
العدد العدد 77
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 13  محر محرّم عام م عام 1431 هـ هـ
اHوافق اHوافق 30 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- اHــــســـــاهــــمـــــة في حتـــــلــــيـل وتــــقـــــيــــيم االتـــــفــــاقـــــيــــات
pالتجارية

- السـهر على حتـيW ومـصداقيــة اHعلـومــات التــي
يــزود بـها نـظـام اHـسـاعــدة فـي اتـخاذ الــقــرار اHـنـصـوص

عليه في اHادة 12 أدناه.

اHــادة اHــادة 3 : :  تـــتــكـــون الــلـــجــنـــة الــتـي يــرأســـهــا الـــوزيــر
اHـــكـــلف بـــالــتـــجـــارة اخلــارجـــيـــة أو �ــثـل عــنـهp من �ـــثــلي

الوزراء والهيئات اآلتية :
pثل عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

pثل عن وزير الدفاع الوطني� -
pثل عن وزير الشؤون اخلارجية� -

- �ـثـلW (2) عن الـوزيـر اHـكــلف بـاHـالـيـة (اHـديـريـة
p(ديرية العامة للجماركHالعامة للضرائب وا

- �ـــثـل عن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــصـــنـــاعـــة وتـــرقـــيــة
pاالستثمارات

- ثالثــة (3) �ــثــلــW عن الــوزيـــر اHــكــلف بــالــتــجــارة
pاخلارجية

pكلف بالنقلHثل عن الوزير ا� -
- �ـــثل عـن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة

pالريفية
- �ـــثـل عن الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان

pستشفياتHوإصالح ا
- �ـثل عـن  الـوزيـر اHـكـلف بـاHــؤسـسـات الـصـغـيـرة

pتوسطة والصناعة التقليديةHوا
- �ـثل عن الـوزيـر اHكـلف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات

pاإلعالم واالتصال
- �ــــثـل عن الـــــوزيـــــر اHـــــكــــلـف بـــــالــــصـــــيـــــد واHــــوارد

pالصيدية
pثل عن  بنك اجلزائر� -

pثل عن  قيادة الدرك الوطني� -
pديرية العامة لألمن الوطنيHثل عن ا� -

- �ـــثل عـن الــوكـــالــة الـــوطــنـــيـــة لــتـــرقــيـــة الــتـــجــارة
pاخلارجية

pركز الوطني للسجل التجاريHثل عن ا� -
- �ــــــــثـل عــن  الــــــغــــــرفـــــة اجلــــــزائــــــريــــــة لـــــلــــــتــــــجـــــارة

pوالصناعة
pثل عن الغرفة الوطنية للفالحة� -

- �ــــــثـل عن اHــــــركــــــز اجلــــــزائــــــري Hــــــراقــــــبــــــة اجلـــــودة
pوالتغليف

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذييذيّ رقم  رقم 09 -  - 429 م مـؤرؤرّخ في خ في 13 م مـحـرّم عامم عام
1431 اH اHــــوافق وافق 30 دي ديــــــســــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة p p2009  يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن

إنــشــاء جلــنــة مـــتــابــعــة الــتــجـــارة اخلــارجــيــة وحتــديــدإنــشــاء جلــنــة مـــتــابــعــة الــتــجـــارة اخلــارجــيــة وحتــديــد
تشكيلتها ومهامها وتنظيمها.تشكيلتها ومهامها وتنظيمها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن الوزير األوّل

 pبناء على تقرير وزير التجارة -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pادة 20 منهHال سيما ا pالبضائع وتصديرها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 174
اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1425 اHـوافق 12 يــونـيـو
سـنـة 2004 واHــتـضـمـن إنـشـاء الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــرقـيـة

pتممHعدل واHا pالتجارة اخلارجية وتنظيمها وسيرها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـنـشأ لـدى الـوزير اHـكـلف بالـتـجارة
اخلارجية جلنـة متابعة التجارة اخلارجية تدعى في صلب

النص "اللجنة".

