
عبیةــــــــــــــــالشالجمھوریـــــة الــــجزائـــــریة الدیــــــمقراطیـــــــــة

وزارة التجـــــــــــــارة

-بــــــــــالغ-
2019لسنة للموسم الشتويبالتخفیضعملیة البیعوالمستھلكین بأن لین االقتصادیین لیكن في علم جمیع المتعام

.2019سنة ایة شھر مارسو تمتد إلى غإبتداءا من شھر جانفيعبر كل الوالیات حسب الجدول المرفق ستنطلق 

، بموجب قرار من الوالي و ھذا تطبیقا توى كل والیةعلى مسسریان ھذه البیوع للفترة الشتویةم تحدید تواریختَ 
ممارسة البیع بالتخفیض كیفیاتو و المحدد لشروط2006/ 18/06المؤرخ في 06/215رقم ألحكام المرسوم التنفیذي 

بواسطةالتجاریةالمحالتخارجالبیعوفي حالة تصفیة المخزونات و البیع عند مخازن المعاملوالبیعوالبیع الترویجي
.الطرودفتح

للمستھلكین باالستفادة من وفرة یتیح تنظیم ھذه البیوع  فرصة للتجار من أجل تنشیط و ترقیة نشاطاتھم و یسمح
.سلع و الخدمات بأسعار ترویجیةال

في خدمتكم من أجل التكفل )ت الجھویة و المدیریات الوالئیةاإلدارة المركزیة، المدیریا(التجارة وزارةتبقى مصالح 
و توضیح عبر خلیة اإلصغاء لوزارة التجارة من خالل الموقع االلكتروني أبكل طلب استعالم  

dz..www.commerce.gov



تواریخ ممارسة عملیة البیع بالتخفیض
شتویةبعنوان الفترة  ال

الوالیات

ال
مدیریة الجهویة للتجارة

وهران

تواریخ ممارسة عملیة البیع بالتخفیض
شتویةبعنوان الفترة ال

الوالیات

ا
لمدیریة الجهویة للتجارة

بشار

2019فیفري28-2019جانفي 18 وهران 2019فیفري 17-2019جانفي 06 أدرار
2019فیفري 20-2019جانفي10 تلمسان 2019فیفري28-2019جانفي15 بشار
2019فیفري 28-2019جانفي18 عین تیموشنت 2019فیفري 25-2019جانفي 14 البیض
2019فیفري18-2019جانفي18 مستغانم 2019فیفري 25-2019جانفي 15 النعامة
2019فیفري 28-2019جانفي17 سیدي بلعباس 2019مارس 02-2019جانفي 20 تندوف
2019فیفري 28-2019جانفي 18 سطیف المدیریة الجهویة للتجارة

سطیف

2019فیفري28-2019جانفي15 قالمة

المدیریة الجهویة
للتجار 

ة
عنابة

2019فیفري12-2019جانفي 02 بجایة 2019فیفري23-2019جانفي13 سكیكدة
2019فیفري25-2019جانفي15 جیجل 2019فیفري 28-2019جانفي 15 عنابة
2019فیفري23-2019جانفي 13 میلة 2019فیفري18-2019جانفي 08 سوق أهراس
2019فیفري16-2019جانفي 06 مسیلة 2019فیفري26-2019جانفي16 الطارف
2019فیفري 27-2019جانفي17 برج بوعریریج

2019



تواریخ ممارسة عملیة البیع بالتخفیض 
شتویةبعنوان الفترة ال

الوالیات

المدیریة الجهویة للتجارة
ورقلة

تواریخ ممارسة عملیة البیع بالتخفیض
لشتویةابعنوان الفترة 

الوالیات

المدیریة الجهویة للتجارة
البلیدة

2019فیفري28-2019جانفي18 ورقلة 2019فیفري22-2019جانفي 12 البلیدة
2019مارس 05-2019جانفي20 غردایة 2019فیفري28-2019جانفي 17 تیزي وزو
2019فیفري28-2019جانفي 18 األغواط 2019فیفري28-2019جانفي 15 البویرة
2019فیفري25-2019جانفي 15 الوادي 2019فیفري28-2019جانفي 16 المدیة
2019فیفري23-2019جانفي13 تمنراست 2019فیفري23-2019جانفي13 عین الدفلى
2019فیفري 23-2019جانفي 13 إلیزي 2019فیفري28-2019جانفي 15 الجلفة
2019فیفري24-2019جانفي 13 سعیدة

المدیریة الجهویة للتجار 
ة

سعیدة

2019فیفري28-2019جانفي 18 أم البواقي

المدیریة الجهویة للتجار 
ة

2019فیفري28-2019جانفي18باتنة معسكر 2019فیفري 25-2019جانفي 15 باتنة
2019فیفري 28-2019جانفي18 غلیزان 2019فیفري27-2019جانفي17 بسكرة
2019فیفري17-2019جانفي07 تیارت 2019فیفري25-2019جانفي15 تبسة
2019فیفري17-2019جانفي 07 تیسمسیلت 2019فیفري24-2019جانفي 14 قسنطینة
2019فیفري27-2019جانفي17 الشلف 2019فیفري28-2019جانفي15 خنشلة



شتویةتواریخ ممارسة عملیة البیع بالتخفیض بعنوان الفترة ال الوالیات المدیریة الجهویة 
للتجارة

بالجزائرالجزائر
2019فیفري 13-2019جانفي 02 بومرداس
2019فیفري28-2019جانفي 18 الجزائر
2019فیفري 24-2019جانفي13 تیبازة


