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ذ  إًحضائع حِازة جترمي ػىل إدلارك كاهون من 226 إملادة هعت إ 

 إًيت و إًخجارة و إملاًَة وزإريت تني إملضرتك إًوزإري إًلرإر يف إملذهورة

 إىل إدلريك إل كلمي دإخي  إًخجارة ممارسة حِازهتا من إًـرض ٍىون

 غيد هبا إخلاظة إًواثئق إدلارك أ غوإن جسلمي وحوبو إدلرهَة إًركاتة

  . ظلة أ ول
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 حمددة أ هوإػا ثخضمن كامئة ػىل إملذهورثني إًوزإرثني تني إلثفاق مت كد و

ل ، إًحضائع من  كس يعَية مبحمكة ممارسدٌا خالل من ًالهدداٍ إمللفت أ ن إ 

دإرة أ ن  غٌل إًيظر تـغ إًلامئة يف إملذهورة إًحضائع حبجز ثلوم إدلارك إ 

ذإ  إًلرإر أ ن إغخحار ػىل أ حٌحَة أ م إملًضب   حملَة إًحضائع ُذٍ اكهت إ 

 تخحدًد إنخفى و ، إدلرهَني تؼغ رأ ي حسة ذكل ٌضرتط مل إًوزإري

َة إملرشوابت جحز ذكل ػىل مثال و إًحضاػة هوع   يف إمليخجة إًىحًو

 إملسب ةل ُذٍ ثب ظَي ًيارثب  إ   ذلإ و ، مجرهَة خماًفة ثضب هنا ٍررحت و إجلزإئر

  :إًخايل إًيحو ػىل
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دإرة أ ن إًلاػدة ق غن إًوظين الاكذعاد حبٌلًة ثؼىن إدلارك إ   فرض ظًر

 حدد كد و ، مٌَ خترج أ و إًوظن إرض ثدخي إًيت إًحضائع ػىل إًركاتة

ظار وضع خالل من إخذعاظاهتا إملرشع  تؼيرص أ ساسا ًخؼلق حمدد إ 

 تضائع إجلزإئر دخلت مفىت إل ظَي الاخذعاص مٌاط فِيي إًحضاػة

خضاغِا مت مؼَية دإرة ظرف من ٌلركاتة إ  ق غن إدلارك إ   واثئلِا ظًر

ا و ٌللاهون ظحلا إًثحوثَة  ػدم حال يف و إدلرهَة إملاكثة ػىل مروُر

. مجرهَة حرمية أ مام ىىون إًؼيارص ُذٍ ثوإفر
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ل  و إًوظين إل كلمي ًاكفة إًحضائع ػىل إًركاتة هعاق من وسع إملرشع أ ن إ 

  إًيت إملٌلرسة ًىن ، حمددة تضائع ثخضمن إًلول أ سلفٌا نٌل كامئة حدد

دإرة إن إمللفات ًحؼغ مؼاجلخيا أ زياء صِدانُا  ًِذٍ إس خـالل و إدلارك إ 

ة إل ظي يف يه إًيت إمليخجات تؼغ حبجز ثلوم إًلامئة  وظفِا و  حزإئًر

ة كاتةل حساسة تضائع تب هنا دإرة أ ن ُي إًسؤإل ًعرح ُيا و ٌلهتًر  إ 

 أ م إًعوإب ػني إظخت كد حىون إملٌلرسة ُذٍ خالل من فؼال إدلارك

؟ ل
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 إًحضائع حِازة ختضع " : ماًًل ػىل إدلارك كاهون من 226 إملادة هعت

ة ل ؾرإض ٌلـّش  إحلّساسة  وإًيت إدلريك، إل كلمي سائر ػرب وثيللِا جتاًر

 وإًوزٍر ابملاًَة إمللكّف إًوزٍر تني مضرتك وزإري تلرإر كامئهتا حتدد

  إملادة يف إملذهورٍن ًل غوإن ظلة، أ ّول غيد ًخلدمي، ابًخجارة، إمللكّف

 إًحضائع ًِذٍ إًلاهوهَة إحلاةل ثثخت إًيت إًواثئق إًلاهون، ُذإ من 241

زإء دإرة حلكّف إًيت وإل هظمة إًلوإهني إ  .تخعحَلِا إدلارك إ 
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 :ًب يت ما إملثخذة ابًواثئق ًلعد و

ّما- ًعالت إ   إًحضائع أ ن ثثخت أ خرى مجرهَة واثئق أ و مجرهَة إ 

إدلريك، إل كلمي دإخي إملىوث ًِا ميىن أ و كاهوهَة تعفة إس خوردت

ّما-  أ نّ  ثثخت أ خرى وزَلة أ ًّة أ و جسلمي س يدإت أ و رشإء فوإثري وإ 

 إندسخت، أ هّنا أ و إجلزإئر يف أ هخجت أ و ظيؼت أ و حٌَت كد إًحضائع

لة . إجلزإئري إملًضب   ،أ خرى تعًر
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 ُذٍ حازوإ إذّلٍن إل صخاص أ ػالٍ، إملذهورة إًواثئق تخلدمي نذكل ًلزم

