
1 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التجارة

 مدیریة التجارة لوالیة الجزائر
 

13/12/2017 

 مداخلة حول
 افریل 11المؤرخ في  140-17: تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 

أثناء عملیة   النظافة الصحیة والذي یحدد شروط النظافة  2017
 .وضع المواد الغذائیة لالستھالك البشري من طرف أعوان قمع الغش
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 الشؤون القانونیة ورئیس مصلحة المنازعات 
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 اإلنتاج األولي الضوابط المطبقة على
04 

Présentateur
Commentaires de présentation
من أهم الأولويات التفتيش  في هذه المرحلة القيام بكل التحريات للتأكد من عدم وجود بقايا المبيدات أو مواد ملوثة أو أجسام غريبة في المواد الأولية ... 



 المنشآت و التجھیزات الضوابط المطبقة على
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 المنشآت و التجھیزات الضوابط المطبقة على



 التزود بالماء الضوابط المطبقة على
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 اإلنارة و التھویة الضوابط المطبقة على

 یجب أن تكون المحالت و الملحقات كافیة: 
 

 اإلنـــارة

محمیة للوقایة من 
 الفیزیائیة التلویثات

التشكل مصدر لبس قد یضلل 
المستھلك حول حالة المادة 

 الغذائیة

 اصطناعیة طبیعیة
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 صرف النفایات الضوابط المطبقة على
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 النقل الضوابط المطبقة على
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 الصیانة و التنظیف و التطھیر الضوابط المطبقة على
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 الصیانة و التنظیف و التطھیر الضوابط المطبقة على
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 عدم احترام شروط الحفظ  

non respect des conditions de conservation 

 
 احترام شروط الحفظ

respect des conditions de conservation 

 المواد الغذائیة الضوابط المطبقة على
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 ال لبیع الخبز خارج المحل•

 
 
• Non a la vente du 

pain hors du local 

 المواد الغذائیة الضوابط المطبقة على
11 
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 المواد الغذائیة الضوابط المطبقة على



 نعم لألسواق المنظمة
Oui aux marchés organisés 

 
 ال للبیع خارج المحـــل

Non a la vente hors du locale 
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 المواد الغذائیة الضوابط المطبقة على



 المواد الغذائیة الضوابط المطبقة على
11 



 عدم احترام سلسلة التبريد
Rupture de la chaîne de froid  

 

 احترام سلسلة التبريد
Respect de la chaîne de froid  

 

 المواد الغذائیة الضوابط المطبقة على
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على الھواء الطلق و على درجة 
 الحرارة المعتدلة

 في الثالجـــــــة

 عملیة إزالة التجمید

 المواد الغذائیة الضوابط المطبقة على
11 





 التوضیب و التغلیف المواد الغذائیة الضوابط المطبقة على
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 المعالجة الحراریة للمواد الغذائیة الضوابط المطبقة على
13 
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 خطر

 °120 التعقیم    
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البرودة على األحیاء الدقیقة ورسم یبین تأثیر مختلف درجات الحرارة   

Présentateur
Commentaires de présentation
Temperature affects microbial growth. We have already seen the growth curve.Most bacteria found in foods grow best at 28 - 45°C. Some can grow rapidly at 20 - 25°C. Foods should never be kept in warm surroundings for more than one or two hours. In the cold, germs breed slowly. A few can multiply under refrigeration conditions (3-10°C). in the freezer, most live but do not breed.  Boiling and pasteurizing kills germs in a few minutes but it does not kill heat-resistant spores or destroy heat-resistant toxins. That is why cooked food should be eaten immediately.Here we can see a picture of the critical temperatures. This is a good diagram for training people.



التكوین والضوابط المطبقة على المستخدمین   14 



 المستخدمین و التكوین الضوابط المطبقة على
14 



 المستخدمین و التكوین الضوابط المطبقة على
14 



 المستخدمین و التكوین الضوابط المطبقة على
14 



 المستخدمین و التكوین الضوابط المطبقة على
14 



 
  

 
 العرض المنتوجات النقل التوظیب التحویل المادة األولیة  

 الضوابط المطبقة على
 اإلنتاج األولي

 
 الضوابط المطبقة على

 النقل
 

 ضوابط المطبقة علىال
 الغدائیةالمواد 

 

 الضوابط المطبقة على
و التغلیف المواد  التوضیب

 الغذائیة
 

 الضوابط المطبقة على
 التجھیزات والمنشآت 

 



 المیاه دورات  األبواب، الجدران، األرضیة، : الوسط1.

 الثیاب نظافة و الجسدیة النظافة : العاملة الید2.

 جدیدة كانت لو كما جیدة، صیانة : ألجھزةا 3.

 التبرید في جید، توضیب طازجة، حالة في : األولیة المادة 4.

 الخاطئة الحركات التحركات، و التدفق : الطریقة 5.

