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- تـنـشـر كل اHـعـلـومــات ذات الـصـلـة �ـا فـيـهـا احلـجم
اإلجــــمــــالي و/أو الــــقــــيــــمـــة اإلجــــمــــالــــيــــة لـــلــــحــــصص الــــتي
rوكــذا تــوزيــعــهــا عــلى الــبــلــدان عــنــد االقــتــضـاء rســتــطــبق
وتــواريخ افــتــتــاحــهـــا وغــلــقــهــاr وكل تــعــديـل يــتــعــلق بــذلك
rباالطالع عليها Yاالقتصادي Yبطريقة تسمح للمتعامل

- عنـد منح الــرخص يؤخـذ بعY االعـتبـار تلك التي
rتتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية

rاالعــــتـــــبـــــار لــــدى تـــــوزيع الـــــرخص Yتـــــؤخــــذ بـــــعـــــ -
الــواردات الــســابـــقــة الــتي قـــام بــهــا صــاحـب الــطــلبr وفي
حـالــة عـدم اسـتــعـمــال الـرخص كـلــيـاr تــقـوم اإلدارة اHـكــلـفـة
�ـنــحــهـا بــفــحص الــوضـعــيــة حــسب اHـبــررات اHــقــدمـة مع

rأخذها في احلسبان عند توزيع جديد للرخص
- يـتــمـتع احلــاصـلـــون عـلى الــرخص بـحــريـة اخــتـيـار
مصادر الواردات في حـالة احلصص اخلاضعة لرخص غير

rوردةHالبلدان ا Yمقسمة ب
rـوردةHالــبـلــدان ا Yوفي حــالــة تـوزيع احلــصص بــ -
يـــجب أن يــشــار إلى اسـم الــبــلــد أو الــبـــلــدان بــوضــوح في

الرخصة اHمنوحة".
اHــادة اHــادة 6 :  : تـــلـــغى كل األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة لـــنـــظـــام إدارة

رخص االستيراد والتصدير.
تــبـقـى الـنــصــوص الــتـطــبــيــقــيـة احلــالــيــة الـتـي حتـكم
أنـــــظــــمـــــة الــــرخص ســـــاريــــة اHـــــفــــعـــــولr الى غـــــايــــة صــــدور
الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة اجلديـدة اHـتـخـذة لـتـطـبـيـق أحـكام

هذا القانون.
اHاداHادّة ة 7 : :  ينشر هـذا القانون فـي اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15

يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- �ــكن اإلبـقـاء عــلى رخص االسـتــيـراد أو الـتــصـديـر
التـلـقـائـية مـادامت الـظـروف الـتي اسـتدعت وضـعـهـا حـيز

التنفيذ  قائمة".
" اHــادة 6 مـــكـــرر7 : يـــقـــصــــد بـــرخص االســــتـــيـــراد أو
الـتصـدير غـير الـتـلقـائيـةr الـرخص التي ال يـنطـبق عـليـها

التعريف اHذكور في اHادة 6 مكرر5.
تـــطـــبق عـــلى رخص االســـتــيـــراد أو الــتـــصـــديــر غـــيــر
الـــتـــلـــقــائــيــةr زيــادة عــلى األحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهــا في

اHواد 6 مكرر1 و6 مكرر2  و6 مكررr3 األحكام اآلتية :
- يـــــــجـب أن ال تـــــــفـــــــرض إجـــــــراءات الـــــــرخـص غـــــــيــــــر
الـــتــلــقــائـيــة قــيــودا أو اخــتالالت عــلى جتــارة الـواردات أو

 rقررة في القيدHالصادرات إضافة إلى تلك ا
- تــتـــوافق إجـــراءات الــرخص غـــيــر الـــتــلـــقــائـــيــة في
مجـال تطـبيـقهـاr ومدتـها مع الـتدبـير الـذي تهدف لـوضعه
حـيــز الـتـنــفـيــذ وال تـفـرض عــبـئـا إداريــا أثـقل �ــا هـو أشـد

rضرورة إلدارة هذا التدبير
- يـحق لـكل مـتـعـامل اقــتـصـاديr شـخص طـبـيـعي أو
معـنـوي استـوفى الـشـروط اHطـابـقـة للـتـشريـع والتـنـظيم
Yوأن يؤخذ طلبه بع rفعـول أن يطلب رخصاHالساريي ا

rساواةHاالعتبار وعلى قدم ا
(30) Yــدة ثالثـH تـمــنح الــرخـصــة غـيــر الـتــلــقـائــيـة -

يوما قابلة للتمديد ثالثY(30) يوما أخرى.
- فـي حــــالـــــة عــــدم مـــــنح الــــرخـــــصــــةr يـــــجب تـــــبــــريــــر

rعنيHاألسباب وتبليغها للمتعامل االقتصادي ا
rيـــجب أن تــكــون مـــدة صالحــيــة الــرخـص مــعــقــولــة -
ويجب أن ال تـعـيق الواردات ذات اHـصـدر البـعـيدr إال في
احلـــاالت اخلـــاصــة الـــتي تـــكـــون فــيـــهـــا الــواردات ضـــروريــة

لتلبية االحتياجات غير اHتوقعة على اHدى القصير".
" اHــــادة 6 مـــــكــــرر 8 : تــــخـــــضع إدارة احلـــــصص عـــــنــــد
االسـتـيـراد والـتـصـديـر بـواسـطـة الـرخص غـيـر الـتـلـقـائـيـة

إلى األحكام اآلتية : 

أوامرأوامر
أمــر رقـــم أمــر رقـــم 15-02 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436 اHوافق  اHوافق 23 يـولــيـو سـنـة  يـولــيـو سـنـة r2015 يـعـدل ويـتـمـم األمـر رقــم r يـعـدل ويـتـمـم األمـر رقــم 66-155 اHؤرخ اHؤرخ

في في  18 صفر عام  صفر عام 1386 اHوافق  اHوافق 8 يونيو سنـة  يونيو سنـة 1966 واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية (استدراك). واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1436 اHوافق 23 يوليو سنة 2015.
الصفحة 45 - العمود األول :

- بـدال من :- بـدال من : " اHادة 26 : تـلغى اHواد 59 و205 و338 و339 من األمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق
8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعاله ".

- يـــــقـــرأ : - يـــــقـــرأ : " اHـادة 26 : تـبـقى أحـكـام اHواد 59 و205 و338 و339 من األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعالهr سارية اHفعول إلى غاية انقضاء األجل اHنصوص عليه في اHادة 27 أدناه ".


