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مقـــدمــة:
إن الغـرض من هـذا الدليـل هـو التعريف باإلطـار التنظيمي المطبق على

أنشطـة البيع بالترويج السيما البيـع بالتخفيـض.

يعـرف هـذا النـوع من النشـاط توافـد كبيـر من طـرف األعـوان االقتصاديين

و المستهلكيـن على حـد سـواء ؛ هـذا اإلقبـال على البيـع بالتخفيض يفسـر

كـون هـذه البيـوع بـدأت تبـرز كمعامالت و تقاليـد تجارية و اجتماعية دورية

التي أصبحت مألوفة من طرف المستهلكين و المهنيين بصفة تدريجية .زيادة
على الجانب التجاري البحت لهذه التظاهرات  ،فإنها تعتبر أحداث متميزة

تساهم في إنشاء أجـواء احتفالية وديـة في المـدن والم اركـز واألحيـاء التـي تقـام

فيهـا.

إن عملية تأطيـر هـذه األنشطـة التجاريـة الترويجيـة من طـرف مصـالـح

و ازرة التجـارة من خـالل المرسـوم التنفيذي رقم  215-06المـؤرخ  18جوان

 ،2006الـذي يحـدد القواعـد والمبـادئ التي يتعين احت ارمـها من قبـل األعـوان
االقتصادييـن المعنييـن وكـذا إجـراءات كيفيات ممارسة هـذه البيـوع تندرج في

إطـار المهام الموكلة للدولة لضمـان ممارسة سليمة لهـذه البيــوع ،السيـما مـن
خـالل:
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التصريح المسبق للتاجر (حيث يرفق بالوثائق المطلوبة في النص

التنظيمي المطبق على هذه البيوع) ،حيث يقوم الشخص الذي يرغب
في ممارسة هــذا النشاط بإيداع طلب لــدى مصالح مديرية التجارة للوالية

المعنية ،التي تسلم فو ار الرخصة المطلوبة إلى مقدم الطلب إذا كان
الملــف كامل و مطابق.

 تحديد الفترات الموسمية المنصوص عليها في المرسوم (الشتاء و
الصيف) لكل موسم بستة ( )06أسابيع.

 كيفيات اشهار المعلومات المتعلقة بممارسة البيع بالتخفيض (ال سيما
األسعار ،الخصومات المطبقة ،السلع المعروضة وفترات البيع).

 العقوبات اإلدارية والقضائية المطبقة على المخالفين.
إن األهداف المرجوة من خالل البيع بالتخفيض تتمثل في:
بالنسبة لوزارة التجــارة:

تنشيط وانعاش النسيج التجاري؛

تعزيز المنافسة النزيهة في السوق؛

إحداث جو إحتفالي و ودي في الفضاء التجاري؛

تمكين المستهلكين اإلستفادة من تخفيضات في األسعار و من

عروض ترويجية متنوعة في إطار منظم.
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إبراز و ترقية ثقافـة البيـع بالتخفيـض بهـدف جعلها تدريجيا عادة تجـارية
و سلـوك راسي في ممارسات و سلوكيات المستهلكـيـن و التجار على حـد
سـواء.
بالنسبة لألعوان اإلقتصاديين و التجار:
السماح للتج ـار الترويـج لمنتجـاتهم في إطـار تنافسـي شرعـي وهـذا عـن
طريـق تخفيضـات مغرية لألسعـار المعروضـة للزبائن و السمـاح لهم بتحفيز
نشاطاتهـم.
إحـداث جـو يسمح بترقية األنشطة التجاريـة من خـالل إعالنـات تجاريـة
مختلفـة ،متنوعـة و إبداعية لتعزيـز المنافسة على مستوى السـوق.
حث التجــار على االستخدام المنهجــي لتقنيــات التسويـق ()marketing

و هــذا ليكــونوا أكـثـر كـفــاءة و فعالية.
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 .Iالعلرتف ورشوط
املامرـة
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.1


تلرتف ورشوط النشاط

:

تلرتف

:



يشكل بيعا بالتخفيض بيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق باإلشهار والذي يهدف
عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن ،بصفة سريعة.


