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 اديـمصلحة مالحظة السوق واالإعالم االإقتص

 

 

 اس ترياد نشاط ممارسة رشوط ابحرتام الالزتام اثبات شهادة ملف

 .حالهتا عىل البيع الإعادة املوهجة والبضائع واملنتوجات الاولية للمواد
 

  :املطلوبة الواثئق        
   :املنظم الغري النشاط حاةل يف

ثبات الاحرتام مميض من طرف مسري الرشكة.  -1  طلب شهادة اإ

 (. من موقع مديرية التجارة  الأعباء دفرت حتميل)ميكن   .الرشكة مسري طرف من عليه مصادق الاعباء دفرت من نسخة -  2

 .متجانسة  نشاط رموز حيمل الالكرتوين التجاري السجل من نسخة  -3 

 .الاقل عىل (02) اثنني مس تخدمني يتضمن الاجامتعي للضامن الوطين الصندوق دلى ابملس تخدمني ترصحي-  4 

 .التجاري للسجل الوطين املركز بوابة يف الاشرتاك بيان من سخةن  - 5 

 قاعدية منشآ ت عىل و فعليا مس تغل و الئق اجامتعي مقر عىل الرشكة توفر يثبت قضايئ حمرض طرف من منجز معاينة رضحم - 6

    .اخرى بلغة او العربية ابللغة الهاتف رمق و العنوان التسمية حتمل الفتات عىل تتوفر و دقيق بعنوان التوزيع و للتخزين

 حسب هميآأة و مالمئة التوزيع و للتخزين القاعدية املنشآ ت و للمقر الرشكة حيازة تثبت التخصيص او الامتياز الاجيار امللكية عقود من سخةن  - 7

 .التخزين مقتضيات و جحم و املامرس النشاط طبيعة

 .النقل رشاكت مع التعاقد او الاجيار امللكية طريق عن سواء النشاط لطبيعة مالمئة نقل وسائل عىل الرشكة توفر تثبت اليت الالزمة لواثئقا - 8

 .اس ترياده املراد  للمنتوج املطابقة هادةش  - 9

 .للرضائب العامة للمديرية اجلبايئ الرتقمي موقع بوابة يف لتسجيلا -10 

 .علهيا املصادقة و حساابهتا ملراقبة حساابت حمافظ مع الرشكة تعاقد تثبت شهادة-  11

 .خمرب مع متابعة و رشاكة اتفاقية-  12

 وفق منوذج االإس امترة .  الرشكة طرف من عليه مؤرش و ممىض لالس ترياد الس نوي التقديري الربانمج-  13

 

 :املنظم النشاط حاةل يف

ثبات الاحرتام مميض من طرف مسري الرشكة. - 1  طلب شهادة اإ

 (. من موقع مديرية التجارة  الأعباء دفرت حتميل)ميكن  .الرشكة مسري طرف من علهيا مصادق الاعباء دفرت من نسخة -2

 .اخملتار التجاري النشاط رموز حيمل الالكرتوين التجاري السجل من نسخة -3

 للضامن الوطين الصندوق دلى ابملس تخدمني ترصحي -4

 .الاقل عىل (02) اثنني مس تخدمني يتضمن الاجامتعي للضامن الوطين الصندوق دلى ابملس تخدمني ترصحي -5

 .التجاري للسجل الوطين املركز بوابة يف الاشرتاك بيان من نسخة -6

 .الرشكة مسري طرف من علهيا مصادق املنظم النشاط مبامرسة اخلاص الاعباء دفرت من نسخة و الاعامتد او الرخصة من نسخة -7

 .خمرب مع متابعة و رشاكة اتفاقية-  8

 :هــــــــام 

 شهادة الس تالم اس تدعائه عند الوالئية املديرية مصاحل دلى الالكرتوين الربيد عرب ارساهل مت اذلي الأصيل امللف الرشكة ممثل يودع
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