اأي حوايل 

واإ�صبانيا،   ،%33 كفرن�صا  اأخرى  دول  مع  مقارنة   ،%22
.%26.5 الربتغال   ،%27.5 اإيطاليا  املغرب، تون�س %30، 

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

على  ال�صريبة  �صلم  من  الإعفاء  عتبة  مراجعة  حول 

الدخل الجمايل على �صبيل امل�صاواة، بالنظر للت�صهيالت 

من  الرفع  عرب  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات  املمنوحة 

عتبة ال�صريبة اجلزافية الوحيدة اإىل 30 مليون دينار حاليا، 

عتبة  ب�صهولة  تتجاوز  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  فاإن 

دينار؛  ماليني   10 بـ  واملقدرة  الوحيدة  اجلزافية  ال�صريبة 

وبالتايل تنتقل اإىل فئة نظام الربح احلقيقي، مما يفر�س عليها 

م�صك املحا�صبة وتقدمي ت�صريحات �صهرية �صنويا... اإلخ.

وانطالقا من هذا املنظور، فاإن رفع عتبة ال�صريبة اجلزافية 

الوحيدة وتو�صيعها، لت�صمل فئات اأخرى خا�صعة لل�صريبة، 

يهدف اإىل ت�صفية وانتقال املكلفني بال�صريبة، ق�صد التو�صل 

اإىل ت�صيري اأح�صن، بالإ�صافة اإىل ذلك تكون الإدارة اجلبائية 

ملزمة -بعد الآن -بفر�س الرقابة على املوؤ�ص�صات اخلا�صعة 

الأخري،  هذا  اإىل  تنقلها  جراء  الوحيدة،  اجلزافية  لل�صريبة 

اأح�صن  ت�صيري  اإىل  تهدف  الزيادات  هذه  يجعل  ما  وهذا 

للملفات اجلبائية وتنظيمها.

اأمثل،  رقابة  بفر�س  الإ�صالح  هذا  ي�صمح  الأخري،  ويف 

عندها تخ�صع كتلة كبرية من اخلا�صعني جبائيا اإىل �صريبة 

الواجب  امللفات  حجم  بذلك  مقل�صة  وحيدة،  جزافية 

اإعادة  على  اأثر  التقلي�س  لهذا  �صيكون  وبالفعل  فح�صها، 

منهم  كبري  عدد  يوجه  الذين  اجلبائية  الإدارة  اأعوان  متركز 

جبائي  نظام  �صمان  متثل  التي  والفح�س  الرقابة  مهنة  نحو 

ت�صريحي.

 2013 ل�صنة  املالية  قانون  20 من  املادة  اأحكام  اأما عن 

الر�صم على  بالت�صريح، بدفع  املركزية  اإلزامية  التي كر�صت 

فقد  املوؤ�ض�ضات،  كربيات  م�ضتوى  على  املهني  الن�ضاط 

جمال  يف  معتربة  جمهودات  العمومية  ال�صلطات  بذلت 

جتهيز اجلماعات املحلية للموارد اجلبائية وغري اجلبائية، ق�صد 

ال�صماح لها، من جهة،  باملمار�صة املثلى للمهام املنوطة بها، 

اأجل احلفاظ  اأخرى تعزيز ا�صتقاللها املايل، من  ومن جهة 

على مبداإ الالمركزية، وعلى وجه اخل�صو�س تعزيز الت�صامن 

بني البلديات.

الذي  املهني  الن�ضاط  على  الر�ضم  يخ�ض  فيما  اأما 

تدفعه املوؤ�ص�صة املندرجة �صمن اخت�صا�س مديرية كربيات 

املوؤ�ص�ص�صات، اأن�صاأت اأحكام املادة 20 من قانون املالية ل�صنة 
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اإلزامية جعل الت�صريح بدفع هذا الر�صم مركزيا على   ،2013
م�صتوى قبا�صات هذه املديرية.

يوزع الر�ضم على الن�ضاط املهني للمجمع على م�ضتوى 

مديرية كربيات املوؤ�ص�صات على البلديات امل�صتفيدة، دون 

الأعمال  رقم  مبالغ  بح�صب  ح�صتها  من  منها  اأي  حرمان 

كربيات  مديرية  م�صالح  تكلف  اإقليمها،  يف  املحقق 

املهني  الن�ضاط  على  الر�ضم  تفا�ضيل  باإعداد  املوؤ�ض�ضات 

بعد  وال�صروع  بلدية  كل  يف  املحقق  الأعمال  لرقم  املوافق 

ذلك يف تخ�صي�صه لفائدة البلديات التي حققت فيها رقم 

الأعمال.

فيما يخ�س تدعيم اأجهزة الرقابة على املال العام، ن�صري 

اإيداعه على  اأن م�صروع قانون ت�صوية امليزانية قد مت  هنا اإىل 

م�صتوى الغرفة الأوىل يف الآجال القانونية.

اأما فيما يخ�س مراجعة قانون ال�صفقات العمومية، فقد 

من  للتخفيف  احلكومة  طرف  من  عمل  فريق  ت�صكيل  مت 

اإجراءات ال�صفقات العمومية، يف حني تبقى الن�صب احلالية 

لكفالة ح�صن التنفيذ كحد اأدنى حلماية م�صالح الدولة.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

لقد تابعت باهتمام كبري مداخالت ال�صيدات وال�صادة 

حقيقية  ان�صغالت  تعك�س  والتي  الأمة  جمل�س  اأع�صاء 

وم�صروعة.

م�صتوى  على  متت  التي  للتحاليل  متفهمة  احلكومة  اإن 

النمو  بن�صبة حت�صني وترية  املتعلقة  الغرفة، مبا يف ذلك  هذه 

وتو�صيع فر�صة ال�صغل، ل�صيما لفائدة ال�صباب وكذلك:

ـ تخفيف العبء اجلبائي.

ـ حت�صني التكفل باحلاجيات الأ�صا�صية للمواطن.

املوارد  ا�صتعمال  جمال  يف  والرقابة  ال�صفافية  تعزيز  ـ 

العمومية.

مع  والجتماعية،  القت�صادية  التحتية  البنية  تطوير  ـ 

مراعاة التوازن اجلهوي. 

اإن التدابري املقرتحة من طرف احلكومة تتمثل يف اأحكام 

واآليات، من �صاأنها حترير القت�صاد الوطني من بع�س القيود 

معي�صية  ظروف  بوفرة  م�صتدام  منو  �صياق  �صمن  وو�صعه 

اأح�صن للمواطن.

اأرجو اأن اأكون قد اأجبت على معظم الن�صغالت، واأوؤكد 

هذه  مثل  مع  التفاعل  ملوا�صلة  م�صتعدة  تبقى  احلكومة  اأن 

قانونية  ن�صو�س  مناق�صة  مبنا�صبة  واملثمرة،  الرثية  املناق�صات 

اأخرى قيد الإعداد.

اأود يف النهاية اأن اأعرب عن �صكري اخلال�س على الهتمام 

الذي اأوليتموه لن�س قانون املالية ل�صنة 2015.

�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

احلكومة  ممثل  الوزير،  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

على ردوده على الأ�صئلة التي جاءت على ل�صان الزميالت 

والزمالء يف هذه القاعة؛ وبذلك نكون قد ا�صتنفدنا درا�صة 

م�صمون م�صروع القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015.

وبالنظر  منه؛  املوقف  لتحديد  نلتقي  �صوف  زوال  غدا 

لكون جل�صة الغد املربجمة على ال�صاعة الثالثة بعد الزوال 

مطلوب،  ـ  طبعا  ـ  الن�صاب  فاإن  ت�صويت،  جل�صة  �صتكون 

لكي  املوجودين  الزمالء غري  انتباه  ولفت  احل�صور  فريجى 

يكونوا بيننا، ليحددوا موقفهم من م�صمون م�صروع القانون؛ 

الدور  بنف�س  بالقيام  مطالبون  الربملانية  املجموعات  وروؤ�صاء 

والأمر ذاته مطلوب من الإدارة املعنية على م�صتوى جمل�س 

الأمة.

�صكرا للجميع؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الرابعة

والدقيقة اخلام�شة والثالثني م�شاء



9

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 6

الأربعاء 19 حمرم 1436                                   املوافق 12 نوفمرب 2014

وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم.

التقرير  �صماع  اجلل�صة  هذه  اأعمال  جدول  يقت�صي 

واملالية  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي  التكميلي 

 ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع  حول 

وبعدها حتديد املوقف من م�صروع القانون.

جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة  دون  ومن 

ال�صوؤون القت�صادية واملالية، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير املالية، ممثل احلكومة،

ال�صيدة وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي، 

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الذي  التكميلي  التقرير  عليكم  اأعر�س  باأن  اأت�صرف 

اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�س الأمة، حول 

ن�س القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015 .

املقدمة

 2015 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  ن�س  كان  لقد 

منا�صبة هامة لأع�صاء جمل�س الأمة لالطالع من جهة،  على 

يف  احلكومة  اتخذتها  التي  الت�صريعية  والتدابري  الأحكام 

ما  كل  يف  اخلو�س  اأخرى،  جهة  ومن  املجالت  من  الكثري 

التي  الن�صغالت  وطرح  والوطنية،  املحلية  بالتنمية  يتعلق 

حد  على  الأمة  وملمثلي  للمواطنني  ال�صاغل  ال�صغل  ت�صكل 

من  الكثري  حل  يف  ي�صاهم  بها  التكفل  واأن  ول�صيما  �صواء، 

الإ�صكالت القت�صادية والجتماعية.  

من هذا املنظور، ناق�س اأع�صاء جمل�س الأمة ن�س قانون 

2015 يف ثالث جل�صات عامة عقدت �صباح  ل�صنة  املالية 

وم�صاء يومي الإثنني والثالثاء 10 و11 نوفمرب 2014 برئا�صة 

ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س املجل�س، ح�صرها ممثل 

حم�شر اجلل�شة العلنية الثانية ع�شرة

املنعقدة يوم الأربعاء 19 حمرم 1436

املوافق 12 نوفمرب 2014

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير املالية؛

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية وال�صت�صراف؛

- ال�صيد وزير املوارد املائية؛

- ال�صيد وزير الأ�صغال العمومية؛

- ال�صيد وزير الريا�صة،

- ال�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛

- ال�صيدة وزيرة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  الثالثة 

والدقيقة اخلام�شة ع�شرة م�شاء
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احلكومة ال�صيد حممد جالب، وزير املالية، وكل من ال�صيدين 

بابا عمي،  الربملان، وحاجي  العالقات مع  وزير  خليل ماحي، 

الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية وال�صت�صراف، 

وعدد من الوزراء واملوظفني ال�صامني بوزارة املالية.

وقد ا�صتهلت اأ�صغال تلك اجلل�صات بعر�س ممثل احلكومة 

واخلارجي  الداخلي  ال�صياق  فيه  تناول  القانون،  لن�س 

2015 واملوؤ�صرات الأ�صا�صية التي  لن�س قانون املالية ل�صنة 

واملالية،  الكلية  القت�صادية  التوازنات  بناء  يف  اعتمدت 

التي  الت�صريعية  والتدابري  امليزانياتية  اجلوانب  عن  ف�صال 

ت�صمنها الن�س، واأ�صار يف الوقت نف�صه، اإىل اأن الن�س ي�صع 

 2019-2015 اأولوياته تنفيذ الربنامج اخلما�صي  يف مقدمة 

وما تتطلبه اخلدمة العمومية من حت�صني،  ثم تال مقرر جلنة 

ال�صوؤون القت�صادية واملالية، التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

اللجنة حول الن�س، فمناق�صة عامة لن�س قانون املالية ل�صنة 

املجل�س جملة  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  فيها  اأثار   ،2015
من الق�صايا التي تخ�س التنمية املحلية والوطنية.

املجموعات  روؤ�صاء  بتدخالت  املناق�صة  واختتمت 

�صامل  تقييم  مبثابة  كانت  التي  الأمة،  ملجل�س  الربملانية، 

لالإجنازات  عاليا  والتثمني  البالد  يف  التنموية  لل�صيا�صة 

�صرورة  على  التاأكيد  من  مينعهم  مل  هذا  اأن  اإل  املحققة، 

تر�صيد النفقات، والت�صديد على حماربة التهريب، وحذروا 

من عواقب العتماد على البرتول كم�صدر وحيد للدخل، 

كما اأ�صاروا اإىل ما يدور من اأحداث حول امل�صتوى الإقليمي 

والدويل، ل�صيما تلك التي لها �صلة باأمن وا�صتقرار الوطن، 

ونوهوا بال�صيا�صة احلكيمة للجزائر و�صعيها من اأجل حتقيق 

ال�صلم والأمن يف املنطقة وحل ال�صراعات بالطرق ال�صلمية. 

نوفمرب   11 الثالثاء  يوم  من  امل�صائية  اجلل�صة  ويف  هذا 

الأع�صاء  ممثل احلكومة على جممل مداخالت  رد   2014
وقدم مزيدا من التو�صيحات وال�صروحات ب�صاأنها.

عمل  جل�صة  اللجنة  عقدت  اجلل�صة،  هذه   انتهاء  وفور 

اللجنة،  رئي�س  �صنيني،  القادر  عبد  ال�صيد  برئا�صة   مبكتبها 

اأع�صاء  التي طرحها  تناولت فيها الن�صغالت والتو�صيات 

ممثل  قدمها  التي  والردود  العامة  املناق�صة  خالل  املجل�س 

الذي  التكميلي  التقرير  هذا  واأعدت  حولها،  احلكومة 

دار  الذي  النقا�س  لفحوى  وملخ�س  مقدمة،  على  ي�صتمل 

اجلل�صات  م�صتوى  على  احلكومة  وممثل  اللجنة  اأع�صاء  بني 

العامة وراأي اللجنة. 

فحوى النقا�س الذي دار على م�صتوى 

اجلل�صات العامة

خالل  املجل�س  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  اأثار  لقد 

مناق�صة الن�س يف اجلل�صات العامة، بح�صور ممثل احلكومة، 

والقت�صادية  املالية  املوا�صيع  من  العديد  املالية،  وزير 

اإىل  البعد املحلي والوطني، كما تطرقوا  والجتماعية ذات 

الأحكام والتدابري الت�صريعية اجلديدة التي ن�س عليها قانون 

املالية ل�صنة 2015، وكذا ال�صيا�صة املالية املنتهجة. 

وفيما يلي الأ�صئلة والردود املقدمة ب�صاأنها:

طرحها  التي  واملالحظات  والن�صغالت  الأ�صئلة  ـ   1
الأع�صاء:

لال�صتثمار  جذب  منطقة   بالدنا  يجعل  ل  الذي  ما  ـ 

ول�صيما الأجنبي؟ 

ـ ثمة العديد من العراقيل التي تواجه ال�صتثمار على 

غرار بريوقراطية الإدارة، عدم فعالية مرافقة القطاع البنكي، 

وم�صكل العقار...اإلخ.

ـ يالحظ حتفيز ن�صاطات ال�صترياد على ح�صاب ن�صاطات 

باأعباء  الن�صاطات  هاته  اإثقال  خالل  من  الوطني،  الإنتاج 

جبائية اإ�صافية.

جت�صيد  اأمام  عائقا  ي�صكل  العمومية  ال�صفقات  قانون  ـ 

التنمية املحلية يف مناطق اجلنوب.

لربميل  املرجعي  ال�صعر  حتديد  مت  اأ�صا�س  اأي  على  ـ 

البرتول يف تاأطري م�صروع قانون املالية ل�صنة 2015؟

البرتول  برميل  اأ�صعار  تراجع  احلكومة  تواجه  كيف  ـ 

حفاظا على التوازنات املالية؟

ـ يالحظ غياب تاأطري �صارم للواردات، الأمر الذي اجنر 

عنه عدة مظاهر �صلبية على القت�صاد الوطني، كا�صتنزاف 

العملة ال�صعبة وا�صتفحال التجارة املوازية...اإلخ.

يف  العادية  اجلباية  حت�صيل  �صعف  ا�صتمرار  يالحظ  ـ 

امليزانية العامة للدولة.

للمخططات  املخ�ص�س  املايل  الغالف  �صيت�صاعف  هل 

البلدية للتنمية م�صتقبال؟

ـ ما م�صري عمال ال�صبكة الجتماعية وكذا اآليات ت�صغيل 

ال�صباب عند مراجعة الأجر الوطني الأدنى امل�صمون؟

ـ مل حتقق خمتلف اآليات الت�صغيل التي خ�ص�صت لها 

مبالغ مالية �صخمة، الهدف املتوخى منها، بل على العك�س 

الوطني،  القت�صاد  على  �صلبية  نتائج  اإىل  اأدت  ذلك،  من 
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كندرة اليد العاملة املوؤهلة...اإلخ.

ـ ما هي الإجراءات التي �صتتخذها احلكومة اإزاء املطالبة  

قطاعات  خمتلف  عمال  بها  ينادي  والتي  الأجور،  بزيادة 

الن�ضاط، عند مراجعة الأجر الوطني الأدنى امل�ضمون؟         

ـ رغم اأن اجلزائر دولة منتجة للمحروقات، اإل اأنها ت�صتورد 

م�صتقات البرتول.

ـ ما قيمة الدعم ال�صمني للميزانية خالل �صنة 2014؟ 

واإىل متى يبقى اجلميع ي�صتفيد من هذا الدعم؟

ـ هل مت حتديد ن�صبة الإدماج للمنتوج الوطني، لت�صنيفه 

على اأنه كذلك؟

بعنوان  الت�صيري  لنفقات  املح�صو�س  الرتفاع  يالحظ  ـ 

التوظيف يف قطاع الوظيفة العمومية من �صنة اإىل اأخرى.

التي  الجتماعية  التحويالت  قيمة  ارتفاع  يالحظ  ـ 

اأ�صبحت ت�صكل عبئا ثقيال على ميزانية الدولة.

الفعلي  التطهري  اأجل  املتخذة من  الإجراءات  ما هي  ـ 

للموؤ�ص�صات القت�صادية العمومية؟

التجارة  اإدماج  اأجل  من  املتخذة  الإجراءات  هي  ما  ـ 

املوازية يف الإطار الر�صمي؟

التنمية  ملختلف خمططات  �صامل  تقييم  و�صع  مت  ـ هل 

التي با�صرتها الدولة؟

�صرق-غرب  ال�صيار  الطريق  ا�صتغالل  يبقى  متى  اإىل  ـ 

دون مقابل ت�صتفيد منه اخلزينة العمومية؟

ـ يالحظ �صعف املنح املقدمة للفئات اله�صة من املجتمع، 

الإجراءات  هي  وما  البكم،  وال�صم  امل�صنني  غرار  على 

املتخذة من اأجل رفع قيمة هاته املنح يف اإطار قانون املالية؟

امل�صافة  القيمة  الر�صم على  قيمة  مبلغ  ارتفاع  ـ يالحظ 

املفرو�س على املواد امل�صتعملة.

املمنوح  ال�صعبة  بالعملة  املبلغ  قيمة  رفع  يتم  ل  ملاذا  ـ 

للمواطن عند ال�صفر؟ 

ـ ملاذا ل يتم اعتماد مكاتب ل�صرف العملة ال�صعبة حتت 

اإ�صراف بنك اجلزائر؟ 

ـ يف ظل الرتفاع امللحوظ للواردات، األ جتعل الإجراءات 

التي اعتمدتها احلكومة، يف اإطار قانون املالية التكميلي ل�صنة 

احلايل؟ الوقت  يف  لها  اأثر  ل   ،2009
القر�س  اإلغاء  اإىل  التي دعت  الأ�صباب  انعدمت  هل  ـ 

ال�صتهالكي، حتى  اأعيد من جديد؟

ـ ملاذا التاأخر يف اعتماد بنوك جديدة؟

ـ كيف يقيم القطاع تنفيذ قانون املالية؟

م�صتويات  تراجع  حيال  املتخذة  الإجراءات  هي  ما  ـ 

املالية  التوازنات  على  الدولية،  الأ�صواق  يف  البرتول  �صعر 

لقت�صادنا؟

بها  املعمول   51-49 قاعدة  مراجعة  تداعيات  هي  ما  ـ 

حاليا، يف جمال ال�صتثمار الأجنبي على اقت�صادنا ؟ 

اجلزائر  ان�صمام  حالة  يف   51-49 قاعدة  م�صري  ما  ـ 

للمنظمة العاملية للتجارة؟

احلكومة: ممثل  قدمها  التي  والتو�صيحات  الردود  ـ   2
القت�صادي  بالطابع  املتعلقة  الن�صغالت  يخ�س  فيما 

الكلي واملايل، اأكد ممثل احلكومة اأن ال�صعر اجلبائي املرجعي 

لربميل البرتول، املعتمد يف تاأطري قانون املالية لل�صنة املعنية 

ارتفاع  اأو  انخفا�س  الأخذ بعني العتبار  اعتماده دون  يتم 

م�صتويات �صعر البرتول للمدة املعنية. 

اعتماد  فقد مت   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  اإىل  وبالرجوع 

مبلغ  وهو  الأخرية،  الع�صرية  على  املمتدة  الأ�صعار  متو�صط 

106 دولرا اأمريكيا؛ اأما عن تراجع �صعر البرتول امل�صجل 
يف الآونة الأخرية، فذلك ي�صكل اإنذارا ولي�س خطرا على 

القت�صاد الوطني، وقد مت التكفل به.  

 كما اأو�صح اأن تراجع هاته امل�صتويات من �صاأنها التقلي�س 

من ادخار �صندوق �صبط الإيرادات، الذي كان الهدف منه 

متويل عجز امليزانية العامة للدولة.

معي�صة  و�صعية  على  القت�صادي  النمو  تاأثري  ب�صاأن 

كانت  النمو  م�صتويات  اأن  احلكومة  ممثل  اأو�صح  املواطن، 

اإطالق  خالل  من  ت�صاعديا  منحى  �صهدت  ثم  �صعيفة، 

العديد من برامج التجهيز العمومي، اإذ كان متو�صط ن�صبة 

احلايل،  الوقت  يف   %3.6 اإىل  لينتقل   %1.6 �صابقا  النمو 

وهذا بف�صل م�صاهمة القطاعات خارج املحروقات يف القيمة 

امل�صافة، للناجت الداخلي اخلام.

بخ�صو�س التحويالت الجتماعية، اأو�صح ممثل احلكومة 

اأنها �صتبلغ  1711.7 مليار دج، وهو ما ميثل 20% من ميزانية 

و�صيتوا�صل  اخلام،  الداخلي  الناجت  من   %9.1 و  الدولة 

الإنفاق  تر�صيد  باملوازاة مع  ال�صدد،  الدولة يف هذا  جمهود 

العمومي.

اأنه  احلكومة  ممثل  اأكد  امليزانياتي،  الإ�صالح  بخ�صو�س 

�صيتم و�صع نظام جديد لت�صيري امليزانية، واإ�صالح املنظومة 

تب�صيط  وكذا  العادية،  اجلباية  رفع ح�صة  اأجل  اجلبائية من 
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اإجراءات دفع ال�صريبة.

ممثل  فاأو�صح  للتنمية،  البلدية  املخططات  ب�صاأن  اأما 

قد  املخططات  لهاته  املخ�ص�س  املايل  الغالف  اأن  احلكومة 

2014، اإذ بلغ 100 مليار دج  ب�صنة  مقارنة  ارتفع بن�صبة %40 

يف  العتبار  بعني  الأخذ  ويتم  يف قانون املالية ل�صنة 2015، 

بها  تتميز  التي  والجتماعية،  القت�صادية  املوؤ�صرات  توزيعها 

كل ولية.

وعن م�صكل اإعادة تقييم برامج التجهيز العمومي، اأكد 

هذا  الإجراءات يف  العديد من  اتخاذ  مت  اأنه  احلكومة  ممثل 

ملحوظة،  ب�صفة  الأعباء  هاته  انخفا�س  اإىل  اأدى  مما  املجال، 

حيث انتقلت من 1132 مليار دج �صنة 2007 اإىل325 مليار 

دج �صنة 2014، وهذا يدل على جناعة الإجراءات املتخذة.

اأو�صح ممثل  ال�صركات،  اأرباح  ال�صريبة على  رفع  وب�صاأن 

ال�صريبة  حت�صيل  لت�صهيل  اتخذ  الإجراء  هذا  اأن  احلكومة 

اأرباح ال�صركات متعددة الن�صاطات، واأن هاته الن�صبة  على 

تبقى، رغم ذلك، الأدنى اإذا ما قورنت ببلدان البحر الأبي�س 

املتو�صط. 

اأما فيما يخ�س مراجعة قانون ال�صفقات العمومية، فاأكد 

اأنه مت تن�صيب فوج عمل يعكف حاليا على  ممثل احلكومة 

درا�صته مبا يتالءم مع املقرتحات املقدمة.

ممثل  اأو�صح  العام،  الإنفاق  على  الرقابة  وبخ�صو�س 

احلكومة اأن قانون ت�صوية امليزانية من �صاأنه التكفل بذلك. 