رشوط بيع السـع امللنية ابلعخفيض:
اليجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إال السلع التي يشتريها
العون االقتصادي منذ ثالثة ( )3أشهر على األقل ابتداء من تاريخ
بداية فترة البيع بالتخفيض.
يجب على كل عـون إقتصادي معني أن يعلن عن طريـق اإلشهـار،
على واجهـة محـلـه التجـاري و بكل الوسائل المـالئـمـة األخـرى ،تـواريخ

بداية و نهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية واألسعار المطبقة سابقا
وتخفيضات األسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.
تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن
السلع األخرى و على مرأى من الزبائن.
يمارس البيع بالتخفيض األعوان االقتصاديون في المحالت
التي يمارسون فيها نشاطهم.
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 مـف طـب ممارـة البيع ابلعخفيض:
يجب على العون االقتصادي الراغب في ممارسة البيع بالتخفيض تقديم
طلب إلى المدير الوالئي للتجارة المختص اقليميا مرفوق بالوثائق التالية:

 نسخة من مستخرج السجل التجاري أو  ،عند اإلقتضاء  ،نسخة
من مستخرج سجل الصناعة التقليدية و الحرف.
 قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض و كمياتها.
 قائمة تبين التخفيضات في األسعار المقرر تطبيقها وكذا األسعار
الممارسة سابقا.
كل إيداع لملف مطابق يؤدي فو ار إلى تسليم رخصة إلى العون
االقتصادي تسمح له بالشروع في البيع بالتخفيض خالل المدة
المحددة.
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 فرتات البيع ابلعخفيض:
يرخص البيع بالتخفيض مرتين ( )02في السنة المدنية .و يجب
أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض و التي تكون مدتها ( )06ستة أسابيع
متواصلة ،خالل الفصلين الشتوي و الصيفي.
ينجز البيع بالتخفيض خالل الفترات الممتدة بين شهري يناير و فبراير
من الفترة الشتوية و بين شهري يوليو و غشت من الفترة الصيفية.
تحدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار
من الوالي بنـاء علـى إقتـراح من المديـر الوالئـي للتجـارة المختص إقليميـا
بعد إستشارة الجمعيات المهنية المعنية و جمعيات حماية المستهلكين.

يمكن للعون اإلقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل إنتهاء المدة
المحددة غير أنه يجب عليه إعـالم المصالح المختصة للمديرية الوالئيـة
للتجـارة المعنية كتابيا لدى مصالح هذه األخيرة.
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جدول تعلـق بعوارخي ممارـة معـية البيع ابلعخفيضعلى مستوى كل واليات الوطن

المديرية الجهوية للتجارة

ببشار

المديرية الجهوية للتجارة

بعنابة

الواليات

أدرار

بشار

البيض

النعامة
تندوف
قالمة

سكيكدة
عنابة

سوق أهراس
الطارف

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان الفترة

الفترة الشتوية

الصيفية

 08جانفي  19 -2015فيفري 2015

 25جوان  06 - 2015أوت 2015

 15جانفي  28 -2015فيفري 2015

 20جويلية  21 - 2015أوت 2015

 11جانفي  21 -2015فيفري 2015

 19جويلية  29 - 2015أوت 2015

 15جانفي  25 -2015فيفري 2015

 20جويلية  30 - 2015أوت 2015

 20جانفي  02 -2015مارس 2015

 20جوان  30 - 2015جويلية 2015

 15جانفي  28 -2015فيفري 2015

 15جويلية  31 - 2015أوت 2015

 15جانفي  28 -2015فيفري 2015

 15جويلية  28 - 2015أوت 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 26جويلية  05 - 2015سبتمبر 2015

 15جانفي  26 -2015فيفري 2015

 01جويلية  12 - 2015أوت 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 12جويلية  22 - 2015جويلية 2015
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المديرية الجهوية للتجارة

البليدة

المديرية الجهوية للتجارة

باتنة

الواليات

البليدة

تيزي وزو
البويرة
المدية

عين الدفلى
الجلفة

أم البواقي
باتنة

بسكرة
تبسة

قسنطينة
خنشلة

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان الفترة

الفترة الشتوية

الصيفية

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 05جويلية  15 - 2015أوت 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 19جويلية  31 - 2015أوت 2015

