
 المراقبــة االقتصاديــة نتائـــج
 :31/12/2016 إلى غاية 01/01/2016خالل الفترة الممتدة ما بين 

 

 يف تدخال17079الرقابة االقتصادية سجل أعوان 31/12/2016 إىل غاية 01/01/2016 الفرتة ادلمتدة ما بني خالل
: ىذه ادلخالفات اصلر عليهاوادلمارسات التجارية ،متعلقة باجلودة و قمع الغش مخالفة 2661 معاينة إىلادليدان أدت 

 رمسيا للمتابعة القضائيةمحضرا2614حترير  .
  دج576,20 996اويـ ومببلغ يسطن3,0893338ـب  بكمية تقدرلالستهالكحجز مواد غري صاحلة . 
  و لعدم احرتام شروط النظافة و النظافة  أو عدم تعديل بياناتو أ لعدم القيد يف السجل التجاري محل تجاري270غلق

 .الصحية
كاحلليب ادلبسرت وغربة احلليب )  عينة لمنتوجات غذائية239 ادلخربية  من ادلنتوجات قصد التحاليلعينة261اقتطاع 

 عينة 22و  (،معجون الطماطم، اجلنب، اخلل، ادلرقاز،البيتزا، ادلرطبات، ادلثلجات ، زيت القلي ، ملح الطعام وادلشروبات
 .مطابقة غري عينة87 تسجيل عن أسفرتدلنتوجات صناعية مواد التجميل والرمل وأكواب بالستيكية و

 .دج 158.867.585.7قدر مبلغ عدم الفوترة بـ  
 .دج 138.687.130.8 :مبلغ الربح غري الشرعي 

 :نتائج المراقبة حسب األهداف المسطرة
عدد المتعاملين  الـــمؤّشرات

المبرمجين 
(1) 

عـدد الفرق 
(2) 

عـدد 
الـتّـدخـالت 

(3) 

عـدد المحاضر 
الّرسمية 

(4) 

تنفيذ البرنامج  الـمخالفات
(1/3) 

 %102 701 5303 52 5185 الــخـطر الـغذائـي

 %119 99 2373 25 1990 أمـــــــن الـمنتـوجـات

 %110 852 5980 46 5459 إعـــــــالم الـمستـهـــلك

 %698 748 2302 24 330 الـتّـجارة غير الـّشرعـية

 %161 74 95 15 59 تـــطهير الّتجارة الـخارجـية

 !DIV/0# 0 36 0 0 احــتـرام حـّرية الـمنافسة

أخـــــــرى 
باقي األجهزة المتكّفل  ) 

 (بها

2255 46 990 140 44% 

 %112 2614 17079 208 15278 الـــــمـجـموع



 :توزيع المخالفات المسجلة حسب طبيعتها 

 :في مجال النوعية و قمع الغش  - أ
 31/12/2016 إلى01/01/2016الفترة من  المخالفات

 395غياب النظافة داخل المحالت 
 331غياب المراقبة الذاتية  

 6عدم إحترام إلزامية وسم المنتوج 
 12عدم إحترام إلزامية الضمان و أمن المنتوجات 

 73 عدم احترام الزامية سالمة المواد الغذائية
 24أخرى 

 841المجموع 
 :في مجال الممارسات التجارية  - ب

 31/12/2016 إلى 01/01/2016الفترة من  المخالفات
 961عدم اإلعالم باألسعار و التعريفات 

 103عدم الفوترة  
 26ممارسة أسعار غير شرعية 

 221 ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري
 83عدم القيد في السجل التجاري 

عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في اآلجال 
المحددة                                         

39 

ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في 
السجل التجاري دون الرخصة أو اإلعتماد المطلوبين 

41 

 220 عدم اشهار البيانات القانونية
 117أخرى 

 1811المجموع 
 :فيما يخص عمل المديرية ضمن اللجنة الوالئية لتحسين الواجهات

 

 البلديات الطارف بن مهيدي القالة البسباس

 عدد اقرتاحات الغلق 56 13 03 01

 

 



 :عمل الفرق المختلطة

  (قياسات شرعية - نوعية  )حصيلة نشاطات الفرق ادلختلطة: 

 76:عدد التدخالت 
 08:عدد احملاضر 

 طن0,0369 : كمية احملجوزات

.  دج10332 :قيمة احملجوزات 
  (صحة - جتارة  )حصيلة مراقبة النوعية ضمن الفرق ادلختلطة : 

 48:عدد التدخالت 
 07:عدد احملاضر 

 طن0,012833 : كمية احملجوزات

 . دج3349,4 :قيمة احملجوزات 
  (بيطرة - جتارة  )حصيلة نشاط الفرق ادلختلطة : 

 117:عدد التدخالت 
 15:عدد احملاضر 

 طن0,09071 : كمية احملجوزات

 . دج95230 :قيمة احملجوزات 
 (صّحة نباتية- جتارة )حصيلة مراقبة النوعية ضمن الفرق ادلختلطة: 

 42:عدد التدخالت 
 09:عدد احملاضر 

 طن0,031 : كمية احملجوزات

 .دج38100 :قيمة احملجوزات 
  عمل اللجان الوالئية دلراقبة ادلؤسسات ادلستقبلة للجمهور و اللجنة الوالئية دلراقبة الشواطئ: 

 66:عدد التدخالت 
 13:عدد احملاضر 
 (حلم اطباق زلضر فواكو)كغ  139.23: كمية احملجوزات 
 . دج8600: قيمة احملجوزات 



  (جتارة،ضرائب ومجارك )عمل الفرقة ادلختلطة 
 .03:عدد التدخالت 
 .03:عدد احملاضر 
 .دج13.195.935.63:مبلغ عدم الفوترة 

  (جتار مصاحل األمن )عمل الفرقة ادلختلطة 
 12 : خلرجات اعدد 
 86:التدخالت عدد 
( فظ شروط احلعدم احرتام)10:احملاضر عدد   

 : دراسة و معالجة الشكاوي 
 شكوى من طرف مستهلكني ومتعاملني اقتصاديني ،حيث أسفرت دراسة ىذه 86 ورد إىل ادلديرية  2016 سنة      خالل 

  . شكوى غري مؤسسة34 زلالت و03 زلضرا رمسيا ضد ادلخالفني و غلق 18الشكاوي على حترير 
: حصيلة التسممات الغذائية

بلدية " عمارة بوقالز"مت تسجيل تسمم غذائي واحد على مستوى الوالية بادلعهد الوطين ادلتخصص يف التكوين ادلهين و التمهني 
 عينات للوجبة زلل الشبهة و ارساذلا اىل 05 مصاب وقد قامت ادلديرية باقتطاع 13 اصلر عنو 17/11/2016الطارف بتاريخ 

ادلخرب اجلهوي للتجارة دلراقبة النوعية و قمع الغش بعنابة و أسفرت نتائج التحاليل عن مطابقة التحلية و اجلنب و كذا البطاطا 
 .ادلطهية و البازالء و اجلزر ادلطهي و عن عدم مطابقة اخلس لوجود اجلراثيم اذلوائية و بكترييا القولون الربازية بنسبة مرتفعة

أهم التحقيقات 
 : تحقيقات مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة

،قطاع تسويق إنتاج األكواب الورقية،قطاع قاعات احلفالت،قطاع (حديد اخلرسانة)قطاع تسويق احلديد ادلستدير 
 .نشاط دور احلضانة،حتقيق حول األمسدة الفالحية

باإلضافة إىل ىذا فإن ادلكتب مكلف مبتابعة ملفات أخرى عرضية خاصة بفتح حتقيقات نذكر منها على سبيل 
حتقيق حول تسويق السيارات دلمارسات جتارية غري شرعية -حتقيق حول تسويق ادلواد الصيدالنية :-ادلثال ال احلصر

 .يف حتديد اجملاالت 
 :تحقيقات مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش



تكفلت مصاحل الرقابة بإصلاز رلموعة من التحقيقات من أجل التحري يف نوعية ادلنتوجات و مدى مطابقتها 
للمواصفات التقنية اخلاصة هبـا و مـن بني ادلنتوجـات ادلستهدفة بالتحقيقات مواد غذائية و صناعية ىامة يكثر عليها 

 :الطلب و ادلتمثلة يف 
 : وحدات ضمن مرحلتني04حيث اصلرت عملية ادلراقبة على مستوى : مراقبة المشروبات الغازية 
 مرحلة حتسيسية واليت مت من خالذلا تقدمي تعليمات وتوجيهات حول الوسم واستعمال :المرحلة األولى 

