
 
  و أ ج :  ملصدرا

 7102مليار دينار من املعامالت الحجارية بدون فاثورة خالل الثالثي الاول  53جسجيل أكثر من 
  

 دينار مليار 53 يفوق  الفوحرة لعدم اجاميل مبلغ عن الاكتطادية للركابة اخملخلطة الفرق حطيةل كشفت - اجلزائر

 الخجارة. وزارة دلى  جأ  و  علمخو  ما حسب  ، 7102 الاول الثاليث خالل

 بلغ بيامن دينار مليون 395393 من أ كرث  الاول الثاليث خالل احملجوزة املنخوجات كمية بلغت أ خرى، هجة من و

 الغلق اكرتاح مع حمرض 0.450 حترير و خمالفة 0.3.3 جسجيل عن أ سفرت ثدخل 9.877 الركابية ثدخالت عدد

 جتاراي. حمال 31 ـل الاداري

 طنا. 71 ىلا   ثلريبا يطل الفرتة هفس خالل احملجوزة املنخجات جحم فان املطدر، هفس وحسب

 مبلغ حتديد اىل ثوضلت  جامرك" - رضائب - "جتارة اخملخلطة الفركة رفط من املنجزة الخحليلات يخعلق فامي و

 الفوحرة. عدم كمية يف متثل دينار مليار .5331 ـب يلدر

 حمرض .09 حترير و خمالفة  717 جسجيل عن اسفرت ثدخل 389 الفركة ىذه هبا كامت اليت الخدخالت عدد وبلغ

 دينار. مليون .38535 بلمية نخوجاتم  جحز مع واحد جتاري حملل الاداري الغلق اكرتاح مع

 جسجيل عن اسفرت ثدخل 952.. هبا كامت اليت الخدخالت عدد بلغ  بيطرة" - "جتارة اخملخلطة الفركة خيص وفامي

  . جتاراي حمال 41 ـل ال داري  الغلق اكرتاح و حمرض 995 حترير مع خمالفة 0.181

 دينار. مليون .38. من بأ كرث مالية بلمية طن 04323 كةالفر  ىذه طرف من  احملجوزة املنخجات جحم ويبلغ

 جسجيل عن اسفرت ثدخل 45. ـب الليام عن كشفت فلد  هباثية" حصة - "جتارة اخملخلطة الفركة وشاط حطيةل أ ما

  حمالت. 9 غلق اكرتاح و حمرض 92 حترير و خمالفة 057

 دج. مليون 7353 ـب ثلدر مالية بلمية طن 037 الفركة طرف من جحزىا مت اليت املنخجات مكية ثطل و

 حترير مت بيامن خمالفة 89 جسجيل عن اسفرت ثدخل .0.13 ـب كامت حصة"، - "جتارة اخملخلطة ابلفركة يخعلق وفامي

  حمرض. 85

 .دج مليون .035 ثفوق مالية بلمية طن 4 احملجوزة املنخجات مكية ثبلغ و

جراء أ عواهنا كام فلد "هيةكاهو  اتـكياس – "جتارة اخملخلطة الفركة أ ما  خمالفة 7. جسجيل عن اسفرت ثدخل  392 اب 

  دج. 9.111 بـ ثلدر مالية بلمية لكغ 71 احملجوزة املنخجات مكية بلغت بيامن حمرض، 7. حترير و


