
العدد العدد 49

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 24  شوال عام   شوال عام 1435هـهـ

اIوافق اIوافق 20 غشت  غشت سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



24 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 849
20 غشت سنة  غشت سنة 2014 م م

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مــرســوم  تــنــفــيــذي رقم مــرســوم  تــنــفــيــذي رقم 14-219 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــوال عــام شــوال عــام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 11 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2014 يــتــمم اIــرســومs يــتــمم اIــرســوم

الـــتـــنــــفـــيــــذي رقم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقم 10-89 اIــــؤرخ في  اIــــؤرخ في 24 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1431 اIـوافق  اIـوافق 10 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2010 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
كـــيــــفـــيـــات مـــتــــابـــعــــة الـــواردات الـــــمـــعـــفــــاة مـنكـــيــــفـــيـــات مـــتــــابـــعــــة الـــواردات الـــــمـــعـــفــــاة مـن
الــــحـــــقـــــوق الـــــجــــمـــــركـــيـــــة فـي إطــــار اتــــفـــاقــــيـــاتالــــحـــــقـــــوق الـــــجــــمـــــركـــيـــــة فـي إطــــار اتــــفـــاقــــيـــات

التبادل احلـر.التبادل احلـر.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
الــمـــؤرخ فـي 28 جـــمـــادى الـــثـــانــيـــة عـــام 1435 اIـوافق
28 أبـــريـل ســنـة 2014 والــمــتــضــمـن تــعــيــيـن الــوزيـر

sاألول

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم  التـنفـيذي رقم 10-89 اIؤرخ
في 24 ربــــيـع األول عــــام 1431 اIـــــوافق 10 مــــارس ســـــنــــــة
2010 الـذي  يـحـدد كـيـفـيــات مـتـابـعـة الـواردات اIـعـفـاة من

sاحلــقــوق اجلـمــركــيـة فــي إطــار اتــفــاقـيــات الــتـبــادل احلـــر
sتممIعدل واIا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

الـــــــمــــــادة األولـى : الـــــــمــــــادة األولـى :  يـــــتــــــمــم هـــــذا اIــــــرســـــوم أحـــــكـــــام
اIرسوم  الـتنـفيذي رقم 10-89 اIؤرخ في 24 ربيع األول
عــــام 1431 اIــــوافق 10 مــــارس ســــنــــــة 2010 الــــذي  يــــحـــدد
كــــيــــفــــيـــــات مــــتــــابــــعـــــة الــــواردات اIـــعـــفــــاة من احلـــقـــوق
اجلـــمــركــيــة فـي إطـــار اتــفـــاقــيــات الــتــبــادل احلــــرs اIــعــدل

واIتمم.

اIادة اIادة 2 :  : تتـمم أحكام اIادة 4 من اIرسـوم التنـفيذي
رقم 10-89 اIــــؤرخ في 24 ربـــيع األول عـــام 1431 اIــــوافق
sــذكــور أعالهIــتــمم واIــعــدل واIا s 2010 10 مــارس ســنــــة

كما يأتي :

" اIـادة 4 : يـجب أن يــرفق طـلب اإلعـفـاء من احلـقـوق
اجلمركية بالوثائق اآلتية :

1 -  بالنسبة للشخص الطبيعي : -  بالنسبة للشخص الطبيعي :

s...........(بدون تغيير )............... -

s...........(بدون تغيير )............... -

- شـهـادة عدم اإلخـضـاع لـلـضـريبـة مـصـفـاة أو شـهادة
sاستحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع

- نـسخة مصـادق عليهـا من شهادة حتيـX االستيفاء
أو شــــهـــادة تـــثـــبـت الـــوضـــعــــيـــة إزاء الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني
لـلتـأمـينـات االجـتمـاعـية لـلـعمـال األجـراء و/ أو الصـندوق

الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء.

2 -  بالنسبة للشخص اIعنوي : -  بالنسبة للشخص اIعنوي :
s...........(بدون تغيير )............... -
s...........(بدون تغيير )............... -
s...........(بدون تغيير )............... -

- شـهـادة عدم اإلخـضـاع لـلـضـريبـة مـصـفـاة أو شـهادة
sاستحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع

- نـسخة مصـادق عليهـا من شهادة حتيـX االستيفاء
أو شــــهـــادة تـــثـــبـت الـــوضـــعــــيـــة إزاء الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني
لـلتـأمـينـات االجـتمـاعـية لـلـعمـال األجـراء و/ أو الصـندوق

الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء".

اIادة اIادة 3 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 11
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل


