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  مديرية التجارة لواليـة سطيفمديرية التجارة لواليـة سطيفمديرية التجارة لواليـة سطيفمديرية التجارة لواليـة سطيف
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 معليـة ٕاسـتقبـال و تنصيب العارضيـــن علـــى:  12121212 ساساساسا    .......    08080808سـاسـاسـاسـا****: : : : 2015.04.262015.04.262015.04.262015.04.26 �
  .قاعـة املعـارض حبديقـة التسليـة  مسـتوى                                                                                                                    

 .إالفتتـاح الرسـمي ملعــرض املنتجـات املـحليـة:  دددد30303030وووو14141414ســـــا ســـــا ســـــا ســـــا *                                      
 .نـدوة صـحفيـة بقـاعـــــة املعـــــــارض :  دددد30303030و و و و 15151515ســــــا ســــــا ســــــا ســــــا * * * *          

  مـحارضات عىل مستـوى غرفـة التجـارة :   13131313 سـاسـاسـاسـا........    09090909ســــــا ســــــا ســــــا ســــــا * * * * : 2015.04.272015.04.272015.04.272015.04.27 �
  خبـــراء ٕاقتـــصاديـــــني: و نقــــــاش  مبشاركة " الهضاب " الصناعـة و و و و                                                 

  ٕاطـارات مديريـة التجـارة ، مجعيـة محـايـة املسـهتD و مديريـة الصحة             
    ،مستشار ٕاقتصادي بعنوان  عبد الرحامن بن خالفةعبد الرحامن بن خالفةعبد الرحامن بن خالفةعبد الرحامن بن خالفة: حمارضة لٔالسـتاذ  ****             

        " ." ." ." .كيفيـة تقييـم و تشجيـع املنتــــوج الـمحلــــــيكيفيـة تقييـم و تشجيـع املنتــــوج الـمحلــــــيكيفيـة تقييـم و تشجيـع املنتــــوج الـمحلــــــيكيفيـة تقييـم و تشجيـع املنتــــوج الـمحلــــــي""""             
««««    Comment valoComment valoComment valoComment valoriser et encourager la consommation des produits nationauxriser et encourager la consommation des produits nationauxriser et encourager la consommation des produits nationauxriser et encourager la consommation des produits nationaux    »»»»            

    :،خبيـــر ٕاقتصـادي بعنـــــوان  محمد كتفيمحمد كتفيمحمد كتفيمحمد كتفي: حمارضة لٔالسـتاذ  ****           
        " ." ." ." .معايـــــري التغـليف و وسائـل البيـــــع للمنتـــــوج الـمحلـــــيمعايـــــري التغـليف و وسائـل البيـــــع للمنتـــــوج الـمحلـــــيمعايـــــري التغـليف و وسائـل البيـــــع للمنتـــــوج الـمحلـــــيمعايـــــري التغـليف و وسائـل البيـــــع للمنتـــــوج الـمحلـــــي""""           

        ««««    Normes , packaginNormes , packaginNormes , packaginNormes , packaging et outils de vente des produits algériens g et outils de vente des produits algériens g et outils de vente des produits algériens g et outils de vente des produits algériens ».».».».                  
  . ،رئيس مجعية حامية املسـهتD سطيف شـنافـة عـزا�يـنشـنافـة عـزا�يـنشـنافـة عـزا�يـنشـنافـة عـزا�يـن: مداخ© للسـيد  ****                                                                
        """"        دور املسـهتD يف حاميـة املنتـــوج احمليل دور املسـهتD يف حاميـة املنتـــوج احمليل دور املسـهتD يف حاميـة املنتـــوج احمليل دور املسـهتD يف حاميـة املنتـــوج احمليل " " " "                      

««««  le rôle du consommateur pour la prle rôle du consommateur pour la prle rôle du consommateur pour la prle rôle du consommateur pour la protection du produit local otection du produit local otection du produit local otection du produit local     »»»»        

