
 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 الحصيلة السنوية لنشاط مديرية التجارة
 2012لوالية الطارف بعنوان 
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 نتائج  المراقبة اإلقتصادية -1

  سلالفة متعلقة 2434 تدخال يف ادليداف أدت اذل معاينة 9820 سجل أعواف ادلراقبة 2012سنة  خالؿ          
 :باجلودة و قمع الغش و بشفافية و نزاىة ادلمارسات التجارية ىذه ادلخالفات اصلر عليها

   زلضرا رمسيا للمتابعة القضائية 2112ربرير . 
 دج 00, 104.031.205عدـ الفوترة 
  حجز مواد غري صاحلة لإلستهالؾ ، غري مطابقة للمواصفات أو سلع غري مفوترة بكمية تقدر بػ

 دج  4.690.457,00 طن و دببلغ يساوي 43.6730125
  زلل ذباري لعدـ القيد يف السجل التجاري او لعدـ احًتاـ شروط النظافة و النظافة الصحية 188غلق . 

   عينة غري مطابقة75 عينة من ادلنتوجات قصد التحاليل أسفرت عن تسجيل 248اقتطاع . 

 نتائج المراقبة حسب األهداف المسطرة -2
ادلتعاملني  اذلدؼ

 ادلريرلني
عدد 

 التدخالت
 نسبة اإلصلاز عدد احملاضر احملررة

 % 96.72 560 3482 3600 تقليص الخطر الغذائي

 %121.79 185 1151 945 أمن المنتوجات
 % 95.38 759 3529 3700 إعالم المستهلك

 % 109.89 528 1044 950 التجارة الغير شرعية
 % 140.43   37 66 47 تطهير التجارة الخارجية
 % 00 00 00 00 احترام حرية المنافسة

 % 66.42 43 548 825 أخرى
 %98.15 2113 9820 10005 اجملموع

من التدخالت وجهت حلماية ادلستهلك بالنظر لألمهية القصوى % 35.94نالحظ من خالؿ اجلدوؿ  أف
، أما من حيث تطهري % 35.46اليت يقتضيها ىذا اجلانب يليو جانب تقليص اخلطر الغذائي بسبة تقدر بػ 

 الرقابة اإلقتصادية و ادلنازعات
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 حيث مت تكثيف اجلهود يف ىذا اجملاؿ من أجل % 140.43بلغتاإلصلاز التجارة الغري شرعية فإف نسبة 
 نسجل نسبة 2012و بادلقارنة مع العدد اإلمجارل للمتعاملني ادلربرلني للمراقبة خالؿ سنة .   تطهري القطاع

 . و ىذا ما يبني أف النتائج احملققة تتوافق و األىداؼ ادلسطرة%97.55تنفيذللربنامج السنوي بػ
 

 2012، 2011تطور نتائج المراقبة خالل سنتي  -3

 

 الممارسات التجارية قمع الغش التعيين
2011 2012 2011 2012 

 3835 3063 5985 3329 عدد التدخالت

 1820 2251 814 933 عدد المخالفات

عدد المحاضر الرسمية 
 المحررة

904 801 1514 1311 

 154 209 34 69 عدد قرارات الغلق

  10  115.5  33.67  10.24 (طن)كمية الحجز 

  160000  921420  4530457  1121739 (دج)قيمة الحجز 

يعكس اجلدولني السابق اجملهود ادلبذوؿ يف اجملاؿ الرقايب رغم االخنفاض يف بعض ادلؤشرات مقارنة سنة 
 :، حيث سجلنا2011

 أما فيما خيص ادلمارسات اجلارية فقد سجلنا %17.98 ارتفاع عدد التدخالت يف رلاؿ قمع الغش بػ  
 ؛% 12.52نسبة ارتفاع تقدر بػ 

 طن و ىذا يفسر األمهية القصوى 20ارتفاع يف الكمية احملجوزة يف رلاؿ قمع الغش بقيمة تقدر أكثر من  
 .اليت تليها ادلديرية حلماية صحة ادلستهلك

 :أما باقي ادلؤشرات ال سيما منها ادلخالفات و احملاضر فقد سجلنا اخنفاضا تعود أسبابو إذل 
حيث صنفت  (فيفري و مارس) 2012تعرض الوالية إذل الفياضانات خالؿ األشهر األوذل من سنة - 

 والية منكوبة، و عليو عرؼ النشاط الرقايب تراجع يف الفًتتني ادلذكورتني؛
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ال سيما يف فًتة االنتخابات احمللية و التشريعية بسبب انتداب  )تراجع عدد الفرؽ ادلسخرة يف اجملاؿ الرقايب 
 .(عدد كبري من ادلوظفني