ادلضافات الغذائية ادلصرح هبا و ادلرسوم التنفيذي اخلاص بإعالم ادلستهلك ، و كذا بعض التوجيهات اخلاصة 
 .بادلمارسات التجارية ال سيما فيما خيص الفوترة

 عينات قصد التحليل الفيزيوكميائي وادليكروبيولوجي و قد أسفرت 10 مشلت اقتطاع  :المرحلة الثانية 
النتائج عن عدم مطابقة عينة واحدة و عليو مت حترير زلضر ضد ادلتعامل االقتصادي ادلخالف و احلجز 

 .النهائي و االتالف للمنتوج غري ادلطابق
 يف اطار مراقبة السوق احمللية مت فتح حتقيق حول منتوجات التوابل و :التوابل على مستوى السوق الوطنيمراقبة 

 متعامل أين تبني عدم 30و االسترياد ، حيث مث التدخل على مستوى  (ادلوظبني)ذلك على مستوى قطاعي االنتاج 
توظيب و تغليف ادلنتجات الغذائية و قد : نشاطهم يف توظيب التوابل ماعدا موظب وحيد الذي ميارس نشاط 

، و يف اطار الرقابة .....فلفل أكحل ، تابل و كروية ، راس احلانوت، كمون، ملوخية : متثلت ادلنتوجات ادلوظبة يف 
إال أنو مل يتم التحليلية مت اقتطاع عينة واحدة من مادة فلفل اكحل و عينة واحدة من منتوج رأس احلانوت ،

على " توابل مرحية " كما مت إقتطاع عينة من منتوج ،إستخالص النتائج لعدم وجود البطاقات التقنية للمنتوجات 
. مستوى ادلفتشية احلدودية بالعيون و اليت بينت نتائج التحاليل أهنا مطابقة 

عينة قصد التحليل ادلكروبيولوجي 15 حيث قمنا باقتطاع :مراقبة المثلجات خالل الموسم الصيفي 
 .  كما مت اقرتاح منع مزاولة للنشاط08واسفرت النتائج عن عدم مطابقة 

 يف اطار اللجنة ادلختلطة  و قصد مراقبة اللحوم البيضاء و البيض متت مراقبة  :مراقبة اللحوم ومشتقاتها 
التجهيزات و ادلعدات و التجهيزات - حالة األماكن:- األربع مذابح ادلتواجدة على مستوى الوالية من حيث

الوسائل ادلعدة لنقل - ادلراقبة الذاتية- مرحلة تغليف ادلنتوج و الوسم ومطابقتو- أماكن التخزين- الصحية
 .الدواجن و شبكة التوزيع

حيث أسفرت عملية ادلراقبة عن نشاط مذبح واحد و مطابقتو، أما فيما خيص ادلذابح الثالثة األخرى و بعد ادلعاينة 
ادليدانية فهي غري ناشطة و ذلك القرتاح مديرية البيئة غلقهم لعدم حصوذلم على رخصة فتح و استغالل مؤسسة 

 ".مذحبة صناعية:" مصنفة من نوع 



 أما فيما خيص اللحوم احلمراء فقد باشرت ادلديرية عملية مراقبة ميدانية و حتليلية على مستوى ادلقصبات حيث مت 
 عينة من مادة ادلرقاز و قد أسفرت عن عدم مطابقة 27 تدخل على مستوى تراب الوالية و اقتطاع 228تسجيل 

 طن 0.0459 زلضر رمسي ضد التجار ادلخالفني  و حجز كمية من اللحوم و مشتقاهتا قدرت بـ 72  و حترير 23
عدم إجراء ادلراقبة الذاتية، عدم احرتام سالمة ادلنتوج ، : دج و ذلك الرتكاهبم كل من سلالفة  37.981.00بقيمة 

 .  زلالت جتارية03عدم احرتام النظافة و النظافة الصحية، معارضة ادلراقبة أثناء أداء ادلهام، و اقرتاح غلق 

نظرا لعدم وجود منتجني يف ىذا اجملال باشرت ادلديرية ىذا : تحقيق حول مادة المرقاز و اللحم المفروم  
 عينة من مادة ادلرقاز من أجل التحاليل ادلخربية 25التحقيق على مستوى جتار التجزئة و قامت بإقتطاع 

 عينة باإلضافة إىل ذلك مت مراقبة احملالت من 21ادليكروبيولوجية حيث بينت نتائج التحاليل عدم مطابقة 
 .ناحية النظافة و النظافة الصحية و كذا ادلاء و األدوات و األالت ادلستعملة يف التحضري

