
وزارة التجــــــــــــارة

المدیریة الجھویة للتجارة البلیدة-

المدیریة الوالئیة للتجارة -عین الدفلى-

ملحق رقم 05

القیمة المالیة (دج) الكمیة  (طن) الفیزیوكیمیائیة المیكروبیولوجیة المجموع تجزئة جملة استیراد انتاج

1418809,50 25,138 31 15 13 329 2013 1662 15 0 336 22

ى
دفل

 ال
ن
عی

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

رقابة الجودة وحماية المستهلك

حصیلة شھر رمضان 2016

الحجــــــــــز

توقیف النشاط أو 

الغلق

عدد العینات المقتطعة
عدد 

المحاضر 

المحررة

عدد التدخالت

عدد الفرق م.و.ت



وزارة التجــــــــــــارة

المدیریة الجھویة للتجارة البلیدة-

المدیریة الوالئیة للتجارة -عین الدفلى-
ملحق رقم 06

توزيع المخالفات المسجلة في مجال رقابة الجودة وحماية المستهلك 

حصیلة شھر رمضان 2016

مجموع المخالفات اخرى عدم احترام درجة الحفظ غیاب وسم المنتوج
حیازة وعرض للبیع منتوجات 

غیر مطابقة

حیازة وعرض للبیع منتوجات غیر صالحة 

لالستھالك
غیاب الرقابة الذاتیة

عدم احترام شروط 

النظافة
م.و.ت

340 67 119 4 32 49 2 67

ى
دفل

 ال
ن
عی

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة



وزارة التجــــــــــــارة

المدیریة الجھویة للتجارة البلیدة-

المدیریة الوالئیة للتجارة -عین الدفلى-

ملحق رقم 05

المركز ذات المنفعة العامة المستفیدالقیمة المالیة    (دج)الكمیة  (طن)طبیعة عدم المطابقةطبیعة المنتوجاتم.و.ت

مديرية احلماية املدنية للوالية0,1241736,00مواد غري مطابقة (انعدام اليود)ملح غذائي

مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية0,02423200حلوم غري مطبوعةحلوم محراء

مواد التبييض والصيانة
نقص يف الوسم

مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية3,941722800

⧵ا�موع
مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية4,089747736,00

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

جدول المنتوجات المحجوزة الموجهة للمراكزا ذات المنفعة العامة

حصیلة شھر رمضان 2016

ى
دفل

 ال
ن
عی



 

 الجـمهورية الجزائــــــــرية الديـــــــمقراطية الشــــعبية    
  وزارة التجارة    
  .6102 حصيلة نشاط الرقابة للمارسات التجارية خالل شهر رمضان                 المديرية الجهوية للتجارة البليدة                       
                   مديرية التجارة لوالية عين الدفلى                                             
    

 82عدد الفرق:      

 

 القطـاع

 عدد التدخـــالت
عدد 

 المخالفات

 مبلغ عدم الفوترة
 )دج(
 

عدد 
 المحاضر

 اإلجــراءات المتخــذة

 استيراد إنتاج
 التوزيع

 المجموع الخدمات
الغلق  المحجوزات

 الكمية التجزئة الجملة االداري
 )طن(

 القيمة
 )دج(

مديرية التجارة لوالية 
 عين الدفلى

85 1 26 0012 091 0952 025 6002688.11 040 / / 45 

 45 / / 040 6002688.11 025 0952 091 0012 26 1 85 المجموع

                                           

 



 

 الجــــــــــمهــــــــــورية الجـــزائرية الديمــــــقراطية الشــــــــــــــــــــعبية    
    وزارة التجارة  
                                                            . 6102 حصيلة نشاط الرقابة للمارسات التجارية خالل شهر رمضان                                   ةالمديرية الجهوية للتجارة البليد 
 مديرية التجارة لوالية عين الدفلى                                                                       

 

     82عدد الفرق: 

                                                                                                                          

 المديرية/المؤشر
عدم القيد في 
 السجل التجاري

عدم تعديل بيانات 
مشتخرج السحل 

 التجاري

 عدم اإلعالم
 بـاالسعار و
 التعريفات

 أسعار غير شرعية ممارسة عدم الفوترة
 معــــــــــارضة الرقابة
 )رفض االستجابة(

 المجموع أخرى

 862 66 42 6 202 222 2 04 مديرية التجارة لوالية عين الدفلى

 862 66 42 6 202 222 2 04 المجـمـــــــــــــــــــوع
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