
  اجلـمـهـوريـة الـجزائريـة الديـمقراطـية الشـعبـيـة
  ترقية الصادرات و وزارة التجارة

  سطيف لوالية وترقية الصادرات مديرية التجارة

دطلب  ع و   
ام شاط ب ل ة  ملمارسة  ات التجار ة من الشر ادالشروط املطلو ولية است املواد   

ة إلعادة  ع املوج اواملنتوجات والبضا   البيع ع حال
  

  بصفيت مسري الشركة................).....................................................................واللقب االسم(أ املمضي أسفله 
للغالتسمية  -   ....................................................................................................:العربية ةاالجتماعية 
للغاالجتماعيالتسمية  -   ....................................................................................................الفرنسية ةة 
  ...............................................................................................................ياملقر االجتماع عنوان -
  ............................................................................................:...................لتخزين عنوان هيكال -
  ...................................................:الصادر يف............................................:..التجاري رقم السجلرقم  -
  ................................................................الربيد االلكرتوين:...........................................رقم اهلاتف  -

املواد األولية واملنتجات والبضائع املوجهة  دلشروط املطلوبة من الشركات التجارية ملمارسة نشاط استرياااللتزام  إثبات شهادة أتقدم بطلب احلصول على
حرتامإلعادة البيع على حالتها  املرسوم التنفيذي  املتمم ألحكام و عدل امل 2021سنة  مارس09 ؤرخامل 94-21املرسوم التنفيذي رقم أحكام  متعهدا 

املواد األولية، املنتوجات والبضائع املوجهة إلعادة البيع  استريادكيفيات ممارسة نشاطات لددحملا، 2005نوفمرب سنة  30املؤرخ يف   458-05رقم 
  .على حالتها

ئق  لو   :التاليةاملطلوبة أرفق طليب 
 البلديةمصاحل من طرف  دفرت األعباء مصادق عليه. 

 نسخة من السجل التجاري اإللكرتوين حيمل رموز النشاط التجاري املختار. 

  ملستخدمني لدى الصندوق الوطين للضمان  .)على األقل 02مستخدمني يتضمن ( االجتماعيتصريح 

  يف بوابة املركز الوطين للسجل التجاري االشرتاكنسخة من بيان. 

  يثبت توفر الشركة على مقر اجتماعي الئق ومستغل فعليا وعلى منشآت قاعدية للتخزين والتوزيع  ،حمضر قضائيمنجز من طرف حمضر معاينة
للغة العربية  .وبكتابة مقروءة بعنوان دقيق وتتوفر على الفتات حتمل التسمية، العنوان ورقم اهلاتف 

  ،شهرا 24التقل عن ( ين والتوزيعمقر الشركة، منشآت التخز (أو التخصيص  االمتيازنسخة من عقد امللكية، اإلجيار( .( 

  مالئمة للنشاط(نسخ من البطاقات الرمادية لسيارات وشاحنات الشركة أو اتفاقية نقل البضائع مع شركة خمتصة يف امليدان.( 

  شهادة املطابقة للمنتوج املراد استريادهنسخة من. 

 اتفاقية  مربمة مع خمرب  معتمد. 

 ا واملصادقة عليهاشهادة تثبت تعاقد الشركة مع حما ت ملراقبة حسا  .فظ حسا

 نسخة من بيان الرتقيم اجلبائي. 

 مج التقديري السنوي لالسترياد ممضى ومؤشر عليه من طرف الشركة  ). pdf+excel(  الرب

  الشركة، املسري، الشركاء(شهادة عدم اخلضوع للضريبة مصفاة أو جدول تسديد الضريبة(  
  املسؤولية على عاتق املتعامل االقتصادي فيما خيص التصرحيات غري الصحيحةتقع كامل : مالحظة 

ئق املطلوبة على ال  attestant.resp.dcwsetif@gmail.com.3rd:عنوان االلكرتوين التايل ترسل الو

  ...............................تاريخبـ..................حرر                                   
  )اخلتم و التوقيع( 

 



  
  :مالحظات مهمة

رفق مجيع  .1 ٔن  اري، و د حيمل امسه الت لزتام بربيد الكرتوين وا صادي  عامل اق ىل لك م جيب 
د بصيغة  ئق املطلوبة يف ملف وا ض جحم امللف PDFالو ٔن )Dossier Compressé( مع ختف ، و

ليه؛ سمية جتارية لن يمت الرد  ٔي  ي ال حيمل  هول وا لكرتوين ا  الربيد 

كون رفع النقائص يف نفس احملادثة عن طريق  .2 ٔن  ل السري احلسن ملتابعة امللفات املرس جيب  ٔ من 
)répondre(؛ 

اري  .3 ل الت ة الس دا من مدة صالح ٔكد ج ول(الت ري مق  ؛)ٔقل من سنة 

عي شهادة  .4 ج لضامن  ساب  ىل توظيف ) affiliation, mise à jour( ن يد  ٔ ل الت ٔ من 
 املني اثنني؛

اري، و  .5 ل الت ور يف الس ىل العناون بدقة كام هو مذ ٔن حيتوي  حمرض معاينة احملرض القضايئ جيب 
ان الغرض من املعاينة بدقة  ٕالضافة ٕاىل الصور الواحضة واليت)مقر، خمزن(ت ة بدقة؛ ،  ٔمك  تبني ا

ل  .6 ني يف الس لغة العربية كام هو م ارية والعنوان  سمية الت ىل ال ٔن حتتوي  ة جيب  ة التعريف الالف
ري قاب  بت و كون يف ماكن  ٔن  ٕالضافة ٕاىل رمق الهاتف، و دة وال نقصان،  ري ز اري من  الت

 لتلف؛

ة ا .7 ى مصل كون مس  ٔن  جيار جيب  لرضائب، وحتدد بدقة الغرض من ختصيص احملل عقود 
ٔقل من )مقر، خمزن( ة  ٔن املسا ؛ 2م60، كام  و  ري مق

ٔو تفوق  .8 ساوي  كون ملدة  ٔن  ىل بنود ورشوط االتفاق املربم، و ٔن حتتوي  ة النقل جيب  اتفاق
ني؛  سن

لمنتوج  كون) Certificat de Conformité, Libre Commercialisation(شهادة املطابقة  .9
ديد؛  املراد استرياده وبتارخي 

سختني  .10 كون يف  ري السنوي لالسترياد  مج التقد  رسل لك سنة؛(PDF, Excel)الرب

زون لك ستة  .11 ت، املبيعات، وا ا املشرت جوان، (ٔشهر ) 06(جيب ارسال احصائيات حول 
سمرب سختني ) د  ؛)PDF, Excel(يف 

ٔو .12 لرضيبة،  دم اخلضوع  ا  شهادة  ٔما يف  لرشكة، املسري والرشاكء،  اص  كون  سديد  دول 
لرضيبة لت  دم اخلضوع  دراج شهادة  ٕ ٔخرى فهم ملزمون  د الرشاكء رشيك يف رشكة  ٔ ٔو  املسري 

 .الرشكة وممثلهيم القانونيني


