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اعÎف بوجود اختÓل ‘ هرم ا÷ودة ،بوديسسة:

ألقياسسة شسرط أأسساسسي Ÿرأقبة
أŸنتوجات أŸسستوردة

يوجد نقصس كب› ‘ Òال التشسريعات ‘
اÛال ال-ت-ق-ن-ي اŸت-ع-لقة بالنوعية واŸعاي،Ò
ع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م- -ن ام -ت Ó-ك ا÷زائ -ر ل -ه -رم
ا÷ودة .ه -ذه الصس -ورة رسس -م-ه-ا اŸدي-ر ال-ع-ام
ل -ل -ه -ي -ئ -ة ا÷زائ-ري-ة لÓ-ع-ت-م-اد «ا÷Òاك»
ن- -ورال -دي -ن ب -وديسس -ة خ Ó-ل ن -زول -ه ،أامسس،
ضسيفا على منتدى جريدة «الشسعب».

حياة.ك
تصسوير :عباسش تيليوة

بصش- -رأح- -ة ك- -بÒة وب- -دون دÁاغ- -وج -ي -ة –دث
ب -وديسش-ة ع-ن ›ال أŸرأق-ب-ة وأŸوأصش-ف-ات ط-ب-ق-ا
للمعاي Òألدولية ،وقال إأنه على ألرغم من أمتÓك
أ÷زأئر لهرم أ÷ودة ،إأ’ أن مكوناته فيها «بعضس
أÿلل وألنقائصس» ،كاششفا عن عدم وجود ﬂابر
«معتمدة» Ÿرأقبة أŸوأد ألغذأئية ألتي تسشتوردها
أ÷زأئر ،منها ألقمح بنوعيه ألذي تقدر فاتورته 3
مÓ- -ي Òدو’ر ،ون -فسس «أŸشش -ك -ل» ي -ع -رف -ه ق -ط -اع
ألسش -ي -ارأت وق -ط -ع أل-غ-ي-ار أل-ت-ي ت-دخ-ل أل-بÓ-د ،و’
ي -ع -ت -م -د كضش -م -ان Ÿط -اب -ق -ت -ه-ا Ÿع-اي ÒألسشÓ-م-ة
وأأ’م -ان ،سش -وى ألشش-ه-ادة أل-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ألشش-رك-ات
أŸصشنعة لها وأإ’ششكال أŸطروح كذلك بالنسشبة
للموأد ألكيمائية ،حيث ’ يوجد  Èﬂيرأفق هذه
أŸنتوجات أآ’تية من أÿارج.

ل وجود ıابر معتمدة
تطرح مسشأالة أ’عتماد ألتي ماتزأل غ Òملزمة
لهيئات أŸرأقبة وأıابر ،على ألرغم من أنها
أضشحت حتمية مفروضشة ‘ ظل ألتنوع أ’قتصشادي
أل -ذي تسش -ع -ى أ÷زأئ -ر م -ن خ Ó-ل -ه إأي -ج -اد ب-دأئ-ل
للمحروقات ،وبالضشرورة موأرد مالية جديدة.
قال أŸتحدث بلغة ألتحذير ،إأن أ÷زأئر ‘ ظل
ألتحو’ت أ’قتصشادية وأأ’زمة– ،تاج إأ ¤حماية
أقتصشادها ومنتوجاتها ،من تلك ألتي سشتغزوها ‘
آأفاق  ،2020وهي أŸدة أÙددة لرفع أ◊وأجز
ألتعريفية أمام أŸنتوجات أأ’وروبية لدخول ألسشوق
ألوطنية ،تطبيقا لÓتفاقية ألتي أبرمتها أ÷زأئر
مع أ’–اد أأ’وروبي ،وكذأ تلك أŸتعلقة Ãنطقة
ألتبادل أ◊ر ألعربية وحتى ألسشوق أإ’فريقية ،وهذأ
ما يجعل ألرهان كبÒأ ،يتطلب ،بحسشبه ،أإ’سشرأع
‘ ضشبط كل أأ’مور أÿاصشة با’عتماد وأŸطابقة
وف -ق م -ع -اي Òوط -ن -ي -ة سش -ي -ادي -ة ،تضش -ب -ط ع -م -ل-ي-ة
أ’سش -تÒأد ل -ك -ل شش -يء ب-دون م-رأق-ب-ة ع-ل-ى أسش-اسس
تقني.

أك -د ب-وديسش-ة أن-ه ب-دون أل-ق-ي-اسش-ة «مÎول-وج-ي-ا»
وإأجرأء عملية تقنية لتحديد نسشبة أÿطأا أÎŸتبة
ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة أل-ق-ي-اسس ،ويشش-م-ل ه-ذأ أل-ع-ل-م ج-م-ي-ع
ألنوأحي ألنظرية وألعملية ‘ ألقياسس ،مÈزأ أن
أأ’خ Òيعد أسشاسس بناء هرم أ÷ودة أŸششار إأليه
آأن -ف -ا ،أ’ن ب -دون -ه ’ Áك -ن م -ن -افسش -ة أŸن -ت-وج-ات
أأ’جنبية ألتي تدخل ألسشوق و’ حتى مرأقبة أŸوأد
أŸغششوششة وأŸقلدة.
وب- -ع- -د أن ششّ- -رح ب -وديسش -ة أل -وضش -ع– ،دث ع -ن
أ’سشÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا أل-ه-ي-ئ-ة أ÷زأئ-ري-ة
لÓعتماد «أ÷Òأك» على مدأر  5سشنوأت –سشبا
ل-ل-م-وأع-ي-د أ’ق-تصش-ادي-ة ذأت أل-عÓ-ق-ة ب-ا’تفاقيات
ألتي أبرمتها أ÷زأئر مع أ’–اد أأ’وروبي وألدول
ألعربية ‘ إأطار منطقة ألتبادل أ◊ر ،باإ’ضشافة
إأ ¤ألسشوق أإ’فريقية أ◊رة.

إأنشساء  240هيئة مطابقة Ÿرأقبة
وتسسليم شسهادأت ألتعريف باŸنتوج
أك- -د ‘ ه- -ذأ ألصش- -دد ،ع- -ل- -ى ضش- -رورة –دي- -د
أأ’ول- -وي- -ات ،أه- -م -ه -ا إأنشش -اء  240ه-ي-ئ-ة م-ط-ابقة
وت-ع-ري-ف-ه-ا ووضش-ع-ه-ا ضش-م-ن شش-ب-ك-ة ،أ’ن ألرهان أن
ت -ك -ون «ل -دي -ن -ا ق -اع-دة م-رأق-ب-ة وتسش-ل-ي-م شش-ه-ادأت

مطالبة بحيازة بطاقية خضسوع اŸنتوج للرقابة

أŸؤوسسسسة أإلنتاجية أمام –ديات أ÷ودة ‘ آأفاق 2020
ب-ات إارسس-اء ه-رم خ-اصس ب-ج-ودة اŸن-ت-ج-ات
ضسروريا أاك Ìمن أاي وقت مضسى ،من أاجل
ت- - -ف- - -ع - -ي - -ل الصس - -ادرات خ - -ارج اÙروق - -ات،
’ع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-م-ن-ت-وج ال-وط-ني الذي
و إ
’جنبية إا¤
’سس-واق ا أ
ي-ح-ت-اج ق-ب-ل ول-وج-ه ا أ
’م -ر سس -اٍر
ب -ط -اق -ي -ة اÿضس -وع ل -ل -رق -اب -ة ،وا أ
ك -ذلك ع -ل -ى اŸواد اŸسس -ت -وردة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
صسحة وأامن اŸواطن.
تÈز ه- -ذه ال- -ت -ح -دي -ات ‘ وقت ت -ت -ط -ل -ع
’ن- -ت -اج -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ف -رضس
اŸؤوسسسس- -ة ا إ
تواجدها ع Èأاسسواق دولية ،لتجاوز الظرف
ا’ق-تصس-ادي الصس-عب اŸت-أاث-ر ب-ت-ذب-ذب أاسسعار
السسوق البÎولية.

