
لألعوان االقتصاديين سالحين رئيسيسيسيسن يس سن سان  سن       

 :خالل ما إلى تحقيق األربـــاح وجذب الميت لكيـــــن 

  "les soldes "البيع بالتخفيض      

  " Les Promotions". و البيع الترويجــــي

يشكل بيعا بالتخفسيسض السبسيسع بسالستسجسوئسأ السمسيسبسو   و      

المر ق باإلش ار و الذي ي نف عسن رسريسق تسخسفسيسض  سي 

 . اليعر إلى بيع اليلع المودعأ  ي المخون، بصفأ سريعأ
 

         يشمل البيع بالتخفيض إال اليلع المشتراة  سذسذ ثسالثسأ

 ش ر على األقل إبتناءا  ن تاريخ بنايأ  ترة البيسع ( 30)

 .بالتخفيض 

        يرخص البيع بالتخفيض  رتين  ي اليسذسأ لسمسنة سستسأ

 :  سابيع  تواصلأ خالل ش ـــــري ( 30)

 (  أوت  -جويلية ) : و ش ري (   فيفري  -جانفي )     

      تعرض اليسلسع  سو سوب السبسيسع بسالستسخسفسيسض بصسفسأ

 .                                      ذفصلأ عن اليلع األخرى وعلى   ر ى  ن الوبائن 

      تحند تواريخ  ترات البيع بالتخفيض  ي بنايأ كل سذأ

بقرار  ن الوالي بذاءا على اقتراح  ن السمسنيسر السوالئسي 

 . للتجارة المختص إقليميا 

    يجب على العون االقتصادي الذي يرغب  ي  مارسسأ

البيع الترويجي  ن يودب لنى المنيسر السوالئسي لسلستسجسارة 

 : المختص إقليميا تصريحا يبين  يه 

 

 .بنايأ ون ايأ البيع الترويجي  ◄

 .التقذيات و األسعار الترويجيأ  التي ستطبق  ◄

هويأ المحضر القضائي المعيسن وعسذسوانسه  سي   ◄

 حالأ تذظيم عمليات اليحب بالقرعأ 

 

 :  هذا التصريح يكون مرفوقا بـ 

نيخأ  ن اليجل التجاري  و عسذسن االقستسضساء،   ◄

نيخأ  ن  يتخرج سجل الصسذساعسأ الستسقسلسيسنيسأ 

 .والحرف

 .قائمأ اليلع  و وب  عمليات الترويج ◄

 

   كل إيناب لملف  طابق يؤدي  ورا إلسى تيسلسيسم رخصسأ

إلى العون االقتسصسادي تيسمس  لسه بسالشسروب  سي السبسيسع 

 .الترويجي

البيع بالتخفيض والبيع 

 الترويجي

   يجب على العون االقتصادي الراغب  ي  سمسارسسأ السبسيسع

بالتخفيض  ن يقوم بإيناب تصسريس  لسنى السمسنيسر السوالئسي 

 : للتجارة المختص إقليميا  ر وقا بالوثائق التاليأ

 نيخأ  ن اليجل التجاري  و عذن االقتضاء نيخأ  ن    ◄

 . يتخرج سجل الصذاعأ التقلينيأ و الحرف        

 . قائمأ اليلع  و وب البيع بالتخفيض و كميات ا ◄

 قائمأ تبين التخفيضات  ي األسعار المقرر تطبيق ا  ◄

 .وكذا األسعار الممارسأ سابقا         

   كل إيناب لملف  طابق يؤدي  ورا إلى تيسلسيسم رخصسأ

 .إلى العون االقتصادي تيم  له بالشروب  ي البيع بالتخفيض

البيع الترويجي ييتجيب إلى  ذسطسق  سخستسلسف عسن السبسيسع      

بالتخفيض حيب خصائصسه السنقسيسقسأ والسجسذابسأ عسلسى اليسلسع 

 . المعرو أ للبيع

 

  البيع الترويجي هو كل تقذيأ بيع لليلع   ما يكن شكلس سا

والتي ير ي عن رريق ا العون االقتسصسادي إلسى جسلسب 

 .الوبائن وكيب و ائ م 

 