اأما عن اأحكام املادة 20 من قانون املالية ل�صنة 2013، 

على  الر�صم  بدفع  الت�صريح  مركزية  اإلزامية  كر�صت  التي 

فاأو�ضح  املوؤ�ض�ضات،  كربيات  م�ضتوى  على  املهني  الن�ضاط 

ال�صريورة  اإطار  يف  يندرج  الإجراء  هذا  اأن  احلكومة  ممثل 

املنطقية للتب�صيط الهادف اإىل جت�صيد مبداإ املتعامل الوحيد.

وفيما يتعلق بتوجيه دعم الدولة والتحويالت الجتماعية 

�صيا�صتها  �صتوا�صل  احلكومة  اأن  اأو�صح  الفقرية،  للفئات 

املنتجات  دعم  طريق  عن  حرمانا  الأكرث  الفئات  دعم  يف 

والطاقوية  منها  الغذائية  ل�صيما  الأ�صا�صية،  واخلدمات 

واملائية...اإلخ.  

راأي اللجنة

يف البداية، لبد من التاأكيد اأن قانون املالية  يبقى وثيقة 

مالية بياناتها تقديرية، اإل اأن ما مييز ن�س قانون املالية ل�صنة 

2015 هو اأنه يرتجم الإرادة ال�صيا�صية القوية للدولة وعزمها 
الأكيد على موا�صلة اإجناز م�صاريعها ال�صتثمارية والتنموية 

 ،2019-2015 اخلما�صي  الربنامج  تنفيذ  يف  والنطالق 

اقت�صادية  ا�صرتاتيجية  اأبعاد  ذات  اأهداف  من  يحمله  مبا 

املزيد  مع  اقت�صادي  منو  بتحقيق  اأ�صا�صا  تتعلق  واجتماعية 

ال�صادرات  ح�صة  يف  والتح�صني  هيكله،  يف  التنويع  من 

منا�صب  وخلق  ال�صادرات،  اإجمايل  يف  املحروقات  خارج 

عمل جديدة، والزيادة يف ح�صة املداخيل العادية يف موارد 

امليزانية والتقلي�س من تكلفة التدهور البيئي. 

واللجنة وهي تنهي درا�صتها لهذا الن�س الهام، تنوه من 

ت�صمنها، ومن جهة  التي  الهامة  الت�صريعية  بالتدابري  جهة، 

العتبار  بعني  الوزارة   لأخذ  ارتياحها  عن  تعرب  اأخرى، 

حول  التكميلية  تقاريرها  يف  اللجنة  به  اأو�صت  ما  بع�س 

قوانني املالية، وتدرج بع�س التو�صيات التي قدمها الأع�صاء 

2015، على م�صتوى  ل�صنة  املالية  قانون  ن�س  مناق�صة  اأثناء 

ببع�س  والتذكري  العامة،  اجلل�صات  م�صتوى  وعلى  اللجنة 

التو�صيات، وفيما يلي هذه التو�صيات:

التهريب  وحماربة  العام  املال  ا�صتعمال  تر�صيد  ـ   1
والف�صاد اإىل جانب تعزيز خمتلف اآليات الرقابة وتفعيلها.

اأ�صبح  البلديات  معظم  تعرفه  الذي  املايل  العجز  ـ   2
يفر�س وجوبا اإحداث اإ�صالحات يف اجلباية املحلية.

والتحديد  للبلديات  التنمية  ميزانية خمططات  رفع  ـ   3
عرقلة  دون  للحيلولة  املايل  املراقب  ل�صالحيات  ال�صارم 

عمل البلديات.

بديلة  للدخل  اأخرى  م�صادر  عن  البحث  �صرورة  ـ   4
للمحروقات، وهنا ن�صدد على اللتفات اأكرث اإىل ال�صناعة، 

من  الدائمة  الرثوة  ب�صفتها  الفالحة  ول�صيما  ال�صياحة، 

الأمن  و�صمان  الذاتي  الكتفاء  اإىل  والو�صول  ناحية، 

الغذائي من ناحية اأخرى.

فاتورة  خف�س  اأجل  من  الوطني  املنتوج  ترقية  ـ   5
الواردات التي اأ�صبحت تثقل كاهل اخلزينة العمومية.

عليها  ن�س  التي  الأحكام  احرتام  على  احلر�س  ـ   6
القانون بخ�ضو�ض تاأطري ن�ضاط وكالء بيع ال�ضيارات، ل�ضيما 

فيما يتعلق بتوفر  ال�ضيارات واملركبات على �ضروط ال�ضالمة 

والأمان.

من  ال�صعبة  العملة  �صرف  مكاتب  فتح  �صرورة  ـ   7
اأجل حماربة ال�صوق املوازية.

8 ـ ت�صهيل ال�صتثمار بكل اأ�صكاله يف مناطق اجلنوب، 
املناطق  هذه  وتعمري  لتنمية  ال�صياحي،  القطاع  يف  ل�صيما 
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والت�صجيع على ا�صتقرار ال�صكان.

الأرا�صي  توزيع  عملية  ت�صهل  مرنة  �صيغ  اإيجاد  ـ   9
املوجهة لل�صكن الفردي يف مناطق اجلنوب الكبري. 

لالإجراءات  ال�صارم  التطبيق  ال�صهر على  �صرورة  ـ   10
مرة،  كل  يف  اللجوء،  عدم  �صمان  اأجل  من  املتخذة، 

�صلبيا  تقليدا  اأ�صحت  والتي  للم�صاريع،  التقييم  اإعادة  اإىل 

يثقل كاهل اخلزينة العمومية.

دورها  توؤدي  البور�صة حتى  عمل  تفعيل  �صرورة  ـ   11
يف القت�صاد الوطني.

العمومية  ال�صفقات  قانون  النظر يف  اإعادة  ـ �صرورة   12
التنموية  الربامج  تنفيذ  لت�صهيل  مرونة،  اأكرث  وجعله 

امل�صطرة. 

التنظيمية  الن�صو�س  اإ�صدار  يف  الإ�صراع  �صرورة  ـ   13
 ،11-90 رقم  القانون  من  مكرر   87 املادة  باإلغاء  اخلا�صة 

انعكا�صات  من  عنه  يرتتب  وما  العمل،  بعالقات  واملتعلق 

اإيجابية على �صريحة وا�صعة من املجتمع.

ذلكم، �صيدي الرئي�س املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 

جمل�س الأمة املوقر، هو التقرير التكميلي الذي اأعدته جلنة 

ن�س  حول  الأمة،  ملجل�س  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون 

القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015.

�صكرا وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 

املو�صوع،  اللجنة يف  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  قراءته 

وال�صكر مو�صول لكافة ال�صيدات وال�صادة اأع�صائها؛ والآن 

وقبل اأن ن�صرع يف عملية حتديد املوقف من م�صروع القانون، 

اأوافيكم ببع�س املعلومات اخلا�صة باجلل�صة:

- عدد احل�صور: 90 ع�صوا.

- عدد التوكيالت: 33 توكيال.

- املجموع: 123.

- الن�صاب املطلوب: 105 اأ�صوات.

وكالعادة وقبل اأن نلتقي يف هذه القاعة، اأجرينا م�صاورات 

مع روؤ�صاء املجموعات الربملانية حول طريقة الت�صويت وقد 

اتفقنا على اأن ن�صوت على م�صروع الن�س بكامله.

قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع  عليكم  اأعر�س  وعليه 

املالية ل�صنة 2015 للت�صويت بكامله:

الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ..... �صكرا.

الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ....... �صكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم .......... �صكرا.

التوكيالت:

الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ..... �صكرا.

الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ....... �صكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم .......... �صكرا.

بذلك اأعترب اأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة 

قد �صادقوا على م�صروع القانون  املت�صمن قانون املالية ل�صنة 

بكامله.  ،2015
�صكرا للجميع وهنيئا للقطاع، واأ�صاأل ال�صيد وزير املالية 

هل يريد اأخذ الكلمة؟ تف�صلوا.

ال�شيد الوزير: �صكرا �صيدي الرئي�س.

اأول، ت�صحيح  �صهو ال�صيد مقرر  اللجنة املخت�صة املحرتم:

بني  ما   1.6 من  ـ  قيل  ما  عك�س  ـ  انتقل  النمو  معدل 

الأخرية. الع�صرية  يف   3.6 اإىل   1999 اإىل   1990
�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

بذلك  ومنحي  جديد  من  الكلمة  اإعطائي  على  �صكرا 

الفر�صة لأ�صكركم، ولأ�صكر رئي�س جلنة ال�صوؤون القت�صادية 

على  امل�صادقة  على  املجل�س  واأع�صاء  واأع�صائها  واملالية 

الذي   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع 

ال�صيد  فخامة  برنامج  جت�صيد  طريق  يف  اأخرى  حلقة  يعترب 

رئي�س اجلمهورية.

لقد اأتاحت لنا جل�صات املناق�صة الفر�صة لال�صتماع اإىل 

فقد  للحكومة،  ممثال  وب�صفتي  ومن جهتي  البع�س،  بع�صنا 

�صجلت كل الن�صغالت التي عرب عنها اأع�صاء جمل�صكم 

املوقر وكذا تو�صيات اللجنة املخت�صة.

اإن ت�صويتكم على قانون املالية ل�صنة 2015 لدليل على 

عملها،  خمطط  تنفيذ  يف  احلكومة  عمل  بتدعيم  التزامكم 

املتمثلة يف  ال�صامية  الأهداف  بذلك يف حتقيق  وت�صاهمون 

وانتعا�س  للمواطن  املعي�صي  الإطار  وحت�صني  البالد  ازدهار 

القت�صاد الوطني.

�صكرا للجميع مرة اأخرى وال�صالم  عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�صيد  اأ�صاأل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

رئي�س اللجنة املخت�صة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.
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ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

 يف البداية اأعتذرـ  معايل الوزيرـ  على هذا اخلطاأ املطبعي 

وهذا راجع يف احلقيقة اإىل �صيق الوقت، فنعتذر مرة اأخرى.

لزميالتي  اجلزيل  بال�صكر  فيها  اأتقدم  وجيزة،  كلمتي 

يف  القيمة  تدخالتهم  على  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  وزمالئي 

 ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن   قانون  م�صروع  اإثراء 

متمنيا لكم  ـ معايل الوزير وللطاقم املرافق لكم ـ التوفيق 

ال�صهر  كذلك  منكم  وراجيا  مهمتكم  اأداء  يف  وال�صداد 

متابعة  على  واحلر�س  العام  للمال  الر�صيد  الإنفاق  على 

اآخذين  الوزارية،  القطاعات  من خمتلف  امل�صطرة  امل�صاريع 

بعني العتبار ظروف متويل ميزانية املخطط اخلما�صي املقبل 

اقت�صادية  موؤ�صرات  ظل  يف   ،2019  -  2015 اهلل  �صاء  اإن 

�صنة   2015 �صنة  تكون  اأن  ـ  الوزير  معايل  ـ  واأمتنى  متغرية 

تاأمل ودفع نحو اقت�صاد مبني على ال�صناعة.

اأمتنى لكم التوفيق مرة اأخرى وال�صكر مو�صول لل�صيدات 

وال�صالم  النقا�س  هذا  طيلة  رافقونا  الذين  الوزراء  وال�صادة 

عليكم.

املخت�صة؛  اللجنة  رئي�س  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الوزير  ال�صيد  واأهنئ  زمالئي  زميالتي،  اأ�صكركم  بدوري 

هي  اأقول  التهنئة  بل  الأمة،  جمل�س  اأع�صاء  ثقة  نيله  على 

لكافة اأع�صاء احلكومة قطاعا قطاعا.

هذا القانون ي�صمل كافة القطاعات ومن الواجب اأن نهنئ 

كافة القطاعات الوزارية املعنية ونتمنى ال�صداد والنجاح لهم 

جميعا لتنفيذ م�صمونه.

اإن هذا القانون الهام مي�ض كل قطاعات الن�ضاط القت�ضادي 

الأيام  خالل  والزمالء  والزميالت  بالدنا؛  يف  والجتماعي 

نحن  �صحيح  ومالحظات،  واآراء  اقرتاحات  قدموا  املا�صية 

نعرف و�صعنا القانوين ونحرتمه ولكن اأعتقد اأن املداخالت 

التي جاء بها الزميالت والزمالء كانت حتتوي على العديد 

من الأفكار اجلديرة بالت�صجيل واجلديرة رمبا بالتنفيذ.

كذلك بالن�صبة لتو�صيات اللجنة املخت�صة التي قدمتها، 

�صالحية  لدينا  ولكن  التعديل  �صالحية  لدينا  لي�س  نحن 

الوزن  حيث  من  كذلك  والتو�صية  التو�صيات،  تقدمي 

يوؤخذ بعني  اأن  قانوين جد هام، يجب  اإجراء  القانوين هي 

العتبار ونتمنى يف الن�صو�س التطبيقية  التنفيذية مل�صمون 

َن اإذا كان ذلك يتما�صى مع منطق  مَّ مواد القانون هذا اأن ُت�صَ

القانون ويتما�صى مع توازن امليزانية.

نحن ناأمل باأن ي�صاهم هذا القانون امل�صادق عليه يف اإعطاء 

التي ما فتئت اجلزائر تنتهجها  التنمية  دفع جديد ل�صيا�صة 

تنفيذا خلطة احلكومة ولربنامج ال�صيد رئي�س اجلمهورية.

اأظن اأن الكرة الآن هي يف مرمى الهيئة التنفيذية.

التي  النتيجة  والتوفيق وتعطونا  بالنجاح  تكّللوا  اأن  اآمل 

ينتظرها ال�صعب منكم ومنا جميعا.

�صكرا لكم جميعا؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الثالثة

 والدقيقة الأربعني م�شاء
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اإن رئي�ص اجلمهورية ،

- بناء على الد�صتور، ل�صيما املواد 119 و 122 و 125 

و 126  منه؛

�صوال   8 يف  املوؤرخ   ،17–84 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

بقوانني  واملتعلق   ،1984 �صنة  يوليو   7 املوافق   1404 عام 

املالية، املعدل واملتمم؛

- وبعد اأخذ راأي جمل�س الدولة؛ 

- وبعد م�صادقة الربملان؛

- ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

اأحكـام متهيديــة

يوا�صل  القانون،  هذا  اأحكام  مراعاة  مع  الأوىل:  املادة 

املماثلة  والر�صوم  املبا�صرة  ال�صرائب  حت�صيل   2015 �صنة  يف 

وال�صرائب غري املبا�صرة وال�صرائب املختلفة وكذا كل املداخيل 

والن�صو�س  للقوانني  طبقا  الدولة  ل�صالح  الأخرى  واحلوا�صل 

يف  القانون  هذا  ن�صر  تاريخ  عند  العمل  بها  اجلاري  التطبيقية 

اجلريدة الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

كما يوا�صل خالل �صنة 2015، طبقا للقوانني والأوامر 

بها  اجلاري  التطبيقية  والن�صو�س  الت�صريعية  واملرا�صيم 

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ن�صر  تاريخ  عند  العمل 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية، حت�صيل خمتلف 

للح�صابات  املخ�ص�صة  واملداخيل  واحلوا�صل  احلقوق 

اخلا�صة للخزينة واجلماعات الإقليمية واملوؤ�ص�صات العمومية 

والهيئات املوؤهلة قانونا.

 

اجلزء الأول: طرق التوازن املايل وو�شائله

الف�شل الأول: اأحكام تتعلق بتنفيذ امليزانية والعمليات 

املالية للخزينة

)للبيان(

الف�شل الثاين: اأحكام جبائية

الق�شم الأول: ال�شرائب املبا�شرة والر�شوم املماثلة

ال�صرائب  قانون  من   2 املادة  اأحكام  تعدل   :2 املادة 

املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

»املادة 2 : يتكون الدخل ال�صايف الإجمايل من جمموع 

املداخيل ال�صافية لالأ�صناف التالية :

- اأرباح مهنية؛

- عائدات امل�صتثمرات الفالحية؛

................ )الباقي بدون تغيري( .................«

قانون  من   12 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :3 املادة 

ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم املماثلة، وحترر كما ياأتي:

ال�صناعية  الأرباح  طابع  تكت�صي  كما   :12 »املادة 

الأ�صخا�س  غاية(.......  اإىل  تغيري  بدون  والتجارية.....) 

الطبيعيون الذين:

1( يقومون  بعمليات.......... )بدون تغيري( ............

........... تغيري(  )بدون  من...........  ي�صتفيدون   )2

3( يوؤجرون ................... )بدون تغيري( ............

........... تغيري(  )بدون  ن�صاطا...........  ميار�صون   )4

5( يحققون اأرباحا............. )بدون تغيري( ...........

............ تغيري(  اإيرادات.........)بدون  يحققون   )6
ملغى؛  )7

8( كما تكت�صي طابع الأرباح ال�صناعية والتجارية ..... 
)بدون تغيري( .................

9( املكا�صب ال�صافية بالراأ�صمال املحققة مبنا�صبة عملية 
تنازل لقاء عو�س عن القيم املنقولة واحلقوق الجتماعية«.

قانون  من   13 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :4 املادة 

ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

»املادة 13: 1( ت�صتفيد الأن�صطة التي يقوم بها ال�صباب 

........... )بدون تغيري( .............

2( ي�صتفيد من الإعفاء الكلي......)بدون تغيري(........

3( ي�صتفيد من اإعفاء دائم.......)بدون تغيري( .........
4( ي�صتثنى من وعاء ال�صريبة على الدخل الإجمايل، 
املوؤلف  وحقوق  اأتعاب  �صكل  على  املح�صلة  املبالغ 

ملحق

ن�ص القانون املت�شمن قانون املالية ل�شنة 2015
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الفنية  اأو  العلمية  اأو  الأدبية  الأعمال  بعنوان  واملخرتعني 

واملو�صيقيني  واملوؤلفني  الفنانني  ل�صالح  ال�صينمائية،  اأو 

واملخرتعني«.

ال�صرائب  قانون  من   17 املادة  اأحكـام  تعدل   :5 املادة 

املبـا�صرة والر�صوم املماثلـة وحترر كما ياأتي:

»املادة 17 : يحدد الربح الذي يدرج يف وعاء ال�صريبة 

على الدخل الإجمايل ح�صب نظام الربح احلقيقي وجوبا«.

 ،2 20 مكرر  اإىل  20 مكرر  اأحكام املواد من  تلغى   :6 املادة 

واملواد من 22 اإىل 29 وكذا املادة 32 من قانون ال�صرائب املبا�صرة 

والر�صوم املماثلة.

ال�صرائب  قانون  من   81 املادة  اأحكام  تعدل   :7 املادة 

املبا�صرة و الر�صوم املماثلة و حترر كما ياأتي:

اأي�صا  الطبيعيني  الأ�صخا�س  على  ت�صري   :81 »املادة 

على  ال�ضريبة  فر�ض  اأو  اإعفاء  ب�ضروط  املتعلقة  الأحكام 

عن  اجلزئي  اأو  الكلي  التنازل  عن  الناجتة  القيمة  فوائ�س 

عنا�ضر الأ�ضول يف اإطار ن�ضاط �ضناعي، اأو جتاري، اأو حريف، 

اأو فالحي، اأو اأثناء ممار�ضة ن�ضاط مهني«.

ال�صرائب  قانون  104 من  املادة  اأحكام  تعدل   :8 املادة 

املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

الجمايل  الدخل  على  ال�صريبة  حت�صب    :104 »املادة 

...)بدون تغيري اإىل غاية(... عندما تفوق مبالغها الإجمالية 

ال�صنوية مليوين دينار )2.000.000 دج(.

يرتتب على فوائ�س القيم الناجتة عن التنازل عن الأ�صهم 

اأو احل�ص�س الجتماعية...... )الباقي بدون تغيري( ...... «.

ال�صرائب  قانون  من   67 املادة  اأحكام  تعدل   :9 املادة 

املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

»املادة 67 : تعترب اأجورا لتاأ�صي�س ال�صريبة:

1( املداخيل املدفوعة اإىل ال�صركاء وامل�صريين ل�صركات 
الأ�صخا�س  �صركات  يف  لل�صركاء  حمدودة،  م�صوؤولية  ذات 

وال�صركات املدنية املهنية واأع�صاء �صركات امل�صاهمة؛

2( املبالغ املقبو�صة .... ) الباقي بدون تغيري( ........«.

املبا�صرة  ال�صرائب  قانون  �صمن  توؤ�ص�س   :10 املادة 

والر�صوم املماثلة، املادة 107 مكرر وحترر كما ياأتي:

107 مكرر: مع مراعاة اأحكام الفقرة الثانية من  »املادة 

املادة 54 من هذا القانون، تعفى من ال�صريبة على الدخل 

امل�صاهمني            لفائدة  املداخيل  توزيع  عمليات  الجمايل، 

اأو اأ�صحاب احل�ص�س الجتماعية يف �صركات خا�صعة لنظام 

ال�صريبة اجلزافية الوحيدة «.

املادة 11: تعدل اأحكام املادة 136 من قانون ال�صرائب 

املبا�صرة و الر�صوم املماثلة و حترر كما ياأتي:

»املادة 136 : تخ�صع لل�صريبة على اأرباح ال�صركات :

1(  - ال�صركات مهما كان �صكلها وغر�صها، با�صتثناء:
اأ .................. ) بدون تغيري( ........................

ب .................. ) بدون تغيري( ........................

ج .................. ) بدون تغيري( ........................

اجلزافية  لل�صريبة  اخلا�صعة  والتعاونيات  ال�صركات   - د 

الوحيدة.

2( – املوؤ�ص�صات ...... ) الباقي بدون تغيري( ........«.

املادة 12: تعدل اأحكام املادة 150 من قانون ال�صرائب 

املبا�صرة و الر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

اأرباح  على  ال�صريبة  معدل  يحدد   -)1  :150 »املادة 

ال�صركات  بـ %23.

بالن�صبة  امل�صدر  من  القتطاعات  ن�صبة  حتدد   -  )2
لل�صريبة على اأرباح ال�صركات...)الباقي بدون تغيري( ....«.

املادة 13: تعدل اأحكام املواد 282 مكرر، 282 مكرر 1، 282 

ال�صرائب  قانون  من  مكرر5،   282 مكرر4،   282 مكرر3، 

املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

وحيدة حتل  �صريبة جزافية  توؤ�ص�س  مكرر:   282 »املادة 

حمل ال�صريبة على الدخل الإجمايل وال�صريبة على اأرباح 

امل�صافة  القيمة  على  الر�صم  كذلك  تغطي  كما  ال�صركات، 

والر�ضم على الن�ضاط املهني«.

»املادة 282 مكرر1: يخ�صـع لنظـام ال�صريبـة اجلزافيــة 

الوحيـدة الأ�صخــا�س الطبيعيـون اأو املعنويون، ال�صركـات 

والتعاونيـات التي متـار�س ن�صـاطا �صناعيا، اأو جتاريا، اأو حرفيا، 

ال�صنوي  اأعمالهم  رقم  يتجاوز  ل  والتي  جتارية  غري  مهنة  اأو 
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ثالثني مليون دينار 30.000.000 دج.

اأجل  من  مطبقا  الوحيدة  اجلزافية  ال�صريبة  نظام  يبقى 

مت  التي  الأوىل  ال�صنة  بعنوان  امل�صتحقة  ال�صريبة  تاأ�صي�س 

خاللها جتاوز �صقف رقم الأعمال املن�صو�س عليه بالن�صبة لهذا 

النظام. ويتم تاأ�صي�س هذه ال�صريبة تبعا لهذه التجاوزات.

امل�صتثمرون  الوحيدة،  اجلزافية  لل�صريبة  يخ�صع  كما 

واملوؤهلون  م�صاريع،  ينجزون  اأو  اأن�صطة  ميار�صون  الذين 

ت�صغيل  لدعم  الوطني  »ال�صندوق  دعم  من  لال�صتفادة 

امل�صغر«        القر�س  لدعم  الوطني  »ال�صندوق  اأو  ال�صباب« 

اأو »ال�صندوق الوطني للتاأمني عن البطالة« «.

بال�صريبة  مكلف  يقوم  عندما   :3 مكرر   282 »املادة 

با�صتغالل يف اآن واحد ويف نف�س املنطقة اأو يف مناطق خمتلفة 

عدة موؤ�ص�صات، اأو دكاكني، اأو متاجر اأو ور�صات  اأو اأماكن 

اأخرى ملمار�ضة ن�ضاط ما.   

ب�صورة  م�صتغلة  موؤ�ص�صة  مبثابة  منها  واحدة  كل  تعترب 

ب�صفة  لل�صريبة  خا�صعة  احلالت  كل  يف  وتكون  مغايرة 

بعنوان  املحقق  الكلي  الأعمال  رقم  دام  ما  منف�صلة 

مليون  ثالثني  �صقف  يتجاوز  ل  املمار�صة  الأن�صطة  جمموع 

دينار)30.000.000 دج(.

يف حالة املخالفة، ميكن للمكلف بال�صريبة املعني اختيار 

النظام  ح�صب  الإجمايل  الدخل  على  لل�صريبة  اخل�صوع 

احلقيقي«.

اجلزافية  ال�صريبة  معدل  يحدد   :4 مكرر   282 »املادة 

الوحيدة، كما ياأتي:

ـ 5 % بالن�صبة لأن�صطة الإنتاج و بيع ال�صلع؛

ـ 12 % بالن�صبة لالأن�صطة الأخرى«.

