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  ال��� �           ة  �ن�ّ ة ال�ّ ال��ه�ر�ّ       

  م�ل� ال��اف�ة      

  ال�ل�ة العاّمة        

  ***ال�لف اإلس��ار� *** 
  202752ع�د         

  وز�% الّ��ارة ی�عّل/ 5ال�4ادقة على 2ّ%اس الّ�%و0 ال��عّل/ ب��-, اإلّت�ار في ال��اد ال��ّع�ة في م%حلة ال��لة .   ق%ار: م�%وع   ال��ض�ع 

  .�ةة ال��عّ �ارة 5ال��لة لل��اد األساسّ ال�ّ الق9اع : 

  
  

  

  

   202752الّ%أ� ع�د 

     2020س?��?%  10ال4ّادر ع< م�ل� ال��اف�ة ب�ار�خ 
  

 

  

  
 

  
  

 إّن م�ل� ال��اف�ة، 

م���ب       االّالع على  ال�ّ الّ���  �ع�  ال��ّس�  وز��    أوت   17ب�ار�خ    381ت#" ع�د   ارة 

ق�ار    2020 م*�وع  في  إب�اء الّ�أ-  ل0   1�ّ2���5ّاس الّ*�و3 ال على  �ال�7ادقة  ی�عّل8 

  �اإلت ار �ال �لة في ال��اد ال��ّع�ة، م�ف8 ��*�وع �5ّاس ش�و3 . ال;اّص 

��G    15ال�Fّرخ في    2015ل�Dة    36وCع� اإلّالع على القان�ن ع�د  �Gعّل8    2015س��ال

  �إعادة ت��ID ال�Dاف�ة واألسعار. 

ال��عّلLG2� 8 ال��ID�ّ    2006ف�ف�-    15ال�Fّرخ في    2006ل�Dة    477وعلى األم� ع�د  

  وال�الي وس�� أع�ال م لM ال�Dاف�ة. اإلدار- 

إج�اءات ال��عّلLG2� 8    2016أوت    19ال�Fرخ في    2016ل�Dة    1148األم� ع�د  وعلى  

  ال�7Dّص الّ�*��عّ�ة والّ��ت�Gّ�ة،  وص�غ االس�*ارة ال�ج�Cّ�ة ل� لM ال�Dاف�ة ح�ل م*ار�ع
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ة وف8 ال�7ّغ القان�نّ�ة ل ل�ة  وCع� اإلّالع على ما Tف�� اس��عاء أع2اء ال ل�ة العامّ 

��G  10ال;��M ی�م �G2020س  ،  

. وCع� ال�أّك� م1 ت�ّف� ال7Dّاب القان�نيّ    

  في تالوة تق���ها ال�Xابي. إلى ال�قّ�رة ال�ّ��ة ل�لى ف�#ي وCع� االس��اع 
  

  وCع� ال��اولة اس�قّ% رأ� ال�ل�ة العاّمة اإلس��ارّ�ة  ل��ل� ال��اف�ة على ما یلي : 
   

 I -   : ارة� تق�E, ال�لف م�ض�ع اإلس�
  

  

اس ش�و3 م*�وع �5ّ على  ال�7ادقة الّ�امي إلى ، و االس�*ارة الّ�اهDة ق�ار م�ض�عالی�Dرج م*�وع    

 ّIDاد األساس�ّ  ارة  � ال�ّ ی���7- لإلح�Xار �ّ لفي إار م ه�د ال�ولة ال�امي إلى ا�ة،  ة ال��عّ �ال �لة لل

 .ة لل���هل_�ائ�ّ ال��اه�ة في ح�اTة ال�ق�رة ال*ّ و  وال�2ارCات

ال�7ّدفي  و   ع�د    ،ه`ا  القان�ن  في  2015ل�Dة     36أرسى  ��G    15ال�Fّرخ �Gعّل8    2015س��ال

ال�7Dّص   م*ار�ع  ع�ض  وج�Cّ�ة  واألسعار،  ال�Dاف�ة   ��IDت و �إعادة  رأ-  ال الّ�*��عّ�ة  على  ّ��ت�Gّ�ة 

ال�Dاف�ة  Mالفق�ة    ،م ل �ق�2ى � الف7ل    4وذل_  ال�ج�Cّي    11م1  الع�ض  ه`ا   LCر  dح� مDه، 

2��ن الfDّ الّ��ت�Gي م�ض�ع اإلس�*ارة.  ��  

أوج0 ال�*ّ�ع ع�ض م*ار�ع ال�7Dّص الّ�*��عّ�ة والّ��ت�Gّ�ة على رأ- م لM ال�Dاف�ة ، 5ّل�ا 5ان"   ولق� 

ّصة ل��ارسة ن�ا0 اق�4اد� أو مه�ة أو  صفة م?اش%ة إلى ف%ض ش%و0 خاــــ"... م�اض�عها ته�ف بـــ

  ). 2015-36قان�ن  11ف  4. " (فق�ة تOع ق�دا م< شأنها ع%قلة الّ�خ�ل إلى س�ق معّ�ة

القان�ن   اإلار في ه`ا  و           Mنف ال#��مي ع�د  أحال  األم�  إلى  ال��عّل8    2016ل�Dة    1148، 

م* ح�ل  ال�Dاف�ة   Mل �ل ال�ج�Cّ�ة  االس�*ارة  وص�غ  والّ��ت�Gّ�ة،  �إج�اءات  الّ�*��عّ�ة  ال�7Dّص  ار�ع 

الف7ل   �ق�2ى � عّ�ف  اإلس�*ارة مDه،    2الّ̀-  م�ض�ع  الّ��ت�Gّ�ة  ال�7Dّص  ه`ه  وم2��ن   n��#م
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الّ�ي ته�ف إلى "  :  ال�ج�Cّ�ة �أن تpّ�ق إلى الّ�%و0  م�ار�ع ...األوام% ال��Rمة والق%ارات و2ّ%اسات 

  ".  أو م�ارسة مه�ة  إق�4اد�ّ الّ��ق أو م�ارسة ن�ا0 ف%ض ش%و0 �2ّة أو ن�عّة للّ�خ�ل إلى 
 

ال��عّ اإلتّ قpاع  و�;2ع   ال��اد  في  �ة ار     ، والّ��ت�Gّ�ة  القان�نّ�ة  ال�7Dّص  م1  ج�لة  إلى 
 ی`�5 مDها �7فة أساسّ�ة ما یلي :  

ع�د   ) 1 في  �Fرّ ال  1992ل�Dة    117القان�ن  ��G    7خ �T1992د  ��اTة  �علّ ال#�  8

 ال���هل_. 

 �ز�ع. 8 ب� ارة ال�ّ �علّ ال�  2009أوت  12خ في �Fرّ ال 2009ل�Dة  69القان�ن ع�د  ) 2

��G    15خ في  �Fرّ ال  2015ل�Dة    36القان�ن ع�د   ) 3�G2015س  �8 �إعادة ت��ID  �علّ ال

 ال�Dاف�ة واألسعار. 

ع�د  الق ) 4 في  �Fرّ ال  2019ل�Dة    25ان�ن  �ال�ّ �علّ ال�  2019ف�ف�-    26خ  المة  8 

 . ة وأغ`Tة ال#��اناتالغ`ائ�ّ ة لل��اد #�ّ ال7ّ 

8  �علّ ال�  2020أف��ل    17خ في  �Fرّ ال  2020ل�Dة    10م�س�م رئ�M ال#��مة ع�د   ) 5

س�م  ��� تDق�#ه    ة ل~ج� م;الفة ق�اع� ال�Dاف�ة واألسعار 5�ا ت�ّ �LG2 أح�ام خاّص 

 .  2020ج�ان   10خ في �Fرّ ال 2020ل�Dة  34م1 رئ�M ال#��مة ع�د  

في  �Fرّ ال  1991ل�Dة    1996  ع�د  األم�  ) 6 ��G    23خ �T1991د   ��ال��اد  �علّ ال  8

ح�ّ  نIام  م1  ال����Dاة  وال;�مات  ت�ّ وال���Dجات  5�ا  تأ��ها  و�ق  األسعار    �ة 

ع�د   �األم�  في  ال�Fرّ   1993ل�Dة    59تDق�#ه  ع�د    1993جانفي    11خ  واألم� 

  2015ة  ل�D  307واألم� ع�د    1995ج�ان    28خ في  ال�Fرّ   1995ل�Dة    1142

 .  2015ج�ان   1خ في �Fرّ ال

ع�د    ) 7 في  ال  1999ل�Dة    2552األم�  8�Fّرخ     �G��LG2  ال�   1999ن�ف �عّل8 

 قائ�ة األن*pة الّ� ارّ�ة ال;اضعة لXّ�اس ش�و3. 

ال�Fرّ   ق�ار ) 8 ال�Dي  االق�7اد  قائ�ة  �علّ ال�   1994ج��ل�ة    15خ في  وز��   LG2� 8
 وج�Cا على م�حل�ي ت�ز�ع . ي ت#��- ة ال�ّ  ار�ّ ال�ّ  القpاعات



 4

�  م�ض�ع اإلس�*ارة  ق�ار الم*�وع    جاءوق�    ال*ّ �*�وع �5ّ في ف7ل وح��، م�ف8  �و3  اس 
  عالوة على وث�قة ل*�ح األسGاب.  ،ف�7ل  8 في  �ة�ال �لة في ال��اد ال��عّ ّت ار  لإل

  یلي :    إلى ما �و3 اس ال*ّ �*�وع �5ّ ال�اردة � �ان�ة ت�pق" الف�7ل ال�ّ و  

o  ّو3 وأه�افه.اس ال*ّ م�ض�ع م*�وع �5ّ :    لالف4ل األو� 

o  عّ :   2الف4ل�� . �و3 اس ال*ّ ة ���ّ �ة ال�ع�Dّ تع��� ال��اد ال

o ال�اج0ال*ّ :    3الف4ل الpّ ت�فّ   �و3  األش;اص   nل� /�Gع�ّ �ها  �1  ال�ع��Dّ   أو �1 

 ّ�Dع��ة . ة ال��عّ  ار �ال �لة في ال��اد األساس�ّ �1 ب�عاي ن*ا3 االتّ ال 

o    ال�ّ  إل~ام�ة :  4الف4ل ّDا3 وم#��اه. ��7ح �ال* 

o   ة ال�ّ األسعار    :  5الف4لGواج ّDل الG8 م1 ق�Gp ّ1 في م ال اإلت�pلة  اش� ار �ال 

 .  ة األساس�ّ �ة �ال��اد ال��عّ 

o ة   :  6الف4ل  ارة �ال �لة . اش1�p في ال�ّ عه�ة الDّ � اإلل�~امات ال�Dا

o  ة �عه�ة ت ّ  : 7الف4ل�ة . ار ال �لة لل��اد ال��عّ االل�~امات ال�Dا 

o  ات اإلدار�ّ  : 8الف4لCلّ العق���   �و3.اس ال*ّ pة على م;الفي مق��2ات �5ّ ة ال
     

 �ة :  ة ال��عّ ال��اد األساسّ �ارة 5ال��لة في ال�ّ : اه�ة اإلس��ارة ال%ّ م�ض�ع �ق  ال�ّ  -
  

  

ال      الّ��ق  الّ�اه1  تعّلق"  اإلس�*ار-  �الpّل0  ال��ّع�ة �ع�Dة  األساسّ�ة  لل��اد  �ال �لة  �ال� ارة 

  :  هي 5الّ�اليو ، �و3اس ال*ّ م1 م*�وع �5ّ  2الف7ل  وهي ذات ال��اد ال�ي نf عل�ها تف�7ل�ا

 ���Xي. الغ`ائي و الع �1 الو  PS-7ات ال#�Gب م1 س��� وف��Dة رف�عة م*�قّ  - 

��عّ الGاتي Dّ ال�" ~ّ ال -  .� 

 �.��ّ ال - 

��G    15خ في  ال�Fرّ   2015ل�Dة    36م1 القان�ن ع�د   3الف7ل    ح�d إس��Dىو �G2015س  

لIDام    ، وأخ2عهاة األسعارم1 نIام ح��ّ   ، ه`ه ال��اد8 �إعادة ت��ID ال�Dاف�ة واألسعارال��علّ 