  ،رئيس مصلحة حامية املسـهتD و مقع  كراش عبد احلقكراش عبد احلقكراش عبد احلقكراش عبد احلق: مداخلـة للسـيد  ****                                                                
  . الغـش بـمديريـة التجـارة سطيف                     
        """"    ٔاثــر النوعيـة علـــى املنتـــوجـات احملليـــــةٔاثــر النوعيـة علـــى املنتـــوجـات احملليـــــةٔاثــر النوعيـة علـــى املنتـــوجـات احملليـــــةٔاثــر النوعيـة علـــى املنتـــوجـات احملليـــــة" " " "                      

««««  IIIImpact de la qualité sur les produits locauxmpact de la qualité sur les produits locauxmpact de la qualité sur les produits locauxmpact de la qualité sur les produits locaux    »»»»        

  ، طبيب بيطري �ى مفتشـية مصاحل   لعوامـري حنـانلعوامـري حنـانلعوامـري حنـانلعوامـري حنـان: مداخلـة للسـيدة ****                      
     « « « « De l’étable à la table De l’étable à la table De l’étable à la table De l’étable à la table »»»» :      البياطــــرة سطيـف حتـت عنــــوان                        



   
يـس السـهتـالك املنتوج احمليل عىل مستــوى املراكـــز التجـاريـة  انطالق معليـة التحس   �

 .¿لتجمعـات الساكنيـة  الكـربى بب«ºت سطيف ، العلمـة ،عني وملان و بوقاعــــــة
املتاجـر و الفضـاءات التجـاريـة الصغـرى مـن نـوع سوبـريات عـىل : : : :     سطيـفسطيـفسطيـفسطيـف* * * *          

  .ــوارع الـــرئيسـية و التجمعـات السكـانية للبـ«يـة مستــوى الشـ
  املتاجــر و املساحـات الصغـــرى  املتـــواجدة ¿لشـارع الرئـيـي اكنـوين    : : : :     وملانوملانوملانوملان    عنيعنيعنيعني* * * *                             

  .مسكن و يه ٔامه المتركزات التجارية ¿لب«ية   44عÄن و بتجزئة   
ـر و املساحـات الصغــرى املتـــواجدة بأمه شـوارع و ٔاحيـاء الب«ية مهنا املتاج ::::    بوقاعـةبوقاعـةبوقاعـةبوقاعـة* * * *                                 

  .  مسكن  100مسكن و  250شارع الشهداء ، العقيد معريوش و ٔاحياء 
املتاجـر و املساحـات الصغــرى املتـــواجدة بأمه شـوارع و ٔاحيـاء الب«ية مهنا  ::::    العلمـةالعلمـةالعلمـةالعلمـة* * * *                         

  ).Ì ديب(قطعة  426وة ديلمي ، الثورة ، Íبت بوزيد وÌ شارع ٔاول نومفرب ، إالخ
                             

  زيـــــــارة الـمعـــرض مـــن طـــرف املرتبصـني  :    17171717 سـاسـاسـاسـا    .......        14141414سـا سـا سـا سـا : *2015.04.28 �
  ذ املـدارس مبعاهـد التكـوين املهـنــي و تالميـ                                           
                                                                   .و الكشـافـة إالسـالميـة                                           

 مائدة مسـتديرة عىل مسـتوى غرفة التجارة و الصناعة  11111111 سـاسـاسـاسـا.......    09090909سـا سـا سـا سـا :  *2015.04.29 �

  مبشاركة ٕاذاعـة سطيـف و كذا خرباء ٕاقتصادييـــن فاعلـني فــي القطـاع                    

  ورؤساء مؤسسات ٕاقتصادية و ٕاطـارات مـن قطاعـات التجـارة، الصحـة                    

  .و الفالحـة                   
           

 .اركة للـعـارضني خـــــالل هـذه التظاهــــرة توزيـع شهـــــادات املشـ -: 2015.04.30 �
 

 .ٕاختتــــــام التظـاهـــــرة  -: 2015.05.03 �

 .ٕاجتـمــــــاع تقـيـيـــــمي للتظـاهـــرة يـــظـم جـمـيع الـمعنيـني ¿لعمليـة  -              

    
 


