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وزارة التجارة 
المسار التاريخي والمهمات األساسية

من  �إقت�صادها  تطوير  على  �جلز�ئر  تعمل 
م�صتوى  من  و�لرفع  منتوجاتها  حت�صني  خالل 
�لو�رد�ت،  م�صتوى  يف  و�لتحكم  �ل�صادر�ت 
�القت�صادية  عالقاتها  تطوير  �إىل  ت�صعى  كما 

�خلارجية و�لد�خلية.

�ملكلفة  �حلكومية  �لهيئة  �لتجارة  وز�رة  وتعترب 
و�الإجر�ء�ت  �القت�صادية  �ملعامالت  بكافة 
�مل�صتوى  على  �أو  د�خليا  بالتجارة  �خلا�صة 
هيئاتها  ح�صب  مهامها  وتختلف  �خلارجي 

�الإد�رية. 
نبذة تاريخية عن وزارة التجارة

�ملر�صوم  مبقت�صى  �لتجارة  وز�رة  تكونت 
يوليو   16 يف  �ملوؤرخ   94/207 رقم  �لتنفيذي 
1994، بعدما كانت حتت و�صاية وز�رة �الإقت�صاد 

قبل �أن يتم �لتعديل رقم 90/189 �ملوؤرخ يف 13 
تعمل على  �لتجارة  وز�رة  كانت  وبه  يونيو1990 

ت�صيري �صوؤونها وم�صاحلها.
عليها  تطر�أ  �لتحوالت  بد�أت   1963 �صنة  ومنذ 
ت�صل�صلي  تلخي�ص  يف  يلي  فيما  ن�صتعر�صها 
عليها  جرت  �لتي  �لتحوالت  تلك  يبني  تاريخي 

منذ �الإ�صتقالل �إىل غاية يومنا هذ� : 
وز�رة  �أ�صبحت   1965 �إىل   1963 �صنة  من   •
وهذه  �الإقت�صاد  وز�رة  �إ�صم  حتت  �لتجارة 
وز�رة   ، �ملالية  وز�رة   : من  كل  ت�صم  �الأخرية 
�لتجارة ، وز�رة �ل�صناعة وكانت �لوز�رة �آنذ�ك 
رحمه  – بومعزة  ب�صري  �ل�صيد  �إ�صر�ف   حتت 

�هلل -؛
وز�رة  حتولت   1990 �ىل   1965 �صنة  من   •

�الإقت�صاد �إىل وز�رة �لتجارة؛
وز�رة  عادت   1994 �إىل   1990 �صنة  من   •
�الإقت�صاد  وز�رة  �الأوىل  ت�صميتها  �إىل  �لتجارة 
وز�ريتني  هيئتني  على  �الأخرية  هذه  وحتتوي 
)�لوزير �ملنتدب �ملكلف بالتجارة باالإ�صافة �إىل 

�لوزير �ملنتدب �ملكلف باخلزينة(؛ 
1994 �إىل �صنة 2000 حتولت وز�رة  �صنة  • من 

�الإقت�صاد �إىل وز�رة �لتجارة ؛

�لوز�رة  بقيت   2009 �إىل   2000 �صنة  من   •
حمتفظة بت�صمية وز�رة �لتجارة، وهي �ليوم حتت 
�إ�صر�ف وزير �لتجارة �ل�صيد م�صطفى بن بادة .

عر�ض الهيكل التنظيمي
طبقا   : �لتجارة  ومديريات  �ملركزية  �الإد�رة 
يف �ملوؤرخ   454  –  02 رقم  �لتنفيذي   للمر�صوم 
 2002 دي�صمرب   21 لـ  �ملو�فق   1423 �صو�ل   17

يت�صمن تنظيم �الإد�رة �ملركزية لوز�رة �لتجارة.
يف �ملركزية  �الإد�رة  ت�صمل   : �الأوىل   �ملادة 
�لوزير  �صلطة  حتت  �ملو�صوعة  �لتجارة  وز�رة 

على �لنحو �الآتي : 
)�إثنني(  مدير�ن  وي�صاعده   : �لعام  �الأمني 
لالأمن  �لوز�ري  �ملكتب  به  ويلحق  در��صات 

�لد�خلي يف �ملوؤ�ص�صة ومكتب �لربيد.
رئي�ص �لديو�ن : وي�صاعده ثمانية )08( مكلفني 
ملحقني    )04( و�أربعة  و�لتلخي�ص  بدر��صات 

بالديو�ن .
وتنظيمها  �إحد�ثها  يحدد   : �لعامة  �ملفت�صية 
�لر�صمية  – �جلريدة  تنفيذي  وعملها مبر�صوم 
يف  �ل�صادر   ،85 �لعدد  �جلز�ئرية،  للجمهورية 
 ،2002 22 دي�صمرب  لـ  1428، �ملو�فق  18 �صو�ل 

�ص 13 .
�ملادة �لثانية : �ملديرية �لعامة للتجارة �خلارجية 
�ملادة �لثالثة : �ملديرية �لعامة ل�صبط �لن�صاطات 

وتنظيمها 
للرقابة  �لعامة  �ملديرية   : �لر�بعة  �ملادة 

�الإقت�صادية وقمع �لغ�ص 
�لب�صرية  �ملو�رد  مديرية   : �خلام�صة  �ملادة 

و�لتقنيات �حلديثة لالإعالم �الآيل 
�ملادة �ل�صاد�صة : مديرية �ملالية و�لو�صائل �لعامة 

وز�رة  �أن  �إىل  ن�صل  عر�صه  مت  ما  خالل  ومن 
تعمل  �لتي  �لهامة  �لهيئات  من  تعترب  �لتجارة 
�الأمام  �إىل  �القت�صادية  �لنمو  عملية  دفع  على 
يف  �جلز�ئري  �القت�صاد  �إدماج  على  و�ل�صهر 

�القت�صاد �لعاملي.
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عرف قطاع �لتجارة يف �صنة 2013 قفزة نوعية على م�صتويات متعددة ،من خالل رعاية 
�الولويات �مللحة �لتي فر�صها و�قع �ل�صوق �لتجارية و�القت�صادية �لوطنية وتطلعات �ملتدخلني 
يف �لقطاع من �جل �الرتقاء مب�صتوى �حلياة �لتجارية يف �جلز�ئر �ىل �صقف �ملعايري �لعاملية 
ترقية  م�صتوى  على  وكذ�  و�لت�صريعي  �لتنظيمي  �مل�صتوى  على  �لع�صرية  �لت�صيري  و�مناط 

�ملمار�صة �الد�رية و�الت�صالية د�خل م�صالح وز�رة �لتجارة وفروعها �ملحلية .

ذلك �ن رهان �لتناف�صية و�لنز�هة و�ل�صفافية و�لتح�صري لولوج �جلز�ئر �ىل �ل�صوق �لعاملية 
،�قت�صى مر�جعة �ملنظومة �لقانونية و�لت�صريعية بغر�ص تاأهيل �ملوؤ�ص�صة �القت�صادية �لوطنية 
حل�صور �كرث فعالية يف �ل�صوق ،و�صمان �لتموين �ملنتظم له مبا يحافظ على �لقدرة �ل�صر�ئية 
للمو�طن من جهة ،وتعزيز و�صائل �لرقابة �القت�صادية وتنويعها من جهة �خرى ،مبا يحفظ 
�صحة و�صالمة و�أمن �ملو�طن ،وجودة �ملنتوجات �لتي تقتنيها �لعائلة �جلز�ئرية ،ال�صيما �ملو�د 

�لو��صعة �ال�صتهالك .

ويف �طار �القرت�ب من نقطة �لتو�زن بني �ل�صوق و�مل�صتهلك و�ل�صلطات �لعمومية ،عملت 
كل  م�صتوى  على  �لفاعلني  مع  و�حلو�ر�ت  �مل�صاور�ت  من  �صل�صلة  �طالق  على  �لتجارة  وز�رة 
�لتجاري  �ل�صجل  مباموري  �المر  ،يتعلق  �الد�ء  وتطوير  بتح�صني  �لعالقة  ذ�ت  �ملوؤ�ص�صات 
و�لفو�كه،وخمتلف  للخ�صر  �جلملة  ��صو�ق  م�صريي  و  �لنوعية  مر�قبة  خمابر  م�صوؤويل  وكذ� 
�ل�صركاء �الجتماعيني من �حتاد �لتجار و�حلرفيني �ىل جمعيات حماية �مل�صتهلك و�ملتعاملني 

 رهان كسب المصداقية 
في السوق وإحداث التوازن

التجــــــارة وزيـــــر  معـــالي  بقلم 
بـــــادة بن   مصطفى  السيد  إفتتاحية العدد
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�القت�صاديني ،كل ذلك من تعميم �ملنظومة �لقانونية �جلديدة �لتي ت�صري �لقطاع �صو�ء يتعلق 
�ملتعلق  �لتنفيذي  �ملر�صوم  تعديل  وكذ�  �لتجارية  �ملمار�صات  قانون  مبر�جعة  خا�صة  �المر 
�مليد�ين  �لعملي  �لدليل  يعترب  �لذي   )12/111( �لتجارية  �لف�صاء�ت  وت�صيري  �جناز  بكيفيات 
�لوظيفية  �لقاعدة  �لف�صاء�ت  هذه  ومنح  �ملنتوجات  م�صار  ومر�قبة  �ال�صو�ق  �د�ء  لتح�صني 
ي�صريرّ  موحد  تنظيمي  �إطار  وو�صع  لها،  �حل�صن  �لتنظيم  ت�صمن  �أن  ميكن  �لتي  و�لتنظيمية 
بطريقة مالئمة و متنا�صقة عرب كامل �لرت�ب �لوطني، لهذه �لف�صاء�ت وكذ� تدخل �ملتعاملني 
�أ�صو�ق �جلملة وتو�صيح �لعالقات �لتي تربط �الإد�رة  �إ�صتغالل  فيها؛وحتديد كيفيات �صري و 
ة مب�صتعملي �ل�صوق؛ف�صال على حتديد �ملعايري �لتي حتكم �إن�صاء �أ�صو�ق �جلملة للخ�صر  �مل�صريرّ

و�لفو�كه.

�ل�صمال  �صكان  بني  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لتو�زن  حتقيق  وبغر�ص  �خرى  جهة  ومن 
حيوية  مادة   25 تعوي�ص  باجلنوب)ي�صمن  �لنقل  تعوي�ص  �صندوق  عرف  فقد  و�جلنوب 
و�صرورية منها ماهو موجه لال�صتهالك ومنها ماهو موجه للبناء( زيادة حم�صو�صة يف حجم 

�مليز�نية �ملر�صودة لهذ� �لغر�ص .

خالل  من  �يجابيا  �أفقا  للتجارة  �لعاملية  �ملنظمة  �ىل  �الن�صمام  مفاو�صات  تعرف  كما 
��صتكمال ملف �الن�صمام و�إر�صال �الجابات على ��صئلة �الطر�ف �ملعنية �ثناء �نعقاد �جلولة 

11 للمفاو�صات.

�إن رهان رفع م�صتوى �ملعرفة بعامل �لتجارة كمعايري تقود نحو �لتناف�صية وولوج �ال�صو�ق 
�لعاملية وحماية �ملنتوج �لوطني يف ظل روؤية و��صحة لطبيعة �لعالقات بني �ملتدخلني يف �ل�صوق 
ونحن على م�صارف  �صيما  تو�جه �جلز�ئر،  �لتي  �لتحديات  �ملتجدد بحجم  و�لوعي  �لوطنية 
مناطق  �طار  يف  �و  �لثنائية  �التفاقيات  �طار  يف  �صو�ء  �لعامل  على  ل�صوقنا  �لو��صع  �النفتاح 
�لتبادل �حلر �لعربية و�الوروبية ،وهي مرحلة تتطلب حر�ص ووعي كبريين ال�صيما من �لفو�عل 

�ال�صا�صية يف �ل�صوق.
بقلم معايل الوزير
م�صطفى بن بادة

إفتتاحية
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تخ�ص هذه �ملحاور مايلي:
- �إن�صاء �لبنية �لتحتية �لتي متكن من ربط �الإد�رة 
مع   )Intranet( �نرت�نت  �صبكة  عرب  �ملركزية 

�مل�صالح �خلارجية؛
�إي�صال  متكن  �لتي  �لتقنية  �لو�صائل  و�صع   -

�ملعلومة يف حينها؛
لفائدة  �لو�ب  مو�قع  �خلط  حتت  و�صع   -

�مل�صالح �خلارجية؛
قطاع  ع�صرنة  �الإ�صرت�تيجية  هذه  �صملت 
�مل�صالح  �ملركزية،  �الإد�رة  فيها  مبا  �لتجارة 

�خلارجية و كذ� �مل�صالح �لتابعة للوز�رة.

