 ٢0جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤0هـ
 ٢٧جانفي سنة  ٢01٩م
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مراسيم تنظيميّة
مرسـ ـوم ت ـنفيـ ـذي رقم  1٢-1٩مؤّرخ ﰲ  1٧جمادى اﻷوﱃ
عـ ـام  1440اﳌ ـواف ـق  ٢٤ج ـان ـفـي سـن ـة  ،٢01٩ي ـعـ ـّدل

اﳌرسوم التنفيذي رقم  0٢-1٨اﳌؤّرخ ﰲ  1٩رب ـيع

ال ـث ـاني عـ ـام  1٤٣٩اﳌ ـواف ـق  ٧ين ـاي ـر س ـنـة ٢01٨
واﳌـت ـضـمـن تع ـيﲔ البضائع موضوع التقييد عند
اﻻستيـ ـ ـراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ الوزير اﻷول،

– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤–99و1٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ

عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق بالقواعد
العامة اﳌطبقة عﲆ عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادة  1٦منه،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 06
اﳉريدة الرسم ّ

6

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–17اﳌؤّرخ ﰲ

 2٣ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٥غشت سنة  2٠17واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

 ٢0جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤0هـ
 ٢٧جانفي سنة  ٢01٩م

– من طرف معطوبي حرب التحريرالوطني وأبناء
الشهداء اﳌعوقﲔ ،ﰲ إطار أحكام اﳌادة  ،1٦-178اﳌعّدلة
واﳌتّممة ،من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،198٣

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–17اﳌؤّرخ ﰲ

 2٥ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  17غشت سنة  2٠17واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

– وﲟق ـت ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠2–18اﳌؤّرخ

ﰲ  19ربي ـع ال ـث ـانـي ع ـام  1٤٣9اﳌ ـواف ـق  7ي ـن ـاي ـر سـنـة 2٠18
واﳌتضمن تعيﲔ البضائع موضوع التق ـييد عنـد اﻻس ـتيراد،
اﳌعـ ـّدل واﳌتمـم،
ﹽ

– من طرف اﳌواطنﲔ غير اﳌقيمﲔ أثناء تغيير
إقامتهم ،ﰲ إطار أحكام اﳌادة  2٠2من القانون رقم ٠7–79
اﳌؤّرخ ﰲ  21يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك،

اﳌعّدل واﳌتّمم،

– من طرف اﻷشخاص اﳌصابﲔ بإعاقة حركية ﰲ
إطار مدني ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٥9من قانون اﳌالية لسنة
 ،1979اﳌعّدلة واﳌتّممة،

يرسم ما يأتي :

– من طرف اﻷعوان الدبلوماسيﲔ والقنصليﲔ ومن

اﳌادة اﻷوﱃ  :تستبدل قائمة البضائع اﳋاضعة للتعليق

يمـ ـثل ـهـم وك ـ ـذا أعـ ـ ـوان ﳑ ـث ـل ـيـات ال ـش ـركـ ـات واﳌ ـؤس ـسـ ـات

اﳌؤقت عند اﻻستيراد ،اﳌذكورة ﰲ ملحق اﳌرسوم التنفيذي

الع ـم ـومـي ـة ب ـاﳋ ـارج ،اﳌ ـوض ـوع ـﲔ ﲢ ـت س ـلط ـ ـة رؤسـ ـاء

رقم  ٠2– 18اﳌؤّرخ ﰲ  19ربيع الثاني عام  1٤٣9اﳌوافق  7يناير

الهي ـئ ـات ال ـدب ـلومـ ـاس ـيـة ،ﰲ إطـ ـار أحك ـام اﳌادة  ،11٠اﳌعّدلة

سنة  2٠18واﳌذكور أعﻼه ،بالقائمة اﳌرفقة بهذا اﳌرسوم .

واﳌتّم ـمة ،من ق ـان ـون اﳌالية لسنة ،199٠
– من طرف اﳌهمات الدبلوماسية أو القنصلية وﳑثليات

اﳌادة  : ٢ﻻ تخ ـضع ﻷحك ـام ه ـذا اﳌرس ـوم ،الس ـي ـارات

الهيئات الدولية اﳌعتمدة ﰲ اﳉزائر وكذا من طرف أعوانهم.

اﳌستوردة :
جه ـة للص ـناع ـات
– ﰲ إط ـار نظ ـام اﳌجم ـوع ـات اﳌـو ّ
التركيبية ،اﳌنصوص عليها ﲟوجب اﳌادة  ٥8من قانون
اﳌالية لسنة ،2٠٠٠
– مـن طرف اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﻻحتياجاتهم وبعمﻼتهم
الصعبة اﳋاصة ،اﳌنصوص عليها ﲟوجب أحكام اﳌادة ٦8

اﳌادة  : ٣ين ـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉـريـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

حّرر باﳉزائر ﰲ  17جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق

 2٤جانفي سنة .2٠19

أحمد أويحيى

من قانون اﳌالية لسنة  ،1999اﳌعّدلة واﳌتّممة،
اﳌلحق
قائمة البضائع موضوع التقييد عند اﻻستيراد
الرقم

البند /البند التعريفي
الفرعي

التسمية

1

87.٠1

جرارات )عدا قاطرات اﳉرارات الداخلة ﰲ البند (87.٠9

2

87.٠2

مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق

٣

87.٠٣

سيارات سياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل اﻷفراد )عدا الداخلة ﰲ

٤

87.٠٤

سيارات ذات محرك لنقل البضائع

٥

87.٠٥

سيارات ﻻستعماﻻت خاصة ،مغايرة للعربات اﳌصنوعة خصيصا لنقل اﻷشخاص

البند  (87.٠2ﲟا ﰲ ذلك سيارات من نوع “برايك” وسيارات السباق

أو السلع )مثل سيارات القطر والسيارات باﳌرافع وسيارات إطفاء اﳊرائق
وسيارات خلط اﳋرسانة وسيارات الكنس وعربات فارشة وسيارات الورش
اﳌتنقلة وسيارات التصوير باﻷشعة(