»املادة 282 مكرر 5: يوزع ناجت ال�صريبة الوحيدة اجلزافية 

كما يلي :

الدولة؛ ميزانية  ـ %49 

ال�صناعة؛  و  التجارة  غرف  ـ %0.5 

واحلرف؛ التقليدية  لل�صناعة  الوطنية  الغرفة  ـ %0.01 

واملهن؛ التقليدية  ال�صناعة  غرف  ـ %0.24  

البلديات؛  ـ %40.25  

ـ 5% الولية؛ 

املحلية«. للجماعات  امل�صرتك  ال�صندوق  ـ %5  

قانون  من  مكرر7   282 املادة  اأحكام  تعدل   :14 املادة 

ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي.

282 مكرر7: تعفى ...............) بدون تغيري  »املادة 

اإىل غاية(...............الذي حتدد بنوده عن طريق التنظيم.

امل�صاريع،  ذوو  ال�صباب  ميار�صها  التي  الأن�صطة  ت�صتفيد 

اأن�صطة اأو م�صاريع، املوؤهلني لال�صتفادة من دعم »ال�صندوق 

الوطنية لدعم  »الوكالة  اأو  ال�صباب«  الوطني لدعم ت�صغيل 

القر�س امل�صغر« اأو« ال�صندوق الوطني للتاأمني عن البطالة«، 

الوحيدة ملدة ثالث  ال�صريبة اجلزافية  اإعفاء كامل من  من 

)03( �صنوات، ابتداء من تاريخ ا�صتغاللها.  

متدد هذه املدة اإىل �صت )06( �صنوات ابتداء من تاريخ 

املراد  مناطق  الأن�صطة يف  هذه  تتواجد  عندما  ال�صتغالل، 

ترقيتها. حتدد قائمتها عن طريق التنظيم.

متدد هذه املدة ب�صنتني )02(، عندما يتعهد امل�صتثمرون 

على  م�صتخدمني   )03( ثالثة  حمدودة  غري  ملدة  بتوظيف 

الأقل.

بعدد  املرتبطة  اللتزامات  احرتام  عدم  على  يرتتب 

احلقوق  وا�صرتداد  العتماد  �صحب  املحدثة،  الوظائف 

والر�صوم التي كان من املفرو�س ت�صديدها.

الأدنى  احلد  بدفع  مدينني  يبقون  امل�صتثمرين  اأنه،  غري 

عليه  املن�صو�س  املبلغ  من   %50 بـ  املتعلق  و  لل�صريبة 

املبا�صرة  ال�صرائب  قانون  من  مكرر   365 املادة  مبوجب 

والر�صوم املماثلة«.

املادة 15:  تتمم اأحكام املادة 365 من قانون ال�صرائب 

املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

املخالفة  الحكام  كل  عن  النظر  بغ�س   :365 »املادة 

.......)بدون تغيري اإىل غاية( ..... نظام اجلزايف ال�صابق.

ال�صريبة  لنظام  اخلا�صعني  بال�صريبة  للمكلفني  ميكن 

اجلزافية الوحيدة، اختيار الدفع ال�صنوي لل�صريبة . يف هذه 

ابتداء  ال�صنوي  الإجمايل  املبلغ  ت�صديد  لهم  ميكن  احلالة، 

من الأول من �صهر �صبتمرب واإىل غاية 30 من نف�س ال�صهر 

دون اإنذار م�صبق.

يف  ال�صنوي  الإجمايل  املبلغ  كامل  دفع  عدم  يعترب 

هذه الآجال كاإبقاء لنظام الدفع الف�صلي وذلك ما يجعل 

احل�ص�س املنق�صية زائد الغرامات التنظيمية  م�صتحقة على 

الفور«.
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قانون  من  مكرر   365 املادة  اأحكام  تعدل   :16 املادة 

ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم املماثلة. وحترر كما ياأتي:

»املادة 365 مكرر: ل ميكن اأن يقل مبلغ ال�صريبة امل�صتحقة 

.....)بدون تغيري اإىل غاية( ..... عن 10.000 دج.

........... 2 282 مكرر  بغ�س النظر عن اأحكام املادة 

)الباقي بدون تغيري( ...........«.

املادة 17: تعدل اأحكام املادة 6 من القانون رقم 11-99، 

املوؤرخ يف 15 رم�صان عام 1420 املوافق 23 دي�صمرب �صنة 

1999 واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 2000 املعدلة باملادة 16 
من القانون رقم 04-21، املوؤرخ يف 29 دي�صمرب �صنة 2004 

15 من  باملادة  املعدلة   2005 ل�صنة  املالية  قانون  واملت�صمن 

قانون املالية ل�صنة 2010، وحترر كما ياأتي:

الن�صاطات  من  العائدة  املداخيل  ت�صتفيد   :6 »املادة 

التي ميار�صها الأ�صخا�س الطبيعيون اأو ال�صركات يف وليات 

اإيليزي وتندوف واأدرار وتامنغ�صت ولديهم موطن جبائي يف 

قدره  تخفي�س  من  دائمة  ب�صفة  بها  ويقيمون  الوليات  هذه 

اأو ال�صريبة  50% من مبلغ ال�صريبة على الدخل الإجمايل 
على اأرباح ال�صركات وذلك ب�صفة انتقالية ملدة )5( �صنوات 

ابتداء من اأول يناير �صنة 2015.

الأ�صخا�س  مداخيل  على  ال�صابقة  الأحكام  تطبق  ل 

ن�صاطات  با�صتثناء  املحروقات  قطاع  يف  العاملة  وال�صركات 

توزيع املنتجات البرتولية والغازية وت�صويقها.

احلاجة،  عند  املادة،  هذه  تطبيق  وكيفيات  �ضروط  حتدد 

عن طريق التنظيم«.

الق�شم الثاين: الت�شجيل

الت�صجيل  قانون  73 من  املادة  اأحكام  تعدل   :18 املادة 

وحترر كما ياأتي:

»املادة 73: تفتح مكاتب الت�صجيل ........ )بدون تغيري 

اإىل غاية( ....... با�صتثناء ما يلي:

- اأيام اجلمعة وال�صبت؛ 

- اأيام العطل ........ ) الباقي بدون تغيري( .......... «.

 

املادة 19: تعدل اأحكام املادة 208 من قانون الت�صجيل 

وحترر كما ياأتي:

 1500 بـ  املقدر  الثابت  للر�صم  تخ�صع   :208 »املادة 

مادة  باأي  تعريفتها  حتدد  مل  التي  العقود  كل  دج، 

....................) الباقي بدون تغيري( ................. «.

املادة 20: تعدل اأحكام املادة 213 من قانون الت�صجيل 

وحترر كما ياأتي:

»املادة 213: اأول- يوؤ�ص�س الر�صم الق�صائي للت�صجيل، 

يغطي ما يلي: .......... )الباقي بدون تغيري( .......

ثانيا - ..................................... )بدون تغيري( 

.........................................

ثالثا- ملغاة.

رابعا- تخ�صع العقود املذكورة اأدناه التي يحررها كتاب 

لدى  ي�صدد  الذي  للت�صجيل  الق�صائي  الر�صم  اإىل  ال�صبط 

قبا�صة ال�صرائب واملح�صل على الن�صخ الأ�صلية وال�صهادات 

اأو الأ�صول :

ملغاة.  )1
ملغاة.   )2

3( ............ ) الباقي بدون تغيري( ............... «.

 244 املادة  الت�صجيل،  قانون  �صمن  توؤ�ص�س   :21 املادة 

مكرر وحترر كما ياأتي:

املطبقة على  اأن تدفع احلقوق  244 مكرر: ميكن  »املادة 

الأحكام الق�صائية التي تت�صمن امل�صادقة على ق�صمة عقار 

�صخ�صي          حت�صيل  �صند  طريق  عن  موؤجال  دفعا  ق�صائي، 

اأو جماعي.

مبوجب  احلاجة،  عند  املادة،  هذه  تطبيق  كيفيات  حتدد 

قرار من الوزير املكلف باملالية«. 

 

املادة 22: تعدل اأحكام املادة 305 من قانون الت�صجيل 

وحترر كما ياأتي:

 ........... الت�صجيل  حقوق  من  تعفى   :305 »املادة 

)بدون تغيري اإىل غاية( .............. بلديات جماورة.

اإىل  تغيري  ........... )بدون  الت�صجيل  ل تطبق جمانية 

غاية( .............. عن طريق الإرث.

يف جميع احلالت، يت�صمن عقد املبادلة بيان ال�صعة ورقم 

م�صح  ومدخول  والنوع  وال�صنف  املذكور  واملكان  الق�صم 

الت�صجيل  مكتب  يف  ويودع  مبادل،  عقار  لكل  الأرا�صي 
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م�صتخرج من دفرت م�صح الأرا�صي لالأموال املذكورة.

وعند عدم وجود م�صح لالأرا�صي...............) الباقي 

بدون تغيري(...................«.

قانون  من   353-2 املادة  اأحكام  تعدل   :23 املادة 

الت�صجيل وحترر كما ياأتي:

املادة  عليه يف  املن�صو�س  الر�صم  يطبق   :353-2 »املادة 

كالآتي: اأعاله،   353-1
1( .................. ) بدون تغيري(........................
2(.................. ) بدون تغيري(........................
3( .................. ) بدون تغيري(........................
4( .................. ) بدون تغيري(........................
موؤقت  لرتقيم  تابع  نهائي  ترقيم  بعنوان  ثابتة  ر�صوم   )5

للعقارات املم�صوحة بال�صجل العقاري حمددة كما يلي:

اأ ( ح�ش�ص مبنية تابعة لعقار م�شرتك امللكية :

الر�شم املطبقامل�شاحة

- اأقل من 100 م²

- من 100 م² اإىل 200 م²   

- اأكرث من 200 م²  

دج  2.000
دج  3.000

دج   4.000

ب( اأرا�شي غري مبنية اأو مبنية:  
                                      

الر�شم املطبقامل�شاحة

اأرا�شي مبنيةاأرا�شي  غري مبنية

- اأقل من 1000 م²

- من 1000 م² اإىل 3000 م²

- اأكرث من 3000 م² 

دج  2.000
دج  3.000
دج  4.000

دج  4.000
دج  6.000
دج  8.000

    

     ج( اأرا�شي فالحية:
          

الر�شم املطبقامل�شاحة

- اأقل من 5 هكتارات

- من 5 هكتارات اإىل 10 هكتارات 

- اأكرث من 10 هكتارات

دج  2.000
دج  4.000
دج  6.000

6( ر�صوم ثابتة بعنوان ترقيم نهائي للعقارات املم�صوحة 
�صاحب  لفائدة  مبا�صرة  يتم  الذي  العقاري،  ال�صجل  يف 

عقد امللكية املوجود �صلفا وامل�صهر قانونا، حمددة كما يلي:

اأ ( قطع مبنية تابعة لعقار م�شرتك امللكية :

الر�شم املطبقامل�شاحة

- اأقل من 100 م²

- من 100 م2 اإىل 200 م²

- اأكرث من 200 م²

دج   500
دج  1000
دج  1500

ب( اأرا�شي غري مبنية اأو مبنية:  

الر�شم املطبقامل�شاحة

اأرا�شي مبنيةاأرا�شي غري مبنية

- اأقل من 1000 م²

- من 1000 م² اإىل 3000 م²

- اأكرث من 3000 م²

دج  500
دج  1000
دج  1500

1000دج
دج  1500
دج  2000

ج- اأرا�شي فالحية:

الر�شم املقرتحامل�شاحة

- اأقل من 5 هكتارات

- من 5 هكتارات اإىل 10 هكتارات

- اأكرث من 10 هكتارات

دج  500
دج  1000
دج  1500

................... )الباقي بدون تغيري( ....................«.

الق�شم الثالث: الطـابـع

املادة 24: تعدل اأحكام املادة 52 من قانون الطابع وحترر 

كما ياأتي:

حتدد  مدموغة  اأوراقا  الت�صجيل  اإدارة  تبيع   :52 »املادة 

اأحجامها كما يلي:

ورق �صجل :....................

ورق عادي :..................... 

ن�صف الورقة من الورق العادي:..

العر�صالرتفاع

م  0.42
م  0.72
م  0.27

م  0.54
م  0.42
م  0.21

على  تطبع  خا�صة  مائية  عالمة  الأوراق  هذه  وحتمل 

العجينة عند �صنعها.........)الباقي بدون تغيري(........ «.

الطابع  قانون  من   134 املادة  اأحكام  تعدل   :25 املادة 
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وحترر كما ياأتي:

اجلزائر  يف  حمدثة  �صحن  تذكرة  كل  اإن   :134 »املادة 

وغري مدموغة...)بدون تغيري(.... ال�صفينة ومر�صلها ويعاين 

املخالفات، اأعوان اجلمارك وال�صرائب ........ )الباقي بدون 

تغيري(.......«.

الطابع  قانون  من   136 املادة  اأحكام  تعدل   :26 املادة 

وحترر كما ياأتي:

يف  امل�صلم  العادي  ال�صفر  جواز  يخ�صع   :136 »املادة 

اجلزائر لكل فرتة قانونية ل�صالحيته لر�صم طابع يقدر ب�صتة  

اآلف دينار )6000 دج( يغطي كل النفقات .

ت�صليم  ال�صرائب مقابل  قبا�صة  الر�صم لدى  ي�صدد هذا 

و�صل.

ويخ�صع جواز ال�صفر اخلا�س باحلج ..................... 

) الباقي بدون تغيري( ...............«.

الطابع  قانون  من   140 املادة  اأحكام  تعدل   :27 املادة 

وحترر كما ياأتي:

»املادة 140 : تخ�صع بطاقة التعريف، اأيا كانت ال�صلطة 

التي ت�صلمها، اإما عند ت�صليمها اأو عند التاأ�صري اأو الت�صديق 

اإجبارية  الإجراءات  هذه  تكون  وعندما  جتديدها،  اأو  عليها 

ح�صب القواعد املعمول بها، اإىل ر�صم طابع يقدر مبا يلي :

ـ 500  دج عن بطاقة التعريف املهنية للممثل؛

ـ 100 دج بطاقة التعريف املغاربية.

يتم ت�صديد حقوق الطابع لدى قبا�صة ال�صرائب مقابل 

ت�صليم و�صل ............................

................. )الباقي بدون تغيري( ...................«.

املادة 28: تعدل اأحكام املادة 147-10 من قانون الطابع 

وحترر كما ياأتي:

بو�صع  املتدرج  الطابع  ي�صدد حق   :10  - املادة147    «

طابع جبائي من قبل �صركات التاأمني ...... )الباقي بدون 

تغيري( ................«.

الطابع  قانون  من   194 املادة  اأحكام  تعدل   :29 املادة 

وحترر كما ياأتي:

الن�صخ  الطابع،  حلق  خا�صعة  غري  تعد   :194 املادة   «

امل�صادق عليها طبقا لالأ�صل من قبل الطالب … )بدون 

الق�صائي  بالتنظيم  املتعلقة  لالأحكام   ... غاية(  اإىل  تغيري 

 ،11-05 رقم  الع�صوي  القانون  مبوجب  عليها  واملن�صو�س 

املوؤرخ يف 10 جمادى الأوىل عام 1426 املوافق 17 يوليو 

�صنة 2005، والتي تخ�س الإجراء ......... )الباقي بدون 

تغيري( ............ «.

الق�شم الرابع: الر�شوم على رقم الأعمال

املادة 30: تعدل اأحكام املادة 8 من قانون الر�صوم على 

رقم الأعمال وحترر كما ياأتي:

»املادة 8: ت�صتثنى من جمال تطبيق الر�صم على القيمة 

امل�صافة:

1( ................. )بدون تغيري(  .........................
يقل  الذين  الأ�صخا�س  بها  يقوم  التي  العمليات   )2

رقم اأعمالهم عن 30.000.000 دج اأو ي�صاويه.

)الباقي   ................... املقطع  اأحكام هذا  ولتطبيق 

بدون تغيري(  ...........................«.

املادة 31: تعدل اأحكام املادة 15 من قانون الر�صوم على 

رقم الأعمال وحترر كما ياأتي:

ثمن  للر�صم  اخلا�صع  الأعمال  رقم  ي�صمل   :15 »املادة 

امل�صاريف  كل  فيه  مبا  اخلدمات  اأو  الأ�صغال  اأو  الب�صائع 

واحلقوق والر�صوم، با�صتثناء الر�صم على القيمة امل�صافة ذاته.

ويتكون:

الإجمايل  املبلغ  من  البيع،  لعمليات  بالن�صبة   )1
للمبيعات؛

 .............. الب�صائع  تبادل  لعمليات  بالن�صبة   )2
)بدون تغيري( ..............................؛

للذات: للت�صليمات  بالن�صبة   )3
اأ( و ب(.................... )بدون تغيري( ..............؛

لـ: بالن�صبة   )4
اأ/ ................ )بدون تغيري( ..........................

ب/ .............. )بدون تغيري( ..........................

جـ/ .............)بدون تغيري( ......................

وعاء  يتكون  �صابههم،  وما  املنقولة  ال�صلع  بائعو  د/  

ال�صريبة اخلا�صع للر�صم على القيمة امل�صافة من الفارق بني 
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)ال�صعر  ال�صراء  و�صعر  الر�صوم  كامل  املت�صمن  البيع  �صعر 

املفوتر للبائع املكلف بالر�صم(«.

قانـون  23 من  املـادة  اأحكـام  وتتمـم  تعدل   :32 املادة 

الر�صـم على رقـم الأعمـال، وحتـرر كما يلي:

القيمة  على  للر�صم  املخف�س  املعدل  يحدد   :23 »املادة 

امل�صافة بـ %7.

والأ�صغال  واملواد  املنتوجات  على  املعدل  هذا  ويطبق 

والعمليات واخلدمات املبّينة اأدناه :

م�صتقاتها  اأو  باملنتوجات  املتعلقة  البيع  عمليات   )1
املذكورة اأدناه:

رقم  التعريفة 

اجلمركية

تعيني املنتوجات

اإىل 01-01 تغيري  ..... )دون  والبغال  الأح�صنة، احلمري 

غاية( ... 

الذرة10-05

الأرز .......)دون تغيري اىل غاية (...............10-06

النخالةم23-02

بقايا �صناعة الن�صاء وبقايا مماثلة.23-03-10-00

نفايات الذرة وبقايا �صناعة اجلعة والتقطريم23-03-30-00

ك�صب وغريه من بقايا �صلبة واإن كانت مطحونة 23-04-00-00

ا�صتخراج  ناجتة عن  مكتلة،  كريات  ب�صكل   اأو 

زيت فول ال�صوجا.

حم�صرات معدنية و/اأو اأزوتية مركزة23-09-90-40

اإىل 28-27-39-10 تغيري  )اجلري(..)دون  الكل�س  كلوريدات   -

غاية(..

غريها23-09-90-90

2( العمليات  املنجزة .....)دون تغيري اإىل غاية( .......
رقمية. �صيغة  يف  واملن�صورة  املطبوعة  الكتب   )27

28( دجاج الت�صمني وبي�س ال�صتهالك املنتجة حمليا.
لتغذية  املوجهة  احلبوب  �صوق  �صبط  �صلطة  حتدث 

احليوانات.

يحدد تنظيم و�صري ومهام هذه الهيئة عن طريق التنظيم.

املكلف  الوزير  ميكن  الهيئة  هذه  تن�صيب  انتظار  يف 

للحبوب  املهن  املتعدد  الوطني  الديوان  تكليف  بالفالحة 

مبهمة �صبط �صوق احلبوب املوجهة للحيوانات.

حتدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم«.

املادة 33: تعدل اأحكام املادة 25 من قانون الر�صوم على 

رقم الأعمال وحترر كما ياأتي:

»املادة 25: يوؤ�ص�س ر�صم داخلي على ال�صتهالك يتكون 

من ح�صة ثابتة ومعدل ن�صبي، يطبق على املنتوجات املبينة 

يف اجلدول، وح�صب التعريفات الواردة اأدناه : 

املنتوجات التبغية 

والكربيت

احل�شة الثابتة 

)دج/ كلغ(

املعدل الن�شبي 

)على قيمة 

املنتج(

ال�صجائر  -  1
10%1.040اأ - التبغ الأ�صود

10%1.260ب - التبغ الأ�صقر
ال�صيجار  -  21.470%10

)مبا  التدخني  تبغ   -  3
فيها ال�صي�صة(

620%10

وامل�صغ للن�صق  تبغ   -  4710%10
20%5 - الكربيت والقداحات

ت�صتند احل�صة الثابتة على الوزن ال�صايف للتبغ املحتوى 

يف املنتوج النهائي.

ي�صتند املعدل الن�صبي على �صعر البيع بدون احت�صاب 

الر�صوم.

الر�صم  يطبق  التبغ،  من  جزئيا  امل�صكلة  للمواد  بالن�صبة 

الداخلي لال�صتهالك على املنتوج باأكمله.

من  اخلالية  للتدخني  املعدة  واملواد  لل�صجائر  بالن�صبة 

بدون  البيع  �صعر  على  فقط  الن�صبي  املعدل  يطبق  التبغ، 

احت�صاب الر�صوم. 

بالن�صبة للكربيت والقداحات، يوؤ�ص�س الر�صم الداخلي 

لال�صتهالك امل�صتحق على الثمن عند خروجها من امل�صنع. 

بالن�صبة لعمليات ال�صترياد ، يطبق هذا الر�صم على القيمة 

املحددة لدى اجلمارك.

تخ�صع اأي�صا اإىل الر�صم الداخلي لال�صتهالك........... 

)الباقي بدون تغيري(..........«. 

املادة 34: تعدل اأحكام املادة 30 من قانون الر�صوم على 
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رقم الأعمال وحترر كما ياأتي:

اأو الف�صل الذي  30: يتم اخل�صم بعنوان ال�صهر  »املادة 

مت خالله ا�صتحقاق اأداء الر�صم ............ ) الباقي بدون 

تغيري( ............«.

املادة 35: تلغى اأحكام املادة 41-14 من قانون الر�صوم 

على رقم الأعمال.

املادة 36: تعدل اأحكام املادة 42 - 4 من قانون الر�صوم 

على رقم الأعمال و حترر كما ياأتي:

»املادة 42: ميكن اأن ي�صتفيد من الإعفاء من الر�صم على 

القيمة امل�صافة، �صريطة مراعاة اأحكام املواد من 43 اإىل 49 

من هذا القانون:

..................... تغيري(  بدون   (  ................  )1

..................... تغيري(  بدون   (  ................  )2
ملغاة.  )3

4( مقتنيات التجهيزات واخلدمات التي تدخل مبا�صرة 
يف اإجناز ال�صتثمار اخلا�س بالإن�صاء اأو التو�صيع عندما تقوم 

اخلا�صعون  امل�صتثمرون  اأجنزها  اأن�صطة  متار�س  موؤ�ص�صات  بها 

لهذا الر�صم املوؤهلون لال�صتفادة من اإعانة »ال�صندوق الوطني 

لدعم ت�صغيل ال�صباب« اأو »ال�صندوق الوطني لدعم القر�س 

امل�صغر« اأو »ال�صندوق الوطني للتاأمني على البطالة«.

ل ت�صتفيد ال�صيارات ال�صياحية من هذا التدبري اإل   

اإذا كانت ت�ضكل الأداة الرئي�ضية للن�ضاط.

املمنوح  اإىل غاية(.....  تغيري  )بدون   ..... امل�صا�س  دون 

مبقت�صى قانون املالية اأو قانون خا�س«.

املادة 37: تعدل اأحكام املادة 50 من قانون الر�صوم على 

رقم الأعمال وحترر كما ياأتي:

»املادة 50 : اإذا تعّذر احل�صم الكلي للر�صم على القيمة 

املادة  املذكورة يف  ال�ضروط  للخ�ضم، �ضمن  القابل  امل�ضافة 

29 وما يليها، من الر�صم على القيمة امل�صافة امل�صتحق دفعه، 
ي�صدد املبلغ املتبقي كله، يف احلالت التالية :                                                                             

اأدناه:   واملبينة  املعفاة  العمليات   -  1
- ..................... )بدون تغيري(.....................؛

املعفاة  واخلدمات  وال�صلع  الب�صائع  ت�صويق  عمليات   -

�صراحة من الر�صم على القيمة امل�صافة، التي لها احلق يف 

اخل�صم؛

- .................... )بدون تغيري(.....................     

2 - ................. )بدون تغيري( ....................

3 - ................. )بدون تغيري( ...................«.

املادة 38: تعدل اأحكام املادة 50 مكرر من قانون الر�صوم 

على رقم الأعمال وحترر كما ياأتي:

»املادة 50 مكرر: يرتبط منح .......... ) بدون تغيري اإىل 

غاية( ....... الآتية:

-  م�صك .................. ) بدون تغيري( ................

- ا�صتظهار ................ ) بدون تغيري( ................

- بيان الدفع ............. ) بدون تغيري( ...............

على  الر�صم  قرو�س  ا�صرتداد  طلبات  تقدمي  يجب   -

ابتداء من   )12( �صهرا  ع�صر  اإثنا  اأجل  امل�صافة  يف  القيمة 

اليوم الأخري من الف�صل الذي مت خالله ت�صكيل القر�س. 

