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 فتتاحية الا

 

 قصد تنويع االقتصاد الوطني خارج قطاع املحروقات

 يستعد لالستثمار في قطاعات الفالحة والطاقة وتقنيات االتصال )الفجر(” األفسيو”

يعتزم منتدى رؤساء املؤسسات تقديم دراسة إلى الحكومة، أجراها حول سبل تنويع االقتصاد الوطني خارج قطاع 

وقال علي حداد، في تصريح للقناة األولى، إن عماد هذه الدراسة هو تطوير املؤسسة االقتصادية الجزائرية  .املحروقات

 .العمومية والخاصة، من خالل استهداف ثالثة قطاعات تتوفر على فرص النجاح في خلق الثروة ومناصب الشغل

الرقمية، معربا عن استعداد أعضاء منظمة وأوضح حداد أن هذه القذاعات تتمثل في الطاقة، الصناعات الغذائية 

أرباب العمل لالستثمار في قطاعات الفالحة والطاقة والرقمية، وهي قطاعات يمكن أن تسمح للجزائر برفع عدة 

   .تحديات

سينجزون مصانع للسيارات وشاحنات بالشراكة مع ”مستثمرين من منظمته  7وأضاف علي حداد أن ما ال يقل عن 

 .”مصنعين أجانب

 .”لدينا مهنيون يمكنهم الصناعة في الجزائر ويجب دعمهم ووضع األداة الصناعية تحت تصرفهم”وقال حداد 

 .ومن جهة أخرى، أوضح رئيس منتدى املؤسسات أن صندوق االستثمار الذي بادرت به هذه املنظمة سيرى النور قريبا

، مضيفا ”م بصدد دراسة كيفية إنشاء هذا الصندوق اللقاء الثالث مع الخبراء الذين ه”وأضاف حداد أنه تم إجراء 

 .”إحراز تقدم ملحوظ ولن نتأخر في إنشائه”أنه تم 

النسبة ب” ال يشكل أي عائق”باملائة املسير لالستثمار األجنبي في الجزائر، أكد حداد أنه  51/49ولدى تطرقه إلى القانون 

 .لالستثمار

، وهو ما يشكل ضعفا في خلق املؤسسات رغم مواصلة الدولة دعمها مؤسسة لكل ألف نسمة 20وتتوفر الجزائر على 

 .في هذا السياق عن طريق القروض املوجهة لالقتصاد

وفي هذا الصدد، أوضح بوعالم جبار رئيس جمعية مهنيي البنوك، أن القروض املمنوحة لالقتصاد الوطني اترفعت بـ 

مقارنة  8.7ي السداس ي األول من العام الجاري فبلغت نسبة النمو ، أما ف2013مقارنة بـ  2014باملائة خالل العام  26

 .بالفترة ذاتها من العام املاض ي، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن وتيرة نسبة القروض املمنوحة كانت كبيرة

 مناوال محتمال 30صناعة السيارات: إحصاء حوالي 

تدى رؤساء املؤسسات، محمد بايري، أول أمس، بالجزائر وفي السياق، أعلن رئيس لجنة العالقات مع املؤسسات في من

مناوال في مجال قطع الغيار من قبل لجنة خاصة نصبت في منتدى رؤساء املؤسسات  30العاصمة، عن إحصاء حوالي 

 .إلحصاء املهنيين املحتملين في هذا النشاط

قدرات موجودة في الجزائر ويمكن الحديث ال”وأوضح بايري، وهو كذلك نائب رئيس جمعية وكالء سيارات الجزائر، أن 

 .”وغيرها عن فروع ثانوية للكبح وصناعة الكوابل 

صناعة الزجاج، مشيرا إلى أنها قادرة على  املتخصصة في ” أفريكافر”وذكر على سبيل املثال تجربة الشركة العمومية 

 .باملائة في إدماج صناعة السيارات 20تطوير هذا القطاع الذي يمثل حوالي 

وأعلن بايري، خالل ندوة صحفية نظمت على هامش اليوم الرابع للمؤسسة الجزائرية، عن انعقاد لقاء بين هؤالء 

هذا اللقاء سيسمح لنا بالتقدم بشأن مسألة ”وقال أن  .شراكة بين الطرفين” لتحقيق”املناولين واملصنعين الوطنيين 

ولكنها تحرز ” ورشة طويلة ومعقدة”ملناولة في الجزائر يعد وأشار بايري إلى أن فرع ا .”املصادقة وكذا الشراكة

 .وتطرق في هذا الشأن إلى التعاون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل تطوير هذا الفرع الناش ئ.تقدما
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 أبدت اهتمامها بالفالحة والطاقة وتقنيات االتصال 

 االستثمار في الجزائر ) البالد(لدعم ” الباترونا“اإلفراج قريبا عن صندوق 

أعلن رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، عن تقديم دراسة إلى الحكومة أجراها حول سبل تنويع االقتصاد 

الوطني خارج قطاع املحروقات، تهدف إلى تطوير املؤسسة االقتصادية الجزائرية العمومية والخاصة، من خالل 

 ى فرص النجاح في استحداث الثروة ومناصب الشغل.استهداف ثالث قطاعات تتوفر عل

وأوضح حداد في تصريح للقناة األولى أن هذه القطاعات تتمثل في الطاقة، الصناعات الغذائية والرقمية،معربا عن 

استعداد أعضاء منظمة أرباب العمل لالستثمار في قطاعات الفالحة والطاقة والرقمية، وهي قطاعات تسمح للجزائر 

