االفتتــــــاحيــة :مع نهاًت ؾىت  2015وغخىم فغصت صضوع هظا العضص مً وكغٍت الغاصض لىإهض مع مجمىع مىدؿبِىا في غغفت الخجاعة
والصىاعت " اإلاغحان" أن طغوعة الاحتهاص في جدؿين أصاءاجىا ول على مؿخىي مإؾؿخه لخجؿُض الاؾدثماع الحلُلي،
مدير الغرفة
هاروني اؾدثماع ألاعماٌ و اإلاكغوعاث  ،باث أمغا طغوعٍا و أهُضا.
إلياس
طلً ألن الاؾدثماع الجاص هى طان الظي جىظف مً زالله ألامىاٌ في أصىٌ خلُلُت طاث كُمت اكخصاصًتً ،ترجب عليها
مىفعت اكخصاصًت ئطافُت جظهغ على قيل زضمت جؼٍض مً عبدُت اإلاؿدثمغ ومً ثغوة اإلاجخمع ،بىمى عأؽ اإلااٌ العام
للضولت ...ومىه ئن أصعع الغغفت مفخىخت ليل مً يهمه أمغ الخدؿين و الخؼىٍغ مً مؿخىي أصاء مإؾؿخه ،لخيىن غغفخىا
أخؿً مغافم له ،و زير معين و ّ
مىحه.
هما ال ًفىجىا بمىاؾبت خلىٌ العام الجضًض  ، 2016و مً زالٌ هظا اإلاىبر أن هخمنى عاما ئصاعٍا حضًضا ملئه الىجاح و الغفاه لجمُع اإلاخعاملين الاكخصاصًين
بىالًت الؼاعف ،و مً زاللهم ول اإلاخعاملين الاكخصاصًين عبر جغاب الىػً الجؼاةغي .

Le Ministre du Commerce rassure les importateurs
جىالذ للاءاث مىخب غغفت الخجاعة و الصىاعت " اإلاغحان" بىالًت
الؼاعف في الكهغ ألازير مً ؾىت  ،2015طبؼا لحصُلت الغغفت
الؿىىٍت و جدظيرا إلاكغوع البرهامج الؿىىي لؿىت  2016الىاحب
عغطهما في الضوعة العاصًت للجمعُت العامت اإلاؼمع علضها في بضاًت
الؿىت الجضًضة  ،عالوة على الخدظير الجُض لللاءاث اإلابرمجت مع
حهاث زاعحُت ال ؾُما جلً اإلاخعللت باألقلاء الخىوؿُين مً زالٌ
الخيؿُم الحاصل مع غغفت الخجاعة للكماٌ الغغبي الخىوس ي  ،كصض
ئهجاح الللاء الجامع بين اإلاخعاملين الاكخصاصًين الجؼاةغٍين وهظغائهم
الخىوؿُين ،اإلاؼمع علضه بىالًت الؼاعف في بدغ الكهغ ألاوٌ مً
الؿىت الجضًضة مً ؾىت . 2016

حعتزم غغفت الخجاعة والصىاعت " اإلاغحان " بىالًت الؼاعف
بالخيؿُم مع غغفت الخجاعة والصىاعت للكماٌ الغغبي للجمهىعٍت
الخىوؿُت ئؾخظافت وفض مً عحاٌ أعماٌ جىوؿُين ممثال
للؼاعاث اكخصاصًت مخعضصة  ،وطلً حصجُعا لالؾدثماع صازل
البلضًً وحؿهُال إلهجاػ َق َغ َاواث بُيُت في ّ
قتى اإلاجاالث مع جباصٌ
الخبراث و الخجاعب و هظا اإلاعلىماث الظغوعٍت في ؾبُل جدلُم
الخىمُت اإلاؿتهضفت في ول الضولخين.

M.
Bakhti
Belaib,
Ministre
du
Commerce a estimé que le régime des
licences d’importation ou d’exportation de
biens et services sera flexible dans sa mise
« en œuvre. Il a notamment déclaré que
le dispositif est souple et ne sera pas
» imposé par le gouvernement.
