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مــــــرسرســــوم وم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 215  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 22 ج جــــــمــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 18  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــــــــــحــحــــــــــــــدّد شد شــــــــــــــروط وكروط وكــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــات �ات �ــــــــــــــارسارســــــــــــة الة الــــــــــــبــــــــــــــيعيع
بـالالــــتـخـفــــيض واليض والـبــــيع اليع الـتـرويرويــــجي والجي والـبــــيع في حيع في حـالالـة
تــــصــــفــــيـة اخملة اخملــــزونزونــــات والات والــــبــــيـع عيـع عــــنــــد مد مــــخــــازن اIازن اIـعــــاملامل
والوالــــبـيــيـــع خع خـارج احملارج احملـالت الالت الـتــــجــــارياريـة بة بــــواسواســــطــطــــــة فة فـتـحتـح

الطرود.الطرود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr الســـيــــمـــا اIـــادّتـــان 85 -4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

rتمّمIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 89-02 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIــتــعــلق

rستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضى  الــــقــــانـــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتمّمIا rبالوالية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1425 اIــوافق  23  يـــونــيــو ســنــة 2004
rــمـارسات الـتجـاريةIـطبـقة عـلى اIالذي يـحدد الـقواعـد ا

rادّة 21 منهIال سيّما ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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يـنـجـز الــبـيع  بـالــتـخـفــيض خالل الـفـتــرات  اIـمـتـدة
Xشـهـري  يـنـايـر و فـبـرايـر من الـفـتـرة الـشـتـويـة وب Xبـ

شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية.

اIـاداIـادّة ة 4 : : اســتـنــادا إلى فـتــرات الــبـيع  بــالــتـخــفـيض
احملـــددة في اIـــادّة 3 أعاله r حتـــدد تــــواريخ فـــتــــرات الـــبـــيع
بـالــتـخـفــيض في بـدايــة كل سـنــة  بـقـرار من الــوالي بـنـاء
rديـر الوالئي للتـجارة اخملتص إقلـيمياIعـلى اقتراح من ا
بعد استشارة اجلمعيات اIهنية اIعنية وجمعيات حماية

.XستهلكIا
يــعـلن الــقـرار اIــتـخــذ في هـذا اإلطــار عن  طـريق كل

الوسائل اIالئمة.

اIـاداIـادّة ة 5 :   :   يـجب عــلى كل عــون اقــتـصــادي مــعـني أن
يــعــلـن عن طــريق اإلشـــهــارr عــلى واجـــهــة مــحــلـه الــتــجــاري
وبـكل الــوســائل اIالئــمــة األخـرىr  تــواريخ بــدايـة ونــهــايـة
الــبــيع بـالــتــخــفـيـض والـســلع اIــعــنـيــة واألســعــار اIـطــبــقـة
ســابــقــا وتــخــفــيـــضــات األســعــار اIــمــنــوحــة الــتي �ــكن أن

تكون ثابتة أو تدريجية.
�ارس البيع بـالتخفيض األعـوان االقتصاديون في

احملالت التي �ارسون  فيها نشاطهم.
تــعـرض الــســلع مـوضــوع الــبـيع بــالــتـخــفـيـض بـصــفـة

منفصلة عن السلع األخرى وعلى مرأى الزبائن.

اIاداIادّة 6 : :    يـجب على الـعون االقـتصـادي الذي  يرغب
 في �ـارسـة البـيع بـالـتـخـفيـض أن يقـوم بـإيـداع تـصريح
لــدى اIــديــر الـــوالئي لــلــتــجـــارة اخملــتص إقــلــيـــمــيــا مــرفــقــا

بالوثائق اآلتية :
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
االقـــتــــضــــاءr  نـــســــخــــة من مــــســـتــــخــــرج ســـجـل الــــصـــنــــاعـــة

rالتقليدية واحلرف
- قـــائــــمــــة الـــســــلع مــــوضــــوع الــــبـــيـع  بـــالــــتــــخـــفــــيض

rوكمياتها
- قـــائــمــة تــبــX الــتــخــفـــيــضــات في األســعــار اIــقــرر

تطبيقها وكذا األسعار اIمارسة  سابقا.

كل إيـــداع Iـــلف مـــطـــابق  يـــؤدي  فـــورا إلى  تـــســلـــيم
رخـصـة إلـى الـعـون االقــتـصـادي تــسـمح  له  بــالـشـروع في

البيع بالتخفيض  خالل اIدة احملددة.