 

 
 تطور التدخالت في مجال قمع الغشتطور التدخالت في مجال الممارسات التجارية

 : توزيع المخالفات المسجلة حسب طبيعتها  -4

 :في مجال النوعية و قمع الغش  - أ

 العدد طبيعة المخالفات
 361 إنعدام النظافة داخل المحالت

 161 غياب المراقبة الذاتية 
 90 عدم إحترام إلزامية وسم المنتوج

 18 عدم إحترام إلزامية سالمة المنتوجات
 35 عرض و بيع  منتوج غير صالح لالستهالك

 27 عدم إحترام إلزامية الضمان و أمن المنتوجات
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 59 أخرى
 814 المجموع

 مقارنة % 44.35نالحظ أف انعداـ غياب النظافة داخل احملالت كانت أكثر ادلخالفات ادلعاينة بنسبة 
، أما فيما خيص سلالفة  وسم % 19.78دبجمل ادلخالفات ادلسجلة، تليها سلالفة غياب ادلراقبة الذاتية بنسبة 

 .% 11.01ادلنتوجات فقد مثلت نسبة  

 
 

  :في مجال الممارسات التجارية - ب

 العدد طبيعة المخالفات
 670 عدم اإلعالم باألسعار و التعريفات

 77 عدم الفوترة 
 33 ممارسة أسعار غير شرعية

 296 معارضة المراقبة
 306 عدم إشهار البيانات القانونية

 136 عدم القيد في السجل التجاري
 20 ممارسة مهنة أو نشاط تجاري مقنن دون رخصة

 67 مخالفات أخرى متعلقة بشروط ممارسة األنشطة التجارية
 15 أخرى

 1620 المجموع

48%

21%

12%

2%
5%

4%

8%

2012مخالفات  الجودة و قمع الغش 

 غياب امنظافة داخل احملالت

 غياب املراقبة اذلاتية 

مزامية ومس املنتوج حرتام ا   ػدم ا 

مزامية سالمة املنتوجات حرتام ا   ػدم ا 

 غرض و بيع  منتوج غري صاحل مالس هتالك

مزامية امضامن و أ من املنتوجات حرتام ا   ػدم ا 

 أ خرى
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   أىم ادلخالفات ادلسجلة خالؿ ىذه السنة تتمثل أساسا يف عدـ إحًتاـ نزاىة و شفافية ادلمارسات التجارية 

؛ و على غرار 2011 مقارنة بسنة % 121ال سيما عدـ اإلعالـ باألسعار و التعريفات بنسبة تساوي 
 زلضر 25ادلخالفة ادلذكورة سابقا سجلت مراقبة األسعار ادلقننة ال سيما مادة اخلبز جبميع أنواعو  ربرير 

 .% 412للمتابعة القضائية جراء الزيادة يف األسعار أي نسبة تقدر بػ 
 زلل ذباري أي 154اصلر عنها غلق 223 أما فيما خيص ادلخالفات ادلتعلقة بالسجل التجاري فقد مت تسجيل

 .% 14ما ديثل 

 
 

 :2011حصيلة ايداع الحسابات االجتماعية للسنة المالية * 
 ملف لألشخاص الذين دل يقوموا بايداع 306 دبعاجلة 2012قامت مديرية التجارة لوالية الطارؼ سنة 

 و 14/08/2004 ادلؤرخ يف 04/08اليت تعترب إجبارية دبوجب أحكاـ القانوف احلسابات االجتماعية و 
، حيث سخرت من أجل ىذه العملية كل الوسائل ادلادية و البشرية و ادلتعلق بشروط شلارسة األنشطة التجارية

 أنو مت  2010ىذا ما مسح دبعاجلة كل ادللفات و إحالتها على العدالة يف اآلجاؿ احملددة مقارنتا مع سنة 

41%

5%

2%

18%

19%

9%
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1%
2012مخالفات  المارسات التجارية  

عدم اإلعالم باألسعار و التعريفات

عدم الفوترة 

ممارسة أسعار غير شرعية

معارضة المراقبة

عدم إشهار البيانات القانونية

عدم القيد في السجل التجاري

ممارسة مهنة أو نشاط تجاري مقنن دون 
رخصة

مخالفات أخرى متعلقة بشروط ممارسة 
األنشطة التجارية

أخرى
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 دل تقم بايداع حساباهتا اإلجتماعية شلا يفسر  أف عمليات التحسيس اليت قامت هبا ادلديرية 356تسجيل 
 .حوؿ العملية ادلذكورة أعاله أدت إذل تراجع عدد الشركات ادلعنية

