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- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 87 اIــــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اIعدّل

rتمّمIوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االستحقاق الوطني للسيد فيليب سوقان.

اIاداIادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرسـميــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 19 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم وم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 215  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 22 ج جــــــمــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 18  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــــــــــحــحــــــــــــــدّد شد شــــــــــــــروط وكروط وكــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــات �ات �ــــــــــــــارسارســــــــــــة الة الــــــــــــبــــــــــــــيعيع
بـالالــــتـخـفــــيض واليض والـبــــيع اليع الـتـرويرويــــجي والجي والـبــــيع في حيع في حـالالـة
تــــصــــفــــيـة اخملة اخملــــزونزونــــات والات والــــبــــيـع عيـع عــــنــــد مد مــــخــــازن اIازن اIـعــــاملامل
والوالــــبـيــيـــع خع خـارج احملارج احملـالت الالت الـتــــجــــارياريـة بة بــــواسواســــطــطــــــة فة فـتـحتـح

الطرود.الطرود.
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 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

rتمّمIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 89-02 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIــتــعــلق

rستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضى  الــــقــــانـــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتمّمIا rبالوالية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1425 اIــوافق  23  يـــونــيــو ســنــة 2004
rــمـارسات الـتجـاريةIـطبـقة عـلى اIالذي يـحدد الـقواعـد ا

rادّة 21 منهIال سيّما ا

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسي رقم اسي رقم 06 -  - 219  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 23 ج جــــــــمــــــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 19  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــتــــــضــــــمن ممن مــــــنح وسنح وســــــام بام بــــــدرجدرجــــــة "عة "عــــــهــــيــــــد" من مد" من مــــــصفصف

االستحقاق الوطني "بعد الوفاة".االستحقاق الوطني "بعد الوفاة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اIــادتـان 77 (6 و10)

rو125 ( الفقرة األولى ) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واIــتـضــمن إنـشــاء مـصف االســتـحــقـاق الــوطـنيr الســيـمـا

rادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 87 اIــــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اIعدّل

rتمّمIوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االســـتـــحـــقـــاق الـــوطـــني : "بـــعـــد الـــوفـــاة" لـــلـــفـــقـــيـــد أنــدري

ماندوز.
اIاداIادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرسـميــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427

اIوافق 19 يونيو سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــرسرســــــــوم وم رئرئــــــــــاسي رقم اسي رقم 06 -  - 220  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 23 ج جــــــــمــــــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 19  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــتــــــضــــــمن ممن مــــــنح وسنح وســــــام بام بــــــدرجدرجــــــة "عة "عــــــهــــيــــــد" من مد" من مــــــصفصف

االستحقاق الوطني.االستحقاق الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اIــادتـان 77 (6 و10)

rو125 ( الفقرة األولى ) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واIــتـضــمن إنـشــاء مـصف االســتـحــقـاق الــوطـنيr الســيـمـا

rادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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يـنـجـز الــبـيع  بـالــتـخـفــيض خالل الـفـتــرات  اIـمـتـدة
Xشـهـري  يـنـايـر و فـبـرايـر من الـفـتـرة الـشـتـويـة وب Xبـ

شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية.

اIـاداIـادّة ة 4 : : اســتـنــادا إلى فـتــرات الــبـيع  بــالــتـخــفـيض
احملـــددة في اIـــادّة 3 أعاله r حتـــدد تــــواريخ فـــتــــرات الـــبـــيع
بـالــتـخـفــيض في بـدايــة كل سـنــة  بـقـرار من الــوالي بـنـاء
rديـر الوالئي للتـجارة اخملتص إقلـيمياIعـلى اقتراح من ا
بعد استشارة اجلمعيات اIهنية اIعنية وجمعيات حماية

.XستهلكIا
يــعـلن الــقـرار اIــتـخــذ في هـذا اإلطــار عن  طـريق كل

الوسائل اIالئمة.

اIـاداIـادّة ة 5 :   :   يـجب عــلى كل عــون اقــتـصــادي مــعـني أن
يــعــلـن عن طــريق اإلشـــهــارr عــلى واجـــهــة مــحــلـه الــتــجــاري
وبـكل الــوســائل اIالئــمــة األخـرىr  تــواريخ بــدايـة ونــهــايـة
الــبــيع بـالــتــخــفـيـض والـســلع اIــعــنـيــة واألســعــار اIـطــبــقـة
ســابــقــا وتــخــفــيـــضــات األســعــار اIــمــنــوحــة الــتي �ــكن أن

تكون ثابتة أو تدريجية.
�ارس البيع بـالتخفيض األعـوان االقتصاديون في

احملالت التي �ارسون  فيها نشاطهم.
تــعـرض الــســلع مـوضــوع الــبـيع بــالــتـخــفـيـض بـصــفـة

منفصلة عن السلع األخرى وعلى مرأى الزبائن.

اIاداIادّة 6 : :    يـجب على الـعون االقـتصـادي الذي  يرغب
 في �ـارسـة البـيع بـالـتـخـفيـض أن يقـوم بـإيـداع تـصريح
لــدى اIــديــر الـــوالئي لــلــتــجـــارة اخملــتص إقــلــيـــمــيــا مــرفــقــا

بالوثائق اآلتية :
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
االقـــتــــضــــاءr  نـــســــخــــة من مــــســـتــــخــــرج ســـجـل الــــصـــنــــاعـــة

rالتقليدية واحلرف
- قـــائــــمــــة الـــســــلع مــــوضــــوع الــــبـــيـع  بـــالــــتــــخـــفــــيض

rوكمياتها
- قـــائــمــة تــبــX الــتــخــفـــيــضــات في األســعــار اIــقــرر

تطبيقها وكذا األسعار اIمارسة  سابقا.

كل إيـــداع Iـــلف مـــطـــابق  يـــؤدي  فـــورا إلى  تـــســلـــيم
رخـصـة إلـى الـعـون االقــتـصـادي تــسـمح  له  بــالـشـروع في

البيع بالتخفيض  خالل اIدة احملددة.

الفصل الفصل الثاني الثاني 
البيع البيع الترويجيالترويجي

اIـاداIـادّة 7 :   :  تــشـكــل بـيــعـا تـرويـجــيـا كــل  تـقــنـيـة  بـيع
سـلع مـهــمـا يـكن شـكــلـهـاr والـتي يـرمـي الـعـون االقـتـصـادي

عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب  وفائهم.

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

r تعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-409 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1424 اIــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنـة 2003
واIتـضـمن تـنظـيم اIـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

rوصالحياتها وعملها
يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIــــــاداIــــــادّة األولـى ة األولـى :  تـــــطــــبـــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام  اIــــادّة 21  من
الــــقــــانــــون رقم  04-02 اIــــؤرّخ في 5 جــــمــــادى األولى عــــام
rــــذكــــور أعالهIــــوافق  23  يــــونــــيــــو ســــنـــة 2004  واI1425 ا

يهـدف هذا اIـرسوم إلى حتـديد شـروط وكيـفيـات �ارسة
الـبـيع بــالـتـخـفــيض والـبـيع الــتـرويـجي والـبــيع في حـالـة
تــصـفـيــة اخملـزونـات والــبـيع عــنـد مـخــازن اIـعـامـل والـبـيع

خارج احملالت التجارية بواسطة فتح الطرود.

الفصل األولالفصل األول
البيع البيع بالتخفيضبالتخفيض

اIـاداIـادّة ة 2  :   :  يـشكل بيعـا بالتخـفيض البيع بـالتجزئة
اIـــســبـــوق أو اIـــرفق بـــاإلشــهـــار والـــذي يـــهــدف عـن طــريق
rـودعـة فـي اخملزنIتـخـفـيــض في الـسـعـر إلى بـيع الـسـلع ا

بصفة سريعة.
وال يــجـوز أن يــشــمل الــبــيع بــالـتــخــفــيض إال الــسـلع
الـتي يــشـتــريـهــا الـعــون االقـتـصــادي مـنــذ ثالثـة (3) أشـهـر
عــــــلى األقـل ابــــــتــــــداء مـن تـــــاريـخ بــــــدايــــــة  فــــــتــــــرة الــــــبــــــيع

بالتخفيض. 
(2) X3  :  يــرخص الــبــيع  بــالــتـخــفــيض مــرتـ اIــاداIــادّة ة 
فـي الـــســــنــــة اIــــدنـــيــــة. ويــــجب أن تــــتم كـل عـــمــــلــــيـــة  بــــيع
بـــالــــتــــخــــفـــيـضr الـــتـي تـــكــــون مــــدتـــهــــا ســــتـــة (6) أســــابــــيع

متواصلةr خالل الفصلX  الشتوي والصيفي.
غــيـــر أنه �ـــكن الــعـــون االقــتـــصــادي تـــوقــيف الـــبــيع
بالتخفـيض  قبل انتهاء اIدة احملـددة في الفقرة  اIذكورة

أعاله.

fz_benazzouz
Zone de texte 
23



7اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41
25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

21 يونيو  سنة يونيو  سنة 2006  م م

يـتم هذا البـيع على إثر الـتوقف اIؤقت أو الـنهائي
عـن الـــنـــشـــاط أو تـــغـــيـــيــره أو تـــعـــديـل جـــوهـــري  لـــشــروط

استغالله.

اIـاداIـادّة 11 : :  يـجـب عـلى كل عــون اقـتــصـادي مــعـني أن
يــعــلـن عــلى واجــهـــة مــحــله الـــتــجــاري عن طـــريق اإللــصــاق
وبأية وسائل أخرى مالئـمةr بداية ونهـاية البيع في حالة
تــصـفــيــة اخملـزونــات والـســلع اIــعـنــيــة والـتــخــفـيــضـات في

األسعار اIمنوحة.
�ــــارس األعــــوان االقــــتــــصــــاديــــون الــــبــــيـع في حــــالــــة
تـــصــــفـــيـــة اخملــــزونـــات في احملـالت الـــتـي �ـــارســـون فــــيـــهـــا

نشاطهم.
اIـــــاداIـــــادّة 12 :  :  يـــــخــــــضع الــــــبـــــيع فـي حـــــالــــــة تـــــصــــــفـــــيـــــة
اخملـزونـات إلى تـصـريـح مـسـبق يـودع لـدى اIـديـر الـوالئي
لـــلـــتـــجـــارة اخملــــتص إقـــلـــيـــمـــيـــا. يــــجب أن تـــذكـــــر في هـــذا
الـــتــــصـــريح بــــدايـــــة ونــــهـــايـــة الــــبـــيـع في حـــالــــة تـــصــــفـــيـــة

اخملزونات ويكون مرفقا بالوثائق اآلتية :

- في حــالـة الــتـوقف الــنـهـائـي عن الـنــشـاطr نــسـخـة
من مــســتــخــرج  الــشــطـب من الــســجل الــتــجــاريr أو عــنــد
االقــــتـــضـــاءr نـــســـخــــة من مـــســـتــــخـــرج الـــشـــطـب من ســـجل

rالصناعة التقليدية واحلرف

- في حـــالـــة الـــتـــعـــلـــيـق اIـــؤقت لـــلـــنـــشـــاطr تـــصـــريح
شـــرفي لـــلـــعــون االقـــتـــصــادي يـــثـــبت غـــلق احملل الـــتـــجــاري

rويحدد مدته

- في حـالـة تــغـيـيـر الــنـشـاطr نــسـخـة من مــسـتـخـرج
الــــســــجـل  الــــتــــجــــاري  أوr عــــنــــد االقـــــتــــضــــاءr نــــســــخــــة من
مـســتـخــرج سـجل  الــصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف  تــثـبت

rتغيير النشاط

- جرد السـلع التي سـتكـون محل الـتصـفيـة وأسعار
بيعها.

كل إيـــداع  Iــلــف مـــطــابـق يــؤدي فـــورا إلى  تــســـلــيم
رخـصــة إلى الــعــون االقـتــصــادي تـســمح  له بــالــشـروع في

البيع  في حالة تصفية اخملزونات خالل اIدة احملددة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
البيع البيع  عند مخازن  اIعامل  عند مخازن  اIعامل 

اIـاداIـادّة 13  :   : يـعـتـبـر بـيـعـا عـنـد مـخـازن اIـعـامل الـبـيع
XـــســـتـــهـــلـــكــIـــنـــتـــجـــون  مـــبـــاشـــرة إلى اIالـــذي يـــقـــوم به ا
واألعــــوان االقــــتــــصــــاديــــrX ويـــعــــنـي خــــصـــوصــــا اجلــــزء من

إنتاجهم  الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم.
اIاداIادّة 14 :  : مخـازن اIـعامل مـنـشآت أسـاسـية يـهـيئـها
اIـنـتـجـون خـصـيـصـا عـلـى مـسـتـوى مـقـر اإلنـتـاج Iـمـارسـة

البيع  للجمهورr  وتكون منفصلة عن وحدات اإلنتاج.

