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 )................................................................................ة(الس يد ،أ سفهل املميض أ ان

  ...............................................................................................................وياملعن الشخص أ و

 ................................... .بتارخي الصادر .............................................. .رمق التجاري للسجل احلامل

 ................................................................................................................. نشاط ميارس اذلي

 .......................................................................................... بـ الاكئن التجاري حمهل مس توى عىل

ىل أ تقدم  املرسوم ل حاكم طبقا ضـــابلتخفي ع ـالبي ملامرسة رخصة بطلب ابتنـة  ةـلوالي تجارةــر ال مدي دـــالسي ا 

 حيدد اذلي ، 2006 س نة يونيو18  املوافق 1427 عام ال وىل جامدى 22 يف املؤرخ 215 - 06 رمق التنفيذي

 خمازن عند البيع  و زوانتاخمل تصفية حاةل يف والبيع  الرتوجيي والبيع  ابلتخفيض البيع  ممارسة كيفيات و رشوط

 .الطرود فتح بواسطة التجارية احملالت خارج والبيع  املعامل

 .................................................... ........... ............................... :ابلتخفيض ابلبيع  املعنية السلع 

 .......................................................... .........................................................:النشاط فرتة

 والقانون أ عاله املذكور التنفيذي املرسوم ل حاكم طبقا الرخصة موضوع النشاط قواعد مابحرتا أ تعهد    

 .واملمتم املعدل التجارية، املامرسات عىل املطبقة للقواعد احملدد 2004 يونيو 18 يف املؤرخ 02 - 04 رمق

 

مضاء  و  خت  لقب،  امس،   :الاقتصادي العون  ا 

 ...........................بتارخي .........يف  حرر                                                             
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 ابلتخفيـض البيع ةسملامر  رخصة بلط
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 تعريف)تسمية( احملل التجاري 

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

 امس ولقب التاجر 

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

 فرتة القيام بعملية البيع ابلتخفيض

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

   جدول يتعلق ابلسلع و ال سعار 

   املسوقة   السلع 

  البيع   فرتة   خالل 

 ابلتخفيض

 المكية 
  قبل   السلعة  مثن 

ابلتخفيض  البيع   

  خالل  السلعة  مثن 

  البيع  فرتة 

 ابلتخفيض

  نس بة 

  التخفيضات 

سلعة   لك   

  التخفيضات   نسب 

  السلع  أ نواع   حسب 

( وأ قص  أ دن )   

      

        

ال   ليست   الوثيقة   هذه  : مالحظة  لهيا   املشار   واملعلومات   منوذج،   ا  ضافة  وميكن   شامل   ليست  ا    أ خرى   معطيات   ا 

  بعي   الوثيقة   هذه  أ خذ   جيب   كام عالوة عىل ذكل ميكن أ ن تقدم املعلومات يف وثيقة بشك أ خر،    مفيدة،   تمكيلية 

 التاجر   طرف  من   مس بقا   املس تعمل  الوثيقة  عىل   زايدة   الاعتبار 

 

املعلومات املتعلقة ابلبيع ابلتخفيض امللصقة عىل واهجة احملل    وثيقةمنوذج  

ي التجار   


