
 
   ت و :  ملصدرا

 7102ايم  لاوى  ن  هرر رنام  لا  ةلعشر اخالل حصيلة املراقبة 

 

 نلفرتة املوافلة و ،7102 رمضان شهر من الأوىل الأايم امؼرشة خالل امخجارة، موزارة امخابؼة امركابة مصاحل جسلت

ىل ماي 72 من املمخدة  : امخامية امنخاجئ ،7102 جوان 10 ا 

 ؛65.519 : امخدخالت ػدد

 ؛13.029 : املسجةل اخملامفات ػدد

 ؛12.567 : احملررة اراحمل ػدد

 ؛دج مليون 90,15 : احملجوزة نلمنخوجات ال جاميل املبلؽ

 دج؛ مليار 3,163  : امفوحرة مؼدم ال جاميل املبلؽ

 ؛537 : نلغلق امللرتحة احملالت ػدد

 .594 : امللتطؼة امؼينات ػدد

 : ييل كام امخدخل جمال حسب امنخاجئ هذه وثوزع

 :في نجمل نراقبة النوعية وقمع الغش

 كضائية متابؼة حمرض 5.010 حترير و خمامفة 5.177 مؼاينة غهنا هخج ثدخل 31.228  جسجيل ال طار، هذا يف مت

 جتاري. حمل 120 مـ ال داري امغلق الاكرتاح مع

 طن 63,74  بـ مكيهتا كدرت مالس هتالك صاحلة غري أأو مطابلة غري سلع حبجز امخدخالت هذه مسحت كام

ىل دج مليون 3,84 بلمية مالس هتالك صاحلة سلع طن 25 مهنا سلمت ،دج مليون 16,99 بلمية  املنفؼة مراكز ا 

 امؼامة.

  : يف أأساسا   فتمتثل املسجةل اخملامفات طبيؼة خبصوص أأما

 ؛% 41,72 بنس بة خمامفة  2.160 : امصحية وامنظافة امنظافة اهؼدام   

 ؛% 13,81 بنس بة خمامفة 715 : مالس هتالك صاحلة غري مواد وبيع حيازة   

 ؛% 12,77 بنس بة خمامفة 661 احلفظ: حرارة درجة  احرتام ػدم   



 ؛% 8,50 بنس بة خمامفة 440 : ذاثية امركابة اهؼدام   

 ؛% 5,68 بنس بة خمامفة294  : امومس اهؼدام   

 %. 4,75 بنس بة خمامفة 246 مطابق: غري منخوج وبيع حيازة   

 : في نجمل نراقبة املممرسمت التجمرية

 مع كضائية متابؼة حمرض 7.557 وحترير خمامفة 7.852 مؼاينة غهنا هخج ثدخل 34.291 جسجيل مت اجملال، هذا يف

 جتاري. حمل 417 مـ ال داري امغلق الاكرتاح

جاميل مبلؽ غن ابمكشف امخدخالت هذه مسحت كام  بلمية سلع جحز و ،دج مليار 3,163 بـ ملدر امفوحرة مؼدم ا 

 .دج 73.166.537,18

 : يف أأساسا   فتمتثل املسجةل اخملامفات طبيؼة خبصوص أأما

 ؛% 55.28  بنس بة خمامفة 4.341 : وامخؼريفات ابلأسؼار ال ػالم ػدم   

 ؛% 11,16 بنس بة خمامفة 877 : امفوحرة ػدم   

 ؛% 5,50   بنس بة خمامفة 432 : امركابة مؼارضة   

 ؛% 4,58  بنس بة خمامفة 360 : امخجاري امسجل يف امليد دون جتاري وشاط ممارسة   

 ؛% 1,98  بنس بة خمامفة 153 : رشغية غري أأسؼار ممارسة   

 .% 19,0 بنس بة خمامفة77  : امخجاري امسجل يف امليد ثؼديل ػدم   