 إًواثئق وضؼوإ إذّلٍن ونذإ ما، جىِفِة غهنا ثياًزوإ أ و هللوُا أ و إًحضائع

زحات عح .إملًضب   إ   من إغخحارإ س يوإت (03) زالث ملدة الاًزتإم ُذإ ًو

".إحلاةل حسة ٌلمًضب ، إملثخذة إًواثئق وضع أ و إًخّيازل اترخي
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 ثرٍبر ػىل إملضرتنة إًلامئة يف إملذهورة إًحضائع انكي أ خربت إملادة ُذٍ

زإء  إًحضائع ُذٍ حِازة  ػددت و إًعلة غيد إدلرهَة وإل هظمة إًلوإهني إ 

ًعالت إحلَازة ُذٍ ثربر إًيت إًواثئق  أ خرى مجرهَة واثئق أ و مجرهَة اب 

 دإخي إملىوث ًِا ميىن أ و كاهوهَة تعفة إس خوردت إًحضائع أ ن ثثخت

  أ خرى وزَلة أ ًّة أ و جسلمي س يدإت أ و رشإء فوإثري أ و ،إدلريك إل كلمي

 أ هّنا أ و إجلزإئر يف أ هخجت أ و ظيؼت أ و حٌَت كد إًحضائع أ نّ  ثثخت

لة إندسخت، . إجلزإئري إملًضب   أ خرى، تعًر
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ة أ هنا زخت إًيت إًحضائع أ ن وس خًذج مث من و  ًِذٍ ختضع ل إملًضب   حزإئًر

ن إملثال سخِي وػىل إملادة َة إملرشوابت فا  ة إًىحًو  إًيت إملًضب   إجلزإئًر

دإرة ثلوم ا إدلارك إ    إملادة أ ساس ػىل فهيا إملعاًحة ثب سُس و حبجُز

 ذإت ًىون و هجة من إًلاهون ًسلمي جماهحة ًؼد إدلارك كاهون من 226

 إًلضائَة إًضحعَة رخال إحد ظرف من فاػلِا ثوكِف ًمت إًيت إًوإكؼة

 إًيت و مدارشة إًـري إًرضإئة كاهون من 530 ٌلٌلدة ظحلا مسائلخَ ثمت

ماكهَة ػدم و حخس إصِر 6 إًلعوى غلوجهتا حىون  . إملرهحة جحز إ 
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 خمخلفني توظفني إًوكائع ذإت غن خشعني مسائةل أ مام ىىون ُيا و

 إًـرإمة تفؼي خدإ كايس إحدٌُل خمخلفني زإئنيح و خمخلفني إثٍرن ٍرثحان

 ٍىون الاخر و معادرهتا و مرهحخَ جحز مع ػلََ ثفرض إًيت إدلرهَة

.حدائَة غلوتة لي خيضع ل إهَ نٌل مرهحخَ ٌسرتد و ثس َعة مسائةل حمي



ضائع  بالتضخيم فواتير شراء  التوطين مع بالنسبة لعمليات

 األجنبي المستوردة ذات منشأ 

 و إل حٌحَة إمليخوخات تؼغ رشإء يف إًفوإثري ثضخمي ًؼملَات ابًًس حة

 تؼغ من الاس خفادة نذإ و ذكل ل خي إًحييك إًخوظني تؼملَات إًلِام

  ملَون مبحلؽ معيع ورشإء إًفئات ًحؼغ إًلاهون مييحِا إًيت الامذَازإت

 ًعرح و أ ورو أ ًف 100 ًخجاوز ل إملعيع مدلؽ أ ن حني يف أ ورو

ماكهَة مدى يف إل صاكل دإرة ثب سس إ  ا و إًوإكؼة يف إدلارك إ   إغخحاُر

. إًرصف ًلوإػد خماًفة أ م مجرهَة خماًفة
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األجنبي المستوردة ذات منشأ 
 ػىل غرضِا مت كضايئ مللف مِدإهَة ممارسة غن انصئ إًدساؤل ُذإ مدىن و