�ارس الـبيع الـتـرويجي األعـوان االقـتصـاديون في
احملالت التي  �ارسون  فيها نشاطهم.

يـتعـيّن عـلى  الـعـون االقـتـصـادي  إعالم الزبـائنr عن
طريق اإلشـهار عـلى واجهـة مـحله الـتجـاري أو عن  طريق
كل الـــــوســــائل األخــــرى اIـالئــــمــــة r بــــتــــقــــنـــــيــــات الــــتــــرويج

اIستعملة ومدة الترويج  واIزايا اIقدمة.

اIـاداIـادّة 8 : :  يجب عـلى الـعـون االقتـصـادي الـذي يرغب
في �ــــارســــة الــــبــــيـع الــــتــــرويــــجي أن يــــودع لــــدى اIــــديــــر
الـوالئي لـلـتـجارة اخملـتص إقـلـيـمـــيـا تصـــريـحـا يـذكـر فيه

ما يأتي :
rبداية ونهاية البيع الترويجي -

- الـــتــقــنـــيــات واألســعــار الـــتــرويــجــيـــة الــتي  ســوف
rتطبق

- هـوية احملـضـر القـضـائي اIعـX وعنـوانهr في حـالة
تنظيم  عمليات  سحب بالقرعة.

 يجب أن يرفق التصريح بالوثائق اآلتية :
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
rنسخة من سجل الصناعة التقليدية واحلرف rاالقتضاء

- قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.

كل إيــــداع Iــــلـف مــــطــــابق يــــؤدي فــــورا إلى تــــســــلــــيم
رخــصــة إلـى الــعــون االقــتــصــادي تــســمح له بــالــشــروع في

البيع الترويجي  خالل اIدة احملددة.

اIــــاداIــــادّة ة 9 :  :   يــــجـب أن ال تــــرتـــــبط عـــــمــــلـــــيــــات الـــــبــــيع
الـتـرويـجي اIتـمـثـلـة في مـنح  الـزبـائن جـوائز عـن طريق
تـــنــظــيم  ســحب بــالـــقــرعــةr بــشــراء ســلــعــة و/أو خــدمــة أو

بطلب مقابل مالي.
يـبــلغ الــعـون االقــتـصــادي اIـعــني اIــديـريــة الـوالئــيـة
لـلـتـجـارة اخملـتـصـة إقـلـيــمـيـا واحملـضـر الـقـضـائيr بـشـروط
تـنـظـيم عـمـلـيـات الـسـحب بالـقـرعـة اIـنـصـوص  عـلـيـها في

الفقرة األولى أعاله وإعالن نتائج  ذلك.
يـــتـــعـــيّن عـــلى الـــعـــون االقـــتـــصـــادي  زيـــادة عـــلى ذلك
إعـالم اIـسـتـهــلـكـX عن طـريـق اإللـصـاق عـلى واجــهـة مـحـله
الــتــجــاري وبـكـل الـوســائـل األخـرى اIـالئـمــةr بــاIــعــلــومـات

اIذكورة في الفقرة السابقة.
الفصل الثالث الفصل الثالث 

البيع  في حالة تصفية اخملزوناتالبيع  في حالة تصفية اخملزونات

اIـاداIـادّة 10 :   :  يـشـكل بـيـعـا في حـالة تـصـفـيـة اخملـزونات
يــقــوم به الـعــون االقــتـصــاديr  الــبـيـع اIـســبــوق أو اIـرفق
بـإشهـارr الـذي  يهـدف عن طـريق تخـفيـض في السـعر إلى

بيع  بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع اIوجودة.
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rطلب الرخصة -
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
االقـــتــــضــــاءr نـــســــخــــة من مــــســـتــــخــــرج  ســـجـل الــــصـــنــــاعـــة

rالتقليدية واحلرف
- نــســخــة من الـــبــطــاقــة الــرمــاديـــة لــلــســيــارة اIــعــدة

rللبيع
- قـائـمـة وكـمــيـات الـسـلع الـتي  تــكـون مـحل  الـبـيع

خارج احملالت التجارية  بواسطة  فتح الطرود.
 يــودع طــلب الــرخــصــة قـبـل شـهــرين  (2)  مـن بــدايـة
فـــتــرة  الـــبــيع خـــارج احملالت الـــتــجـــاريــة  بـــواســطـــة  فــتح

الطرود.
 يــفـصــل الـــوالـي فـي طـــلب الـــرخــصـة خــالل مـــدة
ال تـتــجـاوز ثالثـX (30) يـومــا r ابـتــداء من تــاريخ إيـداعه.

يعد عدم الرد في األجل احملدد قبوال ضمنيا.
في حـالة رفض  طـلب الرخصـة الذي  يـجب أن يبلغ
 للمعني كتـابيا r �كن  العون االقتصادي  أن يرفع طعنا

 حسب الشروط احملددة في التشريع اIعمول به.

rعــلى كل عــون اقــتــصــادي مـعــني  Xــادّة ة 20 :  : يــتــعــIــاداIا
اإلعالم عن طريق كل الـوسـائل  اIالئـمة عن بـدايـة ونهـاية
الــبــيع خــارج احملالت الــتـــجــاريــة بــواســطــة  فــتح الــطــرود

والسلع اIعنية واألسعار اIمارسة.

اIـاداIـادّة ة 21 :  : يـنـبــغي أن  تـكـون الــسـلع الــتي  تـبـاع في
إطــار �ـــارســة الـــنــشــاطـــات اIــنـــظــمـــة طــبـــقــا ألحـــكــام هــذا
اIـرســــوم سـلـــيـمـة ومطـــابـقـة لـلـمـــعايـــيـر ومـعـدة لـلـبيع
XـسـتــهـلـكـIوال تـتـضــمن  أي  خـطـر عــلى الـبـيــئـة وصـحــة ا

وسالمتهم.
الفصل السادسالفصل السادس

اخملالفات اخملالفات والعقوباتوالعقوبات

اIــــاداIــــادّة 22  :  : تــــتـم عــــمـــــلـــــيــــات مـــــراقــــبـــــة ومـــــعــــايـــــنــــــة
اخملــــالـــفـــــات ألحـــكــــــام هـــذا اIـــرســـــوم  حــــســب الـــشـــــروط
واألشــكــال احملــــددة فـي الــقــانــون رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1425 اIــوافق  23  يـــونــيــو ســنــة 2004

واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة 23   :  : يــؤدي الــبــيع بــالـتــخــفــيض الــذي �ـارس
دون أن يـكــون مـوضــوع تــصـريح مــسـبق و/أو إعالن و/أو
يــخص ســلـعــا غـيــر مـعــلــنـة و/أو خــارج اIـدة اIــعـيــنـةr إلى

وقفه فورا r حتى يسوي مرتكب اخملالفة وضعيته.

غـــيــــر أنه ال �ـــنح مــــرتـــكب اخملـــالـــفــــة االســـتـــفـــادة من
الـتــســويــة إال إذا كــانت اIــدة الــتي مــارس  فــيــهـا  دون أن
يـودع الـتـصـريح اIـذكـور في الـفـقـرة الـسـابـقـةr ال تـتـجاوز
ثالثة (3) أيامr ابتداء من بداية  فترة البيع بالتخفيض.

اIــــاداIــــادّة ة 15 :  : يــــجب أن تــــكـــون لــــدى اIـــنــــتـــجــــX الـــذين
�ارسون البـيع عند مخازن  اIعامل كل الوثائق الالزمة

التي  تثبت مصدر السلع اIعنية.
rـالئــمـةIويــجب عــلــيــهم أن  يــعــلــنــوا بــكل الــوســائل ا
بـدايـة ونـهايـة الـبـيع عـند مـخـازن اIـعـاملr السـلع اIـعـنـية

والتخفيضات في األسعار اIمنوحة.

اIـاداIـادّة ة 16 :  : يـتــعـيّن عـلـى  اIـنـتج الــراغب في �ـارسـة
الـبـيع عـنـد  مـخـازن اIـعـامل أن يـودع لـدى اIـدير الـوالئي
لــلـتــجــارة اخملـتـص إقـلــيـمــيــاr تـصــريــحـا مــرفــقـا بــالــوثـائق

اآلتية :
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
االقتضاءr نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية

rواحلرف
- قائمة وكمـيات السلع موضوع الـبيع عند مخازن

rعاملIا
- جدول يبX األسعار التي ستطبق.

كل إيــــداع  Iـــلـف مـــطــــابق يــــؤدي فـــورا إلـى تـــســــلـــيم
رخـصــة إلى الــعــون االقـتــصــادي  تـســمح له بــالــشـروع في

البيع عند مخازن اIعامل  خالل اIدة احملددة.

الفصل الفصل اخلامساخلامس
البيع  خارج احملالت التجارية بواسطة  فتح الطرودالبيع  خارج احملالت التجارية بواسطة  فتح الطرود

اIـاداIـادّة 17  :    :  يــعـــتــبــر بــيــعــا خــارج احملالت الــتــجــاريــة
بــواســطــة فــتـح  الــطــرودr بــيع عــون اقـــتــصــادي ســلــعــا عن
طـــريـق عــــرضـــهــــا في احملـالت واألمـــاكـن واIـــســــاحـــات و/أو

بواسطة السيارات اIعدة خصيصا لهذا الغرض.

تــتــمــثل هــذه اIــبــيــعــات في عــرض جــمــيع الــســلع أو
بعض العينات منها.

اIــــاداIــــادّة 18  :   : ال �ــــكـن أن تــــتــــعـــدى مــــدة الــــبــــيـع خـــارج
r(2) احملـالت الــتـــجـــاريــة بـــواســطـــة فـــتح الــطـــرود شـــهــرين

قابلة للتجديد في السنة اIدنية الواحدة.
حتــــدد فـي  بــــدايـــــة  كل ســــنـــــة األمــــاكن واIـــــســــاحــــات
اخملـصصـة  لهـذا الغـرض وكذا فـترات الـبيع بـواسطـة فتح
الـطــرودr بـقـرار مـن الـوالي اخملــتص إقـلــيـمــيـا وبـنــاء عـلى
اقـــتــراح من اIـــديـــر الــوالئـي لــلـــتـــجــارة وبـــعـــد اســتـــشــارة
.XستهلكIعنية وجمعيات  حماية  اIهنية اIاجلمعيات ا

ينشر هذا القرار  بكل  الوسائل اIالئمة.

اIـاداIـادّة 19  :   : يــخــضع الــبــيـع خــارج احملالت الــتــجــاريـة
بـواسـطــة  فـتح الـطــرود إلى تـرخـيص مـن الـوالي اخملـتص
إقـــــلـــــيــــــمـــــيــــــاr وذلك عــــــلى أســـــاس مــــــلف يــــــقـــــدمـه الـــــعـــــون

االقتصاديr ويتضمن :
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مــــــرسرســــوم وم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 216  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 22 ج جــــــمــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 18  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــــحــحــــــــــــدّد شد شــــــــــروط تروط تــــــــصــــــــــنــــــــــيف اليف الــــــــــبــــــــــذور والذور والــــــــــشــــــــتــــــــــائلائل

وكيفيات تصديقها.وكيفيات تصديقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر الــــفالحـــة والــــتـــنــــمـــيـــة

r الريفية
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr الســيّـــمــا اIــادّتــان 85  - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-03 اIـؤرّخ في 27 ذي
احلــجـة  عـام 1425 اIـوافق 6  فـبـرايـر سـنـة 2005 واIــتـعـلق
بـالـبـذور والـشـتـائل وحـمـايــة احلـيـازة الـنـبـاتـيـةr ال سـيّـمـا

rادّة 16 منهIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـمـادى الثـانـيـة عـام 1410 اIـوافـق أول يـنـايـر سـنة
1990 الـــــذي يـــــحـــــدد صـالحـــــيــــات وزيـــــر الـــــفـالحـــــةr اIـــــعــــدل

 rتمـمIوا
يرسم  ما يأتييرسم  ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى  ة األولى   :  :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادّة 16 من
الـــقـــانــون رقم 05-03 اIــؤرّخ في 27 ذي احلــجــة  عــام 1425
اIـوافق 6  فـبـرايــر سـنـة 2005 واIـذكـور أعالهr يــحـدد هـذا
اIــرسـوم شـروط تـصـنــيف الـبــذور والـشـتــائل وكـيـفـيـات

تصديقها.

