الحصيلة ٕالاجمالية لنشاطات فرق املراقبة التابعة ملديرية التجارة
لوالية سطيف خالل شهر ماي 2015
مجال مراقبة النوعية و قمع الغش

املمارسات التجارية و املضادة
للمنافسة

عدد الفرق

42

48

العدد الاجما@ي للتدخالت

1445

1624

عدد املخالفات املسجلة

166

470

عدد محاضر املتابعات القضائية

164

452

عدد قرارات الغلق الاداري

06

35

عدد العيينات املحمولة للمخMN

113

/

كمية املحجوزات)طن(

1,5162

/

أهم املحجوزات

اللحوم  -الحلويات  -املصMNات – مواد الحمية الغذائية
 -مواد التجميل – املواد السامة

/

القيمة املالية للمحجوزات )دج(

1.112.250,00

/

مبلغ عدم الفوترة املكتشف )دج(

/

86.907.382,41

مبلغ الربح غ Mhالشرgي)دج(

/

154.835,00

مبلغ الفوات Mhغ Mhاملطابقة

/

/

أهـم املخالفات املكتشفة
مجال مراقبة النوعية وقمع الغش
* مخادعة أو محاولة مخادعة املسyzلك حول كمية املنتوجات املسلمة.
* مخادعة أو محاولة مخادعة املسyzلك حول تاريخ أو مدة صالحية املنتوج.
* مخادعة أو محاولة مخادعة املسyzلك حول النتائج املنتظرة من املنتوج.
* تزوير أي منتوج موجه لإلسyzالك أو لإلستعمال البشري أو الحيواني.
* عرض أو وضع للبيع أو بيع منتوج يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خط Mhلإلستعمال البشري أو
الحيواني.
* عدم إحMام إلزامية سالمة املواد الغذائية ي مجال امللوثات املسموح yا ي املواد الغذائية.
* عدم إحMام إلزامية النظافة و النظافة الصحية أثناء عمليات عرض ٔالاغذية لإلسyzالك.
عدم أحMام إلزامية أمن املنتوج.
* عدم إحMام إلزامية رقابة املطابقة املسبقة )املراقبة الذاتية قبل عرض املنتوج لإلسyzالك(.
* عدم إحMام إلزامية الضمان أو تنفيذ ضمان املنتوج.
* عدم إحMام إلزامية وسم املنتوج املعروض لإلسyzالك لنقص البيانات ٕالاجبارية عى الوسم.
* عدم إحMام التوقيف املؤقت للنشاط أو بيع منتوج مشمع أو مودع لضبط املطابقة أو مسحوب
مؤقتا من عملية العرض لإلسyzالك.
* معارضة أو إعاقة مهام الرقابة لألعوان املؤهلhن.

مجال مراقبة املمارسات التجارية و
املضادة للمنافسة
* عدم ٕالاعالم باألسعار و التعريفات.
* ممارسة نشاط تجاري قار بدون
سجل تجاري.
* ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة
محل.
* ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع
السجل التجاري.
* عدم الفوترة.
* ممارسة أسعار غ Mhشرعية.
* معارضة املراقبة.
* عدم تعديل بيانات مستخرج السجل
التجاري.

حصيلة الرقابة للفرقة املختلطة )تجارة  -مصالح البيطرة ( خالل شهر ماي 2015
العدد ٕالاجما@ي للتدخالت

55

عدد املخالفات املسجلة

08

عدد محاضر املتابعات القضائية

08

عدد قرارات الغلق ٕالاداري

02

عدد العيينات املحمولة للمخMN

00

كمية املحجوزات)طن(
أهم املحجوزات

0,2880
لحوم ،مواد غذائية مختلفة
420.500,00

القيمة املالية للمحجوزات )دج(

حصيلـة الرقابـة للفرقــة املشMكــة ) جمـارك ـ ضرائـب ـ تجـارة ( خــالل شهــر ماي 2015
العدد ٕالاجما@ي للتدخالت
عدد املخالفات املسجلة

00
00

عدد محاضر املتابعات القضائية
عدد قرارات الغلق ٕالاداري
مبلغ عدم الفوترة )دج(

00
00
/

مبلغ الفوات Mhغ Mhاملطابقة )دج(

00

