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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 نتائج نتائج   
  

       عدد التدخالت : **

      : المخالفاتعدد  **

      المحررة :الرسمٌة عدد المحاضر  **

     : عدد إقتراحات الغلق اإلداري **

     : قرارات الغلق المبلغةعدد  **

     : عدد عملٌات الغلق المنفذة **

  املصاحلةاملصاحلة  غزاماتغزامات  حصيمةحصيمة

 دج 3.823.364,00   : والموافق علٌهالمبلغ المقترح  **

 دج 2.381.180,00   :المبلغ المسدد  **

  حكام القضائية  حكام القضائية  األاأل                                                                                                  

 3540 : كماالمرسلة إلى المح لملفات اعدد  **

 1567 :   الملفات المعالجةعدد  **

  

  لمعيهات املقتطعةلمعيهات املقتطعة  التحالين املخربيةالتحالين املخربية

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

246 
28 

  نـوع التحـالٌـل **      
 153 :   فٌزٌوكٌمٌائٌة  - 
 177 :   مٌكروبٌولوجٌة - 
 04 :   التجرٌب - 

 نتائج عملٌة التحالٌل  **      
 173 مطابقة :   - 
 85 غٌر مطابقة:    - 

 11 عدد العٌنات قٌد التحالٌل : **

 05 عدد العٌنات التً لم تجرى لها التحالٌل : **

  

 



 
 

  الزقابة  :  الزقابة  :  نشاط نشاط نتائج نتائج   

 التعينيالتعيني
قمع قمع 

 الػشالػش

املمارصات املمارصات 

  التجاريةالتجارية
  اجملموعاجملموع

 19673 9268 10405 عدد التدخالت  **

 3364 1494 1870 عدد المخالفات **

 3364 1494 1870 عدد المحاضر المحررة **

  

  :  :      حفظيةحفظيةاإلجزاءات التاإلجزاءات الت  

  احلجش :احلجش :  --

مع الػشمع الػشقق
 796   عدد عملٌات الحجز  **

 طن 48.985212   كمٌة المحجوزات  **

 دج 9.277.799,10   قٌمة المحجوزات  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 دج 1.363.503.463,00   قٌمة الحجز االعتباري  **

 دج 19.465,00   قٌمة الحجز العٌنً  **

 

  الػمق اإلداري :الػمق اإلداري :  --

قمع الػشقمع الػش
 265   عدد إقتراحات الغلق **

 172   عدد القرارات المبلغة  **

 214   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 235   عدد إقتراحات الغلق  **

 198   عدد القرارات المبلغة  **

 75   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **

  اإلقتصاديةزاقةة امل ةحصيم
 



  :  :    مةمؼ عدم الفوتزةمةمؼ عدم الفوتزة  

  دج 1.872.911.715,40المبلغ اإلجمالً لعدم الفوترة قدر بـ :  --    

  :  :    املهاسعاتاملهاسعات  

  ::  غزامة املصاحلةغزامة املصاحلة  --

 / :   تمت الموافقة على مبلغ            قمع الغش :  **      

   / : تم تسدٌد مبلغ                                                              
   دج 3.823.364,00   : الممارسات التجارٌة : تمت الموافقة على مبلغ **      

   دج 2.381.180,00           :    تسدٌد مبلغتم                                                               

  ::  األحكام القضائيةاألحكام القضائية  --

 1870   عدد الملفات المرسلة  **قمع الػشقمع الػش

 670   عدد الملفات المعالجة  **

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 1677   عدد الملفات المرسلة  **

 897   عدد الملفات المعالجة  **

  ::  متابعة الشكاوىمتابعة الشكاوى  --

 مصدر الشكوىمصدر الشكوى
الشكاوى الشكاوى 

 اجلةاجلةاملعاملع

الشكاوى قيد الشكاوى قيد 

  املعاجلةاملعاجلة
  اجملموعاجملموع

 81 32 49  مواطنٌن **

 18 10 8 متعاملٌن اقتصادٌٌن **

 6 - 6 آخرٌن **

 105 42 63 اجملموعاجملموع

 29.........المتابعة القضائٌة :   **                اإلجزاءات املتخذة :اإلجزاءات املتخذة : -

