
حــصيلـــة
أنــشطــــة
إحصائيات

الــجمهوريــة الــجزائريــة الــديمقراطيــة و الــشعبيــة
وزارة التـــــجـــــارة

نــشريــة
وزارة الـــــتجــــــارة

طــــبعـــة السداسي األّول من سنة 2011

العدد الثاني



 إصدار خلية االتصال بوزارة التجارة
األبراج الثالثة ، حي زرهوني احملمدية ،اجلزائر 

هاتف  رقم :  021890160 / فاكس : 021890771

 www.mincommerce.gov.dz  : املوقع اإللكتروني  
 info@mincommerce.gov.dz : البريد اإللكتروني  



الــجمهوريــة الــجزائريــة الــديمقراطيــة والــشعبيــة
وزارة التـــــجـــــارة

طــــبعـــة السداسي األّول من سنة 2011

حــصيلـــة
أنــشطــــة
إحصائيات

نــشريــة
وزارة الـــــتجــــارة

العدد الثاني



وزارة التجارة 
المسار التاريخي والمهمات األساسية

من  �إقت�صادها  تطوير  على  �جلز�ئر  تعمل 
م�صتوى  من  و�لرفع  منتوجاتها  حت�صني  خالل 
�لو�رد�ت،  م�صتوى  يف  و�لتحكم  �ل�صادر�ت 
�القت�صادية  عالقاتها  تطوير  �إىل  ت�صعى  كما 

�خلارجية و�لد�خلية.

�ملكلفة  �حلكومية  �لهيئة  �لتجارة  وز�رة  وتعترب 
و�الإجر�ء�ت  �القت�صادية  �ملعامالت  بكافة 
�مل�صتوى  على  �أو  د�خليا  بالتجارة  �خلا�صة 
هيئاتها  ح�صب  مهامها  وتختلف  �خلارجي 

�الإد�رية. 
نبذة تاريخية عن وزارة التجارة

�ملر�صوم  مبقت�صى  �لتجارة  وز�رة  تكونت 
يوليو   16 يف  �ملوؤرخ   94/207 رقم  �لتنفيذي 
1994، بعدما كانت حتت و�صاية وز�رة �الإقت�صاد 

قبل �أن يتم �لتعديل رقم 90/189 �ملوؤرخ يف 13 
تعمل على  �لتجارة  وز�رة  كانت  وبه  يونيو1990 

ت�صيري �صوؤونها وم�صاحلها.
عليها  تطر�أ  �لتحوالت  بد�أت   1963 �صنة  ومنذ 
ت�صل�صلي  تلخي�ص  يف  يلي  فيما  ن�صتعر�صها 
عليها  جرت  �لتي  �لتحوالت  تلك  يبني  تاريخي 

منذ �الإ�صتقالل �إىل غاية يومنا هذ� : 
وز�رة  �أ�صبحت   1965 �إىل   1963 �صنة  من   •
وهذه  �الإقت�صاد  وز�رة  �إ�صم  حتت  �لتجارة 
وز�رة   ، �ملالية  وز�رة   : من  كل  ت�صم  �الأخرية 
�لتجارة ، وز�رة �ل�صناعة وكانت �لوز�رة �آنذ�ك 
رحمه  – بومعزة  ب�صري  �ل�صيد  �إ�صر�ف   حتت 

�هلل -؛
وز�رة  حتولت   1990 �ىل   1965 �صنة  من   •

�الإقت�صاد �إىل وز�رة �لتجارة؛
وز�رة  عادت   1994 �إىل   1990 �صنة  من   •
�الإقت�صاد  وز�رة  �الأوىل  ت�صميتها  �إىل  �لتجارة 
وز�ريتني  هيئتني  على  �الأخرية  هذه  وحتتوي 
)�لوزير �ملنتدب �ملكلف بالتجارة باالإ�صافة �إىل 

�لوزير �ملنتدب �ملكلف باخلزينة(؛ 
1994 �إىل �صنة 2000 حتولت وز�رة  �صنة  • من 

�الإقت�صاد �إىل وز�رة �لتجارة ؛

�لوز�رة  بقيت   2009 �إىل   2000 �صنة  من   •
حمتفظة بت�صمية وز�رة �لتجارة، وهي �ليوم حتت 
�إ�صر�ف وزير �لتجارة �ل�صيد م�صطفى بن بادة .

عر�ض الهيكل التنظيمي
طبقا   : �لتجارة  ومديريات  �ملركزية  �الإد�رة 
يف �ملوؤرخ   454  –  02 رقم  �لتنفيذي   للمر�صوم 
 2002 دي�صمرب   21 لـ  �ملو�فق   1423 �صو�ل   17

يت�صمن تنظيم �الإد�رة �ملركزية لوز�رة �لتجارة.
يف �ملركزية  �الإد�رة  ت�صمل   : �الأوىل   �ملادة 

�لوزير  �صلطة  حتت  �ملو�صوعة  �لتجارة  وز�رة 
على �لنحو �الآتي : 

)�إثنني(  مدير�ن  وي�صاعده   : �لعام  �الأمني 
لالأمن  �لوز�ري  �ملكتب  به  ويلحق  در��صات 

�لد�خلي يف �ملوؤ�ص�صة ومكتب �لربيد.
رئي�ص �لديو�ن : وي�صاعده ثمانية )08( مكلفني 
ملحقني    )04( و�أربعة  و�لتلخي�ص  بدر��صات 

بالديو�ن .
وتنظيمها  �إحد�ثها  يحدد   : �لعامة  �ملفت�صية 
�لر�صمية  – �جلريدة  تنفيذي  وعملها مبر�صوم 
يف  �ل�صادر   ،85 �لعدد  �جلز�ئرية،  للجمهورية 
 ،2002 22 دي�صمرب  لـ  1428، �ملو�فق  18 �صو�ل 

�ص 13 .
�ملادة �لثانية : �ملديرية �لعامة للتجارة �خلارجية 
�ملادة �لثالثة : �ملديرية �لعامة ل�صبط �لن�صاطات 

وتنظيمها 
للرقابة  �لعامة  �ملديرية   : �لر�بعة  �ملادة 

�الإقت�صادية وقمع �لغ�ص 
�لب�صرية  �ملو�رد  مديرية   : �خلام�صة  �ملادة 

و�لتقنيات �حلديثة لالإعالم �الآيل 
�ملادة �ل�صاد�صة : مديرية �ملالية و�لو�صائل �لعامة 

وز�رة  �أن  �إىل  ن�صل  عر�صه  مت  ما  خالل  ومن 
تعمل  �لتي  �لهامة  �لهيئات  من  تعترب  �لتجارة 
�الأمام  �إىل  �القت�صادية  �لنمو  عملية  دفع  على 
يف  �جلز�ئري  �القت�صاد  �إدماج  على  و�ل�صهر 

�القت�صاد �لعاملي.
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ب�صدور �لعدد �لثاين من ن�صرية وز�رة �لتجارة ، نكون قد و�صعنا لبنة �إ�صافية يف منظومة �لعمل 
�الإعالمي و�الت�صايل �لذي ي�صتهدف و�صع جمهور �مل�صتهلكني  و �صركائنا من �ملتعاملني �القت�صاديني، 
يف �صورة م�صتجد�ت قطاع �لتجارة و �لتطور�ت �لتي ر�فقت خمتلف �لرب�مج و�مل�صاريع و�ملر��صيم 

و�لت�صريعات �لتي عرفها �لقطاع طيلة �لقطاع خالل �ل�صد��صي �الأول من  �صنة 2011 .

ون�صرية وز�رة �لتجارة ت�صدر هذه �ملرة يف ظروف �صيا�صية و �قت�صادية و �جتماعية جد ح�صا�صة ، 
�صو�ء على �مل�صتوى �لوطني حيث تعرف �صاحتنا �لوطنية مبا�صرة �صل�صة من �الإ�صالحات حتت �صعار 
" �لتجديد �لوطني" �لذي �أعلن عنه فخامة رئي�ص �جلمهورية �ل�صيد عبد �لعزيز بوتفليقة يف خطابه 
لالأمة يف �أبريل 2011 ، كما جاءت �ل�صياغات �لو�ردة يف بيانات جمل�ص �لوزر�ء �ملتتالية جم�صدة 
�مل�صتوى  على  جديد  طور  �إىل  تدخل  �أن  يجب  �جلز�ئر  �أن  على  موؤكدة  و   ، �خلطاب  هذ�  لفحوى 

�ل�صيا�صي و �الجتماعي و �القت�صادي.

وقد عرف قطاع �لتجارة خالل �ل�صد��صي �الأول من �صنة 2011 حركية غري م�صبوقة على �مل�صتوى 
�أليمة ت�صبب فيها  �أحد�ثا   2011 �لت�صريعي و�لتنظيمي  و�لتقييمي ، كيف ال وقد عرف بد�ية �صنة 
 �الرتفاع غري �ملربر الأ�صعار مادتي �ل�صكر و�لزيت، و عملت �لوز�رة و ب�صرعة كبرية على فت نقا�ص
لل�صلطة  بالن�صبة  ر�بح   ، ر�بح  ر�بح  قاعدة  على  و�لزيت،  �ل�صكر  �صوق  يف  �ملتدخلني  �ملتعاملني  مع 
للمو�طن،  �ل�صر�ئية  �لقدرة  على  �ملحافظة  و  �لعمومية  مبد�أ �خلدمة  �لعمومية من خالل جت�صيد 
بع�ص  من  و�ال�صتفادة  �خل�صارة  عدم  �صمان  خالل  من  �القت�صاديني  للمتعاملني  بالن�صبة  ور�بح 
فقط قليلة  �أيام  غ�صون  يف  متكنا  هلل  و�حلمد   ، للتناف�صية  جديدة  م�صاحات  خلق  و   �الإجر�ء�ت 

�لفورية لقر�ر�ت �حلكومة  �أوال ثم بف�صل �ال�صتجابة  ، بف�صل �هلل  �الأزمة ب�صالم  من �خلروج من 
للمو�طن �ل�صر�ئية  �لقدرة  بتاأمني  ، توجت  �لتوقيت �ملحدد  لها يف  �لعاجل  و�لتنفيذ  �مل�صبوقة   غري 

من خالل ت�صقيف مادتي �ل�صكر و�لزيت و فتح �ملجال �أمام مو�د �أخرى و��صعة �ال�صتهالك .

هذه إنجازاتنا
في السداسي األول من سنة 2011 

التجــــــارة وزيـــــر  معـــالي  بقلم 
السيد  مصطفى   بن  بـــــادة إفتتاحية العدد
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�أما عن حدث �ل�صنة فهو تنظيم �جلل�صات �لوطنية �الأوىل للتجارة و�لتي كانت مبثابة �لبو�صلة �لتي 
ر�صمت لنا خارطة طريق نحو �إ�صرت�تيجية وطنية �صاملة للتجارة وخرجت بتو�صيات هامة �صكلت 
فيما بعد برنامج عمل من �صاأنه �أن يرتفع مب�صتوى �الأد�ء ويحقق �لتطلعات �مل�صروعة للم�صتهلكني 
موؤ�ص�صة  �أن�صاأت  �لتجارة  وز�رة  �أن  �إيل  �الإ�صارة  جتدر  �أخرى  جهة  ومن  �القت�صاديني  و�ملتعاملني 
�قت�صادية عمومية " ماقرو�ص" تتكفل باإجناز و ت�صيري �أ�صو�ق �جلملة ، كما �أر�صت منظومة �ت�صالية 
ومعلوماتية هامة بهدف ت�صهيل عملية �لو�صول �إىل �ملعلومات و�ال�صتخد�م �الأمثل لها، �صو�ء عن طريق 
�لنظام �لتلماتي لل�صجل �لتجاري �أو �لبو�بة �الإلكرتونية على م�صتوى �لوكالة �لوطنية لرتقية �لتجارة 
�خلارجية، �أو �إطالق �صبكة �الأنرت�نت على م�صتوى �مل�صالح �خلارجية لوز�رة �لتجارة، �أو �ملبادرة 
�الإعالمية �لتي �أطلقناها بال�صر�كة مع وز�رة �الت�صال من �جل م�صاهمة فعالة لقطاع �لتجارة يف 
�إذ�عية �أو  تلفزيونية  كانت  �صو�ء  �جلز�ئرية  �الإعالم  و�صائل  على  و�النفتاح  �ملوؤ�ص�صاتي،   �الت�صال 

�أو �صحافة مكتوبة �أو جمالت متخ�ص�صة.

�جلز�ئري،  �مل�صتهلك  دليل  �لتجارة  وز�رة  �أ�صدرت  �جلز�ئر  يف  نوعها  من  �الأوىل  هي  بادرة  ويف 
وتر�صيد وو�جباته  بحقوقه  �مل�صتهلك  حت�صي�ص  يف  رغبة  ممكن  نطاق  �أو�صع  على  �صيوزع   �لذي 

عملية �ال�صتهالك.

�لو�عدة  �لرب�مج  نتمكن من جت�صيد  �ن   ،2011 �صنة  �لثاين من  �ل�صد��صي  �صاء �هلل يف  �إن  وناأمل 
�ل�صوق وتنظيم  �صبط  وكذ�  �ملناف�صة  جمل�ص  بتن�صيب  �ملتعلقة  تلك  �صيما  ال  و  �لتجارة   لوز�رة 

�لوطنية مبا يحفظ �لقدرة �ل�صر�ئية للمو�طنني ، و�إ�صر�ك �مل�صتهلكني يف مر�قبة �ل�صوق عن طريق 
نظام �الإنذ�ر �ل�صريع.

معايل وزير �لتجارة
م�صطفى بن بادة
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اأو  املمركز  االقت�صاد  منوذج  عن  اجلزائر  تخلت   ،)90( الت�صعينات  �صنوات  بداية  منذ 
امل�صري اإداريا للتوجه تدريجيا نحو اقت�صاد ال�صوق.

باإ�صالحات �ملبادرة  متت  �ل�صياق،  هذ�   يف 
عميقة من �أجل �مل�صاعدة على تطوير �قت�صاد 
�ل�صوق �ملبني على حرية �ل�صناعة و�لتجارة، من 
جهة، ومن جهة �أخرى، ت�صهيل �إدماج �قت�صادنا 

يف ف�صاء�ت �قت�صادية جهوية ودولية.

خمطط  و�صع  �الأهد�ف  هذه  حتقيق  ��صتدعى 
عمل متعدد �الأ�صكال يت�صمن كل من �جلو�نب 
وحمايوة  �لد�خلية  �ل�صوق  بتاأطري  �ملتعلقة 
�لتجارة  برتقية  �ملتعلقة  تلك  وكذ�  �مل�صتهلك 

�خلارجية.

فيما يخ�ص �ل�صوق �لد�خلية، تتعلق �الإ�صالحات 
�ملبادر بها على �خل�صو�ص بـ : 

و�لقانوين  �لت�صريعي  �الإطار  وحتيني  تكييف   -
�لتجارية  �ملاأذ�ر�ت  �ملناف�صة،  على  �ملطبق 

وكذ� حمايوة �مل�صتهلك؛
و�مل�صالح  �ملركزية  �الإد�رة  تنظيم  �إعادة   -

�خلارجية لوز�رة �لتجارة؛
للف�صاء�ت  �الأ�صا�صي  �لنظام  و  - متركز مهام 

�لو�صيطة؛
- تدعيم نظام �لرقابة �القت�صادية وقمع �لغ�ص.

على  عالوة  �خلارجية،  بالتجارة  يتعلق  فيما 
�ل�صلع  وت�صدير  ��صتري�د  ن�صاطات  حترير 
من  ح�صريا  �الآن  حد  �إىل  و�خلدمات، 

يف  �لبدء  �لعمومية،  �ملوؤ�ص�صات  �خت�صا�ص 
�لتعاون  وتكثيف  تعزيز  �إىل  ت�صبو�  �أعمال 
�ملبادالت  تطوير  وكذ�  �ملايل  و  �القت�صادي 

�لتجارية مع �أهم �ل�صركاء �لتاليني :
- �الإحتاد �الأوروبي؛

- �ملنطقة �لعربية �لكربى للتبادل �حلر؛

�ل�صروع،  مت  �التفاقيات،  هذه  ملختلف  �إمتد�د� 
�أجل  من  مفاو�صات  يف  �صنو�ت،  عدة  منذ 
�الن�صمام �إىل �ملنظمة �لعاملية للتجارة والإبر�م 
فتح  �أجل  من  �حلر  للتبادل  �تفاقيات  بع�ص 
تنويع  وكذ�  �لوطني  لالإنتاج  جديدة  �أ�صو�ق 

�ل�صادر�ت.

هذه  خمتلف  �لتنفيذ  حيز  و�صع  �إثر  على 
�لتد�بري، تت�صح جليا �صرورة �ل�صروع يف تقييم 

مو�صوعي للنتائج �مل�صجلة من �أجل:
�أجل  من  �ل�صوق  �صبط  �صيا�صة  حتديد   -
�لتوزيع على وجه  �صبكات  �لتحكم �جليد يف 
غري  �لن�صاطات  �مت�صا�ص  وكذ�  �خل�صو�ص 

�ل�صرعية؛
ل�صمان  �لرقابة  م�صالح  تدخل  قدر�ت  تدعيم 
حمايوة مو�صعة للم�صتهلك و�القت�صاد �لوطني؛

- بعث غرف �لتجارة و�ل�صناعة �لوالئية وترقية 
�حلركة �جلمعوية حلمايوة �مل�صتهلكني؛

- �صبط و تاأطري �لتجارة �خلارجية.

الجلسات الوطنية األولى للتجارة

من اجل إستراتيجية وطنية 
شاملة تشخص الواقع 
وتستشرف المستقبل
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وطنية  جل�صات  تنظيم  مت  �ل�صدد،  هذ�  يف 
�الوىل للتجارة مب�صاركة عالوة على، �مل�صوؤولني 
�لعمومية  و�لهيئات  لالإد�ر�ت  �ل�صامني 
ومتعاملني  مقاولني  وجامعيني،  خرب�ء  �ملعنية، 
�لعمل  �أرباب  جمعيات  ممثلي  �إقت�صاديني، 
ملناق�صة  �مل�صتهلك  حمايوة  وجمعيات  ومهنيني 

�ملو��صيع �الأربعة �لتالية:

- �صبط �ل�صوق �لد�خلية؛
- تاأطري �لتجارة �خلارجية؛

- �لرقابة �الإقت�صادية وقمع �لغ�ص؛
- �ملو�رد �لب�صرية و�الإت�صال.

قد  �لوطنية  �جلل�صات  هذه  �أن  �الإ�صارة  وجتدر 
�صبقها عقد، خالل �صهر �أبريل 2011، جل�صات 
بثالثة  متبوعة  والية،   48 م�صتوى  على  حملية 
و�لبليدة  وهر�ن،باتنة  من  بكل  جهوية  لقاء�ت 
 .2011 مايو  و23   21،  19 بتاريخ  �لتو�يل  على 
من  م�صاركا   6449 جمعت  قد  �جلل�صات  هذه 
بالن�صبة  �أي  �لتجارة  قطاع  من   2874 بينهم 

.% 45.5

�ملحلية  �جلل�صات  ملخ�صات  جمع  مت  لقد 
وثيقة  �صكل  على  �ملو��صيع،  ح�صب  و�جلهوية 
موحدة، و�لتي ت�صم كذلك �لتو�صيات و�لتد�بري 
�لتعديالت  الإجر�ء  �صو�ء  و�ملوجهة  �ملقرتحة 

�لالزمة �صو�ء لتدعيم �الأعمال �ملتخذة.
 

 680 بـ  �مل�صاركة  قدرت  �لوطني،  �مل�صتوى  على 
ع�صو� من بينهم 49 % من قطاع �لتجارة. 

�أما بالن�صبة �إىل �ملجموع �الإجمايل فقد �صجلنا 
�لهيئات  خمتلف  من  م�صاركا   7129 ح�صور 
وخمتلف �أنحاء �لوطن يف �جلل�صات، من بينهم 

45 % من قطاع �لتجارة .

