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اﳌادة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  26جمادى اﻷوﱃ عام  1٤39اﳌوافق
 13فبراير سنة .2٠18
أحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق

اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادة  3٤٠مكرر  2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  22 - 9٠اﳌؤّرخ ﰲ  27محرم
عام  1٤11اﳌوافق  18غشت سنة  199٠واﳌتعلق بالسجل
التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

)بآﻻف الدنانير(

الـ ـتشريـ ـع والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم اﳋاصﲔ بـ ـالصرف وحـ ـركـ ـة رؤوس

البالغ اﳌلغاة

اﻷموال من وإﱃ اﳋارج ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– احـ ـت ـي ـاطي ل ـن ـف ـق ـات غ ـي ـر 1.000.000

رخصة
البرنامج

3.150.000

متوقعة
1.000.000

3.150.000

– وﲟقتض ـ ـى القان ـ ـ ـون رقـ ـ ـ ـم  ٠3-2٠٠٠اﳌ ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ 5
جمادى اﻷوﱃ عام  1٤21اﳌوافق  5غشت سنة  2٠٠٠الذي
يـ ـحـ ـدد الـ ـقـ ـواعـ ـد الـ ـعـ ـام ـة اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـال ـب ـري ـد وب ـاﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠3اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق
بالقواعد العامة اﳌطبقة عﲆ عمليات استيراد البضائع

اﳉدول “ب” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

البالغ اﳌخصصة
القطاعات

عام  1399اﳌوافق  21يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون

 1٤17اﳌوافق  9يوليو سنة  1996واﳌتعلق بقمع مخالفة

اعتماد
الدفع

اﳌجموع

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-79اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  22 - 96اﳌؤّرخ ﰲ  23صفر عام

اﳉدول “أ” مساهمات نهائية

القطاعات

 2٧جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ١٤فبراير سنة  20١٨م

اعتماد
الدفع

– اﳌنشآت القاعدية اﻻقتصادية 1.000.000

رخصة
البرنامج

3.150.000

وتصديرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2 - ٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد
ال ـ ـق ـ ـواع ـ ـد اﳌط ـ ـب ـ ـق ـ ـة عﲆ اﳌم ـ ـارسات ال ـ ـت ـ ـج ـ ـاريـ ـة ،اﳌعـ ـّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠6 - ٠5اﳌؤّرخ ﰲ  18رجب عام
 1٤26اﳌواف ـ ـق  23غشت سنـ ـ ـ ـ ـة  2٠٠5واﳌتـعـلـق ﲟكـافحة

واﻹدارية
اﳌجموع

1.000.000

3.150.000

التهريب ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

مرسوم تنفيذي رقم  6٣-١٨مؤرخ ﰲ  26جمادى اﻷوﱃ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤ - ٠6اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى
الثانية عام  1٤27اﳌوافق  15يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن

عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٣فبراير سنة  ،20١٨يتعلق

قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠6ﻻ سيما اﳌادة  13منه،

باستخدام اﳌتعاملﲔ للنظام اﳌعلوماتي ﻹدارة
اﳉمارك.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9 - ٠8اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-17اﳌؤرخ

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

ﰲ  23ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  15غشت سنة 2٠17

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و1٤3

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  58 - 75اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان
عام  1395اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون
اﳌدني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  59 - 75اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان
عام  1395اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون
التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-17اﳌؤرخ
ﰲ  25ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  17غشت سنة 2٠17
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  183 - ٠9اﳌؤّرخ
ﰲ  17جمادى اﻷوﱃ عام  1٤3٠اﳌوافق  12مايو سنة 2٠٠9
الـ ـ ـذي يـ ـ ـحـ ـ ـدد شروط ﳑارسة نشاطـ ـ ـات مساعـ ـ ـدي الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ـل
البحري،