  ف�7ل. وال�ّ �ز�ع �ال �لة اإلن�اج وال�ّ  على م���n أ- ،ال��احل  ة لألسعار في 5لّ ال�7ادقة اإلدار�ّ 
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ال�ّ  الغ`ائ�ّ وردت    ،�اقوفي ذات  ال��اد   Mاألم� ع�د  �اة  نف� ال�ل8#  أ"   "   1196ل �ول 

ال�pّات  ال�`�5ر أعاله،  1991ل�Dة    1�سعار  األدة  م#�ّ �إع�Gارها م�اد    ،5و    4و    3و    2ض

  �ز�ع . ��;�لف م�احل اإلن�اج وال�ّ 

أنّ  مالح�Iه  ت �ر  لل  وما  للع��م  ال�Gع  م1  أسعار  ال�ع�Dّ ع�ی�  ���ّ ال��اد  ال*ّ ة  �و3  اس 

ال#ال�ّ  اإلس�*ارة  ع�فم�ض�ع  األخ��ةاس�ق�ارا    "ة  ال��Dات  إم��اد  ساه�"  .  على  ع�لّ�ة  وق� 

ي  ع� ال�ّ ، في إرتفاع تXال�ف ال�ّ للع��م �ة  ال��اد ال��عّ ه`ه  ب�ع  ال�#افIة على م����ات أسعار  

 ّ��  �I إلرتفاع أسعار م�خالت اإلن�اج. �الDّ ، للع��م ل الفارق ب�1 سع� الXلفة وسع� ال�Gعت

ال�ّ  ال �ول   Mالي  و�ع� ّ�pال�ّ ت ق��ة  ال�;7ّ ر  وال�ع�Dّ ع�  ال��رجة  لل��اد  �*�وع  7ة � ة 

  �و3 ال#الي:   اس ال*ّ ك�ّ 

  أشه%)6(2020  2019  2018  

ة ّ�Wم?لغ الّ�ع,           ال

  ( م د)

ة ّ�Wم?لغ الّ�ع,                ال

  ( م د)

ة ّ�Wالّ�ع,             م?لغ   ال

  ( م د)

  459.52  4.33  856.53  8.8  651.40  8.5  الّ����( م ق) 

  78  1.44  133.30  2.8  97.20  2.48  الف��Dة ال�ف�عة ( م ق ) 

 (1  43.88  159  88.64  314  46.50  264  الع �1 الغ`ائي وال���Xي ( ألف 

 (1  116  56  271  152  272  162  ال~�" الGDاتي ال��ع� ( ألف 

 (1  5.16  103  9.8  197  9.65  193  ال��� ( ألف 

  ال��4ر: وح�ة ال�ع��Z لل��اد األساسة ب�زارة ال��ارة. 
  ال�ح�ة: م ق : مل�ن ق�9ار
  م د : مل�ن دی�ار

  

      

ش�ّ و   الّ*�و3    ل"ق�  ��ّ�اس  وال�عDّ�ة  ال��عّ�ة  األساسّ�ة  الغ`ائّ�ة  لل��اد  ال��ّجهة  الّ�ع�  ق��ة 

م1 إج�الي 5لفة    %  47و   %  54.5ت�اوح" ب�1  ال�ّاهDة م�انة هاّمة م1 إج�الي ق��ة الّ�ع� ،  

  الي:ح�d 5ان" خالل ال�الث س�Dات األخ��ة 5ال�ّ ال�ع� 
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 أشهر) 6( 2020 2019 2018

مبلغ   (م د)
 الدعم 

النسبة  
 مبلغ الدعم (م د) %

النسبة  
% 

مبلغ   (م د)
 الدعم 

النسبة  
% 

 36.53 459.52 32.44 856.53 32.93 651.4  ميدالسّ 

 6.2 78 5.05 133.3 4.91 97.2  فيعة الفرينة الرّ 

 3,49 43,879 3,69 88.64 2.35 46,563  العجين الغذائي  والكسكسي

 9,23 116,125 10,25 270,693 13.75 272,424 الزيت النباتي 

 0,41 5,164 0,37 9,853 0.5 9.8 السكر

 53.36 671.206 48.53 1281.203 45.56  901.1  مواد أخرى

 1978 (م د) إجمالي الدعم 
 

2640,219 
 

1257,77 
 

  ال��4ر: وح�ة ال�ع��Z لل��اد األساسة ب�زارة ال��ارة.
  ال�ح�ة: م د : مل�ن دی�ار 

  
 

ل �الDّ ا  أمّ   ال�عG� ّ�Dة  الّ��ز�ع  ��حلة  � اة  اإلس�*ارة  اه1ل�ّ ال�لف  تعلّ ،م�ض�ع  � فق�  ��حلةق"    

   لل��اد سالفة ال�Gان. ار �ال �لة اإلتّ 

الفق�ة  وق� ع�ّ  القان�ن ع�د    2م1 الف7ل    3ف"  أوت    12خ في  �Fرّ ال   2009ل�Dة    69م1 
2009  �سلع   كلّ ه "   �ال �لة �أنّ �ز�ع  �عّل8 ب� ارة الّ��ز�ع تاج� ال�ّ ال او  م���ات  5�%اء  Eق�م  تاج% 

< 5ال��لة ل�i م���< م�لّ   �ر�� وذلl ق�4 إعادة بعها 5ال��لة j?قا للع%ف ال�ه�ي". ع< j%�/ ال�ّ  أو
   

 

II – ارة: في شأن  �الح-اتال�  ال�لف م�ض�ع اإلس�

  ال�ة :  ال�الحIات ال�ّ الق�ار ی��� م*�وع      
  

  ة :  م?�ئّ أولّة  مالح-ة   -الأوّ 

األسGاب   ب�ث�قة ش�ح  الق�ار    أنّ ورد  أح�ام الف7ل  م*�وع  تفع�ل  إار  في  م1    42ی�Dرج 

ع�د   في  ال�Fرّ   2015ل�Dة    36القان�ن  ��G    15خ �Gعلّ   2015س��ال�Dاف�ة ال  ��IDت �إعادة   8

