
 الجمهـوريــة الجزائـريــة الدقـراطيــة الشـعبيــة
  

  واليـة سطيـف    
 مديـريـة التجـارة   

   5516/2016قـرار رقـم                                                       

  2017 لسنة ضبالتخفيتحديد فرتات البيع  يتضمـن                                       
    

 إن والـي واليـة سـطيــف ،  
  

  .املتضمن قانـون العقوبـات املعـدل و املتمم 1966جوان 08املؤرخ يف 66/156  �قتىض األمر رقم -
  .املتضمن القانـون التجـاري املعـدل و املتمم1975 سبتمرب 26املؤرخ يف  75/59�قتىض األمر رقم  -
  .املتعلــق بالتـنظـيــم اإلقليمـي للبـــالد 1984 فيـفــري 04املؤرخ يف  84/09�قتىض القانون رقم  -
  .املعدل و املتمم املتعلـق بالسجـل التجـاري 1990أوت  18املؤرخ يف  90/22�قتىض القانون رقم  -
  . ملتمــماملتعلـق باملنـافسـة املـعـدل و ا 2003جويـليـة  19املؤرخ يف  03-03�قتىض القانون رقم  -
  الذي يحدد القواعـد املطبقة عىل امل>رسات  2004 جوان 23املؤرخ يف  04/02�قتىض القانون رقم  -
  .   التجـاريـة املعـدل و املتمـم  
  املتعلق برشوط م>رسة األنشطـة التجاريـة  2004 أوت14املؤرخ يف  04/08�قتىض القانون رقم  -
  .املـعـدل واملتـمـم  
  .املتضمن ح>يـة املستهلك و قمـع الغش 2009فيفري  25املؤرخ يف  09/03القانون رقم  �قتىض -
  .املتعلـق بالبلديـة 2011جوان  22املؤرخ يف  10/11�قتىض القانون رقم  -
 .املتعلـق بالواليـة 2012فيفري  21املؤرخ يف 12/07�قتىض القانون رقم  -
    "ارص معسكريـن": املتضمن تعيـL السيـد 2016 أكتـوبــر 05املؤرخ يف  الرئاسـي�قتىض املرسوم  -
   .واليـا لـواليـة سطيـف  
  زة ـم أجهـد تنظيـاملحدد لقواع 1994جويلية  23املؤرخ يف  94/215�قتىض املرسوم التنفيذي رقم  -
 .  اإلدارة العامـة فـي الواليـة و هياكلهـا و عملهـا  
  املحـدد لصالحيـات مصالـح  1995 سـبتمــرب 06املؤرخ يف  95/265�قتىض املرسوم التنفيذي رقم  -
  .التقنـL والشؤون العامـة واإلدارة املحليـة وقواعـد تنظيمهـا وعملهـا  
  املتعلق برشوط القيد فـي  2003ديسمرب  01املؤرخ يف  03-453�قتىض املرسوم التنفيذي رقم  -
  .السجـل التجـاري  
يحدد رشوط و كيفيات م>رسة  2006جوان  18املؤرخ يف  06/215�قتىض املرسوم التنفيذي رقم  -

 ل ـع عند مخازن املعامـة املخزون و البيـع يف حالة تصفيـالبيع بالتخفيض و البيع الرتويجي و البي
  .   منه 04و البيع خارج املحالت التجارية بواسطة فتح الطرود السي> املادة 

  .2016.12.19: بعـد استشـارة الجمعيات املهنيـة املعنيـة و جمعيـات ح>يـة املستهلكيـن بتاريخ -
.../....  



.../...  
 

  باقتــراح مـن السـيـد مـديـــر التجــارة لـواليــة سطيــف
  * يــقـــــــرر*   

  
  .2017يحـدد هـذا القـرار فتـرات البيـع بالتخفيـض خـالل سـنـة : املــادة األوىل -

  
  يرخـص البيـع بالتخفيـض لكـل عـون إقتصـادي يرغـب فـي تخفيـض أسعـــار     : املادة الثانيـة -

  ىـأشهـر عل )03(البيـع للسلـع املودعـة فـي املخـازن التـي اشرتاهـا منـذ ثـالث                    
  .    األقـل مـن تـاريـخ بدايـة فـتــرة البيـع بالتخفيـض                    

  
  :الـي علـى النحـو التـ 2017تحـدد فتـرات البيـع بالتخفيـض خـالل سنـة : ةــاملادة الثالث -

  

  .2017ري ـفيف 18  :إلــى    2017جـانفـي  08: فصـل الشتــاء مـن  -
 . 2017   أوت  26:  إلــى    2017جويليـة  16: فصـل الصيـف مـن  -

 
  يتعيـن علـى كـل عـون إقتصـادي يرغـب فـي م>رسـة البيـع بالتخفيـض أن : ةــاملادة الرابع -

  .يقـوم بإيـداع ترصيـح لـدى املـديـر الوالئـي للتجـارة املختـص إقليميـا                       
  

  ؤون العامـة، مديــرـاألميـن العـام للوالية، مديـر التنظيم والش :السـادةيكلـف : املادة الخامسة -
  ملحقة سطيف ل التجـاريـور املكتب املحيل للسجـمأم ، مديـر الرضائب،التجارة                      
  ر ـالدوائ اءـرؤس ي،الوطن للدرك اإلقليميـة ةـد املجموعـقائ ئـي،وال الن ـماأل رئيـس                      
  ذي ـرار الـل فيمـا يخصـه بتنفيـذ هـذا الـقـالشعبيـة البلديـة ك السـاملج اءـرؤس                     
  .لواليـةليف نشـرة القـرارات اإلداريـة سـينشـر                      
                       

  
  

  2016/12/27: سطيـف فـي                                                   
  

 الـوالــــي،                                                
 
 
 
  


