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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�صيدين الوزيرين وم�صاعديهما؛ يقت�صي 
جدول اأعمال هذه اجلل�صة عر�ض ومناق�صة م�صروع القانون 
املعدل واملتمم للقانون رقم 04-08، املوؤرخ يف 27 جمادى 
املتعلق   ،2004 �صنة  غ�صت   14 املوافق   1425 عام  الثانية 

ب�صروط ممار�صة الأن�صطة التجارية.
التجارة،  ال�صيد وزير  اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة  ومن دون 

لعر�ض م�صروع القانون فليتف�صل م�صكورا.

الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم  التجارة:  وزير  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني وعلى اآله و�صحبه 

اإىل يوم الدين.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
يعدل  قانون  م�صروع  اأمامكم  اليوم  اأعر�ض  اأن  ي�صرفني 
 ،2004 اأوت   14 يف  املوؤرخ   ،08-04 رقم  القانون  ويتمم 

واملتمم،  املعدل  التجارية  الأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط  املتعلق 
تفعيل  اإىل  الرامية  الدولة  �صيا�صة  اإطار  يف  يندرج  والذي 
املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  ت�صهيل  خالل  من  القت�صادية  احلركية 
القت�صادية، امت�صا�ض البطالة يف اأو�صاط ال�صباب، الإدماج 
اأح�صن  �صمان  وكذا  العدلية  ال�صوابق  لذوي  الجتماعي 

تاأطري ملمار�صة الأن�صطة التجارية.
كما ل يفوتني يف هذه ال�صانحة اأن اأتوجه باأخل�ض عبارات 
ال�صوؤون القت�صادية  اأع�صاء جلنة  اإىل كافة  والتقدير  ال�صكر 
ومناق�صة  درا�صة  اأثناء  بذلوه من جهود  ما  واملالية على كل 

م�صروع هذا القانون.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتم،
بعد قرابة ت�صع �صنوات 2004-2013 من دخول القانون 
04-08 حيز التنفيذ، عرفت ال�صاحة الوطنية عدة تغريات، 
ل�صيما ما تعلق منها بالأو�صاع القت�صادية والجتماعية، مما 
اأدى اإىل �صرورة اإعادة النظر يف بع�ض اأحكامه، مبا يتما�صى 
والجتماعية  القت�صادية  والتوجهات  احلالية  الو�صعية  مع 

للدولة اجلزائرية.
قانون  م�صروع  احلكومة  قدمت  امل�صعى،  هذا  و�صمن 
ثريا  نقا�صا  �صهد  الذي   ،08-04 رقم  القانون  ويتمم  يعدل 
ليحال على  الوطني،  ال�صعبي  املجل�ض  م�صتوى  وبناء على 

حم�سر اجلل�سة العلنية ال�ساد�سة
املنعقدة يوم الإثنني 15 �سعبان 1434

املوافق 24 جوان 2013

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير التجارة؛  

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة التا�سعة والدقيقة اخلم�سني �سباحا
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جمل�صكم املوقر ل�صتكمال امل�صار.
حيث تتلخ�ض اأهم التعديالت املقرتحة يف هذا امل�صروع، 

يف النقاط التالية:
من  املانعة  واجلنح  اجلنايات  عدد  من  التقلي�ض   - 1
املادة  تعديل  طريق  عن  التجاري،  ال�صجل  يف  القيد 
من  فئة  منع  بني  يوفق  نحو  على  القانون،  هذا  من   08
الطابع  ذات  واجلنح  اجلنايات  بع�ض  مرتكبي  الأ�صخا�ض 
القت�صادي من القيد يف ال�صجل التجاري، وباملقابل �صمان 
احلق يف الإدماج الجتماعي للم�صبوقني ق�صائيا، الراغبني 

يف ممار�صة اأن�صطة اقت�صادية.
فبعد اأن كان عدد اجلنايات واجلنح املانعة من القيد يف 
ال�صجل التجاري 14، اأ�صبحت يف م�صروع هذا القانون 06 

فقط.
مبا  اخل�صو�ض،  وجه  على  الإجراء،  هذا  �صي�صمح  حيث 

يلي:
- خلق منا�صب �صغل جديدة،

- الإدماج الجتماعي لفئة امل�صبوقني ق�صائيا،
- امل�صاهمة يف امت�صا�ض التجارة غري ال�صرعية.

التجاري  ال�صجل  يف  القيد  اإمكانية  اإ�صتحداث   - 2
جديدة  مادة  اإدراج  خالل  من  الإلكرتونية،  بالطريقة 
التجاري  ال�صجل  منوذج  حتديد  اإمكانية  مع  مكرر(   05(

الإلكرتوين عن طريق التنظيم، وذلك بهدف:
-  ع�صرنة القطاع،

غري  ال�صجالت  من  التجاري  ال�صجل  بطاقية  تطهري   -
امل�صتعملة،

- احلد من اأ�صاليب تزوير م�صتخرج ال�صجل التجاري،
- تطوير وت�صهيل اأنظمة الرقابة.

باإيداع  يتعلق  فيما  اإ�صافية  ت�صهيالت  اإر�صاء    - 3
احل�صابات الجتماعية،  وذلك ل�صتقطاب اأكرب عدد ممكن 
ح�صاباتها  اإيداع  على  وحثها  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  من 
ال�صفافية على  من  املزيد  اإ�صفاء  بغر�ض  وهذا  الجتماعية، 
الإح�صائية  املعطيات  تعزيز  وكذا  التجارية،  التعامالت 

القت�صادية املتوفرة على ال�صاحة الوطنية.
وتتمثل هذه الت�صهيالت اجلديدة فيما يلي:

1 - اإعفاء ال�صركات حديثة الن�صاأة من اإجراءات اإيداع 
احل�صابات الجتماعية اخلا�صة بال�صنة الأوىل لن�صاطها،

اأجهزة  خمتلف  اإطار  يف  املن�صاأة  ال�صركات  اإعفاء   - 2

باإجراءات  املتعلقة  احلقوق  دفع  من  ال�صباب  ت�صغيل  دعم 
اإيداع احل�صابات الجتماعية، خالل الثالث )03( �صنوات 

الأوىل املوالية لقيدها يف ال�صجل التجاري.
كاإجراء  100.000دج  بقيمة  امل�صاحلة  غرامة  اإقرار   - 3
باإ�صهار  القيام  بعدم  املتعلقة  املخالفات  ملعاجلة   مرحلي 
احل�صابات الجتماعية، عن طريق اإدراج املادتني 35 مكرر 

و35 مكرر 1 لتنظيم كيفيات تطبيق هذه الغرامة.
من  املخالفة  لل�صركات  الإجراء  هذا  �صي�صمح  حيث 
بطاقية  يف  مبا�صرة  ت�صجيلها  اأو  ن�صاطها  توقيف  تفادي 
الغ�صا�صني واإعطائها فر�صة لتدارك هذه املخالفة، من جهة، 
وتخفيف العبء عن اجلهات الق�صائية بتقلي�ض عدد ملفات 

املتابعة، واملحولة للق�صاء من جهة اأخرى.
التجاري  ال�صجل  يف  للقيد  الت�صهيالت  بعـ�ض  اإدراج   - 4
 )Primo - investisseur( امل�صتثمر الأويل  ل�صركة  بالن�صبة 
فوج  لتو�صيات  تبعا  وذلك  اجتماعيا،  مقرا  متلك  ل  التي 
عن  املنبثقة  القرارات  التنفيذ  حيز  بو�صع  املكلف  العمل 
لالأ�صخا�ض  الإجراء  هذا  �صي�صمح  حيث  الثالثية،  اأ�صغال 
املعنويني، امل�صتثمرين الأوليني الذين ل يحوزون على مقر 
اجتماعي لل�صركة، اأن يختاروا موطن اإقامتهم لدى حمافظ 
ح�صابات اأو خبري حما�صب اأو حمامي اأو موثق اأو حمل اإقامة 
قابلة   )02( �صنتان  اأق�صاها  ملدة  لل�صركة  القانوين  املمثل 
للتجديد مرة واحدة وعند بداية الن�صاط ي�صبح موقع ن�صاط 

ال�صركة موطنا لها )املادة 21(.
5 -  �صبط مداومة التجار املمار�صني لبع�ض اأن�صطة الإنتاج 
اأو التوزيع اأو اخلدمات اأثناء العطل والأعياد الر�صمية، ق�صد 
واخلدمات  باملنتجات  للمواطنني  املنتظم  التموين  �صمان 
ا�صت�صارة  وبعد  الوايل  من  بقرار  الوا�صع،  ال�صتهالك  ذات 

اجلمعيات املهنية املعنية )تعديل املادة 22(.
مع  والغرامات  العقوبات  باب  وتكييف  تتميم   - 6

الأحكام اجلديدة، ل�صيما ما تعلق منها مبا يلي:
املخالفة  وتنظيم  لتكييف  مكرر:   31 املادة  اإدراج   -
�صالحية  ملدة  املحددة  الأحكام  احرتام  بعدم  املتعلقة 
التجارية، وكذا كيفية  الن�صاطات  لبع�ض  التجاري  ال�صجل 
تطبيق العقوبات املتعلقة بها، مع توقيع غرامة عقابية ترتاوح 

من 10.000دج اإىل 500.000 دج.
حيث �صي�صمح هذا الإجراء:

هذه  تكييف  الق�صائية  وال�صلطات  الرقابة  مل�صالح   -
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املخالفة وتوقيع العقوبات اخلا�صة بها،
- وللتجار املخالفني ت�صوية و�صعياتهم،

البطاقية  تطهري  التجاري  لل�صجل  الوطني  وللمركز   -
الوطنية للتجار.

تطبيق  كيفيات  واملت�صمنة  مكرر،   41 املادة  اإدراج   -
العقوبة املتعلقة مبخالفة الأحكام املتعلقة باللتزام باملداومة 
التاجر  يتعر�ض  حيث  الر�صمية،  والأعياد  العطل  اأثاء 
اإىل  30.000دج  من  مالية  لغرامة  الأحكام  لهذه  املخالف 
ال�صلح  غرامة  من  ا�صتفادته  اإمكانية  مع  200.000دج، 

املقدرة بـ 100.000دج يف حالة العود.
مبخالفة  املتعلقة  العقوبة  لتنظيم   :37 املادة  تعديل   -
م�صتخرج  يحتويها  التي  البيانات  بتغيري  املتعلقة  الأحكام 
لل�صركـة، حيـث  الأ�صـا�صي  القانـون  اأو  التـجاري  ال�صجـل 
اإىل  10.000دج  من  بغرامة  الأحكام  هذه  خمالف  يعاقب 

دج.  500.000
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،
التعديالت  حول  العر�ض  هذا  حماور  اأهم  هي  تلكم 
املت�صمنة يف م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون 08-04، 
املوؤرخ يف 14 اأوت 2004، املتعلق ب�صروط ممار�صة الأن�صطة 
والذي  للمناق�صة  املوقر  على جمل�صكم  املعرو�ض  التجارية، 
التي  والتغريات  للتطورات  ا�صتجاب  قد  يكون  اأن  نتمنى 
عرفتها ال�صاحة القت�صادية الوطنية خالل ال�صنوات 
املا�صيـة، وا�صتجـاب اأي�صا لتطلعات خمتلف �صرائح 

املجتمع.
وب�صدر رحب، كلنا اآذان م�صغية لالإجابة عن ان�صغالتكم 

ومالحظاتكم حول هذا امل�صروع.
�صكرا لكم على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل تعاىل وبركاته.

اأحيل  والآن  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الكلمة 
اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  ليقراأ على م�صامعنا 

املخت�صة يف املو�صوع.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 
ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد وزير التجارة، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ن�ض  حول  التمهيدي  التقرير  م�صامعكم  على  �صاأتلو 
القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 04-08، املوؤرخ يف 27 
جمادى الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت 2004، املتعلق 

مبمار�صة الأن�صطة التجارية.
املقدمة

ت�صرف جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�ض الأمة، 
القانون  ن�ض  حول  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  بعر�ض 
املوؤرخ يف27 جمادى   08-04 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل 
املتعلق   2004 �صنة  غ�صت   14 املوافق   ،1425 عام  الثانية 
قبل  من  عليها  املحال  التجارية،  الأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط 
بتاريخ  �صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد  الأمة،  رئي�ض جمل�ض 
الدرا�صة.                ق�صد   ،13/22 رقم  حتت   ،2013 ماي   23
رئي�صها  من  بدعوة  اجتماعا  اللجنة  عقدت  عليه،  وبناء 
ال�صيد عبد القادر �صنيني، بتاريخ 28 ماي 2013، در�صت 
من  و�صجلت جملة  اآنفا  املذكور  القانون  ن�ض  فيه  وناق�صت 
ال�صتف�صارات واملالحظات ب�صاأن الأحكام التي ت�صمنها. 

  2013 جوان   3 بتاريخ  اجتماعا  اللجنة  عقدت  كما 
اإىل عر�ض قدمه  برئا�صة ال�صيد رئي�ض اللجنة ا�صتمعت فيه 
ممثل احلكومة ال�صيد م�صطفى بن بادة، وزير التجارة، حول 
ن�ض القانون بح�صور ال�صيد حممود خذري، وزير العالقات 
والتتميمات  التعديالت  جممل  فيه  تناول  الربملان،  مع 
اأهميتها  وكذا  املفعول  ال�صاري  القانون  على  اأدخلت  التي 

والأهداف املتوخاة منها.
طرح  الإي�صاحات  من  املزيد  على  احل�صول  وق�صد 
تتعلق  ا�صتف�صارات  احلكومة  ممثل  على  اللجنة  اأع�صاء 
وا�صتمعوا  الن�ض،  بها  جاء  التي  اجلديدة  الأحكام  ببع�ض 
ا�صتف�صاراتهم  جممل  على  احلكومة  ممثل  ال�صيد  ردود  اإىل 

ومالحظاتهم. 
جل�صة  اللجنة  عقدت  نف�صه  اليوم  م�صاء  ويف  هذا، 
اللجنة، تدار�صت فيها م�صامني  ال�صيد رئي�ض  برئا�صة  عمل 
عليها،  احلكومة  ممثل  وردود  اللجنة  اأع�صاء  مداخالت 
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واأعدت هذا التقرير التمهيدي، الذي ت�صمن مقدمة وتقدمي 
ممثل احلكومة لن�ض القانون وفحوى النقا�ض الذي دار بينه 

وبني اأع�صاء اللجنة وخامتة. 
اأول: تقدمي ن�ض القانون

املعدل  القانون  ن�ض  تقدميه  لدى  احلكومة  ممثل  اأو�صح 
واملتمم للقانون رقم 04-08، املتعلق ب�صروط ممار�صة الأن�صطة 
املراجعة  هذه  اأن  مادة،  على)14(  يحتوي  الذي  التجارية، 
الأن�صطة  الدولة يف جمال �صبط  دور  تعزيز  اإطار  تندرج يف 
التجارية، وذلك على اإثر حترير املبادلت التجارية لقطاعات 
من  بالنتيجة  عنه  ترتب  وما  الوطني،  القت�صادي  الن�صاط 

مناف�صة بني خمتلف املتعاملني. 
واأ�صاف اأنه وبعد مرور �صبع �صنوات على التطبيق امليداين 
للقانون رقم 04-08، ات�صح اأنه بات من ال�صروري مراجعته 
اأحكامه  بع�ض  اأن  وبخا�صة  امل�صجلة،  النقائ�ض  لتدارك 
اأ�صبحت ل تتما�صى مع التحولت القت�صادية التي تعرفها 
البالد، ل�صيما بالن�صبة لت�صهيل اإن�صاء املوؤ�ص�صات من جهة، 

وخلق منا�صب ال�صغل من جهة اأخرى. 
وقد ا�صتعر�ض ال�صيد ممثل احلكومة خالل تقدميه الن�ض 
املحاور التي ترتكز عليها الأحكام الت�صريعية اجلديدة والتي 

نذكرها فيما يلي: 
1 - التوفيق بني املنع من الت�صجيل يف ال�صجل التجاري 
الذي مي�ض فئة من الأ�صخا�ض، وحقهم يف الإدماج املهني.