سينجزون مصانع للسيارات والشاحنات “مستثمرين من منظمته  7دة تحديات، مضيفا أنه ما ال يقل عن برفع ع

  ”.بالشراكة مع مصنعين أجانب

حا ، موض”لدينا مهنيون يمكنهم الصناعة في الجزائر ويجب دعمهم ووضع األداة الصناعية تحت تصرفهم“وقال حداد 

اللقاء الثالث مع الخبراء الذين هم “ملنظمة سيرى النور قريبا، وأنه تم أن صندوق االستثمار الذي بادرت به هذه ا

 ”.إحراز تقدم ملحوظ ولن نتأخر في إنشائه“مضيفا أنه تم ” بصدد دراسة كيفية إنشاء هذا الصندوق 

 26 ـوفي هذا الصدد أوضح بوعالم جبار رئيس جمعية مهنيي البنوك، أن القروض املمنوحة لالقتصاد الوطني ارتفعت ب

مقارنة بالفترة  8.7، أما في السداس ي األول من العام الجاري فبلغت نسبة النمو 2013مقارنة بـ  2014باملائة خالل العام 

  ذاتها من العام املاض ي، وهذا يدل على أن وتيرة نسبة القروض املمنوحة كانت كبيرة.

 

إعطاء دفع لعالقات الشراكة بين املشاركون في املنتدى االقتصادي الجزائري املالطي يدعون إلى 

 البلدين ) اإلذاعة الوطنية(

برز املشاركون في املنتدى االقتصادي الجزائري املالطي الذي نظم هذا األربعاء بالجزائر العاصمة ضرورة إعطاء دفع 

 .بلدانلعالقات الشراكة االقتصادية بين الجزائر و مالطا من خالل تثمين فرص األعمال التي يتوفر عليها ال

و أبرز عديد املتدخلين في هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير األول عبد املالك سالل عن الجانب الجزائري و رئيس الوزراء 

جوزيف موسكات عن الجانب املالطي بحضور وزير الطاقة و املناجم عبد السالم بوشوارب أن عالقات الشراكة بين 

 ."تي يتوفر عليها البلدانالجزائر و مالطا "تبقى دون االمكانيات ال

مالطية تنشط في قطاع البناء و السياحة و  30مؤسسة جزائرية و  160و يعتبر هذا اللقاء الذي عرف مشاركة أكثر من 

 .تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و الصناعة الصيدالنية بمثابة أول خطوة على درب مسار دفع العالقات الثنائية

ا املنتدى"انطالقة" للعالقات االقتصادية بين البلدين اللذين التزما بترقية املشاريع التي تعود و اعتبر السيد سالل أن هذ

باملنفعة على البلدين و هي الرؤية التي أكدها رئيس الوزراء املالطي الذي أبدى تفاؤله إزاء نجاح هذه الشراكة و تجسيدها 

 .من خالل مشاريع ملموسة جديدة

وشوارب أن هذا اللقاء يعتبر بادرة خير للتعاون االقتصادي خاصة الصناعي بين الجزائر و و من جهته أوضح السيد ب

مالطا مضيفا "نحن نود إقامة عالقات اقتصادية تكون بمستوى العالقات السياسية و عالقات الصداقة بين البلدين" 

 ."ينقبل أن يذكر ب"تكثيف هذه العالقات إلقامة تعاون فعال يستجيب لتطلعات البلد

      .و ركز بشكل خاص على ضرورة استغالل االمكانيات التي يزخر بها البلدان بداية بموقعيهما الجغرافيين االستراتيجيين

محمد العيد بن عمر أن املتعاملين الجزائريين يتطلعون إلى   و بدوره اعتبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة
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 .الستثمارات خارج املحروقات بالجزائراشراك نظرائهم املالطيين في ا

و اعتبر هذا املنتدى فرصة سانحة القامة عالقات مثمرة و تعود بالفائدة املشتركة في عديد القطاعات و هي فكرة دعمها 

 .ممثلو منظمات أرباب العمل الجزائرية التي حضرت اللقاء

ع الحالي للعالقات االقتصادية القائمة بين الجزائر نصيرة حداد أن "الوض  و أكدت نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات

 ."بشكل كاف  كما قالت  و مالطا ال يعكس مستوى امكانياتهما التي ليست مستغلة

و  على غرار الصيد البحري   و لدى استعراضها للقطاعات التي تعول عليها الحكومة الجزائرية من أجل تنويع اقتصادها

دعت السيدة حداد متعاملي البلدين إلى   لصيدالنية و تكنولوجيات االعالم و االتصالالصناعة الغذائية و الصناعة ا

 .التفكير في "تصور جديد" من أجل بعث الشراكة

جوي شمبري إلى أن العديد من مؤسسات بلده مهتمة بلوج   و أشار رئيس الوكالة املالطية لترقية التجارة الخارجية

 .السوق الجزائرية

 .عاملي البلدي انشاء مجلس أعمال ثنائي لتسهيل ارساء الشراكات بين مؤسسات البلدينو اقترح على مت

ء مويي غاليا قائال "نحن جد سعدا   و بدوره أكد رئيس هيئة مالطية تعني بترقية االستثمار في الخارج "مؤسسة مالطا"

 ."الصغاء املؤسسات الجزائرية القتراحاتنا

 .تضمن برنامج هذا املنتدى لقاءات أعمال  املتاحة في البلدينعالوة على تقديم فرص االستثمار 

