
 

 الجـمـهـوريـة الـجزائريـة الديـمقراطـية الشـعبـيـة
 وزارة التجارة

 الجزائر مديرية التجارة لوالية

و تعهدطلب   
المواد األولية استيرادالشروط المطلوبة من الشركات التجارية  لممارسة نشاط ب االلتزام  

 والمنتوجات والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها
 

 ..بصفتي مسير الشركة..............واللقب(..................................................................... االسمأسفله )أنا الممضي 
 ....................................................................................................:العربية ةاالجتماعية باللغالتسمية  -
 ....................................................................................................الفرنسية ةة باللغاالجتماعيالتسمية  -
 ...............................................................................................................يالمقر االجتماع عنوان -
 ............................................................................................لتخزين :...................ا عنوان هيكل -
 ...................................................:الصادر في  ............................................السجل التجاري رقم:..رقم  -
 ................................................................البريد االلكتروني رقم الهاتف :........................................... -

المواد األولية والمنتجات والبضائع  دالشروط المطلوبة من الشركات التجارية لممارسة نشاط استيرابااللتزام  إثبات شهادة أتقدم بطلب الحصول على
 المتمم ألحكام و عدل الم 1912سنة  مارس94 ؤرخالم 49-12نفيذي رقم المرسوم التأحكام  متعهدا باحترامالموجهة إلعادة البيع على حالتها 

المواد األولية، المنتوجات  استيرادكيفيات ممارسة نشاطات لددلمحا، 1990نوفمبر سنة  09المؤرخ في   904-90المرسوم التنفيذي رقم 
 .والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها

 التالية:المطلوبة أرفق طلبي بالوثائق 
 مصالح البلدية.من طرف  دفتر األعباء مصادق عليه -        
 .نسخة من السجل التجاري اإللكتروني يحمل رموز النشاط التجاري المختار -        
 .على األقل( 91مستخدمين يتضمن ) االجتماعيتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان  -        
 .في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري االشتراكمن بيان نسخة  -        
 ، يثبت توفر الشركة على مقر اجتماعي الئق ومستغل فعليا وعلى منشآت قاعدية للتخزينمحضر قضائيمنجز من طرف محضر معاينة  -        

 وبكتابة مقروءة. والتوزيع بعنوان دقيق وتتوفر على الفتات تحمل التسمية، العنوان ورقم الهاتف باللغة العربية           
 (. شهرا( 19)التقل عن  أو التخصيص )مقر الشركة، منشآت التخزين والتوزيع االمتيازنسخة من عقد الملكية، اإليجار،  -        
 دية لسيارات وشاحنات الشركة أو اتفاقية نقل البضائع مع شركة مختصة في الميدان )مالئمة للنشاط(.نسخ من البطاقات الرما -        
 نسخة من بيان التسجيل في بوابة موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب. -       شهادة المطابقة للمنتوج المراد استيراده.نسخة من  -        
    ممضى ومؤشر عليه من طرف الشركة. لالستيرادالبرنامج التقديري السنوي  -                          مبرمة مع مخبر  معتمد. اتفاقية  -        
 شهادة تثبت تعاقد الشركة مع محافظ حسابات لمراقبة حساباتها والمصادقة عليها. -        

               

 المتعامل االقتصادي فيما يخص التصريحات غير الصحيحة: تقع كامل المسؤولية على عاتق مالحظة 
 cardcwalger@gmail.comعنوان االلكتروني التالي :ترسل الوثائق المطلوبة على ال            
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