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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية بسكرة

 
  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8102 ماياحلصيلة العامة 

  81028102    مايمايشهز شهز رقام رقام أأ

  الزقابة اخلاصة مبديزية التجارةالزقابة اخلاصة مبديزية التجارةعممية عممية نتائج نتائج   
  

 4392 عدد التدخالت : **

 698 : المخالفاتعدد  **

 696 المحررة :الرسمٌة عدد المحاضر  **

 85 : عدد إقتراحات الغلق اإلداري **

 41 : قرارات الغلق المبلغةعدد  **

 37 : عدد عملٌات الغلق المنفذة **

  املصاحلةاملصاحلة  غزاماتغزامات  حصيمةحصيمة

   823.920000   : والموافق علٌهالمبلغ المقترح  **

   118.400000   :د المبلغ المسد **

  حكام القضائية  حكام القضائية  األاأل                                                                                                  

 713 : كماالمرسلة إلى المح لملفات اعدد  **

 237 :   الملفات المعالجةعدد  **

  

  لمعيهات املقتطعةلمعيهات املقتطعة  التحالين املخربيةالتحالين املخربية

 15 عدد العٌنات المقتطعة : **
 ة :  ــواد غذائٌـم -        
                               مواد صناعٌة :  -        

15 
/ 

  نـوع التحـالٌـل **
 5 :   فٌزٌوكٌمٌائٌة  - 
 10 :   مٌكروبٌولوجٌة - 
 / :   التجرٌب - 

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

 3 عدد العٌنات قٌد التحالٌل : **

 / ٌنات التً لم تجرى لها التحالٌل :عدد الع **

  

 



 

 

 
 

  الزقابة  :  الزقابة  :  نشاط نشاط نتائج نتائج   

 التعينيالتعيني
قمع قمع 

 الػشالػش

املمارصات املمارصات 

  التجاريةالتجارية
  اجملموعاجملموع

 4392 2065 2327 عدد التدخالت  **

 698 323 375 عدد المخالفات **

 696 323 373 عدد المحاضر المحررة **

      ::    اإلجزاءات التحفظيةاإلجزاءات التحفظية  

  احلجش :احلجش :  --

مع الػشمع الػشقق
 220   عدد عملٌات الحجز  **

 طن 2.676658   كمٌة المحجوزات  **

 1.411.308000   قٌمة المحجوزات  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 -   قٌمة الحجز االعتباري  **

 -   قٌمة الحجز العٌنً  **

 

  الػمق اإلداري :الػمق اإلداري :  --

قمع الػشقمع الػش
 7   عدد إقتراحات الغلق **

 2   عدد القرارات المبلغة  **

 2   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 78   عدد إقتراحات الغلق  **

 39   عدد القرارات المبلغة  **

 35   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **

  اإلبتصاديةارابةة امل حصيلة
 



 

 

  :  :    مبمؼ عدم الفوتزةمبمؼ عدم الفوتزة  

  124.318.848003المبلغ اإلجمالً لعدم الفوترة قدر بـ :  --    

  :  :    املهاسعاتاملهاسعات  

  ::  غزامة املصاحلةغزامة املصاحلة  --

 .مبلغأي تم تسدٌد لم ٌقمع الغش :  **      

  823.920000  : الممارسات التجارٌة : تمت الموافقة على مبلغ **      

    118.400000          :    تسدٌد مبلغتم                                                               

  ::  األحكام القضائيةاألحكام القضائية  --

 373   عدد الملفات المرسلة  **قمع الػشقمع الػش

 120   عدد الملفات المعالجة  **

املمارصات التجاريةاملمارصات التجارية
 340   عدد الملفات المرسلة  **

 117   عدد الملفات المعالجة  **

  ::  متابعة الشكاوىمتابعة الشكاوى  --

 مصدر الشكوىمصدر الشكوى
الشكاوى الشكاوى 

 املعاجلةاملعاجلة

الشكاوى قيد الشكاوى قيد 

  املعاجلةاملعاجلة
  اجملموعاجملموع

 5 4 1  مواطنٌن **

 2 2 - متعاملٌن اقتصادٌٌن **

 - - - آخرٌن **

 7 6 1 اجملموعاجملموع

  ::  اإلجزاءات املتخذةاإلجزاءات املتخذة  --

 /.........المتابعة القضائٌة :   **                                                                

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

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

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

   /..شكوى غٌر مؤسسة :   **                                                                
 



 

 

 

  :  :      الفزق املختمطةالفزق املختمطة  

  ::    مجارك (مجارك (  ––ضزائب ضزائب   ––) جتارة ) جتارة   املختمطةاملختمطة  ةةنشاط الفزقنشاط الفزق

 1 عدد التدخالت  **

 1  المخالفات المسجلةعدد  **

 1 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 118.270.655046 مبلغ عدم الفوترة  **
 

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

 - عدد التدخالت  **

 - عدد المخالفات المسجلة  **

 - عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 - القٌمة المالٌة للمحجوزات  **
 

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

 - عدد التدخالت  **

 - عدد المخالفات المسجلة  **

 - عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 - القٌمة المالٌة للمحجوزات  **
 

  ::بيطزة (  بيطزة (    ––ارة ارة جتجتنشاط الفزقة املختمطة ) نشاط الفزقة املختمطة ) 

 20 عدد التدخالت  **

 5 عدد المخالفات المسجلة  **

 5 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 120.000000 القٌمة المالٌة للمحجوزات  **

  الفارق املختلطة نشاط حصيلة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخمتلف  الهشاطات  والتوعوي  التحسيسي العمل 
 

 

 تحقيقاتالو عايهات املتاععات   امل

 30/15/8102  إىل  10/15/8102 مً 

 متابعة ومعايية حمالت املواد الغذائية العامة مليح

 اخلبز رخصة بيع  

 متابعة ىشاط دور احلضاىة

 

  األيام اإلعالمية والتحسيسية

  01/15/8102  يوو

 "التجنيعات االقتصاديةتيظيه يوو إعالمي حتشيشي حول "

 13-13وفق األمز رقه 

 

 احلمالت التحسيسية والتوعوية

 30/15/8102إىل    10/15/8102مً  

خزجات ميداىية حتشيشية لفائدة تالميذ املؤسشات الرتبوية 

  لتكويً املهين والتنهنيومرتبصي ا

اىطالق فعاليات احلنلة الوطيية التحشيشية "إستهلكوا ما هو 

 صحي، جتيبوا التبذيز" ببشكزة

 

 
 

 مديرية التجارة لوالية بسكرة
 ( ، بسكرة الكورس)  01طقة الغربٌة رقم المن

www.dcwbiskra.dz 
dcbiskra@gmail.com 

عبر عبر والتوعوي 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    بررث يررو  فرري األسرربوع عبرر  ثييرر  اعاعررةت حصررة -
خصيصرررل الرررت المسرررتهام والمت لمررر    ةالجهويرررة موجهررر

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

  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  -

 ة .في النش ات ال ئيسية لإلعاع

 

   
  لإلتصاه بنا..لإلتصاه بنا..

300.03.30.01

300.03.30.06

  لإلبالغ عن التجاوزاتلإلبالغ عن التجاوزات

  

  

  

  

  ::  العىنالعىن  وواقيتوواقيت

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

 الزوا  دب  10:03


