
التراخیص التي یسلمھا الوالي: مجال الخدمة

.ترخیص لتعاطي نشاط تاجر جملة للمالبس المستعملةعلى الحصول: موضوع الخدمة

بالخدمةاإلنتفاعشروط

قرار الترخیص لتعاطي نشاط تاجر جملة للمالبس المستعملةعلى الحصولشروط:

،لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو المنشآت العمومیةأال یكون منتمیا–1
،)رأس مال، المخازن، العملة( توفیر الوسائل المادیة والضرةریة –2
توفیر وسائل النقل الضروریة،–3
توفر الخبرة المھنیة،–4
.تقدیم ملف كامل–5

المطلوبةالوثائق

الترخیص لتعاطي نشاط تاجر جملة للمالبس المستعملةقرارعلىلحصوللالوثائق المطلوبة:
بالنسبة للموافقة المبدئیة:

للحصول على ترخیص لبیع المالبس المستعملة بالجملة،مطلب باسم السید الوالي-
،من بطاقة التعریف الوطنیةمصورة سخة ن-
نسخة من بطاقة دینار على األقل،ألف 15بمبلغشھادة بنكیة (تقدیم ما یثبت توفر الوسائل المادیة والخبرة المھنیة-

....)،رمادیة لشاحنة
التجاري المراد استغاللھمحللملكیة لشھادة قد كراء أو ع-

بالنسبة للموافقة النھائیة:
شھادة الوقایة للمحل المراد استغاللھ-
أشھر،6مسلمة منذ أقل من 3بطاقة عدد -
،)بالنسبة للشركة(قانون أساسي مسجل-
.تصریح على الشرف بعدم تعاطي النشاط بوالیة أخرى-

:تودع ملفات طلب إسناد الحصص طبقا للرزنامة التالیة

جانفي بالنسبة للحصص الموزعة بالنسبة للسداسیة األولى من السنة31الى 1من -
بالنسبة للحصص الموزعة بالنسبة للسداسیة الثانیة من السنةجویلیة31الى 1من -

یسلم والي الجھة ، بعد أخذ رأي اللجنة الجھویة لتوزیع المالبس المستعملة ، لكل تاجر جملة شھادة شراء المالبس 
المستعملة وذلك في حدود الحصة الجملیة الممنوحة للوالیة،

شریطة أن ال تتعدى الكمیات لتاجر الجملة التزود بكل حریة من إحدى الشركات المنتفعة بنظام المستودع الصناعي، یمكن
التي تبیعھا ھذه الشركات الحصة الجملیة الممنوحة لھا والحصة الممنوحة لكل تاجر جملة

یمكن لتاجر الجملة شراء الكمیات الراجعة لھ مرة واحدة خالل الستة أشھر أو تجزئتھا عند اإلقتضاء الى عدة شراءات،
ویتولى عون الدیوانة المكلف بمراقبة المستودع الصناعي اإلشراف على كل عملیة شراء وتسجیلھا على شھادة الشراء 

.الممنوحة لتاجر الجملة

. اطھ في والیة زغوان وحیث یوجد مقره وھو مطالب بتوزیع مناباتھ على تجار التفصیل بالجھةیمارس تاجر الجملة نش
ویحجر علیھ تعاطي النشاط في والیة أخرى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  



الملفإيداعمكان
)المواطنمعالعالقاتمكتب(الوالية

الخدمةعلىالحصولمكان
)واإلستثماراإلقتصاديالعملدائرة(الوالية

الخدمةعلىالحصولأجلو المعتمدةاإلجراءات

،إیداع المطلب بمركز الوالیة مرفوقا بالمؤیدات المطلوبة-1
إحالة الملف لإلدارة الجھویة للتجارة إلجراء معاینة،-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
في صورة الموافقة یتم تمكین المعني باألمر من شھادة شراء للمالبس المستعملة في حدود الحصة الممنوحة لھ ویتم -4

.تجدیدھا كل سداسیة

الترتيبيةأو/والتشريعيةالمراجع

.یتعلق بتجارة التوزیع2009أوت 12مؤرخ في 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 2038األمر عدد المنقح والمتمم ب-
مقاییس توزیع الحصة السنویة المتعلق بضبط 1995دیسمبر 7القرار المشترك لوزیري التجارة والصناعة المؤرخ في -

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

.من المالبس المستعملة على مستوى الجملة والتفصیل


