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مـرسرسـوم  توم  تـنـفـيـذي رقم ذي رقم 05 - - 468 م مـؤرخ في ؤرخ في 8  ذي ال ذي الـقـعدةعدة
عـام ام 1426 اI اIـوافق وافق 10  دي  ديــــســــمــــبــــر سر ســــنـة ة r  r 2005 يــــحــــدّد
شروط حتشروط حتـريرالريرالـفاتفاتـورة  وسنــورة  وسنـــد التد التـحــويل ووصــلحــويل ووصــل

التسليـم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلكالتسليـم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr الســـيــــمـــا اIـــادّتـــان 85 -4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمIعدّل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 76-102 اIــؤرّخ في  17 ذي
احلـجة عام 1396 اIوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واIـتضمن

rتمّمIعدّل واIا rقانون الرسوم على رقم األعمال
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-103 اIــــؤرّخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اIوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واIـتضمن

rتمّمIعدّل واIا rقانون الطابع
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-104 اIــــؤرّخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اIوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واIـتضمن

rتمّمIعدّل واIا r باشرةIقانون الضرائب غير ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق
بـاحملــاسـبـة الــعـمــومـيـةr اIــعـدّل واIـتــمّمr ال سـيّــمـا اIـادّة 63

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اIــــؤرّخ في 13
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واIـتـضمن  قـانـون اIـاليـة  لـسـنة r1991 ال سيّـمـا اIادّة 64

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اIــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اIــوافق  23 يــونـــيــو ســـنــة 2004
rمـارسات الـتجـاريةIـطـبـقة عـلى اIالّذي يـحـدّد الـقواعـد ا

rادّة 12 منهIال سيّما ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 -08 اIــــؤرّخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اIــوافق 14 غــشت  ســنـة 2004

r تعلق بشروط �ارسة النشاطات التجاريةIوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 04 -136
اIــــؤرخ في 29  صـــفـــر عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2004 وا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 05 -161
اIــؤرخ في 22 ربـــيع  األول عــام 1426 اIـــوافق  أوّل مـــايــو

rأعضاء احلكومة  Xتضمن تعيIسنة 2005  وا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 95 -305
اIـؤرخ في 12 جـمـادى األولى عام 1416  اIـوافق 7 أكـتوبر

rسنة 1995 الّذي يحدد كيفيات حترير الفاتورة

اIاداIادّة  ة  25 :  : �كــن أن يعتـمد الوزير اIكلّف بحمايــة
اIـــســتـــهــلــك وقـــمع الــغـش هــيــئـــــات وطــنـــيــــة أوأجــنـــبــيــة
للتـفتيــش أو اإلشـهاد على اIـطابقـة معتـمدة طبـقا ألحكام
الـــقـــانـــون رقم  04 -04  اIــؤرّخ في 5 جـــمـــادى األولى عـــام
1425 اIــــــوافق 23 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 2004 واIــــــذكــــــور أعاله

لـلتـحقق من مـطابـقة اIـنتـوجات اIـستوردة قـبل اإلرسال
أو في إطار مساعدة اIفتشيات احلدودية.

يحدد الوزير اIـكلّف بحماية اIـستهلك وقمع الغش
 بقرارr كيفيات تسليم االعتماد وسحبه.

اIـاداIـادّة  ة  26 :  : �ـكن أالّ  تــخـضع اIـنـتــوجـات اIـسـتـوردة
الــتي خــضـــعت لــتـــفــتــيش مـن هــيــئــة مـــعــتــمــدة مـــشــفــوعــة
Xراقـبـة بالـعIـتـطلـبات اخلـاصـة إلى اIبـشهـادة  مطـابـقة ا
اجملــــــردة أوإلى اقـــــتــــــطـــــاع الـــــعـــــيـــــنــــــات عـــــلى يــــــد مـــــصـــــالح

اIفتشيات احلدودية.

وفي هـذه احلـالة r يـجب أن تـرفق شـهـادات اIـطـابـقة
باIلف اIذكور في اIادّة 3 من هذا اIرسوم.

اIــاداIــادّة  ة  27 :  : تـــراعى ســـريـــــة اIــعـــلـــومـــــات اIـــتـــعـــلـــقــة
باIـنتوجات اIـستوردة الـناجتة عن عمـليات الـتفتيش أو
اIـقـدمـة في هـذا اإلطارr مـثـلـهـا مـثل اIـنتـوجـات الـوطـنـية

وبطريقة تسمح بحفظ اIصالح التجارية اIشروعة.