الإلكرتوين. التجاري  ال�صجل  تكري�ض   - 2
املتعلقة بالإ�صهار القانوين. الأحكام  بع�ض  تعديل   - 3

بديل. جزائي  كاإجراء  ال�صلح  غرامة  تكري�ض   - 4
التجارية  الأن�صطة  بع�ض  ممار�صة  التوقف عن  تاأطري   - 5
الر�صمية  ال�صنوية والأ�صبوعية وخالل الأعياد  العطل  اأثناء 

لبع�ض اأن�صطة الإنتاج والتوزيع واخلدمات.
الأحكام اجلزائية. بع�ض  تعديل   - 6

ال�صتثمار.    دعم  لفائدة  ترتيبات  اإدراج   - 7
ثانيا: مناق�صة ن�ض القانون

  لقد اأثار اأع�صاء اللجنة خالل مناق�صتهم لن�ض القانون مع 
ممثل احلكومة، جملة من النقاط املتعلقة ببع�ض التعديالت 
اإىل  وا�صتمعوا  املفعول  ال�صاري  القانون  على  اأدخلت  التي 

ردود ممثل احلكومة عليها.
 وفيما يلي ملخ�ض ملجريات هذا النقا�ض:

اأع�صاء اللجنة: ومالحظات  اأ�صئلة    -  1
- ت�صمل املادة)8( من ن�ض القانون فئات اأخرى مار�صت 
الأف�صل  اأمل يكن من  بقواعده،  واأخلت  التجاري  الن�صاط 
فر�ض قيود معنوية عليها، حتى ل تعود  ملمار�صتها ال�صلبية 

يف الن�صاط التجاري؟
- ملاذا اأ�صقط ن�ض القانون يف املادة )8( منه، العديد من 
اجلرائم التي كثريا ما ُترتكب عند مزاولة الأن�صطة التجارية، 
تبيي�ض  ر�صيد،  بدون  �صيك  اإ�صدار  غرار:  على  وذلك 
الأموال، حتويل الأموال العمومية، الغ�ض ال�صريبي، التزوير 
وا�صتعمال املزور، التقليد...اإلخ. واجلدير بالذكر هنا هو اأن 
املراد  الفئة  قبل  من  العادة،  يف  ُترتكب،  ل  اجلرائم   هذه 

اإدماجها.
املقر  حتديد  بعدم  واملتعلقة  املادة)21(  مت�ض  قد   -
الجتماعي اأو موطن الن�صاط اإىل غاية نهاية امل�صروع بالن�صبة 
الإعالمية  بامل�صاريع  الأوىل  وبالدرجة  الأويل،  للم�صتثمر 
التي  الآراء(  اإ�صهار، معاهد �صرب  ف�صائية، وكالت  )قنوات 
ل متلك اأطرا قانونية يف الوقت الراهن، ول تخ�صع لرتتيبات 
الن�صاط التجاري ب�صفتها م�صاريع ا�صتثمارية، ومنها ما ين�صط 

يف اإطار قوانني اأجنبية.
- تكري�ض ال�صجل التجاري الإلكرتوين املحدث مبوجب 
التجاري  ال�صجل  و�صع  على  يتوقف  مكرر،   )5( املادة 

الوطني، فما هي النتائج املحققة يف هذا الإطار؟
مراقبة  خمابر  من  ال�صرورية،  الإمكانيات  تتوفر  هل   -
الدول،  بع�ض  من  امل�صتوردة  املواد  ملراقبة  وغريها،  اجلودة 
وهذا لآثارها ال�صلبية، ل�صيما على �صحة و�صالمة املواطن؟

التاجر  اإلزام  يتم  ملاذا مل  للمادة)35( مكرر،  بالن�صبة   -
بتقدمي احل�صاب الجتماعي مع دفع غرامة ال�صلح اأو منحه، 

على الأقل، اأجال لتقدميه؟
ال�صلح  غرامة  ُتقرتح  مل  ملاذا   )37( للمادة  بالن�صبة   -
على التاجر الذي ل يقوم بتعديل بيانات م�صتخرج ال�صجل 
حالته  اأو  و�صعيته  على  الطارئة  للتغريات  تبعا  التجاري، 

القانونية؟ وملاذا اأغفل الن�ض ذكر هذه التغريات؟
- هل كان تقدمي هذا الن�ض نتيجة حل�صيلة تطبيق القانون 

رقم 04-08 وما �صجل من نقائ�ض ميدانيا؟
القطاع لحتواء  قبل  املتخذة من  الإجراءات  ما هي   -

ظاهرة ال�صوق املوازي؟
العمومية  املوؤ�ص�صات  القانون  هذا  ن�ض  اأعفى  ملاذا   -
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القانونية  الطابع ال�صناعي والتجاري، من الإ�صهارات  ذات 
املن�صو�ض عليها؟

احلكومة: ممثل  ال�صيد  رد   -  2
وزير  ال�صيد  اأكد  القانون،  ن�ض  من   )8( املادة  ب�صاأن 
التجارة اأن احلكومة عملت على اإيجاد حل توافقي يف هذا 
ال�صدد، بتخفيف عدد اجلرائم التي حتول دون اإمكانية مزاولة 
الن�صاطات التجارية، ول�صيما بالن�صبة لل�صباب املقبلني على 
خمتلف اأجهزة الت�صغيل، والذين كثريا  ما يجدون اأنف�صهم 
ب�صبب  عمومية،  منا�صب  ل�صغل  الرت�صح  من  حمرومني 
�صوابقهم الق�صائية بل وحتى العمل لدى اخلوا�ض كذلك.  
لذمة  تربئة  ي�صكل  العقوبة  ق�صاء  فاإن  زيادة على ذلك، 
اأمام املجتمع، ولي�ض من املقبول حرمانه من  املحكوم عليه 
احلالت  فيما عدا  رزقه،  منه  يكت�صب  ن�صاط جتاري  مزاولة 
التي ين�ض عليها القانون، بل اإن ال�صيا�صة العقابية املنتهجة 
املهنيني  والتعليم  التكوين  ور�صات  يف  اإعداده  على  تقوم 
بعد  املهني،  الو�صط  يف  اإدماجه  اأجل  من  ال�صجون  داخل 

ق�صائه فرتة العقوبة.
حماربة  يف  الإجراء  هذا  �صي�صاهم  اأخرى،  جهة  ومن 
التجارة املوازية من خالل اإدماج العديد منهم �صمن الأطر 

القانونية ملزاولة الأن�صطة التجارية. 
الطابع  ذات  العمومية  املوؤ�ص�صات  اإعفاء  �صبب  عن  اأما 
اأنه  فاأو�صح  القانونية،  الإ�صهارات  من  والتجاري  ال�صناعي 
يكمن يف اأنها ل تزاول ن�صاطا جتاريا باملعنى ال�صحيح للكلمة، 
التي  العمومية  ففي غالب الأحيان تتحمل تبعات اخلدمة 
اأنها  كما  مالية،  اإعانات  مقابل  الدولة  عن  عو�صا  بها  تقوم 
ال�صاري  للت�صريع  طبقا  بها،  خا�صة  حما�صبية  لرقابة  تخ�صع 

املفعول.
وبخ�صو�ض البطاقية الوطنية للغ�صا�صني، اأكد ال�صيد ممثل 
احلكومة اأن كل تاجر خمالف يقوم بت�صوية و�صعيته ُي�صحب 
ا�صمه من هذه البطاقية،  ونوه باأهمية هذه البطاقية كاإجراء 
ب�صكل  مل�صاهمتها  الغ�ض،  اأفعال  فعال �صد خمتلف  ردعي 
حم�صو�ض يف تخفي�ض عدد املخالفات وبخا�صة تلك املتعلقة 

بعمليات التجارة اخلارجية.
وب�صاأن الإ�صهار القانوين يف ال�صجل التجاري، اأو�صح اأن 
القانون التجاري ين�ض على اأن الإ�صهار اإجراء اإجباري على 

م�صتوى املركز الوطني لل�صجل التجاري.
القانونية،  الإ�صهارات  على  املطبقة  التعريفة  وبخ�صو�ض 

اأو�صح ال�صيد ممثل احلكومة اأنها موحدة رغم �صدور الن�صرة 
الر�صمية لالإعالنات القانونية باللغتني الوطنية والأجنبية.

ال�صيد  فاأكد  الإلكرتوين،  التجاري  ال�صجل  عن  اأما 
هو  التدبري  هذا  تكري�ض  من  الهدف  اأن  احلكومة  ممثل 
اإ�صدار  طرق  من حيث  �صيما  ل  التجاري،  ال�صجل  �صبط 

م�صتخرجات ال�صجالت التجارية وكذا تاأمينها.
وب�صاأن عدم الن�ض على غرامة ال�صلح يف املادة )37( من 
ن�ض القانون، اأو�صح ال�صيد ممثل احلكومة اأن التاجر الذي 
تبعا  التجاري  �صجله  م�صتخرج  بيانات  بتعديل  يقوم  ل 
القانونية،  اأو حالته  التي يحدثها على و�صعيته  للتغريات 
ل يكون قد ارتكب جمرد تهاون اأو اإغفال، واإمنا اأخل بقواعد 

املمار�صة التجارية، ومن ثم ل ميكن تفعيل غرامة ال�صلح. 
وبخ�صو�ض التجارة املوازية، اأكد ال�صيد ممثل احلكومة اأن 
هذه امل�صاألة تخ�ض الأمن العمومي، باعتبار اأن قطاع التجارة 
اأنه  خمول ملراقبة و�صبط الن�صاطات التجارية القانونية. غري 
الربنامج  اإطار  يف  برنامج  �صطر  الظاهرة،  هذه  على  وللق�صاء 
على  التجارية  الف�صاءات  من  العديد  لإن�صاء  اخلما�صي 
 600 من  اأكرث  اإجناز  مت  الإطار،  هذا  ويف  اأنواعها.  اختالف 
�صوق مغطى، و1000 هيكل جتاري، ف�صال عن تهيئة اأكرث 
نوعية �صت�صهم يف  قفزة  1500 �صوق وطني، ويعد هذا  من 
منا�صب  من  العديد  خلق  وكذا  امل�صتهلك  حقوق  �صمان 

ال�صغل.
وب�صاأن خمابر مراقبة اجلودة والنوعية، اأو�صح ال�صيد ممثل 
احلكومة اأن القطاع يتوفر الآن على 20 خمربا ملراقبة اجلودة 
ولية،  لكل  خمرب  توفري  هو  امل�صطر  الهدف  واأن  والنوعية، 
م�صريا اإىل اأنه ثمة خمرب وطني يف طور الإجناز على م�صتوى 
املقايي�ض  توفر  �صمان  �صاأنه  من  اهلل،  عبد  �صيدي  مدينة 

واملوا�صفات املطلوبة يف املواد ال�صناعية، وتعزيز رقابتها. 
 اخلامتة

ممار�صة  قانون  لأحكام  امليداين  التطبيق  اأظهر  لقد 
 ،2004 �صنة  غ�صت   14 �صدر يف  الذي  التجارية  الأن�صطة 
بعد فرتة من و�صعه حيز التنفيذ، عدم م�صايرته للتحولت 
لزاما  فكان  البالد،  عرفتها  التي  والجتماعية  القت�صادية 
اإدخال تعديالت عليه، ملواكبة تلك التحولت والن�صجام 

معها.
القانون:  على  اأدخلت  التي  التعديالت  �صمن  ومن 
اإىل   )14( ع�صرة  اأربع  من  واجلنايات  اجلنح  عدد  تقلي�ض 
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واإعفاء  ق�صائيا،  امل�صبوقني  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة   ،)6( �صت 
ال�صباب  ت�صغيل  دعم  جهاز  اإطار  يف  املن�صاأة  املوؤ�ص�صات 
الوطنية  الوكالة  ال�صباب،  ت�صغيل  لدعم  الوطنية  )الوكالة 
للتاأمني على  الوطني  ال�صندوق  امل�صغرة،  القرو�ض  لت�صيري 
القانوين  الإيداع  عن  املرتتبة  احلقوق  دفع  من  البطالة( 
املوالية   )3( �صنوات  الثالث  خالل  ال�صركة  حل�صابات 

لقيدها يف ال�صجل التجاري.
وفيما يخ�ض تنظيم العطل الأ�صبوعية وال�صنوية ل�صمان 
عن  التوقف  تاأطري  مت  ال�صتهالكية،  باملواد  املواطن  تزويد 
ردع  خالل  من  الفرتة،  هذه  يف  التجارية  الأن�صطة  ممار�صة 
كل من ل يحرتم التوقف عن ممار�صة ن�صاطات اأخرى اأثناء 
ملدة  املحددة  الأحكام  يحرتم  ل  ومن  جهة،  من  العطل 
جهة  من  الن�صاطات  لبع�ض  التجاري  ال�صجل  �صالحية 
اأخرى، وهي تعديالت ينتظر اأن تكون اأداة لدعم الأن�صطة 

التجارية وتفعيلها ميدانيا.
ذلكم، �صيدي الرئي�ض املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 
جمل�ض الأمة املوقر، هو التقرير التمهيدي الذي اأعدته جلنة 
ن�ض  حول  الأمة،  ملجل�ض  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون 
القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 04-08، املوؤرخ يف 27 
 ،2004 �صنة  غ�صت   14 املوافق  جمادى الثانية عام 1425 
املعرو�ض عليكم  التجارية،  الأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط  املتعلق 

للمناق�صة، �صكرا �صيدي الرئي�ض.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
تالوته التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

واملخ�ص�ض  اجلل�صة  هذه  من  الثاين  اجلزء  اإىل  ننتقل 
العمري  ال�صيد  الأول،  للمتدخل  والكلمة  العام  للنقا�ض 

لكحل.

ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  لكحل:  العمري  ال�سيد 
اهلل الرحمـن الرحيم و�صلى اللـه و�صلم على �صيدنا حممد 

النبي الكرمي.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل وزير التجارة الفا�صل،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،
ال�صيدات وال�صادة املرافقني ملعايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض املوقر،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،
بادئ ذي بدء، اأتوجه بال�صكر اجلزيل ملعايل وزير التجارة 
على العر�ض القيم الذي قدمه لنا حول م�صروع قانون يعدل 
الثانية  27 جمادى  املوؤرخ يف   ،08-04 رقم  القانون  ويتمم 
عام 1425 املوافق 14 غ�صت �صنة 2004، املتعلق ب�صروط 

ممار�صة الأن�صطة التجارية.
التقرير  اللجنة املخت�صة على  اأ�صكر رئي�ض واأع�صاء  كما 

التمهيدي املتلو على م�صامعنا، قبل قليل.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

مناق�صته  ق�صد  اليوم  اأيدينا  بني  الذي  امل�صروع  هذا  اإن 
والت�صويت عليه، يعد من اأهم املوا�صيع يف حياة اأية اأمة 
تبادل  على  التجارة  ترتكز  اإذ  املعمورة،  هذه  جمتمع يف  اأو 
طرفني  بني  حتدث  التي  والتبادلت  اخلدمات،  اأو  ال�صلع 
»تعترب جتارة ثنائية« اأو بني اأكرث من طرفني فهي »جتارة متعددة 
اجلوانب« ثم اخرتاع املال لت�صهيل عملية التجارة ويف الع�صر 
الإلكرتونية،  والتجارة  الئتمان  بطاقات  اأدخلت  احلديث 
لت�صهيل تداول الأ�صهم التجارية وعمليات ال�صراء الفورية، 
بتبادل  التجارة  الأمر، عندما ظهرت  بادئ  بعدما كانت يف 

ال�صلع، »ب�صاعة مقابل اأخرى« اأو ما ي�صمى باملقاي�صة.
وقد عّرف ابن خلدون التجارة يف مقدمته امل�صهورة، باأنها 
حماولة الك�صب بتنمية املال و�صراء ال�صلع بالرخي�ض وبيعها 
�صلعة  بيع  هو  التجارية  الأعمال  اأب�صط  يكون  وبذا  بالغالء 

بثمن اأكرب ويكون الفرق هو الربح.
من  يبتغون  الأر�ض  يف  ي�صربون  »واآخرون  تعاىل:  وقوله 

ف�صل اهلل« �صورة املزمل الآية 20؛
من  ف�صال  تبتغوا  اأن  جناح  عليكم  »لي�ض  تعاىل:  وقال 

ربكم« �صورة البقرة الآية 198؛
وقوله �صبحانه وتعاىل: »فاإذا ق�صيت ال�صالة فانت�صروا يف 

الأر�ض وابتغوا من ف�صل اهلل« �صورة اجلمعة الآية 10.
اإيالفهم  قري�ض  »لإيالف  وجل:  عز  �صبحانه  قال  وكما 
الذي  البيت  هذا  رب  فليعبدوا  وال�صيف  ال�صتاء  رحلة 

اأطعمهم من جوع واآمنهم من خوف« �صورة قري�ض.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

التجارية عرفت تطورا وحركية يف مفهومها  اإن الأن�صطة 
معناها  يف  ينح�صر  لغويا  التجارة  فمفهوم  القانوين، 
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واملنتج،  امل�صتهلك  بني  الو�صاطة  عملية  اأي  القت�صادي، 
املفهوم  اإىل  بالإ�صافة  ي�صمل  القانوين  معناها  اأن  حني  يف 
بل  التجاري،  القانون  ينظمها  جتارية  اأعمال  القت�صادي، 
اأكرث من هذا هناك جمموعة من الأعمال التي كانت تعترب 
مدنية ثم مت �صمها اإىل العمل التجاري، وعلى �صبيل املثال 
يف  التو�صع  فهذا  العقار،  بيع  وعملية  البرتول  ا�صتخراج 
نتيجة  التجارية وهذه احلركية يف مفهومه، جاءت  الأعمال 
للتطور القت�صادي والجتماعي واملايل الذي جعل البع�ض 

يقول باأن القانون التجاري هو قانون الأعمال ب�صفة عامة.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

يخلو من  يكاد  العاملية، ل  التجارة  منظمة  احلديث عن 
القطاع  هذا  على  للم�صرفني  بالن�صبة  املتناق�صات  بع�ض 
الهام والهام جدا، كما اأ�صرنا �صابقا، والوقت الطويل الذي 

ا�صتهلكناه يف املفاو�صات مع هذه الهيئة دون جدوى.
اإن هذه املنظمة تعترب من اأ�صغر املنظمات عمرا، حيث 
العامة  التفاقية  خليفة  وهي  فقط،   1995 �صنة  يف  اأن�صئت 
اأعقاب  يف  اأن�صئت  والتي   )GATT( اجلمركية  للتعريفة 
التجارة  منظمة  تاأ�صي�ض  جاء  الثانية، حيث  العاملية  احلرب 
التجارة  يف  ا�صتثنائيا  منوا  العامل  �صهد  اأن  بعد  العاملية 
�صنويا،  باملائة  العاملية، فقد زادت �صادرات الب�صائع بـ 0.6 
و�صاعدت )GATT( منظمة التجارة العاملية على اإن�صاء نظام 

جتاري قوي ومزدهر، مما �صاهم يف منو غري م�صبوق.
ومن اأهداف هذه املنظمة هو اإقامة عامل اقت�صادي قوي 
يعلم  كالهما  وامل�صتهلك  فاملنتج  وال�صالم،  الرخاء  ي�صوده 
�صمان  مع  بال�صلع،  امل�صتمر  الإمداد  ب�صمان  التمتع  اإمكان 
وموادها  ومكوناتها  ال�صنع  تامة  املنتجات  من  اأو�صع  اختيار 
من  كل  ي�صمن  وبذلك  اإنتاجها،  بخدمات  وكذلك  اخلام 
املنتجني وامل�صدرين اأن الأ�صواق اخلارجية �صتظل مفتوحة 
لتالئم  الأ�صواق  حماية  على  تعمل  اأنها  كما  دائما،  لهم 

خمتلف م�صتويات املعي�صة والتنمية.
�صيدي الرئي�ض،

فاإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تاأخرنا لهذا اليوم؟ ال�صوؤال 
موجه طبعا ملعايل وزير التجارة.

وهل ن�صتطيع القول باأن القطار قد فاتنا؟
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ت�صكل  التي  البلدان  من  املعترب  للعدد  ت�صفحي  عند 
هذه الهيئة والبالغ عددها 152 دولة، من خمتلف القارات 

بلدانا  فنجد  العاملية  التجارة  من  باملائة   90 من  اأكرث  متثل 
عربية واإفريقية منها: الأردن - الإمارات - اأنغول - اأوغندا 
قطر -  تون�ض - عمان -   - الطوغو   - تنزانيا   - البحرين   -

البنني  - ت�صاد - �صرياليون.
ويطرح �صوؤال هنا ب�صكل اآخر يا معايل الوزير، هل هذه 

البلدان اأح�صن منا حال؟
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

اأ�صلط ال�صوء على بع�ض النقاط  اأن  اأ�صت�صمحكم عذرا 
وهي  الوطني  اقت�صادنا  على  �صلبي  ب�صكل  توؤثر  اأراها  التي 

كالتايل:
اأول، التهريب:  يعترب التهريب خطرا بليغا على القت�صاد 
ال�صميم  يف  مي�صه  ما  وهذا  كبريا  �صررا  به  ويلحق  الوطني 
الجتماعية،  القت�صادية،  املالية،  امل�صتويات:  كل  وعلى 

ال�صحة العمومية، الثقافية.
واجب  الوطني  القت�صاد  حماية  اأن  يت�صح  هنا  ومن 

مقد�ض و�صرورة حتمية لزمة.
اأ�ص�ض  متتني  يف  وموؤثر  بارز  دور  واجلمارك  ولل�صرطة 
املتعددة،  لن�صاطاتهما  ممار�صاتهما  خالل  من  القت�صاد، 
على  اأخطار  من  له  ملا  التهريب،  مبكافحة  يتعلق  ما  خا�صة 
املادية  الو�صائل  كل  بذلك  م�صخرين  الوطني،  القت�صاد 
التهريب  ظاهرة  ولأن  والقانونية،  والإعالمية  والب�صرية 
اأي  البعيد،  الأزل  منذ  ظهرت  بل  الن�صاأة  حديثة  لي�صت 
واأن  عامة،  ب�صفة  والقت�صاد  خا�صة  ب�صفة  التجارة  بظهور 
هذه الظاهرة مل جتد من يردعها يف بدايتها، فاأخذت تتطور 
وتتاأقلم مع جميع  العامل  يعرفه  الذي  التكنولوجي  بالتطور 
الظروف القت�صادية لكل دولة، حيث متكنت من معاي�صة 
تعرفه  الذي  والتخلف  املتقدمة  الدول  تعرفه  الذي  التطور 
اأكرب ربح ممكن ويعمل  اإن هدفها هو حتقيق  النامية،  الدول 
على حتطيم اقت�صاد البالد، وذلك باإف�صال ال�صيا�صة الرامية 
حلماية املنتوجات الوطنية اأو تدعيم اأ�صعار املواد الأ�صا�صية، 
وذلك من خالل  الجتماعية  القيم  يعمل على هدم  كما 
ت�صلل بع�ض املنا�صري والأفالم املخلة بالآداب، تقوم بخلق 
اإدخال الأ�صلحة مبختلف  ا�صطرابات داخلية، وهذا ب�صبب 
اأنواعها، والذي زاد من حدة هذه الظاهرة هو ال�صطرابات 
كل  يف  والتفاوت  اليوم  العامل  ي�صهدها  التي  ال�صيا�صية 

املنتوجات بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة.
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ال�صيد الرئي�ض املحرتم،
معايل وزير التجارة الفا�صل،
ال�صيدات وال�صادة الأكارم،

الدول واملناطق  العديد من  التهريب ظاهرة تعاين منها 
هذه  فنجد  متفاوتة،  بن�صب  واإن  العامل،  يف  احلدودية 
يعيق  ما  غالبا  ه�ض،  حدودي  اقت�صاد  على  تعي�ض  املناطق 
والجتماعي  القت�صادي  ن�صيجها  ويعر�ض  احل�صاري  منوها 

لالنهيار.
اأ�صكال  تنامي  موؤخرا  عرفت  التي  احلدودية  فمناطقنا 
مقدمتها  يف  ال�صرعية  غري  التجارية  املمار�صات  من  عديدة 
التهريب، هذا ال�صبح املدمر الذي زاد من معاناتها واأ�صبح 

ي�صكل خطرا وا�صحا على ال�صناعات الوطنية واجلهوية.
بالعملة  ا�صتريادها  مت  املهربة  املواد  هذه  واأن  ل  كيف 
خزينة  طرف  من  مدعمة  هي  الوقت  نف�ض  ويف  ال�صعبة، 

الدولة؟!
ت�صهدها  التي  اخلطرية  الظاهرة  اإىل  التنبه  يجب  كما 
�صواحلنا ال�صرقية يف نهب املرجان من هذه الأماكن، حتت 
بالزوارق اخل�صبية  ذريعة �صيد ال�صمك ومتويه عر�ض البحر 
متناول  يف  املرجان  نهب  عمليات  واأ�صحت  ال�صغرية 
ويخرتقون  املعزولة  ال�صواطئ  يختارون  حمرتفني،  غطا�صني 
عن  التخلي  بعد  مرتا،   60 عمق  اإىل  املرجانية  ال�صعاب 
النهب التقليدي بالق�صبان احلديدية، هذا ما تناولته و�صائل 
انت�صال جثة طافية على  بعد  الأخري،  الأ�صبوع  الإعالم يف 

�صطح البحر، ب�صاطئ البطاح يف بلدية بن مهيدي.
واإذا كانت البلدان املتقدمة متلك الو�صائل والإمكانيات 
الالزمة ملواجهة اأو�صاع وخملفات التهريب على اقت�صادياتها، 
ي�صتوعب  مل  املوؤ�صرات،  من  العديد  على  وبناء  بلدنا  فاإن 

اخلطورة احلقيقية على هذه الظاهرة.
اإل اأنني ومن هذا املنرب - �صيدي الرئي�ض - ننا�صد جميع 
القوى الفاعلة يف امليدان، اأن ت�صاعد القائمني على مكافحة 
هذه الظاهرة والتن�صيق فيما بينهم والعمل كرجل واحد يف 
احلدودية  املناطق  �صكان  اإهمال  ودون  هوادة،  دون  امليدان 
نظرا خلطورة التهريب وما ميكن اأن يجلبه من خماطر، كرتويج 
املخدرات والأ�صلحة التي ت�صاعد على تطور اجلرمية داخل 

املجتمع.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ثانيا، التهرب ال�صريبي: علما اأن ال�صريبة هي عبارة عن 

م�صاهمة مالية اإجبارية يقوم بدفعها الأفراد ب�صفة نهائية دون 
ظاهرة  عنه  نتج  ال�صرائب،  واأنواع  نطاق  تو�صع  ومع  مقابل، 

خطرية...

لأنك  ال�صيء  بع�ض  الخت�صار  رجاء  الرئي�ص:  ال�سيد 
اأطلت كثريا، بودنا اأن تركز على مو�صوع القانون، تف�صل.

ال�سيد العمري لكحل: �صاأخت�صر ال�صيد الرئي�ض.
التي  ال�صائكة  املوا�صيع  من  هي  املوازية:  التجارة  ثالثا، 
تنهك م�صجع اأغلب القت�صاديات احلالية، لكونها ت�صتغل 
خارج الرقابة وت�صتع�صي ال�صيطرة عليها وت�صاهم يف خلخلة 
املوازين وتعرف تزايدا مطردا تغذيه الرغبة الأكيدة يف ربح 

�صريع معفى من ال�صرائب والر�صوم واملكو�ض.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

رابعا، ال�صترياد: ل يخفى على اأحد اأن اأ�صواقنا الوطنية 
اأ�صبحت مليئة باملنتجات املغ�صو�صة واملقلدة، بل اإن الكثري 
منها �صار ولي�صت له منافع، خ�صو�صا املواد الغذائية ومواد 

التجميل وغريها.
ال�صيد الرئي�ض،

على  م�صكورة  وهي  موؤخرا،  اإعالمنا  و�صائل  طالعتنا  قد 
من  باحلجر  مملوءة  حاويات  جلب  موردينا  اأحد  باأن  ذلك، 
احل�ض  هو  فاأين  كذلك  الأمر  كان  فاإذا  ال�صعبية،  ال�صني 
يحملون  اأنهم  مادام  الديني  الوازع  هو  واأين  الوطني؟ 
�صف  الدولة؟  هيبة  هي  اأين  كذلك  اجلزائرية؟  اجلن�صية 
اإىل ذلك الفواتري امل�صخمة التي ت�صتعمل من طرف هوؤلء 

الأ�صخا�ض يف البلدان الآ�صيوية؟
ال�صيد الرئي�ض،

واجلماعات  الداخلية  وزير  ملعايل  الأخري  الت�صريح  اإن 
املحلية، باأنه �صيتم و�صع كل الآليات الالزمة للق�صاء على 
التجارة املوازية قبل حلول �صهر رم�صان املقبل، ونحن 

ل تف�صلنا اإل اأيام معدودات عن هذا ال�صهر الكرمي.
�صوؤايل �صيدي الوزير:

هل هناك تن�صيق بينكم وبني وزارة الداخلية واجلماعات 
املحلية لتخاذ هذه الإجراءات حتى يت�صنى لهوؤلء الباعة 

ت�صوية و�صعياتهم جتاه الإدارة؟
وهل جندت م�صاحلكم اأعوان التفتي�ض واملراقبة للق�صاء 
كلما  امل�صتهلك  من  تنال  فتئت  ما  التي  املمار�صات  على 
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حلت املنا�صبات والأعياد؟
ال�صيد وزير التجارة املحرتم،

ت�صجل  مازالت  بالدنا  اأن  اعتقادي  يف  التربيد:  غرف 
املواد  يحفظ  الذي  احل�صا�ض  القطاع  هذا  يف  كبريا  �صعفا 
ال�صتهالكية لفرتة زمنية طويلة، واأن نظام ال�صبط والتخزين 
الريفية قد  الفالحة والتنمية  اأعتمد من طرف وزارة  الذي 
ف�صل ح�صب ما يبدو واإل كيف نف�صر املنتوجات الفالحية 

التي تتلف بالأطنان؟
�صيدي الرئي�ض،

تعترب  البي�صاء  اللحوم  منتجو  تكبدها  التي  اخل�صائر  اإن 
هذا  اأ�صعار  انهيار  نتيجة  باملاليري،  نقل  مل  اإن  باملاليني 
الإنتاج، حيث تدنى �صعر حلم الدجاج اإىل احل�صي�ض، هذا 
ما ارتاح له امل�صتهلك طبعا، لكن يجب النظر للطرف الآخر، 
والتحكم  ل�صبط  تتدخل  اأن  الدولة  ي�صتلزم على  هنا  ومن 
يف الأ�صعار ول ميكن اأن ندع اأ�صواقنا لل�صما�صرة واملحتالني 
يعبثون فيها كما ي�صاوؤون، واإن ا�صتقرار ال�صوق واحلفاظ على 

اأمن املواطن وراحته من مهام الدولة لوحدها.
وللق�صاء على هذه الإ�صكالية القائمة، اأقرتح على ال�صيد 

الوزير اأن يكون هناك:
- �صوق اجلملة للدواجن.

- اإن�صاء وحدات للتربيد واحلفظ.
اأنه  اأرى  وبذلك  املربني  كل  مطلب  هو  القرتاح  هذا 

اأ�صبح �صرورة ملحة.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء »وقل اعملوا ف�صريى اللـه 
عملكم ور�صوله واملوؤمنون« �صدق اهلل العظيم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد العمري لكحل؛ بودي اأن 
يعمل اجلميع على الذهاب مبا�صرة اإىل املو�صوع، اجلوانب 
راأ�صا  اإذهبوا  علينا،  توفروها  اأن  بودنا  باملقدمات  املتعلقة 

للمو�صوع، وركزوا يف النقا�ض على املواد مادة، مادة.
الكلمة  الثاين،  املتدخل  هو  قا�صي  القادر  عبد  ال�صيد 

لك.

ال�سيد عبد القادر قا�سي: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اللـه 
اآله  وعلى  واملر�صلني  الأنبياء  خامت  حممد  �صيدنا  املر�صلني، 

و�صحبه ومن تبعه بالإح�صان اإىل يوم الدين، اأما بعد؛
�صيدي الرئي�ض،

معايل وزير التجارة، ممثل للحكومة،
معايل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،
اأزول اأمقران فالون.

�صيادة الرئي�ض املحرتم،
وجل  عز  اللـه  اأدعو  اأن  مداخلتي،  تالوة  قبل  دعني 
لل�صيد  العاجل  ال�صفاء  رحمته  من  طالبا  مت�صرعا جلاللته، 
اأهله  بني  ليعود  اجلمهورية،  رئي�ض  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
وع�صريته و�صعبه، لأن اجلزائر يف الوقت الراهن حتتاج قبل 

اأي وقت م�صى اإىل ال�صتقرار والهدوء وال�صكينة.
ويف اجلهة املقابلة، �صيادة الرئي�ض، دعني اأعلن عن عدم 
ر�صائي واأغلبية ال�صعب اجلزائري، بتعامل ال�صلطة جتاه  هذا 
اجلانب  خا�صة  معاجلته،  يف  وال�صبابية  بالغمو�ض  امل�صاب 

الإعالمي والت�صايل اخلا�ض مبر�صه...

ال�سيد الرئي�ص: اإرجع للمو�صوع رجاء، تف�صل.

هناك  الرئي�ض،  �صيادة  �صكرا  قا�سي:  القادر  ال�سيد عبد 
نقطتان، قد تكونان خارجتني عن املو�صوع، اإن راأيتم ذلك 

ف�صاأوقف املداخلة.
�صيادة الرئي�ض،

كرئي�ض  الرئي�ض،  �صيدي  اأنتم،  اأبلغكم  اأن  اأي�صا  دعني 
وقلقي  وامتعا�صي  ر�صاي  بعدم  يل،  ورئي�ض  املجل�ض  لهذا 
على نتائج التقرير املوجه لكم حول ت�صرف ال�صيدة رئي�صة 
�صررا  واأحلقت  بها  منيت  التي  ولالإهانة  بومردا�ض،  جامعة 
معنويا يل كع�صو لهذا املجل�ض املوقر، دون اأن نتخذ �صدها 

اأي �صيء، ول حتى اأن تتكرم بالعتذار!

للمو�صوع،  اإرجع  القادر،  عبد  ال�صيد  الرئي�ص:  ال�سيد 
وتكلم فقط يف قانون التجارة، هذه الأمور لي�ض اإطارها الآن 
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يف هذه القاعة، تف�صل!

ال�سيد عبد القادر قا�سي: �صكرا �صيدي الرئي�ض، �صكرا 
جزيال.

اجلانب  مت�ض  فاإنها   - الرئي�ض  �صيادة   - مداخلتي  اأما 
التوازنات  يف  املفقودة  احللقة  باعتباره  فقط،  ال�صتريادي 
ال�صلع  نوعية  يف  الزاوية  وحجر  والطلب  العر�ض  يف  الكربى 

واخلدمات املقدمة للمواطن والأ�صعار املطبقة عليها.
العاملية: التجارة  منظمة  اإىل  الن�صمام   -  1

يبدو،  �صيدي الرئي�ض، معايل الوزير، اأن اجلزائر مل تقدم 
رغم  العاملية،  التجارة  منظمة  اإىل  لالن�صمام  جديدا  ملفا 
عليها  تتح�صل  اأن  املمكن  من  التي  واملنافع  المتيازات 
من خاللها، بالإ�صافة اإىل م�صاحة املناورة املتاحة لها، دون 
اأي مبداإ تتخذه اجلزائر كخط ل يقبل جتاوزه،  التنازل عن 
وبالتايل نتمكن من ب�صط توجه البالد باجتاه اقت�صاد ال�صوق 
غرار  على  عناء  دون  اخلارجي  ال�صتثمار  وجلب  ال�صحيح 
البلدان املجاورة، بدل من ذلك هرولنا - �صيدي الرئي�ض - 
اجتاه  يف  �صراكة  اتفاق  معه  واأم�صينا  الأوروبي  الحتاد  نحو 
التعريفة  خف�ض  جراء  اخلارجية  املداخيل  قل�ض  مما  وحيد، 
اجلمركية، ويف اجلهة املقابلة اأي�صا - �صيادة الرئي�ض - �صاهم 
يف زيادة الركود القت�صادي والتجاري نحو البلدان مو�صوع 
الأوروبية  للب�صائع  م�صتهلكني  اأ�صبحنا  وبالتايل  التفاقية، 

وغالبا ما تكون ثالثية بالأ�صعار املرتفعة واجلودة املتوا�صعة.
لهذا، �صيادة الرئي�ض، معايل الوزير، بات من ال�صروري 
والعمل على  العميق،  ال�صبات  ن�صتيقظ من هذا  اأن  اليوم 
ال�صغط على املنظمة العاملية للتجارة بوا�صطة الدول الأخرى 
رئي�ض  فخامة  ثقل  وبوا�صطة  املتميزة  عالقاتنا  وبوا�صطة 
اجلمهورية والبلدان ال�صديقة وال�صقيقة التي مل ت�صتفد من 

هاته المتيازات املمنوحة للمنظمة.
اخلارجية  لال�صتثمارات  اقت�صادنا  فتح  على  العمل   - 
اآخذين بعني العتبار قاعدة 49/51 اإل يف البنود اأو املواد 
اأما  فقط  الباطنية  واملواد  والبرتول  كالفالحة   ال�صيادية: 
مثال:  يف  لال�صتثمار  كلية  حتريرها  فيجب  الأخرى  البنود 

الفندقة وال�صياحة واخلدمات وغريها.
للتجارة  وعربية  قارية  منظمة  اإن�صاء  على  العمل   - 

وامل�صاهمة يف اإن�صائها.
 - العمل على تهذيب منظومتنا الت�صريعية، وفق املعايري 

الدولية وهنا بداأت هذه العملية.
الوطنية  للكفاءات  الفعلي  التن�صيط  على  العمل   -
املقيمة باخلارج، ودعوتها لال�صتثمار يف الوطن، والعمل على 

نقل التكنولوجيا واملعرفة.
- العمل على تن�صيط اإنتاج �صناعي وزراعي وخدماتي 

قابل للت�صدير واملناف�صة.
�صيادة الرئي�ض املحرتم،

معايل الوزير،
ال�صركات  اأن  باعتبار  العمومي  ال�صتثمار  يخ�ض  فيما 
قيمة  وجلب  مايل  عناء  دون  ال�صتثمار  مبقدورها  العمومية 
من  احلد  يف  امل�صاهمة  اأو  املالية  ملوازناتها  �صواء  م�صافة، 
امل�صاربة والكبح من الت�صخم املايل، بات علينا ال�صتئنا�ض 
طلبات  لإ�صباع  يكفي  ل  ال�صناعي  ن�صيجها  اأن  طاملا  بها 
ال�صوق الوطنية من املواد، اإن كانت هذه الأخرية، اأوؤكد اإن 

كانت هذه الأخرية تتمتع ب�صحة مالية قادرة على ذلك.
�صيادة الرئي�ض املحرتم،

اخل�صخ�صة  �صرعة  كذلك  منا  ا�صتوجب  الباب  هذا  يف 
كال�صني  البلدان  ببع�ض  اقتداء  اله�صة،  للموؤ�ص�صات  اإل 
بني  ال�صريفة  املناف�صة  فر�صة  اإتاحة  مع  وغريهما  وماليزيا 
واخلدمات  ال�صلع  اإنتاج  واخلا�ض يف  العمومي  القطاعني 
منها  خا�صة  الدولية،  لالأ�صواق  بها  الولوج  اأو  والدخول 

العربية والإفريقية.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
ال�صاملة: التنمية  �صيا�صة  على  وتاأثريه  الف�صاد   - 2

بعد  على  بجانبنا  يجري  ما  روؤية  الوزير،  معايل  يوؤرقني، 
وبتواطوؤ اجلميع، وهي عملية  اأنظار اجلميع  200 مرت وحتت 
على  العمل  يجب  لهذا  املوازية،  ال�صعبة  العملة  تبديل 
يف  املنا�صب  املناخ  توفري  على  والعمل  قوة  بكل  حماربتها 

الأماكن املنا�صبة لهذه العملية.
�صيادة الرئي�ض،

اإن الإ�صالحات - مهما كان نوعها - التي بادر بها فخامة 
رئي�ض اجلمهورية، يبقى جناحها مرهونا ومرتبطا ع�صويا مبدى 
الف�صاد  حماربة  يف  ومبا�صرة  �صل�صة  بطريقة  وتفانينا  جناعتنا 
وملعان  �صورة  تتاأثر  ل  حتى  وذلك  هوادة  دون  واملف�صدين 
البالد يف اخلارج وبتفعيل الرت�صانة واملنظومة القانونية ذات 
العالقة وكبح املتورطني يف الف�صاد والختال�صات، مع اإظهار 
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اخلا�صة  التحقيقات  نتائج  والدويل  الوطني  العام  للراأي 
�صوناطراك، ومركب الريا�ض - والطريق ال�صيار وغريها.

واأخريا - �صيدي الرئي�ض - وطماأنة لقلبي وراحة خلاطري، 
التي  نهاية مداخلتي هذه بطرح بع�ض الأ�صئلة  اأت�صرف يف 

تراودين وهي كالتايل:
الغمو�ض يف  التخلي عن هذا  باإمكان احلكومة  1( هل 
ال�صاأن القت�صادي، بو�صع اأ�صاليب اإدارتها لل�صوق الوطني، 

بانتهاج اأمناط وا�صحة يف النفتاح اأو العك�ض؟
لالن�صمام  تاأخريها  يف  ومال  وقتا  اجلزائر  خ�صرت   )2
للمنظمة العاملية للتجارة، هل باإمكاننا تدارك هذه اخل�صارة؟
والإبقاء عليها   49/51 قاعدة  اإزالة  تفكرون يف  3( هل 

اإل يف القطاعات ال�صرتاتيجية فقط؟
املوازية  املواقع  لإزالة  بعد  يحن  مل  الوقت  هل   )4

ل�صوق العملة ال�صعبة؟
ل�صتقبال  احلكومة  بها  قامت  التي  التح�صريات  ما   )5
امل�صاربة  وحماربة  ال�صلع  توفري  من  املعظم  رم�صان  �صهر 

وغالء املواد؟
�صيدي الرئي�ض،

تلكم هي مداخلتي، لكم مني جزيل ال�صكر والعرفان، 
بارك اهلل فيكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ الكلمة 
لل�صيد حممد نوا�صر.

املحرتم؛  الرئي�ض  �صيدي  �صكرا  نوا�سر:  ال�سيد حممد 
ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير التجارة، ممثل احلكومة وم�صاعدوه،
زميالتي، زمالئي،

اجلمع الكرمي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
بادئ ذي بدء، متنياتي بالعودة ال�صريعة وامليمونة لفخامة 
اأر�ض  اإىل  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ض 

الوطن.
ويقت�صر على  �صيكون خمت�صرا وخمت�صرا جدا  تدخلي 

بع�ض املقرتحات اخلا�صة باملو�صوع.
احلكومة  بها  تقوم  التي  اجلبارة  املجهودات  نثمن  اأول، 
والتي  املراقبة  عملية  خا�صة  التجارة،  وزارة  خاللها  ومن 
وهذا حفاظا  تدخل،  األف   600 2012 حوايل  �صنة  بلغت 
الأ�صواق  تنظيم  عملية  وكذا  املواطن،  و�صحة  �صالمة  على 
وخلق  الالقانونية،  التجارية  املمار�صات  على  والق�صاء 
ف�صاءات مالئمة للن�صاطات التجارية يف كل بلديات الوطن، 

وهذا لي�ض بالأمر الهني.
ونلح على املوا�صلة وال�صتمرارية  يف هذا املنهاج، خا�صة 
واإياكم  ونحن مقبلون على �صهر رم�صان املعظم، جعلنا اهلل 

ممن يوفق يف �صيامه وقيامه.
 08-04 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  ن�ض  جاء 
ليتما�صى والتحولت القت�صادية التي تعرفها البالد وكذا 

خلق منا�صب ال�صغل.
التجاري  ال�صجل  بتكري�ض  اخلا�ض  الإجراء  نزكي 
احل�صابات  باإيداع  اخلا�صة  املادة  وتعديل  الإلكرتوين 
اإىل  املحاكم  داخل  واملتاهات  الغرامة  من  الجتماعية 
لفائدة  املوجهة  الإجراءات  وكذا  ردعي،  كاإجراء  ال�صلح 

دعم ال�صتثمار.
دائما من  وهذا  القرتاحات،  بع�ض  لدي  الوزير،  معايل 
دائمة  واقت�صادية  جتارية  وحركة  �صغل  منا�صب  خلق  اأجل 

منها:
- جتارة املقاي�صة مع دولة مايل والنيجر بالن�صبة لتمرنا�صت 
قائمة  بتو�صيع  وذلك  اأكرث،  ت�صجيعها  يجب  التي  واأدرار 
الب�صائع ال�صادرة والواردة اإلينا، لأن هذا النوع من التجارة 
ميت�ض يدا عاملة كبرية والتي تفتقر اإىل م�صانع اأو مقاولت 

كربى.
- منح امتيازات للخوا�ض خللق ف�صاءات جتارية، منها: 
فائدة، ولو ملدة  ت�صهيالت يف منح الأرا�صي، وقرو�ض دون 
ق�صرية، واإعفاءات �صريبية، وهذا طبعا بدفرت �صروط حمدد 
على  الق�صاء  على  للم�صاعدة  وهذا  الوزارة،  من  وم�صبوط 

ال�صوق املوازية.
 )Model type( موحد  مقا�ض  على  اأ�صواق  اإن�صاء   -
واحدة  درا�صة  تكون  بلدية، حتى  �صكان كل  ح�صب عدد 

وخمطط موحد لدواعي اقت�صادية.
- ناأمل باأن تعمم غرامة ال�صلح على كل املواد الأخرى، 
نتفادى �صل�صلة الإجراءات الإدارية والتخفيف على  حتى 
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جهاز العدالة وكذا توفري اأموال اأكرث للخزينة العمومية.
هذا  يف  املبذولة  املجهودات  على  الوزير  ال�صيد  ن�صكر 
القطاع احل�صا�ض، ومن خالله كافة الطاقم احلكومي وعلى 
جهدا  يدخر  مل  الذي  الأول  الوزير  معايل  ال�صيد  راأ�صهم 
ومتنياتنا  عليه،  نطرحها  التي  الن�صغالت  بكل  للتكفل 
على  �صكرا  امل�صتعان،  واللـه  والنجاح،  التوفيق  للجميع 
ح�صن الإ�صغاء والنتباه، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

الكلمة  نوا�صر؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد حممد الطيب الع�صكري.

الرحمـن  اهلل  ب�صم  الع�سكري:  الطيب  حممد  ال�سيد 
الرحيم.

ال�صيد الفا�صل، رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد الفا�صل، وزير التجارة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة احل�صور،

اأيها اجلمع الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يهدف م�صروع القانون املعدل واملكمل لقانون 14 اأوت 
التجارية مللء  الأن�صطة  ممار�صة  �صروط  يحدد  الذي   ،2004
الفراغ املوجود يف قانون 2004، وذلك من اأجل التكيف 
مع الو�صع القت�صادي احلايل، ول �صيما يف ت�صهيل اإن�صاء 

ال�صركات وفر�ض العمل لل�صباب.
كما جاء يف تدخل معايل الوزير لدعم توظيف ال�صباب 
مت  التي  ال�صركات  اإعفاء  يقرتح  ال�صركات،  اإن�صاء  وت�صهيل 
من  واحدة  �صنة  لفرتة  املالية  البيانات  من  حديثا  اإن�صاوؤها 

تاريخ القيد يف ال�صجل التجاري.
ومن جهة اأخرى، تعفى ال�صركات التي مت اإن�صاوؤها �صمن، 
الر�صوم  دفع  من  اأي�صا   )CNAC(, )ANGEM(, )ANSEJ(

املالية  البيانات  من  القانوين  الإيداع  ب�صكليات  املرتبطة 
خالل عامني، بعد دخولها يف ال�صجل التجاري. التعديالت 
املقرتحة تتاألف ل�صيما يف اإعادة �صياغة املادة 8 من القانون 
املذكور، من خالل تعديل لئحة املخالفات واجلرائم التي 
اأن  التجاري، والواقع  ال�صجل  اأ�صحابها من حقهم يف  حترم 
هذا القانون اجلديد يهدف اإىل ال�صماح لبع�ض الأ�صخا�ض 

ال�صجل  يف  بالت�صجيل  املحكمة  قبل  من  عليهم  املحكوم 
التجاري.

اإىل  2004 تهدف  اأدخلت على قانون  التعديالت التي 
فئة  التجاري ومت�ض  ال�صجل  الت�صجيل يف  التوفيق يف عدم 
من النا�ض اأو من املواطنني الذين �صيكون لديهم الآن احلق 

يف الإدماج الجتماعي.
املادة 8 من قانون 2004 املعدلة يف هذا امل�صروع ت�صكل 
وخا�صة  ال�صركات،  لإن�صاء  املتقدمني  من  لكثري  عائقا 
ت�صمل  العدلية  �صوابقهم  حيث  ال�صباب،  الأعمال  رجال 
اخل�صو�صيات املتعلقة باجلرائم واملخالفات املرتبطة بها، هذا 

اجلانب الإيجابي.
اجلديد  القانون  هذا  الوارد يف  القرتاح  فاإن  ذلك،  ومع 
 14 كانت  بعدما   6 اإىل  واجلرائم  املخالفات  عدد  لتقلي�ض 
اأنه  الأمر  والغريب يف  للنقا�ض،  قابل  القدمي، هو  القانون  يف 
ميكن اإعطاء الإمكانية لإجراء الأن�صطة التجارية من الناحية 
القت�صاد  �صد  جرائم  ارتكبوا  الذين  لالأ�صخا�ض  القانونية 
الوطني مثل: التهرب ال�صريبي وتبيي�ض الأموال اأو اختال�ض 

الأموال العامة.
اأن   - اأوانه  فات  اأنه  ولو  اقرتاح  وهذا   - �صخ�صيا  متنيت 
ن�صيف يف هذا القانون  - فيما يخ�ض اجلرائم التي ترتكب 
اأن   - واجلرائم  خمالفات  ال�صت  ت�صم  التي  القائمة  خارج 
على الأ�صخا�ض املعنيني ينبغي اإزالتهم  من اأي عمل جتاري 
ملدة معينة، قبل اأن يعودوا مرة اأخرى اإىل اأن�صطتهم التجارية.
عندما  التلميذ  الرتبية،  ميدان  يف  ب�صيطا  مثال  اأعطي 
يغ�ض يف امتحان البكالوريا يحرم من امتحان البكالوريا ملدة 

�صنوات.  5
ال�صوؤال الأ�صا�صي هنا، هو كيف ت�صمح الإدارة ل�صخ�ض 
احلكم  يتم  عندما  التجاري،  ن�صاطه  يف  عاديا  بال�صتمرار 
عليه من قبل املحكمة، بعد ارتكاب جرمية اأو خمالفة تتعلق 

خا�صة بالن�صاط التجاري؟
من ناحية اأخرى، قطاع الن�صاطات التجارية الذي ي�صهد 
الت�صريعي،  امليدان  مع  للتكيف  ومهمة  كبرية  و�صائل  عدة 
اإن�صاء  مع  التجارية،  ال�صجالت  لتطهري  وا�صعة  وعمليات 
قاعدة بيانات وطنية، يهدف اإىل الق�صاء نهائيا على التجارة 
غري الر�صمية، وبناء الأ�صواق اجلوارية يف تطور، �صوهد ذلك 
التي  تلك  مبا يف ذلك  البالد،  مناطق  يف عدة وليات من 
تهدف اإىل اإدماج البائعني غري الر�صميني يف الأك�صاك لبيع 
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تواجه  اأن  املتوقع  ومن  املالب�ض،  وكذلك  واخل�صر  الفواكه 
الأ�صهر  يف  اجلوارية  الأ�صواق  هذه  لتج�صيد  اأو�صع  عملية 
املقبلة ورمبا ا�صتعدادا ل�صهر رم�صان املبارك والتي كما لحظنا 
بداأت تتحقق يف جميع اأنحاء البالد، ومع ذلك يجب علينا 
املنتهية  املنتوجات  مراقبة  وخا�صة  املراقبة،  يف  نتهاون  األ 
امل�صتهلك  �صحة  على  كبريا  خطرا  ت�صكل  والتي  مدتها 
واملنظفات  وامل�صروبات  وم�صتقاته  واحلليب  اللحوم  مثل: 

وم�صتخرجات التجميل.
الأ�صواق  من  العديد  وبناء  الإجناز  اأعمال  اأن  علمنا 
قد  الر�صمية  غري  التجارة  اأ�صحاب  نقل  اأجل  من  املغطاة، 
اأو�صكت على النتهاء والوليات اأظهرت ا�صتعدادها التام 
التي حددت يف  الأهداف  وفق  املوعد  يكونوا يف  اأن  على 

هذا ال�صاأن.
الو�صائل  منلك  هل  الوزير،  معايل  هنا،  اأت�صاءل  ولكن 
الالزمة لتنفيذ هذه ال�صيا�صة بال�صتمرارية املطلوبة لأنه كلما 
طبقت كان هناك ظهور جديد للبائعني غري ال�صرعيني اأو غري 

الر�صميني؟
يف الواقع يجب اأن ي�صاحب حتقيق هذه الأ�صواق اجلوارية 
منع ظهور التجارة غري الر�صمية من جديد، وهذا يعطينا نظرة 
البيوت  �صكان  اإ�صكان  اإعادة  نريد  عندما  يجري  ما  حول 
الق�صديرية، يتم ظهور عائالت جديدة وبالتايل امل�صكل مل 
ينته بعد! اأخاف اأن يكون مثل هذا امل�صكل يف هذا ال�صاأن.

واأخريا �صيدي الوزير،
قد قلتم يف اأحد ت�صريحاتكم لل�صحافة، اإن هذا القانون 
فعال،  الوطني،  القت�صاد  على  اإيجابي  اأثر  له  يكون  �صوف 
واإن�صاء  التجارية  الن�صاطات  على  الإ�صراف  اإىل  �صيوؤدي  مما 

�صركات، وقلتم بالق�صاء نهائيا على البطالة.
األ تظنون - معايل الوزير - اأن الق�صاء نهائيا على البطالة 
اأجهزة، هذا جهاز من الأجهزة والأكرث  ي�صتلزم و�صع عدة 
اأهمية هو العمل باقت�صاد ن�صيط ين�ضء اأكرب عدد ممكن من 

منا�صب ال�صغل.
املتابعة  ح�صن  على  اأ�صكركم  القدر،  بهذا  اأكتفي 

والإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 
والكلمة الآن لل�صيد �صليمان كرومي.

ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  كرومي:  �سليمان  ال�سيد 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اللـه 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

معايل ال�صيد وزير التجارة وم�صاعدوه،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،
اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم.
التقرير  عر�ض  على  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  ن�صكر 

التمهيدي الذي اأعدته حول هذا الن�ض.
اإن م�صروع تعديل قانون ممار�صة الأن�صطة التجارية جاء يف 
الوقت املنا�صب، لأنه وبال �صك ي�صمح لنا با�صتدراك بع�ض 
النقائ�ض يف املنظومة التجارية التي كانت بعيدة كل البعد 

عن امل�صاكل املطروحة على اأر�ض الواقع.
فيما يتعلق مبمار�صة الأن�صطة التجارية غري ال�صرعية، فاإن 
الديناميكية املوجودة يف الواقع �صعيفة جدا، وذلك ناجت عن 
متاطل الإدارة يف ت�صهيل الربنامج امل�صطر من طرف فخامة 

رئي�ض اجلمهورية.
ال�صباب  بني  الهوة  تعميق  يف  اأ�صهم  التقاع�ض  هذا 
ولعل  واحلكومة،  املواطن  بني  ثقة  اأزمة  واأوجد  والإدارة، 
امت�صا�ض  اإىل  اجلديدة  احلكومة  �صعي  هو  للنظر  الالفت 
التجارة غري ال�صرعية بقرارات �صجاعة �صارمة وم�صوؤولة يف 
كامل وليات الوطن، لكن - ولالأ�صف - فقد لحظنا عودة 
التقيد  لعدم  جديد،  من  ال�صوارع  بع�ض  يف  الظاهرة  هذه 
وحتى  اجلوارية،  الأ�صواق  اإجناز  يف  والتاأخر  باللتزامات 
واإن اأجنزت فهي ل تراعي الظروف املنا�صبة وامل�صجعة على 

التجارة من حيث بعد امل�صافة.
موؤ�ص�صة  اإمكانية  حول  نت�صاءل   - الوزير  �صيدي   - هنا 
الربنامج  واإجناز  التزاماتها  احرتام  يف   )BATIMETAL(
الوطني لالأ�صواق اجلوارية يف الآجال املحددة، مع العلم اأن 
�صهر  قبل  امللف  هذا  �صتنهي  باأنها  التزمت  الداخلية  وزارة 
رم�صان املقبل 2013، والذي تف�صلنا عنه اأيام قليلة، واأي�صا 
هل الدولة قادرة على تخطيط واإجناز تطبيق برنامج يف اأجله 
بالن�صبة  �صواء  للمواطن  املقدمة  الوعود  واحرتام  املحدد 
للتجارة غري ال�صرعية اأو ملفات اأخرى؟ فاأين يكمن اخللل؟ 
قدرات  يف  اأو  الإجناز؟  و�صائل  يف  اأو  التمويل؟  يف  هو  هل 
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الإجناز؟ اأو بالأحرى يف متابعة امللفات؟
واأخريا - �صيدي الوزير - علينا اأن نعالج بطريقة مو�صوعية 
ال�صرعية من م�صادرها، وعدم  التجارة غري  ونهائية م�صاكل 

الكتفاء بحلول ترقيعية مت�ض التجار ال�صغار فقط و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صليمان كرومي؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عبد الكرمي �صليماين.

ال�سيد عبد الكرمي �سليماين: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على نبينا الكرمي.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
معايل وزير التجارة املحرتم،

زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل، اأزول فالون.
رئي�ض  ال�صيد  راأ�صهم  وعلى  زمالئي  اأ�صت�صمح  اأول، 
املو�صوع  لب  عن  خرجت  قد  كنت  اإن  الأمة  جمل�ض 
اأول  اأنه  على  يدل  فاإمنا  �صيء  على  هذا  دل  فاإن  للحظات، 

تدخل متوا�صع على م�صتوى هذه الهيئة املوقرة.
لقد مرت التجارة والقت�صاد الوطني ب�صفة عامة خالل 
الع�صرية ال�صوداء بفرتة ركود وتال�صي ب�صبب الأزمة الأمنية 
التي جعلت القطاع يعي�ض يف فو�صىج�صدها انت�صار الأ�صواق 
الفو�صوية، وخلق ذلك تاأثريات اجتماعية واقت�صادية وحتى 
ب�صفة  اأثرت  و�صحية،  اأمنية  م�صاكل  للبالد  �صببت  ثقافية، 
�صعبة  ظروفا  �صهد  الذي  التجاري  الن�صاط  على  اأوباأخرى 
ب�صبب هذه امل�صاكل التي �صلف ذكرها، وبعد خروج البالد 
وجل  عز  اهلل  بف�صل  املظلمة،  والدوامة  احلالكة  الفرتة  من 
ووقوف الرجال، حت�صنت املعطيات وتوفر املناخ املالئم من 
اأمن واإمكانيات مادية، وهو ما يلح اليوم على �صرورة الت�صدي 
ب�صفة حازمة و�صارمة لكل العوائق وامل�صي قدما نحو خلق 
ومع  الع�صر  متطلبات  مع  يتما�صى  �صلب  اقت�صادي  مناخ 
م�صاعدة  من خالل  وذلك  الدولية،  القت�صادية  املتغريات 
اأكرث  وجعلها  وتطويرها  واخلا�صة  منها  العمومية  املوؤ�ص�صات 
فعالية واحرتافية، من اأجل حت�صري اأر�صية موؤ�ص�صة  لن�صمام 

بالدنا للمنظمة العاملية للتجارة.
ال�صوق  تاأطري  يتعني  الهدف،  هذا  بلوغ  اأجل  ومن 
على  ت�صاعد  قوانني  ت�صريع  عرب  جوانبه،  كل  من  الداخلي 

التحكم الفعلي يف ممار�صة جميع الأن�صطة التجارية، حيث 
القانون  من  اجلزء  ذلك  باأنه  التجاري  القانون  الفقه  عّرف 
التجار  ون�صاط  التجارية  الأعمال  يحكم  الذي  اخلا�ض 
عام  لقانون  التقليدي  للتق�صيم  وطبقا  ن�صاطهم،  ممار�صة  يف 
ياأخذ مكانه بني فروع  التجاري  القانون  فاإن  وقانون خا�ض، 
القانون اخلا�ض، وهو بهذا التعريف ل ينظم اإل فئة حمددة 
على  اإل  ينطبق  ول  التجارية،  الأعمال  وهي  الأعمال  من 
قد  الذين  هوؤلء  التجار،  وهم  الأ�صخا�ض  من  معينة  فئة 
نبدي راأينا يف قوانني تخ�صهم عن قرب يف ممار�صة اأن�صطتهم 
على  اأّطلع  واأنا  هامة  مالحظة  ت�صتوقفني  وهنا  التجارية، 
 ،08-04 رقم  القانون  ويتمم  يعدل  الذي  القانون  م�صروع 
املوؤرخ يف 14 اأوت 2004، واملتعلق ب�صروط ممار�صة الأن�صطة 
التجارية، وما حمله من اإجراءات جديدة وعقوبات �صارمة 
يف حق التجار، حيث اإن اأهم املواد التي مت تعديلها يف القانون 
اجلديد هي املادة 8 التي منعت الت�صجيل التجاري اأو ممار�صة 
اأي ن�صاط جتاري لالأ�صخا�ض املحكوم عليهم والذين مل يرد 
لهم العتبار لرتكابهم جرائم وجنحا على غرار املرت�صني، 
املحرتم،  الرئي�ض  �صيدي   - وهنا  واملزورين،  املخدرات  جتار 
معايل الوزير - �صدت انتباهي كذلك العبارة التالية: اأعطى 
الذين  التجار  قائمة  اختيار  حرية  للوايل  اجلديد  القانون 
التجارة  ممار�صة  عن  التوقف  فرتات  اأثناء  باملداومة  يقومون 
ب�صبب العطل واأثناء الأعياد وكلف كذلك الوايل باإ�صدار 

قرار الغلق الإداري للمحل.
لذلك اأود اأن اأطرح بع�ض الأفكار والتي من بينها اأنه قد 
اآن الأوان لتحميل روح امل�صوؤولية لروؤ�صاء املجال�ض ال�صعبية 
خمتلف  يف  الراأي  كاإبداء  ب�صالحيات  وتزويدهم  البلدية 
بلديتهم،  اإقليم  يف  املتواجدة  وال�صناعية  التجارية  الأن�صطة 
وذلك ق�صد التخفيف عن بع�ض امل�صوؤوليات املرتاكمة عن 

الوايل، حيث �صينتج عن هذا:
- اإ�صراك املنتخب ب�صفة عامة يف تنمية بلديته اأو وليته 

يف خمتلف القطاعات،
الفعلية  له  امل�صاعدة  يد  وتقدمي  الوايل  مهمة  ت�صهيل   -

والفعالة،
 - مراقبة التاجر اأو ال�صناعي عن قرب وحت�صي�صه باأهمية 
ممار�صة ن�صاطه حتى اأثناء العطل ال�صنوية الأ�صبوعية وخالل 
هذا  اأقرها  مداومة  كل  باحرتام  واإلزامه  الر�صمية  الأعياد 

القانون،
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احلكومة  به  اأتت  الذي  الربنامج  يف  اجلميع  اإ�صراك    -
وتزويده  الوطن  م�صتوى  على  الداخلية  التجارة  تنظيم  يف 
بقدرات ميدانية لبلوغ طموحاته، واإيالء الأهمية الق�صوى 
يتم  ل  وذلك  جواريا،  طابعا  التي  حتمل  املغطاة  لالأ�صواق 
اإل بانتقاء اأماكن وف�صاءات مالئمة وفر�ض مراقبة م�صتمرة 
املالئمة  الأجواء  وتوفري  امل�صتهلك  حماية  هدفها  ودائمة 
لقتناء حاجياته بكل راحة وطماأنينة، وكذلك الق�صاء على 
الأ�صواق الع�صوائية والفو�صوية وفر�ض �صلطان القانون الذي 
يعلو ول يعلى عليه، لأن م�صكلتنا وبكل �صراحة لي�صت يف 

�صن القوانني واإمنا يف احرتامها وتطبيقها بحذافريها.
اإذن، الكل ملزم وجمرب على تطبيق القانون.

ويف املقام الأخري، نثمن ما اأقدمت عليه احلكومة موؤخرا 
اإعفاء ال�صباب من دفع فوائد  من خالل قرارها الرامي اإىل 
القرو�ض املنبثقة من م�صاريع ت�صغيل ال�صباب، وهو ما �صيحفز 
هذه الفئة على النخراط اأكرث يف جميع الأنظمة امل�صاعدة 
جتاري  طابع  ذات  منتجة  م�صغرة  موؤ�ص�صات  على خلق 
اأو �صناعي اأو اقت�صادي ب�صفة عامة، مما ي�صاعد كذلك على 

تن�صيط �صوق العمل يف خلق منا�صب �صغل دائمة.
الوزير -  معايل  املحرتم،  الرئي�ض  �صيدي   - الأخري  ويف 
زمالئي  ولعل  ا�صتوقفتني،  التي  النقاط  اأهم  هذه  كانت 
اأخرى  نقاط  اإىل  �صيتطرقون  املحرتمون  الأمة  اأع�صاء جمل�ض 

متكننا من اإعطاء مل�صة نوعية لهذا القانون املهم.
فائق   - الوزير  معايل  الرئي�ض،  �صيدي   - مني  تقبلوا 
الحرتام، �صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة 

اللـه.

�صليماين؛  الكرمي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
والكلمة الآن لل�صيد خمتار �صي يو�صف.

الرئي�ض  �صيدي  �صكرا  يو�سف:  �سي  خمتار  ال�سيد 
املحرتم؛ بعد مرور 7 اأو 8 �صنوات على القانون ال�صابق، جاء 
القانون اجلديد ل�صد الفراغ والتكفل بالنقائ�ض املوجودة يف 
القانون ال�صابق، خا�صة من حيث تفعيل احلركية القت�صادية 
وت�صهيل اإن�صاء املوؤ�ص�صات وخلق منا�صب ال�صغل وكذلك 
الب�صيطة،  العدلية  ال�صوابق  لذوي  الجتماعي  الإدماج 
كما نثمن ما جاء يف هذا القانون اجلديد كاإعفاء ال�صركات 
دفع  من   )ANSEJ( ال�صباب  ت�صغيل  دعم  اإطار  يف  املن�صاأة 

اإعداد قانون احل�صابات ال�صرعية  احلقوق املرتبطة بها وعلى 
ملدة �صنتني التي جتربهم على الت�صجيل يف ال�صجل التجاري 
ال�صجل  يف  القيد  من  املانعة  اجلرائم  عدد  تخفي�ض  وكذا 
ما جاء  واأعزز  اأثمن  كما  عقوبات،   6 اإىل   14 من  التجاري 
التجاري  ال�صجل  القيد يف  اإمكانية  يخ�ض  فيما  القانون  يف 
املعطيات  تعزيز  اأجل  من  وذلك  الإلكرتونية  بالطريقة 

الإح�صائية القت�صادية و�صبط ال�صجل التجاري.
�صيدي الرئي�ض،

اأثمن واأعزز ما جاء يف هذا القانون فيما يخ�ض تكري�ض 
ال�صجل التجاري بالطريقة الإلكرتونية وهذا من اأجل تعزيز 
املعطيات الإح�صائية القت�صادية و�صبط الت�صجيل التجاري 
بتعديل بع�ض الأحكام املتعلقة بالإ�صهار القانوين وكذلك 

تكري�ض غرامة امل�صاحلة لالإجراء البديل.
 - تاأطري ممار�صة بع�ض الأن�صطة التجارية.

- تاأطري التوقف عن ممار�صة بع�ض الأن�صطة التجارية واأثناء 
العطل ال�صنوية والأ�صبوعية وخالل الأعياد الر�صمية لبع�ض 
الإنتاج  واأن�صطة  للتجارة،  ال�صنوية  والأن�صطة  الأ�صخا�ض 

والتوزيع واخلدمات.
اأرباح تعديل  - تعديل بع�ض الأحكام اجلزائية وكذلك 

بع�ض الأحكام اجلزائية.
�صيدي الرئي�ض،

اإذن، يف البداية اأ�صكر طاقم وزير التجارة على املجهودات 
املبذولة يف اإعداد م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 
04-08، املوؤرخ يف 27 جمادى الثانية عام 1425، املوافق 
التجارية،  الأن�صطة  مبمار�صة  املتعلق   2004 �صنة  اأوت   14
وهذا  الوطنية  القت�صادية  احلركية  تفعيل  اإىل  يرمي  الذي 
لالأمر  واملتمم  املعدل  القانون  على  وامل�صادقة  مناق�صة  بعد 
 ،1424 عام  الأوىل  جمادى   17 يف  املوؤرخ   ،03-03 رقم 
املوافق 17 يونيو �صنة 2003، املتعلق باملناف�صة، الذي يرمي 
بالدرجة الأوىل اإىل �صمان ال�صري التناف�صي لالأ�صواق ومنع 

املمار�صات املقيدة للمناف�صة.
املعدل واملتمم  القانون  وكذلك مناق�صة وامل�صادقة على 
عام  الأوىل،  جمادى   05 يف  املوؤرخ   ،04-04 رقم  للقانون 
ونظم  �صبط  الذي   ،2004 �صنة  يونيو   23 املوافق   ،1425
وفيما  القت�صاديني  الأعوان  بني  فيما  التجارية  العالقات 

بينهم وبني امل�صتهلكني.
واملالحظ اأن الغاية من هذه القواعد هي حت�صني الأو�صاع 
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واأداء القطاع التجاري.
لعر�صها  واملالية  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  ن�صكر  كما 
عر�صت  وقد  القانون،  هذا  ن�ض  حول  التمهيدي  التقرير 
اللجنة املعنية على املجل�ض كل ال�صتف�صارات واملالحظات 

حول اأحكام هذا القانون ول داعي لتكرارها لربح الوقت.
ودعم  تفعيل  مع  تزامنا  جاء  القانون  هذا  اإدراج  اإذن، 

ال�صتثمارات.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

بالذات  الظرف  هذا  ويف  الآونة  هذه  يف  لنا  تقدميه  اإن 
التنظيمات  من  الكثري  غرار  على  يتج�صد  اأن  باإمكانه 
اأجل  من  عليه  التعويل  ميكن  الذي  القانون  وهو  الأخرى، 
وقف امل�صاكل واملمار�صات غري ال�صرعية والتجاوزات التي 
القانون  ولعل  والأ�صواق،  التجارة  جمال  يف  يوميا  ت�صجل 
جاء  لأنه  تاأييدنا،  كامل  اإىل  يحتاج  اليوم  اأيدينا  بني  الذي 
�صاأنها  من  والتي  الذكر  ال�صابقة  الإجراءات  تلك  ليكمل 
ت�صطري اخلطوط احلمراء التي ل يجب جتاوزها يف املمار�صات 
غري  املمار�صات  يف  املنخرطني  معاقبة  ميكن  ثم  والهوام�ض، 
امل�صروعة، طبقا ملا جاء به هذا القانون من اإجراءات تتعلق 
من  وهذا  العقوبات،  وكذا  والنجاعة  وال�صرامة  بال�صفافية 
اأجل تعزيز منهج اقت�صاد ال�صوق وحرية التجارة وهي مرحلة 
انتقال حتمية نظرا ل�صرورة املواكبة التجارية العاملية، وهذا مع 

مراعاة اجلانب الجتماعي والتوزيع العادل للرثوة الوطنية.
وناأمل  اجلزائريني  النجاح لكل جتارنا  اأمتنى  الأخري،  ويف 

اأن يطبق هذا القانون ميدانيا.
هي   - الوزير  ال�صيد  املحرتم،  الرئي�ض  �صيدي   - تلكم 
بهذا  واأكتفي  عنها  اأعرّب  اأن  اأردت  التي  املالحظات  بع�ض 
وال�صالم  الإ�صغاء  ح�صن  على  اجلميع  اأ�صكر  كما  القدر، 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يو�صف؛  �صي  خمتار  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد ب�صري داود.

اللـه  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  داود:  ب�سري  ال�سيد 
الرحمـن الرحيم، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل وزير التجارة املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ت�صكراتي  اأقدم   - الرئي�ض  ال�صيد   - دعني  البداية  يف 
املجهودات  على  له  املرافق  والوفد  الوزير  معايل  لل�صيد 
واأع�صاء  رئي�ض  ال�صيد  اإىل  اأي�صا  وال�صكر مو�صول  املبذولة، 
اللجنة القت�صادية واملالية على اإعدادهم التقرير التمهيدي 

الذي يوجد بني اأيدينا.
ال�صيد الرئي�ض،

رقم  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  ن�ض  اليوم  نتناول 
وهو  التجارية،  الأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط  املتعلق   ،08-04
الذكر،  ال�صالف  للقانون  ومدعم  مكمل  ت�صريعي  عمل 
تفر�صه تو�صع وت�صعب املمار�صة التجارية يف البالد، ل�صيما 

التكفل ببع�ض الو�صعيات وتدارك بع�ض النقائ�ض.
ال�صيد الرئي�ض،

اإنها منا�صبة للتطرق للقطاع - اإن �صمحتم - قبل احلديث 
عن املواد املعدلة التي جاء بها الن�ض.

