الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Z
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية بسكرة

احلصيمة العامة صهة
أرقام صهة
نتائج عممية الزقابة اخلاصة مبديزية التجارة
* عدد التدخالت :
* عدد المخالفات :
* عدد المحاضر الرسمٌة المحررة :
* عدد إقتراحات الغلق اإلداري :
* عدد قرارات الغلق المبلغة :
* عدد عملٌات الغلق المنفذة :

حصيمة غزامات املصاحلة
* المبلغ المقترح والموافق علٌه :
* المبلغ المسدد :

 8.603.778,24دج
 4.735.532,00دج

األحكام القضائية
* عدد الملفات المرسلة إلى المحاكم :
* عدد الملفات المعالجة :

التحالين املخربية لمعيهات املقتطعة
311
* عدد العٌنات المقتطعة :
294
 مـواد غذائٌــة :17
 مواد صناعٌة : فٌزٌوكٌمٌائٌة 182 : مٌكروبٌولوجٌة121 :* نـوع التحـالٌـل
08
 التجرٌب :233
 مطابقة :* نتائج عملٌة التحالٌل
54
 غٌر مطابقة:18
* عدد العٌنات قٌد التحالٌل :
06
* عدد العٌنات التً لم تجرى لها التحالٌل :

5916
2628

حصيمة املزاقةة اإلقتصادية
نتائج نشاط الزقابة :
قمع

املمارصات

الػش

التجارية

* عدد التدخالت

14187

7335

21522

* عدد المخالفات

2734

2680

5414

* عدد المحاضر المحررة

2714

2680

5394

التعيني

اجملموع

اإلجزاءات التحفظية :
 احلجش :1471

قمع الػش

* عدد عملٌات الحجز
* كمٌة المحجوزات
* قٌمة المحجوزات

10.454.017,87

املمارصات

* قٌمة الحجز االعتباري

166.509.040,00

* قٌمة الحجز العٌنً

63.030,00

التجارية

 88.0819476طن

 الػمق اإلداري :قمع الػش
املمارصات
التجارية

* عدد إقتراحات الغلق
* عدد القرارات المبلغة
* عدد عملٌات الغلق المنفذة
* عدد إقتراحات الغلق
* عدد القرارات المبلغة
* عدد عملٌات الغلق المنفذة

42
46
40
445
404
254

مةمؼ عدم الفوتزة :
 -المبلغ اإلجمالً لعدم الفوترة قدر بـ 1.082.201.687,63 :

املهاسعات :
 غزامة املصاحلة :لم ٌتم تسدٌد أي مبلغ
* قمع الغش :
* الممارسات التجارٌة  :تمت الموافقة على مبلغ 8.603.778,24 :
4.735.532,00
تم تسدٌد مبلغ :

 األحكام القضائية :2714

قمع الػش

* عدد الملفات المرسلة
* عدد الملفات المعالجة

1321

املمارصات

* عدد الملفات المرسلة

3202

التجارية

* عدد الملفات المعالجة

1307

 متابعة الشكاوى :مصدر الشكوى
* مواطنٌن
* متعاملٌن اقتصادٌٌن
* آخرٌن

اجملموع

الشكاوى

الشكاوى قيد

املعاجلة

املعاجلة

30
17
-

13
7
3

43
24
3

47

23

70

 اإلجزاءات املتخذة :*
*
*
*
*

المتابعة القضائٌة 28.........:
الغلق اإلداري 14...............:
سحـب الشكوى /............:
التسوٌة الودٌة /...............:
شكوى غٌر مؤسسة 22..:

اجملموع

حصيمة نشاط الفزق املختمطة
الفزق املختمطة :
نشاط الفزقة املختمطة ( جتارة – ضزائت – مجارك ) :
* عدد التدخالت
* عدد المخالفات المسجلة
* عدد المحاضر الرسمٌة المحررة
* مبلغ عدم الفوترة

41
23
23
186.339.990,31

نشاط الفزقة املختمطة ( جتارة – صحة ) :
* عدد التدخالت
* عدد المخالفات المسجلة
* عدد المحاضر الرسمٌة المحررة
* القٌمة المالٌة للمحجوزات

30
7
7
27.450,00

نشاط الفزقة املختمطة ( جتارة – صحة نةاتية ) :
* عدد التدخالت
* عدد المخالفات المسجلة
* عدد المحاضر الرسمٌة المحررة
* القٌمة المالٌة للمحجوزات