اIاداIادّة  ة  28 :  : يحـــدد الوزير اIـكلف بـحمايـة اIسـتهلك
وقــــــمــع الــــــغش بــــــقـــــــرار ¥ــــــــاذج ومــــــحــــــتـــــــوى الــــــوثــــــائق
اIــنـــصــوص عـــلــيــهــــا في اIــواد 3 و9 و10 و11 و15 من هــذا

اIرسوم .

اIــاداIــادّة  ة  29 :  : تـــلــــغى أحــــكـــــام اIـــرســــوم الـــتــــنــــفــــيـــذي
رقم 96-354 اIـــــؤرّخ في 6 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1417
اIـوافق 19 أكـتـوبـر سـنـة r1996 اIـعـدّل واIـتـمّم  واIـذكـور

أعاله.

اIـــــاداIـــــادّة  ة  30 :  : تـــــدخــل أحــــــكـــــــام هــــــذا اIـــــرســـــوم حـــــيّـــــز
الـــــتــــنـــفـــيـــذ بــــعـــد ســـتـــة (6) أشــــهـــر مـن تـــاريخ نــــشـــره في
اجلـريدة الـرّسـمـــيّـة لـلجـمـهـوريّـة اجلـزائريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

31 :  : يـــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــمـــــهـــــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8  ذي الــقــعــدة عــام 1426 اIــوافق
10  ديسمبر سنة 2005.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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2)  بيانات تتعلق  باIشتري  :)  بيانات تتعلق  باIشتري  :
rاسم الشخص الطبيعي ولقبه  -

rعنوي أو عنوانه التجاريIتسمية الشخص ا -
rالشكل القانوني  وطبيعة النشاط -

- الـعـنـوان ورقـمـا الـهـاتف والـفـاكس وكـذا الـعـنـوان
rعند االقتضاء rاإللكتروني

rرقم السجل التجاري -
- رقم التعريف اإلحصائي.

يجب أن حتتوي الـفاتورة على اسم اIشتري  ولقبه
وعنوانه إذا كان مستهلكا.

4 :   :  يـــجـب أن حتـــتـــوي  الـــفـــاتـــورة عـــلى اخلـــتم اIــاداIــادّة ة 
الـــنـــدي وتـــوقــيـع الــبـــائـع إال إذا حــررت عـن طــريـق الــنـــقل
اإللــكــتــروني كــمــا تــنص عــلــيـه أحــكــام اIـادّة 11 أدنــاهr  مع
العلم  أنه ال �كن استـعمال هذه الطريقة األخيرة إذا كان

األمر يتعلق  بتسوية النفقات العمومية .
غــــيـــر أن األعــــوان االقــــتــــصـــاديــــX الــــذين �ــــارســـون
نـشـــاطـات ذات مــصـلـحـة عـمـومـيــة ويـحـررون عـددا مـهـمـا
مـن الـفـــواتـيـر يــســتـحـيـل فـيـهــا عـلــيـهـم عـمــــلـيـا مـراعـــاة
rادّةIـنصـوص عـلـيه في الفـقـرة األولى من هـذه اIاإللـزام ا
يــــــرخـص لــــــهم بـــــــاالحــــــتــــــفــــــاظ بــــــشـــــــكل الــــــفـــــــاتــــــورة الــــــتي

يستعملونها.

اIـاداIـادّة ة 5 :  :  يــشــتـمل الـســعـــر اإلجـمــالي  مع احـتــسـاب
كل الـرسوم r عند االقـتضاءr علــى جـميع التخـفيضات أو
االقـتـطــاعـات أو االنتـقـاصات اIـمـنوحـة للـمـشتـري والتي
حتـدد مبـالـغهـا عـند الـبـيع و/أو تـأدية اخلـدمـات مهـمـا يكن

تاريخ دفعها.

