
 ةـــــــة الشعبيــــــة ادلميقراطيـــــــة اجلزائريـــــامجلهوري
 واليــــــة أ درار

 
 بالتنسيق مديرية التجارة 

 مــــــتنظ جمعيات حماية المستهلك و "توات"مع غرفة التجارة و الصناعة 

 "نوعيةأسبوع ال"

 1121مارس  21إلى  21خالل الفترة الممتدة من 

 :البرنامج

 اليوم

 (أو الشعار هدفال )
 المنشط التوقيت المكان النشاط

 اإلثنين 

21/10/1121 

الوقاية من الحوادث 

 المنزلية

توزيع : نشاط جواري

لفائدة  مطويات

المواطنيين و 

 المتعاملين اإلقتصاديين

أدرار، تيميمون، : دوائر

رقان و برج باجي 

 مختار

في األوقات األكثر 

نشاط إلقتناء 

اإلحتياجات 

  اليومية

، مديرية التجارة :أعوان

مصالح سونلغاز، الحماية 

 .المدنية

 الثالثاء

20/10/1121 

الوقاية من التسممات 

 الغذائية

مائدة مستديرة بإذاعة 

 أدرار الجهوية
 إذاعة أدرار الجهوية

إلى  21:11من 

22:11 

مديرية التجارة،جامعة أدرار،  -

الحماية المدنية، الصحة، 

 الفالحة و جمعيات حماية

 المستهلك، 

عمل تحسيسي لفائدة 

 التالميذ 

 المؤسسات التربوية

 لوالية أدرار
 الفترة الصباحية

مديرية مديرية التجارة،  -

مديرية الحماية المدنية، 

الصحة، التربية، مديرية 

جمعيات حماية المستهلك، 

 الكشافة اإلسالمية الجزائرية

 األربعاء

21/10/1121 

 ترقية المنتوج الوطني

شة عمل لفائدة ور

 المتعاملين اإلقتصاديين
 جامعة أدرار

خالل الفترة 

 الصباحية

، جامعة أدرار، مديرية التجارة 

 مخبر مراقبة الجودة بأدرار

 الخميس 

21/10/1121 

اليوم العالمي لحماية 

المستهلك تحت شعار 

لنجعل األسواق " 

الرقمية أكثر عدالً 

 "للمستهلكين

 أبواب مفتوحة

ئيسية المكتبة الر

للمطالعة العمومية 

، المديريات لبلدية أدرار

المنتدبة للتجارة 

بتيميون و برج باجي 

مختار و مفتشية 

 التجارة برقان 

إلى  10:11من 

20:11 

الحماية  جامعة أدرار التجارة، -

صالح الفالحية، المدنية، الم

السياحة و الصناعة التقليدية، 

، بأدرار بة الجودةمخبر مراق

ارة و الصناعة غرفة التج

، جمعيات حماية "توات"

 المستهلك، الكشافة اإلسالمية

 مداخالت ؛ -

 .تكريمات -

إلى  20:11من 

20:11 

  الجمعة

21/10/1121 

لمكافحة ظاهرة التبذير 

 و ترشيد اإلنفاق

خطبة  أو دروس دينية 

حول  صالة الجمعة

 الموضوع

عبر كامل مساجد  تراب 

والية أدرار بالتنسيق 

مديرية الشؤون مع 

 الدينية لوالية أدرار

خالل صالة 

 الجمعة

أئمة و إطارات مديرية الشؤون 

  الدينية لوالية أدرار

 السبت 

20/10/1121 

التقليل من الملح         

و السكر و المواد 

 الدسمة

توزيع : نشاط جواري

لفائدة  مطويات

المواطنيين عبر 

المقاهي و المطاعم 

 الجماعية

 ئر الواليةعبر كافة دوا
إبتداءاً من الساعة 

21:11 

 ؛مديرية التجارة -

 مديرية الصحة؛ -

 جمعيات حماية المستهلك -

 األحد 

21/10/1121  

 حصيلة األسبوع

مائدة مستديرة بإذاعة 

 أدرار الجهوية
 إذاعة أدرار الجهوية

إلى  22:11من 

21:11 

التجارة، الحماية المدنية، 

الصحة، الفالحة و جمعيات 

 ة المستهلكحماي

 
 


