
 
   ت و :  ملصدرا

 7102حصيلة املراقبة بمناسبة حلول شهر رمضان خالل العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان 

 

 نلفرتة املوافلة و ،7102 رمضان شهر س بلت اميت أ ايم امؼرشة خالل امخجارة، موزارة امخابؼة امركابة مصاحل جسلت

ىل 17 من املمخدة  : امخامية امنخاجئ ،71022 ماي 26 ا 

 ؛40.691: امخدخالت ػدد

 ؛6.693 : املسجةل اخملامفات ػدد

 ؛6.282 : احملررة احملارض ػدد

 ؛دج مليون 314,88 : احملجوزة نلمنخوجات ال جاميل املبلؽ

 دج؛ مليار 1,993  : امفوحرة مؼدم ال جاميل املبلؽ

 ؛398 : نلغلق امللرتحة احملالت ػدد

 .130 : لطعؼةامل  امؼينات ػدد

 : ييل كام امخدخل جمال حسب امنخاجئ هذه وثوزع

 في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

 كضائية مطابؼة حمرض 2.487  حترير و خمامفة 2.638 مؼاينة غهنا هخج ثدخل 19.801  جسجيل ال طار، هذا يف مت

 جتاري. حمل 113 مـ ال داري امغلق الاكرتاح مع

 طن57,70  بـ مكيهتا كدرت مالس هتالك صاحلة غري أ و معابلة غري سلع حبجز امخدخالت هذه مسحت كام

ىل دج مليون 3,04 بلمية مالس هتالك صاحلة سلع طن 18,55 مهنا سلمت ،دج مليون13,24 بلمية  املنفؼة مراكز ا 

 امؼامة.

  : يف أ ساسا   فطمتثل املسجةل اخملامفات طبيؼة خبصوص أ ما

 ؛% 42 بنس بة خمامفة 1.108  : امصحية وامنظافة منظافةا اهؼدام   

 ؛% 13,31 بنس بة خمامفة 351 : مالس هتالك صاحلة غري مواد   

 ؛% 10,24 بنس بة خمامفة 721 : احلفظ حرارة درجة  احرتام ػدم   



 ؛% 8,04 بنس بة خمامفة 212  : امومس اهؼدام   

 ؛% 5,95 بنس بة خمامفة 157 : ذاثية ركابة اهؼدام   

 %. 4,85 بنس بة خمامفة 128 معابق: غري منخوج   

 :في مجال مراقبة املمارسات التجارية

 مع كضائية مطابؼة حمرض 3.785 وحترير خمامفة 4.055 مؼاينة غهنا هخج ثدخل 20.890 جسجيل مت اجملال، هذا يف

 جتاري. حمل 285 مـ ال داري امغلق الاكرتاح

جاميل مبلؽ غن ابمكشف امخدخالت هذه مسحت كام  بلمية سلع جحز و ،دج مليار 1,993 بـ ملدر امفوحرة مؼدم ا 

 .دج 301.639.456,80

 : يف أ ساسا   فطمتثل املسجةل اخملامفات طبيؼة خبصوص أ ما

 ؛% 40,39  بنس بة خمامفة 1.638 : وامخؼريفات ابل سؼار ال ػالم ػدم   

 ؛% 12,57 بنس بة خمامفة 510 : امفوحرة ػدم   

 ؛% 7,89  بنس بة خمامفة 320 : امركابة مؼارضة   

 ؛% 5,89  بنس بة خمامفة 239 : امخجاري امسجل يف امليد دون جتاري وشاط ممارسة   

 ؛% 3,37  بنس بة خمامفة 137 : رشغية غري أ سؼار ممارسة   

 .% 1,08  بنس بة خمامفة 44 : امخجاري امسجل يف امليد ثؼديل ػدم   


