
 

ميقراطیة الشعبیة ریة ا  امجلهوریة اجلزا

ارة  وزارة الت

 

ٔعباء املتعلق  شاط  لزتاماتدفرت ا اریة اليت متارس  ات والبضائع  استريادالرشاكت الت ٔولیة واملنتو املواد ا

هتا ا ىل  ادة البیع  ة ٕال  املو

ٔوىلاملادة  ٔعباء :ا شاط  الزتاماتحتدید  ٕاىلهذا،هيدف دفرت ا اریة اليت متارس  املواد  استريادالرشاكت الت

هتا ا ىل  ادة البیع  ة ٕال ات والبضائع املو ٔولیة واملنتو   .ا

شاط :2املادة  ىل الرشاكت املعنیة ممارسة  ادة  استريادجيب  ة ٕال ات والبضائع املو ٔولیة واملنتو املواد ا

اري ا ل الت ات الس هتا، مبستخر ا ىل  ة البیع  مو متي  ت سة  ا شاطات م ٕاللكرتوين حتمل رموز 

سجیل  ل صادیة اخلاضعة  ق شطة  ٔ ة يف مدونة ا سترياد املدر شاطات  ات  دة، من مجمو فرعیة وا

اري ل الت   .يف الس

ىل شهادة  :3املادة  اریة املعنیة احلصول  ىل الرشاكت الت رتامجيب  شاط  ا اد املو  استريادرشوط ممارسة 

هتا، ا ىل  ادة البیع  ة ٕال ات والبضائع املو ٔولیة واملنتو ّ ا سل ارة اليت  لت ریة الوالئیة  مها مصاحل املد

ئق  اریة، یتضمن الو قلميیا، بعد ٕایداع ملف من طرف ممثل الرشكة الت تصة ٕا ٓتیةا   :ا

-  ً ٔعباء مصادق ة من دفرت ا لهيا،س  ا 

تار، - اري ا شاط الت اري إاللكرتوين حيمل رموز ال ل الت ة من الس  س

عي، - ج لضامن  ى الصندوق الوطين  دمني  ملست  ترصحي 

ة من بیان  - اري شرتاكس ل الت لس  .يف بوابة املركز الوطين 

ریة  ارة شهادة  الوالئیةسّمل املد ل مخسة عرش  الرشوط رتاملت ٔ رخي  ابتداءیوما،  )15(يف  من 

  .ٕایداع امللف

 ّ ا الرفض، یبل ال نفسهاويف  ٓ لملف يف ا لرفض املعلل    .غ املعين 

ازة  :4املادة اریة املعنیة ح ىل الرشاكت الت عيمقر جيب  ق وجمهز  اج الئق ومستغل فعلیا بعنوان دق

  .االتصالبوسائل 



سمیهتا وعنواهنا ورمق  جيب ة حتمل  ل مقرها، الف لیة فوق مد اریة املعنیة وضع بصفة  ىل الرشاكت الت

ٔخرى، عند  لغة العربیة وبلغة  ضاءالهاتف    .ق

ٔو  :5املادة  ري  ٔ ٔو الت ة  ت، عن طریق امللك ٔن تث اریة املعنیة  ىل الرشاكت الت یازجيب  ٔو لك عقد  م

ٔة وفقا ٔو مقرر ختصیص  ی اسبة و لتخزن والتوزیع م دیة  ٓت قا ش ة، وجود م مسّمل من طرف هیئة معوم

شاطها لبضائع موضوع  ضیات ختزن وحامیة    .لطبیعة وجحم ومق

شاطات  اریة اليت متارس  اله، الرشاكت الت ٔ ٔحاكم الفقرة  ات والبضائع واخلدمات  استريادتعفى من  املنتو

اله ٔ ورة  دیة املذ ٓت القا ش ستوجب طبیعهتا وجحمها وجود امل   .اليت ال 

ة فوق اریة املعنیة وضع الف ىل الرشاكت الت ل  جيب  ٓتمد ش لتخزن والتوزیع تتضمن  امل دیة  القا

ابة  لغة العربیة وك شاطها،    .مقروءةسمیة الرشكة وجمال 

ٔن  ن التخزن يف مقر مشميكن  الهرت كون مقر الرشكة ؤما ٔ ورة  ه مجیع املواصفات املذ   .ك تتوفر ف

دمني  :6املادة  ت توظیف ما ال یقل عن مست ٔن تث اریة املعنیة  ىل الرشكة الت   .ٕاثنني) 2(جيب 

ىل وسائل نقل  :7املادة  ٔو إالجيار،  ة  ٔن تتوفر، عن طریق امللك اریة املعنیة  ىل الرشاكت الت جيب 

ات والبضائع املستوردة اسبة تتالءم مع طبیعة وخصوصیة املنتو   .م

شاط  اریة اليت متارس  اله، الرشاكت الت ٔ ٔحاكم الفقرة  ات والبضائع واخلدمات  استريادتعفى من  املنتو

ستد شاطها اليت ال    .وسائل نقل استعاملعي 

ىل  :8املادة  اریة املعنیة احلرص  ىل الرشاكت الت ات  اختاذجيب  ة مطابقة املنتو التدابري الالزمة ملراق

یة  ات املستوردة مع املواصفات التق ریة ٔ والبضائع املستوردة، ليك تتطابق املنتو لتنظميیة واملعایري اجلزا وا

