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 2013نتائج  المراقبة اإلقتصادية لسنة  -1
 

 سلالفة 2464 تدخال يف ادليدان أدت اىل معاينة 10238 سجل أعوان ادلراقبة 2013             خالل سنة 
: متعلقة باجلودة و قمع الغش و بشفافية و نزاىة ادلمارسات التجارية ىذه ادلخالفات اصلر عليها

 زلضرا رمسيا للمتابعة القضائية2440حترير  .
  دج 43.733.995,11: مبلغ عدم الفوترة قدر بـ.  
  11,763889حجز مواد غري صاحلة لإلستهالك ، غري مطابقة للمواصفات أو سلع غري مفوترة بكمية تقدربـ 

   .دج  712.635,86طن و مببلغ يساوي 
  و لعدم احًتام شروط النظافة و النظافة الصحيةأ زلل جتاري لعدم القيد يف السجل التجاري 235غلق .

   عينة من ادلنتوجات قصد التحاليل260اقتطاع . 
 نتائج المراقبة حسب األهداف المسطرة -2

المتعاملين  الهدف
 الميرمجين

 نسبة اإلنجاز عدد المحاضر المحررة عدد التدخالت

 % 85.61 601 3458 4020 تقليص الخطر الغذائي
 %   105.67 115 949 868 أمن المنتوجات
 %113.24 848 4316 3800 إعالم المستهلك

 %392.69 689 1030 228 التجارة الغير شرعية
 %320 157 190 60 تطهير التجارة الخارجية
 %  00 00 00 00 احترام حرية المنافسة

 % 58.33 30 296 550 أخرى

 %105.67 2440 10238 9526 المجموع
    

 الرقابة اإلقتصادية و ادلنازعات
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من التدخالت وجهت  %33.76  نالحظ أن2013    من خالل اجلدول الذي يبني نتائج الرقابة خالل سنة
إلعالم ادلستهلك بالنظر لألمهية القصوى اليت يقتضيها ىذا اجلانب يليو جانب تقليص اخلطر الغذائي بنسبة تقدر بـ 

حيث مت تكثيف اجلهود %10.06بلغت اإلصلاز ، أما من حيث تطهري التجارة الغري شرعية  فإن نسبة % 33.76
. يف ىذا اجملال من أجل تطهري القطاع

برنامج بـ ل نسجل نسبة تنفيذ ل2013   و بادلقارنة مع العدد اإلمجايل للمتعاملني ادلربرلني للمراقبة خالل سنة 
.  و ىذا ما يبني أن النتائج احملققة تتوافق و األىداف ادلسطرة107.47%

 : و تعود أسباب ىذه النتائج االجيابية لعدة عوامل نذكر منها على اخلصوص
 بلدية مع 24تكثيف خرجات ادلراقبة ادليدانية طوال السنة لضمان تغطية كافية للنسيج التجاري للوالية عرب  

احلرص على احًتام الربامج ادلسطرة ذلذا الغرض و التقييم ادلنتظم و الدوري جلهاز الرقابة و من جهة أخرى 
 االلتزام بتوجيهات ادلصاحل اخلارجية يف نفس الشأن؛

 االستغالل األمثل لإلمكانيات البشرية و ادلادية ادلتوفرة و تسخريىا يف ادلهام الرقايب؛ 
 إجراء سلتلف التحقيقات االقتصادية؛  
الذي مسح بتسجيل   (ضرائب–جتارة )و  ( بيطرة–جتارة )مواصلة تفعيل سلتلف الفرق ادلختلطة ال سيما  

 نتائج مرضية يف مراقبة سلتلف القطاعات؛
 النشاط يف إطار اللجان الوالئية؛ 
تكثيف عمليات ادلراقبة التحليلية للمواد احلساسة من خالل برنامج سنوي منتظم ال سيما خالل ادلوسم  

الصيفي الذي يعرف عادة تزايدا يف الطلب على ىذه ادلواد خاصة و أن ىذا ادلوسم متزامن مع شهر 
 .رمضان

 .التنسيق بني سلتلف مصاحل القطاع من أجل ضمان محاية ادلستهلك وقمع سلتلف أساليب الغش 
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 :2013 و 2012، 2011تطور نتائج المراقبة خالل السنوات  -3

 
 الممارسات التجارية قمع الغش التعيين

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
عدد 

 التدخالت
3329 5983 5423 3063 3835 4815 

عدد 
 المخالفات

933 814 777 2251 1620 1687 

عدد 
المحاضر 

 الرسمية

904 801 773 1514 1311 1667 

عدد قرارات 
 الغلق

69 34 13 209 154 222 

كمية 
 (طن)الحجز

10,29 33,67 11,764 115,5 10 00 

قيمة 
 (دج)الحجز

1.121.739,00 4.530.457,00 712.635,86 921.420,0 160.000,0 00 
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 قمع الغش 