 : زلضر يتضمن سلالفيت306 مت ربرير 2012لإلشارة فإف خالؿ سنة 
 عدـ إشهار البيانات القانونية؛- 
 .رفض االستجابة لإلستدعاء- 
 

  :  الحصيلة المتعلقة بالرقابة التحليلية -5

 منها على مستوى % 90.32 عينػة للتحاليػل ادليكروبيولوجيػة و الفيزيوكيميائية 248باشرت ادلديرية بػإقتطاع 
 منها على مستوى اإلنتاج الصناعي و قد سبثلت العينات ادلقتطعة % 09.68قطاع اإلنتاج الغذائي، و 

أساسا يف ادلواد احلساسة و السريعة التلف كادلرقاز، ادلثلجات و ادلرطبات باإلضافة اذل مصربات الطماطم و 
 منها غري % 30.24ادلشروبات الغازية و كذا مواد التنظيف و التجميل و قد ثبت من خالؿ النتائػج أف 

 .مطابقة للمواصفات أو ادلقاييس اخلاصة هبا 
 

  :حصيلة الرقابة في إطار الفرق المختلطة -6

  :حصيلة المراقبة للفرقة المختلطة الخاصة بالجودة و قمع الغش-  أ 

قامت ادلديرية سنة بالًتكيز على تطوير نشاط الفرؽ ادلختلطة و تعزيز برنارلها ببعض التحقيقات ال سيما و 
حصيلة معتربة مقارنة بنشاطها الشبو ادلنعدـ يف السنوات الفارطة، حيث  (2011)أهنا سجلت السنة الفارطة

 – صحة، ذبارة – بيطرة، ذبارة –ذبارة  )ربرص على تنفيذ الربامج الشهرية ادلسطرة و سبكنت سلتلف الفرؽ
 منها %50أكثر من  ) تدخال 326: خرجة مراقبة و سجلت على إثرىا55من القياـ بػ (قياسات قانونية

 0.139245 زلضر،كمية زلجوزات تقدر بػ 58  سلالفة،ربرير 61، (بيطرة+ خاصة بالفرقة ادلختلطة ذبارة 
، مواد ذبميل و آالت للوزف غري مطابقة ) دج92323.8:طن بقيمة  (اللحـو

  :الرقابة في إطار اللجان الوالئية– ب 

 :سامهت ادلديرية يف العديد من مهاـ الرقابة يف إطار اللجاف الوالئية ادلشًتكة نوجزىا يف ما يلي
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 اللجنة الوالئية المكلفة بمراقبة و تفتيش المؤسسات المستقبلة للجمهور خالل الموسم 
  :الصيفي

استهلت اللجنة نشاطها بداية شهر جواف حبملة ربسيسية واسعة لقطاع اخلدمات و مشلت العديد من بلديات 
  :الوالية ال سيما الساحلية منها لتباشر بعد ذلك يف تنفيذ برنامج رقايب أسفر على النتائج التالية

  (الشط- برحياف - السوارخ- القالة  ) 04 :البلديات ادلراقبة 

  150 : عدد التدخالت 

  إطعاـ كامل و اطعاـ سريع، مقاىي، حلويات و مرطبات على مستوى : األنشطة ادلستهدفة
 .الشواطئ 

  10:  عدد احملاضر الرمسية احملررة 

  غياب الشروط الصحية، شلارسة نشاط ذباري دوف التسجيل يف السجل :ادلخالفات ادلعاينة
 . التجاري

  01:  عدد قرارات الغلق ادلتخذة. 

  : 2012 لجنةمراقبة مراكزاإلمتحانات دورةجوان

اللجنة تكفلت دبعاينة ادلطاعم ادلدرسية و كذا احملالت اجملاورة دلراكز اإلمتحانات بكل أطوارىا و اخلاصة 
 و ذلك للوقوؼ على مدى توفر الظروؼ ادلالئمة إلجراء االمتحانات ال سيما 2012بدورة جواف 

الوجبات الغذائية لتفادي التسممات الغذائية اجلماعية و على ضوء التقارير اليت أعدىا األعواف يف ىذا 
 .الشأف يتبني أف العملية سبت بشكل عادي و بدوف نقائص تذكر

