
15 9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1426 هـهـ
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2005 م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 80

- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم  96-354 اIؤرّخ
في 6 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1417 اIـوافق 19 أكـتـوبـر سـنـة
1996 واIــتــعـلق بــكــيــفـيــات مــراقــبـة مــطــابــقـة اIــنــتــوجـات

rتمّمIعدّل واIا rستوردة ونوعيتهاIا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-68 اIـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
الّــــــذي يــــــحــــــدد شـــــروط فــــــتـح مــــــخــــــابـــــر حتــــــالــــــيـل اجلــــــودة

r واعتـمادها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-409 اIؤرّخ
في 10 رمــضـان عـام 1424 اIـوافق 5 نــوفـمـبــر  سـنـة 2003
واIتـضمن تـنظيم اIـصالح اخلـارجية  في وزارة الـتجارة

rوصالحياتها وعملها

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIــــــاداIــــــادّة األولـى ة األولـى : يـــــهــــدف هـــــذا اIـــــرســــوم إلى حتـــــديــــد
شـــروط مــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اIـــنــتـــوجــات اIـــســتـــوردة قــبل
XـادّتIطـبقـا ألحـكام ا  rعرضـهـا في السـوق وكيـفـيات ذلك
5 و10 من الــقــانـون رقم 89-02 اIــؤرّخ في أوّل رجـب عـام

1409 اIوافق 7 فبراير سنة 1989 واIذكور أعاله.

اIـــاداIـــادّة ة 2  :   :  تــمـــارس مــراقــبــة مـــطــابــقــة اIـــنــتــوجــات
اIـــســــتـــوردة  عــــلى مـــســــتـــوى اIــــراكـــز احلــــدوديـــة الــــبـــريـــة
والـبـحـريـة واجلـويـة . وتـقـوم بـذلك  اIـفـتـشـيـات احلـدوديـة
r ـسـتـهلـك وقمـع الغشIكـلـفـة بـحـمـايـة اIالـتـابـعة لـإلدارة ا
طـبــقــا لــلـكــيــفــيـات اIــنــصـوص عــلــيــهـا فـي أحـكــام اIــرسـوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIـوافق 30 يــنـايــر ســنـة  r1990  اIـعــدّل واIــتـمّم واIــذكـور

أعاله.
اIـاداIـادّة ة 3  : تتم اIـراقبـة اIنـصوص عـليـها في اIادّة 2
أعالهr قبل جمركة اIنتوجات اIستوردة عى أساس ملف
يـقـدمه اIــسـتـورد أو �ـثـلـه اIـؤهل قـانـونـاr إلـى اIـفـتـشـيـة

احلدودية اIعنية يتضمن ما يأتي :
- الــتـصــريح بـاســتـيــراد اIـنــتـوج يــحـرره اIــسـتـورد

r حسب األصول
- نـسـخة طـبـق األصل مـصـادق عـلـيـهـا من مـسـتـخرج

rالسجل التجاري
rنسخة طبق األصل مصادق عليها للفاتورة -

- الـنـســخـة األصـلـيـة لـكل وثـيـقـة أخـرى تـطـلب طـبـقـا
لـــلــتـــنـــظــيـم اIــعـــمـــول به وتـــتــعـــلق �ـــطــابـــقـــة اIــنـــتـــوجــات

اIستوردة.

اIـاداIـادّة ة 4 : :  تـتم  عــمـلـيــات اIـراقـبـة اIــنـصـوص عــلـيـهـا
في إطـــار أحــــكـــام هــــذا اIـــرســـوم حــــسب األولـــويــــات الـــتي

حتددها  اIصالح اIكلّفة بحماية اIستهلك وقمع الغش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم  تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم  تـنــفـيـذي رقم 05 - - 467 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8  ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
1426 اIــوافق  اIــوافق 10  ديــســمــبــر ســنــة   ديــســمــبــر ســنــة r 2005 يــحــد r يــحــدّد عـام عـام 
شـروط مراقـبة مـطابـقة اIـنتـوجات اIـستـوردة عبرشـروط مراقـبة مـطابـقة اIـنتـوجات اIـستـوردة عبر

