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وال�صالة  حيم، 
ّ
الر حمن 

ّ
الر اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 

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

ويف  احلكومة،  اأع�صاء  وال�ّصادة  بال�صّيدة  الرتحيب  بعد 

ـ  ال�ّصنة  نهاية  مع  ـ  جاءنا  الذي  املالية  وزير  ال�صّيد  مقّدمتهم 

وبعد  2016؛  ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  مب�صروع 

نقا�ش مركز يف هذه القاعة، املطلوب منا الآن، حتديد املوقف 

والقت�صادية  املالية  ال�صيا�صة  تلّخ�ش  التي  الوثيقة  هذه  من 

للبالد خالل �صنة 2016.

ر جلنة 
ّ
اإذن، ومن دون اإطالة، اأحيل الكلمة اإىل ال�صّيد مقر

التكميلي  التقرير  علينا  ليقراأ  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون 

الذي اأعّدته اللجنة، حول م�صروع هذا القانون.

الرئي�ش،  �صّيدي  �صكرا  املخت�شة:  الّلجنة  مقرر  ال�شيد 

اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  حيم 
ّ
الر حمن 

ّ
الر اهلل  ب�صم 

املر�صلني.

ال�صيد رئي�ش جمل�ش الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير املالية ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية 

وال�صت�صراف،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ف باأن اأعر�ش عليكم التقرير التكميلي الذي اأعدته 
ّ
اأت�صر

جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�ش الأمة، حول ن�ش 

القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2016.

لقد �صنع ن�ش القانون املت�صمن قانون املالية �صنة 2016 

ودويل  وطني  �صياق  ياأتي يف  وهو  بامتياز، كيف ل  احلدث 

خا�ش متيز بركود اقت�صادي عاملي وانخفا�ش حاد يف اأ�صعار 

املنتجة  الدول  مداخيل  يف  تراجع  �صاحبه  املحروقات، 

للبرتول، اأثر �صلبيا على امل�صاريع التنموية وعلى ن�صبة النمو 

يف هذه الدول ومنها اجلزائر.

اإمنا  وقانون املالية مبا ت�صمنه من اأحكام وتدابري ت�صريعية 

هذا  حجم  من  �صئيال  م�صتوى  احلا�صر  الوقت  يف  يعك�ش 

التاأثري على امل�صتوى الجتماعي، نظرا لل�صيا�صة الجتماعية 

التي انتهجتها الدولة اجلزائرية منذ ال�صتقالل واإىل اليوم، 

والتي ل تعد الإجراءات املتخذة تراجعا عنها بقدر ما تعد 

ت�صحيحا للم�صار الذي يجب اأن تكون عليه، اإذ ل ميكن اأن 

واإمنا  فح�صب،  لالإنفاق  ت�صريعية  اأدوات  املالية  قوانني  تكون 

اأدوات لرت�صيده اأي�صا.

حم�رش اجلل�سة العلنية اخلام�سة ع�رشة

املنعقدة يوم الأربعاء 4 ربيع الأول 1437

املوافق 16 دي�سمرب 2015 

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

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير املالية؛

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

- ال�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛

- ال�صيدة وزيرة الت�صامن الوطني والأ�صرة وق�صايا املراأة؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  العا�شرة

والدقيقة اخلام�شة والأربعني �شباحا
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لقد خ�ص�ش ملناق�صة ن�ش قانون املالية ل�صنة 2016 ثالث 

جل�صات �صباحية وم�صائية يومي الإثنني والثالثاء 14 و 15 

 14 الإثنني  ليوم  ال�صباحية  تراأ�ش اجلل�صة   ،2015 دي�صمرب 

دي�صمرب 2015 ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ش املجل�ش، 

وح�صرها ممثل احلكومة ال�صيد عبد الرحمان بن خالفة، وزير 

املالية، وال�صيد طاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان.

وقد عرفت هذه اجلل�صة تقدمي ممثل احلكومة، وزير املالية، 

واخلارجي  الداخلي  ال�صياق  بالتف�صيل  فيه  تناول  عر�صا 

التي  الأ�صا�صية  واملوؤ�صرات   2016 ل�صنة  املالية  قانون  لن�ش 

اعتمدت يف بناء التوازنات القت�صادية الكلية واملالية، ف�صال 

ت�صمنها  التي  الت�صريعية  والتدابري  امليزانية  اجلوانب  عن 

واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  مقرر  بعده  تال  الن�ش، 

التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة حول الن�ش، اأعقبها 

تدخل عدد من الأع�صاء خالل املناق�صة العامة للن�ش.

الأمة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  فرتاأ�صها  امل�صائية  اجلل�صة  اأما 

وزير  احلكومة،  ممثل  وح�صرها  �صحري،  لزهر  حممد  ال�صيد 

املنتدب  والوزير  الربملان،  مع  العالقات  وزير  وكذا  املالية، 

لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية وال�صت�صراف.

اإىل عدد  وقد خ�ص�صت هذه اجلل�صة ملوا�صلة ال�صتماع 

اآخر من الأع�صاء الذين تطرقوا يف املناق�صة اإىل الكثري من 

اأنهم  غري  والوطنية،  املحلية  التنمية  تخ�ش  التي  الق�صايا 

ركزوا يف جانب كبري من مداخالتهم على البعد الجتماعي 

التي  والآثار   2016 ل�صنة  املالية  قانون  لن�ش  والقت�صادي 

ميكن اأن تنجر عنه.

 15 الثالثاء  يوم  �صباح  عقدت  التي  الثالثة  اجلل�صة  اأما 

دي�صمرب 2015 والتي تراأ�صها ال�صيد عبد القادر بن �صالح، 

روؤ�صاء  اإىل  لال�صتماع  خ�ص�صت  فقد  املجل�ش،  رئي�ش 

املجموعات الربملانية، ملجل�ش الأمة، لكل من حزب جبهة 

التحرير الوطني، حزب التجمع الوطني الدميقراطي والثلث 

وكان  الن�ش،  حول  ومواقفهم  باآرائهم  لالإدلء  الرئا�صي، 

الأمة  الثقة يف مقدرات  تاأكيدهم على �صرورة و�صع كامل 

واإمكانياتها الكبرية التي �صتجعلها قادرة على رفع التحدي، 

كما دعوا اإىل جتنب �صيا�صة الت�صكيك والتيئي�ش التي ينتهجها 

البع�ش يف كل منا�صبة، والتي لن توؤدي اإل اإىل الت�صوي�ش 

على اإجنازات الأمة وعزمها الدائم على جتاوز كل ال�صعاب 

مهما كان نوعها وم�صدرها، هذا عالوة على ت�صديدهم على 

�صرورة تر�صيد النفقات، وحماربة التهريب... اإلخ.

كّل  على  املالية،  وزير  احلكومة،  ممثل  اأجاب  وقد  هذا، 

واملالحظات  الأ�صئلة  تلك  ول�صيما  الأع�صاء،  مداخالت 

التي �صكلت قا�صما م�صرتكا بني اأغلب املداخالت واأحاطها 

بكثري من ال�صرح والتو�صيح.

الوزراء قد ح�صر  اأن عددا معتربا من  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

جل�صات مناق�صة ن�ش قانون املالية ل�صنة 2016.

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

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

طرحها  التي  والتو�صيات  الن�صغالت  بتمعن  فيها  در�صت 

والتو�صيحات  والردود  املناق�صة  خالل  املجل�ش  اأع�صاء 

التقرير  هذا  واأعدت  احلكومة،  ممثل  قدمها  التي  الوافية 

لفحوى  ملخ�ش  مقدمة،  على  ي�صتمل  الذي  التكميلي 

النقا�ش الذي دار بني اأع�صاء املجل�ش وممثل احلكومة، وراأي 

اللجنة وتو�صيات.

النقا�ش الذي دار بني اأع�صاء املجل�ش 

وممثل احلكومة

نتطرق فيما يلي باخت�صار لفحوى النقا�ش الذي دار بني 

العامة،  اجلل�صات  خالل  احلكومة،  وممثل  املجل�ش  اأع�صاء 

بدءا بعر�ش الن�ش ومرورا باملناق�صة وما طرحه الأع�صاء من 

احلكومة  ممثل  برد  وانتهاء  ومالحظات،  وان�صغالت  اأ�صئلة 

على مداخالتهم:

احلكومة: ممثل  عر�ش  يف  القانون  – ن�ش   1
يندرج  الن�ش  اأن  تدخلة  بداية  احلكومة يف  ممثل  اأو�صح 

�صمن عملية موا�صلة �صيا�صة الدعم امليزانياتي وتعزيز النمو 

توجيهات  من  اخل�صو�ش  وجه  على  املنبثق  امل�صعى  وفق 

الوزراء  جمل�ش  اجتماع  اإثر  على  اجلمهورية،  رئي�ش  فخامة 

الذي عقد يف �صهر دي�صمرب 2014.

كما اأو�صح اأن �صيا�صة امليزانية وقانون املالية املرتتب عنها، 

خالل  من  وبراغماتي  متنا�صق  تاأطري  �صمن  اندرجت  قد 

ت�صيري حذر للمخ�ص�صات املالية، وت�صجيل امل�صاريع اجلديدة 

وكذا  النفقات  اأوامر  وحتديد  املنا�صبة  التمويالت  ومنح 

و�صرح  عليها  تتاأ�ص�ش  التي  العنا�صر  وعدد  الدفع،  عمليات 

م�صامينها بالتف�صيل.

طرحها  التي  واملالحظات  والن�صغالت  – الأ�صئلة   2
الأع�صاء:

انتهجتها  التي  اجلبائية  املطابقة  عملية  جناعة  مدى  ما  ـ 

احلكومة، عقب اإ�صدار قانون املالية التكميلي ل�صنة 2015؟



5

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 8

الأربعاء 4 ربيع الأول 1437                                   املوافق 16 دي�شمرب 2015

ـ ما هي انعكا�صات زيادة الإنتاج يف ال�صوق البرتولية على 

توازناتنا املالية، ل�صيما يف ظل الت�صبع الذي ت�صهده حاليا؟

قطاعات  ترقية  اأجل  من  املتخذة  الإجراءات  هي  ما  ـ 

من  اأكرث  الآن  عليها  املعول  وال�صناعة،  ال�صياحة  الفالحة، 

اأي وقت م�صى يف تنويع القت�صاد الوطني؟

ـ ما هي اآثار تراجع الإنفاق العمومي على م�صتوى النمو، 

ل�صيما واأنها حمركه الأ�صا�صي؟

ـ ما هي الإجراءات املتخذة من اأجل اإعادة ثقة املواطن 

يف املنظومة اجلبائية، من اأجل تر�صيخ املُواطنة اجلبائية؟

ـ هل يفهم من التدابري املتخذة مبوجب ن�ش قانون املالية 

ل�صنة 2016، اأن الدولة قد تخلت عن طابعها الجتماعي، 

وبالتايل عن الفئات الجتماعية الأكرث ه�صا�صة؟

اخلارجية،  التمويالت  اإىل  باللجوء  الرتخي�ش  يعد  األ  ـ 

عودة للمديونية من جديد؟

العمومية  املوؤ�ص�صات  راأ�صمال  فتح  تربيرات  هي  ما  ـ 

املوؤ�ص�صات ال�صرتاتيجية من  ت�صتثن  القت�صادية، وملاذا مل 

هاته العملية، ما دامت القوانني املنظمة لها ل تتيح ذلك؟

ـ ملاذا مت رفع احلقوق اجلمركية بالن�صبة ل�صترياد جتهيزات 

الإعالم الآيل؟

امل�صتندي  القر�ش  جناعة  مدى  احلكومة  قيمت  هل  ـ 

يخ�ش  فيما  ول�صيما  اخلارجية،  التعامالت  يف  املفرو�ش 

حتويل العملة ال�صعبة؟

ـ ملاذا ل تتم ال�صتفادة من حمجوزات اجلمارك ل�صالح 

املنفعة العامة؟

النظر يف  اإعادة  الوقت احلايل  ال�صروري يف  األي�ش من  ـ 

التحويالت الجتماعية، وتوجيه الدعم مل�صتحقيه؟

الن�ش مت�ش  املقررة يف هذا  الزيادات  اأن كل  ترون  األ  ـ 

ت�صهيالت  منح  مت  حني  يف  للمواطن،  ال�صرائية  القدرة 

لأ�صحاب روؤو�ش الأموال؟

ـ هل اأخذ بعني العتبار عند اإعداد امليزانية، انتهاء اأجل 

عقود توريد الغاز مع �صركائنا؟

قانون  مبوجب  املقررة  التدابري  عن  الرتاجع  مت  هل  ـ 

املالية التكميلي ل�صنة 2009، والتي تندرج يف اإطار حماية 

القت�صاد الوطني؟

ـ تقدمي تو�صيحات ب�صاأن التنازل بالرتا�صي عن ممتلكات 

اجلماعات املحلية.

ـ ما م�صري العديد من م�صاريع التجهيز العمومي التي مت 

جتميدها، على م�صتوى الوليات؟

املايل  الحتواء  اأجل  من  املتخذة  الرتتيبات  تعد  هل  ـ 

للكتلة النقدية املتداولة يف ال�صوق غري الر�صمية كافية؟

النقدية  ال�صيا�صة  املعتمدة يف جمال  التدابري  تعد  ـ هل 

مع  يتفاعل  نحو  على  ال�صرف،  اأ�صواق  يف  بالتاأثري  كفيلة 

الن�صاط االقت�صادي؟

ال�صعبة  العملة  حتويالت  من  ال�صتفادة  ميكن  كيف  ـ 

ملغرتبينا؟ وملاذا ل يتم اعتماد مكاتب �صرف العملة، حل�صر 

ال�صوق املوازية؟

البنوك  ا�صتقاللية  ل�صمان  املقررة  الإجراءات  هي  ما  ـ 

العمومية، بغر�ش اإعدادها للمناف�صة؟

اإزاء  اتخاذها  احلكومة  تعتزم  التي  الإجراءات  هي  ما  ـ 

الوقت  يف  واخلدمات،  املواد  من  العديد  اأ�صعار  من  الرفع 

احلايل، وقبل دخول ن�ش هذا القانون حيز التطبيق؟

ـ اأمل يكن من الأف�صل انتهاج التدرج يف فر�ش الزيادات، 

مع الت�صريح بها للمواطن، وتقدمي املربرات املنا�صبة لذلك؟

ـ من �صاأن خف�ش �صعر الدينار اأن يرتتب عنه اآثار �صلبية 

الإجراءات  هي  ما  وعليه،  للمواطن،  ال�صرائية  القدرة  على 

املقررة للحد من تلكم الآثار؟

احلكومة: ممثل  قدمها  التي  والتو�صيحات  – الردود   3
روؤ�صاء  وكذا  الأع�صاء،  مداخالت  على  رده  قبل 

املجموعات الربملانية، ملجل�ش الأمة، اأثنى ممثل احلكومة على 

ما ورد فيها من اأفكار نرّية ومالحظات وجيهة، واأجمل ردوده 

على تلك املداخالت مبا يلي باخت�صار:

التطور  جمال  يف  ال�صت�صرافية  النظرة  بخ�صو�ش 

التذبذبات  ظل  يف  اأنه  احلكومة  ممثل  اأكد  القت�صادي، 

العمل  فاإن  العاملي،  القت�صاد  ي�صهدها  التي  والتقلبات 

تنظر  متخ�ص�صة،  جمموعات  عمل  على  ي�صتند  احلكومي 

موؤ�صرات  على  املحتملة  التداعيات  يف  واأ�صبوعيا  يوميا 

اقت�صادنا، �صواء على املدى املتو�صط، اأو على مدى الع�صرية 

القادمة، وهذا من حيث الإ�صالحات القت�صادية الواجب 

اإدخالها، واأكد من جهة اأخرى، اأنه لدينا فر�صيات ل تتعلق 

بتطور �صعر اجلباية البرتولية، بل بتطور الناجت الداخلي اخلام، 

علما اأننا بداأنا باخلروج تدريجيا من التبعية للمحروقات، كما 

اأ�صاف اأن قانون املالية، ورغم ما اأثري ب�صاأنه، فهو قانون عادي 

احلكومية  لل�صيا�صات  مكمل  وهو  ا�صتثنائي،  اأتى يف ظرف 

والقطاعية املعتمدة، والذي �صُيعزز بتحيني دقيق للن�صو�ش 
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ال�صفقات  قوانني:  غرار  على  اقت�صادنا  توؤطر  التي  القانونية 

العمومية، ال�صتثمار، اجلمارك واملوؤ�ص�صة.

وب�صاأن ال�صيا�صة الطاقوية وال�صتعمال الأق�صى ملواردنا، 

اأكد ممثل احلكومة اأن ال�صيا�صة املعتمدة تهدف اإىل ال�صعي 

من  للرفع  الدبلوما�صية،  فيها  مبا  الأ�صعدة،  جميع  عرب 

اإىل  ترمي  اإجراءات  �صن  جانب  اإىل  املحروقات،  م�صتويات 

والتهريب،  التبذير  من  واحلد  الطاقوي  ال�صتهالك  تر�صيد 

وكذا حتفيز التكنولوجيات املقت�صدة طاقويا وغري امللوثة، كما 

اإعطاء  الطاقوي،  والنتقال  للنجاعة  خمطط  اإطار  يف  �صيتم 

من  تدريجيا  واخلروج  املتجددة،  الطاقات  ل�صتعمال  وزن 

التبعية للطاقات الكال�صيكية.

وعن منظومة الدعم والإعانات، اأو�صح اأن هاته املنظومة 

تقوم على عدة اآليات و�صبل، وثمة اإعانات خمتلفة اقت�صادية 

و�صمنية،  �صريحة  اإعانات  اإىل  ت�صنيفها  ميكن  واجتماعية 

وكل منها يعتمد على العديد من الآليات، وم�صعى احلكومة 

املدى  على  املنظومة،  هاته  يف  التحكم  هو  املجال،  هذا  يف 

اأ�ص�ش  على  واحلفاظ  املو�صوع،  حل�صا�صية  وهذا  املتو�صط، 

ال�صروع يف  مت  اأنه  اأو�صح  ال�صدد،  وبهذا  الوطني،  الت�صامن 

من  الإعانات،  خمتلف  ت�صنيف  خالل  من  حتليلي  عمل 

بالعتماد على  منها، وهذا  امل�صتفيدون  رقعتها وكذا  حيث 

املو�صوع  هذا  ا�صتدراك  �صيتم  وعليه،  الدولية؛  التجارب 

ق�صد اخلروج عن النهج احلايل القائم على التعميم.

وب�صاأن م�صاألة التنازل عن اأمالك اجلماعات املحلية، اأو�صح 

 2016 ل�صنة  املالية  قانون  ن�ش  مبوجب  مت  اأنه  احلكومة  ممثل 

القرارات  اإخ�صاع  خالل  من  القانوين،  الإجراء  هذا  تعزيز 

التي تتخذها البلديات اإىل م�صادقة ال�صلطة  الو�صية.

اأو�صح  ال�صرائب،  وحت�صيل  اجلبائية  ال�صيا�صة  وعن 

ل�صتقطاب  اأ�صا�صيا  �صرطا  يعد  ال�صيا�صة  هاته  تثبيت  اأن 

يتم  ذلك،  اأجل  ومن  واخلارجية،  الوطنية  ال�صتثمارات 

العمل على حت�صني اأدوات التح�صيل على م�صتوى ال�صركات 

اأن  علما  البعدية،  املراقبة  تعزيز  وكذا  وال�صغرية،  الكبرية 

ال�صركات   اأرباح  على  لل�صريبة  ال�صريبي  املنتوج  من   ٪50
ي�صددها جزء حمدود وم�صدرها ال�صركات الكبرية، يف حني 

يبقى دور ال�صركات املتو�صطة �صئيال يف هذا املجال، ويبقى 

املكلفني،  لدى  ال�صريبية  املواطنة  تر�صيخ  اأجل  من  العمل 

وهذا للحجم الكبري للم�صتحقات غري املدفوعة.

وبخ�صو�ش �صيا�صة الحتواء املايل اأو فيما �صمي بربنامج 

المتثال اجلبائي الإرادي، اأكد ممثل احلكومة اأن العملية تعد 

بامتثال �صريبي، ولي�ش عفوا �صريبيا  احتواء ماليا م�صحوبا 

لأموال ذات م�صدر نظيف مل يتم الت�صريح بها، واأ�صاف اأن 

ن�صبة 7٪ املفرو�صة هي ن�صبة متداولة على ال�صعيد الدويل، 

اأما بخ�صو�ش اأجل انتهاء العملية، فاأكد اأن جميع العمليات 

اأجل  منح  مت  وقد  للت�صوية،  اأجل  على  تن�ش  لها،  امل�صابهة 

كاف لتطبيق برنامج المتثال اجلبائي )2017/1/1( وهذا 

ق�صد التمكني من الرتويج للعملية.

