
ّفبراير 27 الموافق 1440ّعام الثانية جمادى 22 في خمؤرّ  مشترك وزاري قرار

 الخاضعةّالمواد استيراد لحظر استثناء طلب وكيفياتّشروط يحدد ، 2019 سنة

ّاألساسية االستخدمات أجل من االستثناءّمقررات منح كيفيات وكذا للرقابة

.....................ّ
 
 المتجددة، والطاقات البيئة وزيرة إنّ 

 الطاقة، ووزير

 التجارة، ووزير

243ّ-17بمقتضىّالمرسومّالرئاسيّرقمّّ-

ّ ّفي 25ّّالمؤرخ ّعام ّالقعدة 1438ّذي

ّ 17ّّالموافق ّسنة والمتضمن2017ّّغشت

 تعيينّأعضاءّالحكومة،ّالمعدل؛

453ّ-02رقمّّالتنفيذيوبمقتضىّالمرسومّّ-

ّفيّ ّّشوال17ّالمؤرخ الموافق1423ّّعام

ّّديسمبر21ّ ّيحدد2002ّّسنة الذي

 ؛صالحياتّوزيرّالتجارة

451ّ-03رقمّّالتنفيذيوبمقتضىّالمرسومّّ-

أولّديسمبر1424ّّعامّّشوال7ّالمؤرخّفيّ

ّ 2003ّسنة  التي األمن قواعدّيحدد الذيّ

ّبالمواد المتصلة النشاطات على تطبق

 الغاز وأوعية الخطرة الكيميائية والمنتوجات

م، المعد لّالمضغوطة،  والمتم 

110ّ-13رقمّّالتنفيذيوبمقتضىّالمرسومّّ-

ّ ّفي 5ّّمؤرخ ّعام ّاألولى 1434ّجمادى

ّ 17ّّالموافق ّسنة ّينظم2013ّمارس الذي

ّاألوزونّ ّلطبقة ّالمستنفذة ّالمواد استعمال

ّ،وأمزجتهاّوالمنتجاتّالتيّتحتويّعليها

302ّ-15رقمّّالتنفيذيوبمقتضىّالمرسومّّ-

2ّالموافق1437ّّعامّّصفر20ّالمؤرخّفيّ

ّّديسمبر ّصالحيات2015ّّسنة ّيحدد الذي

ّالمعدل،؛وزيرّالطاقة

364ّ-17التنفيذيّرقمّ المرسومّوبمقتضىّ-

ّ ربيع 6 في مؤرخ ّعام 1439ّالثاني

ّيحددّ 2017 سنة ديسمبر 25الموافق الذي

 ،والطاقاتّالمتجددةصالحياتّوزيرّالبيئةّ

ّ

ّ: يأتي ما يقررون

 

ّاألولى المادة

ّ 15 المادة ألحكام تطبيقا  ّالتنفيذيالمرسوم

ّ ّفي110ّّ-13رقم جمادىّاألولى5ّّمؤرخ

 2013مارسّسنة17ّّالموافق1434ّّعامّ

ّإلى القرارّهذا يهدف أعاله، وروالمذك

ّلحظر استثناء طلب وكيفيات شروطّتحديد

 كيفيات وكذا للرقابة الخاضعة المواد استيراد

 االستخدمات أجل من االستثناءّمقررات منح

ّ.األساسية

 

ّ 2 المادة

ّاالستخدامات أجل من االستيراد، يحظر ال

 الجديدة، للرقابة الخاضعة للمواد األساسية،

ّاالستيراد حظر تواريخّانقضاءّبعد

منّّوالثاني األولى الملحقين في المذكورة

ّ ّّالتنفيذيالمرسوم ّفي110ّّ-13رقم مؤرخ

5ّّ ّعام ّاألولى 1434ّّجمادى 17ّالموافق

ّ.أعالهّوالمذكور 2013مارسّسنةّ

 

ّ 3 المادة

ّاالستخدامات أجل من االستيراد، يحظر ال

 المذكورة للرقابة الخاضعة للمواد األساسية،

ّ والثاني األولّالملحقين في المرسومّمن

جمادى5ّّمؤرخّفي110ّّ-13رقمّّالتنفيذي

مارسّسنة17ّّالموافق1434ّّاألولىّعامّ

ّتكون عندما ،أعالهّوالمذكور 2013

 محتواة أو مجددةّأو مرسكلة أو مسترجعة

ّ.تجهيز أو منتوج في

 

ّ 4 المادة

ّمصالح تعدها التي التأشيرة عن النظر بغض

ّألحكام طبقا بالطاقة، المكلفة الوزارة

المؤرخّفي451ّّ-03رقمّّلتنفيذياّالمرسومّ

ّّشوال7ّ ّسنة1424ّّعام ّديسمبر أول

2003ّ ّأعاله، والمذكورّوالمتمم المعد ل،

 من للرقابة الخاضعةّالمواد استيراد يخضع

 فيّالمذكورةّاألساسية االستخدامات أجل

رات القرار، هذا من 3 و 2 المادتين  لمقر 

ّ.سنوية استيرادّحظر استثناء

 