ل �صك - ال�صيد الرئي�ض - اأن قطاع التجارة ب�صفة عامة 
يعد اأحد اأهم واأبرز القطاعات، بالنظر للدور املنوط بالقطاع 
وانعكا�صاته املبا�صرة على القت�صاد الوطني من جهة، وبالنظر 
انعكا�صاته  حيث  من  التجاري  الن�صاط  حل�صا�صية  اأي�صا 

املبا�صرة على حياة و�صلوك املواطن من جهة اأخرى.
ول اأكون مبالغا - ال�صيد الرئي�ض - اإن قلت اإن جناح جل 
اقت�صاد  وبعث  البالد  يف  واملالية  القت�صادية  الإ�صالحات 
قطاع  م�صوؤويل  قدرة  مدى  على  يتوقف  تناف�صي  وطني 

التجارة من �صبط املمار�صة التجارية والتحكم فيها.
بع�ض  ت�صجيل  من  البداية  يف  لبد   املقام  هذا  ويف 
التح�صن يف قطاع التجارة واأعرتف للحكومة ولل�صيد معايل 
الوزير �صخ�صيا، على اأن قطاع التجارة يعرف بع�ض احلركية 
اأن الربملان  وحماولت جادة لتظيمه وتاأطريه، وهو ما يف�صر 
قد �صادق يف فرتة وجيزة على اأكرث من ن�ض قانوين، لتدعيم 

املنظومة الت�صريعية لفائدة قطاع التجارة.
ال�صيد الرئي�ض،

عندما اأقول اإن جناح الإ�صالحات يف اجلانب القت�صادي 
يتوقف على جناح قطاع التجارة، اأتذكر كيف جعلت اأحداث 
بداية �صنة 2011 اأو ما �صمي حينها باأحداث ال�صكر والزيت، 
احلكومة توؤجل - لالأ�صف - اأو توقف تنفيذ اأحكام ن�ض 



19

الدورة الربيعية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

الإثنني 15 �سعبان 1434           املوافق 24 جوان 2013

واإلزام  التجارية  املمار�صة  �صبط  ي�صتهدف  كان  قانوين 
بالتعامل  اأي�صا  واإلزامهم  الفاتورة  اأو  بالفوترة  املتعاملني 

بال�صكوك عو�ض ال�صكارة.
الذي  الغذائية  املواد  ب�صوق  حينها  يتعلق  الأمر  لأن 
يف  النقدية  ال�صيولة  من  حجم  واأهم  اأكرب  على  ي�صتحوذ 

اجلزائر.
ولأن الأمر يتعلق بالتاأكيد مب�صالح كبار التجار والو�صطاء 
يف قطاع يتنامى ب�صكل رهيب من �صنة اإىل اأخرى، اأتذكر  
- ال�صيد الرئي�ض - اأنني حينها كنت ع�صوا يف جلنة القت�صاد 
مقاومة  من  تخوفات  اللجنة  اأع�صاء  اأبدى  وقد  واملالية، 
امل�صا�ض  جتاه  احلكومة  من  جادة  حماولة  لأي  البارونات 
مب�صاحلهم غري امل�صروعة اأو ما يعتربونه حقوقا مكت�صبة عادت 
اإليهم منذ فرتة، كانت م�صالح الدولة غائبة اأو كانت للدولة 
اأولويات اأخرى؛ وكان - يف تقديري - على احلكومة اأخذ 
الحتياطات واإعداد العدة ل�صمان متوين ال�صوق قبل اإلزام 
املتعاملني بالن�صو�ض اجلديدة، لكن عرف هوؤلء املنتفعون 
عرف  ما  اأحداث  مع  تزامن  الذي  الظرف  ي�صتغلون  كيف 
لالأ�صف   - ويجعلون  ال�صارع  ويحركون  العربي،  بالربيع 
ال�صديد - املواطن يتحرك �صد م�صلحته من حيث ل يدري، 
لأنه لو دخلت اأحكام القانون الذي يحدد القواعد املطبقة 
حيز  باملناف�صة  املتعلق  والقانون  التجارية  املمار�صات  على 
انخفا�صا  عرفت  ال�صتهالكية  املواد  اأ�صعار  لكانت  التنفيذ 
ارتفاعا  املواطن مبا�صرة، وعرفت مداخيل اجلباية  وي�صتفيد 
كبريا عند احلد من ال�صوق املوازية، وهذا يعود بالفائدة على 
الرئي�ض -  ال�صيد  املواطن ب�صفة غري مبا�صرة، لذا دعني - 
اأغتنم الفر�صة باملنا�صبة لأ�صاأل ممثل احلكومة، معايل ال�صيد 
�صالفي  القانونني  اأحكام  تطبيق  عن  ماذا  التجارة،  وزير 
م�صتوى  على  اإن  بالفاتورة  املتعاملني  اإلزام  ل�صيما  الذكر، 
املتعاملني  اإلزامية  عن  واأ�صاأله  التجزئة؟  اأو  اجلملة  اأ�صواق 
القانون  اأحكام  تطبيق  عن  واأ�صاأله  بال�صكوك؟  باملعامالت 
 10 رقم  والقانون   2010 اأوت   15 املوؤرخ يف   ،06-10 رقم 

و05، املوؤرخ يف 15 اأوت 2010.
ال�صيد الرئي�ض،

اأي�صا لأ�صاأل الوزير عن ال�صترياد الذي  اأغتنم الفر�صة 
يعرف ارتفاعا مذهال منذ �صنوات ويبدو يف كثري من الأحيان 
غري مربر اإطالقا، وقد ن�صرت هذا الأ�صبوع م�صالح اجلمارك 
يف  ارتفاعا  �صجلت  حيث  اخلارجية،  التجارة  حول  ن�صرية 

ن�صبة  كانت  فبعدما  ال�صادرات،  يف  وانخفا�صا  الواردات 
هذه  انخف�صت  الفارطة،  ال�صنة  يف   ٪167 بـ  تقدر  التغطية 
اإيجابيا، فاإن  127 باملائة، وحتى واإن ظل الفارق  ال�صنة اإىل 
قد  الت�صدير  يف  والرتاجع  لال�صترياد  التنامي  هذا  موا�صلة 
ي�صع الدولة يف ماأزق، وهنا ياأتي يف تقديري ال�صوؤال الأهم، 
ملاذا الت�صهيل - معايل الوزير - يف ا�صترياد الكماليات؟ ملاذا 
كل العامل يتق�صف ويراجع معدلت ا�صتهالكه وي�صري نحو 

تر�صيد اإمكانياته املالية اإل نحن يف اجلزائر؟
األ يعد هذا ال�صترياد املبالغ فيه هدرا لإمكانيات الدولة 
للمنتوج  واإ�صعافا  للخارج  القت�صادية  للتبعية  وتكري�صا 

الوطني؟
نحاول على الأقل - ال�صيد معايل الوزير - التقليل من 
قبل  والكماليات  ال�صرورية  غري  للب�صائع  ال�صترياد  حجم 
الن�صمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة، لأننا حينها �صنكون 
هذه  ولعل  بع�صويتها،  املتعلق  ال�صروط  بدفرت  مقيدين 
اأود - ال�صيد الرئي�ض - من خاللها ال�صماع ملمثل  منا�صبة 
احلكومة اإىل اأين و�صلت هذه املفاو�صات؟ ولعل ما يهمني 
على  وانعكا�صاتها  املنظمة  دخول  اآثار  معرفة  بالتحديد  هنا 

ال�صوق الداخلي واملنتجات الوطنية.
ال�صيد الرئي�ض،

بع�ض  حتايل  جراء  من  خطرية  ظاهرة  من  اأي�صا  نعاين 
امل�صتوردين الذين ي�صتوردون با�صم �صجالت جتارية ملواطنني 
معوزين، فقراء ل ميلكون فل�صا واحدا، تهربا من امل�صوؤولية جتاه 
ال�صرائب، فتجد الدولة نف�صها تتابع اأ�صخا�صا مت ال�صترياد 
با�صمهم، وهم اإما متواطئون مع امل�صتوردين اأو �صحية خدعة 

وغ�ض.
ن�صاط ال�صترياد على  يقت�صر  الوزير - ل  ملاذا - معايل 
الأ�صخا�ض املوؤهلني فعال، اأو اقت�صار العملية على الأ�صخا�ض 

املعنويني فقط.
�صيدي الرئي�ض،

لو مت  اأمتنى  امل�صروع، كنت  08 من هذا  للمادة  بالن�صبة 
الت�صجيل يف  الذين ل ميكنهم  قائمة الأ�صخا�ض  اإدراج يف 
ال�صرائب، لأن  املتهربني من دفع  اأولئك  التجاري  ال�صجل 
املتهرب  يعد  املتح�صرة  الأمم  ويف  للمجتمع،  حق  ال�صريبة 
منها وكاأنه قام بجرم �صنيع، ومن مل يدفع ال�صريبة امل�صتحقة 

عليه وكاأنه فقد طواعية حقوقه يف املواطنة.
كما اأنه لبد من حتديد - بال�صبط - الأ�صخا�ض الذين 
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لي�ض لهم احلق يف املمار�صة التجارية باأحكام ق�صائية نهائية 
وطلب وثيقة ال�صوابق العدلية رقم 02 عو�ض رقم 03.

اأما بالن�صبة لإلزامية اإ�صهار واإيداع احل�صابات الجتماعية، 
ل�صيما فيما يخ�ض املقاولت املبتدئة اأو ال�صركات 
 )CNAC(, )ANGEM(, )ANSEJ( امل�صتحدثة اأو املدعمة من طرف
هناك فرتتان يجب معرفتهما - ال�صيد معايل الوزير - وهما:
املوؤ�ص�صة  فيها  تكون  الإن�صاء،  فرتة  وهي  الأوىل:  الفرتة 
م�صجلة على م�صتوى ال�صجل التجاري وحتمل رقم الت�صجيل 

ومتح�صلة على وثيقة من م�صالح ال�صرائب تثبت ذلك.
فيها  حت�صل  الإن�صاء،  بعد  ما  فرتة  هي  الثانية:  الفرتة 

املوؤ�ص�صة على الرقم اجلبائي لدى م�صلحة ال�صرائب.
وهنا كان من الأف�صل - معايل الوزير - اأخذ فرتة تاريخ ما 
بعد الإن�صاء كمرجع دون تقدمي مدة معينة لالإ�صهار واإيداع 
احل�صابات الجتماعية، لأنه ميكن اأن تكون املدة ما بني فرتة 

الإن�صاء وفرتة ما بعد الإن�صاء اأكرث من 03 �صنوات.
ويف الأخري، وبالن�صبة للمادة 31 مكرر واملادة 37 مكرر، 
للتاجر الذي  ثانية  يتم اعتماد معاينة  اأن  كان من الأف�صل 
حم�صر  وحترير  اأ�صهر  ثالثة  خالل  و�صعيته  بت�صوية  يقم  مل 
ب�صطب  باحلكم  للقا�صي  حينها  ي�صمح  ما  وهذا  ر�صمي، 

املعني من ال�صجل التجاري.
ويف اإطار تعميم �صالحية ال�صجل التجاري، ملاذا - ال�صيد 
معايل الوزير - ل نربط مدة �صالحيته اأي ال�صجل التجاري 

بفرتة اإيجار املحل ق�صد احلد من التجوال التجاري.
ال�صيد الرئي�ض،

الإطالة،  على  اأ�صت�صمحكم  تدخلي،  حمتوى  هذا  كان 
واأ�صكر اجلميع على كرم الإ�صغاء.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ الكلمة الآن 
لل�صيد جمال قيقان.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  قيقان:  جمال  ال�سيد 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
معايل ال�صيد وزير التجارة ومرافقوه،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صيدي الرئي�ض،
ب�صروط  واملتعلق  اأيدينا  بني  املوجود  القانون  هذا  يعترب 
ممار�صة الأن�صطة التجارية مبثابة مراجعة الدولة لأهم القوانني 
اخلا�صة بهذا القطاع، لأن التجارة من القطاعات احل�صا�صة، 
ق�صد  ووا�صحة،  �صارمة  قوانني  و�صن  هيكلتها  يجب  لذا 
الوحيد من عدم  فاملت�صرر  التجارية،  �صبط جميع الأن�صطة 

تنظيمها وا�صتقرارها هو املواطن بالدرجة الأوىل.
�صيدي الرئي�ض،

اليوم  بالدنا  يف  التجارة  قطاع  منه  يعاين  ما  اأبرز  لعل 
غري  لأنها  الوطني  القت�صاد  تنخر  التي  املوازية  التجارة  هو 

مراقبة، �صواء من ناحية ال�صالحية اأو اجلودة.
فبالرغم من حر�ض الدولة على حماربتها ق�صد الق�صاء 
واأرجع الكثري �صبب  اأنها مازالت منت�صرة،  اإل  نهائيا،  عليها 
خا�صة  كافية،  ب�صورة  جتارية  ف�صاءات  توفر  عدم  اإىل  ذلك 

الأ�صواق التجارية التابعة للدولة.
فهنا - معايل الوزير - لبد من الإ�صراع يف اإجناز جميع 
خالل  وامل�صطرة  اأنواعها  مبختلف  التجارية   الف�صاءات 
ن�صمن  الوطن، حتى  اخلما�صي يف جميع وليات  الربنامج 
منا�صب  من  العديد  وخلق  احلقوق  جميع  للم�صتهلك 

ال�صغل.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
ق�صد التحكم يف مراقبة جودة ونوعية املواد ال�صتهالكية 
امل�صنعة، يجب توفري خمابر مراقبة اجلودة، على الأقل خمرب 
يف كل ولية، وذلك ل�صمان �صالمة املواطن وتوفري جميع 
املقايي�ض واملوا�صفات املطلوبة يف املواد امل�صنعة، خا�صة ذات 

ال�صتهالك الوا�صع.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
اإن املتجول يف اأغلب مدننا يالحظ �صيئا غريبا لبد من 
تفاديه م�صتقبال، األ وهو التوقف التام عن ممار�صة الن�صاطات 
الدينية  والأعياد  الأ�صبوعية  العطل  يف  خا�صة  التجارية، 
يجعل  ما  وهذا  الليل،  يف  مبكرا  املحالت  غلق  وكذلك 
مدننا �صبه خاوية، والزائر هنا ينتابه نوع من الده�صة والغرابة 
زمني  توقيت  ت�صطري  يجب  لذا  ال�صيف،  ف�صل  خا�صة يف 
باملواد  املواطن  تزويد  �صمان  ق�صد  العطل،  وينظم  يحدد 
قوانني  من  ولبد  الوا�صع،  ال�صتعمال  ذات  ال�صتهالكية 
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ردعية تطبق على كل من ل يحرتم هذا التوقيت.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
لل�صغل، خا�صة  ما�صة  اليوم يف حاجة  �صبابنا  اأغلب  اإن 
خا�صة  احلكومة  به  قامت  ما  نثمن  لذا  التجارية،  الأن�صطة 
يف  للت�صجيل  فر�صة  منحت  حيث   ،8 املادة  �صياغة  اإعادة 
ال�صجل التجاري لالأ�صخا�ض الذين لهم م�صتخرج ل�صحيفة 
ال�صوابق العدلية به بيانات متعلقة مبخالفات وجنح مرتكبة، 
حيث كانت هذه املادة يف ال�صابق ت�صكل حاجزا كبريا لدى 
عامل  يف  الندماج  يف  يرغبون  الذين  ال�صباب  من  الكثري 
تطوير  يف  كبرية  ب�صورة  ت�صاهم  موؤ�ص�صات  واإن�صاء  ال�صغل 
ال�صغل  منا�صب  من  ممكن  عدد  وتوفري  الوطني  القت�صاد 

لمت�صا�ض �صبح البطالة.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
قدما  القطاع  بهذا  ن�صري  اأن  ف�صاعدا،  الآن  من  لبد، 
الراهنة،  الدولية  واملعايري  للمقايي�ض  وفقا  الأف�صل،  نحو 
التجارة  بتطور  مرهون  الوطني  اقت�صادنا  وتطور  تنوع  لأن 
الكثري  لدى  ال�صاغل  ال�صغل  اليوم  اأ�صبحت  التي  العاملية 
للكثري  اأ�صبحت قطبا جتاريا  اأهل الخت�صا�ض، فبالدنا  من 
لذا  خارجه،  من  اأو  الوطن  داخل  �صواء  امل�صتثمرين  من 
يف  به  ن�صري  واأن  والهتمام  العناية  كل  اإعطاوؤه  واجبنا  من 
الأطر القانونية ال�صليمة ونعمل على حماربة كل املمار�صات 
الع�صوائية والفو�صوية غري املوؤطرة، لأنها ت�صر بجميع الأن�صطة 
التجارية؛ وبالتايل توؤثر �صلبا على القت�صاد الوطني، وهذا ما 
نراه يف بع�ض الدول خا�صة النامية منها، والتي تغ�ض ب�صرها 
فاقت�صادها  التجاري  الن�صاط  مراقبة  عن  اأخرى  اأو  بطريقة 
عدة  م�صاكل  من  ويعاين  م�صتمر  تراجع  يف  اأ�صبح  اليوم 

لداعي لذكرها.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
يف الأخري، نحن مقبلون على ا�صتقبال �صيف عزيز وكرمي 
والرحمة  التوبة  �صهر  املعظم،  رم�صان  �صهر  وهو  األ  علينا 
والغفران، نتمنى من جميع جتارنا اأن يكونوا عند ح�صن ظن 
واأ�صعار  ال�صلع  احتكار  الب�صيط، خا�صة من جانب  املواطن 
املواد الغذائية ذات ال�صتهالك الوا�صع يف هذا ال�صهر املعظم، 
وهذا لي�ض �صكا يف اأحد لأن ال�صعب اجلزائري معروف منذ 

القدم بكرمه و�صخائه وعطفه خا�صة على الفقراء وامل�صاكني، 
مرت  التي  ال�صعبة  واملحن  الأزمات  يف  لحظناه  ما  وهذا 
اأعوان الدولة خا�صة وزارة  بها البالد، كما يجب على كل 
نوعية  على  ورقابتها  امليدانية  خرجاتها  تكثف  اأن  التجارة 
ومدة �صالحية املواد ال�صتهالكية، لأننا يف ف�صل احلر الذي 
تنجم عنه جميع الأخطار الناجمة عن الت�صممات الغذائية 

حفاظا على �صحة و�صالمة املواطن.
�صكرا �صيدي الرئي�ض وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

وكان  قيقان؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
املتدخل الأخري، بذلك نكون قد اأنهينا قائمة امل�صجلني يف 
هذه اجلل�صة، الآن منكن ال�صيد الوزير لريد على الأ�صئلة اإن 

كان جاهزا، الكلمة لكم.