  :اللجنة الوالئية المكلفة بمراقبة و تفتيش المخيمات

 قاـ أعواف قمع الغش بادلشاركة يف اخلرجات ميدانية دلراقبة وتفتيش 2012خالؿ ادلوسم الصيفي 
 شواطىء و مراقبة 05ادلخيمات الصيفية وذلك ضمن اللجنة الوالئية ادلكلفة بذلك، حيث سبت معاينة 

 . سليم صيفي
 

اللجنة الوالئية لتحضير و تسيير حملة مراكز العطل و الترفيه العطل و الترفيه الخاصة 
  :بالشباب
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 ادلؤرخة يف 01يف إطار متابعة و تقييم سري احلملة الصيفية و بناءا على ادلذكرة الوزارية رقم 
، شاركت ادلديرية ضمن ىذه 2012 و ادلتعلقة بكيفية التحضري للموسم الصيفي 01/04/2012

اللجنة و اليت تًتأسها مديرية الشباب و الرياضة خبرجات ميداينية دلراكز العطل و الًتفيو الواقعة بكل من 
 . مراكز05بلدييت القالة و السوارخ حيث مت مراقبة 

 :لرخص أو االعتمادلمتابعة األنشطة المقننة الخاضعة  -1

 :يلخص اجلدوؿ التارل سلتلف الطلبات للرخص و االعتمادات اليت قامت ادلديرية دبعاينة احملالت اخلاصة هبا

الطلبات التي  عدد الطلبات االعتماد / الرخصة 
 حضيت بالموافقة

 84 95 بيع الخبز
 02 02 قاعات الحفالت
 09 11 قاعات األنترنات
 22 29 اإلطعام المحدود

 62 82 المقاهي
 المؤسسات المصنفة

 "الخ...مخبزة، محطة خدمات" 
6 04 

 183 225 المحموع
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  :أهم التحقيقات اإلقتصادية المنجزة -2

 

 
تكفلت مصاحل الرقابة بإصلاز رلموعة من التحقيقات من أجل التحري يف نوعية ادلنتوجات و مدى مطابقتها 

للمواصفات التقنية اخلاصة هبػا و مػن بني ادلنتوجػات ادلستهدفة بالتحقيقات مواد غذائية و صناعية ىامة يكثر 
 :عليها الطلب و ادلتمثلة يف 
 :حيث أصلزت عملية ادلراقبة على مرحلتني: مراقبة المشروبات الغازية

 مرحلة ربسيسية واليت مت من خالذلا تقدمب تعليمات وتوجيهات حوؿ الوسم :المرحلة األولى 
واستعماؿ ادلضافات الغذائية ادلصرح هبا وكدا بعض التوجيهات اخلاصة بادلمارسات التجارية خاصة 

 .الفوترة
 مشلت اقتطاع العينات قصد التحليل الفيزيوكميائي وادلكروبيولوجي  :المرحلة الثانية . 

 

امتحقيقات الاقتصادية املنجزة

مراقبة 
املرشوابت 

امغازية

مراقبة 
املثلجات

مواد 
امتجميل و 

امتنظيف 
امبدين

منتوجات 
امبسكتة

مراقبة فرع 
ادلواجن

حتقيق 
حول هوغية 

اخلزب

مراقبة 
املنتجات 

امصناغية



 
 

 

11 

 عينة قصد التحليل ادلكروبيولوجي وأسفرت النتائج 22 مت اقتطاع :مراقبة المثلجات خالل الموسم الصيفي
 . زلل11وأسفرت عن منع مزاولة للنشاط لػ .11عن عدـ مطابقة

 يف اطار اللجنة ادلختلطة سبت معاينة ادلذابح وادلساخل  ادلتواجدة على مستوى الوالية :مراقبة اللحوم ومشتقاتها
وأسفرت النتائج عن عدـ مطابقة بعض .07وكدا ادلقصبات أين مت اقتطاع عينات قصد إجراء التحاليل 

 . ادلنتوجات
 حيث مشلت مراقبة وحدات اإلنتاج  ماء جافيل وحدات إنتاج صابوف :مواد التجميل و التنظيف البدني 

وحدات إنتاج الغسوؿ حيث مشلت ادلراقية معاينة  وسم ادلنتوجات يف ادلرحلة األوذل مث اقتطاع للعينات يف 
 .ادلرحلة الثانية 

 مراقبة الوحدات االنتاجية ادلتواجدة على مستوى الوالية واقتطاع العينات وحجز واتالؼ :منتوجات البسكتة 
 .منتوجات غري مطابقة