 15جانفي  28 -2015فيفري 2015

 15جويلية  30 - 2015أوت 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 19جويلية  29 - 2015أوت 2015

 15جانفي  25 -2015فيفري 2015

 15جويلية  25 - 2015أوت 2015

 15جانفي  28 -2015فيفري 2015

 15جويلية  31 - 2015جويلية 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 19جويلية  29 - 2015أوت 2015

 11جانفي  22 -2015فيفري 2015

 12جويلية  23 - 2015أوت 2015

 15جانفي  28 -2015فيفري 2015

 01جويلية  10 - 2015أوت 2015

 15جانفي  25 -2015فيفري 2015

 15جويلية  25 - 2015أوت 2015

 15جانفي  25 -2015فيفري 2015

لم يتم تحديد الفترة

 15جانفي  28 -2015فيفري 2015

لم يتم تحديد الفترة
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تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان الفترة

الواليات

الفترة الشتوية

الصيفية

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 05جويلية  15 - 2015أوت 2015

 11جانفي  28 -2015فيفري 2015

 19جويلية  31 - 2015أوت 2015

 01فيفري  16 -2015مارس 2015

 15جويلية  30 - 2015أوت 2015

تمنراست

 15جانفي  25 -2015فيفري 2015

 19جويلية  29 - 2015أوت 2015

لم يلجأ لعملية البيع بالتخفيض (نظ ار لضعف حجم

لم يلجأ لعملية البيع بالتخفيض (نظ ار لضعف حجم

إليزي

لم يلجأ لعملية البيع بالتخفيض (نظ ار لضعف حجم

لم يلجأ لعملية البيع بالتخفيض (نظ ار لضعف حجم

سعيدة

 12جانفي  22 -2015فيفري 2015

 13جويلية  23 - 2015أوت 2015

 18جانفي  01 -2015مارس 2015

 20جويلية  31 - 2015أوت 2015

 05جانفي  15 -2015فيفري 2015

 05جويلية  15 - 2015أوت 2015

 01جانفي  28 -2015فيفري 2015

 01جويلية  31 - 2015أوت 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 15جويلية  25 - 2015أوت 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 21جويلية  31 - 2015أوت 2015

المديرية الجهوية للتجارة

ورقلة

المديرية الجهوية للتجارة

سعيدة

ورقلة

غرداية

األغواط
الوادي

معسكر
غليزان
تيارت

تيسمسيلت
الشلف

النشاط)
النشاط)

النشاط)
النشاط)
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المديرية الجهوية للتجارة

ورقلة

المديرية الجهوية للتجارة

وهران

الواليات

سطيف
بجاية

جيجل
ميلة

مسيلة

برج بوعريريج
وهران

تلمسان

عين تيموشنت
مستغانم

سيدي بلعباس

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان الفترة

الفترة الشتوية

الصيفية

 12جانفي  22 -2015فيفري 2015

 13جويلية  23 - 2015أوت 2015

 18جانفي  01 -2015مارس 2015

 20جويلية  31 - 2015أوت 2015

 05جانفي  15 -2015فيفري 2015

 05جويلية  15 - 2015أوت 2015

 01جانفي  28 -2015فيفري 2015

 01جويلية  31 - 2015أوت 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 15جويلية  25 - 2015أوت 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 21جويلية  31 - 2015أوت 2015

 15جانفي  28 -2015فيفري 2015

 15جويلية  28 - 2015أوت 2015

 20جانفي  28 -2015فيفري 2015

 01جويلية  10 - 2015أوت 2015

 20جانفي  28 -2015فيفري 2015

 01جويلية  10 - 2015أوت 2015

 07جانفي  17 -2015فيفري 2015

 07جويلية  17 - 2015أوت 2015

 15جانفي  26 -2015فيفري 2015

 19جويلية  30 - 2015أوت 2015
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بومرداس
الجزائر
تيبازة

