
35892عدد التدخالت :
4623عدد المخالفات :

4595عدد المحاضر المتابعة القضائیة :
729عدد العینات المقتطعة :

2840عدد عملیات الحجز :
طن132,6526الكمیات المحجوزة :

دج 368,69 635 82القیمة المالیة للمحجوزات :
162عدد اقتراحات الغلق اإلداري :

نوعیة المخالفات : 
2428انعدام النظافة الصحیة

935إجباریة إعالم المستھلك عن طریق الوسم *
424منتوج غیر صالح

321غیاب الرقابة الذاتیة
155غیاب شھادة الضمان

119خدمة غیر مطابقة
109منتوج غیر مطابق

100غش
17عرقلة االعوان

10عدم مطابقة المواصفات التقنیة
02عرض،بیع منتوج  مزور،فاسد،سام

01بیع منتوج مشمع،مودع أو مسحوب مؤقتا
01عدم تطبیق قرار توقیف النشاط 

01غیاب العالمة التجاریة او التسمیة (التقلید)  

أغلبیة المواد المحجوزة (طن): 
1,2023خردوات و عقاقیر52,8647تغذیة عامة 

0,9568مقاھي34,9293منتجات غیر مطابقة من حیث الوسم (طن)
0,5520منتوجات البحر16,2656میاه، مشروبات و عصیر 

0,4692خضر و فواكھ11,6127اللحوم و مشتقاتھا 
0,4529مواد التجمیل و التنظیف البدني 3,4835االطعام 

0,2547أدوات مدرسیة2,0991مواد صیدالنیة
0,2191مواد سامة او تشكل خطر 1,6425مخابز

0,1847مواد المخبزة + إیداع الحلویات1,6340منتجات المطحنة 
0,1707تبغ1,5626الحلویات 

0,1471أجھزة إلكترونیة (مھاتفة)1,3966الحلیب و مشتقاتھ

ملخص ســـنة 2018
في مجال قمع الغش



27495عدد التدخالت :
5922عدد المخالفات :

نوعیة المخالفات :
2520عدم اإلعالم  باألسعار و التعریفات:

1820عدم إشھار البیانات القانونیة (األشخاص االعتباریین): 
707عدم الفوترة:

337ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل:
178ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري:

135 ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجیل في السجل التجاري: 
66عدم احترام األسعار المقننة:

62رفض االستجابة عمدا لالستدعاء:
38عدم تعدیل البیانات مستخرج السجل التجاري في اآلجال المحددة: 

33اإلشھار غیر الشرعي:
06 رفض تقدیم الوثائق: 

06ممارسة نشاط تجاري أو مھنة مقننة دون الرخصة أو االعتماد:
05معارضة أداء الوظیفة:

02عدم اإلعالم بشروط البیع
02فواتیر غیر مطابقة:

02إعادة بیع المواد األولیة الموجھة للتحویل في حالتھا األصلیة:
01 تحریر فواتیر وھمیة أو مزیفة: 

01توقیف النشاط قصد التھرب من الرقابة: 
01 ممارسة نشاط تجاري غیر قار دون التسجیل في السجل التجاري: 

5880عدد المحاضر :
دج 023,75 669 453 5مبلغ عدم الفوترة :

دج 397,00 610مبلغ الربح غیر الشرعي:
دج 740,00 734مبلغ الحجز:

256عدد الغلق اإلداري :

ملخص ســـنة 2018
في مجال الممارسات التجاریة


