
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 

 يتضمن فتح حصص كمية الستيراد المنتوجات  2017/01إعالن رقم 
 2017بواسطة رخص االستيراد لسنة  والبضائع 

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

أو التصدير للمنتوجات  االستيراد، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص  2015ديسمبر   06الموافق لـ 

 2017أفريل  15صباحا وإلى غاية  (سا 8) من الساعة الثامنة 2017أفريل  1من  ابتداءو البضائع، ُيــفتح 

 :  حصص كمية الستيراد المنتوجات التاليةسا(،  17حتى الساعة الخامسة مساءا )

 :المواد الصناعية

Position Tarifaire Nature du produit 

87.02 

87.03 

87.04 

Véhicules de tourisme et autres véhicules automobiles destinés à la 

revente en l’état, à l’exclusion des sous-positions tarifaires : 

87021010, 87029010, 87032110, 87032210, 87032310, 87032320, 

87032410, 87033110, 87033210, 87033310, 87042110, 87042210, 

87042310, 87043110, 87043210 « -- Collection destinée aux 

industries de montage ». 

87.01 

87.05 
Véhicules spéciaux et engins  (camions, ambulances, engins…)   

7214.20.00.00 

Acier rond à béton, comportant des indentations, bourrelets, creux ou 

reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après 

laminage 

7214.99.11.00 
Acier rond à béton, du type utilisé pour armature pour béton 

(Contenant en poids moins de 0,25% de carbone)   

7213.10.00.00 
Fil machine, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs 

obtenus au cours du laminage 

7213.91.10.00 
Fil machine, du type utilisé pour armature pour béton (De section 

circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm) 

4407 

4408 

4410 

4411 

4412 

Bois (bois blanc, bois rouge, bois hêtre, contreplaqués, les seuls 

catégories et épaisseurs définies dans les positions tarifaires) 

6907 

6908 
Céramiques :(carreaux et dalles de pavement, carreaux et dalles)  

 



 :المحولة والمواد الزراعيةالمواد الزراعية  

Position Tarifaire Nature du produit 

02.01 Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraiches ou réfrigérées  

02.02 Viandes des animaux de l’espèce bovine congelées 

0406.90.91.00 

0406.90.92.00 

0406.90.93.00 

0406.90.94.00 

0406.90.99.00 

Fromages  

0805.50.11.00 Citrons frais  

0808.10.90.00 Pommes  

0803.90.10.00 Bananes  

1003.90.00.00 Orge  

0703.20.90.00 Aulx 

1005.90.00.00 Maïs  

2304.00.11.00 Tourteaux de soja 

2309.90.40.00 Concentré Minéral Vitaminé 

2835.25.10.00 Poly-phosphates  

2002.90.11.00 

2002.90.19.00 
Double concentré de tomate 

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

 :التاليةوالمتكون من الوثائق 
لالستعالم، يتم تحميلهما من الموقع  استبيان للتعريف بالمتعامل االقتصادي،و  ة طلب الرخصةاستمار  •

 www.commerce.gov.dzااللكتروني لوزارة التجارة 
 السجل التجاري، نسخة من •
 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  •

 .ير األجراءاالجتماعي لغ
 :يتم إيداع الملف كامالً، وفق اختيار المستورد، حسب صيغة من الصيغتين التاليتين

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

 اآلجال المحددة؛ وذلك فيمقابل وصل استالم،  "2017
إما إرساله مباشرة عن طريق البريد اإللكتروني إلى األمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات   .2

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

ariat.licences@mincommerce.gov.dzsecret 
 .فيما يخص اإلرسال اإللكتروني للملفات، يعتبر الرد على البريد اإللكتروني للطالبين بمثابة وصل استالم

يجدر التذكير بأن قائمة السلع المعنية بالحصص الخاضعة لرخص االستيراد، يمكن اإلطالع عليها عبر 
أن توسع هذه القائمة لمنتوجات وحصص أخرى، في الوقت   ما يمكنالموقع اإللكتروني السالف الذكر، ك

 .المناسب و حسب نفس اإلجراءات المذكورة سالفاً 
 021-89-75-23 يرجى االتصال باألمانة التقنية على الرقم التالي و لكل معلومة إضافية،

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/media/avis/source/dgce/licences/licence01042017/questionnaire01042017.pdf