الفصل الفصل الثاني الثاني 
البيع البيع الترويجيالترويجي

اIـاداIـادّة 7 :   :  تــشـكــل بـيــعـا تـرويـجــيـا كــل  تـقــنـيـة  بـيع
سـلع مـهــمـا يـكن شـكــلـهـاr والـتي يـرمـي الـعـون االقـتـصـادي

عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب  وفائهم.

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 -08 اIــــؤرّخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اIــوافق 14 غــشت  ســنـة 2004

r تعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-409 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1424 اIــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنـة 2003
واIتـضـمن تـنظـيم اIـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

rوصالحياتها وعملها
يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIــــــاداIــــــادّة األولـى ة األولـى :  تـــــطــــبـــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام  اIــــادّة 21  من
الــــقــــانــــون رقم  04-02 اIــــؤرّخ في 5 جــــمــــادى األولى عــــام
rــــذكــــور أعالهIــــوافق  23  يــــونــــيــــو ســــنـــة 2004  واI1425 ا

يهـدف هذا اIـرسوم إلى حتـديد شـروط وكيـفيـات �ارسة
الـبـيع بــالـتـخـفــيض والـبـيع الــتـرويـجي والـبــيع في حـالـة
تــصـفـيــة اخملـزونـات والــبـيع عــنـد مـخــازن اIـعـامـل والـبـيع

خارج احملالت التجارية بواسطة فتح الطرود.

الفصل األولالفصل األول
البيع البيع بالتخفيضبالتخفيض

اIـاداIـادّة ة 2  :   :  يـشكل بيعـا بالتخـفيض البيع بـالتجزئة
اIـــســبـــوق أو اIـــرفق بـــاإلشــهـــار والـــذي يـــهــدف عـن طــريق
rـودعـة فـي اخملزنIتـخـفـيــض في الـسـعـر إلى بـيع الـسـلع ا

بصفة سريعة.
وال يــجـوز أن يــشــمل الــبــيع بــالـتــخــفــيض إال الــسـلع
الـتي يــشـتــريـهــا الـعــون االقـتـصــادي مـنــذ ثالثـة (3) أشـهـر
عــــــلى األقـل ابــــــتــــــداء مـن تـــــاريـخ بــــــدايــــــة  فــــــتــــــرة الــــــبــــــيع

بالتخفيض. 
(2) X3  :  يــرخص الــبــيع  بــالــتـخــفــيض مــرتـ اIــاداIــادّة ة 
فـي الـــســــنــــة اIــــدنـــيــــة. ويــــجب أن تــــتم كـل عـــمــــلــــيـــة  بــــيع
بـــالــــتــــخــــفـــيـضr الـــتـي تـــكــــون مــــدتـــهــــا ســــتـــة (6) أســــابــــيع

متواصلةr خالل الفصلX  الشتوي والصيفي.
غــيـــر أنه �ـــكن الــعـــون االقــتـــصــادي تـــوقــيف الـــبــيع
بالتخفـيض  قبل انتهاء اIدة احملـددة في الفقرة  اIذكورة

أعاله.
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يـتم هذا البـيع على إثر الـتوقف اIؤقت أو الـنهائي
عـن الـــنـــشـــاط أو تـــغـــيـــيــره أو تـــعـــديـل جـــوهـــري  لـــشــروط

استغالله.

اIـاداIـادّة 11 : :  يـجـب عـلى كل عــون اقـتــصـادي مــعـني أن
يــعــلـن عــلى واجــهـــة مــحــله الـــتــجــاري عن طـــريق اإللــصــاق
وبأية وسائل أخرى مالئـمةr بداية ونهـاية البيع في حالة
تــصـفــيــة اخملـزونــات والـســلع اIــعـنــيــة والـتــخــفـيــضـات في

األسعار اIمنوحة.
�ــــارس األعــــوان االقــــتــــصــــاديــــون الــــبــــيـع في حــــالــــة
تـــصــــفـــيـــة اخملــــزونـــات في احملـالت الـــتـي �ـــارســـون فــــيـــهـــا