جديدة  �صيغ  اعتماد  مت  الأهداف،  نف�ش  حتقيق  وق�صد 

لالحتواء املايل، على غرار الدخار غري امل�صحوب بالفائدة.

الدخل  واأ�صحاب  اله�صة  الفئات  على  احلفاظ  وب�صاأن 

اأن ال�صعي قائم نحو ت�صويب  اأكد ممثل احلكومة  ال�صعيف، 

نظام الدعم، اإزاء املحتاجني، ف�صال عن �صيا�صات الدولة يف 

املجالت الجتماعية وال�صحية والتعليمية، من �صاأنها ك�صر 

كل الفوارق بني ال�صرائح الجتماعية، والتي تكملها �صيا�صة 

على  دليل  وخري  ال�صرائح،  هاته  لفائدة  الوطني  الت�صامن 

وكل  املر�صودة،  امليزانياتية  التخ�صي�صات  حجم  هو  ذلك، 

ذلك بناء على تعليمات فخامة رئي�ش اجلمهورية.

هو  القائم  املبداأ  اأن  اأو�صح  ال�صتدانة،  ق�صية  وعن 

ال�صتدانة  اإىل  اللجوء  وعدم  الوطنية  املوارد  ا�صتعمال 

مينع  ل  امل�صعى  هذا  ولكن  واملكلفة،  املجحفة  الكال�صيكية 

اعتماد متويالت حديثة ومركبة يف روؤو�ش الأموال واملخاطر 

واملعارف والربحية كذلك، والتي �صتفتح اآفاقا واعدة للعديد 

من القطاعات النا�صئة.

وب�صاأن اعتماد الدولر الأمريكي، اأكد اأن مرد ذلك يعود 

اإىل اأن حتديد مداخيلنا من املحروقات يتم بالدولر، ف�صال 

عن اإعداد ميزان املدفوعات، حيث تعد هاته العملة النقدية 

اأفاد  اأخرى،  الدولية؛ ومن جهة  هي املهيمنة يف املعامالت 

اأنه يتم التح�صري – حاليا – مع بنك اجلزائر من اأجل و�صع 

مع  التجارية  تبادلتها  نظرا حلجم  ال�صني،  مع  ت�صوية  اتفاق 

هذا البلد، من اأجل ا�صتعمال عملته.

اأكد  العام،  ولالإنفاق  للميزانية  احلذر  الت�صيري  وب�صاأن 

خالل  من  امل�صعى،  هذا  تعزز   67 املادة  اأن  احلكومة  ممثل 

ال�صتعمال الأمثل والأجنع للموارد امليزانية.

هاته  اأن  احلكومة  ممثل  اأو�صح  الدينار،  قيمة  وبخ�صو�ش 

امل�صاألة تندرج �صمن �صالحيات بنك اجلزائر، واأن ال�صعي 

خالل  من  الوطنية،  العملة  ت�صعرية  تقوية  اأجل  من  قائم 
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اقت�صادنا؛  الدينار يف قوة  اقت�صادنا، لأن قوة  تناف�صية  تقوية 

ويف نف�ش الإطار، اأ�صار اإىل عمل املوؤ�ص�صات الر�صمية على 

حماربة الظواهر ال�صلبية، التي تنال من جناعة اقت�صادنا، على 

غرار الغ�ش والفوترة امل�صطنعة اأو املفرطة.

وب�صاأن حتديث املنظومة امل�صرفية، اأكد ممثل احلكومة اأن 

امل�صريف،  القطاع  حتديث  اأجل  من  و�صي�صتمر  جار  العمل 

اأمالك  اجلمارك،  )ال�صرائب،  اجلبائية  الإدارات  وباقي 

الدولة( وهي ور�صات ثقيلة حتمل درجة كبرية من الأولوية، 

واملاأمول هنا اأن ي�صاهم بنك اجلزائر يف تن�صيط هاته العملية.

راأي اللجنة

توؤكد اللجنة وهي تنهي درا�صتها لن�ش القانون املت�صمن 

قانون املالية ل�صنة 2016، اأن ما ت�صمنه من اأحكام وتدابري 

ت�صريعية ينبغي قراءتها يف �صياقها القت�صادي واملايل الذي 

جاءت فيه ولي�ش مبعزل عنه، واأن ال�صيغة الت�صامنية لبع�ش 

الإجراءات لي�صت �صوى وقتية.

فالإرادة ال�صيا�صية القوية للدولة، ورغم �صعوبة املرحلة، 

مت  التي  التنموية  امل�صاريع  اإجناز  موا�صلة  على  العزم  عاقدة 

�صلم  يف  امل�صاريع  بع�ش  مترتب  واأن  اإجنازها،  يف  ال�صروع 

يتطلب  التي  املرحلة  هذه  مقت�صيات  اأملته  اإمنا  الأولويات 

جتاوزها اإجناح عملية ال�صتثمار وتنويعها، لربح الرهان بكل 

حكمة وروية، وبال تيئي�س اأو اإفراط يف التفاوؤل، وبالكثري من 

العمل والقليل من الكالم.

فالن�ش مبا ت�صمنه من حتويالت اجتماعية هامة تدخل يف 

�صميم ال�صيا�صة الجتماعية للدولة اجلزائرية، يكذب كل 

تلك املزاعم التي يطلقها البع�ش، كما اأن تنفيذها يجد رده 

يف الدعم املبا�صر وغري املبا�صر الذي تقدمه الدولة للمواطن، 

من خالل املواد الوا�صعة ال�صتهالك، املواد الطاقوية، مياه 

ال�صرب، و�صندوق التقاعد... اإلخ، هذا عالوة على جمانية 

الت�صغيل  املهنيني،  والتعليم  التكوين  اأطواره  بكل  التعليم 

بكل اأنظمته، ال�صكن وال�صحة... اإلخ.

ومن هذه  املنطلقات كلها، توؤكد اللجنة اأنها جتد يف ن�ش 

قانون املالية ل�صنة 2016، ن�ش املرحلة، التي كان من الالزم 

تكييفه معها.

اأع�صاء  به  اأو�صى  ما  بع�ش  اللجنة  تدرج  الأخري،  ويف 

الأمة،  ملجل�ش  الربملانية،  املجموعات  روؤ�صاء  وكذا  املجل�ش 

خالل مناق�صة ن�ش قانون املالية �صنة 2016، على  م�صتوى 

اجلل�صات العامة، وهي كما يلي:

املحروقات،  عن  بعيدا  الوطني  الدخل  م�صادر  تنويع  ـ 

من خالل خمطط �صياحي متو�صط وبعيد املدى، ين�ش على 

وكذا  اخلدمات،  م�صتوى  وحت�صني  ال�صرورية  املرافق  توفري 

ت�صجيع ال�صياحة  الداخلية.

ل  خزانا  باعتباره  الوطني  بال�صتثمار  اأكرث  الهتمام  ـ 

ين�صب من الإمكانيات والكفاءات.

ـ اإيالء املزيد من العناية والهتمام للقطاع الفالحي، من 

اأجل حتقيق الكتفاء الذاتي.

ـ منح الأولوية لال�صتثمار الوطني املنتج وتنويع القت�صاد 

على اأ�صا�ش ع�صرنة الن�صيج ال�صناعي.

التبذير  ت�صهد  التي  املواد  بع�ش  يف  ال�صتهالك  كبح  ـ 

ثقافة  ن�صر  خالل  من  املواطنني  وتوعية  والإ�صراف، 

ال�صتهالك العقالين.

التي  للمنتجات  بالن�صبة  خ�صو�صا  الواردات  تقلي�ش  ـ 

ميكن اإنتاجها حمليا.

ـ اإعتماد تدابري اأكرث مالءمة لمت�صا�ش ال�صيولة النقدية 

خارج القطاع امل�صريف واملايل.

ـ تر�صيد الإنفاق العام والتحكم اأكرث يف التكاليف.

ـ توجيه ال�صتثمار نحو املوؤ�ص�صات العمومية التي تواجه 

�صعوبات للنهو�ش بها، واحلفاظ على منا�صب ال�صغل.

ـ موا�صلة ترقية الطاقات اجلديدة واملتجددة.

ـ ال�صتثمار يف ال�صناعة التكريرية ملنتوجاتنا البرتولية.

الحتياجات  وذوي  اله�صة  الفئات  اإح�صاء  �صرورة  ـ 

اخلا�صة من اأجل اأن يذهب الدعم مل�صتحقيه فقط.

�صرورة التن�صيق بني الدوائر الوزارية املختلفة لو�صع حّد 

لالنتهازيني وامل�صاربني، حماية للم�صتهلك.

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

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

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

القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2016، �صكرا وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

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

تالوته التقرير التكميلي الذي اأعّدته اللجنة؛ والآن وقبل 

اأن ن�صرع يف عملية حتديد املوقف  من م�صروع هذا القانون؛ 

اإليكم بع�ش املعطيات اخلا�صة باجلل�صة:

ـ عدد احل�صور : 94 ع�صًوا،
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ـ التوكيالت: 29،

ـ املجموع: 123،

ـ الن�صاب املطلوب: 105 اأ�صوات.

الأمة،  ملجل�ش  الناظمة  الن�صو�ش  يف  وارد  هو  ملا  ووفقا 

وبعد الجتماع والت�صاور مع روؤ�صاء املجموعات الربملانية مت 

التفاق على الت�صويت على م�صروع هذا القانون بكامله.

اإذن، اأعر�ش م�صروع القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 

بكامله: عليه  للت�صويت   2016
ـ الرجاء من امل�صّوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكراً.

ا.
ً
ـ الرجاء من امل�صوتون بال اأن يرفعوا اأيديهم ...... �صكر

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكراً.

التوكيالت:

ـ الرجاء من امل�صّوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكراً.

ا.
ً
ـ الرجاء من امل�صوتون بال اأن يرفعوا اأيديهم ...... �صكر

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكراً.

اأع�صاء  وال�ّصادة  ال�صّيدات  باأن  جميعا  لحظتم  لقد  

جمل�ش الأمة قد �صادقوا جميعاً على ن�ش القانون املت�صمن 

قانون املالية ل�صنة 2016، با�صتثناء �صوتني عار�صاه، فهنيئا 

للقطاع، و�صكرا لل�صّيدات وال�ّصادة الأع�صاء.

)ت�شفيق(

اأعترب باأن هذا الت�صفيق هو تزكية  ال�شّيد الرئي�ص: كما 

للت�صويت الذي كان برفع الأيدي.

اأ�صاأل ال�صّيد وزير املالية هل يريد اأخذ الكلمة؟ 

على  وال�صالم  وال�صالة  اهلل  ب�صم  املالية:  وزير  ال�شّيد 

مولنا ر�صول اهلل.

نحمد اهلل على اأن و�صلنا اإىل اآخر مرحلة يف درا�صة ن�ش 

اأ�صا�صي بالن�صبة لالقت�صاد، بالن�صبة للبلد وبالن�صبة لالأمة.

للتو�صيات  اهتمام  بكل  ا�صتمعت  باأنني  اأقول  اأن  اأوّد 

املدرجة يف التقرير التكميلي، اأثمنها و�صاأعمل على تبليغها  

ـ مثل التو�صيات التي اأتت من الغرفة ال�صفلىـ  اإىل زميالتي 

وزمالئي اأع�صاء احلكومة للتكفل بها تدريجيا، وهي بالن�صبة 

العمل  اأولويات  تقت�صيه  ملا  وثيقة  وكذلك  قوي  �صند  اإلينا 

احلكومي.

اأع�صاء  وال�ّصادة  ال�صّيدات  الرئي�ش،  �صّيدي  فاإذن، 

زميالتي  املجل�ش،  اأع�صاء  وزمالئي  زميالتي  املجل�ش، 

بربكة   ـ  اليوم  الت�صويت  مت  لقد  احلكومة،  اأع�صاء  وزمالئي 

نقا�ش ثري  2016، بعد  املالية ل�صنة  قانون  اهلل ـ على  ن�ش 

والغرفة  ال�صفلى  الغرفة  مع   طويلة  جل�صات  خالل  وا�صع 

العليا للربملان، وكانت مالحظاتكم �صاهدة على مدى تعّلق 

ممّثلي الأمة مبقت�صيات النمّو والتحّكم ال�صارم يف ال�صيا�صات 

والأدوات التي متكننا من حت�صني القت�صاد وتطويره وحتديثه 

اليوم  فبم�صادقتكم  نعي�صه؛  الذي  ال�صتثنائي  الظرف  يف 

على ن�ش قانون املالية ل�صنة 2016 اأعطيتمـ  �صّيدي الرئي�ش، 

احلكومي  للطاقم  ـ  املجل�ش  اأع�صاء  وال�ّصادة  ال�صّيدات 

قوّياً،  قانونيا،  �صندا  واملحلية  املركزية  العمومية  ولل�صلطات 

مّيكننا ـ اإن �صاء اهلل ـ من موا�صلة املجهود التنموي وتطويره 

امليزانية  موارد  على  وت�صفي  اقت�صادنا  حتمي  منّو  وترية  نحو 

ومع  الوطن  داخل  تعبئتها  من  لبّد  جديدة،  مالية  موارد 

�صركائنا املتمّيزين خارج الوطن، واأنا متيّقن اأن هذا الن�ش 

تنويع  ل�صالح  الت�صريعي  للعمل  حقيقية  م�صافة  قيمة  ميثل 

اقت�صادنا والنهو�ش به نحو اقت�صاد نا�صئ، فاأوّد اأن اأ�صكركم 

ـ  الأمة  اأع�صاء جمل�ش  �صادتي  الرئي�ش، �صيداتي  ـ �صيدي 

على اإثراءاتكم وعلى الثقة التي عرّبمت عنها جتاه ن�ش قانون 

موا�صلة  ت�صجيعا وعزما على  يزيدنا  مّما   ،2016 ل�صنة  املالية 

ال�صّيد  اجلمهورية،  رئي�ش  فخامة  لربنامج  امليداين  التنفيذ 

�صادقتم  الذي  للحكومة  وبرنامج  بوتفليقة،  العزيز  عبد 

عليه، والذي نطّبقه حتت اإ�صراف وبتو�صيات يومية من دولة 

الوزير الأّول، ال�صّيد عبد املالك �صاّلل؛ وال�صكر مو�صول 

ال�صوؤون القت�صادية واملالية  اأع�صاء جلنة  اإىل  على الأخ�ّش 

ورئي�صها ومقررها على املجهودات املبذولة، وّفقنا اهلل؛ وهناك 

باآية من  – ذكرنا  الرئي�ش  تندوف -  �صيدي  اأخ كرمي من 

اآيات القراآن نزلت يف حق �صّيدنا يو�صف عليه ال�صالم، وهي 

قوله تعاىل: »قال اجعلني على خزائن الأر�ش اإين حفيظ 

عليم« واأقول كذلك اإّنني حفيظ عليم؛ وّفقنا اهلل ملا فيه خري 

البالد، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

)ت�شفيق(

ال�شّيد الرئي�ص: هل يريد رئي�ش اللجنة املخت�صة الكلمة؟ 

ل. تف�صّ
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ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة:

�صّيدي الرئي�ش،

لزمالئي  وامتناين  �صكري  عن  اأعرّب  اأن  اأود  بداية، 

اأع�صاء جلنة القت�صادية واملالية ملجل�ش الأمة وكذا زميالتي 

وحكمتهم  رزانتهم  على  املوقر،  جمل�صنا  اأع�صاء  وزمالئي، 

واجلو الهادئ وامل�صوؤول الذي �صاد نقا�ش ن�ش هذا القانون، 

اقت�صادية  ظروف  يف  لنا  قّدم  الذي   ،2016 املالية  قانون 

ة، نقا�ش �صاهم باخلروج بفكرة �صليمة  خارجية وداخلية خا�صّ

عن الو�صع الذي نحن فيه.

�صّيدي الرئي�ش،

الركود القت�صادي العاملي، ف�صل اأع�صاء منظمة الأوبيك 

حّدا  ي�صع  �صامل  توافق  لإيجاد  الأخري  الجتماع  خالل 

لنهيار اأ�صعار املحروقات واإحلاح الدول امل�صاركة يف اجتماع 

باري�ش احلايل )cop 21( كّلها معطيات ت�صري اإىل التقّل�ش 

الكبري لدور الطاقات التقليدية.

جيل  اآخر  نحن  رمبا  الرئي�ش،  �صّيدي  ت�صاوؤم،  دون  من 

ي�صتفيد من ريع نعمة املحروقات التي حبانا بها اهلل، ولكن 

اأّول جيل ي�صتطيع، بل هو ملزم اأن يحّول امل�صار القت�صادي 

من  ميكننا  متنّوع،  اقت�صاد  نحو  التحّدي  ويرفع  للجزائر 

 2016 ل�صنة  املالية  قانون  ومن خالل  اأزمة،  لأية  الت�صّدي 

نحن ن�صع معامل حتمي املواطن يف كّل املجالت الجتماعية.

اجلبائية  والتحفيزات  العمومية  املوؤ�ص�صات  فرتقية  

للخوا�ش لدليل على ت�صجيع وتو�صيع الإنتاج الوطني.

5 ماليري  يقارب  ما  ـ  الرئي�ش  �صّيدي  ـ  اجلزائر  ت�صتورد 

بكثري  يفوق  ب�صعر  البرتول  ومنتوجات  الوقود  من  دولر 

الو�صع  هذا  والتبذير،  للتهريب  عر�صة  جعلتها  بيعها،  �صعر 

اخلا�ش يلزمنا اتخاذ تدابري حلماية اقت�صادنا يف ظل احرتام 

قانون ال�صراكة مع الحتاد الأوروبي، املنطقة العربية الكربى 

العاملية  املنظمة  اإىل  الن�صمام  فكرة  واأفق   
ّ
احلر للتبادل 

للتجارة، دون امل�صا�ش ب�صيادة البالد ول بقوانني موؤ�ص�صاتنا 

�صعبة  الظروف  اإن  �صحيح،  حتميها.  التي  ال�صرتاتيجية 

ف 
ّ
ولكنها لي�صت باملحتومة، لأننا مازلنا منلك هام�صا للت�صر

علينا  يتوّجب  وعليه  ودراية؛  ب�صرية  الأمور عن  وا�صتدراك 

طاقوي  منط  نحو  والتوّجه  الذاتي  لالكتفاء  الفالحة  ترقية 

جديد، ن�صمن من خالله منّوا اقت�صاديا دائما يحفظ بالدنا 

من ارتدادات الأزمة القت�صادية العاملية التي طال اأمدها.

�صّيدي الوزير،

نحن نثّمن ما جاء به هذا القانون ولكن يف ظّل العدل 

بخ�صو�ش   )8( املادة  ملا جاء يف  تع�صف  ودون  والإن�صاف، 

على  ونحن  جّدا،  مهّم  الّطعن  جلنة  وتفعيل  اجلبائي  الّرهن 

باأن تو�صيع الوعاء ال�صريبي هو حّق، ون�صعى من وراء  يقني 

كل هذا حتقيق برنامج فخامة رئي�ش اجلمهورية 2015ـ  2019 

الذي ي�صمن العي�ش الكرمي للمواطن وازدهار البالد. 

اعملوا  »وقل  عملكم:  يف  وال�صداد  التوفيق  لكم  اأمتنى 

ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون«، وال�صالم عليكم.

املخت�صة؛  اللجنة  رئي�ش  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شّيد 

ببع�ش  اأديل  اأن  يل  اإ�صمحوا  للعادة  وخالفا  املرة  هذه  ويف 

املنا�صبة  لأن  �صرورية  اأراها  التي  والأفكار  املالحظات 

تقت�صيها.

واحلدث ي�صتوجب ت�صجيل بع�ش هذه املالحظات والتي 

اأغلبنا  اأو  نتقا�صمها  مالحظات  عن  عبارة  احلقيقة  يف  هي 

يتقا�صمها وفيها اأقول:

القانون  ن�ش  على  امل�صادقة  اإىل  وُفقنا  حلظات  منذ 

بعد  اأ�صحى  الذي  امل�صروع   ،2016 املالية  قانون  املت�صمن 

قانوناً  الأمة  جمل�ش  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  م�صادقة 

�صيدخل حيز التطبيق، بعد اإم�صاء فخامة الرئي�ش عليه قبل 

نهاية ال�صهر اجلاري.

