
●رقｑة الصادراتوزارة الت〓ارة و   

ات لوالية سطيفمدｎرية الت〓ارة و ●رقｑة الصادر   
 

  الحصيلة االجمالية لｂشاطات فرق الرقابة التابعة لوالية سطيف ∧الل 

      شهــــــر س＃◆م＃ر 2022

  Ｐلمنافسةالممارسات الت〓ارية و المضادة   حماية المس５تهلك و قمع الغش    
  50  40  ¶دد الفرق

  2136  1499  العدد االجمالي Ｐلتد∧الت
  235  170  ¶دد الم¬الفات المس〓لة

  225  167  المتابعة قضائيا¶دد الم⊂اضر 
  مｃفذ 37مق◇رح و  29  مｃفذ 07مق◇رح و  14  ¶دد قرارات الغلق االداري

  عيｃｐة فｐزيوＫيميائية 38  ينات المحمولة Ｐلم¬＃ر¶دد الع 
  00  ينة مｑكروبيولوجｑةع  44

  19,012   18,557  كمية المحجوزات (طن)
  7.166.288,00  4.666.270,00  قｑمة المحجوزات (دج)

  المحجوزاتاهم 

  ⊆ليب و مش５تقاته
  مｑاه معدنｑــــــــــة
  مشرو牡ت وعصا♂ر
  ⊆لو温ت و قهوة

  زيت التت＃ｑل

م＆لغ ¶دم الفو●رة المك◇شف 
  36.394.719,37  0,00  (دج)

  137.282,50  0,00  م＆لغ الربح الغｐر شرعي (دج)
  10  00  الفواتｐر الغｐر مطابقة
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  افسةممارسات الت〓ارية و المضادة Ｐلمنال  حماية المس５تهلك و قمع الغش

  م¬الفة ¶دم اال¶الم 牡السعار و التعريفات -  م¬الفة الزامｑة النظافة و النظافة الصحية )78( 
  م¬الفة ¶دم الفو●رة -  الزامｑة رقابة المطابقة المس５بقة¶دم ا⊆◇رام م¬الفة  )45( 
  م¬الفة تحرｎر فواتｐر ｐ２ر مطابقة -  م¬الفة ¶دم ا⊆◇رام الزامｑة وسم المنتوج )15( 
乙ريخ او م¬اد¶ة ٔ╂و م⊂اولة م¬اد¶ة المس５تهلك حول ) 07(

  م¬الفة ممارسة ٔ╂سعار ｐ２ر شرعية -  لمنتوجمدة صالحｑة ا

  تحرｎر فواتｐر وهمية -  م¬الفة ¶دم ا⊆◇رام ٕالزامｑة الضمان و تنفｑذه) 06(

م¬الفة ¶دم اشهار البيا卸ت القانونية لالش¬اص  -  م¬الفة عرض ٔ╂و وضع Ｐلبيع ٔ╂و بيع مｃتوج يعلم ٔ╂نه فاسد )04(
  االعتباريｐن

ممارسة Ｙشاط ن〓اري بمس５تخرج س〓ل فة لم¬ا -  م¬الفة ٕالزامｑة ٔ╂من المنتوج) 03(
   ت〓اري مｃتهＡي الصالحｑة

في ¶دم ا⊆◇رام ٕالزامｑة سالمة المواد الغذائية  م¬الفة )02(
  ممارسة Ｙشاط ت〓اري دون حｑازة م⊂ل ت〓لري -  م〓ال الخصائص الميكروبيولوجｑة

  ممارسة Ｙشاط ت〓اري دون القｑد في الس〓ل الت〓اري -  م¬الفة معارضة المراق＆ة )02(
م¬الفة م¬اد¶ة ٔ╂و م⊂اولة م¬اد¶ة المس５تهلك حول  )01(

  كمية المنتو←ات المسلمة 
م¬الفة ٕان〓از معامالت ت〓ارية ∧ارج الدوا♂ر الشرعية  -

  Ｐلتوزيع
  ممارسة Ｙشاط ت〓اري ∧ارج موضوع الس〓ل الت〓اري -  -
  معارضة المراق＆ة -  -
  م¬الفة ¶دم تعديل بيا卸ت مس５تخرج الس〓ل الت〓اري - -
  ممارسات ت〓ارية ｐ２ر Ｚزيهة - -
  البيع المشروط)(شرعية ممارسات ت〓ارية ｐ２ر  -  -

  

 


