
 النـــــــــــــــإع
 

 

 

 

 

تعلم مدٌرٌة التجارة لوالٌة سٌدي بلعباس، المتعاملٌن االقتصادٌٌن، بدخول إجراء جدٌد  حٌز 

إلستٌراد المنتوجات السامة أو التً تشكل  التطبٌق، ٌخص شروط و كٌفٌٌات تسلٌم الرخص المسبقة

من  خطرا من نوع خاص و مواد التجمٌل و التنظٌف البدنً. و فً هذا الشأن، و إبتداءا

ٌناٌر  20من )، تحدد صالحٌة جمٌع الرخص المسبقة التً ستسلم، للسنة الجارٌة فقط 20/20/0202

 .(0202دٌسمبر  10إلى 

و فً نفس السٌاق، و زٌادة على الملف التقنً للمنتوج المستورد الذي ٌجب أن ٌتضمن نسخة 

حق، و كذا الملف اإلداري من تسجٌل العالمة أو رخصة إستغالل العالمة المسلمة من طرف صاحب ال

 طبقا للتشرٌع و التنظٌم الساري المفعول، ٌتوجب على المتعامل االقتصادي  تقدٌم الوثائق التالٌة:

تصرٌح مسبق لعملٌة االستٌراد ٌتضمن برنامج تقدٌري لإلستٌراد، من خالله ٌكون ملزما  -

بتحدٌد طبٌعة و أصل و كمٌات وقٌم المنتوجات المعنٌة مع ذكر األرقام الفرعٌة فً التعرٌفة 

 هذه الوثٌقة مطلوبة عند كل عملٌة إستٌراد .(تحمٌل نموذج اإلستمارة )الجمركٌة 

فٌمكن للمتعاملٌن  و فً حالة تجدٌد و تسوٌة الرخص المسلمة  قبل صدور هذا االجراء الجدٌد،

 إدراج طلب تسوٌة، و هذا بتقدٌم:

 المقررات القدٌمة األصلٌة -

  الوثائق الجدٌدة المطلوبة ضمن اإلجراء الجدٌد -

 طلب تجدٌد الرخصة موجه للسٌد مدٌر التجارة للوالٌة -

 -الجزائر  –طلب تجدٌد الرخصة موجه للسٌد رئٌس اللجنة التقنٌة و العلمٌة  -

إجراء تسليم الرخص المسبقة المسلمة الستيراد 

و التي تشكل خطرا من نوع خاص أالمنتوجات السامة 

 و مواد التجميل و التنظيف البدني
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  :مالحظة   

التسوٌة تخص فقط المنتوجات المذكورة على المقررات القدٌمة التً لم ٌطرأ علٌها أي  -

مسٌر و/أو عنوان و/أو قانون أساسً للشركة و/أو فً  )تغٌٌرمن أي نوع كان. كل تغٌٌر

  .، ٌلزم المتعامل بإٌداع ملف جدٌد(طبٌعة المنتوج و تركٌبه

 ملف جدٌد. إن ضٌاع مقرر الرخصة ٌنجر علٌه إلزامٌة إٌداع -

 إن اإلجراءات المذكورة سابقا ال تخص: 

 المتعاملٌن المتحصلٌن على رخص لإلستٌراد سارٌة المفعول -

الحاصلٌن على رخص مسبقة مسلمة قبل صدور هذا اإلجراء الجدٌد و التً استعملت فً  -

 .10/00/0202عملٌة  استٌراد قبل 

تً تثبث صحة عملٌاتهم محررة قبل هذا إال أن هؤالء المتعاملٌن ملزمٌن بتقدٌم الوثائق ال 

 :التارٌخ و المتمثلة فً 

 الفعلًالتوطٌن البنكً  -

       الفاتورات النهائٌة -

 


