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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية بسكرة

 
  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      صهةاحلصيمة العامة 

              صهةصهةرقام رقام أأ

  الزقابة اخلاصة مبديزية التجارةالزقابة اخلاصة مبديزية التجارةعممية عممية تائج تائج نن  
  

       عدد التدخالت : **

      : المخالفاتعدد  **

      المحررة :الرسمٌة عدد المحاضر  **

     : عدد إقتراحات الغلق اإلداري **

     : قرارات الغلق المبلغةعدد  **

     : عدد عملٌات الغلق المنفذة **

  املصاحلةاملصاحلة  غزاماتغزامات  حصيمةحصيمة

 دج 5.109.884,00   : والموافق علٌهالمبلغ المقترح  **

 دج 3.734.172,00   :المبلغ المسدد  **

  حكام القضائية  حكام القضائية  األاأل                                                                                                  

 3597 : كماالمرسلة إلى المح لملفات اعدد  **

 2717  :  الملفات المعالجةعدد  **

  

  لمعيهات املقتطعةلمعيهات املقتطعة  التحالين املخربيةالتحالين املخربية

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

216 
27 

  نـوع التحـالٌـل **      
 150 :   فٌزٌوكٌمٌائٌة  - 
 93 :   مٌكروبٌولوجٌة - 
 /  :  التجرٌب - 

 نتائج عملٌة التحالٌل  **      
 177 مطابقة :   - 
 32 غٌر مطابقة:    - 

 30 عدد العٌنات قٌد التحالٌل : **

 04 عدد العٌنات التً لم تجرى لها التحالٌل : **

  

 



 
 

  الزقابة  :  الزقابة  :  نشاط نشاط نتائج نتائج   

 التعينيالتعيني
قمع قمع 

 الػشالػش

املمارصات املمارصات 

  التجاريةالتجارية
  اجملموعاجملموع

 15430 6945 8485 عدد التدخالت  **

 3338 1811 1527 عدد المخالفات **

 3338 1811 1527 عدد المحاضر المحررة **

  

  :  :      تحفظيةتحفظيةاإلجزاءات الاإلجزاءات ال  

  احلجش :احلجش :  --

مع الػشمع الػشقق
 791   عدد عملٌات الحجز  **

 طن 25.7245051   كمٌة المحجوزات  **

  10.848.587,87   قٌمة المحجوزات  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 884.323.673,69   قٌمة الحجز االعتباري  **

 -   قٌمة الحجز العٌنً  **

 

  الػمق اإلداري :الػمق اإلداري :  --

قمع الػشقمع الػش
 28   ت الغلقعدد إقتراحا **

 32   عدد القرارات المبلغة  **

 25   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 195   عدد إقتراحات الغلق  **

 214   عدد القرارات المبلغة  **

 164   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **

  اإلقتصاديةزاقةة امل حصيمة
 



  :  :    مةمؼ عدم الفوتزةمةمؼ عدم الفوتزة  

  1.472.976.395,51المبلغ اإلجمالً لعدم الفوترة قدر بـ :  --    

  :  :    املهاسعاتاملهاسعات  

  ::  غزامة املصاحلةغزامة املصاحلة  --

 1.000.000,00   : تمت الموافقة على مبلغ            قمع الغش :  **      

   1.000.000,00 : مبلغتم تسدٌد                                                               
   8.603.778,24   : الممارسات التجارٌة : تمت الموافقة على مبلغ **      

    4.735.532,00           :    تسدٌد مبلغتم                                                               

  ::  األحكام القضائيةاألحكام القضائية  --

 1524   عدد الملفات المرسلة  **مع الػشمع الػشقق

 1341   عدد الملفات المعالجة  **

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 2073   عدد الملفات المرسلة  **

 1376   عدد الملفات المعالجة  **

  ::  متابعة الشكاوىمتابعة الشكاوى  --

 مصدر الشكوىمصدر الشكوى
الشكاوى الشكاوى 

 املعاجلةاملعاجلة

الشكاوى قيد الشكاوى قيد 

  املعاجلةاملعاجلة
  اجملموعاجملموع

 68 10 58  مواطنٌن **

 15 6 9 اقتصادٌٌنمتعاملٌن  **

 5 5 - آخرٌن **

 88 21 67 اجملموعاجملموع

 20.........المتابعة القضائٌة :   **                ::  اإلجزاءات املتخذةاإلجزاءات املتخذة -