 

 الید العاملة 

 األجھزة

 القواعد الخمس
 

 المادة األولیة 

 الطریقة

 الوسط



 



 النظافة مقرنتا بعدد التدخالت ورسم بیاني خاص بمخالفة عدم احترام إلزامیة   شروط   الصحیة  

7,59  % 

9,04 % 

3814 

 أكتوبر



 النظافة  ورسم بیاني یمثل مخالفة عدم احترام إلزامیة   شروط   الصحیة 
 مقرنتا بعدد المخالفات اإلجمالیة المسجلة في  تقلیص الخطر الغذائي

60.72  % 
55.47  % 

 أكتوبر



الغلق     إقتراحات عدد  ٪لنسبة 
 مفتشیات قمع الغش الخاصة بانعدام النظافة

46.72 57 

 براقي 5
الوادباب  29  
 دراریة 11
 دار البیضاء 0
 زرالدة 0
 شراقة 21
رایسبئر مراد  8  
 الرویبة 4
 الحراش 33
 سیدي محمد 7
 بوزریعة 0

دايحسین  0  
 

 بئرتوتة 4
 المجموع 122

عدد إقتراحات الغلق اإلداري مرسلة إلى مصلحة المنازعات من طرف المفتشیات    
 2016اإلقلیمیة خالل السنة 



  » النظافة  وعدم احترام إلزامیة   شروط   الصحیة  « عدد المحاضر المتابعة القضائیة خاصة بمخالفة  رسم بیاني یمثل
 2016مقرنتا بعدد الغلق اإلداري المسجلة خالل السنة 
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Tromperie

Défaut d’hygiène

Défaut d’étiquetage

Défaut de sécurité des produits

Autocontrôle

Garantie

Autres

عدم احترام شروط النظافة

عدم مطابقة الوسم 

المنتوجعدم سالمة 

خداع

عدم القیام بالرقابة الذاتیة 
شروط الضمان  إحترامعدم 

أخرى

 أھم مخالفات قمع الغش لسنة 2016



 مفتشیات عدد المحاضر الخاصة بالنظافة اقتراحات الغلق  ٪النسبة 

1,55   ٪  

 براقي 287 0
 باب الواد 240 14
 الدراریة 266 03
 الدار البیضاء 318 0
 زرالدة 103 01
 شراقة 243 04
 بئر مراد رایس 201 05
 الرویبة 252 0
 الحراش 270 02
 سیدي محمد 351 11
 بوزریعة 232 04

 حسین داي 210 02
 

 بئرتوتة 106 01
 مصلحة حمایة المستھلك وقمع الغش 06 01

 المجموع 3085 48

 اإلقلیمیة  المفتشیاتالغلق اإلداري مرسلة إلى مصلحة المنازعات من طرف  إقتراحاتعدد 
  31/10/2017إلى غایة  
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  اقتراحات الغلق  عدد المحاضر الخاصة بالنظافة

 “  عدم احترام إلزامیة   شروط   الصحیة و النظافة”رسم بیاني یمثل مخالفة 
   31/10/2017مقرنتا بعدد الغلق اإلداري المسجلة إلى غایة 



 « عدم احترام إلزامیة   شروط   الصحیة و النظافة»  عدد المحاضر المتابعة القضائیة خاصة بمخالفة  رسم بیاني یمثل
 31/10/2017مقرنتا بعدد الغلق اإلداري المسجلة إلى غایة 
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   عدد المحاضر الخاصة بالنظافة   اقتراحات الغلق

1.55% 



 المكلفة المصالح تقوم أن یمكن :65 المادة       
 و للتشریع طبقا الغش قمع و المستھلك بحمایة
 المؤقت بالتوقیف المفعول، الساري التنظیم
 مراعاتھا عدم ثبت التي  المؤسسات لنشاط

 غایة إلى القانون ھذا في  المحددة للقواعد
 ھذه إتخاد إلى آدت التي األسباب كل إزالة

 الجزائیة بالعقوبات اإلخالل دون التدابیر،
 .القانون ھذا أحكام في علیھا المنصوص

 

 التوقیف المؤقت للنشاط



 و   النظافة شروط إلزامیات إحترام انعدام مشكل من تقلیص لنا یتسنى حتى                
 أنواعھا بكل الغذائیة للمنتوجات  والعرض اإلنتاج مستویات كل على الصحیة النظافة

 افریل 11 في المؤرخ 140-17 :رقم التنفیذي المرسوم ألحكام الصارم التطبیق یجب
 الغذائیة المواد وضع عملیة أثناء الصحیة النظافة و النظافة شروط یحدد الذي 2017

 بھا المعمول واإلداریة القانونیة اإلجراءات تطبیق ضرورة مع البشري لالستھالك
 النظافة إلزامیة بعدم المتعلقة مخالفات رفع عند « لنشاط المؤقت التوقیف»  السیما

 حیث اإلجراء ھذا تنفیذ متابعة على الحرص مع  الغذائیة للمواد الصحیة والنظافة
 الغش قمع عون طرف من المعاینة النقائص كل رفع المخالف المتعامل على  یستوجب

   . مجددا نشاطھ بمزاولة لھ یسمح حتى

 في المذكورة النقائص إلزالة قصوى أھمیة إعطاء علینا یجب أخرى جھة من               
 بدورھا التي و المحررة المحاضر مضمون نوعیة بتحسین القضائیة، المتابعة محاضر

 .القضائیة الھیئات لدى  القطاع عن الجیدة الصورة تعطي

 الخـالصـة



 شكرا على حسن االنتباه
 

 والسالم علیكم ورحمة هللا
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