
4211عدد التدخالت :
361عدد المخالفات :

358عدد المحاضر المتابعة القضائیة :
17عدد العینات المقتطعة :

233عدد عملیات الحجز :
طن22,6149الكمیات المسحوبة:

دج 612,00 337 4القیمة المالیة للمحجوزات :
17عدد اقتراحات الغلق اإلداري :

240عدم إحترام إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة
56غیاب الرقابة الذاتیة

27عدم إحترام إلزامیة إعالم المستھلك

23منتوج غیر صالح

07منتوج غیر مطابق
04غش

03خدمة غیر مطابقة

01بیع منتوج مشمع،مودع أو مسحوب مؤقتا

10,9147منتجات غیر مطابقة من حیث الوسم 
7,7248مواد التغذیة العامة 
1,4949اللحوم و مشتقاتھا 

0,9955میاه، مشروبات و عصیر 
0,2506أدوات مدرسیة

0,2449الحلیب و مشتقاتھ
0,2066مواد التجمیل و التنظیف البدني 

0,1939االطعام 
0,1770مخابز
0,4120أخرى 

أھم المخالفات

ملخص نشاط مدیریة التجارة لوالیة قسنطینة  لشھر أكتوبر 2021
في مجال قمع الغش

أھم المواد المسحوبة  (طن)



2914عدد التدخالت :
870عدد المخالفات :

667عدم إشھار البیانات القانونیة (األشخاص االعتباریین):
111عدم اإلعالم  باألسعار و التعریفات:

42عدم الفوترة:
16 ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل:

09رفض االستجابة عمدا لالستدعاء:

06ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري:
05 ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجیل في السجل التجاري:

05ممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتھي الصالحیة

03إنجاز معامالت تجاریة خارج الدوائر الشرعیة 

02عدم احترام األسعار المقننة:
02عدم تعدیل البیانات مستخرج السجل التجاري في اآلجال المحددة:

01 تحریر فواتیر وھمیة أو مزیفة: 

01 ممارسة نشاط تجاري أو مھنة مقننة دون الرخصة أو االعتماد:

دج 867عدد المحاضر :
دج 630,24 823 194مبلغ عدم الفوترة :

دج 100,00 21مبلغ الربح غیر الشرعي:
00مبلغ الحجز:

07عدد الغلق اإلداري :

ملخص نشاط مدیریة التجارة لوالیة قسنطینة  لشھر أكتوبر 2021
في مجال الممارسات التجاریة

أھم المخالفات 



125 7عدد التدخالت :
231 1عدد المخالفات

225 1عدد المحاضر المتابعة القضائیة
17عدد العینات المقتطعة

233عدد عملیات الحجز 
طن23الكمیات المسحوبة

دج612 337 4القیمة المالیة للمحجوزات
دج24عدد اقتراحات الغلق اإلداري 

دج630 823 194مبلغ عدم الفوترة
دج100 21مبلغ الربح غیر الشرعي

دج0مبلغ الحجز اإلعتیباري

1225عدد المحاضر المسجلة

847عدد المحاضر االمحولة إلى العدالة 
24عدد مشاریع الغلق  المحولة إلى مدیریة التقنین و 

119عدد األحكام الصادرة

    000,00 790 2قیمة األحكام الصادرة 

734 640,00       

13
14
08
60
09
01

/

/

/
/

ملخص نشاط مدیریة التجارة لوالیة قسنطینة  لشھر أكتوبر 2021
مصلحتي قمع الغش و الممارسات التجاریة

مصلحة المنازعات و الشؤون القانونیة 

قیمة الغرامات المصالحة المسددة 

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي

االجتماعات الدوریة مع المصالح المساعدة

عدد الملفات المعالجةمتابعة الملفات خالل الشھر

 التكفل بملف شھادة إثبات االحترام الخاصة بمستوردي المواد 
 البطاقیة الوطنیة للمنتوج الجزائريوالمنتوجات للبیع على حالتھا األصلیة.

عملیات التصدیر
 التصریح بالمخازن

 استقبال و معالجة ملفات الرخص االستثنائیة لتنقل مركبات الوزن 
متابعة األسواق الجواریةالثقیل عبر إقلیم بلدیة قسنطینة.

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

وتغییرات األسعار المطبقة.
  تنظیم السوق من حیث متابعة التموین بالمواد الواسعة االستھالك ( 

حلیب، فرینة، زیت، سمید....الخ ) كذلك أسواق الخضر والفواكھ 
وتغییرات األسعار المطبقة.

 التحقیقات الخاصة مع موزعي الحلیب



1225عدد المحاضر المسجلة
847عدد المحاضر االمحولة إلى العدالة 

24
119عدد األحكام الصادرة

     000,00 790 2قیمة األحكام الصادرة 
        640,00 734قیمة الغرامات المصالحة المسددة 

ملخص نشاط مدیریة التجارة لوالیة قسنطینة  لشھر أكتوبر 2021
مصلحة المنازعات و الشؤون القانونیة 

عدد مشاریع الغلق  المحولة إلى مدیریة التقنین و 