احلدود وكيفيات ذلك.احلدود وكيفيات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرّخ في 26
شعبان عام 1399 اIوافق  21 يوليو سنة 1979 واIتضمن

rتمّمIعدّل واIا r قانون اجلمارك 
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 89-02 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIــتــعــلق

rستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اIــــــــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عــام 1424 اIــوافق  19  يـــولــيــو ســنــة 2003
واIـتعلق بـالقواعـد العـامة اIطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

rالبضائع وتصديرها
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 -04  اIــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسIوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 04 -136
اIــــؤرخ في 29  صـــفـــر عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2004 وا

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

rأعضاء احلكومة  Xتضمن تعيIسنة 2005  وا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة  1990

rتمّمIعدّل واIا r تعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشIوا
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- مــوثـــوقـــيـــة  عـــمـــلــيـــات الـــتـــفـــتـــيش اIـــنـــجــزة عـــلى
r ناولةIصدّر وأماكن اIمستوى البلد ا

- األولـويــات الـتي حتـددهـا  اإلدارة اIـكـلــفـة بـحـمـايـة
اIستهلك وقمع الغش.

اIـــــاداIـــــادّة ة 9 : : إذا لم تـالحظ أي مـــــخــــــالـــــفـــــة بـــــعـــــد فـــــحص
الــــوثــــائق اIــــذكــــورة في اIــــادّة 3 أعاله أو بــــعــــد اIــــراقــــبــــة
بالـعX اجملردة للـمنتـوج وعندمـا التوجد ضـرورة القتطاع
الـعيناتr تسـلّم اIفتشـية احلدودية اخملتـصة رخصة دخول

اIنتوج للمستورد أو �ثله اIؤهل قانونا.
وفـي احلــــالـــة اخملــــالــــفــــة r يــــســـلّـم مــــقـــرر رفـض دخـــول

اIنتوج الذي يجب أن يبX بوضوح سبب الرفض.

اIـاداIـادّة ة 10 : : �ـكن اIـسـتــورد أو �ـثـله اIـؤهل أن يـودع
طــعــنــا مــبــررا قــانــونــا لــدى اIــديــريــة الــوالئــيــة لــلــتــجـارة
اخملــتــصـــة إقــلــيــمـــيــاr عــنـــدمــا يــعــارض ســـبب رفض دخــول

اIنتوجr  ويدوّن ذلك في  محضر االستماع.
يــودع الــطـــعن في أجل ثـــمــانــيــة (8) أيــام ابــتــداء من

تاريخ اإلخطار برفض دخول اIنتوج.

اIاداIادّة ة 11  :   : تتاح للمديـرية الوالئية للـتجارة اIعنية
مـــهــلــة أربــعــة (4) أيــام من أيــام الــعــمل لــدراســة األســبــاب

التي تضمّنها الطعن.  
ويــــلـــغـى مـــقــــرر رفض الــــدخـــول إذا  فــــنّـــدت  دراســـة
الـــطــعن  اIـــدونــة في تـــقــريــر مـــعــلل الـــنــتــائـج الــتي أُسّس

عليها اIقرر اIذكور.
وفي احلالة  اخملالفةr يؤيد الرفض .

وتبـلّغ اIفتـشية احلـدودية اIعـنية إلغـاء مقرر رفض
الدخول للمستورد .

اIاداIادّة ة 12 : : عنـدما تـفضي الـرقابـة بالـعX اجملردة إلى
اقــتـــطــاع عــيــنــــةr فـــــإن الــعــيــنـــة تــنــقل فـــورا وبــطــريــقــــة
حتـــول دون أي  تـلـــف  لـلـمـنـتــوجr إلى مـخـبـــر مـراقـبــة
اجلـــــودة وقـمــع الــغــش أو أي مــخـبــــر مــعـتــمـــدr لــغـــرض

إجــراء التحاليــل  أو االختبارات أو التجارب عليها .

13 :  :  تـبـلّغ نتـائج الـتـحالـيل أو االخـتـبارات أو اIاداIادّة ة 
الــــتــــجــــارب اIــــنــــصــــوص عــــلـــيــــهــــا  فـي اIـــادّة 12 أعـاله إلى
اIـــســتـــورد وتــفـــضيr حــسـب احلــالـــةr إلى تــســـلــيـم رخــصــة

دخول اIنتوج أو مقرر رفض  دخول اIنتوج.

