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     82عدد الفرق: 

                                                                                                                          

دم القيد في ع المديرية/المؤشر
 السجل التجاري

عدم تعديل بيانات 
مشتخرج السحل 

 التجاري

 عدم اإلعالم
 بـاالسعار و
 التعريفات

 ارضة الرقابةــــــــــمع ممارسة أسعار غير شرعية عدم الفوترة
 المجموع أخرى )رفض االستجابة(

 842 11 10 11 031 01 10 41 مديرية التجارة لوالية عين الدفلى

 842 11 10 11 031 01 10 41 المجـمـــــــــــــــــــوع

 

 

 



التجــــــــــــارة وزارة

-البليدة للتجارة الجهوية المديرية

-الدفلى عين- للتجارة الوالئية المديرية

05ملحق رقم 

(دج)القيمة المالية  (طن)الكمية   الفيزيوكيميائية الميكروبيولوجية المجموع تجزئة جملة استيراد انتاج

701670,00 3,359 7 3 0 84 631 542 2 0 87 22

ن
عي

 
ى
فل
لد
ا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

رقابة الجودة وحماية المستهلك
2016⧵06⧵15 الى 2016/06/06  من العشرية

الحجــــــــــز

 أو النشاط توقيف

الغلق

المقتطعة العينات عدد  عدد

 المحاضر

المحررة

التدخالت عدد
الفرق عدد ت.و.م



التجــــــــــــارة وزارة

-البليدة للتجارة الجهوية المديرية

-الدفلى عين- للتجارة الوالئية المديرية

06ملحق رقم 
توزيع المخالفات المسجلة في مجال رقابة الجودة وحماية المستهلك 

2016⧵06⧵15 الى 2016/06/06من العشرية

المخالفات مجموع اخرى الحفظ درجة احترام عدم
 وسم غياب

المنتوج

 غير منتوجات للبيع وعرض حيازة

مطابقة

 صالحة غير منتوجات للبيع وعرض حيازة

لالستهالك
الذاتية الرقابة غياب

 شروط احترام عدم

النظافة
ت.و.م

85 5 39 1 9 11 1 19

ن
عي

 
ى
فل
لد
ا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



التجــــــــــــارة وزارة

-البليدة للتجارة الجهوية المديرية

-الدفلى عين- للتجارة الوالئية المديرية

05ملحق رقم 

ت.و.م
المستفيد العامة المنفعة ذات المركز(دج)    المالية القيمة(طن)  الكميةالمطابقة عدم طبيعةالمنتوجات طبيعة

ن
عي

 
ى
فل
لد
مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية3,263666300,00(نقص يف الوسم)مواد غري مطابقة مواد التبييض والصيانةا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جدول المنتوجات المحجوزة الموجهة للمراكزا ذات المنفعة العامة
2016⧵06⧵15الى 2016/06/06 من العشرية
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