مراقبة أنابيب وسلفضات الغاز وقد أسفرت نتائج التحاليل الفزيوميكانيكية عن :مراقبة المنتجات الصناعية
 .عدـ مطابقة بعض العالمات زلل االقتطاع 

اذلدؼ من ىذا التحقيق ىو متابعة :متابعة تدابير الحفاظ على فرع الدواجن و القدرة الشرائية للمواطن
التدابري اليت ازبذهتا السلطات العمومية و ادلتمثلة يف اإلعفاء من احلقوؽ اجلمركية و الرسم على القيمة ادلضافة 

 و ىذا قصد احلفاظ على القدرة 2013 إذل غاية الفاتح أوت 2012خالؿ الفًتة ادلمتدة من الفاتح سبتمرب 
 .الشرائية للمواطنني و احلفاظ على فرع الدواجن

 :و يف ىذا الصدد مت العمل خالؿ رلريات التحقيق على
 إبراز الوضعية احلالية لفرع الدواجن بالوالية؛ 

  عرض قرارات السيد الوزير األوؿ من خالؿ التعليمة الوزارية يف إجتماع تنسيقي ضم زلًتيف و مهنيي
 فرع الدواجن لشرح سلتلف التدابري اليت تضمنتها التعليمة؛

  متابعة تدابري احلفاظ على فرع الدواجن من خالؿ زبصيص فرقة للتدخل خالؿ الفًتة ادلعنية لدى
 سلتلف ادلتدخلني يف سلسلة اإلنتاج  و تربية و تسويق الدواجن؛

 تسطري برنامج رقايب للوقاية من كل زلاولة لتحويل وجهة ىذه التدابري من خالؿ ادلضاربة أو التهريب ؛ 

 رصد مؤشر األسعار للحـو البيضاء. 
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 :مراقبة نوعية الخبز
حيث باشرت التحقيق بعملية إقتطاع عينات من اخلبز بأنواعو العادي، ,فتحت مديرية التجارة ربقيق حوؿ نوعية مادة اخلبز 

احملسن، الربيوش و السميد، حيث مست العملية  ادلذكورة ادلخابػز ادلتواجػدة عبػر تراب الوالية، و بلغ عدد العينات ادلقتطعة 
قصد إجراء التحاليل ( قسنطينة)، أرسلت إذل ادلخرب اجلهوي دلراقبة النوعية و قمع الغش (32)إثناف و ثالثوف
 :و قد أسفر ىذا التحقيق على مايلي (ربديد الوزف+ البحث عن ادلادة الدمسة )الفيزيوكيميائية

 ( خبز زلسن 2 خبز عادي، 1 )  منها 03: عدد العينات ادلطابقة.  

 عينات من اخلبز احملسن و عينة واحػدة 10 عينة من اخلبز الربيوش ، 18) منها 29: عػدد العينات الغري مطابقة 
 :تتمثل عدـ ادلطابقة يف  (من خبز السميد01

 13 % خبز بريوش أقل من – 3,65 %خبز زلسن أفل من : إخنفاض نسبة ادلادة الدمسة يف.  

  ( غ 250أفل من )نقص يف الوزف.  

 ادلتعلق بًتكيب و ظروؼ تقدمي اخلبز ادلعروض لالستهالؾ من طػرؼ اخلبازيػػن،  1991 ماي 21 حسب القرار ادلؤرخ  يف  
 :و عليو فقد مت ربرير زلاضر رمسية ضد اخلبازين تضمنت سلالفيت 

  (الوزف ,تسليم منتوجات غري تلك ادلعنبة مسبقا )خداع أو زلاولة اخلداع . 

  شلارسة أسعار غري شرعية. 

 :حملة تحويل الطماطم -3
 تدخل على مستوى 40 بػ 2012لة ربويل الطماطم الصناعية لسنة ؿ حم      قامت مديرية التجارة خال

 3228.594 بلغ اإلنتاج الكمي دلعجوف الطماطم أيناألربع وحدات اإلنتاجية الناشطة عرب تراب الوالية 
 ويف إطارادلراقبة التحليلية وقصد التحري ؛ طن28264.36طن أما كمية الطماطم الطازجة ادلستقبلة قدرت بػ 

 عينة قصد إجراء 34سالمة ادلنتوج مت  إقتطاع  أرسلت ادلديرية إذل ادلخرب اجلهوي دلراقبة النوعية بعنابة بإقتطاع 
: التحاليل الفيزيوكميائية وادليكروبيولوجيا منها 

 22  ؛ (% 122(/2عينة من مركز الطماطم 
 06؛4/4 من مركز الطماطم ات عني 
 02 ؛من معجوف الطماطم ثالثي الًتكيز عينة 
 04 (% 28 )2/1مركز الطماطم مضاعف من  عينات 

 : حيث أسفرت نتائج التحاليل على ما يليقصد إجراء التحاليل الفيزيوكميائية وادليكروبيولوجيا و ذلك 
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 05عينات غري مطابقة إلرتفاع نسبة احلموضة  
 29عينة مطابقة . 

معجوف  كغ من 560و على إثر نتائج التحاليل الغري مطابقة بسبب ارتفاع نسبة احلموضة مت إتالؼ 
مركز الطماطم  طن من 09.72 دج و كذا 39200 بقيمة تقدر بػ الطماطم ثالثي الًتكيز

 . دج1344816 بقيمة تقدر بػ (% 122(/2
 :حصيلة التسممات الغذائية -4

    من خالؿ ادلتابعة ادلنتظمة دلصاحل ادلديرية دللف التسممات الغذائية وعلى ضوء ادلعلومات ادلستقاة على 
  تسمم مجاعي 2012مستوى مصاحل مديرية الصحة والسكاف مت تسجيل على مستوى الوالية طواؿ سنة 

حالة بدوف تسجيل أي تسمم بالنسبة لألطفاؿ،و ذلك إثر تناوذلم وجبة عشاء خالؿ حفل زفاؼ 12لػ
وادلالحظ من خالؿ ىذه احلصيلة أف حوادث التسممات ىن طريق ادلنتوجات ادلسوقة يف احملالت التجارية 

وعلى مستوى قطاع اخلدمات دل تكن السبب ادلباشر يف ىذه التسممات و يعود ىذا الًتاجع لعدة عوامل لعل 
أمهها التأثري اإلجيايب للحمالت التحسيسية و اإلعالمية ادلكثفة اليت بادرت هبا ادلديرية ذباه سلتلف شرائح 

 .ادلستهلكني وكذا الربنامج الرقايب الردعي ادلنفذ طواؿ السنة

 : متابعة التموين بمادة اإلسمنت -5

       باشرت مصاحل الرقابة عمليات ربقيق مست ادلتعاملني الناشطينفي ذبارة اإلمسنت حيث أسفرت النتائػج 
 زلضرا و قدرت قيمػة عػدـ الفوتػرة بػ 89 سلالفة و ربريػر 92 تدخػال أسفػرت عن تسجيل 420عػن  تسجيل 

  دج386477.6 دج أما شلارسة األسعار الغري شرعية فقدرت قيمتها بػ 306688.49

  :نتائج المراقبة اإلقتصادية على مستوى الحدود-6

 طن و 52994  ديثل 2012 تصريح باإلسترياد خالؿ سنة 1449سجلت مفتشية احلدود بالعيوف 
و  قد مسحت عمليات .دج 7821652256كغ مػن ادلواد ادلستوردة و بقيمة امجالية قدرت بػ 730

 عملية استرياد  25 رخصة لدخوؿ ادلواد ادلستوردة ادلطابقة يف حني مت رفض دخوؿ 1424ادلراقبة دبنح 
 :لألسباب التالية 



 
 

 

14 

 غياب البيانات اإلجبارية للوسم؛ 
 غياب الرخصة ادلسبقة لإلسترياد للمواد لبعض ادلواد اخلاضعة ذلذا اإلجراء؛ 

 عدـ مطابقة ادلنتوجات للمواصفات التقنية اليت زبصها؛ 
 غياب كشوفات التحاليل ادلرافقة للمواد ادلستوردة؛ 

 زلاضرأحيلت على العدالة للبث فيها ضد 08 زلضر منها 24 و قد أدت ادلراقبة عند احلدود اذل ربرير  
 .ادلستوردين ادلخالفني

 
 النشاطات التحسيسية

 
 : من أبرز ىذه األنشطة نذكر على التوارل 

يوم  دراسي و إعالمي حول دور مستخدمي قطاع التجارة في الحفاظ على سالمة المنتوجات 
 :و ترقية نوعية الخدمة

 يـو  دراسي و إعالمي حوؿ دور مستخدمي قطاع التجارة يف 2012 جواف 18 يـو نظمت مديرية التجارة
احلفاظ على سالمة ادلنتوجات و ترقية نوعية اخلدمة و ذلك بالنظر لدور العنصر البشري داخل قطاع اخلدمات يف 

