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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر مـــارس مـن سنـة 2016
يٍ ضالل رُفٛػ ثؽَبيح انزسكٛف ٔانزٕػٛخ يٍ غؽف اإلظاؼح انًؽكؿٚخ ٔرُفٛػ رؼهًٛبد انكهطبد انًسهٛخ انًزؼهمخ
ثمطبع انزدبؼح ،زممذ يصبنر انزسكٛف نًعٚؽٚخ انزدبؼح انسصٛهخ انطبصخ ثشٓؽ يبؼـ يٍ قُخ  2016كبنزبن: ٙ

 .1العوليات التحسيسية و التىعية :
 -1تحسيس و إعالم الوتعاهلين اإلقتصاديين :

خالل هذا الشهر قامت مصالحي بتحسيس  381متعامل إقتصادي ينشطون في النشاطات التالية :
 مطاعم  75 :متعامل مقاهي 62 : تغذية عامة 57 : حلويات 31 : فنادق 38 :زٕل ئززؽاو شؽٔغ رطؿ ٍٚانسهٛت ٔ يشزمبرّ ٔ كػا ئززؽاو قؼؽ انسهٛت انًزمٍ .
ٔ ثًُبقجخ انٕٛو انؼبنً ٙنسمٕق انًكزٓهك َ ،ظًذ يصبنس ٙثزبؼٚص ٕٚ 2016/03/15و ػبنً ٙثعاؼ
انثمبفخ " أث ٙؼاـ انُبصؽ٘ " زعؽِ زٕان 1500 ٙيكزٓهك ًٚثهٌٕ خًٛغ فئبد انًدزًغ ( اإلظاؼاد  +راليٛػ
انًإقكبد انزؽثٕٚخ ٔ انًزؼبيه ، ٍٛأثٕاة يفزٕزخ ػهٗ يكزٕٖ ضًف ( ) 05يفزشٛبد ئلهًٛٛخ نهزدبؼح ثٓػِ
انزعبْؽح ) .
كًب رى ثؽيدخ ؾٚبؼاد يٛعاَٛخ نزاليٛػ انًإقكبد انزؽثٕٚخ ئنٗ انًإقكبد اإلَزبخٛخ ٔ غنك نهزؼؽف ػهٓٛب .
 – 2تحسيس الوستهلكين :
ضالل ْػا انشٓؽ لبيذ يصبنس ٙثزسكٛف  496رهًٛػ ػهٗ يكزٕٖ  08يعاؼـ ٔ  02يزٕقطبد  ،زٕل
انٕلبٚخ يٍ انزكًًبد انغػائٛخ ٔ رى رٕؾٚغ زٕان 500 ٙيطٕٚخ .
-3علً هستىي اإلذاعة الوحلية :

ثبنًٕاؾاح يغ انزُظٛى انٕٛو انؼبنً ٙنسمٕق انًكزٓهك رسذ شؼبؼ " ٔخجبد غػائٛخ ثعٌٔ يعبظاد زٕٚٛخ " رى
رُشٛػ زصز ٍٛزٕل انًٕظٕع  ٔ ،زصخ ثبنثخ زٕل يٕظٕع رؽلٛخ انكٛبزخ ثٕالٚخ يؼككؽ .
 – 4فيوا يخص التعليوة الىزارية الوتعلقة بحراسة هتابعة هطاعن الوؤسسات التربىية و هراكس التكىين
الوهني :
ضالل ْػا انشٓؽ  ،رى يؽالجخ  11يطؼى يعؼق ٔ ، ٙقدهذ َمبئص ثـ  03يطبػى يعؼقٛخ

ٔ ػه ّٛرى

ئثالؽ كم يٍ انؽؤقبء انًدبنف انشؼجٛخ انجهعٚخ ٔ يعؼاء انًعاؼـ انًؼُٛخ نؽفغ ْػِ انُمبئص ٔ انؼًهٛخ الؾانذ
يزٕاصهخ ضبصخ ٔ َسٍ ػهٗ أثٕاة ئيزسبَبد َٓبٚخ انكُخ نزفبظ٘ انزكًًبد انغػائٛخ .

ضالل ْػا انشٓؽ ،لبو يكزت رؽلٛخ اندٕظح ٔانؼاللبد يغ انسؽكخ اندًؼٕٚخ ثبنًشبؼكخ ف ٙانٕٛو انزسكٛكٔ ٙاإلػالي ٙانػ٘
َظًزّ غؽفخ انزدبؼح ٔ انصُبػخ انزمهٛــعٚخ ثًمؽ انًؽكؿ انثمبف ٙاإلػالي - ٙيؼككؽ  -زٛث شبؼكذ غاد انًصبنر
ثًعاضهز ٍٛزٕل انًٕاظٛغ انزبنٛخ :
أ -انجٛـغ ثبنزطفٛط ٔكبٌ ْػا انًٕظٕع يٍ رمعٚى ؼئٛف يصهسخ انًُبفكخ ٔاألقؼبؼٔ ،كػا ػؽض انمبٌَٕ ؼلى 03-09
انًإؼش فٔ 2009/02/25 ٙانًزؼهك ثسًبٚخ انًكزٓهك ٔانػ٘ رى رمع ًّٚيٍ غؽف انكٛع ؼئٛف يكزت رؽلٛخ اندٕظح
ٔانؼاللبد يغ انسؽكخ اندًؼٕٚخ ،زٛث زعؽ ْػِ انؼًهٛخ زٕان 30 ٙيزؼبيم الزصبظ٘ ف ٙخًٛغ انُشبغبد ٔ 40رهًٛػ
ثبَٕ٘ ،ئظبفخ ئنٗ فزر َمبل ٔاقغ زٕل انًٕاظٛغ انكبثمخ.
ة -غجمب نهزؼهًٛخ ؼلى  2014/127انًإؼضخ فٔ 2014/03/03 ٙانًزؼهمخ ثُظبو رأغٛؽ ركٕٚك زهٛت األكٛبـ انًجكزؽح ،لبو
يكزت رؽلٛخ اندٕظح ٔانؼاللبد يغ انسؽكخ اندًؼٕٚخ ثٕٛو ئػالئ ٙرسكٛك ٙنفبئعح انًزؼبيه ٍٛااللزصبظ ٍٛٚف ٙيدبل ئَزبج
زهٛت األكٛبـ ( 03يهجُبد ضبصخ ٔيهجُخ ػبيخ)ٔ ،فٓٛب رى شؽذ يعًٌٕ انزؼهًٛخ ٔظؽٔؼح انزمٛع ثدًٛغ انشؽٔغ انمبََٕٛخ
انًطهٕثخ ٔانطبصخ ٔكػا االقزؼًبل انزعؼٚد ٙنهزؼجئخ انز ٙرسًم انشؽٚػ انًهٌٕ ٔاإلشبؼاد انًػكٕؼح ف ٙانزؼهًٛخ ٔأٚعب
ئظبفخ انًهجُبد نُشبء انػؼح ككبشفٔ .غجمب نهمؽاؼ انٕالئ ٙؼلى  1212انًإؼش فٔ 2011/06/15 ٙانًزعًٍ يُغ ػؽض
ٔثٛغ انكهغ ضبؼج انًسالد انزدبؼٚخ ،فمع لبيذ َفف انًصبنر ثزكطٛؽ فؽق نهمٛبو ثؼًهٛبد رسكٛكٛخ أٚبو انطًٛف ٔاندًؼخ
ٔانكجذ نًُغ ػؽض انًٕاظ ضبؼج انًسالد ٔلع يكذ انؼًهٛخ  101ربخؽ كًب لبيذ يصبنس ٙثؼًهٛخ رٕػٛخ نعٖ ردبؼح
انًٕاظ انكٓؽٔيُؿنٛخ نسثٓى ػهٗ ظؽٔؼح الزُبء أخٓؿح انزعفئخ انًطبثمخ نهًمبٛٚف انمبََٕٛخ.

