
  
  التجار  مداومةالتحضيـرات و إالجـراءات املتخذة خبصوص 

  أالسـبوع املوايل لهذه املناسـبة و م 2018لسـنة  أالحضى املباركعيد يويم  مبناسـبة
  

املؤرخ يف  08-04رمق  املعدل واملمتم للقانون 10/06/2018املؤرخ يف  08-18رمق من القانون  05املادة طبيقا لنص ت     
أالنشطة التجارية وتلبية حاجيات الساكن ابملواد الواسعة  اسـمتراريةلضامن  وملتعلق برشوط ممارسة أالنشطة التجارية ا 14/08/2004

املبارك  أالحضىيويم عيد  مبناسـبة )ٕاخل.....اخلرض و الفواكهاللحوم بأنواعها، و احلليب  مواد التغذية العامة، ماديت اخلزب( الاسـهتالك
 :امت مديرية التجارة جبمةل من إالجراءات والتدابري نلخصها فامي ييل ق بوع املوايل لهذه املناسـبةو أالسـ  م 2018لسـنة 

املساحات  و  - سوبريات يف املتضمن مداومة املساحات الصغرى من نوع  25/07/2018 املؤرخ يف 2024رمق  الواليئ القرار ٕاعداد -
وابئعي اللحوم، املساخل واملذاحب، أالسواق املغطاة  جتار التجزئة للتغذية العامة زين،خضم وكذا اخلبـا الكربى من نوع متجـر كبري و متجر

املتعاملني الاقتصاديني الناشطني يف جمال اخلدمات، مؤسسة نفطال، مؤسسة بروابجلريي و  الفواكهو  للخرض جلوارية سوق امجلةلاو 
  .سـبوع املوايل لهذه املناسـبةو االٔ  2018عيد أالحضى لسـنة يويم  مبناسـبةمؤسسة النقل احلرضي 

  .ملعنيني ابملداومة لك فامي خيصهامراسةل مديرييت الصحة و الطاقة لوالية مسـتغامن بقرار املداومة لتبليغ أالعوان الاقتصاديني  -
حيث  ،اجلدول يف بنيم كام هو ، متعامل 755 املعنيني ابملداومة عرب اكمل تراب الوالية البالغ عددمه املتعاملني الاقتصادينيتبليغ  -

  .عون 30 خسر لهذه العملية

  املطاحن  امللبنات  ابئعي حلوم  تغذية عامة  خمابز  
  05  04  72 200 100  اليوم أالول
  05  04  69  209  87  اليوم الثاين
  10  08  141 409 187  اجملموع

  متعامل اقصادي 755ٔاي ما مجموعه

ملؤسسة العمومية للنقل احلرضي لبدلية ا، " UCA"التعاونيات الفالحية  ٕاحتاد  :مؤسسات اخلدمات تبليغ وحدات إالنتاج و -
  .هذين اليومنيملواصةل نشاطها خالل  ،مسـتغامن

مع السادة رؤساء اجملالس الشعبية البدلية للوالية من ٔاجل السهر عىل فتح أالسواق املغطاة  ابالتصالمراسةل السادة رؤساء ادلوائر  -
لٔالعوان مع ٕاشهار و ٕالصاق القوامئ إالمسية هذه املناسـبة ةل للخرض و الفواكه ملواصةل نشاطها خالل و اجلوارية وكذا سوق امجل

  .و أالماكن اخملصصة قرات البدليةامللزمني بضامن املداومة عرب م الاقتصاديني

 .  و مقر املديرية ملوقـع إاللكرتوينابٕاشهار القوامئ إالمسية للتجار املعنيني ابملداومة   -

املؤرخ يف  08- 04رمق  املعدل واملمتم للقانون 10/06/2018املؤرخ يف  08- 18رمق من القانون  05املادة نص حسب و      
الالزتام ابملداومة بغرامة ترتاوح مابني ثالثني  احرتام يعاقب عىل عدمفٕانه  املتعلق برشوط ممارسة أالنشطة التجارية 14/08/2004

  ) دج 200.000(ٕاىل مائيت ٔالف دينار ) دج 30.000(ٔالف دينار

  ).دج 100.000(غري ٔانه ميمك للمدير الواليئ للتجارة ٔان يقرتح غرامة الصلح مببلغ مائة ٔالف دينار       
  .و يف حاةل العود، ال يسـتفيد اخملالف من غرامة الصلح و يعاقب ابلغرامة املنصوص علهيا ٔاعاله