Ce régime s’est imposé de lui-même vu la
chute des revenus en devises suite à la
chute vertigineuse des cours pétroliers.
L’objectif de ce dispositif, selon le Ministre, sera de rationaliser les
importations et réduire leurs coûts, protéger quelques segments de notre
industrie et mettre fin au phénomène des surcoûts.

حعضصث للاءاث عةِـ الغغفت الؿُض مدمض علي صًً مع والي والًت الؼاعف الؿُض مدمض
لبلت جاعة بضعىة مً هظا ألازير ،و أزغي بمباصعة مً ػغف الؿُض عةِـ الغغفت ،خُث
وان فدىي هظه الللاءاث الدكاوع وجباصٌ آلاعاء فُما له عالكت بضفع عجلت الخىمُت
اإلادلُت ؾُما الدصجُع على الاؾدثماع الجاص و الىافع للىالًت ،فبدصجُع مً ػغف والي
الىالًت ،اصؼدب عةِـ الغغفت الؿُض مدمض علي صًً معه في للاءاجه مع الؿُض الىالي
العضًض مً اإلاؿدثمغًٍ وعحاٌ ألاعماٌ الظًً حعؼوهم هُت الاؾدثماع وجىظُف عؤوؽ
أمىالهم باإلاىؼلت في مكاعَع اكخصاصًت مً قأنها أن جضفع بعجلت الخىمُت صازل الىالًت .
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______________________________________تنشيط و ترقية و دعم الشراكة ___________________________________

في ئػاع ألاؾبىع العالمي
للملاوالجُت التي جىاصلذ
فعالُاجه مً  18ئلى  24هىفمبر
 ،2015هظمذ غغفت الخجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعة
والصىاعت "اإلاغحان" بملغها ًىمـ ـا
ئعالمُـ ـ ـ ـا بخاعٍش  26هىفمبر  ،2015خىٌ مىطىع اإلالاوالجُت والغهاهاث الاكخصاصًت اإلاللاة على
عاجم اإلاإؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼت اإلايكئت عبر مسخلف أحهؼة صعم الدكغُل اإلاعخمضة
لضي الضولت الجؼاةغٍت ،خُث وكؽ هظا الُىم الاعالمي عةِـ الغغفت الؿُض مدمض علي صًً
مغفىكا بمضًغها الؿُض الُاؽ هاعووي و بعع أعظاء الجمعُت العامت للغغفت ،مما ؾمذ
للحاطغًٍ مً الظُىف ممً أجُدذ لهم الفغصت مً ولىج عالم ألاعماٌ واإلالاوالجُت مً عفع
بعع الاوكغاالث والاؾخفؿاعاث ،التي للُذ الخىطُذ الظغوعي و الكغح الالػم .

ًخم فخذ ،ابخضاءا مً  05حاهفي  2016على الؿاعت 8ؾا 00ئلى غاًت
 26حاهفي  2016على الؿاعت 16ؾا ،00خصص اؾتراص اإلاىخىحاث
الؼعاعُت والغظاةُت الخاطعت لىظام الغزص ،و هظا في ئػاع اجفاق
الكغاهت مع الاجداص ألاوعوبي ،ػبلا ألخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم
 306-15اإلاإعر في  24صفغ عام  1437اإلاىافم لـ  06صٌؿمبر
 ،2015اإلادضص لكغوغ وهُفُاث جؼبُم أهظمت عزص الاؾخيراص أو
الخصضًغ للمىخىحاث والبظاتع( ،جدمُل كاةمت خصص اإلاىخىحاث).
ول مخعامل اكخصاصي ،شخص ػبُعي أو معىىيٌ ،ؿخىفي الكغوغ
اإلاؼابلت للدكغَع والخىظُم الؿاعي اإلافعىًٌ ،مىً له جلضًم ػلب
عزصت اؾتراص مىخىج أو ؾلعت ،الخاطعت للحصت اإلافخىخت ،و طلً
باًضاع على مؿخىي مضًغٍت الخجاعة الىالةُت اإلاسخصت
ئكلُمُا ،الاؾخماعة اإلاملإة،
هذا الطلب ًجب أن ًُزفق بالوثائق الخاليت:
الخجاعي.ي
السجلالخجاع
مًالسجل
وسختمً
 -وسخت وسخت عً الفاجىعة الكيلُت جدضص اإلاىخىج ،الىمُت ،اللُمت وبلض ميكأ مؿخسغج عضم ؤلازظاع للظغٍبت قهاصة جدُين الصىضوق الىػني للخأمُىاث الاحخماعُت للعماٌ ألاحغاء أو الصىضوق الىػني للظمان الاحخماعي لغير ألاحغاء اؾخبُان للخعغٍف باإلاخعامل الاكخصاصي لالؾخعالم.ً
ً
إقليميا.
ً
ًجب إًذاع امللف كامال ،لكل مىخوج أو سلعت سيخم اسخيرادها ،على مسخوى مذًزٍاث الخجارة الوالئيت املخخصت

اؾخظافذ غغفت الخجاعة و الصىاعت " اإلاغحان " بىالًت الؼاعف ًىم  23صٌؿمبر  2015بملغها و بضعىة منها  ،الؿُضة معاش ي ممثلت الغغفت الجؼاةغٍت
الفغوؿُت للخجاعة والصىاعت بعىابت ،خُث وكؼذ هظه ألازيرة مغفىكت بغةِـ الغغفت الؿُض مدمض علي صًً للاءا مىؾعا و مفخىخا على حمُع اإلاخعاملين
الاكخصاصًين اإلاىسغػين لضي الغغفت بما فيهم أعظاء الجمعُت العامت  ،خُث جغهؼ الللاء خىٌ الخعغٍف بضوع الغغفت الجؼاةغٍت الفغوؿُت ومضي امياهُتها في
عؾم أفاق واعضة للكغاهت الجؼاةغٍت الفغوؿُت فُما ًسضم الضولخين و اإلاصلحت الىػىُت بالضعحت ألاولى  ،جسلل الللاء هلاف واؾع مع جلضًم لخىطُداث ّ
حض
ّ
هامت حعللذ بفغص الاؾخفاصة مً ججاعب و زبراث الؼغف الفغوس ي في مجاٌ ألاعماٌ بصفت عامت  ،ازخخم الللاء بعضما جأهض لضي الغغفخين طغوعة الخيؿُم
في حؿؼير بغامج مكترهت جصب في زضمت اإلاخعاملين الاكخصاصًين اإلاىسغػين لضي الغغفخين على وحه الخصىص .
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____________________________أحكام تطبيق الصفقات العمومية_______________________________
العمىمُت طاث الؼابع ؤلاصاعي فُما بُنها.
املادة ألاولى ً :خم جؼبُم ؾُاؾت ئعضاص وئبغام وجىفُظ  -اإلابرمت مع اإلاإؾؿاث العمىمُت اإلاىصىص عليها في اإلاؼت
ومغاكبت الصفلاث العمىمُت وجفىٍظها اإلاغفم العام التي ألازيرة مً اإلااصة  6أعاله ،عىضما جؼاوٌ هظه اإلاإؾؿاث
جبرمها على الخىالي اإلاصالح اإلاخعاكضة والؿلؼاث اإلافىطت وكاػا ال ًيىن زاطعا للمىافؿت.
 اإلاخعللت باإلقغاف اإلاىخضب على اإلاكاعَع.ػبلا لللىاهين والخىظُماث اإلاعمىٌ بها وأخيام هظا اإلاغؾىم.
 اإلاخعللت باكخىاء أو جأحير أعاض أو علاعاث.الباب ألاولً
 اإلابرمت مع بىً الجؼاةغ.أحكام جطبق على الصفحاث العموميت
 اإلابرمت بمىحب ئحغاءاث اإلاىظماث والهُئاث الضولُت أوالفصل ألاولً
بمىحب ؤلاجفاكاث الضولُت ،عىضما ًيىن طلً مؼلىبا.
أحكام جمهيذًت
 اإلاخعللت بسضماث الصلح والخدىُم.القسم ألاولً
 اإلابرمت مع مدامين باليؿبت لخضماث اإلاؿاعضة والخمثُل.حعارٍف ومجال الخطبيق
املادة  : 2الصفلاث العمىمُت علىص مىخىبت في مفهىم  -اإلابرمت مع هُئت مغهؼٍت للكغاء زاطعت ألخيام هظا الباب،
الدكغَع اإلاعمىٌ به ،جبرم بملابل مع مخعاملين ئكخصاصًين وجخصغف لحؿاب اإلاصالح اإلاخعاكضة.
وفم الكغوغ اإلاىصىص عليها في هظا اإلاغؾىم ،لخلبُت املادة ً : 8خعين على اإلاإؾؿاث اإلاىصىص عليها في اإلاؼت
خاحاث اإلاصلحت اإلاخعاكضة في مجاٌ ألاقغاٌ واللىاػم ألازير مً اإلااصة  6أعاله ،عىضما جىجؼ عملُت غير ممىلت ولُا
أو حؼةُا بمؿاهمت مإكخت أو نهاةُت مً الضولت أو الجماعاث
والخضماث والضعاؾاث.
املادة  : 3جبرم الصفلاث العمىمُت كبل أي مكغوع في جىفُظ ؤلاكلُمُت ،أن جىُف ئحغاءاتها الخاصت مع جىظُم الصلفاث
العمىمُت والعمل على ئعخماصها مً هُئاتها اإلاإهلت.
الخضماث.
املادة  : 4ال جصح الصفلاث وال جيىن نهاةُت ئال ئطا وافلذ وٍخعين على ؾلؼت الىصاًت لهظه اإلاإؾؿاث العمىمُت أن
جظع حهاػا إلاغاكبت صفلاتها ،وجىافم علُه ،ػبلا ألخيام
عليها الؿلؼت اإلاسخصت اإلاظوىعة أصهاه ،خؿب الحالت:
اإلااصة  159مً هظا اإلاغؾىم.
مؿإوٌ الهُئت العمىمُت.املادة  : 9ال جسظع اإلاإؾؿاث العمىمُت ؤلاكخصاصًت ألخيام
الىػٍغ.ئبغام الصفلاث العمىمُت اإلاىصىص عليها في هظا الباب ،ومع
الىالي.طلً ًخعين عليها ئعضاص ئحغاءاث ئبغام الصفلاث خؿب
عةِـ اإلاجلـ الكعبي البلضي.زصىصُاتها ،على أؾاؽ مباصب خغٍت ؤلاؾخفاصة مً الؼلب
اإلاضًغ العام أو مضًغ اإلاإؾؿت العمىمُت.وٍمىً ول ؾلؼت مً هظه الؿلؼاث أن جفىض صالخُاتها في واإلاؿاوة في الخعامل مع اإلاغشحين وقفافُت ؤلاحغاءاث،
هظا اإلاجاٌ ئلى اإلاؿإولين اإلايلفين ،بأي خاٌ ،بابغام وجىفُظ والعمل على ئعخماصها مً ػغف هُئاتها ؤلاحخماعُت.
الصفلاث العمىمُت ػبلا لألخيام الدكغَعُت والخىظُمُت املادة  :10جسظع الصفلاث العمىمُت اإلابرمت مً ػغف
صاخب اإلاكغوع مىخضب باؾم ولحؿاب صاخب مكغوع
اإلاعمىٌ بها.
املادة  : 5لظمان هجاعت الؼلباث العمىمُت وؤلاؾخعماٌ مىخضب على مكغوع ،ألخيام هظا الباب.
الحؿً للماٌ العامً ،جب أن جغاعي في الصفلاث العمىمُت املادة  : 11ول هُئت غير زاطعت للىاعض اإلاداؾبت العمىمُت
مباصب خغٍت الىصىٌ للؼلباث العمىمُت واإلاؿاواة في معاملت وألخيام هظا اإلاغؾىم ،مهما وان وطعها اللاهىوي حؿخعمل الكيلُت اإلاىصىص عليها في هظا اإلاغؾىم ،فاهه ًجب عليها مىاصلت
اإلاغشحين وقفافُت ؤلاحغاءاث ،طمً ئخترام أخيام هظا أمىاٌ عمىمُت بأي قيل وان ،ملؼمت باعضاص ئحغاءاث ئبغام ئبغام الؼلب بىفـ ؤلاحغاء.
الصفلاث ،على أؾاؽ مباصب خغٍت ؤلاؾخفاصة مً الؼلب جدضص هُفُاث جؼبُم أخيام هظا اللؿم الفغعي عىض الحاحت
اإلاغؾىم.
املادة  : 6ال جؼبم أخيام هظا الباب ئال على الصفلاث واإلاؿىاة في الخعامل مع اإلاغشحين وقفافُت ؤلاحغاءاث ،بمىحب كغاع مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت.
اإلااصة ً :14جب أن جيىن الحاحاث اإلاظوىعة أعاله مدل ئقهاع
والعمل على ئعخماصها مً ػغف هُئاتها اإلاإهلت،
العمىمُت مدل هفلاث:
مالةم واؾدكاعة مخعاملين ئكخصاصًين مإهلين ،هخابُا ،الهخلاء
القس ــم الثاوي
 الضولت.أخؿً عغض مً خُث اإلاؼاًا الاكخصاصًت.
إلاجزاءاث الخاصت
 الجماعاث ؤلاكلُمُت.وجىظم اإلاصلحت اإلاخعاكضة ئحغاء ؤلاؾدكاعاث خؿب ػبُعت
القسم الفزعي ألاولً
 اإلاإؾؿاث العمىمُت طاث الؼابع ؤلاصاعي.الحاحاث الىاحب جلبُتها مع ألازض بعين ؤلاعخباع عضص اإلاخعاملين
إجزاءاث في حالت إلاسخعجال امللح
 اإلاإؾؿاث العمىمُت الخاطعت للدكغَع الظي ًدىمؤلاكخصاصًين الظًً باميانهم ؤلاؾخجابت لها ،مع مغاعاث أخيام
اليكاغ الخجاعي ،عىضما جيلف باهجاػ عملُت ممىلت ،ولُا أو املادة  : 12في خالت ؤلاؾخعجاٌ اإلالح اإلاعلل بسؼغ صاهم اإلااصة  5مً هظا اإلاغؾىم.
حؼةُا ،بمؿاهمت مإكخت أو نهاةُت مً الضولت أو مً ًخعغض له ملً أو ئؾدثماع كض ججؿض في اإلاُضان أو وحىص ٌعلً عً عضم حضوي ؤلاؾدكاعة خؿب الكغوغ اإلاىصىص عليها
الجماعاث ؤلاكلُمُت.
زؼغ يهضص ئؾدثماعا أو مليا للمصلحت اإلاخعاكضة ،أو ألامً في الفلغة  7مً اإلااصة  52مً هظا اإلاغؾىم.
املادة  : 7ال جسظع ألخيام هظا الباب العلىص ألاجُت:
العمىمي وال ٌؿعه الخىُف مع أحاٌ ئحغاءاث الصفلاث اإلااصة  : 15حعفى الصفلاث العمىمُت اإلابرمت خؿب الكغوغ
 اإلابرمت مً ػغف الهُئاث وؤلاصاعاث العمىمُت واإلاإؾؿاث العمىمُت ،بكغغ أهه لم ًىً في وؾع اإلاصلحت اإلاخعاكضة اإلاىصىص عليها في اإلااصة  49مً هظا اإلاغؾىم ،مً ؤلاؾدكاعة.ER-RACEDاإلاخىغع،
العاصي والؼابع
الىمؽ
الخضماث طاث
لحاالث ؤلاؾخعجاٌ ،وأن ال جيىن اإلااصة  : 16في خالت
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اإلاؿببت
جىكع الظغوف
الؼابع ؤلاصاعي فُما بُنها.
العمىمُت 3طاث

جىكع الظغوف اإلاؿببت لحاالث ؤلاؾخعجاٌ ،وأن ال جيىن
هدُجت مىاوعاث للمماػلت مً ػغفهاً ،مىً مؿإوٌ الهُئت
العمىمُت أو الىػٍغ أو الىالي أو عةِـ اإلاجلـ الكعبي البلضي
اإلاعني أن ًغزص بمىحب ملغع معلل ،بالكغوع في بضاًت
جىفُظ الخضماث كبل ئبغام الصفلت العمىمُت ،وٍجب أن
جلخصغ هظه الخضماث على ما هى طغوعي فلؽ إلاىاحهت
الظغوف اإلاظوىعة أعاله.
وجغؾل وسخت مً اإلالغع اإلاظوىع في الفلغة الؿابلت اإلاعض
خؿب الكغوغ اإلاىصىص عليها في الدكغَع والخىظُم
اإلاعمىٌ بهما ،ئلى مجلـ اإلاداؾبت وئلى الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت
( ؾلؼت طبؽ الصفلاث العمىمُت وجفىٍظاث اإلاغفم العام
واإلافدكُت العامت للمالُت).
عىضما ال ٌؿمذ ؤلاؾخعجاٌ اإلالح باعضاص الصفلت كبل
الكغوع في بضاًت جىفُظ الخضماثً ،ثبذ ئجفاق الؼغفين عً
ػغٍم جباصٌ الغؾاةل.
ومهما ًىً مً أمغ ،فال بض مً ئبغام صفلت عمىمُت على
ؾبُل الدؿىٍت ،زالفا ألخيام اإلااصة  3أعاله ،زالٌ ()6
أقهغ ،ئبخضاء مً جاعٍش الخىكُع على اإلالغع اإلاظوىع أعاله.
ئطا واهذ العملُت جفىق اإلابالغ اإلاظوىعة في الفلغة ألاولى مً
اإلااصة  13أصهاه ،وعغطها على الهُئت اإلاسخصت بالغكابت
الخاعحُت للصفلاث العمىمُت.
القسم الفزعي الثاوي
إلاجزاءاث ّ
املكيفت
ً
املادة  : 13ول صفلت عمىمُت ٌؿاوي فيها اإلابلغ الخلضًغي
لحاحاث اإلاصلحت اإلاخعاكضة ئثني عكغة ملُىن صًىاع
( 12.000.000صج) أو ًلل عىه لألقغاٌ أو اللىاػم ،وؾخت
مالًين صًىاع ( 6.000.000صج) للضعاؾاث أو الخضماث ،ال
جلخض ي وحىبا ئبغام صفلت عمىمُت وفم ؤلاحغاءاث الكيلُت
اإلاىصىص عليها في هظا الباب.
وبهظه الصفت ،حعض اإلاصلحت اإلاخعاكضة ئحغاءاث صازلُت إلبغام
هظه الؼلباث .وعىضما جسخاع اإلاصلحت اإلاخعاكضة أخض ؤلاحغاءاث

املادة  : 16في خالت الخضماث طاث الىمؽ العاصي والؼابع اإلاخىغع،
ًمىً اإلاصلحت اإلاخعاكضة اللجىء لإلؾدكاعة بغع الىظغ عً
ألاخيام اإلاسالفت للماصة  27أصهاه.
املادة  : 17في خالت ػلباث ألاقغاٌ التي ال جخؼلب قهاصة جصيُف
وجأهُلً ،مىً اإلاصلحت اإلاخعاكضة أن حؿدكير الحغفُين ،هما هم
معغفين بمىحب الدكغَع والخىظُم اإلاعمىٌ بهما.
املادة ً : 18مىً اإلاصلحت العامت أن جبرم ملحلا بالصفلت
العمىمُت مدل الؼلب ألاولي ،اإلابرم ػبلا لإلحغاءاث اإلاىُفت خؿب
الكغوغ اإلادضصة في اإلاىاص  135ئلى  139مً هظا اإلاغؾىم ،باؾخدىاء
جلً اإلاخعللت بالغكابت الخاعحُت للصفلاث العمىمُت ،وٍبرم اإلالحم
في آلاحاٌ اإلاىصىص عليها في هظه ألاخيام.
ئطا جم ججاوػ اإلابالغ اإلاظوىعة في اإلااصة  13أعاله زالٌ الؿىت اإلاالُت
الىاخضة ،في ئػاع ميزاهُت ؾىىٍت ،أو زالٌ ؾىت مالُت أو أهثر ،في
ئػاع ميزاهُت مخعضصة الؿىىاث ،جبرم خُيئظ صفلت جضعج فيها
الؼلباث اإلاىفظة ؾابلا وحعغض على الهُئت اإلاسخصت بالغكابت
الخاعحُت للصفلاث العمىمُت.
ئطا لم جخمىً اإلاصلحت اإلاخعاكضة مً ئبغام صفلت عمىمُت ،ػبلا
للفلغة الؿاًلت ،وعغطها على هُئت الغكابت الخاعحُت اإلاؿبلت
زالٌ الؿىت اإلاالُت اإلاعىُت باليؿبت للعملُاث اإلالُضة في ميزاهُت
ؾىىٍت ،جبرم صفلت حؿىٍت ،بصفت ئؾخثىاةُت زالٌ الؿىت اإلاىالُت،
وجلُض هظه الىفلاث في ؤلاعخماصاث اإلاخعللت بها ػبلا للدكغَع
والخىظُم اإلاعمىٌ بها.
املادة ً : 19جب على اإلاصلحت اإلاخعاكضة ئعفاق ؤلالتزام بالىفلت
وهُفُت ئزخُاع اإلاخعامل
بخلغٍغ جلضًمي مفصل ًبرع فُه ؤلاؾدكاعة
er

بخلغٍغ جلضًمي مفصل ًبرع فُه ؤلاؾدكاعة وهُفُت ئزخُاع اإلاخعامل
ؤلاكخصاصي الظي عؾذ علُه ؤلاؾدكاعة.
املادة ً : 20جب أن جيىن الؼلباث اإلابرمت ػبلا لإلحغاءاث اإلاىُفت
مدل ؾىضاث ػلب أو في خالت الظغوعة ،علىص جدضص خلىق
ألاػغاف وواحباتهم ،وفُما ًسص زضماث الضعاؾاث ،فاهه ًخعين
على اإلاصلحت اإلاخعاكضة ئبغام علض مهما ًىً مبلغ الؼلب.
املادة  : 21ال جيىن مدل ئؾدكاعة وحىبا ،الؼلباث التي جلل
مجمىع مبالغها ،خؿب ػبُعتها ،أقغاال أو لىاػم أو صعاؾاث أو
زضماث ،زالٌ هفـ الؿىت اإلاالُت ،عً ملُىن صًىاع (1.000.000
صج) فُما ًسص ألاقغاٌ أو اللىاػم ،وعً زمؿماةت ألف صًىاع
( 500.000صج) فُما ًسص الضعاؾاث أو الخضماث ،وجدؿب هظه
الؼلباث بالغحىع ليل ميزاهُت على خضة.
وٍبلى ئزخُاع اإلاخعاملين ؤلاكخصاصًين زاطعا للمخؼلباث التي
جغجبؽ بازخُاع أخؿً عغض مً خُث اإلاؼاًا ؤلاكخصاصًت،
وباإلطافت ئلى طلً ًجب على اإلاصلحت اإلاخعاكضة أن ال جلجئ لىفـ
اإلاخعامل ؤلاكخصاصي ،عىضما ًمىً جلبُت جلً الخضماث مً ػغف
مخعاملين ئكخصاصًين أزغًٍ ،ئال في الحاالث ؤلاؾخثىاةُت اإلابرعة هما
ًيبغي.
املادة  : 22جدؿب اإلابالغ اإلاظوىعة في اإلااصجين  13و  21أعاله
باخدؿاب ول الغؾىم ،وٍمىً جدُُنها ،بصفت صوعٍت ،بمىحب كغاع
مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت وفم معضٌ الخضخم اإلاسجل عؾمُا.
اللؿم الفغعي الثالث
ؤلاحغاءاث الخاصت بالصفلاث العمىمُت التي جخؼلب الؿغعت في
ئجساص اللغاع

ئجساص اللغاع.
املادة  : 23حعفى مً أخيام هظا الباب ،ال ؾُما ما ًخعلم منها
بؼغٍلت ؤلابغام ،الصفلاث العمىمُت إلؾخيراص اإلاىخجاث والخضماث
التي جخؼلب مً اإلاصلحت اإلاخعاكضة اإلاعىُت الؿغعت في ئجساص اللغاع
بدىم ػبُعتها والخللباث الؿغَعت في أؾعاعها ومضي جىفغها ،وهظا
اإلاماعؾاث الخجاعٍت اإلاؼبلت عليها والتي ال جيىن مىُفت مع هظه
الصفلاث.
ًلىم الىػٍغ اإلاعني ،بمىاؾبت ول عملُت ئؾخيراص مً العملُاث
اإلاظوىعة أعالهً ،خأؾِـ لجىت وػاعٍت مكترهت زاصت ،جدكيل مً
أعظاء مأهلين في اإلاُضان اإلاعني ،بغةاؾت ممثل اإلاصلحت اإلاخعاكضة،
وجيلف باحغاء اإلافاوطاث وئزخُاع الكغًٍ اإلاخعاكض.
جدضص كاةمت اإلاىخجاث والخضماث اإلاظوىعة أعاله بمىحب كغاع
مكترن بين الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت والىػٍغ اإلايلف بالخجاعة والىػٍغ
اإلاعني.
ومهما ًىً مً أمغ ،جدغع صفلت حؿىٍت زالٌ أحل ثالثت ()3
أقهغ ،ئبخضاء مً الكغوع في جىفُظ الخضماث ،وحعغض على الهُئت
اإلاسخصت بالغكابت الخاعحُت.
ً....دبع

Programme des foires et des salons du 1 trimestre 2016
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حعزٍفا باملىخجاث املحليت ودعما وحشجيعا لها،
"
ٌسز غزفت الخجارة والصىاعت "
بوالًت الطارف  ،أن حعلً أنها ومً خالل الباب
" جحذ مسمى
املخصص في وشزٍتها "
" ُ
ص ِىعً بالطارف" جزحب بخقذًم خذمت إعالميت
مجاهيت لكافت الصىاعيين املىخزطين فيها  ،مً
خالل إلاعالن عنها وإبزاس مشاًاها وإمكاهيت جلبيتها
الحخياجاث الطلب في السوقين املحليت
والخارجيت،
لذا على السادة الصىاعيين الزاغبين في
الاسخفادة مً هذه الفزصت املقذمت مجاها،
جشوٍذها باملعلوماث الخاليت علما أن اليشز لً
ًخجاوسً ربع صفحت داخليت.
إسم املصىع/الاسم الخجاريً/جارٍخ بذاًت الاهخاج/
مشاًا ومواصفاث املىخج/عىوان الاجصال باملصىع
(املوقع)/اسم املىخج/إمكاهاث الخصذًز.
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