
و●رقٷة الصادراتوزارة الت〓ارة   

لوالية سطيف و●رقٷة الصادراتمدٴرية الت〓ارة   
 

  لوالية سطيف  و●رقٷة الصادراتلمدٴرية الت〓ارة  الحصيلة االجمالية ل٨شاطات فرق الرقابة التابعة

  2022╂ٔكتو£ر شهــــــر ∧الل 

  ٜلمنافسة والمضادة الممارسات الت〓ارية   وقمع الغشحماية المسوتهلك     
  53  45  فدد الفرق

  2699  2418  العدد االجمالي ٜلتد∧الت
  309  199  فدد الم¬الفات المس〓لة

  300  199  المتابعة قضائيافدد الم⊂اضر 
  م٩فذ 12مق◇رح و  34  م٩فذ 05مق◇رح و  12  فدد قرارات الغلق االداري

  فدد العيٶ٩ات المحمولة ٜلم¬＃ر
يميائية 34   عيٶ٩ة فٶزيٗو
  00  عيٶ٩ة مٷكروبيولوجٷة 17

  و⊆دة 210090  7,3610  كمية المحجوزات (طن)
  6.196.942,30  3.339.648,00  قٷمة المحجوزات (دج)

  اهم المحجوزات
  مٷاه معدنٷــــــــــة ،⊆ليب و مشوتقاته

  و قهوةملـــــح  ،مشرو牡ت وعصا♂ر
  مرقــــــــــــــــــاز و فلفل احمــــــــر

  مركز الطماطم مزيل العرق، ت،¢سكوي

م＆لغ فدم الفو●رة المك◇شف 
  153.183.729,62  0,00  (دج)

  366.176,00  0,00  م＆لغ الربح الغٶر شرعي (دج)
  24  00  الفواتٶر الغٶر مطابقة

 
 
 
  
  
  
  



و●رقٷة الصادراتوزارة الت〓ارة   

لوالية سطيف و●رقٷة الصادراتمدٴرية الت〓ارة   

  ╂ٔهٌم الم¬الفــــــــــــــــــــات المك◇شفة:
  

  فسةاممارسات الت〓ارية و المضادة ٜلمنال  حماية المسوتهلك و قمع الغش
  و التعريفات 維ٔ牡سعارم¬الفة فدم االفالم  -  م¬الفة الزامٷة النظافة و النظافة الصحية )99( 
  م¬الفة فدم الفو●رة -  الزامٷة رقابة المطابقة المسوبقةفدم ا⊆◇رام م¬الفة  )56( 
  م¬الفة تحرٴر فواتٶر مٶر مطابقة -  م¬الفة فدم ا⊆◇رام الزامٷة وسم المنتوج )08( 
  ¬الفة ممارسة ٔ╂سعار مٶر شرعيةم -   م¬الفة فدم ا⊆◇رام ٕالزامٷة الضمان و تنفٷذه) 03(
المواد الغذائية في  فدم ا⊆◇رام ٕالزامٷة سالمة م¬الفة )02(

  تحرٴر فواتٶر وهمية -  م〓ال الخصائص الميكروبيولوجٷة

م¬الفة عرض ╂ٔو وضع ٜلبيع ╂ٔو بيع م٩توج يعلم ٔ╂نه  )01(
  فاسد

 ل緯ٔش¬اص¬الفة فدم اشهار البيا卸ت القانونية م -
  االعتباريٶن

乙ريخ او م¬ادفة ╂ٔو م⊂اولة م¬ادفة المسوتهلك حول ) 01(
  لمنتوجمدة صالحٷة ا

ممارسة ٥شاط ن〓اري بمسوتخرج س〓ل فة لم¬ا -
   ت〓اري م٩تهٍي الصالحٷة

  ريرسة ٥شاط ت〓اري دون حٷازة م⊂ل ت〓امما -  م¬الفة ٕالزامٷة ╂ٔمن المنتوج) 01(
ممارسة ٥شاط ت〓اري دون القٷد في الس〓ل  -  - 

  الت〓اري

 -   
م¬الفة ٕان〓از معامالت ت〓ارية ∧ارج الدوا♂ر  -

  الشرعية ٜلتوزيع
٥شاط ت〓اري ∧ارج موضوع الس〓ل مارسة م -  -

  الت〓اري
  عارضة المراق＆ةم -  -

م¬الفة فدم تعديل بيا卸ت مسوتخرج الس〓ل  - -
  الت〓اري

  ممارسات ت〓ارية مٶر ٦زيهة - -
 +(البيع المشروط ممارسات ت〓ارية مٶر شرعية -  -

  )رفض بيع سلعة
  

 


