الجـمـهـوريـة الـجزائريـة الديـمقراطـية الشـعبـيـة
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية الجزائر

رقم الملف:

طلـب و تعهــد
االلتزام بالشروط المطلوبة من الشركات التجارية لممارسة نشاط استيراد المواد األولية
والمنتوجات و البضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها

أنا الممضي أسفله (االسم واللقب).................................................................................بصفتي مسير الشركة
 التسمية االجتماعية باللغة العربية.........................................................................................................: التسمية االجتماعية باللغة الفرنسية.......................................................................................................: عنوان المقر االجتماعي...................................................................................................................: عنوان هيكل التخزين .....................................................................................................................: السجل التجاري رقم ..............................................:الصادر في..........................................................: رقم الهاتف .............................................:البريد االلكتروني................................................................أتقدم بطلب الحصول على شهادة إثبات االلتزام بالشروط المطلوبة من الشركات التجارية لممارسة نشاط استيراد المواد
األولية والمنتجات والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها متعهدا باحترام أحكام المادة  5من المرسوم التنفيذي رقم -31
 343المؤرخ  31أفريل سنة  3131المعدل والمتمم ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  454-15المؤرخ في  11نوفمبر سنة
 ،3115المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد األولية ،المنتوجات والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالتها.
أرفق طلبي بالوثائق المطلوبة التالية:
 فاتورة شكلية (نموذجية) للمنتوج المستورد . نسخة من مستخرج السجل التجاري . نسخة من رقم بطاقة التعريف الجبائي. عقد الملكية أو اإليجار للمقر االجتماعي. شهادة إيداع الحسابات االجتماعية . 3132-3134 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية . جدول عمليات االستيراد لسنة  3131ممضى ومختوم. اتفاقية مبرمة مع مخبر معتمد . عقد الملكية أو اإليجار لهياكل التخزين ال تقل مدته عن أربعة وعشرون شهرا ( )34ابتداء من تاريخ إيداع الملف. نسخ من البطاقات الرمادية لسيارات وشاحنات الشركة أو اتفاقية نقل البضائع مع شركة مختصة في الميدان. شهادة إثبات االلتزام بالشروط المطلوبة السابقة ) المنتهية صالحيتها). نسخة من القانون األساسي للشركة (نكتفي بالتعديل األخير للشركة). محضر معاينة المحضر القضائي (في حالة تواجد المخزن خارج إقليم الوالية).مالحظة  :تقع كامل المسؤولية على عاتق المتعامل االقتصادي فيما يخص التصريحات غير الصحيحة.
ترسل الوثائق المطلوبة على العنوان االلكتروني التالي بعد نسخها عن طريق الماسح الضوئي ()scanner

carespectdcwalger@gmail.com
حرر بـتاريخ.....................................
( الختم و التوقيع)

جدول عمليات االستيراد لسنة 0202
الرقم

اسم الشركة

رقم و تاريخ
الفاتورة
الموطنة

المنتوج

المبلغ

تاريخ
التوطين

تاريخ مقرر
الدخول

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère du Commerce
Direction Régionale du Commerce d’Alger
Direction du Commerce de la Wilaya d’Alger
N° :

/ 2021

Circonscription administrative :
Fiche de l’entrepôt

Secteur d’activité :
Date de déclaration :
Personne :
physique
morale
Etablissement :
principal
secondaire
Raison sociale :
Nom et Prénom (s) :
Date et lieu de naissance :
Fils de :
et de :
Adresse du domicile :
Adresse de l’établissement commercial :
Adresse de(s)entrepôt (s) :
Surface de l’entrepôt ( m2)
Volume de stockage :
Nature de l’entrepôt (froid/autre) :
Nature des produits stockés :
N° de tél :
Email :
Site Web :
N° de registre de commerce/ autre titre :
délivré le :
N° d’identifiant statique (NIS) :
N° d’identifiant fiscal :
Activité exercée (principale) :
Date de début d’activité :
Validité du registre de commerce/du titre légal :
Code(s) d’activité(s)1 :
Intitulé :
Etablissement(s) secondaire(s)2 :
Signature et cachet de l’opérateur économique

1 En cas d’existence de nombreux codes d’activité
il y a lieu de consulter la copie du RC versé au dossier
2 Indiquer le nombre et renseigner une fiche spécifique
pour chaque activité secondaire