14 :   :  يــــجب أال يــــتـــجـــاوز أجـل تـــبــــلـــيغ نــــتـــائج اIــاداIــادّة ة 
الــرقـــابـــة  من قــبـل اIــفـــتـــشــيـــة احلـــدوديــة اIـــعـــنــيـــة ثـــمــان
وأربـــعــX (48) ســـــاعـــــةr ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريخ إيـــــداع اIـــــلف
اIـــذكـــور في اIـــادّة 3 أعاله من قــــبل اIـــســـتــــورد أو �ـــثـــله

اIؤهل قانونا.

حتـــدد األولــــويـــات حـــسـب  اخلـــطـــورة الـــتـي يـــنـــطـــوي
عـليهـا  اIنتـوج اIستـورد واIرتبـطة بـطبيـعته وتركـيبته

وأصله.
تـنـجــز عـمــلـيـات اIــراقـبــة  هـذه بـطــريـقــة مـنـســجـمـة
ومـنـسـقــة بـX مـخـتــلف مـصـالح الـتــفـتـيش اIـتــدخـلـة عـلى

مستوى احلدود.

اIـاداIـادّة ة 5 :   :  تـعــلم مــصـالح اجلــمـارك في إطـار تــطــبـيق
أحـكام اIادّة 4 أعاله قبل إجـراء عمـلية اجلـمركـةr اIفتـشية
احلــدوديـة اخملــتـصــة إقـلــيـمــيـا بــوصـول اIـنــتـوجــاتr حـسب
اإلجــــراء احملــــدد  بــــقــــرار مــــشــــتــــرك بـــX الــــوزيــــر اIــــكــــلف
بحماية  اIستهلك وقمع الغش والوزير اIكلف باIالية.

اIـاداIـادّة ة 6 : تنـصب  اIـراقـبة عـبـر احلدود لـلـمنـتـوجات
اIــســتــوردة عــلـى  فــحص الــوثــائق اIــنــصــوص عــلــيــهــا في
اIــــــادّة 3 أعاله و/أو عــــــلـى  اIــــــراقــــــبــــــة بــــــالــــــعــــــX  اجملـــــردة
لــلــمــنـتــوجr الــتي  �ــكن أن تــســتــكــمل بــاقـتــطــاع  عــيــنـات

منها.

تـــتم اIــراقــبـــة بــحــيث ال تــؤدي إلـى اIــســاس بــجــودة
و/أو أمن اIـــنــتــوج وبـــنــفس الــطـــريــقــة الـــتي يــعـــامل بــهــا

اIنتوج اIماثل ذي اIنشأ  الوطني.

اIــــاداIــــادّة ة 7 :  : تـــقــــرّر اIـــراقـــبـــة بـــالــــعـــX اجملـــردة من أجل
التأكد من :

- مــــطــــابــــقــــة اIـــنــــتــــوج اســــتــــنــــادا  إلى اIــــواصــــفـــات
rالقانونية أو التنظيمية التي تميزه

- مـطـابـقة اIـنـتوج اسـتـنـادا  إلى شروط اسـتـعـماله
rونقله وتخزينه

- مطابقة اIنـتوج للبيانات اIـتعلقة  بالوسم  و/أو
rرفقةIالوثائق ا

- عدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج.

اIـاداIـادّة ة 8 :   :  يـقــــرر اقـتـطــــاع الــعـيّـنـــات اIـنـصـــــوص
عــلـيـــه في اIـادّة 6 أعــاله الــــــذي يـتــم طــبـقــــا لـلــتـنــظـيــم

اIعمـــول به على أساس :

- نـتــائج فـحص الـوثــائق أو الـرقـابــة بـالـعـX اجملـردة
rنجزةIا

- اIــنــشــأ  والــطــبــيــعــة والــنــوع والــعــرض ومــســتـوى
rنتوجIاخلطر الذي يشكله ا

rستوردIنتوج وباIتعلقة باIالسوابق ا -
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كــمــا �ـــكن أن تــتــمــثـل عــمــلــيــة ضــبـط  اIــطــابــقــة في
تـخـفيض الـرتـبـة أو إعادة الـتـوجيه إلى صـنـاعة الـتـحويل

أو تغير الوجهة.
يجب أالّ تلحق عـمليات ضبط  اIـطابقة أي تلف في

نوعية اIنتوج.