فضسيلة بودريشش
توأجه أŸؤوسشسشة أإ’نتاجية ،ب Óششك ‘ ،آأفاق
ع -ام  ،2020سش-لسش-ل-ة م-ن أل-ت-ح-دي-ات ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ية
–ري -ر أل -ت-ج-ارة أÿارج-ي-ة أŸن-ت-ظ-رة م-ع أ’–اد
أأ’وروبيÃ ،وجب أتفاق ألششرأكة .وهي مطالبة
أل -ي -وم ب -اإ’سش-رأع ‘ أل-ت-حضش Òوأ’سش-ت-ع-دأد ،ح-ت-ى
توأجه خطر تدفق ألسشلع بتنافسشية كل ما تطرحه
‘ أأ’سشوأق ألدأخلية وأÿارجية ،مازأل أمام أآ’لة
أإ’ن -ت -اج -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة م-تسش-ع م-ن أل-وقت ل-ك-ن-ه ج-د
ﬁدود يسش -م -ح ل -ه -ا ب -اسش -ت-درأك ك-ل م-ا ف-ات-ه-ا ‘
ألسشابق ،ولعل ألعودة إأ ¤فتح ﬂابرها لفحصس كل
م -ا ت -ن -ت -ج-ه ،م-ن شش-أان-ه أن ي-خ-تصش-ر ع-ل-ي-ه-ا ط-ري-ق
ألسشرعة ‘ ألتموقع ع Èأسشوأق خارجية ،سشوأء
كانت عربية ،إأفريقية أو أوروبية ،و‘ ظل وجود
ألهيئة أ÷زأئرية لÓعتماد «أ÷Òأك» ،ألتيحازت
م- -ؤوخ- -رأ ع- -ل- -ى أعÎأف دو‹ ‘ أع -ت -م -اد ﬂاب -ر
مرأقبة أ÷ودة ıتلف أŸنتجات ،وأختزأل مششقة
أللجوء إأ ¤هيئات ‘ أÿارج.
إأن تفعيل أنتششار أıابر ألتي ترأقب ﬂتلف
أŸنتجات ألوطنية وأŸسشتوردة تعد رهانا حقيقيا،
‘ ظل أقتصشار عددها ‘ ألوقت أ◊ا‹ على 100
 ‘ Èﬂأنتظار منح أ’عتماد لـ Èﬂ 240جديد،
رغم أنه من تقاليد ألقطاع ألصشناعي ‘ أ÷زأئر
ل -دى إأنشش -اء أŸصش -ن -ع أسش -ت -ح -دأث ب -دأخ -ل -ه Èﬂ

Ÿرأق -ب -ة أŸن-ت-ج-ات وم-رك-ز ت-ك-وي-ن ل-ت-أاه-ي-ل أل-ي-د
ألعاملة .ولعل دعوة نور ألدين بوديسشة أŸدير ألعام
للهيئة أ÷زأئرية لÓعتماد ألتي أفتكت أ’عÎأف
ألدو‹ ،أŸؤوسشسشات أإ’نتاجية إأ ¤أإ’سشرأع بفتح
ﬂابر يندرج ‘ إأطار تفعيل ألتصشدير ،وبهدف
أل -رف-ع م-ن ت-ن-افسش-ي-ة أŸن-ت-وج أÙل-ي وأسش-ت-ع-دأدأ
لتحرير ألتجارة أÿارجية خÓل سشنت Úفقط.
م -ن شش-أان خ-ط-وأت أل-رق-اب-ة أل-ت-ي –م-ل ه-دف-ا
م -زدوج -ا ،أل-رف-ع م-ن ت-ن-افسش-ي-ة أŸن-ت-وج م-ن ج-ه-ة
وحماية صشحة وسشÓمة أŸوأطن من جهة أخرى،
أن ت -ن -ه -ي أل -ع -ج -ز أŸسش -ج -ل و‘ ظ -ل ع-دم ق-درة
إأج-م-ا‹ أıاب-ر أل-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة جميع ما
ي -ت -دف -ق م -ن سش -ل -ع ع Èأأ’سش -وأق أل -وط -ن-ي-ة ،سش-وأء
أŸصشنعة ﬁليا أو أأ’جنبية أŸسشتوردة.
Óشش -ارة  ⁄ي -خ -ف حسش -اسش -ي -ة أأ’دوي -ة وم -وأد
ل -إ
ألتجميل وكذأ أŸنتجات أŸصشنوعة من ألنسشيج
وأ÷لود ،باإ’ضشافة إأ ¤ألقمح وألذرة وألتي تسشتورد
منها أ÷زأئر كميات معتÈة وبغÓف ما‹ Áكن
وصشفه بالضشخم.
م -ن شش -أان مشش -روع ت -ع -م-ي-م أıاب-ر ع Èك-ام-ل
ألÎأب أل- -وط- -ن- -ي Ÿرأف -ق -ة ﬂت -ل -ف أŸوؤسشسش -ات
أ’قتصشادية أن يعزز أآ’لة أإ’نتاجية وأŸتعاملÚ
أ’قتصشادي ‘ Úفتح أŸزيد من مناصشب ألششغل،
وتقد Ëأÿدمات ıتلف ألزبائن ألرأغب‘ Ú
–ليل عينات من أŸنتجات سشوأء كانوأ مصشدرين
أو مسشتوردين.
وك -ان ن -ورأل -دي -ن ب -وديسش -ة ح -ريصش -ا ج-دأ ع-ل-ى
ضش -رورة أإ’سش -رأع ‘ م -رأج -ع-ة أل-تشش-ري-ع أل-وط-ن-ي،
وذهب إأ ¤ح -د أل -دع -وة إأ ¤أل -ت -ع -ج -ي -ل Ãرأج-ع-ة
أل- -تشش -ري -ع ألسش -اري Ÿك -اف -ح -ة أل -غشس ،وف -وق ذلك
أ’سش -ت -ف -ادة م -ن أخ -ط -اء Œارب دول سش -ب -ق-ت-ن-ا ‘
أ’نفتاح على أأ’سشوأق ألدولية خاصشة أأ’وروبية.
وح- -اول ب- -وديسش- -ة ل- -فت أه- -ت- -م- -ام أŸت- -ع- -ام- -ل
أ’ق -تصش -ادي وأŸصش -در ،أل -ذي ي -وأج -ه أل -ك-ث Òم-ن
ألصشعوبات ،خاصشة ما تعلق بالسشلع ألفÓحية ألتي
يصشدرها وتعرف صشعوبة ‘ قبولها ع Èأسشوأق
خارجية ،بالقول إأن توفرت معها بطاقة أ÷ودة
ألصش- -ادرة م- -ن  Èﬂم- -عÎف ب- -ه ت- -ب- -دد ك- -ل ه -ذه
ألعرأقيل وتختفي مثل هذه أŸششاكل.

ألتعريف باŸنتوج ،وألتي ماتزأل غ Òموجودة ‘
أ÷زأئر إأ ¤يومنا هذأ» ،وأعت Èأن هذه ألضشمانات
تسش -م -ح ل -ل -م -ن -ت -وج أل -وط -ن -ي ب-ال-دخ-ول إأ ¤ألسش-وق
أأ’وروبية.
و–تاج كل ألهيئات وأıابر إأ ¤أ’عتماد ألذي
“ن -ح -ه «أ÷Òأك» ،أل-ت-ي أف-ت-كت م-ؤوخ-رأ أعÎأف-ا
دوليا كهيئة أعتماد ،يعد «مكسشبا كبÒأ» ،على حد
قوله’ ،بد من أسشتغÓله حتى تكون أ÷زأئر ‘
أŸوعد مع ألرهانات أ’قتصشادية خÓل ألسشنوأت
ألقليلة ألقادمة.

