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 سؤاال محل تفاوض بين الجزائر وبعض الدول لالنضمام إلى منظمة التجارة 13قال إن 
 الجزائر افتكت قبوال أوروبيا لنظام سعر الغاز: جعبوب

  
استطاعت الجزائر، حسب ما آشفه، أمس، وزير التجارة، السيد الهاشمي جعبوب، افتكاك موافقة أوروبية  

وطالب . لنظام األسعار المعتمد من قبل الجزائر في السوق الدولية بعد أن آان محل خالف بين الجانبين
  .األوروبيون بضرورة فرض سعر موحد داخليا وخارجيا وتفادي ازدواجية األسعار

 
أآد الوزير في حصة تحوالت للقناة  اإلذاعية األولى، بأن دول االتحاد األوروبي قد اقتنعت بالشروحات 

وحسب . التي قدمها الطرف الجزائري عند عرضه للمرسوم المحدد لكيفيات تحديد سعر الغاز في الجزائر
ئض معقول في األرباح على جعبوب فإن سعر البيع الحالي المعتمد من طرف الجزائر يغطي الكلفة مع فا

  .المستوى الدولي، ما يعكس األسعار الحقيقية له
 

سؤاال تبقى محل تفاوض بين الجزائر والواليات المتحدة  13من جهة أخرى، قال الوزير بأن هناك 
األمريكية وترآيا ودول االتفاقية االقتصادية للتبادل الحر، مشيرا إلى أن الجزائر يمكن أن تتفق فيها مع 

  .هذه الدول آما يمكن لها أن تختلف معها في ذلك
 

في نفس السياق، صرح السيد الهاشمي جعبوب بأنه سيتم، خالل األسابيع المقبلة، اجتماع لجنة حكومية 
برئاسة الوزير األول للبحث في األسئلة التي تلقتها الجزائر في إطار االنضمام إلى المنظمة العالمية 

 2009.لق باإلجراءات الجديدة المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة للتجارة، منها ما هو متع
على صعيد آخر، توعد وزير التجارة، مستوردي قطاع غيار السيارات المغشوشة، والتي تمثل خطرا 
على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة ستدخل حيز التطبيق انطالقا من األسبوع 

آما أعلن الوزير بأن قضية سعر الغاز التي آانت مطروحة بحدة في . م يكشف عن تفاصيلهاالمقبل، ل
المفاوضات الخاصة باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بين آل من الجزائر واالتحاد األوروبي قد 

  . وجدت حال بعد قبول واقتناع االتحاد األوروبي
 

سمح من اآلن فصاعدا بمراقبة آل منتوج على حدى للتأآد من وأآد الوزير بأن اإلجراءات الجديدة ست
مطابقته لمعايير الجودة، مشيرا إلى أنه تم منذ ستة أشهر االنطالق في إنجاز المخبر الوطني للتجارب 

  .لمراقبة آل ما يستورد خاصة من اآلليات والمعدات
 

مرسوم المتعلق باألجانب الممارسين من جهة أخرى، أعلن السيد الهاشمي جعبوب بأنه سيعاد النظر في ال
للنشاط التجاري بالجزائر، مشيرا إلى أن هناك بعض التجاوزات المسجلة في هذا اإلطار، إذا تم األخذ 

  .بعين االعتبار المعاملة بالمثل
 

في نفس السياق، قال الوزير بأن الجزائر ترفض السماح بالتجارة في الجزائر لألجانب غير المقيمين بها، 
 .يرا إلى أنها من بين القضايا التي يتم حاليا مناقشتها على مستوى المنظمة العالمية للتجارةمش
 


