
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجلمهورية اجلشائزية الدميقزاطية الشعبية 

وسارة التجارة 

 مديزية التجارة لوالية عنابة
مكتب تزقية اجلوودة و العالقات مع 

 احلزكة اجلمعوية

 

  تـحــت شــعـــار

 مكافحة التبذيز الغذائي مسؤولية

  اجلميع

 

 

 

 

 

شراء الخبز بقدر كاف حتى ال نلجأ  

 .لرمٌه 

تحمٌص الخبز القدٌم و استغاللــه  

 .أثناء الفطور 

 القٌام بعملٌة رحً الخبز الٌابــس  

و استعماله فً تحضٌر العدٌد مـن 

 .األطباق و الحلوٌات 

وضع حاوٌات خاصة برمــً الخبـز  

لتفادي خلطه مع القمامة واستعماله 

 .كغذاء إضافً للمواشً

التصــدق بالطعـام الجاهـــز علـــى  

 .الفـقـراء و المـساكٌــن 

. 

انتـشـرت ظـاهـرة رمـــً الخـبـز مــع الـنفـاٌـات 

حـٌـث أنـهــا وصفــت بـالمعــــضلة الحقـٌــقٌـــــة 

التـً ٌـواجــهـهـا األعـــــوان المكـلفــون بـجـمــــع 

النفــاٌــات أو كـنــس األحـٌــاء و أنـهــا تـوقـعـهــم 

فـــً ورطـــة كــــون تـركــهــا  ٌـعـــد تـقـصٌـــــرا 

أو جـمعـهـا مع القــــاذورات ٌـعـتــــبـر سلـــوكــــا 

 .خـاطئـا 

أكــوام الخـبـز تـضـع مـؤسـسـات 

 :النظـافـة فــً مـأزق 

 

 

 :لنـتفـادى رمــً الخبــــز 

 

 

               لمزٌد من المعلومات اتصلوا بنا :

:038425736  

:038425745 

.dz www.dcwannaba 

 



 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجــاوزة  حـد  االعـتـدال  فــً الطـعـــام  

و الشــراب و الـلبــاس و اـلسـكـن  و هــً عـــادة 

سـٌئــة لــدى الـمسـتهــلك  ٌـنهــى عـنهــا الـدٌــن 

إن :"اإلسـالمـً و ذلــك حـسـب قــولــه تـعــالـى 

المـبـذرٌـن كــانــوا إخــوان الشـٌـاطـٌـن و كــان 

  .27/ اإلســراء " الشـٌطــان لـربـه كــفــورا 

 ولـكـون الـتبـذٌــر ظـاهــرة تـعـرف انـتشـارا واسعـــا 

 فــً بــلدنا وال سـٌـمـا لبعـض المنتـوجات األسـاسٌـة 

 ذات االســتهـالك الـواسـع و المدعـم مـــن طـــرف 

 (الخـبـز ، فـرٌـنـة ، زٌـت ، وقـود ومــاء )الـدولـة 

 :فـٌمكـن تـلخـٌص صـــور تـبـذٌـرهـا كــالتــالـً )

 

 

 

الـتبـذٌـر فـً شــراء األطـعـمـة ممــا ٌـــؤدي  

 .إالـى فـســادهـــا و إلـقــائهــا بــالقـمــامــة  

 .اإلســراف فــً تـنــاولهــا  

 .اإلســراف فــً الـمٌــاه  

 

 

 اإلسـراف فـً إلـقــاء الـقمــامة  فً الشوارع  

و الــذي ٌـــؤدي إلــى تـلوث البٌـئــة و  تــشــوٌـه 

 .مـنظـرهــا و القـضاء عـلـى جـمــالهــا 

 

 

 

عدم تقدٌر نعمة المال التً انعم هللا بها على  

 .اإلنسان 

 .غٌاب الثقافة االستهالكٌة 

 .الخوف من ندرة المادة  

عدم السٌطرة على رغبــات واحتٌاجــات  

المستهلك المبالغ فٌها خاصة فً  شهر 

 .رمضان  الكرٌم 

 

 

 

 

 

 

. 

ضٌـاع نعـمة المـال فـً غـٌـر حـقـها مـما  

 .ٌــؤدي إلـى انـتشـار الفـقـر 

 تحـول المجـتمـع إلـى مجـتـمع مسـتـهـلـك  
 .     و مسـتهــتـــر

 .البـدانـة التـً هـً مقـدمـة ألمراض كـثٌـرة 

تـلــوث الـبٌـئـة بـسبـب كـثــرة الفـضـــــالت     

 .و المـأكــوالت فــً الشـوارع والطـرقـات 

 

ٌعد الشعب الجزائري أكثر الشعوب على  
مستوى العالم استهالكا  لمادة الخبز و 
أكثرهم تبذٌرا لها بشكل مبالغ فٌه حٌث 

تقدر كمٌات الخبز المرمات ٌومٌا بالمزابل 

 مالٌن خبزه بالنسبة للفرد 5 إلى 2حوالً 

الواحد  و هذا الوضع ٌعتبر نادرا حدوثه 
خاصة  وأن الدولة تدعم هذه المادة مما 
ٌؤثر سلبا على اقتصادنا الوطنً و ٌكبده 

خسائر كبٌرة تنعكس علٌنا جمٌعا و 
وإن احتسبنا .  تجعلنا نتحمل المسؤولٌة 

سعر الخبز مع عدد األسر سنجد بـأنـنـا 

 ملٌــــون دٌنــار ٌـومٌــا فـً 60نضـٌــع 

 21 مـا ٌعــادل أيالمـزابــل  كحد أدنى 

ملٌــار دٌنــار سنـوٌــا وهـً بـالتقـرٌب 
 . تـكلـفــة بنــاء ثالثة مــدارس ابـتـدائـٌــة

 

 

 

األسـالــٌــب المتـــبعــة لمكــافـحـة الـتـبذٌـــر 

 الغـــذائــً
 :مـفـهـــوم التـبــذٌــر

 

 :صــــور الـتبــذٌـــر 

 

 :أسبــاب اإلسـراف و التبـذٌــر

 

عــواقـب التـبـذٌــر الـغـذائــً 

: 

 

 :مكــافحــــة تـبـذٌـــر الخــبـــز 


