
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
  

والٌــة الــوادي                                      
  مدٌـرٌة التجارة   

 22/12/2016المؤرخ فً  4675 قرار رقـم                                                    
                                                           ٌتضمن تحدٌـد توارٌخ فترتً البٌـع  

  2017                                                           بالتخفٌض لسنــة 
   إن والً والٌة الوادي 

 . للبالد الـمتضمن التنظٌم اإلقلٌمً  04/02/1984المؤرخ فً  84/09بمقتضى القانون رقم   -

 .عالقــات العـمـل ق بــعلـالمت  21/04/1990المؤرخ فً  90/11مقتضى القانون رقم ب -
 .دل ـاري المعـل التجـق بالسجــعلـالمت  18/08/1990المؤرخ فً  90/22بمقتضى القانون رقم   -
 .المتعلق بالممارسات التجارٌة المعدل والمتمم   23/06/2004المؤرخ فً  04/02بمقتضى القانون رقم   -
.  ة المعدل والمتممالتجارية األنشطة سشروط ممارق بـالمتعل  14/08/2004المؤرخ فً  04/08بمقتضى القانون رقم   -
 . و قمع الغـش ة المستهلكـق بحمايـالمتعل  25/02/2009المؤرخ فً  09/03بمقتضى القانون رقم   -
 . دٌـةـلـق بالبـلـالمـتع  22/06/2011المؤرخ فً  11/10بمقتضى القانون رقم   -
  .ةـواليـق بالــالمـتـعـل  21/02/2012المؤرخ فً  12/07ون رقم  نى القاضبمقت -
     .بوشمة محمد والٌا لوالٌة الوادي / المتضمن تعٌٌن السٌد  22/07/2015بمقتضى المرسوم الرئاسً المؤرخ فً  -
. ٌاكلها  وهالوالٌة فً المحدد ألجهزة اإلدارة العامة 23/07/1994  فًخالمؤر 94/215 بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم -
المحدد لشروط وكٌفٌات ممارسة البٌع بالتخفٌض   18/06/2006المؤرخ فً  215-06بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  -

البٌع التروٌجً ، البٌع فً حالة تصفٌة المخزونات ، البٌع عند مخازن المعامل والبٌع خارج المحالت التجارٌة بواسطة 
 .فتح الطرود 

المتضمن تنظٌم المصـالح الخـارجٌة فً وزارة   20/01/2011المؤرخ فً  11/09بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  -
 .التجـارة وصالحٌتـها وعملهـا 

 07/12/2016وبعد استشارة الجمعٌات المهنٌة التً أبدت الرأي بالموافقة دون أي تحفظات باإلجتماع المنعقد بتارٌخ  -
. 

 
 

باقتراح من السٌد مدٌر التجارة  
ٌقـــرر 

:    كما ٌلً 2017 تحدد توارٌخ فترتً البٌع بالتخفٌض لسنة :المادة األولى 
  .2017 فٌفري 25 جانفً إلى 15من : الفترة الشتوٌة   -
  .2017 أوت 25 جوٌلٌة إلى 15من : الفترة الصٌفٌة  -

. ٌحظر البٌع بالتخفٌض خارج الفترة المذكورة فً المادة األولى أعاله :  02المادة 
على كل عون اقتصادي ٌرغب فً ممارسة البٌع بالتخفٌض الحصول على رخصة مسبقة من المصالح المكلفة :  03المادة 

.  بالتجارة على مستوى الوالٌة 
 فً حالة الحصول على رخصة ٌتعٌن على كل عون اقتصادي االلتزام بالشروط المنصوص علٌها فً المرسوم : 04المادة 

.  منه  06و 05المذكور أعاله السٌما المادتٌن  215-06 رقم يالتنفٌذ
 ٌكلف كل من السادة األمٌن العام للوالٌة ، مدٌر التنظٌم والشؤون العامة ، مدٌر التجارة ، مدٌر الضرائب ، : 05المادة 

رئٌس أمن الوالٌة ، قائد مجموعة الدرك الوطنً ، رؤساء الدوائر ، رؤساء المجالس الشعبٌة البلدٌة كل فٌما 
.  ٌخصه بتنفٌذ هذا القرار الذي ٌدرج ضمن نشرة القرارات اإلدارٌة للوالٌة 

 

 
 
 
 


