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  و التعریفات wٔgسعارمFالفة <دم اال<الم -  مFالفة الزام
ة النظافة و النظافة الصحیة ))))167167167167(((( 

  مFالفة <دم الفورة-  الزام
ة رقابة المطابقة المس7بقة<دم اMaرام مFالفة  ))))59595959(((( 

  مFالفة تحر�ر فواتSر Sjر مطابقة-  مFالفة <دم اMaرام الزام
ة وسم المنتوج ))))28282828((((

مFالفة مFاد<ة ٔ/و مIاولة مFاد<ة المس7تهلك حول  ))))12121212((((
  zریخ ٔ/و مدة صالح
ة المنتوج 

  مFالفة ممارسة ٔ/سعار Sjر شرعیة-

  تحر�ر فواتSر وهمیة-        <دم اMaرام الزام
ة الضمان و تنف
ذه ))))11111111((((

  عرقلة ٔ/داء المهام) ) ) ) 02020202((((
مFالفة <دم اشهار البیا{ت القانونیة لالشFاص -

  االعتباریSن
  فة س�ل مQته~ي الصالح
ة لمFا-  <دم اMaرام الزام
ة ٔ/من المنتوج ))))04040404((((

في م�ال <دم اMaرام ٕالزام
ة سالمة المواد الغذائیة مFاد<ة     ))))03030303((((
  الخصائص المیكروبیولوج
ة

  ممارسة �شاط ت�اري دون ح
ازة مIل ت�لري-

عرض ٔ/و وضع >لبیع ٔ/و بیع مQتوج یعلم ٔ/نه مزور او     ))))11111111((((
  فاسد

  ممارسة �شاط ت�اري دون الق
د في الس�ل الت�اري-

بواسطة الوزن  كمFاد<ة المس7تهلمFاد<ة ٔ/و مIاولة     ))))03030303((((
  او الك
ل

  دون رخصة او اعتمادممارسة �شاط ت�اري -

  ممارسة �شاط ت�اري �ارج موضوع الس�ل الت�اري-  -

  معارضة المراقqة-  -

  مFالفة <دم تعدیل بیا{ت مس7تخرج الس�ل الت�اري- -

ممارسات ت�اریة Sjر �زیهة (اال�الل بQMظیم السوق و - -
  اaداث اضطراgت ف
ها)

        

 