rـطـابـقـةIـادّة  ة  20 :  : عـنـدمـا يـرخـص بـعـمـلـيـة ضــبط اIـاداIا
rـرتـبـطـة بـإجنـازهاIـسـتـورد �ـجـمـوع الـعـمـلـيـات اIيـقـوم ا
بــشــرط احـتــرام اIــدة الـدنــيــا حلــفظ اIــنـتــوج مع انــتــقـاص

اIدة الفعلية لتنفيذ ذلك.
تــتم عـــمــلـــيــة ضــبـط اIــطـــابــقــة حتـت رقــابــة اIـــصــالح
اIــكـلـفـة بـحـمـايـة اIــسـتـهـلك وقـمع الـغـش الـتـابـعـة لـلـمـكـان

الذي جتري فيه هذه العملية.
�ـجرد انـتـهاء عـمـليـة ضـبط اIـطابـقـة وعنـدمـا  ترفع
أســبـاب عــدم اIـطــابـقــة  كـلــيــا r تـســلّم اIـفــتـشــيـة احلــدوديـة

اIعنية رخصة دخول اIنتوج للمستورد .

اIــاداIــادّة  ة  21 :  : إذا لم تــــنـــجـــز عــــمـــلـــيــــة ضـــبط مــــطـــابـــقـــة
اIــــنــــتــــــوج فـي مــــؤســــســـــة مــــتــــخــــصــــصـــــة أو في مــــخــــازن
اIـسـتـورد في اآلجـال وفي الـشـروط اIـطـلـوبـة r يـتم حـجز
اIــنــتــوج مــوضـــوع اخملــالــفــة طــبــقـــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اIعمول بهما.

اIـاداIـادّة ة 22 : عـنــدمــا يُــتَـأكّــد من أن اIــنــتـوج اIــســتـورد
rفـإنه يجب  rغـير مـطابق وأن ضـبط مطـابقـته مسـتحيـلة
حتت طـائلـة حـجزه مـن مصـالح الـتفـتـيش عـلى احلدودr أن
يـكـون مـحل إعـادة تصـديـر أو إعـادة توجـيه إلى اسـتـعـمال

آخر مشروع طبقا للتنظيم  اIعمول به.
وفي حالـة احلـجزr تـتـلف اIنـتـوج مصـالح الـتفـتيش

على احلدود اIعنيةr على نفقة اIستورد.

اIـاداIـادّة  ة  23 : : يـحـدد الـوزير اIـكـلّف بـحـمايـة اIـسـتـهلك
وقمع الغش والوزراء اIعـنيون بقرارr قائـمة اIنتوجات
الـتي تـمـنع  ضــبط مـطـابـقــتـهـا بـواسـطــة إعـادة الـتـوضـيب
أو بـواســطـة اإلجــراءات اIـنـصــوص عـلــيـهــا في أحــكـام هـذا

اIرسوم.

اIــــاداIــــادّة  ة  24 :  : يــــجـب عــــلى اIــــســــتــــورد إرفــــاق رخــــصــــة
دخـول اIنتوج �ـلف جمركـة اIنتـوج اIستورد وذلك دون
اIـسـاس بـاألحـكـام األخـرى اIـنـصـوص عـلـيـها فـي الـتشـريع

والتنظيم اIعمول بهما .
في حــالـة عــدم مــطـابــقــة اIـنــتــوج اIـســتــورد r تـرسل
مــصـــالح اIــفـــتــشــيـــة احلــدوديــة الـــتي أمــرت بـــهــذا اإلجــراء
نــــســــخـــــة من قـــــرار رفض دخـــــول اIــــنــــتـــــوج إلى مـــــصــــالح
اجلــمــارك الــتــابــعــة Iــكــان إدخــال اIــنــتــوج اIــســتــورد  إلى

التراب الوطني.

و�دّد هـذا األجلr  عنـد االقتـضاء r بـاIدة الـضرورية
إلجـراء الــتــحــالــيل أو االخــتــبــارات أو الــتــجـاربr دون أن
يــتــعـدى ذلـك اIـدة الــقـصــوى لــبـقــائــهـا فـي اخملـزن أو مــكـان

اإليداع اIؤقت احملدد في التنظيم  اIعمول به.

