
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7102 فيفري  05 - و أ ج :  ملصدرا

 7102سنت الفرق املختلطت ) تجارة ، جمارك ، ضرائب (  نشاط
  

 بدسجيل 6106 يف امرضائب و امجلارك و نلخجارة املضرتكة امفرق هبا كامت اميت امركابة معليات مسحت - اجلزائر

ىل أ دت خمامفة 511 من أ كرث  نلجامرك. امؼامة املديرية دلى ػمل ما حسب دج، مليار 7107 ثفوق ؾرامات فرض ا 

ىل أ دت جتارية خمامفة 631 جسجيل مت فلد نلجامرك امؼامة نلمديرية حصيةل وحسب  من بأ كرث ؾرامات ثوكيع ا 

ىل ابل ضافة دج مليار 6805  دج. يمليار  من أ كرث ؾراماهتا ثؼادل جبائية خمامفة 636 ا 

 دج. مليون 30047 بلمية بـرامات خمامفة 44 امس نة ذات خالل امجلركية اخملامفات ػدد وبلؽ

 ـب كدرت بـرامات خمامفة 487 بخحرير اموظين امرتاب ػرب امناصعة 97 ـام املضرتكة امفرق كامت 6105 ويف

 دج. مليار 07046

هخاج وحدات مس خوى ػىل ةـمراكب بؼمليات  - مبرسوم 0997 يف أ وضئت اميت - املضرتكة امفرق وثلوم  امخوزيع و ال 

 أ خرى. جمالت و اخلدمات ثلدمي و امسلع ختزين و

ػداد مؤخرا امخجارة وزارة وكامت ػادة هبدف أ خر مرسوم مرشوع اب   خالل من س امي ل امفرق ىذه ثنض يط ا 

 أ غواهنا. ثؼويضات مراجؼة كذا و اخلارجية امخجارة معليات يف ثدخليا هعاق و صالحياهتا ثوس يع

ػادة "يخؼلق ال مر بأ ن اموزارة من مصدر وأ وحض  برانمج يف مبارشة ثخدخل حىت أ كوى بصفة امفرق ىذه ثنض يط اب 

 اجلديدة". امخعورات مع يخالءم ل أ صبح معليا أ ن موحغ أ ن بؼد اموزارة ابرشثو اميت اخلارجية امخجارة ثعيري

 بوسائل مؼزز و أ فضل ثنس يق مع امفرق بدنظمي ؼلقيخ فامي جديدا هفسا - حس بو – املرسوم مرشوع وس يؼعي

 وجو. أ حسن ػىل ميا اخملوةل امليام بأ داء ميا جسمح جديدة

 خالل من اموحدات ىذه س خؼد حير اخلارجية امخجارة حنو خاصة بصفة امفرق ثدخالت و معل ثوجيو وسيمت

 امؼمةل. ويلحت و امفوحرة معليات ػىل امرتكزي مع امرشغية ؿري املؼامالت حول حترايت

 فرق و ولئية ثنس يق جلان و نلخنس يق مضرتكة وزارية جلنة اس خحداث اكر كد 97-691 امخنفيذي املرسوم واكن

 امخجارة. بوزارة امـش مقع و الاكذصادية ابمخحليلات امللكفة ثكل و امجلارك و امرضائب مصاحل بني نلمراكبة خمخلعة



جراء ثؼديهل سيمت اذلي و املفؼول امساري امخنظمي حسب اخملخلعة امركابة فرق وثخكفل  دلى مراكبة معليات اب 

 لك دلى و ػامة بصفة امخجزئة أ و ابمجلةل امبيع و الاس خرياد جمال يف امناصعني واملؼنويني امعبيؼيني ال صخاص

 وامخجارية. امجلركية و اجلبائية امدرشيؼات مع معلياهتم معابلة من نلخأ كد امخجاري اجملال يف امناصعني ال صخاص


