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 2020حصيةل أ مه نشطات وزارة التجارة بعنوان س نة  

التجارة   املبذوةل من طرف مصاحل وزارة  براز اجملهودات  ا  ا ىل  التقرير    ميدانيا   وأ مه ال جنازات احملققةهيدف هذا 

س نة   بداية  برانل   2020منذ  وتنفيذ  احلكومة  س امي    تطبيق   مج  ل  املسداة  امجلهورية،  رئيس  الس يد  توجهيات 

 . 2020مارس  8و  2020جانفي  18خالل ا جامتعي جملس الوزراء املنعقدين يوم 

 

جنازه فامي خيص تبس يط ال جراءات ال دارية، حماربة البريوقراطية، رمقنة القطاع، سري   يتضمن هذا التقرير ما مت ا 

 .الاس تريادرية ومرافقة اجملهود الوطين يف تقليص فاتورة التعامالت التجا

 

 يرتكز هذا التقرير عىل حمورين أ ساس يني : 

 ومراقبة السوق، تنظميالتجارة ادلاخلية:  −

 التجارة اخلارجية: تأ طري الواردات وترقية الصادرات.  −

 

التجارة ادلاخلية :   فامي خيص أ ول :    

   : ضبط السوق وتنظمي النشاطات التجارية   -1.1
 

متابعة يومية  العملية يف    تمتثل : تأ طري السوق ملواهجة أ اثر اجلاحئة وخالل شهر رمضان املعظم  - 1.1.1

والفالحية واللحوم امحلراء    الغذائيةلوفرة املنتوجات و ال سعار عىل مس توى أ سواق  امجلةل والتجزئة للمواد  

مت  والبيضاء كام  يويم  ،  كشف  عداد  تطورملا  وقارنة  ال سعار  المتوين تقرير    ات  وضعية  حول   أ س بوعي 

لتدارك    ال جراءات و   املصنعة ذات    الاختاللتاملتخذة  املواد  و  ال ولية  املواد  من  اخملزوانت  ومس توايت 

 .الاس هتالك الواسع

 

   : نظام تعويض تاكليف النقل الربي للبضائع   -1.1.2 
 

و   - للنظام  شامل  تقيميي  تقرير  عداد  النظاما  ا  حتيني  الولايت  عدد  حيث  بقائه من  ا  قصد  ملس تفيدة  

الكربى ) اجلنوبية  تندوفللولايت  و  لزيي  ا   ، املعنية  أ درار ، مترناست  املنتوجات  قامئة  ( و مراجعة  

 . 2020 هناية الآجال احملددة، المتوين ابلتعويض مع حتديد مصادر
 

نتاج و توزيع احلليب املدع   -1.1.3  :  نظام ا 
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نتاج و توزيع احلليب   املدع  مع اختاذ ال جراءات التالية: تقيمي شامل لنظام ا 

حداث نظام ا عاليم - نتاج و توزيع احلليب  (système d’information)ا   ؛  ( للتحمك يف مسار ا 

للحليب )  - املهين  الوطين  ادليوان  املتعاقدة مع  للملبنات  الوطنية  البطاقية  عداد  ا  (  ONILالانهتاء من 

امللبن مع  املعمتدين  املوزعني  لبطاقية  هؤلء  ابل ضافة  طرف  من  املمونني  التجزئة   جتار  وبطاقية  ات 

وزارة  املوزعني طرف  من  عنه  ال فراج  ويبقى  الظل  مناطق  عىل  القضاء  مع  امللف  يف  الفصل  مت   ،

 الفالحة. 

املرسوم   - بتعديل  مراحل  اخلاص  ال نتاج ويف خمتلف  عند  ال كياس  املوضب يف  املبسرت  احلليب  أ سعار 

  الوهجة الهنائية للمنتوج املوجه حرصاي لالس تعامل املزنيل؛ التوزيع قصد تشديد الرقابة عىل
 

نتاج نظام    -1.1.4  :   و نظام تعويض زيت املائدة والسكر ال بيض   و توزيع مادة الفرينة والسميد املدمعني   ا 
 

عداد  - - جديد    ا  والسميد  عىل  ع  ادلبقاء  ل  نظام  الفرينة  ل نتاج  حرصاي  الصلب  والقمح  اللني  القمح 

عداد مرسومني يعدلن و يمتامن أ حاكم    ،للمخابز ولالس هتالك العائيل وللمجموعاتاملوهجني    وعليه مت ا 

ل سعار مسيد القمح الصلب عند ال نتاج و يف خمتلف مراحل توزيعه و   يناملرسومني التنفيذيني احملدد

 . أ سعار ادلقيق واخلزب يف خمتلف مراحل التوزيع

ال  - و  الزيت  تعويض  نظام  يف  النظر  عادة  لس نة  ا  املالية  قانون  يف  حتفزيية  تدابري  واقرتاح   2021سكر 

 لتشجيع الزراعات الصناعية والصناعات التحويلية. 