�الأوىل  �لوطنية  �جلل�صات  هذه  خرجت  وقد 
بالتو�صيات �لتالية :

ال�صوق  ب�صبط  خا�صة  تو�صيات   : اأوال 
الداخلية؛

 I - تنظيم ال�صوق 
من�صجم  جتاري  تعمري  خمطط  و�صع   -  )1

لقطاع  �لهيكلية  �لتنمية  �إطار  مع  يتما�صى 
�لتنظيم  مبادئ  على  وي�صتند  �لتجارة   

�لف�صائي و�لنوعي للن�صيج �لتجاري ؛
�لكربى  �الأ�صا�صية  �لقو�عد  وترقية  تهيئة   -  )2

طول  على  و�لتجارية  منها  �الإقت�صادية 
�لطريق �ل�صيار �صرق-غرب ؛

�لعقار  على  �حل�صول  �إجر�ء�ت  ت�صهيل   -  )3

ترقوية حتفيزية   �إجر�ء�ت  �إدر�ج  عن طريق 
�لتجارية  �لهياكل  يف  �ال�صتثمار  لت�صجيع 

كاملذ�بح �ل�صناعية وهياكل �لتربيد ... ؛
4( - و�صع جهاز حتيني وتكييف �لتنظيم �خلا�ص 
بتاأطري وت�صيري بع�ص �ملن�صاآت �لتجارية ذ�ت 
�الأ�صماك  )�أ�صو�ق  مثل  �لوطنية  �ملنفعة 
�لتجارة  ون�صاط  �ملا�صية...(  و�أ�صو�ق 
�ل�صاحلية  �لواليات  م�صتوى  على  �ملو�صمية 

و�الإطعام �جلماعي ؛
�حلديدية  �ل�صكك  �صبكة  ربط  تطوير   -  )5

�لتجاري  �لن�صاط  �لتجارية ومناطق  باملو�نئ 
ق�صد نقل �لب�صائع ومتوين �ل�صكان ؛

�القت�صادية  �لهياكل  خريطة  �إعد�د   -  )6

و�لتجارية خا�صة بكل والية ؛
عمومية  موؤ�ص�صات  �إن�صاء  يف  �لتفكري   -  )7

�الإ�صرت�تيجية  �ملخازن  ت�صيري  يف  خمت�صة 
و�لتي  �الأ�صا�صية  باملو�د  �خلا�صة  و�الأمنية 
لالحتياجات   �لعاجلة   باال�صتجابة  ت�صمح 
�ملوؤ�ص�صات  حلل  نظر�  طارئ  الأي  تفاديا 

�لعمومية للتوزيع ؛
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�الإقت�صادية  للن�صاطات  �ل�صريبي  �الإعفاء   -  )8
يف مناطق �جلنوب ؛

- و�صع نظام دعم الإن�صاء م�صاحات جتارية   )9
طريق  عن  �جلنوب  مناطق  م�صتوى  على 
بفو�ئد  بنكية  )قرو�ص  حتفيزية  �إجر�ء�ت 
وت�صهيل  تف�صيلي  �صريبي  نظام  خمف�صة، 

�حل�صول على �لعقار�ت( ؛ 
�لنقل  م�صاريف  ت�صديد  نظام  تو�صيع   -  )10

واليات  �إىل  �جلنوب  لواليات  �ملقررة  �لربي 
�أخرى مماثلة ؛ 

الإحت�صان  �إ�صتقبال  هياكل  �إجناز   -  )11

�لتظاهر�ت �الإقت�صادية ذ�ت �لبعد �جلهوي 
و�إن�صاء  �ل�صناعة،  و  �لتجارة  غرف  لفائدة 
على  و�ل�صناعة  �لتجارة  لغرف  مقر�ت 
مع مر�عاة  �خل�صو�صيات  �لواليات  م�صتوى 
وكذ� مر�جعة  �أو منطقة  والية  لكل  �لتجارية 
�لقانون �الأ�صا�صي  �لذي ي�صري هذه  �لغرف ؛

�لفو�كه  و  للخ�صر  �جلملة  �أ�صو�ق  �إن�صاء   -  )12

خارج حميط �ملدن �لكربى ؛
يف  �جلملة  �أ�صو�ق  م�صتعملي  م�صاركة   -  )13

حتى  فعالة  م�صاهمة  �صكل  على  ت�صيريها 
ت�صتجيب لكل  �ملقايي�ص �ملعتمدة )�أمن، بنك، 
�الإ�صرت�حة  ف�صاء�ت  مطعم،  فندق،  تاأمني، 

و�الإت�صال...( ؛ 
14( - �إعادة تفعيل دور غرف �لتجارة و�ل�صناعة 

ظروف  يف  مبهامها  �لقيام  من  لتمكينها 
ح�صنة ؛

�ملو��صي،  �أ�صو�ق  ن�صاط  متابعة  و  تاأطري   -  )15

نظام  و�صع  مع  �الأ�صماك  �أ�صو�ق  �مل�صمكات، 
�آيل للتغطية �ل�صحية ؛

16( - ت�صجيع �ال�صتثمار يف جمال �لتوزيع ؛

و�مللفات  �الإجر�ء�ت  تخفيف  و  توحيد   -  )17

�ملقننة،  و�الأن�صطة  �ملهن  مباأذ�ر�ت  �ملتعلقة 
قبل  من  معاجلتها  �آجال  حيث  من  ال�صيما 

�الإد�رية  و�لوثائق  �ملخت�صة  �ل�صلطات 
�ملطلوبة ؛

�لتخزين،  هياكل  يف  �ال�صتثمار  ت�صجيع   -  )18

�ملنتوجات  حلفظ  �لتربيد  غرف  ال�صيما 
�الأ�صا�صية �ملخ�ص�صة ل�صبط �ل�صوق ؛

مطابقة  بعدم  �ملتعلقة  �لنقائ�ص  رفع   -  )19

الأحكام  و�لفو�كه  للخ�صر  �جلملة  �أ�صو�ق 
ال�صيما   ،182-09 رقم  �لتنفيذي  �ملر�صوم 

�جلانب �ملتعلق بالتجهيز�ت؛
20( - حتديد �صاعات فتح �أ�صو�ق �جلملة للخ�صر 

و�لفو�كه ح�صب خ�صو�صيات �ملناطق.    

II- التحكم يف �صبكات التوزيع:   

1( - جدولة �لدر��صات �ملنجزة و�لقيام بدر��صات 
�لتي  �لتوزيع  �أمناط  بجميع  للتعريف  جديدة 
مع  �الإقليم  ل�ص�صاعة  نظر�  تنفيذها  ميكن 

�الأخذ بعني �العتبار �صبكات �لتوزيع ؛
- تعزيز �حلو�ر و�لت�صاور وم�صاعي �ل�صر�كة   )2
�ملدين  �ملجتمع  يف  �لفاعلني  جميع  مع 
�لو�صاطة  ف�صاء�ت  مهنية،  )�حتاد�ت 
�مل�صتهلكني(  حمايوة  وجمعيات  �القت�صادية 
د�ئرة  بتنمية  �ملرتبطة  �مل�صائل  جميع  حول 
�لن�صاط �لتجاري، ال�صيما �لتعمري �لتجاري ؛

�ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  �إحرت�فية  ت�صجيع   -  )3

�ملخت�صة يف �لتوزيع ؛
بال�صكك  �لنقل  و�صائـل  ��صتعمال  ت�صجيـع   -  )4

باأ�صعار  للب�صائـع  �جلوي  و�لنقل  �حلديدية 
تفا�صلية ؛

�مل�صريين  م�صتوى  حت�صيـن  و  ترقيـة   -  )5

وتكويـن  �لت�صويـق  جمـال  فـي  �جلز�ئرييـن 
فـي  علمية  مناهج  يف  �القت�صاديني  �الأعـو�ن 

ميد�ن �لتوزيع ؛
6( - �إعطاء �الأولوية للتموين �ملبا�صر للف�صاء�ت 
طرف  من  كربى(  )م�صاحات  �لتجارية 
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�لتكاليف  لتقلي�ص  �مل�صتوردين  �أو  �ملنتجني 
و�صمان �لتحكم يف �الأ�صعار؛

7( - توجيه �ال�صتثمار �لوطني �خلا�ص و�إدماجه 
على  ال�صيما  للتوزيع،  �لوطنية  �ل�صيا�صة  يف 
ذ�ت  �جلديدة  �ل�صكنية  �لتجمعات  م�صتوى 

�لكثافة �ملرتفعة ؛
فيما  و�الإعالمي  �لتح�صي�صي  �لعمل  تكثيف   -  )8
�ملقننة  و�لت�صعري�ت  �الأ�صعار  بتطبيق  يتعلق 

وكذ� معايري �جلودة ؛
- و�صع حيز �لتنفيذ �صبكة �لتوزيع )�جلملة   )9
تبني  مع  �لبناء  مو�د  قطاع  يف  و�لتجزئة( 
توزيع هو�م�ص �لربح على خمتلف �الأ�صعدة ، 
طبقا للمر�صوم �لتنفيذي رقم 09-243 �ملوؤرخ 

يف 2009/07/22 بالن�صبة لالإ�صمنت.

III- اجلهاز الت�صريعي والتنظيمي:

وتقييم  بتحليل  يتكفل  وطني  و�صع مر�صد   -  )1
�لن�صاط �لتجاري ؛

2( - �الإ�صر�ع يف تبني �إطار تنظيمي لتاأطري بع�ص 
�ملخابز...(  �لكربى،  )�مل�صاحات  �الأن�صطة 

طيلة �أيام �لعطل �الأ�صبوعية و�ل�صنوية ؛
�لتجارية  �الأن�صطة  ماأذ�رة  �صروط  تو�صيح   -  )3
�خلا�صعة  تلك  بني  �ملهام  لتد�خل  نظر� 
ل�صجل �حلرف و�ملهن وتلك �خلا�صعة لل�صجل 

�لتجاري ؛
�لقانون  من   08 �ملادة  �أحكام  مر�جعة   -  )4

�ملتعلق   2004/08/14 �ملوؤرخ يف   08-04 رقم 
ق�صد  �لتجارية  �الأن�صطة  ماأذ�رة  ب�صروط 
�لتنظيم  من  �مل�صتفيد  لل�صباب  �ل�صماح 
�ملتعلق بدعم ت�صغيل �ل�صباب للقيد يف �ل�صجل 

�لتجاري ؛
حتى  �أو  للوالية  جتارية  خريطة  �إن�صاء   -  )5

للمدينة مع ذكر ت�صمية �ل�صو�رع ؛
�ل�صريط  د�خل  �لت�صليم  مو�قيت  تقنني   -  )6

�حل�صري بكل والية بقر�ر والئي ؛
�ملطابقة  �صهادة  ت�صليم  �إجر�ء  تخفيف   -  )7

 15-08 رقم  �لقانون  يف  عليها  �ملن�صو�ص 
�ملوؤرخ يف 20 يوليو �صنة 2008 �ملحدد لقو�عد 

مطابقة �لبنايات و�إمتامها ؛
غري  �لتجاري  �ل�صجل  م�صتخرج  �إ�صد�ر   -  )8

�الأ�صكال  كل  و/�أو  )�إلكرتوين  للتزوير  قابل 
�مل�صابهة �الأخرى( ؛

�لعالمات  ت�صجيل  �إجر�ء�ت  يف  �لتعجيل   -  )9

للملكية  �جلز�ئري  �لوطني  �ملعهد  لدى 
�لفكرية وتقلي�ص �ملدة ؛ 

�ملتعلقة  �لتطبيقية  �لن�صو�ص  تو�فق   -  )10

باملن�صاآت �مل�صنفة وتخفيفها ؛
لن�صاط  �لتنفيذي �ملنظم  �ملر�صوم  - تعديل   )11

�أحكام  باإ�صافة  �جلديدة  �ل�صيار�ت  ت�صويق 
�إلز�مية  تتعلق بفر�ص عقوبات للمخالفني ؛

�ملهنية  و�ملنظمات  �جلمعيات  �إ�صر�ك   -  )12

لت�صهيل  �لقو�نني  �إعد�د  يف  �لعمل  و�أرباب 
تطبيقهـا ؛

13( - �إعفاء �ملوؤ�ص�صات �ملن�صاأة يف �إطار �صيا�صة 

ت�صغيل �ل�صباب من �إلز�مية �الإيد�ع �لقانوين 
�ملمنوحة  �ملدة  �الجتماعية خالل  للح�صابات 

لالإعفاء �جلبائي؛
14( - منح مز�يا جبائية للمتعاملني �الإقت�صاديني 

وكذ�  �لرتقوية  �ملناطق  يف  �ملتو�جدين 
و�لتنمية  �لبحث  �إطار  �لعاملني يف  للمنتجني 

وحت�صني نوعية �ملنتجات ؛
�الإقت�صادية  �الأن�صطة  مدونة  مر�جعة   -  )15

بتدوين بع�ص �الأن�صطة �لتي ت�صر باملو�طنني 
وتلوث �لبيئة.

IV- �صيا�صة االأ�صعار:

1( - و�صع �آلية منا�صبة لتدعيم �لقدرة �ل�صر�ئية 
للمو�طن بدال من �لدعم �ملبا�صر لالأ�صعار؛

 )TAP( �ملهني  �لن�صاط  على  �ل�صريبة  �إلغاء   -  )2
ن�صب �صريبتي  بالتخفي�ص يف  �لنظر  و�إعادة 
ب�صفة  �لنا�صطني  �لتجار  لفئة   )IBSو  IRG(

قانونية.
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V- التجارة املوازية:

با�صرتجاع  للدولة  ي�صمح  تنظيم  و�صع   -  )1

�لهيئات  طرف  من  �مل�صتغلة  غري  �ملحالت 
و�لت�صيري  �لرتقية  ديو�ن  )عدل،  �لعمومية 
�لت�صاهمي،  �الإجتماعي  �ل�صكن   �لعقاري، 
�لبلديات،  �لعائلي،  �ل�صكن  ترقية  موؤ�ص�صة 
للبيع  و�الحتياط( وحتويلها  �لتوفري  �صندوق 
عن طريق �الإيجار �أو كر�ئها للت�صيري ل�صالح 

�ل�صباب �لر�غب يف ماأذ�رة �لتجارة ؛
�ملغلقة  �ملحالت  على  �لعقار  �صريبة  رفع   -  )2

للت�صجيع على كر�ئها.

VI- ال�صجل التجاري:

�ملتعلقة  �الأعباء  لدفع  موحد  �صباك  خلق   -  )1

بالقيد يف �ل�صجل �لتجاري ؛
�ملطابقة  �صهادة   على  �حل�صول  �إلز�مية   -  )2

�لقيد  قبل  �لتجارية   �الأن�صطة  بع�ص  ملاأذ�رة 
�حللويات،  )�الإطعام،  �لتجاري   �ل�صجل  يف 

�لق�صابة..( ؛
رموز  �لتجاري يف  �لن�صاط  - ح�صر حمتوى   )3

ن�صاطات جتارية متجان�صة ومتالئمة.

VII- ع�صرنة املعامالت التجارية :

عن  �الإقت�صاديني  �ملتعاملني  ت�صجيع   -  )3

�لدفع  باآالت  للتزود  طريق حتفيز�ت جبائية 
�اللكرتوين )TPE( ؛

�لر�صمية  - ت�صهيل عملية حتميل �ملطبوعات   )2
و�لتنظيمية �لتي تنظم �الأن�صطة      �لتجارية 
ملفاتهم  لت�صكيل  �الإقت�صاديـني  للمتعامليـن  

�الإد�رية �ملختلفة ؛
)تخفي�صات  جبائية  حتفيز�ت  تقدمي   -  )3

ملكافحة  �الإلكرتوين  �لدفع  حالة  يف  مهمة( 
دفع   عمليات  ترقية  و  �ملو�زي  �الإقت�صاد 
من  غريه  �أو  بال�صك  �لتجارية  �ملعامالت 

و�صائل �لدفع �الإلكرتونية ؛ 

�ملوؤ�ص�صات  لرتقية  حتفيزي  نظام  و�صع   -  )4

�الإلكرتونية  �لتجارة  جمال  يف  �ملتخ�ص�صة 
�ملتطورة  �لبلد�ن  خرب�ت  �إىل   بالرجوع 

ل�صالح �ملوؤ�ص�صات �جلز�ئرية ؛
�صبكة  بت�صيري  يكلف  وطني  مركز  �إن�صاء   -  )5

�لتجارة �الإلكرتونية مع �الإعرت�ف باالإم�صاء 
�الإلكرتوين.

VIII- تو�صيات  اأخرى:

1( - �إ�صفاء �ل�صفافية على كيفية متوين وحد�ت 
�ال�صتهالك  ذ�ت  �الأولية  باملو�د  �الإنتاج 
وكذ�  �لفرينة(  �ل�صميد،  )�حلليب،  �لو��صع 
ح�صب  للواليات  �حل�ص�ص  منح  يخ�ص  فيما 
�الإنتاجية،  �لقدر�ت  و  باالأيام  �لتغطية  مدة 
�لتجارة  مديريات  م�صالح  باإعالم  وذلك 

بتو�ريخ �لتموين ؛ 
فـي  �إحد�ث موؤ�ص�صات متخ�ص�صة  ت�صجيع   -  )2
بتخفيـ�ص  وذلك  �ملنتجات  وتغليف  تو�صيب 
�مل�صتثمرين  ت�صجيع  �أجل  مـن  �ل�صر�ئب 

�ل�صباب  يف  هذ� �ملجال ؛
3( - و�صع نظام عمولة » factoring « ) �إ�صرتجاع 
�ملوؤ�ص�صات  ل�صالح  �مل�صددة(  غري  �لديون 
�إىل  �للجوء  �إمكانية  مع  �ملتو�صطة  و  �ل�صغرية 
ال  �لتي  للملفات  بالن�صبة  �لتلقائي   �خل�صم 

حتتوي على �أي عيب �إجر�ئي ؛
4( - تطوير �ملقاولة من �لباطن ل�صالح �ملقاولني 

�ل�صباب بهدف ترقية �الإنتاج �لوطني.

يتبع يف �لعدد �لقادم .../... 
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يتكون من حوايل 240 �صفحة،على �صكل بطاقات عملية و يعالج املوا�صيع التالية:
• اإعالم �مل�صتهلك )مبا فيه �الأ�صعار و�إعالنها،�لو�صم وعر�ص �ملنتوجات  غري �لغذ�ئية ( ؛

و�ل�صفر؛ �ل�صياحة  • وكاالت 
• جمعيات حمايوة �مل�صتهلكني ومتثيل م�صالح �مل�صتهلكني؛

• التاأمينات )�لتاأمني على �ل�صيار�ت،�لتاأمني على �لكو�رث �لطبيعية و�لتاأمني متعدد �الأخطار على 
�ل�صكنات( ؛

�لتع�صفية(؛ �لبنود  فيه  )مبا  • �لعقد 
�صيارة االأجرة(؛ )�حلافلة،  �لعمومي  • �لنقل 
؛ �خلدمات  و  للمنتوجات  بالن�صبة  • �ل�صمان 

�لعقاري(؛ �لقر�ص  �لبنكية،�ل�صك،�لتحويالت،�الإقتطاعات،  )�لبطاقة  �لبنكية  • �خلدمات 
�خلارجية(؛ و�مل�صالح  �ملحلية  �ل�صلطات  �لتجارة،  )وز�رة  �لرقابة  • �صلطات 

• الرتحل؛
الغذائية؛ • �ملو�د 

االأ�صغال، �لت�صليحات؛ �لبيع،  بعد  ما  • �خلدمة 
و�لهاتف؛ �لغاز  �لكهرباء،  �ملاء،  • فاتورة 

�صيارة؛ كر�ء  و  • �صر�ء 
عقاري. و�إيجار  • �صر�ء 

�صي�صمح بـ : 
• و�صع يف متناول �مل�صتهلك  �جلز�ئري )و�حلركة �ال�صتهالكية( �لعنا�صر �لتي ت�صمح له مبعرفة 

حقوقه وو�جباته، وحمايوته من �لتجاوز�ت و اال�صتعمال االأف�صل للطعون  املمكنة؛

دليل المستهلك الجزائري

وزارة التجارة تصدر
ألّول مٌرة في الجزائر

يعترب هذا الدليل االأول من نوعه يف اجلزائر باللغتني العربية والفرن�صية كمرجع 
واإطارات  امل�صتهلكني  حمايوة  جمعيات  واملهنيني،  امل�صتعملني  للم�صتهلكني،  عملي 

ال�صلطات العمومية املعنية باال�صتهالك.



نــشريـــة  وزارة التجــــــارة 2011

15صفحة 

بنظرة نقدية لل�صوق؛ يتمتع  و  م�صوؤوال  و�عيا،  م�صتهلكا  يكون  �أن  على  مو�طن  كل  • م�صاعدة 
وتقدمي  �ملنتوجات  بيع  يف  فح�صب  خمت�صني  يكونو�  ال  حتى  االقت�صاديني  املتعاملني  تكوين   •

�خلدمات ولكن ليكونو� كذلك م�صدر� ناجعا الإعالم و�إر�صاد �مل�صتهلكني/ �لزبائن ؛
ذ�ت م�صد�قية،  ناجمة عن م�صادر  موثوقة  معلومة  بتقدمي  باالأحقية،  ال�صعور  م�صتوى  رفع   •

وبال�صماح للم�صتهلك بالفهم �جليد للعو�قب �لقانونية �ملرتتبة عن �أفعاله ؛
يف  �لفاعلني  �لعمومية...�لخ(و  �ل�صلطات  �إطار�ت  ن�صائح،   ( �ال�صتهالك  جمال  مهنيي  • دعم 
�ل�صعوبات  من  هائل  لكم  �ملعر�صني  للم�صتهلكني  �لن�صائح  يقدمون  �لذين  �ال�صتهالكية  �حلركة 

يف �صوق تزد�د تعقيد�؛
• تفعيل احلوار بني العام-اخلا�ض بدفع �مل�صتهلكني �جلز�ئريني  لالإح�صا�ص مب�صوؤولياتهم و تكوين 

�ملوظفني و �ملتعاملني �القت�صاديني لتفاعل مثمر مع جمعيات �مل�صتهلكني؛

بالن�صبة للمنهجية و املقاربة، �صّمم دليل امل�صتهلك اجلزائري ليكون:
• اأداة تطويرية مو�كبة ل�صرعة تطور �لقانون �جلز�ئري تبعا ملتطلبات �مل�صتهلكني.