2 :  :  تـــقـــسـم الـــبـــذور والـــشـــتـــائل إلى ثالث (3) اIــاداIــادّة ة 
فئات : 

rالبذور والشتائل ما قبل القاعدية والقاعدية -
rصدقةIالبذور والشتائل ا -
- البذور والشتائل اIوحدة.

اIـــــاداIـــــادّة 3 : :  تـــــمـــــارس مـــــؤســـــســـــات الـــــتـــــصـــــديق حتت
مراقـبـة الـسـلـطة الـوطـنـيـــة الـتقـنـيـــة الـنـباتـيـــة عـمـلـيــة
تـصديق البـــذور والشتـائل  في مفهـوم أحكام اIادّة 3 من
الــقــانـون رقم  05-03 اIــؤرّخ في 27 ذي احلــجــة  عـام 1425

اIوافق 6  فبراير سنة 2005 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة 24   :  : يـؤدي الـبـيع الـتـرويـجي اIـنـجـز دون أن
يــكــون مــوضــوع تــصــريـح مــســبق و/أو إعالن و/أو يــخص
سلعـا غيـر معـلنة و/أو ¤  مـخالـفة ألحـكام اIادّة 9 من هذا
اIـرســومr إلى وقــفه فــورا  حـتـى يـســوي مــرتـكب اخملــالــفـة

وضعيته.

اIاداIادّة 25   :  : يؤدي الـبيع فـي حالـة تصـفيـة اخملزونات
اIـــمــارس دون أن يـــكــون مـــوضـــوع تــصـــريح مـــســبق و/أو
إعالن و/أو يخص سـلعـا غيـر معـلنـة إلى وقفه فـورا حتى

يسوي مرتكب اخملالفة وضعيته.

26  :  : يـؤدي الـبيع عـنـد مخـازن اIـعامل اIـنـجز اIاداIادّة ة 
دون أن يـكــون مـوضــوع تــصـريح مــسـبق و/أو إعالن و/أو
منجز خارج اIـنشآت اIهيأة لذلـك و/أو يخص سلعا غير
مـــعـــلــنـــة إلـى وقـــفه فـــورا حـــتى يـــســـوّي مـــرتـــكب اخملـــالـــفــة

وضعيته.

اIــاداIــادّة 27  :  : يـــؤدي الـــبــــيع خـــارج احملـالت الـــتـــجـــاريـــة
بـواسطة فـتح الطرود اIـمارس دون تصـريح مسبق و/أو
إعــالن و/أو منجـز خارج احملالت واألمكـان واIساحات أو
الـــســـيـــارات  اIـــعـــدة لــذلـك و/أو خـــارج اIـــدة احملــددة و/أو

يخص  سلعا غير معلنة إلى وقفه للمدة اIعنية.

اIــــاداIــــادّة 28  :  : كل إشـــــهــــار  يــــقــــوم به عــــون اقــــتــــصــــادي
�ـارس البـيع بالـتخـفيـض والبـيع التـرويجي والـبيع في
حــالــة تــصــفــيـــة اخملــزونــات والــبــيع عـــنــد مــخــازن اIــعــامل
والــبــيع خــارج احملالت الــتــجــاريــة بــواســطــة فــتح الــطـرود
يـكــون مـضـمـونه تـضـلــيـلـيـاr  يـشـكـل �ـارسـة جتـاريـة غـيـر
نـزيهـة ويعـاقب عـليـها طـبقـا ألحكـام اIادّة 38  من الـقانون
رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1425 اIوافق

 23  يونيو سنة 2004 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 29  :  : زيادة عـلى الـعقـوبات اإلداريـة اIنـصوص
عـــلـــيـــهـــا فـي هـــذا اIـــرســـومr �ـــكـن اتـــخـــاذ إجـــراءات حـــجـــز
ومـصـادرة السـلع مـوضـوع اخملالـفـات اIنـصـوص علـيـها في
اIواد من 23 إلى 28 أعاله وكذا العـتاد والتجـهيزات التي

استعملت الرتكابهاr وذلك طبقا للتشريع اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 30  : : في حـــالـــــة الـــعــــــود r تـــطــبـــق الــعـــقـــوبــة
اIنـصــوص عـلـيهـــا في الـفقــــرة األولى من اIـــادة 47 من
الـــقـــانــــــون  رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5 جـــمـــادى األولى عـــام

1425 اIوافق  23  يونيو سنة 2004 واIذكور أعاله.

31  :   : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 18 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 16
18 شعبان عام  شعبان عام 1427 هـ هـ

11 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2006  م  م

يجب أن تخـصّص لهاq لـتغطيـة األعباء احلقـيقية الـنّاجمة
عـن تـبـعــات اخلـدمـة الــعـمــومـيـّـة اIــفـروضـة عــلـيــهـا �ـوجب

دفتر األعباء هذاq و ذلك قبل  30 أبريل من كل سنة.
يــحـــدّد الــوزيــر اIـــكــلّف بـــاIــالــيـــة و الــوزيـــر اIــكــلّف
بـالتّـهـيـئـة العـمـرانـيّـة مخـصّـصـات االعـتمـادات عـنـد إعداد

ميزانية الدّولة.
�ـكن مـراجــعـة هـذه االعـتـمـادات خالل الـسّـنـة اIـالـيـة
في حـالـة مـا إذا عـدَّلـت أحـكـام تـنـظـيـمـيـة جـديـدة الـتّـبـعات

التي تتحملها اIؤسّسة.

qــالــيــة الــواجــبـة األداءIــسـاهــمــات اI6 :  : تـدفـع ا اIـاداIـادّة ة 
لــهــذه األخــيــرةq مــقــابل تــكــفل اIــؤسّــســة بــتــبــعــات اخلــدمـة
الــعــمــومـيـّــةq وفــقــا لإلجــراءات اIـقــرّرة �ــوجب الــتّــشـريع

والتّنظيم اIعمول بهما.

اIــــاداIــــادّة ة 7 :  : يـــــجب أن تــــكـــــون اIــــســـــاهــــمـــــات مــــوضــــوع
محاسبة منفصلة.  

اIاداIادّة ة 8 :  : يجب إرسال حصـيلة استعـمال اIساهمات
إلى وزير اIاليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.

9 :  : تـــعـــد اIـــؤسّـــســـة  عـن كل ســـنـــةq مـــيـــزانـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
السّنة اIالية اIوالية التي تشتمل على ما يأتي:

- احلصيـلة وحسـابات النّـتائج احملـاسبيـة التّقـديرية
qؤسسة جتاه الدّولةIمع التزامات  ا

- بــــــــرنــــــــامـج مـــــــادي و مــــــــالـي لـإلجنــــــــاز فـي مــــــــجـــــــال
الـــدّراســات و إجنــاز اIـــنــشــآت األســاســـيــة والــتّـــجــهــيــزات

ومشاريع تهيئة اIدينة اجلديدة.

10 :  : تــــســـجل اIـــســــاهـــمـــات الـــسّــــنـــويـــة احملـــدّدة اIــاداIــادّة ة 
بـعـنـوان دفـتر األعـبـاء هـذا تـبـعات اخلـدمـة الـعـمـومـيـّة في
مـــيـــزانـــيـــة الــوزارة الـــوصّـــيـــة طــبـــقـــا لإلجـــراءات اIـــقــرّرة

�وجب التّشريع و التّنظيم اIعمول بهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم وم تنفيذيتنفيذيّ رقم  رقم 06 -306  مؤر  مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1427 اI اIــــــــوافق وافق 10  س ســــــــبــــــــتــــــمــــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة q  q2006  يــــــحــــــدّد

الالـعــــنـاصاصــــر األسر األسـاساســــيـة لة لــــلـعــــقـود اIود اIــــبـرمرمــــة بة بـX األعX األعـوانوان
االقاالقـتــــصـادياديـX واXI واIـســــتـهـلـكــــX والX والـبـنـود الود الـتـي تي تـعـتـبـر

تعسفية.تعسفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومة
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورqال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

الفصل الرابع  الفصل الرابع  
اIراقبةاIراقبة

اIـاداIـادّة ة  24 : :  تــخـضع اIــؤسّـسـة لــلـمــراقـبـة اIــنـصـوص
عليها في التّشريع والتّنظيم اIعمول بهما. 

اIاداIادّة 25 : : يتولى مراقـبة حسابات اIؤسّسة محافظ
حسابات أو أكثر.

اIـاداIـادّة 26 :  :  يـرسل اIـديـر الـعـام لــلـمـؤسـسـة احلـصـائل
وحــــســــابــــات الـــنّــــتــــائـج و قــــرارات تــــخــــصــــيص الــــنّــــتــــائج
والتّـقـرير الـسّـنـوي عن النّـشـاطq مـرفقـة بـتـقريـر مـحافظ
احلـســابـات  إلى الـسّــلـطــات اIـعـنــيـة بـعــد مـصــادقـة اجملـلس

عليها .

اIـــــاداIـــــادّة ة  27 :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 10
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اIلحــــقاIلحــــق
 دفتر أعباء تبعات اخلدمة العموميـ دفتر أعباء تبعات اخلدمة العموميـّة

اIــاداIــادّة األولى:ة األولى: يــهــدف دفــتـــر األعــبــاء هــذا إلى حتــديــد
تـبعـات اخلـدمـة العـمـومـيـّة اIـوكـلـة لهـيـئـة اIديـنـة اجلـديدة
لـسيـدي عـبد الـله الـتي تدعى في صـلب الـنّص "اIؤسّـسة"

و كذا شروط و كيفيات تنفيذها.
اIاداIادّة ة 2 :  : تـتضـمن تبـعات اخلـدمة الـعمـوميـّـة اIوكـلة
لـلـمـؤسّـسـة مــجـمـوع اIـهـام اIـسـنـدة إلــيـهـا بـعـنـوان نـشـاط
الدولة أو اجلماعـات اإلقليميةq في مـيدان إجناز اIنشآت
األســاســـيـــة  والــتـــجـــهــيـــزات و مـــشــاريـع تــهـــيـــئــة اIـــديـــنــة

اجلديدة.
اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : حتــــدّد األعـــبــــاء اIــــتـــصــــلــــة �ـــهــــمــــة الـــقــــيـــام
بـاIـشـروع اIـفـوض طـبـقـا لالتـفـاقـيـة اIـنـصـوص عـلـيهـا في
أحكام اIادّة 6 من اIرسـوم التّنفيذي  رقم 06-305 اIورّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـذي يـحـدّد مهـام هـيـئـة اIديـنـة اجلـديـدة لسـيـدي عـبـد الله

وتنظيمها و كيفيات سيرها.
أحــكــام مــاليــةأحــكــام مــاليــة

اIـاداIـادّة ة 4 :  :  تـتــلـقـى اIـؤسّـســة مـســاهـمــة مـالــيـة عن كل
سـنة مالـية مـقابل تبـعات اخلـدمة العـموميـّـة التي أوكـلها

إياها دفتر األعباء هذا.

5 :  : تــرسـل اIـؤســســة  عن كـل ســنــة مـالــيــة إلى اIـاداIـادّة ة 
الوزير اIكلّف بالتّهـيئة العمرانيّة تقـييما للمبالغ التي

fz_benazzouz
Texte surligné 

fz_benazzouz
Texte surligné 

fz_benazzouz
Zone de texte 

fz_benazzouz
Zone de texte 

fz_benazzouz
Zone de texte 
27



17اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56
18 شعبان عام  شعبان عام 1427 هـ هـ

11 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2006  م م

الـعنـاصر اIـرتـبطـة باحلـقوق اجلـوهريـة للـمسـتهـلك والتي
تــتـعــلق بــاإلعالم اIــسـبق لــلــمـســتــهـلـك و نـزاهــة وشــفـافــيـة
الــــعـــمـــلــــيـــات الـــتـــجــــاريـــة و أمن ومــــطـــابـــقــــة الـــســـلع و/أو

اخلدمات وكذا الضمان واخلدمة ما بعد البيع.

اIــاداIــادّة ة 3  : تـتـعـلق الـعـنــاصـر األسـاسـيـة اIـذكـورة في
اIادة 2 أعالهq أساسا �ا يأتي :

qخصوصيات السلع و/أو اخلدمات وطبيعتها -
qاألسعار والتعريفات -

qكيفيات الدفع  -
qشروط التسليم  وآجاله  -

qعقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم -
qكيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو اخلدمات -

qشروط تعديل البنود التعاقدية  -
qشروط تسوية النزاعات  -

-  إجراءات فسخ العقد.