قامت مديرية التجارة مبباشرة حتقيق حول مطابقة اجلنب الذائب و ذلك مبراقبة وحدة : مراقبة الجبن الذائب  
اإلنتاج الوحيدة على مستوى تراب الوالية وقام األعوان بإقتطاع عينات من ادلنتوج النهائي من أجل التحاليل 

 .الفيزيوكيميائية و ادليكروبيولوجية و اليت أثبتت نتائج التحاليل أهنا مطابقة للمواصفات 
 أربعة عينات من ىذه ادلادة على مستوى ادلنتجيني احملليني 04مت إقتطاع : تحقيق حول مطابقة مادة الخل 

 .مطابقة اللمنتوجاتحيث أسفرت نتائج التحاليل على 

 يتم تسجيل دخول ىذا ادلنتوج عرب ادلركز احلدودي بالعيون مل: تحقيق حول إستيراد و أغذية الكالب و القطط  
 تدخل على مستوى جتار اجلملة و التجزئة 185باإلضافة إىل عدم وجوده يف السوق احمللية بعد أن قام أعوان التجارة ب 

 .ادلتواجديني على مستوى تراب الوالية 
باشرت ادلديرية التحقيق على مستوى جتار اجلملة و : من حيث الوسم  UHTتحقيق حول مطابقة حليب  

 تدخل يف ىذا اجملال باإلضافة إىل إحصاء ادلنتوجات ادلسوقة 273التجزئة ادلتواجدين عرب تراب الوالية وقم األعوان ب 
 .زلليا و مل تسجل سلالفات من حيث الوسم 

 ادلستهلك للحلويات يف شهر رمضان اقتناء و استهالكنظرا لتزايد : تحقيق حول مطابقة زيوت القلي  
باشرت ادلديرية حتقيق حول مطابقة زيوت القلي ادلستعملة لتحضري ىذه احللويات ، حيث قام األعوان 

 عينة غري مطابقة من الناحية 37 عينة من ىذه ادلادة و اليت بينت نتائج التحاليل أن 41بإقتطاع 
 .الفيزيوكيميائية لعدم إستجابتها للمواصفات القانونية 



 الواسع ذلذه ادلواد و ألهنا سريعة التلف و خاصة يف فصل لالستهالكنظرا : تحقيق حول مطابقة المرطبات 
 28 اقتطاعالصيف بسبب احلرارة ادلرتفعة و ظروف عرضها قامت ادلديرية بفتح حتقيق يف ىذا اجملال حيث مت 

  . غري مطابقة17عينة من أجل التحاليل ادليكروبيولوجية أسفرت عن 
فتحت ادلديرية حتقيق حول تسويق مسدس :(مسدس كهربائي تازير  )تحقيق حول تسويق سالح محظور  

 تدخل على مستوى جتار التجزئة عرب تراب الوالية إال أهنم 256 ـكهربائي تازير زلظور ،حيث قام األعوان ب
 .مل يعثروا على ىذا ادلنتوج

  

 تحقيق حول مادة برتقال ذات مصدر إسرائيلي مسببة لألمراض مهربة عبر الحدود المغربية  

باشرت ادلديرية حتقيقا حول تسويق مادة برتقال ذات مصدر إسرائيلي مسببة لألمراض مهربة عرب احلدود ادلغربية 
 تدخل على مستوى زلالت التجزئة للخضر و الفواكو إال أنو مل يتم العثور على ىذه 183حيث قام األعوان ب 

. ادلادة 

 غري الشرعي لرمال االستغالليف إطار زلاربة ظاىرة السرقة و : تحقيق حول نوعية الرمل الموجهة للبناء  
 ثالثة عينات 03 بفتح حتقيق يف ىذا اجملال إذا مت إقتطاع  بتعليمات زللية الشواطئ و الوديان قامت ادلديرية

 . أسفرت عن ضبط عينة مت جلبها من مرملة شلنوعةمن مادة الرمل ادلوجة للبناء من أجل التحاليل
: مراقبة التموين بمادة الحليب المبستر 

 زلضرا 26 تدخال وحترير 131خرجة  ميدانية يف الفرتات الصباحية وادلسائية حيث بلغ عدد التدخالت 09بررلت
 . سلالفة29تتضمن 

 
 

 

 