اأدوات  اأوتيت من  اإن الأغلبية مبا  اأقول - واحلمد هلل - 

واأن  قانونا،  امل�صروع  جعل  من  الد�صتور  يكفلها  قانونية 

املعار�صة بجميع اأطيافها قد اأ�صمعت اأو بّلغت موقفها، �صواء 

يف الغرفة الأوىل اأو يف جمل�صنا، وقد لفتت النتباه اإىل ما تراه 

جديرا باأن يلفت النتباه يف اإطاره، والتعبري عن الراأي من 

اأثناء مناق�صة م�صروع  اأثارتها  خالل النقا�صات العلنية التي 

قانون املالية ل�صنة 2016، وهي النقا�صات التي اعتادت ُقبة 

الربملان احت�صانها.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

قوانني  كانت  التعددي  الربملان  يف  العمل  مبا�صرة  منذ 

ـ  العموم  ال�صعب ـ على  الدوام �صانحة ملمثلي  املالية على 

للخو�ش يف ال�صاأن العام الوطني وطرح ان�صغالتهم والدفع 

باجلهاز التنفيذي للعمل اأكرث مبا يخدم املواطنات واملواطنني.

 2016 ل�صنة  املالية  قانون  ن�ش  يف  الواردة  التدابري  اإن 

العام  ال�صالح  حلقيقة  النت�صار  قاعدة  عن  البتة  ت�صذ  مل 

للمواطن وللدولة يف جوانبه املختلفة.
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فالتقليد املعمول به عرَب احلفاظ على م�صتوى التحويالت 

املعتمدة من طرف  النفقات  و�صْقف  متوا�صل  الجتماعية 

العائلة  ورفاه  الب�صرية  والتنمية  العمومي  لال�صتثمار  الدولة 

اجلزائرية متوا�صل هو الآخر.

مع  يتعاطى  قانون  هو   2016 املالية  قانون  بالطبع  لكن 

ال�صعبة  القت�صادية  »بالتقلبات«  م�صوبة  اقت�صادية  مرحلة 

امل�صتويات  على  م�صتقر  غري  دويل  مناخ  يف  جتري  وهي 

الأمنية، ال�صيا�صية والقت�صادية.

�صادة والعقلنة 
ّ
اإن اأكرب موؤ�صرات هذا القانون هو احلزم والر

التو�صيفات  عن  البعد  كل  بعيد  لذلك  فهو  الت�صيري،  يف 

مراميها  باتت  والتي  الأيام  هذه  ن�صمعها  التي  الت�صاوؤمية 

وا�صحة للعيان باعتبارها »حّمالة« لُنَذِر التهويل واالإحباط، 

ونحمد اهلل �صبحانه وتعاىل على اأن ال�صعب اجلزائري متفطن 

ه اإىل الفو�صى.
ّ
لهكذا تاأويالت و�صينارويوهات حتاول جر

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

للفعل  ومالم�صتي  الربملانية  جتربتي  اأن  واثقاً  اأعتقد 

حرية  مب�صاحات  الفتخار  اإىل  تدفعني  وطننا  يف  الربملاين 

الراأي والتعبري املتاحة لنا يف الربملان اجلزائري ولكن املمار�صة 

اأي�صا تف�صي بي اإىل التذكري باأن هناك اأو�صاعا متليها ظروف 

الإذعان  اإىل  امل�صهد  الفاعلني يف  تدفع  اأن  يجب  ا�صتثنائية 

اأول اإىل مفهوم الأغلبية حني اتخاذ القرار واحرتام الروؤى 

والطروحات الأخرى حني املناق�صات.

اإىل  ب�صلة  متت  ل  مبفردات  والرتا�صق  الأ�صوات  فعلو 

موروثنا يف التعامل مع بع�ش التطورات تدفعني اإىل القول:

اإنه حان الوقت ليفهم اجلميع اأن التعبري عن الراأي من 

حق اجلميع لكن ر�صم ال�صيا�صات احلكومية وتنفيذها )بعد 

موافقة الربملان( هو حق للحكومة امل�صكلة من الأغلبية.

اأّيتها ال�صيدات، اأّيها ال�صادة ،

اإن فخامة رئي�ش اجلمهورية �صعى منذ توليه ال�صاأن العام 

اإىل توخي منهج املرحلية يف اإخراج  البلد من م�صائق اأزمتها 

اإىل م�صارف احللول التي ينعم بها ال�صعب اليوم.

وروية  بهدوء  يعمل  ولزال  الرئي�ش  ال�صيد  عمل  لقد 

الوئام  اأثمرت  ال�صيا�صات  هذه  امل�صوؤولية،  روح  تطبعها 

والتنمية  النمو  مع  اجلزائر  وواءمت  الوطنية  وامل�صاحلة 

وقطعت دابر �صلة اجلزائر مع التخلف والفقر.

كما اأن �صيا�صات ال�صيد رئي�ش اجلمهورية احتاطت ملثل 

2016 يوا�صل  املالية ل�صنة  الُع�صر هذه؛ وعليه فقانون  اأيام 

جت�صيد خمطط رئي�ش اجلمهورية لدعم النمو وفق مقت�صيات 

الظروف واملرحلة.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

قانون  مل�صروع  العلنية  النقا�صات  �صانحة  اأتاحت  لقد 

مبختلف  ال�صعب  ممثلي  جلميع  الفر�صة   2016 للعام  املالية 

األوانهم ال�صيا�صية للحوار وتدار�ش اأو�صاع البالد واأي�صا اإىل 

ذلك  اأن  واأعتقد  البع�ش،  لبع�صهم  والإن�صات  ال�صتماع 

كّله كان فيه نفع وفائدة.

اإن قانون املالية ل�صنة 2016  يف نهاية  الأمر، فاإننا نقول 

والعاديني  الأكفياء  اجلزائريني  جلميع  مالية  قانون  حقا  ُيعد 

والتخلف  التباطوؤ  مظاهر  ا�صتئ�صال  يبغي  قانون  معا، 

ي�صعى  قانون  واملبادرات،  الأفكار  انعدام  وحتى  وغياب 

لإيجاد ظروف مواتية لإثمار اإنتاجية فعلية تعود بالنفع على 

اجلزائريات واجلزائريني.

�ش الفرتة 
ّ
واإن علينا اأن ن�صاعف من جمهوداتنا واأن نكر

الثناء على  العمل والنجاح، مهمتنا  القادمة لرتقية مفاهيم 

نذر  �صيا�صات  جتاوز  عرب  اإّل  هذا  يتاأتى  ولن  الناجحني، 

هو  واحد  فعدّونا  املعار�صة،  اأجل  من  واملعار�صة  التهويل 

الك�صل والف�صاد وثقافة احلقد واإعاقة اأعمال النا�ش.

اإنني اأدعو اجلميع، فاعلني �صيا�صيني ونا�صطني جمعويني 

ومواطنات ومواطنني، اإىل االنخراط يف م�صعى فخامة رئي�س 

اإىل  باجلزائر  والولوج  املرحلة  »م�صاعب«  لتجاوز  اجلهورية 

بكفاءات  ب�صرية،  وموارد  متنوع  باقت�صاد  اأرقى،  م�صتويات 

عالية، وما ذلك على اجلزائريات واجلزائريني مب�صتحيل.

ة اأخرى هنيئاً للقطاع، 
ّ
�صكرا لكم على كرم الإ�صغاء ومر

التقريرين  �صاغوا  وللذين  ناق�صوا،  للذين  للجميع،  و�صكراً 

وللذين عربوا عن املوقف بروح م�صوؤولية عالية.

�صكرا لكم؛ واجلل�صة مرفوعة.

)ت�شفيق(

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة 

والدقيقة الثالثني �شباحًا
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املت�شمن قانون املالية ل�شنة 2016

اإن رئي�ص اجلمهورية ،

و125  و122   119 املواد  ل�صيما  الد�صتور،  على  بناء  ـ 

و126 منه ؛

ـ ومبقت�صى القانون رقم 84ـ17، املوؤرخ يف 8 �صوال عام 

1404 املوافق 7 يوليو �صنة 1984، واملتعلق بقوانني املالية، 
املعدل واملتمم؛

ـ وبعد راأي جمل�ش الدولة؛

ـ وبعد م�صادقة الربملان،

ـ ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

اأحكـام متهيديــة

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

يف �صنة 2016 حت�صيل ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم املماثلة 

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

املداخيل واحلوا�صل الأخرى ل�صالح الدولة طبقا للقوانني 

والن�صو�ش التطبيقية اجلاري بها العمل عند تاريخ ن�صر هذا 

القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

ال�صعبية.

كما يوا�صل خالل �صنة 2016، طبقا للقوانني والأوامر 

بها  اجلاري  التطبيقية  والن�صو�ش  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  142 من  املادة  اأحكام  تعدل   :2 املادة 

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

الذين  بال�صريبة  املكلفني  على  يتعني   :142 »املادة 

على  ال�صريبة  يف  تخفي�صات  اأو  اإعفاءات  من  ي�صتفيدون 

املمنوح  املهني  الن�صاط  على  والر�صم  ال�صركات،  اأرباح 

ال�صتثمار،  دعم  اأجهزة  اإطار  ال�صتغالل يف  مرحلة  خالل 

المتيازات  ح�صة  من   ٪30 باملائة  ثالثني  ا�صتثمار  اإعادة 

املوافقة لهذه الإعفاءات اأو التخفي�صات يف اأجل اأربع )4( 

�صنوات ابتداء من تاريخ اختتام ال�صنة املالية التي تخ�صع 

نتائجها للنظام التف�صيلي.

�صنة      كل  بعنوان  ال�صتثمار  اإعادة  عملية  تتم  اأن  يجب 

اأو عدة �صنوات مالية متتالية. 

يف حالة تراكم ال�صنوات املالية، يح�صب الأجل املذكور 

اأعاله ابتداء من اختتام ال�صنة املالية الأوىل.

يرتتب على عدم احرتام  هذه الأحكام اإعادة ا�صرتداد 

التحفيز اجلبائي مع تطبيق غرامات جبائية من�صو�ش عليها 

يف مثل هذه احلالة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند احلاجة، مبوجب 

قرار وزاري م�صرتك �صادر من الوزير املكلف باملالية والوزير 

املكلف بال�صناعة.

ال�صرائب  قانون  171 من  املادة  اأحكام  تعدل   :3 املادة 

املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

»املادة 171: تخ�صم من الدخل ........... )بدون تغيري 

حتى( .......... البحث العلمي.
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قرار  مبوجب  املوؤ�ص�صة  يف  التطوير  بحث  اأن�صطة  حتدد 

م�صرتك بني الوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالبحث 

العلمي«.

املادة 4: تعدل وتتمم اأحكام املادة 222 مكرر من قانون 

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

» املادة 222 مكرر: تدفع ن�صبة 50٪ ........... )بدون 

تغيري حتى( ...... اإىل هذه الأخرية.

50٪ من ح�صة الر�صم على الن�صاط املهني  تدفع ن�صبة 

هذه  اإىل  اجلزائر  لولية  التابعة  املتبقية  للبلديات  العائدة 

املعنية  للبلديات  ماأجورة  غري  خدمات  مقابل  الأخرية، 

وامل�صجلة يف اتفاقية بني الولية والبلديات «.

املادة 5: تتمم اأحكام املادة 261 ـ ز من قانون ال�صرائب 

املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

» املادة 261 ـ ز: يح�صب الر�صم ...........)دون تغيري 

حتى (.......... الأرا�صي الفالحية.

يف  املتواجدة  املبنية  غري  للملكيات  بالن�صبة  اأنه  اإل 

املناطق العمرانية اأو الواجب تعمريها والتي مل تن�صاأ عليها 

بنايات منذ ثالث )03( �صنوات ابتداء من تاريخ احل�صول 

احلقوق  فاإن  التجزئة،  رخ�صة  �صدور  اأو  البناء  رخ�صة  على 

امل�صتحقة ب�صدد الر�صم العقاري ترفع اإىل 4  اأ�صعاف«.

ال�صرائب  قانون  356 من  املادة  اأحكام  تعدل   :6 املادة 

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

»املادة 356: 1( اإىل 5( ........ ) بدون تغيري(............

ال�صريبة من طرف  املتبقى من  الر�صيد  ت�صفية  يتم   )6
الأدنى،  الدينار  اإىل  املبلغ  ويجرب  بال�صريبة  املكلفني  هوؤلء 

بعد  اأي�صا،  م�صبق  اإخطار  دون  طرفهم  من  دفعه  يتم  كما 

خ�صم االأق�صاط املدفوعة يف اأجل اأق�صاه يوم اإيداع الت�صريح 

املن�صو�ش عليه يف املادة  151 من قانون ال�صرائب املبا�صرة 

والر�صوم املماثلة .

جدول  طريق  عن  ال�صريبة  من  املتبقى  الر�صيد  يدفع 

اإ�صعار بالدفع.

اإذا جتاوزت الت�صبيقات....)الباقي بدون تغيري( ..........

7( .............. )الباقي بدون تغيري( ....................
 .»................ تغيري(  بدون  )الباقي   ............  )8

ال�صرائب  قانون  370 من  املادة  اأحكام  تعدل   :7 املادة 

املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

»املادة 370 : توؤدى ال�صرائب والر�صوم املذكورة يف هذا 

القانون ....... ) بدون تغيري حتى( التحويل والدفع الآيل«.

ال�صرائب  قانون  388 من  املادة  اأحكام  تعدل   :8 املادة 

املبا�صرة والر�صوم املماثلة وحترر كما ياأتي:

»املادة 388: للخزينة العمومية رهن قانوين على جميع 

بالن�صبة  وذلك  بال�صريبة،  للمدينني  العقارية  الأمالك 

اجلبائية  والغرامات  اأنواعها  مبختلف  ال�صرائب  لتح�صيل 

املذكورة يف هذا القانون.

وياأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ ت�صجيله 

ابتداء  اإل  ت�صجيله  ميكن  ل  حيث  العقارية،  املحافظة  يف 

من  التاريخ الذي فر�صت فيه على املكلف بال�صريبة زيادة         

اأو غرامة لعدم اإمتام الدفع«.

الق�شم الثاين: الت�شجيل

)للبيان(

الق�شم الثالث: الطـابـع

 

قانون  من  و309   300 املادتني  اأحكام  تعدل   :9 املادة 

الطابع، وحترران كما ياأتي:

من  ابتداء  ال�صنوية  الق�صيمة  تعريفة  300: حتدد  »املادة 

�صنة و�صعها لل�صري، وذلك وفق اجلدول املبني اأدناه:

ال�صيارات التي ل يزيد عمرها تعيني ال�صيارات

عن خم�ش )05( �صنوات

ال�صيارات التي يزيد عمرها 

عن خم�ش )05( �صنوات

ال�شيارات النفعية املخ�ش�شة لال�شتغالل :

- حتى 2.5 طن )با�صتثناء ال�صيارات املهياأة ك�صيارات نفعية(.

- اأكرث من2.5 طن حتى 5.5  طن.

- اأكرث من 5.5 طن.  

6.000
12.000
18.000

3.000
5.000
8.000
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»املادة 309: يوزع حا�صل تعريفة الق�صيمة كالآتي:

ـ 20٪ »لل�صندوق الوطني للطرقات والطرق ال�صريعة«،

للجماعات  والت�صامن  ال�صمان  »ل�صندوق   ٪30 ـ 

املحلية«،

ـ  50٪ »مليزانية الدولة«.

املادة 10: تعدل وتتمم اأحكام املادة 147 مكرر 6 من 

قانون الطابع، وحترر كما ياأتي:

)........... الر�صم  تعريفة  6حتدد   : مكرر   147 »املادة 

بدون تغيري حتى(.............

IV- معدات ال�صري:

  حتدد ال�صيارات، معدات ال�صري، الدراجات النارية 

والدراجات مبحرك املعنية بهذا الر�صم، عند احلاجة، مبوجب 

قرار من وزير املالية. 

الأ�صخا�ش:................)الباقي  نقل  �صيارات  ـ   V
بدون تغيري(......................

اخلا�صعة  مبحرك  والدراجات  النارية  الدراجات  ـ   VI

للرتقيم: ...)بدون تغيري اإىل حتى(....

يقتطع  ال�صري،  يف  الأول  ال�صتعمال  بعنوان  ـ   VII
امل�صتورد الر�صم، بالن�صبة لإعادة البيع على حالها، وي�صددها 

كما هو من�صو�ش عليه يف جمال الطابع...... )الباقي بدون 

تغيري(......... «.

قانون  من   302 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :11 املادة 

الطابع، وحترر كما ياأتي : 

» املادة 302: تعفى من الق�صيمة :

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

- ال�صيارات املزودة مبحرك ي�صري بوقود غاز البرتول املميع 

اأو بوقود الغاز الطبيعي«.

136 من قانون الطابع كما  اأحكام املادة  12: تتم  املادة 

ياأتي:

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

�صتة  لر�صم طابع قدره  قانونية ل�صالحيته  اجلزائر لكل فرتة 

النفقات،  كل  تغطي  دج(   6.000( جزائري  دينار  اآلف 

دج(   12.000( األف  ع�صر  اثني  مببلغ  الر�صم  هذا  يحدد 

بالن�صبة جلواز ال�صفر املت�صمن 50 �صفحة.

بدون  )الباقي   ..................... الر�صم  هذا  يدفع 

تغيري( ......................«.

املادة 13: تن�صاأ مادة  136 مكرر يف قانون الطابع وحترر 

كما ياأتي: 

مبلغ الق�صيمة بالدينار تعيني ال�صيارات

عمرها  يزيد  �صيارات 

 )10( ع�صر  عن 

�صنوات

عمرها  يزيد  �صيارات 

 )6( �صت  عن 

ع�صر  اإىل  �صنوات 

)10( �صنوات

يرتاوح  �صيارات 

ثالث  بني  ما  عمرها 

اإىل  �صنوات   )3(

�صت )6( �صنوات

عمرها  يقل  �صيارات 

 )3( ثالث  عن 

�صنوات

�صيارات �صياحية 

و�صيارات مهياأة 

ك�صيارات نفعية ذات 

قوة:

500

1.500

3.000

1.000

2.000

4.000

1.500

3.000

6.000

2.000

4.000

10.000

اأح�صنة   6 حتى  ـ 

بخارية. 

اأح�صنة   9 اإىل  من7  ـ 

بخارية. 

اأح�صنة   10 من  ـ 

بخارية فاأكرث.

التعريفةاخل�صائ�ش

بدون تغيريال�صنف الأول:...)بدون تغيري (...

بدون تغيريال�صنف الثاين:...)بدون تغيري (...

بدون تغيريال�صنف الثالث:...)بدون تغيري (...
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لأفراد  ال�صفر  جواز  اإ�صدار  يخ�صع  مكرر:   136 »املادة 

�صتة  يعادل مبلغ  لر�صم طابع  باخلارج  املقيمة  اجلالية اجلزائرية 

اآلف دينار جزائري )6000 دج( ح�صب اأ�صعار �صرف الدينار 

مقابل العمالت الأجنبية بالن�صبة جلواز ال�صفر العادي، ويحدد 

هذا الر�صم مببلغ اثني ع�صر األف )12.000 دج( ح�صب اأ�صعار 

�صرف الدينار مقابل العمالت الأجنبية، بالن�صبة جلواز ال�صفر 

املت�صمن 50 �صفحة«.

الق�شم الرابع: الر�شوم على رقم الأعمال

املادة 14: تعدل اأحكام املادة 23 من قانون الر�صوم على 

رقم الأعمال، وحترر كما ياأتي:

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

امل�صافة بـ ٪7 .

والأ�صغال  واملواد  املنتوجات  على  املعدل  هذا  ويطبق 

والعمليات اخلدمات املبينة اأدناه:

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

املتعلقة: العمليات   )2
ـ بالغاز الطبيعي )جت رقم 27.11.21.00( وهذا بالن�صبة 

ل�صتهالك يقل عن 2500 ترم لكل ثالثة اأ�صهر؛

وهذا   ،)27.16.00.00 رقم  )جت  الكهربائية  الطاقة  ـ 

بالن�صبة ل�صتهالك الكهرباء منخف�ش التوتر يقل عن 250  

كيلو واط لل�صاعة لكل ثالثة اأ�صهر؛

3( اإىل 16(............) بدون تغيري(.....................
والربوبان  والبوتان   الثقيل  اأويل  املازوت/غاز   )17
املميع،  البرتول  غاز  �صكل  على  امل�صتهلك  وخليطهما 

ل�صيما كوقود )غاز البرتول املميع/ وقود(.

18(  اإىل 28(.............)بدون تغيري(..............«.

املادة 15: تعدل اأحكام املادة 28 مكرر من قانون الر�صوم 

على رقم الأعمال، وحترر كما ياأتي:

الدولة،  ميزانية  ل�صالح  يوؤ�ص�ش  مكرر:   28 املادة   «

امل�صتوردة                    لها،  املماثلة  اأو  البرتولية  املنتوجات  على  ر�صم 

اأو املح�صل عليها يف اجلزائر، ل�صيما يف م�صنع حتت املراقبة 

اجلمركية.

