
261 6عدد التدخالت :
758عدد المخالفات :

747عدد المحاضر المتابعة القضائیة :

46عدد العینات المقتطعة :
163عدد عملیات الحجز :
طن27,6033الكمیات المسحوبة :

دج806 653 7القیمة المالیة للمحجوزات :

18عدد اقتراحات الغلق اإلداري :
دج550 380 248مبلغ عدم الفوترة  :

دج900 156مبلغ الربح غیر الشرعي :

747عدد المحاضر المسجلة
1270عدد المحاضر االمحولة إلى العدالة 

18عدد مشاریع الغلق  المحولة إلى مدیریة التقنین و الشؤون العامة 
114عدد األحكام الصادرة

         000,00 790 2قیمة األحكام الصادرة 
            640,00 734قیمة الغرامات المصالحة المسددة 
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 1-  في مجال قمع الغش و الممارسات التجاریة

ملخص  نشاط مدیریة التجارة  دیسمبر2021

 البطاقیة الوطنیة للمنتوج الجزائري

2- مصلحة المنازعات و الشؤون القانونیة 

 3- مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي

عدد الملفات المعالجةمتابعة الملفات خالل الشھر

 التكفل بملف شھادة إثبات االحترام الخاصة بمستوردي المواد والمنتوجات 
للبیع على حالتھا األصلیة.

معالجة ملفات تنظیم الفضاءات التجاریة 

عملیات التصدیر 
 التصریح بالمخازن

استقبال و معالجة ملفات الرخص االستثنائیة لتنقل مركبات الوزن الثقیل عبر 
إقلیم بلدیة قسنطینة.

 تنظیم السوق من حیث متابعة التموین بالمواد الواسعة االستھالك          ( 
حلیب، فرینة، زیت، سمید....الخ ) كذلك أسواق الخضر والفواكھ وتغییرات 

 التحقیقات الخاصة مع موزعي الحلیب
رخص مزاولة قاعات الحفالت لنشاطھا



3488عدد التدخالت :
299عدد المخالفات :

294عدد المحاضر المتابعة القضائیة :

46عدد العینات المقتطعة :
163عدد عملیات الحجز :

طن27,6033الكمیات المسحوبة:

دج 806,10 653 7القیمة المالیة للمحجوزات :

08عدد اقتراحات الغلق اإلداري :

160عدم إحترام إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة

51غیاب الرقابة الذاتیة
47عدم إحترام إلزامیة إعالم المستھلك

16منتوج غیر مطابق
12منتوج غیر صالح
06خدمة غیر مطابقة

05غش
02عرقلة األعوان + ع تسلیم الوثائق

18,9946مواد التغذیة العامة 
7,4159اللحوم و مشتقاتھا 

0,29716منتجات غیر مطابقة من حیث الوسم (طن)

0,2151أدوات مدرسیة
0,1807الحلویات 

0,15مخابز

0,14میاه، مشروبات و عصیر 

0,0709االطعام 

0,0495البیض و مشتقاتھ
0,0307الحلیب و مشتقاتھ

0,0296خضر و فواكھ
0,0121خردوات و عقاقیر

0,01مواد التجمیل و التنظیف البدني 

في مجال قمع الغش

ملخص  نشاط مدیریة التجارة  دیسمبر2021

اھم  المخالفات المسجلة  

أھم المواد المسحوبة (طن)  



2773عدد التدخالت :
459عدد المخالفات :

187عدم إشھار البیانات القانونیة (األشخاص االعتباریین)
132عدم اإلعالم  باألسعار و التعریفات

53عدم الفوترة
ممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتھي 

39الصالحیة

11عدم احترام األسعار المقننة
11 ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل

09فواتیر غیر مطابقة
 ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجیل في السجل 

07التجاري

عدم تعدیل البیانات مستخرج السجل التجاري في اآلجال 
04المحددة

02ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري
02إنجاز معامالت تجاریة خارج الدوائر الشرعیة 

01 تحریر فواتیر وھمیة أو مزیفة
01رفض االستجابة عمدا لالستدعاء

453عدد المحاضر :
دج 550,29 380 248مبلغ عدم الفوترة :

دج 900,00 156مبلغ الربح غیر الشرعي:
10عدد الغلق اإلداري :

في مجال الممارسات التجاریة

ملخص  نشاط مدیریة التجارة  دیسمبر2021

أھم المخالفات المسجلة 