اIــــاداIــــادّة ة 4 : :  يــــتــــعــــX عــــلى الــــعــــون االقــــتــــصــــادي إعالم
اIــســتــهـــلــكــX بــكل الــوســـائل اIالئــمــة بـــالــشــروط الــعــامــة
واخلـاصـة لبـيـع الـسـلع و/أو تـأديـة اخلـدمـات ومنـحـهـم مدة

كافية لفحص العقد وإبرامه.

الفصلالفصل الثاني الثاني
البنود البنود التي تعتبر تعسفيةالتي تعتبر تعسفية

اIـاداIـادّة ة 5 :   :  تـعـتــبـر تـعــسـفــيـةq الـبــنـود الـتـي يـقـوم من
خاللها العون االقتصادي �ا يأتي :

- تقـلـيص العـناصـر األسـاسيـة للـعـقود اIـذكورة  في
q2 و3 أعاله XادتIا

- االحــتــفــاظ بــحـق تــعــديل الــعــقـــد أو فــســخه بــصــفــة
qبدون تعويض للمستهلك qمنفردة

- عـدم الـسـمـاح لـلـمسـتـهـلك في حـالـة الـقـوة الـقـاهرة
qإال �قابل دفع تعويض qبفسخ العقد

qالــتـــخـــلي عــن مـــــســــؤولــــيـــتـه بــصـــــفـــة مــنـــفــردة -
بـدون تـعويض اIـسـتهـلك في حـالة عـدم الـتنـفـيذ الـكلي أو

qاجلزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته
- الـنص في حـالــة اخلالف مع اIـســتـهـلك عــلى تـخـلي

qهذا األخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده
- فــرض بـنــود لم يــكن اIــسـتــهــلك عـلـى عـلم بــهــا قـبل

qإبرام العقد
- االحــتـفـاظ بـاIــبـالغ اIـدفــوعـة من طـرف اIــسـتـهـلك
في حـالة ما إذا امتـنع هذا األخير عن تـنفيذ الـعقد أو قام
بـفـسـخه دون إعـطـائـه احلق في الـتـعـويض في حـالـة مـا إذا
تـخـلى الـعـون االقتـصـادي هـو بـنـفسـه عن تنـفـيـذ الـعـقد أو

 qقام بفسخه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واIـتـضـمن القـانـون اIـدنيq اIعـدّل واIـتـمّمq السيـمـا اIادة

q70 منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59 اIــــــؤرّخ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدّل واIا q تضمن القانون التجاريIوا
-  و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 89 - 02 اIـؤرّخ في أول
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIــتــعــلق

q ستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اIــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qمـارسات الـتجـاريةIـطبـقة عـلى اIالذي يـحدد الـقــواعـد ا

qادة 30 منهIال سيما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرّخ  في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مــايــو

q رئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 و ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربــيع الـــثــاني  عــام 1427 اIــوافق 25 مــايــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  02 - 453
اIـؤرّخ في  17 شـوّال عام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولـى ة األولـى :  تطبيقا ألحكام اIادة 30 من القانون
رقـم 04 - 02 اIــــــــــؤرّخ فـي 5 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1425
اIوافق 23 يونـيو  سـنة 2004 واIذكـور أعالهq يهـدف  هذا
اIـرسـوم إلى حتـديـد الـعـنـاصـر األسـاسـيـة لـلـعـقـود اIـبـرمـة
بــX األعـوان االقــتــصـاديــX واIــسـتــهـلــكــX والـبــنــود الـتي

تعتبر تعسفية.
يـــقــصـــد بــالـــعــقــدq فـي مــفـــهــوم هــذا اIـــرســوم وطـــبــقــا
لـلمادة q3 احلالة 4 من الـقانون رقم 04 - 02 اIؤرّخ في 23
يـونـيـو سـنـة 2004  واIـذكـور أعالهq كل اتــفـاق أو اتـفـاقـيـة
تــهــدف إلى بــيع سـلــعــة أو تـأديــة خــدمـةq حــرر مـســبــقـا من
أحـد أطــــراف االتـفـــاق مع إذعـــان الـطـرف اآلخـــر بـحــيث

ال �كن هذا األخير إحداث تغيير حقيقي فيه.

الفصل الفصل األولاألول
العناصر األساسية للعقود العناصر األساسية للعقود 

اIــاداIــادّة ة 2  :   :  تــعـتــبـر عـنــاصـر أسـاســيـة يــجب إدراجـهـا
qـسـتــهـلكIالــعـون االقــتـصــادي وا Xــبـرمــة بـIفي الـعــقـود ا
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- �ـثـلX (2) عن جـمـعـيـات حـمـايـة اIـسـتـهـلـكـX ذات
طابع وطنيq مؤهلX في مجال قانون األعمال والعقود.
�كن الـلّجـنة االسـتعانـة بأي شـخص آخر بـوسعه أن

يفيدها في أعمالها. 

9 : : حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنـة اIـاداIـادّة ة 
بـــقــــرار من الــــوزيــــر اIـــكــــلف بــــالــــتـــجــــارةq بــــاقـــتــــراح من

الوزراء واIؤسسات اIعنية.
 يــعـX أعـضـاء الـلــجـنـة Iـدة ثالث (3) سـنـوات قــابـلـة

للتجديد.
تنهى عهدتهم حسب األشكال نفسها.

اIـاداIـادّة ة 10 : : في حـالـة االنـقـطـاع الـنـهـائي لـعـهـدة عـضـو
من اللجنةq يتم استبداله باألشكال نفسها.

يتابع العضـو اجلديدq إلى  غاية انتهاء العهدةq مهام
العضو الذي يخلفه.

اIـاداIـادّة ة 11 : : �ـكن الـلـجنـة أن تـخـطـر من تـلقـاء نـفـسـها
أو تخـطر من طـرف الوزيـر اIكـلف بالـتجـارة ومن طرف
كل إدارة وكـل جـــمــــعـــيــــة مــــهـــنــــيــــة وكل جــــمـــعــــيــــة حـــمــــايـــة

اIستهلكX أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك.

اIـاداIـادّة ة 12 : : تــنـشــر الــلـجــنـة آراءهــا وتـوصــيــاتـهــا بـكل
الوسائل اIالئمة.

وزيـــادة عــــلى ذلـكq �ــــكـــنــــهــــا أن تـــعــــد أو تــــنـــشــــر كل
اIــعــلــومـــات اIــفــيــدة اIــتــعـــلــقــة �ــوضــوعــهـــا عن طــريق كل

وسيلة مالئمة.
تـــقــــوم كل ســـنــــة بـــإعـــداد تــــقـــريـــر نــــشـــاط يـــبــــلغ إلي
الـوزيـر اIـكـلف بـالـتـجـارة ويــنـشـر كـلـيـا أو مـسـتـخـرجـات

منه بكل  وسيلة مالئمة.

اIـاداIـادّة ة 13 : : جتــتـمـع الـلــجـنــة مــرة عـلى األقـل كل ثالثـة
(3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.

�كنها أن جتـتمعq في دورة استثنائيةq �بادرة من
رئيسها أو بطلب من نصف  أعضائها على األقل.

يــكـون االنـعـقــاد صـحـيــحـا بـحــضـور نـصف أعــضـائـهـا
على األقل .

ومع ذلكq �ـكن الــلـجـنـة أن جتــتـمع بـعــد ثـمـانـيـة (8)
أيــام  بــصـفــة صــحـيــحــة  بـعــد اســتـدعــاء  ثــان حـتى وإن لم
يــــكـــتــــمل الــــنـــصــــابq وتــــداول مـــهــــمـــا كــــان عـــدد  األعــــضـــاء

احلاضرين.
تـؤخـذ قـرارات اللـجـنـة بأغـلـبيـة أصـوات احلـاضرين.
وفي حالة تعادل األصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.

-  حتــديـد مــبـلغ الــتـعــويض الـواجب دفــعه من طـرف
اIـسـتــهـلك الـذي ال يـقــوم بـتـنـفـيــذ واجـبـاتهq دون أن يـحـدد
مـقـابــل ذلــك تـعـــويـضا يـدفـــعه الـعـــون االقـتـصـادي الذي

qال يقوم بتنفيذ واجباته
- فــــــرض واجـــــبـــــات إضـــــافـــــيـــــة غـــــيــــــر مـــــبـــــررة عـــــلى

qستهلكIا
- االحــتـفــاظ بــحق إجــبــار اIـســتــهــلك عــلى  تــعـويض
اIصـاريف واألتعاب اIسـتحقـة بغرض الـتنفـيذ اإلجباري

qللعقد دون أن �نحه نفس احلق
- يـعـفـي نـفـسه من الـواجـبــات اIـتـرتـبـة عن �ـارسـة

qنشاطاته
- يحمـل اIسـتهلـك عبء الواجـبات التـي تعتـبر من

مسؤوليته.
الفصل الفصل الثالث الثالث 

جلنة البنود التعسفيةجلنة البنود التعسفية
اIـاداIـادّة ة 6 : تـنـشـأ لـدى الـوزير اIـكـلـف بـالـتـجـارة جلـنة
البنـود التـعسـفيـة ذات طابع اسـتشاري وتـدعى في صلب

النص "اللّجنة" .
 يرأس اللجنة �ثل الوزير اIكلف بالتجارة.

تــعــد الـلــجــنـة نــظــامــهـا الــداخــلي الــذي يـصــادق عــلـيه
بقرار من الوزير اIكلف بالتجارة.

 تــســيــر أمـانــة الــلــجــنــة من طــرف اIــصــالح اIــعــنــيـة
للوزارة اIكلفة بالتجارة.

اIاداIادّة ة 7 :  : تكلف اللجنة q ال سيما باIهام اآلتية :
-  تـبـحث في كل الـعقـود اIـطبـقـة من طـرف األعوان
االقـــتــصــاديــX عــلـى اIــســتــهـــلــكــX  والــبـــنــود ذات الــطــابع
الـتعـسـفي كـما تـصـيغ تـوصيـات تـبلغ إلـى الوزيـر اIـكلف

qعنيةIؤسسات اIبالتجارة وا
-  �ــكن أن تـقــوم بــكل دراسـة  و/أو خــبــرة مـتــعـلــقـة

qXستهلكIبكيفية تطبيق العقود جتاه ا
-  �ــكــنــهـا مــبــاشــرة كل عــمل آخــر يــدخل فـي مــجـال

اختصاصها. 

اIــــاداIــــادّة ة 8 : :  تــــتــــكــــــون الــــلّــــــجــــنـــــة من األعــــضــــاء اآلتي
ذكرهم  :

-  �ـثل (1) عن الــوزيـر اIـكـلف بـالـتـجـارةq مـخـتص
qرئيسا q مارسات التجاريةIفي مجال ا

- �ــثل (1) عن وزيـــر الـــعــدل q مـــخـــتص فـي قـــانــون
qالعقود

qنافسةIعضو (1) من مجلس ا -
- مـتــعـامــلـX اقـتــصـاديـX (2)  عــضـويـن في الـغــرفـة
اجلـــزائــريـــة لــلـــتــجـــارة والــصـــنــاعـــة ومــؤهـــلــX في قـــانــون

qاألعمال والعقود
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19اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56
18 شعبان عام  شعبان عام 1427 هـ هـ

11 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2006  م م

اIـاداIـادّة ة 17 : : تــتم اIــراقـبــة واIــعــايـنــة وكــذا الـعــقــوبـات
اIـتــرتـبـة عــلى مـخــالـفـات أحــكـام اIـادة 5 من هــذا اIـرسـوم
طـبــقــا ألحـكــام الــقــانـون رقم 04 - 02 اIـؤرّخ في 5 جــمــادى
األولى عــام 1425 اIــوافق 23 يــونــيــو ســنـة 2004 واIــذكــور

أعاله.

18 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

  حرّر بـاجلـزائر في 17 شعـبـان عام 1427 اIـوافق 10
سبتمبر سنة 2006.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

اIــاداIــادّة ة 14 : :  تــرسل اســـتـــدعــاءات فـــرديــة إلى أعـــضــاء
الـــلــجــنــة مع حتــديــد تــاريخ االجـــتــمــاع و تــوقــيــته ومــكــانه
وجــدول أعــمـاله  قــبل خــمــسـة عــشـر (15) يــومـا عــلى األقل
من تاريخ االجـتمـاع و�كن تـقلـيص األجل إلى ثمـانية (8)

أيام فيما يخص الدورات االستثنائية.