 10...............الغلق اإلداري :  **                                                                                    

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

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

   24..شكوى غٌر مؤسسة :   **                                                                                    



  :  :      الفزق املختمطةالفزق املختمطة  

  ::مجارك (  مجارك (    ––ضزائت ضزائت   ––نشاط الفزقة املختمطة ) جتارة نشاط الفزقة املختمطة ) جتارة 

 20 عدد التدخالت  **

 20 ت المسجلة عدد المخالفا **

 20 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 489.657.599,50 مبلغ عدم الفوترة  **
 

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

 - عدد التدخالت  **

 - عدد المخالفات المسجلة  **

 - عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 - القٌمة المالٌة للمحجوزات  **
 

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

 31 عدد التدخالت  **

 9 عدد المخالفات المسجلة  **

 9 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 674.200,00 القٌمة المالٌة للمحجوزات  **
 

  ::بيطزة (  بيطزة (    ––نشاط الفزقة املختمطة ) جتارة نشاط الفزقة املختمطة ) جتارة 

 83 عدد التدخالت  **

 22 مسجلة عدد المخالفات ال **

 22 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 98.530,00 القٌمة المالٌة للمحجوزات  **

  الفزق املختمطة نشاط حصيمة
 



 مديزية التجارة لوالية بضكزة

 ( ، بضكزة الكورس)  01املهطقة الػزبية رقم 

www.dcwbiskra.dz 
dcbiskra@gmail.com 

 

 

 النشاط التحسيسي والتوعوي
 

 

 

 

 تحقيقا الو ااننا  املتاعاا    امل

  تالت ماودما مذائمة ا مذعاما اوير ص ب ب ا مخل سحمل اتومعايي اتمتابع

 

 احلمال  التحسيسية والتوعونة

قا إبرمه ه زيدمن ب صكرة ذلتحص ض ومذتدع ا وإع تالو إقاما معرض حبدي

 ماوصتولكني

مذقافلا مذتحص ص ا يف إطاص مألياو مذدطي ا ذلتحص ض ومذتدع ا وإع تالو 

 9102ماوصتولكني ذصيا 

 مىط تالق محلنلا مذدطي ا مذتحص ص ا حدل مكافحا ت ئير مااة مخل س ب صكرة

 

 واللقاءا  التنسيقية  املاارض  التظاهرا 

 9102 مألياو مذدطي ا ذلتحص ض ومذتدع ا وإع تالو ماوصتولكني ذصياتيظ ه 

 

 لتقيا املو دراسيةالعاليية واإلنا  األ

  حدل وشاةل ضنان شفاف ا مذصدق  تيظ ه يدو إع تالمي وحتص صي

 مذتيافص ا حلنايا ماوصتولك

  تيظ ه ذقاء تيص قي ما مصدصي مذتندص بداليا بصكرة مبقر مديريا

مذتجاصة ذداليا بصكرة ذشرح مإلجرمءمت مجلديدة ماوتحّئة ذتصو ل 

 عنل ات مذتصدير

  تيظ ه يدو إع تالمي وحتص صي على مصتدى ايدمن مؤشصات

 مذش اب ب صكرة

 تيظ ه يدو إع تالمي وحتص صي ذفاةدة أصحاب ماول يات 

 تيظ ه وصشا تكديي ا حدل تقل ب مذت ئير مذائمةي مبرمفقا مذـ FAO 

والتوعوي والتوعوي العمل التحسيسي العمل التحسيسي 

   عبر وسائل اإلعالم المسموعةعبر وسائل اإلعالم المسموعة
 
 دليل المستهلك حصـة  -

  أوضـاع السـوق ةحص -

 االستهالك الصحي ةحص -

بصصصصي أإيصصصصي زياعصصصصة ال يبصصصصان عتبصصصص  حصصصصص  
المحليصصصة مةصصصصصصة لتوعيصصصصة و  صصصصي إ ا صصصصة 

 اإلستهـالك لـدى المواطـن.
 

 صصصهايية ةصصصالل  تصصصي  الصصصصي  زومضصصصا   -

وتصصصدةال  زياعيصصصة  صصصي ال  صصصيا  الي يسصصصية 
 لإلياعة .

 

   
   لإلتصال بنا..لإلتصال بنا..لإلتصال بنا..

033.50.06.61

033.50.06.62

   :::   املواقيتاملواقيتاملواقيت
 بداية من يوم األحد زلى غاية يوم الةميس

صباحا زلى غاية  08:00من الساعة 

 ال وال دبع 16:30


