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املؤرخة في : .......................تأشيرة رقم : ................   

 

 

 

 

  02امللحق رقم 

 

دفتر الشروط املسبق للترخيص واملتعلق بآليات تأطير 

عمليات تصدير بعض املواد واملنتوجات املصنعة أساسا 

من تحويل ورسكلة نفايات املعادن الحديدية وغير 

 الحديدية



 

 02امللحق رقم 

دفتر الشروط املتعلق بآليات تأطير عمليات تصدير بعض املواد واملنتوجات املصنعة 

 أساسا من تحويل ورسكلة نفايات املعادن الحديدية وغير الحديدية

 

اإللتزامات التي يجب أن يخضع لها كل  يهدف دفتر  الشروط هذا، إلى تحديد املادة األولى :

متعامل إقتصادي يقوم بتصدير بعض املواد واملنتوجات املصنعة أساسا من تحويل ورسكلة 

وغير الحديدية وذلك طبقا ألحكام التعليمة الوزارية املشتركة  نفايات املعادن الحديدية

 هذه املواد واملنتوجات .التي تحدد آليات تأطير عمليات تصدير  2021جوان  23املؤرخة في 

ال يمكن تصدير إال املواد واملنتوجات التي ينتجها متعاملون إقتصاديون يمارسون  : 2املادة 

نشاط التحويل والرسكلة بصفة قانونية أو التي تقتنيها املؤسسات املصدرة من املتعاملين 

 اإلقتصاديين املذكورين .

ملوجهة للتصدير املنصوص عليها في املادة الثانية من يتم تخزين املواد واملنتوجات ا : 3املادة 

دفتر الشروط من طرف متعاملين اقتصاديين يتوفرون على منشآت مهيأة لهذا الغرض 

 وبطريقة ال تلحق أي ضرر بالبيئة وصحة وسالمة املواطنين وأمنهم .

 : تيةيجب أن يكون طلب الحصول على دفتر الشروط مرفقا بالوثائق اآل : 4املادة 

 بطاقة االستعالمات امللحقة بدفتر الشروط هذا ؛ -

اإلعتمادات الالزمة وفق القوانين املنظمة ملمارسة نشاط جمع ، رسكلة  بالنسبة للمنتجين : -

 وتحويل املعادن والصادرة عن وزارة البيئة و/أو السلطات املعنية ؛

 مبدئي مع منتج معتمد ؛مذكرة إتفاق أو عقد تجاري بالنسبة للمصدر غير املنتج :  -

 كل وثيقة أخرى مطلوبة وفق التنظيم املعمول به . -
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يتعين على املصدر عند كل عملية تصدير أن يسهر تحت مسؤوليته على إثبات  : 5املادة 

 مصدر املواد األولية للمنتوجات واملواد املوجهة للتصدير .

( قابلة للتجديد ، بطلب من املصدر 2)تحدد مدة صالحية دفتر الشروط بسنتين  : 6املادة 

 وتقديم حصيلة عمليات التصدير املنجزة خالل هذه الفترة .

يلتزم املصدر بصحة املعلومات املقدمة ودقتها وكذا بصحة البيانات الواردة في بطاقة  : 7املادة 

  الصارم للشروط املحددة في دفتر الشروط هذا . لباالمتثااإلستعالمات، كما يلتزم 

دون املساس بالعقوبات األخرى املنصوص عليها في التشريع املعمول به فإنه يترتب  : 8املادة 

 على كل إخالل باإللتزامات سحب دفتر الشروط هذا .

 

 

 حرر بالجزائر في :............................ 

 

 املصدر                                                                تأشيرة املدير العام للتجارة الخارجية

افق عليه                                                                                                                          عبارة قرئ وو

 ختم وإمضاء املصدر                                                                                                                       
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