31
13
13
477.630,00

نشاط الفزقة املختمطة ( جتارة – بيطزة ) :
* عدد التدخالت
* عدد المخالفات المسجلة
* عدد المحاضر الرسمٌة المحررة
* القٌمة المالٌة للمحجوزات

118
27
27
227.355,00

النشاط التحسيسي والتوعوي
العمل التحسيسي والتوعوي
عبر وسائل اإلعالم المسموعة

املتاعاا

متابعات ومعاييات حمل تالت ماوىما مذػئمةًا مذعاما اوير ص ب بًا مب س

احلمال التحسيسية والتوعوية

 حصـة دليل المستهلك حصة أوضـاع السـوق حصة االستهالك الصحيحصصصصص تبصصصص عبصصصصي أإيصصصصي زياعصصصصة ال يبصصصصان
المحليصصصة مةصصصصصصة لتوعيصصصصة و صصصصي إ ا صصصصة
اإلستهـالك لـدى المواطـن.
 ومضصصصا ز صصصهايية ةصصصالل تصصصيف الصصصصيوتصصصدةال زياعيصصصة صصصي ال صصصيا الي يسصصصية
لإلياعة .

املااينا والتحقيقا

محلنلا مذتحصًصًا مذرمبعا حىل مذىقايا مً خماطر مال تياق باذػاز
محلا حتصًصًا وتىعىيا ذإلع تالو حىل حصر تىزيا محللًب ماو صرت
ماودعه ذلعاة تالت فقط
تيظًه محلا حتصًصًا ذلىقايا مً مألمرمض ماوتيقلا عرب أضحًا مذعًد مً 41
إىل غايا  41أوت 8142
تيظًه محلنلا مذىطيًا مذتحصًصًا "إشتَللىم ما ٍى صحٌ ،جتي ىم مذت ئير"
ب صلرة
مشاصكا ماوديريا يف مذًىو مذتحصًصٌ حىل مذىقايا مً خماطر تصربات
مذػاز
مألياو مذىطيًا مذتحصًصًا ذلىقايا مً مذتصننات مذػئمةًا ذصيا 8142
بىاليا بصلرة

التظاهرا

املاارض واللقاءا التنسيقية

تيظًه أش ىع وطين ذليىعًا و مالحتفال باذًىو مذعااوٌ حلقىق ماوصتَلم
تيظًه أشىمق اصا مبياش ا شَر صمضاٌ ماوعظه
تيظًه ماوصابقا مذىالةًا ذتطىير وحتصني ىشاط مب ازة

لإلتصال بنا..
033.50.06.61
033.50.06.62

املواقيت :
بداية من يوم األحد زلى غاية يوم الةميس
من الساعة  08:00صباحا زلى غاية
 16:30بعد ال وال

األيا اإلعاليية والدراسية وامللتقيا


يىو اصمشٌ إع تالمٌ حىل ماوناصشات مذتجاصيا غري مذيسيَا



يىو اصمشٌ إع تالمٌ حىل مذعقىا ومذ يىا مذتعصفًا وآثاصٍا على
ماوعام تالت مذتجاصيا



يىو اصمشٌ حتصًصٌ ذفاةدة مرتبصٌ مركس مذتلىيً ماوَين
ومذتنَني فضًلا شعدمٌ ب صلرة



يىو اصمشٌ حتصًصٌ ذفاةدة مرتبصٌ مركس مذتلىيً ماوَين
ومذتنَني أمحد قطًاىٌ ب صلرة



تيظًه يىو إع تالمٌ حتصًصٌ حىل "مذتجنًعات مالقتصاايا" وفق
مألمر 10-10



تيظًه يىو تلىيين ذفاةدة أعىمٌ مذرقابا حىل ىظاو مذـHACCP



تيظًه يىو إع تالمٌ وحتصًصٌ حىل مإلشَاص مذتضلًلٌ وآثاصه



يىو اصمشٌ وحتصًصٌ حىل مشلاذًا ختفًض مااتٌ مذصلر
وماولر يف مألغئيا ماوقدما

مديزية التجارة لوالية بضكزة
املهطقة الػزبية رقم  ( 01الكورس )  ،بضكزة
www.dcwbiskra.dz
dcbiskra@gmail.com