�ارسات ال��علّ لل�ّ  وأّنه جاء �الّ�الي ،واألسعار�  ع�. قة ب��ات�0 ال�ّ �7- لل
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ال�ّ T   و   اإلار  `��5 �ر  ه`ا  الف7ل    الفق�ة  �أنّ   في  ن7ّ"    42األخ��ة م1  ّ̀ك�،  ال سالف 

ال�Rلّ "    هأنّ على   لل�ز�%   >R�E ّ�5ال ق9اعّ ف   r�sال� ال�ز�%  أو  ش%و0  �ارة  ت��ی�  اإلق�Oاء،  ع��  ا، 

   �ار فها 5ق%ار".�ة واإلتّ إس�ع�ال أو ت�ز�ع ال����ات ال��عّ 

مّ�ا          rلsّ   أنّ   ،تقّ�مو��ال� اإلjار  الق%ار  هtا  في   ts  الف4ل ألحRام  سالف    42وj?قا 

�ارة فها، وال ی%مي  �ة وال�ّ إلى ت�-, ع�لات ت�ز�ع ال��اد ال��عّ ، u�E أن �REن هادفا  ال?ان

 ,  لهtه ال��اد. �ارة 5ال��لة ال�ّ مه�ة إلى ت�-

ه`ا   تع1�ّ  وفي  وال�ّ   ع�Dال�ق�ف  ال;�7ص  القان�ني  ال�IDّ � اإلار  ال�ّ ت�Gي  لقpاع   ارة  � 

سالف    2009ل�Dة    69الف7ل األّول م1 القان�ن ع�د    ذل_ أنّ �ال �لة لل��اد الغ`ائ�ة ع��ما ،  

ّ̀ك�، مDه في ذات   4م�Gأ ح�ّ�ة م�ارسة أن*pة ت ارة الّ��ز�ع، وأرسى الف7ل    أقّ� ��7رة أصلّ�ةال

الّ��ز�ع،   ت ارة  ل�~اولة  ال��7�ّح  نIام  أنّ الّ��اق  نfّ على    3الف7ل    غ��  القان�ن،   Mنف م1 

5ّ�اسات  �ق�2ى � الّ� ار�ة  األن*pة  �ع�  م�ارسة   ��IDت �إجازة  ال��Gأ  ه`ا  اس��Dاء  إم�ان�ة 

�الّ� ارة وأن  ش�و3 ، على أن 7Tادق   ال��ّلف  الWّ%اسات  عل�ها �ق�ار م1 ال�ز��  هtه   >�ّO�ت

  خاّصة الّ�%و0 الف�ّة ل�عاjي هtه األن�9ة. 

م1 خالل  د  ���ID قpاع مهDي م#�ّ ب  ی�عّل�8و3 ال����ج0  5ّ�اس ال*ّ   أنّ   ا س8G، م�ّ   فاد و���  

  ة مDها. �و3 ال�اج0 ت�ّف�ها ل�~اول�ها، وخاّصة الفf�7D �Dّ على ج�لة ال*ّ ال�ّ 

�د  القان�ن ع  أخ2عهافق�  ،  ��اد ال��ّع�ة�ال �لة للت��ID اإلّت ار    �عل8 ���ألةیأما ف��ا      

�ق�2ى ق�ار صادر ع1 ال�ز��   ،*�و3 ت�ت�Gّ�ة خاّصةلال�`�5ر أعاله    2015ل�Dة    36� LG2ت

الّ�ي  مDه    42الفق�ة األخ��ة م1 الف7ل  ال��ّلف �الّ� ارة أو ال�;�fّ قpاعّ�ا، وذل_ Gقا ألح�ام  

ال��ّع�ة  أجازت ال��اد  أ-  ال��اد  ه`ه  ت�ز�ع   ��IDت أّنه:    ،إم�انّ�ة  بها  جاء   dلل�ز�% ح�  >R�E  "

5ال�ّ ال�Rلّ  ال�s�rّ ف  ال�ز�%  أو  اإلق�Oاءاق9اعّ   �ارة  ع��  ال����ات  ،  ت�ز�ع  أو  اس�ع�ال  ش%و0  ت��ی�   ،

  �ار فها 5ق%ار".�ة واالتّ ال��عّ 
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ال�ّ  ه`ا   n~ال;اّص و�ع ل��اسها    �*ي  ال��اد  ه`ه  خ�7صّ�ة  إلى  ت�ت�Gي  نIار  إرساء  في 

  وت�اع�اتها على 5لفة وح � الّ�ع��� والّ�ع�.  ال�Gاش� �#اج�ات ال���هل_ الّ��ن�ي، 

األس?اب هtه  الق%ار    ولWّل  م��Oن  Eق�%4  اإلل�yامات  علىال�ع%وض،  Eق�%ح،أن    م��ل 

ال�ّ  ق?ل  إح�%امها م<   uفي  ال�اج >5ال��لة ال�ّ   م%حلة اش9 ال��عّ   �ز�ع  u  ي ت�جّ وال�ّ �ة  لل��اد 

الف�ت%ة ل�s�لف   ةإلyامّ ة ال�عامالت على غ%ار  ق�اع� شفافّ   إلى تW%��  به�ف،  اذ2%ها ح�%4ّ 

 ّال?ع وال�%اءع�ل <  ات ال�ه�  >< ح2%ّ فOال ع<  ،  ب�Oال��عّ ت ال��اد  ت�اول  ب�ف�% ة  �ة 

 ّ�E ّی�م وال�y2%ّ�ة  ،ا <  ال�ه�ّ�ة  ال�4الح   iل� للغ%ض  ت�ّف%  بانات  قاع�ة  إلى  ت�ال  أن  على 

5الّ��ارة.ك�ا  ال�Rّلفة  لل�زارة  أن   الّ�ا5عة   u�E    امRأح  >�ّO�الق%ار  ت ال��ارسات هtا  ج�لة 

�Eة م< إم��اع ع< ال?ع و ال�ّ مs�لف أن�اع م�ع  فOال ع<  ،  ��%وjة ال?�عات  لت��% لل  ق

ج�ع  ،sفOات �ّ ال شأن  األحRام  وم<  تتأن  هtه  ال�مع    ال��%وع9اب/  Wفل    %س�مةاأله�اف 

  . ب�ثقة ش%ح األس?اب 

ال4ّ   5قّة  أّما  ذات  ال�ّ األحRام  مه�ة   ,ب��- الغtائّ لة  لل��اد  5ال��لة  فها  �ارة  �5ا  ة 

ت�ار�ّ ال��عّ  ق9اعا  5إع�?ارها  إحال�ها ا�ة   >ف�عّ  ،   ّ�ال 2%اس  م�%وع  ألحRام  إلى  j?قا  %و0 

في  ال��رّ   2009ل��ة    69القان�ن ع�د   ال�ّ ال��علّ   2009  أوت   12خ  ب��ارة  �ز�ع وم��ل / 

ال�ّ ال�ّ  ّ �4ص ?ال4ّ %ت ذات  ال�ّ ة  م��ل  م%اعاة  مع  أعاله،  الّال لة وال��2tرة  حقة وذات  �ف-ات 

  ت?انها الحقا.  مات ال��اف�ة 2ف�ا س�,ّ لة 5ال��اس �5ق�ّ ال4ّ 
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ة 45فة -ثاناّjا  : إح�

ال�ّ تق�ّ  ال�الح-ات  45فة  م  ةالة ّjام%اعاة    إح� ال�الح-ات  5ع�  م��ل 
 ّ  أعاله.ة ال��ار إلها ال�?�ئ

   :ة عامّ مالح-ات  -1
 :   �4s5ص الّ�Rل  )1

 م���i م�%وع الق%ار :   في  -أ

 95لu اإلس��ارة:  ةال�ع� �ةض?� ال��اد األساسة ال��عّ م���i  في •

اإلس�*ارة    على  ال�ع�وض  الق�ار  م*�وع  �5ّ للجاء  على  ال*ّ �7ادقة  ال��علّ اس  8  �و3 

  م�حلة ال �لة. �ة في  ار �ال �لة في ال��اد ال��عّ ب���ID اإلتّ 

ال�ع�وض ال�*�وع  في  �الّ�أمل   1�ّGت و�5ّ   ولق�  ق�ار  ش�و3م1  ح��7ّ �علّ ی ه  أنّ   ،اس  ا  8 

الغ`ائ�ّ  ال��اد  األساس�ّ بGع�  وال��عّ ة  م*�قّ   5لّ   وهي    ، �ةة  وف��Dة م1   ���س م1  ال#�Gب  ات 

��اد  ة الدون الf�7D�ّ على �ق�ّ � وس��"  وع �1 غ`ائي و���5ي وز�" نGاتي م�عّ   PS-7رف�عة  

 على غ�ار مادة ال#ل�0 ال�عGّإ وال�عّق� ن7ف الّ�س� .ال��ّع�ة 

Eق�%حفإنّ   وأخ`ا �ع�1 اإلع�Gار ال�الحIة ال��Gئ�ة ال�*ار إل�ها آنفا،   ع�Dان    pاب8أن ی�   ه 

  PS-7ف�عة  ��� والف��Dة ال�ّ ال�ّ   �عGارة " مادة�ة "  م2��نه ، ب�ع�یل عGارة " ال��اد ال��عّ الق�ار مع  

وال~ّ  وال���Xي  الغ`ائي  الDّ والع �1  ال��عّ �"  وال�ّ Gاتي  ذات    ،"���   ���تع على  ال#�ص  مع 

  5امل أح�ام ال�*�وع. ع�یل على  ال�ّ 

 العات م�%وع الق%ار :  م���i إjّ  في •

o  ّأن ال%ّ   5إع�?ار  اإلس��ارة   uلj ّCال�ج� اإلس��ارة  إjار  في  ی��رج  ة  اه< 

  2015ل��ة    36م< القان�ن ع�د    11م< الف4ل    j4?قا ألحRام الفق%ة  

ال?ان،   یفإنّ سالف  اإلjّالع ه   �Eف ما  على   rالّ��4  >رأ�   �عّ على 

   العات م�%وع الق%ار.إjّ ض�<  م�ل� ال��اف�ة
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o  ك�ا ّj%ح إضافة اإل�قE ّ�ة :  العات ال  ال

ع�د  الق ) 1 في  �Fرّ ال  2019ل�Dة    25ان�ن  �ال�ّ �علّ ال�  2019ف�ف�-    26خ  المة  8 

 . ة وأغ`Tة ال#��اناتة لل��اد الغ`ائ�ّ #�ّ ال7ّ 

في  ال  1991ل�Dة    1996  ع�د  األم� ) 2 23�Fّرخ     �G��Tاد    1991د���ال ی�عّل8 

تّ�   5�ا  تأ��ها  و�ق  األسعار  حّ��ة  نIام  م1  ال����Dاة  وال;�مات  وال���Dجات 

ع�د   �األم�  في  ال�F   1993ل�Dة    59تDق�#ه  ع�د    1993جانفي    11ّرخ  واألم� 

  2015ل�Dة    307واألم� ع�د    1995ج�ان    28ال�Fّرخ في    1995ل�Dة    1142

 .  2015ج�ان   1�Fّرخ في ال

ال�Fّرخ في   ) 3 ال�Dي  االق�7اد  قائ�ة  ال�   1994ج��ل�ة    15ق�ار وز��   LG2� 8عّل�

 القpاعات الّ� ارّ�ة الّ�ي ت#��- وج�Cا على م�حل�ي ت�ز�ع . 
 

وعلى م�س�م رئ�M ال#��مة    الي: ا5ع 2ال�ّ الع ال%ّ اإلjّ ك�ا Eق�%ح إعادة صاغة م��Oن  

�عّلLG2� 8 أح�ام خاّصة ل~ج� م;الفة ال�  2020أف��ل    17�Fّرخ في  ال  2020ل�Dة    10ع�د  

خ  مFرّ   2020ل�Dة    34س�م م1 رئ�M ال#��مة ع�د  5�ا تّ� تDق�#ه ���   ، ق�اع� ال�Dاف�ة واألسعار

  . 2020ج�ان   10في 

  : �4s5ص هRلة ال��%وع •

إلى       ب�ج�ب    إس�Dادا  ال��علقة  ال��Gئ�ة  ات  ع�ل�ّ ل�  IDّ ال�ق�ار  الم*�وع  ف7ل  ال�الحIة 

  2015ل�Dة    36م1 للقان�ن ع�د    42Gقا للف7ل    ،�ع�Dهام#ّ�دة  �ة   ارة �ال �لة ل��اد م�عّ ال�ّ 

ال�Gان ع1 م*�وع   ال�ّ ل�  IDّ ال�ق�ار  السالف  ال��اد قpاع  ب�Dها  الغ`ائ�ة وم1  لل��اد  �ال �لة   ارة 

ال��عّ األساس�ّ  للقان�ن ع�د  ة  ت�ّ   ، آعالهال�`�5ر    2009ل�Dة    69�ة Gقا  إل�ه �5ف�ا  " اإلشارة 

Tق��ح  إنّ ف  ،أعاله �ل  ه *T ال��علّ أن  الّ��ت�Gي   fDّال ال��D ات  م*�وع  إس�ع�ال وت�ز�ع  8 �*�و3 

للف7ل  ال��عّ  Gقا  ع�د    42�ة  القان�ن  ال7ّ   2015ل�Dة    36م1  ذات  األح�ام  لة م �ل 

ال��عّ  لل��اد  �ال �لة  ت�و� ه�  ال�ه1��D خالل  ال�*�وع  �إل�~امات  به`ا  ال�ع�Dة ح��7ا  أ-  �ة   )
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،على أن  لّ~�" الGDّاتي ال��ّع� والّ���) الع �1 الغ`ائي وال���Xي وام�اد الّ���� والف��Dة الّ�ف�عة و 

 ّ�Gا یلي :  ت�  ب وفقا ل

o  ّام عامRة أح  : 

o  ّ5اب أو  >   .ل : إل�yامات ال�ه�

  ّاألسعار. فيل : ق�, أو i��م� 

  : فيق�, ثاني  ّ<. �ار�ة ة ال�عامالت ال�ّ م���i شفاف ب< ال�ه�

الق��   ه`ا   1�ب�ج��Cّ و��2 ال7لة  ذات  وم�_  األح�ام  اص�ار  ة 

وال*ّ  لل�Gع  ال��اد  ح��5ّ س��سال  وإل  ،�اءالفات�رات  ال*ّ   فية   nاء م����

ال�ّ وال�Gع ال��ادf�7D على  ، عالوة على  ب�ع    األساسّ�ة   اإلم�Dاع ع1 

 ّ�  . ةة ألغ�اض صDاع�ّ ال��ع

م1   الّ�ق���Tة  �ارسات �ال �Dع � م�عّلقة  أح�اما  الق��   Mنف  1�ی�2ّ ك�ا 

لّ�;ف�2ات  ال��Gعات ال�*�وة و اوت# ��  غ�� مGّ�رالام�Dاع ع1 ال�Gع 

 ّTأ ّ�Dة ا 5ان ش�لها( ع�  ّTة او نق� . (  

   :  �ثال ال��عّ ح2%ّ   م���i   فيق�,  ال����ات  ت�اول  ال�ع�ة  ة  �ة 

دف�%   الق%ار(  وال�yو�� �5�%وع  ال�yود  الس�%سال  ال��-,  ال�2%ة 

  . ) ، قاع�ة ال?انات5ال��اد ال�ع�ة

o  ام خاّصRّ ة لل5اب ثاني : أح�ال��جّ �ارة 5ال��لة لل�ّ  %R.ع�ال ال�%في�ه لإلس 

o  ّ ة. إضافة أحRام إن�قال

 :  �4s5ص األصل -2

 : م�ع م�ح تsفOات:   5الف4ل  •

 f�7Dاد � ت ّ تق�ّ   على وج�ب�و3  اس ال*ّ م1 م*�وع �5ّ     5الف7ل  �   تّ� ال���ار ال �لة لل

ال��عّ الغ`ائ�ّ  األساس�ة  لل��اد  �ال �لة  اإلّت ار  ی��ل�ن  ال`ی1  ال�#�ّ ب �ة  ة  األسعار   8�Gp� قاGدة 

  للّ��ات�0 ال ار- بها الع�ل مع ع�م مDح ت;ف�2ات. 
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ی��ّ أنّ   ��1�ّGو  ل�  ال�ّ ال�ّ   ه  ��Dعة ;ف�2ات  f�7D على �Gعة ه`ه �ت�Xن    ق�  أّنها  ذل_،  ال

 ّTعة م1 خالل ال�ّ نق��Gسع� ال nأو  ،;ف�� في م���   ّ�Dة ع�.    

ی�, ّ فإنّ ،    ع� ال�ّ فل�فة وخ�ار  ذل_ Tعّ� خ�قا  ل  أنّ   وCإع�Gار أن  Eق�%ح  على  ال�ّ ه   r4�

ة م�ها والّ�ق�Eة sفOات م�ع مs�لف أن�اع ال�ّ ّ�  ال��ّع�ة. في أسعار بع ال��اد الع
 

 مات ال��اف�ة : مالح-ات ذات صلة �5ق�ّ   )2

              

ال�ّ  )1 س�ق  دخ�ل  تع%قل  لق�د  ال��%وع  الغtائّ ف%ض  لل��اد  5ال��لة  األساسّ �ارة  ة  ة 
 ة :  وال��ع�ّ 

ال تقل ع< س�ة في م�ال ال��ارة 5ال��لة لل��اد  ة دنا ة زم�ّ ف%ض أق�مّ : 3الف4ل   -أ

 �ة: ة ال��عّ األساسّ �ارة 5ال��لة لل��اد �yاولة ل��ا0 ال�ّ لالعاّمة  الغtائة 

��ج0� �5ّ   3الف7ل  تّ�  م*�وع  ال*ّ م1  سا�ق�ّ إل~ام�ّ   ف�ض  ،�و3اس    ;f ال*ّ ن*ا3  ة  ة 

ة ب`ات ال�ع�Dّ   ة ة ال��ع�ّ ال �لة في ال��اد األساس�ّ   ةت ار ّ�اغ0 في  الو   امع��Dّ   أو  ا�Gع�ّ س�اء 5ان  

 ّ�Xا3 ال�ّ ل ،اسال*D ّاد الغ`ائ���  .  ع1 سDة ة ال تقلّ ة ل��ّ  ارة �ال �لة لل

الf�7D�ّ علىو   أّن  ال��ّل� �ه  ال*ّ   م1  الّ �3  ه`ا  لل�ّ T#ّ� م1  ال�ع�Dة، �خ�ل  ل�Dعه    �ق 

ة خالل  �ة �لة سDة، و�ل~امه ب�Gع �قّ�ة ال��اد الغ`ائ�ة العامّ م1 ب�ع ال��اد ال��عّ   اج� ال��� �ّ ل�ّ ا

  تل_ الف��ة . 

األساس�ّ ال��اد  أّن    ال#الو  الّ�ف�7ل    ت��ع�ل�ة  ال��عّ ة  الغ`ائ�ة  تّ ار  ال#�فاء م1  ل ل0 

فإّن وعل�ه  ،  )des produits d’appel pour les détaillants(  ل*�اء �قّ�ة ال��اد الغ`ائّ�ة العاّمة

�ق�ّ �     ال�Mّ   ال�`�5ر م1 شأنه �3  ال*ّ  ّDافئ الف�ص في الXاف�ة وتD�  في ذات القpاع. *ا3  مات ال

 ه. الّ�sلي ع� و�ق�%ح
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�ا0 ال�ّ ال�ّ ر�C  فق%ة أخ%ة:     7  و   3<  الف4ل  -ب ّب��ا0    ة�ارة ال��لة لل��اد الغtائ

  : الّ��ارة 5ال��لة لل��اد الغtائّة 

الف7ل    م1  األولى  �ال�pة  �5ّ   3جاء  م*�وع  ال*ّ م1  أنّ اس  ی��جّ �و3  أن               ه   0

وه� ما ی�سى إلى تالزم    ،ال �لة..." ئ��ي ل�اج�  *ا3 ال�ّ ة �ال �لة الDّ " ت�Xن ت ارة ال��اد الغ`ائ�ّ 

  �ال �لة. � ارة ال��اد الغ`ائ�ة ب�ة و�رتGا3 ن*ا3 ت ارة ال �لة لل��اد األساس�ة ال��عّ 

�ة  �ة ال��عّ ع�Gار ن*ا3 ت ارة ال �لة لل��اد األساسّ وم1 شأن ه`ا ال;�ار أن Tف2ي إلى إ 

  ة. �ّ وتا�عا لD*ا3 الّ� ارة �ال �لة لل��اد الغ`ائ ا ن*اا ثان��ّ 

عالم  إ   ةإل~ام�ّ �و3 على  اس ال*ّ م1 م*�وع �5ّ   7" الفق�ة األخ��ة م1 الف7ل  ن7ّ 5�ا      

س  �ا ��Tّ ة، �ت ارة ال �لة لل��اد الغ`ائ�ّ  فه ع1 م�ارسة�ة ل��قّ ة ال��عّ تاج� ال �لة لل��اد األساس�ّ 

  . قpاع��1ا�L ب�1 اله`ا ال�ّ 

اغ1�G في  إلى إق7اء ش��#ة م1 ال�ّ ف2ي  ت   و�;لf م�ا س8G ب�انه، أّن ه`ه ال�ق��2ات 

قpاع   في   f7;�ّاألساس�ّ ال�ّ ال لل��اد  �ال �لة  ال��عّ  ارة  �ق�ّ ة  ع1  �ع~ل � الغ`ائ�ّ �ة  ال��اد  ة  ة 

 nاألخ� .  

ة غ��  ت��2قات مال�ّ   �ا�L ب�1 القpاع�1 م1 شأنه ف�ضخ�ار ال�ّ فإّن  وعالوة على ذل_،  

أ  ،علDة م ال��اد  الDّ   نّ �اع�Gار  في  ی�pلّ الغ`ائ�ّ *ا3  �ال �لة  مال�ّ ة  اس���ارات  وت�ف�� م#الت  0  ة 

 ّ�Dاد على ت��اغ1�G في تعاي  ف� ل�n م;�لف ال�ّ ��ّ ی ال  وه� ما  ،  عها واخ�الفهال;~ن وع�ض ال

�ةة ال��عّ  ارة �ال �لة لل��اد األساس�ّ ن*ا3 ال�ّ   .  
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ال�ّ ال�ّ   ة هtاإلyامّ   فlّ   یّ��ه  ،وللغ%ض   >ب األساسّ �ارة  %ا�5  لل��اد  ال��عّ 5ال��لة  �ة  ة 

م���i إن9الق الّ��ا0 في  ، س�اء  ة ال��اد الغtائة األخ%i 5قّ ، وال��ارة في  م�ض�ع اإلس��ارة

الّ%اغu في ال�خ�ل للق9اع ب< ال��ع  ،  أو ت�ّقفه وف�ح ال��ال أمام ح%ّ�ة اإلخ�ار م< ق?ل 

  ب�ه�ا م< ع�مه. 

و  ال�ّ   فlّ   أنّ عل�ا  شأن %ا�5  هtا  ال�ّ ال��اه�ة  ه  م<  ال��ارسات  في  م<   uل�ان  ��4

غ%اراإلح�Wارّ�ة   على   >ال�ه�  >ال��%وjة  ب عاّمة    ال?�عات  غtائّة  الغtائّة  مع  ل��اد 

    واإلم��اع ع< ال?ع. ال��ّع�ة
  

  

الف4ل    3ة  ال�9ّ   -ج ال�ّ :  3م<  وت�ارة  ال��لة  ت�ارة   >ب ال��ع  لل��اد  م�ع  ف4ل 

 : ال��ّع�ة 

م1 م*�وع �5اس ال*�و3 مDع ال �ع ب�1 ت ارة    3ة ال�ال�ة م1 الف7ل  ال�pّ تّ� ���ج0  

    .ال��ّع�ة ة ف�7ل لل��اد الغ`ائ�ّ ال �لة وت ارة ال�ّ 

اشpة ت �ع في  ال� ار�ة الn�GX الDّ   اتال��اح �ع�    `��5 �أنّ 0 ال�ّ ت�جّ   ، ه`ا اإلارفي  

ال �لة وال�ّ  ت ارة  ب�1  لع�ّ ن*اها  ال�ّ ة  ف�7ل  ب�Dها  الغ`ائ�ّ قpاعات م1  ال��اد  �ا في    ة ارة في �

�ة مDهاذل_ ال��عّ    .  

ال�ّ   ، وللغ%ض  س�E  uق�%ح  على   rالW%ّ أ�4 هtا  على  حRام  ال��احات  مs�لف  اس 

�ار�ة ال�ا5عة  ا5عة لل���عات ال�ّ yو�� وال��ز�ع ال�ّ دة األج��ة وش%2ات ال�ّ �ار�ة الi%?W وم�ع�ّ ال�ّ 

  لل��ساواة ب< 2ّل ال�اش9< في الق9اع. لها، ت�ققا 
 

�ا0:  لل�ّ  ال���غلّ �ار� ال�ّ  : ف%ض م�احة دنا لل��لّ   3م< الف4ل  4ة ال�9ّ  -د  
  

    "Gأوج ّp�ال�ّ ال الف7ل  ة  م1  م#لّ ت�فّ   3ا�عة  مه�ّ   �  تقلّ ت ار-  ال  ع1    إ     2م  120م�اح�ه 

 ّ��  اج� م1 م�ارسة ن*اه . 1 ال�ّ ل��
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ق  ل� ی��pّ   ی�1�ّG أّنه  ،ال*�و3 م�ض�ع اإلس�*ارة ال�اهDة  اسم#��n �5ّ �ق�8 في 5امل  وCال�ّ 

ة  ات ال�#الت ال���غلّ ة ل�ضع�ّ اش1�p في قpاع ال��اد الغ`ائ�ّ  ار الDّ ة ال�ّ ة وضع�ّ ة ت���ّ إلى �5ف�ّ 

وال�ّ حال�ّ  قGله�  م1  ت��فّ ا  ال  ال�ّ ي  ال��احة  بها  ل�*�وع  �  وفقا  ال����جGة             الّ*�و3  اس  �5ّ ن�ا 

ل2م    120(   إل�ه�  ��Dحة �ال اآلجال  إلى  اإلق�2اء)  وال   �Dخاّص   لّ��ارك ع وأنّ ،  م�اصل�ه�    ة 

الغ�ض  لD*اه� دون ت���ة   Tف�ز وضع�ّ في  تفاضل�ّ م1 شأنه أن  ال �لة  ل� ّ ة  ة  مقارنة مع  ار 

  ة.ة �اإلس�*ارة ال#ال�ّ �ق ال�ع�Dّ خ�ل لل�ّ اغ1�G في ال�ّ ال�ّ  ار �ّ ال�قّ�ة 

ال�ّ   ،وللغ%ض        4E  rق�%ح � ّإن�قال %0  س�u هtا ال�ّ على    < 5الق%ارت�Oّ   ةض�< أحRام 

ت�ّ  2افة  الغtائّ على  لل��اد  ال��لة  ال�ّ ار  45%ف  لل�ّ -%  ة  ه, jتعا تار�خ  دع�ة  ع<  مع  �ا0 

لة  معق� ة  وضعاته, و�مهاله, ف�%ة زم�ّ ���ّ�ة  �ة للل��اد األساسة ال��عّ حالا  م�ه,    ع<�زّ ال�

 .lلtل  

   ف4ل:yو�� ��5, ن�ا0 تاج% ال�ّ : ر�C ال�ّ   6م< الف4ل   1ةال�9ّ   -ه

 

م1  ال�pّ أل~م"   األولى  �5ّ   6الف7ل  ة  م*�وع  ال*ّ م1  ت ّ اس  لل��اد �و3  ال �لة  ار 

  ف�7ل وفقا لل#اج�ات ال�ع�ادة ول# � ن*اه�. ار ال�ّ �~و�� ت ّ ب�ة ة ال��عّ األساس�ّ 

ال�عایDات    "D�ّب اإلس�هالك�ّ   تقّل0  ال���انّ�ةولق�  وفقا  ال#اج�ات  أو  ة  إس�هالكّ�ة  ل��اس� 

  ~و�� . ل0 وال�ّ � على ن�8 الF ّpثّ �ا ی �   ،ة أو مDاخّ�ة أو ��وف إس��Dائ�ة جائ#ات �Gع�ّ 
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لu اإلس�هالكي وفقا لل�هات ول��� اإلس�هالك  Eق�%ح األخt 5ع< اإلع�?ار، ال9ّ   لtا، فإّنه 

ف4ل 5اع�?ار اخ�الف  ار ال��لة وال�ّ د ب< ت�ّ وّ y yو�� وال�ّ ور9Cه ب��/ ال�ّ   ، Rانال�ع�اد ل�i ال�ّ 

 ّ?ات أوضاع  " م%اعاة ل�قلّ إضافة األحRام الّ�الة:    ، 5أن ی�,ّ ة م< جهة ألخ%i األن�ا0 اإلس�هالك

 ّعة او م�اخة أو �%وف إس���ائ?j ج%ّ ة أو ت�امي لل9ّ الّ��ق ج%اء جائ�ات uل ّة  اء خ�4ص

   الك لل�هات..." . اإلس�ه

  

          

 ب�ار�خال��عق�ة  ل��ل� ال��اف�ة  اإلس��ارّ�ة  أ� ع< ال�ل�ة العاّمة  وص�ر هtا ال%ّ           

اد�  � العّ ادة م��ّ ال�ّ و   اتالّ��وع�Oّ�ة  ب%ئاسة ال�ّ� رضا ب< م���د،    2020  س?��?%  10

حّ�ادو  خ   ف��ة �الّ ب�ز�ّ   وس��س  او�   ب�ع?��والsّ��سي  ن  اور�, �ال م�ّ�� �  وع4ام 

uرج  �%Rال�ق%ّ   ش العامّ و�O�Cر  روحه    ر  شخ  م�ّ��   �ن?ل و2اتu  الّ�  �ال�ّ ال�ل�ة 

  . �اتي ال�ّ 

  

 

  ئــ�الـ%ّ                             