 2٧جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩هـ
 ١٤فبراير سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١0
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  288-1٠اﳌؤّرخ ﰲ
 8ذي اﳊج ـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـام  1٤31اﳌوافـ ـ ـق  1٤ن ـوف ـم ـب ـر سن ـة 2٠1٠
واﳌتعلق باﻷشخاص اﳌؤهلﲔ بالتصريح اﳌفصل للبضائع،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8٤-13اﳌؤّرخ ﰲ
 25ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  6فبراير سنة  2٠13الذي
يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية ﳌرتكبي
أعمال الغش ومرتكبي اﳌخالفات اﳋطيرة للتشريعات
والـتـنـظـيـمـات اﳉبـائـيـة والـتـجـاريـة واﳉمـركـيـة والـبـنـكـية
واﳌالـ ـيـ ـة وكـ ـذا عـ ـدم الـ ـقـ ـيـ ـام بـ ـاﻹيـ ـداع الـ ـقـ ـانـ ـوني ﳊسابـ ـات
الشركة،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـ ـوم التنفيـ ـذي رقم  92 - 17اﳌؤّرخ
ﰲ  23جمادى اﻷوﱃ عام  1٤38اﳌوافق  2٠فبراير سنة 2٠17
واﳌتضمـ ـ ـن إح ـ ـ ـداث اﳌرك ـ ـ ـز ال ـ ـ ـوط ـ ـ ـن ـ ـ ـي لﻺش ـ ـارة ونـ ـ ـظ ـ ـ ـام
اﳌعلومات للجمارك وتنظيمه،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهـدف هـذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديـد كيفيات
تطبيـق اﳌ ـادة  3٤٠مكرر  2من القانون رقم  ٠7 - 79اﳌؤّرخ
ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق  21يوليو سنة  ،1979اﳌعّدل
واﳌتـ ـّمـ ـم واﳌذك ـور أع ـﻼه ،اﳌت ـع ـل ـق ـة ﲟن ـع إدارة اﳉم ـارك
استخدام نظامها اﳌعلوماتي احتياطيا وبصفة مؤقتة ،من
ط ـ ـ ـرف اﳌت ـعـامـل ـ ـﲔ الـذي ـ ـن ارتـكـب ـ ـوا مـخـالـفـ ـات لـلـتشريـ ـع
والتنظيم اللذين تتوﱃ إدارة اﳉمارك تطبيقهما ،أو الذين
ي ـم ـت ـن ـع ـون ع ـن اﻻست ـج ـاب ـة ل ـﻼستـدعـاءات اﳌتـكـررة الـتي
توجهها لهم.
اﳌادة  : 2يقصد بالنظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك،
مجموعة منظمة من البرامج اﳌعلوماتية واﳌوارد البشرية
واﳌاديـ ـة واﻹجـ ـراءات الـ ـتي تسمـ ـح ﻹدارة اﳉم ـارك ب ـج ـم ـع
اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـالـ ـنشاط اﳉمـ ـركي وتـ ـخـ ـزيـ ـن ـه ـا
ومعاﳉتها ونشرها.
اﳌادة  : ٣ﲤنح إدارة اﳉمارك الترخيص باستخدام
نظامها اﳌعلوماتي إﱃ كل متعامل يمارس نشاطا مرتبطا
بـ ـالـ ـتـ ـجـ ـارة اﳋارجـ ـيـ ـة وب ـال ـنشاط اﳉم ـركي بصف ـة ع ـام ـة،
باستثناء اﳌتعاملﲔ اﳌذكورين ﰲ اﳌادة  5أدناه.
اﳌادة  : ٤يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،باﳌتعامل،
كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عﲆ اﳋصوص نشاط :
