
  ا �صيلة �جمالية ل�شاطات فرق الرقابة  الا �صيلة �جمالية ل�شاطات فرق الرقابة  التتا�عة ملدير
ة التجارة ا�عة ملدير
ة التجارة 

    22001188د.سم,+ د.سم,+   لوالية سطيف خالل ش!ر لوالية سطيف خالل ش!ر 

املمارسات التجار
ة و املضادة املمارسات التجار
ة و املضادة 

  للمنافسةللمنافسة
  مجال مراقبة النوعية و قمع الغشمجال مراقبة النوعية و قمع الغش

  

  

  عدد الفرق عدد الفرق   4747  4433

  العدد EجماCD للتدخالتالعدد EجماCD للتدخالت  22502250  25902590

  عدد اHIالفات املFGلةعدد اHIالفات املFGلة  254254  435435

  عدد محاضر املتا�عات القضائيةعدد محاضر املتا�عات القضائية  245245  426426

  عدد قرارات الغلق Eداري عدد قرارات الغلق Eداري   55  9494

  عدد العيTنات اI�مولة للمخ,+عدد العيTنات اI�مولة للمخ,+  --  //

))طنطن((كمية املFWوزاتكمية املFWوزات  15.77515.775  //   

مواد التجميلمواد التجميل    --الغذائية الغذائية مواد مواد   ––ا �لو
اتا �لو
ات  --ال[�وم ال[�وم   //   أbم املFWوزاتأbم املFWوزات  

))دجدج((القيمة املالية للمFWوزات القيمة املالية للمFWوزات   2.347.638,602.347.638,60  //   

))دجدج((مبلغ عدم الفوترة املكfشف مبلغ عدم الفوترة املكfشف   //  70.116.781.6870.116.781.68   

57.920,0057.920,00  //  Cjالشر +kح غnمبلغ الرCjالشر +kح غnدجدج((مبلغ الر((   

  الفواتk+ غk+ املطابقةالفواتk+ غk+ املطابقة  //  //
  

  أbـم اHIالفات املكfشفةأbـم اHIالفات املكfشفة

  مجال مراقبة النوعية وقمع الغشمجال مراقبة النوعية وقمع الغش  مجال مراقبة املمارسات التجار
ة و املضادة للمنافسةمجال مراقبة املمارسات التجار
ة و املضادة للمنافسة

..ع�م اإلعالم �األسعار و ال	ع��فاتع�م اإلعالم �األسعار و ال	ع��فات* *    

..م"ارسة ن�ا� ت�ار� قار ب�ون س�ل ت�ار� م"ارسة ن�ا� ت�ار� قار ب�ون س�ل ت�ار� * *    

..م"ارسة ن�ا� ت�ار� قار دون ح'ازة م$لم"ارسة ن�ا� ت�ار� قار دون ح'ازة م$ل* *    

..م"ارسة ن�ا� ت�ار� خارج م,ض,ع ال*�ل ال	�ار� م"ارسة ن�ا� ت�ار� خارج م,ض,ع ال*�ل ال	�ار� * *    

..ع�م الف,ت�ةع�م الف,ت�ة* *    

    ال"ق00ةال"ق00ة  األسعاراألسعارع�م اح	�ام ع�م اح	�ام **

  ..م8ادعة أو م$اولة م8ادعة ال"*	هل6 ح,ل 4"'ة ال"0	,جات ال"*ل"ةم8ادعة أو م$اولة م8ادعة ال"*	هل6 ح,ل 4"'ة ال"0	,جات ال"*ل"ة* * 

    ..م8ادعة أو م$اولة م8ادعة ال"*	هل6 ح,ل تار�خ أو م�ة صالح'ة ال"0	,جم8ادعة أو م$اولة م8ادعة ال"*	هل6 ح,ل تار�خ أو م�ة صالح'ة ال"0	,ج* * 

  ..م8ادعة أو م$اولة م8ادعة ال"*	هل6 ح,ل ال0	ائج ال"0	=�ة م> ال"0	,جم8ادعة أو م$اولة م8ادعة ال"*	هل6 ح,ل ال0	ائج ال"0	=�ة م> ال"0	,ج* * 

  ع�م اج�اء ال�قا�ة الCات'ة لل"0	,ج قBل ع�ضه لالس	هالكع�م اج�اء ال�قا�ة الCات'ة لل"0	,ج قBل ع�ضه لالس	هالك* * 

  إلGام'ة ال0=افة و ال0=افة الE$'ةإلGام'ة ال0=افة و ال0=افة الE$'ة  **

  

 