قام خالله متعاملو البلدين بتحديد العديد من   بالجزائر العاصمة 2012و قد سبق تنظيم منتدى أول في ديسمبر 

 .قطاعات النشاط: السياحة و تكنولوجيات االعالم و االتصال و الصناعة الصيدالنية و البناء

مليون  300فان املبادالت التجارية بين البلدين ال تتعدى   م التي ذكرتها السيدة حداد خالل هذا اللقاءو حسب األرقا

 .بالنظر إلى اإلمكانيات املتوفرة   دوالر و هو مستوى اعتبر "غير كاف"
 

 

 قال إنه مقترح وزارة املالية 

 غول يخلي مسؤوليته من قضية تمليك األراض ي للمستثمرين الخواص )الخبر(

من مشروع قانون  53نفى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عمار غول، أن تكون له عالقة باملادة 

بمحاولة منح امللكية في العقار الذي يحمل طابع املشاريع السياحية للمستثمرين الخواص في ، املتعلقة 2016املالية لـ

 .هذا املجال

 

كشف عمار غول، خالل زيارة تفقد ملشاريع قطاعه بقسنطينة، نهار أمس، عن مجموعة من النتائج انبثقت عن 

إدارة الوزارة بوكاالت السفر السياحية، حيث أكد الورشات املنظمة في العاصمة خالل اليومين األخيرين، والتي جمعت 

سيحمل تحفيزات وتشجيعات لوكاالت السياحة والسفر الوطنية لتدعيم وتطوير  2016أن قانون املالية التكميلي لسنة 

السياحة الداخلية املحلية، من خالل فتح االستفادة ألصحاب الوكاالت من القرض الهامش ي على مستوى البنوك، 

لى تسهيالت في املعامالت الضريبية، مؤكدا أن هذه التسهيالت ستكون سارية املفعول بداية السنة القادمة إضافة إ

2016. 

 

، والذي 2016من مشروع قانون املالية لسنة  53واعتبر الوزير أن إسقاط اللجنة املالية باملجلس الوطني الشعبي املادة 

سياحي لألراض ي التابعة للدولة والحاملة ملشاريعهم، قرار ال اعتراض يقض ي بتمليك املستثمرين الخواص في املجال ال

عليه وقد تم تقريره من قبل املجلس الشعبي الوطني، موضحا في السياق نفسه أن هذا املقترح لم تقدمه وزارته وإنما 
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 .قدمته وزارة املالية

 

حترام اآلجال في التسليم من قبل مؤسسات من جهة أخرى، وخالل تفقده مشاريع قسنطينة الفندقية، طالب الوزير با

اإلنجاز، خاصة أن مشروع إعادة االعتبار وتحديث أقدم نزلين في قسنطينة بانوراميك وسيرتا الذي منحت صفقة 

إنجازه ملؤسسة صينية، قد عرف تأخرا سجل بدرجة كبيرة في نزل سيرتا بوسط مدينة قسنطينة، هذا األخير الذي لم 

باملائة بعد أزيد من سنة من بداية اإلنجاز، حيث ألح على تسليم نزل بانوراميك قبل نهاية  25ه تتجاوز نسبة إنجاز 

السنة، فيما تساءل عن أسباب تأخير مشروع سيرتا الذي من املقرر أن يسلم شهر سبتمبر من السنة القادمة، كما 

 . سيدأعطى نفس التعليمات فيما يخص مشروع تحسين درب السياح أسفل جسر سيدي م

 

 

 خبراء يدعون إلى رفع الدعم عن بعض املواد بسبب تراجع أسعار النفط 

 الدعم الحكومي يستفيد منها األغنياء ) املحور(مليار دوالر من أموال  20

على ضرورة إعادة الحكومة سياستها فيما يخّص دعم املواد األساسية، خاصة تلك  املحور اليومي  ألح ضيوف منتدى 

التي تتعّرض للنهب من قبل عصابات التهريب، في ظّل تراجع املداخيل بسبب انهيار أسعار النفط في السوق العاملية، 

عا املشاركون إلى ضرورة العمل للحفاظ على الفئات االجتماعية املحرومة من خالل إعداد بطاقية وطنية للعائالت ود

 .املعوزة وتقديم الدعم املالي لها، حفاظا على تماسك املجتمع

ار دوالر، ودعا ملي 20قّدر الوزير السابق والخبير االقتصادي بشير مصيطفى قيمة التحويالت املالية الخاصة بالدعم بـ 

باملناسبة الحكومة، في ظّل األزمة املالية التي تعيشها الجزائر بسبب انخفاض مداخيل البترول جراء تراجع أسعارها في 

السوق العاملية، إلى أن تفكر في تغيير هذه السياسة على املدى الطويل والعمل وتنويع املداخيل قصد تجاوز األزمة 

أن تكون الجزائر في أزمة اقتصادية خطيرة،  فوروم املحور اليومي  ي الذي نزل ضيفا على االقتصادية. واستبعد مصيطف

مرجعا السبب في ذلك إلى هامش مناورة الحكومة في تلبية الطلب الداخلي وتمويل املشاريع الكبرى للحكومة والتي بلغ 

ر االحتياطي من النقد األجنبي املق 2015مليار دوالر في  26حجمها 
ّ
مليار  217مليار دوالر، أي إن مجموع  170ّدر بـوتوف

دوالر تضع التوازنات الكبرى للدولة في مجال الحماية ملدة عامين ونصف العام، هذا في مجال مخزون اإليرادات، أما 

على صعيد تدفق إيرادات امليزانية فقد دعا مصيطفي الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم مستقبال 

