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 وزارة التجارة

البضائع بواسطة رخص يتضمن فتح حصص كمية الستيراد المنتوجات و 2017/03إعالن رقم 
 .2017االستيراد لسنة 

 إعالن 

الموافق لـ  1437صفر عام  24المؤرخ في  306-15من المرسوم التنفيذي رقم  9طبقاً ألحكام المادة 
أو التصدير للمنتوجات  االستيرادالمحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص  ،2015ديسمبر  06

، الذي ينص على إمكانية توسيع قائمة 2017من أفريل  للفاتح  01/2017لإلعالن رقم  وطبقاً  البضائع،و
صباحا   سا  8من الساعة الثامنة  2017 ماي   31من  ابتداء، ُيــفتح االستيرادالسلع المعنية بنظام رخص 

 :سا، حصص كمية الستيراد المنتوجات التالية17حتى الساعة الخامسة مساءا  2017جوان  14وإلى غاية 

  :لمواد الكهرومنزليةا .1

 Position Tarifaire   Nature du produit 

84 15  Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, à l’exclusion des collections destinées aux 

industries de montage et Collections dites CKD. 

84 18  Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, à l’exclusion des collections destinées aux industries de 

montage et Collections dites CKD . 

84 22  Machines à laver la vaisselle, à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage et 

Collections dites CKD . 

84 50  Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, à l’exclusion des collections destinées 

aux industries de montage et Collections dites    CKD . 

85 28  Appareils de réception de télévision, à l’exclusion des collections destinées aux industries de 

montage et Collections dites CKD . 

  

  :النقالالهاتف لشبكات  .2

 Position 

Tarifaire  
 Nature du produit 

85 17 12 91 00  Téléphones cellulaires ou téléphones mobiles 

85 17 12 99 00    - - - Autres 

  :التجميلمواد  .3

 Position 

Tarifaire  
 Nature du produit 

Chapitre 33 
Produits cosmétiques relevant du chapitre 33 à l’exception des matières 

premières et intrants. 

 والتنظيم الساريكل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع  
 وذلك بإيداعالمفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، 

 :التاليةالملف كامالً والمتكون من الوثائق 



، لالستعالم، يتم تحميلهما من الموقع قتصادياستبيان للتعريف بالمتعامل االو  استمارة طلب الرخصة ▪
 ،  www.commerce.gov.dz  االلكتروني لوزارة التجارة

 نسخة من السجل التجاري، ▪
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، ▪
 كمية، القيمة، بلد منشأ وطريقة الدفع،المنتوج، ال الشكلية تحددنسخة عن الفاتورة  ▪
 مستخرج الجدول الضريبي مصفى، ▪
شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان  ▪

 .االجتماعي لغير األجراء

 :التاليتينيغتين يتم إيداع الملف كامالً، وفق اختيار المستورد، حسب صيغة من الص

التصدير )المديرية إما على مستوى األمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص االستيراد و .1
إعالن عن فتح حصص كمية لالستيراد لسنة  "العامة للتجارة الخارجية(، في ظرف مغلق يحمل عبارة

 ذلك في اآلجال المحددة؛" مقابل وصل استالم، و2017
إما إرساله مباشرة عن طريق البريد اإللكتروني إلى األمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات  .2

  :)المديرية العامة للتجارة الخارجية/وزارة التجارة(، إلى العنوان التالي التصديررخص االستيراد و
licences.avis3@commerce.gov.dz 

  .لملفات، يعتبر الرد على البريد اإللكتروني للطالبين بمثابة وصل استالمفيما يخص اإلرسال اإللكتروني ل
عليها عبر  االطالعيجدر التذكير بأن قائمة السلع المعنية بالحصص الخاضعة لرخص االستيراد، يمكن 

توسع هذه القائمة لمنتوجات وحصص أخرى، في الوقت  يمكن أنالموقع اإللكتروني السالف الذكر، كما 
 .حسب نفس اإلجراءات المذكورة سالفاً اسب والمن

 .يجب أن تتوافق السلع المعنية بهذا اإلعالن مع معايير الجودة والسالمة المتعلقة بها
  021.89.75.23: يرجى االتصال باألمانة التقنية على الرقم التالي إضافية، ولكل معلومة

 
 وزارة التجارة

 

http://www.commerce.gov.dz/media/avis/source/dgce/licences/licence01042017/formulaire01042017.xls
http://www.commerce.gov.dz/media/avis/source/dgce/licences/licence01042017/questionnaire01042017.pdf
http://www.commerce.gov.dz/