I- ع�صرنة الإعالم الآيل على م�صتوى   
الإدارة املركزية:

م�صالح  م�صتوى  على  �خلدمات  حت�صني  ق�صد 
�الإد�رة �ملركزية، قامت وز�رة �لتجارة باجناز 

عدة عمليات نذكر منها:
- �إن�صاء مركز ملعاجلة �ملعلومات وتزويده بو�صائل 

حديثة من موزعني و�أجهزة �الأمن �اللكرتوين؛
�ملركزية  �الإد�رة  �النرت�نت  �صبكة  عرب  ربط   -

مع م�صاحلها �خلارجية؛

�لتجارة،  مبيد�ن  �ملتعلقة  �لتطبيقات  �إيو�ء   -
قاعدة  و  �لقانونية  �لن�صو�ص  بيانات  قاعدة 

بيانات �ملتعاملني �القت�صاديني؛
- حتديث �أجهزة �حلا�صوب و تعميم ��صتعمالها 

على �كرب عدد ممكن من �ملوظفني؛
د�خلي  موقع  �ملوظفني  ت�صرف  حتت  و�صع   -
لن�صر �ملعلومات �خلا�صة بهم )رزمانة �ملد�ومة، 

��صتمار�ت، دليل م�صالح �إد�رة �لتجارة(.
بقطاع  �ملتعلقة  �الأحد�ث  و  �ملعلومات  ن�صر   -
�مل�صتهلكني  لفائدة  �لو�ب  موقع  عرب  �لتجارة 

و�ملتعاملني �القت�صاديني. 

 II- ع�صرنة الإعالم الآيل على م�صتوى 
امل�صالح اخلارجية

�أوىل  مرحلة  يف  باإن�صاء  �لتجارة  وز�رة  قامت 
�جلهوية  �ملديريات  م�صتوى  على  �صبكة   )60(
و �لوالئية للتجارة بغر�ص ربط م�صالح �الإد�رة 

�ملركزية مع �مل�صالح �خلارجية.
مديرية  م�صالح  �ملحلية  �ل�صبكات  هذه  مكنت 
ب�صفة  بينها  فيما  �لعمل  للتجارة  �لوالئية 
م�صرتكة و �الت�صال مع �الإد�رة �ملركزية و كذ� 

 واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة 
لإلعالم و االتصال على مستوى قطاع التجارة

يف اإطار ترقية ا�صتعمال التكنولوجيات احلديثة لالإعالم و االت�صال، قامت وزارة التجارة 
باإعداد ا�صرتاتيجة تعتمد على ثالثة )3( حماور هامة ت�صاعدها على تطوير و حت�صني 
اخلدمات التي من الواجب توفريها اإىل امل�صتعملني من موظفيي القطاع ب�صفة خا�صة   
و كذا خمتلف ال�صرائح من مواطنني، م�صتهلكني و متعاملني اقت�صاديني ب�صفة عامة.
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�ملتعاملني �القت�صاديني و �مل�صتهلكني.
مع  �الت�صال  حت�صني  وق�صد  �أخر،  �صياق  ويف 
كل  من  �الإد�رة  وتقريب  �ملجتمع  �صر�ئح  كل 
وكذ�  خا�صة  ب�صفة  �مل�صتهلكني  �ملو�طنني، 
�أعدت  عامة،  ب�صفة  �القت�صاديني  �ملتعاملني 
وز�رة �لتجارة برناجما طموحا يتمثل يف �إن�صاء 
�جلهوية  �ملديريات  كل  لفائدة  �لو�ب  مو�قع 
و�لوالئية للتجارة. جتدر �الإ�صارة �أن �إن�صاء هذه 
�ملو�قع جاء تطبيقا عن �لتعليمات �لتي �أعطاها 
�نعقد  �لذي  �لتقييمي  �للقاء  يف  �لتجارة  وزير 
يوم 26 جانفي 2013 مبقر �ل�صركة �جلز�ئرية 
و�لذي   )SAFEX( �لت�صدير  و  للمعار�ص 
�خلارجية.  �مل�صالح  ن�صاط  لتقييم  خ�ص�ص 
ويف هذ� �الإطار، �أجنز �إىل غاية �صهر �صبتمرب 
 7 بـ  7 مو�قع خا�صة  201340 موقع و�ب منها 

33 موقع خا�ص باملديريات  مديريات جهوية و 
على  لتعميمها  م�صتمرة  و�لعملية  �لوالئية، 
م�صتوى باقي �مل�صالح �خلارجية �لتي ال تتوفر 

حاليا على موقع و�ب.

لالإ�صارة ورغم حد�ثه هذه �لعملية �لتي تطلب 
تكييف �مل�صالح �خلارجية مع �لو�صائل �لتقنية 
كبري  بر�صا  و  لوحظ  �أنه  �إال  �إدر�جها،  �لتي مت 
عرب  �لتكفل  �ملديريات  بع�ص  م�صتوى  على 

مو�قعها بخدمات نذكر منها :
- �إن�صاء موقع خا�ص بامل�صتهلك �ل�صغري لفائدة 
طور  م�صتوى  وتالميذ  �ملتمدر�صني  �الأطفال 

�ملتو�صط و�لثانوي؛ 
على  �لتوظيف  طالبي  لفائدة  بالغات  ن�صر   -
�للقاء�ت  �إجر�ء  ومو�عيد  و  �ملحلي  �مل�صتوى 

�لتقييمية؛
- ن�صر بالغات لفائدة �ملتعاملني �القت�صاديني 

�ملحليني؛ 
�مل�صتهلكني  لفائدة  و�إر�صاد�ت  ن�صائح  ن�صر   -

عرب �لو�صائل �ل�صمعية �لب�صرية؛ 
- و�صع حتت ت�صرف م�صتعملي �ملو�قع �ملحلية 
ف�صاء�ت للتو��صل و�إدالء �ملقرتحات و�ل�صكاوي 

�ملتعلقة بهم .

على  الآيل  الإعالم  ع�صرنة   -III
م�صتوى امل�صالح التابعة لوزارة التجارة:
�لتجاري  لل�صجل  �لوطني  �ملركز  م�صتوى  على 

: )CNRC(
بو�صع  �لتجاري  لل�صجل  �لوطني  �ملركز  قام   -
حتت �خلدمة بو�بة �الإلكرتونية لل�صجل �لتجاري 

لفائدة �ملتعاملني �القت�صاديني
 /http://sidjilcom.cnrc.dz/portal/public/classic 
�لذي ميكن بو��صطته �الطالع على كل �ملعطيات 
�القت�صادية و �لقانونية �لتي مت جمعها حول ما 
متو�جدين  جتارية  موؤ�ص�صة  مليون   1،5 يقارب 

على �لرت�ب �لوطني.

حتتوي هذه �لبو�بة على �ملعلومات �الآتية:
- دليل �لتجار؛

- مدونة �لن�صاطات �خلا�صعة للقيد يف �ل�صجل 
�لتجاري؛

�لتي  لل�صركات  �لتجارية  �لت�صميات  �ختيار   -
هي يف طور �الجناز؛

- �حل�صابات �الجتماعية.

 على م�صتوى الغرفة اجلزائرية 
)CACI( و ال�صناعة

�جلز�ئريني،  �مل�صدرين  قدر�ت  رفع  بغية 
تهدف   EXPORTAL �لكرتونية  بو�بة  �صممت 
ف�صاء�ت  متنحهم  �لكرتونية  بو�بة  �إن�صاء  �إىل 
�لقابلة  �لوطنية  منتوجاتهم  لعر�ص  �فرت��صية 
�ملتعاملني  لهوؤالء  �لفر�صة  �إتاحة  و  للت�صدير 
لتح�صني �صورتهم و فر�ص وجودهم عرب �صبكة 
�الأ�صو�ق  �إىل  �لدخول  متكينهم  و  �النرتنت 
حيز  �لبو�بة  هذه  تدخل  لالإ�صارة  �لدولية، 

�خلدمة خالل �لثالثي �الأخري �صنة 2013.
- توفر هذه �لبو�بة �خلدمات �ملتعلقة: 
- بت�صيري مدونة �لن�صاطات وت�صميات 

�ملنتوجات؛
- بت�صيري دليل �مل�صدرين و منتوجاتهم و عر�ص 
�الأو�صاط  �ملتعددة  �لو�صائل  عرب  �ملنتوجات 

مرفوقة بالبطاقات �لتقنية.

واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم…
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 I.  مقدمة
�لتجاري  لل�صجل  �حلايل  �لنموذج  ��صتعمال 
من �لورق �ملقوى ي�صبب عدة م�صاكل و �أ�صر�ر، 
تعيني  �صعوبة  �لتزوير،  �أعمال  منها  �صيما  ال 

�ملوؤ�ص�صات و�أن�صطتها...
�ل�صجل  م�صروع  �إجناز  تقرر  �الأ�صباب،  لهذه 
لالآفات  حد  و�صع  بغية  �الإلكرتوين  �لتجاري 
�ل�صارة ومنح �الأف�صلية ال�صتعمال تكنولوجيات 
�ملعلومات و�الت�صال على م�صتوى �ملركز �لوطني 
�لقاعدة  �إر�صاء  �إىل  �إ�صافة  �لتجاري  لل�صجل 

."e-gouvernance" خلا�صة  بـ�
من  �مل�صمم  �الإلكرتوين  �لتجاري  �ل�صجل  �إن 

�صاأنه �ل�صماح بـ:
• ت�صهيل وتخفيف �الإجر�ء�ت �الإد�رية �ملتعلقة 

باحل�صول على م�صتخرج �ل�صجل �لتجاري؛
�لتالعبات   من  �لتجاري  �ل�صجل  تطهري   •
وو�صع حد لعمليات تزوير م�صتخرجات �ل�صجل 

�لتجاري؛

�لتاجر؛ ن�صاط  تاريخ  على  • �الطالع 
مر�قبة  عملية  وع�صرنة  تطوير  ت�صهيل،   •
م�صالح  �أعو�ن  ومتكني  �لتجاري  �لن�صاط 
�ل�صجل  �صاحب  على  �لتعرف  من  �ملر�قبة 
�لتجارية  �الأن�صطة  على  وكذ�  �لتجاري 

�ملمار�صة فعليا؛
كل  بني  �صر�كة  �إن�صاء  مت  �الأ�صا�ص،  هذ�  على 
�لربيد  ووز�رة  ت.(  )و.  �لتجارة  وز�رة  من 
وتكنولوجيات �الإعالم و�الت�صال )و.ب.ت.�إ.�إ.( 

لتج�صيد م�صروع �ل�صجل �لتجاري �اللكرتوين.
�إن �لتعاون بني �لد�ئرتني �لوز�ريتني قد ترجمت 
على �أر�ص �لو�قع من خالل �تفاقية مت مبوجبها 
�أن  حيث  للعمل  حماور   )03( ثالث  حتديد 
�صندوق  بو��صطة  �صتتم  �لعمليات  متويل  عملية 
�الإعالم  تكنولوجيات  وتطوير  �ال�صتعمال  متلرّك 
 FAUDTIC �إ.�إ.(  و�الت�صال )�ص. ت.�. ت.ت. 
�الإعالم  وتكنولوجيات  �لربيد  لوز�رة  �لتابع 

و�الت�صال.