 : توزيع المخالفات المسجلة حسب طبيعتها  -4
 :في مجال النوعية و قمع الغش  - أ

 2013 سنة المخالفات
 373غياب النظافة داخل المحالت 

 165غياب المراقبة الذاتية  
 48 عرض للبيع منتوج فاسد

 58عدم إحترام إلزامية سالمة المنتوجات 
 91عدم إحترام إلزامية الضمان و أمن المنتوجات 

 42أخرى 
 777المجموع 
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 مقارنة % 48.05     نالحظ أن انعدام غياب النظافة داخل احملالت كانت أكثر ادلخالفات ادلعاينة بنسبة 
سلالفة عدم احًتام ، أما فيما خيص %21.23  بنسبة غياب ادلراقبة الذاتيةمبجمل ادلخالفات ادلسجلة، تليها سلالفة 

. % 11.71 فقد مثلت نسبة  الزامية الضمان و أمن ادلنتوجات
 

 
 
 

  :في مجال الممارسات التجارية - ب
 2013 سنة المخالفات

 775عدم اإلعالم باألسعار و التعريفات 
 50عدم الفوترة  

 31 تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاريممارسة 
 284 عدم إشهار البيانات القانونية

 122عدم القيد في السجل التجاري 
 335 حيازة محل  دون قارممارسة نشاط تجاري 

 90أخرى 
 1687المجموع 

46%

3%2%

17%

7%

20%

5%

2013سنة 

عدم اإلعالم باألسعار و التعريفات

عدم الفوترة 

ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل 
التجاري

عدم إشهار البيانات القانونية

عدم القيد في السجل التجاري

ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل 
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 تتمثل أساسا يف عدم إحًتام نزاىة و 2013 األوىل لسنة التسعة أشهر           أىم ادلخالفات ادلسجلة خالل 

، أما عن  % 45.94شفافية ادلمارسات التجارية ال سيما عدم اإلعالم باألسعار و التعريفات بنسبة تساوي 
 ؛  % 28.93ادلخالفات ادلتعلقة بالسجل التجاري فقد مثلت نسبة 

 

 
 
 

 :  الحصيلة المتعلقة بالرقابة التحليلية -5
 

 منها على % 90,87 عينـة للتحاليـل ادليكروبيولوجيـة و الفيزيوكيميائية260           باشرت ادلديرية بـإقتطاع 
دتثلت أساسا  يف ادلواد احلساسة و السريعة التلف كادلرقاز، ادلثلجات و مستوى قطاع اإلنتاج الغذائي، و  قد 

ادلرطبات باإلضافة إىل مصربات الطماطم و ادلشروبات الغازية إضافة إىل مواد التنظيف و التجميل البدين و قد ثبت 
 . غري مطابقة للمواصفات و ادلقاييس ادلعمولة هبا% 28,55من خالل النتائج أن 
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  :حصيلة الرقابة في إطار الفرق المختلطة -6
 

  :حصيلة المراقبة للفرقة المختلطة الخاصة بالجودة و قمع الغش-  أ 
و تعزيز برنارلها ببعض يف إلطار الفرق ادلختلطة نشاط مواصلة ال بالًتكيز على 2013         قامت ادلديرية سنة 

من القيام  (قياسات قانونية– صحة، جتارة – بيطرة، جتارة – جتارة  )دتكنت سلتلف الفرقعليو فقد التحقيقات و 
+  منها خاصة بالفرقة ادلختلطة جتارة %54أكثر من  ) تدخال 364: خرجة مراقبة و سجلت على إثرىا120بـ

قياسات  ) دج139624.63: طن بقيمة0.2513 زلضر،كمية زلجوزات تقدر بـ 82  سلالفة،حترير 86، (بيطرة
 (شرعية، مواد جتميل و آالت للوزن غري مطابقة

-  ضرائب –تجارة )بالممارسات التجارية حصيلة المراقبة للفرقة المختلطة الخاصة -  ب 
  (جمارك

 08 بإعادة تفعيل نشاط الفرقة ادلختلطة جتارة، ضرائب و مجارك حيث قامت مبراقبة 2013دتيزت سنة 
 06و قد أسفرت عمليات الرقابة عن حترير ( مستوردين و تاجر مجلة03 منتجني،04)متعاملني اقتصاديني