اIـاداIـادّة ة 15 : : تــتـوج مــداوالت الـلــجــنـة بــإعــداد مـحــاضـر
مـــرقـــمـــة ومــــرتـــبـــة ومـــوقـــعــــة من طـــرف رئـــيـس الـــلـــجـــنـــة

وأعضائها.

16 : : ال �ـكن ألي عضـو من اللـجـنة أن  يـشارك اIاداIادّة ة 
في مــداولـة عن مــسـألـة تــكـون له مــصـلـحــة فـيـهــا أو يـكـون
بــيـنه وبـX أطـرافـهــا صـلـة قـرابـة إلـى الـدرجـة الـرابـعـة أو

يكون قد مثل أو �ثل أحد األطراف اIعنية.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
* زيـنبq اIولودة في  2 سبـتمبر سنة  1991  �ـيلة

(والية ميلة) شهادة اIيالد رقم 2599.
* ســــلــــمىq اIــــولــــودة في  11 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1996

بسيدي عقبة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 871.
* فـــــايـــــزة q اIــــولـــــودة في  27 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1999

بسيدي عقبة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 186.
* أحـالمq اIـــــــولـــــــودة في  14 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2004

بسيدي عقبة (والية بسكرة)  شهادة اIيالد رقم 776 
ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : حـامـد عـبـداجملـيـدq حـامـد
عـائــشهq حــامـد زيــنبq حـامــد ســلـمىq حــامـد فــايـزةq حــامـد

أحالم.
- حــلـوفــة جــلــولq اIــولــود في  16 يــنــايــر ســنـة 1929
بـزدين (واليـة عـX الــدفـلى) شـهـادة اIـيالد رقم  130 وعـقـد
الــزواج رقم  530 احملـــرر بـــتــاريخ  13 يــولـــيـــو ســـنــة 1972
بـــالـــبـــلــيـــدة (واليـــة الـــبــلـــيـــدة) ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا :

هواري جلول.
-  بــــوخــــنــــونــــة احلــــبــــيب q اIــــولــــود في 8 نــــوفــــمــــبـــر
سـنـة 1961 بــوادي األبـطـال (واليــة مـعـســكـر) شــهـادة اIـيالد
رقم  130 وعـقـد الزواج رقم  13 احملـرر بـتاريخ  30 أبـريل
ســــنــــة  1991 بــــوادي األبــــطــــال (واليــــة مــــعــــســــكــــر) و أوالده

القصر:
* مــحـمـد األمــq X اIـولـود في  14 يــنـايــر ســنـة 1993

بتيغنيف (والية معسكر) شهادة اIيالد رقم 121.
* يوسفq اIولود في  29 أكتوبر سنة  1994 �هدية

(والية تيارت) شهادة اIيالد رقم 1250.

مـرسرســــومومــــان رئان رئـاساســــيّــــان مان مــــؤرؤرّخـان في ان في 9 ش شـعــــبــــان عان عـام ام 1427
اIوافق اIوافق 2   سـبـتمتمـبر سبر سـنة نة q  q2006  يـتضتضـمّنـان تان تـغيغيـيرير

اللقب.اللقب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورq السيمـا اIادتان 77 - 6 و 125

q(الفقرة األولى)  منه
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70 - 20 اIــــؤرخ في 13 ذي
احلـجة عـام 1389 اIوافق  19 فبـراير سـنة  1970 واIـتعلق

qادتان  55 و 56 منهIالسيما ا qدنيةIباحلالة ا
- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم  71 - 157 اIــؤرخ في10
ربـــيع  الــــثـــاني عـــام 1391 اIــــوافق  3 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1971
واIتعلق  بتـغيير اللقب q اIتمم q السيما اIواد  3 و 4 و5

qمنه
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبq وفـــــقــــا
لـلــمـرسـوم رقم 71- 157 اIـؤرخ في  10 ربـيع الـثـانـي عام
 1391 اIـوافق 3 يونـيو سـنة  q1971 اIتـمم واIـذكور أعاله

q لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- بوحلوفـة عبد اجمليد q اIولود سنة  1962 بالقرارم
قـوقــة (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم  30  وعــقـد الـزواج
رقم 4 احملـــرر بـــتـــاريخ  8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  1987  بـــســـيـــدي

مروان (والية ميلة) وأوالده القصر:
* عائـشهq اIولودة في  22 مايـو سنة  1988  بـسيدي

مروان (والية ميلة) شهادة اIيالد رقم 108.
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17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 3 صفر عام  صفر عام 1429 هـ هـ
10 فبراير سنة  فبراير سنة 2008 م م

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qارسة األنشطة التجارية�واJتعلق بشروط 

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 92 - 68 اJؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اJــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واJــتــضــمن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص بــاJــركــز الــوطــني

qتمّمJعدل واJا qللسجل التجاري وتنظيمه

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  يــعـدّل هــذا اJــرســوم أحــكــام اJــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 92 - 68 اJـؤرخ في 14 شـعــبــان عـام 1412
اJــــوافق 18 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1992 واJـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون
األســـاسـي اخلـــاص بـــاJـــركــز الـــوطـــنـي لـــلــســـجـل الـــتـــجــاري

وتنظيمهq اJعدل واJتمّم. 

اJــادةاJــادة  2 : : تـعدّل اJادة 4 من اJرسـوم التنـفيذي رقم
92 - 68 اJــــــؤرخ في 14 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1412 اJــــــوافق 18

فبـراير سنة q1992 اJعدل واJـتمّم واJذكور أعالهq وحترر
كما يأتي :

"اJــادة 4 : يحدد مقر اJركز �دينة اجلزائر.

ويــكـــون �ــثـالq عــلى مـــســتـــوى كل واليـــة �ــلـــحــقــة أو
مـلــحـقــات مـحـلــيـة يــسـيـرهــا ويـديــرهـا مـأمــور أو مـأمـورو
اJركزq وهذا وفقا لـلكثافة االقتصادية والتجارية للوالية

اJعنية".

اJــــادةاJــــادة  3 : : يـــنــــشـــــر هــــذا اJـــــرســــوم فــي اجلــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1429  اJــوافق 3 
فبراير سنة 2008.

عبد العزيـز بلـخـادمعبد العزيـز بلـخـادم

مــرســوممــرســوم  تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 08 -  - 44 مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1429  اJوافق   اJوافق 3 فبـراير سنة فبـراير سنة q q2008 يـعــديـعــدّل اJرسـومل اJرسـوم

شــعــبـــان الــتـــنــفـــيـــذي رقم الــتـــنــفـــيـــذي رقم 06 -  - 306 اJـــؤرخ فـي  اJـــؤرخ فـي 17 شــعــبـــان 
عـــام عـــام 1427 اJــوافـق  اJــوافـق 10 ســبـــتــمـــبــــر ســنــة  ســبـــتــمـــبــــر ســنــة 2006 الــذي الــذي
Xــبـــرمــة بــJد الــعـــنــاصــر األســـاســيــة لـــلــعـــقــود اXــبـــرمــة بــJيــحـــديــحـــدّد الــعـــنــاصــر األســـاســيــة لـــلــعـــقــود ا
األعـوان  االقـتـصـاديـX واJـســتـهـلـكـX والـبـنـود الـتياألعـوان  االقـتـصـاديـX واJـســتـهـلـكـX والـبـنـود الـتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعتبر تعسفيةتعتبر تعسفية.
qإن رئيس احلكومـة

qبناء على تقرير وزير التجارة -
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq الســـيــــمـــا اJـــادتـــان 85 -4

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qمـارسـات التـجـاريةJـطـبقـة عـلى اJالـذي يحـدد  الـقواعـد ا

qادة 30 منهJالسيما ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 306
اJؤرخ في 17 شعـبان عام 1427 اJوافق 10 سبـتمبر سنة
Xـبرمـة بJ2006 الذي يـحدد الـعنـاصـر األساسـية لـلعـقود ا

األعـوان االقـتصـاديX واJـستـهـلكـX والبـنـود التي تـعتـبر
qادة 8 منهJالسيّما ا qتعسفية

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :
اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  يــعـدّل هــذا اJــرســوم أحــكــام اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06 - 306 اJـؤرخ في 17 شـعـبـان عـام 1427

اJوافق 10 سبتمبر سنة 2006 واJذكور أعاله.
اJــــــــادةاJــــــــادة  2 : : تـــــــعــــــدّل أحـــــــكــــــام اJــــــادة 8 من اJـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06 - 306 اJـؤرخ في 17 شـعـبـان عـام 1427
qـــذكــــور أعـالهJــــوافــق 10 ســبــــتـــمـــــبـــر ســنــة 2006 واJا

كما يأتي :
"اJـــادة 8 : تــتــكــوّن الــلــجــنــة من خــمــســة (5) أعــضــاء
دائـمــيــن وخــمـسـة (5) أعــــضـاء مـســتــخـــلـفـX  يــتـوزعـون

كما يأتي :
qــــــكــــــلف بــــــالــــــتــــــجـــــارةJــــــثالن (2) عـن الـــــوزيــــــر ا� -

qمارسات التجاريةJمختصان في مجال ا
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3 صفر عام  صفر عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1807
10 فبراير سنة  فبراير سنة 2008 م م

qحــــــافظ األخــــــتـــــام qـــــثالن (2) عن وزيــــــر الـــــعــــــدل� -
qمختصان في قانون العقود

qنافسةJثالن (2) عن مجلس ا� -
- مـــــتــــعـــــامـالن اقــــتـــــصـــــاديــــان (2)  |ـــــثالن الـــــغـــــرفــــة
اجلزائريـة للـتجـارة والصنـاعةq مـؤهالن في مجـال قانون

qاألعمال والعقــود
qXـــســتـــهـــلـــكــJــثالن (2) عـن جــمـــعـــيـــات حــمـــايـــة ا� -

مؤهالن في مجال قانون األعمال والعقود.
|كن الـلجـنة االسـتعانـة بأي شـخص آخر بـوسعه أن

يفيدها في أعمالها".

اJـــــــادةاJـــــــادة  3 : : يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1429  اJــوافق 3 
فبراير سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوممــرســوم  تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 08 -  - 45 مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1429  اJوافق   اJوافق 3 فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2008 يـتعـلق بالـلجـنةq يـتعـلق بالـلجـنة

الوطنية للتضامنالوطنية للتضامن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئـيـس احلكومة
qبناء على تقرير وزير التضامن الوطني -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتمّمJا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واJــتــعـلق

qتمّمJا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرّخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اJوافق أوّل ديـسمبـر  سنة 1990

qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 31 اJــؤرّخ في 17
جــمــادى األولى عـام 1411 اJـوافق 4 ديــســمــبــر  ســنـة 1990

qتعلق باجلمعياتJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 09 اJــؤرّخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

 qوترقيتهم XعوّقJبحماية األشخاص ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007   وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 215
اJــؤرّخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اJــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 الــــذي يـــــحــــدّد أجـــــهــــزة اإلدارة الـــــعــــامـــــة في الـــــواليــــة

qوهياكلها

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 471
اJـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1417 اJـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنة
1996 الـــذي يــــحـــدّد الـــقــــواعـــد اخلـــاصــــة بـــتـــنــــظـــيم مــــصـــالح

qالنشاط االجتماعي في الوالية وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 203
اJــــؤرّخ في 20 مـــحـــرّم عـــام 1418 اJــــوافق 27 مـــايــــو ســـنـــة
1997 واJـتـضـمن تــعـــديل أحـكــام اJـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم

94 - 198 اJـؤرّخ في 4 صــفـر عـام 1415 اJـوافق 13 يــولـيـو

qتضمن إحداث جلنة وطنية للتضامنJسنة 1994 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 383
اJــؤرّخ في 25 ذي الــقـــعــدة عــام 1428 اJــوافق 5 ديــســـمــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحـــــيــــات وزيـــــر الـــــتــــضـــــامن

qالوطني

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اJـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
األحــكــــام اJــطــــبـــقـــة عــلى الــلـــجــنــة الـــوطــنــيــة لــلــتــضــامن
احملـدثــة بـاJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 203 اJـؤرّخ في 20
مـــحـــرّم عــام 1418 اJــوافق 27 مـــايـــو ســـنــة 1997 واJـــذكــور

أعاله.

الفصل األولالفصل األول
اللجنة الوطنية للتضامن اللجنة الوطنية للتضامن 

2 :  : تــوضع الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــلــتــضـامـن لـدى اJـاداJـادّة ة 
الوزير اJكلّف بالتضامن الوطني.

