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ارة  وزارة الت

 

 ٔ ظام السترياد املواد ا شاطا م اریة اليت متارس  ٔعباء املتضمن الزتامات الرشاكت الت ات دفرت ا ولیة واملنتو

ٔعباء هتا وحتوز دفرت  ا ىل  ادة البیع  ة ٕال  والبضائع املو

ٔوىل ظام،  :املادة ا شاطا م اریة اليت متارس  ٔعباء هذا ٕاىل حتدید الزتامات الرشاكت الت هيدف دفرت ا

اص ٔعباء  فرت  هتا وختضع  ا ىل  ادة البیع  ة ٕال ات والبضائع املو   .السترياد املواد الولیة واملنتو

ة  :2املادة  ات والبضائع املو ٔولیة واملنتو شاط استرياد املواد ا اریة املعنیة ممارسة  ىل الرشاكت الت جيب 

متي  ت سة  ا شاطات م ي حيمل رموز  اري إاللكرتوين ا ل الت ات الس هتا، مبستخر ا ىل  ادة البیع  ٕال

ة يف مدونة سترياد املدر شاطات  دة، من مجموع  ة فرعیة وا صادیة اخلاضعة  مو ق شطة  ٔ ا

اري ل الت سجیل يف الس   .ل

شاط استرياد املواد  :3املادة  رتام رشوط ممارسة  ىل شهادة ا اریة املعنیة احلصول  ىل الرشاكت الت جيب 

ار  لت ریة الوالئیة  سلمها مصاحل املد هتا، اليت  ا ىل  ادة البیع  ة ٕال ات والبضائع املو ٔولیة واملنتو ة ا

ي یتضمن  اریة، ا اریة املعنیة، بعد ٕایداع ملف من طرف ممثل الرشكة الت قلميیا ٕاىل الرشاكت الت تصة ٕا ا

ئق  ٓتیةالو   :ا

لیه، - ٔعباء هذا، مصادقا  ة من دفرت ا  س

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

ى الصندوق ال - دمني  ملست عي،ترصحي  ج لضامن   وطين 

اري، - ل الت لس شرتاك يف بوابة املركز الوطين  ة من بیان   س

شاط  - لیه واخلاص مبامرسة ال ٔعباء املصادق  ة من دفرت ا د وس ع ٔو  ة من الرخصة  س

 .املنظم املعين

رتام الرشوط يف غضون مخسة عرش  ارة شهادة ا لت ریة الوالئیة  رخي ی) 15(سمل املد وما، ابتداء من 

  .ٕایداع امللف

ال نفسها ٓ لملف يف ا لرفض املعلل  ا الرفض، یبلغ املعين   .ويف 

  



دمني  :4املادة  ت توظیف ما ال یقل عن مست ٔن تث اریة املعنیة  ىل الرشاكت الت  .ٕاثنني) 2(جيب 

شرتاك  :5املادة  اریة  ىل الرشاكت الت   :يفجيب 

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

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

اري، ل الت  الس

لامدة  - لرضائب، طبقا  ریة العامة  لمد خ يف املؤر 18- 18من القانون رمق  9بوابة موقع الرتقمي اجلبايئ 

ام  19 سمرب سنة  27املوافق  1440ربیع الثاين  ، 2019واملتضمن قانون املالیة لسنة  2018د

ل حتررها ة رمق تعریفه اجلبايئ املبني يف فاتورة البیع ق كد من صالح ٔ  .لت

ا :6املادة  ىل  ادة البیع  ة ٕال ات والبضائع املو ٔولیة واملنتو شاطات استرياد املواد ا هتا من متارس 

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

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

ادة  ه ٕال ات والبضائع املو ٔولیة واملنتو شاطات استرياد املواد ا هتا، املعدل واملمتمممارسة  ا ىل    .البیع 

ام  :7املادة  لق اریة املعنیة  شاط املقنن املعين، تتعهد الرشاكت الت ل ٔحاكم املنظمة  الل  دون إال

ا  سترياد هبدف ضامن استقرار السوق الوطنیة يف ٕاطار ضبط السوق ويف  اللبعملیات  يف متون  اخ

  .السوق

  

  

 

تب(ممثل الرشكة                                                               )املك

لیه                                                                                      قرئ وصودق 

  

 


