
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



5 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 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



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



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)



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




