
  

  اجلـمـهـوريـة الـجزائريـة الديـمقراطـية الشـعبـيـة
  وترقية الصادراتوزارة التجارة

  سطيفلواليةوترقية الصادرات مديرية التجارة 

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

ع  اواملنتوجات والبضا ة إلعادة البيع ع حال   املوج
  

  بصفيت مسري الشركة................)....................................................................واللقب االسم(أ املمضي أسفله 
للغالتسمية  -   ....................................................................................................:العربية ةاالجتماعية 
للغاالجتماعيالتسمية  -   ...................................................................................................الفرنسية ةة 
  .............................................................................................................ياملقر االجتماع عنوان -
  ..........................................................................................:...................لتخزين عنوان هيكال -
  ...................................................:الصادر يف..........................................:..جاري رقمالسجل الترقم  -
  .............................................................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 .1

تقدمي وثيقة تثبت جتانس األنشطة مسلمة من املركز الوطين (.نسخة من السجل التجاري اإللكرتوين حيمل رموز النشاط التجاري املختار .2
 ).للسجل التجاري

ملستخدمني لدى الصندوق الوطين للضمان  .3  .)على األقل 02مستخدمني يتضمن ( االجتماعيتصريح 

 .بوابة املركز الوطين للسجل التجارييف  االشرتاكنسخة من بيان  .4

  .نسخةمنالرخصةأواالعتماداخلاصبممارسةالنشاطاملنظماملعين- .5
  

  تقع كامل املسؤولية على عاتق املتعامل االقتصادي فيما خيص التصرحيات غري الصحيحة: مالحظة 
ئق املطلوبة على ال  attestant.resp.dcwsetif@gmail.com.3rd: عنوان االلكرتوين التايلترسل الو

 
  ...............................تاريخبـ ................حرر

  )اخلتم و التوقيع( 

  



  :مالحظات مهمة
رفق مجيع  جيب .1 ٔن  اري، و د حيمل امسه الت لزتام بربيد الكرتوين وا صادي  عامل اق ىل لك م

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 

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

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

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

ا شهاد .5 ٔما يف  لرشكة، املسري والرشاكء،  اص  كون  سديد  دول  ٔو  لرضيبة،  دم اخلضوع  ة 
لرضيبة لت  دم اخلضوع  دراج شهادة  ٕ ٔخرى فهم ملزمون  د الرشاكء رشيك يف رشكة  ٔ ٔو  املسري 

  .الرشكة وممثلهيم القانونيني