 

نشاء نظام    -1.1.5   :    املرمقنة والتطبيقات  اخلرائط اجلغرافية  ا 

نتاج عىل   تتضمن مجمل هذه اخلرائط  - ا  من    احلصص اليومية و   املواد ال ساس ية و قدراهتا ال نتاجية  وتوزيع  ش بكة 

للمواد  الوحدات ال نتاجية    ك مكيات املنتوجات اليت يمت تصنيعها عىل مس توى  و معرفة    املواد ال ولية املس تعمةل

 ال ساس ية؛

عداد  -  ل نتاج و اس ترياد مواد التجميل والتنظيف البدين واملواد السامة.  نظام معلومايت لتس يري الرخص املس بقةا 
 

 :    ةل عىل مس توى الولايت احلدودية جتارة امجل   و   ملقايضة ا   جتارة   –   1.1.6
 

عداد   يف  ا  ممارسة  ل دد   احملشرتك  امل وزاري  القرار  ال  2020جويلية    22ونرش  وكيفيات  املقايضة رشوط    جتارة 

نشاء رمز نشاط خاص هبذا النوع من    وقد  احلدودية وقامئة البضائع موضوع التبادل مع دوليت النيجر واملايل مت ا 

 . جل التجاريالتجارة عىل مس توى الس
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ابلنس بة للمواد غري الغذائية ودراسة  للبيع ابمجلةل  رفع التجميد عن القيد يف السجل التجاري  من هجة أ خرى مت  

الرشوط والكيفيات اخلاصة ابلقيد يف السجل التجاري ابلنس بة للمواد الغذائية، عىل أ ن يفصل يف املوضوع قبل  

 . 2020هناية 
 

 : ة و املهن املقننة تنظمي النشاطات التجاري   -1.1.7

  30، تسمل التقارير الهنائية قبل  بأ خلقة العمل التجارياملشرتكة امللكفة  ان الامثنية  تأ طري أ عامل اللج -

 . 2020نومفرب 

ا ىل   - تسجيل  )مت  التجارية الالكرتونية  السجالت  مطابقة  معليات    2020  سبمترب   30غاية  تأ طري 

نسبته    1.353.178   تسلمي   ما  أ ي  لكرتوين  ا  املقدر   %63.9جسل  ال جاميل  العدد    من 

 ؛   2020ديسمرب    31، هناية العملية  جسل جتاري(   2.118.668

املرسوم  - لكرتوين.   تعديل  ا  جراء  ا  بواسطة  الصادر  التجاري  السجل  لمنوذج مس تخرج  ) مت    احملدد 

 نرشه ابجلريدة الرمسية(؛ 

املرسوم - املنظ  ّدداحمل  تعديل  املهن  و  ال نشطة  ممارسة  وكيفيات  للتسجيل يف  لرشوط  اخلاضعة  مة 

 ؛   ) متت املصادقة عىل النص خالل اجامتع احلكومة(    السجل التجاري. 

نشاء رموز جديدة وتبس يط معلية القيد يف السجل   - توس يع مدونة رموز نشاطات التجارة املتنقةل و ا 

 التجاري يف هذا الاختصاص؛ 

ا - ابلسجل  املتعلقة  التجاري  للسجل  الوطين  املركز  منظومة  من ا صالح  للرفع  ل لكرتوين 

السجل  راطالاخننس بة   يف  ابلقيد  اخلاصة  واحلقوق  الرسوم  مراجعة  معلية  مبارشة  مع   ،

 ؛ التجاري

يداع احلساابت الاجامتعية - ا  أ جال  الترصحي عن   متديد  للرشاكت وتسهيل معلية  ابلنس بة 

 . طريق النت 

ل   - زمنية  مدة  النت يف  التجاري عن طريق  السجل  القيد يف    24تتجاوز  جتس يد معلية 

