
العدد العدد 52
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحــد األحــد 25  رجب عام  رجب عام 1427 هـ هـ
اIوافق اIوافق 20  غشت سنة  غشت سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اIــادة اIــادة 4 :  : يـــحــرر رخـــصـــة دخـــول اIـــنــتـــوجs اIـــســـمــاة
�ـوذج (ر.د.م)s أعـوان الـرقـابـة. حتـتـوي الـوثـيـقـة اIـتـعـلـقة
بهـذه الرخصة عـلى مجمـوع اIعلومـات اخلاصة بـاIستورد
واIــنـتــوج اIــســتــورد وكـذلـك مـخــتــلف عــمــلـيــات الــرقــابـة

اIنجزة. 
يرفق �وذج (ر.د.م) باIلحق الثالث لهذا القرار.

sـــــنـــــتــــوجIـــــادة 5  :   : يـــــحـــــرر مـــــقـــــرر رفـض دخـــــول اIـــــادة اIا
اIسـمى �وذج (م.ر.د.م)s أعـوان الرقـابة. حتتـوي الوثـيقة
اIــتــعــلــقــة بــهــذا اIـقــرر عــلى مــجــمــوع اIــعــلــومــات اخلــاصـة
باIستورد واIنـتوج اIستورد ومختـلف عمليات الرقابة

اIنجزة وكذلك أسباب الرفض.
يرفق �وذج  (م.ر.د.م) باIلحق الرابع لهذا القرار.
اIـادة اIـادة 6 :  : يـحـرر الــطـعن اIـتـعــلق �ـقـرر رفض دخـول
اIـنـتـوجs اIــسـمى �ـوذج ( ط.م.ر.د.م)s اIـســتـورد اIـعـني.
حتــتــوي الـــوثــيــقـــة اIــتـــعــلــقـــة بــهـــذا الــطــعـن عــلى مـــجــمــوع
اIـــعـــلــــومـــات اخلـــاصـــة بــــاIـــســـتـــورد واIـــنــــتـــوج اIـــســـتـــورد

وأسباب رفض دخول اIنتوج وكذلك أسباب الطعن.
يـــرفق �ـــوذج  ( ط.م.ر.د.م) بـــاIــلـــحق اخلـــامس لـــهــذا

القرار.
sـنــتـوجIـادة 7 :  : يــحـرر إلــغـاء مــقـرر رفض دخــول اIـادة اIا
اIــــســـــمى �ـــــوذج ( إ.م.ر.د.م)s أعـــــوان الــــرقـــــابــــة. حتـــــتــــوي
الــوثـيـقــة اIـتــعـلـقــة بـهـذا اإللــغـاء عــلى مـجــمـوع اIـعــلـومـات
اخلــاصــة بـاIــســتـورد واIــنــتـوج اIــســتـورد وكــذلك أســبـاب

إلغاء رفض دخول اIنتوج.
يـــرفق �ـــوذج ( إ.م.ر.د.م)  بـــاIـــلـــحق الـــســـادس لـــهــذا

القرار.
اIادة اIادة 8 :  : يحرر الطعن اIتعلق بتوجيه اIنتوج غير
اIطابقs اIسـمى ( ط.ت.م.غ.م)s اIستورد اIـعني. حتتوي
الـوثـيــقـة اIـتــعـلـقـة بــهـذا الـطــعن عـلى مــجـمـوع اIــعـلـومـات
اخلـاصــة بــاIــسـتــورد واIــنـتــوج اIــسـتــورد وأســبـاب رفض

الدخول  وكذلك التوجيه احملتمل للمنتوج.
يــرفـق �ــوذج ( ط.ت.م.غ.م) بـــاIــلـــحق الـــســابع لـــهــذا

القرار.
   اIــادة اIــادة 9 : : يــحـــرر مـــحـــضــر ســـمـــاعs اIـــســمـى �ــوذج
(م.س)s أعـوان الــرقــابـة. حتــتـوي الــوثــيـقــة اIــتـعــلــقـة بــهـذا
احملضر عـلى مجـموع اIعـلومـات التي صرح بـها اIـستورد

ألعوان محرري احملضر.
يرفق �وذج ( م.س) باIلحق الثامن لهذا القرار.