اJـاداJـادّة ة 3 : : تـعـتـبـر اللّـجـنـة الـوطـنيـة لـلـتـضـامن جـهازا
دائــمـا لــلـتــنـســيق واالسـتــشـارة واالســتـكــشـاف والــتـشـاور
لــتــطــويـر الــتــعــبــيـر عن الــعــمل الــتــضــامـنـي وإجنـازهq في

شتى أشكاله.
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ج - الـــمـديـريــة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةp ج - الـــمـديـريــة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةp وتـكـلف
�ا يأتي :

pتسيير حظيرة السيارات وصيانتها -
pتسيير األمالك العقارية -

- احملــــافــــظــــة عــــلى احملــــال والــــتــــجـــهــــيــــزات والــــعــــتـــاد
pوصيانتها

- مسك اجلرود.
د - اHديرية الفرعية لإلعالم اآلليp ود - اHديرية الفرعية لإلعالم اآلليp وتكلف �ا يأتي :

pعلوماتية وتنفيذهاHإعداد التطبيقات ا -
- تسـيـير احلـظـيرة اHـعـلومـاتـية وشـبـكاتـهـا وصيـانة

ذلك.
هـ - اHـديرية الفـرعية للـشؤون القانونـية والوثائقهـ - اHـديرية الفـرعية للـشؤون القانونـية والوثائق

واألرشيفp واألرشيفp وتكلف �ا يأتي :
pنازعات ومتابعتهاHمعاجلة قضايا ا -

pجمع األرشيف وتنظيمه وحفظه واستغالله -
- تسيير الوثائق واستغاللها.

اHـادة اHـادة 4 :   :  يـســاعــد مـديــر إدارة الــوسـائـل رئـيــسـا (2)
دراســـات مـن أجل الــــتـــكــــفـل بـــاHــــهــــام اخلـــاصــــة اHــــرتـــبــــطـــة
بــاإلقـــامـــات الــرســـمـــيــة وتـــنـــظــيـم الــنـــدوات واHـــلــتـــقـــيــات

وحفالت االستقبال.
اHـادة اHـادة 5 :   :  يـحــدد تـنـظـيم مـديـريـة إدارة الـوسـائل في

مكاتب وفقا للتنظيم اHعمول به.
اHـادة اHـادة 6 :   :  تـلـغــى أحـــكـــام اHــرســـوم الـتــنـفـيـذي رقم
03 - 177 اHـؤرخ في 13 صـفـر عام 1424 اHـوافق 15 أبـريل

ســنــة 2003 الــذي يـحــدد صالحــيــات مــديــريــة إدارة وسـائل
مصالح رئيس احلكومة وتنظيمها.

اHادة اHادة 7 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 11 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 7
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوموم ت تــــنـفــــيـذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 65  مـؤرؤرّخ في خ في 11  صــــفـر عر عـامام
1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 7  ف  فــــــــــــــبــــــــــــرايرايــــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــــة ة p p2009 يـيـــــــــــــحـحـــــــــــــدددد

الالــــــكــــــيــــــفـفـــــــيـيـــــــات الـات الـــــــخــــــاصـاصـــــــة اHة اHــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بة بــــــاإلعـالم حاإلعـالم حــــــولول
األساألســــعــــار اHار اHـطــــبــــقـة فة فـي بي بـعض قعض قــــطــــاعاعـات الات الــــنــــشـشــاط أواط أو

بعض السلع واخلدمات اHعينة.بعض السلع واخلدمات اHعينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
pبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 09 - 63  اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

pتضمن مهام ديوان الوزير األول وتنظيمهHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم مـا يـأتي :يرسم مـا يـأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 63 اHــــؤرخ في 11 صـــفـــر عـــام 1430
اHـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2009  واHـذكـور أعالهp يــحـدد هـذا
اHـرسـوم صالحيـات مـديريـة إدارة الـوسائل لـلـوزير األول

وتنظيمها.
اHــادةاHــادة  2 : تـــكــلف مـــديـــريــة إدارة الـــوســائـل لــلـــوزيــر

األول �ا يأتي :
pWستخدمHتسيير ا -

pصالحHتوفير احلاجات الالزمة لسير ا -
pإعـداد مــيـزانــيــة ديـوان الــوزيـر األول وتــنــفـيــذهـا -

pرتبطة بذلكHومسك احملاسبة ا
pتولّي أمانة جلنة الصفقات -

- تــســيـيــر األمالك اHــنــقـولــة والــعـقــاريــةp واحملـافــظـة
pعليها وصيانتها

pحفظ األرشيف وتسيير الوثائق -
- الـتـحــضـيــر اHـادي لـلــنـدوات واHـلــتـقــيـات وحـفالت

pاالستقبال التي ينظمها ديوان الوزير األول
- معاجلة قضايا اHنازعات وضمان متابعتها.

اHـادة اHـادة 3 :   :  تـشــتـمل مــديـريــة إدارة الـوســائل لــلـوزيـر
األول على خمس (5) مديريات فرعية :

أ - الـمـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـمـوارد الـبـشـريةpأ - الـمـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـمـوارد الـبـشـريةp وتـكلف
�ا يأتي :

pWستخدمHتسيير ا -
- تـــقــيـــيم الـــوســـائل الـــبــشـــريـــة الــضـــروريـــة لــســـيــر

pصالحHا
- إعـــــداد بــــرامـج تــــكـــــوين اHـــــســــتـــــخـــــدمــــW وجتـــــديــــد

pمعارفهم وتنفيذ ذلك
- تنظيم اHسابقات واالمتحانات اHهنية.

pـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــمـــيـــزانــيـــة واحملـــاســـبــةHب - اpـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــمـــيـــزانــيـــة واحملـــاســـبــةHب - ا
وتكلف �ا يأتي :

pيزانيةHإعداد مشروع ا -
- مــعــاجلـة الــعــمــلــيــات اHــالــيــة واحملــاســبــة اHــرتــبــطـة

pيزانيةHبتنفيذ ا
pمسك سجالت ووثائق احملاسبة -

- أمانة جلنة الصفقات.
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- قـطاعـات الـنشـاط والسـلع واخلـدمات اHـعيـنة : - قـطاعـات الـنشـاط والسـلع واخلـدمات اHـعيـنة : كل
قـــطـــاعـــات الـــنــــشـــاط والـــســـلـع واخلـــدمـــات الـــتـي تـــتـــطـــلب

أسعارها وتعريفاتها كيفيات خاصة باإلعالم.

اHــــادةاHــــادة  3 : : تــتم عـــمــلــيـــة اإلعالم اHــتـــعــلــقـــة بــاإلشــهــار
واإلعالن عن األســعــار والــتــعــريــفــات اHــطــبــقــة عــلى بــعض
قـطـاعــات الـنـشـاط والـسـلع واخلـدمـات اHـعـيـنـة عـبـر دعـائم
اإلعالم اآللي (تيلـيمـاتيك) والوسـائل السـمعيـة البـصرية
والـهـاتـفــيـة والـلـوحـات اإللـكـتــرونـيـة والـدالئل والـنـشـرات

البيانية أو أي وسيلة أخرى مالئمة.

اHــادةاHــادة  4 : : حتدد فئات الـنشاطات والسلع واخلدمات
اHــعـــيــنــة اخلـــاضــعــة لـــهــذا اHــرســـوم وكــذا كــيـــفــيــات اإلعالم
واإلشـهـار عن األسـعـار والـتـعـريـفـات وعـنـاصـرهـا اHـفـصـلة
�وجب قرار من الـوزير اHكلف بالتجارة و/ أو الوزراء

.WعنيHا

اHـــادةاHـــادة  5 : : يــجب عــلى الــعــون االقــتــصــادي في إطــار
عملية إعالم اHسـتهلك حول األسعار والتـعريفات اHطبقة
أن يـطـلع هـذا األخـير قـبل إجنـاز اHـعـامـلـةp عـلى اخلـصوص
على طـبيـعة الـسلع واخلـدمات ومـجمـوع العـناصـر اHكـونة
pلألسـعار والتعـريفات الواجب دفـعها وكيـفية الدفع وكذا
عـــنـــد االقـــتـــضـــاءp كل االقـــتـــطــاعـــات أو الـــتـــخـــفـــيـــضــات أو

االنتقاصات اHمنوحة والرسوم اHطبقة.

اHـــادةاHـــادة  6 : : يـتـعW عـلى الـعـون االقتـصـادي في مـجال
تــقــد§ اخلــدمــات تــســلـــيم كــشف لــلــمــســـتــهــلكp قــبل إجنــاز
اخلدمات يوضح فيه بـشكل مفصلp على اخلصوص طبيعة
اخلدمات والعناصـر اHكونة لألسعار والتعريفات وكيفية

الدفع.

اHــــادةاHــــادة  7 : : حتـــرر اHـــعـــلــومـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــاألســـعــار
والـــتــعـــريــفـــات الــتـي يــنـص عــلـــيــهـــا هـــذا اHــرســـومp طــبـــقــا
لألحـــــكـــام الـــتـــــشــريـــعـــيـــة الـــــســـاريـــة اHـــفــــعـــول بـــالـــلـــــغــة

العربية.
و�ــــــكن اســــتـــعــــمـــال لــــغــــات أجـــنــــبـــيــــة عــــلى ســــبـــيل

اإلضافة.

اHـــــــادةاHـــــــادة  8 : : يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــــجـــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 11 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 7
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اHــوافق 7  فــبــرايــر ســنـة 1989 واHــتــعــلق

pستهلكHبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
pـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

pادة 5 (الفقرة 4) منهHالسيما ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 367
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
ســـنـــة 1990 واHـــتــــعـــلق بــــوسم الـــســـلـع الـــغـــذائــــيـــةp اHـــعـــدل

pتممHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم  ما يأتي :يـرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 5 ( الــفـقـرة 4 )
من الـقـانون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5 جـمادى األولى عام
1425 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 2004 واHذكـور أعالهp يـهدف

هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد الـــكــيـــفــيــات اخلـــاصــة اHـــتــعـــلــقــة
بــــاإلعالم حـــول األســـعــــار اHـــطـــبـــقــــة عـــلى بـــعـض قـــطـــاعـــات

النشاط أو بعض السلع واخلدمات اHعينة.

اHـــادةاHـــادة  2 : : يـقـــصـد في مـــفـهـوم أحـكـــام هـذا اHـرسـوم
ما يأتي :

- الكيفيـات اخلاصة اHتعلقة باإلعالم حول األسعار :- الكيفيـات اخلاصة اHتعلقة باإلعالم حول األسعار :
طـرق اإلشهار حول األسعـار والتعريـفات اHتعلـقة بالسلع
pواخلـــدمات الـــتي تـعـتـمـد عـلى اسـتعـمـال وسـائل معـيـنة
ال ســـيـــمــا الـــدعــائـم الــتـــقـــنــيـــة والــتـــكـــنــولـــوجــيـــة لإلشـــهــار

pواالتصال
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قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23 رمـضان عام  رمـضان عام 1434 اIـوافــق أو اIـوافــق أوّل غشتل غشت
ســـنــة ســـنــة q2013 يـــحــدq يـــحــدّد مـــفـــهـــوم فــعـل إعــداد الـــفـــواتـــيــرد مـــفـــهـــوم فــعـل إعــداد الـــفـــواتـــيــر
اIزورة أو فـواتـيـر اجملـامـلـة وكـذا كـيـفـيـات تـطبـيقاIزورة أو فـواتـيـر اجملـامـلـة وكـذا كـيـفـيـات تـطبـيق

العقوبات اIقررة عليها .العقوبات اIقررة عليها .
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليّةIإنّ وزير ا

