
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7102 جانفي 10 - م ث ب :  ملصدرا

 7102سنت املختلطت ) ججارة ، جمارك ، ضرائب (  تالفرق نشاطحصيلت 
  

 س نة يف امرضائب و امجلارك و نلخجارة اخملخلطة ةامفرك هبا كامت اميت 332 ػددىا بلؽ اميت خدخلام  معليات مسحت

ثرىا ػىل حرر خمامفة :5 من أ كرث بدسجيل بسكرة والية حراب مس خوى ػىل 3127  مبلؽ وكدر رمسيا حمرضا 54 ا 

 دج0 22703:1071:655 بـ امفوحرة ػدم

 7102الفرقت املختلطت ) ججارة ، بيطرة ( سنت  نشاطحصيلت 

 س نة خالل امبيطرة و نلخجارة خلطةاخمل  ةامفرك هبا كامت اميت 4:2 ػددىا بلؽ اميت خدخلام  معليات مسحت كام

ثرىا ػىل حرر خمامفة :3 من أ كرث بدسجيل بسكرة والية حراب مس خوى ػىل 3127  وكدرت رمسيا حمرضا 39 ا 

 0دج 238061:611 بـ نلمحجوزات املامية املمية
 

هخاج وحدات مس خوى ػىل ةـمراكب بؼمليات  - مبرسوم 8::2 يف أ وضئت اميت - اخملخلطة امفرق وثلوم  امخوزيع و اال 

 أ خرى0 جماالت و اخلدمات ثلدمي و امسلع ختزين و

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

 أ غواهنا0 ثؼويضات مراجؼة كذا و اخلارجية امخجارة معليات يف ثدخليا هطاق و صالحياهتا ثوس يع

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

 اجلديدة"0 امخطورات مع يخالءم ال أ صبح معليا أ ن موحظ أ ن بؼد اموزارة برشثو اميت اخلارجية امخجارة ثطيري

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

 وجو0 أ حسن ػىل ميا اخملوةل امليام داءبأ   ميا جسمح جديدة

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

 امؼمةل0 حتويل و امفوحرة معليات ػىل امرتكزي مع امرشغية غري املؼامالت حول حترايت

 فرق و والئية ثنس يق جلان و نلخنس يق مضرتكة وزارية جلنة اس خحداث اكر كد 8:-3:1 امخنفيذي املرسوم واكن

 امخجارة0 بوزارة امغش مقع و الاكذصادية بمخحليلات امللكفة ثكل و امجلارك و امرضائب مصاحل بني نلمراكبة خمخلطة



جراء ثؼديهل سيمت اذلي و املفؼول امساري امخنظمي حسب اخملخلطة امركابة فرق وثخكفل  دلى مراكبة معليات ب 

 لك دلى و ػامة بصفة امخجزئة أ و بمجلةل امبيع و الاس خرياد جمال يف امناصطني واملؼنويني امطبيؼيني صاا ال  

 وامخجارية0 امجلركية و اجلبائية امدرشيؼات مع معلياهتم مطابلة من نلخأ كد امخجاري اجملال يف امناصطني ال صاا 