اIـادة اIـادة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 14 مايو سنة 2006.

الهاشمي الهاشمي جعبوبجعبوب

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 16 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 14
مـايايـو سو سـنـة ة s2006 يs يـحـدد �دد �ـاذج وماذج ومــــحـتـوى   الوى   الـوثوثـائقائق
اIاIـتـعــــلـقـة �ة �ـراقراقــــبـة مة مـطـابابــــقـة اIة اIـنـتــــوجوجـات اIات اIـسـتـوردةوردة

عبر احلدود.عبر احلدود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 05-161 اIـؤرخ
في 22 ربيع األول عام 1426 اIوافق أول  مـايو سنة 2005

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

sتممIعدل واIا sتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شـوال عـام 1423 واIـوافق 21 ديـســمــبـر ســنـة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

 sطابقةIتعلق بتقييم اIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اIؤرخ
في 8 ذي القـعـدة عام 1426 اIوافق 10 ديـسـمبـر سـنة 2005
الذي يحدد شروط مراقـبة مطابقة اIنتوجات اIستوردة

sعبر احلدود وكيفيات ذلك
يقـرر يقـرر مايأتي : مايأتي : 

اIـادة اIـادة األولى : األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 28 من اIـرسوم
التنفيذي رقم 05 - 467 اIؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426
اIوافق 10 ديسـمبر سنة 2005 واIذكـور أعالهs يهدف هذا
الــقـــرار إلى حتـــديــد �ـــاذج ومــحــتـــوى الــوثـــائق اIـــتــعـــلــقــة

�راقبة مطابقة اIنتوجات اIستوردة عبر احلدود.

sـــنـــتـــوجـــاتI2 :  : �أل الـــتـــصـــريـح بـــاســـتـــيـــراد ا اIــادة اIــادة 
اIسـمى �وذج (ت.إ.م) اIـستـورد اIعـني. حتتـوي الوثـيقة
اIـتعـلـقـة بـهـذا التـصـريح عـلى مـجـمـوع اIعـلـومـات اخلـاصة

باIستورد وباIنتوج اIستورد.
يرفق �وذج (ت.إ.م) باIلحق األول لهذا القرار.

اIـــــادة اIـــــادة 3 :  : يـــــحـــــرر مـــــحــــــضـــــر مـــــراقـــــبــــــة  مـــــطـــــابـــــقـــــة
اIـــنـــتــوجـــاتs اIــســـمى �ـــوذج (م.م.م.م)s أعـــوان الــرقـــابــة.
حتــتـــوي الــوثــيـــقــة اIــتـــعــلــقـــة بــهــذا احملـــضــر عــلى مـــجــمــوع
اIـعــلــومـات اخلــاصـة بــأعـوان مــحــرري احملـضــر واIـســتـورد
اIعني وكذلك عملية اIعاينة التي أجريت على اIنتوج.
يرفق �وذج (م.م.م.م) باIلحق الثاني لهذا القرار.

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
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اIلحق األولاIلحق األول
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارةوزارة التجارة
مديرية التجارة لواليةمديرية التجارة لوالية.......................................
مفتشية احلدودمفتشية احلدود..................................................

تصريح باستيراد اIنتوجتصريح باستيراد اIنتوج
رقم ....رقم ..../  اIؤرخ.... اIؤرخ..../........../............

(اIادة 3 من اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 467 اIؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسمبر سنة 2005)

1/ اللقب و االسم أو اسم شركة اIتعامل.

2/ العنوان احلقيقي للمتعامل اIعني.

3/ بيّن الطبيعة احلقيقية للمنتوج.

4/ بيّن كيفية عرض اIنتوج.

5/ بيّن عدد الطرود.

6/ الكمية باألطنان.

7/ التعريفة اجلمركية بـ 8 أرقام.

8/ بيّن الرقم والتاريخ.

9/ القيمة بالدينار اجلزائري.

10/ اللقب واالسم  أو اسم شركة اIنتج.

11/ بـــيّـن الـــبــــلــــد األصــــلي لــــلــــمـــنــــتــــوج أو مــــكـــان

التصنيع.

12/ عالمـــات الــتـــعــريـف واIــعـــلـــومــات اIـــتـــعــلـــقــة

بشفرة اIنتوج.

