
 

 

 

 

 ..................) االسم واللقب (..........أنا الممضي أسفله اآلنسة، السيدة )ة(...............      
 االجتماعية( ............) التسمية............................أو الشخص المعنوي ...................

 سجل التجاري رقم ............. الصادر بتاريخ .........الذي يمارس نشاط .................لل الحامل
 ...........................................................على مستوى محله التجاري الكائن ب ....

..........بطلب رخصة لممارسة البيع بالتخفيض التجارة لوالية ... )ة( مدير ..…… أتقدم إلى السيد)ة(
 18الموافق  1427جمادى األولى عام  22المؤرخ في  215-06طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة  2006يونيو سنة 
 لمعامل والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود.تصفية المخزونات والبيع عند مخازن ا

 :بالبيع بالتخفيضالمعنية  السلع
......................................... 

 :النشاط فترة
.................... 

باحترام قواعد النشاط موضوع الرخصة طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعاله والقانون  أتعهد      
الممارسات التجارية، المعدل  علىلقواعد المطبقة المحدد ل 2004يونيو  18المؤرخ في  02-04رقم 

 والمتمم.
  

مضاء العون االقتصادي ،اسم   :لقب، ختم وا 
 ..........حرر في.........بتاريخ 

 
  

 

ضــع ابلتخفيــة البيــرامر ملة ــب رخصـطل  

 (منـــــــوذج)



 
 

 

 

 

السلع المسوقة خالل 
 فترة البيع بالتخفيض

ثمن السلعة 
قبل البيع 
 بالتخفيض

ثمن السلعة خالل 
فترة البيع 
 بالتخفيض

نسبة التخفيضات 
 لكل سلعة

نسب أخرى 
للتخفيضات حسب 

 أنواع السلع
 أقصى( )أدنى و

    
 
 
 
 

 

 

 

: هذه الوثيقة ليست إال نموذج، والمعلومات المشار إليها ليست شاملة ويمكن إضافة معطيات مالحظة
أخرى تكميلية مفيدة، عالوة على ذلك يجب أخذ الوثيقة بعين االعتبار رغم استعمال المطبوع من طرف 

 التاجر. 

 

 

  

 الشعبيـــةالجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة 

رفاقها بطلب رخصة مل رامر ة منوذج الوثيقة الواجب ا 

 البيع ابلتخفيض



 وزارة التجـــــــــــارة
 مديرية التجارة لوالية .........

 
 

 
 
 
 
 
 

 ..................) االسم واللقب (سيدة )ة(...........لل إن مدير التجارة لوالية ......... يرخص       
 ............) التسمية االجتماعية(............................أو الشخص المعنوي ...................

 سجل التجاري رقم ............. الصادر بتاريخ .........الذي يمارس نشاط .................لل الحامل
للقيام بعملية  ..............................................على مستوى محله التجاري الكائن ب ....

البيع بالتخفيض بناء على الطلب المقدم بتاريخ ..................... المرفق بالوثائق المطلوبة بموجب 
يونيو سنة  18الموافق  1427جمادى األولى عام  22المؤرخ في  215-06رقم  المرسوم التنفيذي

ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية  ، الذي يحدد شروط وكيفيات 2006
 المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود.

 :بالبيع بالتخفيضالمعنية  السلع 
......................................... 

 :النشاط فترة
.................... 

على العون االقتصادي المستفيد من هذا الترخيص التقيد الصارم بالقواعد المنظمة للنشاط طبقا يجب 
المحدد للقواعد  2004يونيو  18المؤرخ في  02-04ألحكام المرسوم التنفيذي المشار إليه والقانون رقم 
 المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.

   
 الجزائر، في:.........................                                                         

 

 

 رامر ة البيع ابلتخفيض نمنوذج مل...... املؤرخة يف............ رخصة رمق ...



 

 

 هوية )تسمية( المحل التجاري
................................................... 

 اسم ولقب التاجر
............................... 
 فترة القيام بعملية البيع بالتخفيض
............................... 

 مراجع رخصة ممارسة البيع بالتخفيض
....................................................... 

 واألسعار   بالسلع يتعلق جدول

السلع المسوقة خالل 
 فترة البيع بالتخفيض

ثمن السلعة 
قبل فترة البيع 
 بالتخفيض

ثمن السلعة خالل 
فترة البيع 
 بالتخفيض

نسبة 
التخفيضات 
 لكل سلعة

نسب التخفيضات 
 حسب نوع السلع 
 )األدنى و األقصى(

    
 
 
 
 

 

 

: هذه الوثيقة ليست إال نموذج، والمعلومات المشار إليها ليست شاملة ويمكن إضافة معطيات مالحظة
أخرى تكميلية مفيدة، عالوة على ذلك يمكن أن تقدم المعلومات في وثيقة بشكل آخر، كما يجب أخذ 

 الوثيقة بعين االعتبار رغم استعمال المطبوع من طرف التاجر. 

 

منوذج وثيقة املعلومات املتعلقة ابلبيع ابلتخفيض امللصقة عىل واهجة احملل 

 التجاري 


