
 

 مـــديــــرية التـــجـــــارة لــــواليــــــة الــبـــلـــيــدة 

 حصيلة نشاطات مصالح الرقابة لدى مديرية التجارة لشهر : ديسمبر 1027

 أ- مصالح الرقابة

 حصيلة الرقابة
 المؤشر الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش المجموع

 عدد التدخالت 907 1339 2246
 عدد المخالفات 399 157 556
المحررة عدد المحاضر 224 149 373  
 عدد الغلق االداري المقترح 17 30 47
 عدد االقتطاع العينات --- 41 41

التفتيشعدد استعمال حقيبة  --- 319 319  

26,0287 26,0287 --- 
كمية المنتوجات المحجوزة 

(طن)  

--- 
حلويات البسكتة -  
.مواد غذائية عامة -  
.مشروبات و مياه معدنية-  

 اهم المنتوجات المحتجزة ---

1.004.130,22 1.004.130,22 
قيمة المنتوجات المحجوزة  ---

(.ج.د)  

(.ج.د)قيمة عدم الفوترة  77, 29.971.917 --- 29.971.917,77  
32.250,00 

--- 
قيمة الربح غير شرعي  32.250,00

(.ج.د)  

 أهم المخالفات المرتكبة
 

 الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش
 

(%23,75)عدم احترام الزامية النظافة                 عدم تقديم الوثائق و رفض االستجابة عمدا لالستدعاء 
                                                        (73,73%)  

 عدم القيام بإلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج

                                                (51,22%)  
(%53,75)                 عدم اإلشعار باألسعار و التعريفات  

 (%87,23)                التجاريالقيد في السجل عدم 

    
%(27,87)ممارسة نشاط تجاري قار دون محل تجاري         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 حصيلة الفرق المختلطة

 المجموع
-التجارة

مصالح حماية 
 النباتات

-التجارة
مقاييس 
 الشرعية

-التجارة
 الصحة

مكاتب النظافة 
 للبلديات

-التجارة
مصالح 
 البيطرية

 المؤشر

 عدد التدخالت 15 155 01 00 06 177
 عدد المخالفات 02 14 00 00 00 16
 عدد المحاضرالمحررة 02 14 00 00 00 16

02 00 00 00 02 00 
عدد الغلق االداري 

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

0,0490 0,0000 0,0000 0,0000 0,0490 0,0000 
كمية المنتوجات 

(طن)المحجوزة   

---- --- --- --- 

حلويات البسكتة -  
مواد غذائية  -

.عامة  
مشروبات و مياه -

.معدنية  

--- 
اهم المنتوجات 

 المحتجزة

44.845,00 0,00 0,00 0,00 44.845,00 0,00 
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 149 224 373
 عدد الغلق االداري المبلغ 30 17 47
 عدد الغلق االداري المنفذ 21 12 33

30,43 1,83 28,60 
قيمة الغرامات المصالحة 

 E+6 (ج.د)المقترح 

416 361 55 
عدد الملفات القضائية المرسلة 

 الى المحاكم

0,997 0,997 0,000 
قيمة الغرامات المصالحة   

E+6 (.ج.د) المسددة       

140 99 41 
عدد الملفات القضائية المعالجة 

 من طرف المحاكم

5,65 3,96 1,69 

قيمة غرامات االحكام 
المنطوقة من طرف المحاكم 

 E+6  (.ج.د)

---- 

             ----- 
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 5883 ايداع الحسابات االجتماعية

  5883 ايداع الحسابات االجتماعية

 5828 ايداع الحسابات االجتماعية

 5822 ايداع الحسابات االجتماعية

 5825 االجتماعيةايداع الحسابات 

 5827 ايداع الحسابات االجتماعية
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 5821 ايداع الحسابات االجتماعية

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


