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ة و املضادة 
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  مجال مراقبة النوعية و قمع الغشمجال مراقبة النوعية و قمع الغش

  

  

  عدد الفرق عدد الفرق   4747  4343

  العدد CجماAB للتدخالتالعدد CجماAB للتدخالت  13111311  16481648

  عدد اFGالفات املDEلةعدد اFGالفات املDEلة  104104  190190

  عدد محاضر املتا�عات القضائيةعدد محاضر املتا�عات القضائية  101101  185185

  عدد قرارات الغلق Cداري عدد قرارات الغلق Cداري   44  5252

//  2424  PQمولة للمخ�Gنات اSعدد العيPQمولة للمخ�Gنات اSعدد العي  

))طنطن((كمية املDVوزاتكمية املDVوزات  3.97113.9711  //   

مواد التجميلمواد التجميل    --الغذائية الغذائية مواد مواد   //   أ_م املDVوزاتأ_م املDVوزات  

))دجدج((القيمة املالية للمDVوزات القيمة املالية للمDVوزات   1.321.240.001.321.240.00  //   

))دجدج((املكeشف املكeشف مبلغ عدم الفوترة مبلغ عدم الفوترة   //  248.176.414.95248.176.414.95   

17.975.0017.975.00  //  Agالشر Phح غkمبلغ الرAgالشر Phح غkدجدج((مبلغ الر((   

  الفواتPh غPh املطابقةالفواتPh غPh املطابقة  //  //
  

  

  

  أ_ـم اFGالفات املكeشفةأ_ـم اFGالفات املكeشفة

سة سةمجال مراقبة املمارسات التجار
ة و املضادة للمناف   مجال مراقبة النوعية وقمع الغشمجال مراقبة النوعية وقمع الغش  مجال مراقبة املمارسات التجار
ة و املضادة للمناف

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

  ..Drل تجاري Drل تجاري ممارسة qشاط تجاري قار بدون ممارسة qشاط تجاري قار بدون * * 

  ..ممارسة qشاط تجاري قار دون حيازة محلممارسة qشاط تجاري قار دون حيازة محل* * 

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

  ..عدم الفوترةعدم الفوترة* * 

  ..عدم احPuام Cسعار املقننةعدم احPuام Cسعار املقننة**

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

سyzلك حول * *  سyzلك حول مخادعة أو محاولة مخادعة امل   ..النتائج املنتظرة من املنتوجالنتائج املنتظرة من املنتوجمخادعة أو محاولة مخادعة امل

  عدم اجراء الرقابة الذاتية للمنتوج قبل عرضھ لالسyzالكعدم اجراء الرقابة الذاتية للمنتوج قبل عرضھ لالسyzالك* * 

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

  

 

 


