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 :....................والية

 مديرية التنظيم و الشؤون العامة

 استمارة خاصة بطلب بطاقة التاجر األجنبي

 

 

 المدنيةالحالة  .1

 :.…………………………………………………………………………………… االسم

 :..……………………………………………………………………………………اللقب

 :..………………………………………………………………………تاريخ و مكان الميالد

 .....................................................................................................................:الحالة العائلية

 :..…………………………………………………………………………………الجنسية

 ...........................................................................................................:العنوان خارج الجزائر

 ..................................................................................................................:العنوان بالجزائر

 

 .............................................................................................:شهادة االقامة أو جواز السفر رقم

 ..................................................:بتاريخ......................................................... :ب ( ة)الصادر 

 ............................................................................................................................ :من طرف

 ..................................................................................................................:(ه)يحيتها مدة صال

 ..........................................................:الى.....................................................................:من

 

 

 المقيم بطاقة التاجر األجنبي 

 بطاقة التاجر األجنبي غير المقيم 

 



 المؤهالت الخاصة بطالب البطاقة .2

 ..............................................................................................................:معرفة اللغة الوطنية

 ..................................................................................................................:معرفة لغة أخرى

 ..........................................................................................................:الشهادة المحصل عليها

 الجزائرالوضعية في  .3

 .............................................................................................................:تاريخ الحلول بالجزائر

 .................................................................................................:الغرض من المجيئ الى الجزائر

 .................................................................................................................:نوع شهادة االقامة

 ؟ هل لك أسرة بالجزائر

 نعم 

 ال 

 :اذا كانت االجابة بنعم

 ؟ ماذا يفعل األبوان

......................................................................................................................................... 

 ؟ماذا يفعل شريك الحياة

......................................................................................................................................... 

 هل سبق لك أن زرت الجزائر ؟     

  نعم 

 ال                              

 :إذا كانت االجابة بنعم

 في أي تاريخ ؟  

........................................................................................................................................ 

 ألي غرض ؟

........................................................................................................................................ 

 لطالب البطاقةالنشاط المهني  .4

 :……………………………………………………………………………………المهنة

 :...………………………………………………………………………اسم الشركة الممثلة

 

 



 هل سبق لك أن مارست أي مهنة بالجزائر ؟

  نعم 

 ال 

 :إذا كانت اإلجابة بنعم

 ماهي طبيعتها ؟ 

.......................................................................................................................................... 

 في أي مكان ؟

.......................................................................................................................................... 

 و في أي تاريخ ؟ 

.......................................................................................................................................... 

 لماذا انقطعت عن ممارسة هذه المهنة ؟

.......................................................................................................................................... 

 هل تمارس اآلن أو سبق لك أن مارست أي مهنة بالخارج ؟

 نعم 

 ال 

 :إذا كانت اإلجابة بنعم

 ماهي ؟ 

.......................................................................................................................................... 

 ماهي األسباب التي دفعتك الى االنقطاع عن المهنة ؟

.......................................................................................................................................... 

 ماهي وضعيتك ازاء الضرائب سواء في بلدك أوفي البلدان التي قد تكون مارست بها أي مهنة ؟

.......................................................................................................................................... 

 لطالب البطاقةقانونية الوضعية ال .5

 هل يحكم عليك من قبل سواء في الخارج أو خارج الجزائر ؟

 نعم 

 ال 

 :إذا كانت اإلجابة بنعم

 أين ؟

.......................................................................................................................................... 

 ؟الحكمنوعية ماهي 

.......................................................................................................................................... 



 لطالب البطاقة المشاريع المهنية .6

 ....................................(: ................اذكره بدقة) مل الذي تنوي ممارسته في الجزائرالعالمهنة أو نوع 

.......................................................................................................................................... 

 :يقة التي تنوي بها ممارسة العملالطر

 لحسابك الخاص  

 في شكل شركة  

  :عدد الشركاء

 :اسم و لقب و عنوان و جنسية كل وايحد من الشركاء

 الجنسية العنوان االسم و اللقب

   

   

   

 

 :هل تنوي 

  انشاء مؤسسة جديدة 

  استعادة مؤسسة موجودة 

 في يحالة ما اذا كنت تنوي ممارسة مهنتك في اطار شركة ماذا سيكون وضعك أنت فيها ؟

.......................................................................................................................................... 

 امكانيات طالب البطاقة .7

 :المحل 

 في يحيازتك 

  تتوقع الحصول عليه 

 أين يوجد هذا المحل ؟

.......................................................................................................................................... 

