
 

 

 حول التحسييس رايسلليوم ادلطاقـة التـقنية ـــلبـا

 :وانـــبعناملنافسة واملامرسات التجارية 

 ''البــــــــيوع املنـــــــــظمة''

 :درايســـإشاكليــة اليوم ال -1

من قبل  اعهاــــإتباإلجراءات القانونية اليت جيب وما يه  ؟ البيــوع اليت ينظمها القانون يه أنواعما        

ع الرتوجيي و البيع يف حاةل تصفية اخملزوانت ــــــــــو البي ،املتعاملني الاقتصاديني ملامرسة البيع ابلتخفيض

 و البيع خارج احملالت التجارية بواسطة فتح الطرود ؟ ،والبيع عند خمازن املعامل

 

 :الهدف من اليوم الـــدرايس -2

إلجــــــراءات الالزم ابواملس هتلكني  الاقتصادي حتسيس املتعاملالتعريف بأنواع البيوع املنظمــة و       

ازن ــــــع الرتوجيي و البيع يف حاةل تصفية اخملزوانت والبيع عند خمــيض والبيــ البيع ابلتخف اتباعهــا ملامرســة 

 .املعامل و البيع خارج احملالت التجارية بواسطة فتح الطرود 

 

 البـــــــــيوع املنظـــــــــمة'.' ‘: املنجــــــزموضـوع النـشاط  -3

 .وحتســـــييسيــوم درايس  :اطـــــــــــــــــــــطبيعة النش -4

ــ اخل يوم  :انـــــــــــــــــــلتارخي و املكا -5  .قاملــة - مبقر مديرية التجارة لوالية 2017 سبمترب 14يس ـــ

 

 .ــــة التجـــارة لواليــة قاملــةمديريــ :يســـــــــــــــــــملنظم الرئيا -6

 

 :ــاور اليوم ادلراســـــيحم -7

 جوان  18املؤرخ يف  215-06ابلبيوع املنظمة طبقا ألحاكم املرسوم التنفيذي رمق  التعريف

حاةل تصفية  والبيع يف والبيع الرتوجييالبيع ابلتخفيض  وكيفيات ممارسةاحملدد لرشوط  2006

 خمازن املعامل والبيع خارج احملالت التجارية بواسطة فتح الطرود. والبيع عنداخملزوانت 

 حاةل تصفية  والبيع يف والبيع الرتوجييامرسة البيع ابلتخفيض مل الواجب اتباعهــا اإلجراءات

  الطرود. احملالت التجارية بواسطة فتح والبيع خارجاخملزوانت والبيع عند خمازن املعامل 



 

  جوان  18املؤرخ يف  215-06أحاكم املرسوم التنفيذي رمق خمالفة  حاةلاملطبقة يف  العقوابت

احملدد لرشوط و كيفيات ممارسة البيع ابلتخفيض والبيع الرتوجيي والبيع يف حاةل تصفية  2006

 .ح الطروداخملزوانت و البيع عند خمازن املعامل و البيع خارج احملالت التجارية بواسطة فت

 

 :واملؤسسات املعنية الهيئات -8

  مرمــورة. والصناعــةغرفة التجارة 

  التقليديــة والصناعات احلرف غرفة. 

 اجلزائرينيالواليئ للتجار  الاحتاد 

 .مجعيــة حاميــة املس هتكل 

 الاقتصاديني املتعاملني. 

 

  .مشــارك 50حوايل  اركني:ـــللمشاإلجاميل  العدد -9

 

 :البـرنـامج  املسطر للحـدث -10

 الرمسي لليوم ادلرايس. الافتتاح 

 ةوالية قاملــل مديرة التجارة الس يدة مــداخةل. 

 الاقتصادي الاعالمتنظمي السوق ومصلحة  رئيس مداخلــة.  

 رئيس مكتب مراقبة املامرسات املضادة للمنافسة. مداخلــة 

 الاقرتاحاتو  اآلراء إبداءول املوضوع و ــــة حمناقشــة عام.  

 

 و املراجع املوزعة عىل الهيئات و املؤسسات املعنية ابملوضوع. الواثئـق -11

 ييس.ــــ الربنــامج املسطر لليوم التحس ملخص املداخالت و تتضمن  مطويــات 
 