اHادة اHادة 2 : تكلف اللجنة باHهام اآلتية :
- مـــتــابــعـــة وحتــلـــيل تــدفـــقــات اHـــبــادالت الــتـــجــاريــة

p(الصادرات والواردات)
- اقـــــتـــــراح كل تـــــدبـــــيــــر يـــــهــــدف إلـى إصالح وضـــــبط

pنشاط التجارة اخلارجية
- تـــقــيــيـم دوري لــلــمـــعــطـــيــات اHــتـــعــلـــقــة بــالـــتــجــارة

pاخلارجية
pاقتراح كل تدبير يهدف إلى ترشيد الواردات -

- اقــتـــراح كل تــدبـــيــر في إطـــار تــرقــيـــة الــصــادرات
pخارج احملروقات

pاقتراح كل تدبير يسهل التجارة اخلارجية -
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لــــغــــرض جــــمع كل اHــــعــــلــــومــــات ذات الــــصـــلــــة بــــالــــتــــجـــارة
اخلارجية للـحصول على بنك معطيات مزود من مختلف
مـصـادر اHـعــطـيـات لـلـهـيــئـات اHـعـنـيـة بـعــمـلـيـات الـتـجـارة

اخلارجية.
اHـادة اHـادة 14 : تـســاهم الــلــجـنـــة فـي حتــلــيـل اHـعــلــومــات
اHـــوجـــهـــــة لـــتـــزويــــد نـــظـــام اHــســـاعـــدة فـي اتـــخـــاذ الـــقــرار
واخـتــيـار اHـعـلــومــات الـتي تــوضـع في مـتـنــاول اجلـمـهـور
واHـــعـــلـــومــــات الـــســـريـــة ذات الـــنـــفــــاذ اHـــؤمّن واخملـــصـــصـــة

لالستعمال اخلاص بأعضاء اللجنة.

15 : يــتـم تــوطـــW نـــظـــام اHــســـاعـــدة في اتـــخــاذ اHــادة اHــادة 
الـقرار عـلى مـسـتـوى الـوكـالة الـوطـنـيـة لـترقـيـة الـتـجارة

اخلارجية (أجلاكس).
16 : يــقــيّــد تــمـويـل نـظــام اHــســاعــدة في اتــخـاذ اHـادة اHـادة 
الـقــرار في االعــتـمــادات اخملـصــصـة فـي مـيــزانـيــة الـوكــالـة

الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.
17 : يـــــــتـــــــعــــــW عـــــــلـى اإلدارات والــــــهـــــــيـــــــئــــــات اHــــــادة اHــــــادة 
واHـتـعــامـلـW االقــتـصـاديــW اHـعـنــيـW بـعــمـلـيــات الـتـجـارة
اخلــارجــيــة تـزويــد نــظــام اHــســاعــدة في اتــخــاذ الــقــرار في
احلـــpW إذا اقــــتـــضى األمــــر ذلكp بـــاHــــعـــلـــومــــات اHـــتـــعــــلـــقـــة

بالتجارة اخلارجية.
WـــتـــعـــامـــلــHتـــتــمـــتع كـل من اإلدارات والـــهـــيـــئــات وا
االقــــتـــصــــاديـــW اHــــذكـــوريـن أعاله بــــحق الــــنـــفــــاذ إلى هـــذه

اHعلومات حول التجارة اخلارجية.

اHادة اHادة 18 : يـتم ربط الشـبكـات لكل إدارة أو هـيئة أو
مــؤسـســة مــعــنــيـة بــعــمــلــيـات الــتــجــارة اخلــارجـيــة بــنــظـام
اHساعـدة في اتخاذ الـقرار الذي يـجهـز بعنـاصر اHرجـعية

لألمن واHواءمة.
pتــبـــرم اتــفــاقــيـــات فـي إطــــار وضـع ربــط شــبــكــي
بــW وزارة الــتــجــارة واألطـراف اHــعــنــيــة بــتــزويــــد نــظـام
اHـسـاعـدة في اتـخـاذ الـقـرارp تـوضح فـيـهـا نـوع اHـعـلـومـات
الـــواجب تـــوفـــيـــرهـــا من كل هـــيـــئـــة أو مـــؤســـســـة مـــعـــنـــيــة
pوعـــــنـــــد الـــــضــــرورة pبـــــتـــــزويـــــده والـــــتـــــزامـــــات كل طـــــرف

اإلجراءات اخلاصة اHتعلقة بسرية بعض اHعلومات.

pعـنــد احلـاجـة pــرسـومHـادة 19 : تـوضح أحـكــام هـذا اHـادة اHا
بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة اخلارجية.

20 :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميـّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبــيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 30
ديسمبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

pعهد اجلزائري للتقييسHثل عن ا� -
pعهد اجلزائري للملكية الصناعيةHثل عن ا� -

- �ثل عن الديوان الوطني لإلحصائيات.

اHـادة اHـادة 4 :  : يــعـيّـن أعـضـاء الــلـجــنـة  بــقـرار مـن الـوزيـر
اHـــكــــلف بـــالــــتـــجــــارة اخلـــارجـــيــــةp بـــنــــاء عـــلى اقــــتـــراح من
الـوزارات أو الهيئـات التي ينـتمون إلـيهاH pدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد.
يـجب أن يـكـون �ثـلـو الـوزارات والـهـيئـات اHـعـنـية

في اللجنة برتبة مدير على األقل.

اHــادة اHــادة 5 : : جتـــتــمع الــلــجـــنــة في دورة عــاديــة أربع (4)
مـــرات في الـــســـنــة. و�ـــكن أن تـــعـــقـــد دورات غــيـــر عـــاديــة

بطلب من رئيسها.
يــرسل رئــيـس الــلـجــنــة االســتــدعــاءات إلـى األعــضـاء

قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ االجتماع.
غـــــيــــر أنـه �ــــكن أن يـــــقــــلـص هــــذا األجـل بــــالــــنـــــســــبــــة
للـدورات غـيـر العـاديـة دون أن يـقل عن ثالثة (3) أيـام من

أيام العمل.
اHادةاHادة 6 : : تـتـولى الـوكالـة الـوطنـيـة لتـرقـية الـتـجارة

اخلارجية أمانة اللجنة.

7 : تـكـلف أمانـة الـلـجنـة بـالسـهـر على حتـضـير اHادة اHادة 
االجــتـــمــاعـــات وإعـــداد مــشـــاريع جــداول األعـــمــال وضـــمــان

استمرارية أشغال اللجنة.

اHــادة اHــادة 8 : يــرسـل الــرئـــيس نـــتـــائج األشـــغــال مـــرفـــقــة
بـــــــاHـالحـــــــظـــــــاتp إن وجـــــــدتp إلـى الـــــــوزيـــــــر األول وعـــــــنــــــد

االقتضاءp إلى الوزارات أو الهيئات اHعنية.

اHــادة اHــادة 9 : تــعــد الــلـــجــنــة نــظــامــهــا الــداخــلي وتــصــادق
عليه.

pـــــادة 10 : �ـــــكـن الـــــلــــــجـــــنـــــة فـي إطـــــار أشــــــغـــــالـــــهـــــاHـــــادة اHا
االسـتعـانة بـكل خبـير مـؤهل في ميـدان أجهـزة اHعـلومات
والــــتــــحــــلــــيـل االقــــتــــصــــادي Hــــســــاعــــدتـــــهــــا واHــــشــــاركــــة في

اجتماعاتها على سبيل االستشارة.

اHـادة اHـادة 11 :   حتـدد كـيـفـيات مـنح تـعـويـضـات لـلـخـبراء
االســـــتــــشـــــاريــــW اHـــــذكــــوريـن في اHــــادة 10 أعـالهp طـــــبـــــقــــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

pـســاعـدة فـي اتـخــاذ الـقـرارHـادة 12 : يــنـشــأ نـظــام اHـادة اHا
في إطــار الـتــكــفل �ــهــام الـلــجــنــة  يـدعى فـي صـلـب الـنص

"النظام".
اHـادة اHـادة 13 : يـشــكل نـظــام اHـســاعـدة فـي اتـخــاذ الـقـرار
نقـطة ولوج إلى نـظام اHعـلومات حـول التجـارة اخلارجية


