
التراخیص التي یسلمھا الوالي: مجال الخدمة

).منتفع بحصة( المستعملة ترخیص تاجر بالتفصیل للمالبس على الحصول: موضوع الخدمة

یعد تاجر توزیع بالتفصیل كل تاجر یضع على ذمة العموم ویبیع لھم المنتجات والسلع التي اشتراھا من تاجر التوزیع بالجملة أو 
.من المنتج أو عن طریق التورید وذلك طبقا للعرف المھني

جار التفصیل المباشرین أو من المواطنین المعوزینیضبط الوالي قائمة المنتفعین بحصة من المالبس المستعملة من ت

بالخدمةاإلنتفاعشروط

للمالبس المستعملةبالتفصیلقرار الترخیص لتعاطي نشاط بائع على الحصولشروط:
،أال یكون منتمیا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو المنشآت العمومیة–1
تكون لھ موارد أخرى تعتبر كافیة وتفوق ثالثة أضعاف األجر األدنى المضمون لمختلف المھن في القطاعات غیر اال–2

.الفالحیة
تقدیم ملف كامل–3

المطلوبةالوثائق

للمالبس المستعملةبالتفصیلالترخیص لتعاطي نشاط بائع ب قرارعلىلحصوللالوثائق المطلوبة:

 للحصول على بطاقة منتفع بحصة لبیع المالبس المستعملة بالتفصیلمطلب باسم السید الوالي،
 من بطاقة التعریف الوطنیةمصورة نسخة،
،نسخة من التصریح السنوي بالدخل
 مسجل بالقباضة المالیة،ملكیة أو عقد كراء محل شھادة
صورتان شمسیتان.

:تودع ملفات طلب إسناد الحصص طبقا للرزنامة التالیة
جانفي بالنسبة للحصص الموزعة بالنسبة للسداسیة األولى من السنة31الى 1من -
جویلیة بالنسبة للحصص الموزعة بالنسبة للسداسیة الثانیة من السنة31الى 1من -

الملفإيداعمكان
)المواطنمعالعالقاتمكتب(الوالية

الخدمةعلىالحصولمكان
)واإلستثماراإلقتصاديالعملدائرة(الوالية

الخدمةعلىالحصولأجلو المعتمدةاإلجراءات
،إیداع المطلب بمركز الوالیة مرفوقا بالمؤیدات المطلوبة-1
،إجراء بحث إجتماعي للمعني باألمر-2
خالل ( لتوزیع المالبس المستعملة التي تنعقد بصفة دوریة مرة كل ستة أشھرعرض الملف على أنظار اللجنة الجھویة-3

).شھري فیفري وجویلیة من كل سنة
.بطاقة منتفع بحصة من المالبس المستعملةفي صورة الموافقة یتم تمكین المعني باألمر من -4



الترتيبيةأو/والتشريعيةالمراجع

.یتعلق بتجارة التوزیع2009أوت 12في مؤرخ 2009لسنة 69ن عدد القانو-
المتعلق بتفویض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الوالة 1989مارس 24المؤرخ في 1989لسنة 457األمر عدد -

.2008أوت 23المؤرخ في 2008لسنة 2954والمنقح والمتمم بمقتضى األمر عدد 
المتعلق بطرق التورید وتحویل وتوزیع المالبس المستعملة1995دیسمبر2المؤرخ في 1995لسنة 2396األمر عدد -

..2005جویلیة 18المؤرخ في 2005لسنة 2038المنقح والمتمم باألمر عدد 
المتعلق بضبط مقاییس توزیع الحصة السنویة 1995دیسمبر 7القرار المشترك لوزیري التجارة والصناعة المؤرخ في -

.لموردةللمالبس المستعملة ا
دة تنظیم توزیع المالبس المستعملة،المتعلق بإعا1996جانفي 6بتاریخ 3منشور السید وزیر التجارة  عدد -
حول مزید توضیح كیفیة توزیع حصة الوالیة 1999مارس 6بتاریخ 11المنشور المشترك لوزیري الداخلیة والتجارة عدد -

.لتفصیلمن المالبس المستعملة على مستوى الجملة وا