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

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

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

   25..شكوى غٌر مؤسسة :   **                                                                                    



  :  :      الفزق املختمطةالفزق املختمطة  

  ::مجارك (  مجارك (    ––ضزائت ضزائت   ––ط الفزقة املختمطة ) جتارة ط الفزقة املختمطة ) جتارة نشانشا

 1 عدد التدخالت  **

 1 عدد المخالفات المسجلة  **

 1 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 - مبلغ عدم الفوترة  **
 

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

 23 عدد التدخالت  **

 - عدد المخالفات المسجلة  **

 - عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 - القٌمة المالٌة للمحجوزات  **
 

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

 33 عدد التدخالت  **

 16 عدد المخالفات المسجلة  **

 16 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 دج 738.750,00 القٌمة المالٌة للمحجوزات  **
 

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

 60 عدد التدخالت  **

 14 عدد المخالفات المسجلة  **

 14 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 دج 129.290,00 القٌمة المالٌة للمحجوزات  **

  الفزق املختمطة نشاط حصيمة
 



 ضكزةمديزية التجارة لوالية ب

 ( ، بضكزة الكورس)  01املهطقة الػزبية رقم 

www.dcwbiskra.dz 
dcbiskra@gmail.com 

 

 

 النشاط التحسيسي والتوعوي
 

 

 

 تحقيقا الو ااننا  املتاعاا    امل

  تالت ماودما مذارمة ا مذعاما اوير ز ب ب ا مب صحمل اتومعايي اتمتابع

 

 احلمال  التحسيسية والتوعونة

تيظ ه مذقافلا مذتضامي ا ذدشمزة مذتجازة ذفاةدة مذفئات مهلػا ومياطق مذظل 

 1212أفسيل  12 ماوتضسزة مً أشما فريوع كدزوىا

 22مذقافلا مذدالة ا مذتخط ط ا ذلدقايا مً خماطس فريوع كدزوىا ) كدف د 

 1212ماي 11

حتط ط ا وتدعديا ذفاةدة ماوتعاملني مالقتصاايني مذياغطني يف جمال  امحل

 ب ا مألجهصة مذلهسو ميصذ ا

 1212ىدفنرب  20 

 سجات م دمى ا ألعدمٌ مذسقابا زفقا أعدمٌ مألمً مذدالةي اوسمق ا محمل تالت 

 مذتجازيا

 1212ىدفنرب  21 

مػازكا ماوديسيا يف محلنلا مذدالة ا ذلتخط ظ ومذدقايا مً أ طاز فريوع 

 كدزوىا

 1212ىدفنرب  12 

 

 واللقاءا  التنسيقية  املاارض  التظاهرا 

 21مالحتفال باذ دو مذعااوي حلقدق ماوطتهللني 

 1212مازع  

 

 لتقيا املو دراسيةالعاليية واإلنا  األ

 عً طسيق تقي ا مذتخاضس عً بعد مبقس مديسيا مذتجازة ذداليا  عقد مجتناع

سوع ميػدز حيدا ك ف ات تط  ق ماوقسز ــــا مػــــذدزمض سةــبطل

مذري حيدا مندذج عقد  1212أكتدبس  20مذدشمزي ماوػرتك ماوؤزخ يف 

مذتندزع مذري يسبط بني مؤضطات مذرتب ا ومذتعل ه مباصا و أوذ اء 

 رمذت تالم 

 1212ىدفنرب  22

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.
 

ز صصصهايية ةصصصالل  تصصصي  الصصصصي  ومضصصصا   -

وتصصصدةال  زياعيصصصة  صصصي ال  صصصيا  الي يسصصصية 
 لإلياعة .

 

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

033.50.06.61

033.50.06.62

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

صباحا زلى غاية  08:00من الساعة 

 ال وال دبع 16:30


