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 التقرير األول للجنت التحليل اخلاصت باحلملت الىطنيت األوىل حلمايت ادلستهلك

 م8/1/7112

 مقدمــــــت
 

يالحظ من خالل التحليل لمعطيات التقارير الميدانية وماا تاو ر مان معلوماات لاد  
لجنااة التحلياال لن النتاااط تاالير  ااو اليااوم اجول ج ااتاط لوج ااتية مرتتطااة تت اا ين اللجااان 

نية من ناحية وتالخر ا اتالم تعال اللجاان لم اتحقاتىم الا  جاناط  ادم تا ل تعال الميدا
 اااو  الماااديريات والمرتعاااات لا اااراد العااااملين  لااا  م اااتو  الميااادان   ماااا لن  نااااك ق اااور

 او  والتاو  اجلترا ق احد  اللجان و و الحالة الوحيدة  اإلنجاز تح ط الخطة والترنامج
 .م تجاوز ا اداريا  وقد ت مديرية معين تلمانة العا مة

 مااا لن العماال تاالير تتاالخر ت اامية ل سااام المجااالس المحليااة الااذ    ناازال ن ااتقتل 
مناادوتو الموا ااوات والمقاااييس  الاا  جانااط التعااديالت  ااو  ااددترتاايحات جىاااتىم تتا ااا   
واحاااد  11 لااا  اج مااال ماان يومىاااا اجول وذلااك ت ساااا ة  اادد  والتااو لياارت تتااا ل جز ااو
 او جاناط المقار خطاة العمال واإلساا ة الجديادة  نط العدد ال اتقو ترين تخص ال  جا

  و  تاازال المتاتعااة م ااتمرة والمعااايرة لمحطااات المتااتقات النوطيااة وال اااز المقاااييس واجوزان
 .تح ط الحاجة للت لط  ل  ات الية توزيعىم  ل  اللجان
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ا ااااااق المو  اليااااااانول اااااان المالحااااااظ اجمااااااا   لن العماااااال تاااااادل تالتح اااااان خااااااالل اليااااااوم 
الم تمرة وت ىيل  يير من العوا ق تالتعااون والتن ايق ما   م تح ط المتاتعة11/1/1111

 .مختلف الجىات وت تراف و يل قطاع التجارة الداخلية
 ما لن تلخر  دور الت ليواات تا لت  ا قاا   او مىاام اللجاان وحجاة تعادم التوا ال 

و  اادور التطااا ق الخا ااة التاالخر  اا و ااذا ماا  العماال لااد  تعاال رج ااام اللجااان الميدانيااة
ل طااا  اجمااار الاااذ  تل ساااام اللجاااان الميدانياااة و يااارة ل طاااال الطاتعاااة الخا اااة تالتطاااا ق 

والعمال جاار  لتجااوز  ال تلاك  العمال الميادانو او التالخر لو التق اير  او  ينمتررا  لل ييار 
 .اإلت اليات والمجترات ت جل تح نا  م تمرا   و م تو  اجدام

ألعمىىى   إل  دًا دلإلقىى رير ادىىىواردة كخ  ىىة دفىىىل ادميىىدا  واوىىىوعلىىم موىىىإلوج ا   ىى ز 
 -اوإلخ ص اد إل ئج اآلإلية: أمك ادميدا ية م  مدراء مك إلب األم  ة ومح فظة   ع ء، 

قتاال تااعارات التااو تاام توزيعىااا ماان اإلم قا مااة 8/1/1117تساامن تقرياار يااوم اجحااد  .1
وتتاين تالن  ظاة  انعام ماناة ومحااللجان الميدانية لمالك ا نتاطة التجارياة  او اج

ماناااة العا ااامة لدان  اااو ياااالوااارق الميدانياااة التاااو تاتااارت  ملىاااا  عاااال   اااو الم ااادد 
 . رق  و المحا ظة  3 رق  و اجمانة و 9 ريق  11تلغ والمحا ظة 

لاا  الورقااة العاتاارة المتخلوااة  ان العماال ولاام تحاادد مااا الام يتاار تقرياار لجنااة المتاتعاة  .1
 ت ن  اتعار تلك المديرية تا لتزام تالنزول الميدانو  و المديرية التاتعة لىا حت  ي

