
 

  عبيةــــــــــــــــالش  الجمهوريـــــة الــــجزائـــــرية الديــــــمقراطيـــــــــة
 وزارة التجـــــــــــــارة

 

 - بــــــــــالغ -

 2019لسنة   للموسم الصيفي بالتخفيض عملية البيعوالمستهلكين بأن لين االقتصاديين ليكن في علم جميع المتعام       

 .2019سنة  اية شهر سبتمبرإبتداءا من شهر جوان و تمتد إلى غعبر كل الواليات حسب الجدول المرفق ستنطلق 

، بموجب قرار من الوالي و هذا تطبيقا توى كل والية على مس سريان هذه البيوع للفترة الصيفية م تحديد تواريخت         

ممارسة البيع  كيفياتو  و المحدد   لشروط 2006/ 18/06المؤرخ  في  06/215رقم ألحكام المرسوم التنفيذي 

 المحالت خارج  البيع و في حالة  تصفية  المخزونات و البيع عند  مخازن المعامل والبيع بالتخفيض و البيع الترويجي

 .الطرود فتح بواسطة التجارية

للمستهلكين باالستفادة من وفرة  يسمحيتيح تنظيم هذه البيوع  فرصة للتجار من أجل تنشيط و ترقية نشاطاتهم و        

 سلع و الخدمات بأسعار ترويجية.ال

التجارة )اإلدارة المركزية، المديريات الجهوية و المديريات الوالئية(، في خدمتكم من أجل التكفل  وزارةتبقى مصالح        

و توضيح عبر خلية اإلصغاء لوزارة التجارة من خالل الموقع االلكتروني أبكل طلب استعالم  

dz..www.commerce.gov  
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ل
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مديرية الجهوية للتجارة
 

وهران
 

 تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض
 صيفيةبعنوان الفترة ال

 الواليات
 

ا
لمديرية الجهوية للتجارة

 
 بشار

 أدرار 2019سبتمبر 08 -2019 جويلية 28 وهران 2019 اوت 11 -2019 انجو  01
 بشار 2019اوت  31 -2019 جويلية 20 تلمسان 2019 اوت 30 -2019  انجو  20
 البيض  2019 اوت 25- 2019وبلية ج 15 عين تيموشنت 2019 اوت 31 -2019 جوان 21
 النعامة 2019 اوت 30 -2019 جويلية 20 مستغانم 2019 اوت 31  -2019 جوان 21
 تندوف 2019 جوبلبة 30 -2019 جوان 20  سيدي بلعباس  2019 اوت 31  -2019 جوان 20
 المديرية الجهوية للتجارة سطيف 2019 اوت 31  -2019  جويلية 21

 سطيف
           

 

 قالمة 2019 اوت 31 - 2019ويلية ج15

المديرية الجهوية
  

للتجار 
 ة

عنابة
 سكيكدة 2019اوت  24 -  2019جويلية  14 بجاية 2019 اوت 31-2019  جويلية 21 

 عنابة 2019 اوت 31 - 2019جويلية  18 جيجل 2019 اوت 24 -2019 جوبلبة 14
 سوق أهراس 2019 اوت 19 - 2019جوبلبة  09 ميلة  2019 اوت   24  - 2019جوبلبة  14
 الطارف 2019 اوت 27 - 2019جويلية  17 مسيلة 2019اوت    17 -2019جوبلبة  07
 برج بوعريريج 2019 اوت 31 -2019 جويلية 21

9201ترة الصيفية للف على مستوى كل واليات الوطنجدول يتعلق بتوارخي ممارسة معلية البيع ابلتخفيض  



 

 

تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض 
 صيفيةبعنوان الفترة ال

 الواليات
 

المديرية الجهوية للتجارة
 

ورقلة
 

 تواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض
 صيفيةالبعنوان الفترة  

 الواليات
المديرية الجهوية للتجارة 

 
البليدة

 

 البليدة 2019 اوت 31-2019 جويلية 21 ورقلة  2019 اوت 07 - 2019وان ج 26
 تيزي وزو 2019اوت  31-2019 جوبلبة 21 غرداية 2019 اوت 21 - 2019جويلية  07
 البويرة 2019 اوت 30-2019 جوبلية 15 األغواط 2019 اوت 31 - 2019 جوبلبة 21
 المدية 2019اوت  31-2019 جوبلية 15 الوادي 2019 اوت 25- 2019 جويلية 15
 عين الدفلى    2019 اوت 24-2019 جويلية 14 تمنراست 2019اوت  17 -2019 جوبلية 07
 الجلفة 2019 اوت 07-2019 جوان 26 إليزي 2019 اوت 24-2019جويلية  14
 سعيدة 2019اوت  25 - 2019جويلية  14

المديرية الجهوية للتجار 
 ة

سعيدة
 أم البواقي 2019اوت  11-2019 جويلية 08 

المديرية الجهوية للتجار 
 ة

باتنة
 

 باتنة 2019اوت  31-2019 جويلية 21 معسكر 2019اوت  31 -2019 جويلية 20 
 بسكرة 2019اوت  11 -2019 جويلية 1 غليزان 2019اوت  31  -2019 جويلية 21

 تبسة 2019 اوت 25 -2019 ويليةج15 تيارت 2019 اوت 31 - 2019جويلية  21
 قسنطينة 2019اوت  11 -2019جويلية  1 تيسمسيلت 2019 اوت 18 - 2019جويلية  07

  اوت 31 - 2019جويلية  21
2019 

 خنشلة 2019 اوت 31-2019 جويلبة15 الشلف



 

 الواليات صيفيةتواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض بعنوان الفترة ال
المديرية الجهوية 

للتجارة
  

الجزائر
 

 بالجزائر
 بومرداس 2019 اوت 13-2019 جويلية 02
 الجزائر 2019اوت  31 -2019 جويلية  21
 تيبازة 2019 اوت 18 -2019 جويلية  07