ا ٔو يف  ا املعمول هبا،  ولیة، تطبق انعدا ا غیاب املعایري ا ولیة، ويف  ٔن تتطابق مع املعایري ا ، جيب 

ٔ  ريایمع ش   .ٔو الب مصّدر املنتوجب امل

اریة املعنیة  :9املادة  دم  استريادال ميكن الرشاكت الت ب  س ٔصيل  ها ا ري املسّوقة يف ب ات  املنتو

  .مطابقهتا

الشرتاك يف  :10املادة  اریة    :تلزتم الرشاكت الت

اري املسمّ  - ل الت لس املتضمنة قامئة املتعاملني ) SIDJILCOM(اة بوابة املركز الوطين 

صادیني د ق ة ق اري، هبدف التحقق من هویة الزبون وصالح ل الت لني يف الس يف  هاملس

اري، ل الت  الس



لرضائب،  - ریة العامة  لمد ٔحاكم املادة بوابة موقع الرتقمي اجلبايئ   18-18من القانون رمق  9طبقا 

ام  19املؤرخ يف  سمرب سنة  27املوافق  1440ربیع الثاين  واملتضمن قانون املالیة لسنة  2018د

ة رمق تعریفه اجلبايئ املبّني 2019 كد من صالح ٔ لت  . يف فاتورة البیع، 

اریة املعنیة  :11 املادة ىل الرشاكت الت رتامجيب  ن ا ٔيت واملتعلقةلزتامات املرتبطة حبامیة املسهتلك   :مبا ی

 نظافة املواد الغذائیة ؤمهنا، -

ات ومطابقهتا، -  سالمة املنتو

 الضامن واخلدمة ما بعد البیع، -

الم املسهت -  .ٕا

شاطات  :12املادة  ات والبضائ استريادمتارس  ٔولیة واملنتو هتا من املواد ا ا ىل  ادة البیع  ة ٕال ع املو

ٔحاكم املادة  ت، طبقا  اریة اخلاضعة لرقابة حمافظ احلسا ذي  3طرف الرشاكت الت مكرر من املرسوم التنف

ام  28املؤرخ يف  05-458 ات ممارسة  2005نومفرب سنة  30املوافق  1426شوال  یف ي حيدد  ا

ات والبضائع استرياداطات ش ٔولیة واملنتو ة املواد ا هتا، املعدل واملمتم املو ا ىل  ادة البیع    .ٕال

ص و  :13املادة  ٔن حتوز الرتاخ اریة املعنیة  ىل الرشاكت الت داتٔو /جيب  ّ  ع مة من طرف املسل

  .املصاحل املؤه

قلميیا،  :14املادة  تصة ٕا ارة ا لت ت الوالئیة  ر ٕالخطار الفوري ملصاحل املد اریة املعنیة  تلزم الرشاكت الت

ٔ و  ش ذه ب امل ٔو /لك ٕاجراء یت ٔو تعلیق  ٔخرى، یتعلق بتعدیل  ان  اعٔو ب ب  اسرت س ٔو حسب، 

ٔو البضائع املستوردة ات    .عیب يف املنتو

ىل الرشاكت ا :15املادة  جما جيب  ر قلميیا،  تصة ٕا ارة ا لت ت الوالئیة  ر لمد ٔن تقدم  اریة املعنیة  لت

ر سنو لالسترياد   .تقد

لهيا  ارة كام جيب  لت ت الوالئیة  ر ت ٕاىل مصاحل املد زو ا املبیعات ومكیة ا تقدمي إالحصائیات عن 

قلميیا، لك ستة  تصة ٕا   .ٔشهر) 6(ا

ام بعملیات  :16املادة  لق اریة املعنیة  السوق الوطنیة  استقرارهبدف ضامن  ستريادتتعهد الرشاكت الت

سجیل  ا  الالتيف ٕاطار ضبط السوق ويف    .يف متون السوق اخ



ٔن ترصّ  :17املادة  اریة املعنیة  ىل الرشاكت الت ح حبیازة متثیلیات جتاریة عن طریق جسالت جتاریة جيب 

ٔو ع عاملني نویة  صادینيقود جتاریة مع م رب الرتاب الوطين، حسب ٕاماكنیة وجحم وطبیعة  اق متثیلها 

ات املستوردة   .املنتو

ٔیضا  :18املادة  لهيا  دمة ما بعد البیع، وجيب  اریة املعنیة تقدمي الضامن وتوفري  ىل الرشاكت الت جيب 

ٔو تل رام ضامن توفري مستلزمات الصیانة والتصلیح ولواحقها  ٕ ن يف اخلدمات ما بعد اتفاقامتزتم  ء معمتد ع و

ات املستوردة رب الرتاب الوطين، حسب طبیعة املنتو   .البیع 

تصة  :19املادة  ارة ا لت ت الوالئیة  ر ٔن ختطر، فورا، مصاحل املد اریة املعنیة  ىل الرشاكت الت جيب 

ٔسايس قلميیا بتعدیل يف قانوهنا ا   .ٕا

ّ  :20املادة  اریة املعنیة التق ىل الرشكة الت ٔعباء هذاجيب  ٔحاكم دفرت ا لقانون والتنظمي املعمول هبام، وب   .د 

 

 

 

تب(ممثل الرشكة    )املك

لیه                                                                                      قرئ وصودق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