ل تقبل نهائيا الطلبات املقدمة بعنوان حق ال�صرتداد خارج 

الآجال، غري اأن القر�س املذكور مينح احلق يف التاأجيل من 

اأجل خ�صمه من العمليات الالحقة.

اإل اأنه، عندما يعادل مبلغ القر�س اأو يجاوز 5% من مبلغ 

تقدمي  فيمكن  املدين،  ال�صهر  بعنوان  املحقق  الأعمال  رقم 

طلبات ال�صرتداد يف الع�صرين )20( يوم من ال�صهر املوايل 

لل�صهر الذي مت خالله ت�صكيل القر�س.

- يجب اأن يت�صكل ........ )بدون تغيري( ............

- ل ميكن اأن يخ�صم ......... )بدون تغيري( ..............

- يجب اأن يكون مبلغ قر�س .... )بدون تغيري( .....«.

قانون  من   3 مكرر   50 املادة  اأحكام  تعدل   :39 املادة 

الر�صوم على رقم الأعمال وحترر كما ياأتي:

»املادة 50 مكرر 3: ميكن للموؤ�ص�صات التي قدمت طلبات 

اأن  امل�صافة،  القيمة  على  للر�صم  امل�صبق  الدفع  ل�صرتجاع 

 ،17-84 رقم  القانون  53 من  املادة  اأحكام  ت�صتفيد مبوجب 

املوؤرخ يف 07 يوليو �صنة 1984، واملتعلق بقوانني املالية، من 

الوثائق  �صحة  من  والتاأكد  الطلب  اإيداع  بعد  مايل  ت�صبيق 

وامل�صتندات املقدمة.

تتمثل املوؤ�ص�صات ..... )بدون تغيري اإىل غاية( .... املثبت 

ر�صميا من طرف امل�صلحة امل�صرّية للملف وحتت م�صوؤوليتها.

يجب اأن يدفع هذا الت�صبيق من طرف قاب�س ال�صرائب، 

م�صالح  على  احلفاظ  مبداأ  يفر�صها  التي  لل�صمانات  وفقا 
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اخلزينة، تبعا للمراقبة امل�صتمرة للطلب.

ل ميكن اأن يتم دفع ....... ) الباقي بدون تغيري( .......«.

الق�شم اخلام�ص: ال�شرائب غري املبا�شرة

املادة 40: تعدل اأحكام املادة 274 من قانون ال�صرائب 

غري املبا�صرة وحترر كالآتي:

»املادة 274: بغ�س النظر عن اللتزامات ................. 

) بدون تغيري( .....................

�صفة الزارع؛ .... )الباقي دون تغيري( ....«.   -

املادة 41: تعدل اأحكام املادة 524 من قانون ال�صرائب 

غري املبا�صرة وحترر كالآتي:

»املادة 524:  اأ- 1( - ....... )بدون تغيري( ...............

2( - ....................... )بدون تغيري( ...............
3( - يف حالة حيازة اأو بيع ال�صانع اأو التاجر اأو امل�صتورد 
وامل�صتوردة  الف�صة،  اأو  الذهب  اأو  البالتني  من  مل�صنوعات 

ال�صرائب  قانون  من  و378   359 املادتني  لأحكام  خمالفة 

غري املبا�صرة، فاإن الغرامة الواردة يف الفقرة  اأ- 1 اأعاله، حتدد 

باأربعة اأ�صعاف احلقوق املتمل�س منها دون اأن تقل عن مبلغ 

100.000 دج ........... ) الباقي بدون تغيري( .........«.

الق�شم اخلام�ص مكرر: اإجراءات جبائية

قانون  من   3 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :42 املادة 

الإجراءات اجلبائية وحترر كما ياأتي:

لنظام  اخلا�صعني  بال�صريبة  للمكلفني  ميكن   :3 »املادة 

ال�صريبة اجلزافية الوحيدة اختيار اخل�صوع لل�صريبة ح�صب 

نظام الربح احلقيقي.

رقم  حتقيق  اإىل  بال�صريبة  املكلف  ي�صل  مل  ما  حالة  يف 

لنظام  اخل�صوع  فرتة  يف  دج،   30.000.000 قدره  اأعمال 

اجلزافية  ال�صريبة  نظام  اإىل  تلقائيا  يحول  احلقيقي،  الربح 

الوحيدة«.

اجلبـائية،  الإجراءات  قانـون  �صمن  توؤ�ص�س   :43 املادة 

املـادة 17مكرر وحتـرر كما ياأتي:

لي�صوا  اجلدد  بال�صريبة  املكلفني  اإن  مكرر:   17 »املادة 

ملزمني بدفع ال�صريبة خالل ال�صنة الأوىل من ال�صتغالل. 

ي�صمل تقييم رقم اأعمال املكلفني بال�صريبة اجلدد الفرتة 

املمتدة من اليوم الأول من ال�صتغالل اإىل غاية 31 دي�صمرب 

من ال�صنة نف�صها.

املادة،  هذه  من  الأوىل  الفقرة  اأحكام  عن  النظر  بغ�س 

املادة  اأحكام  احرتام  اجلدد  بال�صريبة  املكلفني  على  يتعني 

اكتتاب  جمال  يف  اجلبائية،  الإجراءات  قانون  من  الأوىل 

الت�صريحات.

ال�صنة  من  جانفي  �صهر  خالل  اجلبائية  الإدارة  ت�صرع 

اأعمال  رقم  تقييم  يف  ال�صتغالل،  بداية  ل�صنة  املوالية 

املكلفني بال�صريبة اجلدد.

حاملا يقيم رقم الأعمال و عندما ل يزيد هذا الخري عن 

لأحكام  وفقا  اجلبائية  الإدارة  تر�صل  دج،   30.000.000
املادة 2 من قانون الإجراءات اجلبائية، تبليغا يت�صمن اإ�صعارا 

بالتقييم لكل �صنة من �صنوات الفرتة اجلزافية. 

للمكلفني  ميكن  الأعمال،  رقم  مبلغ  عن  النظر  بغ�س 

بال�صريبة اجلدد، فور بداية ال�صتغالل اأن يختاروا اخل�صوع 

لل�صريبة ح�صب النظام احلقيقي «.

املادة 44: تعدل اأحكام املادة 40 من قانون الإجراءات 

اجلبائية وحترر كما ياأتي:

»املادة 40: كّل اإغفال اأو خطاأ اأو نق�س يف فر�س ال�صريبة 

ميكن،  طبيعته،  كانت  مهما  جبائي  حتقيق  اإثر  اكت�صافه  يّتم 

ت�صّويته  اأعاله،   39 املاّدة  يف  املحّدد  بالأجل  امل�صا�س  دون 

قبل انق�صاء ال�صنة الأوىل التي تلي �صنة تبليغ اقرتاح الرفع 

يف ال�صريبة بالن�صبة لل�صنة املالية املتقادمة «.

قانون  من   41 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :45 املادة 

الإجراءات اجلبائية وحترر كما ياأتي:

»املادة 41: ميكن اأن تكون العمليات والبيانات والأعباء 

ال�صنوات  بعنوان  غاية(....  اإىل  تغيري  بدون  )الباقي   ......

غري املتقادمة فقط «.

املادة 46: تعدل اأحكام املادة 77 من قانون الإجراءات 

اجلبائية و حترر كما ياأتي:

»املادة 77: 1( دون امل�صا�س باأحكام املادة 79 اأدناه، يبت 

النزاعية ويف طلبات  ال�صكاوى  بالولية يف  ال�صرائب  مدير 
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من  املرفوعة  امل�صافة،  القيمة  على  الر�صم  قرو�س  ا�صرتداد 

طرف املكلفني بال�صريبة التابعني لخت�صا�صه الإقليمي.

يبت  القانون،  هذا  من   78 املادة  اأحكام  مراعاة  مع   )2
يف  للولية  ال�صرائب  مدير  با�صم  ال�صرائب  مركز  رئي�س 

الر�صم  قرو�س  ا�صرتداد  طلبات  ويف  النزاعية  ال�صكاوى 

بال�صريبة  القيمة امل�صافة، املرفوعة من طرف املكلفني  على 

التابعني لخت�صا�س مركزه.

ميار�س رئي�س مركز ال�صرائب �صالحياته من اأجل اإ�صدار 

قرارات نزاعية يف الق�صايا التي يقل اأو ي�صاوي مبلغها خم�صون 

مليون دينار )50.000.000 دج(، وكذا يف طلبات ا�صرتداد 

قرو�س الر�صم على القيمة امل�صافة التي يقل اأو ي�صاوي مبلغها 

خم�صني مليون دينار )50.000.000 دج(. 

يبُتّ  القانون،  هذا  من   78 املادة  اأحكام  مراعاة  مع   )3
ال�صرائب  مدير  با�صم  لل�صرائب  اجلواري  املركز  رئي�س 

املكلفني  طرف  من  املرفوعة  النزاعية  ال�صكاوى  يف  للولية 

بال�صريبة التابعني لخت�صا�س مركزه.

من  �صالحياته  لل�صرائب  اجلواري  املركز  رئي�س  ميار�س 

اأجل اإ�صدار قرارات نزاعية يف الق�صايا التي يقل اأو ي�صاوي 

مبلغها ع�صرين مليون دينار )20.000.000 دج(.

الفقرات  يف  املذكورة  الخت�صا�س  عتبة  ت�صمل   )4
وغرامات  والعقوبات  احلقوق  املادة،  هذه  من  و3  و2   1
فر�س  اإجراء  نف�س  عن  والناجتة  املُدرجة،  ال�صريبي  الوعاء 

ال�صريبة.

القيمة  على  الر�صم  قرو�س  ا�صرتداد  لطلبات  بالن�صبة 

امل�صافة، فاإن هذه العتبة تقدر عن كل طلب ا�صرتجاٍع مرفوع 

من  مكرر   50 املادة  مبوجب  املقررة  الدورية  الفرتات  وفق 

قانون الر�صوم على رقم الأعمال.

من  التوايل  على  ال�صادرة  القرارات  ُتبنّي  اأن  يتعني   )5
اأو من  بالولية، رئي�س مركز ال�صرائب  طرف مدير ال�صرائب 

طرف رئي�س املركز اجلواري لل�صرائب، مهما كانت طبيعتها، 

الأ�صباب و اأحكام املواد التي ُبنيت عليها.

يجب اإر�صال القرار النزاعي اإىل املكلف بال�صريبة مقابل 

اإ�صعار بال�صتالم « 

املادة 47: تعدل اأحكام املادة 78 من قانون الإجراءات 

اجلبائية و حترر كما ياأتي:

»املادة 78: ميكن ملدير ال�صرائب بالولية تفوي�س �صلطة 

قراره لالأعوان املو�صوعني حتت �صلطته.

ر ي�ضدره 
ّ
د �ضروط منح هذا التفوي�ض عن طريق ُمقر حُتَدّ

املدير العام لل�صرائب.

املركز  ورئي�س  ال�صرائب  مركز  رئي�س  من  لكل  ميكن 

الأعوان  اإىل  قرارهما  �صلطة  تفوي�س  لل�صرائب  اجلواري 

تفوي�ضهما  منح  �ضروط  حتدد  �ضلطتهما.  حتت  املو�ضوعني 

على التوايل عن طريق مقرر ي�صدره املدير العام لل�صرائب.

عليها  املن�صو�س  الإم�صاء  تفوي�س  �صالحيات  متاَر�س 

اأعاله، ح�صب احلالة، عن طريق �صكاوى نزاعية وكذا عن 

طريق طلبات ا�صرتداد قرو�س الر�صم على القيمة امل�صافة «.

املادة 48: تعدل اأحكام املادة 79 من قانون الإجراءات 

اجلبائية وحترر كما ياأتي:

»املادة 79: يتعني على مدير ال�صرائب بالولية الأخذ بالراأي 

املطابق لالإدارة املركزية ، بالن�صبة لكل �صكاية  نزاعية  اأو طلب  

تتجاوز  عندما  امل�صافة،  القيمة   على  الر�صم  قرو�س  ا�صرتداد  

مبالغها مئة وخم�صني مليون دينار )150.000.000 دج(.

املحددة  املعايري  ح�صب  الإدارة  اخت�صا�س  عتبة  ُتقدر 

مبوجب اأحكام املادة 77-4 اأعاله«.

قانون  من  مكرر   81 املادة  اأحكام  تعدل   :49 املادة 

الإجراءات اجلبائية وحترر كما ياأتي:

»املادة 81 مكرر: ُتن�صاأ جلان الطعن الآتية :

1(  ................... )بدون تغيري( ......................
2( .............. )بدون تغيري اإىل غاية( ............ يف 

املواد 65 وما يليها من قانون الإجراءات اجلبائية.

ُتبدي اللجنة راأيها حول ما ياأتي:

يفوق جمموع  التي  بالعمليات  تتعلق  التي  الطلبات   -

مبالغها من احلقوق والغرامات )ال�صرائب املبا�صرة والر�صم 

على القيمة امل�صافة(  مليوين دينار )2.000.000 دج( وتقل 

ت�صاويها  اأو  دج(   70.000.000( دينار  مليون  �صبعني  عن 

والتي �صبق اأن اأ�صدرت الإدارة ب�صاأنها قرارا بالرف�س الكلي 

اأو اجلزئي؛

- الطلبات .............. )بدون تغيري اإىل غاية( .........  

لخت�صا�س مراكز ال�صرائب.

ـ جتتمع اللجنة ........... )بدون تغيري اإىل غاية( ........ 

من تاريخ اختتام اأ�صغال اللجنة.
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3( ......... )بدون تغيري اإىل غاية( ...... ويعني املدير 
العام لل�صرائب اأع�صاءها.

ُتبدي اللجنة املركزية للطعن راأيها حول ما ياأتي:

- الطلبات ......... )بدون تغيري( ؛

احلقوق  من  الإجمايل  مبلغها  يفوق  التي  الق�صايا   -

والغرامات )ال�صرائب املبا�صرة والر�صم على القيمة امل�صافة( 

اأن  �صبق  والتي  دج(  دينار)70.000.000  مليون  �صبعني 

اأ�صدرت الإدارة ب�صاأنها قرارا بالرف�س الكلي اأو اجلزئي.

ـ جتتمع اللجنة ......... )بدون تغيري اإىل غاية(...... من 

تاريخ  اختتام اأ�صغال اللجنة«.

املادة 50: تعدل اأحكام املادة 172 من قانون الإجراءات 

اجلبائية وتتمم كما ياأتي:

»املادة 172: 1( ............. )بدون تغيري( ............

2( ............................ )بدون تغيري( ............

3( ............................ )بدون تغيري( ............

4(. .......................... )بدون تغيري( ............
ال�صكاوى  كل  يف  الكربى  املوؤ�ص�صات  مدير  يبت   )5
وطلبات ا�صرتداد مبالغ الر�صم على القيمة امل�صافة املقدمة 

 160 املادة  يف  املذكورين  املعنويني  الأ�صخا�س  طرف  من 

من  ابتداء  اأ�صهر،   )6( �صتة  اأجل  يف  القانون،  هذا  من 

تاريخ تقدميها.

عندما تتعلق هذه ال�صكاوى بالق�صايا التي تفوق مبالغها 

دينار  مليون  ثالثمائة  والغرامات  احلقوق  من  الإجمالية 

كربيات  مدير  على  يتعني  فاإنه  دج(،   300.000.000(

بالراأي املوافق لالإدارة املركزية )املديرية  املوؤ�ص�صات الأخذ 

البت  اأجل  يحدد   ، احلالة  هذه  ويف  لل�صرائب(.  العامة 

بثمانية )08( اأ�صهر.

عندما تتعلق طلبات ا�صرتداد مبالغ الر�صم على القيمة 

امل�صافة مببالغ تتجاوز ثالثمائة مليون دينار )300.000.000 

بالراأي  الأخذ  املوؤ�ص�صات  كربيات  مدير  على  يتعني  دج(، 

املوافق لالإدارة املركزية.

�صلطته  ُيفّو�س  اأن  املوؤ�ص�صات  كربيات  ملدير  ميكن   )6
مبالغ  ا�صرتداد  وطلبات  النزاعية  ال�صكاوى  يف  البت  يف 

ل�صلطته.  اخلا�صعني  لالأعوان  امل�صافة،  القيمة  على  الر�صم 

املدير  عن  �ضادر  مبقرر  حمددة  التفوي�ض  هذا  منح  �ضروط 

العام لل�صرائب.

7(......................  )بدون تغيري( ...................
ملغاة«.  )8

الق�شم ال�شاد�ص: اأحكام جبائية خمتلفة

املادة 51: تعدل اأحكام املادة 51 من القانون رقم 16-11، 

املوؤرخ يف 3 �صفر 1433 املوافق 28 دي�صمرب 2011، املت�صمن 

قانون املالية ل�صنة 2012 وحترر كما ياأتي:

جمال  يف  الت�صريعية  الأحكام  مراعاة  مع   :51 »املادة 

ت�صديد  بعنوان  املدفوعة  املبالغ  تعترب  الغ�س،  حماربة 

ال�صرائب  لقاب�س  حت�صيلها  يوكل  التي  امل�صتحقة  اجلداول 

اإذا   املقام الأول  الدين الأ�صلي للجداول يف  موجهة لدفع 

من  التخفي�س  اأو  الإعفاء  وطلب  واحدة  دفعة  الت�صديد  مت 

غرامات التح�صيل.

عندما ل ت�صدد غرامات التح�صيل امل�صتحقة عند تاريخ 

فاإن ت�صديدها يتم  بعد  اأ�صل اجلداول،  باملوازاة مع  الدفع، 

املراجعة من طرف اللجنة املكلفة بالطعن الولئي.

واحدة  دفعة  ي�صددون  الذين  بال�صريبة  املكلفون  يعفى 

كامل الدين الأ�صلي للجداول، الذي جتاوز تاريخ ا�صتحقاقه 

ل�صنة  املوالية  لل�صنة  يناير  اأول  من  ابتداء  �صنوات،  اأربع 

املتعلقة  التح�صيل  غرامات  من  التح�صيل،  قيد  الإدراج 

بهذه اجلداول.

بتعليمة  ، عند احلاجة،  املادة  حتدد كيفيات تطبيق هذه 

من الوزير املكلف باملالية «.

املادة 52: تعدل اأحكام املادة 46 من القانون رقم 16-05، 

 ،2005 31 دي�صمرب  1426 املوافق  29 ذو القعدة  املوؤرخ يف 

املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2006، وحترر كما ياأتي: 

امل�صتحق  ال�صريبة  مبلغ  يقل  اأن  ميكن  ل   :46 »املادة 

...... )بدون تغيري اإىل غاية( .......... عن 10.000 دج.

 .......... اجلزايف  الأدنى  املبلغ  هذا  ت�صديد  يجب  ـ 

)الباقي بدون تغيري( ......................«.

املركزية  اللجنة  اأمام  العالقة  الطعون  حُتّول   :53 املادة 

امل�صافة  القيمة  على  والر�صم  املبا�صرة  ال�صرائب  يف  للطعن 

ح�صب  وذلك  اإقليميا،  املخت�صة  الولئية  الطعن  جلان  اإىل 

عتبات الخت�صا�س املقررة مبوجب املادة 81 مكرر من قانون 
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الإجراءات اجلبائية. 

الف�شل الثالث: اأحكام اأخرى متعلقة باملوارد

الق�شم الأول: اأحكام جمركية

ال�صابع  الف�صل  132 من  املادة  اأحكام  تتمم   :54 املادة 

من القانون رقم 79-07، املوؤرخ يف 26 �صعبان عام 1399 

اجلمارك،  قانون  واملت�صمن   ،1979 �صنة  يوليو   21 املوافق 

املعدل واملتمم، كما ياأتي:

»املادة 132: ميكن  .................... )بدون تغيري اىل 

غاية( ................... �صنة واحدة.

غري اأنه، ميكن لإدارة اجلمارك، متديد مهلة مكوث الب�صائع 

اأن تتجاوز �صنة واحدة، �صريطة  يف امل�صتودع مبدة ل ميكنها 

اأن تكون الب�صائع يف حالة جيدة واأن تربر الظروف ذلك«.

املادة 55: تعدل اأحكام املادة 133 من الف�صل ال�صابع 

من القانون رقم 79-07، املوؤرخ يف 26 �صعبان عام 1399 

اجلمارك،  قانون  واملت�صمن   ،1979 �صنة  يوليو   21 املوافق 

املعدل واملتمم، وتتمم كما ياأتي«.

على  يجب   ، املحددة  املهلة  انتهاء  قبل    :133 »املادة 

املودع تعيني ......... )بدون تغيري اإىل غاية( ......  املعني.

اإذا مل ميكن ذلك، يقع التنبيه على املودع ق�صد تعيني 

نظام جمركي مرخ�س . اإذا بقي الإعذار بدون  اأثر خالل 

ببيع  اجلمارك  اإدارة  تقوم   ، يوما   )45( واأربعني  خم�صة 

الب�ضائع �ضمن نف�ض ال�ضروط التي تنظم  بيع الب�ضائع رهن 

الإيداع«.

ال�صابع  الف�صل  149 من  املادة  اأحكام  تلغى   :56 املادة 

من القانون رقم 79-07، املوؤرخ يف 26 �صعبان عام 1399 

اجلمارك،  قانون  واملت�صمن   ،1979 �صنة  يوليو   21 املوافق 

املعدل واملتمم.

القانون  من   319 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :57 املادة 

رقم 79-07، املوؤرخ يف 26 �صعبان عام 1399 املوافق 21 

يوليو �صنة 1979، املت�صمن قانون اجلمارك، املعدل واملتمم، 

وحترر كما ياأتي:

»املادة 319: تعد خمالفة من الدرجة الأوىل، ............. 

هذا  يعاقب  ل  عندما  غاية(...........  اإىل  تغيري  بدون   (

القانون على هذه املخالفة ب�صرامة اأكرب.

تعد على اخل�صو�س خمالفات من الدرجة الأوىل: 

اأ( .................... ) بدون تغيري( ......................

ب( ................. ) بدون تغيري( ....................

ج( .................. ) بدون تغيري( ....................

د( .................... ) بدون تغيري( ......................

هـ( ................... ) بدون تغيري( ......................

و( .................... ) بدون تغيري( ......................

ز( .................... ) بدون تغيري( ......................

ي(- عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التاأخري 

املعاين مدة ثالثة )3( اأ�صهر وتكون احلقوق والر�صوم املتعلقة 

به مدفوعة كليا اأو معلقة كليا.  

ف�صال عن العقوبات املن�صو�س عليها ...... ) بدون تغيري 

اإىل غاية( ...................... قدرها خم�صة وع�صرون األف 

دينار )25.000 دج(. 

ف�صال عن الغرامة املحددة للمخالفة املذكورة يف الفقرة 

التزام مكتتب  تنفيذ  يعاقب عن عدم  املادة،  »د« من هذه 

املن�صو�س عليه يف الفقرة »ي« بغرامة تقدر بخم�صة وع�صرين 

تاأخري يف حدود  �صهر  )25.000 دج( عن كل  دينار  األف 

مبلغ احلقوق والر�صوم املدفوعة كليا اأو املعلقة كليا.  

الت�صريح  اإيداع  عند عدم  املطبقة  الغرامة  تقدر  اأنه  غري 

املف�صل املن�صو�س عليه يف الفقرة »ز« يف الآجال املحددة، 

بـخم�صني األف دينار )50.000 دج( عن كل �صهر تاأخري.

بدون  )الباقي   ................ الغرامة  دفع  من  تعفى 

تغيري( ............................... «.

رقم  القانون  �صمن  مكرر   336 املادة  تن�صاأ   :58 املادة 

79-07، املوؤرخ يف 26 �صعبان 1399 املوافق 21 يوليو �صنة 
1979، املت�صمن قانون اجلمارك، املعدل واملتمم، وحترر كما 

ياأتي:

متنح  اأن  اجلمارك  لإدارة  ميكن  مكرر:   336 »املادة 

جمركية  خمالفة  ارتكابهم  ب�صبب  املتابعني  لالأ�صخا�س 

الب�صائع  ا�صرتجاع  م�صاحلة،  اإطار  يف  طلب  قدموا  والذين 

وفقا لل�ضروط القانونية والتنظيمية، با�ضتثناء معدات ال�ضري، 

مقابل دفع قيمتها يف ال�صوق الداخلية لتحل حمل امل�صادرة، 

والتي حت�صب عند تاريخ ارتكاب املخالفة«.



