يذيزيت انخجارة نىاليت يعسكز

www.dcmascara.gov.dz

حصيـلة نشـاط مديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهر نوفمبـــر مـن سنـة 2016
ين خالل حنفيذ بزنايج انًزاقبت انًسطز ين طزف اإلدارة انًزكشيت وحنفيذ حعهيًاث انسهطاث انًحهيت انًخعهقت بقطاع
انخجارة حققج يخخهف يصانح يذيزيت انخجارة انحصيهت انخاصت بشهز نىفًبز ين سنت  2016كانخاني :

حـصـيـلــت مـراقـبــت الـممـارســاث الـتـجـاريــت
عذد انخذخالث

8041

عذد انًخانفاث

004

عذد انًحاضز

082

عذد اقخزاحاث انغهق

01

يبهغ عذو انفىحزة

 8001418180.444دج

يبهغ انزبح غيز انشزعي

 8.,444دج

حـصـيـلــت مـراقـبــت الـجـىدة وقـمـع الـغــش
عذد انخذخالث

8811

عذد انًخانفاث

2.

عذد انًحاضز

28

عذد انعيناث انًقخطعت

 82 ( .,فيسيىكيميائيت  81 ،ميكروبيىلىجيت )

عذد إقخزاحاث انغهق

40

قيًت انًحجىساث

 0801,444دج

حصيلة عمليات التحسيس :
 – 1المتعاملين اإلقتصاديين :
خالل شهر نوفمبر  6102قامت مصالحً بتحسٌس حوالً  131متعامل الذٌن ٌنشطون فً المجاالت التالٌة :
 تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة . 42 : -خدمات  :مقاهً -فنادق  -حمامات . 15 :

 موزعً الحلٌب . 04 : حلوٌات . 14 : إطعام سرٌع . 25 : خضر وفواكه . 05 : مخابز . 08 تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 18 :تمحورت هذه العملٌة حول منع عرض للبٌع المواد الغذائٌة خارج المحالت وعلى الرصٌف واحترام شروط
النظافة و تقدٌم نصائح و إرشادات حول هذا الموضوع وقد تم توزٌع  200مطوٌة.
 – 0تحسيس المستهلكين :
خالل هذا الشهر قامت مصالحً بتحسٌس  1954تلمٌذ على مستوى 31

مؤسسة تربوٌة حول الوقاٌة من

التسممات الغذائٌة و الحوادث المنزلٌة وتم توزٌع  2200مطوٌة.

 – 8فيما يخص التعليمت الىزاريت المتعلقت بحراست متابعت مطاعم المؤسساث التربىيت و مراكس التكىين
المهني 3
خالل هذا انشهز  ،حى يزاقبت  26يطعى يذرسي (  24إبخذائيت  ،يخىسطت واحذة ( )10وثانىيت واحذة ()10
) وقذ اسخهذفج عًهيت انخحسيس  021طانب و  011عايم وسعج فيها  261يطىيت حىل انىقايت ين انخسًًاث
انغذائيت وحقذيى شزوحاث حىل احخزاو شزوط اننظافت و اننظافت انصحيت أثاء يشاونت عًال انًطعى ننشاطهى  ،احخزاو

شزوط انحفظ و انخبزيذ نهًىاد انغذائيت انسزيعت انخهف و يزاعاة كيفياث انخخشين وفق انشزوط انصحيت انًعًىل بها .
باننسبت نًزاكش انخكىين انًهني شًهج انعًهيت يزاقبت يطعى واحذ ( )10حيث حى خالنها ححسيس  10عايم
بانًطابخ حىل نفس انًىضىع انًذكىر أعاله
 – 4االعالم :
خالل هذا شهر تم تنشٌط ( )16حصتٌن إذاعٌتٌن حول الوقاٌة من التسممات الغذائٌة و ذلك بمناسبة
الٌوم اإلعالمً الذي انعقد لفائدة مسٌري و ممونً المطاعم المدرسٌة.

