
العدد العدد 44
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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

األحد األحد 23  جمادى الثجمادى الثّانية عام انية عام 1428 هـهـ
اHوافق اHوافق 8  يوليو سنة   يوليو سنة 2007 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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rالطارف -
rأم البواقي -

rبجاية -
rسطيف -
rسيلةHا -

- برج بوعريريج.

6 :  : �ـــتــــد اخـــتـــصـــاص اHـــركــــز اجلـــهـــوي لإلعالم اHــاداHــادّة ة 
والـــــوثـــــائق لـــــورقــــلـــــة إلـى اجملــــال اإلقـــــلـــــيـــــمي Hـــــديـــــريــــات

الضرائب لكل من :
rاألغواط -
rورقلة -
rالوادي -

rتامنغست -
rإيليزي -
- غرداية.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 7 جمادى األولى عام 1428 اHوافق
24  مايو سنة 2007.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ فيقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 26 ربـــيع الـــثـــاني عـــام ربـــيع الـــثـــاني عـــام
1428 اHــــوافق  اHــــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة r2007 يـــحـــدد قـــائـــمـــةr يـــحـــدد قـــائـــمـــة

اHـــنـــتـــوجـــات واHـــواد والــبـــضـــائـع اخلـــاضـــعـــة لـــدفـــتــراHـــنـــتـــوجـــات واHـــواد والــبـــضـــائـع اخلـــاضـــعـــة لـــدفـــتــر
الشروط عند التصدير.الشروط عند التصدير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

 rووزيـر التجــارة
- �قـتـضى  األمر رقم 03 -04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عــام 1424 اHـوافق 19 يــولـيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

rوتصديرها
-  و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 06 -24  اHـؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عـــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة2006
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2007 ال سـيــمـا اHـادّة 84

rمنه

- و�قـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1427 اHــوافق  25 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
-  و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 07-102 اHؤرخ
في 14 ربــيـع األول عـام 1428 اHــوافق 2 أبــريل ســنـة 2007
الــذي يـــحـــدد شــروط تـــصـــديــر بـــعض اHـــنـــتــوجـــات واHــواد

rوالبضائع

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07-102 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام
1428 اHــوافق 2 أبــريل ســنـة 2007 واHــذكــورأعالهr  يــهــدف

هــــذا الـــــقــــرار إلـى حتــــديـــــد قــــائـــــمــــة اHـــــنــــتـــــوجــــات واHــــواد
والبضائع اخلاضعة لدفتر الشروط عند التصدير.

اHـادة اHـادة 2 : :  ترفق الـقائـمة اHـنصـوص علـيهـا في اHادّة
األولى أعاله �لحق هذا القرار.

اHــادة اHــادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائــــر في 26 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عـــــام 1428
اHوافق  14 مايو سنة 2007.

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير اHاليةوزير اHالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

اHلحـــــــقاHلحـــــــق

قائمة اHنتوجات واHواد والبضائع اخلاضعة لدفترقائمة اHنتوجات واHواد والبضائع اخلاضعة لدفتر
الشروط عند التصديرالشروط عند التصدير

الصنف أ : نفايات اHعادن احلديدية وغير احلديدية :الصنف أ : نفايات اHعادن احلديدية وغير احلديدية :

72.04.10.00 - خــــــــــردة وفــــــــــضـالت مـن حــــــــــديــــــــــد صـب

(ظهر).

72.04.21.00 - من صلب مقاوم للصدأ.

72.04.29.00 - غيرها.
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72.04.30.00 - خــــردة وفـــضـالت من حــــديــــد أو صــــلب

مطلي بالقصدير.

72.04.41.00 - خـــراطــة ورقـــائـق وشـــظــايـــا وفـــضالت

الـــطــــحن والــــنــــشـــارة وبــــرادة وســــواقط عــــمـــلــــيــــة الـــبــــصم
والتقطيع وإن كانت في حزم.

72.04.49.00 - غيرها.

74.04.00.00 - فضالت وخردة من النحاس.

76.02.00.00 - فضالت وخردة من األHنيوم.

78.02.00.00 - فضالت وخردة من الرصاص.

79.02.00.00 - فضالت وخردة من الزنك.