ة إصالح ومراجعة آليات هذا الدعم، سواء املوّجه لألسر الفقيرة أم املوجه للمؤسسات االقتصادية. وعن مدى وضرور 

مساهمة هذه اإلجراءات في التخفيف من األزمة، أكد املتحدث نفسه أنه على الحكومة إيجاد آليات ناجعة للخروج من 

بطاقية خاصة تحص ي العائالت املعوزة، لتتمكن هذه العائالت  هذه األزمة من بينها إنشاء وزارة منتدبة للضرائب وإنشاء

البد من تظافر  من الحصول على إعانات تمكنها من مجابهة غالء املعيشة وارتفاع األسعار. ويرى مصيطفى أنه 

ل ياملجهودات لتحقيق النمو االقتصادي ألّن الجزائر تمتلك فرص كبيرة للتطّور االقتصادي وال يوجد عجز في التمو 

الداخلي بل فائض واحتياطي في الصرف، ولدينا ودائع في الصندوق الدولي وهناك راحة مالية وال نحتاج إلى أسواق 

ترول أن تراجع سعر الب خارجية ، ودعا ضيف املنتدى إلى استثمار اليد العاملة والتركيز على القطاعات املنتجة، موضحا 

ع في الحسبان من خالل دراسة االستشراف التي أجريت سابقا . من أشهر هو حدث اقتصادي كبير، قد وض 4في ظرف 

جهته، ألح رئيس جمعية حماية املستهلك مصطفى زبدي، على ضرورة عدم رفع الدعم في الوقت الحالي إال بعد أن يتّم 

ن من التعّرف على العائالت املعوزة والفئات الشعبية الهشة. 
ّ
ف وضع بطاقية للمعّوزين التي تمك

ّ
ون على ق الحاضر وات
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ضرورة التعجيل بإجراء إصالحات، والحفاظ على تمويل نفقات املشاريع األكثر طلبا، مع الحفاظ على الفئات املحرومة، 

حتى إن كان دعم األسعار ال يشمل كذلك الفئات امليسورة والغنية، خاصة في مجال دعم أسعار الطاقة والوقود. وفي 

ير السابق بشير مصيطفى على ضرورة التمييز بين الدعم املوّجه لألسر، واملوّجه السياق ذاته، شّدد الخبير والوز 

للمؤسسات االقتصادية، حيث إّن الدعم ذاته بات يستفيد منه الفقراء واألغنياء على حد السواء، ولفت املتحدث إلى 

 سعار الخاصة بالسلع املعنيةضعف اإلطار الذي تعتمده الحكومة في الدعم املوجه لألسر، ذلك أنها تقوم بتحديد األ 

بالدعم عن طريق التقنين وتسقيف األسعار، وهذا اإلطار برأيه يثقل ميزانية الدولة، من خالل تحّملها الفوارق بين 

 .السعرين الحقيقي واملدّعم

ساوى ة أن ال يأما الناطق الرسمي لالتحاد العام للتجار والحرفّيين الحاج الطاهر بولنوار، فألح أيضا بدوره على ضرور 

الدعم بين الفقير والغني، ألّن كل الطبقات االجتماعية تقتني الخبز بالسعر املدّعم، واألمر نفسه يقال بالنسبة لدعم 

السكن أو التعليم وغيرهما، موضحا بأّن أغلب املواد املدّعمة يتم تهريبها عبر الحدود، مما يخلق ندرة دائمة ويتسّبب في 

 .العمومية دعم أكبر من الخزينة

ولهذه األسباب اقترح املشاركون ضرورة إنشاء صندوق العالوات العائلية ، وتمكين العائالت الفقيرة من استفادتها من 

صكوك تحّدد قيمتها بعد إعادة تعريف األسر املعوزة من خالل رصد مداخيلها، وعدد أفرادها، وبموجب ذلك يتم 

 .هذه العائلة كدعم، وتمنح شهريا من طرف الصندوق لرب العائلةتحديد القيمة املالية التي تستفيد منها 

كما شّدد املشاركون على ضرورة إعادة النظر في السياسات املوّجهة لدعم الوقود، معتبرين أّن هذه السياسات خلقت 

توى الوقود على مسخلال في سعر هذه املادة بين الجزائر ودول الجوار، وهذا األمر برأيه أهم سبب النتشار ظاهرة تهريب 

الحدود الجزائرية. ويرى املشاركون أيضا أّن سياسات الدعم التي يستفيد منها الفقراء والطبقات املحرومة تحمل 

االستيراد، فحينما تدعم الدولة الخبز، فإّنها تدعم مستوردي القمح،  بارونات  خفيا، ألّن الدولة برأيهم تدعم  وجها 

تدعم مستوردي الورق، وهذه اللوبيات بالجزائر برأيهم لديها القدرة على التحكم في سياسات وحينما تدّعم الكتاب فإنها 

 .الحكومة، وتجبرها على عدم مراجعة ترشيد سياسات الدعم

 

 )الجزائر(  "علي حداد: "قدمنا مقترحات عاجلة من أجل اقتصاد جزائري مزدهر

أمس، أن تنويع االقتصاد الجزائري يعتبر الشغل الشاغل  قال علي حّداد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات الجزائرية

الذي اقترحته مجموعة رؤساء املؤسسات للحكومة في جويلية املاض ي، معلنا أنه تم تقديم مقترحات عاجلة من أجل 

