
  ا �صا �صييلة �جماليةلة �جمالية  ل�شاطات فرق الرقابة  الل�شاطات فرق الرقابة  التتا�عة ملدير
ة التجارةا�عة ملدير
ة التجارة  

    22001188نوفم,+نوفم,+  لوالية سطيف خالل ش!ر لوالية سطيف خالل ش!ر 

  

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   4646  4433

  العدد DجماBC للتدخالتالعدد DجماBC للتدخالت  22252225  30303030

  عدد اHIالفات املFGلةعدد اHIالفات املFGلة  244244  10931093

  عدد محاضر املتا�عات القضائيةعدد محاضر املتا�عات القضائية  242242  10771077

  عدد قرارات الغلق Dداري عدد قرارات الغلق Dداري   44  5555

  عدد العيSنات اI�مولة للمخ,+عدد العيSنات اI�مولة للمخ,+  7979  //

))طنطن((كمية املFVوزاتكمية املFVوزات  4.5194.519  //   

مواد التجميلمواد التجميل    --الغذائية الغذائية مواد مواد   ––ا �لو
اتا �لو
ات  --ال\�وم ال\�وم   //   أbم املFVوزاتأbم املFVوزات  

))دجدج((القيمة املالية للمFVوزات القيمة املالية للمFVوزات   3.342.052,003.342.052,00  //   

))دجدج((مبلغ عدم الفوترة املكfشف مبلغ عدم الفوترة املكfشف   //  85.751.114,9785.751.114,97   

20.850,0020.850,00  //   +jح غmمبلغ الر +jح غmمبلغ الرBnالشرBnدجدج((الشر((   

  مبلغ الفواتj+ غj+ املطابقةمبلغ الفواتj+ غj+ املطابقة  //  //
  

  أbـم اHIالفات املكfشفةأbـم اHIالفات املكfشفة

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

سة سةاملضادة للمناف املضادة للمناف   
  مجال مراقبة النوعية وقمع الغشمجال مراقبة النوعية وقمع الغش

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

ممارسة uشاط تجاري قار بدون Frل ممارسة uشاط تجاري قار بدون Frل * * 

..تجاري تجاري    

قار دون حيازة قار دون حيازة   ممارسة uشاط تجاري ممارسة uشاط تجاري * * 

..محلمحل   

ممارسة uشاط تجاري خارج موضوع ممارسة uشاط تجاري خارج موضوع * * 

..الFGل التجاري الFGل التجاري    

..عدم الفوترةعدم الفوترة* *    

عدم احx+ام Dسعار املقننةعدم احx+ام Dسعار املقننة** ..  

سلمة* *  س}zلك حول كمية املنتوجات امل سلمةمخادعة أو محاولة مخادعة امل س}zلك حول كمية املنتوجات امل ..مخادعة أو محاولة مخادعة امل   

س}zلك حول تار
خ أو مدة صالحية املنتوج* *  س}zلك حول تار
خ أو مدة صالحية املنتوجمخادعة أو محاولة مخادعة امل ..مخادعة أو محاولة مخادعة امل   

س}zلك حول النتائج املنتظرة من املنتوج* *      س}zلك حول النتائج املنتظرة من املنتوجمخادعة أو محاولة مخادعة امل ..مخادعة أو محاولة مخادعة امل   

عدم اجراء الرقابة الذاتية للمنتوج قبل عرضھ لالس}zالكعدم اجراء الرقابة الذاتية للمنتوج قبل عرضھ لالس}zالك* *    

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

  

 