عن  عبارة  �لدليل  باأن  �لقارئ  حظ  �صيال  امل�صتهلك:  لوزارة  جديدة  وجمالية  اأخالقية  اأداة   •
م�صنف للقو�عد �ملنظمة مبئات من �ملقايي�ص و�لقو�نني �ملتو�جدة يف �لنظام �لقانوين �جلز�ئري 

�لدليل �الأول من نوعه تتمحور �الأهد�ف �لرئي�صية لقانون حمايوة �مل�صتهلك حول �ملو��صيع �لتالية:
البيع؛ اإبرام عقد  اأو مقدم اخلدمات قبل  ال�صلع  امل�صتهلك عن طريق ممون  اإعالم  • اإلزامية 

؛ امل�صتهلك  �صحة  حمايوة  �صمان  بهدف  م�صمون«  ملبداأ«منتوج  • التاأ�صي�ض 
املقدمة؛ واخلدمات  املباعة  لل�صلع  القانوين  ال�صمان  • اإلزامية 

لالإ�صتهالك؛  بالقر�ض  املتعلقة  • االإجراءات 
للتدخل  اجلمعيات  بحق  واالعرتاف  م�صاحلهم  حمايوة  ق�صد  االإحتاد  يف  امل�صتهلكني  • حق 

اأمام املحاكم يف اإطار املنفعة العامة؛ 
الرقابة. الأعوان  والتحقيق  املعاينة  اإجراءات  • تعريف 

 
• اأداة ديناميكية الأنها تتطلب و�صع فريق يقظة متعدد �الإخت�صا�صات على م�صتوى وز�رة �لتجارة 
للتحيني �مل�صتمر للدليل كما مت �الإ�صارة �إليه �صابقا يف كلمة �لوزير:«على �أمل �أن تلهم هذه �لتجربة 

�الأوىل جتاآرب �أخرى مبا يعود بالفائدة على �مل�صتهلك �جلز�ئري«؛
600 ن�صخة باللغة �لعربية و600 ن�صخة باللغة  بطبع  �لتجارة  وز�رة  • يف خدمة اجلميع!¨�صتقوم 
1.0 و�صيتم ن�صره كذلك على �ملوقع �الإلكرتوين لوز�رة �لتجارة  �لفرن�صية بالن�صبة لالإ�صد�ر �الأول 
www.mincommerce.gov.dz وعلى بو�بة �مل�صتهلك �جلز�ئري www.conso-algerien.net يرخ�ص ن�صخة 

�صريطة ذكر �مل�صدر.
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1(- جمل�ض املناف�صة تنظيمة 

وت�صيريه
تقدمي املر�صوم التنفيذي رقم 241-11 املوؤرخ 
يف 10 يوليو 2011 )اجلريدة الر�صمية رقم 
املناف�صة  جمل�ض  تنظيم  يحدد  الذي   )39

و�صريه.
الأحكام   تطبيقا  �لتنفيذي  �ملر�صوم   هذ�  ياأتي 
 19 يف  �ملوؤرخ   03-03 رقم  �الأمر  من   31 �ملادة 
و�ملتمم  �ملعدل  باملناف�صة،  �ملتعلق   ،2003 يوليو 
جمل�ص  تنظيم  حتديد  �إىل  يهدف  و�لذي 

�ملناف�صة و �صريه.
حت�صبا  �لتنفيذي  �ملر�صوم  هذ�  �إعد�د  مت  لقد 

لتن�صيب �لت�صكيلة �جلديدة ملجل�ص �ملناف�صة .
يرمي هذ� �ملر�صوم �لتنفيذي �إىل تزويد جمل�ص 
كذ�  و  و�صريه  تنظيمه  حتدد  بقو�عد  �ملناف�صة 
للمجل�ص،  �ملالية  و  �الإد�رية  �لتقنية،  �لهيئات 
ت�صكيلتها ومهامها و �لتي �صيعتمد عليها جمل�ص 

�ملناف�صة للتكفل �لفعال مبهامه.

عن  �لوطنية  �ل�صحافة  يف  �العالن  مّت  وقد 
ق�صد  �ملجل�ص  هذ�  لع�صوية  �لرت�صيح   عملية 

�ال�صطالع مبهامه �ال�صا�صية.

2(- الن�صرة الر�صمية للمناف�صة 
تقدمي املر�صوم التنفيذي رقم 241-11 املوؤرخ 
يف 10 يوليو 2011 )اجلريدة الر�صمية رقم 
39( الذي يت�صمن اإن�صاء الن�صرة الر�صمية 

كيفيات  وكذا  ويحدد م�صمونها  للمناف�صة 
اإعدادها.

تطبيقا  �أعد   �لذي  �لتنفيذي  �ملر�صوم  هذ�  �إن 
رقم    �الأمر  من    ،3 �لفقرة   ،49 �ملادة  الأحكام 
�ملعدل   ،2003 يوليو   19 يف  �ملوؤرخ   03-03

�إن�صاء  �إىل  يهدف   ، باملناف�صة  �ملتعلق  و�ملتمم، 
حتديد  وكذ�  للمناف�صة  �لر�صمية  �لن�صرة 

م�صمونها وكيفيات �إعد�دها.

�الأ�صا�صية  �الأهد�ف  فاإن  �ل�صدد،  هذ�  ويف 
�مل�صطرة عن طريق �إن�صاء و�صيلة �الإعالم  هذه 

هي كاالآتي : 
و�صيلة  له  يكون  �أن  �ملناف�صة  ملجل�ص  �ل�صماح   -
وحت�صي�ص  �إبر�ز  يف  ت�صاهم  مالئمة،  �إعالم 

ن�صاط هذه �لهيئة ؛
و�ملعطيات  �ملعلومات  و��صتغالل  جتميع   -
ترقية  يف  �مل�صاهمة  وكذ�  باملناف�صة  �ملتعلقة 

ثقافة �ملناف�صة ؛

األنشطة الرئيسية لمديرية المنافسة خالل 

السداسي األّول 2011

تنظيم مجلس المنافسة وسيره



نــشريـــة  وزارة التجــــــارة 2011

17صفحة 

�ملتعلقة  و�لقر�ر�ت  �الآر�ء  بتجميع  �ل�صماح   -
�ملذهبي  �لتفكري  �إثر�ء  �أجل  من  باملناف�صة، 
�صمان  يف  �مل�صاهمة  و  �ملناف�صة  قانون  حول 

تكيفه ب�صفة د�ئمة ؛
بن�صر  �خلرب�ء  و  للجامعيني  فر�صة  �إعطاء   -
�أعمالهم و �آر�ئهم �ملتعلقة باملناف�صة من �أجل 

تطوير مفاهيم و مبادئ هذ� �لقانون.

 11-108 رقم  التنفيذي  املر�صوم  تقدمي 
املوؤرخ يف 06 اأذار 2011 )اجلريدة الر�صمية 
عند    االأق�صى   ال�صعر    يحدد    ،  )15 رقم 
الربح   هوام�ض   كذا    و   اال�صتهالك   
واال�صترياد وعند  االإنتاج   الق�صوى  عند  
الزيت    ملادتي  والتجزئة  باجلملة  التوزيع 

الغذائي  املكرر العادي و ال�صكر االأبي�ض. 

�أعد   �لذي  �لتنفيذي  �ملر�صوم  هذ�  يهدف 
تطبيقا  الأحكام  �ملادة  5 من �الأمر رقم  03 - 
03  �ملوؤرخ  يف  19  يوليو 2003 �ملعدل  و�ملتمم 

�أح�صن  �صبط  �صمان  �إىل  باملناف�صة  و�ملتعلق 
�ملكرر  �لغذ�ئي  �لزيت  ل�صوق  د�ئم  و��صتقر�ر 

�لعادي و�ل�صكر �الأبي�ص.

�الأهد�ف  حتقيق  �إىل  �لن�ص  هذ�  يرمي 
�الأ�صا�صية �لتالية :

- �لتو�صل �إىل �صبط �أكرث ل�صوق �لزيت �لغذ�ئي 
�ملتميزة  �الأبي�ص  و�ل�صكر  �لعادي  �ملكرر 

باالختالالت  �ملتكررة  الأ�صعارها �لعاملية ؛
من  �ملحدد  �ال�صتهالك  عند  �ل�صعر  �صمان   -

طرف �ل�صلطات �لعمومية ؛
- حماربة �مل�صاربة يف كل �أ�صكالها ؛

- �صمان حمايوة �لقدرة �ل�صر�ئية للم�صتهلك؛
- حتديد حد �أدنى و �لذي عند جتاوزه، تتدخل 
ل�صمان  تعوي�صي  جهاز  خالل  من  �لدولة 
الرتفاع حماولة  كل  �صد  �ل�صوق   ��صتقر�ر 
�أ�صعار �ملو�د �الأولية �لتي تدخل يف �إنتاج هذه 

�ملو�د. 
تنظيم  كيفيات  يحدد  وزاري  قرار  اإعداد 
املكلفة  امل�صرتكة  الوزارية  اللجنة  و�صري 

اأ�صعار  تعوي�ض  طلبات  وتقييم  بدرا�صة 
وال�صكر  العادي  املكرر  الغذائي  الزيت 

االأبي�ض.

اال�صمية  القائمة  وزاري يحدد  قرار  اإعداد 
املكلفة  امل�صرتكة  الوزارية  اللجنة  الأع�صاء 

بدرا�صة و تقييم طلبات التعوي�ض.
اجلهويني  املدراء  لل�صادة  مذكرة  اإعداد 
للرقابة  العامة  املديرية  باإ�صراك  للتجارة 
و�صع  تت�صمن  الغ�ض  قمع  و  االقت�صادية 
رقم التنفيذي  املر�صوم  التنفيذ   حيز 

108-11 املوؤرخ يف 06 اأذار2011،  يحدد ال�صعر 

هوام�ض  وكذا  اال�صتهالك  عند  االأق�صى 
واال�صترياد  االإنتاج  عند  الق�صوى  الربح 
ملادتي  والتجزئة  باجلملة  التوزيع  وعند 
وال�صكر  العادي  املكرر   الغذائي  الزيت 

االأبي�ض.

2(- اأهم ن�صاطات املديرية خالل 
ال�صدا�صي االأول لـ 2011:

2-1(-  يف  �إطار  تكري�ص  وتعميم  قو�عد  �ملناف�صة  

مت �جناز جممعيني
 للن�صو�ص �لت�صريعية و �لقانونية  متعلقني  بــ :

؛ �ملناف�صة  • قانون 
�لعمومية. �ل�صفقات  • قانون 

ومتابعة    �ملناف�صة  قانون  تعزيز  �إطار  يف   -)2-2

تطبيق  �لقانون و�ملر��صيم �لتنفيذية �ملتعلقة بـــ:
12-08 �ملوؤرخ يف 2008/06/25  • �لقانون رقم 
يف  �ملوؤرخ   03-03 رقم  لالأمر  و�ملتمم  �ملعدل 

2003/07/19  �ملتعلق باملناف�صة ؛

• �لـمر�صـوم  �لتنـفيـذي  رقـم  468-05  �ملـوؤرخ 
لكيـفيات حترير  �ملحـدد   2005/12/10 فـي 
�لت�صليم  و�صل  �لتحويل،  �صند  �لفاتورة، 

و�لفاتورة �الإجمالية ؛
306 - 06 �ملوؤرخ    يف   �لتنفيذي رقم  • �ملر�صوم 
�الأ�صا�صية   للعنا�صر   10 /09/ 2006 �ملحدد 
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�القت�صاديني  �الأعو�ن  بني  �ملربمة  للعقود 
و�مل�صتهلكني و�لبنود �لتي تعترب  تع�صفية؛

�ملوؤرخ    07--390 رقم   �لتنفيذي   �ملر�صوم   •
يف  12/ 12/ 2007 �ملحدد ل�صروط وكيفيات 

ماأذ�رة ن�صاط ت�صويق �ل�صيار�ت �جلديدة.

مت �إعد�د ح�صيلة �ل�صد��صي �الأول ل�صنة 2011 
�أعاله  �ملذكورة  و�ملر��صيم  بالقانون  �خلا�صة 
�ملديريات  من  �لو�ردة  �لتقارير  خالل  من 
�لوالئية للتجارة   و �لتي تركزت حول �جلانب 
�لن�صو�ص  هذه  مبحتوى  و�الإعالم  �لتح�صي�صي 
 ، �مل�صتهلك  و  �القت�صاديني  �ملتعاملني  جتاه 
نتائج �ملر�قبة و �الأحكام �ل�صادرة ،�لقطاعات 
�لن�صو�ص  هذه  تطبيق  و�آثار  �مل�صتهدفة 
،�القرت�حات �لعملية بغية تطوير هذه �لن�صو�ص 
وكذ� �ملالحظات  �مل�صجلة يف �لتقارير �ملر�صلة.

2-3(- يف اإطار تنفيذ برنامج التواأمة 

املتعلق باملناف�صة:
م�صت�صار  ماقني  باتريك  �ل�صيد:  ح�صور  ومنذ 
�إعالمية  �جتماعات  تنظيم  مت  �ملقيم،  �لتو�أمة 
مب�صاركة  �ملركزي  �مل�صتوى  على  وتن�صيقية 
�إطار�ت مديرية �ملناف�صة  و�ملديريات �جلهوية 
للتجارة للجز�ئر و�لبليدة  و�ملديريات �لوالئية 
و�إر�صال  �إعد�د  بعدها  مت  �إقليميا   لها  �لتابعة 
و�لوالئية �جلهوية  �ملديريات  �إىل   مذكرة 

وكذ� جمعيات حمايوة �مل�صتهلكني.

من �أهم �لن�صاطات �ملنجزة خالل هذه �لفرتة 
�ملمتدة من 17 يناير 2011 �إىل  30 يونيو 2011  

كالتايل :
فرب�ير   17 يوم  �ملقيم   �مل�صت�صار  تن�صيب   -

2011 ؛

من   قرندفال  �ل�صيد  مع  خربة  ملتقى  عقد   -
20 �إىل 24 �أذ�ر 2011 حول �لن�صاط )4.1(  

�ملناف�صة م�صطلحات  بقامو�ص   �ملتعلق 
�لقانون  مع  يتما�صى  و�لذي    )le Glossaire(

�جلز�ئري، تخلله �جتماع يوم 21 �أذ�ر 2011 
و�ملديريات  �جلهوية   �ملديريات  �إطار�ت  مع 

�لوالئية �لتابعة لها .
�نطالق  ملتقى   2011 �أبريل    10 يوم  عقد   -

برنامج �لتو�أمة؛
كانت  �ملناف�صة  حول  ور�صات  �أربعة  عقد  مت   -
�أبريل   17 مربجمة خالل �لفرتة �ملمتدة من 

�إىل غاية 30 يونيو 2011 . 
�لعام  �لطابع  �الأوىل ذ�ت  �لور�صة  • عقدت  
 2011 �أبريل   21 �إىل   17 من  �ملناف�صة  حول 
للتجارة  �جلهوية  �ملديريات  �إطار�ت  مع 
للجز�ئر،�لبليدة وورقلة و�ملديريات  �لوالئية 
للتجارة �لتابعة لها �إقليميا وقد مت تن�صيطها 

من طرف �خلبري �ل�صيد:  جون بريو. 
• ��صتفاد بعدها نف�ص �الإطار�ت من �لور�صة 
�لثانية �ملتعلقة بكيفيات �لتحقيق و ذلك من  
تن�صيطها  مت  و�لتي   2011 مايوو   12 �إىل   08

ر�فو�ر  جون  �ل�صيد:  �خلبريين  قبل  من 
و�ل�صيد: برنار ليوتي؛

• عقدت  �لور�صة �لثالثة  ذ�ت �لطابع �لعام 
يونيو   09 غاية  �إىل   05 من  �ملناف�صة  حول 
�جلهوية  �ملديريات  �إطار�ت  مب�صاركة   2011

�ملديريات  و  وباتنة  ، �صطيف  لعنابة  للتجارة 
تن�صيط  من  �إقليميا  لها  �لتابعة  �لوالئية 
نف�ص  ��صتفاد  كما  بريو  جون  �ل�صيد:  �خلبري 
�الإطار�ت من �لور�صة �لر�بعة �ملتعلقة بطرق 
 2011 يونيو   29 �إىل   26 و هذ� من  �لتحقيق 
و�لتي ن�صطها �خلبريين �ل�صيد: فيليب قريي  

و�ل�صيد: بارنار ليوتي ؛
-    من جهة �أخرى ، مت برجمة در��صة لل�صيد: 
�النرتنيت  موقع  لتعزيز  قرندفال  �خلبري 
مبو�صوع  يتعلق  فيما  بالوز�رة  �خلا�ص 
�ملناف�صة )6.1( و ذلك من 19 �إىل 23 يونيو 

.2011
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CONCURRENCE

I. التنظيم
�لن�صو�ص  وجت�صيد  تنفيذ  مو��صلة  �إطار  يف   -
من  لكل  �الأ�صا�صية  بالقو�نني  �خلا�صة 
�خلا�صة  و�الأ�صالك  �مل�صرتكة  �الأ�صالك 
باإعد�د  وذلك  بالتجارة  �ملكلفة  باالإد�رة 
�صبط  مت  حيث  لها،  �لتنظيمية  �لن�صو�ص 
�لتجارة،  لقطاع  �ملتعاقدين  �ملوظفني  تعد�د 

طبقا للقر�ر�ت �لوز�رية �مل�صرتكة �لتالية:
منا�صب  تعد�د  يحدد  م�صرتك  وز�ري  قر�ر   -
�خلا�ص  �لعقد  ومدة  وت�صنيفها  �ل�صغل 
�أو  �حلفظ  ن�صاطات  يف  �لعاملني  باالأعو�ن 
�ل�صيانة �أو �خلدمات بعنو�ن �الإد�رة �ملركزية 

لوز�رة �لتجارة.
منا�صب  تعد�د  يحدد  م�صرتك  وز�ري  قر�ر   -
�خلا�ص  �لعقد  ومدة  وت�صنيفها  �ل�صغل 
�حلفظ  ن�صاطات  يف  �لعاملني  باالأعو�ن 
�ملديرية  بعنو�ن  �خلدمات  �أو  �ل�صيانة  �أو 

�جلهوية و �لوالئية للتجارة.
منا�صب  تعد�د  يحدد  م�صرتك  وز�ري  قر�ر   -
�خلا�ص  �لعقد  ومدة  وت�صنيفها  �ل�صغل 
�أو  �حلفظ  ن�صاطات  يف  �لعاملني  باالأعو�ن 
�ل�صيانة �أو �خلدمات بعنو�ن �لوكالة �لوطنية 

لرتقية �لتجارة �خلارجية.
منا�صب  تعد�د  يحدد  م�صرتك  وز�ري  قر�ر   -
�خلا�ص  �لعقد  ومدة  وت�صنيفها  �ل�صغل 
�حلفظ  ن�صاطات  يف  �لعاملني   باالأعو�ن 

�ملركز  بعنو�ن  �خلدمات  �أو  �ل�صيانة  �أو 
�جلز�ئري ملر�قبة �لنوعية و�لرزم.

وز�ري  قر�ر  �إعد�د  مت  ذلك  �إىل  باالإ�صافة 
�لتوظيف  تخ�ص�صات  يحدد  تنظيمي  م�صرتك 
�ملكلفة  باالإد�رة  �خلا�صة  لالأ�صالك  و�لرتقية 
�إطار  يحدد  م�صرتك  وز�ري  وقر�ر  بالتجارة، 
�الإختبار�ت  �أ�صا�ص  على  �مل�صابقات  تنظيم 
�لتابعة  بالرتب  لالإلتحاق  �ملهنية  و�الإمتحانات 
بالتجارة،  �ملكلفة  باالإد�رة  �خلا�صة  لالأ�صالك 
�ملن�صو�ص  �لوظيفية  �لعليا  �ملنا�صب  وحتديد 
�لذكر  �ل�صالفة  �الأ�صا�صية  �لقو�نني  يف  عليها 
لكل من �صعبة �الإد�رة باالإد�رة �ملركزية لوز�رة 
�لتجارة و�ملنا�صب �لعليا �لوظيفية للقطاع طبقا 

للقر�ر�ت �لوز�رية �مل�صرتكة �لتالية:
�لعليا  �ملنا�صب  يحدد  م�صرتك  وز�ري  قر�ر   -
يف  �مل�صرتكة  لالأ�صالك  �ملنتمني  للموظفني 
�الإد�رة  بعنو�ن  �لعمومية  و�الإد�ر�ت  �ملوؤ�ص�صات 

�ملركزية لوز�رة �لتجارة.
- قر�ر وز�ري م�صرتك يحدد عدد �ملنا�صب �لعليا 
و�حلجاب  �ل�صيار�ت  و�صائقي  �ملهنيني  للعمال 

بعنو�ن �الإد�رة �ملركزية لوز�رة �لتجارة. 
- قر�ر وز�ري م�صرتك يحدد عدد �ملنا�صب �لعليا 
و�حلجاب  �ل�صيار�ت  و�صائقي  �ملهنيني  للعمال 
�لتجارة  لوز�رة  �خلارجية  �مل�صالح  بعنو�ن 

و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لطابع �الإد�ري �لتابعة لها .

الموارد البشرية

7000 منصبا ماليا لتطوير 
أداة الرقابة الميدانية وزيادة 
المناصب العليا بـ 645 منصبا
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�لعليا  �ملنا�صب  يحدد  م�صرتك  وز�ري  قر�ر   -
�ملوظفية للموظفني �ملنتمني لالأ�صالك �خلا�صة 

باالإد�رة �ملكلفة بالتجارة.        
تنظيمية  ن�صو�ص  �إعد�د  ذلك  على  زيادة 
�خلارجية  �مل�صالح  تنظيم  تت�صمن  جديدة 
لوز�رة �لتجارة )�ملديريات �جلهوية و�ملديريات 
�لوالئية للتجارة( يف م�صالح ومكاتب وت�صنيف 
�خلارجية  �لتجارة  لرتقية  �لوطنية  �لوكالة 
و�صروط �الإلتحاق باملنا�صب �لعليا �لتابعة لها، 
�لعليا  �ملنا�صب  يف  زيادة  على  �أ�صفرت  حيث 
645 من�صبا عاليا  بـ  �لهيكلية و�لوظيفية تقدر 

جديد.

II. التوظيف:
 2014-2010 �خلما�صي  �لربنامج  �إطار  يف 
�آالف     �صبعة  من  �لتجارة  قطاع  �إ�صتفاد 
لتوظيف  خم�ص�ص  ماليا  من�صبا   -7000-

وتطوير  تدعيم  لغر�ص  �جلامعية  �الإطار�ت 
�أد�ة �لرقابة و�ملوزع كما يلي:

�صنة  بعنو�ن  ماليا  من�صبا   )1000( �ألف   -
.2010

ماليا  من�صبا   )2500( وخم�صمائة  �ألفني   -
بعنو�ن �صنة 2011.

