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ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 31 ديـســمــبـر 
سـنة سـنة r r2013 يـحدد قـائـمة الـبضـائع اخلـاضعـة لرخـصةيـحدد قـائـمة الـبضـائع اخلـاضعـة لرخـصة
الـــــتـــــنـــــقل طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة الـــــتـــــنـــــقل طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة 220 مــن قــــــانــــــون مــن قــــــانــــــون

الـجمارك.الـجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اIـــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمن
قـانـون اجلـمـاركr اIـعـدل واIـتـممr ال سـيـمـا اIـواد 29 و220

rإلى 225 و 324 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و �ــقــتــضـى الــقــرار اIــؤرخ في 2 رجب عــام 1428
اIـوافق 17 يـولـيـو سـنة 2007 الذي يـحـدد قـائمـة الـبـضائع
اخلـــاضــعــة لـــرخــصـــة الــتــنـــقل طـــبــقــا ألحـــكــام اIــادة 220 من

rقانون اجلمارك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اIادة األولى : اIادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اIادة 220 من الـقانون
رقم 79-07 اIـــــؤرخ في 21 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة r1979 اIـــــعــــدل
واIـــتــمـم واIــذكـــور أعالهr يـــهــدف هـــذا الــقـــرار إلى حتـــديــد

قائمة البضائع اخلاضعة لرخصة التنقل.
اIـادةاIـادة 2 :  : حتــدد قــائــمــة الــبــضــائع اخلــاضــعــة لــرخــصـة
الـتـنــقل داخل اIـنــطـقـة الــبـريـة من الــنـطــاق اجلـمـركي في

اIلحق (1) لهذا القرار.
اIادةاIادة 3 :  : يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :

- الــذي يـــتم داخل اIــديــنـــة ذاتــهــا الــتـي يــوجــد فــيــهــا
مــوطن اIـالــكــX أو احلــائــزين أو اIـعــيــدين بــيع الــبــضـائع
اIنصـوص عليها في اIلحق (1) لهذا القرارr ما عدا النقل

rناطق الواقعة باجلوار األقرب للحدودIالذي يتم في ا
- الذي يقوم به الرحل بـالنسبة لـلبضائع التي حتدد

rطبيعتها وكميتها بقرار من الوالي اخملتص إقليميا
- الــذي يــتـعــلـق بـبــضــائع ال تــتــجــاوز كــمــيــاتــهـا تــلك

احملددة في اIلحق (2) لهذا القرار. 
اIادةاIادة 4 :  : تلغـى أحكام الـقرار اIؤرخ في 2 رجب عام

1428 اIوافق 17 يوليو سنة 2007 واIذكور أعاله.

اIـادةاIـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1435 اIــوافق 31
ديسـمبـر سنة 2013.                                كـر» جوديكـر» جودي        

ــــــــــــــــــــــــــ
اIلحـق اIلحـق 1

قائمة البضائع اخلاضعة لرخصة التنقل في اIنطقة البرية للنطاق اجلمركيقائمة البضائع اخلاضعة لرخصة التنقل في اIنطقة البرية للنطاق اجلمركي

0101.21.00

0101.29.00

01.02

01.04

م 0106.13.10
م 0106.13.90

04.02 إلى 04.06

04.07

م 0602.90.90
م 0703.10.00

07.13

خيول أصيلة لإلنسال
خيول أخرى

حيوانات حية من فصيلة األبقار
حيوانات حية من فصيلة األغنام أواIاعز

جمال (وحيدة السنم) من ساللة أصيلة
جمال (وحيدة السنم) أخرى

حليب ومشتقاته
بيض العصافيرr بقشرهr طازج أو محفوظ أو مطبوخ

شتائل النخل
بصل طازج أو مبرد

بقول ذات قرون جافةr منزوعة القرونr مقشرة أو مكسرة

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة



19  شعبان  شعبان عام عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1435
17 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م م

اIلحـق اIلحـق 1  (تابع) (تابع)

0804.10.10

0804.10.50

0804.10.90

الفصل 10
الفصل11

1507.90.00

1701.91.00

1701.99.00

م 1901.10.90
1901.90.00

19.02

م19.05
 20.09

2201.10.00

2202.10.00

م 23.02
2402.20.10

2402.20.90

2402.90.00

24.03

م 2501.00.90
25.23

م 27.10
الفصل 30

40.11

م (41.01 إلى41.03)
م (57.01 إلى57.05)

