
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة

  2017يتضمن فتح حصص تعريفية لسنة  02/2017 إعالن رقم

 األوروبي االتحادالشراكة مع  اتفاقفي إطار  

الموافق لـ  1437صفر عام  24  في المؤرخ 306-15المرسوم التنفيذي رقم  من 9طبقاً ألحكام المادة           

البضائع، أو التصدير للمنتوجات و االستيرادتطبيق أنظمة رخص  ، المحدد لشروط و كيفيات 2015ديسمبر   06

حتى الساعة  2017أفريل  18 سا( صباحا وإلى غاية 8من الساعة الثامنة ) 2017أفريل  4من  إبتداء ُيــفتح

الشراكة مع  اتفاقحية و منتوجات الصناعة الغذائية، في إطار الفال سا(، حصص تعريفية للمواد 17الخامسة مساءا )

  .2017األوروبي لسنة  االتحاد

لمفعول، يمكن  والتنظيم الساري كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع

 الملف كامالً والمتكون من وذلك بإيداعبضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة،  له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو

 :التاليةالوثائق 

لالستعالم، يتم تحميلهما من الموقع  بالمتعامل االقتصادي، واستبيان للتعريف استمارة طلب الرخصة  •

 www.commerce.gov.dz االلكتروني لوزارة التجارة

 سجل التجاري،نسخة من ال •

 نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، •

 المنتوج، الكمية، القيمة، بلد منشأ وطريقة الدفع، تحدد الشكليةنسخة عن الفاتورة  •

 مستخرج الجدول الضريبي مصفى، •

شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان  •

 .األجراء االجتماعي لغير

 :يتم إيداع الملف كامالً، وفق اختيار المستورد، حسب صيغة من الصيغتين التاليتين

المديرية العامة والتصدير )بتحضير ودراسة طلبات رخص االستيراد  إما على مستوى األمانة التقنية المكلفة  .1

 ومنتوجات الصناعةحية حصص تعريفية للمواد الفال "الخارجية(، في ظرف مغلق يحمل عبارة للتجارة

ذلك في اآلجال مقابل وصل استالم، و "2017األوروبي لسنة  االتحادالشراكة مع  اتفاقالغذائية، في إطار 

 المحددة؛

المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص  إما إرساله مباشرة عن طريق البريد اإللكتروني إلى األمانة التقنية  .2

 :للتجارة الخارجية/وزارة التجارة(، إلى العنوان التالي العامة االستيراد و التصدير )المديرية

licences.tarifaires@mincommerce.gov.dz 

 .فيما يخص اإلرسال اإللكتروني للملفات، يعتبر الرد على البريد اإللكتروني للطالبين بمثابة وصل استالم

 .الخاضعة للحصص التعريفية على الموقع اإللكتروني المشار إليه سالفاً  قائمة المنتوجات على االطالعيمكن 

 021-89-75-23 يرجى االتصال باألمانة التقنية على الرقم التالي و لكل معلومة إضافية،

 ملفات المرفقة للتحميل:ال

 . قائمة المنتوجات   .1

  ،  استمارة طلب الرخصة   .2

 ستبيان للتعريف بالمتعامل االقتصادي،ا  .3

 وزارة التجارة
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