27

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 6

املادة 59: تعدل اأحكام املادة 123 من املر�صوم الت�صريعي 

قانون  املت�صمن   1993 29 دي�صمرب  املوؤرخ يف   ،18-93 رقم 

54 من الأمر رقم  املادة  املعدلة مبوجب   ،1994 املالية ل�صنة 

قانون  املت�صمن   ،2010 غ�صت   26 يف  املوؤرخ   ،01-10
رقم  القانون  من   27 املادة  و   ،2010 ل�صنة  التكميلي  املالية 

املالية  قانون  املت�صمن   ،2011 يوليو   18 املوؤرخ يف   ،11-11
التكميلي ل�صنة 2011، و مبوجب املادة 71 من القانون رقم 

قانون  املت�صمن   ،2011 دي�صمرب   28 يف  املوؤرخ   ،16-11
القانون  من   36 املادة  مبوجب  املعدلة   ،2012 ل�صنة  املالية 

املت�صمن   ،2013 �صنة  دي�صمرب   30 املوؤرخ يف   ،08-13 رقم 

قانون املالية ل�صنة 2014، وحترر كالآتي:

على  اأحكام   تن�س  مل   ما   يرخ�س   )1  :123 »املادة 

خالف  ذلك  ق�صد  الو�صع  لال�صتهالك، بجمركة  وحدات 

الإنتاج املجددة ومواد  التجهيز اجلديدة(....... بدون تغيري 

بال�صتثمار  املكلف  الوزير  مينحه  ترخي�س   ......... حتى( 

ا�صتثناء.

خالفا لالأحكام ال�صابقة واإىل غاية 31 دي�صمرب 2016، 

يرخ�س با�صترياد وجمركة التجهيزات امل�صتعملة لأقل من 

باجلزائر.  ت�صكيلتها  اإجناز  اأو  اإنتاجها  يتم  مل  التي  و  �صنتني 

�صيتم ا�صترياد هذه التجهيزات من طرف املقاولني واملنتجني 

ملدة  ذمتهم  يف  حتفظ  اأن  يجب  و  اخلا�صة  لحتياجاتهم 

خم�س)05( �صنوات على الأقل.

ترتبط عملية اجلمركة بتقدمي �صهادة تت�صمن �صعر وحالة 

اجلهاز، يحررها البائع وت�صادق عليها ال�صلطة املوؤهلة للدولة 

التي حررت فيها.

يف  الإنتاج  حيز  اأجهزة  ت�صكيلة  اأو  جهاز  و�صع  عند 

اجلزائر، فاإن هذه التجهيزات حتذف على الفور من القائمة 

املبينة اأدناه.

تعد الوزارة املكلفة بال�صناعة قائمة التجهيزات وت�صمن 

حتديثها واإر�صالها اإىل خمتلف امل�صالح املعنية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه التدابري، عند القت�صاء، عن 

طريق التنظيم.

2 - يتم  التخلي�س  .... )الباقي  بدون  تغيري( ..... «

الق�شم الثاين : اأحكام متعلقة باأمالك الدولة

املادة 60: تعفى العقود الإدارية املعدة من طرف م�صالح 

اأمالك الدولة واملت�صمنة منح المتياز على الأمالك العقارية 

املبنية وغري املبنية يف اإطار الأمر رقم 08-04، املوؤرخ يف اأول 

�صبتمرب 2008، املعدل واملتمم، من حقوق الت�صجيل ور�صم 

ال�صهر العقاري ومبالغ الأمالك الوطنية مع مراعاة الت�صريح 

بال�صتثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير ال�صتثمار.

املادة 61: تعدل اأحكام املادة 2 من الأمر رقم 04-08، 

املحدد  واملتمم،  املعدل   ،2008 �صبتمرب  الفاحت  يف  املوؤرخ 

التابعة  الأرا�ضي  على  المتياز  منح  كيفيات  و  ل�ضروط 

ا�صتثمارية  م�صاريع  لإجناز  املوجهة  للدولة  اخلا�صة  لالأمالك 

وحترر كما ياأتي:

»املادة 2: ت�صتثنى من جمال  تطبيق اأحكام هذا الأمر 

اأ�صناف الأرا�صي الآتية:

- الأرا�صي الفالحية؛

- القطع الأر�صية املتواجدة داخل امل�صاحات املنجمية؛

البحث  م�صاحات  داخل  املتواجدة  الأر�صية  القطع   -

املن�صاآت  حماية  وم�صاحات  وا�صتغاللها  املحروقات  عن 

الكهربائية والغازية؛

املواقع  م�صاحات  داخل  املتواجدة  الأر�صية  القطع   -

الأثرية والثقافية؛

- القطع الأر�صية املوجهة للرتقية العقارية امل�صتفيدة من 

اإعانة الدولة؛

التجارية  العقارية  للرتقية  املوجهة  الأر�صية  القطع   -

تنازل  اإىل  للتحويل  قابل  امتياز  منح  ل�صيغة  تخ�صع  التي 

عند الإجناز الفعلي للم�ضروع، طبقا لأحكام دفرت ال�ضروط 

واملثبت ب�صفة نظامية مبوجب �صهادة مطابقة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم«.

املادة 62: تعدل اأحكام املادة 9 من الأمر رقم 04-08، 

اأول �صبتمرب �صنة  1429 املوافق  اأول رم�صان عام  املوؤرخ يف 

2008، املحدد ل�ضروط وكيفيات منح المتياز على الأرا�ضي 
امل�صاريع  لإجناز  واملوجهة  للدولة  اخلا�صة  لالأمالك  التابعة 

املالية  قانون  من   15 املادة  مبوجب  املعدلة  ال�صتثمارية، 

التكميلي ل�صنة 2011 ، وحترر كما ياأتي :

طرف  من  ال�صنوية  الإيجارية  الإتاوة  حتدد   :9 »املادة 

م�صالح اأمالك الدولة املوؤهلة اإقليميا والتي متثل 33/1 من 

القيمة التجارية للقطعة الأر�صية حمل منح المتياز.
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مبالغ  ا�صرتداد  بدون  التدابري،  هذه  من  ت�صتفيد  كما 

الأتاوى الإيجارية ال�صنوية التي قامت م�صالح اأمالك الدولة 

م�صاريع  ل�صالح  املمنوحة  المتياز  حقوق  �صابقا،  حت�صيلها 

ال�صتثمار يف اإطار الأمر رقم 08-04، املوؤرخ يف اأول �صبتمرب 

�صنة 2008، و هذا قبل �صدور هذا القانون.

................ ) الباقي بدون تغيري( ..................«.

املادة 63: تعدل اأحكام املادة 80 القانون رقم 08-13، 

�صنة  دي�صمرب  املوافق30   1435 عام  �صفر   27 يف  املوؤرخ 

2013، واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 2014، وحترر كما ياأتي:
»املادة 80: حتدد الإتاوة ال�صنوية امل�صتحقة بعنوان عمليات 

منح المتياز على الأرا�صي التابعة لالأمالك اخلا�صة للدولة 

واملوجهة لإجناز م�صاريع ا�صتثمارية بتطبيق ال�صعر الأدنى من 

فوارق الأ�صعار املطبقة على م�صتوى اإقليم البلدية.

املمنوحة  المتيازات  الأحكام،  هذه  من  ت�صتفيد  كما 

القانون، دون  امل�صاريع ال�صتثمارية قبل �صدور هذا  لفائدة 

ح�صلتها  التي  ال�صنوية  الإيجارية  الأتاوى  مبالغ  ا�صرتداد 

م�صالح اأمالك الدولة«.

القانون  من   55 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :64 املادة 

رقم 05-16، املوؤرخ يف 31 دي�صمرب �صنة 2005، واملت�صمن 

قانون املالية ل�صنة 2006، املعدلة مبوجب اأحكام املادة 55 

من القانون رقم 07-12، املوؤرخ يف 30 دي�صمرب �صنة 2007، 

واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 2008، وحترر كما ياأتي :

 ..................... �صنوية  اإتاوة  توؤ�ص�س   :  55  »املادة 

)بدون تغيري( .............................

بال�صيد:  الرتخي�س  على  للح�صول  �صنوية  اإتاوة   -

............ )بدون تغيري( ..................

ال�صيد:  رخ�صة  على  للح�صول  �صنوية  اإتاوة   -

.............. )بدون تغيري( ....................

- يتم  ت�صديد  الأتاوى  ال�صنوية :.. )بدون تغيري( ......

- تعفى املوؤ�ص�صات : ............... )بدون تغيري( ......

الغرفة  لفائدة  الأتاوى  هذه  من   %30 ن�صبة  تخ�ص�س 

الولئية  والغرف  املائيات  وتربية  البحري  لل�صيد  اجلزائرية 

وما بني الوليات وتوزع كالآتي :

وتربية  البحري  لل�صيد  اجلزائرية  الغرفة  لفائدة   %2 ـ 

املائيات؛

�صاحلية؛ ولئية  غرفة  كل  لفائدة  ـ %1.5 

الوليات«. بني  ما  غرفة  كل  لفائدة  ـ %1 

74- رقم  الأمر  من   11 املادة  اأحكام  تعدل   :65 املادة 

م�صح  اإعداد  املت�صمن   ،1975 �صنة  نوفمرب   12 املوؤرخ يف   ،75
الأرا�صي العام وتاأ�صي�س ال�صجل العقاري كما ياأتي:

»املادة 11: يقوم العون املكلف مب�صك ال�صجل العقاري 

برتقيم العقارات املم�صوحة يف ال�صجل العقاري على اأ�صا�س 

وثائق امل�صح«.

املادة 66: تلغى اأحكام املادة 13 من الأمر رقم 74-75، 

املوؤرخ يف 12 نوفمرب 1975، املت�صمن اإعداد م�صح الأرا�صي 

العام وتاأ�صي�س ال�صجل العقاري.

املادة 67: تدرج �صمن الق�صم الرابع من الباب الثاين من 

الأمر رقم 75-74، املوؤرخ يف 12 نوفمرب 1975، واملت�صمن 

اإعداد م�صح الأرا�صي العام وتاأ�صي�س ال�صجل العقاري مادة 

ياأتي: كما  وحترر  مكرر،   23
خالل  به  يطالب  مل  عقار  كل  يرقم  مكرر:   23 »املادة 

عمليات م�صح الأرا�صي ترقيما نهائيا با�صم الدولة. 

املحافظ  فاإن  قانوين،  ب�صند  مربر  احتجاج  حالة  يف 

العقاري موؤهل يف غ�صون خم�س ع�صرة )15( �صنة ابتداء 

من تاريخ اإيداع وثائق امل�صح لدى املحافظة العقارية، القيام، 

يف غياب اأي نزاع وبعد حتقيق تقوم به م�صالح اأمالك الدولة 

والتدقيق املعتاد، وبناء على راأي جلنة مكونة من ممثلني عن 

م�صالح املديرية الولية للحفظ العقاري واملحافظة العقارية 

واأمالك الدولة وم�صح الأرا�صي والفالحة وال�صوؤون الدينية 

والأوقاف والبلدية، برتقيم امللك املطالب به با�صم مالكه«.

لعقارات  الودي  الكت�صاب  عقود  تعفى   :68 املادة 

معنوية  اأو  طبيعية  لأ�صخا�س  تابعة  عقارية  عينية  حقوق  اأو 

منفعة  م�صاريع ذات  الالزمة لإجناز  اخلا�س  للقانون  خا�صعة 

العقاري  الإ�صهار  ور�صم  الت�صجيل  حقوق  من  عمومية، 

ومبالغ الأمالك الوطنية.

املادة 69: يتم تطبيق زيادة 1% كغرامة على كل م�صتحق 
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اأمالك الدولة  اأو �صنوي متعلق مبداخيل وحوا�صل  �صهري 

التي مل ت�صدد يف اأجلها مبا فيها تلك التي مل يتم حت�صيلها 

�صابقا.

جتاري  طابع  ذات  حتتية  بنية  اإجناز  يتم  عندما   :70 املادة 

بتمويل كامل اأو جزئي من ميزانية الدولة، فاإن هذه البنية 

التحتية تكون حمل منح حق امتياز لفائدة م�صريها مقابل 

دفع، ح�صب ن�صبة امل�صاهمة املالية للدولة، اإتاوة �صنوية حتدد 

على اأ�صا�س القيمة الإيجارية لهذه البنية التحتية.

تو�ضح طريقة ح�ضاب هذه الإتاوة يف اإطار دفرت ال�ضروط 

من   1 مكرر   64 للمادة  طبقا  وذلك  المتياز،  مبنح  املتعلق 

عام  الأوىل  جمادى   14 يف  املوؤرخ   ،30-90 رقم  القانون 

واملتمم،  املعدل   ،1990 �صنة  دي�صمرب   01 املوافق   1411
واملت�صمن قانون الأمالك الوطنية.

حتدد كيفيات تطبيق اأحكام هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 71: تعدل اأحكام املادتني 30 و48 من القانون رقم 

02-01، املوؤرخ يف 5 فرباير 2002، املتعلق بالكهرباء وتوزيع 
الغاز عرب القنوات، وحترر كما ياأتي:

مالكها  هو  الكهرباء  نقل  �صبكة  م�صري  يعد   :30 »املادة 

عندما ميول ال�صبكة بكاملها من اأمواله اخلا�صة.

عندما متول ال�صبكة كليا اأو جزئيا من ميزانية الدولة، فاإن 

م�صري ال�صبكة يخ�صع لدفع اإتاوة على منح حق المتياز على 

ال�صبكة لفائدة الدولة حتدد طبقا للت�صريع اجلاري به العمل.

يجب على م�صري ال�صبكة اأن ي�صمن ا�صتغالل ... )بدون 

تغيري اإىل غاية(... العبور والحتياط«.

»املادة 48: يعد م�صري �صبكة نقل الغاز هو مالكها عندما 

ميول ال�صبكة بكاملها من اأمواله اخلا�صة.

عندما متول ال�صبكة كليا اأو جزئيا من ميزانية الدولة، فاإن 

م�صري ال�صبكة يخ�صع لدفع اإتاوة على منح حق المتياز على 

ال�صبكة لفائدة الدولة حتدد طبقا للت�صريع اجلاري به العمل.

يجب على م�صري ال�صبكة اأن ي�صمن ا�صتغالل ... )بدون 

تغيري اإىل غاية(... العبور والحتياط«.

الق�شم الثالث: اجلباية البرتولية

)للبيان(

الق�شم الرابع: اأحكام خمتلفة

املادة 72: تعدل اأحكام املادة 44 من القانون رقم 12-12، 

املوؤرخ يف 12 �صفر عام 1434 املوافق 26 دي�صمرب �صنة 2012، 

مبوجب  واملتممة  املعدلة   ،2013 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن 

عام  �صفر   27 يف  املوؤرخ   ،08-13 رقم  القانون  من   43 املادة 

1435 املوافق 30 دي�صمرب �صنة 2013، املت�صمن قانون املالية 
ل�صنة 2014، و تتمم كما ياأتي:

املمتدة  للفرتة  اجلمركية  احلقوق  من  تعفى   :44 »املادة 

�صنة  دي�صمرب   31 غاية  اإىل   2014 �صنة  �صبتمرب  اأول  من 

اأدناه: املحددة  واملنتوجات  املواد  بيع  عمليات   ،2015
تعيني املنتجاترقم التعريفة اجلمركية

بقايا �صناعة الن�صاء و بقايا مماثلة.23.03.10.00

اجلعة م 23.03.30.00 �صناعة  وبقايا  الذرة  نفايات 

والتقطري.

ك�صب وغريه من بقايا �صلبة واإن كانت 23.04.00.00

ناجتة  ب�صكل كريات مكتلة،  اأو  مطحونة 

عن ا�صتخراج زيت فول ال�صوجا.

حم�صرات معدنية و/اأو اأزوتية مركزة23-09-90-40

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند القت�صاء، مبوجب 

قرار من الوزير املكلف باملالية«.

املادة 73: تعدل اأحكام املادة 63 من القانون رقم 11-02، 

املوؤرخ يف 24 دي�صمرب �صنة 2002، واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 

رقم  القانون  من   67 املادة  اأحكام  مبوجب  املعدل   ،2003
قانون  املت�صمن   ،2013 �صنة  دي�صمرب   30 املوؤرخ   ،08-13

املالية ل�صنة 2014، وحترر كما ياأتي: 

الإجمايل  الدخل  على  ال�صريبة  من  تعفى   :63 »املادة 

وال�صريبة على اأرباح ال�صركات، ملدة خم�س )05( �صنوات، 

ابتداء من اأول يناير �صنة 2013 ........ ) بدون تغيري اإىل 

غاية( .... يف القيم املنقولة.

تعفى من ال�صريبة على الدخل الإجمايل وال�صريبة على 

اأرباح ال�صركات، نواجت و فوائ�س القيمة الناجتة عن عمليات 

التنازل عن اللتزامات وال�صندات املماثلة والأوراق املماثلة 

منظمة  �صوق  يف  املتداولة  اأو  البور�صة  يف  امل�صعرة  للخزينة 
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لأجل اأدنى يقدر بخم�س )05( �صنوات، وال�صادرة خالل 

فرتة خم�س )05( �صنوات ابتداء من اأول يناير �صنة 2013 

........ )بدون تغيري اىل غاية( .... هذه املرحلة.

تعفى من حقوق الت�صجيل وملدة خم�س )05( �صنوات، 

ابتداء من اأول يناير �صنة 2013 ...... )الباقي بدون تغيري( 

.».............

 ،03-01 الأمر  من   9 املادة  اأحكام  تعدل   :74 املادة 

املوؤرخ يف 20 غ�صت �صنة 2001، واملتعلق بتطوير ال�صتثمار، 

املعدل واملتمم، املعدلة مبوجب اأحكام املادة 58 من القانون 

 30 املوافق   1435 عام  �صفر   27 يف  املوؤرخ   ،08-13 رقم 

 2014 ل�صنة  املالية  قانون  واملت�صمن   ،2013 �صنة  دي�صمرب 

وحترر كما ياأتي:

اجلبائية  و�صبه  اجلبائية  احلوافز  عن  ف�صال   :9 »املادة 

ت�صتفيد  العام،  القانون  يف  عليها  املن�صو�س  واجلمركية 

ال�صتثمارات املحددة يف املادتني 1 و2 اأعاله مما ياأتي :

1.بعنوان اإجنازها على النحو املذكور يف املادة 13 اأدناه، 
من املزايا الآتية:

اأ  ) الإعفاء  من  احلقوق  اجلمركية  فيما  يخ�س ال�صلع  

غري  امل�صتثناة  وامل�صتوردة  والتي  تدخل  مبا�صرة يف  اإجناز  

ال�صتثمارات؛

ب ) ال�صراء بالإعفاء من الر�صم على القيمة امل�صافة فيما 

اأو املقتناة  يخ�س ال�صلع واخلدمات غري امل�صتثناة امل�صتوردة 

حمّليا والتي تدخل مبا�صرة يف اإجناز ال�صتثمارات.

لقاء عو�س عن  امللكية  نقل  الإعفاء من دفع حق   ( ج 

كل املقتنيات العقارية التي متت يف اإطار ال�صتثمار املعني.

الإ�صهار  وم�صاريف  الت�صجيل  حقوق  من  الإعفاء  د( 

المتياز  حق  املت�صمنة  الوطنية  الأمالك  ومبالغ  العقاري 

على الأمالك العقارية املبنية و غري املبنية املمنوحة املوجهة 

لإجناز امل�صاريع ال�صتثمارية.

يطبق هذا المتياز على املدة الدنيا حلق المتياز املمنوح.

املمنوحة  المتيازات  الأحكام،  هذه  من  ت�صتفيد  كما 

امل�صاريع  لفائدة  الوزراء  جمل�س  قرار  مبوجب  �صابقا 

ال�صتثمارية وكذا ال�صتثمارات امل�صرحة من طرف الوكالة 

الوطنية لتطوير ال�صتثمار.

الن�ضاط  ال�ضروع يف  معاينة  بعد  ال�ضتغالل،  بعنوان   .2
ملدة  امل�صتثمر،  من  بطلب  اجلبائية  امل�صالح  تعده  الذي 

حتى  املُحِدثة  لال�صتثمارات  بالن�صبة  �صنوات،   )3( ثالث 

مائة )100( من�صب �صغل:    

- الإعفاء من ال�صريبة على اأرباح ال�صركات.

- الإعفاء من الر�ضم على الن�ضاط املهني .                                                           

ومتدد هذه املدة من ثالث )3( �صنوات اإىل خم�س )5( 

مائة  من  اأكرث  ُتن�صاأ  التي  لال�صتثمارات  بالن�صبة  �صنوات، 

)100( من�ضب �ضغل عند انطالق الن�ضاط.

كما تطبق هذه الأحكام على ال�صتثمارات امل�صرح بها 

 26 من  ابتداء  ال�صتثمار«،  لتطوير  الوطنية  »الوكالة  لدى 

يوليو �صنة 2009.

العمل،  منا�ضب  باإن�ضاء  املتعلق  ال�ضرط  هذا  يطبق  ل 

على ال�صتثمارات املتواجدة يف املناطق امل�صتفيدة من اإعانة 

�صندوق اجلنوب واله�صاب العليا.

هذه  مبنح  املت�ضلة  ال�ضروط  احرتام  عدم  عن  يرتتب 

المتيازات �صحب هذه الأخرية.

التي  ال�صرتاتيجية  القطاعات  يف  ال�صتثمارات  ت�صتفيد 

من  اإعفاء  من  قائمتها،  لال�صتثمار  الوطني  املجل�س  يحدد 

املهني،  الن�ضاط  على  والر�ضم  ال�ضركات  اأرباح  على  ال�ضريبة 

ملدة خم�س )05( �ضنوات دون ا�ضرتاط خلق منا�ضب عمل «.

�صمن  املنجزة  ال�صتثمارات  ت�صتفيد   :75 املادة 

عن  قائمتها  املحددة  ال�صناعية،  للفروع  التابعة  الن�صاطات 

طريق التنظيم، مبا يلي:

ال�صركات  اأرباح  على  ال�صريبة  من  موؤقت  اإعفاء   -

الن�ضاط  على  والر�ضم  الإجمايل  الدخل  على  وال�ضريبة 

املهني ملدة خم�س )05( �صنوات؛

على  املطبقة  الفائدة  ن�صبة  -  منح تخفي�س يقدر بـ %3 

القرو�س البنكية.

من  لال�صتفادة  احلق  لها  التي  ال�صناعية  القطاعات 

الأحكام ال�صابقة هي:

- �صناعة احلديد والتعدين؛

- اللدائن الهيدروليكية ؛

- الكهربائية والكهرو منزلية؛

- الكيمياء ال�صناعية؛

- امليكانيك وقطاع ال�صيارات؛

- ال�صيدلنية؛

- �صناعة الطائرات؛
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- بناء ال�صفن واإ�صالحها؛

- التكنولوجيا املتقدمة؛

- �صناعة الغذية؛

- الن�صيج واللب�صة واجللود واملواد امل�صتقة؛

- اجللود واملواد امل�صتقة؛

- اخل�صب و�صناعة الأثاث.

يحدد املجل�س الوطني لال�صتثمار الأن�صطة املرتبطة بهذه 

القطاعات .

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق 

التنظيم.

املادة 76: ت�صتفيد ال�صتثمارات التي تنجزها موؤ�ص�صات 

القطاع ال�صناعي يف جمال البحث – التطوير، عند اإن�صاء 

م�صلحة للبحث- التطوير:

بالن�صبة للتجهيزات املتعلقة بالبحث – التطوير التي مت 

اقتنائها من ال�صوق املحلية اأو امل�صتوردة، من اإعفاء من كل 

احلقوق اجلمركية اأو من اأي ر�صم يعادله ومن كل اإخ�صاع 

�صريبي وكذلك من ال�صراء بالإعفاء من الر�صم على القيمة 

امل�صافة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

البنكية  بالفوائد  بالتكفل  للخزينة  يرخ�س   :77 املادة 

لال�صتثمارات املنجزة من طرف موؤ�ص�صات القطاع ال�صناعي، 

تعزيز  بغر�س  فيها،  والتحكم  التكنولوجيا  لقتناء  املوجهة 

معدل الإدماج ال�صناعي ملنتجاتها وقدراتها على املناف�صة. 

حتدد كيفيات تطبيق هذا املادة عن طريق التنظيم.

املادة 78: متدد اأحكام املادة 81 من الأمر رقم 09-01، املوؤرخ 

التكميلي  املالية  قانون  واملت�صمن   ،2009 �صنة  يوليو   22 يف 

ل�صنة 2009، اإىل غاية 31 دي�صمرب �صنة 2019.

املادة 79: يتعني على البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات 

ال�صتثمار وال�صناديق امل�صرتكة للتوظيف و�صركات التاأمني 

وكل �صركة اأو هيئة مالية اأن تقدم للمديرية العامة لل�صرائب، 

ح�صب الأ�صكال والآجال املطلوبة، املعلومات التي تخ�س 

اخلا�صعني لل�صريبة املنتمني للدول التي اأبرمت مع اجلزائر 

اتفاق تبادل املعلومات لأغرا�س جبائية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. 

املادة 80: تعدل اأحكام املادة 30 من الأمر رقم 01-10 

املوافق 16 رم�صان عام 1431 املوافق 26 غ�صت �صنة 2010، 

املت�صمن قانون املالية التكميلي ل�صنة 2010، وحترر كما ياأتي:

الإجمايل  الدخل  على  ال�صريبة  من  تعفي   :30 »املادة 

الت�صجيل،  حقوق  وكذا  ال�صركات  اأرباح  على  وال�صريبة 

ابتداء من تاريخ اإ�صدار هذا الأمر يف اجلريدة الر�صمية واإىل 

غاية 31 دي�صمرب �صنة 2020، النواجت وفوائ�س القيم لعملية 

التنازل عن الأ�صهم واحل�ص�س الجتماعية لالأندية املحرتفة 

لكرة القدم امل�صكلة ك�صركة.

