
 وزارة الت〓ارة و ●رقｑة الصادرات

ات لوالية سطيفمدｎرية الت〓ارة و ●رقｑة الصادر   
 

  الحصيلة االجمالية لｂشاطات فرق الرقابة التابعة لوالية سطيف ∧الل 

  ناو ــــــــــ2022ــجشهــــــر      

  الممارسات الت〓ارية و المضادة Ｐلمنمافسة  حماية المس５تهلك و قمع الغش  
  50  47  ¶دد الفرق

  2214  1254  العدد االجمالي Ｐلتد∧الت
  244  123  ¶دد الم¬الفات المس〓لة

  234  122  الم⊂اضر المتابعة قضائيا¶دد 
  مｃفذ 21مق◇رح و  106  مｃفذ 09مق◇رح و  05  ¶دد قرارات الغلق االداري

¶دد العيｃｐات المحمولة 
  Ｐلم¬＃ر

 28فｐزيوＫيميائية و  30
  مｑكروبيولوجｑة

  تجريب 08و 
00  

  44,344  09,5952  كمية المحجوزات (طن)
  6.558.030,00  3.714.312,00  قｑمة المحجوزات (دج)

  اهم المحجوزات

  ⊆ليب و مش５تقاته
  و مشرو牡ت مختلفةمｑاه معدنية

  م※لجـــــــــــات
  مرقـــــــــــــــــاز

  و ∧ل ملح 

  ٕايليو زيت
  ╂ٔدوات البازار

  مادة التبغ و الشمة

م＆لغ ¶دم الفو●رة المك◇شف 
  5.963.450,26  0,00  (دج)

  4.950,00  0,00  م＆لغ الربح الغｐر شرعي (دج)
  10  00  الفواتｐر الغｐر مطابقة
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  ╂ٔه９م الم¬الفــــــــــــــــــــات المك◇شفة:

  
  الممارسات الت〓ارية و المضادة Ｐلمنمافسة  حماية المس５تهلك و قمع الغش

  م¬الفة ¶دم اال¶الم 牡السعار و التعريفات-  م¬الفة الزامｑة النظافة و النظافة الصحية )71( 
  م¬الفة ¶دم الفو●رة-  الزامｑة رقابة المطابقة المس５بقة¶دم ا⊆◇رام م¬الفة  )21( 
  م¬الفة تحرｎر فواتｐر ｐ２ر مطابقة-  م¬الفة ¶دم ا⊆◇رام الزامｑة وسم المنتوج )07(
¶دم ا⊆◇رام ٕالزامｑة سالمة المواد الغذائية في م〓ال م¬اد¶ة  )05(

  م¬الفة ممارسة ٔ╂سعار ｐ２ر شرعية-  الخصائص الميكروبيولوجｑة

م¬الفة م¬اد¶ة ٔ╂و م⊂اولة م¬اد¶ة المس５تهلك حول  )02(
  تحرｎر فواتｐر وهمية-  .乙ريخ ╂ٔو مدة صالحｑة المنتوج 

عرض ╂ٔو وضع Ｐلبيع ╂ٔو بيع مｃتوج يعلم ٔ╂نه مزور او  )01(
  فاسد

م¬الفة ¶دم اشهار البيا卸ت القانونية لالش¬اص -
  االعتباريｐن

  فة س〓ل مｃتهＡي الصالحｑة لم¬ا-  الوزن¶ة المس５تهلك بواسطة م¬اد¶ة ٔ╂و م⊂اولة م¬اد )01(
  ممارسة Ｙشاط ت〓اري دون حｑازة م⊂ل ت〓لري-  -
ممارسة Ｙشاط ت〓اري دون القｑد في الس〓ل -  -

  الت〓اري
  ممارسة Ｙشاط ت〓اري دون رخصة او اعتماد-  -
ممارسة Ｙشاط ت〓اري ∧ارج موضوع الس〓ل -  -

  الت〓اري
  معارضة المراق＆ة-  -

بيا卸ت مس５تخرج الس〓ل م¬الفة ¶دم تعديل - -
  الت〓اري

  ممارسات ت〓ارية ｐ２ر Ｚزيهة- -
  

 