5ّ المادة

ّمعنوي أو طبيعي شخص كل لىع يتعي ن

ّلحظر استثناء على الحصول في راغب

 المذكورة للرقابة الخاضعةّالمواد استيراد

 طلبّتقديم القرار، هذا من 2 المادة في



 الوزارة لدىّاستالم، وصل مقابل خطي

 حصة طلب باستمارة مرفقاّبالبيئة، المكلفة

ّّالرابعّالملحق في الموجودة االستيراد

مؤرخّفي110ّّ-13رقمّّالتنفيذيالمرسومّب

5ّّ ّاألولى ّجمادى 1434ّّعام 17ّالموافق

ّ.أعالهّوالمذكور 2013مارسّسنةّ

  

6ّ المادة

ّالخاضعة المواد لجنة“ تدرس 

من19ّ ّالمادة أحكام بموجب المنشأة”للرقابة

ّ ّّالتنفيذيالمرسوم ّفي110ّّ-13رقم مؤرخ

5ّّ ّعام ّاألولى 1434ّّجمادى 17ّالموافق

ّ ّسنة  كل ،أعالهّوالمذكور 2013مارس

 أول من الممتدة للفترةّالحظر استثناء طلبات

 التيّالسنة من ديسمبر 31 غاية إلى جانفي

ّ.االستيراد سنة تسبق

 

ّ 7 المادة

ّ”للرقابة الخاضعة المواد لجنة“ دراسة بعد

 الخاضعة المواد استيراد حظر استثناء لطلب

ّهذا من 2 دةاالمّفيّالمذكورةّللرقابة

 من مقرر منحّعن تبليغ تحريرّيتم القرار،

ّحسب بالبيئة، المكلفة الوزارة مصالح طرف

ّ.القرار بهذا األول بالملحق المرفق النموذج

 

8ّ المادة

ّاستيراد حظر ءااستثن طلب تحرير ميت 

 المادة في المذكورة للرقابة الخاضعة المواد

 المرفق النموذج حسبّالقرار هذا من 3

 الطلبّويودع .القرار بهذا الثاني بالملحق

 وصل مقابل بالبيئة المكلفة الوزارة لدى

ّ.استالم

 

 تثبت شهادة على الطلب يحتوى أن يجب

 : ذكر مع المواد، هذهّومكونات طبيعة

 الخاضعة المادة على تم الذي التحويل نوعّ-

ّأو رسكلتها خالل المسترجعةّللرقابة

 .تجديدها

 للرقابة الخاضعة المادة نوعية مواصفاتّ-

ّ.المجد دة أو والمرسكلةّالمسترجعة

 

ّ 9 المادة

ّ”للرقابة ة الخاضع المواد لجنة“ دراسة  دبع

 الخاضعة المواد استيراد حظر استثناء لطلب

 للرقابة

 يتم القرار، هذا من 3 المادة في المذكورة

رّمنح عن تبليغ تحرير  طرف من مقر 

ّحسب بالبيئة المكلفة الوزارة مصالح

ّ.القرار بهذا الثالث بالملحق المرفق النموذج

 

ّ 10 المادة

ر حائز كل يلزم ّاستيراد حظر استثناء مقر 

ّفي المذكورة للرقابة الخاضعة المواد

ّبأحكام القرار،ّهذا من 3 و 2 المادتين

رقمّ التنفيذي المرسوم من 14و 12 المادتين

ّفي13-110ّّ جمادىّاألولىّعام5ّّمؤرخ

1434ّّ 17ّّالموافق ّسنة 2013ّمارس

 االستيراد بعملية قام سواء ،أعالهّوالمذكور

ّ.يقمّلم أم

 

ّ 11 المادة

سمي ة الجريدة في القرار هذا ينشر ّالر 

ّ.الش عبي ة الد يمقراطي ة الجزائري ة للجمهوري ة

 

ر  عام الثانية جمادى 22 في بالجزائر حر 

ّ.2019 سنة فبراير 27ّالموافق 1440

 

 المتجددةّوالطاقات البيئة وزيرة

ّزرواطي الزهراء فاطمة

ّ

 الطاقة وزير

ّقيطوني مصطفى

 

 التجارة وزير

 جالب سعيد

ّ  



األولالملحقّ  

ّالشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية
 

 والطاقاتّالمتجددةّالبيئة  وزارة
 

 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّرقم..../...... األوزون لطبقة الموادّالمستنفذة بشأنبقرارّمنّأطرافّبروتوكولّمونتريالّ

 

ّ...................،ّالكائنة.............................بـــ..................... .........ّممثلة...المؤسسةّ.....................

