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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية بسكرة

 
  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8102 مارساحلصيلة العامة 

  81028102    مارسمارسشهز شهز رقام رقام أأ

  الزقابة اخلاصة مبديزية التجارةالزقابة اخلاصة مبديزية التجارةعممية عممية نتائج نتائج   
  

 2097 عدد التدخالت : **

 312 : المخالفاتعدد  **

 309 المحررة :الرسمٌة عدد المحاضر  **

 54 : عدد إقتراحات الغلق اإلداري **

 49 : قرارات الغلق المبلغةعدد  **

 6 : عدد عملٌات الغلق المنفذة **

  املصاحلةاملصاحلة  غزاماتغزامات  حصيمةحصيمة

   441.440000   : والموافق علٌهالمبلغ المقترح  **

   160.680000   :المبلغ المسدد  **

  حكام القضائية  حكام القضائية  األاأل                                                                                                  

 370 : كماالمرسلة إلى المح لملفات اعدد  **

 212 :   الملفات المعالجةعدد  **

  

  لمعيهات املقتطعةلمعيهات املقتطعة  التحالين املخربيةالتحالين املخربية

 27 عدد العٌنات المقتطعة : **
 ة :  ــواد غذائٌـم -        

                               مواد صناعٌة :  -        
26 
1 

  نـوع التحـالٌـل **
 18 :   فٌزٌوكٌمٌائٌة  - 
 9 :   مٌكروبٌولوجٌة - 
 / :   التجرٌب - 

 نتائج عملٌة التحالٌل  **
 12 مطابقة :   - 
 2 غٌر مطابقة:    - 

 13 عدد العٌنات قٌد التحالٌل : **

 / ات التً لم تجرى لها التحالٌل :عدد العٌن **

  

 



 

 

 
 

  الزقابة  :  الزقابة  :  نصاط نصاط نتائج نتائج   

 التعينيالتعيني
قمع قمع 

 الػضالػض

املمارصات املمارصات 

  التجاريةالتجارية
  اجملموعاجملموع

 2097 1318 779 عدد التدخالت  **

 312 187 125 عدد المخالفات **

 309 187 122 عدد المحاضر المحررة **

      ::    اإلجزاءات التحفظيةاإلجزاءات التحفظية  

  احلجش :احلجش :  --

مع الػضمع الػضقق
 79   عدد عملٌات الحجز  **

 طن 0.8546434   كمٌة المحجوزات  **

 655.660000   قٌمة المحجوزات  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 -   قٌمة الحجز االعتباري  **

 54.570000   قٌمة الحجز العٌنً  **

 

  الػمق اإلداري :الػمق اإلداري :  --

قمع الػضقمع الػض
 8   عدد إقتراحات الغلق **

 5   بلغة عدد القرارات الم **

 -   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 46   عدد إقتراحات الغلق  **

 44   عدد القرارات المبلغة  **

 6   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **

  اإلبتصاديةارابةة امل حصيلة
 



 

 

  :  :    مبمؼ عدم الفوتزةمبمؼ عدم الفوتزة  

  19.617.456050المبلغ اإلجمالً لعدم الفوترة قدر بـ :  --    

  :  :    املهاسعاتاملهاسعات  

  ::  حلةحلةغزامة املصاغزامة املصا  --

 .مبلغأي تم تسدٌد لم ٌقمع الغش :  **      

  441.440000  : الممارسات التجارٌة : تمت الموافقة على مبلغ **      

    160.680000          :    تسدٌد مبلغتم                                                               

  ::  األحكام القضائيةاألحكام القضائية  --

 122   عدد الملفات المرسلة  **قمع الػضقمع الػض

 89   ة عدد الملفات المعالج **

املمارصات التجاريةاملمارصات التجارية
 248   عدد الملفات المرسلة  **

 123   عدد الملفات المعالجة  **

  ::  متابعة الصكاوىمتابعة الصكاوى  --

 مصدر الصكوىمصدر الصكوى
الصكاوى الصكاوى 

 املعاجلةاملعاجلة

الصكاوى قيد الصكاوى قيد 

  املعاجلةاملعاجلة
  اجملموعاجملموع

 4 2 2  مواطنٌن **

 - - - متعاملٌن اقتصادٌٌن **

 - - - آخرٌن **

 4 2 2 اجملموعاجملموع

  ::  اإلجزاءات املتخذةاإلجزاءات املتخذة  --

 2.........المتابعة القضائٌة :   **                                                                

 /...............الغلق اإلداري :  **                                                                

     /............سحـب الشكوى :  **                                                                

 /...............التسوٌة الودٌة :  **                                                                

   1..شكوى غٌر مؤسسة :   **                                                                
 



 