13/ مرجع اإلشهاد احملتمل للمنتوج.

14/ مرجع وسائل النقل.

15/ مرجع الوثائق اIرفقة باIنتوج.

16/ بيّن اIكان و التاريخ.

اIستورد (1) : ..............................................................................

رقم وتاريخ  س ت : ...........................................................

العنوان (2) :  ...................................................................................

تعيX اIنتوج (3) : ..........................................................................

معروض في (4) :  ......................... متكون من (5) : ......................

الكمية (6) :  ...................رقم التعريفة (7) : ............................

فاتورة الشراء (8) :  ............................. القيمة (9) : .....................

الصانع (10) : .....................................................................

مكان اIصدر (11) :......................................................................... 

رقم احلصة (12) : ..........................................................................

إشهاد اIنتوج (13) : ........................................................................

اIراقبات التي تعرض لها اIنتوج : .......................................

.........................................................................................

.........................................................................................

مرجع النقل (14) : ..........................................................................

وثائق النقل (15) : ...........................................................................

االنطالق (16) : .................................................................................

العبور (16) :  ............................... الوصول (16) : .........................

�وذج (ت.إ.م)�وذج (ت.إ.م)

تأشيرة وختم اIستورد                          التاريخ                                    إشعار باالستالم
                                                                                                           Iفتشية احلدود
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اIلحق الثانياIلحق الثاني
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارةوزارة التجارة
مديرية التجارة لواليةمديرية التجارة لوالية.......................................
مفتشية احلدودمفتشية احلدود..................................................

محضر مراقبة مطابقة اIنتوجمحضر مراقبة مطابقة اIنتوج
رقم ....رقم ..../  اIؤرخ.... اIؤرخ..../........../............

(اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 467 اIؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسمبر سنة 2005)

1/ الــــــــلــــــــقـب واالسـم أو اسـم شــــــــركــــــــة وعــــــــنــــــــوان

اIستورد.

XـــــــكـــــــلـــــــفــــــIا XـــــــوظـــــــفـــــــI2/لـــــــقـب واسـم و رتب ا

باIراقبة.

3/ االسم أو اسم الشركة و عنوان اIمون.

4/ طبيعة و تسمية اIنتوج.

5/ الرقم اIوافق للتعريفة اجلمركية (8 أرقام).

6/ كميات باألطنان للمنتوج اIستورد.

7/ كيفية العرض.

8/ رقم أو أرقام احلصص.

9/ عدد الطرود.

10/ تــــعــــيــــX اIــــؤســــســـــة الــــتي أصــــدرت شــــهــــادة

اIطابقة وعنوانها.

11/ مكان احليازة ومراقبة اIنتوج.

تـبــعـا لـلـتــصـريح بـاســتـيـراد اIــنـتـوج (ت.إ.م) رقم ........... اIـؤرخ
في ............... اIــقـدم من طـرف (1) : ..................................
سنـة....... و في ........ على ....... سـا و............... دقائقs نحن

اIمضون أسفله (2) :

.........................................................................................

.........................................................................................

التابعون Iفتشية احلدود  Iراقبة اجلودة و قمع الغش ..............

.........................................................................................

قمنا �راقبة اIنتوج اIستورد و التي تفاصيلها  هي كما يأتي :

فاتورة رقم ..... مؤرخة.....s مسلمة من طرف (3) : ..................

اIنتوج (4)  : .....................................................................

التعريفة اجلمركية (5) : ................ كميته (6) : ....................

معروض ب (7) : .................................................................

رقم احلصة (8) :  .................................................................
متكون من (9) : .......................................................... طرد.

شــهــادة اIــطــابــقـة رقـم : ........... اIــؤرخــة :.............. مـســلــمــة من
طرف (10) : ....................................................................

احملــتــجــزة ب (11) : ..............................................................
اIـراقبة اIـنجـزة : - مراقبـة الوثائق  � مراقـبة بالـعX اجملردة

 �اقتطاع عينات وثبت من الرقابة اIنجزة : 

�وذج (م.م.م.م)�وذج (م.م.م.م)

     تاريخ وختم و تأشيرة اIستورد أو �ثله الشرعي                    تاريخ وختم و إمضاء أعوان الرقابة
        ( في حالة الرفضs يدون ذلك في احملضر)
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20 غشت  سنة غشت  سنة 2006  م م

اIلحق الثالثاIلحق الثالث
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارةوزارة التجارة
مديرية التجارة لواليةمديرية التجارة لوالية.......................................
مفتشية احلدودمفتشية احلدود..................................................

