
3124عدد التدخالت :
289عدد المخالفات :

289عدد المحاضر المتابعة القضائیة :
48عدد العینات المقتطعة :

188عدد عملیات الحجز :
طن9,6136الكمیات المسحوبة:

دج 084,50 457 2القیمة المالیة للمحجوزات :
07عدد اقتراحات الغلق اإلداري :

179عدم إحترام إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة
28غیاب الرقابة الذاتیة

27عدم إحترام إلزامیة إعالم المستھلك
19منتوج غیر صالح

11غیاب الرقابة الذاتیة
08منتوج غیر صالح
06منتوج غیر مطابق

05 عدم إحترام إلزامیة إعالم المستھلك
03غش

03خدمة غیر مطابقة

3,41092مواد التغذیة العامة 
1,5029اللحوم و مشتقاتھا 

1,125مواد المخبزة + إیداع الحلویات
1,1133الحلیب و مشتقاتھ

1,062خضر و فواكھ
0,366منتوجات البحر

0,2483االطعام 
0,234البیض و مشتقاتھ

0,1532مخابز
0,128منتجات غیر مطابقة من حیث الوسم (طن)

0,27أخرى

نوعیة المخالفات : 

أھم المواد المسحوبة  (طن)  

ملخص  النشاط الرقابي سبتمبر 2021
في مجال قمع الغش



3071عدد التدخالت :
851عدد المخالفات :

أھم المخالفات المسجلة :

579عدم إشھار البیانات القانونیة (األشخاص االعتباریین): 
171عدم اإلعالم  باألسعار و التعریفات:

31ممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتھي الصالحیة
23عدم الفوترة:

21 ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل:
11رفض االستجابة عمدا لالستدعاء:

07 ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجیل في السجل التجاري: 
03عدم تعدیل البیانات مستخرج السجل التجاري في اآلجال المحددة: 

02عدم احترام األسعار المقننة:
01عدم اإلعالم بشروط البیع

01إعادة بیع المواد األولیة الموجھة للتحویل في حالتھا األصلیة:
01ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري:

850عدد المحاضر :
دج 625,64 432 11مبلغ عدم الفوترة :

دج 150,00 2مبلغ الربح غیر الشرعي:
 0,00مبلغ الحجز:

34عدد الغلق اإلداري :

ملخص  النشاط الرقابي  سبتمبر 2021
في مجال الممارسات التجاریة

أھم المخالفات المسجلة :



6195عدد التدخالت :
1140عدد المخالفات :

1139عدد المحاضر المتابعة القضائیة :
48عدد العینات المقتطعة :

188عدد عملیات الحجز :
طن9,6136الكمیات المسحوبة:

دج 084,50 457 2القیمة المالیة للمحجوزات :
41عدد اقتراحات الغلق اإلداري :

دج 625,64 432 11مبلغ عدم الفوترة :
دج 150,00 2مبلغ الربح غیر الشرعي:
دج 0,00مبلغ الحجز اإلعتیباري :

ملخص  النشاط الرقابي  سبتمبر 2021
في مجال قمع الغش و الممارسات التجاریة