 ساعة ؛

عداد مرشوع عقد منوذيج يضبط العالقة بني مدارس التعلمي اخلاصة و أ ولياء التالميذ؛  -  ا 

عداد عقد منوذيج   - أ ولياء  ابلتعاون مع وزارة الرتبية  ا  التعلمي اخلاصة و  يضبط العالقة بني مدارس 

 ؛ التالميذ
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عداد مرشوع متهيدي لتعديل النظام القانوين املؤطر للغرفة اجل - للتجارة و الصناعة ا   زائرية 

 وغرف التجارة و الصناعة؛ 

املتعلقة   - القوانني  مراجعة  يف  الرشوع  مت  فقد  ال ساس ية  للنصوص  املامرسات  ابلنس بة  ابملنافسة، 

عداد املشاريع المتهيدية قبل هناية الس نة اجلارية. التجارية، حامية املس هتكل ومقع الغش   ، عىل أ ن يمت ا 

لشــروط وكيفيـات ممـارسـة البيـع ابلتخفيـض، البيـع الرتوجيـي البيـع يف حالــة  احملـدد   تعديل املرسوم -

     تصفيـة اخملزونــات، البيــع عند املعامــل والبيــع خــارج احملــالت التجاريـــة بـواسطــة فـتــح الطــرود. 

 ) متت املصادقة عىل النص خالل اجامتع احلكومة( 

 

   :   املس هتكل النوعية وحامية    –1.1.8

 مت نرش القرار الوزاري املشرتك املتعلق ابملعايري امليكروبيولوجية ملواد التجميل،  -

احلليب اخملمر  السكر و ويه متعلقة خبصائص    النرش وزارية مشرتكة يف طور    ( قرارات05)مخس   -

 واملرىب و عيوب القهوة و ال ش ياء و اللوازم املصنعة من املطاط. 
 

 : : و يهاسة عىل مس توى ال مانة العامة للحكومةقيد ادلر أ ما تكل اليت  

تطبيق   - للنظافة و  احلس نة  الطرق  دليل  املصادقة عىل  كيفيات  ال خطار و  لتحليل  تقين  نظام 

 ؛ تقيمي ال خطار مبادئ 

 ؛ تعممي وضع الباركود عىل املنتجات املعبأ ةل نظام تقين   -

  ؛ قرار وزاري مشرتك متعلق خبصائص الشوكولطة  -

    لغاز  املنخفضرتك متعلق مبخفضات الضغط ذات التحمك الثابت و الضغط قرار وزاري مش -

 البواتن املوجه لالس تعامل املزنيل

  حتديد درجات احلرارة وطرق حـفظ املـواد الـغذائــية الـقابـلـة لـلـتـلف عن طـريق التـجـمـيـد أ و -

 الـتجـمـيـد املـكثف أ و التربيد وكذا مـدة حفظها؛  

 يفيات اخلدمة ما بعد البيـع ؛   حتديد رشوط و ك  -

آت ال طعام ؛   -  حتديد الرشوط  اخلاصة  ابلنظافة والنظافـة الصحيـة املطبقة يف منشأ

 كيفية ال عالم اخلاص املطبق عىل خدمة الرتحيل ؛  -

حتديد اخلصائص املتعلقة ابل ش ياء واللوازم املصنعة من البالستيك املوهجة ملالمسة املواد  -

 ؛الغذائية
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نشاء و تس يري أ سواق امجلةل    -  1.1.9  متثل النشاط يف :   وال سواق اجلوارية ا 
 

طار برانمج اجناز أ سواق امجلةل للخرض و الفواكه، مت اس تالم سوق   -  ؛  عني وسارة يف ا 

عادة بعث نشاطات وحل مشأك أ سواق امجلةل للخرض و الفواكه للك من   -  ؛  سطيف وعني ادلفةل ا 

 السلطات احمللية عىل خلق منطقة النشاطات التجارية؛ مؤقتًا والعمل مع  بسكرة جتميد سوق   -

( املربمج اس تالهما هناية  معسكر، ميةل، ورقةل، قاملة متابعة ا جناز مشاريع أ سواق امجلةل ال ربعة ال خرى ) -

 الس نة اجلارية ؛ 

نشاء مخسة أ سواق مجةل للمواد الغذائية )  - ماكنية ا   (؛ بشار، ورقةل، تيارت، بومرداس و خنشةلدراسة ا 