ا÷زائر ‘ حاجة إا٣٠ ¤
’قل
منها على ا أ

منح ألعتماد لـﬂ 5ابر
للقياسسة خÓل ألسسدأسسي
أألول من 2018
كشش -ف رئ -يسس أل -ه -ي -ئ -ة أل -وط -ن-ي-ة لÓ-ع-ت-م-اد
نورألدين بوديسشة ،عن منح أ’عتماد لـﬂ 5ابر
‘ ›ال ألقياسشة خÓل ألسشدأسشي أأ’ول ،2018
مششÒأ إأ ¤ألعجز أŸسشجل فيما يخصس غياب
أسشÎأتيجية وطنية ‘ هذأ أÛال.
أكد رئيسس ألهيئة ألوطنية لÓعتماد خÓل
فتح باب ألنقاشس Ãنتدى جريدة «ألششعب» ،أن
تنويع أ’قتصشاد ألوطني وألذهاب إأ ¤مرحلة
تصشدير أŸنتجات ألوطنية إأ ¤أÿارج ،يعتمد
على ألقياسشة ‘ ﬂتلف ألقطاعات ،باعتبارها
نقطة أنطÓق فعلي لتوسشيع تطابق ألقياسس على
أŸسشتوى ألدو‹.
وأضش -اف ب -وديسش -ة ،أن ت -وف-ر أ÷زأئ-ر ح-ال-ي-ا
على Èﬂ 15أ ‘ ›ال أÎŸولوجيا غ Òكاف
وهي بحاجة إأÈﬂ 30 ¤أ على أأ’قل ’ ،سشيما
‘ ه -ذه أل -فÎة ألصش -ع -ب -ة أل -ت -ي ت -ب -ذل خÓ-ل-ه-ا
أ◊ك -وم -ة أ÷زأئ -ري -ة ›ه -ودأت ك-بÒة ‘ ظ-ل
ت -رأج -ع أسش -ع -ار أل -بÎول ل -ل -ن-ه-وضس ب-ا’ق-تصش-اد
ألوطني وأÿروج من أأ’زمة بأاقل أأ’ضشرأر.
فيما يخصس ششروط منح أ’عتماد للمخابر
أıتصش -ة ‘ أل -ق -ي -اسش -ة ،أوضش-ح رئ-يسس أل-ه-ي-ئ-ة
ألوطنية لÓعتماد ‘ ذأت ألسشياق أنه يتم على
أسشاسس ألطلب أŸتزأيد وألقطاعات ألتي تسشجل
عجزأ ونقصشا ،حيث يتم إأعطاء أأ’ولوية حاليا
Ûال ألطب وقطع ألغيار وألكهرباء وألطاقة.
ورد ع - -ل - -ى سش - -ؤوأل ،أن- -ه ‘ ح- -ال ” أحÎأم
ألتششريع وألفحوصشات وأŸرأقبة وألتفتيشس على
أسش-اسس ه-ي-ئ-ات م-ع-ت-م-دة ،سش-ت-تمكن أŸؤوسشسشات
أ’قتصشادية ألوطنية من دخول عا ⁄أŸنافسشة
ألدولية آأفاق  ،2020ما من ششأانه أن يسشاهم ‘
تششجيع جودة أŸنتوجات أÙلية وتصشديرها
إأ ¤أÿارج.
‘ ذأت ألششأان ،أوضشح قائ« :Óعلى ألسشلطات
أل -ع -م -وم -ي -ة أن تشش-رع ‘ أت-خ-اذ ق-رأرأت ÷ع-ل
أŸنتوج ألوطني وأÿدمات أÙلية أك Ìقدرة
على دخول عا ⁄أŸنافسشة ألدولية Ãا يخلق
ألثقة وألكفاءة ‘ ألنتائج أŸتحصشل عليها».
‘ سشياق آأخر ،دعا بوديسشة إأ ¤ضشرورة إأنششاء
 Èﬂوطني Ÿرأقبة أأ’جهزة وألوسشائل ألطبية
كالسشكان Òوأ÷هاز أإ’ششعاعي ووسشائل ألفحصس
ألتي يتم أسشتÒأدها من أÿارج دون إأخضشاعها
إأ ¤أŸرأقبة ألدقيقة ،وهو ما يجعلها تتعطل ‘
كل مرة.
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جمال أوكيلي
Óعتماد ،خÓل أسشتضشافته ‘
حذر ألسشيد نورألدين بوديسشة أŸدير ألعام للهيئة أ÷زأئرية ل إ
«ف -وروم ألشش -عب» ،أمسس ،م -ن م -غ -ب -ة أسش -ت -م -رأر أل -ف -رأغ أŸؤوسشسش -ات -ي وأل -تشش -ري -ع-ي أŸت-ع-ل-ق
باŸوأصشفات أŸطلوبة عند أسشتÒأد أو تصشدير منتوجات معينة.
أبدى ألسشيد بوديسشة حزما وعزما صشارم ‘ Úتعزيز حلقات أ’عتماد ،وهذأ بتفادي
إأسشقاط وأحدة منها ،كونها منظومة متكاملة ‘ تقنياتها ،وأي فقدأن أ’حد دعائمها فإان
ألعمل أŸتبع ‘ هذأ ألششاأن يصشنف ‘ خانة ألنقصشان ألهيكلي ألذي يصشعب سشده ،إأن  ⁄نرأع
مبدأ ألدÁومة ‘ هذأ ألنششاط أ◊يوي ،وأأ’ك Ìمن هذأ أ’سشÎأتيجي أŸتوجه إأ ¤دعم
أإ’قتصشاد أ÷زأئري وأإ’رتقاء به إأ ¤ألتطلعات أŸرجوة’ ،قتحام عا ⁄أŸنافسشة ألششريفة ‘
أأ’سشوأق ألعاŸية ،زيادة على بلوغ مرحلة ألنوعية ألرهان أŸبحوث عنه.
ألعرضس ألÌي ألذي قدمه ألسشيد بوديسشة ،هو عبارة عن رسشائل قوية أŸضشمون إأ ¤كل
ألششركاء أ’قتصشادي ،Úألناششط ‘ Úفضشاء أŸال وأأ’عمال وألذين يششتغلون يوميا على أŸنتوج
أو ألذين يسشتوردونه.
إأن ما يعرف با’عتماد هو جزء ’ يتجزأ من أ◊ركية ألتجارية ولصشيق بها ’ Áكن
أإ’نفصشال عنها ،وما على هؤو’ء إأ’ أإ’ندماج ‘ هذأ أŸسشعى لتسشليط ألضشوء وإأضشفاء ألششفافية
على قيمة أŸنتوج ليسس ‘ أسشتعماله ،لكن ‘ مصشدأقيته دأخليا وخارجيا ،أ’ننا أليوم ‘ عا⁄
’ يرحم من أنطوى وتقوقع على نفسشه رأفضشا أÿوضس مع أأ’سشوأق أÿارجية ،صشحيح أنها
صشعبة ومعقدة وحتى متششابكة ‘ ألقبول باآ’خر ،لكن إأرأدة ألولوج إأ ¤تلك أأ’ماكن ليسس
مسشتحي Óحقا ،إأن –لينا بأابجديات أŸوأجهة من ألدرأسشة ألدقيقة للتششريعيات وألقوأنÚ
ألتجارية أأ’وروبية ألتي ’ تتسشامح مع أحد إأن  ⁄يطلع على ﬁتوأها ويتصشرف أو يبادر
Ÿنافسشتها ‘ ألوأقع.
هذأ ما ششدد عليه ألسشيد بوديسشة ،ألذي ششرح وأقع أ’عتماد ‘ أ÷زأئر تششريحا وأفيا ،على
أنه –د ’بد من رفعه أآج Óأم عاج ،Óبالرغم من ششسشاعته أŸيدأنية وعدم ألتحكم ‘
خيوطه أحيانا نظرأ لتطوره ألسشريع وأنتقاله ألفائق من حالة إأ ¤حالة أخرى مكيفة مع
ألسشيولة ‘ أŸعلومة أŸتعلقة با’عتماد وتفرعاته.
’بد من ألقول هنا ،أسشتنادأ إأ ¤أŸدير ألعام للهيئة أ÷زأئرية لÓعتماد ،بأان أ÷زأئر رأئدة
‘ هذأ أ’ختصشاصس وسشّباقة ‘ إأعدأد أرضشية هذأ أÛال وتوف Òأأ’جهزة ألÓزمة إ’دأرة هذأ
ألششأان بكل أآ’ليات أŸطلوبة من ألتششريع ،خاصشة ألذي يسشتدعي أŸرأفقة ‘ بناء هذه
أŸنظومة.
‘ غضشون أأ’ششهر ألقادمة سشتكون بÓدنا على موعد مع أŸزيد من ألششركاء ألذين فضشلوأ
ألعمل ‘ أ÷زأئر ‘ ،هذأ أإ’طار أÿاصس با’عتماد وسشتعمل ألهيئة أ÷زأئرية على توزيع
هؤو’ء وفق أ’حتياجات أŸلحة ‘ ألوأقع وحسشب أ’نششغا’ت أŸطروحة لسشد هذأ ألفرأغ
تدريجيا.
وليسس من قبيل ألصشدف أن يركز ألسشيد بوديسشة حديثه على آأجال  2020أŸتعلقة برفع
ألتعريفة أ÷مركية بناء على أ’تفاق ب Úأ÷زأئر وأإ’–اد أأ’وروبي وهي دعوة صشريحة
وعاجلة إأ ¤كل أŸعني Úقصشد إأذكاء روح أŸبادرة فيهم ،وألتحلي باإ’رأدة من أجل أسشتكمال
هذأ أŸسشار أ◊سشاسس وألششائك ‘ أ’قتصشاد أ÷زأئري ،وهذأ بالتعاون ب Úأ÷ميع لوضشع
لبنات بناء هذأ أإ’‚از ألذكي ،ألذي هو عبارة عن حاجز قوي ◊ماية ألسشيادة ألتجارية من أي
تÓعب أو تهاون ،ورفضس أن تكون أسشوأقنا ›رد فضشاء ’سشتقبال موأد ’ تخضشع للمقاييسس
ألصشارمة أŸعمول بها ،وهذأ أنششغال مافتئ ألكل يطالب بوضشع حد له ،وعند إأقامة هذه
أıابر للمرأقبة ،فإان مرحلة ألفرز تكون قد دخلت حيز ألتنفيذ ولن يقبل إأ’ با÷ودة.

