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 الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

 وزارة التجارة
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 2016 شهةاحلصيمة العامة 

  22001166    شهةشهةرقام رقام أأ

  الرقابة اخلاصة مبديرية التجارةالرقابة اخلاصة مبديرية التجارةعممية عممية نتائج نتائج   
  

 24888 عدد التدخالت : **

 6044 : المخالفاتعدد  **

 5982 المحررة :الرسمٌة عدد المحاضر  **

 319 : عدد إقتراحات الغلق اإلداري **

 273 : قرارات الغلق المبلغةعدد  **

 221 : عدد عملٌات الغلق المنفذة **

  املصاحلةاملصاحلة  غراماتغرامات  حصيمةحصيمة

 دج 6.193.448,58   : والموافق علٌهالمبلغ المقترح  **

 دج 2.404.213,00   :المبلغ المسدد  **

  حكام القضائية  حكام القضائية  األاأل                                                                                                  

 5713 : كماالمرسلة إلى المح لملفات اعدد  **

 782 :   الملفات المعالجةعدد  **

  

  لمعيهات املقتطعةلمعيهات املقتطعة  التحالين املخربيةالتحالين املخربية

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

369 
32 

  نـوع التحـالٌـل **      
 244 :   فٌزٌوكٌمٌائٌة  - 
 150 :   مٌكروبٌولوجٌة - 
 07 :   التجرٌب - 

 نتائج عملٌة التحالٌل  **      
 296 مطابقة :   - 
 82 غٌر مطابقة:    - 

 23 العٌنات قٌد التحالٌل :عدد  **

 / عدد العٌنات التً لم تجرى لها التحالٌل : **

  

 



 
 

  الرقابة  :  الرقابة  :  نشاط نشاط نتائج نتائج   

 التعينيالتعيني
قمع قمع 

 الػشالػش

املمارشات املمارشات 

  التجاريةالتجارية
  اجملموعاجملموع

 24888 11418 13470 عدد التدخالت  **

 6044 3343 2701 عدد المخالفات **

 5982 3303 2679 عدد المحاضر المحررة **

  

  :  :      لتحفظيةلتحفظيةاإلجراءات ااإلجراءات ا  

  احلجس :احلجس :  --

مع الػشمع الػشقق
 1498   عدد عملٌات الحجز  **

 طن 34.5113264   كمٌة المحجوزات  **

  6.973.687,42   قٌمة المحجوزات  **
 

املمارشات املمارشات 

التجاريةالتجارية

 .357.778,705   قٌمة الحجز االعتباري  **

 -   قٌمة الحجز العٌنً  **

 

  الػمق اإلداري :الػمق اإلداري :  --

قمع الػشقمع الػش
 50   عدد إقتراحات الغلق **

 20   عدد القرارات المبلغة  **

 42   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **
 

املمارشات املمارشات 

التجاريةالتجارية

 269   عدد إقتراحات الغلق  **

 253   عدد القرارات المبلغة  **

 179   عدد عملٌات الغلق المنفذة  **

  اإلقتصاديةراقةة امل حصيمة
 



  :  :    مةمؼ عدم الفوترةمةمؼ عدم الفوترة  

  276.693.539,07المبلغ اإلجمالً لعدم الفوترة قدر بـ :  --    

  :  :    املهازعاتاملهازعات  

  ::  غرامة املصاحلةغرامة املصاحلة  --

    /:             تم تسدٌد مبلغ            قمع الغش :  **      
  6.193.448,58  : الممارسات التجارٌة : تمت الموافقة على مبلغ **      

    2.404.213,00         :    تسدٌد مبلغتم                                                               

  ::  ةةاألحكام القضائياألحكام القضائي  --

 2679   عدد الملفات المرسلة  **قمع الػشقمع الػش

 380   عدد الملفات المعالجة  **

املمارشات املمارشات 

التجاريةالتجارية

 3034   عدد الملفات المرسلة  **

 402   عدد الملفات المعالجة  **



  :  :      الفرق املختمطةالفرق املختمطة  

  ::    مجارك (مجارك (  ––ضرائت ضرائت   ––) جتارة ) جتارة   املختمطةاملختمطة  ةةنشاط الفرقنشاط الفرق

