
 مـــديــــرية التـــجـــــارة لــــواليــــــة الــبـــلـــيــدة 

 حصيلة نشاطات مصالح الرقابة لدى مديرية التجارة لشهر : أكتوبر  1029

 أ- مصالح الرقابة

 حصيلة الرقابة
 

 المؤشر الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش المجموع
 عدد التدخالت 1056 1297 2353
 عدد المخالفات 154 175 329
المحررة عدد المحاضر 108 158 266  

40 24 16 
عدد الغلق االداري 

 المقترح
 عدد االقتطاع العينات --- 91 91

350 350 --- 
عدد استعمال حقيبة 

 التفتيش

24,9608 24,9608 --- 
كمية المنتوجات 

(طن)المحجوزة   

--- 

.مواد التنظيف المنزلي -  
.للحوم حمراء و بيضاء -  
.مواد أعشابية -  
دواء -  

 اهم المنتوجات المحتجزة ---

2.121.969,77 2.121.969,77 
قيمة المنتوجات المحجوزة  ---

(.ج.د)  

(.ج.د)قيمة عدم الفوترة  50.006,55 --- 50.006,55  
20.050,00 

--- 
قيمة الربح غير شرعي  20.050,00

(.ج.د)  

 أهم المخالفات المرتكبة
 

 الممارسات التجارية حماية المستهلك و قمع الغش
(%17,35)               النظافة    إلزاميةعدم احترام  (%02,24)                   عدم االشهار باألسعار و التعريفات   

 عدم القيام بإلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج
                                                (58,81%)  

          عدم تقديم الوثائق و رفض االستجابة عمدا لالستدعاء  
                                                          (74,15%)  

البيانات القانونية للحسابات االجتماعيةعدم اإلشهار   (%48,81)                          مطابقة المنتوجعدم   
                                                          (50,28)%  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 حصيلة الفرق المختلطة

 المجموع

-التجارة
مصالح 
حماية 
 النباتات

-التجارة
مقاييس 
 الشرعية

-التجارة
 الصحة

مكاتب النظافة 
 للبلديات

-التجارة
مصالح 
 البيطرية

 المؤشر

 عدد التدخالت 12 231 15 07 00 265
 عدد المخالفات 03 45 06 00 00 54

44 00 00 05 36 03 
عدد 

 المحاضرالمحررة

07 00 00 00 06 01 
عدد الغلق االداري 

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

15,4588 
+ 03 unité 

0,0000 0,0000 
0,0044 

+ 03 unité 
15,4378 0,0166 

كمية المنتوجات 
(طن)المحجوزة   

 دواء --- ---- ----

.حليب مبستر -  
لحوم حمراء و بيضاء -  
.مواد غذائية حيوانية -  
.ملح -  
.دواء -  

لحوم بيضاء و  -
 حمراء

اهم المنتوجات 
 المحتجزة

597.942,29 0,00 0,00 85.806,49 502.825,80 9310,00 
المنتوجات قيمة 

(.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 1297 105 2353
 عدد الغلق االداري المبلغ 24 16 40
االداري المنفذعدد الغلق  08 00 08  

36,9304 0,6224 36,3080 
قيمة الغرامات المصالحة 

 E+6 (ج.د)المقترح 

283 102 181 
عدد الملفات القضائية المرسلة 

 الى المحاكم

0,3556 0,3556 0,00 
قيمة الغرامات المصالحة   

E+6 (.ج.د) المسددة       

219 201 18 
عدد الملفات القضائية المعالجة 

المحاكممن طرف   

1,8419 1,4719 0,3700 

قيمة غرامات االحكام 
المنطوقة من طرف المحاكم 

 E+6  (.ج.د)

---- 

             ----- 

           *1327/1963 

1708/2143 

1373/1910 

1022/1314 

0823/1318 

1071/1334 

1105/1482 

1160/1334 

0036/2178 

0001/…… 

---- 

 2448 ايداع الحسابات االجتماعية

  2442 ايداع الحسابات االجتماعية

 2454 ايداع الحسابات االجتماعية

 2455 ايداع الحسابات االجتماعية

 2452 ايداع الحسابات االجتماعية

 2457 ايداع الحسابات االجتماعية

 2450 ايداع الحسابات االجتماعية

 2451 ايداع الحسابات االجتماعية

 2458 ايداع الحسابات االجتماعية

 2453 ايداع الحسابات االجتماعية

 2458 ايداع الحسابات االجتماعية

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