السجل التجاري اإللكتروني في خدمة 
عصرنة قطاع التجارة
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تنفيذ  ومتابعة  �مللفات  باإعد�د  �لقيام  �صيتوىل 
�التفاقية كل من جلنة �لقيادة و�للجنة �لتقنية، 
قبل  من  تعيينها  يتم  �إطار�ت  من  �مل�صكلتان 
�لتجارة،  )وز�رة   )03( �لثالث  �ملوؤ�ص�صات 
و�الت�صال  �الإعالم  وتكنولوجيات  �لربيد  وز�رة 

و�ملركز �لوطني لل�صجل �لتجاري(.

UPCODE حل .II 
�لتجاري  �ل�صجل  مب�صروع  �الإحاطة  �أجل  من 
�إعد�د  �لقيادة  جلنة  على  تعني  �اللكرتوين، 

تقرير على كل من �مل�صتوى �لوطني و�لدويل.
خربة  �إجر�ء  �قرت�ح  مت  �الأ�صا�ص،  هذ�  على 
على  متوفرة  حلول  در��صة  متت  كما  دولية 
حل  �ختيار  يت�صنى  حتى  �لوطني.  �مل�صتوى 
ي�صتجيب  �اللكرتوين  �لتجاري  بال�صجل  خا�ص 
لالأهد�ف �مل�صطرة، فان جلنة �لقيادة وملتابعة 
لل�صجل  �لوطني  �ملركز  بني  �ملربمة  �التفاقية 
�الأعالم  وتكنولوجيات  �لربيد  ووز�رة  �لتجاري 
 UPCODE حل  باختيار  قامت  و�الت�صال، 
�مل�صوق من طرف �ملوؤ�ص�صة �لعمومية »�ملوؤ�ص�صة 
 )ENSI( �الآيل«  �الإعالم  الأنظمة  �لوطنية 
�الإعالم  �ملتخ�ص�صة يف �خلدمات و جتهيز�ت 

�الآيل منذ �أكرث من �أربعون )40( �صنة.
ذكي  رمز  �إ�صافة  يف   UPCODE حل  يتمثل 
لل�صجل  �لوطني  للمركز  �ملعلوماتي  �لنظام  يف 
م�صتخرج  على  طباعته  �صيتم  و�لذي  �لتجاري 

�ل�صجل �لتجاري.
يت�صمن  هولوغر�م،  من  نوع  �لرمز  هذ�  يعد 
معلومات م�صفرة مرتبطة بالتاجر )رقم �لقيد، 
ر�بط  وكذ�  �الأن�صطة،...(  �لعنو�ن،  �لهوية، 
ي�صمح بالدخول �إىل �لنظام �ملعلوماتي للمركز 
على  �حل�صول  بغية  �لتجاري  لل�صجل  �لوطني 

معلومات مف�صلة .
تتمثل نقاط �لقوة حلل UPCODE يف: 

بال�صجل  �خلا�صة  �لتزوير  �أعمال  ت�صبح   •
�لتجاري �صبه م�صتحيلة؛

UPCODE بو��صطة  ترميز  وفك  قر�ءة  • يتم 
بكامري�  مزودة  �ملعيارية  �لتجهيز�ت  خمتلف 
جمهز  كمبيوتر  جهاز  �ملحمول،  �لهاتف  مثل 

بكامري� )و�ب كام(، جهاز قارئ ب�صري وذلك 
مع  للتكييف  قابل  خا�ص  تطبيق  طريق  عن 

خمتلف �المتياز�ت وم�صتويات �حلماية.
معلومات  على  باحل�صول  �لتطبيق  هذ�  ي�صمح 
�الأر�صية  �إىل  �لدخول  طريق  عن  مف�صلة 
�خلا�صة باملركز �لوطني لل�صجل �لتجاري وهذ� 

ح�صب �المتياز�ت �ملمنوحة للم�صتعمل.
UPCODE�خلدمات  تكنولوجيا  ت�صتعمل   •
�لنقالة مثل �لر�صائل �لن�صية �لق�صرية )�أ�ص.
�أم.�أ�ص( �أو �النرتنت بغية �إي�صال �ملعلومة، عرب 

.en ligne خلط�
ترميز  خالل  من   off-line بطريقة  تعمل   •
بع�ص �ملعلومات يف �لرمز نف�صه. تتم قر�ءة وفك 

.UPCODE ترميز هذه �ملعلومات عرب تطبيق
• ي�صمح حل UPCODE مبتابعة كافة �لعمليات 
�لتي مت �لقيام بها و�ملت�صمنة يف ملف �ملوؤ�ص�صة 
مع حتديد كل من �مل�صتعمل، �ملكان، تاريخ ونوع 

�ملعلومة �ملطلع عليها.
 UPCODE �حلل  من  �ال�صتفادة  عملية  • تعد 
نوعا ما �صهلة، مبا �أنها تتمثل يف �إ�صافة تطبيق 
يف نظام �الإعالم �الآيل �خلا�ص باملركز �لوطني 
�إد�رة  على  �حلل  هذ�  يتوفر  �لتجاري.  لل�صجل 
�النرت�نت  �صبكة  �النت�صارعرب  ت�صهل  مركزية 

�لتابعة للمركز �لوطني لل�صجل �لتجاري.  

 III. تنفيذ ال�صجل التجاري اللكرتوين 
UPCODE

�اللكرتوين  �لتجاري  �ل�صجل  تنفيذ  �صيتم 
UPCODE على مدى �ثنا ع�صر )12( �صهر�، 

وذلك ح�صب �ملر�حل �لثالث )03( �لتالية:

اجناز عملية منوذجية على   :1 املرحلة 
م�صتوى ولية اجلزائر

UPCODE على  ن�صخ  �الأوىل يف  �لعملية  تتمثل 
�لورقي،  �صكله  يف  �لتجاري  �ل�صجل  م�صتخرج 
وكذ� �إدر�ج �لرمز يف �إجر�ء�ت �لرقابة �خلا�صة 
وب�صكل  �ل�صر�ئب  �جلمارك،  �لتجارة،  بوز�رة 

عام لتبليغ �ملعلومات �ملتعلقة بالتجار.
و�لتي  �صهولة  بكل  �لعملية  هذه  حتقيق  ميكن 

عصرنة قطاع التجارة من خالل السجل  التجاري االلكتروني
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من  �مل�صتعملني،  ت�صرف  حتت  و�صع  يف  تتمثل 
�اللكرتوين  �ملوقع  يف  �لتحميل  ف�صاء  خالل 
�لتجاري،  لل�صجل  �لوطني  باملركز  �خلا�ص 

تطبيق نقال لقر�ءة وتف�صري �لرمز.
على �مل�صتوى �لتنظيمي، �صت�صمح هذه �لطريقة 
�أر�ص  على  �حلل  هذ�  �صي�صفيه  ما  بقيا�ص 
�الإجر�ء�ت  يف  تغيري  �أي  بدون  وذلك  �لو�قع، 

�لتنظيمية �ل�صارية.

املرحلة 2: ت�صميم منوذج جديد 
مل�صتخرج ال�صجل التجاري ومطابقة 

التنظيم الت�صريعي والتنظيمي بغية 
اإدخال املعاجلة الرقمية واخلدمات 

على اخلط يف ت�صيري ال�صجل التجاري.
�ل�صجل  م�صتخرج  منوذج  تعديل  �إعادة  ميكن 
�لبطاقات  ي�صبه  م�صغر  ب�صكل  �لتجاري 
با�صتعمال  و  �حلجم  ناحية  من  �ملغناطي�صية 
�إ�صفاء  �أجل  مادة مقاومة مثل �لبال�صتيك من 
�لتكنولوجيات  كل  يو�كب  ع�صرنة  �أكرث  طابع 
�أمن  ل�صمان   UPCODE �حلل  من  �ملتاأتية 
م�صتخرج  يت�صمنها  �لتي  �ملعلومات  و�صرعية 

�ل�صجل �لتجاري.
�ل�صكل  عن  �لتخلي  �صيتم  �أخرى،  جهة  من 
�صائعا  م�صدر�  كبري  ب�صكل  يعد  �لذي  �لورقي 

الأعمال �لتزوير.

املرحلة 3: تعميم ا�صتعمال حل 
UPCODE على م�صتوى جميع الوليات 

�جلديدة  �لت�صيري  طريقة  و�إدر�ج  �لتحكم  بعد 
هذه  �صت�صكل  �لت�صيري،  �إجر�ء�ت  يف  هذه 
الإز�لة  بد�ية  �ملتو�صط  �ملدى  على  �لطريقة 
�لت�صجيل  لعمليات  نهائي  ب�صكل  �ملادي  �لطابع 

يف �ل�صجل �لتجاري.

 IV. الآفاق
يف  �ملوؤرخ   06-13 �لقانون  من   3 للمادة  طبقا 
-04 للقانون  و�ملتمم  �ملعدل   2013/07/23

ب�صروط  �ملتعلق   2004/08/14 يف  �ملوؤرخ   08

�إ�صد�ر  ميكن  �لتجارية،  �الأن�صطة  ممار�صة 
م�صتخرج �ل�صجل �لتجاري على �صكل �إلكرتوين.

جديدة  �آفاق  تفتح  �لقانونية  �لفر�صة  هذه 
و�ملتمثلة  �اللكرتوين  �لتجاري  �ل�صجل  �أمام 
�لت�صجيل  بعمليات  بالقيام  للتجار  �ل�صماح  يف 
�لوطني  �ملركز  بو�بة  خالل  من  �خلط  عرب 
لل�صجل �لتجاري. هذه �ل�صيغة �ملتمثلة يف �إز�لة 
عن  بالت�صجيل  للتجار  �صت�صمح  �ملادي،  �لطابع 
�لذي  �لثبوتية، وهو  �لوثائق  بتقدمي  بعد وذلك 
يف  �صفافية  وكذ�  �لوقت  من  كبري  قدر  �صيوفر 
�ل�صجل  ت�صيري  تنظم  �لتي  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت 

�لتجاري. 
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التوقيع على  ال�صوق وكذا  اقت�صاد  اإىل  اقت�صاد مركزي موجه  انتقال اجلزائر من  اإن 
اتفاقية ال�صراكة مع االحتاد االأوروبي وان�صمامها اإىل املنطقة العربية الكربى للتبادل 

احلر، �صمح بدخول وو�صع عدد هائل من ال�صلع واملنتجات املحلية وامل�صتوردة.

�ملحلية  �ل�صلطات  على  ��صتلزم  �لو�صع  هذ� 
�ملعرو�صة  �ملو�د  نوعية  مر�قبة  نظام  تدعيم 
�صحة  حماية  �جل  من  وذلك  لال�صتهالك 
للم�صتهلك  و�ملعنوية  �ملادية  �مل�صالح  و�صالمة 
من جهة، ومن �جل قمع �لغ�ص من جهة �أخرى 
 25 يف  �ملوؤرخ   03-09 �لقانون  الأحكام  وفقا 
فيفري 2009 و �ملتعلق بحماية �مل�صتهلك و قمع 
يرتكز  �مل�صطر  �لرقابة  نظام  فان  ولذ�  �لغ�ص. 
�أ�صا�صا على تطوير �ملخابر �لتي تن�صط يف هذ� 

�ملجال.
�إن وز�رة �لتجارة ومن خالل �ملركز �جلز�ئري 
�صرعت   CACQE �لرزم  و  �لنوعية  ملر�قبة 
�ملخرب  بينهم  من  خمرب   22 م�صروع  باجناز 
�صمن  يندرج  �لذي  و   LNE للتجارب  �لوطني 
�القت�صادي  �لنمو  لدعم  �لتكميلي  �لربنامج 

.PCSC

 I- دورا ملخـــابر يف حمــــاية امل�صتهـــلك  
يف  يربز  �صابقا  �ملذكور   03-09 �لقانون  �إن 
للوز�رة  �لتابعة  �ملخابر  :"توؤهل   35 �ملادة 
�إطار  يف  �لغ�ص  وقمع  �مل�صتهلك  بحماية  �ملكلفة 
بالتحاليل  للقيام  �لقانون٬  �أحكام هذ�  تطبيق 
و �الختبار�ت و�لتجارب ق�صد حماية �مل�صتهلك 

خمابر  فان  �ل�صياق  هذ�  يف  �لغ�ص".  وقمع 
مر�قبة �لنوعية تهتم بــ: 

