
 مـــديــــرية التـــجـــــارة لــــواليــــــة الــبـــلـــيــدة 
 حصيلة نشاطات مصالح الرقابة لدى مديرية التجارة لشهر : نوفمبر 1029

 أ- مصالح الرقابة
 حصيلة الرقابة

 المؤشر الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش المجموع
 عدد التدخالت 6521 1720 2976

 عدد المخالفات 501 161 367

المحررة عدد المحاضر 625 148 300  

 عدد الغلق االداري المقترح 00 12 20

 عدد االقتطاع العينات --- 102 102

 عدد استعمال حقيبة التفتيش --- 564 564

و 6561+ طن  6672,01 و 6561+طن  760,1, . طن 1780,0   
كمية المنتوجات المحجوزة 

(وحدة )و  (طن)  

--- 

.ادوات بالستيكية-  

.لحوم حمراء و بيضاء -  

.مشروبات -  

.دواء -  

.مواد غذائية عامة -  

مواد الخردوات و العقاقير -  

لتر 6حليب مبستر في اكياس  -  اهم المنتوجات المحتجزة 

2.533.461,30 2.415.615,30 

قيمة المنتوجات المحجوزة  66,6011700
(.ج.د)  

(.ج.د)قيمة عدم الفوترة  476.406,01 ---- 476.406,01  

27.952,00 
---- 

قيمة الربح غير شرعي  27.952,00
(.ج.د)  

 أهم المخالفات المرتكبة
 

 الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش
 

(%13,05)          عدم احترام الزامية النظافة       (%93,04)     عدم االشعار باألسعار و التعريفات             

للمنتوجعدم القيام بإلزامية رقابة المطابقة المسبقة   

                                              (05,10%)  

          عدم تقديم الوثائق و رفض االستجابة عمدا لالستدعاء 
                                                      ( 05,11%)  

%( 33,05)                       غير شرعيةممارسة أسعار      (%59,01)                 مطابقة المنتوج      عدم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حصيلة الفرق المختلطة

 المجموع
-التجارة

مصالح حماية 
 النباتات

-التجارة
مقاييس 
 الشرعية

-التجارة
 الصحة

مكاتب النظافة 
 للبلديات

-التجارة
مصالح 
 البيطرية

 المؤشر

 عدد التدخالت 31 177 08 07 00 223

 عدد المخالفات 04 24 08 02 00 38

 عدد المحاضرالمحررة 04 22 05 02 00 33

04 00 00 00 04 00 
عدد الغلق االداري 

 المقترح
 عدد االقتطاع العينات ---- --- ---- ---- ---- ---

و 6561+ طن  071,52 و 05 0,0000   
طن  ,07068

و 6565+  
0,3448 0,1340 

كمية المنتوجات 
(طن)المحجوزة   

قياساجهزة  --- ---  دواء 
.ادوات بالستيكية -  

.مواد غذائية عامة -  

.لحوم حمراء و بيضاء -  

لحوم حمراء و 
 بيضاء

اهم المنتوجات 
 المحتجزة

898.601,30 0,00 9000,00 138.611,30 1,076,0700 60.800,00 
قيمة المنتوجات 

(.ج.د)المحجوزة   

 ب- مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية

 حصيلة مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية

حماية المستهلك و قمع  الممارسات التجارية المجموع
 مؤشر الغش

 عدد المحاضر المسجلة 148 152 300

 عدد الغلق االداري المبلغ 12 08 20

 عدد الغلق االداري المنفذ 10 00 10

36,5555 1,0435 35,5120 
قيمة الغرامات المصالحة 

 E+6 (ج.د)المقترح 

219 74 145 
عدد الملفات القضائية المرسلة 

 الى المحاكم

0,7868 0,7068 0,0800 
قيمة الغرامات المصالحة   

E+6 (.ج.د) المسددة       

56 52 04 
عدد الملفات القضائية المعالجة 

 من طرف المحاكم

0,6040 0,5140 0,0900 

قيمة غرامات األحكام 
المنطوقة من طرف المحاكم 

 E+6  (.ج.د)

---- 

                    ----- 
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 0331ايداع الحسابات االجتماعية 
  0334ايداع الحسابات االجتماعية 
 0353ايداع الحسابات االجتماعية 

 0355الحسابات االجتماعية ايداع 
 0350ايداع الحسابات االجتماعية 
 0350ايداع الحسابات االجتماعية 
  0359ايداع الحسابات االجتماعية 
 0351ايداع الحسابات االجتماعية 
 0353ايداع الحسابات االجتماعية 

  0351ايداع الحسابات االجتماعية 
 0351ايداع الحسابات االجتماعية 

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

 


