
  الجمھـوريـة الجـزائـرية الديمقراطـية الشعبيـة
  

  وزارة التجــارة                                         
 مديريـة التجـارة لوالية مستغانم                                          غرفة التجارة و الصناعة – الظھرة- 

 

  

  

  

  

  :برنامج األسبوع
 

  :26/04/2015األحد  
 

  .السلطات المحليةمن طرف  حاالفتتا : 30سا09

   -الظھرة-و الصناعة  و ممثل غرفة التجارة بالنيابة إلقاء كلمة من طرف السيد مدير التجارة : 00سا10
   .لوالية مستغانم              

  .استراحة : 30سا10

   رؤية منتدى رؤساء المؤسسات حول ترقية المنتوج الوطني : 45سا10

  العربي عابد السيد: من تقديم                                                                            
  المؤسسات رؤساء عضو بمنتدى                                                                                        

  نقــــاش  

  

 :27/04/2015االثنين  
 

  صناعة التقليدية و الحرف و ترقيتھا واقع ال : 30سا09
  السيد بوناب محمد: من تقديم                                                                            

  الحرف مدير غرفة الصناعة التقليدية و                                                                                         

  

   ترقية الجودة للمنتوجات الوطنية : 00سا10
  السيدة آيت حمودة جميلة: من تقديم                                                                            

  بمديرية التجارة لوالية مستغانم ة ة مھمرئيس                                                                                         

   .استراحة : 30سا10
  

  "Consommons Algérien"لنستھلك جزائري"األسبوع اإلعالمي المنضوي تحت شعار 

-الظھرة  –بمقر غرفت التجارة و الصناعة  2015ماي  03أفريل إلى غاية  26م إبتداءا من يو



   اإلشھار التلفزيوني و استھالك السلع في الجزائر : 45سا10
 سعاد محرز السيدة: من تقديم                                                                   

  دكتورة  بجامعة مستغانم                                                                                          
  
  

  األسالك و الكوابل الكھربائية للمجمع الصناعي سيدي بن ذھيبة : 00سا11
  

 مفتاحي خالد السيد: من تقديم                                                                                          

  رئيس قسم التسيير و مراقبة الجودة بالمجمع الصناعي                                                                                          

  اشــــنق  
  

  

  :28/04/2015الثالثاء   
 

             يةلوالباعرض للمنتوجات و المواد المصنعة محليا من طرف المتعاملين االقتصاديين الناشطين  -   

   .البلدية بوسط المدينة مقر ساحةو  - الظھرة –غرفة التجارة و الصناعة و ھذا على مستوى      
  

   :خالل الفترة المسائية -    
  
  .لمؤسسة المطاحن الكبرى للظھرة المتوسطزيارة ميدانية لتالمذة الطور  * 

     .الكھربائية اج الكوابلزيارة متربصي التكوين المھني ببلدية ماسرى لشركة إنت * 

  

  :29/04/2015األربعاء  
  

  الجودة والتسويق:  30سا09
  السيد شباب مسعود: من تقديم                                                                  
  أستاذ جامعي                                                                                         

  

   المحليالمنتوج  تثمينالسلطات العمومية في  دور : 00سا10
  السيد بن زازة عيسى وھيب: من تقديم                                                                            

  - الظھرة  –نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة                                                                                          
  
  

   .استراحة : 30سا10
  
   تأثير عملية االستيراد على المنتوجات المحلية : 45سا10

  السيد شيخي بوزيد: من تقديم                                                                            
  عضو بجمعية أرباب العمل بمستغانممتعامل اقتصادي و                                                                                          

  نقــــاش   
  



  : 30/04/2015الخميس  
 

  سلوك المستھلك الجزائري بين المنتوج الوطني و المنتوج األجنبي:  30سا09
  مجدد عبد النورالسيد : من تقديم                                                                  

  جامعي دكتور                                                                                         
  

   العوامل المحفزة على استھالك المنتوج الجزائري : 00سا10
  بلھاشمي محفوظالسيد : من تقديم                                                                            

  متعامل اقتصادي                                                                                         

   .استراحة : 30سا10 
  
  .مسابقة اختيار أحسن منتوج محلي -
  

  :01/05/2015الجمعة  
  

             لواليةباللمنتوجات و المواد المصنعة محليا من طرف المتعاملين االقتصاديين الناشطين  عرض -

  –الظھرة  –غرفة التجارة و الصناعة و ھذا على مستوى 
  

  :02/05/2015السبت    
 

  أثر استھالك المنتوج الوطني على التشغيل :  30سا09
  نور الدين شريف طويل  السيد: من تقديم                                                                            

  دكتور بجامعة مستغانم                                                                                         
  

  .تدخل المتعاملين االقتصاديين و المنتجين المحلييننقاش عام مع  -

    

  :03/05/2015األحد  
 

 .نقاش و توصيات األسبوع -

  .تقديم جوائز للفائزين -

  .االختتام -

  : مالحظة
 و إعالمي شھاريإ فيلمسيتم بث  2015ماي  03أفريل إلى غاية  26من خالل الفترة الممتدة            

عبر أثير إذاعة  إعالمية يومية مع تغطية احة البلدية بوسط المدينةعبر الشاشة العمالقة المتواجدة بس

 "لنستھلك جزائري  "حول موضوع  مستغانم