– استيراد أو تصدير السلع،
– استغﻼل اﳌستودعات اﳉمركية ومساحات اﻹيداع
اﳌوقتة،
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اﳌادة  : 5يمكن أن يمنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي
ﻹدارة اﳉمـارك ،احـتـيـاطـيا وبصفة مؤقتة ،عﲆ اﳋصوص
كل متعامل ارتكب اﻷفعال اﻵتية :
 - 1ارتكاب جريمة جمركية متلبس بها،
 - 2ارتـ ـكـ ـاب جـ ـريـ ـمـ ـة خـ ـط ـي ـرة أدت إﱃ تسج ـي ـل ـه ﰲ
البطاقية الوطنية ﳌرتكبي أعمال الغش،
 - 3عدم التسديد أو الضمان ﻹدارة اﳉمارك ،للمبالغ
اﳌستحقة اﳌتعلقة باﳊقوق أو الرسوم أو الغرامات أو كل
مبلغ مستحق ،الناجمة عن ارتكاب جريمة تتعلق ﲟخالفة
التشريع والتنظيم اللذين تتوﱃ إدارة اﳉمارك تطبيقهما،
 - ٤ارتكاب أفعال توصف باﻻشتراك أو اﻻستفادة من
ال ـ ـغش ك ـ ـم ـ ـا ه ـ ـو مـ ـعـ ـّرف ﰲ اﳌادتﲔ  3٠9م ـكـرر و 31٠من
القانون رقم  ٠7 - 79اﳌؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق
 21يوليو سنة  ،1979اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه،
 - 5عدم الرد ،بعد إعذار ثان مرسل إﱃ العنوان اﳌصرح
به من طرف اﳌتعامل مع إشعار باﻻستﻼم ،ﰲ أجل أقصاه
ثمانية ) (8أيام.
اﳌادة  : 6يمتد اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي
ﻹدارة اﳉم ـ ـارك ،اح ـ ـتـ ـيـ ـاطـ ـيـ ـا وبصفـ ـة مؤقـ ـتـ ـة ،اﳌقـ ـرر ضد
اﳌت ـع ـام ـل ع ـن ـدم ـا ي ـك ـون شخصا م ـع ـنـويـا ،لـيشمـل ﳑثـلـيـه
القانونيﲔ.
اﳌادة  : ٧تعلم إدارة اﳉمارك اﳌتعامل اﳌمنوع من
استخدام نظامها اﳌعلوماتي بسبب اﳌنع ،عﲆ العنوان
اﳌصرح به ﳌكان نشاطه.
اﳌادة  : ٨يمكن اﳌتعامل اﳌمنوع من استخدام النظام
اﳌع ـل ـوم ـاتي ﻹدارة اﳉم ـارك ،الـطـعـن ﰲ قـرار اﳌنـع طـبـقـا
للتشريع اﳌعمول به.
اﳌادة  : ٩تقرر إدارة اﳉمارك رفع اﳌنع من استخدام
ن ـظ ـام ـه ـا اﳌع ـل ـوم ـاتي ح ـي ـن ـم ـا يسوي اﳌت ـع ـام ـل وضع ـي ـت ـه
بالنسبة لسبب منعه.
وﰲ حالة ما إذا كان اﳌتعامل شخصا معنويا ،ينجّر
عـ ـن رفـ ـع مـ ـنـ ـعـ ـه مـ ـن استـ ـخـ ـدام الـ ـنـ ـظ ـام اﳌع ـل ـوم ـاتي ﻹدارة
اﳉمارك ،رفع اﳌنع عن ﳑثليه القانونيﲔ اﳌسجلﲔ بهذه
الصفة.
اﳌادة  : ١0ﲢدد كيفيات تطبيق اﳌنع من استخدام
النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك ورفعه ﲟوجب قرار من

– مساعدي النقل البحري،

الوزير اﳌكلف باﳌالية.

– خدمة البريد السريع الدوﱄ.

اﳌاّدة  : ١١ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ويعد أيضا متعامﻼ :
– اﻷشخـ ـاص اﳌؤهـ ـلـ ـون لـ ـلـ ـتصريـ ـح بـ ـالـ ـبضاعـ ـة لـ ـدى
اﳉمارك،
– البنوك واﳌؤسسات اﳌالية.

حرر باﳉزائر ﰲ  26جمادى اﻷوﱃ عام  1٤39اﳌوافق
 13فبراير سنة .2٠18
أحمد أويحيى