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان الفترة

الفترة الشتوية

الصيفية

 01جانفي  12 -2015فيفري 2015

 01جويلية  12 - 2015أوت 2015

 18جانفي  28 -2015فيفري 2015

 01جويلية  11 - 2015أوت 2015

 11جانفي  22 -2015فيفري 2015

 05جويلية  15 - 2015أوت 2015
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طــب رخصــة ملامرـــة البيــع ابلعخفي ض
)من وذج(
أنا الممضي أسفله اآلنسة ،السيدة (ة) (...........................................االسم واللقب )
أو الشخص المعنوي  (...........................................................التسمية االجتماعية)
الحامل للسجل التجاري رقم  .............الصادر بتاريخ .........الذي يمارس نشاط .................
على مستوى محله التجاري الكائن بـ ...............................................................
أتقدم إلى السيد(ة) ……..مدير (ة) التجارة لوالية .............بطلب رخصة لممارسة البيع بالتخفيض
طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  215-06المؤرخ في  22جمادى األولى عام  1427الموافق 18
يونيو سنة  ، 2006الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة
تصفية المخزونات و البيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود.
السلع المعنية بالبيع بالتخفيض:
.........................................
فترة النشاط:
................................
أتعهد باحترام قواعد النشاط موضوع الرخصة طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعاله والقانون
رقم  02-04المؤرخ في  18يونيو  2004المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،المعدل
والمتمم.
اسم ،لقب ،ختم و إمضاء العون االقتصادي:
حرر في.........بتاريخ..........
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منوذج الوثيقة الواجب إارفاقها بطـب رخصة ملامرـة البيع
ابلعخفيض

السلع التي سوف يتم

ثمن السلعة

البيع بالتخفيض

بالتخفيض

تسويقها خالل فترة

قبل البيع

ثمن السلعة خالل نسبة التخفيضات
فترة البيع

بالتخفيض

لكل سلعة

نسب التخفيضات

حسب أنواع السلع
(أدنى و أقصى)

مالحظة :هذه الوثيقة ليست إال نموذج ،والمعلومات المشار إليها ليست شاملة ويمكن إضافة معطيات
أخرى تكميلية مفيدة ،كما يجب أخذ هذه الوثيقة بعين االعتبار زيادة على الوثيقة المستعملة مسبقا من
طرف التاجر.
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الجمهوري ــة الجزائري ــة الديمقراطي ــة الشعبي ــة
و ازرة التج ـ ـ ـ ـ ــارة

مديرية التجارة لوالية .........

رخصة رمق  .........املؤرخة يف ............ملامرـة البيع ابلعخفيض (منوذج)
إن مدير التجارة لوالية  .........يرخص للسيد (ة) (.............................االسم واللقب )
أو الشخص المعنوي  (...........................................................التسمية االجتماعية)
الحامل للسجل التجاري رقم  .............الصادر بتاريخ .........الذي يمارس نشاط .................
على مستوى محله التجاري الكائن بـ .................................................................
للقيام بعملية البيع بالتخفيض بناء على الطلب المقدم بتاريخ  .....................المرفق بالوثائق
المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  215-06المؤرخ في  22جمادى األولى عام  1427الموافق 18
يونيو سنة  ، 2006الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة
تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود.
السلع المعنية بالبيع بالتخفيض:
.........................................
فترة النشاط:
....................
يجب على العون االقتصادي المستفيد من هذا الترخيص التقيد الصارم بالقواعد المنظمة للنشاط طبقا
ألحكام المرسوم التنفيذي المشار إليه والقانون رقم  02-04المؤرخ في  18يونيو  2004المحدد للقواعد
المطبقة على الممارسات التجارية ،المعدل والمتمم.
الجزائر ،في.........................:
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منوذج وثيقة امللـومات املعلـقة ابلبيع ابلعخفيض املـصقة عىل واهجة احمل ل
العجاري
تعريف (تسمية) المحل التجاري
...................................................
اسم ولقب التاجر
...............................
فترة القيام بعملية البيع بالتخفيض
...............................
مراجع رخصة ممارسة البيع بالتخفيض
.......................................................
جدول يتعلق بالسلع واألسعار
السلع المسوقة خالل
فترة البيع بالتخفيض

