سبر أراء حول البرنامج التحسيسي للمنافسة والممارسات التجارية
التاريخ ---------------....-:
الوالية--------------------:

 )1أنتم ؟
ذكر.
أنثى.

 )2فئة سنكم ؟
أقل من  52سنة.
من  52إلى  03سنة.
من  03إلى  03سنة.
من  03إلى  23سنة.
أكثر من  23سنة.

 )3انتم ؟
مستهلك
طالب أو أستاذ جامعي
جمعية حماية املستهلك
جمعية مهنية
تاجر
منتج
موزع
مقدم خدمات
صاحب مهنة حرة
أخرى ،حدد ذلك

 )4هل لديكم علم بالبرنامج التحسيس ي حول املنافسة و املمارسات التجارية املنظم من
طرف مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع املصالح الخارجية ؟

نعم
ال

 )5إذا كانت إجابتكم بنعم ،كيف تم إعالمكم بهذا النشاط ؟
عن طريق مصالح وزارة التجارة،
وسائل اإلعالم املختلفة،
عن طريق متعامل أو شخص آخر،
عن طريق املواقع اإللكترونية
طرق أخرى ،أذكرها

 )6هل حضرتم يوم دراس ي في هذا اإلطار ؟
نعم
ال

 )7إذا كانت إجابتكم بنعم ،فما هي املواضيع التي شاركتم فيها ؟
آليات تنظيم السوق

النتائج السلبية لعدم الفوترة

أثار السوق املوازية على

السوق الرسمي واملنافسة

املنافسة في الصفقات العمومية

املنافسة الواقع والرهانات

ودورها في حماية املستهلك

مجلس املنافسة ودوره ومهامه

دور ومهام وزارة التجارة في

تنظيم السوق

كيفيات التعاون والتنسيق بين وزارة التجارة و مجلس املنافسة ،سلطات الضبط

ووزارة العدل

الوسائل والطرق الفعالة لترقية قواعد املنافسة وترسيخ ثقافة املنافسة
تنشيط املوائد املستديرة حول

الخطوط التوجيهية املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة
إشكاليات تحليل االقتصادي لقانون املنافسة الجزائري
اإلطار القانوني لحماية املستهلك من العقود التعسفية
التجارية غير النزيهة و غير الشرعية
املقيدة للمنافسة

املعامالت التجارية عبر االنترنيت
دور أجهزة الرقابة في مكافحة املمارسات

آليات سير مجلس املنافسة و دوره في مكافحة املمارسات

البيوع املقننة ( البيع بالتخفيض ،املبيعات الترويجية ،تصفية املخزون)

املنافسة غير الشرعية و اإلشهار التظليلي
االقتصادية و خلق اقتصاد تنافس ي

البنود التعسفية

أهمية املنافسة في التنمية

دور شبكات التوزيع املختلفة في خلق سوق تنافس ي منظم

دور و مهام سلطات الضبط

دور أعوان

كيفيات إجراء التحقيقات في مجال املنافسة

الرقابة في تحسيس املتعاملين االقتصاديين

تقنيات مالحظة السوق في مجال املنافسة.

 )8هل شاركتم بمداخلة في نشاط ما منظم في هذا اإلطار ؟
نعم
ال

 )9إذا كانت إجابتكم بنعم فما هي املواضيع التي شاركتم فيها ؟
آليات تنظيم السوق
الرسمي واملنافسة

النتائج السلبية لعدم الفوترة

املنافسة في الصفقات العمومية
مجلس املنافسة ودوره ومهامه

حماية املستهلك

أثار السوق املوازية على السوق

املنافسة الواقع والرهانات ودورها في
دور ومهام وزارة التجارة في تنظيم السوق

كيفيات التعاون والتنسيق بين وزارة التجارة ،مجلس املنافسة ،سلطات الضبط ووزارة العدل
الوسائل والطرق الفعالة لترقية قواعد املنافسة وترسيخ ثقافة املنافسة
التوجيهية املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة

الخطوط

تنشيط املوائد املستديرة حول إشكاليات تحليل

االقتصادي لقانون املنافسة الجزائري

املعامالت التجارية عبر االنترنيت

لحماية املستهلك من العقود التعسفية

دور أجهزة الرقابة في مكافحة املمارسات التجارية غير

آليات سير مجلس املنافسة و دوره في مكافحة املمارسات املقيدة للمنافسة

النزيهة و غير الشرعية

البيوع املقننة ( البيع بالتخفيض ،املبيعات الترويجية ،تصفية املخزون)
الشرعية و اإلشهار التظليلي

البنود التعسفية

املنافسة غير

أهمية املنافسة في التنمية االقتصادية و خلق

دور شبكات التوزيع املختلفة في خلق سوق تنافس ي منظم

اقتصاد تنافس ي
سلطات الضبط

اإلطار القانوني

كيفيات إجراء التحقيقات في مجال املنافسة

املتعاملين االقتصاديين

دور و مهام

دور أعوان الرقابة في تحسيس

تقنيات مالحظة السوق في مجال املنافسة.

 )11إذا كانت إجابتكم بال ،على السؤالين  6و 8يمكنكم املشاركة في هذا البرنامج
التحسيس ي عن طريق

ملئ

استمارة و تحميلها

وإرسالها عبر

املوقع

ليتم إدراجكم في قائمة املتدخلين أو

االلكتروني participation@gmail.com
املشاركين.

 )11هل لديكم مواضيع أخرى تقترحونها ؟
…………………………………………………………………………………………………………
 (12ما مدى رضاكم على التنظيم الخاص بهذا النشاط ؟
 ال ـ ـوث ـ ـائـ ـ ـق املـ ـوزعـ ـ ـة

جيد جدا

 ال ـت ـن ـظ ـي ـم ال ـل ـوج ـي ـس ـتيكي

جيد

حسن
جيد

جيد جدا

 التنظيم العام ( االستقبال ،التسجيل)..
 أخرى ..............................

ضعيف.

حسن

جيد جدا

ضعيف.

جيد

حسن

ضعيف.



(13ا مدى رضاكم حول أهمية املواضيع ومستوى التدخالت والنقاشات؟
 أهمية املواضيع املختارة

جيد جدا

 ج ـ ـودة ال ـت ـدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـالت

جيد جدا

 ج ـ ـودة ال ـ ـنـ ـقاش ـ ـ ـ ـات

جيد جدا

 جودة التنشيط
 اخرى................

جيد جدا
جيد جدا

جيد
جيد
جيد
جيد

جيد

حسن
حسن

حسن
حسن
حسن

ضعيف.
ضعيف.

ضعيف.
ضعيف
ضعيف

 )14ما هي اقتراحاتكم إلرثرا هذا النوع من النشاطات ؟
-------------------------------------------------------------------------------