رخصة دخول اIنتوجرخصة دخول اIنتوج
رقم ....رقم ..../  اIؤرخ.... اIؤرخ..../........../............

(اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 467 اIؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسمبر سنة 2005)

1/ اللقب و االسم واسم شركة اIتعامل.

2/ العنوان احلقيقي للمتعامل اIعني.

3/ بيّن الطبيعة احلقيقية للمنتوج.

4/ بيّن كيفية عرض اIنتوج.

5/ بيّن عدد الطرود.

6/ الكمية باألطنان.

7/ التعريفة اجلمركية ( 8 أرقام).

8/ بيّن الرقم والتاريخ.

9/ القيمة بالدينار اجلزائري.

10/ اللقب  واسم الشركة وعنوان اIنتج.

11/ بـــيّـن الـــبــــلــــد األصــــلي لــــلــــمـــنــــتــــوج أو مــــكـــان

التصنيع.

12/ عالمـــات الــتـــعــريـف واIــعـــلـــومــات اIـــتـــعــلـــقــة

بشفرة اIنتوج.
13/ رقم وتاريخ التصريح باستيراد اIنتوج.

14/ رقم وتــــاريـخ مــــحــــضــــر مــــراقــــبــــة مــــطــــابــــقـــة

اIنتوج.

اIستورد (1) : ..............................................................................

رقم وتاريخ  س ت : ...........................................................

العنوان (2) :  ...................................................................................

تعيX اIنتوج (3) : ..........................................................................

معروض في (4) :  ......................... متكون من (5) : ......................

الكمية (6) :  ...................رقم التعريفة (7) : ............................

فاتورة الشراء (8) :  ............................. القيمة (9) : .....................

الصانع (10) : .....................................................................

مكان اIصدر (11) :......................................................................... 

رقم احلصة (12) : ..........................................................................

رقم وتاريخ ت.إ.م (13) : .................................................................

رقم وتاريخ م.م.م.م (14) : ...............................................................

اIراقبات اIنجزة : ..........................................................................

.........................................................................................

نتائج اIراقبات : ............................................................................

.........................................................................................

�وذج (ر.د.م)�وذج (ر.د.م)

اIراقبة اIنجزة على اIنتوج اIذكور أعاله لم تظهر أي عدم مطابقة. يسمح بدخوله ألجل وضعه رهن االستهالك.

تاريخ وتأشيرة وختم
رئيس مفتشية احلدود
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20 غشت  سنة غشت  سنة 2006  م  م

اIلحق الرابعاIلحق الرابع
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارةوزارة التجارة
مديرية التجارة لواليةمديرية التجارة لوالية.......................................
مفتشية احلدودمفتشية احلدود..................................................

مقرر رفض دخول اIنتوجمقرر رفض دخول اIنتوج
رقم ....رقم ..../  اIؤرخ.... اIؤرخ..../........../............

(اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 467 اIؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسمبر سنة 2005)

1/ اللقب واالسم واسم الشركة اIتعامل.

2/ العنوان احلقيقي للمتعامل اIعني.

3/ بيّن الطبيعة احلقيقية للمنتوج.

4/ بيّن كيفية عرض اIنتوج.

5/ بيّن عدد الطرود.

6/ الكمية باألطنان.

7/ التعريفة اجلمركية ( 8 أرقام).

8/ بيّن الرقم والتاريخ.

9/ القيمة بالدينار اجلزائري.

10/ اللقب واالسم واسم شركة اIنتج.

11/ بـــيّـن الـــبــــلــــد األصــــلي لــــلــــمـــنــــتــــوج أو مــــكـــان

التصنيع.

12/ عالمـــات الــتـــعــريـف واIــعـــلـــومــات اIـــتـــعــلـــقــة

بشفرة اIنتوج.

13/ رقم وتاريخ التصريح باستيراد اIنتوج.

14/ رقم وتاريخ محضر مراقبة اIنتوج.