معركة اŸعاي Òالدولية بدأات

أين موقعها ‘ أولويات أŸؤوسسسسة أ÷زأئرية؟
ح -ذر ن -ورال -دي -ن ب -وديسس -ة اŸدي -ر ال -ع-ام
ل -ل -ه-ي-ئ-ة ا÷زائ-ري-ة لÓ-ع-ت-م-اد ،م-ن ت-ب-ع-ات
م- -زي- -د م- -ن ال- -ت- -أاخ- -ر ‘ م- -ب- -ادرة اŸؤوسسسس -ات
ا÷زائرية ‘ قطاعات الصسناعة والصسناعة
ال -غ -ذائ -ي -ة وال -ف Ó-ح -ة واŸي-ك-ان-ي-ك-ا ،ب-ط-لب
ا’ع- -ت- -م -اد ل -ت -أام Úح -ظ -وظ -ه -ا ‘ اك -تسس -اب
شسروط اŸنافسسة ،من خÓل التمتع بضسمان
ا÷ودة .و ⁄ي- -ع- -د ‡ك- -ن -ا ا’ن -ت -ظ -ار أاكÌ
’رسس -اء م -ن -ظ -وم-ة م-راق-ب-ة ف-ع-ال-ة –ك-م-ه-ا
إ
’سسراع ‘
معاي Òدولية ومن ثمة ضسرورة ا إ
ت- -وسس- -ي- -ع ن- -ط- -اق ﬂاب- -ر اŸراق- -ب- -ة ‘ ك- -اف -ة
القطاعات من خÓل التعامل مع هذه الهيئة
ل-يسس ك-اخ-ت-ي-ار ب-ق-در م-ا ه-و ح-ت-م-ية –سسبا
للمسستقبل.

سسعيد بن عياد
وأششار إأ ¤أن سشنة  2020ألتي ينقضشي فيها
’وروب- -ي أŸت- -ع- -ل- -ق
أت - -ف - -اق أ÷زأئ- -ر وأ’–اد أ أ
بتفكيك ألرسشوم أ÷مركية ،بعد “ديده ‘ ،2017
سشتكون حاسشمة بالنسشبة للمتعامل Úأ’قتصشاديÚ
وح- -ت- -ى إأدأرة أ÷م- -ارك ن- -فسش- -ه- -ا ،أم -ام –ري -ر
أŸباد’ت ألتجارية .دأعيا إأ ¤مبادرة ألدولة من
خÓل مؤوسشسشاتها ألقطاعية أıتصشة بالتوجه
إ’لزأم عا ⁄أ’قتصشاد بالعمل بنظام أ’عتماد ،مع
مرأجعة ألتششريعات ذأت ألصشلة ،وألرفع من وتÒة
بناء هرم أ÷ودة وفقا للمعاي Òألدولية.
ولتدأرك ألوقت أششار إأ ¤أن ألبدأية يسشتحسشن
أن تكون بالتكفل بالقطاعات أ◊يوية ألتي تششكل
أ◊لقة ألضشعيفة ‘ أ’قتصشادŸ ،ا تكلف أÿزينة
أل- -ع- -م- -وم -ي -ة م -ن م -وأرد ج -رأء أ’سش -تÒأد وذلك
بالتوجه ‘ وقت قياسشي وباحÎأفية إأ ¤وضشع
تنظيمات تقنية وطنية تششمل معاي Òللجودة من
ششأانها أن تسشاعد على ضشبط أ’سشتÒأد و‘ نفسس
ألوقت مرأفقة أŸؤوسشسشات أ÷زأئرية ‘ ألتموقع
دأخل أأ’سشوأق أÿارجية ألتي ’ Áكن دخولها
وأŸنافسشة فيها بدون أمتÓك أعتماد أ÷ودة.
وأكد من موقع أŸتابع للتطورأت أ’قتصشادية
‘ جوأنبها أ÷زئية ،أن أŸعركة أليوم بالنسشبة
للمؤوسشسشة أ÷زأئرية تكمن ‘ مدى مطابقتها
ل -ل -م -ع -اي Òأل-دول-ي-ة أل-ت-ي تشش-ك-ل صش-م-ام أم-ان ‘
أŸسش-ت-ق-ب-ل ‘ م-وأج-ه-ة م-ن-افسش-ة أج-ن-بية ششرسشة
قادمة ’ ﬁالة من كل جهات ألعا ،⁄خاصشة من
أوروبا ‘ ،ظل عوŸة أأ’سشوأق وصشرأع ألقوى
أ’ق -تصش -ادي -ة أل -ع -اŸي -ة م-ن أج-ل أل-ه-ي-م-ن-ة ع-ل-ى
أأ’سشوأق وعرقلة تلك ألتي تششكل منافسشا عنيدأ
مثل ألسشوق أ÷زأئرية ألتي تعرف ألتحو’ت ألتي

يحملها ألنموذج أ÷ديد للنمو.
وت- -وف- -ر ه- -ذه أل- -ه -ي -ئ -ة أل -ت -ي –صش -لت ع -ل -ى
أ’عÎأف ألدو‹ Ÿنح أ’عتماد ،أرضشية صشلبة
لتأاسشيسس ششبكة متكاملة وفعالة مششكلة من ﬂابر
م -ت -خصشصش -ة ‘ أŸرأق -ب -ة وأل -ف-حصس وأ’ع-ت-م-اد
ك -ف -ي -ل -ة ب -أان –م -ي ألسش-وق م-ن أل-غشس وأل-ت-ق-ل-ي-د
وسشوف تعزز موقعها أك Ìفأاك Ìمسشتقب ،Óخاصشة
إأذأ ما أصشبح أ’عتماد ملزما قانونا ،مثلما يأامله
ألدكتور بوديسشة أŸتحمسس لرفع ألتحدي ،بدءأ
ب -الصش -ن-اع-ة أل-غ-ذأئ-ي-ة أل-ت-ي ’ ت-غ-ط-ي-ه-ا أıاب-ر
أ◊الية.
باŸوأزأة مع ذلك ،يرأهن على إأطÓق عملية
توعية و–سشيسس موجهة إأ ¤ألفاعل ‘ Úألسشاحة
أ’ق - -تصش - -ادي - -ة ‘ ،وقت تشش - -ه - -د ف - -ي - -ه ألسش- -وق
أ’سش- -ت- -ث- -م- -اري- -ة ح- -رك -ي -ة وأع -دة ‘ ق -ط -اع -ات
أŸي -ك -ان -ي -ك -ا م -ث  ،Ó-أل-ت-ي ’ ت-ت-وأف-ر ل-ه-ا ﬂاب-ر
Ÿرأقبة قطع ألغيار.
وت -ق -در أح -ت -ي -اج -ات ت -أاسش -يسس ه -ذه ألشش -ب-ك-ة
Ÿرأقبة أŸنتجات ألغذأئية فقط ما ’ يقل عن
أعتماد Èﬂ 50أ وفقا ÿارطة جغرأفية ترأعي
أŸسشارأت ألتي تع Èمنها ألبضشائع على مسشتوى
أ◊دود ألÈية (نقاط ألعبور) وألبحرية (أŸوأنئ)
وأ÷وي- - -ة (أŸط- - -ارأت) .وي - -ق - -در م - -دي - -ر ع - -ام
«أ÷Òأك» أ’ح -ت -ي -اج -ات ب -ح -وأ‹ ،Èﬂ 240
تضشاف إأ ¤حوأ‹  100تنششط حاليا ،لتغطية كافة
أل-ق-ط-اع-ات أ’ق-تصش-ادي-ة ،ق-ب-ل أن ي-وضش-ح بشش-ك-ل
دقيق أن طموح أي مؤوسشسشة للتصشدير إأ ¤أÿارج
’جرأءأت ألبنكية وألنقل،
’ يرتبط باŸنتوج وأ إ
بقدر ما يرتبط جوهريا Ãدى توفره على ششهادة
أعتماد أ÷ودة (معيار .)1765
ويوجد ألكث Òمن أıابر أŸهملة ،سشوأء على
مسشتوى مؤوسشسشات أو مركباتÁ ،كن تأاهيلها من
ك- -اف- -ة أ÷وأنب وإأع- -ادة إأدرأج- -ه- -ا ‘ أŸشش- -ه- -د
أ’ق -تصش -ادي ك-ح-ارسس ع-ل-ى م-ع-ي-ار أ÷ودة أل-ذي
يتوقف عليه مسشتقبل أŸؤوسشسشة أ÷زأئرية ،على
أعتبار أن أŸنتوج مضشمون ألتسشويق أليوم ،قد
يÎأج -ع ‘ سش -ن-وأت ق-ادم-ة ب-ف-ع-ل ب-ن-ود ألشش-رأك-ة
’وروب -ي -ة وأن-ع-ك-اسش-ات أ’نضش-م-ام أÙت-م-ل إأ¤
أأ
منظمة ألتجارة ألعاŸية وأحكام أŸنطقة ألعربية
’ف-ري-ق-ي-ة ،وه-ي ك-ل-ه-ا
’سش-وأق أ إ
ل -ل -ت-ب-ادل أ◊ر وأ أ
فضش - -اءأت سش- -وف ت- -ف- -رضس ع- -ل- -ى أŸن- -ت- -وج- -ات
أ÷زأئرية ششروطا قاسشية ينبغي ألتحضش Òلها من
’ن من خÓل أنخرأط أŸؤوسشسشات ‘ مسشار
أآ
أع-ت-م-اد أŸع-اي Òأل-دول-ي-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا م-ع-ي-ار
أ÷ودة.
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على ألسسلطات ألعمومية فرضس ألعتماد على ألسسلع وأŸنتوجات

