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 2006یونیو سنة  18المؤرخ في  06/215تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم 

         الذي یحدد شروط و كیفیات ممارسة البیع بالتخفیض و البیع الترویجي

و البیع في حالة تصفیة المخزونات و البیع عند مخازن المعامل و البیع خارج 

  .رودطالمحالت التجاریة بواسطة فتح ال
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بالتخفیض، السلع المعنیة، األسعار المطبقة سابقا و تخفیضات 

  .األسعار الممنوحة التي قد تكون ثابتة أو تدریجیة

یمارس البیع بالتخفیض في المحالت التجاریة التي یمارسون فیھا  -

 .نشاطھم

البیع بالتخفیض بصفة منفصلة عن باقي  تعرض السلع موضوع -

 .السلع األخرى و على مرأى الزبون

  : الوثائق المطلوبة في تكوین ملف البیع بالتخفیض

رخصة البیع بالتخفیض یذكر فیھا بدایة و نھایة طلب خطي لمنح  - 1

 .فترة البیع بالتخفیض

 .نسخة من السجل التجاري - 2

 .ھاقائمة السلع موضوع البیع بالتخفیض و كمیات - 3

األسعار  اذقائمة تبین التخفیضات في األسعار المقرر تطبیقھا و ك - 4

 .مارسة سابقامال

فواتیر الشراء للسلع موضوع البیع بالتخفیض تكون مؤرخة قبل  - 5

أشھر على األقل ابتداءا من تاریخ بدایة فترة البیع ) 03(ثالثة 

 .بالتخفیض

 

  

  : البیع بالتخفیض تعریف

، الھدف باإلشھارالبیع بالتجزئة المسبق أو المرفق یشكل البیع بالتخفیض، 

  .منھ تخفیض في السعر و البیع السریع للسلع المودعة في المخازن

  : الشروط الواجب توفرھا في عملیة البیع بالتخفیض

ثالثة  ذمنالبیع بالتخفیض یشمل فقط السلع التي تم شرائھا العون االقتصادي 

  .أشھر على األقل من تاریخ بدایة فترة البیع بالتخفیض) 03(

  : كیفیات إجراء عملیة البیع بالتخفیض

) 06(في السنة و لمدة ستة ) 02(یرخص البیع بالتخفیض مرتین  -

 .أسابیع متواصلة خالل الفصلین الشتوي و الصیفي

ة للعون االقتصادي توقیف عملیة البیع بالتخفیض قبل نھاییمكن  -

 .الفترة المحددة

تحدد تواریخ عملیة البیع بالتخفیض في بدایة كل سنة بقرار من السید  -

 .مدیر التجارة/ والي الوالیة بناءا على اقتراح من السید 

 لكذیجب على كل عون اقتصادي یمارس البیع بالتخفیض إعالن  -

 على واجھة محلھ التجاري یشار فیھ إلى تاریخ بدایة و نھایة البیع 


