
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

طار تطبيق أ حاكم إلتعلمية رمق  ردة إحملجوزة إلقادمة من إلبدلإن إل وروبية، وإملس تو ، إملتعلقة ابلتسوية إملؤقتة لوضعية إملركبات 2021جوإن  03إلصادرة عن إلس يد إلوزير إل ول بتارخي  006يف إ 

نسانية، بس ند عبور دلى إمجلارك، وإليت مت بيعها دإخل إلوطن بعد ترق  طار إس تثنايئ والعتبارإت إ   لفات قاعدية غري يحيةة ميها بطريقة غري قانونية ومببصفة مؤقتة، من طرف رعااي أ جانب، يف إ 

قلمي إلوطين، بصفة مؤقتة ومبوجب س ند عبور دلى إمجلارك مهذإ إال جرإء إذلي خصت به أ حاكم إ دخالها لل  طرف رعااي  نلتعلمية وبطريقة حرصية إملركبات إحملجوزة، وإليت مت إس تريإدها وإ 

نسانية، قبل اترخي  جرإءإت خاصة، وتسهيلت إس تثنائية العتبارإت إ  طار إ  لوطنية، وإليت مت جحزها من طرف مصاحل إمجلارك أ و إملصاحل ، مع ترقميها وبيعها يف إلسوق إ2021جوإن  03أ جانب، يف إ 

 إل منية إل خرى 

 حسب إحلاالت إملسجةل إدانه:حيث ميكن ملاليك هذه إملركبات، تقدمي ملف طلب إسرتجاع مركباهتم وتسوية وضعيهتا، 

 خبصوص إملركبات إحملجوزة دلى مصاحل إمجلارك وإليت مل يصدر بشأ هنا حمك قضايئ هنايئ: -1

 ميكن إسرتجاع إملركبات إحملجوزة دلى مصاحل إمجلارك، وذكل من خلل:

رجاع إملركبة ملالكها أ و ذلوي إحلقوق  ؛رفع دعوى قضائية للسرتدإد وصدور أ مر قضايئ يأ مر اب 

درإج طلب إسرتدإد إملركبة من طرف  يدإع كفاةل قوقإحلذوي  مالكها أ وإ   ؛بصفة إس تثنائية ومؤقتة، مقابل إ 

 ( من قمية إملركبة؛%5)نس بة إملقدرة بـ  إلكفاةل قمية إملركبة من طرف مصاحل إمجلارك، وإليت حتتسب عىل أ ساسها قميةحتديد 

 حملجوزة عىل مس توى حمارش إلبدلية: صوص إملركبات إخب -2

 إملركبات إحملجوزة بأ مر قضايئ، وإملتوإجد عىل مس توى حمارش إلبدلية، من خلل: مت إسرتجاع ي

رجاع إملركبة ملالكها أ و ذلوي إحلقوق؛إسرتدإد أ مام إجلهات إلقضائية إخملتصة إليت أ صدرت أ مرإ ابحلجز، وصدور أ مر رفع دعوى   قضايئ يأ مر اب 

 ؛إملركبةاتق ماكل وتقع أ عباؤه عىل ع ( من قمية إملركبة، بعد ضبط قميهتا من طرف خبري معمتد تعينه إجلهات إلقضائية إخملتصة،5 %تسديد إلكفاةل دلى مصاحل إمجلارك، وإحملددة بنس بة )

 ؛دج(، يدفع للخزينة إلعمومية 10.000حتدد إلتاكليف إملرتتبة عن إلوضع ابحملرش مببلغ جزإيف قدره )

جرإءإت إلتسوية إملؤقتة عىل مس توى إجلهات إلقضائية ومصاحل إمجلارك ال بعد إستنفاذ اكفة إ    ال تسمل إملركبة إحملجوزة ملالكها إ 

جرإءإت إلتسوية إملؤقتة إحلاالت إلصادر بشأ هنا أ حاكم قضائية هنائية، أ و اكنت حمل تدإبري مصاحلة هنائية  تس تثىن  من إ 

جرإء مؤقت يف إنتظار صدور إلنص إلتنظميي إذلي حيدد كيقيات تطبيق أ حاكم إملادة ذإت إلتعلمية، وتشري  جرإء إلتسوية إملؤقتة هو إ  إملتعلق بتدإبري  2022من قانون إملالية لس نة  167أ ن إ 

  إلتسوية إلهنائية للمركبات

جرإء إلتسوية إملؤقتة،  خضاعها للمرإقبة إلتقنية، علوة عىل دفجتدر إال شارة أ نه، حيق ملاكل إملركبة إليت إس تفادت من إ  ع قس مية وبعد تسلميه س ند إلسري إملؤقت، إلقيام بتأ مني مركبته وإ 

ىل غاية تسوية وضعيهتا وبصفة هنائية، دون إلترصف إلس يارإت، للنتفاع هبا نص إلتنظميي إحملدد لكيفيات ، بعد صدور إل فهيا من خلل إلبيع أ و إلهبة أ و إلرهن، مع منعها من مغادرة إلرتإب إلوطين إ 

  2222من قانون إملالية  167إملادة أ حاكم  ورشوط تطبيق

قلمي إختصاص إملديرية إجلهوية للجامرك بس  مصاحلها لتقرب من طيف، اكفة إملوإطنني ماليك إملركبات إحملجوزة، وإليت تس تويف إلرشوط سالفة إذلكر، إوعليه، تدعو مصاحل إمجلارك إجلزإئرية عرب إ 

  2021/06/03/وأ  إملؤرخة يف 006لتعلمية إلس يد إلوزير إل ول رمق وفقا إحملجوزة  مركباهتممن أ جل تسوية وضعية ف، جيجل، جباية، برج بوعريرجي وإملس يةل(، عرب والايت الاختصاص )سطي

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة املالية

 املديرية العامة للجمارك

 املديرية اجلهوية للجمارك بسطيف

 املديرية الفرعية لإلعالم اآليل واالتصال

 بيــــــــــــان