اIستورد (1) : ..............................................................................

رقم وتاريخ  س ت : ...........................................................

العنوان (2) :  ...................................................................................

تعيX اIنتوج (3) : ..........................................................................

معروض في (4) :  ......................... متكون من (5) : ......................

الكمية (6) :  ...................رقم التعريفة (7) : ............................

فاتورة الشراء (8) :  ............................. القيمة (9) : .....................

الصانع (10) : .....................................................................

مكان اIصدر (11) :......................................................................... 

رقم احلصة (12) : ..........................................................................

رقم وتاريخ ت.إ.م (13) : .................................................................

رقم وتاريخ م.م.م.م (14) : ...............................................................

اIراقبات اIنجزة : ..........................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................

نتائج اIراقبات : ............................................................................
.........................................................................................

�وذج (م.ر.د.م)�وذج (م.ر.د.م)

أظهرت اIراقبة اIنجزة على اIنتوج عدم اIطابقة اIشار إليها أعاله. وعليه تقرر رفض دخول اIنتوج اIعني.

تاريخ وتأشيرة وختم اIستورد                                                     تاريخ وتأشيرة وختم
     أو �ثله اIؤهل قانونا                                                            رئيس مفتشية احلدود

      (لإلشعار باالستالم)
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20 غشت  سنة غشت  سنة 2006  م م

اIلحق اخلامساIلحق اخلامس
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارةوزارة التجارة
مديرية التجارة لواليةمديرية التجارة لوالية.......................................
مفتشية احلدودمفتشية احلدود..................................................

طعن متعلق �قرر رفض دخول اIنتوجطعن متعلق �قرر رفض دخول اIنتوج
رقم ....رقم ..../  اIؤرخ.... اIؤرخ..../........../............

(اIادة 11 من اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 467 اIؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسمبر سنة 2005)

1/ اللقب واالسم أو اسم شركة اIتعامل.

2/ العنوان احلقيقي للمتعامل اIعني.

3/ بيّن الطبيعة احلقيقية للمنتوج.

4/ بيّن كيفية عرض اIنتوج.

5/ بيّن عدد الطرود.

6/ الكمية باألطنان.

7/ التعريفة اجلمركية ( 8 أرقام).

8/ بيّن الرقم والتاريخ.

9/ القيمة بالدينار اجلزائري.

10/ اللقب واالسم  واسم شركة اIنتج.

11/ بــــX الــــبــــلــــد األصــــلي لــــلــــمــــنــــتــــوج أو مــــكــــان

التصنيع.

12/ عالمـــات الــتـــعــريـف واIــعـــلـــومــات اIـــتـــعــلـــقــة

بشفرة اIنتوج.
13/ رقم وتاريخ مقرر رفض دخول اIنتوج.

14/ األســـبـــاب أو أيــة مـــبـــررات أخــرى مـــتـــعــلـــقــة

بالطعن.

اIستورد (1) : ..............................................................................

رقم وتاريخ  س ت : ...........................................................

العنوان (2) :  ...................................................................................

تعيX اIنتوج (3) : ..........................................................................

معروض في (4) :  ......................... متكون من (5) : ......................

الكمية (6) :  ...................رقم التعريفة (7) : ............................

فاتورة الشراء (8) :  ............................. القيمة (9) : .....................

الصانع (10) : .....................................................................

مكان اIصدر (11) :......................................................................... 

رقم احلصة (12) : ..........................................................................

مقرر رفض دخول اIنتوج م.ر.د.م (13) : .......................................

سبب رفض الدخول : ....................................................................

سبب الطعن (14) : ........................................................................

.........................................................................................

رأي رئيس اIفتشية : .....................................................................
.........................................................................................

�وذج (ط.م.م.ر.د.م)�وذج (ط.م.م.ر.د.م)

تاريخ وتأشيرة وختم اIستورد                                                     تاريخ وتأشيرة وختم
                                                                                                 رئيس مفتشية احلدود

تاريخ وتأشيرة وختم اIديرية الوالئية للتجارة
(لإلشعار باالستالم)
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20 غشت  سنة غشت  سنة 2006  م  م

اIلحق السادساIلحق السادس
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارةوزارة التجارة
مديرية التجارة لواليةمديرية التجارة لوالية.......................................
مفتشية احلدودمفتشية احلدود..................................................