 

 

  :  :      الفزق املختمطةالفزق املختمطة  

  ::    مجارك (مجارك (  ––ضزائب ضزائب   ––) جتارة ) جتارة   املختمطةاملختمطة  ةةنصاط الفزقنصاط الفزق

 6 عدد التدخالت  **

 6  المخالفات المسجلةعدد  **

 6 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 - مبلغ عدم الفوترة  **
 

  ::(  (  صحة صحة   ––نصاط الفزقة املختمطة ) جتارة نصاط الفزقة املختمطة ) جتارة 

 5 عدد التدخالت  **

 1 عدد المخالفات المسجلة  **

 1 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 2.780000 القٌمة المالٌة للمحجوزات  **
 

  ::صحة نباتية (  صحة نباتية (    ––نصاط الفزقة املختمطة ) جتارة نصاط الفزقة املختمطة ) جتارة 

 7 عدد التدخالت  **

 3 عدد المخالفات المسجلة  **

 3 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 109.500000 القٌمة المالٌة للمحجوزات  **
 

  ::بيطزة (  بيطزة (    ––ارة ارة جتجتنصاط الفزقة املختمطة ) نصاط الفزقة املختمطة ) 

 7 عدد التدخالت  **

 2 عدد المخالفات المسجلة  **

 2 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 4.000000 القٌمة المالٌة للمحجوزات  **

  الفارق املختلطة نشاط حصيلة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخمتلف  الهشاطات  والتوعوي  التحسيسي العمل 
 

 

 

 تحقيقاتالو عايهات املتاععات   امل

 00/10/8102  إىل  10/10/8102 من 

 متابعة ومعاينة حمالت املىاد الغذائًة العامة ملنح رخصة بًع 

 اخلبز

 

  يةاأليام اإلعالمية والتحسيس

  82/10/8102  يىو

 اإلشهار التصلًلٌ وآثارهوحتشًشٌ حىل  إعالمٌ يىو 

 

 األعواب املفتوحة واملعارض وخمتلف التظاهارات 

 02/10/8102إىل    08/10/8102من  

 تنظًه أسبىع وطين حىل النىعًة 

  01/10/8102يىو  

 االحتفال بالًىو العاملٌ للنشتهلك

 

 
 

 مديرية التجارة لوالية بسكرة
 ( ، بسكرة الكورس)  01المنطقة الغربٌة رقم 

www.dcwbiskra.dz 
dcbiskra@gmail.com 

ر ر عبعبوالتوعوي والتوعوي العمل التحسيسي العمل التحسيسي 

   وسائل اإلعالم المسموعةوسائل اإلعالم المسموعة

  حصة دلين املستهمكحصة دلين املستهمك
بسرر    بث يومين في األسبوع عبر  ثيير  اعاعرةت حصة -

خصيصرررل الرررت المسرررتهام والمت لمررر   ةالجهويرررة موجهررر
خاق مجل  لاتواصر  ، اإلعر، ،  لمنه اإلقتصلدي ، الهدف

 .التوعية ونش  اليقلفة اإلسته،رية التحسيس ،

  حصة أوضاع السوقحصة أوضاع السوق

بسررر    و  فرري األسرربوع عبرر  ثييرر  اعاعررةبررث يررت حصررة -
خصيصرررل الرررت المسرررتهام والمت لمررر    ةالجهويرررة موجهررر

ت سررريل اليقلفرررة اإلسرررته،رية وررررعا  لاإلقتصرررلدي ، هررردفه
 .ت شيد الممل سلت التجل ية

  حصة االستهالك الصحيحصة االستهالك الصحي
بررث يررو  فرري األسرربوع عبرر  ثييرر  اعاعررة بسررر   ت حصررة -

المسرررتهام  ت شررريد وتوجيرررم واعررر،   لالجهويرررة ، هررردفه
لامحلفظة عات صحتم وثمنم وس،متم ، بمشل رة جم يلت 

   .حملية المستهام
 
اشهل ية خ،  فتر   الصريف وتردخ،ت اعاعيرة ومضلت  -

 في النش ات ال ئيسية لإلعاعة .

 

   
  لإلتصاه بنا..لإلتصاه بنا..

300.03.30.01

300.03.30.06

  ن التجاوزاتن التجاوزاتلإلبالغ علإلبالغ ع

  

  

  

  

  ::  العىنالعىن  وواقيتوواقيت

 بداية من يو  األحد الت غلية يو  الخميس
صبلحل الت غلية  30:33من السلعة 

 الزوا  دب  10:03