81.01.97.00 - فــــــضـالت وخــــــردة مـن الــــــتــــــنــــــغــــــســــــ�

(الولغرام ).

81.02.97.00 - فضالت وخردة من اHوليبدين.

81.03.30.00 - فضالت وخردة من التنتال.

81.04.20.00 - فضالت وخردة من اHاغنسيوم.

81.05.30.00  - فــضـالت وخــردة مـن اHــات الـــكـــوبــلت

ومنتجات وسيطة أخرى من عمليات تعدين الكوبلت.

81.06.00.30 - فضالت وخردة من البزموث.

81.07.30.00 - فضالت وخردة من الكادميوم.

81.08.30.00 - فضالت وخردة من التيتانيوم.

81.09.30.00 - فضالت وخردة من الزيركنيوم.

81.10.20.00 - فضالت وخردة من األنتيموان.

81.11.00.30 - فضالت وخردة من اHنغنيز.

81.12.13.00 - فضالت وخردة من البريليوم.

81.12.22.00 - فضالت وخردة من الكروم.

rم. م. 81.12.92.00 - فـــــــضـالت وخــــــردة اجلــــــارمـــــــنــــــيــــــوم
فضالت وخردة الفانديوم.

81.12.52.00 - فضالت وخردة من التاليوم.

81.13.00.10 - فضالت وخردة من السيرميت.

الصنف ب : اHواد اخلام :الصنف ب : اHواد اخلام :

1 ) صالل واجللود اخلام : ) صالل واجللود اخلام :

41.01 - صالل و( جلـود غيـر مدبـوغة ) من فـصيـلتي

الـبقـر أو اخليل ( طـرية أو ¤ـلحـة أو مجـففـة أو مكـلسة أو

محمضة أو محفـوظة بطريقة أخرى ولكـنها غير مدبوغة
أو مـرققـة ( بارشـمانـت ) أو مشـغولـة بطـريقـة أخرى وإن

كانت منتوفة أو مشطورة.

41.02 - جــلــود خـام من فــصــيـلــة الــضـان ( طــازجـة أو

¤ــلــحـة أو مــجــفــفـة أو مــكــلــسـة أو مــحــمــضـة أو مــحــفــوظـة
بـطريقـة أخرى لـكنهـا غيـر مدبـوغة وال مرقـقة وال مـكسوة
أو مهـيأة أكـثر من ذلك ) وإن كـانت منتـوفة أو مـشطورة
عدا تـلك اHـستـثـناة �ـوجب اHالحـظة 1 (C) من الـفصل 41

من التعريفة اجلمركية.

41.03 - جــــلـــود خــــام أخــــرى ( طــــازجــــة أو ¤ــــلــــحـــة أو

مجففة أو مكـلسة أو محمضة أو محـفوظة بطريقة أخرى
ولـكــنـهــا غـيــر مـدبــوغـة أو مــرقـقــة ( بـرشــمـان ) وال مــهـيـأة
أكـــثــــر ) وإن كـــانت مــــنـــتــــوفـــة أو مــــشـــطــــورة عـــدا اجلــــلـــود
اHـسـتـثـنـاة �ـوجب اHالحـظـات 1 (B) أو  1 (C) من الـفـصل

41 من التعريفة اجلمركية.

41.04.11.00 - جــــلـــد الــــبـــقــــر أو اخلــــيل احملـــبـب كـــلــــيـــا

واحملـبب الـغيـر اHـشـطـور واHـدبـوغ والرطب ( �ـا في ذلك
wet -blue ) غير اHشطور.

41.04.19.00 - غيرها.

41.05.10.00 - جـــلـــود مـــدبـــوغـــة رطـــبــــة من فـــصـــيـــلـــة

األغـنـام مـنـتـوفـة وإن كانـت مشـطـورة لـكن غـيـر مـشـغـولة
بـــطــــريـــقـــة أخــــرى فـي حــــالـــــة الــــرطــــوبـــة (�ــا في ذلك

.(wet- blue

41.06.21.00 - جـــلـــود مــدبـــوغــة مـــنـــتــوفـــة رطـــبــة من

فــصــيــلــة اHــعــز وإن كــانت مــشــطــورة لــكن غــيــر مــشــغــولـة
.(wet-blue ا في ذلك�) بطـريقة أخرى في حالة الرطوبة

41.06.91.00 - جـلــود مــدبـوغــة رطــبـة مـن  حـيــوانـات

.( wet -blue ا في ذلك� ) أخرى

2 ) الفلW اخلام : ) الفلW اخلام :

45.01.10.00 - فلW طبيعيr خام أو محضر بطريقة

بسيطة.

