
320 5عدد التدخالت :

899عدد المخالفات :

877عدد المحاضر المتابعة القضائیة :
50عدد العینات المقتطعة :

178عدد عملیات الحجز :
طن7,6522الكمیات المسحوبة:

دج 956,75 418 3القیمة المالیة للمحجوزات :
دج12عدد اقتراحات الغلق اإلداري :

دج       097,96 701 135مبلغ عدم الفوترة :
دج                682,50 96مبلغ الربح غیر الشرعي:

دج/مبلغ الحجز اإلعتیباري

ملخص  النشاط الرقابي لشھر جویلیة  2022
في مجال قمع الغش و الممارسات التجاریة



3295عدد التدخالت :
314عدد المخالفات :

302عدد المحاضر المتابعة القضائیة :

50عدد العینات المقتطعة :

178عدد عملیات الحجز :
طن7,6522الكمیات المسحوبة:

دج 956,75 418 3القیمة المالیة للمحجوزات :
07عدد اقتراحات الغلق اإلداري :

162عدم إحترام إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة
51غیاب الرقابة الذاتیة

39 عدم إحترام إلزامیة إعالم المستھلك
26منتوج غیر صالح
23منتوج غیر مطابق
5خدمة غیر مطابقة

5غیاب شھادة الضمان
3عرقلة األعوان+ ع تسلیم الوثائق

3,2173مواد التغذیة العامة 
1,5196میاه، مشروبات و عصیر 

1,27165منتجات غیر مطابقة من حیث الوسم (طن)
0,3277اللحوم و مشتقاتھا 
0,2992خردوات و عقاقیر

0,2057أدوات مدرسیة
0,1849االطعام 

0,1365الحلیب و مشتقاتھ
0,126منتوجات البحر

0,1151الحلویات 
0,1089تبغ

0,14اخرى

أھم المخالفات المسجلة 

أھم المواد المسحوبة (طن)  

ملخص  النشاط الرقابي لشھر جویلیة  2022
في مجال قمع الغش



2025عدد التدخالت :
585عدد المخالفات :

235ممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتھي الصالحیة

127 ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل:
103عدم اإلعالم  باألسعار و التعریفات:

56رفض االستجابة عمدا لالستدعاء:
29عدم الفوترة:

07ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري:
06فواتیر غیر مطابقة:

05 ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجیل في السجل التجاري: 
05 ممارسة نشاط تجاري أو مھنة مقننة دون الرخصة أو االعتماد:

03البیع المشروط بشراء كمیة مفروضة أو تأدیة خدة بخدمة:
02عدم احترام األسعار المقننة:

02عدم إشھار البیانات القانونیة (األشخاص االعتباریین): 
02عدم تعدیل البیانات مستخرج السجل التجاري في اآلجال المحددة: 

02إنجاز معامالت تجاریة خارج الدوائر الشرعیة 
01معارضة أداء الوظیفة:

575عدد المحاضر المتابعة القضائیة 
دج 097,96 701 135مبلغ عدم الفوترة :

دج 682,50 96مبلغ الربح غیر الشرعي:
دج/مبلغ الحجز:

05عدد الغلق اإلداري :

أھم المخالفات المسجلة 

ملخص  النشاط الرقابي لشھر جویلیة  2022
في مجال الممارسات التجاریة


