
هل من الممكن تغيير أو تعويض منتوج تم     
 شراؤه عن طريق البيع بالتخفيض؟

كّل ؼلعـــت  هعطّظــت للب٘ع بالخرفي٘يط حؽيخيفي٘يس           □ 

 .هي العواى هثل إٔ ؼلعـت أذـــطٓ

اليخيٖ      " ال حعاز ّ ال حؽيخيبيس           "  ّبالخالٖ، فئى عباضة 
ًجسُــا أح٘اًــا فٖ فخــطاث الب٘ع بالخرف٘ط ال حيعيفيٖ        
الخاجــط هي اؼخبــسا  أّ حعْٗيط الؽيليعيت فيٖ حياليت              

 (.ع٘ب ذفٖ)ع٘ب فــٖ الصٌع غ٘ــط ظاُــط 

إشا لن حيئميويا  الؽيليعيت اليويميخيٌياة أّ إشا كياًيج                              □ 
الوئبـػ ل٘ؽـج علٔ هماؼـا ّلي٘يؽيـيج بيِيا عي٘يْ                
ذف٘ــت ، فالخاجــط  غي٘يـيـيط هيبيليـيـيْ  هيٌيَ لياًيًْي٘يا                        

ٗيوينيـيي أى ٗيفيعيـيـيل شليا عيلئ                     :  إضجاعِا أّ حبسٗلِا 
لصلا هي الوؽخحؽـي حجطبخيِيـيـيا     .  أؼاغ حجاضٕ بحج

 . لبل كّل عول٘ت شـطاء

علٔ كّل حاجــط حبب٘ك كّل إجــطاء ٗخعّلك باليخيبيسٗيل       □ 
أّ الخعْٗط للؽلــع الخٖ لام بعول٘ت اإلشِاض عٌيِيا ،      

 .بإٔ شنل هي األشنا 

  جيويازٕ    55هؤضخ  فٖ  512-60هطؼْم حٌف٘صٕ ضلن
ٗيًْي٘يْ ؼيٌيت           12ُجيطٗيت اليويْافيك              1251األّلٔ عام 

، ٗحّسز شطّغ ّك٘ف٘اث هواضؼت الب٘ع بالخريفي٘يط     5660
ّالب٘ع الخطّٗجٖ ّالب٘يع فيٖ حياليت حصيفي٘يت اليويريعًّياث                    
ّالب٘ع عيٌيس هيرياظى اليويعياهيل ّاليبي٘يع ذياض  اليويحيئث                            

 14انجرجزٍجال انجز جًجَج  انج جا                 ) الخجاضٗت بْاؼبت فخح البطّز 

 .(و  1003ٍوََو  ُ   14بتارٍخ 

 

 هْلـع الوسٗطٗـت  

www.dcommerce-biskra.dz 

 البطٗـس اإللنخطًّٖ

dcbiskra@gmail.com 

 ضلن الِاحف

033.50.06.63 

 ضلن الفاكػ 

033.50.06.62 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التجارة
 مديريمة التجمارة لواليمة بسكمرة 

هنخـب حطل٘ـت الجـْزة ّالعــئلاث هــع الحطكـت 

 الجوعْٗــت 

 للمزيد من المعلومات •شروط بيع منتجات مخفضة                              •

 

 البيع بالتخفيض

 ما يجب أن تعرفه

 5612جْٗل٘ت 

 ، بؽنطة( النْضغ)  61الوٌبمت الغطب٘ت ضلن 

www.dcommerce-biskra.dz 
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 المراجع القانونية           •

العٌاصط الْاضزة بِصة الويبيْٗيت اليِيسا هيٌيِيا اإلعيئم                □  

فِٖ ل٘ؽج حصطٗت بالعطّضة ّال ححل .  ّاٗصا  الوعلْهت 
 .هحل المْاً٘ي الوعوْ  بِا



انبَع بانتخفَض ٍشكجم حدجاا جا رجرجارٍج                 
هججايجج  عهججٌ عججهججي انجج ججًججوو يججزا  ججا  ن                    

 .بانُسب  نهسًتههكٍَ  »حعًال جَال«

 تزاره يجطرجزل نجاَجوَجا نجهجلجفجا   عجهجي                         
يُا س  شزعَ  بٍَ انًت ايهٍَ االنتصجا ٍجَجٍ     
يٍ جه  ،  عضًاٌ دًاٍ  انتصا ٍ  ح ضجم    

 .نهًستههكٍَ يٍ جه  حخزى

 

 ما هو البيع بالتخفيض ؟ 
 

 : ٗعس الب٘ع بالخرف٘ط أحس أًْاع البْ٘ع 

 .الوؽبْق أّ الوطفك بئشِاض  □

ِٗسا عي ططٗك حرف٘يط فيٖ الؽيعيط إلئ بي٘يع                  □ 

 .الؽلع الوْزعت فٖ الورعى بصفت ؼطٗعت

ٗشول إاّل الؽلع الخٖ ٗشخطِٗا العْى االليخيصيازٕ        □ 
ثئثت أشِط علٔ األليل هيي حياضٗيد بيساٗيت             (  60)هّسة 

