
 

 13/11/7112المراقبة موقوفة إلى غاية حصيلة 

 الخاصة بمديرية التجارة لوالية أدرار
                                                            

 قمع الغش الممارسات التجارية المجموع البيــــــــــان

 11 73 33 عدد الفرق

 8594 8017 16611 عدد التدخالت

 639 1776 7111 المخالفاتعدد 

 610 1641 7711 عدد المحاضر الرسمية المحررة

 15 35 11 عدد إقتراحات الغلق

 000,00 .600. 180   976,56 .619 .7 13397119126816 (د ج )  المقترحةللغرامات  يمبلغ اإلجمالال

 11   813,76 .763 .3   813,76 .763 .3 (د ج )  لغرامات المحصلةل يمبلغ اإلجمالال

 -   394,70 .709 .839   394,70 .709 .839 (د ج ) مبلغ عدم الفوترة 

 17.1505 - 17,1505 (طن ) كمية الحجز 

 (د ج ) قيمة الحجز 
7 .158. 076,76   

 
- 

7. 158. 076,76   
 

 631 - 136 اقتطاع العينات

 

 

 



 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة التجارة              

 مديرية التــــــجارة لوالية أدرار    

 المنازعات والشؤون القانونيةمصلحــــة 

 

 نشاط الرقابة اإلقتصادية الخاصة بالممارسات التجاريةحصيلة 

 2017خالل العشرة اشهر من سنة 

                                                            

 المجموع   حصيلة مصلحة المراقبة 

ية
ار

ج
لت

 ا
ت

سا
ار

مم
ال

 

 7168 عدد التدخالت

 6881 عدد المخالفات

 6166 عدد المحاضر الرسمية المحررة

 737.817.376,81 (د ج )  مبلغ القيمة المخفية

 123.682,21 (د ج ) مبلغ االرباح غير الشرعية 

 33 عدد إقتراحات الغلق

 6637 عدد الملفات المرسلة للمحاكم

 392639313826 (د ج )  لغرامات المحصلةل يمبلغ اإلجمالال

 616 عدد األحكام الصادرة

 237.716.367,11 (د ج )  (اإلجمالي)مبلغ األحكام الصادرة 

 8.167.781,31 (د ج )  المقترحةللغرامات  ياإلجمالمبلغ ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017نشاط الرقابة اإلقتصادية الخاصة بقمع الغش خالل العشرة اشهر من سنة حصيلة 

 المجموع   حصيلة مصلحة المراقبة

ش
لغ

 ا
ع
قم

 

 7376 عدد التدخالت

 137 عدد المخالفات

 161 عدد المحاضر الرسمية المحررة

 عددالعينات المقتطعة
 661 ميكروبيولوجية

 21 فيزيوكيميائية

 68,6313 (طن)كمية المحجوزات 

 8.637.181,81 (دج)القيمة المالية للمحجوزات 

 تقليص الخطر الغذائي
 63,661823 (طن) الكمية

(د ج) القيمة  3.632.313,81 

 أمن المنتوجات
 6,762266 (طن) الكمية

(د ج) القيمة  6.367.683,11 

 إعالم المستهلك
 2,263861 (طن) الكمية

(د ج) القيمة  818.277,11 

 63 عدد إقتراحات الغلق

 368 عدد الملفات المرسلة للمحاكم

 11 عدد الغرامات  المحصلة

 11 مبلغ الغرامات المحصلة

 271 عدد األحكام الصادرة

 63.613.111,11 (د ج) مبلغ األحكام الصادرة

 683 عدد الملفات الخاضعة لغرامة المصالحة

 671.111.111,11 (د ج) المبلغ االجمالي للغرامات

 
 
 
 
 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة              

 مديرية التــــــجارة لوالية أدرار    

 المنازعات والشؤون القانونيةمصلحــــة 

 

 نشاط الرقابة اإلقتصادية للممارسات التجاريةحصيلة 

 2017خالل العشرة أشهر من سنة 

 (جمارك  –ضرائب  –تجارة ) الخاص بالفرقة المختلطة 

                                                            

 المجموع حصيلة مصلحة المراقبة 

ية
ار

ج
لت

 ا
ت

سا
ار

مم
ال

 

 33 عدد التدخالت

 23 عدد المخالفات

 23 عدد المحاضر الرسمية المحررة

66.136.131,11  (د ج) مبلغ القيمة المخفية  

/  (د ج)مبلغ االرباح غير الشرعية   

 / عدد إقتراحات الغلق

 11 عدد الملفات المرسلة للمحاكم

 000.00 86 (د ج) لغرامات المحصلةل يمبلغ اإلجمالال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017قمع الغش خالل العشرة اشهر من سنة لنشاط الرقابة اإلقتصادية حصيلة 

 (قياسات شرعية  –تجارة ) ، و(صحة  –تجارة ) ، (صحة نباتية  –تجارة ) ، (بيطرة  –تجارة ) الخاص بالفرق المختلطة 

 

 قياسات شرعية –تجارة  صحة –تجارة  صحة نباتية –تجارة  بيطرة –تجارة  حصيلة مصلحة المراقبة

ش
لغ

 ا
ع
قم

 

 25 13 42 111 عدد التدخالت

 / 01 02 11 عدد المخالفات

 / 01 02 13 عدد المحاضر الرسمية المحررة

 عددالعينات المقتطعة
 / / / 11 ميكروبيولوجية

 / / / / فيزيوكيميائية

 / 0.247 0,11372 1.1133 (طن)كمية المحجوزات 

 / 983.936.18 475,00 40 325,00 .11 (دج)القيمة المالية للمحجوزات 

 / / / / عدد إقتراحات الغلق

 / 01 02 13 عدد الملفات المرسلة للمحاكم

 / / / / عدد الغرامات  المحصلة

 / / / / مبلغ الغرامات المحصلة

 

 