احلفاط على صحة و سالمة ادلستهلك دبشاركة كل الفاعلني يف ادليداف التجاري من رجاؿ امن،مكاتب حفط 
 بلدية لوالية الطارؼ،مصاحل الصحة و السكاف،ادلصاحل 24الصحة على مستوى اجلماعات احمللية ؿ 

الفالحية،طلػبة مراكز التكويػن ادلهين،طلبػة جامعيني،ذبار و مجعيات زللية و إطارات من القطاع  و ضم اليـو 
 :الدراسي احملاور األساسية التالية

  منتج زللي تشجيعا لإلنتاج احمللي مربزين عرض السلع و ادلنتوجات و 15تنظيم معرض شارؾ فيو 
شروط احلفاظ على اجلودة كعنصر مشجع لإلقباؿ على استهالؾ و محاية للصحة العمومية و ربفيز على 

 .ادلنافسة النزيهة
  عرض األجهزة العلمية ادلستعملة يف رلاؿ مراقبة اجلودة و قمع الغش و تقدمي شروحات حوؿ األىداؼ و

 .كيفية االستعماؿ
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 عرض للعينات ادلقتطعة للتحاليل و منتوجات غري مطابقة. 
  معلقات تتمحور حوؿ ظاىرة التسممات الغذائية،التعريف بوسم السلع الغذائية و غري الغذائية و كل ما

 .تعلق حبقوؽ ادلستهلك 
 أساتذة جامعيني (04)تنظيم مجلة من ادلداخالت من إلقاء إطارات من وزارة التجارة إذل جانب أربع. 
  منح جوائز رمزية للفائزين يف مسابقة أحسن مستخدـ و اليت نظمت مسبقا و أشرفت عليها جلنة سلتصة

 (.07)قامت خبرجات فجائية و مشلت كل دوائر والية الطارؼ السبع 
  توزيع حافظة وثائق للمدعوين و ادلشاركني تتضمن قرص مضغوط يضم النصوص القانونية و التنظيمية

 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع 09/03ادلعموؿ هبا يف ميداف اجلودة و قمع الغش و نسخة من قانوف 
 . الغش
  نسخة من دليل ادلستهلك200توزيع  . 
  توزيع مطويات ذات طابع ربسيسي حوؿ سالمة ادلنتوجات الغذائية  تظمنت نصائح لتفادي سلاطر

 .التسممات الغذائية

و قد اختتم اليـو الدراسي جبملة من التوصيات لتطوير القطاع و التكفل بانشغالت التجار مع العلم أف ىذه 
 .الفعالية القت صدى إعالمي واسع يف الصحافة ادلكتوبة و ادلسموعة عرب أثري إذاعة الطارؼ احمللية

 :تنظيم قافلة والئية للتحسيس و الوقاية من التسسممات الغذائية
قافلة والئية للتحسيس والوقاية من  2012 جواف 27 اذل 18نظمت ادلديرية خالؿ الفًتة ادلمتدة من 

حيث مت التسممات الغذائية و ذلك وفقا للربنامج احملدد من طرؼ الوزارة لفائدة مواطين الوالية و كذا ادلصطافني 
و قد واكب . االنطالؽ الرمسي للقافلة من ادلركز اجلامعي بالطارؼ رفقة السلطات احمللية اإلدارية و األمنية

 .االنطالقة الرمسية تنشيط ثقايف من طرؼ فرقة فلكلورية 

 و قد جابت القافلة يف يومها األوؿ العديد من النقاط ادلربرلة عرب بلدية الطارؼ حيث كاف ذلا اتصاؿ و 
 .  عمل جواري مباشر مع ادلواطنني و مدىم بادلطويات التحسيسية ادلنجزة ذلذا الغرض 

 مشاركة القافلة في التجمع التحسيسي الجهوي:  



 
 

 

16 

 يف التجمع التحسيسي و اإلعالمي الذي نظمتو ادلديرية اجلهوية 19/06/2012شاركت القافلة الوالئية يـو 
للتجارة بعنابة و قد سامهت ادلديرية يف ىذه التظاىرة من خالؿ تسخري حافلة نقل و سيارة إدارية و إرساؿ 

إذل  (07)وفد مشارؾ يضم كل من الكشافة اإلسالمية ، البياطرة ، الشبيبة و الرياضة و رلموعة من األطفاؿ
 (.14)جانب  أعواف  من ادلديرية

 مواصلة تنفيذ البرنامج : 
تنفيذا للربنامج ادلسطر طواؿ الفًتة احملددة ، قامت القافلة باالتصاؿ بادلصطافني و  كذا بادلواطنني عرب العديد 