بيع بدون فوترة، حيث يقدر ادلبلغ االمجايل لعدم الفوترة بـ /شراء: زلاضر رمسية الرتكاهبم سلالفة
 . دج27.2136.115,11:
 

  :الرقابة في إطار اللجان الوالئية– ج 

 :سامهت ادلديرية يف العديد من مهام الرقابة يف إطار اللجان الوالئية ادلشًتكة نوجزىا يف ما يلي
 اللجنة الوالئية المكلفة بمراقبة و تفتيش المؤسسات المستقبلية للجمهور خالل الموسم  

  :الصيفي
استهلت اللجنة نشاطها بداية شهر جوان حبملة حتسيسية واسعة لقطاع اخلدمات و مشلت العديد من بلديات الوالية 

  :ال سيما الساحلية منها لتباشر بعد ذلك يف تنفيذ برنامج رقايب ردعي اسفر على النتائج التالية
  (بن مهيدي-الطارف-  الشط–برحيان - السوارخ- القالة  ) 06 :البلديات ادلراقبة 

  150 : عدد التدخالت 
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 إطعام كامل، اطعام سريع، مقاىي، حلويات و مرطبات على مستوى الشواطئ :األنشطة ادلستهدفة 

  10:  عدد احملاضر الرمسية احملررة 

  غياب الشروط الصحية، شلارسة نشاط جتاري دون التسجيل يف السجل التجاري:ادلخالفات ادلعاينة . 

 

 :لرخص أو االعتمادلمتابعة األنشطة المقننة الخاضعة 
 :    يلخص اجلدول التايل سلتلف الطلبات للرخص و االعتمادات اليت قامت ادلديرية مبعاينة احملالت اخلاصة هبا

 الطلبات التي حضيت بالموافقة عدد الطلبات االعتماد / الرخصة 
 130 159 بيع الخبز

 01 02 قاعات الحفالت

 17 23 قاعات األنترنات
 32 38 اإلطعام المحدود

 22 35 المقاهي
 02 03 قاعات األلعاب

مخبزة، محطة " المؤسسات المصنفة
 "الخ...خدمات

05 05 

        244 265 موعجالم

 
 

 
 

 : أهم التحقيقات اإلقتصادية المنجزة -7



 
 

 

10 

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 
 :حيث اصلزت عملية ادلراقبة على مرحلتني: مراقبة المشروبات الغازية

 مرحلة حتسيسية واليت مت من خالذلا تقدمب تعليمات وتوجيهات حول الوسم واستعمال :المرحلة األولى 
 .ادلضافات الغذائية ادلصرح هبا وكذا بعض التوجيهات اخلاصة بادلمارسات التجارية خاصة الفوترة

 مشلت اقتطاع العينات قصد التحليل الفيزيوكميائي وادلكروبيولوجي  :المرحلة الثانية . 

 
: و القدرة الشرائية للمواطن متابعة تدابير الحفاظ على فرع الدواجن

 
اذلدف من ىذا التحقيق ىو متابعة التدابري اليت اختذهتا السلطات العمومية و ادلتمثلة يف اإلعفاء من احلقوق اجلمركية 

 و ىذا 2013 إىل غاية الفاتح أوت 2012و الرسم على القيمة ادلضافة خالل الفًتة ادلمتدة من الفاتح سبتمرب 
. قصد احلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني و احلفاظ على فرع الدواجن

: و يف ىذا الصدد مت العمل خالل رلريات التحقيق على
  متابعة تدابري احلفاظ على فرع الدواجن من خالل ختصيص فرقة للتدخل خالل الفًتة ادلعنية لدى سلتلف

  تربية و تسويق الدواجن؛اإلنتاج وادلتدخلني يف سلسلة 
  التهريب؛تسطري برنامج رقايب للوقاية من كل زلاولة لتحويل وجهة ىذه التدابري من خالل ادلضاربة أو 
 رصد مؤشر األسعار للحوم البيضاء. 
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: حصيلة التسممات الغذائية -8

    من خالل ادلتابعة ادلنتظمة دلصاحل ادلديرية دللف التسممات الغذائية وعلى ضوء ادلعلومات ادلستقاة على مستوى 
 و يعود ىذا لعدة عوامل لعل  الوالية،على مستوىتسمم غذائي   أيمت تسجيلمل يمصاحل مديرية الصحة والسكان 

أمهها التأثري اإلجيايب للحمالت التحسيسية و اإلعالمية ادلكثفة اليت بادرت هبا ادلديرية جتاه سلتلف شرائح ادلستهلكني 
. وكذا الربنامج الرقايب الردعي ادلنفذ طوال السنة ادلنفرطة

