
 6102سنة    الثالثي الرابعلوالية ميلة خالل  الحصيلة اإلجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة

 المجموع  الممارسات التجارية  مراقبة النوعية وقمع الغش  
 7206 8362 8831 العدد اإلمجايل للتدخالت 

 949 555 893 عدد املخالفات املسجلة 

 868 397 870 ات القضائية عدد حماضر املتابع

 77/ منفذ      109/   مقترح  20/ منفذ      90/   مقترح  02،منفد03مقترح عدد قرارات الغلق اإلداري  
 083 / 083 عدد العينات املقتطعة 

 530396121 / 530396121 (دج)القيمة املالية للمحجوزات 

 دج 60912961786,68 دج 60912961786,68 / (دج)مبلغ عدم الفوترة املكتشف 

 :النوعية وقمع الغش 

 :ة المخالفات المسجل

 601 انعدام النظافة و النظافة الصحية 

 6 انعدام شهادة الضمان 

 58 بيع مواد غري صاحلة لالستهالك

 63 عرقلة أعوان الرقابة 

 33 انعدام الوسم 

 3 الغش يف النوعية 

 63 انعدام الرقابة املسبقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :حصيلة الفرق المختلطة 

 المجموع (قياسات شرعية–تجارة ) (صحة  –تجارة ) (جمارك-ضرائب–تجارة ) (فالحة  –تجارة ) 

 05 8 41 53 العدد اإلمجايل للتدخالت
86 

 09 0 30 5 عدد املخالفات املسجلة
28 

 09 0 30 5 عدد حماضر املتابعات القضائية
28 

 / / / /  عدد قرارات الغلق اإلداري

 / / / / / عدد العينات املقتطعة

 69611 / 69611 / / (دج)القيمة املالية للمحجوزات 

 / / / / / (دج)مبلغ عدم الفوترة املكتشف 

 / / / / / (دج)مبلغ الربح غري الشرعي 

 :الممارسات التجارية  -8

 المجموع المخالفات
 87 عدم إشهار البيانات القانونية

 656 عدم اإلعالم باألسعار و التعريفات
 22 لتسجيل يف السجل التجاريممارسة نشاط قار دون ا

 70 معارضة الرقابة
 63 عدم الفوترة

 09 ممارسة نشاط جتاري دون حيازة حمل
 15 عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري يف اآلجال احملددة

 / عدم إحرتام إلزامية املداومة
 ممارسة نشاط جتاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل يف السجل التجاري دون

 03 الرخصة أو االعتماد للمطلوبني

 05 عدم احرتام األسعار املقننة
 60 قار دون التسجيل يف السجل التجاريغري ممارسة نشاط جتاري 

 12 حترير فواتري غري مطابقة  
 10  حترير فواتري ومهية أو مزيفة  

 03  ممارسة نشاط جتاري خارج موضوع السجل التجاري
 12 ة على حالتها األصليةإعادة بيع مادة أولي

 


