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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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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


