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 رسات التجارية والمضادة للمنافسةالمماحصيلة 

 راقبـةنتائج عمليات الم -1
 

 : 6708   عدد التدخالت 

 :5681   عدد المخالفات 

 :5111    عدد المحاضر  

 : 488عدد قرارات الغلق  

 :دج 4.051.817.77 قيمة المحجوزات 

  :دج 164.155.878.16قيمة عدم الفوترة 

 

 أهم المخالفات المسجلة -2
 

 830:                           التاريفاتوم ااسأعاار عدم اإلعال -

 88:               عدم الفوترة                                       -

 87:                                   احترام اسأعاار المقننة عدم -

 468:                           عتجااة عمدا لالعتدعاااتعدم اال -

 548ن القيد في السجل التجاري :نشاط تجاري قار دو ةممارع -

 466:                                شهار البيانات القانونية عدم إ -

 84:      يانات مستخرج السجل التجاري         عدم تاديل ا -

 463:            تجاري دون حيازة محل تجاري نشاطممارعة  -

 53:                       ننة االعتمادممارعة نشاط او مهنة مق -

 38:            رة خارج موضوع السجل التجاريممارعة تجا -

 78:                          لى حالتها االصليةاعادة ايع مواد ع -

 73:                                  فض تقديم الوثائق التجاريةر -

 74:                    شاط قصد التهرب من المراقبةتوقيف الن -

 73:                           عرقلة انجاز التحقيقاتوة المماطل -

 51:                                     تحرير فواتير غير مطااقة -
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 حماية المستهلك وقمع الغشحصيلة 

 

  نتائج المراقبة .5
 

 تقليص الخطر الغذائي: - أ

 0541:  عدد التدخالت 

 001:  عدد المخالفات 

 081:  عدد المحاضر 

 11 :  الغلق اإلداري  

 قنطار 43.388 : كمية المحجوزات 

 دج 107.481.77: قيمة المحجوزات 

  للتحليل الميكروايولوجي. 14منها  550: عدد الاينات المقتطاة 

 أهم المخالفات المسجلة:         

 31:   عرض للبيع منتوج غير مطااق 

 85:    انادام المراقبة الذاتية 

 81: بيع منتوج غير صالح لالعتهالكعرض لل 

 866:    انادام قواعد النظافة 

 536:     ىمخالفات أخر 
 

 التحكم بأمن المنتوجات: - ب

 4840:  عدد التدخالت 

 548:  عدد المخالفات 

 545:  عدد المحاضر 

 43:  الغلق اإلداري 

 قنطار 3.161: كمية المحجوزات 

 دج 448.411.77: قيمة المحجوزات 

 كلها للتحليل الفيزيوكيميائي 51: عدد الاينات المقتطاة 

 أهم المخالفات المسجلة:

  74: لمواصفات التقنيةالمنتوجات لعدم مطااقة 

 44:    غياب شهادة الضمان 

 577:     مخالفات اخرى 

 

 إعالم المستهلك: إجبارية - ت
 

 5885:   عدد التدخالت 

 555:   عدد المخالفات 

 578:   عدد المحاضر 
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 78:   الغلق اإلداري 

 قنطار 51.58:  كمية المحجوزات 

 دج 408.751.77:  قيمة المحجوزات 

 أهم المخالفات المسجلة:           

 578: عدم مطااقة الوعم 

 70:     اخرى مخالفات 
 

 حقيبة التفتيش استعمال  .2
 

 5441: عدد القياعات المسجلة 

 85: عدد القياعات غير المطااقة 

 85: عدد المحاضر المحررة 
 

 متابعة المخابر  .3
 

 مخابر تقديم الخدمات - أ
 

 86: عدد التدخالت 

 77: عدد المخالفات 
 

 المراقبة الذاتية مخابر  - ب
 

 18: عدد التدخالت 

 77: عدد المخالفات 


