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وزارة التجارة

دفتر األعباء املتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي متارس نشاط
استيراد املواد األولية واملنتوجــــــات والبضائع املوجهة إلعادة البيع

عىل حالتها

داملا

ّ

دــــــــيدـــــــحت ىلإ ،اذـــــــــه ءاــــــــبعألا رــــــتفد فدـــــــهي : ىلوألا ة
داريتسا طاشن سرامت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا

.اهتلاح ىلع

داملا

ّ

ةسرامم ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي:2 ة
عــــئاضبــــلاو تاــــجوــــتــــنملاو ةــــيــــلوألا داوملا دارـــــيـــــتسا طاشن
لـجسلا تاـجرـخــتسمب ،اــهــتــلاــح ىلع عــيــبــلا ةداــعإل ةــهــجوملا
ةسناــجــتـــم تاـــطاشن زوـــمر لـــمحت ينورـــتـــكـــلإلا يراـــجـــتـــلا

تاطاشن تاعومجم نم ،ةدحاو ةيعرف ةعومجمل يمتنت
ودم يف ةجردملا داريتسالا

ّ

ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا ةن
.يراجتلا لجسلا يف ليجستلل

داملا

ّ

ةــــــــــينعـملا ةــــــيراــــجتلا تاـــــكرـــــــــشلا ىلــــــع بـــــــجي :٣ ة
داريتسا طاشن ةسرامم طورش مارتحإ ةداهش ىلع لوصحلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا

ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا حلاصم اهمّلست يتلا ،اهتلاح ىلع
ةكرشلا لثمم فرط نم فلم  عاديإ دعب ،ايميلقإ ةصتخملا
:ةيتآلا قئاثولا نمضتي ،ةيراجتلا

،اهيلع اًقداصم ءابعألا رتفد نم ةخسن–

زوــمر لــمحي يـــنورتكلإلا يراـــجتلا لـــجسلا نـــم ةـــخسن–
،راتخملا يراجتلا طاشنلا

نامضلل ينطولا قودنصلا ىدل نيمدختسملاب حيرصت–
،يعامتجالا

يـــنطولا زـــكرملا ةـــباوب يف كارـــتشالا ناـــيب نـــم ةـــــخسن–

.يراجتلا لجسلل
طورشلا مارتحا ةداهش ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا مّلست

.فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )51( رشع ةسمخ لجأ يف
فلملل للعملا ضفرلاب ينعملا غّلبي ،ضفرلا ةلاح يفو

.اهسفن لاجآلا يف

داملا

ّ

ةزايح ةينعملا ةيراجتلا تاـــكرشلا ىلـــع بـــــجي :4 ة
زهجمو قيقد ناونعب ايلعف لغتسمو قئال يعامتجا رقم

.لاصتالا  لئاسوب

ةيلج ةفصب عضو ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي
مقرو اهناونعو اهتيمست لمحت ةتفال ،اهرقم لخدم قوف

.ءاضتقالا دنع ،ىرخأ ةغلبو ةيبرعلا ةغللاب فتاهلا

داملا

ّ

نأةـــــينعملا ةـــيراجتـلا تاــــكرـــــــشلا ىلـــع بـــــجـــــي:5 ة
وأ دقع لك وأ زايتمالا وأ ريجأتلا وأ ةيكلملا قيرط نع ،تبثت
دوــــــجو ،ةــيمومع ةـــئيه فرـــط نـــم مــّـلسم صــــيصخت ررـــــــــقم
اقفو ةأيهمو ةبسانم عيزوتلاو نيزختلل ةيدعاق تآشنم
عـــــــئاضبلل ةـــــيامحو نـــــيزخت تاـــــيضتقمو مـــــجحو ةــــــعيبطل

.اهطاشن عوضوم
يتلا ةيراجتلا تاــكرشلا ،هالــــعأ ةرــــقفلا ماكـــحأ نــــم ىــــفعت

تامدخلاو عئاضبلاو تاجوتنملا داريتسا تاطاشن سرامت
تآــــــشنملا دوـــــجو اـــــهمجحو اـــــهتعيبط بــــــجوتست ال يــــــتلا
.هالعأ ةروكذملا ةيدعاقلا

قوف ةتفال عضو ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي
نــــــمضتت عــــيزوتلاو نـــــيزختلل ةـــــيدعاقلا تآــــــشنملا لـــــخدم
ةباتكبو ةيبرعلا ةغللاب ،اهطاشن لاجمو ةكرشلا ةيمست
.ةءورقم

رقم يف نيزختلا نكامأو ةكرشلا رقم نوكي نأ نكمي
.هالعأ ةروكذملا تافصاوملا عيمج هيف رفوتت كرتشم

داملا

ّ

نأةــــينعملا ةـــــيراجتلا تاـــــكرشلا ىلــــع بــــجي:6 ة
.نينثا )2( نيمدختسم نع لقي ال ام فيظوت تبثت

داملا

ّ

،رفوتت نأةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :٧ ة
مءالتت ةبسانم لقن لئاسو ىلع ،راجيإلا وأ ةيكلملا قيرط نع
.ةدروتسملا عئاضبلاو تاجوتنملا ةيصوصخو ةعيبط عم

يتلا ةيراجتلا تاـــكرشلا ،هالـــعأ ةرـــقفلا ماـــكحأ نــــم ىـــــفعت
تامدخلاو عـــئاضبلاو تاـــــجوتنملا دارـــــيتسا طاــــشن سراــــــمت

.لقن لئاسو لامعتسا اهطاشن يعدتسي ال يتلا

يجب عىل الشركات التجارية املعنية احلرص : املادة ٨
يــر الـالزمـة ملراقـبـة مـطـابـقـة املنـتـوجـات دابــ تــ ــ اذ ال عىل اتــخــ
والبضائع املستوردة، لكي تتطابق املنتوجات املستوردة
مع املواصفات التقنية أو التنظيمية واملعايير اجلزائرية
مع تتطابق  أن  يجب  انعدامها،  حالة  يف  أو  بها،  املعمول 
الدولية، تطبق الدولية. ويف حالة غياب املعايير  املعايير 

معايير ّبلد املنشأ أو البلد مصّدر املنتوج.



ّّّ داملا

ّ

داريتساةينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا نـــــكمي ال:٩ ة
وسملا رـــــيغ تاــــــجوتنملا

ّ

مدـــع بـــبسب يلـــصألا اــــهدلب يف ةـــــق
.اهتقباطم

داملا

ّ

:يف كارتشالاب ةيراجتلا تاكرشلا مزتلت:٠١ ة

مسملا يراــــــجتلا لــــــجسلل يــــنطولا زــــــكرـــملا ةـــــباوب–

ّ

ةاـــــــ
)MOCLIJDIS( نييداصتـقالا نيلـماـعـتملا ةــمــئاــق ةــنــمضتملا
ةيوه نم ققحتلا فدهب ،يراجتلا لجسلا يف نيلجسملا
،يراجتلا لجسلا يف هديق ةيحالصو نوبزلا

،بئارضلل ةماعلا ةيريدملل يئابجلا ميقرتلا عقوم ةباوب–
عيبر91 يف خرؤملا81-81 مقر نوناقلا نم9 ةداملا ماكحأل اقبط

نــــمضتملاو81٠2 ةــــنس رــــبمسيد72 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يـــناثلا
هـــفيرعت مـــقر ةـــيحالص نــــم دــــكأتلل ،91٠2 ةــــنسل ةـــيلاملا نوــــناق
يبملا يئابجلا

ّ

.عيبلا ةروتاف يف ن

داملا

ّ

مارتحا ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :11 ة
ةـــــــقلعتملاو نيــــــكلهتسملا ةـــــياـــــمحب ةـــــطبترـــملا تاـــــمازـــتلالا

:يتأي اــمب

،اهنمأو ةيئاذغلا داوملا ةفاظن–

،اهتقباطمو تاجوتنملا ةمالس–

،عيبلا دعب ام ةمدخلاو نامضلا–

.كلهتسملا مالعإ–

داملا

ّ

ةـــــــــــــيلوألا داوــــــــــــــملا دارــــــــــــيتسا تاــــــطاـــــــــشن سراـــــــــــمت:21 ة
نم اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
،تاباسحلا ظفاحم ةباقرل ةعضاخلا ةيراجتلا تاكرشلا فرط
8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم رركم3 ةداملا ماكحأل اقبط