ا÷زائر تفتقد ıابر اŸطابقة وا÷ودة

 ⁄ي-ع-د ي-خ-ف-ى ع-لى أحد
لي ب- - -ل- - -د أن
أن- - -ه ل Áك- - -ن أ
ي -ت -ح -ك -م ‘ وتÒة أŸب -ادلت
أل -ت-ج-اري-ة إأن  ⁄ت-ك-ن ل-دي-ه
آأليات ألرقابة على أŸنتجات
أل-ت-ي يسس-ت-ورده-ا من ناحية،
لضس -ف -اء أŸصس -دأق -ي -ة ع -ل-ى
و إ
أŸن- -ت- -وج أل- -وط- -ن- -ي وضس -م -ان
لسس-وأق أل-دول-ي-ة،
ق-ب-ول-ه ‘ أ أ
ب-اع-ت-ب-اره م-ن-ت-وجا يسستجيب
ل -ل-م-ع-اي Òأل-دول-ي-ة ل Áك-ن
لي كان ألطعن ‘ جودته.
أ

أأم Úبلعمري
ا÷زائ -ر سس-ج-لت ت-أاخ-را ك-بÒا
‘ ال- -ت- -أاسس- -يسص آ’ل- -ي- -ات وط -ن -ي -ة
للرقابة ،حيث Á ⁄ر على إانشساء
أاول ه-ي-ئ-ة ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ط-اب-ق-ة،
اŸعروفة اليوم باسسم «آا÷Òاك»،
إا’ عشسر سسنوات فقط ،حيث ”
إانشساؤوها Ãوجب قانون تنفيذي
العام .2005
ل -ك -ن م -ن -ذ ذلك ال -ي-وم  ⁄ي-ت-م
اع- -ت -م -اد ﬂاب -ر ل -رق -اب -ة ج -ودة
ون-وع-ي-ة اŸن-ت-وج-ات اŸسس-توردة،
‘ ال - -وقت ال - -ذي ع - -رفت ف - -ي - -ه
ا÷زائ-ر ت-زاي-د ف-ات-ورة ال-واردات
بشسكل كب Òوأاصسبحت قبلة واعدة
ل-تصس-ري-ف اŸن-ت-وج-ات وب-ك-م-يات
هائلة وأاصسبح ا÷ميع يشستكي من
كÌة اŸنتوجات اŸغشسوشسة التي
’ ت -ت -واف -ر ف -ي -ه-ا أادن-ى الشس-روط
واŸت - -داول - -ة ‘ أاسس - -واق- -ن- -ا دون
حسسيب أاو رقيب؟!
إان انضسمام الهيئة ا÷زائرية
لÓ- -ع- -ت- -م- -اد إا ¤ا Èıال- -دو‹
اŸتخصسصص ‘ هذا الشسأان ،يعد
خ -ط -وة أاو ¤ع -ل -ى ط-ري-ق ط-وي-ل
ن -ح -و ال -ت -أاسس -يسص ل -ن -ظ-ام رق-اب-ي
فعالÁ ،كنه ‘ الوقت نفسسه أا’
يسسمح بدخول السسوق ا÷زائرية
إا’ للمنتوجات ذات ا÷ودة ووفق
اŸع-اي Òال-دول-ي-ة وت-راع-ي صس-حة
اŸسستهلك بالدرجة ا’و.¤

‘ هذا الصسدد اطلق نورالدين
ب -وديسس -ة اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -ه -ي-ئ-ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل-رق-اب-ة «ا÷Òاك»،
صسافرة انذار جراّء التأاّخر الذي
سسجلته ا÷زائر ،مؤوكدا أان الوقت
Óسسراع باعتماد ﬂابر
قد حان ل إ
ال- -رق- -اب- -ة م- -ع إاع -ط -اء ا’ول -وي -ة
ل -ل -ق -ط -اع-ات ا◊سس-اسس-ة ،خ-اصس-ة
منها التي تتعّلق مباشسرة بصسحة
اŸواطن ،كاŸواد الغذائية وقطع
غيار السسيارات...إالخ.
اŸدير العام «آ’÷Òاك» ،أاكد
ل -دى ن -زول-ه ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى م-ن-ت-دى
«الشس - - - -عب» ،أامسص ،أان ا÷زائ- - - -ر
وه -ي ت -ري-د خ-وضص غ-م-ار ت-ن-وي-ع
ا’ق -تصس -اد ،ي -ح ّ-ت -م ع -ل -ي -ه -ا ذلك
اأ’سس - - -راع ب - - -ه- - -ذا اŸسس- - -ار ،أ’ن
اŸن-ت-وج ا÷زائ-ري سس-ي-ح-ت-اج إا¤
ﬂاب- -ر اع- -ت- -م -اد ل -ي -ع -ود ق -اب Ó-
ل -ل -تصس -دي -ر إا ¤اÿارج وي -ح -ظ-ى
بثقة اأ’سسواق الدولية.
السسيد بوديسسة عاد اŒ ¤ربة
تصسدير البطاطا ا ¤اÿارج ،التي
” رفضص اسستقبالها ‘ اأ’سسواق
ا’وربية ،بحجة عدم مطابقتها
ل -ل -ح -ج -م اŸط -ل -وب ،م -ؤوك -دا أان

