
العدد العدد 72
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

األربعاء األربعاء 23  شو  شوّال عام ال عام 1427 هـ هـ
اIوافق اIوافق 15  نوفمبر سنة   نوفمبر سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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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23 شو شوّال  عام ال  عام 1427 هـ هـ

15 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2006 م م

يـتــولّى وزيـر اIــالـيّــة أو ¦ـثـلـه رئـاســة جلـنـة الــطـعن
اIشار إليها أعاله.

وزارة التوزارة التّجارةجارة
قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 4 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1427
اIــوافق اIــوافق 27 ســبــتــمــبــر ســنـــة  ســبــتــمــبــر ســنـــة q2006 يــحــدq يــحــدّد إجـراءاتد إجـراءات
تــبــلـــيغ اIــعــلـــومــات اIــتـــعــلتــبــلـــيغ اIــعــلـــومــات اIــتـــعــلّــقـــة بــوصــول اIـــنــتــوجــاتــقـــة بــوصــول اIـــنــتــوجــات

اIستوردة.اIستوردة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التّجارة
qاليّةIووزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اIـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمّن

qتمّمIعدّل واIا qقانون اجلمارك
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اIـؤرّخ
في 3 رجـب عـــــام 1410 اIــــوافـق 30 يـــنـــــايـــــر ســـنــــة 1990

qتمّـمIعـدّل واIا qتعلّق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اIـوافق 15 فـبـرايــر سـنــة 1995

qتمّـمIعــدّل واIا qاليّـةIالّـذي يحدّد صالحيّات وزيــر ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالّذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اIؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-467 اIؤرّخ
في 8 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسمبر سنة 2005 

الّــــذي يــــحــــدّد شــــروط مـــراقــــبــــة مــــطــــابــــقــــة اIــــنــــتـــــوجــــات
اIسـتـوردة عـبــر احلـدود وكـيفـيـات ذلـكq ال سيّـما اIادّة 5

qمنـه
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 5 من اIـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 05-467 اIـؤرّخ في 8 ذي القـعـدة عام 1426
اIوافق 10 ديسـمبر سنة 2005 واIذكـور أعالهq يهدف هذا
الــقـرار إلى حتـديــد إجـراءات تـبـلــيغ اIـعـلــومـات اIـتــعـلّــقـة
بــــوصــــول كــل اIـــنــــتـــوجـــــات اIـــســــتــــوردة وذلـك في إطـــار

اIراقبة احلدودية Iطابقة السلع.
اIـاداIـادّة ة 2 : : تـرسل مـصـالح اجلـمـارك اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا
إلـى اIـــفـــتـــشـــيـــات احلـــدوديـــة اIـــعـــنـــيـــةq الـــوثـــائق الالّزمـــة

للتّعرف على السلع.
اIـاداIـادّة ة 3 : : تـتـــكـوّن الـــوثــائق اIـنـصـــوص عـلـيهـــا في

اIادّة 2 أعاله ¦ا يأتي :
- التـصريح باحلـمولـة اIنصـوص عليـها في اIادّة 54
من قـــانـون اجلــمـــاركq بـالــنّــسـبــة لـلــســلــع اIـنــقـــولـــة عـن

qطــريق البحــر
- ورقـة الـطـريق اIـنـصـوص عـلـيـهـا فـي اIادّة 61 مـن
قــــانـــون اجلــمـــاركq بــالــنّــســبــــة لــلــســلــع اIــنــقـــولــــــة عـن

qطــريق البــر
- بـيان الـبـضـائع اIـنـصـوص عـليــه في اIادّة 63 مـن
قــــانـــون اجلــمـــــاركq بــالـــنّــســبــــة لــلــســلـــع اIــنــقـــولــــة عن

طــريق اجلـو.
اIـاداIـادّة ة 4 : : تـرسل مـصـالح اجلـمـارك اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا
الــــــوثـــــائـق اIــــــنــــــصـــــوص عــــــلــــــيـــــهــــــا فـي اIـــــادّة 3 أعـالهq إلى
اIـفـتـشيـات احلـدوديـة اIـعنـيـةq في األربع والـعـشرين (24)

ساعة اIوالية لتسجيل وصول البضـــائـع.
اIـاداIـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 4 رمــضــان عـام 1427 اIـوافق 27

سبتمبر سنة 2006.

وزير التوزير التّجارةجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير اIاليوزير اIاليّة
مراد مدلسيمراد مدلسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرارمؤرقــرارمؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1427 اIوافق  اIوافق 16 غ غـشت سنةشت سنة
q q2006 يــــتـضــــمّن تن تــــعــــديل وحتديل وحتــــيــــX مX مــــدوندونـة الة الــــنــــشــــاطاطـاتات

االقتصادية اخلاضعة للقيد في السجل التاالقتصادية اخلاضعة للقيد في السجل التّجاري.جاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التّجارة

XوظفIثلو ا¦XوظفIثلو اإلدارة¦ثلو اإلدارة¦ثلو ا¦

عبد اللّه Iزاودة

بكير بن حافظ
جمال تركي

محند سعيدي
منير بوشريط
سماعيل واسة
عواد بن نعمة

بلقاسم مزاري
مراد بطاش

شريف بن مومة
مجيد حوانتي
أحمد معاشه

مقران بن فاضل
محمد مداحي