ثمن السلعة

قبل فترة البيع
بالتخفيض

ثمن السلعة خالل

نسبة

بالتخفيض

لكل سلعة

فترة البيع

التخفيضات

نسب التخفيضات
حسب نوع السلع

(األدنى و األقصى)

مالحظة :هذه الوثيقة ليست إال نموذج ،والمعلومات المشار إليها ليست شاملة ويمكن إضافة معطيات
أخرى تكميلية مفيدة ،عالوة على ذلك يمكن أن تقدم المعلومات في وثيقة بشكل آخر ،كما يجب أخذ هذه
الوثيقة بعين االعتبار زيادة على الوثيقة المستعملة مسبقا من طرف التاجر.
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 .IIIا إالطار العنظميي
املعلـق ابلبيـع ابلعخفي ض
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مرـوم تنفيذي رمق  215-06مؤرخ يف  22جامدى الاوىل عام  1427املوافق  18تونيو ـ نة
 ،2006حيدد رشوط وكيفيات ممارـة البيع ابلعخفيض والبيع الرتوجيي والبيع يف حاةل تصفية
اخملزوانت والبيع عند خمازن امللام ل والبيع خارج احملالت العجارتة بواـطة فتح الطرود.
المادة األولى:
تطبيقا ألحكام المادة  21من القانون رقم  02-04المؤرخ في  5جمادى األولى عام  1425الموافق 23

يونيو سنة  2004والمذكور أعاله ،يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة البيع
بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج

المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود.

الفصـل األول

البيـع بالتخفيـض
المادة :2
يشكل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق باإلشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في

السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن ،بصفة سريعة.

و ال يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إال السلع التي يشتريها العون االقتصادي منذ ثالثة ()3

أشهر على األقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض.
المادة :3

يرخص البيع بالتخفيض مرتين ( )2في السنة المدنية ،ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض ،التي تكون

مدتها ستة ( )6أسابيع متواصلة ،خالل الفصلين الشتوي والصيفي.

غير أنه يمكن العون االقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة

أعاله.

ينجز البيع بالتخفيض خالل الفترات الممتدة بين شهري يناير وفبراير من الفترة الشتوية وبين شهري
يوليو وغشت من الفترة الصيفية.
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المادة :4
استنادا إلى فترات البيع بالتخفيض المحددة في المادة  3أعاله ،تحدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في
بداية كل سنة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير الوالئي للتجارة المختص إقليميا ،بعد استشارة

الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين.

يعلن الق ارر المتخذ في هذا اإلطار عن طريق كل الوسائل المالئمة.
المادة :5
يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن عن طريق اإلشهار ،على واجهة محله التجاري وبكل
الوسائل المالئمة األخرى ،تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية واألسعار المطبقة سابقا

وتخفيضات األسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.

يمارس البيع بالتخفيض األعوان االقتصاديون في المحالت التي يمارسون فيها نشاطهم.
تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع األخرى وعلى مرأى الزبائن.
المادة :6
يجب على العون االقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير

الوالئي للتجارة المختص اقليميا مرفقا بالوثائق اآلتية:

 -نسخة من مستخرج السجل التجاري أو ،عند االقتضاء ،نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية

والحرف،

 قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها، قائمة تين تخفيضات في األسعار المقرر تطبيقها وكذا األسعار الممارسة سابقا.كل إيداع لملف مطابق يؤدي فو ار إلى تسليم رخصة إلى العون االقتصادي تسمح له بالشروع في البيع
بالتخفيض خالل المدة المحددة.
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الفصل الثالث

البيع الترويجي
المادة :7
تشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع السلع مهما يكن شكلها ،والتي يرمي العون االقتصادي عن طريقها إلى
جلب الزبائن وكسب وفائهم.

يمارس البيع الترويجي األعوان االقتصاديون في المحالت التي يمارسون فيها نشاطهم.

