الغرفة الجزائرٌة للتجارة والصناعة
وتتلخص مهمة الغرفة بما ٌلً :
تزوٌد المؤسسات العامة ،بناء على طلبها أو من تلقاء نفسها ،باآلراء وباالقتراحات وبالتوصٌات حول
القضاٌا واالهتمامات التجارٌة بشكل مباشر أو غٌر مباشر على الصعٌد الوطنً فً المجال التجاري
والصناعً والخدمات.
تنظٌم لقاءات تشاورٌة بٌن أعضاء الغرفة وجمع وجهات نظرهم حول المقترحات المقدمة إلٌهم من قبل
اإلدارة للنظر فٌها وتقدٌم المشورة.
تلخٌص التوصٌات واآلراء والمقترحات التً اعتمدتها غرفة التجارة والصناعة ،والعمل من اجل التنسٌق
بٌن برامج الغرفة المختلفة وفقا المكانٌاتها المتاحة.
القٌام بأي نشاطات ذات االهتمام المشترك لغرف التجارة والصناعة وتشجٌع المبادرات الخاصة للفاعلٌن
االقتصادٌٌن .
ضمان تمثٌل الغرف التجارٌة لدى السلطات المعنٌة وتعٌٌن ممثلٌن عن الغرف فً المحافل الوطنٌة
وخالل جلسات الحوار واللقاءات التشاورٌة.
القٌام بأي عمل من شأنة تعزٌز وتطوٌر مختلف قطاعات االقتصاد الوطنً وتوسٌع النشاط التجاري نحو
األسواق الخارجٌة.
لمزٌد من المعلومات التواصل على :
الغرفة الجزائرٌة للتجارة والصناعة
العنوان البرٌدي  :قصر القنصلٌة  BP ،6شارع امٌلكار كابرال  .سً ب  16003الجزائر العاصمة 1
نوفمبر الجاري ،ساحة الشهداء.
هاتف 021 96 77 77 / 021 96 66 66 :
فاكس021 96 70 70 :
الموقعwww.caci.dz :
البرٌد اإللكترونًinfos@caci.dz:
محفزات لتشجٌع المشارٌع االستثمارٌة:
تعٌش الجزائر الٌوم حالة انتعاش .وٌعد هذا البلد مصدر جذب بصورة متزاٌدة ،لشركات األجنبٌة
وتشجعٌها الفتتاح فروع فً جمٌع أنحاء البالد  .فهناك الكثٌر من المشارٌع االستثمارٌة فً مجال
المطاعم ،و السٌارات ،واالتصاالت ،والمالبس ،و الكثٌر من الشركات االجنبٌة تتسابق لالستثمار فً
جمٌع القطاعات فً هذا البلد الجاذب لالستثمار.
ٚإدساوا ِٓ اٌذىِٛت اٌجضائش٠ت ،بأّ٘١ت اٌذٛافض االعخثّاس٠ت ،فإٔٙا ععج ٌخٛف١ش ِضا٠ا عذة ٌٍّغخثّشٓ٠
ِٕٙا :اٚال ،أٔٗ ال ٠خُ اٌخّ١١ض ب ٓ١سؤٚط االِٛاي اٌجضائش٠ت ٚاألجٕب١ت٘ ِٓٚ ،زا إٌّطٍك ال حفشض اٞ
ضش٠بت إضاف١ت عٍ ٝسأط اٌّاي األجٕبٚ . ٟعٍ ٝاٌعىظ ِٓ رٌه ،حمذَ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌّضا٠ا ٌٍشؤٚط االِٛاي
االجٕب١ت ِٕٙٚ.إِ :خ حخف١ضاث جّشو١ت الدخاي اٌّعذاث اٌالصِت ٌٍّششٚع االعخثّاس . ٞبإٌغبت

ٌٍّغخثّش ٓ٠األجأب ،فإٔ٠ ُٙخّخع ْٛبٕفظ اِخ١اصاث اٌّغخثّش ٓ٠اٌّذٍٚ . ٓ١١ف ٟداٌت ٚجٛد خالفاث
لأ١ٔٛت ،فإْ اٌّغخثّش االجٕبّ٠ ٟىٕٗ اٌٍجٛء إٌ ٝاٌخذى ُ١اٌذ.ٌٟٚ
إْ عذد اٌّشاس٠ع االعخثّاس٠ت اٌّخضا٠ذة ف ٟاٌجضائش ٠خطٍب حىٌٕٛٛج١ا عاٌ١ت ٚحٛفش سأط اٌّاي ٚحشن دش٠ت
االخخ١اس ٚاععت ٌٍّغخثّش ٓ٠األجأب ،عٛاء واْ رٌه فِ ٟجاي اٌبٕاء اٚاإلعىاْ ا ٚاٌطشق اٚاٌطشق
اٌغش٠عت اٚإٌّاطك اٌذضش٠ت.
ٙ٠ذف ِششٚع لأ ْٛاالصالح اٌضش٠بٌ ٟعاَ  2007ف ٟاٌجضائش بشىً سئ١غٌ ٟخمذ ُ٠اٌذعُ
ٌٍششواث ٠ٚ .خّخع اٌّغخثّش ْٚبإعفاء ِٓ ضش٠بت اٌمّ١ت اٌّضافت عٍ ٝاٌغٍع ٚاٌخذِاث اٌّخصٍت ِباششة
بإٌشاط االعخثّاسّ٠ٚ . ٞىٓ حمذ ُ٠اٌّغاعذة اٌّاد٠ت ٌٍّغخثّش ِٓ ٓ٠أجً حط٠ٛش اٌّششٚع االعخثّاسٞ
إرا واْ االعخثّاس ٞف ٟلطاع اٌخذِاث اٌعاِت ٘ٚ .زا ٠خطٍب االحصاي ِع اٌّجٍظ اٌٛطٌٕ ٟالعخثّاس اٌزٞ
٠خ ٌٝٛدساعت ٍِف اٌّششٚع االعخثّاسّ٠ٚ .ٞىٓ دفع ِبٍغ اٌّغاعذة بعذ الخطاع االِٛاي اٌّخصصت
ٌٍّششٚع ٚحشًّ دفع إلِذاداث اٌّ١اٖ ٚاٌخذِاث اٌصٕاع١ت ٚا٠صاي اٌخ١اس اٌىٙشبائٚ ٟاٌغاص ٚحمذ ُ٠اٌخبشاث
اٌالصِت.
اٌصادساث ٚاٌٛاسداث
اٌصادساث
ِٓ ب ٓ١أُ٘ اٌصادساث  :اٌغاص ٚإٌفظٚ ،اٌفٛعفاثٚ ،اٌفٛاوٗ ٚاٌخضشٚاث ِٕٚخجاث اٌصٍب.
اٌٛاسدث
ِٓ ب ٓ١أُ٘ اٌٛاسداث :إٌّخجاث اٌغزائ١ت ٚإٌّخجاث االعخٙالو١ت ٚاٌّعذاث ٚا٢الث.
فشص االعخثّاس
ٕ٘ان فشص اعخثّاس٠ت ف ٟاٌّجاالث اٌخاٌ١ت :اٌغ١ادت ٚاٌصٕاعت ٚاٌضساعت ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌمطاعاث اٌذ٠ٛ١ت
األخش.ٜ
المرجع:


www.caci.dz/



www.firdaous.com

اٌغشفت اٌجضائش٠ت ٌٍخجاسة ٚاٌصٕاعت