إلغاء مقرر رفض دخول اIنتوجإلغاء مقرر رفض دخول اIنتوج
رقم ....رقم ..../  اIؤرخ.... اIؤرخ..../........../............

(اIادة 11 من اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 467 اIؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسمبر سنة 2005)

1/ اللقب واالسم أو اسم شركة اIتعامل.

2/ العنوان احلقيقي للمتعامل اIعني.

3/ بيّن الطبيعة احلقيقية للمنتوج.

4/ بيّن كيفية عرض اIنتوج.

5/ بيّن عدد الطرود.

6/ الكمية باألطنان.

7/ التعريفة اجلمركية ( 8 أرقام).

8/ بيّن الرقم والتاريخ.

9/ القيمة بالدينار اجلزائري.

10/ اللقب واالسم أو اسم شركة اIنتج.

11/ بــــX الــــبــــلــــد األصــــلي لــــلــــمــــنــــتــــوج أو مــــكــــان

التصنيع.

12/ عالمـــات الــتـــعــريـف واIــعـــلـــومــات اIـــتـــعــلـــقــة

بشفرة اIنتوج.

13/ رقم وتاريخ التصريح باستيراد اIنتوج.

14/ رقم وتاريخ محضر مراقبة اIنتوج.

15/ رقم وتاريخ مقرر رفض دخول اIنتوج

اIستورد (1) : ..............................................................................

رقم وتاريخ  س ت : ...........................................................

العنوان (2) :  ...................................................................................

تعيX اIنتوج (3) : ..........................................................................

معروض في (4) :  ......................... متكون من (5) : ......................

الكمية (6) :  ...................رقم التعريفة (7) : ............................

فاتورة الشراء (8) :  ............................. القيمة (9) : .....................

الصانع (10) : .....................................................................

مكان اIصدر (11) :......................................................................... 

رقم احلصة (12) : ..........................................................................

رقم وتاريخ ت.إ.م (13) : .............................................................

رقم وتاريخ م.م.م (14) : .............................................................

رقم وتاريخ م.ر.د.م (15) : ...........................................................
سبب إلغاء مقرر رفض دخول اIنتوج : ........................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

�وذج (إ.م.ر.د.م)�وذج (إ.م.ر.د.م)

تاريخ وإمضاء وختم اIستورد                                                     تاريخ وتأشيرة وختم
      (لإلشعار باالستالم)                                                               رئيس مفتشية احلدود
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20 غشت  سنة غشت  سنة 2006  م م

اIلحق السابعاIلحق السابع
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارةوزارة التجارة
مديرية التجارة لواليةمديرية التجارة لوالية.......................................
مفتشية احلدودمفتشية احلدود..................................................

طعن حول توجيه اIنتوج غير اIطابقطعن حول توجيه اIنتوج غير اIطابق
رقم ....رقم ..../  اIؤرخ.... اIؤرخ..../........../............

(اIادة 15 من اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 467 اIؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسمبر سنة 2005)
توجيه s إتالف أو إعادة تصدير توجيه s إتالف أو إعادة تصدير 

1/ اللقب واالسم واسم شركة اIتعامل.

2/ العنوان احلقيقي للمتعامل اIعني.

3/ بيّن الطبيعة احلقيقية للمنتوج.

4/ بيّن كيفية عرض اIنتوج.

5/ بيّن عدد الطرود.

6/ الكمية باألطنان.

7/ التعريفة اجلمركية ب 8 أرقام.

8/ بيّن الرقم والتاريخ.

9/ القيمة بالدينار اجلزائري.

10/ اللّقب واالسم  أو اسم شركة اIنتج.

11/ بــــX الــــبــــلــــد األصــــلي لــــلــــمــــنــــتــــوج أو مــــكــــان

التصنيع.

12/ عالمة التعريف واIـعلومات اIتعلقة بشفرة

اIنتوج.

13/ رقم وتاريخ مقرر رفض دخول اIنتوج.

14/ كل الـــعــــمـــلـــيـــات احملـــتـــمــــلـــة إلعـــادة مـــطـــابـــقـــة

اIنـتـوج أو تـغيـيـر االجتـاه أو اإلتالف أو إعادة
التصدير.

