
العدد العدد 22
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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 16  ربيع األول عام  ربيع األول عام 1428 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 4    أبريل أبريل سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- و~ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2007 السـيّــمــا اHـادة 84

qمنه
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اHــؤرّخ  في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اHــوافق 24 مــايــو

q رئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 و ا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرّخ في 27 ربــيع الـــثــاني  عــام 1427 اHــوافق 25 مــايــو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 وا
- و~قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 97 -41 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريq اHــعـدّل

qتمّمHوا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31  مــــايــــو ســــنـــة
2006 الـــذي يـــضـــبـط الــتـــنـــظـــيم اHـــطـــبـق عــلـى اHـــؤســـســات

qصنفة حلماية البيئةHا

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولـى :ة األولـى :  تطبيقا ألحكام اHادة 84 من القانون
رقم 06-24 اHــؤرخ في 6 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 26
ديـسـمـبـر سـنـة 2006 واHـذكـور أعـالهq يـهـدف هـذا اHـرسـوم
إلى حتـديد شـروط تـصديـر اHـنتـوجـات واHواد والـبـضائع

اخلاضعة لدفتر الشروط.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2  :   :  يــــجب عــــلى كل مــــصــــدّر لـــلــــمــــنـــتــــوجـــات
واHــــواد والـــبــــضـــائـع اHـــذكــــورة في اHــــادة األولى أعالهq أن
يـخضـع ويراعي بـنـود دفتـر الـشروط الـذي يـرفق »وذجه

~لحق هذا اHرسوم.

اHـــاداHـــادّة ة 3  : : تــصــنـف اHــنــتـــوجــات واHــواد والـــبــضــائع
اHذكورة في اHادة األولى أعالهq في ثالث (3) فئات :

qأ - النفايات احلديدية وغير احلديدية
qواد اخلامHب - ا

ج -  اHعدات والتجهيزات.

حتــدد قــائــمــة اHـنــتــوجــات واHـواد والــبــضــائع بــقـرار
مـشتـرك بـW الوزيـرين اHكـلفـW بـاHالـية وبـالتـجارة بـعد

أخذ الرأي التقني من وزراء القطاعات اHعنية.

اHاداHادّة ة 4 : :  يـسحب دفـتر الـشروط اHـذكور في اHادة2
أعـالهq ويـــودع بـــعـــد الـــتـــســـجـــيل لـــدى اHـــديـــريـــة الـــوالئـــيـــة

للتجارة اخملتصة إقليميا.

...................(الباقي بدون تغيير) ................".

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق
29 مارس سنة 2007.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي فيذي رقــم رقــم 07 - - 102  مؤرخ في مؤرخ في 14 ربيع األول ربيع األول
1428 اH اHـوافق وافق 2 أب أبـريل سريل سـنة نة q q2007 يـحـدحـدّد شروطد شروط عام عام 

تصدير بعض اHنتوجات واHواد والبضائع.تصدير بعض اHنتوجات واHواد والبضائع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومة
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورqال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و~ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59 اHــــــؤرّخ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمHعدّل واHا q تضمن القانون التجاريHوا
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

qتمّمHعدّل واHا qقانون اجلمارك
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمـضـان عام 1404 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنة 1984 واHـتـعلق

qتمّمHعدّل واHا qبالنظام العام للغابات
- و~ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHـتــعـلق بـنـشـاطـات الــطب الـبـيـطـري وبــحـمـايـة الـصـحـة

qاحليوانية
- و~قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

qنافسةHبا
- و~قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

qادتان 3 و 6 منهHالسيّما ا qوتصديرها
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بشروط �ارسة النشاطات التجاريةHوا
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ويـتمّ إعداده في خمس (5) نسخ مـوجهة إلى مصالح
qــالــيــةHووزارة ا qــكــلــفــة بــالــتـــجــارة اخلــارجــيــةHالـــوزارة ا

واجلماركq والبنك محل التوطW وإلى اHصدّر.

بــعـد الــتـحــقق من مــطـابــقـة اHــعـلــومـات الــتي قـدمــهـا
الـــطــــالب بــــالــــرجــــوع إلى أحــــكـــام هــــذا اHــــرســـومq فـي مـــدة
التتـجـاوز خـمـسـة عـشر (15) يـوماq يـرسل دفـتـر الـشروط
إلى الـوزارة اHـكـلــفـة بـالـتــجـارة اخلـارجـيـة مــرفـقـا بـالـرأي

اHعلل للمدير الوالئي للتجارة لغرض التأشيرة.

ويكـون مـنح الـتأشـيـرة أو رفضـهـا خالل مدة خـمـسة
عـشر (15) يـوماq ابـتداء من تاريخ اسـتالم دفتـر الشروط

من مصالح الوزارة اHكلفة بالتجارة اخلارجية.

اHـاداHـادّة ة 5 :   :  في حــالـة رفض الـتـأشــيـرةq ¡ـكن أن يـقـدم
اHـصـدّر طـعـنــا لـدى الـوزيـر اHــكـلف بـالـتــجـارة اخلـارجـيـة.
ويــبــلغ إلــيـه الــرد في مــدة ثالثــW (30) يــومـــاq ابــتــداء من

تاريخ استالم الطعن.

