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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية بسكرة

 
  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8102 جانفياحلصيلة العامة 

  81028102    جانفيجانفيشهز شهز رقام رقام أأ

  الزقابة اخلاصة مبديزية التجارةالزقابة اخلاصة مبديزية التجارةعممية عممية نتائج نتائج   
  

 2318 عدد التدخالت : **

 346 : المخالفاتعدد  **

 345 المحررة :الرسمٌة عدد المحاضر  **

 32 : عدد إقتراحات الغلق اإلداري **

 42 : قرارات الغلق المبلغةعدد  **

 15 : عدد عملٌات الغلق المنفذة **

  املصاحلةاملصاحلة  غزاماتغزامات  حصيمةحصيمة

   558.960000   : والموافق علٌهالمبلغ المقترح  **

   351.908000   :المبلغ المسدد  **

  حكام القضائية  حكام القضائية  األاأل                                                                                                  

 302 : كماالمرسلة إلى المح لملفات اعدد  **

 256 :   الملفات المعالجةعدد  **

  

  لمعيهات املقتطعةلمعيهات املقتطعة  التحالين املخربيةالتحالين املخربية

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

                               مواد صناعٌة :  -        
22 
/ 

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

 نتائج عملٌة التحالٌل  **
 17 مطابقة :   - 
 5 غٌر مطابقة:    - 

 / عدد العٌنات قٌد التحالٌل : **

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

  

 



 

 

 
 

  الزقابة  :  الزقابة  :  نشاط نشاط نتائج نتائج   

 التعينيالتعيني
قمع قمع 

 الػشالػش

املمارصات املمارصات 

  التجاريةالتجارية
  اجملموعاجملموع

 2318 1307 1011 عدد التدخالت  **

 346 161 185 عدد المخالفات **

 345 161 184 عدد المحاضر المحررة **

      ::    اإلجزاءات التحفظيةاإلجزاءات التحفظية  

  احلجش :احلجش :  --

مع الػشمع الػشقق
 108   عدد عملٌات الحجز  **

 طن 1.956905   كمٌة المحجوزات  **

 461.885000   قٌمة المحجوزات  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 -   قٌمة الحجز االعتباري  **

 8.460000   قٌمة الحجز العٌنً  **

 

  الػمق اإلداري :الػمق اإلداري :  --

قمع الػشقمع الػش
 -   عدد إقتراحات الغلق **

 4   بلغة عدد القرارات الم **

 5   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **
 

املمارصات املمارصات 

التجاريةالتجارية

 32   عدد إقتراحات الغلق  **

 38   عدد القرارات المبلغة  **

 10   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **

  اإلبتصاديةارابةة امل حصيلة
 



 

 

  :  :    مبمؼ عدم الفوتزةمبمؼ عدم الفوتزة  

  10.360.889044المبلغ اإلجمالً لعدم الفوترة قدر بـ :  --    

  :  :    املهاسعاتاملهاسعات  

  ::  حلةحلةغزامة املصاغزامة املصا  --

 .مبلغأي تم تسدٌد لم ٌقمع الغش :  **      

  558.960000  : الممارسات التجارٌة : تمت الموافقة على مبلغ **      

    351.908000          :    تسدٌد مبلغتم                                                               

  ::  األحكام القضائيةاألحكام القضائية  --

 184   عدد الملفات المرسلة  **قمع الػشقمع الػش

 133   ة عدد الملفات المعالج **

املمارصات التجاريةاملمارصات التجارية
 118   عدد الملفات المرسلة  **

 123   عدد الملفات المعالجة  **

  ::  متابعة الشكاوىمتابعة الشكاوى  --

 مصدر الشكوىمصدر الشكوى
الشكاوى الشكاوى 

 املعاجلةاملعاجلة

الشكاوى قيد الشكاوى قيد 

  املعاجلةاملعاجلة
  اجملموعاجملموع

 4 1 3  مواطنٌن **

 4 3 1 متعاملٌن اقتصادٌٌن **

 - - - آخرٌن **

 8 4 4 اجملموعاجملموع

  ::  اإلجزاءات املتخذةاإلجزاءات املتخذة  --

 3.........المتابعة القضائٌة :   **                                                                

 2...............الغلق اإلداري :  **                                                                

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

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

   /..شكوى غٌر مؤسسة :   **                                                                
 



 

 

 

  :  :      الفزق املختمطةالفزق املختمطة  

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

 19 عدد التدخالت  **

 1  المخالفات المسجلةعدد  **

 1 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 - 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 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 ) 

 - عدد التدخالت  **

 - عدد المخالفات المسجلة  **

 - عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 - القٌمة المالٌة للمحجوزات  **

  الفارق املختلطة نشاط حصيلة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخمتلف  الهشاطات  لتوعويوا  التحسيسي العمل 
 

 تحقيقاتالو عايهات املتاععات   امل

 30/10/8102  إىل  10/10/8102 مو 

 متابعة ومعايهة حمالت املواد الغذائية العامة ملهح رخصة بيع 

 اخلبش

  األيام اإلعالمية والتحسيسية

 30/10/8102إىل    10/10/8102مو  

يوم دراصي وحتضيضي حول اشلالية ختفيض مادتي 

 الضلز وامللح يف األغذية املقدمة

مشاركة املديزية يف اليوم التحضيضي حول الوقاية مو 

 جبامعة بضلزة خماطز تضزبات الغاس

  حلمالت التحسيسية والتوعويةا

 30/10/8102إىل    10/10/8102مو  

احلنلة التحضيضية لفائدة تالميذ املؤصضات الرتبوية ومرتبصي 

 معاهد التلويو املهين

  الةيع عالتخفيض

 81/18/8102  غاية  إىل  01/10/8102مو  

تزاب للبيع بالتخفيض  على مضتو ى  الشتويةة إنطالق الفرت

 الوالية
 

 
 

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

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
اإلعرم،، خاق مجل  لاتواصر  ،  لمنه اإلقتصلدي ، الهدف

 .التوعية ونش  اليقلفة اإلستهمرية 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 اإلسرررتهمرية 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 واعرررم،  لالجهويرررة ، هررردفه
لامحلفظة عات صحتم وثمنم وسممتم ، بمشل رة جم يلت 

   .حملية المستهام
 
اشهل ية خم  فتر   الصريف وتردخمت اعاعيرة ومضلت  -

 في النش ات ال ئيسية لإلعاعة .

 

   
  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