- �قـتـضى األمر رقم 75-59 اIـؤرّخ في 20 رمـضان
عــام  1395 اIــوافق 26  ســبـــتــمــبــر ســنــة 1975 واIــتــضــمّن

qتمّمIعدّل واIا qالقانون التجاري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اIــــؤرّخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واIــتـضـمّن قــانـون اIــالـيّـة لــسـنـة q1991 ال سـيْــمـا اIـادّة 38

qمنـه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02-11 اIـــؤرّخ فــي 20
شـــــــوّال عــــــام 1423 اIــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واIـتـضمّـن قــانـون اIـاليّـة لـسـنة q2003 ال سيّـمــا اIادّة 65

qمنـه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةIـطـبـقـة عـلى اIالـذي يـحـدّد القـواعـد ا

qتمّمIعدّل واIا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-08 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1425 اIــوافق 14غـــشت ســـنــة 2004
واIـتــعــلّق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةq اIــعـدّل

qتمّمIوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اIـــــــــؤرّخ في 16
رمـضان عام 1431 اIوافق 26 غـشت سنة 2010 واIـتضمّن
قـانـون اIـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنة q2010 ال سـيّـمـا اIـادّتان 9

qو51 منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-468 اIؤرّخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الــذي يـــحــدّد شـــروط حتــريــر الـــفــاتــورة وســـنــد الـــتــحــويل

qووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادّة 65 مـن قــانـون
اIالـيّة لسنة 2003 واIادّة 219 مكـرّر من قانون الضرائب
اIـباشرة والرسـوم اIماثلـةq يهدف هذا الـقرار إلى حتديد
فعل إعـداد الـفـواتـيـر اIزورة وفـواتـيـر اجملـاملـة وكـيـفـيات

تطبيق العقوبات اIقررة عليها.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : الــفـــاتــورة اIـــزورة هي الـــفــاتـــورة الــتي ¥
إعـدادها دون الـشـروع في أي عمـلـية تـسـليم أو أداء خـدمة

بغرض القيام �ا يأتي :
- تـخفـيض قواعـد فرض الـضريـبة بـالنـسبة خملـتلف

qالضرائب والرسوم
qإخفاء عمليات -

qنقل وتبييض رؤوس األموال -
- اختالس أموال من األصـول وتمويل عمـليات غير

qقانونية أو قانونية
- االسـتفـادة من بعض االمـتـيازات كـاحلق في احلسم
في مــجــال الــرسم عــلى الــقــيــمــة اIــضــافــة واحلـصــول عــلى
قروض لـدى اIـؤسسـات اIصـرفـية بـغيـة تـمويل اIـشاريع

االستثمارية.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـقـصــد بـفـاتـورة اجملـامـلـــة الـقـيــام بـتالعب
XـمــــونIأو إخـفـــاء عـلى الـفـاتـــورة لـهــويــــة وعـنـــــوان ا
أو الـزبائنq أو الـقبـول الطـوعي بـاستـعمـال هويـة مزورة
أو اسـم مـــســـتـــعـــار وذلـك بـــهـــدف خـــفض مـــبــــلغ الـــضـــرائب
الــواجب دفــعــهــا وكــذا اخــتـالس أمــوال مــؤســســة أو أمـوال

شخص ما واستعمالها ألغراض مختلفة.
تـمـثل فــاتـورة اجملـامــلـة عـمـلــيـة شـراء أو بـيع أو أداء

خدمة حقيقية.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يـتــــرتب عـلى إعــــداد الـفــــواتـــيــر اIــزورة
أو فـواتـيـر اجملــامـلـة تـطـبـيق غــرامـة جـبـائـيـة تـسـاوي %50
مـن قـيــمـتــهــاq وذلك طـبــقـــا ألحـكــــام اIـادّة 65 من الــقــانـون
رقم 02-11 اIـــــؤرّخ في 20  شــــــوّال عـــــام 1423 اIـــــوافق 24

ديسمبر سنة 2002 واIذكور أعاله.
تـطـبق الـغرامـة اجلـبـائـية اIـذكـورة سـالـفاq بـالـنـسـبة
حلـاالت الــغش ذات الــصـلــة بـإعــداد الــفـواتــيـر اIــزورة ضـد
األشخـاص الذين شـرعوا في إعـداد الـفواتـير وضـد أولئك

الذين استلموها على حد سواء.

5 :  : طــبــقــا ألحــكــام اIـادّة 219 مـكــرّر من قــانـون اIـاداIـادّة ة 
الضـرائب اIباشـرة والرسـوم اIماثـلةq يتـرتب على إعداد
الـفــواتــيــر اIـزورة أو فــواتــيـر اجملــامــلــة اسـتــرجــاع مــبـالغ
الــــرسم الــــتي كــــان من اIــــفـــروض تــــســـديــــدهــــا واIـــوافــــقـــة
للتخفيض اIطبق في مجال الرسم على النشاط اIهني.
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21 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1030
21 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اIوافق أوّل
غشت سنة 2013.

كر� جوديكر� جودي

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام
1435 اIوافق  اIوافق 23  مـارس سنة   مـارس سنة q2014 يـتضمq يـتضمّن وضعن وضع

بـــعض األسالك اخلـــاصــة الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــفالحــةبـــعض األسالك اخلـــاصــة الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــفالحــة
والـتـنـمـيـة الـريـفـيـة في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدىوالـتـنـمـيـة الـريـفـيـة في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدى

وزارة العدل.وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإنّ وزير العدل
والوزيـر لـدى الوزيـر األولq اIـكلف بـإصالح اخلـدمة

qالعمومية
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-286 اIؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1429 اIـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qكلفة بالفالحةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 08-286 اIـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1429
اIوافق 17 سبـتمبر سنة 2008 واIذكور أعالهq يوضع في
حالـة الـقـيـام باخلـدمـة لـدى وزارة الـعـدل (اIديـريـة الـعـامة
إلدارة الـــــســــجــــون وإعـــــادة اإلدمــــاج) وفي حـــــدود الــــتــــعــــداد
اIـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارq اIوظـفـون اIنـتـمون

لألسالك اآلتـية :

اIــاداIــادّة ة 2 :  : تـــضـــمن مـــصـــالح وزارة الـــعــدل (اIـــديـــريــة
الـعامة إلدارة الـسجون وإعادة اإلدمـاج) توظيف وتـسيير
اIـسـار اIـهني لـلـموظـفـX الـتابـعـX لألسالك اIـذكورة في
اIــادّة األولى أعـالهq طـبــقــا لألحــكـام الــقــانــونـيــة األســاســيـة
احملــددة بــاIــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 08-286 اIــؤرّخ في 17
رمــــضــــان عــــام 1429 اIــــوافق 17 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2008

واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اIـوظــفـون اIـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةq طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اIــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 08-286 اIـؤرّخ في 17 رمــضــان
عام 1429 اIوافق 17 سبتمبر سنة 2008 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 23 مارس سنة 2014.

التعدادالتعداد

28

34

األسالكاألسالك

اIهندسون في الزراعة

التقنيون في الفالحة

عن وزير العدلعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمX العاماألمX العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فضيل فروخي فضيل فروخي 

عن الوزير لدى الوزير األولعن الوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 2 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 2 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة q2014 يــــحــــدد قــــائــــمـــةq يــــحــــدد قــــائــــمـــة

إيـرادات ونفقــــات حســــاب التخـصيــص اخلــــــاصإيـرادات ونفقــــات حســــاب التخـصيــص اخلــــــاص
رقــــم رقــــم 139-302 الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني

للتنمية الفالحية ".للتنمية الفالحية ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا 
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اIـؤرخ في 8 شـوال
Xـتـعلق بـقـوانIـوافق 7 يـولـيـو سـنة  1984 واIعـام  1404 ا

qتممIعدل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
واIــتــعــلق مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 13 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437 هـ هـ
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقــم 16-66 مـــؤرخ  مـــؤرخ فـي فـي 7 جـــمـــادى جـــمـــادى
s2016 ــــوافق 16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــةHــــوافق  اHاألولـى عـــام األولـى عـــام 1437 ا
يــحــدد }ــوذج الــوثــيــقــة الــتي تــقــوم مــقــام الــفــاتــورةيــحــدد }ــوذج الــوثــيــقــة الــتي تــقــوم مــقــام الــفــاتــورة
YـــــلـــــزمـــــHا Yوكــــــذا فـــــئـــــات األعـــــوان االقـــــتـــــصـــــاديـــــYـــــلـــــزمـــــHا Yوكــــــذا فـــــئـــــات األعـــــوان االقـــــتـــــصـــــاديـــــ

بالتعامل بها.بالتعامل بها.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- وبــــمـــــقـــتــــضـى األمـــر رقـم 75-59 الــــمـــؤرخ فـي
20 رمـــضــان عــام 1395 الــمــوافـق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة

1975 والـــمــــتــــضـــمــن الـــقــــانــــون الـــتــــجــــاريs الـــمــــعـــدل

sوالـمـتـمـم

- وبـــمـــقـــتـــضـى األمـــر رقـم 76-104 الـــمـــؤرخ فـي
17 ذي الـــحــــجـــة عـــام 1396 الــــمـــوافـق 9 ديـــســمـــبــر ســـنــة

sـــتـــضـــمن قـــانــون الـــضـــرائب غـــيـــر الـــمــــبــــاشــرةH1976 وا

sتممHعدل واHا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

sتممHعدل واHا sنافسةHبا

- وبـمـقــتـضـى الـقـانـون رقـم 04-02 الـمـؤرخ فـي
5 جــمـادى األولـى عـام 1425 الــمـوافـق 23 يـونــيـو ســنـة
2004 الـــذي يـــحـــدد الــــقـــواعـــد اHـــطــــبـــقـــة عـــلـى اHـــمـــارســـات

الــــتــــجــــاريـــةs اHــــعـــدل واHـــتـــممs ال ســـيـــمـــا اHـــادتـــان 2 و10
s(الفقرة 4) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةs اHــعـدل

sتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

  sستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- وبــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــرئـاسـي رقم 125-15
الــــمـــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 الــــمـــوافـق 14 مــــايـــو
sســنـة 2015 والـمــتــضــمـن تـعـيــيـن أعــضــاء الـحــكــومـة

sالـمـعـدل

- وبــــمــــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 468-05
اHــؤرّخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
ســنــة 2005 الــذي يــحــدد شــروط حتـــريــر الــفــاتــورة وســنــد
الـــــتـــــحــــويل ووصـل الــــتــــســــلــــيم والــــفــــاتـــورة اإلجــــمــــالــــيـــة

sوكيفيات ذلك

  sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الــمـادالــمـادّة األولـى : ة األولـى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام الــمـادة 10 من
الــــقــــانــــون رقـم 04-02 الــــمــــؤرخ فـي 5 جــــمــــادى األولـى
عــام 1425 الـــمـــوافـق 23 يـــونــيـــو ســـنــة s2004 الـــمـــعــدل
والـــمـــتـــمـم والـــمــــذكــور أعـالهs يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى
حتــديـد }ــوذج الــوثـيــقــة الـتي تــقــوم مـقــام الــفـاتــورة وكـذا
فـــئـــات األعـــوان االقــــتـــصـــاديـــY اHــــلـــزمـــY بـــالــــلـــجـــوء إلى

استخدامها.

الــمــادالــمــادّة ة 2 : : يــقــصـــد فـي مــفـــهــوم  هــذا الـــمــرســوم
بـــالـــوثـــيـــقـــة الــــتـي تـــقـــوم مـــقـــام الــفــاتــورة وتــدعى في
صـلب  هـذا اHـرسـوم "سـنــد اHـعـامـلـة الـتــجـاريـة"s الـوثـيـقـة
احملــررة من طــرف الـعــون االقـتــصـادي عــنـد الــبــيع لـفــائـدة
اHـــشـــتــريs حـــتى ولـــو لم يـــكن هـــذا األخـــيـــر هــو اHـــشـــتــري
الـــــنــــهــــائي وهــــو مـــــكــــلف بــــبـــــيع اHــــنــــتـج لــــفــــائــــدة الــــعــــون

االقتصادي.

وفي هــذه احلــالـةs يــجب أن يــتــضــمن ســنـد اHــعــامــلـة
الـتـجـاريـة األسـعــار اHـتـفق عـلـيـهــا بـY الـعـون االقـتـصـادي
واHــشـــتـــري ســواء كـــانت نـــهــائـــيـــة أو مــؤقـــتــة �ـــا في ذلك

األسعار الدنيا والقصوى.

اHــاداHــادّة  3 : : فـــئــات األعـــوان االقــتـــصــاديـــY اHــنـــصــوص
YتـدخلHا YتـعاملـHتشـمل ا sـادة األولى أعالهHعليـها في ا
في قطاع الفالحـة والصيد واHوارد الـبحرية وكذا احلرف

واHهن.
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ويـــــلــــزم األعــــوان االقــــتــــصـــــاديــــون الــــمــــذكـــــورون
أعــالهs بـــتــــســـلــــيـم ســــنـــد الــــمــــعـــامــــلـــة الــــتـــجــــاريـــة أو

الفاتورة.