نشاطهم.
اIـــــاداIـــــادّة 12 :  :  يـــــخــــــضع الــــــبـــــيع فـي حـــــالــــــة تـــــصــــــفـــــيـــــة
اخملـزونـات إلى تـصـريـح مـسـبق يـودع لـدى اIـديـر الـوالئي
لـــلـــتـــجـــارة اخملــــتص إقـــلـــيـــمـــيـــا. يــــجب أن تـــذكـــــر في هـــذا
الـــتــــصـــريح بــــدايـــــة ونــــهـــايـــة الــــبـــيـع في حـــالــــة تـــصــــفـــيـــة

اخملزونات ويكون مرفقا بالوثائق اآلتية :

- في حــالـة الــتـوقف الــنـهـائـي عن الـنــشـاطr نــسـخـة
من مــســتــخــرج  الــشــطـب من الــســجل الــتــجــاريr أو عــنــد
االقــــتـــضـــاءr نـــســـخــــة من مـــســـتــــخـــرج الـــشـــطـب من ســـجل

rالصناعة التقليدية واحلرف

- في حـــالـــة الـــتـــعـــلـــيـق اIـــؤقت لـــلـــنـــشـــاطr تـــصـــريح
شـــرفي لـــلـــعــون االقـــتـــصــادي يـــثـــبت غـــلق احملل الـــتـــجــاري

rويحدد مدته

- في حـالـة تــغـيـيـر الــنـشـاطr نــسـخـة من مــسـتـخـرج
الــــســــجـل  الــــتــــجــــاري  أوr عــــنــــد االقـــــتــــضــــاءr نــــســــخــــة من
مـســتـخــرج سـجل  الــصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف  تــثـبت

rتغيير النشاط

- جرد السـلع التي سـتكـون محل الـتصـفيـة وأسعار
بيعها.

كل إيـــداع  Iــلــف مـــطــابـق يــؤدي فـــورا إلى  تــســـلــيم
رخـصــة إلى الــعــون االقـتــصــادي تـســمح  له بــالــشـروع في

البيع  في حالة تصفية اخملزونات خالل اIدة احملددة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
البيع البيع  عند مخازن  اIعامل  عند مخازن  اIعامل 

اIـاداIـادّة 13  :   : يـعـتـبـر بـيـعـا عـنـد مـخـازن اIـعـامل الـبـيع
XـــســـتـــهـــلـــكــIـــنـــتـــجـــون  مـــبـــاشـــرة إلى اIالـــذي يـــقـــوم به ا
واألعــــوان االقــــتــــصــــاديــــrX ويـــعــــنـي خــــصـــوصــــا اجلــــزء من

إنتاجهم  الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم.
اIاداIادّة 14 :  : مخـازن اIـعامل مـنـشآت أسـاسـية يـهـيئـها
اIـنـتـجـون خـصـيـصـا عـلـى مـسـتـوى مـقـر اإلنـتـاج Iـمـارسـة

البيع  للجمهورr  وتكون منفصلة عن وحدات اإلنتاج.

�ارس الـبيع الـتـرويجي األعـوان االقـتصـاديون في
احملالت التي  �ارسون  فيها نشاطهم.

يـتعـيّن عـلى  الـعـون االقـتـصـادي  إعالم الزبـائنr عن
طريق اإلشـهار عـلى واجهـة مـحله الـتجـاري أو عن  طريق
كل الـــــوســــائل األخــــرى اIـالئــــمــــة r بــــتــــقــــنـــــيــــات الــــتــــرويج

اIستعملة ومدة الترويج  واIزايا اIقدمة.

اIـاداIـادّة 8 : :  يجب عـلى الـعـون االقتـصـادي الـذي يرغب
في �ــــارســــة الــــبــــيـع الــــتــــرويــــجي أن يــــودع لــــدى اIــــديــــر
الـوالئي لـلـتـجارة اخملـتص إقـلـيـمـــيـا تصـــريـحـا يـذكـر فيه

ما يأتي :
rبداية ونهاية البيع الترويجي -

- الـــتــقــنـــيــات واألســعــار الـــتــرويــجــيـــة الــتي  ســوف
rتطبق

- هـوية احملـضـر القـضـائي اIعـX وعنـوانهr في حـالة
تنظيم  عمليات  سحب بالقرعة.

 يجب أن يرفق التصريح بالوثائق اآلتية :
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
rنسخة من سجل الصناعة التقليدية واحلرف rاالقتضاء

- قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.

