
 
   2102جويلية  22 –أ ج  و :  ملصدرا

 2102جويلية  05الى  9مليون دج من املعامالت الحجارية دون فوثرة من  555جسجيل أكثر من 

 

 دينار مليون 555 جتاوزت فوحرة دون امخجارية املؼامالت كمية أ ن امخجارة موزارة املراكبة معاحل كضفت - اجلزائر

 ، دج مليون 59 جحزىا مت اميت امسلع كمية بلغت فامي اجلاري 7152 جويلية 55 اىل 9 من املمخدة امفرتة خالل

 اموزارة. ىذه دلى ػمل ام حسب

 7.171 غن اسفرت خمامفة 7.525 بدسجيل مسح ثدخل 55.955 ـب املراكبة معاحل كامت امفرتة ىذه خالل و

  .حمل 95 ـم اداري غلق و حمرض

 5.751 مؼاينة غهنا هخج ثدخل 5.955 جسجيل مت املضاربة وماكحفة امخجارية املامرسات مراكبة معليات خيط ففامي

 جتاري. حمل 51 ـم الإداري امغلق  مع املضائية خابؼةنلم  حمرض 5.755 وحترير خمامفة

 رشغي غري ورحب دينار مليون 55555 بلمية فوحرة بدون جتارية مؼامالت غن ابمكضف امخدخالت ىذه مسحت و

 دج. 9.175بلمية سلع جحز و دج 527.175 كميخو

 وػدم اخملامفات( اجامل من ابملائة 57577) وامخؼريفات ابل سؼار الإػالم ػدم يف املسجةل اخملامفات طبيؼة وحمتثل

 ممارسة و (ابملائة 155) امركابة مؼارضة و (ابملائة 5577) امخجاري  امسجل يف امليد وػدم (ابملائة 57577) امفوحرة

 وممارسة (ابملائة 7555) امخجاري امسجل يف امليد ثؼديل ػدم و (ابملائة 752) حمل  حيازة دون جتاري وضاط

 (.ابملائة 155) طابلةم غري فواثري و (ابملائة 757) رشغية غري أ سؼار

 ػىل ثدخل 2.997 بدسجيل املؼنية املعاحل كامت ، امغش مقع و اخلدمات و امسلع مطابلة مراكبة خيط وفامي

 75 ـم الإداري امغلق مع كضائية مذابؼة حمرض 519 حترير و خمامفة 951 مؼاينة غهنا هخج امخوزيع مراحل مس خوى

 جتاري. حمل

 بلمية طن 555557 ـب  اـــمكيهت كدرت مالس هتالك ةــظاحل غري أ و مطابلة غري سلع حبجز امخدخالت ذهــى تــومسح

 دج.  مليون 5559



 مبراكبة املخؼللة اخملامفات اجاميل  من ابملائة 7555) امنظافة اهؼدام يف اجملال ىذا يف املسجةل اخملامفات أ مه ومتثلت

 ذاثية ركابة واهؼدام (ابملائة 7157) امخنظميية نلخعائط املطابلة  وػدم امغش( مقع و اخلدمات و امسلع مطابلة

 (.ابملائة 5555) امومس واهؼدام (ابملائة 555) امخربيد سلسةل احرتام  وػدم (ابملائة 5571)

 فوحرة دون امخجارية نلمؼامالت الاجاممية املمية ثعل ، امخجارة موزارة الاس بوغية نلمراكبة اجلديدة احلعيةل وهبذه

 دج. مليار 95 من كرثأ   ىلاإ  7152 يليةجو  55 ىلاإ  جاهفي صير منذ


