
 

 الجـمـهـوريـة الـجزائريـة الديـمقراطـية الشـعبـيـة
 وزارة التجارة

 خنشلة مديرية التجارة لوالية

و تعهدطلب   
املواد ألاولية استيرادالشروط املطلوبة من الشركات التجارية  ملمارسة نشاط ب الالتزام  

 واملنتوجات والبضائع املوجهة إلعادة البيع على حالتها
 

..بصفتي مسير ..............واللقب(..................................................................... االسمأسفله )أنا الممضي 

 الشركة
 ....................................................................................................:العربية ةاالجتماعية باللغالتسمية  -

 ....................................................................................................الفرنسية ةة باللغاالجتماعيالتسمية  -

 ...............................................................................................................يالمقر االجتماع عنوان -

 ............................................................................................لتخزين :...................ا عنوان هيكل -

 ...................................................:الصادر في............................................السجل التجاري رقم:..رقم  -

 ................................................................البريد االلكترونيرقم الهاتف :........................................... -

المواد  دالشروط المطلوبة من الشركات التجارية لممارسة نشاط استيرابااللتزام  إثبات شهادة أتقدم بطلب الحصول على

 ؤرخالم 94-21نفيذي رقم المرسوم التأحكام  متعهدا باحتراماألولية والمنتجات والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها 

، 2005نوفمبر سنة  30المؤرخ في   458-05المرسوم التنفيذي رقم  المتمم ألحكام وعدل الم 2021سنة  مارس09

 .المواد األولية، المنتوجات والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها استيرادكيفيات ممارسة نشاطات لددلمحا

 التالية:المطلوبة أرفق طلبي بالوثائق 

 مصادق عليه من طرف مسير الشركةدفتر األعباء  -01        

  .نسخة من السجل التجاري اإللكتروني يحمل رموز النشاط التجاري المختار -02        

 .على األقل( 02مستخدمين يتضمن ) االجتماعيتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان  -03         

 .في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري االشتراكنسخة من بيان  -04        

، يثبت توفر الشركة على مقر اجتماعي الئق ومستغل فعليا وعلى محضر قضائيمنجز من طرف محضر معاينة  -05        

أو بلغة  على الفتات تحمل التسمية، العنوان ورقم الهاتف باللغة العربية والتوزيع بعنوان دقيق وتتوفر منشآت قاعدية للتخزين

 أخرى.

التخزين  القاعدية منشآتو ال، تثبت حيازة الشركة للمقر أو التخصيص االمتيازد الملكية، اإليجار، ونسخة من عق -06        

 ومقتضيات التخزين .حسب  طبيعة النشاط الممارس وحجم  مالئمة ومهيئة  والتوزيع

الوثائق الالزمة التى تثبت توفر الشركة على وسائل نقل مالئمة لطبيعة النشاط سواء عن طريق الملكية، اإليجار  -07        

 أو التعاقد مع شركات النقل.

 .(NIFمن بطاقة الترقيم الجبائي )نسخة  -09               شهادة المطابقة للمنتوج المراد استيراده.    -08         

 شهادة تثبت تعاقد الشركة مع محافظ حسابات لمراقبة حساباتها والمصادقة عليها. -10         

ممضى ومؤشر  لالستيرادالبرنامج التقديري السنوي  -12                   .       اتفاقية شراكة ومتابعة مع مخبر -11        

 كة.عليه من طرف الشر
         

 : pdfترسل الوثائق المطلوبة وجوبا على البريد االلكتروني التالي في شكل ملفات : مالحظة 
dcwkhenchela.cr@idoom.dz 

 

 تاريخ.....................بـ        :.............حرر                                                                                        

 ) الختم و التوقيع(                                                                                             
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