 من يملكه ؟

.......................................................................................................................................... 

 هل لديك نية في التوقيع على مكاراة أو اكتراء أو وكالة للمحل ؟

  نعم 

 ال 

 :إذا كانت االجابة بنعم

 .......................................................................................................................: المدة الزمنية



 مع من ؟

......................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................: ثمن الكراء

 ........: ........................................................................توفيرها بإمكانكس األموال التي أهمية رؤو

 هل رؤوس األموال هذه متوفرة اآلن في الجزائر ؟

  نعم 

 ال 

 واال أين توجد اآلن ؟

........................................................................................................................................ 

 : الجزائري يمكن بها تحويلها الى الطريقة الت

  في شكل أموال نقدية 

  شكل مبالغ منقولة في 

  رؤوس أموال عقارية في شكل 

 :اذا كانت في شكل رؤوس أموال عقارية

  ................................................................................................................................:النوع

  ...............................................................................................................................:المكان

 ..............................................................................................................................:األهمية

 .......................................................................................................................:الوصف العام

 ماهي التبريرات التي تقدمها بالنسبة لرؤوس االموال التي تعلن عن استعدادك لتوفيرها ؟

........................................................................................................................................ 

اذا كنت تنوي صنع مادة معينة في الجزائر أو انتاج معين، صف هذا االنتاج مع ذكر الخصائص التي تميزه عن 

 :االنتاج المماثل المصنوع في الجزائر

                            جديدة ؟هل تقدم معلومات 

  نعم                        

  ال 

 ماهي ؟

......................................................................................................................................... 

 ماهي خطة أو أسرار المنتوج الجديد ؟

.......................................................................................................................................... 



 هل يحصلت على عقد رسمي ؟

 نعم 

 ال 

 ؟في أي بلد

......................................................................................................................................... 

: قدم كل المعلومات المفيدة

.......................................................................................................................................... 

 ؟ لتحقيق هذه الصناعة ماذا تنوي أن تستخدم كمنتوج أو مادة أولية

  خام 

  نصف خام 

 ........................................................................................................................: الماكينة نوع

 : ........................................................................................................................نوع التجهيز

 ين و من طرف من يمكن تزويدك بهذه المواد األولية أو الماكينات أو التجهيزات ؟أ

.......................................................................................................................................... 

 هل تنوي تصدير ما ستصنعه ؟

  نعم 

 ال 

 الى أي سوق ؟اذا كانت االجابة بنعم ، 

......................................................................................................................................... 

 هل في نيتك استيراد منتوجات أجنبية لبيعها أو لتصديرها ؟

 نعم 

 ال 

 ؟ هذه المنتوجات ماهيعم، اذا كانت االجابة بن

.......................................................................................................................................... 

 (:قدم أكثر ما يمكن من التوضيحات يحوا العدد، الجنس و الخبرة )اليد العاملة التي ستحتاج اليها 

 :العدد

 الخبرة الجنس

  

  

  

 

 



 هل تقترح استخدام يد عاملة أجنبية ؟

 نعم 

 ال 

 :(اذكر عدد األشخاص، ألي شغل سيوجهون، جنسيتهم)  الغرض يحدداذا كانت االجابة بنعم، 

 الشغل الموجه اليه الجنسية الشخص

   

   

   

 

 :مستخدموكمأعطي المعلومات التقريبية يحول مختلف األشغال التي يقوم بها 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 ؟هل تنوي تشغيل أعضاء من أسرتك 

  نعم 

 ال 

 :مناصبهمأذكر األسماء مع تحديد  

 المنصب االسم و اللقب

  

  

  

 

 :التجارية أو الصناعيةة مؤسسمقر ال

 مؤسستك في الخارج ستحافظ على 

 في الجزائر ستؤسسونها هنا 

 المؤسسة  اهمية

  الرئيسية ستكون هي المؤسسة 

 ثانوية  ةستكون مؤسس 

 ؟في الجزائر رع أو فروع عديدة لهاهل تنوي فتح ف

 نعم 

 ال 

 



 

 

 

 

 دــــــــهــــتع

يحالة تزييف التصريحات، فاني سأعرض نفسي للمتابعات  في أتعهد بان كل تصريحاتي صحيحة، و أنا أعرف بأنه

 .التي تقتضيها القوانين المعمول بها

                                    

 ........................................ التاريخ                                                                            

 السلطة االدارية المسلمة                                                                            

 

 