ّ ....................................... واليةّ ،ّّ ..............................،ّبلدية.ّ .....................................بــــ

 .............................................. بتاريخ الصادر....................................رقمّالتجاري السجل صاحبة

 ................................................لنشاط ،ّالممارسة......................................الجبائي التعريف ورقم

 

 

 

 

 

 

ّ
 

 

 

 (الختم و التوقيع)

 

ّمنّأجلّمقررّاستثناءّحظرّاستيراد منح عن تبليغ

 لموادّالخاضعةّللرقابةلّ»استخدامّأساسي«

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ........ بتاريخ ... رقم

 20....ديسمبر  31  غاية إلى20ّّجانفيّّّ....01ّمنّ صالح

ّ

 نقطة

 الدخول

 مكان أو/و

 الجمركة

 المتوقع

ّ

 وصف

 االستخدام

  األساسي

 المرتقب

ّ

 تعيينّ

ن  الممو 

 التصدير وبلد

ّ

 رقم

 التعريفة

 الجمركية

ّ

الكميةّ

ّالممنوحة

ّ)كلغ(

ّ

 التسمية

 /الكيميائية

 الصيغة

 الكيميائية

ّ

 التعيين

 ّالتجاري

 

 

      

       

 



الثانيالملحقّ  

 
 

 

ّ

ّ

ّ

ّ.........................................................................................................: الطالب شركة اسم أو واسم لقب

ّ....................................ّ........................................................................................:الممارس النشاط

ّ..............................................................................: .ّالهاتف...........................................ّ: العنوان

ّ.....................................................................................................................التجاري السجل مراجع

ّ................................................بتاريخّ ..................ّالصادر.........................رقمّ.............................

ّالتجاري( السجل من نسخة بالطلب )ترفق

ّالجبائي( التعريف بطاقة من نسخة بالطلب )ترفقّ...........................الجبائي........... التعريف رقمو

ّ............................................................................................: مالكّالمنشاةّالمحميةّ)عندّاالقتضاء( لقب

ّ...........................................................................................................: )عندّاالقتضاء( المالكّعنوان

ّّ...............................................................................................: االقتضاء(وصفّالمنشاةّالمحميةّ)عندّ

 

 

(1ّ ّالمادةّّيجب( ّبنوعية ّبموجبها ّيشهد ّالمورد ّيسلمها ّشهادة ّاستيراد ّلحظر ّاستثناء ّبطلب ّترفق أن

ّ.الخاضعةّللرقابة

 

ّ.صحيحة الطلب هذا في الواردة المعلومات بأن بشرفي أشهد

ّ

ّالموقعّ( وصفة اسم ، )ّلقبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ...............بتاريخ...................ب

 

 والختم( )التوقيعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
 

ّمنّأجل استيرادحظرّلاستثناءّ طلب

المسترجعةّّلموادّالخاضعةّللرقابةلّ»استخدامّأساسي«

 ّوالمجددةأوالمرسكلةّ

ّ

 نقطة

 الدخول

 أو/و

 مكان

 الجمركة

 المتوقع

ّ

 وصف

 االستعمال

  األساسي

 المرتقب

ّ

 تعيينّ

ن  الممو 

ّالتصدير وبلد

ّ(1) 

ّ

 رقم

ّالتعريفة

 الجمركية

ّةدالمل

الخاضعةّ

)أوّّللرقابة

المنتوجّ

ّالتجهيزأو

الذيّ

 يحتويه(

ّ

 الكمية

ّالمطلوبة

الخاضعةّّةدالمل

 للرقابة

ّ)كلغ(

ّ

 التسمية

 /الكيميائية

 الصيغة

ّالكيميائية

ّةدالمل

الخاضعةّ

 للرقابة

ّ

 التعيين

ّةدالملّالتجاري
  الخاضعةّللرقابة

       

       



الثالثالملحقّ  

ّ

ّالشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية
 

 والطاقاتّالمتجددةّالبيئة  وزارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ........................،ّالكائنة....................................................بـــ .....ّممثلة..........المؤسسةّ.....................

ّ ....................................... واليةّ ،ّ.....................................،ّبلدية.ّ ..........................................بــــ

 ................................................ بتاريخ الصادر............................................رقمّالتجاري السجل صاحبة

ّ................................................لنشاط ،ّالممارسة................................................الجبائي التعريف ورقم

 

ّ

 نقطة

 الدخول

 مكان أو/و

 الجمركة

 المتوقع

ّ

 وصف

 االستعمال

  األساسي

 المرتقب

ّ

 تعيينّ

ن  الممو 

ّالتصدير وبلد

 

ّ

 رقم

ّالتعريفة

 الجمركية

ّةدالمل

الخاضعةّ

)أوّّللرقابة

المنتوجّ

ّتجهيزأوال

الذيّ

 يحتويه(

ّ

 الكمية

ّالممنوحةّمن

الخاضعةّّةدالما

 للرقابة

ّ)كلغ(

ّ

 التسمية

 /الكيميائية

 الصيغة

ّالكيميائية

ّةدالمل

الخاضعةّ

 للرقابة

ّ

 التسمية

 الكيميائية

الخاضعةّّةدالمل

ّللرقابة

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 (الختم و التوقيع)

ّ

ّمقررّاستثناءّحظرّاستيراد منح عن تبليغ

 لموادّالخاضعةّللرقابةلّ»استخدامّأساسي«

ّوالمجددةأالمسترجعةّوالمرسكلةّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ........ بتاريخ ... رقم
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