يتعين على العون االقتصادي اعالم الزبائن ،عن طريق االشهار على واجهة محله التجاري أو عن
طريق كل الوسائل االخرى المالئمة ،بتقنيات الترويج المستعملة ومدة الترويج والمزايا المقدمة.
المادة :8
يجب على العون االقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع الترويجي أن يودع لدى المدير الوالئي للتجارة
المختص اقليميا تصريحا يذكر فيه مايأتي:

 -بداية ونهاية البيع الترويجي،

 -التقنيات واألسعار الترويجية التي سوف تطبق،

 هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه ،في حالة تنظيم عمليات سحب بالقرعة.يجب أن يرفق التصريح بالوثائق اآلتية:

 نسخة من مستخرج السجل التجاري أو ،عند االقتضاء ،نسخة من سجل الصناعة التقليدية والحرف، -قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.

كل إيداع لملف مطابق يؤدي فو ار إلى تسليم رخصة إلى العون االقتصادي تسمح له بالشروع في

البيع الترويجي خالل المدة المحددة.
المادة :9

يجب أال ترتبط عمليات البيع الترويجي المتمثلة في منح الزبائن جوائز عن طريق تنظيم سحب بالقرعة،

بشراء السلعة و/أو خدمة أو بطلب مقابل مالي.

يبلغ العون االقتصادي المعني المديرية الوالئية للتجارة المختصة اقليميا والمحضر القضائي ،بشروط

تنظيم عمليات السحب بالقرعة المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله واعالن نتائج ذلك.

يتعين على العون االقتصادي زيادة على ذلك إعالم المستهلكين عن طريق اإللصاق على واجهة

محله التجاري وبكل الوسائل األخرى المالئمة ،بالمعلومات المذكورة في الفترة السابقة.
2
3
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الفصل الثالث

البيع في حالة تصفية المخزونات
المادة :10
يشكل بيعا في حالة تصفية المخزونات يقوم به العون االقتصادي :البيع المسبوق أو المرفق بإشهار،
الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة.

يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط

استغالله.

المادة :11
يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن على واجهة محله التجاري عن طريق االلصاق أو بأية
وسائل أخرى مالئمة ،بداية ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات والسلع المعنية والتخفيضات في

األسعار الممنوحة.

يمارس األعوان االقتصاديون البيع في حالة تصفية المخزونات في المحالت التي يمارسون فيها

نشاطهم.

المادة :12
يخضع البيع في حالة تصفية المخزونات إلى تصريح مسبق يودع لدى المدير الوالئي للتجارة المختص

اقليميا .يجب أن تذكر في هذا التصريح بداية ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات ويكون مرفقا
بالوثائق اآلتية:

 في حالة التوقف النهائي عن النشاط ،نسخة من مستخرج الشطب من السجل التجاري ،أو عنداالقتضاء ،نسخة من مستخرج الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف،

 -في حالة التعليق المؤقت للنشاط ،تصريح شرفي للعون االقتصادي يثبت غلق المحل التجاري ويحدد

مدته،

 في حالة تغيير النشاط ،نسخة من مستخرج السجل التجاري أو ،عند االقتضاء ،نسخة من مستخرجسجل الصناعة التقليدية والحرف تثبت تغيير النشاط،

 -جرد السلع التي ستكون محل التصفية وأسعار بيعها.

كل إيداع لملف مطابق يؤدي فو ار إلى تسليم رخصة إلى العون االقتصادي تسمح له بالشروع في

البيع في حالة تصفية المخزونات خالل المدة المحددة.
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الفصل الرابع
البيع عند مخازن المعامل
المادة :13
يعتبر بيعا عند مخازن المعامل البيع الذي يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين واألعوان
االقتصاديين ،ويعني خصوصا الجزء من انتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم.
المادة :14
مخازن المعامل منشآت أساسية يهيئها المنتجون خصيصا على مستوى مقر اإلنتاج لممارسة البيع
للجمهور ،وتكون منفصلة عن وحدات اإلنتاج.
المادة :15
يجب أن تكون لدى المنتجين الذين يمارسون البيع عند مخازن المعامل كل الوثائق الالزمة التي تثبت

مصدر السلع المعنية.