اIستورد (1) : ..............................................................................

رقم وتاريخ  س ت : ...........................................................

العنوان (2) :  ...................................................................................

تعيX اIنتوج (3) : ..........................................................................

معروض في (4) :  ......................... متكون من (5) : ......................

الكمية (6) :  ...................رقم التعريفة (7) : ............................

فاتورة الشراء (8) :  ............................. القيمة (9) : .....................

الصانع (10) : .....................................................................

مكان اIصدر (11) :......................................................................... 

رقم احلصة (12) : ..........................................................................

مقرر رفض دخول اIنتوج م.ر.د.م (13) : .......................................

سبب رفض دخول اIنتوج : ..........................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

الوجهة احملتملة (14) : ...................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

�وذج (ط.ت.م.غ.م)�وذج (ط.ت.م.غ.م)

تاريخ وتأشيرة  وختم اIديرية اجلهوية للتجارة                            تاريخ وتأشيرة وختم اIستورد
                (لإلشعار باالستالم)
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20 غشت  سنة غشت  سنة 2006  م  م

اIلحق الثامناIلحق الثامن
اجلمهورية اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارةوزارة التجارة
مديرية التجارة لواليةمديرية التجارة لوالية.......................................
مفتشية احلدودمفتشية احلدود..................................................

محضر سماع محضر سماع 
رقم ....رقم ..../  اIؤرخ.... اIؤرخ..../........../............

(اIادة 10 من اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 467 اIؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسمبر سنة 2005)

1/ اللقب واالسم أو اسم شركة اIستورد.

2/ لقب واسم ورتبة األعوان اIكلفX باIراقبة.

تـبعـا للـطـعن رقم ................... اIؤرخ ....................s اIـقدم من
طرف (1) : .....................................................................
.........................................................................................

sسـنـة .............. و............. عـلى ............. سـا و............. دقائق
نحن اIمضون أسفله (2) : ................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
التابعون Iديرية التجارة لوالية ...........................................
قمنا بسماع اIسمى آنفا الذي صرح �ا يأتي :.........................

�وذج (م.س)�وذج (م.س)
رقم التسلسل رقم التسلسل .........................

وزارة النقلوزارة النقل
قــــــــرار مرار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 9 ج جــــــــمــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1427 اI اIــــــــوافق وافق 5
يونيو سنة يونيو سنة s2006 يحدد مs يحدد مـواصفات بطاقة اIتدربواصفات بطاقة اIتدرب

اخلاصة �ستخدمي الطيران اIدني.اخلاصة �ستخدمي الطيران اIدني.
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

sإن وزير النقل
 - �ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا s2006 سنة

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 414
اIــؤرّخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اIــوافق 20 ديــســـمــبــر
سنة 2004 واIـتعلّق بـشروط وكيـفيات �ـارسة الوظائف

sدنيIالتي يقوم بها مستخدمو الطيران ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـــــادة اIـــــادة األولى: األولى: تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا لـــــلـــــمــــادّة 7 من اIـــــرســــوم
التنفيذي رقم 04 - 414 اIؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425

اIوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004 واIذكـور أعالهs يحـدد هذا
الـقــرار مـواصــفـات بــطـاقــة اIـتــدرب اخلـاصـة �ــسـتــخـدمي

الطيران اIدني.
اIــــادة اIــــادة 2 : : تــــخـص بــــطــــاقــــة اIــــتــــدربs مــــوضــــوع هـــذا
Xواخلواص التابع XهنيIا XالّحIا XستـخدمIا sالقرار

للطيران اIدني.
3 : : تـصنع بـطاقـة اIـتدرب من ورق مـقوى من اIادة اIادة 

لون أبيض.
وحتـــتـــوي عـــلى صـــورة صـــاحـب الـــبـــطـــاقـــة وعـــنـــوانه
الـشخصي واIـعلـومات اIـتعـلقة بـحالـته اIدنـية وكذا رقم

بطاقته وتاريخ إصدارها ومدة صالحيتها.

يلحق �وذج بطاقة اIتدرب بهذا القرار.

اIـادة اIـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1427
اIوافق 5 يونيو سنة 2006. 

محمد مغالويمحمد مغالوي