أاوروبا أاصسبحت “ارسص ا◊ماية
ا’ق - -تصس - -ادي - -ة ب - -ط - -ري- -ق- -ة غÒ
مباشسرة ،من خÓل فرضص معايÒ
صسارمة من الصسعوبة ا’سستجابة
لها ولديها طرق Ÿمارسسة ذلك
م -ن خ Ó-ل ال -ل -ج -وء ا ¤اع -ت -م-اد
اŸعاي ÒاŸعمول بها ‘ السسويد
التي تضسع أاك ÌاŸعاي Òصسرامة
ليسص ‘ أاوروبا ولكن ‘ العا⁄
كله.
اŸدي- - -ر ال - -ع - -ام لـ «آا÷Òاك»
اعÎف ان ا÷زائ- - - -ر ’ “ت- - - -لك
ام- -ك- -ان- -ات رق- -اب -ة اŸن -ت -وج -ات
اŸسس- - -ت- - -وردة ‘ .ه- - -ذا الصس - -دد
أاضس- -اف ب- -وديسس -ة ،أان ا÷زائ -ر ’
“ت - -لك Èﬂا واح- -دا Ÿراق- -ب- -ة
م -واد ال -ت -ج -م -ي-ل وت-ك-ت-ف-ي ف-ي-م-ا
ي- -خصص ق- -ط- -ع غ- -ي -ار السس -ي -ارات
واŸواد ال- -ك- -ي- -م- -ي -ائ -ي -ة وغÒه -ا
بشس- -ه- -ادة م- -ط- -اب- -ق- -ة ي- -ق -دم -ه -ا
اŸسس- -ت- -خ -دم .وأاضس -اف أان ن -فسص
الشس -يء ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -م -ن -ت-وج-ات
ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة م-ث-ل ال-ق-م-ح .و‘
هذا الصسدد ،قال ضسيف منتدى
«الشس- -عب» ،إان ح- -ت- -ى ج -م -ع -ي -ات
ح -م -اي-ة اŸسس-ت-ه-لك ’ “ت-لك أاي

توقع أرتفاع طلبات ألعتماد بدأية 2018

آاليات للطعن ‘ أاي منتوج غذائي
لغياب معاي Òأاو ﬂابر Áكن أان
تÈر م -ن خ Ó-ل -ه -ا صس Ó-ح -ي-ة أاي
منتوج من عدمه.
بوديسسة ‘ ختام مداخلته
Ãن---ت---دى ج---ري---دة «الشس--عب»،
Ãن----اسس----ب----ة حصس----ول ه----ي---ئ---ة
ا’ع---ت---م---اد ا÷زائ--ري--ة ع--ل--ى
ا’عÎاف وعضس-----وي----ة اÈı
ال----دو‹ ل----ل----ت---ع---اون ‘ ›ال
ا’ع----ت----م----اد ،وّج----ه ن----داء ا¤
السس-ل-ط-ات ال-ع-م-ومية من أاجل
فرضص إاجبارية ا’عتماد على
كل اŸواد وتفعيل عمل هيئات
الرقابة التي Áكنها ‘ الوقت
ن-فسس-ه ت-رشس-ي-د صس-رف ال-ع-م-لة
الصس--ع--ب--ة وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن وتÒة
ا’سس---تÒاد ال---عشس---وائ--ي ال--ذي
أاثقل كاهل اÿزينة العمومية،
كما أاكد أان إاجبارية ا’عتماد
سستمكن اŸنتوج ا÷زائري من
’سس--------واق
اŸن---------افسس---------ة ‘ ا أ
اÿارج--ي--ة وي--ع-ط-ي ل-ل-ج-زائ-ر
ام---ك---ان---ي--ة اسس--ت--ع--م--ال م--ب--دأا
اŸع--ام--ل--ة ب--اŸث-ل ‘ اÛال
التجاري.

حان الوقت لوضضع تشضريع جزائري خاصص باŸؤوسضسضات
توقع نورألدين بوديسسة أŸدير ألعام
ل -ل -ه -ي -ئ -ة أ÷زأئ-ري-ة لÓ-ع-ت-م-اد ،أمسس،
أرت- -ف- -اع ع- -دد أŸؤوسسسس- -ات أŸع- -ت- -م- -دة ‘
قطاعات أقتصسادية متنوعة من طرف
أل -ه -ي -ئ -ة ب-دأي-ة ألسس-ن-ة أل-ق-ادم-ة ،2018
لهدأف منصسبة على تعزيز
مؤوكدأ أن أ أ
أل-ث-ق-ة ‘ م-رأق-ب-ة أل-ت-ب-ادلت أل-ت-جارية
أÿارج - -ي - -ة وت- -وسس- -ي- -ع ع- -دد ه- -ي- -ئ- -ات
أŸرأقبة.
جÓل بوطي
مع سسعي ا÷زائر ‘ اآ’ونة اأ’خÒة إا¤
تنويع اقتصسادها ‘ ظل اأ’زمة ا’قتصسادية
واŸال -ي -ة ب -ع-د ت-راج-ع ع-ائ-دات اÙروق-ات،
تتجه ا◊كومة إا ¤ا’عتماد على قطاعات
اق -تصس -ادي -ة ب -دي -ل -ة و‘ م -ق-دم-ت-ه-ا ال-فÓ-ح-ة
والصسناعة والسسياحة ،لكن بوديسسة أاشسار إا ¤أان
ال -ق -ط -اع الصس -ن -اع -ي ي -ح-ظ-ى ب-اه-ت-م-ام أاك،È
با’عتماد على الهيئات اŸمنوح لها اعتماد
من طرف الهيئة ا÷زائرية لÓعتماد.
توقع بوديسسة ارتفاع الطلب ‘ السسداسسي
اأ’ول م- - -ن السس- - -ن- - -ة اŸق- - -ب - -ل - -ة م - -ن خ Ó- -ل
اإ’حصسائيات اŸسسجلة ،تزامنا مع اسستحداث
تشس- - -ري- - -ع- - -ات ج- - -دي- - -دة أام- - -ام اŸؤوسسسس - -ات
ا’قتصسادية ما يسستدعي فرضص اعتماد من
طرف اŸؤوسسسسات .وأاشسار إا ¤أان الهيئة “نح
حاليا من  25إا 30 ¤شسهادة اعتماد ،لكن الرقم
مرشسح لÓرتفاع أاك Èسسنة  ،2018سسيما ‘
إاطار تنوع ا’قتصساد الوطني.
‘ مقابل ذلك ،تلجأا اŸؤوسسسسات إا ¤توسسيع
نشساطها إا ¤قطاعات مراقبة أاخرى ،حيث
قال بوديسسة إان الهيئة تلقت طلبات كثÒة من
طرف اŸؤوسسسسات لتوسسيع نشساط عملها حتى
تتمكن من تلبية طلب الزبائن .وذكر أان هناك

 15م -ؤوسسسس -ة ق -دمت م -ؤوخ -را ط -لب ت -وسس-ي-ع
النشساط ‘ ﬂتلف جهات الوطن.
بخصسوصص إاجراءات ا’عتماد ،أاكد بوديسسة
أانها مسست عدة قطاعات ،من ضسمنها قطاعا
ال -ف Ó-ح -ة والصس -ن -اع -ة ،ح -يث أاوضس -ح ‘ ه-ذا
اÿصسوصص أان طلبات ا’عتماد هي ‘ ازدياد
مسستمر وسسيكون الطلب أاك Èبداية من العام
ال -ق -ادم إا ¤غ -اي -ة  ،2021ح -يث يصس -ل ال -ع -دد
تقريبا إا ¤إادراج  75اعتمادا ‘ السسنة‘ ،
حال اسستمرت وتÒة ا’عتماد ا◊الية.
أام -ام ت -زاي -د ط -ل -ب -ات ا’ع -ت -م -اد ،يضس -ي-ف
اŸت-ح-دث ،أان تشس-ري-ع-ات اŸراق-ب-ة سس-ت-حظى
ه -ي اأ’خ -رى ب -اه -ت -م -ام ك-ب ‘ ÒاŸسس-ت-ق-ب-ل،
قائ« :Óإانه حان الوقت لوضسع تشسريع جزائري
خاصص باŸؤوسسسسات» ،موضسحا أان ا÷زائر غÒ
مؤوهلة ‘ ›ال معاي Òا’عتماد» ،داعيا إا¤
وضسع إاجراءات صسارمة بخصسوصص ا’سستÒاد
لبعضص القطاعات.
‘ ه- -ذا اإ’ط -ار ق -ال ،إان ال -ه -ي -ئ -ة ح -ددت
م-ع-ايŸ Òراق-ب-ة ب-عضص اŸن-ت-ج-ات ال-فÓحية،
على غرار القمح والصسوجا وكذلك ‘ اÛال
الصسناعي ،فيما يتعلق باسستÒاد قطع الغيار
اأ’صسلية .مضسيفا ،أاننا نقوم بتسسليم ا’عتماد
ول - -ك- -ن وف- -ق شس- -روط ،وب- -ع- -د ذلك سس- -ن- -ق- -وم
باŸراقبة الدورية وإاذا وجدنا أان اŸتعامل ⁄
ي -ح-اف-ظ ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام اŸع-م-ول ب-ه فسس-ن-ق-وم
بسسحب ا’عتماد.
وتسسهر الهيئة ا÷زائرية لÓعتماد ،بحسسب
م-دي-ره-ا ال-ع-ام ،ع-ل-ى اسس-ت-ي-ف-اء ج-م-يع اŸواد
اŸسستوردة لشسروط اŸطابقة ،لكنه أاكد ‘
م -ق -اب -ل ذلك أان -ه ’ ي -ع -ن -ي ال -تشس -ج -ي -ع ع -ل -ى
ا’سس -تÒاد ،ل -ك -ن ت -ق-ل-يصص ف-ات-ورة ا’سس-تÒاد،
سسيما ‘ إاطار مرافقة مسسعى الدولة لتنويع
ا’قتصساد ‘ ظل اأ’زمة اŸالية .موؤكدا أان

