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املمارسات التجار
ة و املضادة املمارسات التجار
ة و املضادة 

سة سةللمناف   للمناف
  مجال مراقبة النوعية و قمع الغشمجال مراقبة النوعية و قمع الغش

  

  

  عدد الفرق عدد الفرق   4343  4422

  العدد BجماA@ للتدخالتالعدد BجماA@ للتدخالت  19195544  22642264

  عدد اFGالفات املDEلةعدد اFGالفات املDEلة  183183  346346

  عدد محاضر املتا�عات القضائيةعدد محاضر املتا�عات القضائية  180180  342342

  عدد قرارات الغلق Bداري عدد قرارات الغلق Bداري   77  3636

//  5959  OPمولة للمخ�Gنات اRعدد العيOPمولة للمخ�Gنات اRعدد العي  

))طنطن((كمية املDUوزاتكمية املDUوزات  2.44162.4416  //   

//  
مواد مواد   --مشرو[اتمشرو[ات  --مواد التجميلمواد التجميل    --الغذائية الغذائية مواد مواد   --

  التنظيفالتنظيف
  أ`م املDUوزاتأ`م املDUوزات

))دجدج((القيمة املالية للمDUوزات القيمة املالية للمDUوزات   0000,,694478694478  //   

))دجدج((مبلغ عدم الفوترة املكdشف مبلغ عدم الفوترة املكdشف   //  81.191.461,3681.191.461,36   

87.70087.700,00,00  //   Oiمبلغ الر[ح غ Oiمبلغ الر[ح غ@lالشر@lدجدج((الشر((   

  الفواتOi غOi املطابقةالفواتOi غOi املطابقة  //  //
  

  أ`ـم اFGالفات املكdشفةأ`ـم اFGالفات املكdشفة

مجال مراقبة املمارسات التجار
ة و املضادة مجال مراقبة املمارسات التجار
ة و املضادة 

سة سةللمناف للمناف   
  مجال مراقبة النوعية وقمع الغشمجال مراقبة النوعية وقمع الغش

..عدم �عالم باألسعار و التعر
فاتعدم �عالم باألسعار و التعر
فات* *    

..ممارسة sشاط تجاري قار بدون Dpل تجاري ممارسة sشاط تجاري قار بدون Dpل تجاري * *    

..قار دون حيازة محلقار دون حيازة محل  ممارسة sشاط تجاري ممارسة sشاط تجاري * *    

..ممارسة sشاط تجاري خارج موضوع الDEل التجاري ممارسة sشاط تجاري خارج موضوع الDEل التجاري * *    

..عدم الفوترةعدم الفوترة* *    

عدم احOvام Bسعار املقننةعدم احOvام Bسعار املقننة**   

سلمة* *  سxyلك حول كمية املنتوجات امل سلمةمخادعة أو محاولة مخادعة امل سxyلك حول كمية املنتوجات امل ..مخادعة أو محاولة مخادعة امل   

سxyلك حول تار
خ أو مدة صالحية املنتوج* *  سxyلك حول تار
خ أو مدة صالحية املنتوجمخادعة أو محاولة مخادعة امل ..مخادعة أو محاولة مخادعة امل   

سxyلك حول النتائج املنتظرة من املنتوج* *  سxyلك حول النتائج املنتظرة من املنتوجمخادعة أو محاولة مخادعة امل   ..مخادعة أو محاولة مخادعة امل

عدم اجراء الرقابة الذاتية للمنتوج قبل عرضھ لالسxyالكعدم اجراء الرقابة الذاتية للمنتوج قبل عرضھ لالسxyالك* *    

إلزامية النظافة و النظافة ال��يةإلزامية النظافة و النظافة ال��ية  **   

  

 