نشاء سوقني مجةل لل حذية و اجللود د - ماكنية ا   ؛ بتلمسان و املديةراسة ا 

املس تغةل   - غري  و  املنجزة  واملغطاة  اجلوارية  ال سواق  مصري  حول  ادلاخلية  وزارة  مع    625  –التنس يق 

عادة بعث معلية ا حصاء و جرد املنشات التجارية )معلية لكفت هبا املصاحل اخلارجية لوزارة   سوق مع ا 

 (.2020جويلية  02تارخي التجارة ب 

 

 :   ات لف التقارير و امل  -  1.1.10

اخلزب    -أ    عداد  مت   : تبذير  اللجنة    ا  بأ شغال  متعلق  تقرير  ال ول،  الوزير  الس يد  تقدير  ا ىل  رسال،  وا 

 ؛ الوزارية املشرتكة امللكفة مباكحفة تبذير اخلزب

عداد تقرير متعلق حبصيةل التسمامت الغ  : ملف التسمامت الغذائية   -ب  و   2019ذائية املسجةل يف س نة ا 

الوزير    ا ىل  ا رساهلمت   الس يد  القطاعات    ال ولمصاحل  متعدد  فوج معل  تشكيل  مت  من خالهل  واذلي 

 لوضع التدابري الالزمة للوقاية من التسمامت الغذائية. 

 

طار املس   -1.1.11 جاحئة    ولية الاجامتعية ملساعدة الهيئات واملؤسسات ملاكحفة ؤ نشاط وزارة التجارة يف ا 

 . كوروان 
 

جيدر التذكري ا ىل أ نه يف ظل الظروف الاس تثنائية اليت متر هبا البالد بسبب هذه اجلاحئة اليت تزامنت مع شهر  

من  العديد  التجارة   قطاع  نظم  الوابء،  هذا  ضد  الوطين  والتضامن  التاكفل  محةل  طار  ا  ويف  املعظم  رمضان 

تدعمي   التضامنية هبدف  واملؤس العمليات  ال مثل    ساتالهيئات  التكفل  يف  واملسامهة  ادلولية  اجملندة  ابل عاانت 

طار  املسؤولية    الفئات املترضرة من حاةل الطوارئ الصحية  مبناطق الظل وتقدمي ادلع الالزم لفائدةو  وهذا يف ا 

 . الاجامتعية للوزارة
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بـ   املالية  للتربعات  ال جاميل  املبلغ  )  39.148.351,72بلغ  جزائري  مساهامت    18.148.351,72دينار  دج 

 دج مساهامت ملتعاملني اقتصاديني(.  21.000.000موظفي قطاع التجارة و  

 

العينية   التربعات  جحم  بلغ  واسعة   11.436,74  بـكام  غذائية  ومواد  منتوجات  من  أ ساسًا  تتشلك  طن، 

ا   ابل ضافة  خمتلفة،  طبية  ومس تلزمات  وأ هجزة  والتنظيف  التطهري  ومس تحرضات  مواد  س يارة  الاس هتالك،  ىل 

سعاف موهجة ا ىل الهالل ال محر اجلزائري سيمت تسلمها خالل الشهر احلايل.     ا 

 

 الرقابة الاقتصادية ومقع الغش:   –  1-2

يف  هتدف  ا جراءات  عدة  ابختاذ  التجارة  وزارة  قامت  اجملال،  هذا  و يف  طرق  وتكثيف  تعزيز  ا ىل  مجملها  ليات  أ   

امل خمتلف  وعىل  التجارية  ال نشطة  عىل  تكل  الرقابة  أ و  حمليا  املصنعة  سواء  الوطنية  السوق  يف  املتداوةل  واد 

 املس توردة عرب احلدود. حيث نذكر من أ مه هذه ال جراءات ماييل: 

 تعزيز وسائل الرقابة وحماربة الغش يف تسويق املواد الغذائية وغري الغذائية : 

 من خالل ماييل: لسوق، حتيني مناجه وطرق الرقابة يف ا  مراجعة ويف هذا ال طار، مت الرشوع يف 

عداد   -   ، حيدد شلك حمارض معاينة اخملالفات املتعلقة ابملامرسات التجارية وبياانهتامرشوع مرسوم تنفيذي  ا 

 ، ) متت املصادقة عىل النص خالل اجامتع احلكومة( 

 )قيد ال عداد(. املنتوجات  عىل مرشوع مرسوم تنفيذي حيدد رشوط وكيفيات الرقابة   -

 )قيد ال عداد( مرشوع مرسوم تنفيذي حيدد البياانت ال لزامية و منوذج تقارير التحقيقات   - -