الأرباح  ال�صركات،  اأرباح  على  ال�صريبة  من  تعفى  كما 

التي حتققها الأندية املحرتفة لكرة القدم امل�صكلة ك�صركات 

ذات اأ�صهم، ابتداء من اأول جانفي �صنة 2015 اإىل غاية 31 

دي�صمرب �صنة 2020«.

القانون  من   35 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :81 املادة 

الذي   ،2000 �صنة  غ�صت   5 يف  املوؤرخ   ،03-2000 رقم 

يحّدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملوا�صالت ال�ّصلكية 

والاّل�صلكية، املعدل واملتمم، وحترر كما ياأتي:

»املادة 35: عندما ل يحرتم املتعامل امل�صتفيد من رخ�صة  

اإن�ضاء وا�ضتغالل  �ضبكات عمومية ال�ضروط املفرو�ضة عليه 

مبوجب الن�صو�س الت�صريعية والتنظيمية اأو بالقرارات التي 

تتخذها �صلطة ال�صبط، تعذره هذه الأخرية، بالمتثال لهذه 

ال�ضروط يف اأجل ثالثني )30( يوما.

�صلطة  ميكن  الإعذار،  لفحوى  املتعامل  ميتثل  مل  واإذا 

املتعامل  �صد  تتخذ  اأن  التق�صري،  خطورة  ح�صب  ال�صبط، 

املق�صر مبوجب قرار م�صبب اإحدى العقوبتني الآتيتني:

متنا�صبا  الثابت  مبلغها  يكون  اأن  يجب  مالية  عقوبة   -

التق�صري  هذا  من  املجنية  املزايا  ومع  التق�صري  خطورة  مع 

من   %5 تتجاوز  األ  على  املحققة،  الفائدة  ملبلغ  م�صاويا  اأو 

الأخرية  املالية  لل�صنة  الر�صوم  خارج  الأعمال  رقم  مبلغ 

اأق�صى  كحد   %10 اإىل  الن�صبة  ت�صل  اأن  وميكن  املختتمة. 

يف حالة خرق نف�س الواجب من جديد.

اإذا مل يوجد ن�ضاط م�ضبق ي�ضمح بتحديد مبلغ العقوبة، 

ل ميكن اأن تتجاوز العقوبة املالية  000.000 15دج، وي�صل 

هذا املبلغ كحد اأق�صى اإىل 30.000.000 دج يف حالة خرق 
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نف�س الواجب من جديد؛

�صد  دج   1.000.000 اأق�صاه  مببلغ  مالية  عقوبة   -

املتعاملني الذين يقدمون عمدا اأو تهاونا معلومات غري دقيقة 

القانون  هذا  لأحكام  تنفيذا  اإليهم  يوجه  طلب  على  ردا 

ون�صو�صه التطبيقية. 

تقدمي  يف  التاأخر  حالت  يف  اأي�صا  العقوبة  هذه  وتطبق 

املعلومات اأو يف دفع خمتلف الأتاوى وامل�صاهمات واملكافاآت 

مقابل اخلدمات املقدمة. وميكن، يف كل احلالت، اأن تفر�س 

�صلطة ال�صبط غرامة تهديدية ل ميكن اأن تقل عن 10.000 

دج اأو تزيد عن 100.000 دج عن كل يوم من التاأخر.

واإذا متادى املتعامل يف عدم المتثال ل�ضروط الإعذار، 

املكلف  الوزير  �صده  يتخذ  املالية،  العقوبات  تطبيق  رغم 

قرار  نفقته،  وعلى  والال�صلكية  ال�صلكية  باملوا�صالت 

ال�صحب مبــوجب قرار م�صبب وباقرتاح من �صلطة ال�صبط، 

تغيري(  بدون  )الباقي   ........ الآتيتني:  العقوبتني  اإحدى 

.»............

 39 املادة  من  ال�صابعة  الفقرة  اأحكام  تلغى   :82 املادة 

رقم  القانون  من   40 املادة  من  ال�صاد�صة  الفقرة  واأحكام 

2000-03، املوؤرخ يف 5 غ�صت �صنة 2000، الذي يحّدد 
ال�ّصلكية  وباملوا�صالت  بالربيد  املتعلقة  العامة  القواعد 

والاّل�صلكية، املعدل واملتمم.

 5 يف  املوؤرخ   ،03-2000 رقم  القانون  تتمم   :83 املادة 

املتعلقة  العامة  القواعد  يحّدد  الذي   ،2000 �صنة  غ�صت 

بالربيد و باملوا�صالت ال�ّصلكية والاّل�صلكية، املعدل واملتمم، 

مبوجب املادتني 39 مكرر و40 مكرر حترران كما ياأتي:

امل�صتفيد  املتعامل  يحرتم  ل  عندما  مكرر:   39 »املادة 

الن�ضو�ض  مبوجب  عليه  املفرو�ضة  ال�ضروط  الرتخي�ض  من 

هذه  تعذره  التي،  بالقرارات  اأو  والتنظيمية  الت�صريعية 

الأخرية بالمتثال لهذه ال�ضروط يف اأجل ل يتعدى ثالثني 

)30( يوما.

�صلطة  ميكن  الإعذار،  لفحوى  املتعامل  ميتثل  مل  واإذا 

املتعامل  �صد  تتخذ  اأن  التق�صري،  خطورة  ح�صب  ال�صبط، 

املق�صر، عن طريق قرار م�صبب:

متنا�صبا  الثابت  مبلغها  يكون  اأن  يجب  مالية  عقوبة   -

التق�صري                هذا  من  املجنية  املزايا  ومع  التق�صري  خطورة  مع 

اأو م�صاويا ملبلغ الفائدة املحققة، على األ تتجاوز 2% من مبلغ 

رقم الأعمال خارج الر�صوم لل�صنة املالية الأخرية املختتمة. 

وميكن اأن ت�صل الن�صبة اإىل 5% كحد اأق�صى يف حالة خرق 

نف�س الواجب من جديد.

اإذا مل يوجد ن�ضاط م�ضبق ي�ضمح بتحديد مبلغ العقوبة، 

ل ميكن اأن تتجاوز العقوبة املالية 000.000 .1دج، وي�صل 

هذا املبلغ كحد اأق�صى اإىل 2.000.000 دج يف حالة خرق 

نف�س الواجب من جديد؛

- عقوبة مالية مببلغ اأق�صاه 500.000 دج �صد املتعاملني 

الذين يقدمون عمدا اأو تهاونا معلومات غري دقيقة ردا على 

ون�صو�صه  القانون  هذا  لأحكام  تنفيذا  اإليهم  يوجه  طلب 

التاأخر يف  اأي�صا يف حالت  العقوبة  التطبيقية. وتطبق هذه 

وامل�صاهمات  الأتاوى  خمتلف  دفع  يف  اأو  املعلومات  تقدمي 

واملكافاآت مقابل اخلدمات املقدمة. وميكن، يف كل احلالت، 

تقل  اأن  ميكن  ل  تهديدية  غرامة  ال�صبط  �صلطة  تفر�س  اأن 

عن 5.000 دج اأو تزيد عن 50.000 دج عن كل يوم من 

التاأخر.

واإذا متادى املتعامل يف عدم المتثال ل�ضروط الإعذار، 

�صده  ال�صبط  �صلطة  تتخذ  املالية،  العقوبات  تطبيق  رغم 

وعلى نفقته، مبوجب قرار م�صبب اإحدى العقوبتني الآتيتني:

- التعليق الكلي اأو اجلزئي لهذا الرتخي�س ملدة اأق�صاها 

ثالثني )30( يوما.

بني  ما  ترتاوح  ملدة  الرتخي�س  لهذا  املوؤقت  التعليق   -

�صهر اإىل ثالثة )03( اأ�صهر اأو تخفي�س مدته يف حدود �صنة.

واإذا مل ميتثل املتعامل بالرغم من ذلك، ميكن اأن ُيتخذ 

�صده قرار �صحب نهائي للرتخي�س يف نف�س الأ�صكال التي 

اتبعت ملنحه.

اتخاذ  ال�صبط  �صلطة  على  يجب  احلالة،  هذه  ويف 

التدابري الالزمة ل�صمان ا�صتمرارية اخلدمة وحماية م�صالح 

امل�صتعملني. 

املادة على  املن�صو�س عليها يف هذه  العقوبات  ل تطبق 

على  واإطالعه  اإليه  املوّجهة  باملاآخذ  اإبالغه  بعد  اإّل  املعني 

امللف وتقدمي مربراته الكتابية«.

املوفر  املتعامل  يحرتم   ل  عندما  مكرر:   40 »املادة 

عليه  املفرو�ضة  ال�ضروط  الب�ضيط،  الت�ضريح  نظام  خدمات 

التي  القرارات  اأو  والتنظيمية  الت�صريعية  الن�صو�س  مبوجب 

اإليها مبوجب  تتخذها �صلطة ال�صبط تنفيذا للمهام امل�صندة 
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هذا القانون، تعذره �ضلطة ال�ضبط بالمتثال لهذه ال�ضروط 

يف اأجل ل يتعدى ثالثني )30( يوما.

�صلطة  ميكن  الإعذار،  لفحوى  املتعامل  ميتثل  مل  اإذا 

املتعامل  �صد  تتخذ  اأن  التق�صري،  خطورة  ح�صب  ال�صبط، 

املق�صر، عن طريق قرار م�صبب اإحدى العقوبتني الآتيتني:

متنا�صبا  الثابت  مبلغها  يكون  اأن  يجب  مالية  عقوبة   -

التق�صري  هذا  من  املجنية  املزايا  ومع  التق�صري  خطورة  مع 

من   %2 تتجاوز  األ  على  املحققة،  الفائدة  ملبلغ  م�صاويا  اأو 

الأخرية  املالية  لل�صنة  الر�صوم  خارج  الأعمال  رقم  مبلغ 

يف  اأق�صى  كحد  املختتمة. وميكن اأن ت�صل الن�صبة اإىل %5 

حالة خرق نف�س الواجب من جديد.

اإذا مل يوجد ن�ضاط م�ضبق ي�ضمح بتحديد مبلغ العقوبة، 

ل ميكن اأن تتجاوز العقوبة املالية 100.000 دج، وي�صل هذا 

املبلغ كحد اأق�صى اإىل 500.000 دج يف حالة خرق نف�س 

الواجب من جديد.

- عقوبة مالية مببلغ اأق�صاه 200.000 دج �صد املتعاملني 

الذين يقدمون عمدا اأو تهاونا معلومات غري دقيقة ردا على 

ون�صو�صه  القانون  هذا  لأحكام  تنفيذا  اإليهم  يوجه  طلب 

التاأخر يف  اأي�صا يف حالت  العقوبة  التطبيقية. وتطبق هذه 

وامل�صاهمات  الأتاوى  خمتلف  دفع  يف  اأو  املعلومات  تقدمي 

واملكافاآت مقابل اخلدمات املقدمة. وميكن، يف كل احلالت، 

اأن تفر�س �صلطة ال�صبط غرامة تهديدية ل ميكن اأن تقل عن 

2.000 دج اأو تزيد عن 5.000 دج عن كل يوم من التاأخر.
واإذا متادى املتعامل يف عدم المتثال ل�ضروط الإعذار، 

�صده  ال�صبط  �صلطة  تتخذ  املالية،  العقوبات  تطبيق  رغم 

وعلى نفقته، مبــوجب قرار م�صبب، �صحب �صهادة الت�صجيل 

بال �ضرط«.

 5 يف  املوؤرخ   ،03-2000 رقم  القانون  يتمم   :84 املادة 

املتعلقة  العامة  القواعد  يحّدد  الذي   ،2000 �صنة  غ�صت 

بالربيد وباملوا�صالت ال�ّصلكية والاّل�صلكية، املعدل واملتمم، 

باملادة 40 مكرر1 وحترر كما ياأتي:

»املادة 40 مكرر1: يتم حت�صيل املبالغ املتعلقة بالعقوبات 

املالية املذكورة يف املواد 35 و39 مكرر و40 مكرر من هذا 

القانون، من طرف اخلزينة وتدفع ل�صاحلها«.

 5 يف  املوؤرخ   ،03-2000 رقم  القانون  يتمم   :85 املادة 

املتعلقة  العامة  القواعد  يحّدد  الذي   ،2000 �صنة  غ�صت 

بالربيد وباملوا�صالت ال�ّصلكية والاّل�صلكية، املعدل واملتمم، 

باملادة 65 مكرر وحترر كما ياأتي:

»املادة 65 مكرر: يف حالة عدم احرتام املتعامل امل�صتفيد 

الن�ضو�ض  مبوجب  عليه  املفرو�ضة  لل�ضروط  الرتخي�ض  من 

الت�صريعية والتنظيمية اأو القرارات التي تتخذها �صلطة ال�صبط 

تنفيذا للمهام امل�صندة اإليها مبوجب هذا القانون، تعذره �صلطة 

اأجل ل يتعدى ثالثني  ال�ضروط يف  بالمتثال لهذه  ال�ضبط 

)30( يوما.

�صلطة  ميكن  الإعذار،  لفحوى  املتعامل  ميتثل  مل  واإذا 

املتعامل  �صد  تتخذ  اأن  التق�صري،  خطورة  ح�صب  ال�صبط، 

املق�صر اإحدى العقوبتني الآتيتني:

مع  متنا�صبا  الثابت  مبلغها  يكون  اأن  مالية يجب  - عقوبة 

خطورة التق�صري ومع املزايا املجنية من هذا التق�صري اأو م�صاويا 

رقم  مبلغ  من   %2 تتجاوز  األ  على  املحققة،  الفائدة  ملبلغ 

الأعمال خارج الر�صوم لل�صنة املالية الأخرية املختتمة. وميكن 

نف�س  خرق  حالة  يف  اأق�صى  كحد  اأن ت�صل الن�صبة اإىل %5 

الواجب من جديد.

اإذا مل يوجد ن�ضاط م�ضبق ي�ضمح بتحديد مبلغ العقوبة، 

ل ميكن اأن تتجاوز العقوبة املالية 500.000 دج، وي�صل هذا 

املبلغ كحد اأق�صى اإىل 1.000.000 دج يف حالة خرق نف�س 

الواجب من جديد؛

- عقوبة مالية مببلغ اأق�صاه 100.000 دج �صد املتعاملني 

الذين يقدمون عمدا اأو تهاونا معلومات غري دقيقة ردا على 

ون�صو�صه  القانون  هذا  لأحكام  تنفيذا  اإليهم  يوجه  طلب 

يف  التاأخر  حالت  يف  اأي�صا  العقوبة  هذه  وتطبق  التطبيقية. 

وامل�صاهمات  الأتاوى  خمتلف  دفع  يف  اأو  املعلومات  تقدمي 

واملكافاآت مقابل اخلدمات املقدمة. وميكن، يف كل احلالت، 

اأن تفر�س �صلطة ال�صبط غرامة تهديدية ل ميكن اأن تقل عن 

5.000 دج اأو تزيد عن 10.000 دج عن كل يوم من التاأخر.
واإذا متادى املتعامل يف عدم المتثال ل�ضروط الإعذار، 

�صده  ال�صبط  �صلطة  تتخذ  املالية،  العقوبات  تطبيق  رغم 

وعلى نفقته، مبوجب قرار م�صبب اإحدى العقوبتني الآتيتني:

- التعليق الكلي اأو اجلزئي لهذا الرتخي�س ملدة اأق�صاها 

ثالثني )30( يوما.

بني  ما  ترتاوح  ملدة  الرتخي�س  لهذا  املوؤقت  التعليق   -

�صهر اإىل ثالثة )03( اأ�صهر اأو تخفي�س مدته يف حدود �صنة.
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واإذا مل ميتثل املتعامل بالرغم من ذلك، ميكن اأن تتخذ 

�صده قرار �صحب نهائي للرتخي�س يف نف�س الأ�صكال التي 

اتبعت ملنحه.

اتخاذ  ال�صبط  �صلطة  على  يجب  احلالة،  هذه  ويف 

التدابري الالزمة ل�صمان ا�صتمرارية اخلدمة وحماية م�صالح 

امل�صتعملني. 

املادة على  املن�صو�س عليها يف هذه  العقوبات  ل تطبق 

على  واإطالعه  اإليه  املوّجهة  باملاآخذ  اإبالغه  بعد  اإّل  املعني 

امللف وتقدمي مربراته الكتابية«.

 5 يف  املوؤرخ   ،03-2000 رقم  القانون  يتمم   :86 املادة 

املتعلقة  العامة  القواعد  يحّدد  الذي   ،2000 �صنة  غ�صت 

بالربيد و باملوا�صالت ال�ّصلكية والاّل�صلكية، املعدل واملتمم، 

باملادة 66 مكرر وحترر كما ياأتي:

املوفر  املتعامل  احرتام  عدم  حالة  مكرر: يف   66 »املادة 

للخدمات اخلا�ضعة لنظام الت�ضريح الب�ضيط، ال�ضروط املقررة 

التي  القرارات  اأو  والتنظيمية  الت�صريعية  الن�صو�س  مبوجب 

اإليها مبوجب  تتخذها �صلطة ال�صبط تنفيذا للمهام امل�صندة 

هذا القانون، تعذره �ضلطة ال�ضبط بالمتثال لهذه ال�ضروط 

يف اأجل ل يتعدى ثالثني )30( يوما.

�صلطة  ميكن  الإعذار،  لفحوى  املتعامل  ميتثل  مل  واإذا 

املتعامل  �صد  تتخذ  اأن  التق�صري،  خطورة  ح�صب  ال�صبط، 

املق�صر اإحدى العقوبتني الآتيتني:

الثابت متنا�صبا مع خطورة  مالية يكون مبلغها  - عقوبة 

التق�صري ومع املزايا املجنية من هذا التق�صري اأو م�صاويا ملبلغ 

الفائدة املحققة، على األ تتجاوز 2% من مبلغ رقم الأعمال 

اأن  وميكن  املختتمة.  الأخرية  املالية  لل�صنة  الر�صوم  خارج 

من  الإخالل  حالة  يف  اأق�صى  كحد  ت�صل الن�صبة اإىل %5 

جديد بنف�س الواجب. 

واإذا مل يوجد ن�ضاط م�ضبق ي�ضمح بتحديد مبلغ الغرامة، 

ل ميكن اأن تتجاوز العقوبة املالية 10.000 دج، وي�صل هذا 

نف�س  خرق  حالة  يف  دج   50.000 اإىل  اأق�صى  كحد  املبلغ 

الواجب من جديد.

اأق�صاه 10.000 دج �صد املتعاملني  - عقوبة مالية مببلغ 

الذين يقدمون عمدا اأو تهاونا معلومات غري دقيقة ردا على 

ون�صو�صه  القانون  هذا  لأحكام  تنفيذا  اإليهم  موجه  طلب 

التاأخر يف  اأي�صا يف حالت  العقوبة  التطبيقية. وتطبق هذه 

واملكافاآت  امل�صاهمات  دفع خمتلف  اأو يف  املعلومات  تقدمي 

مقابل اخلدمات املقدمة. وميكن، يف كل احلالت، اأن تفر�س 

�صلطة ال�صبط غرامة تهديدية ل ميكن اأن تقل عن 1.000 

دج اأو تزيد عن 2.000 دج عن كل يوم من التاأخر.

الإعذار،  ل�ضروط  المتثال  عدم  يف  املتعامل  متادى  اإذا 

رغم تطبيق العقوبات املالية، تتخذ �صلطة ال�صبط �صده وعلى 

نفقته، مبـوجب قرار م�ضبب التوقيف النهائي للن�ضاط«. 

املادة 87: يتمم القانـون رقم 2000-03، املـوؤرخ يف 5 

املتعلقة  العامـة  القواعد  يحّدد  الذي   ،2000 �صنة  غ�صت 

بالربيد وباملوا�صالت ال�ّصلكية والاّل�صلكية، املعدل واملتمم، 

باملادة 66 مكرر 1 وحترر كما ياأتي:

»املادة 66 مكرر 1: يتم حت�صيل املبالغ املتعلقة بالعقوبات 

املالية املذكورة يف املواد 65 مكرر و66 مكرر من هذا القانون، 

من طرف اخلزينة وتدفع ل�صاحلها«.

املادة 88: تعدل املادة 75 من الأمر رقم 09-01، املوؤرخ  يف 

29 رجب عام 1430 املوافق 22 يوليو �صنة 2009، واملت�صمن 
قانون املالية التكميلي ل�صنة 2009، وتتمم كما ياأتي:

ا�صتهالكية  قرو�س  منح  للبنوك  يرخ�س   :75 »املادة 

ف�صال  العائالت،  طرف  من  ال�صلع  لقتناء  ح�صريا  موجهة 

عن تلك التي متنحها لقتناء العقارات، وذلك يف اإطار تنمية 

الأن�صطة القت�صادية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عن طريق التنظيم«.

 ،11-90 رقم  القانون  من   87 املادة  تتمم   :89 املادة 

املوؤرخ يف 21 اأفريل 1990، املتعلق بعالقات العمل، املعدل 

واملتمم بفقرة ثانية وحترر كما ياأتي: 

»املادة 87: يحدد الأجر الوطني الأدنى امل�صمون املطبق 

على قطاعات الن�ضاط، بعد اأخذ راأي نقابات العمال واأرباب 

العمل الأكرث متثيال.

تطور       يوؤخذ  امل�صمون  الأدنى  الوطني  الأجر  لتحديد 

ما يلي بعني العتبار:

- معدل الإنتاجية الوطنية امل�صجلة؛

- موؤ�صر الأ�صعار عند ال�صتهالك؛

- الو�صع القت�صادي العام.

امل�صمون  الأدنى  الوطني  امل�صكلة لالأجر  العنا�صر  حتدد 
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ومبلغه مبوجب مر�صوم«.

املادة 90: تلغى اأحكام املادة 87 مكرر من القانون رقم 

بعالقات  املتعلق   ،1990 اأفريل   21 يف  املوؤرخ   ،11-90
العمل، املعدل واملتمم.

بالفوائد  بالتكفل  العمومية  للخزينة  يرخ�س   :91 املادة 

بن�صبة  الفائدة  معدل  وتخفي�س  الدفع  تاأجيل  مدة  خالل 

يف  العمومية،  البنوك  من  املمنوحة  القرو�س  على   %100
اإطار اإجناز 000 80  م�صكن ب�صيغة البيع بالإيجار. ت�صتفيد 

املحالت التجارية املرتبطة بهذا الربنامج من تخفي�س معدل 

بالفوائد  العمومية   اخلزينة  وتتكفل  الفائدة بن�صبة %2.4، 

خالل مدة التاأجيل.

م�صروعا  العمومي  الرتقوي  ال�صكن  يعترب   :92 املادة 

به،  املعمول  للت�صريع  طبقا  وذلك  عامة،  منفعة  ذا  عقاريا 

املبلغ  العائلي  دخلهم  يفوق  ل  الذين  للطالبني  ويخ�ص�س 

املحدد ا�صتناد اإىل عدد مرات الأجر الأدنى امل�صمون.

لهذا، ي�صتفيد من اإعانة الدولة، ل�صيما التخفي�صات من 

قيمة التنازل عن الأرا�صي التابعة لالأمالك اخلا�صة للدولة 

طبقا للتنظيم املعمول به.

حدود  يف  التكفل  العمومية  للخزينة  ي�صمح   :93 املادة 

طرف  من  املمنوحة  للقرو�س  الفوائد  ن�صبة  بتخفي�س   %2
العقارية  الوكالت  لفائدة  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك 

ملناطق اجلنوب واله�صاب العليا واملوجهة لكت�صاب وتهيئة 

الأرا�صي املعدة لإعادة التنازل عنها لإجناز �صكنات ب�صيغة 

البناء الذاتي.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 94: تلغى اأحكام املادة 74 من قانون رقم 08-13، 

�صنة  دي�صمرب   30 املوافق   1435 عام  �صفر   27 يف  املوؤرخ 

.2014 ل�صنة  املالية  قانون  واملت�صمن   ،2013

املادة 95: تعدل و تتمم اأحكام املادة 5 من القانون رقم 

 28 1426 املوافق  19 ربيع الأول عام  05-07، املوؤرخ يف 
واملتمم،  املعدل  باملحروقات،  واملتعلق   ،2005 �صنة  اأبريل 

وحترر كما ياأتي: 

»املادة 5: يق�صد يف مفهوم هذا القانون مبا ياأتي:

................... )بدون تغيري حتى(  ................

املنتجة  الغازية  املحروقات  كل  الغاز:  اأو  الطبيعي  الغاز 

اللذان  اجلاف  والغاز  الرطب  الغاز  فيها  مبا  اآبار  خالل  من 

ميكن اأن يكونا مرفقني اأو غري مرفقني مبحروقات �صائلة، غاز 

والغاز   )CBM( احلجري  الفحم  ميثان  اأو  احلجري  الفحم 

املرت�صب الذي يتح�صل عليه بعد ا�صتخال�س �صوائل الغاز 

الطبيعي. 

اأو الغاز، بعد  اأن تطابق موا�صفات الغاز الطبيعي  يجب 

املعرو�س  للغاز  اجلزائرية  للموا�صفات  املعاجلة،  عمليات 

للبيع.