اجلدول  املذكورة يف  املنتوجات  على  الر�صم  هذا  يطبق 

الآتي وفقا للمعدلت الآتية :

حتدد  املالية،  قانون  خالل  من  زيادة  اإقرار  لحقا  �صيتم 

مببلغ �صنوي اأدنى، وذلك وفقا للو�صعية املالية والقت�صادية.

املادة 16: تعدل اأحكام املادة 43 من قانون الر�صوم على 

رقم الأعمال، و حترر كما ياأتي:

»املادة 43: يجب اأن يكون املدينون بال�صريبة، القابلون 

لال�صتفادة من اأحكام املادة 1-42و2 واملادة 42 مكرر، قد 

الولئي  املدير  يتخذه  اعتمادهم مبوجب مقرر  حت�صلوا على 

لل�صرائب املخت�ش اإقليميا«.

املادة 17: تعدل اأحكام املادة 76 من قانون الر�صوم على 

رقم الأعمال، وحترر كما ياأتي:

» املادة 76: 1 ـ على كل �صخ�ش يقوم بعمليات خا�صعة 

قبل  ير�صل  اأن  اأو  ي�صلم  اأن  امل�صافة،  القيمة  على  للر�صم 

ال�صرائب  قاب�ش  اإىل  �صهر  كل  من  يوما   )20( الع�صرين 

اخت�صا�صه،  دائرة  الرئي�صية يف  اإقامته  اأو  مقره  يوجد  الذي 

جممل  طرف  من  املحققة  العمليات  مبلغ  فيه  يبني  ك�صفا 

موؤ�ص�صاته.

املن�صو�ش  اأداوؤها  الواجب  امل�صتحقة  ال�صريبة  دفع  اإن 

بيان املنتوجاترقم التعريفة اجلمركية

01-01
48-01
49-01

الأح�صنة، احلمري...)بدون تغيري حتى(...

ورق جرائد يف لفائف اأو على �صكل اأوراق.

كتب، كتيبات....) الباقي بدون تغيري(....

رقم التعريفة 

اجلمركية

الر�صم )دج/تعيني املواد

هكتلرت(

م.10.27

م.10.27

م.10.27

م.10.27

م.11.27

البنزين املمتاز.....

البنزين العادي ....

البنزين اخلايل من 

الر�صا�ش .....

غاز اأويل.......

املميع  البرتول  غاز 

/ الوقود ......

600،00
500،00

600،00
100،00

..) بدون تغيري(...
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يف  الت�صريح،  اإيداع  بتاريخ  يتم  ل  اأن  ميكن  اأعاله،  عليها 

يتم  فاإنه  املقررة،  الآجال  تتجاوز  دفع  بعمليات  القيام  حالة 

تطبيق غرامات التاأخر عن الدفع املن�صو�ش عليها يف املادة 

402 من قانون ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم املماثلة، حتت�صب 
واجبة  املفرو�ش  من  فيه  كانت  الذي  التاريخ   من  ابتداء 

الأداء.

ميلكون  ل  الذين  بال�صريبة  للمدانني  يرخ�ش  اأنه  غري   )2
..... )الباقي بدون تغيري(.....«.

الر�صوم  قانون  من   108 املادة  اأحكام  18:تعدل  املادة 

على رقم الأعمال، وحترر كما ياأتي:

» املادة 108: يرتتب عن فر�ش ال�صريبة التلقائي الناجت 

 44 1 و2 و3 من املادة  عن هذا التقييم الوارد يف املقاطع  

من قانون الإجراءات اجلبائية، اإعداد جدول �صريبي قابل 

لال�صتحقاق فورا يحتوي، ف�صال عن احلقوق الأ�صلية، على 

غرامة مقدارها 25٪ من�صو�ش عليها يف املادة 115 من هذا 

القانون«.

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

املادة 19: تعدل اأحكام املادة 351 من قانون ال�صرائب 

غري املبا�صرة وحترر كما ياأتي:

» املادة 351: تختم الدمغة امل�صتعملة على امل�صنوعات 

�صمن ال�صروط املحددة من قبل االإدارة اجلبائية«.

قانون  من  مكرر   485 املادة  اأحكام  تعدل   :20 املادة 

ال�صرائب غري املبا�صرة، وتتمم كما ياأتي:

املحددة  الكيفيات  وفق  يح�صل  مكرر:   485 »املادة 

البث  اأجهزة  ا�صتعمال  عن  ر�صم  اأدناه،  املذكورة  املادة  يف 

الإذاعي والتلفزي وتوابعها، ي�صتمل على ما ياأتي:

1 ـ ر�صم ثابت على كل م�صرتك خا�ش لدى ال�صركات 
املوكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يحدد كما ياأتي:

ـ 25 دج.........) الباقي بدون تغيري(..................«.

من  مكرر6   485 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :21 املادة 

قانون ال�صرائب غري املبا�صرة، وتتمم كما ياأتي:

بتوزيع  املوكلة  ال�صركات  تكلف   :6 مكرر   485 »املادة 

الثابت ...    الر�صم  اإيراد هذا  الكهرباء والغاز بجمع وحتويل 

) الباقي بدون تغيري ( ...... «.

من  مكرر7   485 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :22 املادة 

قانون ال�صرائب غري املبا�صرة، وتتمم كما ياأتي:

»املادة 485 مكرر 7: يدفع حا�صل الر�صوم امل�صار اإليها يف 

املادة 485 مكرر اأعاله يف ح�صاب التخ�صي�ش اخلا�ش رقم 

املمنوحة  الر�صوم  تخ�صي�ش  »�صندوق  املعنون   051-302
ملوؤ�ص�صة ال�صمعيات واملرئيات«.

الر�صم  ب�صدد  املحققة  التح�صيالت  مبلغ  من  وتقتطع 

املوكلة  ال�صركات  لفائدة   ٪2 بن�صبة  التقدير  ح�صة  الثابت 

بتوزيع الكهرباء والغاز«.

الق�شم اخلام�ص مكرر: اإجراءات جبائية

قانون  من   20-8 املادة  اأحكام  تعدل   :23 املادة 

الإجراءات اجلبائية، وحترر كما ياأتي:

»املادة 20: 1 ميكن لأعوان الإدارة اجلبائية................

)بدون تغيري حتى( من طرف امل�صلحة.

التحقيقات.................)بدون  اإجراء  ميكن  ل   )2
تغيري حتى( مفت�ش على الأقل.

..................)بدون  الرقابة  حق  الإدارة  متار�ش   )3
تغيري حتى( املحا�صبة املعدة بوا�صطة الإعالم الآيل.

تغيري  .......)بدون  اإجراء  يف  ال�صروع  ميكن  ل   )4
حتى( اإعالم املكلف بال�صريبة بذلك.

بطالن................)بدون  طائلة  حتت  ميكن،  ل   )5
تغيري حتى( املادة 19 اأعاله.

التقومي...............)بدون  باإعادة  الإ�صعار  ير�صل   )6
تغيري حتى(لري�صل مالحظاته.

من  حتى(  تغيري  القبول.........)بدون  حالة  يف   )7
طرف املكّلف بال�صريبة.

ينتهي  عندما  اأدناه،   96 املاّدة  اأحكام  مراعاة  مع   )8
التحقيق يف املحا�صبة اخلا�صة بفرتة معّينة، بالن�صبة ل�صريبة 

كان  اإذا  ما  وبا�صتثناء  ال�صرائب،  من  جمموعة  اأو  ر�صم  اأو 

اأعطى  اأو  تدلي�صية  مناورات  ا�صتعمل  قد  بال�صريبة  املكّلف 

ميكن  ل  التحقيق،  خالل  خاطئة  اأو  كاملة  غري  معلومات 

التقييدات  لنف�ش  جديدة  مراقبة  يف  ت�صرع  اأن  لالإدارة 
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ال�صرائب  لنف�ش  بالن�صبة  مذكرات  اأو   فواتري  احل�صابية، 

والر�صوم، وبالن�صبة لنف�ش الفرتة .

على  حتى(  تغيري  بدون  تقدمي....)  عدم  يثبت   )9
املح�صر «.

املادة 24: تعدل اأحكام املادة 21 من قانون الإجراءات 

اجلبائية وحترر كما ياأتي:

اجلبائية.......... الإدارة  لأعوان  ميكن   )1  :21 »املادة 

)بدون تغيري حتى( مداخيل متمل�صة من ال�صريبة.

............................ بتحقيق  القيام  ميكن  ل   )2
)بدون تغيري حتى( مفت�ش على الأقل.

............................. بتحقيق  القيام  ميكن  3(ل 
)بدون تغيري حتى( مب�صت�صار يختاره هو. 

................................ بطالن  طائلة  حتت   )4
)بدون تغيري حتى( ن�صاط خفي. 

............................... العون  يكون  ما  5(عند 
)بدون تغيري حتى( مالحظاته.

6( مع مراعاة اأحكام املاّدة 96 اأدناه، عندما يتم النتهاء 
ال�صاملة  اجلبائية  الو�صعية  يف  معّمق  حتقيق  اإجراء  من 

اجلبائية  لالإدارة  يجوز  ل  الدخل،  على  لل�صريبة  بالن�صبة 

بعد ذلك ال�صروع يف حتقيق جديد اأو مراقبة الوثائق خا�صة 

بنف�ش الفرتة ونف�ش ال�صريبة...)الباقي بدون تغيري(...«.

املادة 25: تلغى اأحكام املادة 36 من قانون الإجراءات 

اجلبائية.

املادة 26: تعدل اأحكام املادة 81 من قانون الإجراءات 

اجلبائية وحترر كما ياأتي: 

راأيا حول  الطعن  اأن تبدي جلان  1( ميكن   :81 املادة   «

املبا�صرة  بال�صرائب  املتعلقة  بال�صريبة  املكلفني  طلبات 

والر�صوم املماثلة وكذا بالن�صبة للر�صوم على رقم الأعمال، 

الوعاء                       يف  املرتكبة  الأخطاء  ت�صليح  اإىل  اإما  والرامية 

اأو ح�صاب ال�صريبة، واإما ال�صتفادة من حق ناجم عن حكم 

ت�صريعي اأو تنظيمي.

تغيري  )بدون   .......... باإ�صدار  الطعن  جلان  تلزم   )2
حتى( انق�صاء الأجل املمنوح للجنة لكي تبت يف الطعن.

كما  اللجان،  عن  ال�صادرة  الآراء  تعلل  اأن  يجب   )3

الإدارة،...)بدون  تقرير  امل�صادقة على  يجب يف حالة عدم 

للمكلف  القرار  ويبلغ  الرئي�ش.  طرف  من  حتى(  تغيري 

طرف  من  احلالة،  ح�صب  واحد،  �صهر  اأجل  يف  بال�صريبة 

مدير املوؤ�ص�صات الكربى اأو املدير الولئي لل�صرائب.

4( تعترب اآراء اللجان نافذة با�صتثناء تلك الآراء املخالفة 
�صراحة لأحكام القانون اأو التنظيم �صاري املفعول.

لأحد  �صراحة  خمالف  اللجنة  راأي  ي�صدر  عندما 

اأحكام القانون اأو التنظيم ال�صاري املفعول، فاإن على مدير 

املوؤ�ص�صات الكربى اأو املدير الولئي لل�صرائب اإ�صدار قرار 

م�صبب بالرف�ش ب�صاأنه، والذي يجب اأن يبلغ اإىل ال�صاكي.

جلان  اأع�صاء  ُيعنّي  ال�صرائب،  اإدارة  ممثلي  با�صتثناء   )5
الطعن لعهدة ثالث �صنوات، قابلة للتجديد.

وامل�صاركة،  للح�صور  تعوي�صا  الطعن  جلان  لأع�صاء  مينح 

حتدد قيمته وكيفية منحه عن طريق مقرر �صادر عن الوزير 

املكلف باملالية«.

قانون  من  مكرر   81 املادة  اأحكام  تعدل   :27 املادة 

الإجراءات اجلبائية وحترر كما ياأتي:

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

1) تن�صاأ، لدى كل ولية، جلنة طعن لل�صرائب املبا�صرة 
تت�صكل  امل�صافة  القيمة   على  والر�صم  املماثلة  والر�صوم 

من:

املحا�صبني  اخلرباء  م�صف  يعينه  ح�صابات  حمافظ  ـ 

وحمافظي احل�صابات واملحا�صبون املعتمدون رئي�صا، يف حالة 

وجود حمافظ ح�صابات بالولية، ويف احلالة املخالفة، يختار 

اأع�صاء اللجنة الولئية للطعن من بينهم رئي�صا.

ـ ع�صو )1( من املجل�ش ال�صعبي الولئي؛

برتبة  بالتجارة  املكلفة  الولئية  املديرية  عن   )1( ممثل  ـ 

نائب مدير؛

بال�صناعة برتبة  ـ ممثل )1( عن املديرية الولئية املكلفة 

نائب مدير؛

وحمافظي  املحا�صبني،  اخلرباء  م�صف  عن   )1( ممثل  ـ 

احل�صابات املحا�صبون املعتمدون؛

وال�صناعة  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة  عن    )1( ممثل  ـ 

الكائن مقرها بالولية؛

ـ ممثل )1(  عن الغرفة اجلزائرية  للفالحة الكائن مقرها 

بالولية؛
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رئي�ش  احلالة،  ح�صب  اأو،  لل�صرائب  الولئي  املدير  ـ 

مركز ال�صرائب اأو رئي�ش املركز اجلواري لل�صرائب اأو ممثليهم 

الذين لهم، على التوايل، رتبة نائب مدير اأو رئي�ش م�صلحة 

رئي�صية.

يف حالة الوفاة اأو ال�صتقالة اأو اإقالة اأحد اأع�صاء اللجنة، 

يتم القيام بتعيني جديدة.

ميكن للجنة اأن ت�صم، اإذا اقت�صت احلاجة، خبريا موظفا 

يكون له �صوت ا�صت�صاري.

توكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة اإىل عون 

تكون لديه على الأقل رتبة مفت�ش مركزي لل�صرائب، يعينه 

املدير الولئي لل�صرائب.

يخ�صع اأع�صاء اللجنة  لاللتزام بال�صر املهني املن�صو�ش 

عليها مبوجب املادة 65 من قانون الإجراءات املهنية.

بالق�صايا  املتعلقة  الطلبات  حول  راأيا  اللجنة  تبدي 

النزاعية التي يكون جمموع مبالغها من احلقوق والغرامات 

اأقل              الأعمال(  رقم  على  والر�صوم  املبا�صرة  )ال�صرائب 

اأو ي�صاوي ع�صرين مليون دينار )20.000.000 دج( والتي 

الكلي        بالرف�ش  قرارا  ب�صاأنها  الإدارة  اأ�صدرت  واأن  �صبق 

اأو اجلزئي.

مرتني  رئي�صها  من  ا�صتدعاء  على  بناء  اللجنة  جتتمع 

اأغلبية  بح�صور  اإل  اللجنة  اجتماع  ي�صح  ول  ال�صهر.  يف 

ممثليهم  اأو  بال�صريبة  املكلفني  اللجنة  وت�صتدعي  الأع�صاء. 

اأن  اللجنة  على  يجب  الغر�ش،  ولهذا  اأقوالهم.  ل�صماع 

تبلغهم ال�صتدعاء قبل ع�صرين )20( يوما من تاريخ انعقاد 

اجتماعها.

يجب اأن تتم املوافقة على اآراء اللجنة باأغلبية الأع�صاء 

�صوت  يكون  الأ�صوات،  ت�صاوي  حالة  ويف  احلا�صرين، 

رئي�ش  مي�صيها  التي  الآراء  هذه  وتبلغ  مرجحا.  الرئي�ش 

اإىل املدير الولئي  اللجنة بوا�صطة الكاتب، ح�صب احلالة، 

تاريخ  ابتداء من  اأيام   )10( ع�صرة  اأجل  لل�صرائب خالل 

اختتام اأ�صغال اللجنة.

يف  للطعن  جلنة  جهوية،  مديرية  كل  لدى  تن�صاأ،   )2
وتت�صكل  الأعمال  رقم  على  والر�صوم  املبا�صرة  ال�صرائب 

من :  

املحا�صبيني،  اخلرباء  م�صف  يعينه  ح�صابات  حمافظ  ـ 

وحمافظي احل�صابات املحا�صبون املعتمدون، رئي�صا.

ـ املدير اجلهوي لل�صرائب اأو ممثله، برتبة نائب مدير؛

نائب  برتبة  للخزينة،  اجلهوية  املديرية  عن   )1( ممثل  ـ 

مدير؛

بالتجارة، برتبة  ـ ممثل )1( عن املديرية اجلهوية املكلفة 

نائب مدير؛

الولية  يف  بال�صناعة  املكلفة  املديرية  عن   )1( ممثل  ـ 

مكان تواجد املديرية اجلهوية لل�صرائب، برتبة نائب مدير؛

ـ ممثل )1( عن الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�صناعة؛

ـ ممثل )1( عن الغرفة اجلزائرية  للفالحة الكائن مقرها 

بالولية.

وحمافظي  املحا�صبيني،  اخلرباء  م�صف  عن   )1( ممثل  ـ 

احل�صابات املحا�صبون املعتمدون.

يف حالة الوفاة اأو ال�صتقالة اأو اإقالة اأحد اأع�صاء اللجنة، 

يتم القيام بتعيني جديد.

ميكن للجنة اأن تعني، اإذا اقت�صت احلاجة، خبريا موظفا 

يكون له �صوت ا�صت�صاري.

توكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة اإىل عون 

تكون لديه على الأقل رتبة مفت�ش مركزي لل�صرائب، يعينه 

املدير اجلهوي لل�صرائب.

يخ�صع اأع�صاء اللجنة  لاللتزام بال�صر املهني املن�صو�ش 

عليها مبوجب املادة 65 من قانون الإجراءات املهنية.

بالق�صايا  املتعلقة  الطلبات  حول  راأيا  اللجنة  تبدي 

النزاعية التي يفوق جمموع مبالغها من احلقوق والغرامات 

ع�صرين  الأعمال(  رقم  على  والر�صوم  املبا�صرة  )ال�صرائب 

مليون دينار )20.000.000 دج( ويقل اأو ي�صاوي �صبعني 

مليون دينار )70.000.000 دج( والتي �صبق واأن اأ�صدرت 

الإدارة ب�صاأنها قرارا بالرف�ش الكلي اأو اجلزئي.

مرتني  رئي�صها  من  ا�صتدعاء  على  بناء  اللجنة  جتتمع 

اأغلبية  بح�صور  اإل  اللجنة  اجتماع  ي�صح  ول  ال�صهر.  يف 

ممثليهم  اأو  بال�صريبة  املكلفني  اللجنة  وت�صتدعي  الأع�صاء. 

اأن  اللجنة  على  يجب  الغر�ش،  ولهذا  اأقوالهم.  ل�صماع 

تبلغهم ال�صتدعاء قبل ع�صرين )20( يوما من تاريخ انعقاد 

اجتماعها.

يجب اأن تتم املوافقة على اآراء اللجنة باأغلبية الأع�صاء 

�صوت  يكون  الأ�صوات،  ت�صاوي  حالة  ويف  احلا�صرين، 

رئي�ش  مي�صيها  التي  الآراء  هذه  وتبلغ  مرجحا.  الرئي�ش 

اإىل املدير الولئي  اللجنة بوا�صطة الكاتب، ح�صب احلالة، 

تاريخ  من  ابتداء  اأيام   )10( ع�صرة  اأجل  لل�صرائب خالل 
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اختتام اأ�صغال اللجنة.

مركزية  جلنة  باملالية،  املكلفة  الوزارة  لدى  تن�صاأ،  ـ   3
للطعن يف ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم على رقم الأعمال، 

وتت�صكل من :

ـ الوزير املكلف باملالية اأو ممثله املفو�ش قانونا، رئي�صا؛

ـ ممثل)1( عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير؛

ـ ممثل )1( عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير؛

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  و  ال�صناعة  وزارة  عن   )1( ممثل  ـ 

واملتو�صطة تكون له على الأقل رتبة مدير؛

ـ ممثل )1( عن املجل�ش الوطني للمحا�صبة تكون له على 

الأقل رتبة مدير؛

ـ ممثل )1( عن الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�صناعة؛

ـ ممثل )1( عن الغرفة الوطنية للفالحة؛

ـ مدير كربيات املوؤ�ص�صات.

يف حالة الوفاة اأو ال�صتقالة اأو اإقالة اأحد اأع�صاء اللجنة، 

يتم القيام بتعيني جديد.

ميكن للجنة اأن تعني، اإذا اقت�صت احلاجة،  خبريا موظفا 

يكون له �صوت ا�صت�صاري.

للمديرية  الطعن  بلجان  املكلف  الفرعي  املدير  يعني 

العامة لل�صرائب، ب�صفته مقررا للجنة.

