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  والیة تیزي وزو
  وزو يزـة تیـارة لوالیـة التجـمدیری

  
  11/12/2017المؤرخ في /أ.ع.ن/ م ت س ا ا/ت.م/1488 قــرار رقــم 

  ضـع بالتخفیـالبی انجـاز عملیـةروط ـرات و شـد فتـتحدین ـمتضمال
 2018ة ـــالل سنــخ

  
 زي وزوـیـة تـــي والیـإن وال

  
 ،لتجاريمتضمن القانون االالمعدل و المكمل  1975دیسمبر  26المؤرخ في  59- 75بمقتضى األمر رقم  -

  المعدل و المتمم، المتعلق بالمنافسة ، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03بمقتضى األمر رقم  -

 المتعلق بإعادة التنظیم االقلیمي للبالد، 1984فیفري  04المؤرخ في  09-84بمقتضى  القانون رقم  -

 المعدل و المتمم المتعلق بالقواعد المطبقة على ممارسة األنشطة 2004جوان  23المؤرخ في  02-04بمقتضى القانون رقم  -

 التجاریة،

 المتعلق بحمایة المستھلك  و قمع الغش، 2009جانفي  25المؤرخ في  03-09بمقتضى القانون رقم  -

 المتعلق بالبلدیة، 2011جوان  22المؤرخ في  10-11نون رقم بمقتضى القا -

 المتعلق بالوالیة، 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12بمقتضى القانون رقم  -

أوت  14 المؤرخ في 04- 08المعدل و المتمم للقانون رقم  2013جویلیة  23 المؤرخ في 06-13بمقتضى القانون رقم  -

  التجاریة، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة 2004

 المتضمن تعیین السید بودربالي محمد  والیا لوالیة تیزي وزو، 05/10/2016بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

المحدد لصالحیات الوالي في إطار المحافظة على األمن و النظام  1983ماي  28المؤرخ في  373-83بمقتضى المرسوم رقم  -

 العمومین،

، المحدد لشروط و كیفیات ممارسة البیع بالتخفیض 2006یونیو  18المؤرخ في  215- 06قم بمقتضى المرسوم التنفیذي ر -

والبیع الترویجي و البیع في حالة تصفیة المخزونات و البیع عند مخازن المعامل و البیع خارج المحالت التجاریة بواسطة فتح 

 الطرود،

 ،2018د لفترات إنجاز عملیة البیع بالتخفیص خالل سنة ، المحد2017نوفمبر  27المؤرخ في  4683بمقتضى المحضر رقم  -

  

  

  من السیــد مدیــر التجارة لوالیــة تیـــزي وزو باقتراح
 یـــقــــــــــــرر

 
 

أعاله، تم تحدید  إلیھ المشار 2006یونیو  18المؤرخ في  215-06رقم  طبقا ألحكام المرسوم التنفیذي :المادة األولى

  :كما یلي 2018إنجاز عملیة البیع بالتخفیض خالل سنة  فترات و شروط 

  



 2018مارس  10إلى  2018جانفي  28من : الفترة الشتویة.  

 2018سبتمبر  08إلى  2018جویلیة  29من  :الفترة الصیفیة. 
  

 غیر أنھ یمكن للعون اإلقتصادي توقیف البیع بالتخفیض قبل انتھاء المدة المحددة،

ون اإلقتصادي الذي یرغب في ممارسة البیع بالتخفیض أن یقوم بإیداع تصریح لدى المدیر یجب على الع: 02المادة 

  :الوالئي للتجارة المختص اقلیمیا مرفقا بالوثائق التالیة

  الحرف، و نسخة من مستخرج السجل السجل التجاري أو، عند اإلقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقلیدیة -

  ع بالتخفیض و كمیاتھا،قائمة السلع موضوع البی -

  قائمة تبین التخفیضات في األسعار المقرر تطبیقھا وكذا األسعار الممارسة سابقا، -

كل إیداع لملف مطابق یؤدي فورا إلى تسلیم رخصة إلى العون اإلقتصادي تسمح لھ بالشروع في البیع بالتخفیض خالل 

  .المدة المحددة

عامل اإلقتصادي خالل ممارستھ لعملیة البیع بالتخفیض یعتبر ممارسة تجاریة كل إشھار تضلیلي یقوم بھ المت: 03المادة 

  السالف الذكر، 02-04من القانون رقم  38غیر نزیھة تعاقب علیھا المادة 

األمین العام للوالیة، رئیس أمن الوالیة، قائد مجموعة الدرك الوطني، مدیر التنظیم و : یكلف كل من السادة: 04المادة 

، كل فیما البلدیة ةیـلس الشعباالمج ؤساء، ر وائر الوالیةد ؤساء، رالوالئي للضرائب  مدیراللعامة، مدیر التجارة، الشؤون ا

 .ة تیزي وزوـة لوالیـود اإلداریـوعة العقـیخصھ بتنفیذ ما جاء في ھذا القرار الذي ینشر في مجم

 

 

  يـــــوالـال                                                            
 