ويجب عليهم أن يعلنوا بكل الوسائل المالئمة ،بداية ونهاية البيع عند مخازن المعامل ،السلع

المعنية والتخفيضات في األسعار الممنوحة.
المادة :16

يتعين على المنتج الراغب في ممارسة البيع عند مخازن المعامل أن يودع لدى المدير الوالئي للتجارة

المختص إقليميا ،تصريحا مرفقا بالوثائق اآلتية:

 نسخة من مستخرج السجل التجاري أو ،عند االقتضاء ،نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليديةوالحرف،

 قائمة وكميات السلع موضوع البيع عند مخازن المعامل، -جدول يبين األسعار التي ستطبق.

كل إيداع لملف مطابق يؤدي فو ار إلى تسليم رخصة إلى العون االقتصادي تسمح له بالشروع في البيع

عند مخازن المعامل خالل المدة المحددة.
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المادة :17
يعتبر بيعا خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود ،بيع عون اقتصادي سلعا عن طريق عرضها
في المحالت واألماكن والمساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض.
تتمثل هذه المبيعات في عرض جميع السلع أو بعض العينات منها.

المادة :18
اليمكن أن تتعدى مدة البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود شهرين ( )2قابلة للتجديد في

السنة المدنية الواحدة.

تحدد في بداية كل سنة األماكن والمساحات المخصصة لهذا الغرض وكذا فترات البيع بواسطة فتح

الطرود ،بقرار من الوالي المختص إقليميا وبناء على اقتراح من المدير الوالئي للتجارة وبعد استشارة

الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين.
ينشر هذا القرار بكل الوسائل المالئمة.
المادة :19

يخضع البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود إلى ترخيص من الوالي المختص إقليميا،
وذلك على أساس ملف يقدمه العون االقتصادي ،ويتضمن:

 -طلب الرخصة،

 نسخة من مستخرج السجل التجاري أو ،عند االقتضاء ،نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليديةوالحرف،

 -نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة المعدة للبيع،

 -قائمة وكميات السلع التي تكون محل البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود.

يودع طلب الرخصة قبل شهرين ( )2من بداية فترة البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح

الطرود.

يفصل الوالي في طلب الرخصة خالل مدة ال تتجاوز ثالثين ( )30يوما ،ابتداء من تاريخ إيداعه.

يعد عدم الرد في األجل المحدد قبوال ضمنيا.

في حالة رفض طلب الرخصة الذي يجب أن يبلغ للمعني كتابيا ،يمكن العون االقتصادي أن يرفع

طعنا حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
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المادة :20
يتعين على كل عون اقتصادي معني ،اإلعالم عن طريق كل الوسائل المالئمة عن بداية ونهاية البيع
خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود والسلع المعنية واألسعار الممارسة.
المادة :21
ينبغي أن تكون السلع التي تباع في إطار ممارسة النشاطات المنظمة طبقا ألحكام هذا المرسوم سليمة
ومطابقة للمعايير ومعدة للبيع وال تتضمن أي خطر على البيئة وصحة المستهلكين وسالمتهم.

الفصل السادس

المخالفات والعقوبات
المادة :22
تتم عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات ألحكام هذا المرسوم حسب الشروط واألشكال المحددة في القانون
رقم  02-04المؤرخ في  5جمادى األولى عام  1425الموافق  23يونيو سنة  2004والمذكور أعاله.
المادة :23
يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعالن و/أو يخص سلعا
غير معلنة و/أو خارج المدة المعينة ،إلى وقفه فورا ،حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.
غير أنه ال يمنح مرتكب المخالفة االستفادة من التسوية إال إذا كانت المدة التي يمارس فيها دون أن
يودع التصريح المذكور في الفقرة السابقة ،ال تتجاوز ثالثة ( )3أيام ،ابتداء من بداية فترة البيع
بالتخفيض.
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المادة :24
يؤدي البيع الترويجي المنجز دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعالن و/أو يخص سلعا
غير معلنة و/أو تم مخالفة ألحكام المادة  9من هذا المرسوم ،إلى وقفه فو ار حتى يسوي مرتكب
المخالفة وضعيته.
المادة :25
يؤدي البيع في حالة تصفية المخزونات الممارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعالن
و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فو ار حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.
المادة :26
يؤدي البيع عند مخازن المعامل المنجز دون أن يكون الموضوع تصريح مسبق و/أو إعالن و/أو
منجز خارج المنشآت المهيئة لذلك و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فو ار حتى يسوي مرتكب
المخالفة وضعيته.
المادة :27
يؤدي البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود الممارس دون تصريح مسبق /أو إعالن و/أو
منجز خارج المحالت واألماكن والمساحات أو السيارات المعدة لذلك و/أو خارج المدة المحددة و/أو
يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه للمدة المعنية.
المادة :28
كل إشهار يقوم به عون اقتصادي يمارس البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية
المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود يكون