• �مل�صاهمة قي حماية �صحة و�أمن �مل�صتهلكني 
وم�صاحلهم �ملادية و �ملعنوية،

�أو  �لغ�ص  �أعمال  عن  �لبحث  يف  �مل�صاركة   •
�ملعمول  و�لتنظيم  للت�صريع  و�ملخالفات  �لتزوير 
و�خلدمات  �ل�صلع  بنوعية  و�ملتعلقة  مبها 

ومعاينتها، 
ت�صمح  و�لتي  و�لتجارب  �لتحاليل  كل  • �إجر�ء 
للمقايي�ص  �ملنتجات  مطابقة  من  بالتاأكد 
�لتي  �لتنظيمية  �أو  �لقانونية  و�خل�صو�صيات 

يجب �أن متيزها.
ت�صكل  و  حموري  قطب  تعترب  �ملخابر  هذه  �إن 
�لتحاليل  و  �لرقابة  جمال  يف  �أ�صا�صي  ف�صاء 
�لتجميل  مو�د  وكذ�  �لغذ�ئية  للمو�د  �ملخربية 
�إطار حت�صني  و يف  �أنه  �إال  نية.  �لبد  �لنظافة  و 
وحماية  �لنوعية  مر�قبة  مبهام  �لتكفل  �صروط 
�مل�صتهلك وخا�صة يف جمال �ملنتجات �ل�صناعية 
ملر�قبة  �جلز�ئري  �ملركز  مديرية  ٬�صطرت 
�لنوعية و �لرزم CACQE برنامج لتطوير �أد�ة 

ملر�قبة هذه �ملنتجات �ل�صناعية.
�إن�صاء  �لربنامج عدة حماور ومنها  ي�صمل هذ� 

.LNE وتهيئة �ملخرب �لوطني للتجارب

 LNE دور المخبر الوطني للتجارب 
في تعزيز نظام حماية المستهلك
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 II-البطاقة التقنية للمخرب الوطني 
LNE للتجارب

يف   LNE للتجارب  �لوطني  �ملخرب  يتمركز 
رقم  قطعة  �هلل-  عبد  �صيدي  �جلديدة  �ملدينة 
37 ويف منطقة �لن�صاط �لب�صتان رقم 17 ببلدية 

معامله بزر�لـدة والية �جلز�ئر.
م   65 علوها  بناية  من  يتكون  �مل�صروع  هذ� 
�لبنية  25 م، ولقد مت �جناز كل من  وعر�صها 

�لتحتـيـة و �لبنية �لفـوقـية باال�صمنت �مل�صلح.
م�صاحة �لقطعة �الأر�صية �ملخ�ص�صة لبناء هذ� 
بالن�صبة مل�صاحة  �أما  4116 م2  بــ:  �ملخرب تقدر 

�لبناية فهي تقدر بــ: 6116 م2.
خم�ص�ص  حميط  �مل�صروع  هذ�  �أي�صا  ي�صم 
لركن �ل�صيار�ت و �ملركبات و كذ� حميط �أخ�صر 

تقدر م�صاحته بــ: 400 م2. 
مع  يتطابق  �ملخرب  هذ�  هند�صة  ت�صميم  �إن   
مقايي�ص هند�صة �ملخابر حيث يتكون من طابق 
�أر�صي وطابقني علويني وكذ� من قبوين ٬ كما 
.a, b , c, d ي�صمل ت�صميمه على �أربعة �أق�صام

و�صفها  ميكن  وحد�ت  عدة  من   LNE يتكون 
وحدة  لالإد�رة،  خم�ص�ص  ف�صاء   : يلي  كما 
لتجارب �ملعايرة وعلم �لقيا�ص، وحدة لتجارب 
وحدة  �ل�صغط،  لتجارب  وحدة  �ملنزيل،  �لغاز 
�ملنتجات  لتجارب  وحدة  �ل�صنابري،  لتجارب 
�ملنتجات  لتجارب  وحدة  �لكهرومنزلية، 
�لكهربائية، وحدة لتجارب قطع غيار �ل�صيار�ت 
وحدة  �لبناء،  مو�د  لتجارب  وحدة  و�ملركبات، 
�لتحاليل  ق�صم  �الأطفال،  �ألعاب  لتجارب 
قاعة  �جللد،  و  �لن�صيج  ق�صم حتاليل  �لدقيقة، 

لالجتماعات، قاعة الإجر�ء �حل�صاب،
مكتبة، ور�صة �ل�صيانة، قاعة م�صرتكة لتجارب 

�ملنتجات �مليكانيكية.
لقد �نطلقت مرحلة �أ�صغال بناء هذ� �ملخرب يوم 
�مل�صروع  هذ�  عرف  ولقد   2008 دي�صمرب   20

�لفوقية،  �لبنية  حيث  من  معتربه  تقدم  خطى 
 %  98 تقارب  بن�صبة  وذلك  �لكربى  �الأ�صغال 
% �أما بالن�صبة لهياكل �لدولة �لثانوية   99 �إىل 
)CES( وكذ� �صبكة �لطرق و�لتهيئة �خلارجية 
)VRD( فقد مت �إبر�م عقد �جنازهم مع مكتب 

وذلك   2013 �صبتمرب   1 من  �بتد�ء  �لدر��صات 
ملدة ترت�وح بـ 18 �صهر�.

 III- ملاذا املخرب الوطني للتجارب LNE ؟
�أمر�  للتجارب  �لوطني  �ملخرب  �إن�صاء  كان  لقد 
�صروريا٬ وذلك نظر� لعدم وجود �أد�ة لتحليل 
هذ�  لغياب  و  �ل�صناعية  �ملنتجات  وجتارب 
و�لذي  �لوطني  �مل�صتوى  �ملخابر على  �لنوع من 
هذه  نوعية  مر�قبة  ور�ء  يقف  �أن  �صانه  من 
يف  هائل  ب�صكل  منت�صرة  �أ�صبحت  �لتي  �ملو�د 
�لوطني  �ملخرب  مهام  بني  �لوطنية. من  �ل�صوق 
ذ�ت  �ملو�د  جتارب  و  حتليل  دعم  للتجارب: 
�مل�صتوردة  �أو  حمليا  �ملنتجة  �ل�صناعي  �لطابع 
وذلك من �جل �لتاأكيد من مطابقتها مثل قطع 
�ملنتجات  �الأطفال،  �ألعاب  �ل�صيار�ت،  غيار 
�ملنتجات  نوعية  حماية  �اللكرتومنزلية، 
و  �ملنتجات  و�صالمة  نوعية  تقييم  �لوطنية، 
�لتجهيز�ت �ل�صناعية ذ�ت �ال�صتعمال �ملنزيل 
بقابلية  مقارنة  نوعيتها  وتقييم  �جلماعي  �أو 
�لكيميائية  �مليكانيكية،  )�ل�صالمة  �لت�صغيل 
كفاءة  جانب  تقييم  وكذ�  و�لكهربائية( 
�ملنتجات  حماربة  �ملتانة...(،   ( �ال�صتعمال 
�ملقلدة وكذ� �مل�صاربة وكل �أنو�ع �لغ�ص �لتجاري.

LNE اأفاق املخرب الوطني للتجارب-Vl 
معلم   LNE للتجارب  �لوطني  �ملخرب  يعترب 
ومرجع للتحاليل �ملخربية٬ ولقد كانت �أهد�ف 
�القت�صادية  للتوجيهات  �ال�صتجابة  �جنازه 

�ملحددة من طرف �ل�صلطات �ملحلية.
ويف هذ� �ل�صدد يتطلع �ملخرب �إىل:

�لقطاع  وتدعيم  �لوطني  �القت�صاد  تطوير   •
�ل�صناعي،

�لتجاري، �ل�صوق  • �صبط 
�ل�صناعية  �ملنتجات  ومطابقة  رقابة  • تدعيم 
�صليمة  و�صمانها  �لوطنية  �ل�صوق  يف  �ملو�صوعة 

�أمنة ونزيهة،
با�صتعمال  �ملرتبطة  �حلو�دث  من  �حلد   •

�ملنتجات و�لتجهيز�ت �ل�صناعية.
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مراقبة السوق وقمع الغش

�حلايل  �الأطر�ف  �ملتعدد  �لتجاري  �لنظام  �إن 
�لتجارية.      للمفاو�صات  جوالت  ثماين  نتاج  هو 
�ملفاو�صات  من  �الأخرية  �جلولة  عن  نتج  قد  و 
�لعاملية  �ملنظمة  �إن�صاء  �أوروغو�ي(  )جولة 
للتجارة. خالل موؤمتر �لدوحة �لوز�ري �ملنعقد 
يف نوفمرب 2001، قرر �أع�صاء �ملنظمة �لبدء يف 
جولة تا�صعة من �ملفاو�صات و �لتي ت�صتمر �إىل 

يومنا هذ�. 
�لتجارة  ملنظمة  �لرئي�صية  �الأهد�ف  تتمثل 
�ملبادالت  عد�لة  و  حرية  �صمان  يف  �لعاملية 
يف  �الإ�صتباق  على  �لقدرة  يف  كذ�  و  �لتجارية 

�ملعامالت �لتجارية عن طريق :

؛ للتجارة  �لعاملية  �ملنظمة  • �تفاقات 
هيئة  خالل  من  �لتجارية  �لنز�عات  حل   •

ت�صوية �ملنازعات ؛
�لتجارية. للمفاو�صات  �إطار  • توفري 

يف كنف �ملنظمة �لعاملية للتجارة، ُيعامل جميع 
�مل�صاو�ة، �صو�ء كانت غنية  �الأع�صاء على قدم 

�أو فقرية، كبرية �أو �صغرية ، قوية �أو �صعيفة .
�إن نظام �ملنظمة يعتمد على قو�عد تنطبق على 
�القت�صادية  �لقوى  ذلك  يف  مبا  �الأع�صاء،  كل 
�لكربى. و كثريً� من هذه �لقو�عد مت ت�صميمها 
بني  للتجارة  عادلة  �صروط  ل�صمان  خ�صي�صًا 

�ل�صركاء.
ت�صعى  �لتي  �لرئي�صية  �الأهد�ف  تلخي�ص  ميكن 
�إىل  �الن�صمام  خالل  من  لبلوغها  �جلز�ئر 

�ملنظمة �لعاملية للتجارة، فيما يلي :

بالتايل  و  �لتجارية،  �ملبادالت  تنويع   •
و�صعية  جتاوز  طريق  عن  �لوطني،  �القت�صاد 

�مل�صدر �حل�صري للمنتجات �لنفطية ؛
• رفع �مل�صتوى �لعام للقدرة �لتناف�صية للقطاع 
الآثار  �أف�صل  ملو�جهة  الإعد�ده  �ل�صناعي، 

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية 
للتجارة

تاأ�ص�صت املنظمة العاملية للتجارة )OMC( يف 1 جانفي 1995 بعد دخول اإتفاق مراك�ض، 
املوقع يف 15 اأفريل 1994، حيز التنفيذ. و قد حلت هذه املنظمة حمل االتفاقية العامة 

.)GATT( ب�صاأن التعريفات والتجارة
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�ل�صوق  م�صتوى  على  �صو�ءً�  �الأجنبية،  �ملناف�صة 
�جلز�ئر  �إن  �خلارجية.  �الأ�صو�ق  يف  �أو  �ملحلية 
�لعاملية  �ملنظمة  �إىل  �ن�صمامها  باأن  مقتنعة 
ب�صورة  �مل�صاركة  من  ميكنها  �صوف  للتجارة 
�لعاملية،  �لتجارة  لنمو  �لعام  �الجتاه  �أف�صل يف 
�لرثوة من  تر�كم  و  �إن�صاء  يعترب م�صدر  �لذي 
قبل �الأمم و كذ� �أد�ة حمبذة يف مكافحة �لفقر 

يف �لعامل.

اجلولة احلادية ع�صر للمفاو�صات 
�جلز�ئر  بان�صمام  �ملكلف  �لعمل  فوج  تاأ�ص�ص 
�أول �جتماع له يف  1987 و عقد  17 جو�ن  يوم 

�أفريل 1998.