مايل  من�صبا   )2500( وخم�صمائة  �ألفني   -
�بعنو�ن �صنة 2012.

�ملتبقي  ماليا  من�صبا   )1000( �الألف  �أما   -
�صوف ي�صتغل خالل �صنتي 2013 و2014.

ول�صد �لنق�ص �لتعد�دي للموظفني على م�صتوى 
�الإد�رة �ملركزية، و�ملديريات �جلهوية و�لوالئية 
�الإد�ري  �لطابع  ذ�ت  و�ملوؤ�ص�صات  للتجارة 
هذه  توزيع  على  �لو�صاية  عملت  لها،  �لتابعة 
�ملنا�صب �ملالية خالل �صنتي 2010 و 2011 كما 

هو مبني يف �جلدول �لتايل:

عدد المناصب الماليةالتعيين

30اإلدارة المركزية

40المديريات الجهوية للتجارة

3260المديريات الوالئية للتجارة

150المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم

20الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية

3500المجموع

�أغلب  باأن  �أعاله  �جلدول  يف  مبني  هو  وكما 
�لوالئية  للمديريات  منحت  �ملالية  �ملنا�صب 
للتجارة لغر�ص دعم �لرقابة �مليد�نية، وتغطية 
و�الإقت�صادية  �لتجارية  �لن�صاطات  جميع 
ومتابعة ومالحظة �ل�صوق على م�صتوى �لوطن، 
�جلز�ئري  �ملركز  �لثانية  �ملرتبة  يف  ويليها 
يف  كبري  دور  له  �لذي  و�لرزم  �لنوعية  ملر�قبة 
مهامها  �أد�ء  يف  �خلارجية  �مل�صالح  م�صاعدة 

�ملخربية.

�ملركزية  لالإد�رة  منحت  �ملتبقية  �ملنا�صب  �أما 
�لتو�يل  على  للتجارة  �جلهوية  و�ملديريات 
�لوالئية  و�ملديريات  �لقطاع  موظفي  لتاأطري 

للتجارة.

لالإ�صارة، فاإن عملية �لتوظيف متت عن طريق 
�مل�صابقات على م�صتوى �جلامعات، و�صي�صتفيدو� 
�ملكلفة  �خلا�صة  لالأ�صالك  �جلدد  �ملوظفون 
لغر�ص  �ملدى  ق�صري  تكوين  من  بالتجارة 
مبهام  �لقيام  وكيفية  �لقو�نني  على  �الإطالع 
لهذ�  �ملخ�ص�صة  �الأجهزة  و�إ�صتعمال  �لرقابة 

�لغر�ص.
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Ressources humaines

تنظيم االأ�صواق الن�صاطات التجارية واملهن املقننة:
تت�صمن �الأعمال �ملنجزة �إبتد�ء� من �لفرتة �ملمتدة من جانفي �صنة 2011 �أ�صا�صا فيمايويل:

1- تكييف االإطار الت�صريعي: 
يف �إطار �إعد�د� م�صروع �لتمهيدي لقانون �ملالية ل�صنة 2012، مت �قرت�ح م�صاريع مو�د الإد�رجها يف 

هذ� �مل�صروع وهي: 
- م�صروع مادة تهدف �إىل حل م�صكل غياب �ل�صند �لقانوين ملكاتب �لربط و ذلك حتديد �صروط و 

كيفيات فتح هذه �ملكاتب؛
- م�صروع مادة تت�صمن ت�صهيالت تخ�ص تطبيق �أحكام �ملادة 58 من قانون �ملالية �لتكميلي ل�صنة 

2009؛

- م�صروع مادة تهدف �إىل تخفي�ص ن�صبة �ل�صريبة �جلز�فية �ملوحدة )�ص.ج.م( من ن�صبة 12 % 
�إىل 6 % ل�صالح �خلبازين؛

- م�صروع مادة الإلغاء �لر�صم على �لبيئة لكون ن�صاط خباز غري ملوث.
2- تكييف االإطار التنظيمي:

تت�صمن �أهم �أعمال �إعد�د �لن�صو�ص �لتالية:
 1992 �صنة  18 فرب�ير  �ملوؤرخ يف   92-68 رقم  �لتنفيذي  �ملر�صوم  يتمم  و  يعدل  تنفيذي  مر�صوم   -
�جلريدة  يف  )من�صور  تنظيميه  و  �لتجاري  لل�صجل  �لوطني  للمركز  �الأ�صا�صي  �لقانون  �ملت�صمن 

�لر�صمية رقم 09 ل�صنة 2011(؛

مقاربة  جديدة  لمعالجة السوق 
الموازية وإنشاء مؤسسة عمومية 
النجاز وتسيير أسواق الجملة

حصيلة برنامج إعادة تأهيل أسواق الجملة والتجزئة
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 1992 �صنة  18 فرب�ير  �ملوؤرخ يف   92-69 رقم  �لتنفيذي  �ملر�صوم  يتمم  و  يعدل  تنفيذي  مر�صوم   -
�ملت�صمن �لقانون �الأ�صا�صي �خلا�ص مباأموري �ملركز �لوطني لل�صجل �لتجاري )من�صور يف �جلريدة 

�لر�صمية رقم 09 ل�صنة 2011(؛
 1997 �صنة  18 جانفي  �ملوؤرخ يف   97-39 رقم  �لتنفيذي  �ملر�صوم  يعدل  تنفيذي  م�صروع مر�صوم   -

�ملتعلق مبدونة �الأن�صطة �الإقت�صادية �ملعدل و �ملتمم )هذ� �مل�صروع معلق(؛
 2005 �صنة  �أبريل   24 �ملوؤرخ يف   05-127 رقم  �لتنفيذي  �ملر�صوم  يتمم  تنفيذي  م�صروع مر�صوم   -
�لذي يعلن حا�صي م�صعود منطقة ذ�ت �أخطار كربى )مر�صل �إىل �الأمانة �لعامة للحكومة لدر��صته 

خالل �إجتماع �حلكومة �ملقبل(؛
- قر�ر يحدد مدة �صالحية م�صتخرج �ل�صجل �لتجاري �ملمنوح للر�غبني يف ماأذ�رة بع�ص �الأن�صطة 

)من�صور يف �جلريدة �لر�صمية رقم 36 ل�صنة 2011(؛
- م�صروع قر�ر يحدد �لقائمة �الإ�صمية الأع�صاء �للجنة �لوز�رية �مل�صرتكة �ملكلفة مبجان�صة �لن�صو�ص 

�ملنظمة لالأن�صطة �لتجارية ) رهن �الإم�صاء(؛
- قر�ر وز�ري م�صرتك موؤرخ يف 16 جانفي 2011 يحدد دفرت �ل�صروط �لعامة �ملحددة الأعباء تبعات 
�خلدمة �لعمومية �مل�صندة لغرف �لتجارة و �ل�صناعة )من�صور يف �جلريدة �لر�صمية رقم 09 ل�صنة 

2011(؛

- قر�ر وز�ري م�صرتك موؤرخ يف 16 جانفي 2011 يحدد دفرت �ل�صروط �لعامة �ملحددة الأعباء تبعات 
�خلدمة �لعمومية �مل�صندة للغرفة �جلز�ئرية للتجارة و �ل�صناعة )من�صور يف �جلريدة �لر�صمية 

رقم 09 ل�صنة 2011(؛
- مقرر رقم 44  موؤرخ يف 13 �أذ�ر �صنة 2011 يحدد �صروط و معايري توزيع  �حل�صة �لعائدة لغرف 
�لتجارة و�ل�صناعة من �لناجت �ملح�صل بعنو�ن حق �لطابع �ملطبق حني فتح �ل�صجل �لتجاري �أو 

تعديله وم�صاهمة �ملركز �لوطني لل�صجل �لتجاري عندج �إقفال ح�صابات �لنتائج لنهاية �ل�صنة؛
- مقرر رقم 45  موؤرخ يف 13 �أذ�ر �صنة 2011 يحدد �صروط دفع �حل�صة �لعائدة للغرفة �جلز�ئرية 
للتجارة و�ل�صناعة من �لناجت �ملح�صل بعنو�ن حق �لطابع �ملطبق حني فتح �ل�صجل �لتجاري �أو 

تعديله وم�صاهمة �ملركز �لوطني لل�صجل �لتجاري عند �إقفال ح�صابات �لنتائج لنهاية �ل�صنة.
3- �صبط ال�صوق:

- �إجناز تقارير يومية، �أ�صبوعية و �صهرية تتعلق مبتابعة متوينات �ل�صوق وتطور �أ�صعار مو�د ذ�ت 
�إ�صتهالك �لو��صع؛

- �لتكفل بر�صد �الإعتماد�ت �ملمنوحة يف �إطار نظام تعوي�ص �أعباء �ل�صلع ل�صالح واليات �جلنوب؛
4- تنظيم االأن�صطة:

�صرعية   �لغري  �لتجارة  حماربة  �صيما  ال  و  �لتجارة  بيئة  لتطهري  �لهادفة  �لتد�بري  تطبيق  �إطار  يف 
�لتي تعترب خطر د�ئم و متلف الأليات �ل�صوق، مت و�صع فوج عمل )�لتجارة – �لد�خلية( متكون من 

�إطار�ت �صامية من �لقطاعني لفح�ص طرق و و�صائل ملحاربة هذه �لظاهرة.
�إجتمع هذ� �لفوج ملر�ت عديدة و متخ�ص عنه �صدور تعليمة وز�رية م�صرتكة )�لتجارة – �لد�خلية( 

موؤرخة يف 09 �أذ�ر 2011 تتعلق بربنامج عمل �مل�صطر من خاللها.

اأ(- الو�صعية احلالية 
�الأن�صطة؛ هذه  ماأذ�رة  عن  �لناجت  • �ل�صرر 

• �صرورة تدخل �ل�صلطات �لعمومية الأخذ �لتد�بري �الإ�صتعجالية و�ملنا�صبة لتنظيم هذه �الأ�صو�ق.
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بـ(- جدول االأعمال املربمج
يت�صف هذ� �لربنامج ب:

- تنظيم �إمت�صا�ص �لن�صاط �لتجاري �لغري �صرعي من خالل:
�صرعية؛ �لغري  �ل�صوق  يف  �ملتدخلني  و  �ملو�قع  • �إح�صاء 

�حلاجيات؛ حتديد  مع  �الإح�صاء  عن  �لناجتة  �ملعطيات  • حتليل 
عليهم؛ �ملتعرف  جتار  الإدماج  �ملحلية  �لقدر�ت  على  • �لتعرف 

�إدماج؛ خمطط  • �إعد�د 
لن�صو�ص؛ �خلا�صعة  �لتجارية  �لف�صاء�ت  تهيئة  و  تنظيم  • �إعادة 

- تاأطري و �إمت�صا�ص �لن�صاط �لتجاري �لغري �صرعي باإقحام كل �مل�صالح �ملعنية؛
- �الإجر�ء�ت �لعملية؛

- تهيئة �لهياكل �ملوجودة؛
- �إجناز هياكل جديدة؛

- �إدماج و مر�فقة �ملتدخلني �لغري �صرعني.

جـ(- اإن�صاء املوؤ�ص�صة العمومية الإجناز و ت�صيري اأ�صواق اجلملة ماقرو�ض )م.ع.اأ- �ض.ذ.م(
�إن �إجناز �ملوؤ�ص�صة �لعمومية �الإقت�صادية لت�صيري و �إجناز �أ�صو�ق �جلملة ماقرو�ص يف �صكل �صركة 
ذ�ت �أ�صهم، جاء طبقا لتوجيهات �ل�صيد رئي�ص �جلمهورية �ل�صادرة �أثناء �إنعقاد �ملجل�ص �لوزر�ء 

بتاريخ 11 مايو �صنة 2010.
و عليه فقد مت �ل�صروع يف تن�صيب �أجهزة �لت�صيري هذه �لهيئة )�جلمعية �لعامة و جمل�ص �الإد�رة( 
�ل�صركة مع تعيني رئي�ص جمل�ص  �الأ�صا�صي لهذه  �لقانون  2011، كما مت تبني  20 يونيو�صنة  بتاريخ 
�إد�رتها طبقا للتو�صيات رقم 08 �ملوؤرخة يف 11 نوفمرب �صنة 2010 و رقم 04 �ملوؤرخة يف 03 �أذ�ر 

�صنة 2011 و�ل�صادرتني عن جمل�ص م�صاهمات �لدولة.

5- االإجراءات التطبيقية االإجتماعية:

من �أجل �ل�صهر على �إ�صتقر�ر �أ�صعار �خلبز �ملحددة مبوجب �أحكام �ملر�صوم �لتنفيذي رقم 96-132 
�ملوؤرخ يف 13 �أبريل �صنة 1996، قررت �ل�صلطات مايويل:

- �حلفاظ على �صعر  بيع دقيق �خلبازة �ملوجه للخبازين ب 2000 دج للقنطار؛
�الأقل من  على   % 60 بن�صبة  �للني  �لقمح  منتظمة مبادة  ب�صفة  �لطحن  وحد�ت  - �صمان متوين 
قدر�تها �لتحويلية )�إجر�ء مت �إتخاذه منذ �صنة 2011 بدال عن ن�صبة 50 % من �لكمية �ملمنوحة 
�صنة 2008(. هذ� �الإجر�ء متت �إ�صافته �إىل �الإجر�ء �ملرتبط باالإبقاء على �صعر بيع �لقمح �لني 
من طرف �لديو�ن �ملهني �مل�صرتك للحبوب و �ملقدر ب 1285 دج للقنطار رغم زيادة �أ�صعار هذه 

�ملادة يف �الأ�صو�ق �لعاملية؛
- �صمان توزيع عادل لكميات دقيق �خلبازة بني �خلبازين وفقا لقدر�تهم �الإنتاجية.

- من جهة �أخرى و بغر�ص تدعيم �إ�صتقر�ر �صعر هذه �ملادة �حل�صا�صة و �لذي يتطلب �لتكفل بها 
مع  �إجتماعات  عدة  عقد  مت  �الإجتماعي،  �مل�صتوى  على  �صيما  ال  و  �لكبرية  نتائجها  من  للتقليل 

ممثلي هذه �لهيئة مبقر وز�رة �لتجارة منذ �صهر نوفمرب 2010 �إىل �أبريل 2011.
حيث جتاوب ممثل �خلبازين ب�صفة �إجابية مع �ل�صلطات �لعمومية الأجل �إ�صتقر�ر �صعر مادة �خلبز.
�أن هذ� �الإحتاد �إقرتح جملة من �الإجر�ء�ت تعترب  �أنه يجب �لتو�صيح  �أنه جتدر �الإ�صارة �إىل  غري 

حتفيزية منها:
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- �صطب �لديون؛
- حذف مادتي �ل�صكر و �لزيت من عملية �إعد�د �خلبز؛

- تقلي�ص وزن �خلبز؛
- مر�جعة خف�ص �صعر �لكهرباء و �لغاز ؛

- ت�صهيل �صر�ء �ملولد�ت �لكهربائية؛
- مر�جعة �الإ�صرت�كات �مل�صددة لل�صندوق �لوطني للعمال �لغري �الأجر�ء؛

- مر�جعة �صعر بيع دقيق �خلبازة ب 1500 دج للقنطار �لو�حد؛
و �إ�صتجابة لت�صامن �خلبازين، فقد تقرر يف �إطار �لقانون �ملالية ل�صنة 2012  �إدر�ج �ملطالب �لتالية:

06 % من �ل�صريبة �جلز�فية �ملوحدة بدال من 12 %؛ �إىل  • �لتقلي�ص 
ملوثة. مهنة  ي�صكل  ال  �خلبازة  ن�صاط  لكون  �لبيئة  على  �لر�صم  • حذف 

�أ�صعار هذ� �ملنتوج �حل�صا�ص �لذي ي�صتحق �لتكفل به ق�صد  هذين �الإجر�ئني يهدفاين �إىل تو�زن 
�لتخفيف من �إنعكا�صاته �ل�صلبية على �مل�صتوى �الإجتماعي.

6- و�صع جلنة م�صرتكة ملتابعة وت�صهيل متوين ال�صوق باملواد الغذائية الوا�صعة االإ�صتهالك:
حتت رئا�صة  وزير �لتجارة ، تت�صكل هذه �للجنة من ممثلني عن وز�رة �لفالحة و �لتنمية �لريفية        

و وز�رة �ملالية )�ملديرية �لعامة للجمارك(.
ليومنا مت عقد عدة �إجتماعات مع ممثلي فروع �للحوم �حلمر�ء و �لبي�صاء، �ل�صكر �الأبي�ص و زيت 

�ملائدة، �حلليب و م�صتقاته، �خل�صر و �لفو�كه، �لبقول �جلافة و �حلبوب.
7- على م�صتوى االأعمال امل�صتمرة: 

يف هذ� �مليد�ن �الأمر يتعلق ب:
- متابعة ت�صيري �ل�صجل �لتجاري، )معاجلة �ل�صكاوي �ملقدمة، تن�صيط جلنة حتيني مدونة �الأن�صطة 

�الإقت�صادية(؛
- متابعة ن�صاطات غرفة �لتجارة و �ل�صناعة؛

�إعد�د  لذلك،  �ملعينة  �الأيام  خالل  �ملعنيني  �مل�صوؤولني  )�إ�صتقبال  �لربط  مكاتب  مبلفات  �لتكفل   -
رخ�ص فتح، جتديد، تعديل و رفع �ليد عن �لكفاالت(.
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 Bilan du programme de réhabilitation des marchés de gros et de détail

باالأهداف  اأ�صا�صاً،  االأمر  يتعلق 
التالية:

خالل  من  الغذائي   اخلطر  تقلي�ض   •
اإحرتام قواعد النظافة وال�صالمة  والنظافة 
ال�صحية ومطابقة املواد واخلدمات املعرو�صة 

لالإ�صتهالك؛
ال�صناعية  املواد  مطابقة  يف  •التحكم 

للمحافظة على اأمن و�صالمة امل�صتهلك؛
الو�صم  خالل  من  امل�صتهلك  اإعالم  •تعزيز 
للمواد  والتعريفات  االأ�صعار  واإ�صهار 

واخلدمات املعرو�صة لال�صتهالك؛
املقننة؛ والتعريفات  االأ�صعار  •اإحرتام 

خالل  من  اخلارجية  التجارة  •تطهري 
واإق�صاء  املتدخلني  ن�صاط  عناوين  حتديد 

امل�صتوردين الغ�صا�صني.

من �أجل بلوغ �الأهد�ف �ملرجوة يف جمال مر�قبة 
�لو��صعة  �لغذ�ئية  للمو�د  �لغ�ص  وقمع  �ملطابقة 
ذ�ت  �لغذ�ئية  �ملنتوجات  �ال�صتهالك،�أُخ�صعت 
د�ئمة  �إىل عمليات مر�قبة  �لو��صع  �الإ�صتهالك 

مع �لرتكيز على �ملو�د ذ�ت موؤ�صر خطر عال.
يف جمال مر�قبة �الأ�صعار و�ملاأذ�ر�ت �لتجارية، 
ماأذ�رة  حماربة  �ملربجمة  �الإجر�ء�ت  خ�صت 
جتاري  ن�صاط  ماأذ�رة  �ل�صرعية،  غري  �الأ�صعار 
بدون  و�ل�صر�ء  �لبيع  حمل،  �أو  رخ�صة  بدون 
�إ�صهار �الأ�صعار و�لتعريفات  فاتورة وكذ� غياب 

للمو�د و�خلدمات.         

ح�صيلة الرقابة:
     �أ�صفرت ن�صاطات �لرقابة �ملنجزة من طرف 
�ملديرية  �لعامة  للرقابة  �الإقت�صادية       وقمع  
�لغ�ص  خالل �ل�صد��صي �الأول  من هذه  �ل�صنة 
على ت�صجيل 303.301 تدخال، نتج عنها معاينة  
حم�صر  وحترير49.999  خمالفة   57.785

خمالفة. 
على  مت  �لتحفظية٬  �الإجر�ء�ت  بخ�صو�ص 
م�صتوى �ل�صوق٬ حجز �صلع غري مطابقة �أو غري 
�صاحلة لالإ�صتهالك بقيمة  159 مليون دج وكذ� 

غلق 2753  حمال جتاريا. 
�لتدخل،  جمال  ح�صب  �مل�صجلة،  �لنتائج  تتمثل 

فيمايويل :

I- يف جمال مراقبة املطابقة وقمع 
الغ�ض :

وجهت ن�صاطات �لرقابة خ�صي�صا نحو �لقطاع 
�ل�صناعة  بقطاع  متبوعا  �لفالحي-�لغذ�ئي 
و�خلدمات وفقًا ملا مت �لتخطيط له يف برنامج 
 �لن�صاط للمديرية  �لعامة  للرقابة �الإقت�صادية

وقمع  �لغ�ص  ل�صنة 2011.
تدخل   168.644 ت�صجيل  مت  �ل�صدد،  هذ�  يف 
�صمحت بالك�صف عن 18.404  خمالفة  وحترير 

17.605 حم�صر خمالفة. 

  509,300 حجز  مت  حتفظية  وكاإجر�ء�ت 
من  جز�ئري  دينار  مليون     30 بقيمة   طنا 
خمتلف  �ملو�د غري �ملطابقة  �أو غري �ل�صاحلة  
حمال  غلق 011 1  �إىل  �إ�صافة   لال�صتهالك  

للرقابة   العامة   املديرية   عملت   ٬2011 ل�صنة  امل�صطر  الن�صاط  برنامج  اإطار  يف 
االإقت�صادية و قمع  الغ�ض  على حتقيق االأهداف امل�صطرة �صابقاً.