72.13

م 72.14

تمر طازج "دڤلة نور"
تمر طازج غيره

تمر جاف
حبوب

(Xجلوت) دابوق القمح rXاينول rنشاء حبوب ودرنات r(مالت) شعير ناشط rمنتجات مطاحن
زيت اIائدة من الصويا

سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة
غيرها (سكر)
حليب األطفال

غيرها 
عـجـائن غـذائـيـةr وإن كـانت مـطـبـوخـة أو محـشـوة (بـالـلـحم أو �ـواد أخـرى) أو احملـضـرة بـطـريـقة
أخرىr مـثل الـسبـاغيـتيr اIـعكـرونةr الـشعـريـة أو الالزانيـاr الرافـيـوليr الكـانيـلـوني أو الكـسكس

وإن كان محضرا 
بسكويت

عــصــيــر فــواكه (�ــا فــيــهــا سالفــة الـــعــنب) وعــصــيــر خــضــرr غــيــر مــخــتــمــرr وغــيــر مــضــاف إلــيه
مشروبات روحيةr وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد حتلية أخرى

مياه معدنية أو مياه غازية
ميـاهr �ا فـيـها اIـيـاه اIعـدنيـة واIـياه الـغازيـةr احملـتويـة علـى سكـر مضـاف أو مـواد محـليـة أو مـنكـهة

أخرى
نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معاجلة احلبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة

تبغ أبيض
غيرها
غيرها

أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعةr " تبغ متجانس " أو " مجدد "r خالصات وصلصة تبغ
ملح معد للمائدة

إسـمــنت مـائي بــكـافـة أنـواعـه (�ـا فـيه اإلســمـنت اIـكــتل غـيـر اIــطـحـون اIــسـمى "كـلــنـكـر")r وإن كـان
ملونا

وقــود
منتجات صيدالنية للطب البشري أو احليواني

إطارات مطاطية جديدة
جلود خامة

زرابي تقليدية
عيـدانr مشكلة باألسـطوانات باحلرارةr بشكل لـفات غير منتـظمة اللفr من حديد أو من صلب

غير مخلوط
قضبان من حديد أو من صلب غير مـخلوطr غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق باألسطوانات

أو السحب أو البثقr باحلرارة �ا فيها القضبان اIفتولة بعد الترقيق باألسطوانات (حديد بناء)

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة
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اIلحـق اIلحـق 1  (تابع) (تابع)

م 72.15
م 7321.11.90

74.04

8415.10.90

م 84.18
م 8516.60.00
م 8528.71.90

م 85.44
9401.80.00

م 9404.29.00
الفصل 97

قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط (حديد بناء)
أجهزة طبخ مشغلة بالغاز
نفايات وخردة النحاس

آالت تكييف الهواء من النوع اIعد للنوافد أو اجلدران أو من نوع "سبليت سستم"
ثالجات وبرادات ومجمدات
أجهزة طبخ مشغلة بالكهرباء
تلفزيونات وأجهزة استقبال

أسالك معزولة مستعملة للكهرباء   
مقاعد أخرى

أفرشة مصنوعة من اإلسفنج
أغراض فنيةr جتميعية أو عتيقة  

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة

اIلحـق اIلحـق 2
كميات البضائع اIعفاة من رخصة التنقلكميات البضائع اIعفاة من رخصة التنقل

0101.21.00

0101.29.00

01.02

01.04

م 0106.13.10
م 0106.13.90

04.07

م 0703.10.00
07.13

0804.10.10

0804.10.50

0804.10.90

الفصل 10
11.01

11.02

م 11.03
1507.90.00

1701.91.00

1701.99.00

م 1901.10.90

خيول أصيلة لإلنسال
خيول أخرى

حيوانات حية من فصيلة األبقار
حيوانات حية من فصيلة األغنام أواIاعز

جمال (وحيدة السنم) من ساللة أصيلة
جمال (وحيدة السنم) أخرى

بيض العصافيرr بقشرهr طازج أو محفوظ أو مطبوخ
بصل طازج أو مبرد

بقول ذات قرون جافةr منزوعة القرونr مقشرة أو مكسرة
تمر طازج "دڤلة نور"

