
 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التجارة

 

املواد الأولية واملنتوجات والبضائع  اس تريادالرشاكت التجارية اليت متارس نشاط  ابلزتاماتدفرت الأعباء املتعلق 

 املوهجة لإعادة البيع عىل حالهتا

ىلهذا،هيدف دفرت الأعباء الأوىل:املادة  املواد  اس تريادالرشاكت التجارية اليت متارس نشاط  الزتاماتحتديد  اإ

عادة البيع عىل حالهتا.  الأولية واملنتوجات والبضائع املوهجة لإ

عادة  اس تريادجيب عىل الرشاكت املعنية ممارسة نشاط :2املادة  املواد الأولية واملنتوجات والبضائع املوهجة لإ

لإلكرتوين حتمل رموز نشاطات متجانسة تنمتي جملموعة البيع عىل حالهتا، مبس تخرجات السجل التجاري ا

فرعية واحدة، من مجموعات نشاطات الاس ترياد املدرجة يف مدونة الأنشطة الاقتصادية اخلاضعة للتسجيل 

 يف السجل التجاري.

اد املو  اس تريادرشوط ممارسة نشاط  احرتامجيب عىل الرشاكت التجارية املعنية احلصول عىل شهادة  :3املادة 

عادة البيع عىل حالهتا، مها مصاحل املديرية الولئية للتجارة اليت تسل  الأولية واملنتوجات والبضائع املوهجة لإ

يداع ملف من طرف ممثل الرشكة التجارية، يتضمن الواثئق  قلمييا، بعد اإ  الآتية:اخملتصة اإ

 ا علهيا،نسخة من دفرت الأعباء مصادق   -

 نسخة من السجل التجاري الإلكرتوين حيمل رموز النشاط التجاري اخملتار، -

 ترصحي ابملس تخدمني دلى الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي، -

 يف بوابة املركز الوطين للسجل التجاري. الاشرتاكنسخة من بيان  -

من اترخي  ابتداءيوما،  (15يف أأجل مخسة عرش ) الرشوط الاحرتامللتجارة شهادة  الولئيةتسّل  املديرية 

يداع امللف.  اإ

 غ املعين ابلرفض املعلل للملف يف الآجال نفسها.ويف حاةل الرفض، يبل  

لئق ومس تغل فعليا بعنوان دقيق وجمهز  اجامتعيمقر جيب عىل الرشاكت التجارية املعنية حيازة  :4املادة

 .التصالبوسائل 



عىل الرشاكت التجارية املعنية وضع بصفة جلية فوق مدخل مقرها، لفتة حتمل تسميهتا وعنواهنا ورمق  جيب

 .الاقتضاءالهاتف ابللغة العربية وبلغة أأخرى، عند 

أأو لك عقد  الامتيازجيب عىل الرشاكت التجارية املعنية أأن تثبت، عن طريق امللكية أأو التأأجري أأو  :5املادة 

آت قاعدية للتخزين والتوزيع مناس بة وهميأأة وفقا أأو مقرر ختصيص  مسّل  من طرف هيئة معومية، وجود منشأ

 لطبيعة وجحم ومقتضيات ختزين وحامية للبضائع موضوع نشاطها.

املنتوجات والبضائع واخلدمات  اس تريادتعفى من أأحاكم الفقرة أأعاله، الرشاكت التجارية اليت متارس نشاطات 

آت القاعدية املذكورة أأعاله.  اليت ل تس توجب طبيعهتا وجحمها وجود املنشأ

آتمدخل  جيب عىل الرشاكت التجارية املعنية وضع لفتة فوق القاعدية للتخزين والتوزيع تتضمن  املنشأ

 .مقروءةتسمية الرشكة وجمال نشاطها، ابللغة العربية وبكتابة 

 ك تتوفر فيه مجيع املواصفات املذكورة أأعاله.رت كون مقر الرشكة وأأماكن التخزين يف مقر مشميكن أأن ي

ثنني.2جيب عىل الرشكة التجارية املعنية أأن تثبت توظيف ما ل يقل عن مس تخدمني ) :6املادة   ( اإ

جيب عىل الرشاكت التجارية املعنية أأن تتوفر، عن طريق امللكية أأو الإجيار، عىل وسائل نقل  :7املادة 

 مناس بة تتالءم مع طبيعة وخصوصية املنتوجات والبضائع املس توردة.

املنتوجات والبضائع واخلدمات  اس تريادتعفى من أأحاكم الفقرة أأعاله، الرشاكت التجارية اليت متارس نشاط 

 وسائل نقل. اس تعاملعي نشاطها اليت ل يس تد

التدابري الالزمة ملراقبة مطابقة املنتوجات  اختاذجيب عىل الرشاكت التجارية املعنية احلرص عىل  :8املادة 

والتنظميية واملعايري اجلزائرية أأ والبضائع املس توردة، ليك تتطابق املنتوجات املس توردة مع املواصفات التقنية 

، جيب أأن تتطابق مع املعايري ادلولية، ويف حاةل غياب املعايري ادلولية، تطبق انعداهمااملعمول هبا، أأو يف حاةل 

ر املنتوج.بدل املنشأأ  ريايمع  أأو البدل مصد 

قة يف بدلها الأصيل بسبب عدم  اس تريادل ميكن الرشاكت التجارية املعنية  :9املادة  املنتوجات غري املسو 

 مطابقهتا.

 تلزتم الرشاكت التجارية ابلشرتاك يف : :10املادة 

( املتضمنة قامئة املتعاملني SIDJILCOMاة )بوابة املركز الوطين للسجل التجاري املسم   -

يف  هاملسجلني يف السجل التجاري، هبدف التحقق من هوية الزبون وصالحية قيد الاقتصاديني

 السجل التجاري،



 18-18من القانون رمق  9طبقا لأحاكم املادة بوابة موقع الرتقمي اجلبايئ للمديرية العامة للرضائب،  -

املالية لس نة واملتضمن قانون  2018ديسمرب س نة  27املوافق  1440ربيع الثاين عام  19املؤرخ يف 

  يف فاتورة البيع.، للتأأكد من صالحية رمق تعريفه اجلبايئ املبني  2019

 مبا يأأيت: واملتعلقةالالزتامات املرتبطة حبامية املس هتلكين احرتامجيب عىل الرشاكت التجارية املعنية  :11املادة 

 نظافة املواد الغذائية وأأمهنا، -

 سالمة املنتوجات ومطابقهتا، -

 واخلدمة ما بعد البيع،الضامن  -

عالم املس هتكل. -  اإ

ع املوهجة لإعادة البيع عىل حالهتا من املواد الأولية واملنتوجات والبضائ اس تريادمتارس نشاطات  :12املادة 

مكرر من املرسوم التنفيذي  3طرف الرشاكت التجارية اخلاضعة لرقابة حمافظ احلساابت، طبقا لأحاكم املادة 

اذلي حيدد كيفيات ممارسة  2005نومفرب س نة  30املوافق  1426شوال عام  28املؤرخ يف  05-458

عادة البيع عىل حالهتا، املعدل واملمتم. املوهجة املواد الأولية واملنتوجات والبضائع اس تريادنشاطات   لإ

طرف مة من املسل   الاعامتداتجيب عىل الرشاكت التجارية املعنية أأن حتوز الرتاخيص و /أأو  :13املادة 

 املصاحل املؤهةل.

قلمييا،  :14املادة  تلزم الرشاكت التجارية املعنية ابلإخطار الفوري ملصاحل املديرايت الولئية للتجارة اخملتصة اإ

جراء يتخذه بدل املنشأأ و /أأو بدلان أأخرى، يتعلق بتعديل أأو تعليق أأو  أأو حسب، بسبب  اسرتجاعبلك اإ

 ة.عيب يف املنتوجات أأو البضائع املس تورد

قلمييا، برانجما  :15املادة  جيب عىل الرشاكت التجارية املعنية أأن تقدم للمديرايت الولئية للتجارة اخملتصة اإ

 تقديراي س نواي لالس ترياد.

ىل مصاحل املديرايت الولئية للتجارة كام جيب علهيا  تقدمي الإحصائيات عن حاةل املبيعات ومكية اخملزوانت اإ

قلمييا، لك س تة  ( أأشهر.6) اخملتصة اإ

السوق الوطنية  اس تقرارهبدف ضامن  الاس تريادتتعهد الرشاكت التجارية املعنية ابلقيام بعمليات  :16املادة 

طار ضبط السوق ويف حاةل تسجيل   يف متوين السوق. اختاللتيف اإ



ح حبيازة متثيليات جتارية عن طريق جسالت جتارية جيب عىل الرشاكت التجارية املعنية أأن ترص   :17املادة 

ماكنية وجحم وطبيعة  اقتصادينياثنوية أأو عقود جتارية مع متعاملني  لمتثيلها عرب الرتاب الوطين، حسب اإ

 املنتوجات املس توردة.

أأيضا  جيب عىل الرشاكت التجارية املعنية تقدمي الضامن وتوفري خدمة ما بعد البيع، وجيب علهيا :18املادة 

برام  مع والكء معمتدين يف اخلدمات ما  اتفاقاتضامن توفري مس تلزمات الصيانة والتصليح ولواحقها أأو تلزتم ابإ

 بعد البيع عرب الرتاب الوطين، حسب طبيعة املنتوجات املس توردة.

جيب عىل الرشاكت التجارية املعنية أأن ختطر، فورا، مصاحل املديرايت الولئية للتجارة اخملتصة  :19املادة 

قلمييا بتعديل يف قانوهنا الأسايس.  اإ

 د ابلقانون والتنظمي املعمول هبام، وبأأحاكم دفرت الأعباء هذا.جيب عىل الرشكة التجارية املعنية التقي   :20املادة 

 

 

 

 ممثل الرشكة )املكتتب(                                                                                

 قرئ وصودق عليه                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


