وزارة التܥارة وܕرق ة الصادرات
مد رية التܥارة و ܕرق ة الصادرات لوﻻية سطيف

الحصيلة اﻻجمالية ل شاطات فرق الرقابة التابعة لوﻻية سطيف ܮﻼل
ﺷﻬــــــر س܍ܘم܍ر 2022
دد الفرق
العدد اﻻجمالي لتدܮﻼت
دد المܰالفات المسܥلة
دد المܫاضر المتابعة قضائيا
دد قرارات الغلق اﻻداري
دد العينات 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 المستﻬلك و قمع الغش
40
1499
170
167
 14مقܗرح و  07م فذ
 38عي ة ف زيو يميائية
 44عينة م كروبيولوج ة
18,557
4.666.270,00
ܩليب و مشتقاته
م اه معدن ــــــــــة
مشرو ت وعصا܂ر
ܩلو ت و قﻬوة

الممارسات التܥارية و المضادة لمنافسة
50
2136
235
225
 29مقܗرح و  37م فذ
00
19,012
7.166.288,00
زيت التت܍ ل

0,00

36.394.719,37

0,00
00

137.282,50
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حماية المس تﻬلك و قمع الغش
) (78مܰالفة الزام ة النظافة و النظافة الصحية
) (45مܰالفة دم اܩܗرام الزام ة رقابة المطابقة المسبقة
) (15مܰالفة دم اܩܗرام الزام ة وسﻢ المنتوج
) (07مܰاد ة ٔو مܫاولة مܰاد ة المستﻬلك حول ريخ او
مدة صﻼح ة المنتوج
) (06مܰالفة دم اܩܗرام إلزام ة الضمان و تنف ذه

الممارسات التܥارية و المضادة لمنافسة
 مܰالفة دم اﻻ ﻼم ﻻسعار و التعريفات مܰالفة دم الفوܕرة مܰالفة تحرر فوات ر ر مطابقة -مܰالفة ممارسة ٔسعار ر ﺷرعية

 تحرر فوات ر وﻫمية مܰالفة دم اﺷﻬار البيا ت القانونية لﻼﺷܰاص) (04مܰالفة عرض ٔو وضع لبيع ٔو بيع م توج يعلﻢ ٔنه فاسد
اﻻعتباري ن
 مܰالفة ممارسة شاط نܥاري بمستخرج سܥل) (03مܰالفة إلزام ة ٔمن المنتوج
تܥاري م تﻬ ي الصﻼح ة
) (02مܰالفة دم اܩܗرام إلزام ة سﻼمة المواد الغذائية في
 ممارسة شاط تܥاري دون ح ازة مܫل تܥلريمܥال الخصائص الميكروبيولوج ة
 ممارسة شاط تܥاري دون الق د في السܥل التܥاري) (02مܰالفة معارضة المراقة
 مܰالفة إنܥاز معامﻼت تܥارية ܮارج الدوا܂ر الشرعية) (01مܰالفة مܰاد ة ٔو مܫاولة مܰاد ة المستﻬلك حول
لتوزيع
كمية المنتوܢات المسلمة
 ممارسة شاط تܥاري ܮارج موضوع السܥل التܥاري معارضة المراقة مܰالفة دم تعديل بيا ت مستخرج السܥل التܥاري ممارسات تܥارية ر زيﻬة ممارسات تܥارية ر ﺷرعية )البيع المشروط(-