  يتعين على العون االقتصادي إعالم الوبائن عن رسريسق

اإلش ار على واج أ  حله التجاري  و عن رسريسق كسل 

الوسائل األخرى المالئمأ بتقذيات الترويج السمسيستسعسمسلسأ 

 .و نة الترويج والموايا المقن أ

 : البيع بالتخفيض 

 : البيع الترويجي 



 المخالفات و العقوبات   
  

تتم عمليات  راقبأ و  عايذأ المخالفات المستسعسلسقسأ    

بالبيع بالتخفيض و البيع الترويجي حيسب الشسرور 

المؤرخ  سي  20-20و األحكام المحندة   ي القانون 

المحند للسقسواعسن السمسطسبسقسأ عسلسى  0220جوان  02

الممارسات التجاريأ المعنل  والمتسمسم و كسذا نسص 

المؤرخ  سي   30-512 حكام المرسوم التذفيذي رقم 

السسمسسحسسند لشسسرور و كسسيسسفسسيسسات   5330جوووان  11

 مارسأ البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و السبسيسع 

 ي حالأ تصفيأ المخوونات و السبسيسع عسذسن  سخسا ن 

المعا ل و البيع خارج المحالت التجاريسأ بسواسسطسأ 

 .    ت  الطرود

 أبواب مفتوحة 

  2018ديسمبر  31إلى   2018ديسمبر  23 ن 

 أوجه اإلختالف بين

 »البيع بالتخفيض والبيع الترويجي«

  البيع بالتخفيض  البيع الترويجي 

 

يشسسكسسل بسسيسسعسسا      

ترويجيا كل تقسذسيسأ 

بيع لسلسيسلسع  س سمسا 

يكن شكل سا والستسي 

ير ي عن رريق سا 

العون االقتسصسادي 

إلى جلب السوبسائسن 

 .وكيب و ائ م

  

يشكل البيع بالتخفيض      

البيع بالتجسوئسأ السمسيسبسو  

والسسسمسسسر سسسق بسسساإلشسسس سسسار، 

ويسس سسنف إلسسى تسسخسسفسسيسسض 

اليسسسعسسسر عسسسلسسسى اليسسسلسسسع 

السسسمسسسعسسسرو سسسأ لسسسلسسسبسسسيسسسع 

والسسمسسودعسسأ بسسالسسمسسخسسا ن 

 .بصفأ سريعأ

 

 

 

 

 

 التعريف 

 

 

 

 

 

 

ال يجو  و ع  

 يأ عال ات على 

اليلع،  ثل     

‘’SOLDE‘‘ 
  و 

  ‘’BLACK 

FRIDAY ‘‘ 

      

 

 يجو  و ع عال أ      

 ’‘ بيع بالتخفيض ’‘ 

 على اليلع 

 

 

 

 التسمية 

    

 

 حرة تتم على  نار

 السنة 

 

 تتم خالل  ترتين      

 : ي اليذأ       

 

 ( فيفري/ جانفي) شتوية 

 ( أوت / جويلية) صيفية 

 

 

 

 الفترة 

 

ي نف إلى      

تذشيط عمليات 

 البيع

 

ي نف البيع      

بالتخفيض إلى بيع اليلع 

المودعأ بالمخون بصفأ 

 سريعأ

 

 

 المخزون 

 -البليدة  –حي أول ماي، أوالد يعيش :    العنوان
 09 47 20 025: الفاكس/       32 47 20 025:  الهاتف   
                                             www.dcwblida.dz:           الموقع اإللكتروني 
     dcwblida@gmail.com:  البريد اإللكتروني 

احات مفيدة، يمكنكم مراسلتنا  رلمزيد من المعلومات أو اقت

:أو التقرب إلى مصالحنا  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية البليدة 

 البيع بالتخفيض

و   

البيع الترويجي   

Remise jusqu’à  

-100 000 DA 

PROMOTION  

http://www.dcwblida.dz