قدمت �جلز�ئر يف جانفي 2013 عر�ص مر�جع 
�خلدمات.  بتجارة  �خلا�صة  �اللتز�مات  ب�صاأن 
يف  �لعمل،  فوج  �أع�صاء  على  توزيع  مت  كما 
2013، �لعر�ص �ملر�جع �ملتعلق بالولوج  فيفري 

�إىل �أ�صو�ق �لب�صائع.

على  �خلارجية  �لتجارة  نظام  ��صتعر��ص  يتم 
م�صروع  �أ�صا�ص  على  �الأطر�ف  متعدد  م�صتوى 
ن�صخة  �آخر  توزيع  مت  قد  و  �لعمل،  فوج  تقرير 
فوج  �أع�صاء  على  �لتقرير  هذ�  من  مر�جعة 

�لعمل يف فيفري 2013. 
�لعمل  لفوج  ع�صر  �حلادي  �الجتماع  �إنعقاد  مت 

يوم 5 �أفريل 2013.

  الأ�صئلة و املجالت املتبقية لالن�صمام
�الأطر�ف،  �ملتعددة  باملفاو�صات  يتعلق  فيما 
�جلز�ئري  �لتجاري  �لنظام  در��صة  تتو��صل 
�ال�صتري�د،  تر�خي�ص  نظام  بخ�صو�ص 
�ل�صحة  تد�بري  للتجارة،  �لتقنية  �حلو�جز 
و�ل�صحة �لنباتية، تطبيق �ل�صر�ئب �لد�خلية، 
�الإعانات  �خلو�ص�صة،  و  �لعمومية  �ملوؤ�ص�صات 
�لفكرية  �مللكية  حقوق  حماية  جو�نب  بع�ص  و 
م�صاريع  مناق�صة  تتم  كما  بالتجارة.  �ملتعلقة 
ع�صرون فقرة �إلتز�م ب�صاأن �لق�صايا �لنظامية.

�أما بالن�صبة للمفاو�صات �لثنائية، فاإنها م�صتمرة 
تقدمًا  �ُصجل  حيث  دولة،  ع�صرون  حو�يل  مع 

ملحوظًا يف �ملفاو�صات مع عدد معترب منها.
خم�صة  �إبر�م  مت  فقد  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 
�ملفاو�صات  باإنهاء  تتعلق  ثنائية  �تفاقيات 
�لثنائية مع كل من �الأوروغو�ي، �لرب�زيل، كوبا، 

�صوي�صر� و فنزويال.

  الآفاق 
حت�صبًا لعقد �الجتماع �لثاين ع�صر لفوج �لعمل، 
�الأ�صئلة  على  �جلز�ئر  �أجوبة  �أر�صال  مت  فقد 
ع�صر  �حلادي  �الجتماع  عن  �ملنبثقة  �الإ�صافية 
نهاية  يف  للتجارة  �لعاملية  �ملنظمة  �أمانة  �إىل 
�إيد�ع  مت  فقد   ، �أي�صا   .2013 جويلية  �صهر 
�أ�صو�ق  �إىل  �لولوج  جمال  يف  مر�جعة  عرو�ص 

لل�صلع و �خلدمات على م�صتوى �أمانة �ملنظمة .
لفوج  ع�صر  �لثاين  �الجتماع  عقد  �ملتوقع  من 

�لعمل قبل نهاية �صنة 2013.
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و��صلت �لتجارة �لعاملية تقدمها على نف�ص وترية نهاية 
 %0,04+( قدره  �لن�صاط  يف  �رتفاع  مع   2012 �صنة 
IN- :0,0%( بد�ية �صنة 2013 )�مل�صدر  ععد �أن كان
SEE(. و قد كان ن�صاط �الإقت�صاد�ت �ل�صاعدة �أقل 

حيوية مما تطلعت �إليه �لتحقيقات �لظرفية، حتى �أنه 
تباطاأ يف �ل�صني )% +1,6 بعد �أن كان +2,0%(، و 
�ل�صاعدة  �الإقت�صاد�ت  جمموع  و�رد�ت  تكون  بذلك 
�ملتحدة  �لواليات  �أما يف  ب�صكل ملحوظ.  قد تر�جعت 
قدرت  �أح�صن،  �لوترية  ت�صارع  كانت  فقد  �الأمريكية 
ب�صبب حركة عر�ص   ،%0,1+ كانت  �أن  بعد   0,6  + بـ 
�لن�صاط  عطلت  و�لتي  لالإ�صتهالك  �ملخزنة  �ل�صلع 
نهاية �صنة 2012 هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى فاإن 
�إ�صتهالك �الأ�صر قد كان ن�صطا ب�صكل خا�ص حيث بلغت 
زياد  �إجر�ء�ت  دخول  �أن  رغم   ،%0,8 زيادته  ن�صبة 
�ل�صر�ئب قد �أ�صعف �لقدرة �ل�صر�ئية . و يف �ليابان 
�أي�صا، �رتفع �لن�صاط ب�صكل ملحوظ حيث بلغت ن�صبة 
�لزيادة )+1,0% بعد �أن كانت +0,3%(، فبعد عدة 
�ل�صادر�ت  ��صرتجعت  �لرت�جع،  من  �صد��صيات 
 ،)%2,9- كانت  �أن  بعد   %3,8+( بن�صبة  �رتفاعها 
على  و  �لني.  قيمة  يف  �لكبري  باالإنخفا�ص  مدعومة 
يف  �لن�صاط  تر�جع  تو��صل  فقد  ذلك،  من  �لعك�ص 
�الإحتاد �الأوربي بوترية �أبطاأ بن�صبة )-0,2% بعد �أن 

كانت -%0,6(.
1-ملاذا ال�صادرات خارج املحروقات ؟

لل�صلع  �لدولية  �ملبادالت  �إزدهار  �أن  فيه  �صك  ال  مما 
ميزت  �لتي  �لتقلبات  �أكرب  �أحد  هو  �خلدمات  و 
�الأخرية.  �لع�صريات  مر  على  �لعاملي  �الإقت�صاد 
�أ�صا�صيني؛  جانبني  يف  �لعوملة  نتائج  تظهر   و 
من  �لتي  �ملبادالت  �أمام  �حلو�جز  من  �لتقليل   -  �

�ملفرو�ص �أن ت�صمح بتنمية �ل�صادر�ت �لوطنية، �� - 
�لدولية يفر�ص على كل  �ملناف�صة  �أمام  �الأ�صو�ق  فتح 

�ملتدخلني �لتفاعل و �ال�صتجابة.

�جلز�ئر  ح�صور  تعزيز  يجب  �ل�صياق،  هذ�  يف  و 
�نفتاح  تعزيز  وكذ�  �لعاملية،  �الأ�صو�ق  م�صتوى  على 
تنويع  و  �لدولية  �ال�صو�ق  على  �جلز�ئرية  �ملوؤ�ص�صات 
�إقت�صادنا، خا�صة �أن �إمكانيات �جلز�ئر تتجلى �أكرث 
�ل�صناعية  �الإ�صرت�تيجية  �صوء  على  خا�صة  فاأكرث 
للبالد.  �لفالحية  للتنمية  و�مل�صعى �جلديد  �جلديدة 
تفر�صها  �ملحروقات  خارج  �ل�صادر�ت  ترقية  �إن 
�صرورة �إعادة �لنظر يف �ل�صيا�صة �الإقت�صادية للبالد 
و �لتي تقوم على منتوج و�حد �صو�ء يف �ل�صادر�ت �أو 
منتجات  تعد  �لتي   - �ملحروقات  هو  و  �أال  �لو�رد�ت 
��صتك�صاف  و  معني-  زمني  ظرف  يف  ز�ئلة  طبيعية 
م�صافة  قيمة  �إدخال  مع  �الأخرى  �لطبيعية  �لرثو�ت 

عليها لرفع قدرتها �لتناف�صية.
2-واقع ال�صادرات خارج املحروقات

مرتبط  الأنه  �صعيفا  للجز�ئر  �لتجاري  �مليز�ن  يبقى 
يف  �ملحروقات  �الأولية،  للمو�د  �لظرفية  باالأو�صاع 
بلغت  قد  و  �الإ�صتري�د.  يف  �الأولية  �ملو�د  و  �لت�صدير، 
�لف�صل  �لعامل خالل  للجز�ئر مع  �لتجارية  �ملبادالت 
�الأول من �صنة 2013 قر�بة 64 مليار دوالر مقابل 62 
مليار دوالر خالل نف�ص �لفرتة من �صنة 2012، حيث 
�رتفعت هذه �ملبادالت بن�صبة %4 خالل �الأ�صهر �ل�صتة 
�الأوىل من �صنة 2013، ما يقابل �نخفا�صا بن�صبة %5 يف 
�ل�صادر�ت، و �رتفاعا بن�صبة 18 % يف �لو�رد�ت. و قد 
�نخف�صت قيمة �ل�صادر�ت ب�صبب �نخفا�ص �صادر�ت 
�ملحروقات بن�صبة - %7. وتبقى �أوربا �ل�صريك �لتجاري 
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�الأول للجز�ئر، حيث �صكلت 73% من مبيعات �جلز�ئر 
و 61% من م�صرتياتها خالل �لف�صل �الأول من �صنة 
نحو  �جلز�ئرية  �ل�صادر�ت  قيمة  بلغت  كما   .2013

�لقارة �الأمريكية 5,7 مليار دوالر بانخفا�ص قدره %47 
مقارنة مع �لف�صل �الأول من �صنة 2012، �أما �لو�رد�ت 
�رتفعت مقارنة  3,2 مليار دوالر، حيث  بـ  فقد قدرت 
مع �لف�صل �الأول من �صنة 2012 و �لذي بلغت خالله 
2,9 مليار دوالر. و �حتلت قارة �آ�صيا �ملرتبة �لثالثة على 

ن�صبتها  �لبنية �الإجمالية لل�صادر�ت، بح�صة  م�صتوى 
6% و بقيمة بلغت 2,3 مليار دوالر ، كما �حتلت �ملرتبة 

�لثانية على م�صتوى �لبنية �الإجمالية للو�رد�ت بح�صة 
قدرت  فقد  �الإفريقية  �لقارة  نحو  �أما   .%23 ن�صبتها 
�ل�صادر�ت �جلز�ئرية بـ 1,8 مليار دوالر، بارتفاع قدره 
37% مقارنة مع نف�ص �لفرتة من �لعام �ملا�صي، كما 

�لف�صل  خالل   %33 بـ  �أي�صا  �لو�رد�ت  قيمة  �رتفعت 
�الأول من �صنة 2013 مقارنة مع �لف�صل �الأول من �صنة 
�لف�صل  خالل  �جلز�ئرية  �لو�رد�ت  �رتفعت   .2012

�الأول من �صنة 2013 لتبلغ 28,35 مليار دوالر بزيادة 
�صنة  من  �لفرتة  نف�ص  مع  مقارنة   %17,99 قدرها 
2012. وقد م�ص هذ� �الرتفاع كل جمموعات �ملنتجات 

�ل�صلع   ،%33 بن�صبة  �الإنتاج  لو�صائل  �ملوجهة  )�ل�صلع 
 ،%18,56 بن�صبة  �لتجهيز�ت   ،%15 بن�صبة  �لغذ�ئية 
 .)%15,03 بن�صبة  �لغذ�ئي  غري  �الإ�صتهالك  �صلع  و 
على  �لبرتولية  للمنتجات  �لد�ئمة  �ل�صيطرة  رغم  و 
بنية �ل�صادر�ت بح�صة قدرها 96,09% من �حلجم 
بـ  يقدر  �نخفا�صا  �صجلت  لل�صادر�ت، فقد  �الإجمايل 
�أما �ل�صادر�ت خارج �ملحروقات فقد بلغت   ،%7,05

مع  مقارنة   %66,23 قدره  بارتفاع  دوالر  مليار   1,4

�الأ�صا�صية  �ملنتجات   .2012 �صنة  �الأول من  �ل�صد��صي 
�ملنتجات  جمموعة   : هي  �ملحروقات  خارج  �مل�صدرة 
من   %2,96 قدرها  بح�صة  �مل�صنعة"،  "ن�صف 

�حلجم �الإجمايل لل�صادر�ت، تليها يف �ملرتبة �لثانية 
"�ملنتجات �لغذ�ئية" بح�صة قدرها 0,7%، و جمموعة 
"�ملو�د �خلام"، بح�صة قدرها 0,17%، �أما جمموعة 
"�ملنتجات  �ل�صناعية" و جمموعة  �لتجهيز�ت  "�صلع 
ح�صتهما  بلغت  فقد  �لغذ�ئية"  غري  �ال�صتهالكية 

0,05% و 0,03% على �لتو�يل.