ال�سيد الوزير: �صكرا لل�صيد الرئي�ض املحرتم؛
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

وال�صكر  الن�ض  بهذا  اهتمامكم  جميعا  لكم  �صاكر  اأنا 
لل�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة الذين تدخلوا على مالحظاتهم 
كانت  واإن  حتى  اقرتاحاتهم،  على  واأي�صا  والقيمة  الهامة 
بع�ض املالحظات، اأقول بع�ض املالحظات لي�صت لها عالقة 
- بطبيعة احلال - بن�ض امل�صروع املقدم، ولكن هي اهتمامات 
م�صروعه، لأنها مرتبطة باهتمامات املواطن اليومية، ولذلك 
التي  امل�صائل  هذه  جوانب  بع�ض  لتو�صيح  �صاأجتهد  فاإنني 

تطرق اإليها ال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة.
اأبداأ باملالحظات املتعلقة بجوهر الن�ض وحتديدا باملادة 8 

اأو �صبب اقرتاحنا تعديل هذه املادة.
هذه  باأن  قال  الذي  الع�صكري  ال�صيد  مع  متاما  اأتفق  اأنا 

املادة قابلة للنقا�ض.
طموحات  هناك  لأن  للنقا�ض  قابلة  املادة  هذه  �صحيح، 
حتفظ  منا�صبة  �صيغة  لإيجاد   املو�صوع  هذا  حول  خمتلفة 
القت�صاد الوطني من املخالفات واأي�صا حتفظ حقوق النا�ض 
يف ممار�صة ن�صاطاتهم القت�صادية املختلفة؛ وبالتايل الو�صول 
اإىل م�صدر الرزق لأن الن�صاط القت�صادي �صواء كان اإنتاجيا 
اأو جتاريا فهو م�صدر لرزق الإن�صان، ولذلك كان  اأو خدميا 
مت�صادة  الآراء  الأحيان  بع�ض  يف  ولكن  ثري  نقا�ض  هناك 
القانون،  هذا  بها  مر  التي  املراحل  خمتلف  م�صتوى  على 
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يف  واأي�صا  الوزراء  جمل�ض  حتى  اأو  احلكومة  مبجل�ض  �صواء 
املجل�ض ال�صعبي الوطني، ولزال هذا النقا�ض موجودا وهو 
نقا�ض طبيعي، لأن هناك ق�صايا جوهرية ومبدئية طرحت يف 
هذا النقا�ض حول املادة 8 اأعطيكم راأيا يف اجلهة الق�صوى، 
يقول باأن هذه املادة يجب اأن تزول متاما من هذا القانون وهو 
راأي حمرتم، وهذا راأي قطاع �صيادي األ وهو قطاع العدالة 
ويرى اأنه بعد تعديل قانون العقوبات يف �صنة 2008 والذي 
ين�ض على �صرورة عدم وجود ما ي�صمى بالعقوبة التكميلية 
وبالتايل فهذه العقوبات الإدارية ل يجب اأن تنفذ والإدارة 
لعقوبته  ا�صتنفاده  بعد  مواطنا  تعاقب  اأن  احلق  لها  لي�ض 

الق�صائية.
وال�صلطات  الهيئات  خمتلف  �صالحيات  اإطار  يف  لأن 
يعني  املواطن،  على  باحلكم  املخولة  الوحيدة   ال�صلطة  فاإن 
عقابه، هي ال�صلطة الق�صائية ويعترب الإخوة يف وزارة العدل 
اأن هذه العقوبات الإدارية هي عقوبات تكميلية، مثال اإن�صان 
اختل�ض اأو اأخذ ر�صوة اأو �صرق اإىل غري ذلك اأو ارتكب 
وقوية  خطرية  عقوبات  يعاقب  فاإنه  اجلنايات  اأو  اجلنح 
خروجه  وبعد  العقوبات،  قانون  يف  عليها  من�صو�ض  ورادعة 
من ال�صجن اأو دفعه للغرامات املالية ي�صبح مواطنا وقد اأدى 

حقه جتاه املجتمع؛ وبالتايل هذه العقوبات اإ�صافية.
 14 على  نبقي  اأن  يجب  يقول  من  هناك  الآخر  ال�صق  يف 
الوطني  القت�صاد  اأو جناية هذه، حفاظا على  اأو جرمية  جنحة 
اإىل غري ذلك؛ وبالتايل حاولنا اأن جند �صيغة توافقية لأنه فعال 
اأق�صت  يف 14 جرمية وجنحة وجناية، هناك بع�ض اجلنح التي 
اآلف ال�صباب مثال ال�صرقة - لالأ�صف - كثري من �صباننا متورط 
جيب،  �صرقة  اأو  بنك  �صرقة  بني  يفرق  ل  الق�صاء  لكن  فيها، 
فيكتب يف م�صتخرج ال�صوابق الق�صائية »�صرقة« هذا امل�صتخرج 
مينعه من اأداء اأي ن�صاط، ولحظنا هذه الق�صية ب�صكل كثيف 
هذا  ناق�صنا  عندما  موؤخرا،  املوازية  التجارة  لظاهرة  معاجلتنا  يف 
يتعاطى  الذي   )CNAC(, )ANGEM(, )ANSEJ( ال�صاب 
فر�صة  لدينا  لي�صت  الفر�صة،  لدينا  لي�صت  يقول:  الن�صاط  هذا 
الن�صاطات  اإن�صاء  جمال  يف  الدولة  اآليات  من  ن�صتفيد  حتى 
ال�صباب  لت�صغيل  املختلفة  الأجهزة  ل�صيما  القت�صادية، 
اأنف�صنا مق�صيني، وهذا الإق�صاء خطري جدا  فبالتايل وجدنا 
لأنك تقفل باب الرزق لالإن�صان، وكاأنك تقول له اأو تدفعه 
لأفعال اأخرى، فاإما اأن ي�صرق واإما اأن يعتدي واإما اأنه يعزز 
ا�صتقرار  عدم  على  يعملون  الذين  الوطن  اأعداء  �صفوف 

بالتوازن  نعاجله  اأن  ويجب  وخطري  ح�صا�ض  فالأمر  البالد؛ 
ال�صيغة  هذه  اإىل  الو�صول  هو  اليوم  واجتهادنا  املطلوب، 
التي نرى فيها التوازن، اأنا ل اأقول باأن ال�صيغة املوجودة هي 
احلقيقة املطلقة، ولكن نرى فيها جزءا من التوازن، قد ياأتي 
اأي خطاأ  ن�صحح  اأو  التوازن  فيه هذا  الأيام ونعدل  يوم من 

ميكن اأن يطراأ يف تطبيق هذا القانون على اأر�ض الواقع.
انعكا�صات  له  فعال-   - القانون  هذا  اإن  اأي�صا  قلت 
اإيجابية، ولكن فقط لت�صحيح ماقاله ال�صيد الع�صكري، فاأنا 
"نهائيا"  البطالة، كلمة  نهائيا على  يق�صي  باأنه  اأبدا  اأقل  مل 
هذه تقّولوها علّي، لأنني مدرك اأنها ت�صاهم يف الق�صاء على 
البطالة واأنت تعرف اأن البطالة م�صكل كبري والق�صاء عليها 
ويحتاج اإىل �صيا�صات متعددة من طرف خمتلف القطاعات 

القت�صادية وحتى الجتماعية.
هناك بع�ض الأ�صئلة واملالحظات التي مت الإدلء بها يف 

هذا املجال.
نبداأ مبو�صوع )OMC( لأنه مطروح على اأكرث من ل�صان، 
هذا  تفّعل  اأنها  قررت  �صيادة  بكل  اجلزائر  فقط،  باخت�صار 
ال�صيد  قال  كما  فقط  دولة   152 لي�ض  فعال  لأنه  امل�صار، 

لكحل، اإمنا 159 دولة دخلت هذه املنظمة.
املنظمة  هذه  قواعد  تطبق  الدولية  التجارة  من   ٪97
اإيجاد �صيغة حتفظ لنا  اأننا جنتهد يف  وبالتايل من ال�صروري 

م�صاحلنا القت�صادية والدخول اإىل هذه املنظمة.
لالأ�صف توقفنا ملدة 5 �صنوات منذ 2008، عندما عدنا 
م�صار  هو  مفاو�صات  م�صار  اأي  ولكن  بعودتنا  ُرحب  طبعا 
ولكن  معلوم،  اأمر  هذا  احل�صا�صية،  من  جانب  وفيه  معقد 
اأفريل  اجلزائر هي الآن يف اجلولة احلادية ع�صرة، متت يف 5 
اأن  يف  يكمن  وامل�صكل  طويل،  فامل�صار  وبالتايل  املا�صي، 
البلدان  خ�صو�صيات  عن  تختلف  اجلزائر  يف  خ�صو�صياتنا 

املن�صمة اإىل املنظمة.
�صحيح اأنه كانت لنا الفر�صة اأننا ندخل يف اتفاق مراك�ض 
يف �صنة 1995 لأن كل الدول، لي�صت كلها رمبا  70٪ من 
الدول املوجودة الآن دخلت يف اتفاقية مراك�ض �صنة 1995 
وكان وزير التجارة اآنذاك يف مراك�ض، ولكن هذا هو جمرى 
التاريخ، وكان �صيم�صي، يعني لبد من العرتاف بذلك، 
لكن الوزير اأبلغ �صبيحة الجتماع باأن مهامه انتهت، كوزير، 
كان قد جرى تغيري حكومي هنا، فدخل الوزير اإىل اجلزائر 

وبالتايل ل وزير للتجارة ميثلنا هناك.
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من   12 املادة  وح�صب  اآنذاك  املعنية  الدول  فدخلت 
م�صار  يخو�ض  اأن  لبد  ينخرط  من  كل   )OMC( قانون 
خا�صت  بعدما  ان�صمت  دولة   40 الآن  وحلد  املفاو�صات، 
عن  فيه  نختلف  الذي  ال�صيء  ولكن  املفاو�صات،  م�صار 
الآخرين هي الأزمة اخلطرية التي مررنا بها يف الت�صعينات.

اأنتم تعلمون باأن التحولت يف املجال ال�صيا�صي واأي�صا 
القت�صادي - لأنه مرتبط به - بداأت يف نهاية الثمانينات، 
فبداأنا اأوىل الإ�صالحات القت�صادية يف بداية الت�صعينات، 
فر�صة  واأعطى  املجال  ف�صح  ا�صتثمار  قانون  اأول  باأن  اأذّكر 
كان  الذي  الوقت  يف   ،1993 �صنة  كان  اخلا�ض  للقطاع 
ي�صهد فيه القطاع العمومي انفجارا تعمق يف 1994، 1995، 
ا�صطررنا  التي  القا�صية  الإجراءات  يتذكر  وكلكم   1996
اإليها كدولة جزائرية، رمبا مل نكن يف احلكم ولكن هذا هو 
وبالتايل  املوؤ�ص�صات،  وقفل  العمال  ت�صريح  فكان  تاريخنا، 
كان  الذي  ال�صيء  بي�صاء،  فرتة  نعتربها  الت�صعينات  فرتة 
عندنا فقدناه، ناهيك عن عدم ال�صتثمار، حتى واإن فتحنا 
باب ال�صتثمار قانونيا يف القطاع اخلا�ض، فمن كان قادرا اأن 
املال  راأ�ض  اأن  تعلمون  واأنتم  الت�صعينات؟  ي�صتثمر يف فرتة 
جبان، وبالتايل فال�صتثمار احلقيقي بداأته اجلزائر يف �صنوات 
الألفني، خا�صة عندما حت�صنت مداخيل البالد وبداأنا ن�صخ 
التي  القاعدية  الهياكل  يف  مواردنا  وقوي  مكثف  ب�صكل 
ومن  تناف�صيا  اقت�صادا  قويا،  اقت�صادا  اقت�صادنا  من  جتعل 
بالأمر رقم  بداأناها  خالل خمتلف قوانني ال�صتثمار والتي 
نعطي  اأن  ال�صروري  من  كان  اإذ  ال�صتثمار  01-03 حول 
لأنف�صنا فر�صة، تاأخرنا يف دخول )AZAL( وحلد الآن،كيف 
ن�صتجمع  مل  ونحن  التناف�صية  القوة  بهذه  ملنظمة  ندخل 
عنا�صر القوة وعنا�صر الدفاع عن النف�ض بالطريقة امل�صروعة؟ 
ولكن    ،2002 كان يف  ال�صراكة  اتفاق  اإم�صاء  اأن  �صحيح 
دخوله حيز التنفيذ كان يف 2005، واأنتم تعلمون وتدركون 
التوقيع على  اأن  - واأنتم يف موؤ�ص�صة �صيادية عالية املقام - 
اتفاق ال�صراكة كان له بعد �صيا�صي كبري، توقيعنا يف 2002 
على اتفاق ال�صراكة مع الحتاد الأوروبي كان ر�صالة �صيا�صية 
قوية وهي اأن اجلزائر بداأت تتعافى وباأنها اآمنة وبداأت ترجع 
على  وّقعت  اأنها  ذلك  على  والدليل  ال�صيا�صية،  لل�صاحة 
الأوروبي،  الحتاد  وهي  كبرية  اإقليمية  جمموعة  مع  اتفاق 
يف  بها  مررنا  التي  املحنة  بعد  قوية،  �صيا�صية  ر�صالة  هذه 
الت�صعينات، وهكذا مت اإنعا�ض امل�صار، ونحن ن�صعى الآن اإىل 

الدخول اإىل هذه املنظمة يف اأقرب فر�صة ممكنة ولكن هناك 
يف  للتفريط  �صاغطا  الزمن  عامل  يكون  لن  هامة  مالحظة 
الإ�صارات  كل  اأعطينا  نعم،  احليوية؛  القت�صادية  م�صاحلنا 
ال�صيا�صية وحتى التقنية، ال�صيد عبد القادر قا�صي قال مل 
تقدموا ملفا جديدا، اأقول: ل، قدمنا ملفا جديدا متكامال 
يحتوي على 17 وثيقة، بعدما كانت 12 وثيقة يف دي�صمرب 
وثائق يف جانفي 2013، وبالتايل  2012 عززناها بخم�ض 
هناك جدية كبرية، وهذا ما اأقّر به كل ال�صركاء يف فوج 
العمل يف 05 اأفريل 2013، عندما رحبوا بعودة اجلزائر اإىل 
كان  �صواء  كيان  دولة وكل  احلال كل  بطبيعة  املفاو�صات، 
الحتاد الأوروبي اأو غريه ي�صعى اإىل اأخذ الأكرث فيما يخ�ض 
اأي�صا ن�صعى اإىل التنازل اإىل احلد  المتيازات، ولكن نحن 
الأدنى املمكن، دون خرق اخلطوط احلمراء التي ميكن اأن 
 3 يوم  ففي  �صارية،  واملفاو�صات  الوطني،  بالقت�صاد  ت�صر 
وهو  اللقاء يف جنيف  �صيكون  املقبل  الأ�صبوع  اأي  جويلية 
باإحلاح  منا  طلبوا  اأفريل   5 يف  لأن  الفالحة،  بقطاع  خا�ض 
والدعم  الفالحة  بقطاع  املتعلقة  امل�صائل  بع�ض  تو�صيح 
كل  باأن  لإقناعهم  الكافية  احلجج  ولدينا  ذلك،  غري  اإىل 
�صيا�صات الدعم لقطاع الفالحة هي اأمور م�صروعة والحتاد 
الأوروبي اأول من يدعم قطاع الفالحة، و�صندافع عن هذا 
 3 يوم  �صيتوجهون  الفالحة  قطاع  قوة، وخرباء  بكل  الأمر 
جويلية القادم اإىل جنيف يف دورة خا�صة بقطاع الفالحة، 
يف اإطار املفاو�صات مع املنظمة العاملية للتجارة، ونحن ن�صعى 
الإجابات،  لتح�صري  جوان   9 يوم  لالأ�صئلة  ا�صتقبالنا  بعد 
الإجابات  تقدمي  من  نتمكن  اأن   - اللـه  �صاء  اإن   - وناأمل 
اجلديدة �صريعا حتى نربمج جولة اأخرى للمفاو�صات قبل 

نهاية ال�صنة اإن اأمكن ذلك.
اهتمام  من  �صجلتها  التي  الهامة  الثانية  النقطة  هذه 

ال�صادة الأع�صاء.
املوازية وجهد احلكومة  التجارة  ق�صية  الثالث هو  الأمر 

يف هذا املجال.
الذي تكلم عن  الكرمي �صليماين  ال�صيد عبد  اأحيي  اأنا 
مباأ�صاة  فعال  وربطها  التجارة،  قطاع  ي�صهدها  التي  الفو�صى 
الت�صعينات، لأن كل البوؤر التجارية الكربى املعروفة اليوم 
من �صوق دبي اإىل )La montagne(  اإىل احلميز هذا يف 
كانت  ولياتكم،  تعرفونها يف  اأخرى  مناطق  اإىل  العا�صمة، 
اخلارجية  التجارة  خاللها  فتحنا  التي  الفرتة  هذه  نتيجة 
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ودون  تنظيمية،  �صوابط  دون   1995 �صنة  يف  وحررناها 
يف  كبري  بجهد  قمنا  ع�صرية،  جتارية  هياكل  يف  ا�صتثمارات 
ب�صيء  نقم  مل  ولكن  نعم،  والت�صريعي،  التنظيمي  املجال 
الع�صرية،  التجارية  الهياكل  يف  ال�صتثمار  جمال  يف  يذكر 
بقوة يف خمتلف  ا�صتثمرت  املا�صية  �صنوات   10 الدولة يف 
املياه  الرتبية،  اجلامعات،  النقل،  الطرقات،  يف  القطاعات: 
باأي  تقم  مل  ولكن  اجلهد،  بهذا  ي�صهد  الكل  هلل  واحلمد 
جهد يذكر يف جمال الهياكل التجارية، ملاذا؟ لأنه كان هناك 
نظرة - حمرتمة على كل حال - ترى اأن هذه الهياكل ذات 
طابع اقت�صادي وجتاري ولي�ض للدولة اأن ت�صتثمر فيها، فهي 
اإما من اخت�صا�ض القطاع اخلا�ض لأنها هياكل تدر اأرباحا، 
وقانون  البلدية،  اأي  املحلية  اجلماعات  اخت�صا�ض  من  اأو 
ولكن  للبلدية،  القت�صادي  املتعامل  �صفة  يعطي  البلدية 
لالأ�صف اأنتم تعرفون مالية البلدية، اأما القطاع اخلا�ض فهذا 
بهذا  يهتم  بداأ  اأين  الأخرية  الآونة  يف  اإل  اهتماماته،  اآخر 
اأعلى،  فيها  الربحية  ن�صبة  اأخرى  جمالت  وهناك  املجال، 
للن�صاطات  يذهب  اأن  هو  اخلا�ض  ال�صتثمار  طبيعة  فمن 
ينزل  املجالت،  تت�صبع هذه  الكربى، وحني  الربحية  ذات 
كبري  عجز  هناك  كان  وبالتايل  ربحية،  الأقل  للن�صاطات 
اأ�صواقا  كانت  �صواء  التجارية،  الهياكل  يف  وفا�صح  جدا 
جوارية اأو اأ�صواقا مغطاة واأ�صواق جملة واحلمد للـه اأنا اأ�صهد 
باأن وزراء التجارة املتعاقبني كانوا يطرحون هذه الإ�صكالية 
حمظوظ  اأنا  للـه  واحلمد  ال�صابقة،  احلكومات  على  باإحلاح 
كوزير جتارة لأنني ا�صتطعت اأن اأقنع احلكومة موؤخرا ب�صرورة 
اأموال عمومية لإن�صاء هياكل جتارية، ل�صيما اجلوارية  �صخ 
التي لها عالقة مبا�صرة بحياة املواطن اليومية، لأنني اأعترب 
باأنها خدمة عمومية حتى واإن كان وراءها ن�صاط اقت�صادي 
عجز  اأمام  خا�صة  تقديري  يف  عمومية  خدمة  ولكنها 
اجلماعات املحلية )البلديات( وعجز القطاع اخلا�ض خلو�ض 
يبذل  الذي  اجلهد  باأن  اأقول  اأن  للـه  واحلمد  املجال،  هذا 
الآن هو جهد غري م�صبوق - واأنا م�صوؤول عن هذا الكالم - 
يف  اإح�صائياتنا  اليوم  التجارية،  الهياكل  اإن�صاء  جمال  يف 
1575 هيكال جتاريا على  وزارة التجارة تك�صف عن وجود 
التجزئة،  اإىل  اجلملة  من  الهياكل  كل  الوطني،  امل�صتوى 
الأ�صبوعي  غري  الأ�صبوعي،  ال�صوق  للمغطى،  للجواري، 