 :من النقاط عرب البلديات ال سيما  الساحلية منها نذكر منها على اخلصوص
 شواطئ مسيدا ، ادلرجاف ، العوينات  و القالة القددية ؛ 
 سليمات الشباب دبنطقة طونقا و ادلخيم الصيفي لشركة سونلغاز ؛ 
 حظرية التسلية و الًتفيو بالربابطية بالقالة ؛ 
  الطارؼ ، القالة ، السوارخ  برحياف ، الشط ، بوثلجة ، : ادلراكز التجارية و كذا عرب شوارع البلديات

 بن مهيدي و حبرية الطيور ؛ 

 مطوية إرشادية و ربسيسية  ىذا من جهة و من 3500     و قد وزعت خػالؿ ىذه احلملة ما يناىز 
كما مت تغطية بعض .  نسخة من دليل ادلستهلك مع مطويات خاصة  دبديرية السياحة200جهة أخرى 

 . اخلرجات من طرؼ إذاعة الطارؼ اجلهوية اليت تطرقت للحدث يف نشراهتا اإلخبارية

 المشاركة بالقافلة الوطنية للوقاية من التسممات الغذائية: 

 07ادلسامهة يف نشاط القافلة الوطنية ادلنظمة من طرؼ الفيدرالية اجلزائرية للمستهلكني ادلنظمة يـو 
 أعواف دلرافقة القافلة،و قد سبت العملية يف ظروؼ حسنة 04 بتجنيد فرقة مكونة من 2012جويلية 

 .بتوفري ادلديرية لإلمكانيات الالزمة
 : حملة توعوية لفائدة متربصي مراكز التكوين المهني و تالميذ المؤسسات التربوية
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سبت ىذه احلملة التحسيسية على مستوى مراكز التكوين ادلهين و ادلؤسسات الًتبوية بالتنسيق مع مديريات 
 .الًتبية و التكوين ادلهين و التمهني إذل إرساء ثقافة استهالكية سليمة لدى الشباب

 تلميذ و مًتبص استفاد من ىذه العملية حيث عرفت ذباوبا ملحوظا و قد 2000   علما أف ما يقارب عن 
خصصت ىذه احلملة للتعريف دبفهـو اجلودة و محاية ادلستهلك من أخطار التسممات الغذائية كما مت عرض 

األجهزة العلمية اخلاصة حبقيبة التفتيش مع شرح كيفية استعماذلا و كذا توزيع مطويات ربتوي على إرشادات و 
 .نصائح حلماية ادلستهلك

   عرض بعض ادلنتوجات الغذائية و الصناعية كعينات هبا خلل بالوسم و منتهية الصالحية لتعريف ادلًتبصني 
 . و التالميذ مدى خطورهتا على صحة و أمن ادلستهلك و ادلستعمل 

  :اإلحتفال بالذكرى الخمسين لإلستقالل

نظمت مديرية التجارة لوالية الطارؼ إحتفاءا بالذكرى اخلمسني لعيدي اإلستقالؿ و الشباب و بالتنسيق مع 
 على 07/2012 /03مؤسسات القطاع و اإلرباد العاـ للعماؿ اجلزائريني محلة للتربع بالدـ و ذلك يـو 

 .مستوى دار الشباب أمحد بيتشني بالطارؼ 

 : التغطية االعالمية

بث حصص إعالمية وربسيسية عرب إذاعة الطارؼ اجلهوية نشطتها إطارات من ادلديرية و ذلك خالؿ ادلوسم 
الصيفي و شهر رمضاف ادلعظم تتطرؽ يف رلملها لشىت ادلواضيع و احملاور اخلاصة حبماية ادلستهلك و قمع 

 الغش و تنظيم النشاط التجاري السيما تلك ادلتعلقة

 باإلجراءات التحفيزية ادلتخذة للحفاظ على شعبة تربية الدواجن واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. 

  ضرورة ضماف مناوبة بعض القطاعات التجارية خالؿ األعياد الرمسية و الدينية. 

  أسباب احلوادث ادلنزلية و كيفيات الوقاية منها ال سيما التسمم بغازي أوؿ و ثاين أوكسيد الكاربوف و وسائل
حبضور اذليئات العمومية ال " مداىفء غازية ، كهربائية و التدفئة عن طريق الفحم  أو احلطب " التدفئة ادلختلفة

 .سيما سونلغاز، الطاقة و ادلناجم، الصحة ، وحدة نفطػػاؿ و احلماية ادلدنية