لل�صرائب،  العامة  املديرية  اللجنة م�صالح  باأمانة  تتكفل 

يعني املدير العام لل�صرائب اأع�صاءها.

تبدى اللجنة املركزية للطعن راأيها حول ما ياأتي:

التابعون  بال�صريبة  املكلفون  يقدمها  التي  الطلبات  ـ 

اأ�صدرت هذه  اأن  ملديرية كربيات املوؤ�ص�صات، والتي �صبق 

الأخرية ب�صاأنها قرارا بالرف�ش الكلي اأو اجلزئي؛

احلقوق  من  الإجمايل  مبلغها  يفوق  التي  الق�صايا  ـ 

والغرامات )ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم على رقم الأعمال( 

�صبعني مليون دينار )70.000.000 دج(، والتي �صبق اأن 

اأ�صدرت الإدارة ب�صاأنها قراًرا بالرف�ش الكلي اأو اجلزئي. 

رئي�صها مرتني يف  ا�صتدعاء من  بناء على  اللجنة  جتتمع 

ال�صهر. ل ي�صح اجتماع اللجنة اإل بح�صور اأغلبية الأع�صاء.

ممثليهم  اأو  املعنيني  بال�صريبة  املكلفني  اللجنة  ت�صتدعي 

تبليغهم  عليها  يجب  الغر�ش،  ولهذا  اأقوالهم.  ل�صماع 

ال�صتدعاء قبل ع�صرين )20( يوما من تاريخ الجتماع.

الولئي  املدير  ت�صتمع، لأقوال  اأن  وميكن للجنة كذلك 

لل�صرائب املعني حتى يتم تزويدها بكل التف�صريات الالزمة 

ملعاجلة الق�صايا حمل النزاع التابعة لخت�صا�صه الإقليمي .

اآراء  على  احلا�صرين  الأع�صاء  اأغلبية  يوافق  اأن  يجب 

اللجنة، ويف حالة ت�صاوي الأ�صوات، يكون �صوت الرئي�ش 

الرئي�ش،  مي�صيها  التي  الآراء  اللجنة   كاتب  يبلغ  مرجحا. 

ح�صب احلالة، اإىل املدير الولئي لل�صرائب املخت�ش اإقليميا 

اأو اإىل مدير كربيات املوؤ�ص�صات، يف اأجل ع�صرين )20( يوما 

ابتداء من تاريخ  اختتام اأ�صغال اللجنة«. 

املادة 28: تدخل الأحكام اجلديدة للمادتني 81 و81 

مكرر من قانون الإجراءات اجلبائية، املعدلة مبوجب املادتني 

من  ابتداء  التنفيذ  حيز  احلايل،  املالية  قانون  من  و27   26
الفاحت جانفي �صنة 2017.

املادة 29: تعدل اأحكام املادة 95 من قانون الإجراءات 

اجلبائية وتتمم كما ياأتي:

ورئي�ش  لل�صرائب  الولئي  املدير  مينح   1-  :95 املادة   «

لل�صرائب، ح�صب  اجلواري  املركز  ورئي�ش  ال�صرائب  مركز 

وقت  اأي  ويف  اخت�صا�صه،  جمال  ح�صب  وكل  احلالة، 

وتلقائيا، تخفي�صا حل�ص�ش اأو جزء منها واملت�صمنة ال�صرائب 

طرف  من  املكت�صفة  الظاهرة  لالأخطاء  بالن�صبة  الر�صوم  و 

امل�صالح واملرتكبة عند اإعدادها. 

التلقائي  التحويل  التخفي�صات  هذه  عن  يرتتب  قد 

للح�ص�ش لفائدة املكلفني بال�صريبة اجلدد. 

الباقي   (....... ال�صرائب،  وقاب�صي  ملفت�صي  يجوز  2ـ 
بدون تغيري(..........«.

املادة 30: تعدل اأحكام املادة 160 من قانون الإجراءات 

اجلبائية وحترر كما ياأتي:

الكربى  باملوؤ�ص�صات  املكلفة  الهيئة  تعني   :160 »املادة 

ال�صرائب  وت�صديد  اجلبائية  الت�صريحات  لإيداع  كمحل 

والر�صوم، بالن�صبة اإىل: 

ـ الأ�صخا�ش املعنويني اأو جتمعات الأ�صخا�ش املعنويني 

امل�صكلة بقوة القانون اأو فعليا، العاملة يف ميدان املحروقات 

وكذا ال�صركات التابعة لها كما ين�ش عليه الت�صريع املتعلق 

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

املادة 31: تعدل اأحكام املادة 161 من قانون الإجراءات 

اجلبائية وحترر كما ياأتي:
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» املادة 161: تطبق اأحكام املادة ال�صابقة على:

باملحروقات  املتعلقة  بال�صرائب  املتعلقة  الت�صريحات  ـ 

املن�صو�ش عليها يف الت�صريع املتعلق باملحروقات.

الباقي  املتعلقة...............)  اجلبائية  الت�صريحات  ـ 

بدون تغيري(...............«.

قانون  من   162 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :32 املادة 

الإجراءات اجلبائية وحترر كما ياأتي:

»املادة 162: تتمثل ال�صرائب والر�صوم امل�صتحقة على 

املعنويني  الأ�صخا�ش  جتمعات  اأو  املعنويني  الأ�صخا�ش 

املن�صو�ش عليها يف املادة 160 اأعاله، فيما ياأتي:

ـ ال�صرائب والر�صوم والأتاوى امل�صتحقة على ال�صركات 

البرتولية؛ 

ال�صريبة  يخ�ش  فيما  امل�صدر  من  القتطاعات  ـ 

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

قانون  من   163 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :33 املادة 

الإجراءات اجلبائية وحترر كما ياأتي:

ال�صرائب  ت�صريحات  اكتتاب  يجب   :163 »املادة 

الدخل  على  وال�صريبة  البرتولية  والإتاوة  النواجت  على 

يف  عليها  املن�صو�ش  البرتولية  ال�صركات  على  امل�صتحقة 

الت�صريع املتعلق باملحروقات، ودفع ال�صرائب لدى م�صالح 

الهيئة املكلفة بت�صيري املوؤ�ص�صات الكربى ح�صب ال�صروط 

والآجال املحددة مبوجب القانون امل�صار اإليه اأعاله«.

قانون  من   172 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :34 املادة 

الإجراءات اجلبائية، وحترر كما ياأتي:

 

»املادة 172: 1(......... ) بدون تغيري( ..................

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

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

................ تغيري(  بدون   (  ....................  )4

................ تغيري(  بدون   (  ....................  )5

................ تغيري(  بدون   (  ....................  )6

................ تغيري(  بدون   (  ....................  )7

................ تغيري(  بدون   (  ....................  )8
9( يجب اأن يبني قرار مدير كربيات املوؤ�ص�صات، مهما 

كانت طبيعته، الأ�صباب واأحكام املواد التي ُبني عليها.

يجب اأن ير�صل القرار للمكلف بال�صريبة مقابل اإ�صعار 

بال�صتالم«.

الق�شم ال�شاد�ص: اأحكام جبائية خمتلفة

املادة 35: تتمم اأحكام املادة 45 من القانون رقم 04ـ21، 

املالية  قانون  املت�صمن   ،2004 �صنة  دي�صمرب   29 يف  املوؤرخ 

ل�صنة 2005، وحترر كما ياأتي:

»املادة 45: يجب على املكلفني بال�صريبة الذين ينجزون 

عمليات �صمن �صروط البيع باجلملة، مبا يف ذلك امل�صتوردين 

اأن  واملتعاملني للهاتف النقال واملوزعني وكذا جتار اجلملة، 

بقائمة  ك�صفا  اجلبائية  الإدارة  من  طلب  كل  عند  يقدموا 

زبائنهم يتم حتيينه �صهريا.......)الباقي بدون تغيري(.... «.

املن�صو�ش  الأحكام  النظر عن جميع  بغ�ش   :36 املادة 

عليها مبوجب الت�صريع اجلبائي، جترب احلقوق والغرامات عند 

ت�صاوي      التي  لالأجزاء  بالن�صبة  الأعلى  بالدينار  حت�صيلها، 

اأو تفوق خم�صني )50( �صنتيما. اأما الأجزاء التي تقل عن 

خم�صني )50( �صنتيما فيتم اإهمالها.

املادة 37: تعدل وتتمم اأحكام املادة 67 املعدلة واملتممة 

من قانون املالية ل�صنة 2003، وحترر كما ياأتي :

..... ال�صكن  على  �صنوي  ر�صم  يوؤ�ص�ش   :67 »املادة 

)بدون تغيري اإىل غاية(......وكذا جمموع بلديات وليات 

اجلزائر، عنابة،  ق�صنطينة  ووهران.

يتم اقتطاع هذا الر�صم من طرف »وكالء �صركات توزيع 

ح�صب  الغاز  و  الكهرباء  و�صولت  على  والغاز«  الكهرباء 

دورية الدفع .

يدفع ناجت هذا الر�صم اإىل .... ) الباقي بدون تغيري( ...«.

الف�شل الثالث: اأحكام اأخرى متعلقة باملوارد

الق�شم الأول: اأحكام جمركية

 ،07-79 رقم  القانون  من   182 املادة  تتمم   :38 املادة 

�صنة  يوليو   21 املوافق   1399 عام  �صعبان   26 يف  املوؤرخ 

1979، املت�صمن قانون اجلمارك املعدل واملتمم، وحترر كما 
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ياأتي:

» املادة 182 : تخ�صع جمركة الب�صائع امل�صتوردة يف اإطار 

م�صبق  لرتخي�ش  ال�صنع  حت�صني  اأجل  من  املوؤقت  القبول 

من قبل اإدارة اجلمارك.

ال�صنع  التي تقوم بعمليات حت�صني  املوؤ�ص�صات  ت�صتفيد 

ب�صفة منتظمة، من ترخي�ش اإجمايل ي�صمل عملياتها. 

ال�صروري من  الأجل  الإجمايل  الرتخي�ش  يحدد هذا 

للو�صع  املوجهة  للب�صائع  ا�صترياد  عملية  كل  ت�صوية  اأجل 

حتت هذا النظام.

لإنتاج  موجهة  ب�صائع  عدة  الرتخي�ش  يخ�ش  اأن  ميكن 

نف�ش املنتوج التعوي�صي.     

العام  املدير  من  مبقرر  املادة  هذه  تطبيق  كيفيات  حتدد 

للجمارك «.

رقم   القانون  �صمن  مكرر   182 مادة  تن�صاأ   :39 املادة 

79-07، املوؤرخ يف 26 �صعبان عام 1399 املوافق 21 يوليو 
�صنة 1979، املت�صمن قانون اجلمارك املعدل واملتمم، وحترر 

كما ياأتي:

» املادة 182 مكرر: ت�صتفيد من نظام القبول املوؤقت من 

اأجل حت�صني ال�صنع، الب�صائع:

ملكا  كانت  �صواء  اخلارج،  من  مبا�صرة  امل�صتوردة  ـ 

للم�صتفيد من هذا النظام اأو مو�صوعة حتت ت�صرفه من قبل 

طالب املنتوج التعوي�صي،

ـ املو�صوعة حتت نظام جمركي اقت�صادي اآخر.

اقت�صادي  نظام جمركي  املو�صوعة حتت  للب�صائع  ميكن 

واملذكورة يف الفقرة ال�صابقة، اأن تكون حمل ذلك، من قبل 

امل�صتفيد من نظام القبول املوؤقت من اأجل حت�صني ال�صنع  

اأو من قبل متعامل اآخر«. 

املادة 40: تعدل وتتمم اأحكام املادة 56 من القانون رقم 

11-16، املوؤرخ يف 3 �صفر عام 1433 املوافق 28 دي�صمرب 
املعدلة   ،2012 ل�صنة  املالية  قانون  واملت�صمن   ،2011 �صنة 

 7 يف  املوؤرخ   ،15-01 رقم  الأمر  من   44 املادة  مبوجب 

�صوال عام 1436 املوافق 23 يوليو �صنة 2015، واملت�صمن 

قانون املالية التكميلي ل�صنة 2015 وحترر كما ياأتي:

» املادة 56: دون الإخالل بالعقوبات الأ�صد املن�صو�ش 

عليها يف الت�صريع ال�صاري املفعول، يعاقب على املخالفات 

اجلمركية املن�صو�ش عليها يف املادة 325 من قانون اجلمارك 

واملن�صبة على الب�صائع املذكورة يف اجلدول اأدناه بـ:

ـ احلب�ش من �صتة )06( اأ�صهر اإىل خم�ش )5( �صنوات؛

ـ غرامة ت�صاوي �صعف قيمة الب�صائع امل�صادرة؛

ـ م�صادرة الب�صائع حمل الغ�ش، وكذا الب�صائع امل�صتعملة 

يف اإخفاء الغ�ش.

يتم معاينة تلك اجلرائم ومتابعتها وفق القواعد املعمول 

بها يف املجال اجلمركي.

ت�صادر  اأعاله،  الفقرة  املذكورة يف  العقوبات  ف�صال عن 

الب�صائع الأخرى امل�صرح بها ب�صورة موجزة با�صم املخالف 

حالتها  على  الب�صائع  بيع  اإعادة  جمال  يف  ين�صط  الذي 

اأعاله والتي مل يتم رفعها  والذي ارتكب اجلرمية املذكورة 

عند تاريخ معاينة للمخالفة.

يخ�صع التكفل بهذه الب�صائع ووجهتها لنف�ش القواعد 

املعمول بها يف املجال اجلمركي.

تعيني التعريفةتعيني الب�شائع

اأدوات االألعاب النارية، �صواريخ االإر�صاد اأو مانعة ل�صقوط 

متعلقة  اأخرى  واأدوات  مفرقعات  مماثلة،  و�صواريخ  الربد 

بالناريات.

.38.24  .90  .00 م  و   36.  04

التابعة للف�صول12و13و28 و29 و30 و32 و39.خمدرات

اأ�صلحة وذخائر، 

اأجزاوؤها وتوابعها.

التابعة للف�صل 93.

التابعة للف�صول 42 و90 و 93 و96.

قطعها  حم�صرة،  متفجرات  دافعية،  م�صاحيق 

وتوابعها. 

. و36.03  و36.02   36.01
املتفجرات التابعة للف�صلني 28 و29.
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املادة 41: تعدل وتتمم اأحكام املادة 64 من الأمر رقم  

15 ـ 01، املوؤرخ يف 07 �صوال عام 1436 املوافق 23 يوليو 
�صنة 2015، املت�صمن قانون املالية التكميلي ل�صنة 2015، 

وحترر كما ياأتي:

»املادة 64: تعدل هيكلة الو�صعية التعريفية الفرعية رقم 

76.04.10.00 والو�صعية التعريفية رقم 76.08 وكذا ن�صبة 
احلقوق اجلمركية املتعلقة بهما كما ياأتي :

املر�صوم  من   66 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :42 املادة 

 ،1992 �صنة  اأكتوبر   11 يف  املوؤرخ   ،04-92 رقم  الت�صريعي 

املت�صمن قانون املالية التكميلي ل�صنة 1992، وحترر كما ياأتي:

التجهيزات  اجلمركية  احلقوق  من  تعفى   :66 املادة   «

اخلا�صة عندما تكون مقتناة من طرف م�صالح الوزير الأول 

احلماية  الوطني،  لالأمن  العامة  املديريات  طرف  من  وكذا 

الرتاب،  ل�صالمة  التن�صيق  الوطنية،  التبليغات  املدنية، 

اجلمارك، احلر�ش البلدي واإدارة ال�صجون واإعادة الإدماج، 

اأو حل�صابهم.

املكلف  الوزير  من  بقرار  املعفاة  التجهيزات  قائمة  حتدد 

باملالية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق 

التنظيم«.

على  املطبق  اجلمركية  احلقوق  معدل  يعدل   :43 املادة 

الو�صعيات/

الو�صعيات الفرعية
التعييـن

احلقوق اجلمركية
الر�صم على القيمة امل�صافة

ق�صبان وعيدان زوايا واأ�صكال خا�صة  )بروفيالت ( من اأملنيوم7604

- -  من االألومنيوم غري خملوط:

17٪30٪- - مطلية7604.1010
17٪ 15٪- - غريها7604.10.90

موا�صري واأنابيب من الألومنيوم7608

-  من االألومنيوم غري خملوط:

17٪30٪- -  مطلية7608.10.10
17٪15٪- - غريها7608.10.90

-  من خالئط اأملنيوم

17٪30٪- -  مطلية7608.20.10
17٪15٪- - غريها7608.20.90

الو�صعية 

والو�صعية الفرعية

احلقوق اجلمركية )٪(تعيني املنتجات

الفوط والواقيات، حفاظات للر�صع و مواد م�صابهة، من كل املواد96.19

- من عجينة الورق، ورق، قطن �صيليلوزي، اأو م�صاحات من األياف �صيليلوز

30- - حفاظات للبالغني9619.00.11
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حفاظات البالغني كما ياأتي:

املفعول،  ال�صاري  الت�صريع  عن  النظر  بغ�ش   :44 املادة 

ميكن التنازل عن الب�صائع امل�صتوردة يف اإطار املادة 181 من 

قانون اجلمارك، لفائدة الهيئات اخلا�صعة للقانون اجلزائري، 

ليتم و�صعها لال�صتهالك �صمن ال�صروط املحددة يف الت�صريع 

والتنظيم ال�صاري املفعول.

الق�شم الثاين: اأحكام متعلقة باأمالك الدولة

القانون  من   55 املادة  اأحكام  وتتّمم  تعدل   :45 املادة 

رقم 05ـ16، املوؤرخ يف 31 دي�صمرب 2005، املت�صمن قانون 

املالية ل�صنة 2006، املعدلة واملتممة وحترر كما ياأتي:

» املادة 55: توؤ�ّص�ش اإتاوة ....... )بدون تغيري اإىل غاية( 

....حتّدد كما يلي:

بال�صيد: الرتخي�ش  على  للح�صول  �صنوية  اإتاوة  ـ   1
ـ ال�صيد البحري التجاري:

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

رقم  القانون  من   83 املادة  لأحكام  خالفا   :46 املادة 

 24 املوافق   1433 عام  �صوال   20 يف  املوؤرخ  02ـ01، 
 ،2003 ل�صنة  املالية  قانون  2002،املت�صمن  �صنة  دي�صمرب 

باأ�صغال  املتعلقة  بالنفقات  التكفل  بال�صرف  لالأمر  ميكن 

اإدارات  اأو  موؤ�ص�صة  ت�صغلها  التي  املباين  واإ�صالح  ال�صيانة 

اأو  للدولة  تابعة  اإداري  طابع  ذات  موؤ�ص�صات  اأو  هيئات  اأو 

للجماعات املحلية، دون تقدمي �صهادة ت�صجيل املبنى املعني 

يف اجلدول العام لالأمالك الوطنية، التي ت�صلمها عن م�صالح 

الأمالك املخت�صة اإقليميا.

ي�صري مفعول هذا ال�صتثناء اإىل غاية تاريخ 31 دي�صمرب 

.2017

89ـ26،  رقم  القانون  من   112 املادة  تعدل   :47 املادة 

املالية  قانون  املت�صمن   ،1989 �صنة  دي�صمرب   31 يف  املوؤرخ 

ل�صنة 1990، وحترر كما ياأتي:

» املادة 112: حتدد ن�صب الأتاوى  املن�صو�ش عليها  يف 

املادة 77 من القانون رقم 30-90، املوؤرخ يف اأول دي�صمرب 

الإتـــــــاوة )د.ج(الـــــطــــــول )م(فئــــــــة املــــــهن

املهن ال�صغرية

�صيادو ال�صباك وال�صنانري

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

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

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

......) بدون تغيري(............) بدون تغيري(......ال�صيد بال�صباك الدوار

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

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

......) بدون تغيري(............) بدون تغيري(......�صفن ال�صيد اجليبية

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

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

......) بدون تغيري(............) بدون تغيري(......ال�صفن �صبه ال�صناعية

......) بدون تغيري(............) بدون تغيري(......ال�صفن ال�صناعية

150.000جميع الأطوال�صفن �صيد املرجان



23

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 08

لغر�ش  الوطنية   الأمالك  قانون  املت�صمن   1990 �صنة 

املائية  للموارد  خمت�صة  هيئة  كل  طرف  من  ال�صتغالل 

واملنتوجات الغابية ياأتي:

املائية: املوارد  ـ   1
عن  الناجتة  اخلامة  الإيرادات  من   ٪5 احلموية:  املياه  ـ 

ا�صتغالل هياكل احلمامات.

 ٪2 ال�صناعي:  اأو  الب�صري  لال�صتغالل  املوجهة  املياه  ـ 

من الإيرادات املتح�صل عليها من ال�صرتاكات.

الغابية: املنتوجات  ـ   2
من  املحققة  اخلامة  الإيرادات  من   ٪20 الفلني  قطع  ـ 

والكرب   ٪5 احللفاء  وقطع   ،٪10 اخل�صب  وقطع  املبيعات، 

20٪ من الإيرادات اخلامة املحققة بعنوان عمليات البيع«.

املوؤرخ  02ـ11،  القانون  من   98 املادة  تعدل   :48 املادة 

يف 20 �صوال عام 1423 املوافق 24 دي�صمرب �صنة 2002، 

املادة  مبوجب  املعدلة   ،2003 ل�صنة  املالية  قانون  واملت�صمن 

17 ذو القعدة عام  04ـ21، املوؤرخ يف  82 من القانون رقم 
قانون  واملت�صمن   ،2004 �صنة  دي�صمرب   29 املوافق   1425

املالية ل�صنة 2005، وحترر كما ياأتي:

» املادة 98: حتدد ت�صعرية الإتاوة امل�صتحقة بدينار واحد 

)01( عن كل لرت من املاء املنتج من ور�صات التغليف.

يخ�ص�ش ناجت هذه الإتاوة بن�صبة:

ـ 40٪ لفائدة ميزانية الدولة؛

اخلا�ش   079-302 رقم  التخ�صي�ش  حل�صاب   ٪48 ـ 

الذي عنوانه »ال�صندوق الوطني للمياه«؛

للموارد  املدمج  للت�صيري  الوطنية  الوكالة  لفائدة   ٪12 ـ 

املائية املكلفة بالتح�صيل.

 حتدد كيفيات ................) بدون تغيري(...........«.

الور�صات  بتاأجري  خا�صة  �صهرية  اإتاوة  تن�صاأ   :49 املادة 

ال�صناعة  لقطاع  التابعة  الهيئات  داخل  احلرفيني  لفائدة 

التقليدية  ال�صناعة  غرف  طرف  من  وامل�صرية  التقليدية، 

واملهن يف اإطار تبعات اخلدمة العمومية.

يحدد مبلغها على النحو الآتي:

يخ�ص�ش ناجت هذه الإتاوة كما ياأتي:

ـ 50٪ لفائدة ميزانية الدولة؛

ـ 50٪ لفائدة غرف ال�صناعة التقليدية واحِلرف.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

رقم  قانون  من   41 املادة  اأحكام  تعدل   :50 املادة 

 23 املوافق   1421 عام  رم�صان   27 يف  املوؤرخ  2000ـ06، 
 ،2001 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن   ،2000 �صنة  دي�صمرب 

وتتمم وحترر كما ياأتي:

تغيري  ...........)بدون  التنازل  ميكن   :41 املادة   «

حتى(...........الت�صيري العقاري.

بعد  اإل  املحلية  اجلماعات  اأمالك  عن  التنازل  ميكن  ل 

امل�صادقة على مداولت املجال�ش ال�صعبية الولئية والبلدية 

من قبل ال�صلطة الو�صية.

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

الق�شم الثالث: اجلباية البرتولية

)للبيان(

الق�شم الرابع: اأحكام خمتلفة

املادة  51 : تعدل اأحكام املادة 57 من القانون 09ـ01، 

املالية  قانون  واملت�صمن   ،2009 �صنة  يوليو   22 يف  املوؤرخ 

التكميلي ل�صنة 2009 املعدلة واملتممة مبوجب اأحكام املادة 

40 من القانون 12-12، املوؤرخ يف 26 دي�صمرب �صنة 2012، 
املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2013 :

)بدون   ...  142 املادة  اأحكام  زيادة على   :  57 »املادة  

الأرباح  من   ٪30 ح�صة  ا�صتثمار  باإعادة   ... حتى(  تغيري 

اأربع  اأجل  يف  التخفي�صات  اأو  الإعفاءات  لهذه  املوافقة 

�صنوات          ....... )الباقي املادة بدون تغيري( .......... «.

املواد  بع�ش  واردات  احلالة،  تخ�صع، ح�صب   :52 املادة 

منطقة تواجد 

الهيكل

حميط تواجد الهيكل

ريفيح�شري

الطابقالطابق الأر�شي

دج/م2اجلنوب دج/م1002  دج/م802   50

دج/م2اله�شاب العليا دج/م1302  دج/م1202   100

دج/م2ال�شمال دج/م1802  دج/م1502   130
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الأن�صطة  �صمن  اإنتاجها  يتم  التي  لتلك  امل�صابهة  امل�صنعة 

اأحكام  مبوجب  عليها  املن�صو�ش  ال�صناعية  للفروع  التابعة 

للر�صم    ،2015 ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  من   75 املادة 

على القيمة امل�صافة و الر�صم الداخلي على ال�صتهالك وفق 

املعدلت والتعريفات املحددة مبوجب قوانني املالية.

اإخ�صاعها  الواجب  بالقائمة  املعنية  املنتجات  عدد  اإن 

للر�صم الداخلي على ال�صتهالك حمدود. تتم مراجعة هذه 

القائمة، كل �صنة، مبوجب قانون املالية. 

تدمج يف هذه القائمة، املنتوجات امل�صتوردة التي تتلقى 

بال�صهادة،  توزيع احل�ص�ش  ونظام  ال�صهادات  نظام  دعما يف 

ب�صفة ا�صتثنائية، على �صبيل احلفظ، ويتم اإخ�صاعها لل�صريبة 

مبعدلت ترتاوح من 5٪ اإىل ٪30.

يحدد املعدل املطبق على كل منتج عن طريق التنظيم.

ح�صابات  من  ح�صاب  اإقفال  حال  يف   :53 املادة 

التخ�صي�ش اخلا�ش، يخ�ص�ش ناجت الإيرادات �صبه اجلبائية 

املوجهة لها لفائدة ميزانية الدولة. 

املادة 54: يعفى من احلقوق اجلمركية، البنزين واملازوت 

اخلام  النفط  معاجلة  عمليات  اإطار  يف  ا�صتريادهما  املعاد 

اجلزائري يف اخلارج، التي تقوم بها �صوناطراك، حتت النظام 

القت�صادي اجلمركي للت�صدير املوؤقت لتح�صني ال�صنع.

لإجناز  ال�صرورية  التمويالت  توفري  يتم   :55 املادة 

با�صتثناء  بال�صراكة  اأو  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات 

التمويل  اإىل  اللجوء  عرب  عامة،  ب�صفة  املال،  راأ�ش  ت�صكيل 

املحلي. 

غري اأنه، يرخ�ش اللجوء للتمويالت اخلارجية ال�صرورية 

املوؤ�ص�صات  طرف  من  ال�صرتاتيجية  ال�صتثمارات  لإجناز 

طرف  من  بحالة،  حالة  وذلك  اجلزائري،  للقانون  اخلا�صعة 

احلكومة.

عن  احلاجة،  عند  التدبري،  هذا  تطبيق  كيفيات  حتدد 

طريق التنظيم.

اأن تودع الت�صريحات ال�صهرية املتعلقة  56: ميكن  املادة 

احلقوق  دفع  يتم  اأن  دون  والر�صوم  ال�صرائب  مبختلف 

امل�صتحقة يف الوقت نف�صه.

يف حالة ما اإذا جتاوز ت�صديد ال�صرائب و الر�صوم امل�صتحقة 

الدفع  عن  التاأخر  غرامات  تطبق  عليه،  املن�صو�ش  الأجل 

املن�صو�ش عليها مبوجب الت�صريع املعمول به، حيث حت�صب 

هذه الأخرية ابتداء من التاريخ الذي كان من املفرو�ش اأن 

ت�صدد بحلوله.

قانون  من   52 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :57 املادة 

املتعلق   ،2005 �صنة  اأبريل   28 يف  املوؤرخ  05ـ07،  رقم 

باملحروقات، وحترر كما ياأتي:

حتى(  تغيري  بدون  الغاز......)  حرق  :مينع   52 »املادة 

حتدد العتبات املقبولة، عن طريق التنظيم.

الـذي يطلب ال�صـتفادة من هذه  املتعامل  يجب على 

ر�صما  العمومية  للخزينة  ي�صدد  اأن  ال�صتثنائية  الرخ�صة 

خا�صا غري قابل للح�صم قدره ع�صرون األف دينار)20.000 

الغاز  من  ع(  )م³  عـادي  مكعب  مرت  األف  لكل  دج( 

املحروق.

لل�صندوق  الر�صم  هذا  ناجت  من   ٪55 ن�صبة  تخ�ص�ش 

الوطني للطاقات املتجددة وامل�صرتكة.

............. اأعاله  الفقرة  اأحكام  عن  النظر  بغ�ش 

)الباقي بدون تغيري(..............«. 

املعنويني  اأو  الطبيعيني  لالأ�صخا�ش  ميكن   :58 املادة 

الن�صاط  مناطق  وت�صيري  وتهيئة  اإن�صاء  اخلا�س،  القطاع  من 

ومناطق �صناعية على اأرا�صي غري فالحية ت�صكل ملكيتهم.

بال�صتثمار  املتعلقني  والتنظيم  بالت�صريع  الإخالل  دون 

لدفرت  املناطق  هذه  وت�صيري  وتهيئة  اإن�صاء  يخ�صع  والبيئة، 

للمخطط  طبقا  باال�صتثمار،  املكلفة  الوزارة  تعده  �صروط 

الوطني لتهيئة الإقليم.

املادة 59: تعدل اأحكام املادة 173 من الأمر رقم 95ـ27، 

�صنة  30دي�صمرب  املوافق   1416 عام  �صعبان   08 يف  املوؤرخ 

ياأتي: 1996 وحترر كما  ل�صنة  املالية  قانون  واملت�صمن   ،1995
م�صاركة  مقابل  املياه  اقت�صاد  اإتاوة  تن�صا   :  173 املادة   «

الكمية  احلماية  برامج  يف  املياه  وم�صتخدمي  م�صتعملي 

للموارد املائية امل�صرية عن طريق الأحكام الآتية:

م�صتعمل  كل  لدى  املياه  اقت�صاد  اإتاوة  حت�صل  ـ   1
لل�صرب  ال�صاحلة  للمياه  جماعية  ب�صبكة  مو�صول 
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احلالة  ح�صب  وم�صرية  الفالحي  اأو  ال�صناعي  ل�صتعمالها 

من طرف:

طريق  وعن  المتياز  �صاحبة  العمومية  املوؤ�ص�صات  ـ 

مفو�صي ت�صيري اخلدمات العمومية للمياه،

ت�صيري  بلديات  م�صالح  اأو  العامة  امل�صالح  اإدارات  ـ 

اخلدمات العمومية للمياه،

لت�صيري  المتياز  اأ�صحاب  املعنويني  الأ�صخا�ش  ـ 

م�صاحات ال�صقي.

طرف  من  املياه  اقت�صاد  اإتاوة  حت�صيل  يتم  كما  ـ   2
فروعها  عرب  املائية  للموارد  املدمج  للت�صيري  الوطنية  الوكالة 

عام           معنوي،  اأو  طبيعي  �صخ�ش  كل  لدى  الإقليمية، 

العامة  الأمالك  ميدان  وي�صتغل، يف  لديه  يتوفر  اأو خا�ش، 

ل�صتعماله  موؤقتة  اأو  ثابتة  املياه،  اقتطاع  جتهيزات  املائية، 

اخلا�ش اأيا كان م�صدر املورد.

اأعاله   )1( احلكم  بعنوان  املياه  اقت�صاد  اإتاوة  حتدد  ـ   3
كما ياأتي:

ال�صاحلة  املياه  فاتورة  مبلغ  من   )٪4( املائة  يف  اأربعة  ـ 

بالن�صبة  الفالحي  اأو  ال�صناعي  ل�صتعمالها  لل�صرب، 

لوليات �صمال البالد،

ال�صاحلة  املياه  فاتورة  مبلغ  من   )٪2( املائة  يف  اثنان  ـ 

بالن�صبة  الفالحي  اأو  ال�صناعي  ل�صتعمالها  لل�صرب، 

ب�صكرة،  االأغواط،  اأدرار،  االآتية:  البالد  جنوب  لواليات 

ب�صار، تامنغ�صت، ورقلة، اإيليزي، تندوف، الوادي  وغرداية.

اأعاله   )2( احلكم  بعنوان  املياه  اقت�صاد  اإتاوة  حتدد  ـ   4
كما ياأتي:

اإتاوة  بعنوان  املفوتر  املبلغ  من   )٪4( املائة  يف  اأربعة   -

اقتطاع املياه  يف وليات �صمال البالد،

اإتاوة  بعنوان  املفوتر  املبلغ  من   )٪2( املائة  يف  اثنان   -

اقتطاع املياه  بالن�صبة لوليات جنوب البالد الآتية: اأدرار، 

االأغواط، ب�صكرة، ب�صار، تامنغ�صت، ورقلة، اإيليزي، تندوف، 

الوادي  وغرداية.

5 ـ يدفع ناجت اإتاوة اقت�صاد املياه يف ح�صاب التخ�صي�ش 
الوطني  »ال�صندوق  عنوانه  الذي   ،302 079 رقم  اخلا�ش 

للمياه«.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق 

التنظيم«. 

املادة 60: تعدل اأحكام املادة 174 من الأمر رقم 95ـ27، 

30 دي�صمرب �صنة  1416 املوافق  08 �صعبان عام  املوؤرخ يف 

1995، واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 1996 وحترر كما ياأتي:
مقابل  املياه  نوعية  حماية  اإتاوة  تن�صاأ   :174 املادة   «

احلماية  برامج  يف  املياه  م�صتخدمي  و  م�صتعملي  م�صاركة 

الكمية للموارد املائية امل�صرية عن طريق الأحكام الآتية:

اإتاوة حماية نوعية املياه لدى كل م�صتعمل  1 ـ حت�صل 
لل�صرب  ال�صاحلة  للمياه  جماعية  ب�صبكة  مو�صول 

احلالة  ح�صب  وم�صرية  الفالحي  اأو  ال�صناعي  ل�صتعمالها 

من طرف:

طريق  عن  اأو  المتياز  �صاحبة  العمومية  املوؤ�ص�صات  ـ 

مفو�صي ت�صيري اخلدمات العمومية للمياه،

ت�صيري  بلديات  م�صالح  اأو  العامة  امل�صالح  اإدارات  ـ 

اخلدمات العمومية للمياه،

لت�صيري  المتياز  اأ�صحاب  املعنويني  الأ�صخا�ش  ـ 

م�صاحات ال�صقي.

طرف  من  املياه  نوعية  حماية  اإتاوة  حت�صيل  يتم  كما  ـ   2
فروعها  عرب  املائية  للموارد  املدمج  للت�صيري  الوطنية  الوكالة 

الإقليمية، لدى كل �صخ�ش طبيعي اأو معنوي، عام اأو خا�ش، 

يتوفر لديه و ي�صتغل، يف ميدان الأمالك العامة املائية، جتهيزات 

اأيا كان م�صدر  موؤقتة ل�صتعماله اخلا�ش  اأو  ثابتة  املياه،  اقتطاع 

املورد.

 )1( احلكم  بعنوان  املياه  نوعية  حماية  اإتاوة  حتدد  ـ   3
اأعاله كما ياأتي:

ال�صاحلة  املياه  فاتورة  مبلغ  من   )٪4( املائة  يف  اأربعة  ـ 

بالن�صبة  الفالحي  اأو  ال�صناعي  ل�صتعمالها  لل�صرب، 

لوليات �صمال البالد،

ال�صاحلة  املياه  فاتورة  مبلغ  من   )٪2( املائة  يف  اثنان  ـ 

بالن�صبة  الفالحي  اأو  ال�صناعي  ل�صتعمالها  لل�صرب، 

ب�صكرة،  االأغواط،  اأدرار،  االآتية:  البالد  جنوب  لواليات 

ب�صار، تامنغ�صت، ورقلة، اإيليزي، تندوف، الوادي  وغرداية.

 )2( احلكم  بعنوان  املياه  نوعية  حماية  اإتاوة  حتدد  ـ   4
اأعاله كما يلي:

ـ اأربعة يف املائة )4٪( من املبلغ املفوتر بعنوان اإتاوة اقتطاع 

املياه  يف وليات �صمال البالد،

اإتاوة  بعنوان  املفوتر  املبلغ  من   )٪2( املائة  يف  اثنان  ـ 

اقتطاع املياه  بالن�صبة لوليات جنوب البالد الآتية: اأدرار، 
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االأغواط، ب�صكرة، ب�صار، تامنغ�صت، ورقلة، اإيليزي، تندوف، 

الوادي  وغرداية.

ح�صاب  يف  املياه  نوعية  حماية  اإتاوة  ناجت  يدفع  ـ   5
التخ�صي�ش اخلا�ش رقم079 302 الذي عنوانه »ال�صندوق 

الوطني للمياه«.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق 

التنظيم«.  

املادة 61: تعدل اأحكام املادة 79 من القانون رقم 10ـ01، 

 ،2010 �صنة  يونيو   29 املوافق   1431 عام  رجب  يف  املوؤرخ 

واملحا�صب  احل�صابات  وحمافظ  املحا�صب  باخلبري  واملتعلق 

املعتمد، وحترر كما ياأتي:

اخلرباء  امتحانات  انتقالية،  ب�صفة  تنظم   :79 املادة   «

املتوج  ترب�صهم  ا�صتكملوا  الذين  املرتب�صني  املحا�صبني 

ب�صهادة نهاية الرتب�ش قبل 31 دي�صمرب �صنة 2019.

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

املادة 62 : يجب  على املوؤ�ص�صات القت�صادية العمومية 

الراأ�صمال  فتح  طريق  عن  �صراكة  عمليات  تنجز  التي 

للت�صريع  املقيمة طبقا  الوطنية  امل�صاهمة  لفائدة  الجتماعي 

جمموع  من    ٪34 بن�صبة   الحتفاظ  املفعول،  ال�صاري 

الأ�صهم اأو احل�ص�ش الجتماعية. 

خم�ش  مدة  انتهاء  بعد  املقيم،  الوطني  للم�صاهم  ميكن 

قانونا على احرتام جميع  املعاينة  اإجراء  )5( �صنوات وبعد 

الدولة،  م�صاهمات  جمل�ش  اأمام  رفع  املكتتبة،  التعهدات 

خيار �صراء الأ�صهم املتبقية. 

بال�صعر  التنازل  عملية  تتم  املجل�ش،  موافقة  حال  يف 

الذي  بال�صعر  اأو  ال�صركاء  ميثاق  يف  م�صبقا  عليه  املتفق 

يحدده املجل�ش. 

حتدد كيفيات تطبيق اأحكام هذه املادة، عند احلاجة، عن 

طريق التنظيم.

 ،٪15 بن�صبة  اجلمركية  للحقوق  تخ�صع   :63 املادة 

املنتجات التابعة للو�صعيات الفرعية التعريفية الآتية:

املادة 64: تتمم اأحكام املادة 100 من القانون رقم 11-02، 

املوؤرخ يف 20 �صوال عام 1423 املوافق 24 دي�صمرب �صنة 2002، 

املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2003، املعدلة واملتممة، وحترر كما 

ياأتي:

للمادة  وفقا  املح�صلة  الإتاوة  تخ�ص�ش   :100 »املادة 

�صنة  غ�صت   04 يف  املوؤرخ   ،12-05 رقم  القانون  من   73
امل�صتحقة  املياه،  قانون  واملت�صمن  واملتمم،  املعدل   ،2005
من  للمياه،  العمومية  لالأمالك  مبقابل  ال�صتعمال  على 

اأجل حقنها يف الآبار البرتولية اأو لغريها من ال�صتعمالت 

الأخرى يف جمال املحروقات كما ياأتي:

ـ 50٪  لفائدة الدولة؛

رقمه  الذي  اخلا�ش  التخ�صي�ش  لفائدة ح�صاب   ٪40 ـ 

للمياه«؛ الوطني  »ال�صندوق  وعنوانه  076ـ302 
ـ 10٪  لفائدة وكالة التح�صيل.

املائية  للموارد  املدمج  للت�صيري  الوطنية  الوكالة  تكلف 

الأحوا�ش  وكالت  خالل  من  الإتاوة،  هذه  بجمع 

الهيدروغرافية التابعة لها، كل يف اإقليم اخت�صا�صها.

للمرت  جزائري  دينار   )130( وثالثني  مبائة  الإتاوة  حتدد 

املكعب من املياه املقتطعة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم«.

املادة 65: تتمم اأحكام املادة 99 من القانون رقم 02ـ11، 

�صنة  دي�صمرب   24 املوافق   1423 عام  �صوال   20 يف  املوؤرخ 

2002، واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 2003، وحترر كما ياأتي:
املن�صو�ش عليها مبوجب  الإتاوة  99: يحدد مبلغ  »املادة 

جمادى   28 يف  املوؤرخ  05ـ12،  رقم  القانون  من   73 املادة 

املتعلق   ،2005 �صنة  غ�صت   4 املوافق   1426 عام  الثانية 

تعيني املنتجاتالو�شعة الفرعية

84.71.30.90

84.71.41.90
84.71.49.00

- - غريها.

الذاتية  للمعاجلة  اأخرى  اآلت   -  -

للمعلومات.

البدن  نف�ش  يف  الأقل  على  حتتوي   -  -

وحدة  مع  مركزية  معاجلة  وحدة  على 

اإدخال ووحدة اإخراج املعلومات اأو وحدة 

م�صرتكة لالإدخال والإخراج.

-- غريها.

-- غريها مقدمة يف �صكل نظام.
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باملياه، امل�صتحقة على ا�صتعمال املوارد املائية لأغرا�ش �صناعية 

و�صياحية وخدماتية، بخم�صة وع�صرين دينارا )25 دج( عن 

كل مرت مكعب من املياه املتقطعة.

يخ�ص�ش ناجت الإتاوة كما ياأتي:

ـ 50٪  لفائدة ميزانية الدولة؛

رقم  اخلا�ش  التخ�صي�ش  ح�صاب  لفائدة    ٪40 ـ 

للمياه«؛ الوطني  »ال�صندوق  عنوانه  الذي  302ـ079، 
للموارد  املدمج  للت�صيري  الوطنية  الوكالة  لفائدة    ٪10 ـ 

املائية، املكلفة عرب فروعها الإقليمية بجمع هذه الإتاوة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق 

التنظيم«.

ال�صلع  اإنتاج  لأن�صطة  الأجانب  ممار�صة  ترتبط   :66 املادة 

واخلدمات وال�صترياد بتاأ�صي�ش �صركة حتوز امل�صاهمة الوطنية 

املقيمة على ن�صبة 51٪ على الأقل من راأ�صمالها. 

ال�صجل  يف  للت�صجيل  تعديل  اأي  عن  م�صبقا  يرتتب 

التجاري، امتثال ال�صركة لقواعد توزيع الراأ�صمال املبينة اأعاله.

غري اأنه، ل تخ�صع لهذه الإلزامية التعديالت التي ترمي 

اإىل ماياأتي:

ـ تعديل الراأ�صمال الجتماعي )زيادة اأو تخفي�ش( الذي 

ل يرتتب عنه تغيري يف ح�ص�ش توزيع الراأ�صمال الجتماعي 

املحددة اأعاله؛

مبوجب  عليها  املن�صو�ش  ال�صمان  اأ�صهم  عن  التنازل  ـ 

املت�صرفني  بني  تبادلها  اأو  التجاري  القانون  من   619 املادة 

قيمة  تتجاوز  اأن  دون  ذلك  و  اجلدد،  و  القدامى  الإداريني 

الأ�صهم املذكورة 1٪  من الراأ�صمال الجتماعي لل�صركة؛

ـ اإلغاء ن�صاط اأو اإ�صافة ن�صاط ملحق؛

ـ تعديل الن�صاط تبعا لتعديل مدونة االأن�صطة؛

ـ تعيني مدير اأو م�صريي ال�صركة؛

ـ تغيري عنوان املقر الجتماعي.

رقم          القانون  من   22 املادة  اأحكام  تتمم   :67 املادة 

84ـ17، املوؤرخ يف 07 يوليو �صنة 1984، املعدل و املتمم، 
املتعلق بالقوانني املالية، وحترر كما ياأتي:

» املادة 22: ميكن اإلغاء اأي اعتماد ........ )بدون تغيري( 

.......... ووفق ال�صروط املحددة عن طريق التنظيم.

على  بناء  ال�صنة،  خالل  الت�صوية  مرا�صيم  اتخاذ  ميكن 

التكفل، عن طريق  اأجل  باملالية، من  املكلف  الوزير  تقرير 

النفقات،  لتغطية  املوجهة  العتمادات  اإلغاء  اأو  جتميد 

بو�صعية الت�صوية ال�صرورية يف حالة خلل التوازنات العامة«. 

نهاية  كل  �صامال  عر�صا  باملالية  املكلف  الوزير  يقدم 

ال�صنة املالية حول عمليات الت�صوية اإىل جلنة املالية وامليزانية 

للمجل�ش ال�صعبي الوطني«.

املادة 68: تخ�صع العنا�صر الداخلة املبينة اأدناه امل�صتوردة 

املوجهة  املركزة،  املعدنية  املح�صرات  منتجي  طرف  من 

لإنتاج املح�صرات املعدنية املركزة للمعدل املخف�ش للر�صم 

على القيمة امل�صافة 7٪، ابتداء من تاريخ �صدور هذا القانون 

واإىل غاية 31 دي�صمرب 2017.

تعيني املنتجاتالو�شعية الفرعية

-- الأمالح املعدنية الأ�صا�صيةم2309.90.20

م2309.90.90

لالأك�صدة(،كوكو�صيديو�صتاتيك،  )م�صاد  تولوان  هيدروك�صي  )بوتيل-  غريها   --

عنا�صر اإ�صافية ت�صجع ه�صم الأغذية عند احليوانات(.

-- هيدروجني اأثو فو�صفاط الكل�صيوم )»الفو�صفاط ثنائي الكال�صيوم«(2835.25.00

- كولني واأمالحه )كلورور الكولني(.م2923.10.00

- ميثيونني2930.40.00

-- فيتامني A وم�صتقاتها2936.21.00

-- فيتامني B1 وم�صتقاته2936.22.00
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تعيني املنتجاتالو�شعية الفرعية

-- فيتامني  B2 وم�صتقاته2936.23.00

حم�ش D اأو DL بانتوتنيك )فيتامني B3 اأو فيتامني B5( وم�صتقاته.2936.24.00

-- فيتامني B6 وم�صتقاته2936.25.00

-- فيتامني B12 وم�صتقاته2936.26.00

-- فيتامني C وم�صتقاته2936.27.00

-- فيتامني E وم�صتقاته2936.28.00

-- فيتامينات اأخرى وم�صتقاتها2936.29.00

القانون  من   59 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :69 املادة 

واملت�صمن   ،1978 دي�صمرب   31 يف  املوؤرخ  78ـ13،  رقم 

املادة  مبوجب  واملتممة  املعدلة   ،1979 ل�صنة  املالية  قانون 

67 من القانون رقم 88ـ33، املوؤرخ يف 31 دي�صمرب 1988، 
القانون  من   5 واملادة   1989 ل�صنة  املالية  قانون  واملت�صمن 

رقم 2000ـ02، املوؤرخ يف 24 ربيع الأول عام 1421 املوافق 

ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  واملت�صمن   ،2000 27 جوان 
ياأتي: كما  وحترر   ،2000

»املادة 59: يجوز لالأ�صخا�ش امل�صابني باإعاقة حركية يف 

اإطار مدين، اقتناء �صيارة �صياحية جديدة تتوافق مع اإعاقتهم 

 )5( ا�صتريادها، كل خم�ش  اأو  اجلمركية  امل�صتودعات  من 

 بالن�صبة 
3
�صنوات، تقل اأو ت�صاوي �صعة اأ�صطوانتها 2000 �صم

ب�صرارات  واإيقاد  متناوب  مبكب�ش  حمرك  ذات  لل�صيارات 

حمرك  ذات  لل�صيارات  بالن�صبة   
3
�صم  2500 اأو  )بنزين( 

مبكب�ش واإيقاد عن طريق ال�صغط )الديازال(.

اإجراءات  من  الإعفاء  مع  ال�صيارات  هذه  جمركة  تتم 

الرقابة على التجارة اخلارجية وال�صرف والإعفاء من احلقوق 

اجلمركية والر�صم على القيمة امل�صافة.

يجب اأن يتم الحتفاظ بال�صيارات املقتناة اأو امل�صتوردة 

يف هذا الإطار، من طرف مالكيها ملدة خم�ش )5( �صنوات، 

اإال يف حالة رفع �صرط عدم التنازل، على اأن تتم، يف هذه 

احلالة، اإعادة احلقوق تنا�صبيا مع ال�صنوات. 

امل�صابني  لالأ�صخا�ش  املوجهة  ال�صيارات  تهيئة  ميكن 

ذلك،  ت�صتدعي  والتي  اأعاله  املذكورين  حركية  باإعاقة 

متخ�ص�صة،  موؤ�ص�صات  لدى  الوطني  الرتاب  م�صتوى  على 

ولكن ل ميكن و�صعها قيد ال�صتهالك اإل بعد تقدمي حم�صر 

م�صالح املناجم.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، بقرار وزاري 

والت�صامن  وال�صناعة  باملالية  املكلفني،  الوزراء  بني  م�صرتك 

الوطني«. 

رقم  القانون  من  الأوىل  املادة  اأحكام  تتمم   :70 املادة 

1427 املوافق  28 جمادى الأوىل عام  06-11، املوؤرخ يف 
24 يونيو �صنة 2006، يتعلق ب�صركة الراأ�صمال ال�صتثماري، 

وحترر   كما ياأتي:

 ...... حتديد  اإىل  القانون  هذا  يهدف  الأوىل:  »املادة 

)بدون تغيري حتى( ..... و�صريها.

متار�ش  اأن  ال�صتثمارية  الأموال  ت�صيري  ل�صركات  ميكن 

�صركات  من  بتفوي�س  اال�صتثماري،  الراأ�صمال  ن�صاط 

الراأ�صمال ال�صتثماري.

الأموال  ت�صيري  �صركات  تاأ�صي�ش  كيفيات  حتدد 

ال�صتثمارية وت�صيريها وممار�صتها، عن طريق التنظيم«.

الوطنية  الريا�صية  للجمعيات  رخ�صة  متنح   :71 املادة 

موارد  متلك  والتي  عامة  منفعة  ذات  اأنها  على  بها  املعرتف 

مالية، لإجناز ا�صتثمارات تخ�ص�ش اأرباحها ح�صريا لتمويل 

املهام املن�صو�ش عليها يف قانونها الأ�صا�صي.

املكلفة  الوزارة  طرف  من  ال�صتثمار  رخ�صة  ت�صلم 

بالريا�صة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق 

التنظيم.
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الإقليم  مغادرته  عند  اأجنبي،  كل  ُيلزم   :72 املادة 

اجلمركي اجلزائري، ا�صتظهار و�صل بنكي يثبت �صرف جزء 

والتي  الوطنية،  البنوك  لدى  ال�صعبة  العملة  مبلغ  كل   اأو 

يكون قد �صرح بها عند دخوله الإقليم اجلمركي.

ل يلزم الت�صريح بالعمالت ال�صعبة عند الدخول اأو مغادرة 

الإقليم اجلمركي اإل على املبالغ التي تفوق األف اأورو )1000 

اأورو( اأو ما يعادلها من العمالت الأجنبية الأخرى.

غرامة  بدفع  املادة  هذه  لأحكام  خمالف  كل  يتعر�ش 

ح�صب الت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول.

على  للتاأمني  الن�صمام  ر�صوم  حت�صيل  يتم   :73 املادة 

ترحيل جثامني اجلزائريني املقيمني واملوؤمنني باخلارج، على 

جتديد  اأو  ا�صتخراج  عند  اجلزائرية،  القن�صليات  م�صتوى 

بطاقات الت�صجيل القن�صلية. 

حتدد كيفيات اإرجاع مبالغ ر�صوم الن�صمام للتاأمني وكذا 

و�صع هذه الأحكام حيز التنفيذ عن طريق التنظيم.

الف�شل الرابع: الر�شوم �شبه اجلبائية

للبيان 

اجلزء الثاين: امليزانية والعمليات املالية للدولة

الف�شل الأول: امليزانية العامة للدولة

الق�شم الأول: املـــــوارد

واملداخيل  واحلوا�صل  الإيرادات  تقدر   :74 املادة 

املطبـقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ل�صنة 

2016 طبقا للجدول )اأ( امللحق بهذا القانون، باأربعة اآلف 
مليون  وثالثني  واأربعمائة  مليار  واأربعني  و�صبعة  و�صبعمائة 

دينار )000 000 430 747 4 دج(.

الق�شم الثاين: الـنـفـقــات

املادة 75: يفتح بعنوان �صنة 2016، ق�صد متويل الأعباء 

النهائية للميزانية العامة للدولة:

مائة  وثمان  اآلف  اأربعة  مبلغه  مايل  اعتماد   /1
دينار  مليون  وثالثون  واثنان  وثالثمائة  ماليري  و�صبعة 

الـت�صيري،  نـفقات  لـتغطية  دج(   4  807 332 000 000(

يـوزع ح�صب كل دائرة وزارية طبقا للـجدول )ب( الـملحق 

بهذا الـقانون.

و�صتة  ومائة  اآلف  ثالثة  مبلغه  مايل  اعتماد   /2
ومائتان  مليونا  واأربعون  وثمانية  وثمامنائة  مليارا  و�صبعون 

دج(   3 دينار)000 243 848 176  األف  واأربعني  وثالثة 

لـتغطية نـفقات الـتجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع ح�صب 

كل قطاع طبقا للجدول )ج( الـملحق بهذا القانون.

رخ�صة  �صـقف   2016 �صنة  خالل  يربمج   :76 املادة 

ومائتان  مليارا  وت�صعون  واأربعة  وثمامنائة  األف  مبلغه  برنامج 

دينار  األف  وع�صرون  و�صبعة  وثالثمائة  مـاليني  واأربعة 

)000 327 204 894 1 دج( يوزع ح�صب كل قطاع طبقا 

للجدول )ج( امللحق بهذا القانون.

اجلاري  الربنامج  تقييم  اإعادة  تكلفة  املبلغ  هذا  يغطي 

وتكلفة الربامج اجلديدة التي ميكن اأن ت�صجل خالل �صنة 

.2016
حتدد كيفيات التوزيع، عند احلاجة، عن طريق التنظيم.

الف�شل الثاين: ميزانيات خمتلفة

الق�شم الأول: امليزانية امللحقة

للبيان

الق�شم الثاين: ميزانيات اأخرى

الجتماعي  ال�صمان  هيئات  م�صاهمة  توجه   :77 املادة 

ال�صت�صفائية  واملوؤ�ص�صات  ال�صحية  القطاعات  ميزانية  يف 

املتخ�ص�صة )مبا فيها املراكز ال�صت�صفائية اجلامعية( للتغطية 

املالية للتكاليف املتعلقة بالتكفل الطبي ل�صالح املوؤمن لهم 

اجتماعيا وذوي حقوقهم.

املتعلقة  املعلومات  اأ�صا�ش  على  التمويل  هذا  يطبق 

املوؤ�ص�صات ال�صحية  باملوؤمن لهم اجتماعيا املتكفل بهم يف 

تربط  التي  الـتعاقدية  العالقات  اإطار  يف  وذلك  العمومية، 

بني ال�صمان الجتماعي ووزارة الـ�صحة، ال�صكان واإ�صالح 

امل�صت�صفيات.

حتدد كيفيات تنفيذ هذا احلكم عن طريق التنظيم.

هذه  حتدد   ،2016 ل�صنة  وبالن�صبة  التقدير،  �صبيل  وعلى 

مليونا  ع�صر  وخم�صة  وثمامنائة  مليارا  و�صتني  اأربعة  مببلغ  امل�صاهمة 

وخم�صة مائة واأحد ع�صر األف دينار)000 511 815 64 دج(.

والتكوين  الوقاية  نفقات  بتغطية  الدولة  ميزانية  تتكفل 
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غري  للمعوزين  الـمقدم  العالج  ومتويل  الطبي  والبحث 

املوؤمن لهم اجتماعيا.

الف�شل الثالث: احل�شابات اخلا�شة باخلزينة

رقـم  اخلا�ش  التخ�صي�ش  ح�صاب  ي�صتمـر   :78 املادة 

الأمالك  بعنوان  »تعوي�صات  عنـوانه:  الذي   ،302-048
العمل  يف  الزراعية«  للثورة  الوطني  لل�صندوق  املخ�ص�صة 

الذي  امليزانية  يف  الإدراج  اإجراءات  من  النتهاء  غاية  اإىل 

وهو   ،2017 دي�صمبـر   31 اأق�صاه  اأجل  يكون يف  اأن  يجب 

التاريخ الذي يقفـل فيه هذا احل�صاب نهائياً وي�صب ر�صيده 

يف ح�صاب نتائج اخلزينة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 79: ُتتمم مدونة نفقات ح�صاب التخ�صي�ش اخلا�ش 

رقـم 080-302، الذي عنـوانه: »ال�صندوق الوطني لتطوير 

مبوجب  فتحه  مت  الذي  املائيات«،  وتربية  البحري  ال�صيد 

 31 يف  املوؤرخ  94ـ03،  رقم  الأمر  من   144 املادة  اأحكام 

دي�صمرب �صنة 1994، واملت�صمن لقانون املالية ل�صنة 1995، 

املعدل واملتمم، كما ياأتي:

اأويل(  )غاز  الوقود  �صعر  دعم  بعنوان  »-الإعانات 

امل�صتعمل يف اأن�صطة ال�صيد البحري وتربية املائيات«.

 080-302 رقـم  اخلا�ش  التخ�صي�ش  ح�صاب  ي�صتمـر 

الذي عنـوانه: »ال�صندوق الوطني لتطوير ال�صيد البحري 

اإجراءات  من  النتهاء  غاية  اإىل  العمل  »يف  املائيات  وتربية 

اأق�صاه  اأجل  اأن يكون يف  الذي يجب  امليزانية  الإدراج يف 

فيه  يقفـل  الذي  التاريخ  وهو   ،2017 �صنة  دي�صمبـر   31
هذا احل�صاب نهائياً وي�صب ر�صيده يف ح�صاب التخ�صي�ش 

الوطني  »ال�صندوق  يعنون  الذي   139-302 رقم  اخلا�ش 

للتنمية الفالحية وال�صيد البحري وتربية املائيات«.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عن طريق التنظيم.

95ـ27،  195 من الأمر رقم  80: تعدل اأحكام املادة  املادة 

املوؤرخ يف 30 دي�صمرب 1995، املت�صمن قانون املالية ل�صنة 1996، 

املعدلة واملتممة، وحترر كما ياأتي:

»املادة 195: يفتح يف كتابات اخلزينة، ح�صاب تخ�صي�ش 

302 الذي عنوانه »ال�صندوق اخلا�ش  ـ   084 خا�ش رقمه 

لرتقية ال�صادرات«.

يقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات:

ـ ح�صة تقدر بـ 5٪ من الر�صم الداخلي لال�صتهالك؛ 

ـ امل�صاهمات.......)الباقي بدون تغيري(..............«.

رقم     القانون  من   115 املادة  اأحكام  تعدل   :81 املادة 

14-10، املوؤرخ يف 08 ربيع الأول عام 1436 املوافق 30 
2015 وحترر  2014، واملت�صمن قانون املالية ل�صنة  دي�صمرب 

كما ياأتي:

»املادة 115: جُتمع عمليات ح�صاب التخ�صي�ش اخلا�ش 

للت�صيري  الوطني  »ال�صندوق  عنوانه   الذي   ،302-086
 31 حتى(....  تغيري  )بدون   ..... املائية«  للموارد  املدمج 

دي�صمرب 2015.

وبحلول هذا التاريخ يقفل ح�صاب التخ�صي�ش اخلا�ش 

التخ�صي�ش  ح�صاب  يف  ر�صيده  وي�صب  نهائيا   302 086
الوطني  »ال�صندوق  عنوانه  الذي   ،302-079 رقم  اخلا�ش 

للمياه«.

.................. الباقي بدون تغيري....................«.

رقم  اخلا�ش  التخ�صي�ش  ح�صاب  ي�صتمر   :82 املادة 

ال�صتعجالت  »�صندوق  عنـوانه:  الذي  096ـ302، 
النتهاء  غاية  اإىل  العمل  يف  الطبية«  العالجات  ون�صاطات 

من اإجراءات الإدراج يف امليزانية الذي يجب اأن يكون يف 

اأجل اأق�صاه 31 دي�صمبـر 2018، وهو التاريخ الذي يقفـل 

نتائج  ح�صاب  يف  ر�صيده  وي�صب  نهائياً  احل�صاب  هذا  فيه 

اخلزينة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

رقم  اخلا�ش  التخ�صي�ش  ح�صاب  ي�صتمـر   :83 املادة 

العمومية  الأمـالك  »�صندوق  عنـوانه:  الذي  105ـ302، 
املنجمية« يف العمل اإىل غاية النتهاء من اإجراءات الإدراج 

 31 اأق�صاه  اأجل  يف  يكون  اأن  يجب  الذي  امليزانية  يف 

دي�صمبـر 2017، وهو التاريخ الذي يقفـل فيه هذا احل�صاب 

نهائياً وي�صب ر�صيده يف ح�صاب نتائج اخلزينة.

حتـدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.
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رقم  اخلا�ش  التخ�صي�ش  ح�صاب  ي�صتمـر   :84 املادة 

ال�صتعمال  متلك  »�صندوق  عنـوانه:  الذي  128ـ302، 
اإىل  العمل  يف  والت�صال«  الإعـالم  تكنولوجيات  وتطوير 

غاية النتهاء من اإجراءات الإدراج يف امليزانية الذي يجب 

اأن يكون يف اأجل اأق�صاه 31 دي�صمبـر 2017، وهو التاريخ 

يف  ر�صيده  وي�صب  نهائياً  احل�صاب  هذا  فيه  يقفـل  الذي 

ح�صاب نتائج اخلزينة.

حتـدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

رقم                        اخلا�ش  التخ�صي�ش  ح�صاب  يقفل   :85 املادة 

لتح�صيـر  الوطني  »ال�صندوق  عنـوانه:  الذي  129ـ302، 
وتنظيـم مهرجان تلم�صان عا�صمة الثقافة الإ�صالمية 2011« 

وي�صب ر�صيده يف ح�صاب نتائج اخلزينة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

رقم  لالأمر   143 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :86 املادة 

دي�صمرب   31 املوافق   1415 رجب   27 يف  املوؤرخ  94ـ03، 
1994، املتعلق بقانون املالية ل�صنة 1995، وحترر كما ياأتي:
ح�صاب  اخلزينة،  ح�صابات  يف  يفتح   :143 »املادة 

تخ�صي�ش خا�ش رقم 079ـ302، الذي عنوانه »ال�صندوق 

الوطني للمياه«.

يقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات:

والهيئات  امل�صالح،  من  امل�صتحقة  الر�صوم  عائدات  ـ 

واملوؤ�ص�صات العمومية للدولة، واجلماعات الإقليمية املكلفة 

باإمدادات مياه ال�صرب واملياه ال�صناعية بعنوان المتياز على 

ت�صيري املن�صاآت العمومية لإنتاج ونقل وتوزيع مياه ال�صرب.

ـ الهدايا و الو�صايا؛

املجال  يف  فيها  للنظر  امل�صتحقة  الر�صوم  عائدات  ـ 

العمومي  للمياه املعدنية ومنبع املياه؛

ح�صة متنا�صبة من عائدات الر�صوم امل�صتحقة للنظر فيها 

يف املجال العمومي للمياه لأخذ املياه ل�صتعمالها ال�صناعي، 

ال�صياحي واخلدماتي؛

للنظر  امل�صتحقة  الر�صوم  عائدات  من  متنا�صبة  ح�صة  ـ 

فيها يف املجال العمومي للمياه لأخذ املياه ل�صتعمالها يف 

اآبار النفط اأو ل�صتعمالت اأخرى يف جمال النفط والغاز؛

ـ عائدات الر�صوم امل�صتحقة لالقت�صاد يف املياه والعائدات 

امل�صتحقة حلماية نوعية املياه.

يف باب النفقات:

ونقل  تعبئة  بنظم  املتعلقة  النفقات  لتغطية  املايل  الدعم  ـ 

اإمدادات مياه ال�صرب، ال�صرف ال�صحي واملياه الزراعية، تخطيط 

ال�صتثمار و/اأو اقتناء املعدات والأدوات ال�صرورية الناجمة عن 

حوادث كبرية اأو العجز يف املياه التي ل ميكن التنبوؤ بها؛  

امل�صتفيدة  للدولة  العمومية  املوؤ�ص�صات  و/اأو  الهيئات  ـ 

من هذه العمليات، يجب اأن ت�صرتك يف املوا�صفات املن�صاأة 

وجه  على  ال�صوء  ت�صليط  ذلك  يف  مبا  امل�صرفة،  الإدارة  مع 

التحديد الأ�صهم املوؤهلة لتمويل هذا ال�صندوق واإجراءات 

الرقابة على تنفيذ النفقات؛  

ـ التربعات لتمديد جتديد ال�صتثمار واملعدات؛

ـ التربعات ل�صالح ال�صلطة التنظيمية خلدمات املياه؛

ـ الإنفاق الناجم عن تدابري دعم اأ�صعار املياه؛

ـ اأ�صهم لتحفيز اقت�صاد املياه املنزلية، ال�صناعية والزراعية، 

واأي�صا املحافظة على جودتها.

الآمر بال�صرف الرئي�صي لهذا احل�صاب هو الوزير املكلف 

باملوارد املائية.

بال�صرف  الآمرون  هم  املائية  للموارد  الولئيون  املدراء 

الثانويني لهذا احل�صاب.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق التنظيم. 

املادة 87: تعدل وتتمم اأحكام املادة 108 من قانون رقم 

14ـ10، املوؤرخ يف 30 دي�صمرب �صنة 2014، واملت�صمن قانون 
املالية ل�صنة 2015، وحترر كما ياأتي:

» املادة 108: جتمع عمليات ح�صاب التخ�صي�ش اخلا�ش 

تغيري حتى(  ........ )بدون  الذي عنوانه  101ـ302،  رقم 

يف  للتحكم  الوطني  ال�صندوق  عنوانه«  ف�صاعدا  الآن  من 

الأ�صطر  يت�صمن  وامل�صرتكة«،  املتجددة  والطاقات  الطاقة 

التالية:

ال�صطر 1: »الطاقات املتجددة وامل�صرتكة«؛

ال�صطر 2: »التحكم يف الطاقة«.

يقيد يف ح�صاب التخ�صي�ش اخلا�ش رقم 302-131 :

يف باب الإيرادات :

ال�صطر 1: »الطاقات املتجددة و امل�صرتكة«

ـ 1٪ من الإتاوة النفطية وغريها من الر�صوم املحددة عن 

طريق الت�صريع؛
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ـ جميع املوارد وامل�صاهمات الأخرى.

ال�صطر 2: »التحكم يف الطاقة«

ـ اإعانات الدولة؛

ـ عائد الر�صم على ال�صتهالك الوطني للطاقة؛

ـ عائد الر�صم على الأجهزة املوفرة للطاقة؛

ـ عائد الغرامات املقررة يف اإطار القانون املتعلق بالتحكم 

يف الطاقة؛

اإطار  املمنوحة يف  امل�صددة  القرو�ش غري  ت�صديد  عائد  ـ 

التحكم يف الطاقة؛

ـ جميع املوارد وامل�صاهمات الأخرى.

يف باب النفقات:

ال�صطر 1: »الطاقات املتجددة وامل�صرتكة«

وامل�صاريع  الن�صاطات  لتمويل  املوجهة  املخ�ص�صات  ـ 

املدرجة يف اإطار ترقية الطاقات املتجددة وامل�صرتكة؛

للن�صاطات  امل�صبق  للتمويل  املوجهة  املخ�ص�صات  ـ 

املدرجة يف اإطار ترقية الطاقات املتجددة وامل�صرتكة.

ال�صطر 2: »التحكم يف الطاقة«

»متويل الن�صاطات و امل�صاريع املدرجة يف برنامج التحكم 

يف الطاقة«؛

لال�صتثمارات  واملمنوحة  امل�صددة  غري  القرو�ش  منح  ـ 

برنامج  اإطار  يف  امل�صجلة  وغري  الطاقوية  للفعالية  احلاملة 

التحكم يف الطاقة؛

البنوك       لدى  املنجزة  القرو�ش  على  ال�صمانات  منح  ـ 

اأو لدى املوؤ�ص�صات املالية؛

ـ املخ�ص�صات املوجهة للتمويل امل�صبق لقتناء الأجهزة 

واملعدات املرتبطة بالفعالية الطاقوية. 

 2000 ل�صنة  املالية  قانون  من   91 املادة  اأحكام  تلغى 

واأحكام املادة 63 من قانون املالية ل�صنة 2010.

يعد الوزير املكلف بالطاقة الآمر بال�صرف.

املادة عند احلاجة عن طريق  حتدد كيفيات تطبيق هذه 

التنظيم«.

املادة 88: تعدل اأحكام املادة 33 من قانون املالية ل�صنة 

ياأتي: كما  وحترر  واملتممة،  املعدلة   ،1984
» املادة33: يفتح يف كتابات اخلزينة، ح�صاب تخ�صي�ش 

خا�ش رقمه 042 - 302، الذي عنوانه »�صندوق الكوارث 

الطبيعية و الأخطار الكربى«.

يقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات: 

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

يف باب النفقات:

ـ التعوي�صات ........... )بدون تغيري( .................

ـ نفقات درا�صة الأخطار الكربى.

ـ امل�صاريف ............ )بدون تغيري(................ «.

املادة 89: تلغى اأحكام املادة 86 من القانون رقم 02-97، 

ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن   ،1997 دي�صمرب   31 يف  املوؤرخ 

.1998

القانون  من   87 املادة  اأحكام  وتتمم  تعدل   :90 املادة 

رقم 97-02، املوؤرخ يف 31 دي�صمرب 1997، املت�صمن قانون 

املالية ل�صنة 1998، وحترر كما ياأتي:

» املادة 87: يفتح يف كتابات اخلزينة، ح�صاب التخ�صي�ش 

التمهني  ترقية  »�صندوق  املعنون   ،091-302 رقم  اخلا�ش 

والتكوين املهني املتوا�صل«.

الآمر  املهنيني  والتعليم  بالتكوين  املكلف  الوزير  يكون 

الرئي�صي ب�صرف هذا احل�صاب.

يقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات:

ـ امل�صاهمة املحتملة للدولة و/اأو اجلماعات الإقليمية؛

ـ عائدات ر�صم التكوين عن طريق التمهني؛

ـ عائدات ر�صم التكوين املهني املتوا�صل؛

ـ احل�ص�ش املح�صلة من ال�صناديق الأخرى؛

ـ الهبات والو�صايا.

يف باب النفقات:

ـ دليل، دفاتر وعقود التمهني؛

املهني  والتكوين  التمهني  وترقية  الت�صال  خمطط  ـ 

املتوا�صل؛

على  للممتهنني  التطبيقي  التكوين  متابعة  تعوي�ش  ـ 

م�صتوى املوؤ�ص�صة؛

التمهني  لتطوير  الوطني  ال�صندوق  �صري  تكاليف  ـ 

والتكوين املهني املتوا�صل؛

طريق  عن  املادة  هذه  اأحكام  تطبيق  كيفيات  حتدد 

التنظيم«.
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الت�صريعي  املر�صوم  من   136 املادة  وتتمم  تعدل   :91 املادة 

رقم 93ـ01، املت�صمن قانون املالية ل�صنة 1994، املعدلة واملتممة 

باملادة 126 من القانون رقم 14ـ10، املوؤرخ يف 30 دي�صمرب 2014، 

املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015، وحترر كما ياأتي: 

» املادة 136: بفتح يف كتابات اخلزينة ح�صاب تخ�صي�ش 

اخلا�ش  »ال�صندوق  وعنوانه   ،302-069 رقم  خا�ش 

بالت�صامن الوطني «.

يقيد يف هذا احل�صاب:

يف باب الإيرادات: 

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

يف باب الإيرادات: 

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

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

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

 نقل جثامني املعوزين من اأبناء اجلالية اجلزائرية باخلارج 

نحو اجلزائر. 

حتدد كيفيات .........)  الباقي بدون تغيري (......... «.

تخ�صي�ش  ح�صاب  اخلزينة  كتابات  يف  يفتح   :92 املادة 

خا�ش رقم ... وعنوانه »�صندوق الت�صامن للجالية اجلزائرية«.

يقيد يف هذا احل�صاب : 

يف باب الإيرادات :

كل  يدفعه  جتديدها،  اأو  قن�صلية  بطاقة  اإ�صدار  مبلغ  ـ 

مواطن جزائري مقيم باخلارج ب�صفة منتظمة. 

ـ الهبات والو�صايا.

يف باب النفقات :

ـ التكفل بدفع نفقات نقل جثامني اأفراد اجلالية اجلزائرية 

املقيمة باخلارج ب�صفة منتظمة والذين ي�صتوفون اأحكام هذه 

املادة .

يحدد مبلغ لقاء اإ�صدار البطاقة القن�صلية بقرار من الوزير 

املكلف بال�صوؤون اخلارجية.

الرئي�صي  الأمر  اخلارجية  بال�صوؤون  املكلف  الوزير  يكون 

ب�صرف هذا احل�صاب.

الف�شل الرابع:

اأحكام خمتلفة مطبقة على العمليات املالية للدولة

املادة 93: تكت�صي طابعا احتياطيا العتمادات امل�صجلة 

يف الف�صول التي تت�صمن نفقات الت�صيري الآتية:

؛ الن�صاط  رواتب  ـ   1
املختلفة؛ واملنح  التعوي�صات  ـ   2

طابع  ذات  منح  الرواتب،  املتعاقدون،  امل�صتخدمون  ـ   3
عائلي وا�صرتاكات ال�صمان الجتماعي؛

العائلية؛ املنح  ـ   4
الجتماعي؛ ال�صمان  ـ   5

امل�صبقة  والرواتب  التدريب  وتعوي�صات  املنح  ـ   6
وم�صاريف التكوين؛

7 ـ اإعانات الت�صيري املخ�ص�صة للموؤ�ص�صات العمومية الإدارية 
املن�صاأة حديثا اأو التي تبداأ الن�صاط خالل ال�صنة املالية؛

الهيئات  اإزاء  اجلزائر  بالتزامات  املرتبطة  النفقات  ـ   8
الدولية )امل�صاهمات وال�صرتاكات(.

مناطق  يف  املنجزة  ال�صتثمارات  با�صتثناء   :94 املادة 

اله�صاب العليا و مناطق اجلنوب واأنظمة دعم خلق منا�صب 

العمل )الوكالة الوطنية لت�صيري القر�ش امل�صغر، ال�صندوق 

الوطني للتاأمني عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم ت�صغيل 

التي تبقى على حالها، حتدد تخفي�صات اخلزينة  ال�صباب( 

ملعدلت الفائدة بالن�صبة للقرو�ش املوجهة لتمويل م�صاريع 

املالية     واملوؤ�ص�صات  البنوك  طرف  من  واملمنوحة  ال�صتثمار 

بـ 3٪  كحد اأق�صى.        

 )05( بخم�ش  التخفي�ش  من  ال�صتفادة  مدة   حتدد 

�صنوات. 

تلغى الأحكام املخالفة لهذه املادة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق 

التنظيم.

اأحكام ختامية

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :95 املادة 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

   حرر باجلزائر، يف: .....................

    املوافق: ..............................

عبـد العزيـز بوتفليـقـة    
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املبالغ )باآلف دج(اإيرادات امليزانية

العادية املوارد  ـ   1
اجلبائية: الإيرادات   1 ـ   1

املبا�صرة ال�صرائب  حوا�صل  ـ   201.0011  058 220 000
والطابع الت�صجيل  حوا�صل  ـ   201.00289  730  000

الأعمال على  املختلفة  ال�صرائب  حوا�صل  ـ   201.003
     منها الر�صم على القيمة امل�صافة املطبق على املنتوجات امل�صتوردة

      1  014  380  000
 593  790  000

املبا�صرة    غري  ال�صرائب  حوا�صل  ـ   201.0045  000  000
اجلمارك حوا�صل  ـ   201.005555  350  000

2املجموع الفرعي )1(  722  680  000
عادية: اإيرادات   2 ـ   1

الدولة اأمالك  دخل  حا�صل  ـ   201.00633  000  000
للميزانية املختلفة  احلوا�صل  ـ   201.00762  000  000

النظامية الإيرادات  ـ   201.008
95املجموع الفرعي )2(  000  000

اأخرى: اإيرادات   3 ـ   1
247ـ اإيرادات اأخرى  200  000

247املجموع الفرعي )3(  200  000
3جمموع املوارد العادية  064  880  000

البرتولية اجلباية  ـ   2
البرتولية اجلباية  ـ   201.0111  682  550  000

4املجموع العام لالإيرادات  747  430  000

اجلدول )اأ(: الإيرادات النهائية املطبقة على ميزانية الدولة ل�شنة 2016

امللحقات



35

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 08

املبالغ )دج(الدوائر الوزارية

7رئا�صة اجلمهورية .............................................................................................................  904  677  000

3م�صالح الوزير الأول...........................................................................................................  437  925  000

1الدفاع الوطني................................................................................................................  118  297  000  000

426الداخلية    واجلماعات املحلية..................................................................................................  127  386  000

30ال�صوؤون اخلارجية والتعاون الدويل.............................................................................................  573  877  000

للبيانال�صوؤون املغاربية، الحتاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.....................................................................

73العدل.........................................................................................................................  431  991  000

95املالية..........................................................................................................................  399  378  000

44الطاقة..........................................................................................................................  793  741  000

5ال�صناعة   واملناجم.............................................................................................................  349  818  000

254الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري....................................................................................  253  914  000

248املجاهدين.....................................................................................................................  645  702  000

26ال�صوؤون الدينية    والأوقاف.....................................................................................................  033  177  000

20التجارة........................................................................................................................  527  754  000

11النقل..........................................................................................................................  218  880  000

17املوارد املائية والبيئة...........................................................................................................  616  679  000

19الأ�صغال العمومية............................................................................................................  085  089  000

21ال�صكن والعمران واملدينة....................................................................................................  302  786  000

764الرتبية الوطنية.................................................................................................................  052  396  000

312التعليم العايل والبحث العلمي................................................................................................  145  998  000

50التكوين والتعليم املهنيني....................................................................................................  379  263  000

226العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي.....................................................................................  484  929  000

4التهيئة العمرانية، ال�صياحة وال�صناعة التقليدية................................................................................  117  881  000

19الثقافة.........................................................................................................................  056  672  000

118الت�صامن الوطني والأ�صرة وق�صايا املراأة......................................................................................  830  888  000

243العالقات مع الربملان.........................................................................................................  408  000

379ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات.....................................................................................  407  269  000

37ال�صباب والريا�صة............................................................................................................  181  458  000

19الت�صال.......................................................................................................................  369  240  000
3الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال...................................................................................  875  224  000
4املجموع الفرعي ........................................................................................................  359  144  400  000
448التكاليف امل�صرتكة...........................................................................................................  187  600  000
4املجموع العام ........................................................................................................  807  332  000  000

اجلدول )ب(: توزيع العتمادات املفتوحة بعنوان ميزانية الت�صيري ل�صنة 2016 ح�صب كل دائرة وزارية



36

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 08

اعتمادات الدفعرخ�ص الربنامجالقطاعات

)باآلف دج(

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

4  895  000
198  261  576
14  904  700

441  308  514
78  644  800
32  703  237
24  481  500

800  000  000
60  000  000

7  373 410
271 432 500
36  223 667

685 704 445
159 757 147
113 120 472
469 781 674
600 000 000
60  000 000

1املجموع الفرعي لال�شتثمار  655 199 3272  403 393 315
حل�صابات  )تخ�صي�صات  االقت�صادي  الن�صاط  دعم 

التخ�صي�ش اخلا�ش وخف�ش ن�صب الفوائد(

الربنامج التكميلي لفائدة الوليات

احتياطي لنفقات غري متوقعة

ـــ

ـــ

239  005 000

542 949 928
ـــ

230 505 000
928 454 000773 005 239املجموع الفرعي لعمليات براأ�ص املال 

1جمموع ميزانية التجهيز  894 204 3273  176 848 243

اجلدول )ج(: توزيع النفقات ذات الطابع النهائي ل�صنة 2016 ح�صب القطاعات
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ا�شتدراك

املادة 48: تعدل املادة 98 من القانون رقم 02ـ11، املوؤرخ يف 20 �صوال عام 1423 املوافق 24 دي�صمرب �صنة 

2002 واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 2003، املعدلة مبوجب املادة 82 من القانون رقم 04ـ21، املوؤرخ يف 17 ذو 
القعدة عام 1425 املوافق 29 دي�صمرب �صنة 2004، واملت�صمن قانون املالية ل�صنة 2005، وحترر كما ياأتي:

»املادة 98: حتدد ت�صعرية الإتاوة امل�صتحقة ..... )بدون تغيري حتى(...... بدينار واحد )01( عن كل لرت من 

املاء املنتج من ور�صات التغليف.

يخ�ص�ش ناجت هذه الإتاوة بن�صبة:

ـ 40 ٪  لفائدةميزانية الدولة.

ـ 48 ٪  حل�صاب التخ�صي�ش اخلا�ش رقم 079ـ302 الذي عنوانه »ال�صندوق الوطني للمياه«؛

ـ 12 ٪  لفائدة الوكالة الوطنية للت�صيري املدمج للموارد املائية املكلفة بالتح�صيل.

حتدد كيفيات )........... بدون تغيري ............(«
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