..................  )بدون تغيري حتى(  ...................

التقليدية: املحروقات املوجودة واملنتجة  املحروقات غري 

الأقل،  على  يت�صم،  جيولوجي  تكوين  من  اأو  خمزن  من 

باإحدى املميزات اأو يخ�ضع لل�ضروط الآتية:

- خمازن مرتا�صة تكون نفوذياتها عند �صيالن املحروقات 

اأقل اأو م�صاوية لـ 0.1 ملي – درا�صي تنتج من خالل اآبار 

مع  العمودي(  باخلط  مقارنة   70 ›( امليولة  كثرية  اأو  اأفقية 

اإىل  امل�صتهدف )املنتج( بطول ي�صل  التكوين  األية حفر يف 

500 مرت والذي ي�صتوجب ا�صتعمال برنامج مكثف للتحفيز 
ن�صبة  اأعلى  ي�صمن  املتعدد حتى  الطبقي  الت�صقق  بوا�صطة 

ممكنة ل�صرتجاع املحروقات.

اآبار  اإل من خالل  الإنتاج  - خمازن مرتا�صة ل ميكنها 

مع  العمودي(  باخلط  مقارنة   70 ›( امليولة  كثرية  اأو  اأفقية 

اإىل  امل�صتهدف )املنتج( بطول ي�صل  التكوين  األية حفر يف 

500 مرت والذي ي�صتوجب ا�صتعمال برنامج مكثف للتحفيز 
ن�صبة  اأعلى  ي�صمن  املتعدد حتى  الطبقي  الت�صقق  بوا�صطة 

ممكنة ل�صرتجاع املحروقات.

�صعيفة  جد  نفوذ  قابلية  ذات  جيولوجية  تكوينات   -

ال�صخرة  م�صتويات  على  حتتوي  درا�صي(  نانو  مائة  )حوايل 

تنتج  ل  حمروقات  على  حتتوي  الع�صوية  باملواد  غنية  الأم 

اإل من خالل اآبار اأفقية اأو كثرية امليولة )‹ 70 مقارنة باخلط 

املتعدد  الطبقي  الت�صقق  بوا�صطة  التحفيز  مكثفة  العمودي( 

ي�صل طول اآلة احلفر يف التكوين املعني )املنتج( اإىل 900 مرت.

- تكوينات جيولوجية حتتوي على حمروقات تفوق لزوجاتها 

°15 اأ ـ بي ـ اإي )املعهد  من  اأقل  كثافات  اأو  �صانتيبواز   1000
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،)API – الأمريكي للبرتول

تتمثل يف  و  و حرارتها عاليني  - خمازن يكون �صغطها 

اأحد ال�ضروط الآتية:

حرارة  و  بار   650 يفوق  اأو  ي�صاوي  عمقي  �صغط   •
عميقة تفوق °150 �س.

°175 �س. تفوق  عميقة  • حرارة 
م�صتغلة  اأو  م�صتغلة  غري  للفحم  عميقة  باطنية  معابر   -

بطريقة غري كاملة حتتوي على غاز الفحم احلجري اأو ميثان 

.)CBM( الفحم احلجري

يتم امتزاز غاز الفحم احلجري اأو ميثان الفحم احلجري 

)CBM( يف داخل قالب ال�صلب للفحم عرب عملية ت�صمى 

ميثان  اأو  احلجري  الفحم  غاز  ويتميز  المتزاز«.  »عملية 

ل�صتخراجه  تقليدية  غري  طرق  با�صتعمال  احلجري  الفحم 

كتخفي�س ظروف ال�صغط.

.................  )بدون تغيري حتى(  .....................

املخزن:  يعرف املخزن على اأنه: 

- جزء من التكوين اجليولوجي امل�صامي والنفوذ الذي 

�صغط  بنظام  ويتميز  املحروقات  من  خمتلفا  تراكما  يحوي 

فريد، حيث اأن اإنتاج حمروقات من جزء من املخزن كله، 

- تكوين جيولوجي ذو نفوذية جد �صعيفة طيني اأو كاربوناتي 

يحتوي على حمروقات.

م�صتغلة  اأو  م�صتغلة  غري  للفحم  عميقة  باطنية  معابر   -

بطريقة غري كاملة حتتوي على غاز الفحم احلجري اأو ميثان 

.)CBM( الفحم احلجري

................  )بدون تغيري حتى(  ......................«

املادة 96: تعدل وتتمم اأحكام املادة 87 من القانون رقم 

 28 1426 املوافق  19 ربيع الأول عام  05-07، املوؤرخ يف 
واملتمم،  املعدل  باملحروقات،  واملتعلق   ،2005 �صنة  اأبريل 

وحترر كما ياأتي: 

»املادة 87: حل�صاب الر�صم على الدخل البرتويل املتعلق 

 .................................... ال�صتغالل  مب�صاحات 

)الباقي بدون تغيري حتى( .................................

يق�صد بالإنتاج اليومي الأق�صى الإنتاج اليومي املتو�صط 

هو  كما  الإنتاج  �صطح  فرتة  خالل  املدنية  لل�صنة  الأق�صى 

مبني يف خمطط التطوير املوافق عليه من قبل الوكالة الوطنية 

لتثمني موارد املحروقات )النفط(.

مناطق  يف  واقعة  ا�صتغالل  م�صاحة  كل   3 احلالة  متثل 

�صعيفة ال�صتك�صاف اأو ذات جيولوجية معقدة اأو تنق�صها 

ي�صتوجب  ا�صتغالل  م�صاحة  كل  اأو  الأ�صا�صية  املن�صاآت 

اإنتاجها اللجوء اإىل تقنيات ال�صرتجاع الثالثي.

ال�صتغالل  م�صاحات  قائمة  التنظيم  طريق  عن  حتدد 

الواقعة يف مناطق ذات ن�ضاط ا�ضتك�ضايف �ضعيف اأو تكت�ضي 

طابعا جيولوجيا معقدا، اأو تنعدم فيها البنى التحتية.

يتطلب  التي  ال�صتغالل  م�صاحات  قائمة  يخ�س  فيما 

اإنتاجها اللجوء اإىل تقنيات ال�صرتجاع الثالثي، فتحدد مبوجب 

قرار وزاري م�صرتك من وزير املالية والوزير املكلف بالطاقة. 

.............. )الباقي بدون تغيري حتى( ................«

  

املادة 97: تعدل اأحكام املادة 9 مكرر 1 من الأمر رقم 

بتطوير  واملتعلق   ،2001 �صنة  اأوت   20 املوؤرخ يف   ،03-01
ال�صتثمار، املعدل واملتمم، وحترر كالآتي:

ي�صاوي  التي  ال�صتثمارات  تخ�صع   :1 مكرر   9 »املادة 

مبلغها اأو يفوق 2.000.000.000 دج، لقرار م�صبق يتخذه 

من  ال�صتفادة  بعنوان  وذلك  لال�صتثمار،  الوطني  املجل�س 

امتيازات النظام العام«. 

الف�شل الرابع: الر�شوم �شبه اجلبائية

 ،33-88 99 من القانون  اأحكام املادة  98: تلغى  املادة 

1988، واملت�صمن قانون املالية  31 دي�صمرب �صنة  املوؤرخ يف 

ل�صنة 1989.

املادة 99: تعدل اأحكام املادة 111 من القانون رقم 11-02، 

املوؤرخ يف 24 دي�صمرب �صنة 2002، املت�صمن قانون املالية ل�صنة 

2003، املعدلة مبوجب اأحكام املادة 88 من القانون رقم 24-06، 
ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن   ،2006 �صنة  دي�صمرب   26 املوؤرخ يف 

رقم  القانون  من   72 املادة  اأحكام  مبوجب  واملعدلة   ،2007
2011 املت�صمن قانون املالية  28 دي�صمرب �صنة  11-16، املوؤرخ 
ل�صنة 2012 واملعدلة مبوجب اأحكام املادة 82 من القانون رقم 

13-08، املوؤرخ 30 دي�صمرب �صنة 2013، املت�صمن قانون املالية 
ل�صنة 2014، وحترر كما ياأتي: 

قبل  من  املح�صلة  الر�صوم  مبالغ  تعدل   :111 »املادة 

حماية  بعنوان  ال�صناعية  للملكية  اجلزائري  الوطني  املعهد 
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عالمات ال�صنع و التجارة والر�صومات والنماذج املبينة يف 

اجلدول اأدناه كما ياأتي: 

املبلغ )دج(طبيعة الر�شومالرمز

01  - ر�صوم الإيداع اأو التجديد:746 

ر�صم الإيداع:

بدون املطالبة بالألوان.

مع املطالبة بالألوان.

 ر�صم  التجديد.

14.000
15.000
15.000

09  - ر�صم ت�صحيح اأخطاء  مادية عن  كل 746 

عالمة

400

13  - ر�صوم ت�صجيل كافة اأنواع الت�صجيالت 746 

ذلك  يف  مبا  بعالمة  املتعلقة  الأخرى 

ت�صحيح خطاأ مادي.

1600

15  - والتجديد 746  احلماية  لطلبات  ر�صم  

اخلا�صة بحماية عالمة دولية:

دويل  ت�صجيل  لطلب  وطني  ر�صم 

لعالمة.

4000

16  - 4000ر�صم  الطعون.746 
17  - اجلزئي 746  الرف�س  بعد  التحديد  ر�صم 

للطعن.

1000

ر�صوم 

الإيداع: 

03 – 747

500م�صجل ح�صب �صكل النموذج.
2000م�صجل ح�صب ال�صورة.

07  - ر�صم ت�صجيل من اأي نوع مبا يف ذلك 747 

ت�صحيح الأخطاء املادية.

800

10  - 400 ر�صم ت�صحيح اخلطاأ املادي.747 

اجلزء الثاين: امليزانية والعمليات املالية للدولة

الف�شل الأول: امليزانية العامة للدولة

الق�شم الأول: املوارد

والـحوا�صــل  الإيــرادات  تقـــدر   :100 املـادة 

النهائيـة  النفقــات  علــى  الـمطبـقــة  واملداخيــل 

للجدول  طبقـا   2015 ل�صنـة  للدولـة  العامـة  للميزانيـة 

)اأ( امللحق بهـذا القانون، بـاأربعـة اآلف و�صتمـائـة واأربعـة 

دينــار       مليــون  وخم�صـني  و�صتمائـة  مليـارا  وثمانـني 

)4.684.650.000.000 دج(.

الق�شم الثاين: النفقات

تـمويل  ق�صد   ،2015 �صـنة  بـعنوان  يـفتح   :101 املادة 

الأعباء الـنهائية للـميزانية الـعامة للـدولة:

واثنان  وت�صعمائة  اآلف  اأربعة  مـبلغه  مايل  اعتماد   /1
واأربعمائة  مليونا  و�صبعون  وثمانية  ومائتان  مـليارا  و�صبعون 

)4.972.278.494.000 دج(  دينار  األف  وت�صعون  واأربعة 

وزارية  دائرة  كل  ح�صب  يوزع  الـت�صيري،  نـفقات  لـتغطية 

طبقا للجدول )ب( الـملحق بهذا الـقانون.

اآلف وثمامنائة وخم�صة  2/ اعــتماد مايل مـبلغه ثالثة 
وت�صعمائة  مليونا  وثمانون  واأربعة  و�صبعمائة  مليارا  وثمانون 

وثالثون األف دينار )3.885.784.930.000 دج( لـتغطية 

كل  ح�صب  يوزع  النهائي،  الطابع  ذات  الـتجهيز  نـفقات 

قطاع طبقا للجدول )ج( الـملحق بهذا القانون.

املادة 102: يـربمج خـالل �صـنة 2015 �صـقف رخـ�صة 

اأربعة اآلف وت�صعة و�صبعون مليارا و�صـتمائة  برنامج مـبلغه 

ديـنار  األف  وثـالثون  و�صبعمائة  مـليونا  و�صـبعون  وواحد 

قـطاع  يـوزع حــ�صب كل  دج(   4.079.671.730.000(

طــبقا للجدول )ج( الــملحق بهذا القانون.                                                                                                                     

يغطي هذا الـمبلغ تكلفة اإعادة تقييم الربنامج الـجاري 

اأن ت�صجل خالل  التي يـمكن  الـجديدة  الـربامج  وتكلفة 

�صنة 2015.

طريق  عن  الـحاجة،  عند  الـتوزيع،  كيفيات  تـحدد 

التنظيم.

الف�شل الثاين: ميزانيات خمتلفة

الق�شم الأول: امليزانية امللحقة

)للبيان(

الق�شم الثاين: ميزانيات اأخرى

املادة 103: تـوجه مـ�صاهمة هيئات الـ�صمان الجتماعي 

يف مـيزانية الـقطاعات الـ�صحية والـموؤ�ص�صات ال�صت�صفائية 

الـمتخ�ص�صة )بـما فـيها الـمراكز ال�صت�صفائية الـجامعية( 

للـتغطية الـمالية للتكاليف املتعلقة بالتكفل الطبي لـ�صالح 

الـموؤمن لـهم اجتمـاعيا وذوي حقوقهم.

املتعلقة  املعلومات  اأ�صا�س  على  الـتمويل  هذا  يطبــق 
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باملوؤمن لهم اجتماعيا املتكفل بهم يف املوؤ�ص�صات ال�صحية 

تربط  التي  الـتعاقدية  العالقات  اإطار  يف  وذلك  العمومية، 

بني ال�صمان الجتماعي ووزارة الـ�صحة وال�صكان واإ�صالح 

امل�صت�صفيات.

حتدد كيفيات تنفيذ هذا احلكم عن طريق التنظيم.

وعـلى �صبيل التقـدير، وبالن�صبة ل�صنة 2015، حتـدد هـذه 

بـمبلغ خم�صة و�صتني مليارا ومائتني وت�صعة ع�صر  املـ�صاهمة 

مليونا واثنني وت�صعني األف دينار )65.219.092.000 دج(.

الوقاية والتكوين  نفقات  بتغطية  الدولة  تتكفل مـيزانية 

غري  للمعوزين  الـمقدم  العالج  ومتويل  الطبي  والبحث 

املوؤمن لـهم اجتماعيا.

الف�شل الثالث: احل�شابات اخلا�شة باخلزينة

القانون  من   89 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :104 املادة 

 23 1420 املوافق  99-11، املوؤرخ يف15 رم�صان عام  رقم 

 ،2000 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن   ،1999 �صنة  دي�صمرب 

وحترر كالآتي:

»املادة 89: تكون ح�صابات التخ�صي�س اخلا�صة، مو�صوع 

برنامج عمل معد من طرف الآمرين بال�صرف املعنيني، حتدد 

فيه، بالن�صبة لكل ح�صاب، الأهداف امل�صطرة وكذا اآجال 

الإجناز.

التخ�صي�س  ملتابعة وتقييم ح�صابات  ي�صمح و�صع جهاز 

اخلا�س، معد من طرف الوزير املكلف باملالية بال�صرتاك مع 

الآمرين بال�صرف املعنيني :

- بو�صع مدونة الإيرادات والنفقات؛

- بتحديد كيفيات املتابعة والتقييم لهذه احل�صابات عرب 

معاينة املتدخلني والنمط العملياتي املو�صى به.

اإن منح تخ�صي�س من ميزانية الدولة من طرف م�صالح 

الوزير املكلف باملالية، بعنوان اإيرادات ح�صابات التخ�صي�س 

الوثائق  تقدمي  ح�ضب  اأق�ضاط،  على  يحرر  املعنية،  اخلا�ض 

الثبوتية وتقارير ا�صتعمال العتمادات املمنوحة �صالفا«.

القانون  من   78 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :105 املادة 

رقم 10-13، املوؤرخ يف 29 دي�صمرب �صنة 2010، واملت�صمن 

من   81 املادة  مبوجب  املعدلة   ،2011 ل�صنة  املالية  قانون 

 ،2011 دي�صمبـر   28 يف  املـوؤرخ   ،16-11 رقم  القانون 

املت�صـمن قانـون املاليـة ل�صنـة 2012، وحترر كما ياأتي:

» املادة 78: يفتح يف كتابات اخلزينة، ح�صاب تخ�صي�س 

خا�س رقمه 137 - 302 الذي عنوانه »ال�صندوق الوطني 

لدعم ال�صتثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز«.

يقيد يف هذا احل�صاب :

يف باب الإيرادات:

- ................ )الباقي بدون تغيري( ............... «.

يف باب النفقات:

- املخ�ص�صات املوجهة لدعم الدولة مل�صاريع ال�صتثمار 

تلك  فيها  مبا  للغاز  العمومي  والتوزيع  بالكهرباء،  للتزويد 

اخلا�صة بامل�صاريع املهيكلة.

املربرة  الوثائق  بتقدمي  امليزانية  خم�ص�س  منح  يرتبط 

مل�صتوى تنفيذ النفقة املوافقة للمخ�ص�س.

- ................ )الباقي بدون تغيري( ............... «.

اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صابات  اإقفال  يتم   :106 املادة 

اأخرى(  اأو  اأحداث ظرفية )ثقافية، ريا�صية  املوجهة لت�صيري 

�صنتني )02( بعد تاريخ الإقفال النهائي لهذا احلدث بعد 

ح�صاب  يف  احل�صابات  هذه  ر�صيد  وي�صب  ح�صيلة،  تقدمي 

ناجت اخلزينة.

تبا�صر اإجراءات الرقابة من قبل امل�صالح املوؤهلة قانونا يف 

حالة وجود منازعات.

حتدد كيفيات تطبيق اأحكام هذه املادة، عند ال�صرورة، 

عن طريق التنظيم.

عمليات  لتنفيذ  املوجهة  تلك  با�صتثناء   :107 املادة 

الدائم         الطابع  ذات  والعمليات  العمومية  ال�صتثمارات 

التي  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صابات  اإقفال  يتم  مفاجئ،  اأو 

متول عملياتها ح�صريا وكليا عن طريق موارد امليزانية اأو تلك 

وي�صب  متتالية  �صنوات  فرتة ثالث  تعمل خالل  التي مل 

ر�صيدها يف ح�صاب نواجت اخلزينة.

حتدد اأحكام هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق للتنظيم.

اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  عمليات  جتمع   :108 املادة 

رقم 101-302، الذي عنوانه »ال�صندوق الوطني للتحكم يف 

 ،302-131 الطاقة« �صمن ح�صاب التخ�صي�س اخلا�س رقم 

الذي عنوانه »ال�صندوق الوطني للطاقات املتجددة«.
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رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يقفل  الغر�س،  لهذا 

101-302، امل�صار اإليه اأعاله. غري اأن هذا احل�صاب ي�صتمر 
يف العمل اإىل غاية و �صع اإطار تنظيمي يت�صمن تعديل �صري 

احل�صاب رقم 131-302، والذي يجب اأن يكون يف اأجل 

اأق�صاه 31 دي�صمرب �صنة 2015. 

رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يقفل  التاريخ،  بهذا 

التخ�صي�س  نهائيا وي�صب ر�صيده يف ح�صاب   ،302-101
ف�صاعدا  هنا  من  يحمل  والذي   ،302-131 رقم  اخلا�س 

والطاقات  الطاقة  يف  للتحكم  الوطني  »ال�صندوق  عنوان 

املتجددة وامل�صرتكة«.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. 

التخ�صي�س اخلا�س  109: جتمع عمليات ح�صاب  املادة 

رقم 092-302، املعنون »ال�صندوق الوطني لرتقية وتطوير 

اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  �صمن  والآداب«  الفنون 

التقنية  الفن،  تطوير  »�صندوق  املعنون   ،302-014 رقم 

وال�صناعة ال�صينماتوغرافية«.

رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يقفل  الغر�س،  لهذا 

ي�صتمر  احل�صاب  هذا  اأن  غري  اأعاله.  املذكور   ،302-092
يف العمل اإىل غاية و�صع اإطار تنظيمي يت�صمن تعديل �صري 

ح�صاب التخ�صي�س اخلا�س رقم 014-302، والذي يجب 

اأن يكون يف اأجل اأق�صاه 31 دي�صمرب �صنة 2015.

 ،302-092 رقم  احل�صاب  اإقفال  فيه  يتم  الذي  التاريخ  ذلك 

الذي   ،302-014 رقم  احل�صاب  يف  ر�صيده  وي�صب  نهائيا 

لتطوير  الوطني  »ال�صندوق  ف�صاعدا  الآن  �صي�صبح عنوانه من 

الفنون  ولرتقية  ال�صينماتوغرافية  وال�صناعة  التقنية  الفن، 

والآداب«.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. 

املادة 110: جتمع عمليات ح�صاب التخ�صي�س اخلا�س رقم 

113-302، الذي عنوانه »ال�صندوق الوطني حلماية ال�صواطئ 
رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  �صمن  ال�صاحلية«  واملناطق 

الإقليم«. لتهيئة  الوطني  »ال�صندوق  املعنون   ،302-081
بناء على ذلك، يقفل ح�صاب التخ�صي�س اخلا�س رقم 

تعديل  املت�صمن  التنظيمي  الإطار  و�صع  بعد   ،302-113
يكون يف  اأن  والذي يجب   ،302-081 رقم  احل�صاب  �صري 

يتم  الذي  التاريخ  ذلك   ،2015 دي�صمرب   31 اأق�صاه  اأجل 

نهائيا وي�صب ر�صيده   ،302-113 اإقفال احل�صاب رقم  فيه 

يف احل�صاب رقم 081-302، الذي يعنون من هنا ف�صاعدا  

ال�صواطئ  حماية  الإقليم،  لتهيئة  الوطني  »ال�صندوق 

واملناطق ال�صاحلية«.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. 

املادة 111: يقفل ح�صاب التخ�صي�س اخلا�س رقم 302-093، 

املعنون »�صندوق دعم هيئات ال�صحافة املكتوبة، ال�صمعية الب�صرية 

ال�صحافيني  م�صتوى  وحت�صني  التكوين  واأعمال  والإلكرتونية 

واملتدخلني يف مهن الت�صال«.

من الآن ف�صاعدا، يتم التكفل بالأعمال امل�صرية �صابقا 

يف هذا احل�صاب يف اإطار امليزانية العامة للدولة.

غري اأنه، ي�صتمر احل�صاب رقم 093-302، يف العمل اإىل 

غاية النتهاء من اإجراءات الإدراج يف امليزانية و الذي يجب 

اأن يكون يف اأجل اأق�صاه 31 دي�صمرب 2015، ذلك التاريخ 

الذي يتم فيه اإقفال هذا احل�صاب نهائيا و�صب ر�صيده يف 

ح�صاب نتائج اخلزينة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. 

رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يقفل   :112 املادة 

ال�صراكة«.   »�صندوق  عنوانه  الذي   ،302-106
�صابقا  املوكلة  بالأعمال  التكفل  يتم  ف�صاعدا،  الآن  من 

لهذا احل�صاب يف اإطار امليزانية العامة للدولة. 

العمل  يف   ،302-106 رقم  احل�صاب  ي�صتمر  اأنه،  غري 

اإىل غاية النتهاء من اإجراءات الإدراج يف امليزانية والذي 

 ،2015 �صنة  دي�صمرب   31 اأق�صاه  اأجل  يف  يكون  اأن  يجب 

ذلك التاريخ الذي يتم فيه اإقفال هذا احل�صاب نهائيا و�صب 

ر�صيده يف ح�صاب نتائج اخلزينة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. 

رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يقفل   :113 املادة 

057-302، الذي عنوانه »�صندوق دعم ال�صتثمار، ترقية 
ونوعية الن�صاطات ال�صياحية«.

�صابقا  املوكلة  بالنفقات  التكفل  يتم  ف�صاعدا،  الآن  من 

لهذا احل�صاب يف اإطار امليزانية العامة للدولة.

غري اأنه، ي�صتمر احل�صاب رقم 057-302، يف العمل اإىل 

غاية النتهاء من اإجراءات الإدراج يف امليزانية الذي يجب 
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اأن يكون يف اأجل اأق�صاه 31 دي�صمرب 2015، ذلك التاريخ 

الذي  يتم فيه اإقفال هذا احل�صاب نهائيا و�صب ر�صيده يف 

ح�صاب نتائج اخلزينة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. 

رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يقفل   :114 املادة 

لرتقية  الوطني  »ال�صندوق  عنوانه  الذي   ،302-066
ن�صاطات احلرف وال�صناعة التقليدية«.

�صابقا  املوكلة  بالنفقات  التكفل  يتم  ف�صاعدا،  الآن  من 

لهذا احل�صاب يف اإطار امليزانية العامة للدولة.

غري اأنه، ي�صتمر احل�صاب رقم 066-302، يف العمل اإىل 

غاية النتهاء من اإجراءات الإدراج يف امليزانية و الذي يجب 

اأن يكون يف اأجل اأق�صاه 31 دي�صمرب 2015، ذلك التاريخ 

الذي يتم فيه اإقفال هذا احل�صاب نهائيا و �صب ر�صيده يف 

ح�صاب نتائج اخلزينة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. 

