مذيزيت انخجارة نىاليت معسكز

www.dcmascara.gov.dz

حصٌـلة نشـاط مدٌرٌـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر أفرٌــل مـن سنـة 2015
من خالل حنفيذ بزنامج انمزاقبت انمسطز من طزف اإلدارة انمزكشيت وحنفيذ حعهيماث انسهطاث انمحهيت انمخعهقت بقطاع
انخجارة حققج مخخهف مصانح مذيزيت انخجارة انحصيهت انخاصت بشهز أفزيم من سنت  2015كانخاني :

حـصـيـلــت مـراقـبــت الـممـارســاث الـتـجـاريــت
عذد انخذخالث

1197

عذد انمخانفاث

757

عذد انمحاضز

140

عذد اقخزاحاث انغهق

29

مبهغ عذو انفىحزة

 49 509590.69دج

مبهغ انزبح غيز انشزعي

 11 930.00دج

حـصـيـلــت مـراقـبــت الـجـودة وقـمـع الـغــش
عذد انخذخالث

7666

عذد انمخانفاث

97

عذد انمحاضز

87

عذد انعيناث انمقخطعت
قيمت انمحجىساث
عذد اقخزاحاث انغهق

 88 (44فيزيوكيميائيت 88 ،ميكروبيولوجيت )
 45 697.00دج
68

خالل شهر أفريل قامت مصالحي ،بعدة عمليات تحسيسية منها :
 -67تحسيس و اعالم المتعاملين االقتصاديين
عدد المتعاملٌن الذٌن
شملتهم عملٌات التحسٌس
و االعالم

قطاع النشاط (االنتاج ،االٌسٌراد
التوزٌع او الخدمــات

عدد المتعاملٌن الذٌن تم
تحسٌسهم حسب كل نشاط

صناعة المشروبات الغذائٌة

30

مطاحن

30

مذابح

30

تجارة بالتجزئة لألجهزة الكهرومنزلٌة

05

03

عدد المطوٌات
مالحضات

مواضٌع التحسٌس
الموزعة

إلعالم المستهلك

توزٌع  51نسخة من المرسوم
التنفٌذي إلعالم المستهلك

-

 - 20تحسٌس المستهلكٌن
 1- 20على مستوى المؤسسات التعلٌمٌة:
عدد التالمٌذ

عدد المؤسسات التعلٌمٌة

عدد المطوٌات الموزعة

مالحظات

مواضٌع التحسٌس

الذٌن شملتهم عملٌات التحسٌس
االبتدائً

المتوسط

الثانوي

المجموع

االبتدائً

المتوسط

الثانوي

المجموع

االبتدائً

المتوسط

الثانوي

المجموع

32

32

32
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033

013
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333

 الوقاٌة من الحوادث المنزلٌة -الوقاٌة من التسممات الغذائٌة

-

 -االسبوع التحسٌسً "لنستهلك جزائري "

 -0-20على مستوى مراكز و معاهد التكوٌن:
عدد المتربصٌن الذٌن شملتهم
عملٌات التحسٌس

عدد مراكز و معاهد
عدد المطوٌات الموزعة

مواضٌع التحسٌس

مالحظات

التكوٌن التً تم فٌها التحسٌس
 -الوقاٌة من الحوادث المنزلٌة

003

30

033

 الوقاٌة من التسممات الغذائٌة -االسبوع التحسٌسً "لنستهلك جزائري "

-

 -20تحسٌس العاملٌن على مستوى مطاعم المؤسسات التعلٌمٌة،مراكز التكوٌن و الجامعات :
عدد عملٌات التحسٌس على مستوى
عدد المطوٌات الموزعة

مطاعم مراكز
المطاعم الجماعٌة

مواضٌع التحسٌس

مالحظات

مطاعم المؤسسات التعلٌمٌة
و معاهد التكوٌن
االبتدائً

المتوسط

الثانوي

31

المطاعم
الجامعٌة
30

30

35

مطاعم
المؤسسات
التعلٌمٌة

و معاهد التكوٌن

31

50

-

35

مطاعم مراكز
 الوقاٌة من الحوادث المنزلٌة -الوقاٌة من التسممات الغذائٌة

 -20عملٌات التحسٌس على مستوى االذاعة المحلٌة
عدد الحصص المنجزة

مالحظات

المواضٌع
 سلسلة التبرٌد للحوم البٌضاء و الحمراء و الخضر و الفواكه الوضعٌة ،الظروف و االفاق التسممات الغذائٌة تأثٌراتها السلبٌة على صحة المستهلك و طرق تفادٌهاعلى المباشر -االطعام السرٌع و مراقبة محالته

53

 تسجٌالت من الحصص الماضٌة االخطار الناجمة عن استهالك االغذٌة المنتهٌة الصالحٌة و دور اجهزة الرقابة فً الحد من تروٌجها -االسبوع التحسٌسً "لنستهلك جزائري "

 - 20فٌما ٌخص االٌام االعالمٌة:
عدد االٌام االعالمٌة

المواضٌع

مكان التنظٌم

عدد المطوٌات الموزعة

35

"لنستهلك جزائري "

اقلٌم الوالٌة

51333