حصيلة الرقابة االقتصادية وقمع الغش

خالل السداسي األول 2011

تفضيل الرقابة القبلية والمزيد من الوقاية
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جتاري جّر�ء خمالفات تتعلق بت�صويق منتوجات 
وخدمات غري مطابقة.  

مر�قبة  متت  �حلدودية٬  �لرقابة  بخ�صو�ص 
 887 معاينة  عنها  نتج  ما  �صحنة   43.566

خمالفة و منع دخول 660 �صحنة غريمطابقة. 
�لك�صف  مت  �لتي  �الأ�صا�صية  �ملخالفات  تتمثل  و 
�ل�صوق  يف  �ملطابقة  رقابة  عمليات  عند  عنها 

وعلى �حلدود كما يلي 

االأ�صعار  مراقبة  جمال  يف   -II
واملاأذارات التجارية

تدخال   170.566 �لرقابة  م�صالح  �صّجلت 
وحترير  خمالفة   39.381 مبعاينة  �صمحت 

32.394 حم�صر خمالفة.

�ملاأذ�ر�ت  حول  �ملنجزة  �لتحقيقات  قادت  كما 
رقم  عن  �لك�صف  �إىل  فوترة  بدون  �لتجارية 

�أعمال خمفي يقدر ب 23,4 مليار دينار جز�ئري 
دينار  مليون   129 بقيمة  خمتلفة  �صلع  وحجز 
جتاريا  حمال   1742 غلق  جانب  �إىل  جز�ئري 

مرتبطة مبختلف  �ملخالفات. 
�لك�صف  مت  �لتي  �الأ�صا�صية  �ملخالفات  وتتمثل 

عنها كما يلي :

تقييم ن�صاط الرقابة  -III
�الأول  �ل�صد��صي  خالل  �لرقابة  نتائج  عرفت 
�مل�صجلة  تلك  �نخفا�صا مقارنة مع  �ل�صنة  لهذه 
خالل نف�ص �لفرتة من �ل�صنة �لفارطة،  و�لذي 
ن�صاطات  �إىل  �لرقابة  م�صالح  بتوجيه   يف�ّصر 

متابعة �ل�صوق وحت�صي�ص �ملتعاملني �القت�صاديني 
�لقمعية  �لرقابة  من  عو�صًا  �لقبلية(  )�لرقابة 

خ�صو�صًا خالل �لثالثي �الأول ل�صنة 2011.

Autres:
opposition au contrôle, absence
auto-contrôle, absence
de garantie, ...etc 24%

Défaut
d’hygiène: 43%

Etiquetage
nonconferme 13%

Produits 
nonconformes 11%

Produits
imporopres 
à la consommation 9%

Défaut de dépot des
comptes sociaux 50%

Défaut de publicité
des prix et tarifs 17%

Exercice d’activité
commerciale

sans détention
d’un local 7%

Défaut  de
facturation 4%Défaut 

de registre 
de commerce 4%

Pratiques 
des prix 

illicites 2%

Exercice d’activité
commercial 

le réglementée 
sans autorisation 1%

Autres : Opposition
au contrôle, ...ect 15%
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Bilan d’activité du contrôle économique et de la répression des fraudes
2011 1er semestre au titre du

تدعيم عالقات التعاون مع ال�صركاء 
االجانب

يف  �لتجارة  وز�رة  �صاركت  �الإطار،  هذ�  يف   .1
�أ�صغال �للجان �مل�صرتكة مع خم�ص )5( دول: 
�ملتحدة،  �لعربية  �المار�ت  �لفيتنام،  �أملانيا، 
�أ�صغال  يف  �صاركت  كما  �لليزوطو.  و  �أنغوال 
�جلنوبية  �جلز�ئرية-�لكورية  �لتعاون  جلنة 

.)Task Force(
مناق�صة  يف  �لتجارة  وز�رة  �صاهمت  كما   .2
�ملجال  يف  �لتعاون  �تفاقيات  م�صاريع 
�ل�صوؤون  وز�رة  �إ�صر�ف  حتت  �القت�صادي، 
�صلوفينيا،   : دول   )04( �أربع  مع  �خلارجية، 
�لبي�صاء)بيالرو�ص(  رو�صيا  بلغاريا، 

وجمهورية �لت�صيك.
3. ��صتقبلت فيوز�رة �لتجارة وفود خلم�ص دول 
كاتب   ،   Pierre LELLOUCHE �ل�صيد  قادها 
�ل�صيد  �خلارجية،  للتجارة  �لفرن�صي  �لدولة 
�اليطايل،  �القت�صاد  وزير   ،  Paolo ROMANI

نائب   ،  DATO MUKHRIZ MAHATIR �ل�صيد 
و  ملاليزيا  �لدولية  �لتجارة  و  �ل�صناعة  وزير 
�لدولة �لرتكي  نائب   ،  HUSUN TEKIN �ل�صيد 
تد�صني  �صارك يف  �لذي  �لتجارة  و  لل�صناعة 
كانت  �أين  �لدويل  �جلز�ئر  معر�ص  فعاليات 

تركيا �صيف �صرف.
�لعالقات  تنمية  �إطار  ويف  �أخرى،  4. من جهة 
�جلز�ئر  �صركاء  خمتلف  مع  �القت�صادية 
�ل�صيد  �لتجارة  وز�رة  م�صتوى  على  ��صتقبل 
غرف  مدير   ،  LARSKARE LEGERNES

)�لرنويج(  الأو�صلو  و�ل�صناعة  �لتجارة 
ملوؤ�ص�صة  �لعام  �ملدير    LECOURTIER و�ل�صيد 
�لقدحت مدير  يوعرب  و�ل�صيد   UBI-FRANCE

�مل�صاريع  لتطوير  �الأردنية  �ملوؤ�ص�صة  لدى 
�القت�صادية.

وزير  بادة،  بن  م�صطفى  �ل�صيد  �صارك   .5
�صركات  من  هام  وفد  ر�أ�ص  على  �لتجارة 
�لدويل  �ملعر�ص  فعاليات  مبنا�صبة  جز�ئرية 
لدكار )�ل�صنغال( �لذي مت تنظيمه يف �لفرتة 
كانت  حيث   2011 فرب�ير   27 �إىل   23 من 

�جلز�ئر �ل�صيف �ل�صريف. 
�ملنتدى  تنظيم  يف  �لتجارة  وز�رة  �صاهمت   .6
مت  �لذي  �جلز�ئري-�لفرن�صي  �القت�صادي 
و�لذي   2011 مايو   31 و   30 يومي  تنظيمه 
 380 و  فرن�صية  �صركة   160 م�صاركة  عرف 
منتدى  يف  �صاركت  كما  جز�ئرية.  �صركة 
 3 يوم  �لربتغايل  �جلز�ئري  �الأعمال  رجال 

�أبريل 2011.          
�ملختلط  �لعمل  فريق  �أعمال  �إطار  يف   .7
�لربوتوكول  �إنهاء  مت  �لتون�صي  �جلز�ئري 

�خلا�ص بقو�عد �ملن�صاأ.
وزير  �ل�صيد  �لتجارة  وزير  معايل  ��صتقبل    .8
�لر�صمية  زيارته  خالل  �لتون�صي  �ل�صياحة 
�الآر�ء  لتبادل  �للقاء  للجز�ئر وخ�ص�ص هذ� 
بني  �لتجارية  �ملبادالت  تقوية  �صبل  حول 
�الإتفاق  �لتنفيذ  حيز  لو�صع  ترقبا  �لبلدين 

�لتجاري �لتفا�صلي.
االندماج االقت�صادي اجلهوي والتعاون 

مع املوؤ�ص�صات الدولية املتخ�ص�صة
�ل�صر�كة  �تفاق  �لتنفيذ  و�صع حيز  �إطار  9. يف 
بني �جلز�ئر و �الحتاد �الأوروبي، وطبقا لقر�ر 
جمل�ص �ل�صر�كة ، قدمت  �جلز�ئر يف �أكتوبر 
�لتفكيك  رزنامة  ملر�جعة  عري�صة   2010

تغيري  و  �ل�صناعية  للمنتوجات  �جلمركي 

ال�صنة  من  االول  ال�صدا�صي  خالل  هامة  عمليات  عدة  اجناز  يف  التجارة  وزارة  قامت 
وفق   برنامج التعاون الدويل الذي تتكفل به وزارة ال�صوؤون اخلارجية وفقا لربنامج 

ال�صراكة والتعاون الدويل امل�صطر من طرف احلكومة.

حصيلة التجارة الخارجية

تأطير التجارة الخارجية و ترقية 
الصادرات خارج المحروقات
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للمنتوجات  بالن�صبة  �جلمركية  �لتف�صيالت 
هذ�  ويف  و�لفالحية-�ل�صناعية،  �لفالحية 
و�الأوروبي  �جلز�ئري  �جلانبني  عقد  �ل�صياق 
�إىل حد �الآن �صتة جوالت من �مل�صاور�ت �لغري 

ر�صمية. 
�لدورة  �أعمال  يف  �لتجارة  وز�رة  �صاركت   .10

�جلز�ئر  بني  �القت�صادي  للحو�ر  �ل�صاد�صة 
و�الحتاد �الأوروبي  و �لتي �نعقدت بربوك�صل 
2011،  وخ�ص�صت هذه �لدورة  26 مايو  يف 
�صملت   �لطرفني  بني  �ملعلومات  تبادل  �إىل 
خمتلف �ملو��صيع �لر�هنة �لتي تهم �لطرفني 
�إ�صكالية �رتفاع �الأ�صعار يف �ل�صوق  من بينها 

�لعاملية للمنتوجات �لغذ�ئية �الأ�صا�صية.
�جلز�ئرية،  �ل�صلطات  لقر�ر�ت  تطبيقا   .11

�لدورة  �أعمال  يف  �جلز�ئر  ممثلو  �صارك 
�الأورومتو�صطي  �لعمل  لفريق  ع�صر  �لر�بعة 
حول قو�عد �ملن�صاأ و �لتي خ�ص�صت ملر�جعة 

و تب�صيط قو�عد �ملن�صاأ �الأورومتو�صطية.
�الجتماع  يف  �لتجارة  وز�رة  �صاركت   .12

�لعا�صرة   �لوز�رية  للندوة  �لتح�صريي 
�صتنعقد  و�لتي  للتجارة  �الأورومتو�صطية 
خالل �لثالثي �لر�بع ل�صنة 2011، ويف نف�ص 
�الأول  �الجتماع  يف  �لوز�رة  �صاركت  �ل�صياق 
ميكانيزم  بت�صيري  �ملكلفون  �الت�صال   لنقط 
يف  و�ال�صتثمار  �لتجارية  �ملبادالت  ت�صهيل 
هذ�  �إعد�د  و�صيتم  �الورومتو�صطية،  �ملنطقة 
�ملفو�صية  م�صالح  طرف  من  �مليكانيزم 
2011 و�صيتخ�ص�ص يف  �الأوروبية نهاية �صنة 
ن�صر �ملعلومات �القت�صادية و �لتجارية و حول 
�القت�صاديني  �ملتعاملني  لفائدة   �ال�صتثمار 

على �صبكة �الأنرتنيت.  
�لقدر�ت  تعزيز  برنامج  تنفيذ  �إطار  يف   .13  
�لتجارية للدول �لعربية �مل�صري من طرف مركز 
�لتجارة �لدولية مت حتقيق �لن�صاطات �لتالية :

يف  م�صت�صار�   )30( ثالثون  تكوين   -
تكوين  برنامج  �إطار  )يف  �لت�صدير 

م�صت�صارين يف �لتجارة -CTAP-(؛ 
يونيو2011   23 تكوينية يف  ندوة  تنظيم    -
�ملوؤ�ص�صات  رئي�صات  �لن�صاء  فئة  لفائدة 

جمال  يف  موؤ�ص�صة(  رئي�صة   100 )حو�يل 
تقنيات �لتجارة �اللكرتونية؛

تاأطري م�صاهمة �حلرفيني يف �صالون   -
كذ�  و  باري�ص  يف  �ملنظم  ولو�زم(  )منزل 

عر�صني متنقلني يف ��صبانيا و �أملانيا.
�لتجارة  لت�صهيل  �لدعم  برنامج  �إطار  يف   .14

يف �جلز�ئر بالتعاون مع �الحتاد �الأوروبي مت 
تنظيم تكوين لفائدة �إطار�ت وز�رة �لتجارة 
و �لوكالة �لوطنية لرتقية �لتجارة �خلارجية 
�آيل  �إعالم  برنامج  ��صتعمال  كيفيات  حول 
خا�ص بدر��صة �آثار �لتف�صيالت �جلمركية و 
لدى مركز  �إلقائه من طرف خبري  �لذي مت 

�لتجارة �لدولية. 
�جتمعات  عدة  �لتجارة  وز�رة  نظمت   .15

�ملعنية  �القت�صادية  �لقطاعات  مع  تن�صيقية 
لتح�صري �مل�صاور�ت �خلا�صة باإعد�د �لقائمة 
�ملنطقة  من  �مل�صتوردة  للمنتوجات  �ل�صلبية 
نف�ص  يف  �حلر،  للتبادل  �لكربى  �لعربية 
باإ�صم  �لعام  �الأمني  �ل�صيد  �صارك  �ل�صياق 
 87 �لدورة  �أعمال  يف  �لتجارة  وزير  �ل�صيد 
جلامعة  و�الجتماعي  �القت�صادي  للمجل�ص 
�لفرتة  من  �نعقدت  و�لتي  �لعربية  �لدول 
�ملمتدة من 2 �إىل 5 مايو 2011 مبقر �جلامعة 

�لعربية بالقاهرة.
16. يف �إطار �ملفاو�صات �ملتعلقة بقو�عد �ملن�صاأ 

للتبادل  �لكربى  �لعربية  باملنطقة  �خلا�صة 
�أعمال  يف  �لتجارة  وز�رة  �صاركت  �حلر، 
حول  �لتقنية  للجنة  ع�صر  �لتا�صع  �الجتماع 
خالل  �نعقد  �لذي  و  �لعربية  �ملن�صاأ  قو�عد 
�لفرتة �ملمتدة من 14 �إىل 16 يونيو2011 مبقر 
�جلامعة  بالقاهرة و قد �صبق هذ� �للقاء عقد  
�لتجارة  وز�رة  مبقر  حت�صرييني  �جتماعني 

مب�صاركة �لقطاعات �القت�صادية �ملعنية .
االندماج يف االقت�صاد الدويل

17. بخ�صو�ص �مللف �ملتعلق بان�صمام �جلز�ئر 

وز�رة  فاإن  للتجارة،  �لعاملية  �ملنظمة  �إىل 
�لدورة  �نعقاد  حت�صري  ب�صدد  �لتجارة 
بان�صمام  �ملكلف  �لعمل  لفوج  ع�صر  �حلادية 
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رئي�ص  تعيني  يف  �مل�صاركة  �صيما  ال  �جلز�ئر، 
�لفوج و�أ�صغال مر�جعة تقرير فوج �لعمل.

18 . يف �إطار �لتح�صي�ص باالن�صمام �إىل �ملنظمة 

�لعاملية للتجارة، فاإن �ملجل�ص �ل�صعبي �لوطني 
 8 يوم  قاما  �لتجارة  وز�رة  مع  وبالتن�صيق 
بتنظيم  �مليثاق  جنان  باإقامة  يونيو2011  
�جلز�ئر   « بعنو�ن  برملاين  در��صي  يوم 
و  رهانات   : للتجارة  �لعاملية  �ملنظمة  و 
رئي�ص  �ل�صيد  كلمتي  �إىل  باالإ�صافة  �آفاق«. 
�ل�صيد  معايل  و  �لوطني  �ل�صعبي  �ملجل�ص 
�إلقاء عدة مد�خالت من  وزير �لتجارة،  مت 
طرف �ل�صادة �أليخندرو خار�، م�صاعد �ملدير 
�لعام للمنظمة �لعاملية للتجارة، فو�ز �لعلمي 
للتجارة  �صعودي  �صابق  وزير  نائب  �حل�صني، 
لفيتنام  �لد�ئم  �ملمثل  د�نغ،  �ل�صناعة، يف  و 
لدى هيئة �الأمم �ملتحدة و �ملنظمات �لدولية 
�جلز�ئري،  �إدري�ص  �ل�صفري  وكذ�  بجنيف، 
�الأمم  هيئة  لدى  للجز�ئر  �لد�ئم  �ملمثل 
ب�صوي�صر�. �لدولية  �ملنظمات  و   �ملتحدة 

جتارب  عر�ص  باالأخ�ص  مت  �ملنا�صبة،  بهذه 
�ن�صمام �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لفيتنام، 
وكذ� �لعر�قيل و�لعرب �مل�صتخل�صة من م�صروع 

�ن�صمام �جلز�ئر.
�لتي  �ملعطيات  قاعدة  حتيني  �إطار  يف   .19

ترتكز عليها �لبعثة �جلز�ئرية يف مفاو�صاتها 
يونيو  �صهر  يف  �ل�صروع،  مت  فقد  �لثنائية 
�لتعريفي  �لعر�ص  �أثر  در��صة  يف    ،2011

للح�صول  �لدر��صة  هذه  تهدف  و  �ملعدل،   
للفروع  �الأخرية  للتطور�ت  حتليل  على 
حتى  ذلك  و  �لوطنية،  لل�صناعة  �الأ�صا�صية 
يت�صنى حتديد �أ�صناف �ملنتجات �لتي تكت�صي 

�أهمية خا�صة.
تاطري التجارة اخلارجية وترقية 

ال�صادرات خارج املحروقات

20. وفقًا الأحكام �ملر�صوم �لتنفيذي رقم 89-10 

�ملوؤرخ يف 24 ربيع �الأول عام 1431 �ملو�فق لـ 
10 �أذ�ر �صنة 2010، �ملحدد لكيفيات متابعة 

يف  �جلمركية  �حلقوق  من  �ملعفاة  �لو�رد�ت 

�مل�صالح  فاإن  �حلر  �لتبادل  �إتفاقيات  �إطار 
و  متابعة  �صمنت  قد  �لتجارة  لوز�رة  �ملعنية 
�الأ�صا�ص  هذ�  على  و  ملفًا   21  394 معاجلة  
من  �الإعفاء  من  ملفًا   789  20 �إ�صتفاد  فقد 

�حلقوق �جلمركية.
�أول  �لتجارة  وزير  معايل  �ل�صيد  تر�أ�ص   .21

�خلارجية  �لتجارة  متابعة  للجنة  �إجتماع 
هذ�  خالل  و   ،2011 �أبريل   27 يف  �ملنعقد 
�الإجتماع مّت �إجر�ء فح�ص حل�صيلة �ملبادالت 
�الإعفاء  طلبات  ملفات  ح�صيلة  و  �لتجارية  
�إطار  يف  �ملقدمة  �جلمركية  �حلقوق  من 

�إتفاقيات �لتبادل �حلر. 
�ملنعقدة  �لثالثية  قمة  لتو�صيات  تنفيذً�   .22

�لوزير  �ل�صيد  قام   ،2011 مايو   28 بتاريخ 
بتن�صيب جلنة ثالثية مكلفة بو�صع �إقرت�حات 
�لدولة  جهود  بدعم  خا�صة  الإجر�ء�ت 
�ملحروقات.عقدت  خارج  �ل�صادر�ت  لرتقية 
�إعد�د  �إجتماعات متخ�ص عنها  �أربع  �للجنة 
�لدولة  جهود  لتعزيز  �إجر�ء�ت  مقرتحات 

�خلا�صة بال�صادر�ت خارج �ملحروقات.
�خلا�صة  �لتحفيزية  �لتد�بري  �إطار  يف   .23

برتقية �ل�صادر�ت خارج �ملحروقات و��صلت 
ملفات  معاجلة  �لتجارة  وز�رة  م�صالح 
�صروط  �مل�صتوفني  �الإقت�صاديني  �ملتعاملني 
�خلا�صة  �لدولة  �إعانات  من  �الإ�صتفادة 

بال�صندوق �خلا�ص لرتقية �ل�صادر�ت.
برنامج  من  �الأوىل  �ملرحلة  �إجناز  مّت   .24
�لتظاهر�ت  و  �ملعار�ص  م�صاركة �جلز�ئر يف 
 Fruit �ملتخ�ص�ص  )�ل�صالون  باخلارج 
بد�كار،  �لدويل  �ملعر�ص  بربلني،   logistica

�لنيجر،  بنيامي  �ملتخ�ص�ص  �ل�صالون 
�ملعر�ص �لدويل بدم�صق(.

�لوكالة  مع  �لثاين  �لتعاون  م�صروع   .25
قدر�ت  بتعزيز  �ملتعلق  للتنمية  �لفرن�صية 
�ملمول  �جلز�ئرية  للموؤ�ص�صات  �لت�صدير 
متقدمة  مرحلة  دخل  �لفرن�صي  �لطرف  من 

لالإنطالق.
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Bilan du Commerce extérieur

�لن�صاطات �ملربجمة خالل �ل�صد��صي �الأول ل�صنة 2011 مت �جناز معظمها.