5002 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاوش82 يف خرؤملا
ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك ددحي يذلا

،اـهـتــلاــح ىلع عــيــبــلا ةداــعإل ةــهــجوملا عــئاضبــلاو تاــجوــتــنملاو
.ممتملاو لدعملا

نأ ةـــــينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا ىلــــع بـــــجي :31 ةداملا
فرــــــــط نـــــم ةـــــمّلسملا تاداــــــمتعالا وأ/و صـــــيخارـــتلا زوــــــــحت

.ةلهؤملا حلاصملا

ّ

املادّة 14 : تلـــــزم الشركــــات الجتاريــــة املعنيـــة باإلخطــار
الــفــوري ملصالــح املديــريــات الــوالئــيــة لــلــتــجــارة املخـتصة
إقليميا، بكل إجراء يتخذه بلد املنشأ و/أو بلدان أخرى،يتب
علقتعديل أو تعليق أو استرجاع أو سحب، بسبب عيب

.ةدروتسملا عئاضبلا وأ تاجوتنملا يف

داملا

ّ

نأ ةــــينعملا ةــــيراجتلا تاــــكرشلا ىلـــع بــــجي :51 ة
،اــــــيميلقإ ةـــــصتخملا ةراـــــجتلل ةـــــيئالولا تاـــــيرــــيدملل مدــــــقت
.داريتسالل ايونس ايريدقت اجمانرب

تاعيبملا ةلاح نع تايئاصحإلا ميدقت اهيلع بجي امك
ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا حلاصم ىلإ تانوزخملا ةيمكو
.رهشأ )6( ةتس لك ،ايميلقإ ةصتخملا

داملا

ّ

ماــيقلاب ةــــينعملا ةــــيراجتلا تاـــــكرشلا دـــــــهعتت :61 ة
ةينطولا قوسلا رارقتسا نامض فدهب داريتسالا تايلمعب

نيومت يف تالالتخا ليجست ةلاح يفو قوسلا طبض راطإ يف
.قوسلا

داملا

ّ

نأ ةــينعملا ةـــيراجتلا تاـــــكرشلا ىلــــع بــــــجي :71 ة
رـــــصت

ّ

تالــــجس قــــيرط نـــع ةــــيراجت تاـــــيليثمت ةزاـــــيحب ح
نييداصتقا نيلماعتم عــم ةـــيراجت دوــــقع وأ ةــــيوناث ةــــيراجت

مـــــجحو تاــــيناكمإ بــــسح ،يــــنطولا بارـــــتلا رـــــبع اهـــــليثمتل
.ةدروتسملا تاجوتنملا ةعيبطو

داملا

ّ

ميدقت ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :81 ة
اضيأ اهيلع بـــجيو .عـــيبلا دـــعب اـــم ةـــمدخ رــــيفوتو ناــــمضلا

وأ اهقحاولو حيلصتلاو ةنايصلا تامزلتسم ريفوت نامض
دعب ام تامدخلا يف نيدمتعم ءالكو عم تاقافتا ماربإب مزتلت
تاـــــجوتنملا ةـــــعيبط بـــــسح ،يـــــنطولا بارـــــتلا رـــــبع عـــــيبلا
.ةدروتسملا

داملا

ّ

نأ ةــــينعملا ةــــيراجتلا تاــــكرشلا ىلــــع بـــــجي :٩١ ة
ةصتخملا ةراجـتلل ةيئالولا تايريدملا حلاصم ،اروــف ،رطـــخت
.يساسألا اهنوناق يف ليدعتب ايميلقإ

داملا

ّ

يقتلا ةينعملا ةيراجتلا ةكرــــشلا ىلــــع بــــجــــي:٠٢ ة

ّ

د
.اذه ءابعألا رتفد ماكحأبو ،امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلاب

ممثل الشركة (المكتتب)
قرئ وصودق عليه