الــمــادالــمــادّة  4 : : يــهـــدف ســنــد الــمــعــامـــلــة الــتــجــاريــة
إلى ما يأتي :

sعامالت بكل صدق ونزاهةHضمان شفافية ا -

- مـــعـــرفـــة الـــكـــمـــيـــات اHـــبـــاعـــة واألســـعـــار اHـــطـــبـــقــة
sعنيةHواد اHللمنتجات وا

- الــــتـــحـــكم فـي قـــنـــوات الـــتـــســـويـق الـــتـــجـــاريـــة من
اإلنتاج إلى التوزيع للمستهلك.

الــمــادالــمــادّة ة 5 : : يـــجـب أن يــحــتـــوي ســنـــد الــمــعـــامــلــة
التــجــاريــة عـلـى تــوقــيـع وخــتـم الـبــائـع وكــذا تــوقـيـع

اHشتري.

البـيـانـات اإللـزاميـة الـتي يـجب أن يـتـضمـنـهـا سـند
اHعاملة التجارية هي على اخلصوص :

sYالتعي -

sسعر الوحدة /دج -

sالكمية -

sادة /دجHنتوج أو اHمبلغ ا -

sبلغ اإلجمالي /دجHا -

- الــــمـــــبــــالغ احملــــصـــلــــة �ــــوجب ضــــمـــان الــــتــــغـــلــــيف
اHـستـرجع وكـذلك اHصـاريف الـتي قدمت لـفـائدة الـطرف

الثالثs إن وجد.

ويـجب أن تــكـون واضــحـة وال حتــتـوي ال عــلى شـطب
وال حشو.

يــعـــتــبـــر ســنــد الـــمــعــامـلــة الـتــجـاريــة قـانــونـيـا إذا
حــرر اســتــنــادا إلى دفــتــر أرومــاتs سـواء عــلـى الـورق أو
فـي شــكـل إلــكـــتـــروني غـــيـــر مــادي بـــالـــلــجـــوء إلى وســـيـــلــة
اإلعـالم اآللي. و�ـــكن إرســــاله بـــواســـطـــة وســـيـــلـــة اتـــصـــال

معلوماتية.

يـــضـم دفــتـــر األرومـــات تـــرقــيـم ســلـــســـلـــة مــتـــواصـــلــة
sوتـرتــيـبـا زمــنـيـا مـن ســنـدات الـمــعـامالت التـجارية
وال �ــكن أن يــشــرع في اســتــعـــمــاله إال بــعــد أن يــســتــكــمل

الدفتر السابق. 

يــجـب أن يــشــطـب ســنــد الـمــعــامــلــة الــتــجــاريـة
الـــــمــــلـــــغـى قـــــانــــونـــــا بـــــطــــول خــط الــــزاويـــــة ويـــــحــــمـل
عـــبــارة "مــلـغـى" بــحــروف كــبـيــرة ومــكـتــوبــة بــشـكـل

واضــح.

الـــمـــادالـــمـــادّة ة 6 :  : تــــرفـق نـــمـــاذج ســـنــــدات الـــمـــعــامـالت
الــــــتــــــجــــــاريـــــة الــــــمــــــســــــتــــــعــــــمــــــلـــــة مــن طــــــرف األعـــــوان
االقــــتـــصـــاديــY الـــذين �ـــارســـون الــنـــشـــاطــات الـــفالحـــيــة
والــــصــــيــــد واHــــوارد الـــبــــحــــريــــة وكـــذا احلــــرف واHــــهن في

اHالحق بهذا اHرسوم.

7 :  : يــــجـب أن يــــقــــدم ســــنــــد الــــمــــعــــامــــلـــة الــــمـــادالــــمـــادّة ة 
الــــتــــجـــاريـــة مـن طــــرف الـــعــون االقـــتـــصــاديs ســـواء كــان
YـؤهـلـHا YـوظـفــHبـائـعـا أو مــشـتـريــا عـنـد أول طــلب من ا
حـــسب الــــتـــشـــريع اHــــعـــمـــول به أو فـي األجل الـــذي حتـــدده

اإلدارة اHعنية.

يـــجــب عـــلـى الـــعـــون االقـــتـــصـــادي عـــنـــدمــا يـــقـــوم
بـنــقـل الــبـضــاعــة لـفــائــدتـه إلـى مـكــان تــخـزيـن غــيـر
مـخــصـص لــلـتــسـويـق أن يــبــيـن صـفــتـه اHـهـنـية أثـناء
الـــمــــراقـــبـــة مـن طـــرف الــــمـــصــالح اHــؤهـــلــة الــتي يــجب
عـــلــيـــهــا إعــالم أعــوان الـــرقــابـــة اHــعـــنــيـــY بــعـــنــوان مـــكــان

التخزين.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  تـــعــاين وتــكـــيف كل مــخــالـــفــة ألحــكــام هــذا
sـعـمول بهHالــمــرسـوم ويــعــاقب عـلـيـهـا طـبقـا لـلـتـشـريع ا
وال سيـما القانون رقم 04-02 اHؤرخ في 5 جمادى األولى
عـام 1425 اHــوافق 23 يــونــيــو ســنـة s2004 اHــعــدل واHــتــمم

واHذكور أعاله.

sرسومHادّة ة 9 : :  �كن حتديد كيفيات تطبيق هذا اHاداHا
عـنـد احلـاجـةs �ــوجب قـرار من الـوزيـر اHــكـلف بـالـتـجـارة

.YعنيHعني أو الوزراء اHوالوزير ا

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـدخل أحــكـام هـذا اHـرسـوم حـيــز الـتـنـفـيـذ
بـــــعـــــد ثـالثــــة (3) أشـــــهـــــر مـن تـــــاريخ نـــــشـــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرسمية.

11 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437
اHوافق 16 فبراير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحق اHلحق 1
}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق احليوانات واHنتجات احليوانية}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق احليوانات واHنتجات احليوانية

الرقم......................................                                                           التاريخ.......................................  

جزء مخصص للبائعجزء مخصص للبائع

- اسم ولقب اHربي :..................................................................................................

- عنوان مكان التربية :.............................................................................................

- مكان / اHنطقة اجلغرافية اخملصصة للتربية :.............................................................

- رقم بطاقة الفالح / اHربي / االعتماد :......................................................................

- رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) :..............................................................................

(1) - الــــوحـــدات : بــــيض الـ.....s الــــدواجن (الـــدجــــاجs الـــديـك الـــرومـيs........) األرانب واخلـــراف (الــــنـــعــــاج واخلـــراف
والكباش....)s اHاشية (األبقار والعجولs الثيران..........) إلخ

توقيع وختم البائعتوقيع وختم البائع

جزء مخصص للمشتريجزء مخصص للمشتري

- االسم واللقب (شخص طبيعي) :......................................................................
- الشكل القانوني (شخص معنوي) :..................................................................
- العنوان اHهني أو محل اإلقامة :.....................................................................

- بطاقة الفالح / اHربي رقم ..............بتاريخ....................اHسلّمة من طرف الغرفة الفالحية لوالية...........
توقيع اHشتري                      توقيع اHشتري                      

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
خارج الرسم (دج)خارج الرسم (دج) سعر الوحدة (دج)سعر الوحدة (دج) عدد الوحدات (عدد الوحدات (1) تسمية اHنتوج اHباعتسمية اHنتوج اHباع الرقمالرقم

التسلسليالتسلسلي

1

2

3

4

5

6

7

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
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13 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 610
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م م

اHلحق اHلحق 1 مكرر مكرر
Yطبق على أنشطة تسويق الفواكه واخلضر من طرف  الفالحHعاملة التجارية اHوذج سند ا{Yطبق على أنشطة تسويق الفواكه واخلضر من طرف  الفالحHعاملة التجارية اHوذج سند ا{

الرقم......................................                                                           التاريخ.......................................  

جزء مخصص للبائعجزء مخصص للبائع

- اسم ولقب الفالح :.........................................................................................
- العنوان :.....................................................................................................
- مكان / اHنطقة اجلغرافية للمستثمرة الفالحية :...............................................
- رقم بطاقة الفالح / االعتماد :.........................................................................
- رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) :....................................................................

توقيع وختم البائعتوقيع وختم البائع

جزء مخصص للمشتريجزء مخصص للمشتري

- االسم واللقب (شخص طبيعي) :...................................................................

- الشكل القانوني (شخص معنوي) :...............................................................

- العنوان اHهني أو محل اإلقامة :..................................................................

- بطاقة الفالح رقم ..............بتاريخ.............................اHسلّمة من طرف الغرفة الفالحية لوالية...................

توقيع اHشتري                      توقيع اHشتري                      

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
خارج الرسم (دج)خارج الرسم (دج) سعر الوحدة (دج)سعر الوحدة (دج) وحـدة الـحـمـولــةوحـدة الـحـمـولــة

(كــغ أو قنطار)(كــغ أو قنطار) تسمية اHنتوج اHباعتسمية اHنتوج اHباع الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي

1

2

3

4

5

6

7

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
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7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 13 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437 هـ هـ
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م م

اHلحق اHلحق 2
}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق اHنتجات السمكية وتربية اHائيات}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق اHنتجات السمكية وتربية اHائيات

الرقم......................................                                                           التاريخ.......................................  

جزء مخصص للبائعجزء مخصص للبائع

- اسم ولقب البائع :.....................................................................................

- العنوان اHهني أو محل اإلقامة :..................................................................

- مصدر اHنتوج :........................................................................................
(صيد بحريs صيد قاريs تربية اHائيات)

- اسم وترقيم اHركبات / الزوارق :...............................................................
- رقم االمتياز :..........................................................................................
- تسمية مؤسسة تربية اHائيات :.................................................................
- رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) :.................................................................

توقيع وختم البائعتوقيع وختم البائع

جزء مخصص للمشتريجزء مخصص للمشتري

- االسم واللقب (شخص طبيعي) :.................................................................
- الشكل القانوني (شخص معنوي) :.............................................................
- العنوان اHهني أو محل اإلقامة :................................................................
- السجل التجاري رقم ........................... بتاريخ.........................................

- بطاقة الصياد رقم ............ بتاريخ..........................اHسلّمة من طرف غرفة الصيد البحري وتربية اHائيات
لوالية.........................

توقيع اHشتريتوقيع اHشتري

الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي

1

2

3

4

5

6

7

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي

اHبلغ اخلاضعاHبلغ اخلاضع
للرسوم (دج)للرسوم (دج)

مبلغ الرسم علىمبلغ الرسم على
القيمة اHضافةالقيمة اHضافة

(دج)(دج)
اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
خارج الرسمخارج الرسم

تسمية نوعتسمية نوع
 اHنتوج  اHباع اHنتوج  اHباع

سعر الوحدةسعر الوحدة
(دج)(دج)

الكمية (كغ)الكمية (كغ)
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13 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 810
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م م

اHلحق اHلحق 3
}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق اHنتجات احلرفية}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق اHنتجات احلرفية

الرقم......................................                                                           التاريخ.......................................  

جزء مخصص للبائعجزء مخصص للبائع

- اسم ولقب البائع :.......................................................................................

- العنوان اHهني :..........................................................................................
- طبيعة الوثيقة :

- بطاقة احلرفي رقم ....................... بتاريخ.................................
- السجل التجاري رقم .................... بتاريخ.................................
- رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) :...................................................................

توقيع وختم البائعتوقيع وختم البائع

جزء مخصص للمشتريجزء مخصص للمشتري

- االسم واللقب (شخص طبيعي) :.....................................................................
- الشكل القانوني (شخص معنوي) :..................................................................
- العنوان اHهني :...........................................................................................

- طبيعة الوثيقة اHوجودة :
- السجل التجاري رقم ..................... بتاريخ.................................
- أو بطاقة احلرفي رقم ..................... بتاريخ.................................

توقيع اHشتريتوقيع اHشتري

الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي

1

2

3

4

5

6

7

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي

اHبلغ اخلاضعاHبلغ اخلاضع
للرسوم (دج)للرسوم (دج)

مبلغ الرسم علىمبلغ الرسم على
القيمة اHضافةالقيمة اHضافة

(دج)(دج)
اHبلغ خارج الرسماHبلغ خارج الرسم

(دج)(دج)

- تسمية اHادة- تسمية اHادة
أو أو 

- طبيعة اخلدمة- طبيعة اخلدمة

- سعر الوحدة /- سعر الوحدة /
اHادةاHادة

- السعر / ساعة- السعر / ساعة
خدمة (دج)خدمة (دج)

- عدد اHواد- عدد اHواد
- مدة اخلدمة- مدة اخلدمة
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