1(- ن�صاطات الهيئة املنتخبة:

من  للكثري  ��صتقباله  و  بلد�ن  عدة  من  وفود  مع  لقاء�ت  من  مكثف  ن�صاط  للرئي�ص  كان   •
�أي�صا  �أجنبية(، حيث قام  �ل�صخ�صيات )�صفر�ء، ممثلني عن �لغرف �لتجارية و عن موؤ�ص�صات 
بتمثيل �لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و �ل�صناعة يف عدة لقاء�ت منظمة من طرف موؤ�ص�صات �إقليمية 
مثل: �حتاد غرف �لتجارة، �ل�صناعة و �لزر�عة للبلد�ن �لعربية، جمعية غرف �لتجارة لبلد�ن 

�لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، غرفة �لتجارة �لعربية �لفرن�صية، �لخ...
• �جلمعية �لعامة �لتي �جتمعت يف دورة عادية و ذلك يف 17 فرب�ير 2011 ملعاينة ح�صيلة �أعمال 

�لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و �ل�صناعة يف 2010 و م�صروع برنامج 2011.
�لتقنية.  للجان  �لثمانية  �لروؤ�صاء  �نتخاب  �لدورة  هذه  يف  �أي�صا  • مت 

23 مايو  يف  ذلك  و  عادية  دورة  يف  �ل�صناعة  و  للتجارة  �جلز�ئرية  �لغرفة  جمل�ص  �جتماع  • مت 
2011 حيث مت در��صة خمتلف �لنقاط �خلا�صة بالو�صعية �ملالية و �الأعمال �خلا�صة بالغرفة.

ر�صميا. �لثمانية  �لتقنية  �للجان  تن�صيب  مت  •و 

2(- يف جمال التعاون:

�لتقارب بني جمتمعات  �إىل  �ل�صناعة عدة تظاهر�ت تهدف  و  للتجارة  �لغرفة �جلز�ئرية  نظمت 
�القت�صادية  �ملجاالت  خمتلف  يف  �لتعاون  �إمكانية  لبحث  ذلك  و  �الأجنبية  و  �لوطنية  �الأعمال 

خا�صة  املنتخبة  الهيئات  اأعمال  تنظيم  اإىل   2011 ل�صنة  املربجمة  الن�صاطات  تهدف 
باملحيط  اخلا�صة  املعلومات  اإي�صال  اأخرى  جهة  من  و  جهة  من  التقنية  اللجان 
االقت�صادي و التجاري و و�صعها يف متناول املوؤ�ص�صات، من خالل تنظيم ن�صاطات تدخل 

يف جمال تدعيم و مرافقة املتعاملني االقت�صاديني.

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

إطار للحوار والتشاور
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و�لتجارية، �أهمها:
 02 من  ذلك  و  ��صطنبول  يف  �لرتكي  �جلز�ئري  �الأعمال  ملجل�ص  ع�صر  �لثانية  �لدورة  • تنظيم 

�إىل 05 مايو 2011.
30 و 31 مايو 2011. يومي  ذلك  و  �لفرن�صي  �جلز�ئري  �الأعمال  منتدى  تنظيم  يف  • �مل�صاركة 
.FSPE �ل�صادر�ت  بتدعيم  �خلا�ص  �ل�صندوق  �إطار  يف  �لتاأهلية  �للجنة  �جتماع  يف  • �مل�صاركة 

بني  ماليزيا" بالتعاون  مع  �لتبادل  و  �ال�صتثمار  فر�ص  و  " �القت�صاد  حول  در��صي  يوم  • تنظيم 
 2011 فرب�ير   28 يوم  ذلك  و  باجلز�ئر  ماليزيا  �صفارة  و  �ل�صناعة  و  للتجارة  �جلز�ئرية  �لغرفة 

بفندق �ل�صري�تون باجلز�ئر.
07 يونيو2011 باجلز�ئر. يف  ذلك  و  تايالندي  جز�ئري  �إعالمي  يوم  • تنظيم 

27 فرب�ير 2011 باجلز�ئر. يوم  �لفيتنامي  �جلز�ئري  �الأعمال  منتدى  • تنظيم 
• تنظيم زيارة وفد من رجال �الأعمال �لربتغاليني مرفق مبمثلني عن �لغرفة �لتجارية و�ل�صناعية 

�لعربية �لربتغالية �إىل والية �جلز�ئر و وهر�ن و ذلك من 12 �ىل 17 �أذ�ر 2011.

3(- يف جمال التن�صيط واالإعالم:

• قامت �لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و�ل�صناعة بالتعاون مع وز�رة �ل�صناعة، �ملوؤ�ص�صات �ملتو�صطة 
للمناولة  �ملنعك�ص  �لوطني  لل�صالون  �الأول  �الإ�صد�ر  بتنظيم  �ال�صتثمار  ترقية  و  و�ل�صغرية 

)�صاني�صت( وذلك من 25 �إىل 28 �أبريل 2011.
و�جلزئي،  �لكلي  لالقت�صاد  �لتنظيم  و�صع  هي  �ل�صاني�صت  �إليها  يرمي  �لتي  �الأهد�ف  �أهم  • من 
وحمايوة  تطوير  ترقية،  يف  �لعليا  �ل�صلطات  لتوجيهات  �لفعلي  �لتج�صيد  يف  �مل�صاهمة  �إىل  يرمي  و 

�الإنتاج �لوطني.
يف  �صاركت  كما   DJAZAGRO. �لغذ�ئية  �ل�صناعات  �ملنتوجات  معر�ص  بتنظيم  �لغرفة  قامت   •

�ملعر�ص �لدويل للجز�ئر و ذلك من 01 �إىل 06 يونيو2011.
در��صية،  و  �إعالمية  �أيام  عدة  �ل�صناعة  و  للتجارة  �جلز�ئرية  �لغرفة  برجمت  �أخرى  • من جهة 

من �أهم هذه �الأيام �لدر��صية قانون �ملالية 2011، و عدة مو��صيع �أخرى.
�لتكنولوجيات  ��صتعمال  �ل�صناعة  و  للتجارة  �جلز�ئرية  �لغرفة  تو��صل  �الإعالم،  جمال  يف  • و 
�جلديدة لالإعالم و �الت�صال وذلك عن طريق �صبكة تبادل �ملعلومات �القت�صادية و �لتجارية بني 

خمتلف �لغرف �لتجارية و �ل�صناعية �لوالئية.
)La Bourse des Affaires, Liccal, Revue Mutations( فهي ت�صدر  �لدورية:  �ملن�صور�ت  جمال  • يف 
ب�صفة منتظمة و قامت بعملية حتديث قانون �ال�صتثمار ��صتناد� �إىل �الأحكام �ل�صادرة من خالل 

قانون �ملالية 2011.

4(- يف جمال التكوين:

و�صل عدد �مل�صجلني لدى مديرية �لتكوين يف �لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و �ل�صناعة �إىل 1500 طالبا 
م�صجلني يف خمتلف �لتكوينات، كما قامت �لغرفة خالل �ل�صد��صي �الأول ل�صنة 2011 بتنظيم �أكرث 

من ع�صرة دور�ت تكوينية ق�صرية �ملدى مل�صريي و روؤ�صاء �ملوؤ�ص�صات.
هذه �لتكوينات ق�صرية �ملدى تهدف �إىل حت�صني �لقدر�ت �الإد�رية لروؤ�صاء �ملوؤ�ص�صات.

تو��صل �لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و �ل�صناعة تطبيق برنامج �لن�صاطات ل�صنة 2011 �لتي �عتمدت 
من طرف �جلمعية �لعامة خالل دورتها �لعادية يف 17 فرب�ير 2011.
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 ،2011 �صنة  من  �الأول  �ل�صد��صي  خالل 
لرتقية  �لوطنية  �لوكالة  ن�صاطات  متحورت 
�ل�صادر�ت  ترقية  حول  �خلارجية   �لتجارة 
دعم  و  م�صاعدة  طريق  عن  �ملحروقات  خارج 

�مل�صدرين طبقا  ملهام �لوكالة.
�لن�صاطات  �أهم  �حل�صيلة  هذه  تت�صمن 
هذه  خالل  �لوكالة  �حت�صنتها  �لتي  و�لعمليات 

�ملدة ح�صب �لرتتيب �لتايل :

1(- جمع ون�صر املعلومات :

تعد عملية توفري �ملعلومات �ملتعلقة باالإجر�ء�ت 
�خلارجية  بالتجارة  �خلا�صة  و�ل�صكليات 
كاإد�رة  �صالحياتنا  �أهم  من  �ملحروقات  خارج 
�لو�صائل  خمتلف  خالل  من  وهذ�  عمومية، 
و�ل�صند�ت �الإعالمية �لتي تتوفر عليها �لوكالة  
بغية �ال�صتجابة لطلبات  و حاجيات �ملتعاملني 

�القت�صاديني.
 

وكالتنا  عليها  تعتمد  �لتي  �مل�صادر  تعرف 
بع�صها  جمع  يتم  �إذ  وتنوعها،  مب�صد�قيتها 
�الأجنبية  و�لوكاالت  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  من 
من  جمعها  يتم  �الآخر  و�لبع�ص  و�صركائنا،  
و�ملجالت  �ملعطيات،  بنك  و  �ملعلومات  �صبكات 

و�لكتب، �لوطنية منها و�لدولية.

بهدف  للمعطيات  �ملنتظمة  �ملعاجلة  بعد 
�صكل  �ملعلومات على  و�إعد�د  �لدر��صات  �إجر�ء 
ملفات، يتم ن�صر �ملعلومات عرب خمتلف و�صائل 
�الإعالم و �الت�صال �لتي و�صعتها �لوكالة لتلبية 

�حتياجات �ل�صركات، وهي:
- د�ر �مل�صّدر )ف�صاء منا�صب القتناء �ملعلومات 

�لتجارية( 

- جملة & ر�صالة �لوكاة �لوطنية لرتقية �لتجارة 
�خلارجية - �أجلك�ص.

- من�صور�ت �أخرى )من�صور�ت �إ�صهار، مدونات، 
دليل، تقارير و در��صات(

- �ملوقع �الإلكرتوين لالأجلك�ص
�الإلكرتوين  �لهاتف-�لفاك�ص-�لربيد  وكذ�   -

للوكالة.

�أ�صدرت �لوكالة، خالل �ل�صد��صي �الأّول لل�صنة 
متوفرة  وملفات  ومذكر�ت  در��صات  �جلارية، 

للقر�ء، و تتمثل فيما يلي :
- �لطبعة رقم 8 ملجلة �لوكالة "منتدى �لتجارة 
خا�صة  طبعة  �إىل  باالإ�صافة  �لدولية" 

بال�صالون �لوطني للت�صدير؛
 45 �لرقم  )من  �الأجلك�ص  ر�صالة  �إ�صد�ر   -
�خلا�صة  �لر�صالة  �إىل  باالإ�صافة   )53 �إىل 

بال�صالون �لوطني للت�صدير؛
و�لتقارير  �الإح�صائية  �لدر��صات  �إعد�د   -

�لدورية �ملتعلقة بالتجارة �لدولية للجز�ئر،
�تفاقية  باأثر  �ملتعلقة  �صهرية  مذكرة  �إعد�د   -
�ل�صر�كة بني �جلز�ئر و�الحتاد �الأوروبي  على 

�ل�صادر�ت �جلز�ئرية خارج �ملحروقات،
- �إعد�د مذكرة دورية حول �أثر �تفاقية �ل�صر�كة 
�ل�صادر�ت  على  �لعربية   �ملجموعة  مع 

�جلز�ئرية خارج �ملحروقات،
�لتغيري�ت  ملتابعة  �أ�صبوعية  مدونة  �إعد�د   -
يف  �ملدرجة  باملنتجات  �خلا�صة  �لعاملية 

�لبور�صة،
خمتلف  حول  عملي   دليل  ن�صر  و  �إعد�د   -

�خلطو�ت �ملّتبعة لالإجر�ء عملية ت�صدير.

حصيلة  نشاطات الوكالة الوطنية

لترقية التجارة الخارجية خالل

 السداسي األول لسنة 2011

بوابة إلكترونية لتعميم 
المعلومات االقتصادية
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البوابة الوطنية للمعلومات التجارية
�ملتعلقة  �الأول  �لوزير  �ل�صيد  بتعليمات  عمال 
م�صتوى  على  �لتجارية  �ملعلومات  بو�بة  باإن�صاء 
�خلارجية،  �لتجارة  لرتقية  �لوطنية  �لوكالة 
للتجارة  �حل�صن  �ل�صري  �صمان  �أجل  من  وذلك 
�خلارجية،  مت �النتهاء من �إعد�د دفرت �ل�صروط 

لو�صع هذه �لبو�بة يف حيز �لتطبيق.

2(- االأيام الدرا�صية، الندوات، 

اللقاءات والو ر�صات
للوكالة  �لرئي�صية  �ملهام  �صمن  من  ي�صجل 
�لوطنية لرتقية �لتجارة �خلارجية، رفع م�صتوى 
�الأمر  تعلق  �صو�ء  �القت�صاديني  �ملتعاملني 

باملوؤ�ص�صات �مل�صدرة �أو باإطار�تها �لعاملة.
من  �ال�صتعالم  �أيام  تنظيم  مت  �ل�صدد  بهذ� 
طرف �لوكالة طيلة �ل�صد��صي �الأول من �ل�صنة 
خمتلف  و  �مل�صدرين  ل�صالح  ذلك  و  �جلارية 
�ملتدخلني يف قطاع �لتجارة �خلارجية،  و يتعلق 

�الأمر باملو��صيع �لتالية:
بالتعاون  �جلز�ئري-�الأمريكي  �ملنتدى   -
للتجارة  �جلز�ئرية-�الأمريكية  �لغرفة  مع 

و�ل�صناعة.
منظم  مع  بالتعاون   MEDFEL �صالون  تنظيم   -

�ل�صالون.
- يوم حت�صي�صي للم�صاركة يف �صالون �لفو�كه و 

�خل�صر بلندن.
�جلز�ئري- �ملنتدى  حول  ��صتعالمي  يوم   -

�لفرن�صي.
�ملكر�ص  �لت�صدير،  �أ�ص�ص  حول  �أعالمي  يوم   -
مع  بالتعاون  �الأعمال  رجال  �صغار  و  للن�صاء 

. ENACT و برنامج     SEVE جمعية
�لثالثة  �لطبعة  �نعقاد  حول  �صحفي  لقاء   -

ل�صالون �لت�صدير" جز�ئرللت�صدير"
"Djazair Export"

�لتنظيمات  �أثر  لتقييم  ��صتعالم  يومي   -
 )ICS( و�لقو�نني �جلديدة لالإحتاد �الأوروبي

�ملتعلقة بال�صادر�ت �جلز�ئرية.

�أيام  يف  �لوكالة  �صاهمت  �أخرى  جهة  من 
حت�صي�صية ملهنة �لت�صدير من خالل:

- �مل�صاركة يف �جلل�صات �لوطنية للتجارة
- �مل�صاركة يف �جلل�صات �جلهوية للتجارة على 

م�صتوى والية وهر�ن.
)ب�صكرة- �جلهوية  �ال�صتعالم  �أيام  تن�صيط   -
تنويع  و  ترقية  و�صعية  حول  قاملة-تلم�صان( 

�ل�صادر�ت خارج قطاع �ملحروقات
ودعو  توجيهة  جلنة  �أعمال  يف  �مل�صاهمة   -
�جلز�ئري  �ملنتدى  يف  للم�صاركة  �ملوؤ�ص�صات 

�لفرن�صي

املعار�ض  يف  امل�صدرين  مرافقة   -)3

والتظاهرات االقت�صادية والتجارية:
من �أجل ح�صن مر�فقة �ملتعاملني �الإقت�صاديني 
يف م�صاركتهم يف �ملعار�ص و�لتظاهر�ت �لوطنية 
�لوكالة  ت�صمن  �لفرتة،  هذه  خالل  و�لدولية، 
�لتاأطري و �لدعم �لد�ئم للمتعاملني مب�صاركتها 
على  تظاهر�ت  عدة  يف  �ملوؤ�ص�صات  جانب  �إىل 

�مل�صتوى �لوطني و �لدويل.
اأ- على امل�صتوى الوطني:

�جلز�ئر  �صالون  من  �لثالثة  �لطبعة  تنظيم 
للت�صدير من 02 �ىل 05 يونيو2011.

�مل�صاركة يف:
و�ل�صناعة  للزر�عة  �لدويل  �ل�صالون   -
�لغذ�ئية- ب�صكرة من 20 �ىل 24 فرب�ير 2011.

و�ل�صحة  للمنتوجات  �لدويل  �ل�صالون   -
 21 �ىل   18 من  �جلز�ئر،   )SIPSA( �حليو�نية 

مايو 2011.
ب- على امل�صتوى الدويل:

من �أملانيا  لربلني،  �خل�صر  و  �لفو�كه  �صالون    
09 �ىل11 فرب�ير 2011.

 �ملعر�ص �لدويل لدكار �ل�صنغال من24 فرب�ير 
�إىل 03 �أذ�ر 2011.

 �ملعر�ص �خلا�ص باملنتوج �جلز�ئري  يف نايامي 
بالنيجر من 22 �فريل �ىل 1 مايو 2011.
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4(- امل�صاركة يف اأعمال اللجان 

FSPE أعمال جلنة �ال�صتحقاق يف �طار� • 
ENACT أعمال جلنة توجيه لربنامج� • 
�أعمال جلنة متابعة �لتجارة �خلارجية

مابني  �مل�صرتكة  �الإ�صتثنائية  �للجنة  • �أعمال   
�ملنظمة �ملعايري  بتقييم  �ملكلفة   �لقطاعات 
�لربوتوكول  يف  �لو�ردة   " �الأ�صلية  للقو�عد   "

رقم 6 التفاق �ل�صر�كة.
بقيادة  �لثالثية،  �لعمل  جمموعة  �أعمال   •
�لتجارة  �لتجارة  بهدف حت�صني �صروط  قطاع 

عرب �حلدود.
يف  و�ل�صالونات  �ملعار�ص  جلنة  �أعمال   •

�خلارج.
جائزة   " با�صتحقاق  �ملكلفة  �للجنة  �أعمال   •
�لت�صدير" )�أجلك�ص ع�صو يف جلنة �لتحكيم(.

5(- عالقات التعاون

اأ(- ��صتقبال �لوفود و �ل�صخ�صيات �الأجنبية يف 
مقر�أجلك�ص

�مل�صرتكة  �للجنة  �أ�صغال  يف  �مل�صاركة  بـ(- 
�جلز�ئرية �لفيتنامية باجلز�ئر.

تـ(- �ملعاهد�ت و�تفاقيات �ل�صر�كة مع �لوكاالت 
�لنظرية �الأجنبية :

بني  تفاهم  ملذكرة  �لنهائي  �مل�صروع  ت�صليم   •
 FSD للتطوير  �ل�صعودي  و�ل�صندوق  �أجلك�ص 

.DGCE للمديرية �لعامة للتجارة �خلارجية
�أجلك�ص  بني  تفاهم  مذكرة  م�صروع  ت�صليم   •
للتجارة  �لعامة  للمديرية  �لكويثي  ونظريه 

.DGCE  خلارجية�
برنامج  تعاون وحتديد  �تفاقية  على  • �لتوقيع 
�صنوي لالأعمال بني �أجلك�ص و�ملركز �لتون�صي 

.CEPEX  لرتقية �ل�صادر�ت
�أجلك�ص  بني  مفاهمة  ر�صالة  على  �لتوقيع   •
�ملمول  �لتعاون  برنامج  �طار  يف   BIFRANCEو

. AFD من
 ثـ(- م�صروع �لتعاون �لتقني

 FACICO 1- برنامج ت�صهيل �لتجارة
�لتقنية  و�مل�صاعدة  �لتكوين  تد�بري  �إنهاء 

�ملقرتحة من طرف �جلك�ص:

معلومات  بو�بة  الإن�صاء  �ل�صروط  دفرت  �إنهاء   -
�لتجارية

بني  �لتجارية  �ملعلومات  تبادل  �أر�صية  تنفيذ   -
�أجلك�ص وغرف �لتجارة و�ل�صناعة �جلهوية.

�مل�صاعدة يف �عد�د دليل عملي للم�صدر  -
باملو��صيع  �خلا�صة  تكوينية  دور�ت  تنظيم 

�لتالية :
عرب�الأ�صو�ق  �ملعلوماتية  م�صادر  حتديد   -

�خلارجية ومعاجلة �ملعلومات.
على  �حلر  �لتبادل  �تفاقيات  تاأثري  تقييم   -

�لتجارة �خلارجية للجز�ئر.
�إن�صاء بنك للمعطيات على م�صتوى �أجلك�ص  -

جـ(- برنامج تعزيز �لقدر�ت �لتجارية للبلد�ن 
» ENACT «  لعربية�

�لتوجيهية  �للجنة  �جتماع  يف  �مل�صاركة   -
للربنامج؛

- �لدعم الإن�صاء مركز للمعلومات �لتجارية يف 
�أجلك�ص،

�جلز�ئر  �إمكانيات  عن  در��صة  �إعد�د   -
للت�صدير.