س خالم جرفغ إدلارك كداض أ حد كام أ ٍن إًلضاء هجة  إًخب سس و إًحضاػة إ 

 غن غحارة إهنا تي مجرهَا حرما جضلك ل إًوإكؼة أ ن أ ساس ػىل مدهَا ظرفا

ي تـَة إًحييك إًخوظني معلَة ابس خـالل كام إملؼين هون رصف حرمية  حتًو

ىل إل موإل  325 ٌلٌلدة ظحلا مجرهَة خماًفة جضلك فؼال أ هنا إًوإكع و ، إخلارج إ 

 حِر من إخلاظئة إًخرصحيات وإكؼة ٌضلك إذلي و إدلارك كاهون  مىرر

 و  مزورة أ خرى واثئق أ و صِادإت أ و فوإثري توإسعة إملرحىدة إًحضاػة كمية

 فذعحَق مث من و 22-96 إًلاهون من 02 ٌلٌلدة ظحلا رصف حرمية نذإ

. إًيعني



بالنسبة لإلشكاالت التي تطرحها المركبات الموضوعة 

  البلدية  بالمحاشرالمحجوزة   و

 مهنا هحريإ حزيإ ثب خذ أ ظححت إًيت و إًحدلًة ابحملارش إملوحودة إملرهحات

 ًومِا ًِا ثخؼرض إًيت ٌلخعورة و ًلميهتا إملرهحات ُذٍ فلدإن غن انَُم

ا، و رسكات من  دلى ثوضع إملرهحات ُذٍ أ ن ُذإ يف إل ظي و ؿرُي

  ػلهيا ًؤمتن إذلي إدلارك كاتغ

 ثيط وإًيت 244 ،243 ،242 إملوإد لس امي إدلارك كاهون تب حاكم معال

:ًًل ما ػىل
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البلدية  بالمحاشرالمحجوزة   و

 وسائي فهيا مبا إًحضاػة ثوحَِ جية إدلرهَة، إجلرمية مؼاًية تؼد) 242 إملادة

ىل إحملجوزة وإًواثئق إًيلي  إحلجز ماكن من مجريك مرنز أ و مىذة أ كرب إ 

ًدإغِا (...جحز حمرض فَِ وحيرر فَِ وإ 

 إًفوري ابًخوحَِ إحمللَة وإل وضاع إًظروف جسمح ل غيدما) 243 إملادة

ىل ٌلحضائع  حرإسة حتت إًحضاػة ُذٍ وضع ميىن مجريك، مرنز أ و مىذة إ 

ما إًـري أ و إخملاًف ما هفسِا إحلجز أ ماهن يف إ  .(أ خرى هجة يف وإ 

 (إحملجوزة إًحضائع ػىل ابملخاتؼات إمللكف إدلارك كاتغ ًؤمن) 244 إملادة
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البلدية  بالمحاشرالمحجوزة   و

ل دإرة أ ن إملَدإهَة إًياحِة من تَ إملؼمول أ ن إ   إس خالم حرفغ إدلارك إ 

 ٌلضحعَة دغوهتم مع ًِا، خمععة أ ماهن وحود ػدم تدإغي إملرهحات ُذٍ

 مع ابل مضاء الانخفاء و إًحدلًة ابحملارش إملرهحات وضع الا إًلضائَة

 إملٌلرسات ُذٍ ابحملرش، إًوضع حمرض ػىل إًلضائَة إًرشظة ضاتط

 ُذٍ حرإسة أ ن إىل ابًيظر ٌللاهون خماًفة جضلك إًوكائع يف إملَدإهَة

 ميىن ضَلِا أ و إحلجز أ ماهن إهؼدإم أ ن رمغ أ ظال موحود ؿري إملرهحات

. إدلارك كاهون من 300 و 288 إملوإد أ حاكم تخفؼَي مٌَ إًخخلط



بالنسبة لإلشكاالت التي تطرحها المركبات الموضوعة 

البلدية  بالمحاشرالمحجوزة   و

 إحملمكة ريئ من أ مر ظدور تؼد إملرهحات ًِذٍ إًحَع يف ابًسؼي ُذإ و

 ٍرفق أ ن جية أ هَ إىل إجملال ُذإ يف أ هوٍ و إجملاَُي تلضااي ًخؼلق فامي

ضة ذ وحواب إًيَاتة من إحلفغ ملرر إحملمكة ًرئُس إملسلمة ابًؼًر  ُو إهَ إ 

 مبوحهبا ٍىون إًيت و جمِول ختط إًحضاػة أ ن ًخب هَد إًوحِدة إًوس َةل

 من ممارس ُو ما غىس إدلارك كاهون من 288 إملادة ثفؼَي يف إحلق

دإرة ظرف ضة وضؼِم من ػدة هجات يف إدلارك إ   كعد فلط ٌلؼًر

. ابًحَع إل ذن ػىل إحلعول



بالنسبة لإلشكاالت التي تطرحها المركبات الموضوعة 

  البلدية   بالمحاشرالمحجوزة   و

 إحلعول يف ابًسؼي إملب زق ُذإ من إخلروج ميىن أ هَ لكَ ذكل وخالظة

 إدلارك كاهون من 300و 288 إملادثني ثلررٍ حس امب ابًحَع أ ذون ػىل

ا ػىل وإحملافظة إملرهحات ُذٍ يف وإًخرصف  وحوب مع إحللِلِة أ سؼاُر

    .جمِول ضد إًوكائع اكهت حال يف إحلفغ ملررإت ػىل إحلعول



شكرا على كرم اإلصغاء و المتابعة  