3-دور الوكالة الوطنية لرتقية التجارة 
اخلارجية يف حت�صني بيئة ال�صادرات خارج 

املحروقات
�خلارجية  �لتجارة  لرتقية  �لوطنية  �لوكالة  طورت 
ملر�فقة  �آليات  و  و�صائل  تاأ�صي�صها  )�أجلك�ص(منذ 
�مل�صدرين من خالل تقدمي خدمات �لدعم �ملتنوعة و 
�ملعلومات جادة وحمينة و دقيقة ذ�ت �لعالقة بالت�صدير 
، رغم تو��صع �لو�صائل �ملو�صوعة حتت ت�صرفها و �لنق�ص 
يف �لكفاء�ت �ملتخ�ص�صة يف هذ� �مليد�ن، و عليه كر�صت 

�لوكالة نف�صها لـ :
- مر�فقة �ل�صركات �جلز�ئرية يف �الأ�صو�ق �خلارجية.
- تقدمي �ملعلومات لل�صركات �جلز�ئرية حول �لقطاع 

�لو�عدة على م�صتوى �ال�صو�ق يف �لبلد�ن �الأجنبية.
- حتديد �لفاعلني �الإقت�صاديني �الأجانب وحت�صي�صهم 

بعرو�ص �ل�صركات �جلز�ئرية.
�لطلب  من  �جلز�ئري  �لعر�ص  بتقريب  �ل�صماح   -

�الأجنبي و ترقية عمليات �ل�صركاء.
�لتظاهر�ت  خالل  �مل�صدرة  �ل�صركات  مر�فقة   -

�الإقت�صادية يف �خلارج.
و  �لر�هنة  �الإقت�صادية  �حلالة  متابعة  و  حتليل   -

متابعة �لو�رد�ت.
�لقانوين  �الإطار  ن�صر  على  �أي�صا  �لوكالة  عملت  قد  و 
وخمتلف  �خلارجية  �لتجارة  يوؤطر  �لذي  و�لتنظيمي 
تنجم  �لتي  و�ملالية  و�جلمركية  �جلبائية  �الإمتياز�ت 

ال�صادرات/ الواردات
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�أق�صى  �إىل  �ملجال  هذ�  يف  للمتدخلني  عنها، 
حد و بكل �لو�صائل �ملتاحة. كما تقوم �لوكالة يف 
هذ� �الإطار باإعد�د من�صور�ت و دعائم �إعالمية 
�ملتوفرة  �ملعلومات  كل  لن�صر  للت�صدير،  موجهة 

حول �لتجارة �خلارجية.

4-اآفاق تطور ال�صادرات خارج املحروقات
�إن تطور �ل�صادر�ت خارج �ملحروقات ي�صتوجب 
م�صاع ��صتباقية على �مل�صتوى �لدويل من طرف 
مع  �ل�صريع  �لتاأقلم  على  قدرة  و  �ملوؤ�ص�صات، 
�مل�صتوى  على  حتدث  �لتي  �جلديدة  �لتطور�ت 
يف  �الأجانب  مناف�صيهم  مو�جهة  على  و  �لعاملي 
�أ�صو�قهم، �إ�صافة �إىل دعم و مر�فقة �لدولة، و 
�الإقت�صاد  �الإ�صتجابة ملتطلبات  �صاأنه  �لذي من 
ملحة  حاجة  تثري  �حلقيقة  هذه  �لوطني. 
ي�صمح  م�صبوط،  �قت�صادي  ذكاء  تطوير  �إىل 
�لدولية  للبيئة  د�ئمة  و  فعالة  مر�قبة  ب�صمان 
م�صتدمية  معلومات  تقدمي  بهدف  كليتها  يف 
وموثوقة، و�لتي تعد �صرورية الإ�صتغالل �لفر�ص 
�لرغبة  غياب  جانب  �إىل  �الأخطار.  �جتناب  و 
فاإن  �ل�صركات،  عند  �خلارج  على  �الإنفتاح  يف 
قدرة هذه �الأخرية على متابعة منو �حتياجات 
�خلارجية  �الأ�صو�ق  م�صتوى  على  �مل�صتهلكني 
ت�صكل  �ل�صروريني  و�لتجديد  �لتاأقلم  وحتقيق 
بتدخل  وهذ�  عليها،  �لق�صاء  يجب  عو�ئق 
بر�مج  طريق  عن  �لدولة  طرف  من  مالئم 
و  �لتنظيمي  �الإطار  وحت�صني  �ملنا�صبة،  �لدعم 
�لبيئي لل�صركات على م�صتوى �جلو�نب �ملتعلقة 
بتطوير �للوج�صتيك يف جمال �لت�صدير، و كذ� 

قدر�ت  وتعزيز  �مل�صبوطة،  �ملالية  �خلدمات 
�ل�صعيد  على  نف�صها  تطوير  على  �ل�صركات 
�لدويل. و من جهة �أخرى فاإن �قتحام �الأ�صو�ق 
�الأجنبية ال يكون ذو �أهمية �إذ� مل تكن �ل�صركات 
�الأ�صو�ق  هذه  على  �ملحافظة  على  قادرة 
دفاعية  تناف�صية  مكانة  �كت�صاب  خالل  من 
 ومربحة بقدر كاف. و هذ� �لتحدي ي�صتوجب ؛ 
�أن  يجب  �لذي  �الأ�صا�صي  �لدور  تدعيم   -  �
�لوطنية،  �لدبلوما�صية  �لتمثيليات  به   تقوم 
�� - �ختيار �لقطاعات/�ملنتوجات ذ�ت �لقيمة 
�مل�صافة �ملعتربة لرتقيتها، ��� - تطوير بر�مج 
و  �ل�صغرية  �ل�صركات  ملر�فقة  عمومية مالئمة 
�لدويل. و�خري�، علينا  �مل�صتوى  �ملتو�صطة على 
�لقادمة  �ل�صنو�ت  خالل  جهودنا  كل  جتنيد 
�أجل  من  �لذكر،  �ل�صالفة  باجلو�نب  لالإهتمام 
خارج  للت�صدير  �لعامة  �لظروف  حت�صني 
�لقابل  �جلز�ئري  �لعر�ص  تعزيز  و  �ملحروقات 

للت�صدير.

2013
�صدا�صي 1

2012
�صدا�صي 1     �صدا�صي 2

2011
 �صدا�صي 1     �صدا�صي 2

35 907
9%

1 403
32%

28 350
16%

33 049        38 817                      
  5%          -15%

   1 062          1 000
       6%          -19%

   24 459      23 031
        6%          -4%

   36 851        36 638
      0,6%              

     1 240           822             
      51%

  23 952        23 295
        3%

ال�صادرات
ن�صبة �لنمو

�ص. خارج املحروقات
ن�صبة �لنمو
الواردات
ن�صبة �لنمو

7 557              
-12%

    8 590       15 786       
     -46%          22%

   12 899        13 343 
      -3%

الر�صيد
ن�صبة �لتطور

127%      135%        169%     154%        157% ن�صبة التغطية
تطور �ملبادالت �لتجارية �خلارجية للجز�ئر )وحدة �لقيا�ص باملليون دوالر �أمريكي و ن�صبة منو من �صد��صي الآخر(
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�لت�صريعية و �لتنظيمية  ومل تتعر�ص �لن�صو�ص 
منذ  �ملفهوم  لهذ�  �لتجاري  بالن�صاط  �ملتعلقة 
�لتي   28 و   27  ،26 للمو�د  طبقا  و  �الإ�صتقالل 
وردت يف �لق�صم �لر�بع )04( من �لباب �لثاين 
)02( من هذ� �لقانون �لذي كان حتت عنو�ن 
وز�رة  م�صالح  بادرت  �لتجاري"،  "�لتجهيز 
12- رقم  �لتنفيذي  �ملر�صوم  باإعد�د  �لتجارة 
111 �ملوؤرخ يف 6 مار�ص 2012 �ملحدد ل�صروط 

�لتجارية  �لف�صاء�ت  تنظيم  و  �إن�صاء  وكيفيات 
وممار�صة بع�ص �الأن�صطة �لتجارية.

     
معايري  الإر�صاء  �ملبادرة  هذه  تهدف  وكانت 
على  �لتجارية،  �لف�صاء�ت  الإن�صاء  موحدة 
�لتوزيع  حلقات  لتطهري  �أنو�عها  �إختالف 
ممار�صة  و  �لفو�صوية  �لتجارة  على  و�لق�صاء 

�الأن�صطة �لتجارية يف �أماكن مالئمة.
         

و قد ت�صمن هذ� �لن�ص 54 مادة متحورت حول 
�لنقاط �لتالية:

مفهوم  ت�صبط  عامة  �أحكام  الأول:  املحور 
�لف�صاء �لتجاري )�الأ�صو�ق، �مل�صاحات �ل�صغرى 
نوع  من  �لكربى  �مل�صاحات  �صوبري�ت،  نوع  من 

متجر كبري و متجر �صخم و �ملر�كز �لتجارية(.

املحور الثاين : �صروط و كيفيات �إن�صاء 
�لف�صاء�ت �لتجارية.

املحور الثالث :  �صروط و كيفيات �إن�صاء �أ�صو�ق 
�جلملة و �أن�صطة �لتوزيع باجلملة و ت�صيريه.

املحور الرابع : تنظيم �أ�صو�ق �لتجزئة �ملغطاة 
و �الأ�صبوعية �أو ن�صف �الأ�صبوعية و �جلو�رية.

تنظيم وضبط السوق

اإلطار القانوني الخاص بإنجاز وتسيير 
الفضاءات التجارية

�صهد مفهوم التجهيز التجاري تطور كبريا من الناحية القانونية حيث و�صع القانون 
رقم 08-04 املوؤرخ يف 14 اأوت 2004، املتعلق ب�صروط ممار�صة االأن�صطة التجارية، القواعد 

االأوىل لهذا املفهوم.
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املحور اخلام�ص: �صروط و كيفيات �إن�صاء 
�مل�صاحات �ل�صغرى و �لكربى  و �ملر�كز 

�لتجارية.

املحور ال�صاد�ص : �الأحكام �مل�صرتكة 
للم�صاحات �لكربى و �ملر�كز �لتجارية.

ولالإ�صارة ت�صمن �ملر�صوم رقم 111-12 مو�صوع 
هذه �لقر�ءة، ملحقا لدفرت �ل�صروط �لنموذجي 

�ملنظم الأ�صو�ق �جلملة حتت حمورين:

�خلا�صة  لل�صروط  خ�ص�ص   : الأول  املحور 
�ملطبقة على مز�يدي �أ�صو�ق �جلملة )م�صوؤولية 

م�صري �صوق �جلملة، �الإنتفاع باالأماكن(.

بني  �مل�صرتكة  �لو�جبات  حدد  الثاين:  املحور 
�ملتعلقة باحلماية من  و  �أ�صو�ق �جلملة  م�صريي 
خماطر �حلريق و �لهلع، دفع �حلقوق، مر�جعة 
حقوق �ملكان و �لتوقف، مر�قبة �لوزن و �لقيا�ص، 
�لت�صعري�ت،  �إعالن  �صيانتها،  و  �ل�صوق  تنظيف 

�لتاأمني، مو�قيت �لفتح و �لغلق و �صروط �لبيع.
دفرت  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �لبنود  وت�صمن 

�ل�صروط هذ� مايلي:
- �لت�صيري �جليد لالأ�صو�ق؛

- �ل�صيانة و �لنظافة؛
- �إحرت�م �صروط �لعمل؛

�لف�صاء�ت  د�خل  �الأمن  و  �لعام  �الإن�صباط   -
�لتجارية؛ 

- �حلفاظ على حميط �الأ�صو�ق.