 .النهوض باقتصاد جزائري مزدهر

ئرية" التي انطلقت أمس بالجزائر وأكد حّداد في تصريح له على هامش أشغال الطبعة الرابعة لـ "يوم املؤسسة الجزا

العاصمة، عرفت حضور مسؤولين لهيئات عمومية رسمية وخبراء، أن الرؤساء على دراية تامة أن مسألة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في العالم الذي ننتمي إليه في بداية هذه األلفية الجديدة، "معّقد بشكل كبير"، مشيرا إلى أن 

ظواهر تكمن في التغيرات غير املنتظمة في أسعار السلع األساسية باألسواق العاملية، وأوضح كبير  هذا التعقيد يحمل

نحافظ من جهة  رؤساء املؤسسات انه من الضروري البحث عن أفضل إستراتيجية لتنويع االقتصاد مؤكدا "سوف 

 ."أخرى على بلدنا من كل خطر محتمل قد يمس أسس مجتمعنا وقيمنا

داد تصريحه بالقول، أن الهدف الرئيس ي الذي سطره منتدى رؤساء املؤسسات هو العثور على الطريق وختم علي ح

األسلم لتنويع مواردنا من اجل ضمان تنميتنا االقتصادية واالجتماعية املستمرة، ومن جهة أخرى تجنب خطر تكرار 

 أخطاء املاض ي
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حداد  :تنويع مصادر االقتصاد الوطني منتدى رؤساء املؤسسات قدم دراسة إلى الحكومة في إطار 

 يعرب عن استعداده لالستثمار في قطاعات الفالحة والطاقة و تقنيات االتصال )االتحاد أونالين(

 

 

 "األفسيو " سينجزون مصانع للسيارات و شاحنات بالشراكة مع مصنعين أجانب مستثمرين من  7 •

 صندوق االستثمار سيرى النور قريبا •

منتدى رؤساء املؤسسات تقديم دراسة إلى الحكومة ، أجراها حول سبل تنويع االقتصاد الوطني خارج قطاع يعتزم 

وقال علي حداد في تصريحات إذاعية، إن عماد هذه الدراسة هو تطوير املؤسسة االقتصادية الجزائرية . املحروقات

 النجاح في خلق الثروة ومناصب الشغل العمومية والخاصة ، من خالل استهداف ثالث قطاعات تتوفر على فرص

وأوضح حداد أن هذه القطاعات تتمثل في الطاقة ، الصناعات الغذائية الرقمية،معربا عن استعداد أعضاء منظمة .

أرباب العمل لالستثمار في قطاعات الفالحة و الطاقة و الرقمية و هي قطاعات يمكن أن تسمح للجزائر برفع عدة 

مستثمرين من منظمته "سينجزون مصانع للسيارات و شاحنات  7حداد أن ما ال يقل عن  و أضاف علي  .تحديات

و قال حداد "لدينا مهنيون يمكنهم الصناعة في الجزائر و يجب دعمهم و وضع األداة    ."بالشراكة مع مصنعين أجانب

ثمار الذي بادرت به هذه أوضح رئيس منتدى املؤسسات أن صندوق االست و من جهة أخرى ."الصناعية تحت تصرفهم

وأضاف حداد أنه تم إجراء "اللقاء الثالث مع الخبراء الذين هم بصدد دراسة كيفية إنشاء  .املنظمة سيرى النور قريبا

باملائة  51/49و لدى تطرقه إلى القانون ."و لن نتأخر في إنشائه هذا الصندوق" مضيفا أنه تم "إحراز تقدم ملحوظ 

مؤسسة  20وتتوفر الجزائر على .جنبي في الجزائر أكد حداد أنه "ال يشكل أي عائق" بالنسبة لالستثماراملسير لالستثمار األ 

لكل ألف نسمة ، وهو ما يشكل ضعفا في خلق املؤسسات رغم مواصلة الدولة دعمها في هذا السياق عن طريق القروض 

نيي البنوك ، أن القروض املمنوحة لالقتصاد وفي هذا الصدد أوضح بوعالم جبار رئيس جمعية مه. املوجهة لالقتصاد

، أما في السداس ي األول من العام الجاري فبلغت نسبة 2013مقارنة بـ  2014باملائة خالل العام  26الوطني ارتفعت بـ 

 مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاض ي، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن وتيرة نسبة القروض املمنوحة كانت 8.7النمو 

 . كبيرة

 مناوال محتمل منتدى رؤساء املؤسسات 30صناعة السيارات: إحصاء حوالي  •

محمد بايري أول أمس ، عن إحصاء  وفي السياق أعلن رئيس لجنة العالقات مع املؤسسات في منتدى رؤساء املؤسسات 

ات إلحصاء املهنيين مناوال في مجال قطع الغيار من قبل لجنة خاصة نصبت في منتدى رؤساء املؤسس 30حوالي 
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وأوضح بايري وهو كذلك نائب رئيس جمعية وكالء سيارات الجزائر أن "القدرات موجودة في  .املحتملين في هذا النشاط

وذكر على سبيل املثال تجربة الشركة  ."وغيرها الجزائر ويمكن الحديث عن فروع ثانوية للكبح و صناعة الكوابل 

 20مشيرا إلى أنها قادرة على تطوير هذا القطاع الذي يمثل حوالي  صناعة الزجاج   العمومية "افريكافر"املتخصصة في

وأعلن بايري خالل ندوة صحفية نظمت على هامش اليوم الرابع للمؤسسة الجزائرية  .باملائة في إدماج صناعة السيارات