 221 عدد التدخالت  **

 49  المخالفات المسجلةعدد  **

 43 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

  116.290.609,44   مبلغ عدم الفوترة  **

 

  ::املصاحل الفالحية (  املصاحل الفالحية (    ––نشاط الفرقة املختمطة ) جتارة نشاط الفرقة املختمطة ) جتارة 

 - عدد التدخالت  **

 - عدد المخالفات المسجلة  **

 - عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

 - ٌمة المالٌة للمحجوزات الق **

 

  ::بيطرة (  بيطرة (    ––ارة ارة جتجتنشاط الفرقة املختمطة ) نشاط الفرقة املختمطة ) 

 391 عدد التدخالت  **

 29 عدد المخالفات المسجلة  **

 28 عدد المحاضر الرسمٌة المحررة  **

  127.509,00 القٌمة المالٌة للمحجوزات  **

  الفرق املختمطة نشاط حصيمة
 



 مديرية التجارة لوالية بصكرة

 ( ، بصكرة الكورس)  01املهطقة الػربية رقم 

www.dcommerce-biskra.dz 
dcbiskra@gmail.com 

 

 

 النشاط التحسيسي والتوعوي
 

 تحقيقا الو ااننا  املتاعاا    امل

  تالت ماودما مهارمة ا مهعاما اوير ز ب ب ا مخل صحمل اتومعايي اتمتابع

 احلمال  التحسيسية والتوعونة

ديً ومرتبصي مهتل  هفاةدة ت تالم ر ماودمزسوتدعديا  ا ــحتط ط  مح تالت

 ماوهين ومهتنهني

وتدعديا هونطاعه مجلناع ا هإلقامات مجلامع ا   ا ــحتط ط  مح تالت

 ماوؤضطات مهرتبديا ومسمكص مهتلديً ماوهين ومهتنهني 

محوا حتط ط ا حدل اوز مجملتنا ماودىي يف تسش د مهثقافا مه  ئ ا وىظافا 

 ماودييا

 هتفااي مهت ريس مهارمةيتحط ط ا مه محلنوا مهدطي ا

 ودقايا مً مهتطننات مهارمة اه  احط طتمهمألياو مهدطي ا

 واللقاءا  التنسيقية  املاارض  التظاهرا 

 مبياض ا مه دو مهعااوي حلقدق ماوطتهوم أبدمب مفتدحا 

 SIDAB   هوتندز مهثاىيمهدوهي مهصاهدٌ  ماوصازكا يف 

 أبدمب مفتدحا هتدج ه وتسق ا مإلضتثناز مهف تالحي محملوي

تيظ ه هقاءمت تيط ق ا بني ما ماوتعاموني مالقتصاايني وخمتوف  مهل ئات  

 مهيت هلا ع تالقا بقطاع مهتجازة

 جتازي مبياض ا مهد دل مالجتناعي وع د مألضحىمعسض 

 تيظ ه ضدق مهتضامً مبياض ا شهس زمضاٌ ماوعظه

 لتقيا املو دراسيةالعاليية واإلنا  األ

 حدل اوز مجملتنا ماودىي يف تسش د مهثاى مهتحط طي  ىماووتق

 مهثقافا مه  ئ ا وىظافا ماودييا

 يدو ازمضي حدل مهعقدا ومه يدا مهتعطف ا 

 يدو ازمضي حدل مهدقايا مً خماطس مضتعنال مهفسقعات 

  هااشمت يدو ازمضي حدل مهدقايا مً تطسبا 

 يدو ازمضي حدل ضيد ماوعاموا مهتجازيا 

  يدو ازمضي حدل مهتعطق يف مضتا تالل وضع ا مهل نيا حطب مألمس

30-30 

 يدو ازمضي حدل ك ف ا م ت از ومضته تالن أضح ا مهع د 

 يدو ازمضي حدل ماودما مالضته تالك ا ذمت مالضعاز ماوقييا 

 يتد  يدو ازمضي حدل اوز خمابس مسمق ا مهيدع ا يف تسق ا ماو

 مهارمةي مجلصمةسي

 يدو ازمضي حدل قاىدٌ ماويافطا بني مهيظسي ومهتط  ق 

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   -

ال  زياعيصصصة  صصصي ال  صصصيا  الي يسصصصية وتصصصدة
 لإلياعة .

 

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

033.50.06.63

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