اHاداHادّة ة 6 : : يتعيّن عـلى اHصدّر قبل كل عمـلية تصدير
أن يــقــدم Hـصــالح اجلــمــاركq شـهــادة مــســلـمــة من اHــديــريـة
الـوالئـية لـلـتـجارة اخملـتـصة إقـلـيـميـا تـثـبت مراعـاة أحـكام

هذا اHرسوم ودفتر الشروط.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : في حــالـة رفض تــسـلــيم الــشـهــادة اHـذكـورة
في اHـادة 6 أعاله من اHـديريـة الـوالئـية لـلـتـجارة اخملـتـصة
إقليـمياq ¡ـكن أن يقـدم اHصدّر طـعنـا لدى الوزيـر اHكلف
(30) Wبالتجـارة اخلارجية. ويبـلّغ إليه الردّ في مدة ثالث

يوما ابتداء من تاريخ استالم الطعن.

اHاداHادّة ة 8 : : زيادة عـلى العـقوبـات اHنـصوص عـليـها في
الـتـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمـول بـهمـاq يـتـعـرض كل مـخالف

إلى :
- الــتــوقــيف اHــؤقت لــلــنــشــاط Hـدة ثـالثـة (3) أشــهــر

qعمول بهHدة للتنظيم اHعلى أن ¡تثل خالل هذه ا
- سحب دفتر الشروط.

qعــنــد احلــاجـة qــرســومH9 :  : تــوضح أحــكــام هــذا ا اHـاداHـادّة ة 
بـــقـــرار مــــشـــتـــرك بـــW الـــوزيــــرين اHـــكـــلـــفــــW بـــالـــتـــجـــارة

وباHالية.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 ربـيع األول عـام 1428 اHـوافق
2 أبريل سنة 2007.

عبدالعزيز بلخادمعبدالعزيز بلخادم

اHلحق اHلحق 
دفتر الشروط النموذجي اHتعلق بشروط تصدير بعضدفتر الشروط النموذجي اHتعلق بشروط تصدير بعض

اHنتوجات واHواد والبضائعاHنتوجات واHواد والبضائع

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
االلــــتـــــزامــــات الـــــتـي يــــجـب أن يــــخـــــضع لـــــهـــــا كل مـــــصــــدّر
للمنتوجات واHواد والبضائع طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : ال ¡ــــكـن أن تــــكــــون مــــوضــــوع تــــصــــديــــر إال
اHنتـوجات واHـواد والبضـائع التي يـحصل علـيهـا اHصدّر
من اHـتـعامـلـW االقتـصـاديW اHـقيـدين قـانونـا في الـسجل

التجاري.

اHاداHادّة ة 3 :  : يجب أن يتـولى تخزين اHنـتوجات واHواد
والبضائع اHصنـفة في الفئات اHنـصوص عليها في اHادة
األولـى من هـــــذا اHـــــرســــومq مـــــتـــــعــــامـــــلـــــون اقــــتـــــصـــــاديــــون
يــتـوفــرون عــلى مـنــشــآت مــهـيــأة لــهـذا الــغــرض وبـطــريــقـة

التلحق أي ضرر بالبيئة وصحة اHواطنW  وأمنهم.
يجب أن تكون هذه الهياكل على اخلصوص :

qمحددة بجدار مبني -

qتسمح بإجراء أي رقابة -

- تستجيب لقواعد األمن ومعاييره.

يـجب عـلـى اHـتـعـامــلـW االقـتـصــاديـW اHـذكـورين في
اHـادة 2 أعاله الـقــيـام بـعـمـلــيـة الـفـرز حـسب طــبـيـعـة اHـواد

وفئة اHعدن.
وفـــيـــمــا يـــخص تـــخـــزين اHـــواد اخلــام اHـــصـــــنـــفــة في
الفئـة بq يجب علـى اHتعـاملW االقـتصـاديW اHعـنيW أن

تتوفر لديهمq زيادة على ذلكq التجهيزات اHالئمة.

Wاالقـــتـــصـــاديـــ WـــتـــعـــامـــلـــHعـــلـى ا Wــــادّة ة 4 :  : يـــتـــعـــHــــاداHا
اHــذكــورين في اHــادة 2 أعالهq أن يــكــونــوا حـــائــزين ســجال
مـرقما ومؤشـرا عليه من اHـدير الوالئي للـتجارة اخملتص
إقـــلـــيــمـــيـــا تــبـــW فـــيه كل اHـــعـــلــومـــات اHـــتــعـــلـــقــة بـــحـــركــة

اHنتوجات واHواد والبضائعq وال سيما :
- طـبيـعـة اHـنتـوجـات واHـواد والبـضـائع اHـستـرجـعة

qواخملزنة
qالكميات -
qمنشؤها -

qوردين أو عنوان الشركةHاسم ا -
- رقـم تــســجــيـل الــشــاحــنــة الـــتي ســلــمـت الــبــضــاعــة

