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وزارة التجـــــــــــــارة

-بــــــــــالغ-
الفترة الشتویة للبیع بالتخفیض لسنة مستھلكین بأن وال) مھنیینو تجار (لیكن في علم جمیع المتعاملین االقتصادیین 

.2018إبتداءا من شھر جانفي و تمتد إلى غایة شھر مارس سنة ستنطلق عبر كل الوالیات 2018

تم تحدید تواریخ سریان ھذه البیوع للفترة الشتویة على مستوى كل والیة المطبقة في كل والیة، بموجب قرار من 
یفیاتكو و المحدد   لشروط2006/ 18/06المؤرخ  في 06/215رقم التنفیذي الوالي و ھذا تطبیقا ألحكام المرسوم 

البیعوفي حالة  تصفیة  المخزونات و البیع عند  مخازن المعاملالبیعوبیع بالتخفیض و البیع الترویجيممارسة ال
.الطرودفتحبواسطةالتجاریةالمحالتخارج

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

، في خدمتكم من أجل التكفل )اإلدارة المركزیة، المدیریات الجھویة و المدیریات الوالئیة(التجارةوزارةتبقى مصالح 
بكل طلب استعالم  و توضیح عبر خلیة اإلصغاء لوزارة التجارة من خالل الموقع االلكتروني 

dz..www.commerce.gov

:تواریخ إجراء البیع بالتخفیض على مستوى كل والیة مذكورة في الجدول التالي إن



تواریخ ممارسة عملیة البیع بالتخفیض
بعنوان الفترة  الشتویة

الوالیات

ال
مدیریة

الجهویة للتجارة
وهران

تواریخ ممارسة عملیة البیع بالتخفیض
بعنوان الفترة الشتویة

الوالیات

ا
لمدیریة الجهویة للتجارة

بشار

2018فیفري22-2018جانفي18 وهران 2018فیفري18-2018جانفي07 أدرار
2018فیفري20-2018جانفي10 تلمسان 2018فیفري28-2018جانفي15 بشار
2018فیفري28-2018جانفي18 عین تیموشنت 2018فیفري 24-2018جانفي14 البیض
2018فیفري12-2018جانفي02 مستغانم 2018فیفري 25-2018جانفي 15 النعامة
2018فیفري28-2018جانفي17 سیدي بلعباس 2018مارس 04-2018جانفي 22 تندوف
2018فیفري28-2018جانفي18 سطیف المدیریة الجهویة للتجارة

سطیف

2018فیفري 28-2018جانفي15 قالمة

المدیریة الجهویة
للتجار 

ة
عنابة

2018فیفري28-2018جانفي 18 بجایة 2018فیفري 27-2018جانفي14 سكیكدة
2018فیفري17-2018جانفي 07 جیجل 2018فیفري 20-2018جانفي14 عنابة
2018فیفري 25-2018جانفي15 میلة 2018فیفري 18-2018جانفي08 سوق أهراس
2018فیفري 24-2018جانفي 14 مسیلة 2018فیفري 24-2018جانفي14 الطارف
2018فیفري 28-2018جانفي 18 برج بوعریریج

2018للفترة الشتویة على مستوى كل والیات الوطن

2017



ممارسة عملیة البیع بالتخفیض تواریخ 
بعنوان الفترة الشتویة

الوالیات

المدیریة الجهویة للتجارة
ورقلة

تواریخ ممارسة عملیة البیع بالتخفیض
الشتویةبعنوان الفترة 

الوالیات

المدیریة الجهویة للتجارة
البلیدة

2018فیفري 28-2018جانفي18 ورقلة 2018فیفري 16-2018جانفي 06 البلیدة
2018فیفري 20-2018جانفي07 غردایة 2018مارس 10-2018جانفي 28 تیزي وزو
2018فیفري 28-2018جانفي 18 األغواط 2018فیفري 28-2018جانفي 15 البویرة
2018فیفري25-2018جانفي 15 الوادي 2018فیفري 28-2018جانفي 16 المدیة
2018فیفري24-2018جانفي 14 تمنراست 2018فیفري 28-2018جانفي 15 عین الدفلى
2018فیفري24-2018جانفي 14 إلیزي 2018فیفري 28-2018جانفي 15 الجلفة
2018فیفري25-2018جانفي14 سعیدة المدیریة الجهویة للتجار 

ة
سعیدة

2018فیفري28-2018جانفي 19 أم البواقي

المدیریة الجهویة 
للتجار 

ة
باتنة

2018فیفري28-2018جانفي 18 معسكر 2018فیفري27-2018جانفي 17 باتنة
2018فیفري28-2018جانفي 18 غلیزان 2018فیفري24-2018جانفي 14 بسكرة
2018فیفري24-2018جانفي14 تیارت 2018فیفري25-2018جانفي 15 تبسة
2018فیفري24-2018جانفي14 تیسمسیلت 2018فیفري24-2018جانفي 14 قسنطینة
2018فیفري24-2018جانفي 14 الشلف 2018فیفري 28-2018جانفي15 خنشلة



تواریخ ممارسة عملیة البیع بالتخفیض بعنوان الفترة الشتویة الوالیات المدیریة الجهویة 
للتجارة

بالجزائرالجزائر
2018فیفري13-2018جانفي 02 بومرداس
2018فیفري 28-2018جانفي 18 الجزائر
2018فیفري 24-2018جانفي 14 تیبازة


