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        jٔهpم المDالفــــــــــــــــــــات المكLشفة:jٔهpم المDالفــــــــــــــــــــات المكLشفة:jٔهpم المDالفــــــــــــــــــــات المكLشفة:jٔهpم المDالفــــــــــــــــــــات المكLشفة:
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  و التعریفات tٔeسعارمDالفة >دم اال>الم -  الصحیة والنظافة مDالفة الزام
ة النظافة  ))))116116116116(((( 
  مDالفة >دم الفورة-  المس5بقةالزام
ة رقابة المطابقة >دم ا_Lرام مDالفة  ))))35353535(((( 
  مDالفة تحر�ر فواتRر Rvر مطابقة-  مDالفة >دم ا_Lرام الزام
ة وسم المنتوج ))))09090909((((
مDالفة مDاد>ة jٔو مHاولة مDاد>ة المس5تهلك حول  ))))08080808((((

  - - - - yریخ jٔو مدة صالح
ة المنتوج 
  مDالفة ممارسة jٔسعار Rvر شرعیة-

  تحر�ر فواتRر وهمیة-        واالس5تعمال الQشريزو�ر اي مOتوج موgه الس5تهالك  ))))07070707((((
مDالفة مDاد>ة jٔو مHاولة مDاد>ة المس5تهلك حول ) ) ) ) 01010101((((

  كمیة المنتوgات المسلمة
 لٔ{شDاصمDالفة >دم اشهار البیا}ت القانونیة -

  االعتباریRن
  فة س�ل مOته~ي الصالح
ة لمDا-  -
  ريرسة �شاط ت�اري دون ح
ازة مHل ت�امما-      - - - - 
ت�اري دون الق
د في الس�ل  ممارسة �شاط-  -

  الت�اري
  ممارسة �شاط ت�اري دون رخصة او اعتماد-  -
ممارسة �شاط ت�اري �ارج موضوع الس�ل -  -

  الت�اري
  معارضة المراقmة-  -
مDالفة >دم تعدیل بیا}ت مس5تخرج الس�ل - -

  الت�اري
        

 


