
 
 3102 أفريل 32 -أ ج  و  :  ملصدرا

 3102مليار دينار من املعامالت الحجارية بدون فاثورة في الثالثي ألاول من 54جسجيل أكثر من 

 

 من دينار مليار <5,:9 عن امتجارة موزارة امغش ومقع الاكتعادية امركابة وضاط حعيةل كضفت - اجلزائر

 ،>650 س نة من ال وىل أ صهر امثالثة خالل دينار مليار ;6,5 بلمية سلع وجحز مفوترة غري امتجارية املعامالت

  اموزارة. دلى وأ ج علمته حس امب

 مراحل مس توى عىل ثدخل  ><9.<:0 بتسجيل امركابة معاحل كامت امغش، ومقع اجلودة مراكبة جمال خيط فامي

 ظاحلة غري وأ   مطابلة غري سلع جحز ومت حمرض  :=08.5 حترير مع خمامفة 9==.08 معاينة عهنا اسفر امتوزيع

 جتاري. حمل ;=9 غلق واكرتاح دينار مليون ==,9= ـب كميهتا ثلدر مالس هتالك

 ومس ابملئة(، 6,:0) املس هتكل غش اوةلـــحم أ و غش مثال يذكر اجملال هذا يف املسجةل اخملامفات طبيعة وخبعوص

 ابملئة(، :,<) ةـــمطابل غري اتــمنتوح رضـع ابملئة(، 00,9) يةاذلاث  املراكبة غياب ابملئة(، 9<,<) ابقـــمط غري

 ابملئة(. 6,6) امضامن صهادة دامــواهع ابملئة( =,6) املراكبة معارضة

 عن احلدودية املفتض يات  مس توى عىل املس توردة املنتوخات مطابلة مراكبة معليات اسفرت احلدود مراكبة ويف

 ،ردينا مليار 6,50>:.0 ثفوق كميهتا طن  مليون =6,> ممكية ابالس ترياد ثرصحي ملف <<8.:6 معاجلة

 دخول ومنع دينار، مليار <;:.0 كميهتا طن مليون 8,> ممكية اموطين نلرتاب منتوج دخول رخعة 059.:6 ومنح

 8< بتكوين املعاحل ذات كامت كام دينار ليارم  8>,6 املامية كميهتا كدرت  طن ;>:,9=>.:0 بمكية حشنة <;6

 اخملامفني. املتعاملني ضد كضائية متابعة ملف

 ابملئة( 00) مطابلة غري عينة >;8 وحود عن عينة :8.88 حتليل هتاجئ أ ظهرت امتحليلية، امركابة جمال ويف

ىل ابالإضافة  غري عينة <0 مهنا امغاز هجزةأ  و  بناءام  مواد س امي ال امعناعية املواد من أ خرى عينة 99 اكتطاع مت ذكل اإ

   ابملئة(. 98,6) نلمواظفات مطابلة

 خمامفة ;=<.:6 معاينة عهنا هتج ثدخل 5.890=0 ـب امركابة معاحل كامت امتجارية املامرسات مراكبة جمال ويف

 جتاري. حمل 0;6.6 غلق اكرتاح مع كضائية متابعة حمرض 69.668 بتحرير ترمجت



 ابملئة( 95,50) وامتعريفات ابل سعار  الاعالم عدم مثال يذكر اجملال هذا يف املسجةل اخملامفات طبيعة وخبعوص

يداع دمـــوع ابملئة( 9;,06) رةــامفوث دمـوع  ةـــرشعي غري ارـــأ سع ةـــوممارس ابملئة( =6,<) ةـــامرشك اتــــحساب  اإ

 اخملامفات. من وغريها ابملئة( 8,00)