6 :   :  يـــقــــــصــــد فــي مـــفــــهـــوم أحـــكــــام اIــــادّة 5 اIــــاداIــــادّة ة 
أعالهr بــما يأتي  :

rتـخـفيض تـخـفيض :  كــل تـنـزيل في الـســعـر �ـنــحـه الـبـائع
ال ســـيّـــمــــا نـــظـــرا ألهـــمـــيـــة كـــمـــيـــــة الـــســـلع اIـــطـــلـــوبـــــة أو
اIـشـتـراة و/أو لـلنـوعـيـة أو خلـصـوصـيات مـهـنـة  اIـشـتري

أو مؤدي اخلدمات.
اقــتـطـاعاقــتـطـاع :  كل تـنــزيل في الـســعـر �ـنـحـه الـبـائع من
أجل تـعـويض تــأخـيـر في الــتـسـلـيم و/أو عــيب في نـوعـيـة

السلعة  أو عدم مطابقة تأدية خدمات.
انــتـقـاص نــتـقـاص :  كل تـنـزيـل جتـاري �ـنـحه الــبـائع Iـكـافـأة
وفــــاء مـــشـــتـــر.  ويـــحـــسب عــــلى أســـاس رقم األعـــمـــال دون
احــــتـــســـاب الـــرســـومr اIــــنـــجـــز مع هــــذا األخـــيـــر خالل مـــدة

معينة.

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 
اIـاداIـادّة األولـى ة األولـى : تطبـيقا ألحـكام اIادّة 12 من الـقانون
رقـم 04 - 02 اIــــــــــؤرخ فـي 5 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1425
اIـوافق  23 يـونـيـو سـنة 2004  واIـذكـور أعالهr يـحـدّد هذا
اIـــرســـوم شـــروط  حتــريـــر الـــفـــاتــورة وســـنــــد الـــتــحـــــويل

ووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك .

الفصـــل األوالفصـــل األوّل
الفاتــورةالفاتــورة

2  :   :  يـــجـب أن يـــكـــون كل بـــيع ســـلع أو تـــأديـــة اIـــاداIـــادّة ة 
خدمات بX األعوان االقتصاديX موضوع فاتورة.

ويتعيّن على البـائع تسليمها ويتعيّن على اIشتري
طـلـبـها مـنه ويـجب أن تـسلم �ـجـرد إجـراء البـيع أو تـأدية

اخلدمات.
يـجب على الـبـائع في عالقـاته مع اIـسـتهـلك  تـسـليم

الفاتورة إذا طلبها منه.

اIـاداIـادّة ة 3  :  يجب أن حتتوي الـفاتورة علـى البيانات
اIتعلقة  بالعون االقتصادي اآلتية :

1)  بيانات تتعلق بالبائع :)  بيانات تتعلق بالبائع :
rاسم الشخص الطبيعي ولقبه  -

rعنوي أو عنوانه التجاريIتسمية الشخص ا -
- الـعـنـوان ورقـمـا الـهـاتف والـفـاكس وكـذا الـعـنـوان

rعند االقتضاء r اإللكتروني
- الــشــكل الـــقــانــونـي لــلــعــون االقـــتــصــادي وطـــبــيــعــة

rالنشاط
rعند االقتضاء r  رأسمال الشركة -

rرقم السجل التجاري -
rرقم التعريف اإلحصائي -

rطريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة -
rتاريخ حترير الفاتورة ورقم تسلسلها -

- تـــســمـــيــة الـــســلـع اIــبـــيــعـــة وكــمـــيــتـــهــا و/أو تـــأديــة
rنجزةIاخلدمات ا

- ســعــر الـوحــدة دون الــرسـوم لــلــســلع اIـبــيــعـة و/أو
rنجزةIتأدية اخلدمات ا

- الــســعـر اإلجــمــالي دون احــتـســاب الــرسـوم لــلــسـلع
rنجزةIبيعة و/أو تأدية اخلدمات اIا

- طـبيـعـة الـرسـوم و/أو احلقـــوق و/أو اIـسـاهـمــات
ونسبـها اIسـتحقــة r حـســب طبيـعة السلــع اIـبيعة و/أو
تــأديــة اخلــدمــات اIــنــجــزة. وال يــذكــر الـرسـم عــلى الــقــيــمـة

rشتري معفى منهIضافة  إذا كان اIا
rالــــســــعــــر اإلجــــمــــالي مع  احــــتــــســــاب كـل الــــرســـوم -

محرّرا باألرقام واألحرف.
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الفصـــل الثاني الفصـــل الثاني 
سند التحويلسند التحويل

اIــاداIــادّة ة 12 :   :  عــنــدمـــا يــقــوم الــعــون االقـــتــصــادي بــنــقل
سـلــعه  بـاجتـاه وحــداته لـلـتــخـزينr والـتــحـويل  والـتــعـبـئـة
و/أو التـسويق بـدون أن  تتم عـمليـة جتاريـةr  فإنه يجب

أن يبرر حركة هذه اIنتوجات بواسطة سند للتحويل.

