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 وزارة التجارة

 

ولية واملنتوجات دفرت الأعباء املتضمن الزتامات الرشاكت التجارية اليت متارس نشاطا منظام الس ترياد املواد الأ 

 والبضائع املوهجة الإعادة البيع عىل حالهتا وحتوز دفرت أأعباء

ىل حتديد الزتامات الرشاكت التجارية اليت متارس نشاطا منظام،  املادة الأوىل: هيدف دفرت الأعباء هذا اإ

عادة البيع عىل حالهتا وختضع دلفرت أأعباء خاص.  الس ترياد املواد الولية واملنتوجات والبضائع املوهجة الإ

ية واملنتوجات والبضائع املوهجة جيب عىل الرشاكت التجارية املعنية ممارسة نشاط اس ترياد املواد الأول  :2املادة 

عادة البيع عىل حالهتا، مبس تخرجات السجل التجاري االإلكرتوين اذلي حيمل رموز نشاطات متجانسة تنمتي  الإ

جملموعة فرعية واحدة، من مجموع نشاطات الاس ترياد املدرجة يف مدونة الأنشطة الاقتصادية اخلاضعة 

 للتسجيل يف السجل التجاري.

ب عىل الرشاكت التجارية املعنية احلصول عىل شهادة احرتام رشوط ممارسة نشاط اس ترياد املواد جي :3املادة 

عادة البيع عىل حالهتا، اليت تسلمها مصاحل املديرية الوالئية للتجارة  الأولية واملنتوجات والبضائع املوهجة الإ

يداع ملف من ط ىل الرشاكت التجارية املعنية، بعد اإ قلمييا اإ رف ممثل الرشكة التجارية، اذلي يتضمن اخملتصة اإ

 الآتية:الواثئق 

 نسخة من دفرت الأعباء هذا، مصادقا عليه، -

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

 ترصحي ابملس تخدمني دلى الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي، -

  للسجل التجاري،نسخة من بيان الاشرتاك يف بوابة املركز الوطين -

نسخة من الرخصة أأو الاعامتد ونسخة من دفرت الأعباء املصادق عليه واخلاص مبامرسة النشاط  -

 املنظم املعين.

( يوما، ابتداء من اترخي 15تسمل املديرية الوالئية للتجارة شهادة احرتام الرشوط يف غضون مخسة عرش )

يداع امللف.  اإ

 فض املعلل للملف يف الآجال نفسها.ويف حاةل الرفض، يبلغ املعين ابلر 

 



ثنني.2جيب عىل الرشاكت التجارية املعنية أأن تثبت توظيف ما ال يقل عن مس تخدمني ) :4املادة   ( اإ

  يف:جيب عىل الرشاكت التجارية الاشرتاك  :5املادة 

( املتضمنة قامئة املتعاملني SIDJILCOMبوابة املركز الوطين للسجل التجاري املسامة ) -

الاقتصاديني املسجلني يف السجل التجاري، هبدف التحقق من هوية الزبون وصالحية قيده يف 

 السجل التجاري،

املؤرخ يف  18-18من القانون رمق  9بوابة موقع الرتقمي اجلبايئ للمديرية العامة للرضائب، طبقا للامدة  -

، 2019نون املالية لس نة واملتضمن قا 2018ديسمرب س نة  27املوافق  1440ربيع الثاين عام  19

 للتأأكد من صالحية رمق تعريفه اجلبايئ املبني يف فاتورة البيع قبل حتريرها.

متارس نشاطات اس ترياد املواد الأولية واملنتوجات والبضائع املوهجة الإعادة البيع عىل حالهتا من  :6املادة 

 مكرر من املرسوم  3اكم املادة طرف الرشاكت التجارية اخلاضعة لرقابة حمافظ احلساابت، طبقا لأح

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

 ممارسة نشاطات اس ترياد املواد الأولية واملنتوجات والبضائع املوهجه الإعادة البيع عىل حالهتا، املعدل واملمتم.

نظمة للنشاط املقنن املعين، تتعهد الرشاكت التجارية املعنية ابلقيام دون االإخالل ابلأحاكم امل  :7املادة 

طار ضبط السوق ويف حاةل  يف متوين  اختاللبعمليات الاس ترياد هبدف ضامن اس تقرار السوق الوطنية يف اإ

 السوق.
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