�لوطني  �مل�صتوى  على  �الآونة  هذه  يف  ي�صجل  و 
الإن�صاء  و��صعا  برناجما  تطبيق  يف  �ل�صروع 
�أنو�عها  ب�صتى  �لتجارية  �مل�صاحات  من  �لعديد 
طرف  من  �صو�ء  �الأول  �ملحور  يف  �ملذكورة 
كما  �خلا�ص  �لقطاع  �أو  �لعمومية  �ل�صلطات 
لها  توكل  خا�صة  هيئة  �إ�صتحد�ث  �لدولة  تولت 
مهمة و ت�صيري �أ�صو�ق �جلملة للخ�صر و �لفو�كه 
)ماقرو( و مت تخ�صي�ص مبالغ مالية هامة من 
لكثري  �الإعتبار  �إعادة  و  لتاأهيل  �لدولة  ميز�نية 

من �مل�صاحات �لتجارية �ملتو�جدة من قبل.
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لون  يتغري  �لهو�ء،  الأك�صجني  مالم�صتها  عند 
�لقلي مع ظهور  �مل�صتعملة يف  �لغذ�ئية  �لزيوت 
رو�ئح غالبا ما تكون غري مرغوب فيها و �لتي 
تنتج عن �أك�صدة �الأحما�ص �لد�صمة �لتي تعترب 
يوؤدي  مما  �لزيوت،  لهذه  �الأ�صا�صية  �ملكونات 
مبركبات  تتبع  هيدروبريوك�صيد�ت  تكون  �إىل 
قطبيه. جتدر �الإ�صارة �أنه مت �الإح�صاء �لنوعي 
للمركبات �لكيميائية �ملت�صكلة بالن�صبة لطبيعة 

�لتلف �ملرتقب. 

اأنواع الزيوت امل�صوقة يف اجلزائر
عالمات  �جلز�ئرية  بال�صوق  حاليا  توجد 
حمليا  م�صنعة  نباتية  غذ�ئية  لزيوت  خمتلفة 
و  �صكل خليط  �أو على  نقية  �صو�ء�  م�صتوردة  �أو 
زيوت  تعترب  للقلي.  �أو  للطبخ  للتتبيل،  �ملوجهة 
�نت�صار�  �الأكرث  �ل�صم�ص  عباد  زيوت  و  �ل�صويا 
�أهم  باأن  �لذكر  يجدر  �جلز�ئرية.  �ل�صوق  يف 
 : �صركات  هي  �لنباتية  �لزيوت  تكرير  وحد�ت 

�صيفيتال، عافية، البال، كوقر�ل و بروليبو�ص.

تأثير الحرارة على زيوت القلي

 تحقيقات الرقابة االقتصادية 
وقمع الغش 

يف درجات حرارة عالية )ما بني 160 ° م و 180 ° م و بوجود املاء و االأك�صجني تتعر�ض 
الزيوت النباتية لعدد كبري من التفاعالت الكيميائية املعقدة و التي ميكن اأن ت�صنف 

اإىل ثالثة اأنواع هي : االأك�صدة، البلمرة و التحلل املائي.
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نتائج التحاليل

1-الرتكيب املاأوي من احلمو�ص الد�صمة 

2- التعبري عن النتائج لتوجيه امل�صتهلك 
نحو ال�صتعمال املفيد للزيوت الغذائية

م�صتقرة  زيوت  با�صتعمال  ين�صح  للقلي، 
�لغنية  بالزيوت  �الأمر  يتعلق  و  �حلر�رة  يف 
حم�ص  مثل  �مل�صبعة  �لد�صمة  باالأحما�ص 

�لنخيل، حم�ص �ل�صتياريك و حم�ص �الأولييك.
درجة  يف  �لقلي  ال  و  للطبخ  تن�صح  ال  باملقابل 
�لغنية  �لزيوت  طويلة،  ملدة  مرتفعة  حر�رة 
حم�ص  مثل  �مل�صبعة  غري  �لد�صمة  باالأحما�ص 
�للينولييك و �للينولينيك و �لتي تعترب بطبيعتها 
�صريعة �لتاأثر باحلر�رة. يف حني فاإن �إ�صتعمال 
هذه �لزيوت يف �لتتبيل لها فائدة غذ�ئية كبرية.

بالن�صبة خلليط �لزيوت للنوعني �ل�صالفي �لذكر 
و �لتي ال تتعدى ن�صبة حم�ص �للينولينيك فيها 2 

%، فين�صح با�صتعماله للتتبيل و �لقلي.

3- موؤ�صر البريوؤك�صيد
ي�صكل هذ� �لتحديد موؤ�صر رئي�صي لتقييم تلف 

�لزيت خا�صة باالأك�صدة.
ملختلف  �لبريوك�صيد  مبوؤ�صر  �ملتعلقة  �لنتائج 
ت�صتجيب  حتليلها  مت  �لتي  �لزيوت  عينات 
تعيني  )مت  بها  �ملتعلقة  �لدولية  للمقايي�ص 
من  م.ن   20 عند  تفاوتها  يجب  ال  �لتي  �لعتبة 

�الأك�صجني/ كلغ(.

4- اخلال�صة
جممل  خ�صائ�ص  �أن  �لنتائج  خالل  من  يظهر 
و  �ملطابقة  ملتطلبات  ت�صتجيب  �مل�صوقة  �لزيوت 
بالتايل ميكن ��صتعمالها �صو�ء للتتبيل �أو �لطبخ. 
قبل  �لغذ�ئية  للزيوت  منتظمة  مر�قبة  جترى 
�لزيوت على  تتم متابعة هذه  ت�صويقها. كذلك، 
م�صتوى �الإطعام �جلماعي و �ل�صريع باخل�صو�ص 
باحلر�رة  �لتلف  م�صتوى  لتقييم  �لقلي  عند 

C16:0: حم�ص �لنخيل                                            
C18:1: حم�ص �الأولييك 

C16:1:  حم�ص �لبامليتولييك 
C18:0: حم�ص �ل�صتياريك                                           C18:2:  حم�ص �للينولييك 

C18:3:  حم�ص �للينولينيك 

تأثير الحرارة على زيوت القلي

C16:0املنتوج
C16:1C18:0C18:1

C18:2C18:3

4.2023.9754.436.76�أثار10.64زيت اإيليو

�أثار4.2928.4760.78�أثار6.46 زيت فلوريال %100 عباد ال�صم�ص
4.2324.3254.745.46�أثار11.25زيت عافية %100 نباتي

3.8725.1354.145.76�أثار11.10زيت ويلور %100 نباتي

4.8323.9053.816.10�أثار11.35زيت لبال %100 نباتي

4.4423.0454.866.20�أثار11.46 زيت لينور

4.2923.3154.247.11�أثار11.05 زيت �صافية

�أثار3.7031.5558.71�أثار6.04زيت عباد ال�صم�ص لي�صيور

تركيبة الزيتالعالمةاملتعاملني
�صويا %80�إيليو�صيفيتال

عباد �ل�صم�ص 20%
عباد �ل�صم�ص %100فلوريال

�صويا %95عافيةعافية
ذرى 5%

�صويا %100ويلور
�صويا %100بوناللبال

�صويا %90 لينوربروليبو�ص
نخيل 10%

�صويا %100 �صافيةكوقرال
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بو��صطة جهاز مر�قبة �لزيت �مل�صتعمل من طرف 
�أعو�ن �لرقابة ب�صفة و��صعة.

ن�صائح عملية

• اأي زيت نختار للقلي ؟
ين�صح با�صتعمال زيوت م�صتقرة يف �حلر�رة  

 و يتعلق �الأمر بالزيوت �لغنية باالأحما�ص
 �لد�صمة �مل�صبعة.

• كيف نراقب احلرارة؟
ي�صتعمل  د.م.   180 �حلر�رة  تتجاوز  �أال  يجب 
و�صع �لت�صخني �مل�صمم بحيث يحد من �رتفاع 
درجة �حلر�رة �لتي ت�صاعد على تلف �الأحما�ص 
تتلف  د.م،   200 حر�رة  درجة  يف  �لد�صمة. 
�الأحما�ص �لد�صمة : ظهور �لدخان، تغري كيميائي 
ملكوناتها و ت�صتعل كل �ملو�د �لد�صمة تلقائيا �بتدء� 

من 300 �إىل 350 د.م

• درجة احلرارة املالئمة لكل غذاء 
عند  �لزيت  حر�رة  درجة  تنخفظ  �أن  يجب  ال 
�إذ� قلي كمية كبرية  �لغذ�ء فيه. ال يجب  غمر 
�إنخفاظ  ي�صبب  الأنه  و�حد  �آن  يف  �الأغذية  من 

�الأغذية  بالتايل متت�ص  و  �لزيت  درجة حر�رة 
ت�صتعمل  �لد�صمة. عموما  �ملادة  �أكرب من  كمية 
من  و�حد  حلجم  �لزيت  من  �أحجام  ثالث 
يختلف  طويلة.  ملدة  �لغذ�ء  غمر  مع  �لغذ�ء 

�إختيار درجة �حلر�رة ح�صب نوع �الأغذية:
- 160/150 °م للخ�صر و �الأ�صماك 
- 170/160 °م للدو�جن و �لفطائر

- 180/170 °م للبطاطا �ملقلية 
ال ين�صح باإ�صتعمال �لزيت الأكرث من �صتة مر�ت.

متى يتم تغيري زيت القلي؟
�لعالمات �لتي ت�صري باأن �لزيت متلفة هي كالتايل:

- �إ�صمر�ر لون �لزيت ؛
- ظهور رغوة؛

�أكرث  بالعك�ص  �أو  لز�جة  �أكرث  �لزيت  ت�صبح   -
كثافة؛

- ظهور دخان و رو�ئح غري مرغوب فيها.

موؤ�صر البريوك�صيداملنتوج
)méq. d’O2/kg(

4.34زيت �إيليو
9.39زيت فلوريال %100 عباد �ل�صم�ص 

4.15زيت عافية %100 نباتي
2.91زيت ويلور %100 نباتي
2.73زيت البال %100 نباتي

3.60 زيت لينور
3.80زيت �صافية

5.77زيت عباد �ل�صم�ص لي�صيور

درجة احلرارة احلرجة بالدرجة املوؤية د.مامل�صدر
 204 )مكرر(، 177 )مكرر جزئيا(، 107 )جديد(�لكولز�

232 )مكرر �أو مكر جزئيا(، 107 )غري مكرر(عباد �ل�صم�ص

232 )مكرر(، 177 )مكرر جزئيا(، 160 ) غري مكرر(�ل�صويا

من 240 �إىل 260�لنخيل
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 تقدمي ال�صركة اجلزائرية للمعار�ص 
والت�صدير

و�لت�صدير  للمعار�ص  �جلز�ئرية  �ل�صركة 
�صركة  عمومية  �قت�صادية  "�صافك�ص" موؤ�ص�صة 
ذ�ت �أ�صهم منبثقة من تغيري �لن�صاط �الجتماعي 
و ت�صمية �لديو�ن �لوطني للمعار�ص )�ونافك�ص ( 

�لتي �أن�صاأت يف �صنة 1971.

�ل�صنوبر  �ملعار�ص  ق�صر  هو  �الجتماعي  �ملقر 
باجلز�ئر  �ملحمدية  ببلدية  �لكائن  �لبحري 

�لعا�صمة.

ميثل موقعها �جلغر�يف على بعد 3 كم من �ملطار 
�مليناء  و  �ملدينة  و�صط  على  كم   10 و  �لدويل 
ووجود من�صئات �لعر�ص و كل �مللحقات �ملتعددة 
�ملعار�ص من بنوك، مطاعم، ف�صاء�ت  بق�صر 
�لرتفيه و مو�قف �ل�صيار�ت، �ملكان �الأمثل لكل 

�مللتقيات �ملهنية و كذ� �لر�حة و �لرتفيه.

 املهام الرئي�صية ل�صافك�ص 
على  �خلا�صة  و  �لعامة  �ملعار�ص  تنظيم   •

�مل�صتوى �لدويل ، �لوطني ، �جلهوي و �ملحلي 
يف  �مل�صدرة  �ملوؤ�ص�صات  م�صاركة  تنظم   •

�ملعار�ص �خلا�صة خارج �لبالد.
ميادين  يف  �القت�صاديني  �ملتعاملني  �إعانة   •

ترقية �لتجارة �خلارجية فيما يخ�ص :
- �الإعالم يف ميد�ن �لقو�نني و�لتنظيمات 

�لتجارية.
- فر�ص �لتعامل �القت�صادي و �لتجاري مع 

�ل�صركاء �الأجانب.    
- �الإعالم �القت�صادي و �لتجاري.    

