وزارة التܥارة و ܕرق ة الصادرات
مد رية التܥارة و ܕرق ة الصادرات لوﻻية سطيف
الحصيلة اﻻجمالية ل شاطات فرق الرقابة التابعة لوﻻية سطيف ܮﻼل
ﺷﻬــــــر جــ2022ــــــــــوان
دد الفرق
العدد اﻻجمالي لتدܮﻼت
دد المܰالفات المسܥلة
دد المܫاضر المتابعة قضائيا
دد قرارات الغلق اﻻداري
دد العي ات المحمولة
لمܰ܍ر
كمية المحجوزات )طن(
ق مة المحجوزات )دج(
اﻫﻢ المحجوزات
ملﻎ دم الفوܕرة المكܗشف
)دج(
ملﻎ الربﺢ الغ ر ﺷرعي )دج(
الفوات ر الغ ر مطابقة

حماية المس تﻬلك و قمع الغش
47
1254
123
122
 05مقܗرح و  09م فذ
 30ف زيو يميائية و 28
م كروبيولوج ة
و  08تجريب
09,5952
3.714.312,00
ܩليب و مشتقاته
م اه معدنيةو مشرو ت مختلفة
مܟلجـــــــــــات
مرقـــــــــــــــــاز
ملﺢ و ܮل

الممارسات التܥارية و المضادة لمنمافسة
50
2214
244
234
 106مقܗرح و  21م فذ
00
44,344
6.558.030,00
زيت إيليو
ٔدوات البازار
مادة التبﻎ و الشمة

0,00

5.963.450,26

0,00
00

4.950,00
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وزارة التܥارة و ܕرق ة الصادرات
مد رية التܥارة و ܕرق ة الصادرات لوﻻية سطيف
ٔﻫ ﻢ المܰالفــــــــــــــــــــات المكܗشفة:
حماية المس تﻬلك و قمع الغش
) (71مܰالفة الزام ة النظافة و النظافة الصحية
) (21مܰالفة دم اܩܗرام الزام ة رقابة المطابقة المسبقة
) (07مܰالفة دم اܩܗرام الزام ة وسﻢ المنتوج
) (05مܰاد ة دم اܩܗرام إلزام ة سﻼمة المواد الغذائية في مܥال
الخصائص الميكروبيولوج ة

) (02مܰالفة مܰاد ة ٔو مܫاولة مܰاد ة المس تﻬلك حول
ريخ ٔو مدة صﻼح ة المنتوج .
) (01عرض ٔو وضع لبيع ٔو بيع م توج يعلﻢ ٔنه مزور او
فاسد
) (01مܰاد ة ٔو مܫاولة مܰاد ة المس تﻬلك بواسطة الوزن
-

الممارسات التܥارية و المضادة لمنمافسة
مܰالفة دم اﻻ ﻼم ﻻسعار و التعريفاتمܰالفة دم الفوܕرةمܰالفة تحرر فوات ر ر مطابقةمܰالفة ممارسة ٔسعار ر ﺷرعيةتحرر فوات ر وﻫميةمܰالفة دم اﺷﻬار البيا ت القانونية لﻼﺷܰاصاﻻعتباري ن
مܰالفة سܥل م تﻬ ي الصﻼح ةممارسة شاط تܥاري دون ح ازة مܫل تܥلريممارسة شاط تܥاري دون الق د في السܥلالتܥاري
ممارسة شاط تܥاري دون رخصة او اعتمادممارسة شاط تܥاري ܮارج موضوع السܥلالتܥاري
معارضة المراقةمܰالفة دم تعديل بيا ت مستخرج السܥلالتܥاري
-ممارسات تܥارية ر زيﻬة

