ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 40
اﳉريدة الرسم ّ
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قرار مؤّرخ ﰲ  27رجب عام  1440اﳌوافق  3أبريل سنة ،2019
يـ ـحـ ـدد اﳌدة الـ ـدنـ ـيـ ـا ﳊفـ ـظ اﳌنـ ـتـ ـوجـ ـات اﳌستـ ـوردة

اﳋاضعة ﻹلزامية بيان تاريخ نهاية اﻻستهﻼك.

````````````````````
ن وزير التجارة،
إ ّ

 ٢0شّوال عام  1440هـ
 ٢٣يونيو سنة  ٢01٩م

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :طبقـ ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  5مـ ـ ـن اﳌرس ـ ـوم
التنفي ـ ـذي رق ـ ـم  203-12اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  14جمـ ـ ـادى الثانيـ ـة ع ـ ـام
 1433اﳌواف ـ ـق  6ماي ـ ـو سنـ ـة  2012واﳌذكـور أعﻼه ،يهدف هذا
القرار إﱃ ﲢديد اﳌدة الدنيا ﳊفظ اﳌنتوجات اﳌستوردة

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111-19اﳌؤّرخ ﰲ
 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

اﳋاضعة ﻹلزامية بيان تاريخ نهاية اﻻستهﻼك.
اﳌادة  : 2يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– اﳌدة الدنيا للحفظ  :اﳌرحلة التي تتراوح ما بﲔ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  39-90اﳌؤّرخ ﰲ
 3رجـ ـ ـب ع ـ ـام  1410اﳌواف ـ ـق  30ينايـ ـر سن ـة  1990واﳌتعلـ ـق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  453-02اﳌؤّرخ
ﰲ  17شوال عام  1423اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2002الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  454-02اﳌؤّرخ ﰲ
 17شوال عام  1423اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2002واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة التجارة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتـ ـضى اﳌرس ـوم التنفيـ ـذي رق ـم  467-05اﳌ ـؤّرخ
ﰲ  8ذي القعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1426اﳌواف ـ ـق  10ديسمب ـ ـر سن ـ ـة 2005
الـ ـذي يحـ ـدد ش ـروط مراقبـة مطابق ـة اﳌنتـوجات اﳌستوردة
عبر اﳊدود وكيفيات ذلك،

تاريخ تفتيش اﳌنتوج ﰲ نقطة اﻹنزال إﱃ تاريخ نهاية
اﻻستهﻼك اﳌبّين عﲆ الوسم.
– مدة الصﻼحية  :اﳌرحلة التي تبدأ من تاريخ الصنع
أو التوضيب إﱃ تاريخ نهاية اﻻستهﻼك.
اﳌادة  : 3يج ـ ـب أن تك ـ ـون للمنتوجـ ـات التـ ـي تقـ ـل مـدة
حفظهـ ـا عـ ـن سنـ ـة أو تساويه ـا عند تاريخ التفتيش ،مدة دنيا
للحفـ ـظ تس ـاوي ،عﲆ اﻷق ـل % 70 ،م ـن م ـدة صﻼحيته ـا ،ويعّبـر
عنها باﻷشهر واﻷيام.
يجـ ـ ـب أن تك ـ ـون للمنتوجـ ـ ـات التي تف ـ ـوق م ـ ـدة حفظهـ ـا
سنة عند تاريخ التفتيش ،مدة دنيا للحفظ تساوي ،عﲆ اﻷقل،
 % 50من مدة صﻼحيتها ،ويعّبر عنها باﻷشهر واﻷيام.
اﳌادة  : 4ﻻ تطبـ ـ ـق أحكـ ـ ـام هـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ع ـ ـﲆ البضائ ـ ـ ـع
اﳌست ـ ـ ـوردة الت ـ ـي ﰎ إرساله ـ ـا أو توطينها قبل تاريخ نشره

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  203-12اﳌؤّرخ ﰲ
 14جمادى الثانية عام  1433اﳌوافق  6مايو سنة  2012واﳌتعلق
بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات ،ﻻ سيما اﳌادة 5
منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378-13اﳌؤّرخ ﰲ
 5محرم عام  1435اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2013الذي يحدد

ﰲ اﳉريدة الرسمّية.
اﳌادة  : 5ينشـ ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حــ ّ
رر باﳉزائـ ـ ـر ﰲ  27رجب عام  1440اﳌوافق  3أبريل
سنة .2019

الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

سعيد جﻼب