 6(- التكوين و الرتب�صات :
م�صاركة �الإطار�ت يف �لتكوين �لتايل :

برنامج  �إطار  يف  تكوينبة  دور�ت  تنظيم   -1
:FACICO

-�إعد�د دليل عملي للم�صدر
- معاجلة �ملعلومات �لتجارية

�خلا�ص  �حلر  �لتبادل  �تفاقات  �أثر  تقييم    -
بالتجارة �خلارجية للجز�ئر

�إن�صاء بنك �ملعطيات على م�صتوى �لوكالة -   -
�أجلك�ص

2-  دور�ت تكوينية �أخرى :

- �ملاأذ�ر�ت �لقانونية للعقود �لعامة؛
- تهيئة و �إعد�د دفرت �ل�صروط،

- �لتعرفة �جلمركية و �جلبائية،
- �الإت�صال �ملوؤ�ص�صاتي
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ملر�قبة  �جلز�ئري  �ملركز  �لن�صاط  �لتقرير  �إن 
خالل  �ملحقق   )CACQE( و�لرزم  �لنوعية 
�ل�صد��صي �الول لعام 2011 �ملوزع عرب هياكلها، 
قد تركز على �لربنامج �مل�صطر لهذ� �لغر�ص، 

وي�صتند على �لنقاط �لرئي�صية �لتالية:

�لتي  و  �ملخابر  دعمتها  �لتي  �الحتياجات 
من  �لتجارة  �الق�صام  جميع  عنها  �أعربت 
�ل�صوق  من  �ملاأخوذة  للمنتوجات  مر�قبة  حيث 
�ملهم  �جلانب  هذ�  لال�صتهالك،  طرحها  و 
منتظما  حتديثا  يتطلب  �مل�صتهلك  حلمايوة 
من  م�صتمرة  و�مد�د�ت  �لتحاليل،  لتقنيات 
للمخترب�ت،  �ملتنوعة  و�للو�زم  �لكميائية  �ملو�د 

و�لتكوين �ملالئم لفائدة تقنيي �ملخرب.
�لق�صم �لتقني يعترب �مل�صوؤول عن هذه �جلو�نب 
�أي�صا  تعمل  كما  �الآخرى،  �لهياكل  مع  بالتعاون 
و  �لتحليل  طرق  توحيد  برنامج  مو��صلة  على 

�صيانة �ملعد�ت.
�القليمي  �ملخرب  �إعتماد  عملية  مو��صلة   -
نطاق  �صمن  وق�صنطينة  �لعا�صمة  للجز�ئر 

 FACICO م�صروع
- متابعة �الن�صطة �ملتعلقة برتقية نوعية �ل�صلع 
�جلودة  لو�ئح  و  �إر�صاد�ت  �إتباع  و�خلدمات، 
قطاعات،   لعدة  �ل�صاملة  �لعالقات  وترقية 
�ملتعلقة  �ل�صجالت  �إد�رة  �إىل  باإ�صافة 
�لنوعية  مر�قبة  خمابر  فتح  برت�خي�ص 
�ل�صامة  �ملو�د  ت�صنيع  �أو  ��صرت�د  وتر�خي�ص 

�لتي متثل على وجه �خل�صو�ص خطر. 
قو�عد  و�إن�صاء  �لتغليف  برنامج  -متابعة 
�لبيانات للح�صول على جودة ميكن �العتماد 

عليها.
 - متابعة تنفيذ برنامج �ال�صتثمار و�لتنمية مع 
�لرتكيز ب�صكل خا�ص على م�صروع �إن�صاء �ملخرب 

 �لوطني للتجارب �ملو�د �ل�صناعية و�لذي بد�أ
�ن�صاءه يف �صهر جانفي.

II- الق�صــــم التــــقنـــــي:
خالل �ل�صد��صي من عام 2011، �أجرت خمابر 
قمع �لغ�ص للمركز �جلز�ئري ملر�قبة �لنوعية و 
�لرزم حتاليل على 5492 عينة �آتية من �مل�صالح 
كامل  بذلك  وغطت  �لتجارة  لوز�رة  �خلارجية 

�لرت�ب �لوطني.
و  �لغذ�ئية  �ملو�د  �لتحاليل  �أغلبية  �صملت  ولقد 
�لتحاليل  و  �ملكروبيولوجية  �لتحاليل  ت�صمنت 
�لفزيوكميائية.ك�صفت �لتحاليل �ملكروبيولوجية 
�أو  للمعايري  مطابقة  غري  عينة   %  21 عن 
للقو�نني �ملن�صو�ص عليها. �ملو�د �الأكرث ت�صرر� 

ح�صب ترتيب متناق�ص هي :
�ملياه و �مل�صروبات،  منتجات �للحوم ، �حلليب 

وم�صتقاته ، �حللويات ، �حلبوب و م�صتقاته.

عن ك�صفت  �لفزيوكميائية  �لتحاليل  عن   �أما 
19 % عينة تدل على   حالة عدم تطابق.

متناق�ص  ترتيب  ح�صب  ت�صرر�  �الأكرث  �ملو�د 
هي:

منتجات  �مل�صرب�ت،  وم�صتقاته،   �حلليب 
منها،  �مل�صتقة  و�ملنتجات  �لبي�ص،  �للحوم، 
�لنب،  �جلافة،  و�لفو�كه  و�مل�صروبات،  و�ملياه 
مو�د  �حليو�نية،  �العالف  و�لتمور،  �لتو�بل 
وم�صتح�صر�ت  و�ل�صيار�ت  �ملنازل  �لتنظيف 

�لتجميل .
الن�صاطات التقنية اأخرى: 

�لكميائية،  باملو�د   CACQE خمابر  تزويد   -
�ملو�د  من  وغريها  �لزجاجية  و�الو�ين 

�ال�صتهالكية  و قطع غيار �ملعد�ت

حصيلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم 

السداسي األول لسنة 2011

مخابر عصرية من أجل حمايوة 
المستهلك
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�ملتعلقة    )miroir( جلنة  تا�صي�ص  يف  �مل�صاهمة   -
مبعيار ISO 26000 �مل�صوؤولية �الجماعية ولقد 
 L’ م�صتوى  عل  حت�ص�صية  بخطوة  بقيم  �صرع 

IANOR  عن طريق ملحادثة 

تندوف   CACQE لـ  �ملخرب  مدير  تن�صيب   -
بح�صور  �لو�يل و مدير �لتجارة 

التكوين واملتابعة التقنية:                                         
»ت�صهيل  �الوروبى  �لربنامج  تنفيذ  �إطار  يف 
�ل�صد��صي  FACICO«  مت حتقيق خالل   �لتجارة 

�الأول �الأهد�ف �لتالية :
-  دعم �ملخا بر �القلمية يف �جلز�ئر �لعا�صمة 

و ق�صنطينة يف عملية �العتماد 
- ��صتفادة لثالثة 03 م�صوؤولني للجودة من بعثة  

P3A لفرن�صا يف �طار �لدعم �لتقني
تقنيات  حول  �ملخابر  تقنيي  لفائدة  تكوين   -
و  �مل�صافة  �ملو�د  و  �ملبيد�ت  لبقايا  �لتحليل 
من  �أنو�ع  على  �لتعريف  تقنيات  �مللونات،  

�لدهون
- تكوين حول �ختبار �الأجهزة �اللكرتومنزلية 

17025CEI / ISO تكوين حول معيار  -
�لعلمية  �ملعد�ت  �صيانة  و  مقايي�ص  تطور   -
على  بالرتكيز  وهذ�  للمخرب  و�لتقنية 
�إجر�ء�ت �عتماد   �ملخابر مبا يف ذلك خمرب 

�جلز�ئر وق�صنطينة 

III- ق�صم مراقبــــــة وترقــــية 
الــــنوعية

�إطار  يف  �مل�صطرة  �الأهد�ف  بلوغ  �أجل  من 
متحورت  للجودة  �لوطنية  �ل�صيا�صة  برنامج 
ح�صيلة �لن�صاطات ق�صم �ملر�قبة و�جلودة فيما 

يلي:
�لرخ�ص  باإ�صد�ر  �خلا�صة  �مللفات  در��صة   -)1
�مل�صبقة  لفتح خمابر حتاليل و مر�قبة �جلودة 
و�عتمادها طبقا ملر�صوم �لتنفيذي رقم 68-02 
19 قر�ر� مت   : 2002 06 فرب�ير �صنة  موؤرخ يف 

ت�صليمه يف هذ� �ملجال.

�إ�صد�ر  بطلبات  �ملتعلقة  �مللفات  در��صة   -)2

�أو �لتي  �لرخ�ص �مل�صبقة الإنتاج  �ملو�د �ل�صامة 
��صتري�دها  �أو  خا�ص  نوع   من  خطر�  ت�صكل 
 طبقا �ملر�صوم �لتنفيذي رقم 97-254 �ملوؤرخ يف

8 يوليو �صنة 1997 :   363 قر�ر� مت ت�صليمه. 
�لرخ�ص  بطلب  �خلا�صة  �مللفات  در��صة   -)3

و  �لتجميل  مو�د  �صناعة  �أجل  من  �مل�صبقة 
��صتري�دها   �أو  تو�صييبها    و  �لبدين  �لتنظيف 
ملر�صوم  طبقا  �لوطني  �ل�صوق  يف   ت�صويقها   �أو 
�صنة  جانفي   14 يف  موؤرخ  رقم73-97  تنفيذي 

1997 :   448 قر�ر مت ت�صليمه.

4(- �إجناز �لرقابة للمو�د �ل�صناعية و �لغذ�ئية 
من  للتاأكد  وحتليلها   فح�صها  من  و�لتحقق 
يف  �ملعتمدة   و�ملقايي�ص  للمو��صفات  مطابقتها 

�إطار �لتحقيقات �لردعية.
5(- �لتعاون مع خمتلف �لوز�ر�ت ال�صيما وز�رة 
در��صة  �أجل  من  �لريفية  �لتنمية  و  �لفالحة 
�الإد�رية  �لرخ�ص  و  �الأولية  �لقبول  ملفات 
و�لبيع  بال�صناعة،  �خلا�صة  للموؤ�ص�صات 
وز�رة  ،وكذلك  �ملو��صي   �الأدوية،  باجلملة 
للمياه  �لد�ئمة  �للجان  �إطار  يف  �ملائية  �ملو�رد 
�ملعدنية �لطبيعة و مياه �لينابيع من �أجل در��صة 

ملفات �ال�صتك�صاف.
�لتجارة  ت  غرفا  مع  تن�صيقية   �جتماعات   -)6
و�ل�صناعة ، �ملركز �لوطني لل�صجل �لتجاري ، 

جمعيات حمايوة �مل�صتهلك و �لتجار.   
ملعهد  �لتقنية  �للجان  خمتلف  يف  �مل�صاركة   -)7
وحتديث  ومناق�صة  الإعد�د  للتقيي�ص  �جلز�ئري 
م�صاريع �ملو��صفات �لقيا�صية �لوطنية مت �إعد�د 

107 م�صاريع �ملو��صفات �لقيا�صية �لوطنية.

8(- �مل�صاركة يف �الأعمال �للجان خا�صة �لتابعة 
منح  �أجل  من  للتقيي�ص  �جلز�ئري  للمعهد 

�صهادة �جلودة  تاج.
�ملتعاملني  ملختلف  �لتقنية  �مل�صاعدة   -)9
�القت�صاديني الإيجاد حلول ملا قد ي�صادفهم من 
�إىل  لدفعهم  و  �ل�صنع  مر�حل  خالل   معوقات 
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تطوير و حت�صني �الإنتاج و دلك للو�صول باملنتج 
للجود ة �ملطلوبة.

�لدر��صية  �الأيام  يف  و�مل�صاركة  تنظيم    -)10

عن  �ملو�طنني  لدى  �لوعي  لن�صر  �مللتقيات  و 
و�ل�صلع  �ملو�د  ��صتهالك  عن  �لناجمة  �الأ�صر�ر 

غري �ملطابقة للمو��صفات �لقيا�صية �ملعتمدة.

الدرا�صــات  ق�صــــم   ن�صـــــاطات   -IV
والتنـــــمية :

�لدر��صات  لق�صم  �لرئي�صي  �لهدف  يعترب 
جتهيز�ملخابر   م�صاريع  تنفيذ  هو  و�لتنمية 
�ملوجهة للمركز ،تطوير و �عادة تهيئة �لهياكل 
�لعلمي  �لتحليل  معد�ت  و�قتناء  �لقاعدية 
تطوير  و  �إد�رة  �إىل  �ملخابرباالإ�صافة  ل�صالح 
�لوثائق و �أجهزة �الإعالم �الآيل ، ويت�صم �ملركز 
 19 �لرزم  حاليا  و  �لنوعية  ملر�قبة  �جلز�ئري 
خمترب� فعاال منت�صر� عرب كافة �لرت�ب �لوطني 
تدخل  �لتي  �ملخابر  هذه  الإجناز  م�صروع   20 و 
يف  �القت�صادي  �لنمو  دعم  برنامج  �طار  يف 
طور �الجنازموجودة يف كل من والية �لبويرة، 
ت�صم�صيلت، باتنة،  �صوق �هر��ص، �ملدية ،جلفة 
،�الأغو�ط ،�لو�د، متيميون، برج باحي خمتار، 

عني تيمو�صنت، �لبليدة و م�صيلة.

�إجناز  عملية  حتويل  موؤخر�  مت  ولقد 
غري  �ىل  مركزي  قطاع  من  �مل�صاريع  هذ� 
ممركزلفائدة �لواليات �ملعنية با�صتثناء كل من 
باتنة وت�صم�صيلت �لذين تقدم معدل  م�صروعي 
و55 % ح�صب    95% يقارب  ما  �ىل  �جنازهما 

�لرتتيب.

ولقد ��صتفاد �ملركز �جلز�ئري ملر�قبة �لنوعية 
مقر�ت  �إجناز  برنامج  من  كذلك  و�لرزم 
من  كل  يف  و�ملتمثلة  فعالة  للمخابر  جديدة 
�أي�صا  مت  كما  بجاية،  ،�صعيدة،  عنابة  �صطيف، 

قطاع  من  �مل�صاريع   هذه  �جناز  عملية  حتويل 
�ملعنية  �لوالية  مركزي �ىل غري ممركزلفائدة 
معدل  تقدم  فقد  بجاية  مل�صروع  بالن�صبة  �ما 

�لتنفيذ �ىل 80 %.
طور  �لتجهيزيف  معد�ت  �قتناء  برنامج   -

�الجناز.
للمو�د  �لتجارب  خمرب  �إجناز  م�صروع   -
�ىل �جنازه  معدل  و�صل  فقد   �ل�صناعية 

�لقائمة  �المكانيات  يدعم  بذلك  وهو   %  60

مدى  مر�قبة  على  مهامه  �أبرز  و�صيرتكز 
�ملعمول  للمعاير  �ل�صناعية  �ملنتوجات  مطابقة 
مكافحة  يف  بامل�صاهمة  �صي�صمح  هذ�  و  بها 
من  يت�صمن   مبا  �ل�صناعية  �ملنتوجات  تزييف 
و�ل�صحة  �القت�صاد،   على  بالغة  �صلبية  �أثار 
يف  �ملخرب  هذ�  ويتو�جد  �مل�صتهلك  و�صالمة 

�ملدينة �جلديدة ب�صيدي عبد �هلل.
�لعامة  للمديرية  جديد  مقر  �إجناز  م�صروع   -

للمركز �جلز�ئري ملر�قبة �لنوعية و �لرزم.
 - م�صروع �إعادة تاهيل خمترب�ت كل من تيارت 

و�لنعامة.
هذه  لفائدة  تقنية  علمية  �أجهزة  �قتناء   -
�ملخترب�ت و �صيتم �إطالق مناق�صة خالل هذ� 

�ل�صنة.
�صبكة  ومتديد  �حلا�صوب  �أجهزة  �قتناء   -
�ملناق�صة  �طالق  �صيتم  وقريبا  �النرتنت 

�خلا�صة به .
و  �جلودة  تطوير   ، �ملر�قبة  ن�صاطات  ولتعزيز 
دعم تطوير �لبحث �لعلمي يدير �ملركز �لوطنى 

مكتبة وثائقية و حتتوي على :
- 700  كتابا تقنيا و علميا 

- 40  مذكرة تخرج 
-  33  دليال للتفتي�ص

-  50  قر�صا م�صغوطا 
�ل�صلع  بنوعية  �ملتعلقة  �للو�ئح   ن�صر  و  حتديث 

و�خلدمات و ت�صري �ملوقع �اللكرتونى.
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تظهر ح�صيلة �ل�صد��صي �الأول 2011، �أّنه مّت ت�صجيل 287.538 عملية ت�صجيل على م�صتوى �ل�صجل 
�لتجاري منها قيود جديدة، تعديالت، عمليات �صطب و�إعادة قيد، مف�صلة على �لنحو �لتايل:

• 140.516 عملية قيد �أو �إن�صاء موؤ�ص�صات جديدة، منها 133.195 �صخ�صا طبيعيا و 7.321 �صخ�صا
     معنويا �أو �صركات.

• 110.381 عملية �صطب �أو �لتوقف عن �لن�صاط، منها %95,4 تتعلق باالأ�صخا�ص �لطبيعيني و4,6 % 
     بال�صركات.

�الأ�صخا�ص  �أ�صا�صا من قبل  بها  �لقيام  تعديل وذلك ر�جع الأ�صباب عديدة، مت  36.633 عملية    •
�لطبيعيني )81,3 %  من �ملجموع(.

– حالة الت�صجيالت يف ال�صجل التجاري- ال�صدا�صي االأول 2011  I
�لقيد  �أدناه، من  عمليات   �ملبني  �أ�صا�صا، ح�صب �جلدول  �لتجاري  �ل�صجل  �لت�صجيالت يف  تت�صكل 

و�ملتمثلة يف :
• 49,65 % من جمموع �لت�صجيالت لالأ�صخا�ص �لطبيعيني؛

• 37,95 % من جمموع �لت�صجيالت لالأ�صخا�ص �ملعنويني؛

�لت�صجيالت،  جمموع  يف  �ملعنويني  �الأ�صخا�ص  ح�صة  تر�جع  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  �أخرى،  جهة  من 
مقارنة بنف�ص �لفرتة من �صنة 2010 )9,7 %(.

% بالن�صبة لالأ�صخا�ص   93,29 % من جمموع �لت�صجيالت مقابل    6,71 بـ  حيث تقدر هذه �لن�صبة 
�لطبيعيني.

حصيلة التسجيالت في السجل التجاري 

 287538 تسجيال خالل 
السداسي األول 2011
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الطبيعة

أشخاص معنويونأشخاص طبيعيون

عدد
% من مجموع 

األشخاص 
الطبيعيين

% مقارنة 
بالمجموع 
العام *

عدد
% من مجموع 

األشخاص 
المعنويين

% مقارنة 
بالمجموع 
العام *

32137,952,55 19549,6546,327 133قيود

00080,040,003إعادة القيد

84435,482,38 78911,1110,366 29تعديالت

11926,531,78 26239,2436,615 105شطب

2921006,71 24610093,2919 268المجموع

)*( �ملجموع �لعام )�أ�صخا�ص طبيعيون+�أ�صخا�ص معنويون(:  287.538  ت�صجيال ي�صمل كل �أنو�ع  �لت�صجيالت

– ال�صدا�صي االأول  ال�صجل التجاري �صهريا  الت�صجيالت يف  تطور عدد   -II
ل�صنة 2011

 االأ�صخا�ض الطبيعيون

الطبيعة

المجموع التسجيالت الشهرية
المتراكم

للسداسي 
األول جوانمايوأبريلأذارفبرايرجانفي

133 28195 28521 22710 22439 14230 17004 291قيد

29 4789 5163 4028 5839 4404 5622 733تعديل

105 11262 14540 16652 24807 18866 18638 759شطب

268 44246 48224 44390 52085 37500 41264 783مجموع
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�لتي  �لكبرية  �حل�صة  جلية  ب�صفة  تو�صح  للت�صجيالت،  �ملمثلة  �ملنحنيات  مقارنة  �إن  مالحظة:  
حتتلها عمليات �لقيد و�ل�صطب. حيث عرفت هذه �الأخرية نف�ص �مل�صار خالل �لثالث �أ�صهر �الأوىل 
) تر�جع يف �صهر فرب�ير و�رتفاع يف �صهر �أذ�ر(. على عك�ص عمليات �لقيد، فاإن عمليات �ل�صطب 

��صتمرت يف �النخفا�ص لت�صل �إىل �أدنى م�صتوياتها يف �صهر جو�ن.

االأ�صخا�ض املعنويون:

الطبيعة

مجموع )أشخاص طبيعيون + شخاص معنويونأشخاص طبيعيون
أشخاص معنويون(

السداسي 
األول 2010

السداسي 
السداسي تطوراألول 2011

األول 2010
السداسي 
السداسي تطوراألول 2011

األول 2010
السداسي 
تطوراألول 2011

%14050,6 93516 305%77,6 6321 802%13354 86195 503قيود

%6833,3%6833,3%000إعادة القيد

%361 36633 287%0,5-6 6844 878%291,3 29789 409تعديالت

%110177,1 39381 831%581,8 2119 816%105184,4 37262 015شطب

%28769,7 169538 429%1916,9 16292 502%26875,4 152246 927المجموع

من  يتج�صد  �لذي  �الأمر  وهو  ��صتقر�ر،  تظهر عدم  �لت�صجيالت  �لتي متثل  �ملنحنيات  مالحظة: 
خالل  �لتغري�ت �مل�صجلة �أثناء �الأربعة )04( ��صهر �الأوىل، غري �أنه خالل �لفرتة �ملمتدة من �صهر 

مايو �إىل �صهر يونيوفاإن �ملنحنيات �ملمثلة للقيود وعمليات �ل�صطب �أ�صبحت خطية عموما.

االأول ال�صدا�صي  يف  التجاري  ال�صجل  يف  الت�صجيالت  عدد  تغري   –  III  
 2010/ ال�صدا�صي االأول 2011

مقارنة ملا مت حتقيقه يف �ل�صد��صي �الأول ل�صنة 2010، مت ت�صجيل �رتفاع بن�صبة 69,7 % من �لعدد 
�لطبيعيني لالأ�صخا�ص  بالن�صبة   %  75,4 �أي  �لتجاري؛  �ل�صجل  يف  �لت�صجيل  لعمليات   �الإجمايل 

و16,9 % بالن�صبة لالأ�صخا�ص �ملعنويني. يتعلق هذ� �الرتفاع ب�صكل خا�ص مبو��صلة عملية �ل�صطب 
�لتي مت �لقيام بها يف �إطار �لت�صهيالت �ملدرجة  يف منت�صف �صهر يوليو 2010.
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تظهر �ملقارنة فيما يخ�ص �لت�صجيالت ما بني �ل�صد��صي �الأول  ل�صنة 2011 و�ل�صد��صي �الأول ل�صنة 
2010، �لعنا�صر �لتالية:

عدد �لت�صجيالت، مهما كانت طبيعتها، عرف �رتفاعا بن�صبة 69,1 %:
75,4 % ؛  : طبيعيون  • �أ�صخا�ص 

.% 16,9 معنويون:  • �أ�صخا�ص 
تظهر تفا�صيل �لتغري�ت بالن�صبة لعدد �لت�صجيالت ما بني �ل�صد��صيني، على �لنحو �لتايل:

1(- اأ�صخا�ض طبيعيون:

عدد �لقيود �لذي ميثل %49,7 من جمموع �لت�صجيالت،  قد عرف �رتفاعا بن�صبة %54؛
عدد �لتعديالت �لذي ميثل 11,1 % من جمموع �لت�صجيالت،  قد عرف �رتفاعا بن�صبة 1,3 % ؛

بن�صبة �رتفاعا  عرف  قد  �لت�صجيالت،   جمموع  من   %  39,2 ميثل  �لذي  �ل�صطب  عمليات   عدد 
184,4 % ؛

2(- اأ�صخا�ض معنويون:

�إن عدد عمليات �لقيد �لذي ميثل 38 % من جمموع �لت�صجيالت، عرف �رتفاعا بن�صبة  7,6 % .
عدد �لتعديالت، �لذي ميثل 35,5 % من �ملجموع، عرف تر�جعا بن�صبة – 0,5 %.