تمر طازج غيره
تمر جاف

حبوب
دقيق احلنطة (قمح) أو دقيق خليط (حنطة مع شيلم)

دقيق احلبوبr عدا دقيق احلنطة (قمح) أو دقيق خليط (حنطة مع شيلم)
سميد احلبوب 

زيت اIائدة من الصويا
سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة

غيرها (سكر)
حليب األطفال

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة

01 رأس

01 رأس

01 رأس

03 رؤوس

01 رأس 

01 رأس 

25 كلغ

100 كلغ

100 كلغ

25 كلغ

25 كلغ

100 كلغ

100 كلغ

100 كلغ

100 كلغ

200 كلغ

50 ل

50 كلغ

50 كلغ

50 كلغ

الكمياتالكميات
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اIلحـق اIلحـق 2  (تابع) (تابع)

1901.90.00

19.02

م 19.05
20.09

2201.10.00

2202.10.00

م 23.02
2402.20.10

2402.20.90

2402.90.00

24.03

م 2501.00.90
25.23

40.11

م (41.01 إلى41.03)
م (57.01 إلى57.05)

72.13

م 72.14

م72.15
م7321.11.90

8415.10.90

م 84.18
م 8516.60.00
م 8528.71.90
م 9404.29.00

غيرها 
عــجـــائن غــذائــيــةr وإن كـــانت مــطــبــوخـــة أو مــحــشــوة (بــالـــلــحم أو �ــواد أخــرى) أو
rالــشــعــريــة أو الـالزانــيـا rــعــكـرونــةIا rمــثـل الـســبــاغــيــتـي rاحملـضــرة بــطــريــقــة أخــرى

الرافيوليr الكانيلوني أو الكسكس وإن كان محضرا 
بسكويت

عصـير فـواكه (�ا فـيهـا سالفة الـعنب) وعـصيـر خضـرr غيـر مخـتمـرr وغيـر مضاف
إليه مشروبات روحيةr وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد حتلية أخرى

مياه معدنية أو مياه غازية
مـياهr �ـا فيهـا اIيـاه اIعـدنية واIـياه الـغازيـةr احملتويـة على سـكر مـضاف أو مواد

محلية أو منكهة أخرى
نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معاجلة احلبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة

تبغ أبيض
غيرها
غيرها

rتـبغ مـتـجـانس أو مـجـدد r" أنـواع أخـرى من تـبـغ مـصـنع أو " أبـدال تـبغ مـصـنــعـة
خالصات وصلصة تبغ

ملح معد للمائدة
إسـمــنت مــائي بــكـافــة أنــواعه (�ــا فـيه اإلســمــنت اIــكـتـل غـيــر اIــطـحــون اIــسـمى

"كلنكر")r وإن كان ملونا 
إطارات مطاطية جديدة

جلود خامة
زرابي تقليدية

عـيـدانr مــشـكـلـة بــاألسـطـوانـات بــاحلـرارةr بـشــكل لـفـات غـيــر مـنـتـظــمـة الـلفr من
حديد أو من صلب غير مخلوط

قـضـبان من حـديـد أو من صلب غـيـر مـخلـوطr غـير مـشـغولـة بـأكثـر من الـطرق أو
التـرقيق بـاألسطـوانات أو الـسحـب أو البـثقr باحلـرارة �ا فـيهـا القـضبـان اIفـتولة

بعد الترقيق باألسطوانات (حديد بناء)
قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط (حديد بناء)

أجهزة طبخ مشغلة بالغاز
آالت تكييف الهواء من النوع اIعد للنوافذ أو اجلدران أو من نوع "سبليت سستم"

ثالجات وبرادات ومجمدات
أجهزة طبخ مشغلة بالكهرباء
تلفزيونات وأجهزة استقبال
أفرشة مصنوعة من اإلسفنج

تعيX البضائعتعيX البضائعرقم التعريفةرقم التعريفة

50 كلغ

50 كلغ

50 كلغ

200 ل

200 ل

200 ل

100 كلغ

01 كلغ

01 كلغ

01 كلغ

01 كلغ

100 كلغ

500 كلغ

04 وحدات

03 وحدات

03 وحدات

10 قناطير

10 قناطير

10 قناطير

02 وحدات

02 وحدات

02 وحدات

02 وحدات

02 وحدات

02 وحدات

الكمياتالكميات