اIــاداIــادّة ة 13 :   :  يــجـب أن يــرفق ســـنــد الــتـــحــويل اIــؤرخ
واIرقـم بالـسـلـع أثـنــاء حتــويـلـــهــا ويـقـــدم عـند أوّل طـلب
له مـن  ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة الـــقــــضـــائـــيـــة وأعـــوان الـــرقـــابـــة

.XؤهلIا
ويجب أن يتضمّن الـبيانات اآلتية اIـتصلة بالعون

االقتصادي :
r االسم واللقب والتسمية أو العنوان التجاري -

- الـعـنـوان ورقـمـا الـهـاتف والـفـاكس وكـذا الـعـنـوان
rعند االقتضاء rاإللكتروني

rرقم السجل التجاري -
rطبيعة السلع احملولة وكميتها -

- عـــنــوان اIـــكـــان الــذي حـــولت مـــنه الـــســـلع واIـــكــان
rالّذي حوّلت إليه

rتوقيع العون االقتصادي وختمه الندي -
- اسم ولــقـب اIــســلّم أو الـــنــاقل وكل الـــوثــائق الــتي

تثبت صفته.

الفصـــل الثالثالفصـــل الثالث
وصل التسليم والفاتورة اإلجماليةوصل التسليم والفاتورة اإلجمالية

اIــاداIــادّة ة 14 :   :  يـــقـــبل اســـتـــعـــمـــال وصل الـــتـــســـلـــيـم بــدل
الـفاتـورة في الـعمـليـات التـجـارية اIـكررة واIـنظـمة عـند

بيع  سلع إلى نفس الزبون.
حتـرر فــاتــورة إجـمــالــيـة لــلـعــمــلـيــات اIـنــجــزة طـبــقـا

ألحكام اIادّة 17 أدناه.
اIـاداIـادّة 15 :   :  يـجب أن يــحـتـوي وصـل الـتـســلـيمr زيـادة
عــلى رقم وتــاريخ اIـقــرر الـذي  يــسـمح  بــاسـتـعــمـال وصل
الـتسـلـيم اIذكـور في اIادة 16 أدنـاهr االسم واللقــب ورقم
بـــطــاقــــة تــعـــريــف اIــــســلّـم أو الــنــاقــل وكـــــذا الــبــيــانــات

اIذكورة في اIادتX 3 و4  (الفقرة األولى) أعاله.
ويـــخــضع إلـى نــفس شـــروط الــصالحـــيــة اIـــنــصــوص

عليها في أحكام اIادّة 10 أعاله.

اIــاداIــادّة ة 16  :   :  �ــنـح  األعــوان االقــتـــصــاديـــون  صــراحــة
رخـــصـــة اســـتـــعـــمـــال وصل الــــتـــســـلـــيم  �ـــوجب مـــقـــرر من

اإلدارة اIكلّفة بالتجارة.

اIـاداIـادّة ة 7 :   :  يـجـب أن تـذكــر  تـكــالــيف الـنــقل  صــراحـة
على هـامش الفاتورة  إذا لم تـكـن مفــوتـرة على حــدة أو

ال تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة.

اIــــاداIــــادّة ة 8 :   :  يــــجـب أن تــــذكــــر صــــراحــــة في الــــفــــاتــــورة
الــزيـادات فـي الـســعـرr ال ســيّــمـا الــفــوائـد اIــسـتــحــقـة عــنـد
الــبـيـع بـاآلجــال والــتـكــالـيـف الـتي تــشــكل  عبء اســتـغالل
للبـائع كأجـور الوسطـاء والعـموالت والسـمسـرة وأقساط
الـــتــأمــX عــنــدمــا يــدفـــعــهــا الــبــائع  وتـــكــون مــفــوتــرة عــلى

اIشتري.