- �لتقارب بني �ملتعاملني �القت�صاديني 
�جلز�ئريني و �الأجانب.    

- قو�نني و ترتيبات �لت�صدير.    
- حترير جمالت و ن�صريات �إعالمية 

�قت�صادية و جتارية.     
- تنظيم ملتقيات مهنية، ندو�ت و حما�صر�ت 

متخ�ص�صة...    
ت�صيري و ��صتغالل كل من�صات ق�صر �ملعار�ص.

الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير
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اإمكانيات املِوؤ�ص�صة
- ميتد ق�صر �ملعار�ص على م�صاحة 68 هكتار و 
يحتوي على م�صاحات عر�ص مغطاة )�أجنحة( 

و م�صاحات عر�ص يف �لهو�ء �لطلق.
- �مل�صاحة �ملغطاة  40960   

- �مل�صاحة غري �ملغطاة  25.000م    
- قاعات حما�صر�ت متعددة بحجم ��صتيعاب 

�إجمايل يقدر ب 1000 مقعد 
 8000 ��صتيعاب  بقدرة  �ل�صيار�ت  حظرية   -

مركبة موزعة كما يلي:
 6000 للزو�ر

2000 للعار�صني

- هياكل �أخرى : مركز �صحي، فرقة �حلماية 
بنوك  �من،  مركز  �نرتنيت،  ف�صاء  �ملدنية، 

وتاأمينات ...

ينظم �صنويا قر�بة 35 معر�ص بق�صر �ملعار�ص 
باالإ�صافة  ز�ئر   1.500.000 حو�يل  جتلب 
كذ�  و  �جلهوية  و  �ملحلية  �ملعار�ص  تنظيم  �إىل 

�خلارجية.

�ملنتجات  لرتقية  �ملثالية  �لو�صيلة  هي  �ملعار�ص 
و�خلدمات و �أ�صا�ص الأي عملية بعث �قت�صادي.

�لعالمة  الإظهار  �الأمثل  �لو�صيلة  �أي�صا  �إنها 
،عر�ص  تطورها  م�صتوى  للموؤ�ص�صات،  لتجارية 
عمل  عالقات  ربط  و  �لتكنولوجية  �البتكار�ت 
وعقود جتارية و خلق �ت�صاالت لرتقية و تطوير 

�ال�صتثمار�ت.

 لهذ� ن�صهد ظهور هذ� �لعدد �ملعترب من منظمي 
بق�صر  �ملتخ�ص�صة  �ل�صالونات  و  �ملعار�ص 
�ملعار�ص ما ي�صيف للموقع بعد� �آخر على كونه 

مكان �أ�صا�صي لرتقية �القت�صاد ب�صفة عامة.
�صناعة  �صهدته  �لذي  �ل�صريع  �لتطور  �إن  بل 
�ملعار�ص و �ل�صالونات يف �جلز�ئر يف �ل�صنو�ت 
�ل�صخمة  لال�صتثمار�ت  كنتيجة  �الأخرية 
م�صدر  �جلز�ئرية   �لدولة  طرف  من  �ملنجزة 
�ل�صلطات  دفع  �ملوؤ�ص�صات.  تطوير  و  حركية 

�لر�صمية �أن تطلب من �صافك�ص �قرت�ح ��صرت� 
باملناطق  ن�صاطاتها  بعث  الإعادة  تيجية جديدة 
�لكربى للوطن حتى ت�صتفيد من و�صائل ترقية و 

تطوير �مكتنياتها �جليو�قت�صادية. 

اإعادة انت�صار �صافك�ص 
يف  �ملوؤرخ   127/08 رقم  �لقر�ر  مبوجب 
08/05/2012 و �ملتعلق باإعادة تو�صيع  �صافاك�ص 

عن طريق خلق مر�كز �لعر�ص �جلهوية، طلبت 
�ل�صروع  �لدولة من �صافاك�ص  جلنة م�صاهمات 

يف �إن�صاء هذه �ملر�كز.
�أربع مناطق  �أربعة واليات يف  �لوقت  حتى هذ� 
�جل  من  �أر�صية  قطع  ل�صافك�ص  وفرت  كربى 
�لتكلفة  وحتديد  �الأولية  �لدر��صات  يف  �ل�صروع 
جلنة  م�صتوى  على  �أخرى  مرة  �مللف  وطرح 

م�صاهمات �لدولة للح�صول على �لتمويالت.
ورقلة،  هي:  �ملعنية  �لواليات  �أوىل،  كمرحلة 
و�صيدي  عنابة  �صطيف،  مترن��صت،  �در�ر، 

بلعبا�ص.
قطع  ل�صافك�ص  ر�صميا  منحت  �لتي  �لواليات 

�الأر��صي هي ورقلة و �در�ر.
لوالية  بالن�صبة  جاري  �الأر�ص  قطعة  حتويل 

ل�صيدي بلعبا�ص. 
�نتظار  يف  �صافك�ص  وعنابة.  ل�صطيف  بالن�صبة 
جلنة  لقر�ر  وفقا  �ملقدمة  �لطلبات  حتقيق 

م�صاهمات �لدولة �ملذكور �أعاله.
تلقت �صافك�ص طلب الإن�صاء مركز عر�ص جهوي 
من طرف والية ق�صنطينة هو قيد �لدر��صة على 

م�صتوى وز�رة �لتجارة. 
لقر�ر  جلنة   1 للنقطة رقم   من جهتها ووفقا 
يف  �صافك�ص  �صرعت  �لدولة،  م�صاهمات 
�لتي  �ملو�قع  بكل  �خلا�صة  �الأولية  �لدر��صات 
حددت قطع �الأر��صي  بها )ورقلة ، مترن��صت، 
�الأولية  �ملخططات  �در�ر(.  بلعبا�ص،  �صيدي 
للتكلفة  �الأولية  �لتقدير�ت  وكذ�  جاهزة 
وز�رة  على  �مللف  �صافك�ص  حولت  �لالزمة. 
م�صاهمات  جلنة  �أمام  برجمته  ق�صد  �لتجارة 

�لدولة للح�صول على �لتمويالت �ملقررة.
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تاريخ تعيني املنظم جناح
جانفي

22-25 جانفي �صالون مو�د �لتجميل  نانو �يفانت�ص �جلناح �ملركزي 

فيفري
من 3 �إىل 6 �صييال  �ك�صبو  � د  جناح �الهاقار 

من 4 �إىل 6 �يفانت �ك�صبو �ملركز �لعاملي للتجارة 
�جلز�ئرية  جناح �لق�صبة 

من 5 �إىل 8  �ل�صالو ن �لوطني لل�صياحة 
و�الأ�صفار   �لديو�ن �لوطني لل�صياحة  �جلناح �ملركزي 

من 16 �إىل 22  �ل�صالون �لوطني للت�صغيل  �لوكالة �لوطني لدعم 
�لت�صغيل 

�جلناح �ملركزي
جناح �لق�صبة

من 18 �إىل 22  �ل�صالون �لدويل للتهيئة  
و�لتزيني )�ملنزل( �أجلان�صي  جناح �الحتاد

جناح �ل�صاورة 
من 27 فيفري
�ل�صالون �لرتكي للمو�صة  �إىل 1 مار�ص  مرييدين  جناح قور�رة 

مار�ص
من3 �إىل 6 �ل�صالون �لدويل لقطع 

�لغيار  كوم �ك�صبوزيوم  �جلناح �ملركزي

من 3 �إىل 6  �ملعر�ص �لدويل للتجهيز�ت  
�لطبية و �ال�صت�صفائية  كوم �يفانت  جناح �الهاقار

جناح �لق�صبة

من 3 �إىل 8  �صالون �ملر�أة  �ملركز �لعاملي للتجارة 
�جلز�ئرية

جناح �الحتاد
جناح �ل�صاورة

من 18 �إىل21  �صالون �الأدوية �ملتجان�صة  �أجلان�صي جناح �لبهجة 

من19 �إىل 28  �ملعر�ص �لدويل  لل�صيار�ت  �صافك�ص  ق�صر �ملعار�ص 

من29مار�ص 
�إىل1�فريل �صالون �لطفل  فيزو�ل �وربيت  جناح �لبهجة

اأفريل 
من 21 �إىل 24 

�ل�صالون �لدويل 
لل�صناعات �لغذ�ئية 

جز�قرو  
كوم �ك�صبوزيوم 

�جلناح �ملركزي 
جناح �لق�صبة
جناح �الهاقار

برنامج املعار�ص و ال�صالونات 2014
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تاريخ تعيني املنظم جناح
ماي

من 4 �إىل8 ماي 
�ل�صالون �لدويل للبناء 
و مو�د �لبناء و �الأ�صغال 

�لعمومية 
�صافك�ص ق�صر �ملعار�ص

من 15  �إىل 19  �ل�صالون �لدويل �الإعالم 
�الآيل �ملكتبية و �الت�صال  �صافك�ص �جلناح �ملركزي 

جناح �لق�صبة

من 15 �إىل 18 
�ملعر�ص �لدويل لالإنتاج 

و �لعتاد �لفالحي و 
�ل�صناعات �لغذ�ئية 

�يك�صبو فات 
جناح قور�رة

جناح �الهاقار
جناح �الحتاد

من 18 �إىل 20  �ل�صالون �لبال�صتيك فري تر�يد  جناح �لبهجة

جوان
من 18�إىل 22  �ملعر�ص �لدويل للجز�ئر  �صافك�ص ق�صر �ملعار�ص

�صبتمرب
من 18 �إىل 22 �ملعر�ص �لدويل للريا�صة 

و�لتجهيز�ت �لريا�صية  �صافك�ص �جلناح �ملركزي 

اأكتوبر
�ملعر�ص �لدويل لل�صيار�ت 

�ل�صناعية و�لنفعية  �صا فك�ص

نوفمرب
�ملعر�ص �لدويل لالأ�صغال 

�لعمومية  
�صا فك�ص/ وز�رة �الأ�صغال 

�لعمومية
دي�صمرب

معر�ص �الإنتاج �لوطني �صا فك�ص 
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وزير �لتجارة ي�صتقبل �لوزير �ال�صباين للتجارة

معايل �لوزير ي�صتقبل �ل�صفري �ملوريتاين

معايل �لوزير مع رئي�ص غرف �لبحر �البي�ص �ملتو�صط

تكرمي �حد �مل�صاركني يف �لتكوين على حرفة �لت�صدير �لوزير يتوج �أح�صن موؤ�ص�صة م�صدرة

�لوزير ي�صرف على لقاء غرف �لتجارة

معايل �لوزير ي�صتقبل �صفري �المار�ت

معايل �لوزير ي�صتقبل �ل�صفري �ملاليزي

�لوزير ي�صتقبل وزير �لتجارة و�ال�صتثمار �الجنبي �لكوبي

معايل �لوزير ي�صرف على توقيع �تفاقية مع �جلمارك �جلز�ئرية
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معايل �لوزير مع جلنة متابعة �لتجارة �خلارجية

معايل �لوزير يف توجيهات �ىل �ملوظفني بوالية باتنة

برفقة �لوزير �الول وزير �لتجارة يفتتح معر�ص �جلز�ئر�لدويل

معايل �لوزير يكرم �حل�ص�ص �خلا�صة بامل�صتهلك

معايل �لوزير يف ندوة �صحفية

معايل �لوزير �صع حجر �ال�صا�ص ملفت�صية بوالية تيزي وزو

برفقة �لوزير �الول وزير �لتجارة يفتتح معر�ص �جلز�ئر �لدويل �لوزير مع م�صريي �أ�صو�ق �جلملة

برفقة وزير �لد�خلية، وزير �لتجارة ي�صلم �أحد �ل�صباب حمل جتاري بعني �لدفلى

معايل �لوزير يد�صن �صوق جو�ري لل�صباب بوالية عنابة


