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وزارة التجارة

مديرية التجارة لوالية الجزائر

طلب و تعهد
الالتزام بالشروط املطلوبة من الشركات التجارية ملمارسة نشاط استيراد املواد ألاولية
واملنتوجات والبضائع املوجهة إلعادة البيع على حالتها

أنا املمضي أسفله (االسم واللقب).....................................................................................بصفيت مسري الشركة
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إلعادة البيع على حالتها متعهدا باحترام أحكام املرسوم التنفيذي رقم  49-12املؤرخ 94مارس سنة  1912املعدل واملتمم ألحكام املرسوم
التنفيذي رقم  904-90املؤرخ يف  09نوفمرب سنة  ،1990احملددلكيفيات ممارسة نشاطات استرياد املواد األولية ،املنتوجات والبضائع املوجهة إلعادة
البيع على حالتها.
أرفق طلبي بالوثائق المطلوبة التالية:

 دفرت األعباء مصادق عليه من طرف مصاحل البلدية. نسخة من السجل التجاري اإللكرتوين حيمل رموز النشاط التجاري املختار. تصريح باملستخدمني لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي (يتضمن مستخدمني  91على األقل). نسخة من بيان االشرتاك يف بوابة املركز الوطين للسجل التجاري. حمضر معاينة منجز من طرف حمضر قضائي ،يثبت توفر الشركة على مقر اجتماعي الئق ومستغل فعليا وعلى منشآت قاعدية للتخزينوالتوزيع بعنوان دقيق وتتوفر على الفتات حتمل التسمية ،العنوان ورقم اهلاتف باللغة العربية وبكتابة مقروءة.
 نسخة من عقد امللكية ،اإلجيار ،االمتياز أو التخصيص (مقر الشركة ،منشآت التخزين والتوزيع (التقل عن  19شهرا) ). نسخ من البطاقات الرمادية لسيارات وشاحنات الشركة أو اتفاقية نقل البضائع مع شركة خمتصة يف امليدان (مالئمة للنشاط). نسخة من شهادة املطابقة للمنتوج املراد استرياده - .نسخة من بيان التسجيل يف بوابة موقع الرتقيم اجلبائي للمديرية العامة للضرائب(.)NIF الربنامج التقديري السنوي لالسترياد ممضى ومؤشر عليه من طرف الشركة. اتفاقية مربمة مع خمرب معتمد. شهادة تثبت تعاقد الشركة مع حمافظ حسابات ملراقبة حساباهتا واملصادقة عليها. شهادة عدم اخلضوع للضريبة مصفاة أو جدول دفع الضريبة للمسري وكذا للممثلني القانونيني للشركة. شهادة عدم اخلضوع للضريبة مصفاة أو جدول دفع الضريبة للشركة. الرخصة املسبقة لالسترياد يف حالة املواد السامة أو اليت تشكل خطرا من نوع خاص أو مواد التجميل والتنظيف البدين.مالحظة  :تقع كامل المسؤولية على عاتق المتعامل االقتصادي فيما يخص التصريحات غير الصحيحة
ترسل الوثائق املطلوبة على العنوان االلكرتوين التايل
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