اIــاداIــادّة ة 9 :   :  يـــجب أن تـــســـجل عـــلى الـــفــاتـــورة اIـــبــالغ
اIــقــبـوضــة عــلـى سـبــيـل إيــداع الـرزم الــقــابـل لالســتــرجـاع
وكـذلك التـكـاليـف اIدفـوعـة حلسـاب الـغيـرr  عـندمـا تـكون

غير مفوترة في فاتورة منفصلة.

اIــاداIــادّة ة 10  :    :  يـــجـب  أن تــكـــون الـــفـــاتـــورة واضـــحــــة
وال حتتوي على أي لطخة  أو شطب أو حشو.

تـعتـبــر الـفاتــــورة قـانونـيــة إذا حــــررت استـنــادا
إلى دفــتــــر أرومـــــات يــدعى دفـتــر الــفـواتــيــر مـهــمــا يـكن
شــكـــلهr أو في شـــكل غـــيــر مـــادي  بـــالــلـــــجــوء إلـى وســيـــلــة

اإلعالم اآللي.

دفــتــر الـــفــواتــيـــر هــو دفــتــر أرومـــات يــضم ســـلــســلــة
متواصلة وتسـلسلية  من الفواتير التي يجب أن حتتوي
عـلى اIـعـلـومات اIـنـصـوص علـيـهـا في اIـادتX 3 و 4 أعاله

أثناء إجناز الصفقة.

وال �ــكن أن يــشــرع في اســتــعــمــال دفــتــر الــفــواتــيــر
اجلديد إال بعد أن يستكمل الدفتر األوّل كلية.

ويــجب أن تـتـضـمن الــفـاتـورة اIـلـغــاة قـانـونـا عـبـارة
"فــــاتــــورة مــــلــــغــــاة" تــــســــجل بــــوضــــوح بــــطــــول خـط زاويـــة

الفاتورة.

11  :    :  اسـتــثــنــاء ألحــكــام هــذا اIــرســومr يـســمح اIـاداIـادّة ة 
بـــــتـــــحـــــريـــــر الـــــفـــــاتـــــورة وإرســـــالـــــهـــــا  عن طـــــريـق الـــــنـــــقل
اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـي الــــــذي يـــــــتــــــمــــــثــل فـي نــــــظـــــــام إرســــــال
الـــفـــواتــيــر اIــتــضـــمن مــجــمــوع  الــتـــجــهــيــزات واألنــظــمــة
اIـــعـــلــومـــاتـــيــة  الـــتي تـــســمـح لــشـــخص أو ألكـــثـــر بــتـــبــادل

الفواتير عن بعد.

يـجب أن يـتـم اسـتـعـمـال األســلـوب اIـذكـور أعاله في
الفقرة السـابقة وفق الكيفـيات واإلجراءات احملددة بقرار
مـــشــتـــرك بـــX الـــوزراء اIـــكــلـــفـــX  بـــالـــتــجـــارة  واIـــالـــيــة

وباIواصالت السلكية والالسلكية.
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- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم  01-20 اIــؤرّخ  في 27
رمــــضــــان  عــــام 1422 اIــــوافق 12 ديـــــســــمــــبــــر  ســــنــــة 2001

rستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــــمـــــادى األولى عــــام 1424 اIـــــوافـق 19 يـــولــــيــــــو ســــنــــة
2003  واIـــتــعـــلـق بــحـــمـــايـــة الـــبـــيــئـــة في إطـــار الـــتـــنـــمـــيــة

rستدامةIا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-03 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
واIـتــعــلق بــحــمــايـة اIــنــاطق اجلــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

rستدامةIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 04-136 اIـؤرخ
في 29 صـــــفــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-161 اIـؤرخ
في 22 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافــق أوّل مــــايـــو  ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2005 وا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 08-01
اIــؤرّخ في 12 شـــوال عــام 1421 اIــوافق 7  يــنـــايـــر  ســـنــة
2001 الـــــذي  يــــحـــــدّد صالحــــيـــــات وزيــــر تــــهــــيــــئـــــة اإلقــــلــــيم

rوالبيئة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 5 من الــقـانـون
رقم 04-03 اIـؤرّخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اIـوافق
23 يـونـيـو سـنـة 2004 واIـذكور أعـالهr يـحـدّد هـذا اIـرسوم