كل إيــــداع Iــــلـف مــــطــــابق يــــؤدي فــــورا إلى تــــســــلــــيم
رخــصــة إلـى الــعــون االقــتــصــادي تــســمح له بــالــشــروع في

البيع الترويجي  خالل اIدة احملددة.

اIــــاداIــــادّة ة 9 :  :   يــــجـب أن ال تــــرتـــــبط عـــــمــــلـــــيــــات الـــــبــــيع
الـتـرويـجي اIتـمـثـلـة في مـنح  الـزبـائن جـوائز عـن طريق
تـــنــظــيم  ســحب بــالـــقــرعــةr بــشــراء ســلــعــة و/أو خــدمــة أو

بطلب مقابل مالي.
يـبــلغ الــعـون االقــتـصــادي اIـعــني اIــديـريــة الـوالئــيـة
لـلـتـجـارة اخملـتـصـة إقـلـيــمـيـا واحملـضـر الـقـضـائيr بـشـروط
تـنـظـيم عـمـلـيـات الـسـحب بالـقـرعـة اIـنـصـوص  عـلـيـها في

الفقرة األولى أعاله وإعالن نتائج  ذلك.
يـــتـــعـــيّن عـــلى الـــعـــون االقـــتـــصـــادي  زيـــادة عـــلى ذلك
إعـالم اIـسـتـهــلـكـX عن طـريـق اإللـصـاق عـلى واجــهـة مـحـله
الــتــجــاري وبـكـل الـوســائـل األخـرى اIـالئـمــةr بــاIــعــلــومـات

اIذكورة في الفقرة السابقة.
الفصل الثالث الفصل الثالث 

البيع  في حالة تصفية اخملزوناتالبيع  في حالة تصفية اخملزونات

اIـاداIـادّة 10 :   :  يـشـكل بـيـعـا في حـالة تـصـفـيـة اخملـزونات
يــقــوم به الـعــون االقــتـصــاديr  الــبـيـع اIـســبــوق أو اIـرفق
بـإشهـارr الـذي  يهـدف عن طـريق تخـفيـض في السـعر إلى

بيع  بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع اIوجودة.
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rطلب الرخصة -
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
االقـــتــــضــــاءr نـــســــخــــة من مــــســـتــــخــــرج  ســـجـل الــــصـــنــــاعـــة

rالتقليدية واحلرف
- نــســخــة من الـــبــطــاقــة الــرمــاديـــة لــلــســيــارة اIــعــدة

rللبيع
- قـائـمـة وكـمــيـات الـسـلع الـتي  تــكـون مـحل  الـبـيع

خارج احملالت التجارية  بواسطة  فتح الطرود.
 يــودع طــلب الــرخــصــة قـبـل شـهــرين  (2)  مـن بــدايـة
فـــتــرة  الـــبــيع خـــارج احملالت الـــتــجـــاريــة  بـــواســطـــة  فــتح

الطرود.
 يــفـصــل الـــوالـي فـي طـــلب الـــرخــصـة خــالل مـــدة
ال تـتــجـاوز ثالثـX (30) يـومــا r ابـتــداء من تــاريخ إيـداعه.

يعد عدم الرد في األجل احملدد قبوال ضمنيا.
في حـالة رفض  طـلب الرخصـة الذي  يـجب أن يبلغ
 للمعني كتـابيا r �كن  العون االقتصادي  أن يرفع طعنا

 حسب الشروط احملددة في التشريع اIعمول به.

rعــلى كل عــون اقــتــصــادي مـعــني  Xــادّة ة 20 :  : يــتــعــIــاداIا
اإلعالم عن طريق كل الـوسـائل  اIالئـمة عن بـدايـة ونهـاية
الــبــيع خــارج احملالت الــتـــجــاريــة بــواســطــة  فــتح الــطــرود

والسلع اIعنية واألسعار اIمارسة.

