
 

 
 

 برنامج تظاهرة أسبوع تحت شعار "نستهلك جزائري"
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 وشاطاث الخظاهشة الخوقيذ الخاسيخ

 

 الاثنين

72/40/7402 

 

 

 

 

 

 

 اظخقبال الوفود الضائشة للمعشض سا 0044

 افخخاح الخظاهشة بآًاث مً الزكش الحكيم سا 00:4

 اليشيذ الوطني سا 00:2

 ذًش الوئاي  للخااسةامللمت العيذ ك سا 0004

 كلمت العيذ الوالي و إلاعالن عً الافخخاح الشظمي للخظاهشة سا 0002

 كلمت العيذ سئيغ غشفت الخااسة و الصىاعت "مضي" سا 0024

 اكشامياث سا 04044

 زليجي س محاضشة ًلقيها مخخصون مً جامعت عما سا 040:4

 

 

 

 الفترة املسائية 

لى إ 00044من  

 سا 00044غاًة 

حول اشكائاث جطويش أهخاج و الاظتهالك املىخوج الوطني  طاولت معخذًشة

  :ًيشطها

 لسجل الخااسي لمؤموس املشكض املحلي  -

 مذًش الضشائب  -

 مذساء املئظعاث البىكيت  -

 مذًش الوكالت الوطىيت لذعم حشغيل الشباب فشغ ألاغواط   -

 لقشض املصغش فشغ ألاغواط  مذًش الوكالت الوطىيت لدعيير ا  -

 مذًش الوكالت الوطىيت لخطويش الاظدثماس فشع ألاغواط  -

 غشفت الخااسة و الصىاعت  -



 مذًش الخااسة  -

 غشفت الفالحت  -

 غشفت الصىاعاث الخقليذًت و الحشف  -

 غشفت العياحت  -

 جمعياث حماًت املعتهلك -

 حغطيت اعالميت مً طشف إلاراعت املحليت -

 الثالثاء

72/40/7402 

 

 

الفترة 

 الصباحية 

 فخح زالر وسشاث عمل بالخواصي  

وسشت إلاهخاج الفالحي و الحيواو  جحذ سئاظت ممثل قطاع املصالح  -1

 الفالحيت 

 وسشت إلاهخاج الصىاعي جحذ سئاظت ممثل عً مذًش الصىاعت   -2

وسشت إلاهخاج الحشفي جحذ سئاظت ممثل عً قطاع الصىاعت  -3

 لحشف الخقليذًت و ا

 

الجامعت و جالميز طلبت ل جىظيم صياسة املعشض املقام بمقش داس الثقافت  - الفترة املسائية  

 املذاسط. 

 الاربعاء

70/40/7402 

إبتداءا من 

 0044الساعة 

 جىظيم صياسة ميذاهيت لوحذجين اهخاجيخين )عموميت و خاصت(  -

 خالميز املذاسط و طلبت الجامعت ل  

 عشض خبراث سإظاء املئظعاث على هامش املعشض    -

 

 الخميس

 

:4/40/7402 

 محاضشة أظاجزة جامعيين مخخصين في ماال الاقخصاد   سا 00:4

 مذاخلت العيذ مؤموس السجل الخااسي  سا 0002

 مذاخلت املفدش البيطشي  سا 04044

 مذاخلت مفدش الخغزًت سا 04002

 ًشيت الخااسةمذاخلت ممثل مذ سا 040:4

 مذاخلت غشفت الصىاعت و الخقليذًت و الحشف  سا 04002

 الاحد

4:/42/7402 

 ) صىاعي ، فالحي ، حشفي(   محلي اخخياس أحعً مىخــــوج - 

 اعذاد الخوصياث  -

 إلاعالن عً اخخخام فعالياث ألاظبوع -
 