مضمونه تضليليا ،يشكل ممارسة تجارية غير نزيهة ويعاقب عليها طبقا ألحكام المادة  38من القانون

رقم  02-04المؤرخ في  5جمادى األولى عام  1425الموافق  23يونيو سنة  2004والمذكور أعاله.
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المادة :29
زيادة على العقوبات اإلدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم ،يمكن اتخاذ إجراءات حجز
ومصادرة السلع موضوع المخالفات المنصوص عليها في المواد  23إلى  28أعاله وكذا العتاد

والتجهيزات التي استعملت الرتكابها ،وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة :30

في حالة العود ،تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة  47من القانون رقم

 02-04المؤرخ في  5جمادى األولى عام  1425الموافق  23يونيو سنة  2004والمذكور أعاله.
المادة :31
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في  22جمادى األولى عام  1427الموافق  18يونيو سنة .2006
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 .IVحتسيس ا ألعوان
الاقتصادتني واملس هتـكني
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 .IVتحسيس األعوان االقتصاديين والمستهلكين:
لغرض تحسين النظام المطبق على البيع الترويجي المتعلق بالتخفيض بشكل
خاص ،يجب القيام بجملة من اإلجراءات الدائمة و/أو ظرفية التي تهدف
بالخصوص إلى ما يلي:
 تنظيم عملية صبر اآلراء لتقييم اإلطار التنظيمي للبيع بالتخفيض و االطالععلى انشغاالت المستهلكين واألعوان االقتصاديين لتحسين هذا االطار.
 تدعيم عملية تعميم المعلومات والمعطيات المتعلقة بالنشاط من خالل المواقعااللكترونية للقطاع وتوزيع مطويات و دليل إلعالم أكبر عدد من المستهلكين
والمتعاملين االقتصاديين حول هذا النشاط.
 تنظيم حمالت إعالمية و تحسيسية تهدف لضمان السير الحسن للمبيعاتالترويجية بالتعاون مع المصالح الخارجية وجمعيات حماية المستهلك وغرف
التجارة وكذا الجمعيات المهنية.
 إعداد برنامج خاص لإلعالم و االتصال يوجه لوسائل اإلعالم (تلفزيون،اإلذاعة ،جرائد  )....يتعلق بالمبيعات الترويجية.

331

دليــــ ل تعلـ ق اب ألحك ام املنظم ة لـبـي ع ابلعخفي ض

 .Vملـومات مفيدة
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لمزيد من المعلومات أو اقتراحات مفيدة ،يمكنكم مراسلتنا أو التقرب إلى
مصالحنا:
العنوان

حي مختار زرهوني _ المحمدية (حي الموز سابقا)

الموقع االلكتروني

www.mincommerce.gov.dz

البريد االلكتروني

info@mincommerce.gov.dz

d_concurrence@mincommerce.gov.dz
الهاتف

الفاكس

021.89.00.74/75

021.89.00.34/021.89.00.58

333

دليــــ ل تعلـ ق اب ألحك ام املنظم ة لـبـي ع ابلعخفي ض

وزارة التجــــــــارة
المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها
مديرية المنافسة
حي زرهوني مختار
المحمدية (حي الموز سابقا)
الموقع االلكترونيwww.mincommerce.gov.dz :
البريد االلكترونيinfo@micommerce.gov.dz :
d_concurrence@mincommerce.gov.dz
الهاتف021.89.00.74/75 :
الفاكس021.89.00.34/021.89.00.58 :