وقال أن "هذا اللقاء سيسمح .الطرفين عن انعقاد لقاء بين هؤالء املناولين و املصنعين الوطنيين "لتحقيق" شراكة بين

وأشار بايري إلى أن فرع املناولة في الجزائر يعد "ورشة طويلة ومعقدة" ."لنا بالتقدم بشأن مسألة املصادقة و كذا الشراكة

في هذا الشأن إلى التعاون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل تطوير هذا  وتطرق .و لكنها تحرز تقدما

 .رع الناش ئالف

 

 عامليا 75حلت في املركز 

 )الفجر( 2016لسنة ” املقاوالت الذاتية”الجزائر تتقّدم على املغرب بمؤشر 

الصادر عن مؤسسة املقاوالت  2016عامليا وفق التصنيف العالمي للمقاوالت الذاتية لسنة  75تبوأت الجزائر املركز 

 .عامليا 72التقدم على املغرب الذي حل في املركز الذاتية والتنمية البريطانية وهذا ما مكنها من 

على  62وحسب ذات املصدر، تحتل تونس صدارة الدول املغاربية واإلفريقية في هذا املؤشر، بعد أن حازت املركز 

 78على الصعيد العربي ومن جهته حل املغرب في املركز  12واملركز  75الصعيد العالمي، في حين حلت الجزائر في املركز 

 .على الصعيد العالمي 89عامليا، أما مصر فوضعها كان أسوء من املغرب بعد أن حازت على املركز 

ويعتمد املؤشر العالمي على مجموعة من املعايير من أجل تصنيف الدول، من بينها مدى انتشار ثقافة املقاوالت الذاتية 

ما يتعلق بخلق املقاوالت الناشئة والصغيرة، ومستوى املجتمعية في املجتمع، والكفاءات التي تتوفر عليها الدول في 

استعمال اإلنترنت، باإلضافة إلى مستوى انتشار الفساد، وأخيرا الحرية االقتصادية في سوق املال. ويقول املشرفون على 

اوالت قاملؤشر يعطي ألصحاب القرار طريقة لفهم نقاط القوة والضعف في مجال املقاوالت وخلق امل”وضع التقرير إن 

 .”في دولهم، كما يمكنهم من وضع سياسيات تشجع روح املبادرة وخلق مقاوالت منتجة

 

 

 مصنعا "بيجو" و"رونو" سيستفيدان من االتفاقية

 تايوانيون لتكوين إطارات جزائرية حول تصنيع قطع غيار السيارات ) الشروق أونالين(

 

جزائريين حول تصنيع وإنتاج قطع غيار السيارات محليا، وذلك ستشرف بعثة من تايوان على تكوين إطارات ومهنيين 

  .في ظل االتفاقية املبرمة بين نادي املقاولين والصناعيين بمتيجة مع نادي رجال األعمال لتايوان

بافتتاح أول مدرسة متعددة التقنيات في الجزائر يكون مقرها بوالية  "متيجة"وسيقوم نادي املقاولين والصناعيين 

 .البليدة من أجل تكوين إطارات ومهنيين جزائريين حول إنتاج وتصنيع قطع غيار السيارات محلي

ويهدف هذا املشروع، إلى وقف استيراد قطع الغيار من الخارج، ويتعلق األمر بمصنع رونو للسيارات بمنطقة وادي 

دف مبادرة نادي املقاولين والصناعيين الذي سينجز مستقبال، كما ته "بيجو"تليالت بوهران ومرسيدس بتيارت ومصنع 

 .ملتيجة إلى تحقيق االكتفاء في السوق الجزائرية والوصول إلى تصدير قطع غيار السيارات
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وأكد موال كمال رئيس نادي املقاولين والصناعيين متيجة على هامش إبرام اتفاقية مع نادي رجال األعمال التايوانيين 

زائر ال تزال متأخرة في مجال السيارات في السوق العاملية، األمر الذي شجع النادي بفندق الهلتون، أول أمس، أن الج

من أجل عقد شراكة بيننا، مردفا أنه على الشركاء في مجال السيارات الذي يعتبر مجاال مهما بالنسبة لنا العمل من 

 .أجل صنع منتوجات جزائرية وهذا بعد تحقيق االكتفاء في السوق الوطنية

إن نادي املقاولين والصناعيين الجزائريين ال يشجع االستيراد بحكم أن الجزائر  "الشروق"وال كمال في تصريح لـوقال م

علينا االحتكاك باإلطارات األجنبية وهذا من اجل االستفادة "، وأضاف "تملك إمكانيات جبارة من أجل التصنيع واإلنتاج

 ."سة كبرى البلدان الرائدة في هذا املجالمن خبراتهم وتجاربهم للوصول إلى التصدير ومناف

في الوقت الحالي علينا تقليص االستيراد واالهتمام "وفي ظل األزمة االقتصادية قال نادي املقاولين الصناعيين متيجة 

 "أكثر باإلنتاج من أجل الخروج من التبعية للبترول، فهذا األمر شجعنا على اإلنتاج وخلق سوق جزائرية عالية

ها، أكدت سوزان وانغ رئيسة نادي رجال األعمال التايوانية أن الجزائر تعتبر شريك مهم في هذه االتفاقية والتي من جهت

تعتبر مهمة للسوق الجزائرية وكذا لتايوان، حيث ستعمل هذه األخيرة على توسيع استثماراتها، وأضافت في تصريح 

وأوروبا وكذا سوق مغاربي مهم، وأردفت "الشراكة ستنقل  لـ"الشروق" الشراكة ستفتح سوق تيواني مهم في أفريقيا

 التجربة واملعرفة العلمية إلى اليد العاملة الجزائرية".