الـدراسات  واالسـتـشـارات اIـسبـقـة الالزم إجـراؤهـا وكذا
مجموع الشروط والكيفيات واإلجراءات التي من شأنها

أن تسمح �ا يأتي :

rصنفة كمناطق جبليةIحتديد البلديات ا -

- تــصــنـيف اIــنــاطق اجلــبـلــيــة حـسب الــصــنف الّـذي
تنتـمي إليه طبقـا ألحكام اIادّة 2 من الـقانون رقـم 03-04
اIـؤرّخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اIـوافق 23  يــونـيـو

rذكور أعالهIسنة 2004 وا

- الـتـمـيـيـز بـX اIـنـاطق اجلـبـلـية مـن حـيث الـكـثـافة
rالسكانية وكذا  خصوصيات كل منطقة

- جمع هذه اIناطق اجلبلية في كتل جبلية.

17  :   :  يـجب أن تـقيـد عـلى الفـاتـورة اإلجمـالـية اIاداIادّة ة 
اIذكــورة في اIادّة 14 (الفقــرة 2) أعــالهr اIبيعات  التي
أجنزها البـائع مع كل زبون خالل فتـرة شهر واحد والتي
كانت محل وصـوالت التـسلـيم  طبـقا للـشروط اIـنصوص

عليها في اIواد من 14 إلى 16 أعاله.
وحترّر مباشرة بـعد انقضاء اIدة الشهرية اIذكورة

آنفا.
يـجـب أن تـتــضــمّن الــفــاتــورة اإلجــمــالـيــة الــبــيــانـات
اإلجـبــاريـة اIـنــصـوص عـلــيـهــا في اIـادّتـX  3 و 4 (الــفـقـرة
األولى) أعـالهr وكـذلك أرقـام وتــواريخ وصـوالت الـتــسـلـيم

احملررة.
اIــاداIــادّة  ة  18 :  :  يــعــاقب عـــلى كل خــرق لـــلــقــواعــد احملــددة
�وجب هـذا اIرسـوم r طبـقـا ألحكـام القـانون رقم 04 - 02
اIـؤرخ في 5  جـمـادى األولى عام 1425 اIـوافق  23 يـونـيو

سنة 2004 واIذكور أعاله.
اIـــــاداIـــــادّة ة  19 :  : تــــــدخل أحـــــــكـــــــام هـــــذا اIــــــرســـــوم  حـــــيـــــز
الــتـــنـــفــيـــذ بـــعـــد ســـتـــة (6) أشــهـــر من تــــاريــخ نـــشــره في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.
اIـاداIـادّة  ة  20 :  :  تــلـغـى أحـكـــام اIـرســـوم الـتّـنـــفـيـذي رقم
95 - 305 اIـؤرخ في 12 جــمـادى األولى عـام 1416  اIـوافق

7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1995 الّــــذي يــــحــــدد كـــــيــــفــــيــــات حتــــريــــر
الفاتورة.

21 :  : يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم فـي اجلـــــــريـــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 8  ذي الــقــعــدة عــام 1426 اIــوافق

10  ديسمبر سنة 2005.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم  توم  تـنـفـيـذي رقم ذي رقم 05 - - 469 م مـؤرخ في ؤرخ في 8  ذي ال ذي الـقـعدةعدة
عـام ام 1426 اI اIـوافق وافق 10  دي  ديــــســــمــــبــــر سر ســــنـة ة r 2005 ي r يــــحــــدّد
الالــــــــــدراسدراســــــــــــات واالسات واالســــــــــــتــــــــــــشــــــــــــارات اIارات اIــــــــــســــــــــــبــــــــــــقــقــــــــــــــة  الالزمة  الالزم
إجإجــــــراؤهراؤهــــــا وكـا وكـــــــذا مذا مــــجــــــمـمـــــــوع الوع الــــــشــــــروط والروط والــــكــــــيــــــفــــــيـيـــــاتات
واإلجــواإلجـــراءات الراءات الــــتي من شتي من شــــأنأنـهـا أن تا أن تــــسـمـح بح بـتــــحـحــديـديــد
اIاIـنـاطــاطـــق اجلق اجلـبـلـيــيـــة وتة وتـصـنـيـيــفـفــهـا وجا وجـمـعـعــهـا  في كا  في كـتلتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجبلية.جبلية.
rإنّ رئيس احلكومة

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالبيئة


