ما هو البيع خارج احملالت التجاريــة؟

ما هو البيع ند خمازن املعاما؟

يعترب بيعا خارج احملالت التجارية بواسطةة فتح الةرود لك بيع للسططلع
طريق رضهــطططا حمل احملالت واكمـنطططططططططط واملساحات بواسةة الس يارات
املعدة خصيصا لهذا الغرض.

يعترب بيعططا نططد خمططازن املعططامططا البيع ا ي يقوم بططه املنتجون مبططا ة ا
املس هتلكني و اك وان الاقتصاديني خصوصا  ،ويعين خصوصا اجلزء م انتاهجم
ا ي مت بيعه أو أ يد الهيم.

ما يه شططروط البيع خارج احملالت التجاريــة بواسةة الةرود؟

ما يه خمــازن املعاما؟

يشرتط كجراء البيططططططططططع بواسةة فتح الةرود خارج احملالت التجارية ما
يلطططي:
 ال ميك أن تتعــطططدد مدة البيع خارج احملالت التجارية بواسةة فتح
الةرود شهطططري ( )02قابةل للتجديد حمل الس نة املدنية الواحدة.

 خمازن املعاما يه منشطططأت أسطططاسططط ية جينا املنتجون خصطططيصطططا عىل
مسط تود مقر اإلنتاج ملامرسطة البيع للجوهور وتكون منفصةل وحدات
اإلنتاج.

 حتدد بداية لك س نة اكمـك واملساحات اخملصصة لهذا الغرض ونذا
فرت ات البيع بواسةة فتح الةرود.
 خيضطططططع البيع خطارج احملالت التجطارية بواسطططططةة فتح الةرود ا
ترخيص الس يد الوايل عىل أساس ملف يقدمــه العون الاقتصادي.

مما يتكون ملف طلب الرتخيطص؟
الس تصدار الرخصة الالزمة ملامرسطططة البيع خارج احملالت التجارية بواسةة
فتح الةرود يقدم ملفا اداراي مكون م :
 طلب الرخصــة.
 نس ط ة م مس ط تارج السططجا التجاري أو نس ط ة م مس ط تارج
الصناعات التقليدية واحلرف (حرحمل).
 نس ة م البةاقة الرمادية للس يارة املعدة للبيع.
 قامئة ومكيات السططلع حما البيع خارج احملالت التجارية بواس طةة فتح
الةرود.

ما يه اجراءات طلب الرخصــة؟

مما يتكون ملف الرتخيطص؟





تصططرحي
نس ة م مس تارج السجا التجاري أو نس ة م مس تارج الصناعات
التقليدية واحلرف (حرحمل).
قامئة ومكيات السلع حما البيع ند اخملازن.
جدول اكسعار اليت س تةبططق.

ما يه اجراءات طلب الرخصــة؟
 لةلب الرخصة الالزمة ملامرسطططططة البيع خارج املعاما يودع املنتر الرا ب
حمل ذكل ترصحيــططا مرفقــططا ملف اداري دلد املدير الط طواليئ للتجارة اخملتص
اقلمييا.
 لك ايداع مللف مةابق يؤدي فورا ا تسلمي رخصة ا املنططر تسوح هل
ابلرشوع حمل البيع ند خمازن املعاما خــالل املدة احملددة.
يتعني عىل لك منتططططططر ،اإلعالن طريطططق لك الوسائا بداية وهناية البيع
ند خمازن املعاما والسلع املعنية والتافيضات حمل اكسعار املونوحــة.

 يودع طلب الرخصة قبا شهريطططططططططط ( )02م بداية فرتة البيع
خططارج احملالت التجططاريططة بواسطططططةططة فتح الةرود بقرار م الوايل
اخملتص اقلمييــا بناء عىل اقرتاح املدير الواليئ للتجــارة.
 يفصا الوايل حمل طلب الرخصة خالل مدة ال تتجاوز ثالثون يومــا
(  ) 30ابتداء م اترخي ايدا ــه.
يتعني عىل لك ون اقتصادي معين ،اإلعالم طريطق لك الوسائا
بداية وهناية البيع خارج احملالت التجارية بواسطططةة فتح الةرود و السطططلع
املعنية و اكسعار املامرسة.
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البيططوع املنظوــة
قطططراءة حمل أحكــام املرسوم تنفــيذي رمق 215 -06
امل خؤر حمل  22جامدد اكو عام  1427املططوافق 18
جوان  2006ا ي حيدخد وط وكيفيات ممارسة البيع
ابلتافيض والبيع الرتوجيي والبيع حمل حاةل تصفية
الوازوانت والبيع ند خمازن املعاما والبيع خارج
احملالت التجارية بواسةة فتح الةرود.