 

 

 الحكومة املصرية تطلب من الجزائر امتيازات جديدة

 )الشروق أونالين(!ألف مصري وتسهيالت في إقامة الدخول والخروج 200تأمين 

 

ألف مصري يعملون بالجزائر،  200السلطات الجزائرية منح امتيازات جديدة لـطلبت الحكومة املصرية رسميا من 

  .بالتسهيل في منحهم اإلقامة أو قواعد الدخول والخروج وإمكانيات بحث مشروع مشترك للتأمينات والضمان االجتماعي

ن القنصلية واملصريي حل أمس، األربعاء وفد مصري متكون من السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشؤون

 .أيام لبحث حل مشاكل املصريين في الجزائر 3في الخارج، وممثلين عن وزارت مصرية بالجزائر في زيارة تستغرق 

 -وقال هشام النقيب أمس، في تصريح نقلته وسائل إعالم مصرية أن "الزيارة تأتي لبحث إنشاء لجنة قنصلية مصرية 

لطرق جميع كل املوضوعات املتعلقة بالشؤون القنصلية تخص الجالية املصرية في جزائرية مشتركة تكون بمثابة آلية 

ألف، إضافة لوجود شركات استثمارية تعمل في البلدين تحتاج ملتابعة مستمرة وتذليل  200الجزائر، والتي تزيد عن 

ات بحث مشروع مشترك أي عقبات تواجهها وتذليل أي عقبات متعلقة باإلقامة أو قواعد الدخول والخروج وإمكاني

 للتأمينات والضمان االجتماعي وكل ما يستجد من أعمال".

 

 :دوالرا فقط.. خبراء يحذرون 39البترول بـ

 ) الشروق اونالين( !شهرا ومخاوف من إفالس صندوق اإليرادات 12تآكل املدخرات خالل 

 

بذلك عن السعر املرجعي لقانون املالية دوالرا، منخفضا  39نزل سعر برميل البترول بشكل غير مسبوق ليبلغ أمس 

دوالرات، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على مسؤولي قطاع الطاقة في الجزائر، في وقت يتحدث الخبراء عن  6بـ 2016

  .إمكانية سرعة تآكل مدخرات احتياطي الصرف األجنبي في ظرف سنة، وإفراغ صندوق ضبط اإليرادات في ظرف قياس ي
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أن تستمر األزمة طويال،  "الشروق"مصطفى، خبير طاقوي، ومدير سابق بمجمع سوناطراك، في تصريح لـ وتوقع بن خمو  

ال يشبه ما حدث سنة "بفعل املؤشرات الدولية التي تطبع سوق النفط في العالم، مشددا على أن ما يحدث اليوم 

 ."سنة على األقل 20زمة ستستمر ملدة أن األ "، وأكد "حينما انهارت أسعار النفط لسنوات، ثم عادت لترتفع 1986

وأرجع املتحدث السبب إلى تحول الواليات املتحدة األمريكية إلى بلد مصدر بدل مستورد، في حين قال أن مشكلة 

دوالرا في  19دوالرا للبرميل ما يجلعها ال تجني أزيد من  20سوناطراك هو تصنيعها للنفط بتكلفة غالية جدا تتجاوز 

بسعر  2016البرميل في حين تعّول عليها الحكومة بشكل رئيس ي لتمويل الخزينة والدليل اعتماد قانون املالية لسنة 

  .دوالرا 45مرجعي يعادل 

مليار دوالر،  60وشدد الخبير نفسه على أن الحكومة التي تعودت في سنوات مضت على عائدات سوناطراك التي تتجاوز 

مليار دوالر، وهو ما سيضعها في ورطة حقيقية ويهدد بصرف بقايا احتياطي  25تها هذه السنة أزيد من لن تجد في جعب

وإفراغ صندوق ضبط اإليرادات في  "أفامي"الصرف في ظرف سنة بدل سنتين مثلما توقع صندوق النقد الدولي سابقا 

 .ظرف قياس ي

مصادر جديدة لتمويل الخزينة، حتى ال تواجه سيناريوهات ودعا املتحدث الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة والبحث عن 

املتواجد حاليا على طاولة البرملان   2016سوداء، معتبرا الزيادات التي من املنتظر أن يتضمنها قانون املالية لسنة 

التي يستهلكها  "الخبزة"والخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء باملنطقية، خاصة وأن الجزائري حسبه ال يصنع شيئا وحتى 

  .يوميا مكونة من قمح مستورد وزيت مدّعم ومواد غير منتجة محليا

بما فيها صحارى الجزائري استقر عند حدود  12وأعلنت منظمة الدول املصدرة للنفط أمس أن سعر سلة خاماتها الـ

 دوالرا للبرميل 38.29

رابع من ديسمبر املقبل ملراجعة اتفاقية اإلنتاج في ضوء ومن املقرر أن يعقد وزراء نفط أوبك اجتماعهم الوزاري في ال 

 الوضع الحالي للسوق والتطورات املحتملة خالل النصف األول من العام املقبل.