عدد مؤوسسسسات ا’عتماد غ Òكاف Ÿراقبة
نشس -اط -ات اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ج -اري-ة م-ع ج-م-ي-ع
اأ’ط -راف وذلك ب -ع -د حصس -ول ال -ه -ي -ئ -ة ع -ل -ى
ا’عÎاف الدو‹ .وأاوضسح أان توسسع النشساط
‘ أاوروب -ا وإاف -ري -ق -ي -ا وال-دول ال-ع-رب-ي-ة ي-ع-تÈ
–ديا كبÒا للهيئة ‘ ظل قلة اŸؤوسسسسات
اŸعتمدة.
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دبلوماسضية نشضطة و منتوج معتمد ﬁ ..ركا التصضدير
أأم Úبلعمري
تلعب الدبلوماسسية ‘ كل دول العا ⁄دورا كب ‘ ÒالÎويج لÓقتصساد والبعثات الدبلوماسسية
أاصسبحت ‘ الكث Òمن الدول بعثات Œارية بامتياز ،حيث أاصسبح همها اأ’ك Èهوالبحث عن
أاسسواق لتصسريف ﬂتلف اŸنتوجات ‘ البلد الذي تتواجد فيه ‘ إاطار مايسسمى «الدبلوماسسية
ا’قتصسادية» باعتبار ا’قتصساد أاصسبح الوجه اآ’خر للدبلوماسسية والظهر الذي تسستند إاليه ‘
الكث Òمن البلدان التي Œيد ثقافة البزنسص والتجارة وهمها اأ’ك Èهو ا◊صسول على اأ’سسواق
واŸسستهلك Úوسسط تنافسص اقتصسادي دو‹ ﬁتدم تسسعى فيه كل دولة إا ¤أاخذ نصسيبها من
السسوق سسواء كانت إاقليمية أاو دولية.
ا÷زائر كغÒها من دول العا ⁄و ‘ ظل التوجه إا ¤تنويع ا’قتصساد واÿروج من معضسلة
اŸنتوج الوحيد ( اÙروقات) التي Áكن أان ترهن اسستقÓلية قرارنا السسياسسي وا’قتصسادي
أاصسبح لزاما عليها التفك ‘ Òكيفية تنشسيط دبلوماسسيتها ا’قتصسادية وŒنيد كل طواقم
سسفاراتنا ‘ اÿارج بداية من اŸسسؤوول اأ’ول إا ¤اŸوظف البسسيط وحتى إا ¤ا◊ارسص ÿدمة
ا’قتصساد ا÷زائري والبحث عن سسبل تصسريف منتوجاتنا والتعريف بها لدى الشسعوب اأ’خرى،
فمن غ ÒاŸعقول و’ اŸقبول أانه وإا ¤غاية اليوم تسسوق منتوجات جزائرية خالصسة على أانها
منتجات لدول أاخرى ‘ ح‚ Úحت دول أاخرى ع‡ Èثلياتها الدبلوماسسية وعŒ Èنيد
جاليتها ‘ نسسب عÓمات ومنتوجات جزائرية إاليها سسواء تعلق اأ’مر باŸأاكو’ت أاو اÓŸبسص
وحتى اŸنتجات الفÓحية اıتلفة مثل التمور ا÷زائرية التي كانت «أاشسهر من نار على علم»
وأاصسبحت اليوم تسسوق على انها منتجات لدول أاخرى؟
يجب اسستدراك هذا اÿلل بسسرعة أ’ن الطبيعة ’ –تمل الفراغ وبالتا‹ على دبلوماسسيتنا
أان تسسارع إا ¤تنشسيط ملحقياتها التجارية ‘ ﬂتلف العواصسم العاŸية ‘ إاطار حملة شساملة
هدفها الÎويج للمنتوج ا÷زائري والعمل مع اŸلحقيات الثقافية من أاجل اسسÎجاع العÓمات
واŸنتوجات ا÷زائرية التي ” ا’سستيÓء عليها ونسسبها لغ Òأاصسحابها لتصسحيح ا’نطباعات
لدى الكث Òمن الشسعوب التي تسستهلك أاو تقتني اŸنتوج ا÷زائري وهي تعتقد أانه قادم من بلد
آاخر ولكن قبل ذلك ’ بد من اŸسسارعة ‘ تسسمية هذا اŸنتوج وإاعطائه الوسسم ا÷زائري من
خÓل ﬂابر اŸطابقة وا÷ودة ليصسبح مقبو’ ‘ اأ’سسواق الدولية وهذا ا’عتماد الدو‹
سسيكون سسÓح الدبلوماسسي ‘ أاداء هذه اŸهمة ؟ !

أكد أن ألدول أŸتقدمة تعتمد على مدأخيله

اإ’عتماد قطاع خدماتي واعد خÓق Ÿناصضب الشضغل
رأف - -ع رئ- -يسس أل- -ه- -ي- -ئ- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة
لÓ-ع-ت-م-اد ن-ور أل-دين بوديسسة ،لعÓمة
ج- - -زأئ- - -ري- - -ة بشس- - -روط ﬁددة ‘ دفÎ
أعباء ،كخطوة إأجبارية لولوج ألسسوق
أ÷زأئ -ري -ة ،لف -ت-ا إأ ¤أن ع-م-ل-ي-ة ب-ن-اء
هرم أ÷ودة سستسساهم ‘ خلق عدد هام
م-ن م-ن-اصسب ألشس-غ-ل ،وت-غطية حاجيات
أıابر ،وإأ ¤ذلك تدر مدأخيل معتÈة
مقابل أÿدمات أŸقدمة ،وتكون بذلك
أح-د رك-ائ-ز خ-ي-ار أل-ت-ن-وي-ع ألق-تصس-ادي
ألذي ترأهن عليه ألدولة.

فريال بوشسوية
بناء هرم ا÷ودة الذي يكتسسي بالغ اأ’همية
ويتصسدر الرهانات ‘ الشسق ا’قتصسادي ،بات
ضسرورة حتمية ـ وفق ما أاكد اŸسسؤوول اأ’ول
ع -ل -ى ال -ه -ي -ئ -ة ا÷زائ -ري -ة ل Ó-ع -ت -م -اد ـ ل-دى
تنشسيطه ،أامسص ،فوروم»الشسعب» ،إاذ  ⁄يتبق
ال -ك -ث Òم -ن ال -وقت ع -ل -ى اسس -ت -ك-م-ال ع-م-ل-ي-ة
التفكيك الضسريبي مع ا’–اد اأ’وروبي التي
تنتهي ‘ غضسون العام  ،2020وبالنسسبة لنور
ال -دي -ن ب-وديسس-ة ف-إان ت-ط-ب-ي-ق م-ب-دأا اŸع-ام-ل-ة
ب- -اŸث- -ل ضس- -روري ج- -دا ب- -ال -نسس -ب -ة لسس Ó-م -ة
ا÷زائري Úمن جهة ،كما له ميزات اقتصسادية
هامة.
الÎكيز على جودة اŸنتوجات التي تدخل
إا ¤السسوق ا÷زائرية’ ،سسيما منها ‘ قطاع
اŸي-ك-ان-يك وال-ع-ت-اد ال-ط-ب-ي ،وكذا الصسناعات

ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة ،ك -ف -ي -ل ب -وضس -ع ح -د ل Ó-سس -تÒاد
ال -عشس -وائ -ي لسس -ل-ع ع-ادة م-ا –Îم اŸق-اي-يسص
العاŸية للجودة ،ويسساهم بذلك ‘ Œسسيد
اسسÎات -ي -ج -ي -ة ال -دول -ة ل -ل -ت -ح -ك -م ‘ ف -ات -ورة
ا’سستÒاد.
كما أانه يج Èالدول التي تخضسع السسلع التي
تدخل إا ¤أاسسواقها ،على أان تخضسع بدورها
ل -لشس -روط ا÷زائ -ري -ة ،م -ا يضس-ع ح-دا ن-ه-ائ-ي-ا
’سس -تÒاد ي -ق -وم ع -ل -ى ال -وث-ائ-ق ف-ق-ط ،دو‰ا
احÎام شس -روط ا÷ودة اŸرت -ب -ط ب -اŸراق -ب-ة
التقنية التي تقوم بها هيئات ﬂولة قانونا.
اأ’مر مرتبط حتما بوضسع إاطار تشسريعي
صسارم ومÓئمŸ ،رافقة اÿطوة الضسرورية،
وال-ت-ي ’ ت-ق-تصس-ر م-ن-اف-ع-ه-ا ع-ل-ى ضس-مان أامن
وسسÓ- -م- -ة اŸواط- -ن ا÷زائ- -ري ،وإا‰ا أايضس- -ا
كونها ›ال نشساط خدماتي مهم على اعتبار
أان- -ه ي- -در م- -داخ- -ي -ل ك -بÒة ،تسس -د ح -اج -ي -ات
اıابر التي “نح شسهادة ا’عÎاف ‘ حد
ذاتها ،وتسساهم ‘ “ويل ا’قتصساد الوطني،
باعتبارها مصسدر دخل بديل ،مسساهما بذلك
إا‚اح خيار تنويع ا’قتصساد الوطني.
وذهب ن -ور ال -دي -ن ب -وديسس -ة إا ¤أاب -ع-د م-ن
ذلك ،ب -ت -أاك -ي -ده ب -أان ال -دول اŸت-ق-دم-ة ت-ؤوم-ن
مصس - -ادر دخ - -ل و“ول م- -ن ه- -ذا ال- -ن- -وع م- -ن
اÿدم -ات ،وم -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق شس -دد ع -ل-ى
ضس -رورة ت -وسس -ي-ع شس-ب-ك-ة اıاب-ر ا÷زائ-ري-ة،
وانتهاج السسياسسة اŸعتمدة ‘ السسابق‡ ،ثلة
‘ إارفاق كل مصسنع Ãخ Èومركز تكوين،
وبرأايه ’بد من –ديد اأ’ولويات أ’ن العجز
اŸسسجل ‘ هذا ا÷انب كب.Ò

تدوين ألتشسريعات ألتقنية ألسسبيل لتجسسيد أŸعاي Òألوطنية

ا’عتماد عنوان للكفاءة والثقة وإادارة ا÷ودة
أك-د ن-ورأل-دي-ن ب-وديسس-ة أŸدي-ر أل-عام
ل - -ل - -ه - -ي - -ئ - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ل Ó- -ع - -ت- -م- -اد
«أ÷Òأك» ،أمسس ،أن وضسع ألتشسريعات
أل -ت -ق -ن -ي -ة ،أصس -ب -ح ح -ت -م -ي -ة ضس-روري-ة
Ûاب-ه-ة ك-ل م-ا ي-أات-ي م-ن سس-ل-ع ومنتجات
لط -ار أل -ق -ان -و ÊأŸن -ظ-م
ح -ت -ى ت -ك -ون أ إ
لدخولها إأ ¤أ÷زأئر من عدمه ،ويعزز
ق - -درت - -ه - -ا ‘ أل - -دف - -اع ع - -ن مصس - -ا◊ه - -ا
ألقتصسادية وإأنتاجها أÙلي.

سسعاد بوعبوشش
تتيح القوان Úالتقنية ،بحسسب بوديسسة،
ضس -ي -ف م -ن -ت -دى «الشس -عب» ،ال -ع -م -ل ضس -م -ن
اŸراجع التقييسسية الوطنية لضسمان تطور
ال -ف -اع -ل Úا’ق-تصس-ادي Úووضس-ع-ه ‘ اإ’ط-ار
العام العاŸي اŸعمول به ،خاصسة ‘ حال
اخ-ت-ي-ار ال-ت-وج-ه ن-ح-و ال-تصس-دي-ر ،ف-ه-ي ال-تي
–دد ل- -ل- -م- -ؤوسسسس- -ات اŸن- -ت- -ج -ة ال -ن -وع -ي -ة
واŸواصسفات و–رصص على مدى مطابقتها
للمعاي Òالدولية.
وأاوضس-ح اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ه-ي-ئ-ة ا÷زائ-رية

لÓعتماد ،أان هذه القوان Úموجودة ويتم
التعامل بها يوميا ‘ التعامÓت ا’قتصسادية
والتجارية ،غ Òأانها غ Òمدونة ما جعل من
ذلك ضسرورة حتمية أاك Ìمن أاي وقت مضسى
واŸصس -ادق -ة ع -ل-ي-ه-ا م-ن ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة
وال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ا ل-زب-ائ-ن-ه-ا ال-راغب ‘ Úولوج
السسوق الوطنية ،خاصسة وأان بÓدنا عازمة
على ا’نضسمام إا ¤منظمة التجارة العاŸية،
وم -ن ه -ن-ا ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه-ا أان ت-تسس-ل-ح وت-نشس-ئ
ﬂاب- -ر م- -ع- -ت -م -دة Ÿراق -ب -ة ا÷ودة ‘ ك -ل
اÛا’ت حتى تكون قادرة على ›ابهة كل
ما سسينجر عن إالغاء ا◊واجز التعريفية ‘
.2020
ب - -خصس - -وصص إادارة ا÷ودة الشس - -ام- -ل- -ة ‘
تطوير اŸيزة التنافسسية للمؤوسسسسة بهدف
إانتاج منتجات بدرجة متناسسبة من ا÷ودة
ترضسي رغبات اŸسستهلك وبأاقل التكاليف،
وهو اÿيار الذي يصسطدم مع واقع ا’عتماد
ع- -ل -ى ا’سس -تÒاد ،سس -واء م -ا ت -ع -ل -ق ب -اŸادة
اأ’ولية أاو قطع الغيار الذي يكلف الدولة
اÓŸي Òمن الدو’رات ،ناهيك عن منتجات

أاخرى ،أاوضسح بوديسسة أان منح اŸطابقة هي
من اختصساصص اŸعهد ا÷زائري للتقييسص
«ل-ي-ان-ور» ،اŸك-ل-ف ب-ت-حضس Òوإاشس-ه-ار ونشس-ر
اŸعاي Òا÷زائرية وهو من Áثل بÓدنا ‘
اÙافل الدولية.
وأاشس - -ار اŸدي - -ر ال- -ع- -ام لـ «أا÷Òاك» ،أان
اŸع -ه -د ا÷زائ-ري ل-ل-ت-ق-ي-يسص ،ه-و اŸنسس-ق
÷م -ي -ع أاع -م -ال ال -ت -ق -ي -يسص ال-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا
الهياكل القائمة وتلك التي سسيتم إانشساؤوها
ل-ه-ذا ال-غ-رضص واع-ت-م-اد ال-عÓ-مات التجارية
اŸطابقة للمعاي Òا÷زائرية وتسسميات ذات
’ذن ب-تسس-ل-ي-م تصس-ري-ح
ن -وع -ي -ة ،فضس Ó-ع-ن ا إ
ب- -اسس -ت -خ -دام ه -ذه ال -ع Ó-م -ات ال -ت -ج -اري -ة،
وم -راق -ب -ة اسس -ت -خ-دام-ه-ا ‘ إاط-ار ال-تشس-ري-ع
اŸعمول به.
‘ اÿت -ام دع -ا ب -وديسس-ة ك-ل ال-ق-ط-اع-ات
’شسغال العمومية
اŸعنية ‘ ›ال البناء وا أ
ونشس-اط اŸن-ت-ج-ات ال-ك-ه-روم-ن-زلية ،للتقرب
م -ن اŸع -ه -د وال -ب -دء ‘ ع -م -ل -ي-ة ب-ن-اء ه-ذه
ال-تشس-ري-ع-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة اŸتعامل بها واŸتفق
عليها لعكسص صسورة ا÷زائر.