45.01.90.00 - غيره.

الصنف ج :  اHعدات والتجهيزات :الصنف ج :  اHعدات والتجهيزات :

rاألسالك الهاتفية والكهربائية -

rركبةHركبة وغير اHراكز الهاتفية اHا -

rالسكك احلديدية ومقاطعها -
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rمصانع مفككة -
r( منزلية وصناعية ) آالت وأجهزة مستعملة -

rقطع غيار مستعملة -
rبطاريات مستعملة -

rأنابيب إنفالت كتاليتيك مستعملة -
- حطام العربات واآلالت.

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة

قــــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 16 ج جــــــــــــمــــــــــــــادى األولىادى األولى
عامعام 1428 اHوافق اHوافق 2  يون  يونـيو سنة يو سنة r2007  يحr  يحـدد تنظيمدد تنظيم

مديرية السياحة بالوالية في مكاتب.مديرية السياحة بالوالية في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

rاليةHووزير ا
rووزير السياحة

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في 27 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1427 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 06-177 اHـؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عــــام 1427 اHــــوافق 31 مــــايــــو ســــنــــة
2006 واHــــتــــضــــمن إحلــــاق اHــــديــــريـــة الــــعــــامــــة لــــلــــوظــــيــــفـــة

r(األمانة العامة للحكومة ) العمومية برئاسة اجلمهورية
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-216 اHؤرخ
في 4 جـــمـــادى األولى عــام 1426 اHــوافق 11 يــونـــيـــو ســـنــة

rتضمن إنشاء مديرية السياحة بالواليةH2005 وا

- و�ـقـتـضى  اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقــتـضى  الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في
27 ذي احلــــجــــة عــــام 1422 اHــــوافق  11 مــــارس ســــنــــة 2002

الـذي يحدد تـنظـيم اHديريـة الوالئـية للـسيـاحة والصـناعة
rالتقليدية في مكاتب

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام  اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 05-216 اHــؤرخ في 4 جــمــادى األولى عــام
1426 اHـوافق 11 يونـيو سـنة 2005 واHذكـور أعالهr يـهدف

هذا الـقرار إلى حتـديد تـنـظيم مـديريـة السـياحـة بالـوالية
في مكاتب.

اHــاداHــادّة ة 2 : :  تــتـــضــمـن مــصـــلــحـــة تــنـــمــيـــة الــنـــشــاطــات
السياحية ما يأتي :

- مـــكـــتب دعـم الـــتـــنـــمــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة والـــفـــنـــدقـــيــة
rناخيةHواحلموية وا

- مـكـتب تـأطـيـر الـنـشـاطـات الـسـيـاحـيـة والـفـنـدقـيـة
rناخيةHواحلموية وا

- مكتب متابعة االستثمار واإلحصائيات.

اHــاداHــادّة ة 3 : :  تــتــضـــمن مــصــلـــحــة مــتـــابــعــة الـــنــشــاطــات
السياحية واHراقبة ما يأتي :

rمكتب االعتمادات والترخيصات -

- مكـتب مـراقـبة الـنـشاطـات الـسـياحـيـة والـفنـدقـية
rناخيةHواحلموية وا

- مــكــتب نــوعــيــة اخلــدمــات الــســيـاحــيــة والــفــنــدقــيـة
واحلموية واHناخية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  تــتـــضــمـن مـــصــلـــحــة اإلدارة والـــوسـائل
ما يأتي :

rWستخدمHمكتب  ا -

- مكتب  اHيزانية والوسائل.

اHــادة اHــادة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرخ في 11 مارس سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 2 يونيو سنة 2007.

عن وزيرعن وزير اHالية اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفةاHدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

جمال خرشيجمال خرشي

عن وزير الدولةr وزيرعن وزير الدولةr وزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزيروزير السياحة السياحة
نور الدين موسىنور الدين موسى