مشرتك  - - وزاري  املؤهلني  قرار  الغش  ومقع  ابلتحقيقات الاقتصادية  امللكفني  ال عوان  تعيني  يتضمن   ،

خمالفة   اخلاصملعاينة  والتنظمي  رؤالترشيع  وحركة  ابلرصف  اخلارجو ني  ىل  وا  من  ال موال  نرشه  )   س  مت 

 ، ابجلريدة الرمسية( 

) مت نرشه    املنتوجات املس توردة عرب احلدود،  قرار حيدد مناذج وحمتوى الواثئق املتعلقة مبراقبة مطابقة -

 ، ابجلريدة الرمسية( 

 ، راجعة و حتيني دليل مراقبة مطابقة املنتوجات املس توردة )مت اجنازه(م -

 ،)مت اجنازه(مراجعة وحتيني دليل أ هجزة القياس حبقيبة املفتش   -

 ،حتيني دليل مفتش مقع الغش    )بصدد الانهتاء( مراجعة و -

 ،مراجعة و حتيني دليل املعايري التحليلية ملراقبة املطابقة )بصدد الانهتاء( -

 ، مراجعة و حتيني دليل مراقبة ال هجزة الكهرومزنلية )بصدد الانهتاء( -

 . دة )بصدد الانهتاء(مراجعة وحتيني دليل تقيمي خمابر التجارب وحتاليل اجلو  -
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 مراقبة الواردات وحماربة التقليد  : 

طار حملاربة التقليد، هو الآن بصدد ادلراسة واملصادقة من طرف القطاعات املعنية.  عداد مرشوع قانون ا   ا 

  تعزيز ال جراءات الرقابية للمواد عىل مس توى احلدود  : 

  الشفافية والرسعة يف معاجلة امللفات. يعمتد عىل  علومايت جديد للرقابة عىل احلدوداس تحداث نظام م

   : اجناز حتقيقات اقتصادية حول ال نشطة التجارية ذات ال مهية، ويتعلق ال مر مباييل 

يتجاوزون   - اذلين  التجارية  السجالت  ل حصاب  التجارية  ال نشطة  ابلتجزئة    70تطهري  البيع  يف  س نة 

عن   أ عامرمه  تقل  وكذا  25واذلين  جمال الاس ترياد  يف  ال من    س نة  مصاحل  مع  ابلتنس يق  امجلةل  جتار 

 الوطين. 

 حتقيق حول رشاكت انتاج وتوزيع الزيت الغذايئ، -

 حتقيق حول سري وتس يري صندوق تعويض مصاريف النقل لفائدة ولايت اجلنوب،  -

 وماكتب الربط. حتقيق حول السجالت التجارية لالجانب،  -

  : :تطوير وعرصنة خمابر وزارة التجارة 

"برجمة اعامتد   - اجلزائرية لالعامتد  الواكةل  الغش من طرف  للنوعية ومقع  " يه  ALGERACمثانية خمابر 

 هناية الس نة احلالية.  قبلالآن بصدد الانهتاء من ا جراءات الاعامتد املرتقبة 

عداد   - لبطاقية  ا  طار برانمج  RELEAلمخابر )وطنية  ا  (، يه الآن بصدد الرمقنة من طرف اخلرباء يف 

P3A. 

  املتضمن ،   1989أ وت    8املؤرخ يف    147-89بعدل ويمتم املرسوم التنفيذي رمق  نفيذي  مرشوع مرسوم ت  -

نشاء  . )قيد ال عداد( ، تنظمي وتس يري املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم، املعدل و املمتم  ا 

ال قرار  مرشوع   - النوعية والرزم  للمركز اجلزائري ملراقبة  اليت ميكن  ال عامل واخلدمات  قامئة  قيام هبا  حيّدد 

 . ( وهو قيد ال ثراء للقراءة الثانية عىل مس توى ال مانة العامة للحكومة    )متت املصادقة عليه مبقابل.  

