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 وزارة التجـــــــــــــارة

 

  بــــــــــالغ

 

بالتخفيض  ( والمستهلكين بأن الفترة الصيفية للبيعومهنييناالقتصاديين )تجار  ليكن في علم جميع المتعاملين       

 .السنة الجارية وسبتمبر منسوف تنطلق في الفترة ما بين شهر جوان، جويلية، أوت  2017لسنة 

 وهذا تطبيقاللفترة الصيفية على مستوى كل والية، بموجب قرار من الوالي  تحدد تواريخ سريان هذه البيوع      

البيع  وكيفيات ممارسةلشروط     والمحدد 2006 /18/06 في المؤرخ 06/215ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 المحالت خارج والبيعالمعامل  مخازن والبيع عند المخزونات تصفية حالةوالبيع في  والبيع الترويجيبالتخفيض 

 .التجارية بواسطة فتح الطرود

باالستفادة  وتسمح للمستهلكين وترقية نشاطاتهمللتجار من أجل تنشيط  يم هذه البيوع فرصة هامةيعتبر تنظ      

 .والخدماتاختيارات متعددة بأسعار ترويجية للسلع  من

(، في خدمتكم من والمديريات الوالئيةالمركزية، المديريات الجهوية  تبقى مصالح وزارة التجارة )اإلدارة      

 خالل الموقع االلكتروني خلية اإلصغاء لوزارة التجارة من عبر وللتوضيح لالستعالمبكل طلب التكفل  أجل

www.commerce.gov.dz 

 :تظهر في الجدول التالي وواليات الوطنإن تواريخ إجراء البيع بالتخفيض على مستوى مختلف مديريات       

 2017جدول يتعلق بتواريخ ممارسة عملية البيع بالتخفيض على مستوى كل واليات الوطن للفترة الصيفية 

المديرية 
 الجهوية

 الواليات
 البيع عملية ممارسة تواريخ

 الفترة الصيفية بالتخفيض بعنوان
المديرية 
 الجهوية

 الواليات
 البيع عملية ممارسة تواريخ

 الفترة الصيفية بالتخفيض بعنوان

 بشار

 2017أوت  03 -2017جوان  22 أدرار

 وهران

 2017أوت  11-2017جويلية  01 وهران

 2017أوت  30-2017جويلية  20 تلمسان 2017أوت  31-2017جويلية  20 بشار

 2017أوت  31-2017جويلية  17 عين تيموشنت 2017أوت  26-2017جويلية  16 البيض

 2017أوت  12-2017جويلية  02 مستغانم 2017أوت  30-2017جويلية  20 النعامة

 2017أوت  31-2017جويلية  20 سيدي بلعباس 2017جويلية  30-2017جوان  20 تندوف

 عنابة

 2017أوت  31-2017جويلية  15 قالمة

 سطيف

 2017أوت  26-2017جويلية  16 سطيف

 2017أوت  31-2017جويلية  21 بجاية 2017أوت  30-2017جويلية  15 سكيكدة

 2017أوت  19-2017جويلية  09 جيجل 2017أوت  23-2017جويلية  11 عنابة

 2017أوت  25-2017جويلية  15 ميلة 2017أوت  19-2017جويلية  09 سوق أهراس
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 2017أوت  11-2017جويلية  01 المسيلة 2017أوت  26-2017جويلية  16 الطارف

 الجزائر

 2017أوت  12-2017جويلية  02 برج بوعريريج 2017أوت  14-2017جويلية  03 بومرداس

 2017أوت  31-2017جويلية  21 الجزائر

 ورقلة

 2017أوت  07-2017جويلية  26 ورقلة

 2017أوت  17-2017جويلية  02 غرداية 2017أوت  11-2017جويلية  01 تيبازة

 البليدة

 2017أوت  31-2017جويلية  21 األغواط 2017أوت  12-2017جويلية  02 البليدة

 2017أوت  25-2017جويلية  15 الوادي 2017سبتمبر 08-2017جويلية  29 تيزي وزو

 2017أوت  19-2017جويلية  09 تمنراست 2017أوت  30-2017جويلية  15 البويرة

 2017أوت  26-2017جويلية  16 إليزي 2017أوت  31-2017جويلية  15 المدية

 2017أوت  28-2017جويلية  15 عين الدفلة

 سعيدة

 2017أوت  26-2017جويلية  16 سعيدة

 2017أوت  31-2017جويلية  20 معسكر 2017أوت  07-2017جويلية  26 الجلفة

 باتنة

 2017أوت  20-2017جويلية  10 غليزان 2017جويلية  31 -2017جوان  15 أم البواقي

 2017أوت  26-2017جويلية  16 تيارت 2017أوت  15-2017جويلية  04 باتنة

 2017أوت  19-2017جويلية  09 تيسمسيلت 2017أوت  11-2017جويلية  02 بسكرة

 2017أوت  26-2017جويلية  16 الشلف 2017أوت  26-2017جويلية  16 تبسة

 2017أوت  11-2017جويلية  01 قسنطينة
 

 2017أوت  31-2017جويلية  15 خنشلة
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