اIـاداIـادّة ة 21 :  : يـنـبــغي أن  تـكـون الــسـلع الــتي  تـبـاع في
إطــار �ـــارســة الـــنــشــاطـــات اIــنـــظــمـــة طــبـــقــا ألحـــكــام هــذا
اIـرســــوم سـلـــيـمـة ومطـــابـقـة لـلـمـــعايـــيـر ومـعـدة لـلـبيع
XـسـتــهـلـكـIوال تـتـضــمن  أي  خـطـر عــلى الـبـيــئـة وصـحــة ا

وسالمتهم.
الفصل السادسالفصل السادس

اخملالفات اخملالفات والعقوباتوالعقوبات

اIــــاداIــــادّة 22  :  : تــــتـم عــــمـــــلـــــيــــات مـــــراقــــبـــــة ومـــــعــــايـــــنــــــة
اخملــــالـــفـــــات ألحـــكــــــام هـــذا اIـــرســـــوم  حــــســب الـــشـــــروط
واألشــكــال احملــــددة فـي الــقــانــون رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1425 اIــوافق  23  يـــونــيــو ســنــة 2004

واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة 23   :  : يــؤدي الــبــيع بــالـتــخــفــيض الــذي �ـارس
دون أن يـكــون مـوضــوع تــصـريح مــسـبق و/أو إعالن و/أو
يــخص ســلـعــا غـيــر مـعــلــنـة و/أو خــارج اIـدة اIــعـيــنـةr إلى

وقفه فورا r حتى يسوي مرتكب اخملالفة وضعيته.

غـــيــــر أنه ال �ـــنح مــــرتـــكب اخملـــالـــفــــة االســـتـــفـــادة من
الـتــســويــة إال إذا كــانت اIــدة الــتي مــارس  فــيــهـا  دون أن
يـودع الـتـصـريح اIـذكـور في الـفـقـرة الـسـابـقـةr ال تـتـجاوز
ثالثة (3) أيامr ابتداء من بداية  فترة البيع بالتخفيض.

اIــــاداIــــادّة ة 15 :  : يــــجب أن تــــكـــون لــــدى اIـــنــــتـــجــــX الـــذين
�ارسون البـيع عند مخازن  اIعامل كل الوثائق الالزمة

التي  تثبت مصدر السلع اIعنية.
rـالئــمـةIويــجب عــلــيــهم أن  يــعــلــنــوا بــكل الــوســائل ا
بـدايـة ونـهايـة الـبـيع عـند مـخـازن اIـعـاملr السـلع اIـعـنـية

والتخفيضات في األسعار اIمنوحة.

اIـاداIـادّة ة 16 :  : يـتــعـيّن عـلـى  اIـنـتج الــراغب في �ـارسـة
الـبـيع عـنـد  مـخـازن اIـعـامل أن يـودع لـدى اIـدير الـوالئي
لــلـتــجــارة اخملـتـص إقـلــيـمــيــاr تـصــريــحـا مــرفــقـا بــالــوثـائق

اآلتية :
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
االقتضاءr نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية

rواحلرف
- قائمة وكمـيات السلع موضوع الـبيع عند مخازن

rعاملIا
- جدول يبX األسعار التي ستطبق.

كل إيــــداع  Iـــلـف مـــطــــابق يــــؤدي فـــورا إلـى تـــســــلـــيم
رخـصــة إلى الــعــون االقـتــصــادي  تـســمح له بــالــشـروع في

البيع عند مخازن اIعامل  خالل اIدة احملددة.

الفصل الفصل اخلامساخلامس
البيع  خارج احملالت التجارية بواسطة  فتح الطرودالبيع  خارج احملالت التجارية بواسطة  فتح الطرود

اIـاداIـادّة 17  :    :  يــعـــتــبــر بــيــعــا خــارج احملالت الــتــجــاريــة
بــواســطــة فــتـح  الــطــرودr بــيع عــون اقـــتــصــادي ســلــعــا عن
طـــريـق عــــرضـــهــــا في احملـالت واألمـــاكـن واIـــســــاحـــات و/أو

بواسطة السيارات اIعدة خصيصا لهذا الغرض.

تــتــمــثل هــذه اIــبــيــعــات في عــرض جــمــيع الــســلع أو
بعض العينات منها.

اIــــاداIــــادّة 18  :   : ال �ــــكـن أن تــــتــــعـــدى مــــدة الــــبــــيـع خـــارج
r(2) احملـالت الــتـــجـــاريــة بـــواســطـــة فـــتح الــطـــرود شـــهــرين

قابلة للتجديد في السنة اIدنية الواحدة.
حتــــدد فـي  بــــدايـــــة  كل ســــنـــــة األمــــاكن واIـــــســــاحــــات
اخملـصصـة  لهـذا الغـرض وكذا فـترات الـبيع بـواسطـة فتح
الـطــرودr بـقـرار مـن الـوالي اخملــتص إقـلــيـمــيـا وبـنــاء عـلى
اقـــتــراح من اIـــديـــر الــوالئـي لــلـــتـــجــارة وبـــعـــد اســتـــشــارة
.XستهلكIعنية وجمعيات  حماية  اIهنية اIاجلمعيات ا

ينشر هذا القرار  بكل  الوسائل اIالئمة.