  ( نشاء مثانية حيث  لتعزيز املراقبة التحليلية اخملربية  للمواد الغذائية،    ( خمابر متنقةل عىل مس توى احلدود 08ا 

متام ال جراءات الالزمة لال عالن عن الصفقة. مت احلصول عىل الغالف املايل للعملية، وحنن الآن ب  صدد ا 

   ابر النوعية ومقع الغش:  خم مشاريع  اس تالم  متابعة 

، ويتعلق ال مر مبخابر ولايت: ابتنة، 2020( خمابر للنوعية ومقع الغش خالل س نة  04اس تالم أ ربعة ) -

 جيجل، تلمسان، برج بوعريرجي.
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- ( س بعة  اس تالم  الس  07نرتقب  هناية  قبل  خمابر  املدية،  (  النعامة،  نة، ويه خمابر ولايت: سكيكدة، 

 املس يةل، أ م البوايق، عنابة وس يدي بلعباس.  

- ( للتجارب  03ا طالق ثالث  الوطين  اخملرب  لتجهزي  مناقصات   )(LNE)  للنوعية    25و أآخر  ومقع  خمرب 

 عرب الرتاب الوطين. الغش 
 

  الكربون   تقليص احلوادث املزنلية النامجة عن اس تنشاق غاز أ حادي أ كس يد  : 

أ حادي   غاز  باكشف  مرفوقة  الغازية  املدفئات  تسلمي  لزامية  ا  يتضمن  مشرتك  وزاري  قرار  مرشوع  عداد  ا 

   أ كس يد الكربون، وهو الآن يف مرحةل ال مضاء من طرف القطاعات املعنية.

  تطوير وتعزيز طرق ادلفع ال لكرتوين  : 

اب   - يتكفل  اذلي  املشرتك  الوزاري  الفوج  أ شغال  التقنية  ال رشاف عىل  ل دخال هذه  س نوية  عداد خطة 

 تدرجييا حسب ال نشطة ذات ال ولوية ورفع العوائق التقنية والقانونية للعملية،  

 ادلفع الالكرتوين. مزااي وطنية للتوعية وال عالم من طرف أ عوان الرقابة حول حتسيس ية ا طالق محةل  -

 نشاء فرق خمتلطة للرقابة مع القطاعات الوزارية  : ا 

عداد قرار وزاري مشرتك ل نشاء فرقة خمتلطة )جتارة ناعة :  وزارة الص  - ا رساهل ا ىل    -ا  قياسة قانونية( مت 

 وزارة الصناعة للمصادقة. 

بطاقية   - وحتيني  لتطهري  وطنية  معلية  ا طالق  مت   : العائيل  والعمل  التقليدية  والصناعة  الس ياحة  وزارة 

 غرف الصناعة التقليدية.  احلرفيني من طرف املصاحل اخلارجية للقطاعني ابلتنس يق مع 

تأ سيس جلان التنس يق والفرق اخملتلطة للرقابة بني مصاحل وزارة املالية  يتضمن  مرسوم تنفيذي  مرشوع   -

 ) متت املصادقة عىل مس توى ال مانة العامة للحكومة وهو قيد ال ثراء للقراءة الثانية(. ،  ووزارة التجارة

نشاء   - مدى الزتام التجار  ملراقبة    ، ركز الوطين للسجل التجاريمع املعىل املس توى الوطين  خمتلطة    فرق ا 

 السجل التجاري الالكرتوين.ابس تعامل 

 

  املسامهة يف التصدي جلاحئة كوروان : 

تعزيز ا جراءات الرقابة عىل ال سواق واحملالت التجارية لفرض احرتام التدابري الوقائية ملنع تفيش فريوس كوروان، 

 سبمترب ماييل:  30حيث بلغت احلصيةل ا ىل غاية 

 تدخل،  135.200عدد التدخالت  -

 ،8.477عدد احملارض احملررة  -
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 اخملالفات املسجةل:   -

 ،3.532عدم احرتام ارتداء الكاممة عند التجار:  ▪

 ، 1.244عدم احرتام التباعد الاجامتعي:  ▪

 ،1.297عدم توفري املعقم:  ▪

 . 800ممارسة نشاط غري مرخص:  ▪

 ، 11.737اقرتاحات غلق احملالت التجارية:  -

  حمل جتاري. 5.667الغلق الفعيل للمحالت:  -

 

 .  خيص التجارة اخلارجية فامي :    اثنياً 

 

 : تأ طري الواردات :  2-1

 

 التالية:  التكفل ابمللفات  مت أ /

اس ترياد   ✓ اجلين، تعليق  موامس  خالل  الفالحية  اجملمدة  وكذا    السلع  اللحوم  اس ترياد  تعليق 

خضاع معلية اس ترياد اللحوم الطازجة ا ىل   وزارية مشرتكة )جتارة/فالحة(؛ يقظة نة  تقدير جل وا 

 32مليار دولر ا ىل    42شاكلية ختفيض الواردات من  تشكيل جلنة وزارية مشرتكة للتكفل اب   ✓

 ؛ وتقدمي اقرتاحات  مليار دولر

نص حمل ✓ عداد مرشوع  الفواتريا  تضخمي  ظاهرة  مس توى )اربة  عىل  ال عداد  طور  يف  النص  مرشوع 

 ؛(مصاحل وزارة العدل

عداد نص حلل   ✓   د املس تخرجة من مواد أ ولية مدمعة ا شاكلية تصدير املنتجات املدمعة أ و املواا 

عداد النص )  ؛ (2021واقرتاح تدابري يف مرشوع قانون املالية لس نة مت ا 

 واخلروج بتوصيات؛  تقيمي اتفاق الرشكة املوقع مع ال حتاد ال وروب من  الانهتاء ✓

عداد   ✓ و ا  يعدل  تنفيذي  مرسوم  حيدد  مرشوع  اذلي  التنفيذي  املرسوم  و يمتم  كيفيات  رشوط 

والبضائع   واملنتجات  ال ولية  املواد  اس ترياد  نشاطات  حالهتا ممارسة  عىل  البيع  ل عادة   املوهجة 

 ، (مت حتويل املرشوع الهنايئ ا ىل مصاحل ال مانة العامة للحكومة) رشوطمرشوع دفرت  املتضمن و 

عداد   ✓ امئة السلع اخلاضعة للرمس ال ضايف املؤقت الوقايئ  مرشوع قرار وزاري يتضمن حتيني قا 

DAPS   
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التنفيذي   ✓ املرسوم  لغاء  طار  ل دد  احملا  ا  يف  امجلركية  احلقوق  من  املعفاة  الواردات  متابعة  كيفيات 

 اتفاقيات التبادل احلر، 

التصدير   ✓ تعليق  ال بقاء عىل  أ جل  للتصدير وحتييهنا من  املؤقت  املعنية ابملنع  السلع  قامئة  حتديد 

 ؛ تيجية وتكل اليت تس تفيد من ادلعابلنس بة للمنتجات ال سرتا

عداد بطاقية وطنية ✓  ،للمنتجات اجلزائرية مرمقنة  ا 

اس ترياد ا صدار مذكرة مهنجية حتدد كيفية منح شهادة الالزتام ابحرتام الرشوط ملامرسة نشاطات  ✓

 . املوهجة ل عادة البيع عىل حالهتااملواد ال ولية واملنتجات والبضائع 

 

 ال شغال متواصةل لالنهتاء من دراسة امللفات التالية:  ب/

اتفاقية التجارة احلرة العربية الكربى وكذا التفاق التجاري التفاضيل املربم مع تونس  ✓ آاثر  أ   تقيمي 

 ؛  (2020الآجال : هناية س نة )

عادة بعث دور جلنة متابعة التجارة  ✓  ؛ (2020الآجال: هناية س نة )  اخلارجيةا 

 ؛ ( 2021الآجال: الثاليث ال ول ) د املنشأ  أ و ال صلحتديد قواع ✓

عداد بطاقية وطنية للمس توردين  ✓  . (2021ال ول  السدايس)الآجال: ا 

 

 احملروقات: ترقية الصادرات خارج   2-2

 

 التكفل ابمللفات التالية:  مت أ /

مليار دولر يف التصدير خارج   5مبلغ تحقيق ل معل وضع مهنجية  تشكيل جلنة وزارية مشرتكة ل ✓

 حملروقات؛ ا

عداد مرشوع قانون حول   ✓ نشاء املناطق احلرة  ا  التجارية احلدودية للتصدير )مت حتويل املرشوع ا 

 ا ىل مصاحل ال مانة العامة للحكومة(؛

امللفات  ت  ✓ الصادرات  العالقة  طهري  برتقية  اخلاص  الصندوق  دلى     ،)2019-2016(املودعة 

ومبارشة تعويض املتعاملني   ،تصديرفاتورة    8552ملفا حتتوي عىل    1216متت معاجلة  حيث  

 الاقتصاديني وكذا التكفل ابمللفات املودعة خالل الس نة اجلارية،

الوطين  ✓ ال نتاج  وحامية  الواردات  ترش يد  س بل  دلراسة  الشعب  بعض  ممثيل  مع  لقاءات    عقد 

 ...(، ال دوات املدرس يةاخلزف الصحي،  ،)السكر، الزيت

 قتصاديني؛ اس تحداث جلنة ال صغاء للمتعاملني الا ✓
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مايل، أ لية    اس تحداث ✓ حنو  اجلزائرية  املنتجات  بتصدير  للسامح  الربية  احلدود  مس توى  عىل 

 (،PK0النيجر و موريتانيا دون ال خالل ابلربوتوكول الصحي )

النفاايت   ✓ من  مصنعة  والنصف  الصنع  اتمة  املنتجات  تصدير  موضوع  معلل حول  تقرير  عداد  ا 

 احلديدية وغري احلديدية. 

عداد   ✓ رشوع مراجعة القرار الوزاري املشرتك )جتارة/مالية( من ا جل ا صالح نظام التعويض م ا 

يف الصندوق اخلاص برتقية الصادرات )مرشوع النص قيد ادلراسة عىل مس توى مصاحل وزارة 

 املالية(، 

نشاء جلنة ملتابعة تزويد السوق املوريتانية ابلسلع واملنتجات اجلزائرية.  ✓  ا 

 

 النهتاء من دراسة امللفات التالية: ال شغال متواصةل ل ب/

ثراء مرشوع ال سرتاتيجية الوطنية للتصدير  ✓  )الآجال : هناية الس نة( ؛  ا 

 (؛2021)الآجال : الثاليث ال ول   رواق أ خرض للمصدرينو  نشاء منضدة للتصديرا   ✓

عداد نظام معلومايت للصندوق اخلاص برتقية الصادرات )الآجال: السدايس ال ول  ✓  (؛2021ا 

عداد ✓  (؛2021بطاقية وطنية للمصدرين )الآجال: السدايس ال ول   ا 

 

 . ترقية العالقات التجارية الثنائية و املتعددة ال طراف:    3-2

 

ادلول،  ✓ خمتلف  مع  ال عامل  جمالس  نشاء  ا  بتفعيل  والصناعة  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة  تلكيف  مت 

 ؛(2020س نة جملسًا مع هناية  50جملسًا )الهدف: تفعيل  38حيث مت تفعيل 

عقد لقاءات مع خرباء ال حتاد ال وروب فامي خيص ا جراءات تأ طري التجارة اخلارجية املنهتجة  مت   ✓

ال وروب( اذلي س يفصل   الاحتادجملس الرشاكة )اجلزائري/  لنعقادمن طرف اجلزائر حتس بًا  

 املتعلقة حبل الزناعات؛  100ملادة يف مسأ ةل جلوء الطرف ال وروب ا ىل ا

 .  ZLECAfالربملان بغرفتيه عىل التفاق املؤسس ملنطقة التبادل احلر القارية ال فريقية مصادقة  ✓

 

 

 

 

 



13 

 

 

 مالحظة: 

أ مالك  عقارًا )  656ل مرة، ك ممتلاكهتا العقارية عرب القطر الوطين واملقدرة بـ  وجرد، ل و قامت الوزارة حبرص  

عداموثقة، أ مالك مؤجرة و أ مالك خمصصة ملصاحل الوزارة طار الرمقنة.  (، و ا   د نظام معلومايت لتس يريها يف ا 

 

طالق برانمج تكويين عرب تقنية التواصل املريئ عن بعد خص ما يفوق يف جمال التكوين،  قامت وزارة التجارة اب 

 موظف.  7500

الآن   حلد  ا جناز  من    21مت  تكوينية  حوايل    اس تفاددورة،    50أ صل  دورة  الآن.    3272مهنا  حلد   موظف 

 واصةل.و العملية مت

موظف )مت تأ جيلها بسبب الوضعية    600كام مت برجمة دورات تكوينية حضورية لعدة ختصصات لفائدة حوايل  

 الصحية احلالية(. 

 

 اخلامتة: 

 

، مت حتقيق غالبية النشاطات املسطرة. كام مت  2020من خالل ما س بق، وابلرجوع ا ىل برانمج الوزارة لس نة  

ضافة أ نشطة أ خرى مل تكن مربجمة مت اش يًا مع متطلبات الوضعية احلالية الصحية مهنا والاقتصادية، ابل ضافة ا ىل  ا 

 ال نشطة العادية للوزارة خاصة ما تعلق بمتوين السوق واحلفاظ عىل اس تقرار ال سعار وحامية وأ من املس هتكل. 
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