اخلا�س  التخ�صي�س  115: جتمع عمليات ح�صاب  املادة 

رقم 086-302، الذي عنوانه »ال�صندوق الوطني للت�صيري 

اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  �صمن  املائية«  للموارد  املدمج 

رقم 079-302، الذي عنوانه »ال�صندوق الوطني للماء«.

رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يقفل  الغر�س،  لهذا 

اإىل  العمل  يف  ي�صتمر  احل�صاب  هذا  اأن  غري   ،302-086
التنظيمي املت�صمن تعديل �صري ح�صاب  غاية و�صع الإطار 

الذي  اأعاله،  املذكور   302-079 رقم  اخلا�س  التخ�صي�س 

يجب اأن يكون يف اأجل اأق�صاه 31 دي�صمرب 2015.

التخ�صي�س  ح�صاب  يقفل  التاريخ،  هذا  وبحلول 

نهائيا و ي�صب ر�صيده يف ح�صاب   302-086 اخلا�س رقم 

التخ�صي�س اخلا�س رقم 079-302 الذي ي�صبح عنوانه من 

الآن ف�صاعدا »ال�صندوق الوطني للمياه ال�صاحلة لل�صرب«.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 116: يقفل ح�صاب التخ�صي�س اخلا�س رقم 302-119، 

اجلزائر،  التظاهرة  وتنظيم  لتح�صري  الوطني  »ال�صندوق  املعنون 

نتائج  ر�صيده يف ح�صاب  2007« وي�صب  العربية  الثقافة  عا�صمة 

اخلزينة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يقفل   :117 املادة 

الر�صوم  تخ�صي�س  »�صندوق  عنوانه  الذي   ،302-051
املخ�ص�صة للموؤ�ص�صات ال�صمعية املرئية«.

يف  املوكلة  بالنفقات  التكفل  يتم  ف�صاعدا،  الآن  من 

البداية لهذا احل�صاب يف اإطار امليزانية العامة للدولة.

غري اأنه، ي�صتمر احل�صاب رقم 051-302، يف العمل اإىل 

غاية النتهاء من اإجراءات الإدراج يف امليزانية والذي يجب 

اأن يكون يف اأجل اأق�صاه 31 دي�صمرب 2015، ذلك التاريخ 

الذي يتم فيه اإقفال هذا احل�صاب نهائيا و�صب ر�صيده يف 

ح�صاب نتائج اخلزينة.    

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 118: جتمع عمليات ح�صابي التخ�صي�س اخلا�س رقم 

102-302، الذي عنوانه »�صندوق ترقية التناف�صية ال�صناعية« 
ال�صتثمار«  دعم  »�صندوق  عنوانه  الذي   ،302-107 ورقم 

املعنون   ،302-124 رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  �صمن 

»ال�صندوق الوطني لتاأهيل املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة«.

رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صابا  يقفل  الغر�س،  لهذا 

غاية  اإىل  �صريهما  وي�صتمر   ،302-107 ورقم   ،302-102
ح�صاب  �صري  تعديل  املت�صمن  التنظيمي  الإطار  و�صع 

التخ�صي�س اخلا�س رقم 124-302، الذي يجب اأن يكون 

يف اأجل اأق�صاه 31 دي�صمرب 2015.

اخلا�س  التخ�صي�س  يقفل ح�صابا  التاريخ،  وبحلول هذا 

رقم 102-302، ورقم 107-302، نهائيا وي�صب ر�صيدهما 

والذي   ،302-124 رقم  اخلا�س  التخ�صي�س  ح�صاب  يف 

لتاأهيل  الوطني  »ال�صندوق  ف�صاعدا  الآن  من  يعنون 

وترقية  ال�صتثمار  دعم  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 

التناف�صية ال�صناعية«.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 119: ي�صتمر عمل ح�صاب التخ�صي�س اخلا�س رقم 

ت�صيري عمليات  »�صندوق  عنوان  يحمل  الذي   302-134
النمو  دعم  برنامج  بعنوان  امل�صجلة  العمومية  ال�صتثمارات 

القت�صادي 2010 - 2014 « اإىل غاية اإقفاله.

امليزانية  اعتمادات  احل�صاب  هذا  يتلقى  الغر�س،  لهذا 

املمنوحة بعنوان الربنامج اجلاري التابع لربنامج دعم النمو 

القت�صادي 2010 - 2014.
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القانون  من   62 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :120 املادة 

املوافق   1421 عام  رم�صان  يف27  املوؤرخ   ،06-2000 رقم 

23 دي�صمرب �صنة 2000، املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2001، 
القانون  من   126 املادة  اأحكام  مبوجب  واملتممة  املعدلة 

 24 املوافق   1423 �صوال عام   20 املوؤرخ يف   ،11-02 رقم 

 ،2003 ل�صنة  املالية  قانون  واملت�صمن   ،2002 �صنة  دي�صمرب 

املعدلة واملتممة مبوجب اأحكام املادة 41 من القانون 11-11، 

املوؤرخ يف 16 �صعبان عام 1432 املوافق 18 يوليو �صنة 2011، 

واملت�صمن قانون املالية التكميلي ل�صنة 2011 وحترر كما ياأتي:

»املادة 62: يفتح ........ ) بدون تغيري اإىل غاية ( ........

ويقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات:

املوارد  ا�صتغالل  بعنوان  امل�صتحقة  التاوة  من  ح�صة   -

املعدنية الباطنية اأو احلفرية،

- ناجت حقوق حترير عقود مرتبطة بالت�صريحات املنجمية،

- ح�صة من ناجت الر�صم على امل�صاحة،

- كل النواجت الأخرى املرتبطة باأن�صطة الوكالت املنجمية،

يف  امل�صجلة  التكميلية،  العتمادات  احلاجة،  عند   -

ميزانية الدولة، ال�صرورية لإمتام مهمة الوكالت املنجمية،

- الهبات و الو�صايا.

يف باب  النفقات :

- متويل نفقات ت�صيري وجتهيز وكالة امل�صلحة اجليولوجية 

يف اجلزائر والوكالة الوطنية لالأن�صطة املنجمية،

- متويل برنامج الدرا�صات والبحث اجليولوجي واملنجمي 

واإعادة اإن�صاء الحتياطات حل�صاب الدولة .

الوكالت  بن�ضاط  املرتبطة  الأخرى  النفقات  كل   -

املنجمية«.

املادة 121: يفتح يف كتابات اخلزينة ح�صاب تخ�صي�س 

عمليات  ت�صيري  »�صندوق  عنوانه   ،302-143 رقم  خا�س 

ال�صتثمارات العمومية امل�صجلة بعنوان برنامج توطيد النمو 

القت�صادي 2019-2015«.

يقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات :

برنامج  اإطار  يف  �صنويا  املمنوحة  امليزانية  �صات  خم�صّ  -

توطيد النمو القت�صادي 2019-2015.

يف باب النفقات:

- النفقات املتعلقة بتنفيذ م�صاريع م�صجلة بعنوان برنامج 

توطيد النمو القت�صادي 2019-2015.

احل�صاب  لهذا  بال�صرف  اآمرين  والوّلة  الوزراء  يعد 

بالن�صبة للعمليات امل�صجلة لفائدتهم.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 122: تعدل اأحكام املادة 68 من الأمر رقم 01-10، 

املوؤرخ يف 16 رم�صان عام 1431 املوافق 26 غ�صت �صنة 2010، 

املت�صمن قانون املالية التكميلي ل�صنة 2010، وحترر كما ياأتي :

68: بفتح يف كتابات اخلزينة ح�صاب تخ�صي�س  ٍ»املادة 

عمومي  دعم  »�صندوق  وعنوانه   302-135 رقمه  خا�س 

للدولة لالأندية املحرتفة لكرة القدم«.

يقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات:

ـ خم�ص�س من ميزانية الدولة.

الفريق  مبباريات  اخلا�صة  املالعب  مداخيل  من   %1 ـ 

الوطني والأندية املحرتقة لكرة القدم. 

لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  التمويل  مداخيل  من   %2 ـ 

القدم والفريق الوطني وكذا الأندية املحرتفة لكرة القدم.

ـ الهبات و الو�صايا.

يف باب النفقات:

مع مراعاة اأحكام املادتني 52 و53 من القانون رقم 17-84، 

املوؤرخ يف 07 جويلية 1984، املعدل واملتمم،  املتعلق بقوانني 

املالية، متويل الدعم العمومي لالأندية املحرتفة لكرة القدم عن 

طريق تغطية النفقات املت�صلة مبا ياأتي:

- درا�صات اإجناز مراكز التدريب،

التدريب، مراكز  اإجناز  تكلفة  من  - متويل %100 

- اقتناء احلافالت،

- التكفل بـ 50% من م�صاريف تنقل الفرق عن طريق 

النقل اجلوي داخل الوطن مبنا�صبة املناف�صات الريا�صية،

املحرتفة  الأندية  تنقل  - التكفل بـ 50% من م�صاريف 

بالن�صبة للمباريات التي جتري يف اخلارج بعنوان املناف�صات 

التاأهيلية القارية اأو اجلهوية اأو العاملية،

فئات  من  الالعبني  اإيواء  مب�صاريف  التام  التكفل   -

ال�صباب مبنا�صبة تنقلهم بعنوان املناف�صات املحلية،

- دفع مرتب مدرب يو�صع حتت ت�صرف كل فريق من 
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فئات ال�صباب من الأندية املحرتفة،

اأموال راأ�س املال املتداول للنادي املحرتف لكرة  متويل 

اأربعة  وملدة  ا�صتثنائيا  �صنويا  دينار  مليون   25 مببلغ  القدم، 

)04( �صنوات ابتداء من تاريخ ن�صر قانون املالية ل�صنة 2015 

يف اجلريدة الر�صمية. 

التكوين  للتاأطري،  يخ�ص�س  التمويل  هذا  من   %50 -

م�صتوى  وتطوير  والإ�صهار  التكوين  ومراكز  واإن�صاء مدار�س 

موؤطري النوادي الريا�صية.

الوزير املكلف بالريا�صة هو الآمر بال�صرف لهذا احل�صاب.

لهذا  بال�صرف  الثانويون  الآمرون  هم  الريا�صة  مدراء 

احل�صاب«.

حتديد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم«.

املادة 123: تعدل اأحكام املادة 59 من القانون رقم 12-12، 

املوؤرخ يف 12 �صفر عام 1434 املوافق 26 دي�صمرب �صنة 2012، 

واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 2013، وحترر كما ياأتي:

»املادة 59: يفتح يف كتابات اخلزينة ....... ) بدون تغيري 

اإىل غاية( ............. والأمناء الولئيني للخزينة.

يف  الفالحية  امل�صالح  ومدير  الغابات  حمافظ  يت�صرف 

هذا احل�صاب، كل فيما يخ�صه، ب�صفته اآمرا ثانويا بال�صرف.

................. ) الباقي بدون تغيري ( ....................

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم«.

املادة 124: يفتح يف كتابات اخلزينة، ح�صاب تخ�صي�س 

خا�س حتت رقم 142-302 الذي عنوانه »�صندوق النفقة«.

يقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات:

- خم�ص�صات ميزانية الدولة؛

- مبالغ النفقة التي يتم حت�صيلها من املدينني بها؛

للت�صريع  وفقا  تن�صاأ  جبائية،  �صبه  اأو  جبائية  ر�صوم   -

ال�صاري املفعول لفائدة �صندوق النفقة.

- الهبات و الو�صايا؛

- متويالت اأخرى.

يف باب النفقات:

- مبالغ النفقة املدفوعة للم�صتفيدين منها.

يعد الوزير املكلف بالت�صامن الوطني هو الأمر بال�صرف 

لهذا احل�صاب.

يت�ضرف املدير الولئي للن�ضاط الجتماعي ب�ضفته اآمـرا 

بال�صرف ثانويا لهذا احل�صاب.

ي�صري هذا احل�صاب يف الكتابات املحا�صبيـة لأمني اخلزينة 

الرئي�صية واأمناء خزائن الوليات.  

ميكن ت�صيري ح�صاب التخ�صي�س اخلا�س رقم 142 - 302، 

باملك�صوف. 

ميزانية  من  خم�ص�س  طريق  عن  ت�صويته  يجب  اأنه  غري 

الدولة يف اأجل ل يتعدى نهاية كل �صنة مالية.

 حتدد  كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 125: تعدل اأحكام املادة 24 من الأمر رقم 05-05، 

املوؤرخ يف 18 جمادى الثانية عام 1426 املوافق 25 يوليو �صنة 

2005، واملت�صمن قانون املالية التكميلي ل�صنة 2005، املعدلة 
واملتممة، وحترر كما ياأتي:

»املادة 24: يفتح يف كتابات اخلزينة، ح�صاب تخ�صي�س 

ال�صندوق   « عنوانه  الذي   ،117-302 رقم  حتت  خا�س 

الوطني لدعم القر�س امل�صغر«.

يقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات:

.................... ) بدون تغيري( .........................

يف باب النفقات:

متدد فرتة متويل م�صاريع املواد الأولية يف وليات اجلنوب 

من �صنة 2015 اإىل غاية �صنة 2018.

.................. )الباقي بدون تغيري( ..................«

رقم  الأمر  من   136 املادة  اأحكام  تعدل   :  126 املادة 

املوؤرخ يف 19 يناير �صنة 1993، املت�صمن قانون املالية   ،01-93
 ،27-95 رقم  الأمر  من   190 باملادة  املعدلة   ،1994 ل�صنة 

�صنة  دي�صمرب   30 املوافق   1416 عام  �صعبان   8 يف  املوؤرخ 

1995، واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 1996، وباملادة 17 من 
الأمر رقم 96-14، املوؤرخ يف 8 �صفر عام 1417 املوافق 24 

ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  واملت�صمن   ،1996 �صنة  يونيو 

 4 يف  املوؤرخ   ،22-03 رقم  القانون  من   61 وباملادة   ،1996
 ،2003 �صنة  دي�صمرب   28 املوافق   1424 عام  القعدة  ذي 

واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 2004، وباملادة 79 من القانون 

رقم 04-21، املوؤرخ يف 17 ذي القعدة عام 1425، املوافق 

29 دي�صمرب �صنة 2004، واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 2005، 
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املعدلة باملادة 87 من القانون رقم 11-16، املوؤرخ يف 3 �صفر 

قانون  واملت�صمن   ،2011 دي�صمرب   28 املوافق   1433 عام 

املالية ل�صنة 2012، وتتمم وحترر كما ياأتي :

»املادة 136: يفتح يف كتابات اخلزينة ح�صاب تخ�صي�س 

اخلا�س  »ال�صندوق  عنوانه  الذي   ،302-069 رقمه  خا�س 

بالت�صامن الوطني«.

يقيد يف هذا احل�صاب :

يف باب الإيرادات :

....................... )بدون تغيري( .....................

يف باب النفقات :

- الإعانات املالية التي تقدمها الدولة بعنوان الت�صامن 

الوطني.

- اإعانة الدولة عن طريق اجلمعيات اخلريية والجتماعية.

- نقل اجلثامني مع مرافق واحد من واإىل املناطق النائية 

بداخل البالد.

- نقل جثامني اجلالية اجلزائرية باخلارج نحو اجلزائر.

حتدد كيفيات ..........)الباقي بدون تغيري( .............

الف�شل الرابع: اأحكام خمتلفة مطبقة 

على العمليات املالية للدولة

من   165 املادة  من  و10   6 الفقرتان  تعدل   :127 املادة 

الأمر رقم 94-03، املوؤرخ 31 دي�صمرب �صنة 1994، املت�صمن 

قانون املالية ل�صنة 1995 وتتمم كما ياأتي:

النفقات  املف�صل لالإيرادات،  التوزيع  6: يحدد  »الفقرة 

من  لل�صحة  العمومية  للموؤ�ص�صات  املالية  املنا�صب  و 

مدير  مع  بالت�صاور  بال�صحة  املكلف  الولئي  املدير  طرف 

املوؤ�ص�صة املعنية، طبقا ملدونة امليزانية املعمول بها يف حدود 

التوازن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  املخ�ص�صة  العتمادات 

امليزانياتي للموؤ�ص�صة. 

جت�صد املوؤ�ص�صة هذا التوزيع عن طريق مقرر الذي يخ�صع 

لتاأ�صرية املراقب املايل املوؤهل.

كل  ال�صحة  ملوؤ�ص�صات  املف�صلة  امليزانيات  على  يوافق 

من:

- ....................) بدون تغيري(.....................،

- ....................) بدون تغيري(.....................« 

»الفقرة 10: ميكن تعديل توزيع الإيرادات والنفقات وكذا 

املنا�صب املالية طبقا للت�صريع والتنظيم املعمول بهما، وذلك 

يف حدود العتمادات واملنا�صب املالية املخ�ص�صة بـ: 

والوزير  باملالية  املكلف  الوزير  بني  م�صرتك  قرار   -  1
موجهة  باعتمادات  الأمر  يتعلق  عندما  بال�صحة،  املكلف 

للموؤ�ص�صات العمومية لل�صحة التابعة لوليات خمتلفة.

يتعلق  عندما  بال�صحة،  املكلف  الوزير  من  قرار   -  2
لل�صحة  العمومية  للموؤ�ص�صات  موجهة  باعتمادات  الأمر 

لنف�س الولية.

يتعلق  عندما  بال�صحة  املكلف  الوزير  من  قرار   -  3
والتي  الأول  الباب  لفائدة  الثاين  الباب  باعتمادات  الأمر 

تخ�س نف�س املوؤ�ص�صة.

تر�ضل ن�ضخ من القرارات املذكورة يف النقاط 2 و3 اإىل 

وزير املالية.

عندما  لل�صحة،  الولئي  املدير  من  مقرر  مبوجب   -  4
نف�س  من  ف�صل  اإىل  ف�صل  من  باعتمادات  الأمر  يتعلق 

الباب والتي تخ�س نف�س املوؤ�ص�صة.

عندما  ال�صحة،  موؤ�ص�صة  مدير  من  مقرر  مبوجب   -  5
نف�س  من  مادة  اإىل  مادة  من  باعتمادات  الأمر  يتعلق 

الف�صل. 

ير�صل القرار واملقررات املت�صمنة التعديالت املن�صو�س 

املاليني  املراقبني  اإىل  و5،  و4   3 الفقرات  مبوجب  عليها 

املعنيني، مرفقة باملنا�صب املالية املفتوحة ل�صالح املوؤ�ص�صات 

العمومية لل�صحة.

يجب يف كل تعديل لتوزيع الإيرادات والنفقات الأخذ 

بعني العتبار التوازن يف ميزانية موؤ�ص�صة ال�صحة العمومية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة ، عند احلاجة، عن طريق 

التنظيم.

................. )الباقي بدون تغيري( ...................«

املادة 128: تكت�صي طابعا احتياطيا العتمادات امل�صجلة 

يف الف�صول التي تت�صمن نفقات الت�صيري الآتية:

الن�ضاط؛ رواتب   -  1
املختلفة؛ واملنح  التعوي�صات   -  2

الرواتب، منح ذات طابع  املتعاقدون،  3 - امل�صتخدمون 
عائلي وا�صرتاكات ال�صمان الجتماعي؛

العائلية؛ املنح   -  4
الجتماعي؛ ال�صمان   -  5
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امل�صبقة  والرواتب  التدريب  وتعوي�صات  املنح   -  6
وم�صاريف التكوين؛

العمومية  للموؤ�ص�صات  املخ�ص�صة  الت�صيري  اإعانات   -  7
ال�ضنة  الن�ضاط خالل  تبداأ  التي  اأو  املن�ضاأة حديثا  الإدارية 

املالية؛

الهيئات  اإزاء  اجلزائر  بالتزامات  املرتبطة  النفقات   -  8
الدولية )امل�صاهمات وال�صرتاكات(«.

اأحكام ختامية

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :129 املادة 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

                                حرر  باجلزائر، يف: ........................

                     املوافق: ..................................

            

        عبـد العزيـز بوتفليـقـة



45

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 6

اجلـدول )اأ(

الإيرادات النهـائية املطبقة على ميزانية الدولة ل�شنة 2015

املبالغ )باآلف دج(اإيرادات امليزانية

العادية  املوارد      -  1
اجلبائية: الإيرادات     1-1

001 -201-   حوا�صل ال�صرائب املبا�صرة.....................................

والطابع................................... الت�صجيل  002 -201-   حوا�صل 

الأعمال..................... على  املختلفة  الر�صوم  003 -201-   حوا�صل 

   منها الر�صم على القيمة امل�صافة علىاملنتوجات امل�صتوردة........................

املبا�صرة.............................. غري  ال�صرائب  201-  حوا�صل   -  004

005 -201-  حوا�صل اجلمارك...............................................

947.950.000
76.500.000

920.260.000
556.600.000

4.000.000
517.000.000

2.465.710.000املجموع الفرعي )1(
العادية: الإيرادات     2  -  1

006 - 201 -   حا�صل دخل الأمالك الوطنية..............................

للميزانية................................... املختلفة  007 -201-   احلوا�صل 

النظامية............................................ الإيرادات     -201- 008

22.000.000
62.000.000

84.000.000املجموع الفرعي )2(
الأخرى: الإيرادات    3  -  1

412.000.000                الإيرادات الأخرى....................................................
412.000.000املجموع الفرعي )3(

2.961.710.000جمموع املوارد العادية
البرتولية: اجلباية    -  2

1.722.940.000    011 -201- اجلباية البرتولية....................................................
4.684.650.000املجموع العام لالإيرادات
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اجلـدول )ب(

توزيع العتمادات بعنوان ميزانية الت�شيري ل�شنة 2015 ح�شب كل دائرة وزارية

املبالغ )دج(الــدوائــر الــوزاريــة

8.387.854.000رئا�صة اجلمهورية.............................................................................................
3.618.099.000م�صالح الوزير الأول........................................................................................ 
1.047.926.000.000الدفاع الوطني..............................................................................................
549.809.342.000الداخلية واجلماعات املحلية ..............................................................................
31.196.709.000ال�صوؤون اخلارجية...........................................................................................
74.707.836.000العدل.......................................................................................................
92.615.093.000املالية........................................................................................................
44.010.067.000الطاقة........................................................................................................
5.314.058.000ال�صناعة واملناجم...........................................................................................
255.101.097.000الفالحة و التنمية الريفية...................................................................................
252.333.450.000املجاهدين...................................................................................................
26.500.459.000ال�صوؤون الدينية والأوقاف...................................................................................
24.276.345.000التجارة......................................................................................................
12.549.139.000النقل........................................................................................................
21.144.492.000املوارد املائية.................................................................................................
9.930.760.0001الأ�صغال العمومية ........................................................................................
22.600.480.000ال�صكن والعمران واملدينة...................................................................................
746.643.907.000الرتبية الوطنية..............................................................................................
300.333.642.000التعليم العايل والبحث العلمي ...........................................................................
50.803.924.000التكوين والتعليم املهنيني...................................................................................
234.882.131.000العمل  والت�صغيل وال�صمان  الجتماعي.....................................................................
2.550.261.000التهيئة العمرانية والبيئة.....................................................................................
25.789.795.000الثقافة .....................................................................................................
131.653.688.000الت�صامن الوطني والأ�صرة  وق�صايا املراأة......................................................................
276.609.000العالقات مع الربملان ......................................................................................
381.972.062.000ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات ..................................................................
14.158.870.000ال�صباب.....................................................................................................
26.282.691.000الريا�صة ...................................................................................................
18.871.461.000الت�صال ..................................................................................................
3.985.130.000الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال ..................................................................
3.429.022.000ال�صياحة وال�صناعة التقليدية ..............................................................................
2.404.748.000ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية ..........................................................................
4.436.059.221.000املجموع الفرعي ..........................................................................................
536.219.273.000التكاليف امل�صرتكة ........................................................................................
4.972.278.494.000املجموع العام .............................................................................................
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اجلـدول )ج (

توزيع النفقات ذات الطابع النهائي ل�شنة 2015 ح�شب القطاعات

                  

)باآلف دج(         

اعتمادات الدفعرخ�س الربنامجالقطاعات

ال�صناعة...........................................

الفالحة والري....................................

دعم اخلدمات املنتجة..............................

املن�صاآت القاعدية القت�صادية والإدارية............

الرتبية والتكوين...................................

املن�صاآت القاعدية الجتماعية والثقافية............

دعم احل�صول على �صكن..........................

موا�صيع خمتلفة...................................

املخططات البلدية للتنمية.........................

5.195.000
209.437.700
32.657.500

1.854.278.110
227.829.040
151.366.500
234.307.880
800.000.000
100.000.000

5.541.000
315.957.500
49.802.200

1.078.715.730
250.809.500
207.589.800
293.678.000
500.000.000
100.000.000

3.615.071.7302.802.093.730املجموع الفرعي لال�شتثمار.......................
دعم الن�ضاط القت�ضادي ) خم�ض�ضات حل�ضابات 

التخ�صي�س اخلا�س وخف�س ن�صب الفوائد(........

-741.891.200

100.000.00070.000.000الربنامج التكميلي لفائدة الوليات.................

364.600.000271.800.000احتياطي لنفقات غري متوقعة.......................

464.600.0001.083.691.200املجموع الفرعي لعمليات براأ�ص املال ............

4.079.671.7303.885.784.930جمموع ميزانية التجهيز ..........................
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