
 
  أ ج  و  :  ملصدرا

 7137 ريلأفمليون دينار من املعامالت التجارية بدون فاثورة خالل ألاسبوع ألاخير من  371أكثر من 

 

حاميل مبلؽ غن امسوق ةـــمالحظ و ابةـــابمرك اخلاضة ارةــامخج موزارة الأس بوغية احلطيةل كشفت  امفوحرة مؼدم ا 

 نلوزارة.  بيان أأكده ما حسب اجملال، ىذا يف خمامفة 7,1 بدسجيل دينار مليون 71,311 يفوق

ىل ,1 من املمخدة امفرتة خالل امركابة مطاحل جسلت املضاربة وماكحفة امخجارية املامرسات مراكبة جمال ويف  12 ا 

حاميل  مبلؽ خالميا من اكدشف ثدخل 1...2 ريلأأف  وكذا دينار مليون 71,3111 ـب يلدر امفوحرة بؼدم خاص ا 

 دينار. .....1 بلمية سلع وجحز دينار 11....  كميخو رشغي غري رحب

 حمل 17 ـم داريال   امغلق مع كضائية ؼةمذاب حمرض 7...7 وحترير خمامفة 11..7  مبؼاينة امخدخالت ىذه مسحت و

 امبيان. حسب جتاري،

 خمامفة 2.. ـب امطدارة يف وامخؼريفات ابلأسؼار ال ػالم ػدم يأأيت اجملال ىذا يف املسجةل اخملامفات طبيؼة وخبطوص

 ابمسجل امليد ندو  جتاري وشاط وممارسة ابملئة 713,1 بنس بة خمامفة 7,1 ـب امفوحرة ػدم يلهيا ابملئة 3.1,. بنس بة

 غري وفواثري ابملئة( ..3.) امركابة ومؼارضة ابملئة( 312.) رشغية غري أأسؼار وممارسة ابملئة( ,.13)  امخجاري

 ابملئة(. 73.2) امخجاري  امسجل يف امليد ثؼديل وػدم ابملئة( 13.1) مطابلة

 امخوزيع مراحل مس خوى ػىل ثدخل .,7..7 امركابة مطاحل جسلت امغش، ومقع واخلدمات امسلع مراكبة خيص فامي

 جتاري. حمل 11 ـم داريال   امغلق مع كضائية مذابؼة حمرض 7...7 وحترير خمامفة 12..7 مؼاينة غهنا هخج

 بلمية نــط 73,11 ـــب درـــثل الكــمالس هت ةـــضاحل غري وأأ  ةــمطابل غري عـسل حبجز التــامخدخ ذهــى ومسحت

 دينار. مليون 317.

 خمامفة 1.. ـب امطدارة امطحية  وامنظافة ةـــامنظاف دامـــاهؼ ةـــخمامف احذلت ةلــاملسج امفاتاخمل طبيؼة خيص وفامي

 ركابةام واهؼدام ابملئة( ,7737) امومس واهؼدام ابملئة( ..713) امخنظميية نلخطائص املطابلة وػدم ابملئة( 7377.)

 ابملئة(. 321.) امخربيد سلسةل احرتام وػدم ابملئة( ,137) اثيةاذل



ىل ل ضافةواب  امسوق ومالحظة امركابة احراءات مخكثيف الاحاممية الاس بوغية احلطيةل جشري امفوحرة ػدم مبلؽ ا 

ىل  مليون ,31. ـب ثلدر احاممية بلمية منخوخات وجحز خمامفة 1.7,1و ثدخل 11..72 جسجيل ا 

 جتاري. حمل ..7 وغلق كضائية مذابؼة حمرض 71..1وحترير  دينار