لمااالك حاادد تقرياار المتاتعااة  اجمااالو ا تااعارات الم االمة ماان قتاال اللجااان الميدانيااة  .3
( اتاعار 151لات المحاالت التجارياة  ( اتاعار مي399اجنتطة  التجارياة  ادد ا  

 ن تلك المحالت .يو ا مام و نلد يحديتم تلم و 
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 ماال الوارق الميدانياة تمعادل لزال ت درت آن مديرية لنة  المتاتعة لظىر تقرير لج .4
 .تعارا( 131 

ماان مااالك اجنتااطة   التجاريااة ل تااعارات  6ر اال   ةتساامن تقرياار لجنااة المتاتعاا .5
ومرا ااز  و ناااوينولاام تحاادد ا اامام مديريااة تنااو الحااارث  قااط ت االيمىم  ااو التااو تاام 
والتعامال معىام  عر اة  اتط ر ساىممتاعارات حتا  يت ان  للجناة اإل لتلاكالرا سين 

 .و ق اجنظمة واللوا ح النا ذة

ن الميدانياااة اللجااال ماااال ا ت ااام ال اااعوتات التاااو واجىااالحااادد تقريااار لجناااة المتاتعاااة  .6
تاااالخر  اااارف تميلاااات  ااااو  ول ماااان الحملااااة الميدانيااااةلليااااوم اج لينااااام تلديااااة مىامىااااا

ونج اااد  لااا  تاللجاااان الميدانياااة الخا اااة تمحا ظاااة  ااانعام  الم اااتحقات الخا اااة 
ساارورة  اارف م ااتحقات اللجااان الميدانيااة الخا ااة خ و ااا  محا ظااة  اانعام   

 نظرا  لتعد الم ا ات وحت    ت ون  تتا   و تدنو اجدام المتوق  للحملة.

داريااااة التااااو حااااديت  ااااو المياااادان تااااين تقرياااار لجنااااة المتاتعااااة لنااااواع المخالوااااات اإل .7
ة معاااين تعمااال محاسااار ساااتط قياااام مااادير  ااارع ال ااانا ة تمديرياااوالمقت ااارة  لااا  
تالمخالوااة لخطااة لمااواد اذا يااة منتىيااة ال ااالحية (  ةمنطقااة  ال اانينللت ااطات  ااو 

معااالو  اان العماال تح ااط توجيىااات ماادير الواارع تالمديريااة وقااد تاام توقيااف   الااوزارة
ا ااادة توجيااض ل سااام اللجااان الميدانيااة  ونقتاار    خاارآتااعار اخ / الااوزير حتاا  اج

 الر ي ية لخطة النازول الميادانو حتا    تت ارر نواس المخالوااتتا لتزام تاج داف 
 .وا جتىادات  و تنويذ الخطة
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ال مياااات التاااو تااام ح ااار ا  اااو  اااو ار اااة العملياااات لن تقريااار لجناااة المتاتعاااة  ذ ااار .8
(  اااااايس قمااااااح 3111 تل اااااات والتااااااو مخاااااازن مديريااااااة ال ااااااا ية تلمانااااااة العا اااااامة 

ين تلاااااد المنتااااال و  ا  ااااام ولااااام يتااااا  رزل(  ااااايس 1111(  ااااايس دقياااااق و 3111و 
 مالااا   ااادتاإلساااا ة  يىاااا ح ااار الالتاااو تااام  ةالتجاريااا توالمحاااالللمخاااازن التجاااار  
وناااار  توجيااااض اللجااااان الميدانيااااة ا لتاااازام   ل اااال  اااايس تااااال يلو جاااارام ةال ااااعتحديااااد 

 .و ق ا  تمارة المطلوتة تا ت مال التيانات

ماان ار ااة العمليااات ولجنااة المتاتعااة نقتاار  لن ت ااون التقااارير المنجاازة وتنااام   ليااض       
ل ياار تو اايال  ليااتم اتخاااذ القاارار ال ااحيح  نااد التحلياال للمعلومااة  و ااذلك   اال تقرياار 

 الحملة  ن التقرير اليومو المر وع من قتل ار ة العمليات .

 .يلزم توسلوا تا طالع والتوجيض تما      
 

 وتقبلىا خالص حتياتنا ,,,,
 

   نعمان عبداهلل عبدالىيل        
 جلنت  التحليل رئيس           

 وكيل الىزارة لقطاع التجارة الداخليت
  
  

 
 
 