اIـاداIـادّة 19  :   : يــخــضع الــبــيـع خــارج احملالت الــتــجــاريـة
بـواسـطــة  فـتح الـطــرود إلى تـرخـيص مـن الـوالي اخملـتص
إقـــــلـــــيــــــمـــــيــــــاr وذلك عــــــلى أســـــاس مــــــلف يــــــقـــــدمـه الـــــعـــــون

االقتصاديr ويتضمن :
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اIـاداIـادّة 24   :  : يـؤدي الـبـيع الـتـرويـجي اIـنـجـز دون أن
يــكــون مــوضــوع تــصــريـح مــســبق و/أو إعالن و/أو يــخص
سلعـا غيـر معـلنة و/أو ¤  مـخالـفة ألحـكام اIادّة 9 من هذا
اIـرســومr إلى وقــفه فــورا  حـتـى يـســوي مــرتـكب اخملــالــفـة

وضعيته.

اIاداIادّة 25   :  : يؤدي الـبيع فـي حالـة تصـفيـة اخملزونات
اIـــمــارس دون أن يـــكــون مـــوضـــوع تــصـــريح مـــســبق و/أو
إعالن و/أو يخص سـلعـا غيـر معـلنـة إلى وقفه فـورا حتى

يسوي مرتكب اخملالفة وضعيته.

26  :  : يـؤدي الـبيع عـنـد مخـازن اIـعامل اIـنـجز اIاداIادّة ة 
دون أن يـكــون مـوضــوع تــصـريح مــسـبق و/أو إعالن و/أو
منجز خارج اIـنشآت اIهيأة لذلـك و/أو يخص سلعا غير
مـــعـــلــنـــة إلـى وقـــفه فـــورا حـــتى يـــســـوّي مـــرتـــكب اخملـــالـــفــة

وضعيته.

اIــاداIــادّة 27  :  : يـــؤدي الـــبــــيع خـــارج احملـالت الـــتـــجـــاريـــة
بـواسطة فـتح الطرود اIـمارس دون تصـريح مسبق و/أو
إعــالن و/أو منجـز خارج احملالت واألمكـان واIساحات أو
الـــســـيـــارات  اIـــعـــدة لــذلـك و/أو خـــارج اIـــدة احملــددة و/أو

يخص  سلعا غير معلنة إلى وقفه للمدة اIعنية.

اIــــاداIــــادّة 28  :  : كل إشـــــهــــار  يــــقــــوم به عــــون اقــــتــــصــــادي
�ـارس البـيع بالـتخـفيـض والبـيع التـرويجي والـبيع في
حــالــة تــصــفــيـــة اخملــزونــات والــبــيع عـــنــد مــخــازن اIــعــامل
والــبــيع خــارج احملالت الــتــجــاريــة بــواســطــة فــتح الــطـرود
يـكــون مـضـمـونه تـضـلــيـلـيـاr  يـشـكـل �ـارسـة جتـاريـة غـيـر
نـزيهـة ويعـاقب عـليـها طـبقـا ألحكـام اIادّة 38  من الـقانون
رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1425 اIوافق

 23  يونيو سنة 2004 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 29  :  : زيادة عـلى الـعقـوبات اإلداريـة اIنـصوص
عـــلـــيـــهـــا فـي هـــذا اIـــرســـومr �ـــكـن اتـــخـــاذ إجـــراءات حـــجـــز
ومـصـادرة السـلع مـوضـوع اخملالـفـات اIنـصـوص علـيـها في
اIواد من 23 إلى 28 أعاله وكذا العـتاد والتجـهيزات التي

استعملت الرتكابهاr وذلك طبقا للتشريع اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 30  : : في حـــالـــــة الـــعــــــود r تـــطــبـــق الــعـــقـــوبــة
اIنـصــوص عـلـيهـــا في الـفقــــرة األولى من اIـــادة 47 من
الـــقـــانــــــون  رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5 جـــمـــادى األولى عـــام

1425 اIوافق  23  يونيو سنة 2004 واIذكور أعاله.

31  :   : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 18 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم


