يف اطار هتفيذ س ياسات جتارية وطنية موحدة يكون ميا دور واحض ىف س ياسة امتحرير و نلمحافظة عىل مصاحل لك املطاعات
والاس تلرارا اكاصادو  وس ياس ي وا وو إ اطار وا كاهوهي وا داًا وا تاعام مسسة ية فكفا ة عامية ومىك تة تخدم امتجارة مكحرك نلمنو الاكاصاد
وختفيف امفلر اذ التد من اعادة صياغة امة ياسات امتجارية متواكة امتغيري املسسىس ىف ىيالك ادلوةل
همام واخاصاصات ادارة امة ياسات امتجارية- :
 )1صياغة وتنفيذ ومااتعة امة ياسات امتجارية و وفل وا مة ياسة امتحرير مبا يتوافق مإ معادئ واحاكم امتجارة امعاملية واملصلحة املومية
 )2اكرتاح امية ملراحعة املواهني و امارشيعات وانلواحئ امتجارية مبا يتوافق مإ املباد الاساس ية واملصلحة اموطنية
)3
)4
)5
)6

مااتعة تنفيذ كواهني املعاجلات امتجارية واكرتاح تشكيل جمامةيا مثل (كاهون ماكحفة االغراق ،كاهون املنافةة ومنإ االحااكر)
امتنة يق مإ اجليات اخملتصة يف تنفيذ كواهني تنظمي امتجارة وتلية املواهني اميت حتمك امعمل امتجاري
احرا امتعديالت املطلوتة نلة ياسة امتجارية نلوزار وفلا ملتطلبات اخلطة الاسرتاتيجية وفرانمج اصالح ادلوةل
تنفيذ ومااتعة موهجات فرانمج الاصالح الاكاصادي

طبيعة عمل إدارة السياسات التجارية
تلوم ادارة امة ياسات امتجارية ابالايت -:
اوال  -:تو إ امة ياسات امتجارية و عر يا عىل انلجنة اموطنية نلة ياسات و مااتعة تنفيذ وتليمي امة ياسات واكرتاح بمية ملراحعة
امة ياسة امتجارية مإ الادارات واملسسةات وامييئات ذات امصةل مث تليمي امة ياسات والاتالغ عهنا دل امةلطة امعليا ابموزارة متلوم
تدورىا ىف امتليمي وتلومييا عند امةلطات امتنفيذية وامارشيعية امعليا ابدلوةل
اثهبا  -:تو يح املوا يإ املتعللة ابملواهيني وامارشيعات وانلواحئ وامة ياسات امتجارية نللطاعني امعام واخلاص تغرض الاعالم والاحاطة
وامتنفيذ ومن تكل املواهيني وانلواحئ  :كاهون ماكحفة االغراق ،كاهون املنافةة ومنإ االحااكر ،كاهون تنظمي امتجارة ،كاهون جسل املصدرين
واملة توردين ،كاهون امتعاون ،كاهون هلطة امتجارة امةوداهية  ، ،حامية املة هتكل املويم مة نة  ،كاهون بسواق ماش ية امصادر
اثمثا  --:و إ انلواحئ امتنظميية نلة ياسات امتجارية و املواهني وامارشيعات اخلاصة تانظمي امعمل امتجار
راتع وا  -:كعول امبالغات وامشاكو اخلاصة مبنإ الاحااكر واملنافةة غري امرشيفة ،وامغش امتجار  ،والاغراق ،والاخالل ابالسعار،
وامةلإ امفاسدة او املنهتية امصالحية وغريىا نلليام ابدلراسة وتليمي امو إ تتطبيق املواعد واالحرا ات اميت حتمك تةوية املنازعات واصالح
امة ياسات
خامة وا  -:تعريف املطام اخلاص تلواهيني تنظمي امتجارة واالس ترياد ملنإ ىدر املوارد املامية اىل اخلار
سادس وا -:تلدمي املشورة امعلمية وادلراسات امفنية نلمفاو ات امتجارية املتعددة الاطراف وامثنائية وامتكاالت االكاصادية ،تفعيل دور
املطام اخلاص خبلق كنوات تواصل هبدف تذميل امعلعات وتوفري تيئة مواكبة ملعامل وامتجارية واملشاركة يف بعامل انلجان امفنية

امللفات -:
 /1امللف املتعلق و ماةييل امتجاره واميت تتبين الادارة رئاسة انلجنة اموطنية نلاةييالت امتجاريو ،
 /2ملف كواهيني امتجارة املتعلق  ( :ادلمع  ،الاغراق ،امحلايو ،املنافةة ومنإ الاحااكر )
 /3كواعد املنشب
 /4حمارتة امفلر
 /5مااتعة انلواحئ امتنظمييو نلتجارة

