اﻷحد  ٢0جمـادى اﻷوﱃ عام  1٤٤0هـ

العدد 06

اﳌوافق  ٢٧جانفي سنة  ٢01٩م

الّسنة السادسة واﳋمسون

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 ٢0جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤0هـ
 ٢٧جانفي سنة  ٢01٩م
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اﳌادة 4

5

اﳌادة 10

ﲡتمع اللجنة اﳌشتركة مرة كل سنتﲔ ) ،(2وذلك
بالتناوب ،ﰲ اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبيّة
وجمهورية بيﻼروس ،مع إمكانية طلب اجتماعها كلما دعت
اﳊاجة ،خﻼل فترة أقل من ذلك.

 – 1يمكن إجراء تعديﻼت وإضافات لهذا اﻻتفاق عﲆ
شكل بروتوكوﻻت منفصلة باتفاق مشترك بﲔ الطرفﲔ،
والتي تشكل جزءا ﻻ يتجزأ منه.
 – 2تدخل التعديﻼت اﳌتفق عليها بﲔ الطرفﲔ حّيز

اﳌادة 5

التنفيذ استنادا إﱃ اﳌادة ) 11الفقرة  (1من هذا اﻻتفاق.

يـ ـ ـ ـت ـم ﲢ ـدي ـد ت ـاري ـخ ومـ ـ ـ ـكـ ـان انـ ـ ـ ـع ـقـ ـاد دورات ال ـ ـ ـلـج ـن ـة
اﳌشتركة ثﻼثة ) (3أشهر قبل انعقادها ،وذلك عبر القنوات
الدبلوماسية ،ﲟوجب اتفاق مشترك.

اﳌادة 11

اﳌادة 6

 – 1يدخل هذا اﻻتفاق حّيز التنفيذ أّول يوم للشهر
اﳌواﱄ لتلقي آخر اﻹشعارات التي يعلم ﲟوجبها كل طرف

 – 1تتوج أشغال اللجنة اﳌشتركة بتحرير محضر
يتم توقيعه من طرف رئيسي اللجنة اﳌشتركة.

الطرف اﻵخر ،كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية ،بإﲤامه
ﻹجراءاته الداخلية اﳌطلوبة لهذا الغرض.

 – 2يقوم الطرف الذي يستضيف دورة اللجنة اﳌشتركة
عﲆ إقليمه بتقدﱘ مشروع محضر اللجنة اﳌشتركة واﳊصول
عﲆ موافقة الطرف اﻵخر.

سنوات ويجدد ضمنيا بعد ذلك لفترة ﳑاثلة ،ما لم يقم أحد

اﳌادة 7

الـ ـ ـ ـطـ ـرفﲔ بـإب ـﻼغ الـ ـ ـ ـط ـرف اﻵخ ـر ،ك ـ ـ ـتـ ـابـي ـا وع ـب ـر الـق ـنـوات

 – 1يمكن ،ﰲ حالة الضرورة ،أن يتم إنشاء ﳉان فرعية
مـ ـت ـع ـددة ال ـق ـط ـاع ـات دائ ـم ـة أو مؤق ـت ـة قصد اﻻج ـت ـم ـاع خ ـﻼل
الفترة الفاصلة بﲔ دورتي اللجنة اﳌشتركة.
 – 2تلتزم اللجان الفرعية بعرض تقرير للجنة اﳌشتركة
خﻼل انعقاد دورتها ويمكن لها تبني أو تعديل أو رفض
توصيات اللجان الفرعية.
اﳌادة 8
كل من الطرفﲔ يتحمل النفقات اﳌتعلقة ﲟشاركة
ﳑثليه ﰲ اجتماعات اللجنة اﳌشتركة.
اﳌادة 9
يتم تسوية أي خﻼف بﲔ الطرفﲔ حول تفسير مواد
هذا اﻻتفاق ،باﳊوار عبر القناة الدبلوماسية.

 – 2يبقى هذا اﻻتفاق ساري اﳌفعول ﳌدة عشر )(10

الدبلوماسية ،بنيته ﰲ إنهاء العمل بهذا اﻻتفاق ،وذلك ستة
) (6أشهر قبل التاريخ اﶈدد ﻹنهائه.
حّرر ﲟنسك ﰲ  20فبراير سنة  ،2018من نسختﲔ
أصليتـ ـﲔ بـالـل ـغ ـات ال ـع ـرب ـيـة وال ـروس ـيـة واﻹنج ـلـيـزية ،وكل
النص ـوص متسـ ـاوي ـة ﰲ اﳊج ـية .وﰲ ح ـال ـة اﻻخت ـﻼف ﰲ
ج ـح النـص بالـلـغـة اﻹنجلـيزية.
التفس ـير ،ي ـر ّ
عن حكومة اﳉمهورّية

عن حكومة جمهورية

ية
اﳉزائرّية الّديمقراط ّ

بيﻼروس

ية
الّشعب ّ

عبد القادر مساهل

فﻼدمير ماكيي

وزير الشؤون اﳋارجية

وزير الشؤون اﳋارجية

مراسيم تنظيمّية
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
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

– 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،
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– 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
اﳌستوردة :

الهيئات الدولية اﳌعتمدة ﰲ اﳉزائر وكذا من طرف أعوانهم.

جه ـة للص ـناع ـات
– ﰲ إط ـار نظ ـام اﳌجم ـوع ـات اﳌـو ّ
التركيبية ،اﳌنصوص عليها ﲟوجب اﳌادة  ٥8من قانون

اﳌادة  : ٣ين ـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉـريـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

اﳌالية لسنة ،2٠٠٠
– مـن طرف اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﻻحتياجاتهم وبعمﻼتهم
الصعبة اﳋاصة ،اﳌنصوص عليها ﲟوجب أحكام اﳌادة ٦8

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(