 .فخطة الب٘ع بالخرف٘ط

 3انًا ل   ) ٗخن ذئ  فخطاث هحّسزة شخْٗت ّ ص٘ف٘ت   □ 

 (142-03يٍ انًز وو انتُفَذً رنى 

 متى يقام البيع بالتخفيض ؟
 

فيخيطة   :   حْجـس فخطح٘ي للب٘ـع بالخيريفي٘يط فيٖ الؽيٌيت                □ 
كّل .  الخرف٘عـاث الشخْٗـت ّ فخـطة الخرف٘عــاث الص٘ف٘ـت 

 .أؼاب٘ع هخْاصلــت( 60)هٌِوـا حسّم ؼخت 
 

ٗونـي حْل٘ف عول٘ــت الب٘ع بالخيريفي٘يط ليبيل اًيخيِياء                □ 

 . الوّسة الوحسـسة لنّل فخــطة
 

فخطة الخرف٘عـاث الشخْٗــت حبـسأ هـي شِـط ٌٗاٗيط إلئ       □ 

 . غاٗـت شِط فبطاٗط هي ًفػ الؽٌـت
 

فخطة الخرف٘عـاث الص٘ف٘ــت  حبـسأ هـيي شيِيـيط ٗيْلي٘يْ              □ 

 .إلٔ غاٗـت شِـط غشج هي ًفػ الؽٌـت
 

ححسز حْاضٗد فخطاث الب٘ع بالخيريفي٘يط فيٖ بيساٗيت كيل                 □ 
بمطاض هي الْالٖ بٌاء علٔ اليخيطام هيي اليويسٗيط اليْالميٖ               
للخجاضة الورخص إلل٘و٘ا ، بعس اؼخشاضة الجوع٘اث الوٌِ٘ت 

 .الوعٌ٘ت ّجوع٘اث حواٗت الوؽخِلا
 

ذـيياض  فييخييـييـييطاث الييبيي٘ييع بييالييخييرييفيي٘ييط ، األعييْاى                        □ 
ل٘ػ لِن اليحيك فيٖ اؼيخيعيويا             (   الخجاض ) االلخصــازْٗى 

 .لخأُ٘ـل عول٘احِــن الخجاضٗــت »حرف٘ط«كلوت 

 شروط بيع منتجات مخفضة •فترت البيع بالتخفيض                                         •تعريف مفهوم البيع بالتخفيض    • 

هل باستطاعة التاجر أن يقوم بعملية 

 التخفيض على كل منتوجاته ؟
 

حيبيبي٘يك عيويلي٘يت           (  اليخياجيط   ) ٗؽخب٘ع العْى االلخصازٕ 

 .الخرف٘ط علٔ جعء هي هٌخْجاحَ

فٖ حالت ها إشا كاًج عول٘ت الخرف٘ط ال حشول جيوي٘يع    
الوٌخْجاث الوعطّظت بالوحل ، فٖ ُصٍ الحياليت عيلئ       
الخاجط ححسٗس طب٘عت الؽلع الخٖ هؽخِا عيويلي٘يت اليبي٘يع          

 .بالخرف٘ط

باإلظافت إلٔ شلا ، ٗجب الخفيطٗيك جي٘يسا بي٘يي الؽيليع               

 .الوعٌ٘ت بعول٘ت الب٘ع بالخرف٘ط ّب٘ي الؽلع األذطٓ

 ما هي خصائص البيع بالتخفيض ؟
 

ٗجب عطض الؽلـع هيْظيـيْع اليبي٘يع بياليخيريفي٘يط                  -
بصفت هيٌيفيصيليت عيي الؽيليع األذيطٓ ّعيلئ هيطأٓ                       

 .العبامـي

ٗوـاضغ الب٘ع بالخيريفي٘يط األعـيْاى االليخيصيازٗيْى               -

 .فـٖ الوحئث الخٖ ٗواضؼْى فِ٘ا ًشاطِن( الخجاض ) 

هيعيٌيٖ بيعيويلي٘يت           (  حاجط   )  علـٔ كّل عـْى الخصازٕ  -
الب٘ع بالخرف٘ط أى ٗعلــي عي ططٗــك اإلشِاض ، علٔ 
ّاجِت هحّلَ اليخيجيـيـياضٕ ّبينيّل اليْؼياميل اليويئميويت                       
األذطٓ ، حْاضٗد بساٗت ًِّاٗت فخطة الب٘ع بالخريفي٘يط    

ليبيل اليبي٘يع        ) ّالؽلع الوعٌ٘ت ّاألؼعـاض الوببمت ؼابما 
ّحرف٘عاث األؼعاض الووٌْحت الخٖ ٗونيي  (  بالخرف٘ط

 .أى حنْى ثابخت أّ حسضٗج٘ت

اطلع علٔ حْاضٗد ؼطٗاى عول٘ت الب٘ع بالخيريفي٘يط عيلئ هيْليع               □ 

 .هسٗطٗت الخجاضة لْالٗت بؽنطة