عدد عمليات �ل�صطب، �لذي ميثل 26,5 %، �صجل �رتفاعا بن�صبة 81,8 %.

IV. و�صعية الن�صيج االقت�صادي اإىل غاية 2011/06/30
ل�صنة  �الأول  �ل�صد��صي  خالل  تطور�  �صجل  قد  �الأخري  هذ�  فاإن  �القت�صادي،  �لن�صيج  يخ�ص  فيما 
2011. ومن ثمة فاإن �لعدد �الإجمايل للتجار قد بلغ 1.451.112 تاجر�، يف نهاية �صهر يونيو2011، 

منهم 1.324.231 �صخ�صا طبيعيا وهو ما ميثل ن�صبة 91,3 % و 126.881 �صخ�صا معنويا  وهو ما 
ميثل 8,7 % من �ملجموع.

 43.663 بـ  �مل�صجلني  �لتجار  عدد  �رتفاع  ت�صجيل  مت   ،2010 �صنة  بنهاية  ومقارنة  �إجمالية  ب�صفة 
)3+%(، وهو ما ُيعد ن�صبة معتربة فيما يخ�ص �إن�صاء �ل�صركات.

146.371 متعامال  �أهم �لواليات نظر� لن�صيجها �القت�صادي �مل�صكل من  تعترب والية �جلز�ئر من 
معنويا  �صخ�صا   41.448 و  �ملجموع  من    %  11,05 بن�صبة  �أي  طبيعيون(  )�أ�صخا�ص   �قت�صاديا 
)32,67 %(، تليها والية وهر�ن بـ 64.925 تاجر، �صطيف بـ 63.482 تاجر و تيزي وزو بـ 59.211 

تاجر�.

الطبيعة

مجموع )أشخاص طبيعيون + شخاص معنويونأشخاص طبيعيون
أشخاص معنويون(

السداسي 
األول 2010

السداسي 
السداسي تطوراألول 2011

األول 2010
السداسي 
السداسي تطوراألول 2011

األول 2010
السداسي 
تطوراألول 2011

%14050,6 93516 305%77,6 6321 802%13354 86195 503قيود

%6833,3%6833,3%000إعادة القيد

%361 36633 287%0,5-6 6844 878%291,3 29789 409تعديالت

%110177,1 39381 831%581,8 2119 816%105184,4 37262 015شطب

%28769,7 169538 429%1916,9 16292 502%26875,4 152246 927المجموع

مقارنة �لت�صجيالت يف �ل�صجل �لتجاري - �ل�صد��صي �الأول 2010 و �ل�صد��صي �الأول 2011 -
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�أما فيما يخ�ص �لتوزيع ح�صب قطاع �لن�صاط ومقارنة بنهاية �صنة 2010، مت ت�صجيل �رتفاع يظهر 
كالتايل: 

+ 57.442 تاجر�، �أي 11,3 %  ؛ �خلدمات:  • قطاع 
+ 4.396 تاجر�،  �حلريف:  و�لقطاع  و�لري  �لعمومية  �الأ�صغال  �لبناء  �ل�صناعي/  �الإنتاج  • قطاع 

�أي 1,6 %  ؛
+ 1.505 تاجر�، �أي 4,4 %  ؛ وت�صدير:  ��صتري�د  • قطاع 

+ 380 تاجر�، �أي 0,6 %  ؛ باجلملة:  �لتجارة  • قطاع 
- 12.667 تاجر�، �أي - 2 % . بالتجزئة:  �لتجارة  • قطاع 

بخ�صو�ص �الأ�صخا�ص �لطبيعيني، فاإن ن�صبة 44,1 %  من جمموع �لتجار م�صجلني يف قطاع �لتجارة 
�الأ�صغال و�لبناء  �ل�صناعي  �الإنتاج  قطاع  يف   %  14,1 �خلدمات،  قطاع  يف    %  37,6  بالتجزئة، 

�لعمومية و�لري، 3,7 %  يف قطاع �لتجارة باجلملة و 0,5 %  يف قطاع �الإنتاج �حلريف.

30,9 % من �ملجموع م�صجلني يف قطاع �خلدمات،29,8 % يف  بالن�صبة لالأ�صخا�ص �ملعنويني، فاإن 
قطاع �الإنتاج �ل�صناعي /�لبناء و�الأ�صغال �لعمومية و�لري، 21,9 % يف قطاع �ال�صتري�د و�لت�صدير، 
�النتاج  قطاع  يف   %  1 و�أخري�  بالتجزئة  �لتجارة  قطاع  يف   %  6,1 باجلملة،  �لتجارة  يف   %  10,3

�حلريف.

توزيع التجار امل�صجلني – اأ�صخا�ض طبيعيني –
ح�صب قطاع الن�صاط  اإلـــى غايـــة 3/06/2011

خدمات

اإنتاج �صناعي

جتارة باجلملةاإنتاج حريف

جتارة بالتجزئة
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�صهد عدد �لتجار �الأجانب �رتفاعا من 8.309 تاجر يف نهاية �صنة 2010  �إىل 8.440  تاجر �أجنبي  
�أي ما يعادل ن�صبة زيادة  30  يونيو2011  )1.893 �صخ�صا طبيعيا و6.547 �صخ�صا معنويا(  يف  

.% 1,57

يظهر �لتوزيع ح�صب �جلن�صية على �لنحو �لتايل:
بالن�صبة لالأ�صخا�ص �لطبيعيون:

�أي  تون�صية )584  �لتجاري باجلز�ئر من جن�صية  �ل�صجل  �مل�صجلني يف  �الأجانب  �لتجار  �أغلبية  �إن 
30,85 %( ومغربية )432 �أي 22,82 %( ، وبن�صبة �أقل جند �جلن�صيات �لتالية: �ل�صورية )339( 

�مل�صرية )132( �لفل�صطينية )118( �ل�صينية )110( و�لفرن�صية )36(.
بالن�صبة لالأ�صخا�ص �ملعنويني: 

�أي  �لفرن�صية )1.317  لل�صركات، هي  �الأجانب  �مل�صريين  �ملهيمنة فيما يخ�ص جن�صية  �جلن�صيات 
20,12 %من �ملجموع( �ل�صورية ) 801 �أي  12,23 %( �ل�صينية )635 �أي   9,70 %(.

V. اإيداع احل�صابات االجتماعية لل�صنة املالية 2010
�إىل غاية 31 يوليو 2011،  قامت 15.824 �صركة باإيد�ع �حل�صابات �الجتماعية �أي ما ميثل ن�صبة 
�الإلز�مي.  �الإجر�ء  لهذ�  و�خلا�صعة  �لتجاري  �ل�صجل  �مل�صجلة يف  �ل�صركات  بعدد  15,2%  مقارنة 

ورغم �ملجهود�ت �ملبذولة من قبل �لفروع �ملحلية للمركز �لوطني لل�صجل �لتجاري فاإن هذه �لن�صبة 
تبقى �صعيفة و دون �لتقدير�ت �ملنتظرة.

%  25 بني  ترت�وح  �الإيد�ع  ن�صب  �أعلى  باأن  تظهر  �لواليات  ح�صب  �ملوزعة  �لعملية  هذه   نتائج 
و 39 % ومت ت�صجيلها يف �لواليات �لتالية: �إليزي، �لبي�ص، تندوف، مترن��صت، �صطيف، غرد�ية، برج 

بوعريريج، تب�صة وباتنة.

توزيع التجار امل�صجلني – اأ�صخا�ض معنويون –
ح�صب قطاع الن�صاط  اإلــى غايــة 2011/06/3

خدمات

اإنتاج �صناعي

ا�صترياد وت�صدير

اإنتاج حريف
جتارة باجلملة

جتارة بالتجزئة
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تعرف ن�صاطات �إقامة �ملعار�ص �نتعا�صا ملحوظا مند �صنة 1999،حيث كان ال يتجاوز عدد �ملعار�ص 
�ملنظمة باجلز�ئر �لع�صرين معر�صا �أو��صط �لت�صعينات، غري �نه ومنذ بد�ية �لعقد �حلايل �أ�صبح 
هذ� �لعدد يتجاوز �ل�صتني معر�صا بق�صر �ملعار�ص )�صافك�ص( لوحده  و �أكرث من مائة معر�صا يف 
جميع �أنحاء �لبالد مع دخول عدد ال باأ�ص به من �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و �ملتو�صطة للميد�ن ، و ال ز�لت 
هذه �لديناميكية م�صتمرة �إىل يومنا هذ� نتيجة �نتعا�ص �القت�صاد �لوطني ب�صفة كبرية خالل هذه 

�لفرتة باعتبار �أن �ملعار�ص تعترب �لو�جهة �الأوىل لكل تطور �قت�صادي حقيقي.

كما تعترب �الإ�صالحات  �القت�صادية �لتي عرفتها بالدنا خالل كل هذه �ملدة بوتقـة طبيعية لتطور 
�أن�صطة �ملعار�ص �لعامة و �ملتخ�ص�صة،  و قد عك�ص هذ� �الإطار �لعام بظالله على ن�صاطات �صافك�ص 
خالل �ل�صد��صي �الأول من هذه �ل�صنة حيث مت برجمة 48 معر�صا ل�صنة 2011 و حتقق منها  �لن�صف 
153 109م2   بـ  تقدر  �ملعار�ص  لهذه  �إجمالية  م�صاحة  خ�ص�صت  قد  و  يونيو2011  �صهر  غاية  �إىل 
 مبا فيها �ملعار�ص �ملنظمة بال�صر�كة مع �ملتعاملني �جلز�ئريني و �الأجانب ، و مت جت�صيد �أكرث من

68 % من هذه �مل�صاحة �ملربجمة ميد�نيا �إىل غاية يونيو2011.

،خا�صة  يونيو2011  �صهر  يف  �أقيمت  �لتي  �ملعار�ص  يف   %  67 �لعار�صني  م�صاركة  ن�صبة  بلغت  وقد 
�إذ� علمنا �أن �لتوقعات �ل�صنوية كانت تبلغ 2275 عار�صا �إذ� �أخذنا بعني �العتبار عدد �لعار�صني 

�مل�صاركني )1527 عار�صا �صاركو� يف �ملعار�ص و�ل�صالونات �لتي نظمت يف هذه �لفرتة(.

شركة المعارض والتصدير »صافكس«

فضاءات عرض دائمة
في سياق اقتصادي واعد 
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Vers un espace professionnel pour l’encadrement des opérateurs économiques

�أ�صعار �ملو�د �لزر�عية �خلامة خالل �ل�صد��صي �الأول ل�صنة 2011 و��صلت �صعودها للم�صتوى �لذي 
عرفته يف �ال�صهر �الخرية من عام 2010. هذ� �ل�صغط يف زيادة �أ�صعار �ملو�د �لغذ�ئية يف �لعامل 

نتيجة �مليول �لكبرية بني  �لعر�ص و�لطلب على �مل�صتوى �لعاملي.
ومن �لعو�مل �لرئي�صية �لتي قادت �إىل هذ� �ال�صتنتاج لهذ� �لو�صع هي:

1- تدهور �ملحا�صيل ب�صبب �صوء �الأو�صاع �جلوية )جفاف يف رو�صيا وفي�صانات  فى ��صرت�ليا...(،
2- تر�جع �لعر�ص من �ملو�د �لزر�عية وزيادة �ال�صتهالك �لعاملي،

3- تر�جع قيمة �لدوالر،
.)Ethanol( 4- عودة �هتمام �مل�صتثمرين يف �ملو�د �خلام �لزر�عية وخا�صة النتاج و�لوقود �لبيولوجي
�أعلى   ،2011 �الأول  �ل�صد��صي  خالل  بلغت  �الأ�صا�صية  �لزر�عية  �ملو�د  �صعر  متو�صط  فاإن  وهكذ�، 

م�صتوى كما هو ممثل يف �جلدول �لتايل:

�صعودها  وا�صلت   2011 ل�صنة  االأول  ال�صدا�صي  خالل  اخلامة  الزراعية  املواد  اأ�صعار 
للم�صتوى الذي عرفته يف اال�صهر االخرية من عام 2010. هذا ال�صغط يف زيادة اأ�صعار 
امل�صتوى  على  والطلب  العر�ض  بني   الكبرية  امليول  نتيجة  العامل  يف  الغذائية  املواد 

العاملي.

إحصائيات ومؤشرات

الميل العام لسوق قيم البورصة
خالل الفترة الممتدة مابين 2011-2009

السداسي األول المواد
2010

السداسي األول 
2011

تغيرات )الدوالر/طن(تطورات )%(

القمح اللين
القمح الصلب

306,02
330,75

    350,65
409,42

+15
+24

+44,63
+78,67

50,28+ 19+ 270,86321,14الذرة

23,56-   5-515,53491,97األرز

زيت عباد الشمس
زيت الصوجا
زيت النخيل

580,49
926,88
943,00

706,41
076,45 1
164,27 1

+22
+16
+23

+125,92
+149,57
+211,27

قهوة روبيستا 
قهوة أربيكا

              064,48 2
911,48 4

539,65 2
116,66 6

+23
+25

+475,17
205,18 +1

سكر أبيض
سكر أحمر

732,60
624,77

701,70
604,96  

-4 
-3 

-30,90
-19,81
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: Les principaux facteurs ayant induit cette situation sont
الغرفة الجزائـريــة للتجـارة و الصناعة / حصيلة نشاط سنة 1010 

الوحدة : الدوالر/طن

السداسي األول لسنة البلدالمنتوجات
)1( 2010

السداسي األول لسنة 
التغيراتالتطورات )%(2011 )2(

:)FOB( القمح
اللين

الصلب
CWAD n° 1
CWAD n° 2

HRW n° 2

 
فرنسا* 

كندا* 
كندا* 

الوالياتالمتحدة*

 
209,10

 
374,90
300,20
301,50

 
350,65

 
459,34
413,24
355,68

 
67,69

 
22,52
37,65
17,97

 
141,55

 
84,44

113,04
54,18

:)FOB( الذرة
Bordeaux

YC 3

 
فرنسا* 

الواليات المتحدة*

 
277,20
242,90

 
331,29
301,84

 
19,51
24,27

 
54,09
58,94

:)FOB( األرز
White 25% BKN

White 100% A

 
الفيتنام*

تيالندا*

 
343,33
604,00

 
439,58
569,67

 
28,03
-5,68

 
96,25

-34,33

البذور الزيتية

عباد الشمس 

 صوجا
 

 
كوالزا

 
زيت النخيل

 
األرجنتين* 

فرنسا*
 

البرازيل* 
األرجنتين* 

الواليات المتحدة*
 

فرنسا*
ألمانيا* 
فرنسا*
ماليزيا*

 
520,00

1346,70
 

999,40
955,00
431,90

 
-

291,20
143,70
943,00

 
248,71

1621,83

1261,65
1436,17

531,54

1971,67
283,18
361,18

1164,27

 
-52,17
20,43

 
26,24
50,38
23,07

 
-

-2,75
151,34

23,46

 
-271,29
275,13

 
262,25
481,17

99,64
 
-

-8,02
217,48
221,27

 :)FOB( البن

Robusta*
 
 
 
 

Arabica* 
 
 
 
 

 لندن*
 فرنسا**

الواليات المتحدة** 

الواليات المتحدة*
الواليات المتحدة** 

فرنسا* 
البرازيل** 
كولومبا**

 
-

846,79 1
970,62 1

 

031,11 4
715,19 4
856,51 4
428,15 3
927,28 4

  
708,33 1
485,72 2
593,58 2

 
563,43 5
304,86 6
223,32 6
432,20 5
506,26 6

- 
34,60
31,61

 
38,01
33,71
28,14
58,46
32,05

- 
638,93
622,96

 
1532,32
1589,67
1366,81
2004,05
1578,98

 :)FOB( السكر
األبيض

 
األحمر 

لندن* 
لندن**

 الواليات المتحدة** 
الواليات المتحدة** 

 
643,80

-
582,23
551,15

 
715,65
823,52
612,07
585,95

 
11,16

-
5,13
6,31

 
71,85

-
29,84
34,80

  تطورات أسعار البورصة للمواد األساسية للمواد األساسية
 للسداسي األول لسنتي 2011-2010

  تطورات أسعار مسحوق الحليب والمادة والدسمة منزوعة الماء
 للسداسي األول لسنتي 2011-2010
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2010 BILAN D’ACTIVITÉ DU CONTROLE  ÉCONOMIQUE ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES DE L’ANNÉE

الغرفة الجزائـريــة للتجـارة و الصناعة / حصيلة نشاط سنة 1010 
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السداسي األول لسنة مسحوق الحليب
)1( 2010

السداسي األول لسنة 
 التغيراتالتطورات )%(2011 )2(

323677 2571 894مسحوق الحليب )0%(

324736 3843 107مسحوق الحليب )26%(

6331547 4214 667مادة دسمة منزوعة الماء

الوحدة : الدوالر/طن

  تطورات أسعار مسحوق الحليب والمادة والدسمة منزوعة الماء
 للسداسي األول لسنتي 2011-2010

البيانات
تطور االأ�صعار يف �صوق االأ�صهم للقمح من  جانفي  2006 اإىل يونيو2011 ممثل يف املنحنى البياين التايل:

تطور االأ�صعار يف �صوق االأ�صهم للذرة من جانفي  2007 اإىل يونيو2011 ممثل يف املنحنى البياين التايل:
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الغرفة الجزائـريــة للتجـارة و الصناعة / حصيلة نشاط سنة 1010 

تطور االأ�صعار يف �صوق االأ�صهم لالأرز من  اأبريل 2008 اإىل يونيو2011 ممثل يف املنحنى البياين التايل:

تطور االأ�صعار يف �صوق االأ�صهم للبذور الزيتية من جانفي  2006 اإىل يونيو2011 ممثل يف املنحنى البياين 
التايل:

تطور االأ�صعار يف �صوق االأ�صهم لل�صكر ( اخلام واالأبي�ض ) من جانفي 2006 اإىل يونيو2011 ممثل يف 
املنحنى البياين التايل:
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الغرفة الجزائـريــة للتجـارة و الصناعة / حصيلة نشاط سنة 1010 

لوز�رة  �ملعنية  �مل�صالح  قبل  من  متابعة  حمل  �ال�صتهالك  �لو��صعة  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  �لو�رد�ت 
�لتجارة )�ملو�د �الأولية، منتجات �لبقالة ، �خل�صرو�ت ،�لفو�كه و�للحوم( يف �إطار متوين �ل�صوق، 
ممثلة خالل �ل�صد��صي �الأول 2011 بزيادة يف غالبية فئات �أ�صناف �ملنتوجات، رغم �رتفاع �ال�صعار 

يف لالأ�صو�ق �لعاملية.
2011 حققت معدل  معطيات �جلدول �لتايل يو�صح �أن معظم �لو�رد�ت �لغذ�ئية لل�صد��صي �الأول 
�أعلى من %50 من �لكميات �مل�صتوردة يف عام 2010، وعليه فان �ل�صوق �ملحلي ممول ب�صفة تنظيمية 

باملو�د �لغذ�ئية �الأ�صا�صية .

ح�صب ت�صنيف �ملو�د �لغذ�ئية ، هيكلة �لو�رد�ت خالل �ل�صد��صي �الأول 2011 مقارنة بالتي �أجنزت 
خالل �صنة 2010، تو�صح ما يلي:

- �ملو�د �الأولية: من 53 % �إىل 93 %،
- �لبقوليات: من 36 % �إىل 148 %،

- �خل�صر و�لفو�كه �لطازجة: من 55 % �إىل 71 %، 
- �للحوم �حلمر�ء �ملجمدة و�ملربدة و�الأ�صماك �ملجمدة: من 42 % �إىل 58 %.

علما �أن �أهم �ملو�د �الأولية �ملوجهة لل�صناعة �لغذ�ئية-�لفالحية ممونة عموما من �لو�رد�ت بينما 
�ملجموعات �الأخرى من �ملو�د فال�صوق ممون من �الإنتاج �ملحلي و كذلك من �لو�رد�ت لتغطية �لطلب 

�لوطني دون توقف �لنمو خ�صو�صا للحوم �حلمر�ء �ملجمدة، �لفو�كه وبع�ص منتوجات �لبقولية.

�صنة  خالل  �مل�صتوردة  و�ملو�د  �لبور�صة  �أ�صعار  تطور�ت  عن  �لتف�صيلية  �لبيانات  �ىل  بالن�صبة  �أما 
2009، 2011 و�ل�صد��صي �الأول لـ 2011 تعر�ص يف �ملرفقات )�أنظر �ل�صفحة 50(.

  استيراد بعض المواد
الغذائية االساسية 


