
 
 7132 أفريل 31 - و أ ج :  ملصدرا

 طلب 3451: إيداع  رخص الاستيراد
 

 اممكَة احلطص فذح منذ الاس خرياد رخص أ هواع خمخلف ػىل نلحطول املودػة امطلبات ػدد بلؽ - اجلزائر

ل امفاحت يف امبضائع و نلمنخوجات ىل و اجلاري أ بًر  امخجارة  وزارة أ ػلنخو ما حسب طلبا 3451 ال ربؼاء أ مس غاًة ا 

 ميا. بَان يف امخلُس امَوم

 الحلا. اجامتغيا هخاجئ ػىل س خفرج الاس خرياد رخص طلبات بدراسة امللكفة انلجنة ابن امبَان اضاف و

 اجامتع خالل ثبون اجملَد غبد ابمنَابة امخجارة وزٍر و املدًنة و امؼمران و امسكن وزٍر شدد اخلطوص ىذا يف و

ة اال طارات مع موسع  رضورة ػىل الاس خرياد رخص طلبات بدراسة امللكفة انلجنة أ غضاء و امخجارة موزارة املركًز

رساع امالزمة امخدابري اخذ  اميت انلجنة ىذه بدور هوه كام انلجنة. مس خوى ػىل املطروحة امللفات دراسة يف مال 

 حامًة و الاس خرياد معلَة ثنظمي خالل من موطينا الاكذطاد حامًة يف حمتثل "هبِةل" هممة ػىل -حس بو-جرشف

 املس هتكل.

 مس نة الاس خرياد رخص برمس امبضائع و نلمنخوجات اممكَة احلطص فذح غن أ ػلنت كد امخجارة وزارة اكهت و

ىل 3 من  7132 ل 34 ا   ل حاكم طبلا امفالحِة و امطناغَة املنخوجات من مجموػة 73 جشمل اميت و 7132 أ بًر

 نلمنخوجات امخطدٍر أ و الاس خرياد رخص أ هظمة ثطبَق كَفِات و مرشوط احملدد 113-34 رمق نفِذيامخ   املرسوم

 امبضائع. أ و

 امطبَؼَة احلاةل ػىل امبَع ال ػادة املوهجة امس َارات و امس َاحِة ابمس َارات ال مر ًخؼلق امطناغَة نلمواد فبامنس بة

فات بؼظ ابس خثناء  و اخلاضة املركبات و امرتكَب مطناػة املوهجة اجملموػات و غرش( )مخسة امفرغَة ادلركَة امخؼًر

 و احلدًدًة ال سالك و امبناء حدًد أ ًضا املامئة ثخضمن و ال مَات(.  الاسؼاف س َارات  )شاحنات الآمَات

 اخلزف. كذا و اخلشب

 و ال جبان و اجملمد( و )امطازج امبلر حلم املامئة ثخضمن احملوةل امفالحِة و امفالحِة املنخوجات خيص فامي أ ما

ت و اذلرة و امثوم و امشؼري و املوز و امخفاح و امطازج انلميون  و ابمفِخامِنات املدمع املؼدين املركز و امطوجا ًز

 املضاغف. امطامطم مركز و امفوسفات مذؼدد

 



ىل امبضائع و املنخوجات حطص كامئة ثوسع أ ن ميكن و  بنفس و املناسب اموكت يف أ خرى حطص و منخوجات ا 

 امخجارة. وزارة حسب  امسابلة ال شاكل

 امساري امخنظمي و نلدرشًع املطابلة امرشوط ٌس خويف  مؼنوي أ و طبَؼي خشص  اكذطادي مذؼامل ملك ميكن و

ًداع ذكل و  املفذوحة نلحطة اخلاضؼة  بضاػة أ و منخوج اس خرياد رخطة ػىل نلحطول طلبا ًلدم أ ن املفؼول  اب 

ف اس خبِان و امرخطة طلب اس امترة من واملخكون اكمال امللف  موزارة الامكرتوين املوكع من حتمَهل ًمت نلخؼًر

ف بطاكة من وسخة و امخجاري امسجل من وسخة و www.commerce.gov.dz امخجارة  وسخة و اجلبايئ امخؼًر

لة املنشأ   بدل و كميخو و ومكَخو املنخوج حتدد  امشلكَة امفاثورة غن  امرضًيب اجلدول مس خخرج كذا و ادلفع وطًر

 نلخأ مِنات اموطين امطندوق أ و و/ ال جراء نلؼامل الاجامتغَة نلخأ مِنات اموطين امطندوق حتَني شيادة و املطفى

  ال جراء. غري نلؼامل الاجامتغَة

http://www.commerce.gov.dz/

