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حصيلة نشاطات املراقبة الاقتصادية و قمع الغش خالل ألاشهر التسع ألاولى من سنة 6132

أزيد من  05مليار دج مؼامالت جتارية ؿري مفوحرة خالل جسؼة أصهر
بلؽ رمق الغامل ؿري املؼلن نلمؼامالت امخجارية ؿري املفوحرة  0505مليار دينار خالل الصهر امدسؼة الوىل نلس نة
اجلارية مرثفؼا بـ  005ابملائة ملارهة بنفس امفرتة من س نة  5500حس امب ػلمت واج دلى وزارة امخجارة.
و حسب حعيةل وضــاط معاحل امركـــابة الاكذعاديــة و مقـع امـش مت جسجيل  05.055خمامفة مذؼللة بؼدم امفوحرة
وهو ما ميثل  305ابملائة من مجموع اخملامفات يف جمال ركابة املامرسات امخجارية و ذكل منذ بداية امؼام اىل هناية صهر
سبمترب.
و ثبني هخاجئ امركابة اميت جسلت خالل هذه امفرتة ارثفاػا ملحوظا فامي خيط املؤرشات امرئيس ية ( امخدخالت رمق
الغامل ؿري املؼلن احملجوزات) مع اخنفاض وس بة اخملامفات املسجةل و كذا الجراءات املاهوهية املخخذة.
و هكذا جسل الصهر امدسؼة الوىل  005مليون ثدخال (  05+ابملائة ملارهة بنفس امفرتة من س نة ) 5500
مكنت من كضف  033.353خمامفة ( 0-ابملائة) أدت اىل حترير  005.501حمرض كضايئ (0-ر 0ابملائة) و ؿلق
 05.551حمل جتاري (3+ر 5ابملائة).
و يف ما خيط املامرسات امخجارية متثلت اخملامفات امرئيس ية يف ؾياب اصهار السؼار ( 10.155خمامفة) وػدم
ايداع احلساابت الاجامتغية (  )05.515ممارسة وضاط جتاري بدون حمل ( )05.515مؼارضة امركابة
( )1.350ػدم حيازة جسل جتاري ( )5.015و ممارسات ؿري املاهوهية.
وفامي خيط مراكبــة املعابلـــة و مقــع امـش فلــد ثؼللت اخملامفـــات خاظة بؼدم احرتام صـــروط امنظافـــة و امعحة
(  55.501خمامفة) امـش أو حماوةل خداع املس هتكل ( )1.551حيازة وبيع سلع ؿري معابلة ( )5.155ؾياب
امركابة اذلاثية (  )0.315ؾياب امومس (  )0.535مؼارضة امركابة (  )0.301و ؾياب صهادة امضامن ( .)0.505
أما خبعوص املنخجات املس خوردة مكنت ثدخالت املفدض يات ػىل مس خوى احلدود بفحط  51.155ملف
اس خرياد ممكية بلـت  510151مليون ظن بلمية  0.505مليار دج .و مت بذكل منح  55.053ثرصحي املبول مذؼللة
بمكيات امبضائع املس خوردة و امللدرة بـ  5101مليون ظن بلمية  0.555مليار دج.

وػىل امؼكـس مــن ذكل مت منــع ادخــال  0.510محومــة بضائـــع مس خوردة جحمهـــا  33.500ظن و بلمية 00001
مليار دج.
اضافــة اىل ذكل فلد مت حتويل  553ملف اىل املضاء ختط املس خوردين اخلامفني نللاهون.
وفامي خيط خمعط املراكبة امخحليلية فلد متكنت معاحل املراكبة من امليام برفع  01.333غينة من أجل حتليلها من
بيهنا  0.355غينة ظهرت أهنا ؿري معابلة أي بنس بة ػدم معابلة ملدرة بـ  00ابملائة .
ومن أظل  011غينة نلمنخجات امعناغية خاظة مواد امبناء و جتهزيات ثؼمل ابمـاز ثبني أن  05مهنا ؿري معابلة
أي بنس بة ػدم معابلة ملدرة بـ  305ابملائة.
كام متكنت كذكل معاحل املراكبة من جحز بضائع ذات كمية اجاممية بلـت  0051مليار دج.
نلخذكري فلد بلؽ رمق الغامل اخملفي نلعفلات امخجارية بدون فاثورة س نة  5500أكرث من  31مليار دج.

