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السادة - :المدراء الجهوٌون للجمارك،
 رؤساء المصالح الجهوٌة للرقابة الالحقة، رؤساء مفتشٌات أقسام الجمارك،ٌتم إعالم السادة:
 المفتش العام للجمارك، المدراء المركزٌٌن للجمارك، مدراء الدراسات بالجمارك، مدراء المراكز الوطنٌة للجمارك، مدراء المدارس الجمركٌة.نسخة للسٌد رئٌس االتحاد الوطنً لوكالء العبور و الوكالء المعتمدٌن لدى الجمارك الجزائرٌٌن.
الموضوع :ف/ي جمركة الهبات.
المرفقات :ملحقٌن.
الحظت أن عددا معتبرا من الشكاوى المتعلقة بجمركة الهباتٌ ،تم عرضها على المدٌرٌة العامة
للجمارك كما أن بعض الهٌئات ٌتم توجٌهها بصفة آلٌة إلى ذات المدٌرٌة من أجل الحصول على
تراخٌص لجمركة البضائع المستوردة فً هذا اإلطار.
فً هذا الصدد ،أذكركم بأن هذه المسألة قد أطرت قانونٌا من خالل العدٌد من النصوص
التشرٌعٌة ،السٌما النصوص المتمثلة فً ما ٌلً:





المادة  ،109المعدلة والمتممة ،من قانون المالٌة لسنة ،1987
المادة  98من قانون المالٌة لسنة ،1997
المادة  78من قانون المالٌة لسنة ،2006
المادة  65من قانون المالٌة لسنة .2011
من جهة أخرى فإن موضوع اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة ،قد تم تأطٌره من خالل
المادة  11-9من قانون الرسوم على رقم األعمال.
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 -1النظام المؤسس بموجب المادة  109من قانون المالٌة لسنة :1987
 - 1- 1مضمون النظام:
تم تعدٌل المادة  109من قانون المالٌة لسنة  1987وإتمامها بالمواد  101من قانون المالٌة
لسنة  1993و 127من قانون المالٌة لسنة  1994و  142من قانون المالٌة لسنة  1996و  95من
قانون المالٌة لسنة  ،1997وقد عرفت هذه المادة ثالث نصوص تطبٌقٌة وهً:
 القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً  22نوفمبر سنة  1994والذي ٌحدد كٌفٌات اإلعفاء من
الرسوم الجمركٌة والرسم على القٌمة المضافة ،وكذا قائمة الجمعٌات أو المؤسسات الخٌرٌة ذات
الطابع اإلنسانً التً ٌمكن أن تستفٌد من هذا اإلعفاء.
 القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً ٌ 23ونٌو سنة  1996والذي ٌحدد الكٌفٌات التطبٌقٌة
إلٌصال التبرعات القادمة من الخارج ونقلها.
 القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً  21دٌسمبر سنة  1996والذي ٌحدد كٌفٌات منح اإلعفاء
من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المستوردة على سبٌل الهبات ،تطبٌقا ألحكام المادة 142
من قانون المالٌة لسنة  1996و قائمة االتحادٌات الوطنٌة الرٌاضٌة التً ٌمكنها أن تستفٌد من
هذه اإلعفاءات.
نصت هذه المادة على إعفاء البضائع من الحقوق والرسوم وكذا من إجراءات الرقابة على
الهٌئات
التجارة الخارجٌة والصرف  ،بما فٌها المركبات ،و المستوردة على سبٌل الهبات من طرف
التالٌة:
 اإلدارات والجماعات المحلٌة والمؤسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري،
القرار
 الجمعٌات أو المؤسسات الخٌرٌة ذات الطابع اإلنسانً والتً حددت قائمتها بموجب
الوزاري المشترك المؤرخ فً  22نوفمبر سنة  ،1994المذكور أعاله،
 اإلتحادٌات الرٌاضٌة الوطنٌة والتً حددت قائمتها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً
 21دٌسمبر  ،1996المذكور أعاله،
كما أن المادة  109من قانون المالٌة لسنة  ،1987قد ربطت االستفادة من اإلعفاء المذكور آنفا
بطبٌعة الوجهة المزمع منحها للبضائع المستوردة والتً ٌجب أن تكون:
 موجهة للتعلٌم أو التكوٌن أو البحث أو األنشطة الثقافٌة والرٌاضٌة أواألعمال ذات
العمومٌة« بالنسبة للهٌئات العمومٌة،
 موجهة للتوزٌع المجانً أو االستعمال ألغراض إنسانٌة من طرف الجمعٌات أو المؤسسات
الخٌرٌة ذات الطابع اإلنسانً،