ما هو البيع ابلتافيض؟

ماهو البيع الرتوجيي؟

البيع حمل حاةل تصفية الوازوانت

يشط البيع ابلتافيض بيعا ابلتجزئة املس بو أو املرفق ابإلشهار وا ي
جدف طريق ختفيض حمل السطططعر ب بيع السطططلع املودعة حمل الوازن
بصفة رسيعة.

يعترب البيع الرتوجيي لك تقنية بيع سطططططلع نام يك شطططططيها ،واليت ير
العون الاقتصادي طريقها ب جلب الزابئ وكسب وفاهئم.

كيف جيرد البيع الرتوجيي؟

ال جيوز أن يشطططططوا البيع ابلتافيض بال السطططططلع اليت يشطططططرتجا العون
الاقتصطادي منذ ثالثة ( )3أشططهر عىل اكقا ابتداء م اترخي بداية فرتة
البيع ابلتافيض.

ميارس البيع الرتوجيي اك وان الاقتصطططاديون حمل احملالت اليت ميارسطططون
فهيا نشطططططاطاهتم .ويتوجب عىل العون الاقتصطططططادي بعالم الزابئ
طريق اإلشطططططهطار ،عىل واهجطة حمهل التجطاري وب الوسطططططائطا املالمئة
اكخرد ،بتقنيات الرتوجي املس تعوةل ومدة الرتوجي و املزااي املقدمة.

يشططططط البيع حمل حططاةل تصطططططفيططة الوازوانت ،ا ي يقوم بططه العون
الاقتصطادي ،البيع املسط بو أو املرفق بإشهار ،ا ي جدف طريق
ختفيض حمل السطططططعر ،ب بيع بصطططططفة رسيعة ل أو جزء م السطططططلع
املوجودة.
يمت هططذا البيع ا ر التوقف املؤقططت أو العططايئ النشططططططاط أو تغي
أوتعديا جوهري لرشوط اس تغالهل.

فرتة البيع ابلتافيض؟

ما يه اإلجراءات املتبعة إلجراء البيع ابلتافيض؟

 حتدد توارخي فرتات البيع ابلتافيض حمل بداية لك سطططط نة بقرار م
الوايل بنطاء عىل اقرتاح م املطدير الواليئ للتجطارة اخملتص بقلمييا،
بعد استشارة امجلعيات املهنية املعنية ومجعيات حامية املس هتلكني.
 يرخص البيع ابلتافيض مرتني ( )2حمل السطططط نة املدنية .وجيب أن
تمت لك معلية بيع ابلتافيض ،اليت تكون مدهتا س ط تة ( )6أسططابيع
متواصةل ،خالل الفصلني الش توي و الصيفي.
ميك للعون الاقتصادي توقيف البيع ابلتافيض قبا انهتاء املدة احملددة.

جيب عىل العون الاقتصططادي ا ي ير ب حمل ممارسططة البيع الرتوجيي أن
يودع ترصحيا دلد املدير الواليئ للتجارة اخملتص بقلمييا ،يذكر فيه :
 بداية وهناية البيع الرتوجيي،
 التقنيات واكسعار الرتوجيية اليت س تةبق،
 هوية احملرض القضايئ املعني و نوانه،حمل حاةل تنظمي حسب ابلقرعة.

ما يه سلع البيع ابلتافيض؟

كيف ينظم البيع ابلتافيض؟
طريق اإلشططهار ،عىل
جيب عىل لك ون اقتصططادي معين أن يعل
واهجة حمهل التجاري وب الوسائا املالمئة اكخرد ،توارخي بداية و هناية
البيع ابلتافيض والسطططلع املعنية واكسطططعار املةبقة سطططابقا وختفيضطططات
اكسعار املونوحة.
تعرض السطلع موضطوع البيع ابلتافيض بصفة منفصةل السلع اكخرد
وعىل مرأد الزابئ .

ما يه اإلجراءات املتبعة حمل البيع ابلتافيض؟
جيططب عىل العون الاقتصطططططادي ا ي ير ططب حمل ممططارسطططططة البيع
ابلتافيض أن يقوم بإيداع ترصحي دلد املدير الوالئطططططططططي للتجارة اخملتص
بقلمييا مرفقا ابلواثئق اآلتية :
• نس ة م مس تارج السجا التجاري ،أو ند الاقتضاء ،مس تارج
م جسا الصناعة التقليدية و احلرف
• قامئة السلع موضوع البيع ابلتافيض و مكياهتا
تة
• قامئة تبني التافيضططات حمل اكسططعار املقرر بيقها واكسطعار املامرسططة
سابقا.
لك بيططداع مللف مةططابق يؤدي فورا ب تسطططططلمي رخصططططططة ب العون
الاقتصادي تسوح هل ابلرشوع حمل البيع ابلتافيض خالل املدة احملددة.

مما يتكون ملف طلب الرتخيطص؟
جيب أن برفق الترصحي ابلواثئق اآلتية:
 نسططط ة م مسططط تارج السطططجا التجاري ،أو ند الاقتضطططاء،
مس تارج م جسا الصناعة التقليدية واحلرف،
 قامئة السلع موضوع معليات الرتوجي.
لك بيططداع مللف مةططابق يؤدي فورا ب تسطططططلمي رخصططططططة ب العون
الاقتصادي تسوح هل ابلرشوع حمل البيع الرتوجيي خالل املدة احملددة.

ما يه وط تنظمي معليات حسب القرعة؟
 جيططب أن ال ترتبمع معليططات البيع الرتوجيي املمت ةل حمل منح الزابئ
جوائز طريق تنظمي معليات حسب ابلقرعة ،بش طططططططراء س طلعة
أوخدمة أو بةلب مقابا مايل.
 يبلغ العون الاقتصططططادي املعين املديرية الوالئية للتجارة اخملتصططططة
بقلمييا واحملرضط القضايئ ،بشططططططروط تنظمي معليات حسب ابلقرعة
وبعالن نتاجئ ذكل.
نام يتعني عىل العون الاقتصادي بعالم املس هتلكني طريق اإللصا
عىل واهجة حمهل التجاري وب الوسائا املالمئة اكخرد املالمئة.

م ميكنه بجراء بيع حمل حاةل تصفية الوازوانت؟
طريق اإللصا  ،وب
جيب عىل لك ون اقتصادي معين أن يعل
الوسطططططائا املالمئة اكخرد ،توارخي بداية و هناية البيع حمل حاةل تصطططططفية
الوازوانت السلع املعنية و اكسعار و التافيضات حمل اكسعار املونوحة.

ما يه أمـك النشاط؟
ميارس الا وان الاقتصاديون البيع حمل حاةل تصغية اخملزوانت حمل احملالت
اليت ميارسون فهيا نشاطهم.

ما يه وط ممارسة البيع حمل حاةل تصفية الوازوانت؟
خيضططع البيع حمل حاةل تصططفية الوازوانت ب ترصططحي مس ط بق يودع دلد
املدير الططططططططططططواليئ للتجارة اخملتص بقلمييا ،يتضو بدابة و هناية البيع حمل
حاةل تصفية الوازوانت ،مرفقا ابلواثئق اآلتية حسب لك حــاةل :

 حمل حاةل التوقف العايئ

النشاط :

نسططططط ة م مسططططط تارج الشطططططةب م السطططططجا التجاري ،أو ند
الاقتضطاء ،نسط ة م مسط تارج الشطةب م جسا الصططناعة التقليدية
واحلرف
 حمل حاةل التعليق املؤقت للنططططططشاط :
ترصططططحي حمل للعون الاقتصططططادي ب بت الق احملا التجاري و
حيدد مدته
 حمل حاةل تغي النشططططططططططاط :
 نس ة م مس تارج السجا التجاري ،أو ند الاقتضاء ،نس ة
م مس تارج جسا الصناعة التقليدية واحلرف
 جرد السلع اليت س تكون حما التصفية وأسعار بيعها.
لك بيططداع مللف مةططابق يؤدي فورا ب تسطططططلمي رخصططططططة ب العون
الاقتصطططادي تسطططوح هل ابلرشطططوع حمل البيع حمل حاةل تصطططفية الوازوانت
خالل املدة احملددة.