بواسطتها.
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تــراقب الـســجل اHــذكــور أعالهq كل شــهـرين (2) عـلى
األقلq اHــصــالح اHــؤهــلــة في اHــديــريــة الــوالئــيــة لــلــتــجـارة

اخملتصة إقليميا.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــجب أن يــكـون طــلب احلــصــول عــلى دفــتـر
الشروط مرفقا بالوثائق اآلتية :

qنسخة من السجل التجاري -
qنسخة من بطاقة التعريف اجلبائي -

qلحقة بدفتر الشروط هذاHبطاقة االستعالمات ا -
- كل وثـيقـة أخـرى مـطـلـوبـة وفق الـتـنـظـيم اHـعـمول

به.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــتـــعــــW عـــلـى اHـــصــــدّرq عـــنــــد كل عــــمـــلــــيـــة
تـصـديـرq أن يـسـهـر حتت مـسـؤولـيـتهq عـلى إثـبـات مـصـدر

اHنتوجات واHواد والبضائع.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : مــــدة صالحــــيـــة دفــــتـــر الــــشـــروط ســــنـــة (1)
واحدة قابلة للتجديد.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام خاصة تتعلق بتصديرالنفاياتأحكام خاصة تتعلق بتصديرالنفايات

احلديدية وغير احلديديةاحلديدية وغير احلديدية

اHـاداHـادّة 8 :  : يـلــتــزم اHـصــدّر بـالــنــسـبــة لــلـنــفــايـات غــيـر
احلـديـديـة بـالــقـيـام بـإجــراء خـبـرة عـلى اHــنـتـوجـات واHـواد

والبضائع فيما يخص نوعها ومضمونها.

9 :  : يـجب أن يكـون تـخزين الـنـفايـات اHـعدنـية اHاداHادّة ة 
احلـديدية وغير احلـديدية اHقـدمة على حالتـها خارج نطاق

اHيناء.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـجب أن يــكـون نــقل الــنـفــايـات احلــديـديـة
وغيـر احلديـدية بـواسطـة وسـائل نقل مالئـمة كـفيـلة بـعدم

تشكيل أي خطر على أمن الطرق والبيئة. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام خاصة تتعلق بتصدير اجللودأحكام خاصة تتعلق بتصدير اجللود

اHاداHادّة ة 11 :  : زيادة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHــادة 3 أعالهq يـــتــعــW عـــلى مــصــدّر اجلـــلــود الــتـــمــوين من
اHـــذابح اHــــعـــتــــمـــدة قـــانــــونـــا ومـن اHـــدابغ اHــــتـــوفــــرة عـــلى
التجهيزات التي تـستجيب للمعايير اHطلوبة في مجال

حماية  الصحة والبيئة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصة تتعلق بتصديرالفلW اخلامأحكام خاصة تتعلق بتصديرالفلW اخلام

اHاداHادّة ة 12 :  : زيادة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHـادة 3 أعالهq يــجب عــلى مــصــدر الــفــلــW اخلــام أن يـثــبت

أنه اشـتـــرى اHــواد لـــدى إدارة األمـالك الـوطــنــيـة أو لـدى
مـالـكـW من اخلواص بـوثـائق تـصدق عـلـيـها اإلدارة احملـلـية

للغابات.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
التصريح بالتزام اHصدالتصريح بالتزام اHصدّر

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـلـتـزم اHصـدّر بـصـحة اHـعـلـومات اHـقـدمة
ودقــتــهــا وكــذا عــلى صــحــة الــبــيــانــات الــواردة في بــطــاقــة
االســتـعالمــاتq كـمــا يـلــتــزم بـاالمــتـثــال الـصــارم لـلــشـروط

احملددة في دفتر الشروط هذا.

دون اHــسـاس بـالـعـقــوبـات األخـرى اHـنـصــوص عـلـيـهـا
في الـــتــشـــريع اHــعـــمــول بهq فـــإنه يـــتــرتب عـــلى كل إخالل

بااللتزامات سحب دفتر الشروط هذا. 

حرر باجلزائر في ....................................
عبارة قر¬  وصودق عليه

ختم اHصدّر وإمضاؤه اHصدق عليه
تأشيرة الوزير اHكلّف بالتجارة اخلارجية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطاقـة االستـعالمــاتبطاقـة االستـعالمــات

أنا اHمضي أسفله (هوية اHصدّر) : .........................
بصفتي : ...................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ...........................................
رقم السجل التجاري : ..........................................
رقم التعريف اجلبائي : ...........................................

............................................ : Wحتديد بنك  التوط
أوال - مــــصـــدر اHـــنـــتــــوجـــات واHـــواد والـــســــلع اHـــوجـــهـــةأوال - مــــصـــدر اHـــنـــتــــوجـــات واHـــواد والـــســــلع اHـــوجـــهـــة

للتصدير :للتصدير :
- مكان التخزين : .....................................................
- االسم أو عنوان شركة اHورّد : .............................
- العنوان : .........................................................

ثانيا - الناقل :ثانيا - الناقل :
- االسم أو عنوان الشركة : ...................................
- العنوان : .........................................................
- رقم التعريف اجلبائي : .....................................
- مكان الشحن : ..................................................


