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 مخالفات وعقوبات البيع بالتخفيض

 المادة 32 : يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع تصر يح مسبق و/أو 
حتى يسوي أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا ، /أو يخص سلعا غير معلنة وّ/إعالن و

ة االستفادة من التسوية إال إذا  مرتكب المخالفة وضعيته ، غير أنه ال يمنح مرتكب المخالف
، ابتداءا  أيامثالثة  التي مارس فيها دون أن يودع التصريح المذكور سابقا ال تتجاوز  كانت المدة

.من فترة البيع بالتخفيض   

يقوم به عون اقتصادي يمارس البيع بالتخفيض يكون  إشهاركل :  32المادة 
ويعاقب عليها طبقا ممارسة تجارية عير نزيهة مضمونه تضليليا، يشكل 

 3220جوان  32المؤرخ في   20-23من القانون رقم  22المادة  ألحكام
رقم  بالقانون. المعدل و المتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

  3202أوت  01المؤرخ في  20-02
المادة 32 : زيادة على العقوبات اإلدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم ، 

 وكذا العتاد و،حجز ومصادرة السلع موضوع المخالفات  إجراءاتيمكن اتخاذ 
.ملت الرتكابهاالتجهيزات التي استع  

 المادة 22 : في حالة العود تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة االولى من   
.سالف الذكر  20-23من القانون رقم  04المادة   

 

 



 

 البيـع بالتخفيـض  

دد ـالمح 3220وان ـج 02ي ـؤرخ فـالم 301-20رقم المرسوم التنفيـذي  ينـص عليـه
لشروط وكيفيـات ممارسة البيـع بالتخفيض والبيـع الترويجـي والبيـع فـي حالة تصفيـة 

المخزونـات والبيـع عنـد مخـازن المعامل والبيع خارج المحـالت التجاريـة بواسطـة فتـح 
 .الطـرود 

 تعريف البيع بالتخفيض )المادة 20 من نفس المرسوم(

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

( 22)وال يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إال السلع التي يشتريها العون اإلقتصادي منذ ثالثة  
.أشهر على األقل إبتداءا من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض   

 فتـرات البيـع بالتخفيـض  )المادتين 20 ، 20 (

في السنة الميدانية ، وتكون مدة كل عملية بيع ( 20)مرتين يرخص البيع بالتخفيض   
أسابيع متواصلة خالل الفصلين الشتوي والصيفي ، الممتدة بين ( 20)بالتخفيض  ستة 

   ،شهري يناير وفبراير من الفترة الشتوية وبين شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية 
الوالي بناء على اقتراح من المدير الوالئي  تحدد تواريخ فترات البيع بداية كل سنة بقرار من

 .للتجارة المختص إقليميا 
كما يمكن للعون اإلقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل إنتهاء المدة المحددة في الفترة 

 .المذكورة أعاله 

 

       

 شروط  البيـع بالتخفيـض )المادتين 20 ، 20 ( :

:العون الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض انعلى   

على واجهة المحل التجاري تواريخ بداية ونهاية البيع  اإلشهارعن طريق  نيعل* 
األسعار المطبقة سابقا وتخفيضات  واألسعاربالتخفيض والسلع محل التخفيض 

.الممنوحة  
االقتصاديين  األعوانيمارس البيع بالتخفيض في المحالت التي يمارس فيها * 

 نشاطهم
.ى الزبائنوبمرأ األخرىوكذا تعرض السلع بصفة منفصلة عن السلع *  

  :العون الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض ان يقوم بـيجب على 

:بمرفقا  إقليمياتصريح لدى المدير الوالئي للتجارة المختص  إيداع*   

االقتضاء، نسخة من مستخرج  عند نسخة - مستخرج  السجل التجاري أو ،    

التقليديةسجل الصناعة  والحرف  

.وكمياتها بالتخفيض  -  قائمة السلع موضوع البيع 
.قائمة تبين التخفيضات في األسعار المقرر تطبيقها و كذا األسعار الممارسة سابقا   

ا الى تسليم رخصة الى العون فور  كل إيداع لملف مطابق يؤدي
.للشروع في البيع بالتخفيض خالل المدة المحددة االقتصادي  

 

 



 