»الفائدة

 ذات عالقة مع التخصص الرٌاضً األساسً المؤطر من قبل االتحادٌات الرٌاضٌة المستفٌدة.
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من جهة أخرى ،أضاف القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً  23جوان  1996المذكور أعاله،
والمستوردة من طرف
شرطا فٌما ٌخص الكٌفٌات التطبٌقٌة إلٌصال ونقل الهبات اآلتٌة من الخارج
الجمعٌات أو المؤسسات الخٌرٌة.
جدٌر بالذكر فً هذا الصدد أن الهبات المتأتٌة من أشخاص طبٌعٌٌن أو معنوٌٌن غٌر حكومٌٌن
والموجهة للتوزٌع المجانً والمستعملة لغاٌات إنسانٌة و هذا تحت طائلة دفع الحقوق والرسومٌ ،نبغً
نقلها إجبارٌا من طرف مؤسسات النقل الجزائرٌة.
وال ٌسمح باللجوء إلى شركات النقل األجنبٌة إال فً الحاالت التالٌة:
 المجانٌة التامة للنقل.
 عدم تغطٌة شركات النقل الوطنٌة لخط نقل الهبات أو ألماكن شحنها.
 التزام المتبرع بدفع المصارٌف المترتبة عن النقل.
 - 2- 1النص التشرٌعً:
تنص المادة ، 109المعدلة و المتممة ،من قانون المالٌة لسنة  1987على ما ٌلً:
»  -1تتم جمركة البضائع لوضعها لالستهالك بإعفائها من الحقوق والرسوم وكذا من إجراءات
الرقابة على التجارة الخارجٌة و الصرف ،بما فٌها المركبات المستوردة من طرف اإلدارات
والمؤسسات العمومٌة والجماعات المحلٌة على سبٌل الهبات والموجهة للتعلٌم و التكوٌن والبحث
واألنشطة الثقافٌة والرٌاضٌة واألعمال ذات »الفائدة العمومٌة « .
 -2تتم ،فً إطار الشروط نفسها المبٌنة أعاله ،جمركة البضائع المستوردة على سبٌل الهبات من
طرف الجمعٌات أو من أجل األعمال ذات الطابع اإلنسانً والتً تحدد عن طرٌق التنظٌم ،عندما تكون
تلك البضائع موجهة للتوزٌع المجانً أو االستعمال ألغراض إنسانٌة وكذا تلك المستوردة من طرف
االتحادٌات الوطنٌة للرٌاضات على أن تكون هذه البضائع على عالقة مع التخصص الرٌاضً الرئٌسً
المؤطر من قبل الفٌدرالٌة المستفٌدة.
تحدد قائمة الفٌدرالٌات المعنٌة وكذا كٌفٌات منح االمتٌاز عن طرٌق التنظٌم.
تتم جمركة العتاد ووسائل الوقاٌة ضد التلوث ،والمحصل علٌها على سبٌل الهبات من طرف الهٌئات
والجمعٌات المعنٌة والمعتمدة من طرف وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة والبٌئة ،بنفس شروط
البضائع المذكورة أعاله.
تحدد كٌفٌات تطبٌق هذه األحكام عند الضرورة ،عن طرٌق التنظٌم.
تتم جمركة البضائع المستوردة على سبٌل الهبات من طرف أشخاص معنوٌٌن غٌر أولئك المشار إلٌهم
آنفا ،من أجل وضعها لالستهالك بإعفائها من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجٌة والصرف مع
دفع الحقوق والرسوم المطلوبة «.
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 -2النظام المؤسس بموجب المادة  98من قانون المالٌة لسنة :1997
 - 1- 2مضمون النظام:
نصت المادة  98من قانون المالٌة لسنة  1997على إعفاء استٌراد السلع والخدمات الممولة عن
طرٌق الهبات من الحقوق و الرسوم ،كما حددت صفة الجهة المانحة على أنها دولة أو هٌئة أجنبٌة أو
منظمات دولٌة .من جهة أخرى ،حدد المستفٌد على أنه األشخاص المعنوٌون الجزائرٌون الخاضعون