اإىل غري ذلك.
ما يتم اإجنازه الآن يفوق 800 هيكل هذا جهد كبري يبذل 

املفرو�ض  )BATIMETAL( التي من  ال�صنة وهياكل  رمبا يف 
هناك  اأن  �صحيح  هيكال،   332 اأ�صهر  �صتة  تنجز خالل  اأن 
حلول  مع  جاهزة  �صتكون   ٪60 اأن  لكم  اأوؤكد  لكن  تاأخرا 
اأول  تاأخرت  الف�صيل، هناك جمموعة من الأ�صواق  ال�صهر 
نظرا - رمبا - لعدم توفر الف�صاءات العقارية لأنكم تعلمون 
- كما اأ�صار اإليه اأحد املتدخلني - اأن الأ�صواق املغطاة لبد 
ناجحا،  التجاري  الن�صاط  يكون  حيث  اأماكن  يف  تنجز  اأن 
و�صبق اأن راأينا ما ي�صمى مب�صروع 100 حمل يف كل بلدية، 
ي�صتطيع  ل  خالية  نائية،  اأماكن  يف  جتارية  هياكل  و�صعت 
فتح  رف�ض  لل�صباب  اأعطيناها  اإليها وحني  ي�صلوا  اأن  النا�ض 
ن�صاطات فيها، ولذلك تاأخرت بع�ض الهياكل. فيما يخ�ض 
لديها  هل  �صوؤال:  اأحدكم  طرح   )BATIMETAL( �صركة 
جيدا  اأقول  اأفريل،  نهاية  مع  لأنها  نعم  الإجناز؟  على  قدرة 
احلديد  يخ�ض  اأنهت كل عمل  قد  كانت  اأفريل،  نهاية  مع 
يف الهيكلة )La charpente(  بقي جانب الهند�صة املدنية 
ويف هذا ال�صدد اأجرت مناولة مع اخلوا�ض، بع�ض اخلوا�ض 
لكن  الالزمة،  بال�صرعة  ذلك  فتم  الإجناز،  على  قدرة  لديه 
ملا زرت بع�ض الوليات يف الآونة الأخرية راأيت باأن هناك 
�صركات  لكون  ونظرا  تاأخر،  وبع�صهم  تقدم  بع�صهم  تفاوتا، 
املقاولة اخلا�صة عندنا مل ت�صتطع - لالأ�صف - مواكبة هذه 
احلركية، ولكن تاأكد باأن اجلهد كبري و�صي�صاهم ب�صكل كبري 
�صيق�صي  اأقول  ل  املوازية،  التجارة  على  الق�صاء  يف  جدا 
على التجارة املوازية - كما قيل عن البطالة - ولكن �صيوؤثر 
ب�صكل اإيجابي جدا على هذه الظاهرة من حيث امت�صا�ض 
اأعداد كبرية  املجال وهي  املتعاملني يف هذا  عدد كبري من 
هذا  يف  اليوم  طرحناها  م�صاكل  يعاين  الذي  ال�صباب  من 
مرافقة،  تدبري  ت�صرفهم  حتت  و�صعنا  هلل  احلمد  القانون، 
الهياكل  هذه  اإجناز  قبل  الولة  لل�صادة  تعليمة  وجهنا  الآن 
للتعيينات امل�صبقة، القوائم موجودة يف بع�ض الوليات وهي 
ب�صدد التح�صري يف وليات اأخرى، ثم تقدم لهم بطاقة من 
اأ�صهر   6 ملدة  يعفون  الن�صاط،  هذا  ملمار�صة  البلدية  طرف 
من دفع كراء هذه املحالت واأي�صا ملدة 3 �صنوات من دفع 
الغرامة يعني ال�صرائب، وتكون البطاقة �صاحلة ل�صنتني قبل 
اأن يخ�صعوا لإجبارية الت�صجيل يف ال�صجل التجاري، هذه 
كلها اإجراءات ت�صهيلية وتخفيفية متت�ض هذه الظاهرة امل�صينة 
التي لالأ�صف بالإ�صافة اإىل �صلبياتها على القت�صاد الوطني 

لها �صلبيات على املحيط والبيئة واحلياة اليومية للمواطن.
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يومي  �صبه  ات�صال  يف  واأنا   - التو�صيات  يف  هناك  ثم 
بال�صيد وزير الداخلية مع م�صالح الأمن - من اأجل �صرورة 
املحاولت  راأينا  فعال  لأنه  هوؤلء،  عودة  عدم  على  العمل 
املهمة  اأماكنهم، هذه  اإىل  الفو�صويني  الباعة  لعودة  املتكررة 
اجلماعات  مع  بالتن�صيق  الوطني  الأمن  اأجهزة  على  ملقاة 
املحلية، وناأمل اأن نتو�صل اإىل نتيجة اإيجابية، خا�صة عندما 

نقدم البديل ل�صاغلي هذه الف�صاءات التي مت اإزاحتها.
موا�صيع  اأو  باإ�صكاليات  املتعلقة  الأ�صئلة  بع�ض  هناك 
نعم  املقاي�صة،  مو�صوع  عن  تكلم  نوا�صر  ال�صيد  معينة، 
�صنفتح ور�صة لذلك، ويف هذا ال�صاأن ات�صلت مبدير اجلمارك 
للعمل على مراجعة القائمة التي كانت منذ 12 اأو 15 �صنة 
حتتوي على املواد املعنية باملقاي�صة، لأن املقاي�صة نظام جتاري 
خا�ض باملناطق احلدودية، ولكنه يف احلقيقة هو خا�ض باملواد 
املنتجة يف املناطق احلدودية، املرتبطة بحياة ال�صكان، لميكن 
اأن نو�صع قائمة مواد املقاي�صة لت�صمل منتجات ع�صرية عادية 
بل  مقاي�صة،  تعد  مل  احلال  هذه  ففي  ال�صمال،  يف  منتجة 
اأ�صبحت تبادلت جتارية عادية، لأن يف املقاي�صة هناك اإعفاء 
كامل من احلقوق اجلمركية مما �صيعود باخل�صارة على اخلزينة 
ترقية  هي  معينة  اأهداف  لها  فاملقاي�صة  وبالتايل  العمومية، 
الأماكن  هذه  ب�صاكنة  املرتبطة  املحلية  القت�صادية  احلياة 

احلدودية.
مو�صوع الرقابة، نحن نعمل على حماية اقت�صادنا وحماية 

اأي�صا �صحة املواطنني.
اإح�صائيات �صنة 2012، ك�صفت عن 600 األف تدخل 
املمار�صات  مراقبة  اأ�صفنا  واإذا  النوعية،  مراقبة  جمال  يف 

التجارية �صنتجاوز مليون تدخل.
واأمن  ب�صحة  ومرتبطة  خا�صة  هي  يعني  النوعية  رقابة 
متعلقة  فهي  التجارية  املمار�صات  رقابة  اأما  امل�صتهلك، 
بالإ�صهار، الأ�صعار، الفوترة اإىل غري ذلك. فاهتمامنا الأكرب 
واأمن  ب�صحة  لرتباطها  وذلك  بالنوعية،  املتعلقة  الرقابة  هو 
امل�صتهلك، مت �صبط 55 األف خمالفة تلتها متابعات ق�صائية 
التي  املطابقة  غري  ال�صلع  قيمة  وبلغت  2012؛  �صنة  يف 
خمتلف  يف  وذلك  دينار  مليارات   8 احلدود  يف  توقيفها  مت 
اأ�صهر  اخلم�صة  يف   2012 �صنة  يف  هذا  احلدودية،  النقاط 
جمال  يف  تدخل  األف    300 بـ  قمنا  ال�صنة،  لهذه  الأوىل 
و3  ق�صائيا،  اأ�صحابها  متابعة  مت  خمالفة   22 منها  النوعية، 
احلدود  عرب  الدخول  من  ومنعها  توقيفها  مت  دينار  ماليري 

اأقول  ول  جهد  فهناك  الربية  احلدودية  والنقاط  واملطارات 
اإن  اجلهد كاف، ولكن هناك جهد واإدارة التجارة مت تعزيزها 
من  اخلما�صي  هذا  يف  بحيث  هامة،  ب�صرية  بو�صائل  موؤخرا 
يف  �صواء  عون،   7000 توظيف  من  �صننتهي    2013 �صنة 
اأو يف جمال النت�صار اجلغرايف وذلك  النقل  جمال و�صائل 
احلدود  يف  �صواء  الإقليمية  للمفت�صيات  اإ�صايف  عدد  بفتح 
اأو يف دوائرنا الداخلية اأو من حيث اأجهزة القيا�ض واأجهزة 
من  يتمكن  للتحاليل  حقائب  وهي  املو�صعية  التحاليل 
خاللها العون مبا�صرة من اكت�صاف املخالفة داخل املتجر. 
يف جمال الرقابة دائما، اأحد الأع�صاء طرح ال�صوؤال املتعلق 

بالفاتورة وبال�صك.
�صائع  خطاأ  هناك  اأبدا،  عنها  التخلي  يتم  مل  الفاتورة 
متداول حتى على م�صتوى و�صائل الإعالم وهو اأن احلكومة 
تراجعت يف جانفي 2011 عن العمل بالفاتورة، اأقول: ل! 
العمل بالفاتورة معمول به لأن هناك ن�صو�صا تنظيمية قدمية 
تلزم كل معاملة جتارية باإ�صدار فاتورة وحتى �صكل الفاتورة 
حمدد مبر�صوم تنفيذي اإىل غري ذلك، وتفر�ض و�صائل الرقابة 
عمليات  ويف  ال�صترياد  عملية  يف  وقوي  كامل  ب�صكل 
يف  واإح�صائياتنا  باجلملة؛  التوزيع  عمليات  وبع�ض  الإنتاج 
ال�صلع  قيمة  وهي  دينار  مليار   50 عن  ك�صفت   2012 �صنة 
امليدان،  يف  عمال  هناك  اأن  على  دليل  هذا  املفوترة،  غري 
�صحيح اأن الرقم رمبا يكون اأكرث، ورمبا اأ�صعافا ولكن هذا هو 
يتوقف،  بالفاتورة جار ومل  العمل  وبالتايل  املتح�صل عليه، 
نعم، مت توقيف العمل بال�صك الذي قيمته تفوق 50 مليون 
اإن هذا التدبري �صيعود  اإجبارية، لكنني قلت  �صنتيم، فهذه 
م�صاهمتنا  قدمنا  للتجارة  كوزارة  ونحن  الأيام  من  يوم  يف 
التدبري،  بتطبيق هذا  املعنية مبا�صرة  املالية لأنها هي  لوزارة 
قدمنا كيفية تطبيقه بالتدرج، باختيار قطاعات الن�صاط التي 
ل تطرح م�صكال كبريا اإىل غري ذلك، و�صيتم العمل به يف 

وقته املنا�صب.
املناف�صة  بقانون  العمل  م�صري  عن  تكلم  داود  ال�صيد 
وتعديل القانون رقم 04-02، تعديل هذين القانونني �صمح 
لنا بالتدخل يف 2011 و�صدر املر�صوم التنفيذي الذي حدد 
هذا  وال�صكر،  الزيت  وهما  اأ�صا�صيتني  مادتني  ت�صقيف 
دليل عملي على اأن التعديلني يف �صائفة 2010 - اإن تذكرمت - 
الأدوات  هذه  ن�صتعمل  ن  اأ  2011 ربيع  يف  لنا  �صمحا 
ليات الت�صريعية ب�صكل اإيجابي جدا واحلمد هلل منذ اأن  والآ



حددنا �صقف ال�صعر لهاتني املادتني مل ن�صهد اإىل اليوم يف 
ال�صوق جتاوزا يف اأ�صعار هاتني املادتني عن ال�صعر امل�صقف.

التنمية،  بربنامج  مبا�صر  ارتباط  له  الواردات  ارتفاع  نعم 
جتهيزات  الواردات  يف  هناك  لأن  العام،  ال�صكل  يف  يعني 
مل�صاريع  موجهة  جتهيزات  هي  الواردات  ثلث  جدا،  كبرية 
البنى التحتية، والثلث الآخر يتنامى، وهذا �صيء اإيجابي، 
ا�صتثمارات  هناك  يعني  الإنتاج،  اآليات  مدخالت  وهو 
تنت�صب يف البالد واآلت الإنتاج بداأت ت�صتغل وطبعا ككل 
دولة هناك واردات اإيجابية و�صروية وهي مدخالت لآلت 
املنا�صبة  بالأدوات  تقلي�ض،  على  نعمل  اأن  يجب  نعم،  الإنتاج، 
النهائية  ال�صتهالكية  باملواد  ي�صمى  مما  الكماليات  وامل�صروعة، 
)Les biens de consommation finale( منها ال�صرورية 
نعم  الوطني  الإنتاج  ننتظر  اأن  ن�صتطيع  ل  لأننا  كالأدوية، 
التي  الأدوية  ولكن  ونعززه،  ونحميه  الوطني  الإنتاج  ندعم 
اأي�صا  هناك  ن�صتوردها،  اأن  علينا  يجب  ا�صتريادها  من  لبد 
املواد الغذائية، فما هو �صروري يجب ا�صترياده، نعم هناك 
�صيا�صة قوية يف قطاع الفالحة من اأجل الو�صول اإىل الأمن 
الغذائي، طبعا تبقى املنتجات وال�صلع الكمالية - كما ذكر 
بع�ض الإخوة - من ال�صروري اأننا جنتهد لتقلي�صها بال�صيغ 
وبداأنا  بها  للتكفل  اآليات  و�صعنا  باأننا  واأطمئنكم  املنا�صبة، 
املنتجة حمليا،  لل�صلع  بالن�صبة  ولو جزئيا خا�صة  بها  العمل 
فقد و�صعنا اآليات للتقلي�ض من وارداتنا من هذه املنتجات.

اأخريا مو�صوع العطل، اأعتقد اأن العطل ال�صنوية وعالقتها 
ببع�ض الن�صاطات التجارية احل�صا�صة والأ�صا�صية التي لديها 
ن�ض  يف  بها  التكفل  مت  للمواطن  اليومية  باحلياة  ارتباط 
امل�صروع �صمن اإحدى املواد، واإن �صاء اهلل �صنعمل بها كما 
عملنا بها يف اإطار جتريبي يف عيد الأ�صحى املبارك واأعطت 
نتائج - احلمد للـه - اإيجابية جدا، بحيث من بني 14 األف 
لهذا  ا�صتجابوا  تاجر مت اختياره لأداء مهمة املداومة 95.6 
لكن  ي�صتجب  مل  التجار  من  قليل  عدد  وبالتايل  النداء، 

البع�ض منهم معذورين يف عدم اأداء هذه املهمة.
ال�صيد الرئي�ض،

هذه  بع�ض الأجوبة واأعتذر لل�صيدات وال�صادة الأع�صاء 
واأنا حتت  الأ�صئلة،  بع�ض  اأو  الهتمامات  بع�ض  اأغفلت  اإن 
مل   - رمبا   - الذين  الأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  ت�صرف 
اأجب على اأ�صئلتهم �صهوا ون�صيانا، اأن اأجيب عليها يف �صكل 
ات�صال مبا�صر، �صكرا لكم مرة اأخرى على اهتمامكم بهذا 

الن�ض، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ردوده  على  الوزير  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
ال�صافية؛ ال�صكر مو�صول لكل من �صارك يف هذه املناق�صات 
وال�صادة  لل�صيدات  اأي�صا  ال�صكر  املطلوبة،  احليوية  واأعطاها 
لنا تقريرها التمهيدي  اأعدت  اللجنة املخت�صة التي  اأع�صاء 
جميعا؛  لكم  �صكرا  اليوم،  هذا  �صبيحة  اإليها  وا�صتمعنا 
و�صت�صتاأنف اأ�صغال جمل�ض الأمة غدا - اإن �صاء اهلل - على 
ال�صاعة الثانية والن�صف زوال، و�صتخ�ص�ض اجلل�صة لعر�ض 
البدنية  الأن�صطة  بتنظيم  املتعلق  القانون  م�صروع  ومناق�صة 
ممثل  ال�صيد  ردود  اإىل  وال�صتماع  وتطويرها،  والريا�صية 

احلكومة؛ اجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف الدقيقة اخلام�سة بعد منت�سف النهار

26

الدورة الربيعية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

الإثنني 15 �سعبان 1434           املوافق 24 جوان 2013



طبعت مبجل�س الأمة يوم الأربعاء 15 رم�سان 1434

املوافق 24 جويلية 2013

ISSN 1112- 2587        رقم الإيداع القانوين: 99-457    ـــ

الإدارة والتحرير

جمل�س الأمة، 07 �سارع زيغود يو�سف

اجلزائر 16000

الهاتف: 73.59.00 )021(

الفاك�س: 74.60.34 )021(

رقم احل�ساب الربيدي اجلاري: 3220.16

ثمن الن�سخة الواحدة 

12 دج