 : حصيلة الرقابة للمصالح المساعدة -9
أمن وطين ) ملف متابعة قضائية زلرر من طرف ادلصاحل ادلساعدة 237 2013تلقت مديرية التجارة لسنة 

 زلضر خيص سلالفة عدم 25 سلالفة تتعلق بعدم القيد يف السجل التجاري، و 159تضمنت  (درك وطين+ 
 سلالفة أخرى متعلقة أغلبها بشروط 61 دج، باإلضافة إىل 1.213.215,00الفوترة بقيمة تقدر بـ 

 قرار لغلق احملالت التجارية و ذلك وفقا 78ادلمارسات التجارية، و على اثر احملاضر احملررة مت اقًتاح 
 .لإلجراءات القانونية ادلعمول هبا

  :نتائج المراقبة اإلقتصادية على مستوى الحدود -10
كغ مـن ادلواد ادلستوردة و 678طن و  38676ثل مي تصريح باإلسترياد 1345سجلت مفتشية احلدود بالعيون 

 رخصة لدخول ادلواد 1019و  قد مسحت عمليات ادلراقبة مبنح .دج  6665813257بقيمة امجالية قدرت بـ 
:  عملية استرياد  لألسباب التالية 13ادلستوردة ادلطابقة يف حني مت رفض دخول 

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

.  ضد ادلستوردينزلضر رمسي 12و قد أدت ادلراقبة عند احلدود اىل حترير 
 
 
 النشاطات التحسيسية واإلعالمية 
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:  من أبرز ىذه األنشطة نذكر على التوايل 

: لفائدة متربصي مراكز التكوين المهني و تالميذ المؤسسات التربوية حملة توعوية -11
دتت ىذه احلملة التحسيسية على مستوى مراكز التكوين ادلهين و ادلؤسسات الًتبوية بالتنسيق مع مديريات الًتبية و 

. التكوين ادلهين و التمهني إىل إرساء ثقافة استهالكية سليمة لدى الشباب

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

األجهزة العلمية اخلاصة حبقيبة التفتيش و كذا توزيع مطويات  مع شرح كيفية استعمال DATA SHOWفيديو جبهاز 
. حتتوي على إرشادات و نصائح حلماية ادلستهلك

و منتهية الصالحية لتعريف ادلًتبصني ألوسم غري مطابقة  من حيث ا   عرض بعض ادلنتوجات الغذائية و الصناعية 
.  و التالميذ مدى خطورهتا على صحة و أمن ادلستهلك 

 :القافلة الوطنية للوقاية من التسممات الغذائية  -12
حتسبا دلخاطر التسممات الغذائية و حتت شعار مسؤولية ادلستهلك من التسمات الغذائية ،مت تنظيم القافلة الوطنية 

 و مت من خالذلا 19/05/2013 إىل غاية 10/05/2013للوقاية من سلاطر التسممات الغذائية إبتداءا من 
 .تقدمي أرشادات و نصائح للمواطنني ، ليبقى اذلدف من ىذه القافلة تكريس ثقافة إستهالكية لدى ادلستهلكني

و قد سخرت ادلديرية كل الوسائل ادلادية و البشرية الالزمة قصد إصلاح فعاليات ىذه التظاىرة من مطويات و 
فيديوىات مع تنظيم معرض مصغر خاص بالتعريف مبهام مديرية التجارة و قد عرف صدى واسع يف أوساط 

 .ادلستهلكني

  

 :التغطية االعالمية -13



 
 

 

13 

شىت ادلواضيع و ببث حصص إعالمية وحتسيسية عرب إذاعة الطارف اجلهوية نشطتها إطارات من ادلديرية و ذلك 
 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 ضمان مناوبة بعض القطاعات التجارية خالل األعياد الرمسية و الدينية. 

 
 
 

 حصيلة شهر رمضان 

  سلالفة متعلقة باجلودة و 614 تدخال يف ادليدان أدت اىل معاينة 2448خالل شهر رمضان سجل أعوان ادلراقبة 
 قمع الغش و بشفافية و نزاىة ادلمارسات التجارية ىذه ادلخالفات اصلر 

   زلضرا رمسيا للمتابعة القضائية 603حترير . 
  دج6.632.320,00قيمة عدم الفوترة   
  طن و مببلغ 05,127387حجز مواد غري صاحلة لإلستهالك او غري مطابقة للمواصفات بكميـــة تقدر بـ

 دج  178.157,00يساوي 
  زلال جتاريا لعدم القيد يف السجل التجاري او لعدم احًتام شروط النظافة و النظافة الصحية 16غلق . 
   عينة من ادلنتوجات قصد التحاليل 37اقتطاع . 

2013حصيلة شهر رمضان  