للقانون العام وهم اإلدارات والجماعات المحلٌة و المؤسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري.
 - 2- 2النص التشرٌعً:
تنص المادة  98من قانون المالٌة لسنة  1997على ماٌلً» :تعفى من الحقوق والرسوم السلع
والخدمات الممولة على سبٌل هبة تمنحها دولة أو هٌئة أجنبٌة أو منظمات دولٌة لصالح أشخاص
معنوٌٌن جزائرٌٌن خاضعٌن للقانون العام ،طبقا للتشرٌع والتنظٌم المعمول بهما« .
 - 3النظام المؤسس بموجب المادة  78من قانون المالٌة لسنة :2006
 - 1- 3مضمون النظام:
لم تدرج المادة  78من قانون المالٌة لسنة  2006بشكل صرٌح مسألة إعفاء الهبات الممنوحة
للجزائر من الحكومات األجنبٌة والهٌئات الدولٌة ،إال أنه إذا نصت االتفاقٌات التً تسٌر الهبات على
اإلعفاء من الحقوق والرسوم الجمركٌة .تطبق هذه اإلعفاءات شرط أن تكون تلك االتفاقٌات موضوع
مصادقة بموجب مرسوم رئاسً منشور فً الجرٌدة الرسمٌة.
»اتفاقٌة
عالوة على ذلكٌ ،حدث فً بعض الحاالت أن ٌكرس اإلعفاء بموجب
إطارٌة « مصادق علٌها ومنشورة فً الجرٌدة الرسمٌة ،إال أن كٌفٌات تطبٌقها تحدد »باتفاقٌة قطاعٌة«
غٌر منشورة فً الجرٌدة الرسمٌة.
و فً هذا الصددٌ ،طلب من المستفٌد من الهبة أن ٌقدم لمصالحنا نسخة من االتفاقٌة القطاعٌة،
وٌتوجب على المصلحة التحري عن المرسوم الرئاسً المتضمن المصادقة على االتفاقٌة اإلطارٌة.
 - 2- 3النص التشرٌعً:
تنص المادة  78من قانون المالٌة لسنة  2006على ما ٌلً » :تسٌر الهبات الممنوحة للجزائر
من الحكومات األجنبٌة والهٌئات الدولٌة وفقا لألحكام الواردة فً االتفاقٌات وبروتوكوالت االتفاقات
المسٌرة لها.
توضح تعلٌمة من الوزٌر المكلف بالمالٌة ،بالنسبة لكل حالة ،كٌفٌات مسك محاسبة العملٌات المتعلقة
بهذه الهبات«.
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 - 4المادة  65من قانون المالٌة لسنة :2011
 - 1- 4مضمون النص:
تمنح المادة  65من قانون المالٌة لسنة  2001اإلعفاء من الحقوق والرسوم لمنتوجات و لصالح
هٌئات معٌنة ،بشرط أن تتوفر فٌها الشروط المحددة فً المادة.
 - 2- 4النص التشرٌعً:
تنص المادة  65من قانون المالٌة لسنة  2011على ما ٌلً » :تعفى من الحقوق والرسوم كل
الوصاٌا أو هبات األعمال الفنٌة أو الكتب القدٌمة أو الﻤﺨطوطات أو تحف الﻤﺠموعات أو الوثائق
ذات القٌمة الفنٌة العالٌة أو التارٌخٌة من التراث الثقافً ،المقدمة من شخص طبٌعً أو
معنوي لفائدة المتاحف والمكتبات العمومٌة والهٌئات المكلفة بالﻤﺨطوطات والمحفوظات  ،وذلك
حسب الشروط اآلتٌة :
 تقبل الهٌئة المستفٌدة الهبة أو الوصٌة بعد موافقة اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات
الثقافٌة،
 تبدي اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافٌة  ،فً ٌوم تقدٌم الوصٌة أو الهبة  ،رأٌها
فً استحقاق الممتلكات وقٌمتها النقدٌة ،
 تشكل قٌمة الممتلكات كما تحددها اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافٌة قرضا
ضرٌبٌا غٌر قابل لالسترداد  ،للمطالبة به على الضرائب المستحقة فً السنوات المالٌة
الالحقة«.
 - 5النظام المشترك المتعلق بالرسم على القٌمة المضافة ،والمؤسس بالمادة
الرسوم على رقم األعمال:

 11-9من قانون

 - 1- 5مضمون النظام:
ٌندرج فً المادة  11-9من قانون الرسوم على رقم األعمال ،الجانب المرتبط باإلعفاء من
الرسم على القٌمة المضافة ،على سبٌل التبرعات الممنوحة للهالل األحمر الجزائري والجمعٌات أو
األعمال ذات الطابع اإلنسانً وللمحتاجٌن أو لفئة أخرى من األشخاص الذٌن ٌستحقون المساعدة ،أو
المستعملة لغاٌات إنسانٌة ،وكذا التبرعات الموجهة على أي شكل للمؤسسات العمومٌة.
عرفت هذه المادة نصا تطبٌقٌا ٌتمثل فً المرسوم التنفٌذي رقم  191-04المؤرخ فً 10
جوٌلٌة  2004والذي أنشأ نوعٌن من شهادات اإلعفاء من الرسم على القٌمة المضافة لتقدٌمها لمصالح
الجمارك من أجل وضع البضائع موضوع التبرع لالستهالك ،إذ ٌتعلق النوع األول بالبضائع المرسلة
على سبٌل التبرع للجمعٌات ولألعمال ذات الطابع اإلنسانً ،والنوع الثانً ٌتعلق بالمؤسسات العمومٌة.
 - 2- 5النص التشرٌعً:
تنص المادة  11-9من قانون الرسوم على رقم األعمال على ماٌلً  » :تعفى من الرسم على القٌمة
المضافة السلع المرسلة على سبٌل التبرعات للهالل األحمر الجزائري و الجمعٌات أو مصالح الخدمات
ذات الطابع اإلنسانً ،إذا كانت موجهة للتوزٌع مجانا على المنكوبٌن أو المحتاجٌن أو لفئة أخرى من
األشخاص الذٌن ٌستحقون المساعدة أو المستعملة لغاٌات إنسانٌة وكذا التبرعات الموجهة على أي
شكل للمؤسسات العمومٌة.
تحدد كٌفٌات تطبٌق هذا التدبٌر عن طرٌق التنظٌم«.
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 - 6دور المصلحةٌ :جب لفت انتباه مصالحنا إلى النقاط التالٌة:
 - 1المستفٌدون من اإلعفاء من الحقوق والرسوم فً إطار األنظمة المذكورة أعاله هم :
 األشخاص المعنوٌون الخاضعون للقانون العام والمتمثلون فً اإلدارات والجماعات المحلٌةوالمؤسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري ،وبالتالً ال تستفٌد المؤسسات العمومٌة األخرى مثل
المؤسسات العمومٌة ذات الطابع الصناعً والتجاري من اإلعفاء إال إذا نصت على ذلك أحكام قانونٌة
مخالفة.
 الجمعٌات أو المؤسسات الخٌرٌة ذات الطابع اإلنسانً والتً ٌحدد قائمتها القرار الوزاريالمشترك المؤرخ فً 22نوفمبر  1994المذكور أعاله( .أنظر القائمة فً الملحق .)1
وتجدر اإلشارة إلى أن شهادة قبول الهبة و المسلمة من الوزارة المكلفة بالجماعات المحلٌة لم
تعد مطلوبة بعد نشر القانون رقم  06-12المؤرخ فً  12جانفً  2012المتعلق بالجمعٌات.
أو المستعملة
كما أن اإلعفاء من الحقوق والرسوم المتعلقة بالهبات الموجهة للتوزٌع مجانا
لغاٌات إنسانٌة من طرف الجمعٌات ذات الطابع اإلنسانً أو المؤسسات الخٌرٌة ٌ ،قوم بترخٌصه رئٌس
مفتشٌة أقسام الجمارك المختص إقلٌمٌا ،وذلك بمقتضى أحكام المادة  213من قانون الجمارك  ،فً الفقرة
ج منه ،و كذا القرار المؤرخ فً  14سبتمبر سنة  1999المتخذ لتطبٌقه.
 اإلتحادٌات الرٌاضٌة الوطنٌة والتً تحدد قائمتها بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ فً 21دٌسمبر  1996المذكور آنفا ( .أنظر القائمة فً الملحق .)2
وتجدر اإلشارة هنا أٌضا إلى أن الموافقة المسبقة من الوزارة المكلفة بالرٌاضات تبقى مطلوبة.
 -2تتوقف جمركة البضائع من أجل وضعها لالستهالك على تقدٌم الوثائق التالٌة على وجه الخصوص:
 شهادة أو أي وثٌقة أخرى مقدمة من المرسل تبٌن أن األمر ٌتعلق بهبة، التزام كتابً من المستفٌد ٌحدد فٌه وجهة البضائع مثلما ٌنص علٌه التشرٌع والتنظٌم المعمولبهما،
 جرد مفصل للبضائع، شهادة إعفاء البضائع المعنٌة من الرسم على القٌمة المضافة والصادرة عن المصالح الجبائٌة(فً الحاالت المنصوص علٌها فً إطار النظام رقم  5المذكور أعاله).
 نسخة من وثائق النقل المسجلة باسم المستفٌد. -3تبقى التدابٌر التنظٌمٌة للرقابة الجمركٌة مطبقة على البضائع المستوردة على سبٌل الهبات لكن مع
أولوٌة تنفٌذ الرقابة .وٌتعلق األمر تحدٌدا بالوثائق التً تثبت صفة المستفٌدٌن وكذا تلك المطبقة على
اإلجراءات اإلدارٌة الخاصة.
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 -4تتم جمركة البضائع الموجهة لالستهالك و المستوردة من طرف أشخاص معنوٌٌن على سبٌل الهبات
غٌر أولئك الذٌن تم النص علٌهم آنفا بإعفائها من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجٌة و الصرف مع
دفع للحقوق والرسوم المطلوبة.

*
*

*

ٌلغً هذا المنشور وٌعوض أحكام المنشور رقم /71م ع ج/األمانة/م 130 .المؤرخ فً 1999/09/19
والمتعلق بإجراء جمركة الهبات.
أطلب منكم موافاتً بكل إشكال مسجل فً ما ٌخص تطبٌق هذا المنشور تحت نفس العنوان.
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