
 

 مـــديــــرية التـــجـــــارة لــــواليــــــة الــبـــلـــيــدة 

 حصيلة نشاطات مصالح الرقابة لدى مديرية التجارة لشهر : نوفمبر7102

 أ- مصالح الرقابة

 حصيلة الرقابة
 المؤشر الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش المجموع

 عدد التدخالت 1009 1839 2848
 عدد المخالفات 710 204 914
المحررة عدد المحاضر 345 191 536  

47 31 16 
عدد الغلق االداري 

 المقترح
 عدد االقتطاع العينات --- 21 21

331 331 --- 
عدد استعمال حقيبة 

 التفتيش

1,3678 1,3678 --- 
كمية المنتوجات المحجوزة 

(طن)  

--- 
.للحوم حمراء و بيضاء -1  

.دواء -2  

.تبغ للترشيق -3  
 اهم المنتوجات المحتجزة ---

1.114.273,99 1.114.273,99 
قيمة المنتوجات المحجوزة  ---

(.ج.د)  

(.ج.د)قيمة عدم الفوترة  24, 212.004.878 --- 212.004.878,24  
1500,00 

--- 
قيمة الربح غير شرعي  00, 1500

(.ج.د)  

 أهم المخالفات المرتكبة
 

 الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش
 

(%14,45)           عدم احترام الزامية النظافة           عدم تقديم الوثائق و رفض االستجابة عمدا لالستدعاء 

                                                        (44,14%)  
 عدم القيام بإلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج

                                                 (56,91%)  
(%32,31)        البيانات للحسابات االجتماعيةعدم اإلشهار   

 (%14,61)         احترام الزامية اعالم المستهالكعدم 

    
%(52,33)                   عدم االعالم بالسعار و التعريفات  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 حصيلة الفرق المختلطة

 المجموع
-التجارة

مصالح حماية 
 النباتات

-التجارة
مقاييس 
 الشرعية

-التجارة
 الصحة

مكاتب النظافة 
 للبلديات

-التجارة
مصالح 
 البيطرية

 المؤشر

 عدد التدخالت 27 261 34 00 00 322
 عدد المخالفات 06 16 03 00 00 25
 عدد المحاضرالمحررة 04 16 03 00 00 23

01 00 00 00 01 00 
عدد الغلق االداري 

 المقترح
االقتطاع العيناتعدد  ---- --- ---- ---- ---- ---  

0,1463 0,0000 0,0000 0,0016 0,0247 0,1200 
كمية المنتوجات 

(طن)المحجوزة   

دواء - --- --- ---  

مواد غذائية  -1

.عامة  

للحوم حمراء و  -2

.بيضاء  

رشتة -3  

 لبن
اهم المنتوجات 

 المحتجزة

59.018,24 0,00 0,00 30.866,24 19.752,00 8400,00 
 قيمة المنتوجات

(.ج.د)المحجوزة   

 ب- مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية

 حصيلة مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية

 الممارسات التجارية المجموع
حماية المستهلك و قمع 

 الغش
 مؤشر

 عدد المحاضر المسجلة 191 345 536
 عدد الغلق االداري المبلغ 31 16 47
المنفذ عدد الغلق االداري 29 11 40  

38,61 2,81 35,80 
قيمة الغرامات المصالحة 

 E+6 (ج.د)المقترح 

387 251 136 
عدد الملفات القضائية المرسلة 

 الى المحاكم

1,25 1,25 0,00 
قيمة الغرامات المصالحة   

E+6 (.ج.د) المسددة       

346 270 76 
عدد الملفات القضائية المعالجة 

 من طرف المحاكم

12,17 6,53 5,64 

قيمة غرامات األحكام 
المنطوقة من طرف المحاكم 

 E+6  (.ج.د)

---- 

             ----- 

         *1327/1963 
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0776/1482 

0001/…… 

---- 

 3114 ايداع الحسابات االجتماعية

  3116 ايداع الحسابات االجتماعية

 3151 االجتماعية ايداع الحسابات

 3155 ايداع الحسابات االجتماعية

 3153 ايداع الحسابات االجتماعية

 3152 ايداع الحسابات االجتماعية

  3154 ايداع الحسابات االجتماعية

 3151 ايداع الحسابات االجتماعية

 3159 ايداع الحسابات االجتماعية

.بالحسابات االجتماعية ينمعنيال يناالقتصادي ينعدد المتعامل/ عدد المحاضر المحررة  *    

 