اIـــــاداIـــــادّة 15 :   :  �ــــــكن اIــــــســـــتــــــوردr في حــــــالـــــة الــــــرفض
الـــنـــهـــائي لـــدخـــول اIـــنـــتـــوجr تـــقـــد  طـــعن لـــدى اIـــديـــريـــة
اجلـهـويـة لــلـتـجـارة اخملـتـصــة إقـلـيـمـيـاr حــول الـوجـهـة الـتي
�ــكن تــخـصــيــصـهــا لـلــمـنــتــوج الـذي تــبـيّن عــدم مــطـابــقـته
بــغــرض ضــبــــط مــطــابــقــتـــهr أو تــغــيــيــر وجــهــته أو إعــادة

توجيهه أو إعادة تصديره أو إتالفه.
تــتـاح لــلــمــديــريـة اجلــهــويــة لــلـتــجــارة اIــعــنـيــة مــهــلـة

خمسة (5) أيام من أيام العمل للفصل في هذا الطعن.
اIـاداIـادّة ة 16  :   :  إذا لم يـفض الـطـعـن إلى نـتـيـجـة أو بـقي
بـــــدون إجـــــابــــة فـي اآلجـــــال احملـــــددةr �ــــكـن اIـــــســـــتــــورد  أن
يـخطر مـصالح اإلدارة اIـركزية اIـكلّـفة بـحمايـة اIسـتهلك
وقـمع الــغش من أجـل اتـخــاذ مــقـرر نــهــائيr بـغـض الـنــظـر

عن كل طرق الطعن الشرعية األخرى .
اIــاداIــادّة ة 17  :    :  يـــرسل  تـــقــريـــر أو تـــقــاريـــر الــتـــفـــتــيش
فورا إلى اجلهـة القضـائية اخملتـصة إقليـمياr  بعـد انقضاء

اآلجال احملددة أعاله وإذا لم يقدم اIستورد طعنا.
اIـاداIـادّة  ة  18 :  :  عــنــدمـا يــكــون عـدم اIــطــابــقـة نــاجــمـا عن
عـدم مـراعــاة الـتـنــظـيم اIــتـعـلق بــالـوسمr �ــكن أن يـخـضع
اIــنــــتـــوج اIـــعـــني إلى إعـــادة تـــوضـــيب طـــبــقـــا لـــلـــتـــنــظـــيم

اIعمول به.
وال يطبّق هذا احلكم على :

- اIـواد اIـقـتـنـاة في إطـار اIـقـايـضـة احلـدوديـة الـتي
حتدد قائمتهـا بقرار مشترك بX الـوزير اIكلف بحماية

rاليةIكلف باIستهلك وقمع الغش والوزير اIا
- اIـواد اIـقـتنـاة مـبـاشـرة لالسـتـهالك اخلـاص لـعـمال

rالشركات أو الهيئات األجنبية
- اIـواد الـتـي تـقـتـنـيــهـا  مـحالت اIـنـتــوجـات اIـعـفـاة
من الـرسـوم r ومـصـالح اإلطـعـام وشـركـات  الـنـقل الـدولي
rـصـنـفـةIلـلـمـســافـرين ومـؤسـسـات الــفـنـدقـة  والـسـيــاحـة ا
والهالل األحـمـر اجلزائـري واجلمـعيـات والـهيـئات اIـماثـلة

اIعتمدة قانونا.
ومع ذلـكr يـــــجب أن تـــــتـــــضـــــمّـن هـــــذه اIـــــواد وســـــمــــا

مطابقا لتنظيم  بلد اIنشأ أو بلد اIصدر.

اIــاداIــادّة ة  19 :   :  عـــنــدمــا  يـــكــون  عـــدم اIــطـــابــقــة مـــتــصال
باجلودة الذاتية لـلمنتوجr فإن ضبط اIطابقة  يتمثل في
إزالـــة الــــســــبب حــــسب طــــريــــقـــة  مــــنــــصـــوص عــــلــــيـــهــــا في
الــتــنــظـيـم اIـعــمــول بهr  أو في حــالــة غــيـاب  ذلـك r حـسب
طـريـقــة تـرخص بــهـا اIـديــريـة اجلــهـويـة اخملــتـصــة إقـلـيــمـيـا
وذلك بــاحــتـرام الــقــواعــد واألعــراف اIـعــمــول بــهــا في هـذا

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

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

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

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

اIفتشيات احلدودية.

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

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

وبطريقة تسمح بحفظ اIصالح التجارية اIشروعة.

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

اIرسوم .

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

أعاله.

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

الشّعبيّة.

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

الشّعبيّة.

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