 

 الشروع في صناعة تجهيزات املنشآت الفنية الكبرى بالجزائر قريبا )النهار اونالين(

 

    خبرات لتطوير االقتصادحث املؤسسات الوطنية على لالسفادة من التكنولوجيا وال

حث وزير األشغال العمومية، املتعاملين االقتصاديين على تحسين نوعية املنتوج الوطني، مشددا على ضرورة االستفادة  

من الخبرة األجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال األشغال العمومية، لالستفادة من الخبرات األجنبية الرائدة في 

وقال والي خالل إشرافه على انطالق فعاليات الصالون الدولي لألشغال .تكوين اإلطارات الجزائرية مستقبالهذا املجال و 

العمومية في طبعته الثالثة عشر، إن الجزائر أصبحت قبلة للمستثمرين األجانب في جميع املجاالت ملا تتوفر عليه من 

النمو االقتصادي، داعيا الشركات واملؤسسات الوطني إلى  ظروف مالئمة لذلك، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه رفع وتيرة

وكشف وزير األشغال العمومية، عبد القادر والي، عن  .لإلستفادة من التكنولوجيا لتطوير االقتصاد الوطني والنهوض به

تانسا »الية طتوقيع وزارته على اتفاقية تعاون بين الشركة الجزائرية للجسور واألشغال الفنية الكبرى واملؤسسة اإلي

وأضاف بأن هذه الشركة  .إلنشاء شركة مختلطة متخصصة في صناعة تجهيزات املنشآت الفنية الكبرى بالجزائر «تشياي

املختلطة جاءت لبعث التعاون االقتصادي بين الجزائر وإيطاليا، السيما في مجال األشغال العمومية، مشيرا إلى أن هذه 

والبد من تكثيف التعاون معها فهي من البلدان القالئل التي لم تغادر شركاتها الجزائر  األخيرة تعد شريكا مميزا للجزائر 

، أن الجزائر بلد أساس ي ليس فقط «غرازيانو دلريو»من جهته صّرح وزير املنشآت والنقل اإليطالي  .سنوات التسعينات

دم جال التكوين واملشاريع الجديدة التي تخفي إفريقيا وإنما أيضا في حوض املتوسط، وعليه قرروا تعزيز تعاوننا في م
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وأشرف الوزيران، أمس، على انطالق فعاليات  .تنمية البلد، مشيرا إلى أن نجاحات الجزائر هي نجاحات إيطاليا أيضا

 360الصالون الدولي لألشغال العمومية في طبعته الثالثة عشر، بقصر املعارض الصنوبر البحري، بمشاركة أزيد من 

 .لذي مّيزه مشاركة عدد معتبر من الشركات األجنبية الرائدة في مجال األشغال العموميةعارض، وا

 

 
 مالية /بنوك/بورصة 

 

 في تعليمة "مستعجلة" للمدير العام لبريد الجزائر

 بطاقة الهوية إجبارية لسحب أموال األقارب من الحسابات البريدية )الشروق اونالين(

تعليمة "مستعجلة"، إلى جميع املراكز واملكاتب البريدية، تأمرها بإلزام املعني بسحب أموال وجهت مؤسسة بريد الجزائر 

لغيره بإحضار نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ممضية لصاحب الحساب البريدي والتي يتم االحتفاظ بها مع الشيك 

  .مقابل تمكينه من املبلغ املدون بالشيك

ر العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح واملوجهة إلى املكاتب البريدية املقدر عددها بـ التعليمة املوقعة من طرف املدي

مكتب بريدي والخاصة بتطبيق اإلجراءات الجديدة، تهدف إلى القضاء على الغش واالستيالء على أموال األقارب،  3500

غرار منحة املجاهدين واملتقاعدين،  خاصة األزواج واألشخاص املسنين واملرض ى الذين يتقاضون منحا مختلفة على

حيث يضطر هؤالء بسبب وضعيتهم الصحية إلى إمضاء شيكات ألبنائهم بغرض سحب أموالهم، وتتحول في معظم 

 .األحيان إلى عملية االستيالء والغش عن طريق التزوير في اإلمضاء، تصل في العديد من الحاالت إلى أروقة املحاكم

والية، ملزمة بتطبيق  48املكاتب واملراكز البريدية عبر الـ   ء من بداية األسبوع املقبل فإنوعلى هذا األساس، وابتدا

اإلجراءات الجديدة التي أقرتها مؤسسة بريد الجزائر واملتمثلة في ضرورة إحضار نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

ئه املبلغ املدون بالشيك، وهو اإلجراء الذي لصاحب الحساب البريدي والتي يتم االحتفاظ بها مع الشيك، مقابل إعطا

يعطي مصالح البريد قرائن وأدلة ملموسة بأن السحب كان بعلم من صاحب الحساب البريدي مما يجنب أعوان 

 .الشبابيك البريدية املشاكل

حيث  ويعتزم بريد الجزائر إطالق شهر ديسمبر خدمة جديدة موجهة للمنازل من خالل "الساعي العون التجاري"،

سيتكفل بتسليم األدوية إلى املنازل وسحب الوثائق اإلدارية وجلب وتسليم امللفات اإلدارية وتحصيل الفواتير على 

 مستوى املنزل.

 

 تسهيالت ضريبية لوكاالت األسفار لتشجيع السياحة الداخلية ) واج(

 

اليوم األربعاء بقسنطينة بأنه سيتم منح صرح وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية، عمار غول، 

لفائدة وكاالت األسفار الجزائرية و ذلك في سياق مسعى الدولة لتشجيع  2016تسهيالت ضريبية و قروض بدءا من 

  السياحة الداخلية.

يدية عائشة لالذي زار بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بمعية الوزيرة املنتدبة املكلفة بالصناعة التق-ودعا الوزير 

يات إلى وكاالت األسفار عبر الوال  -طاغابو معرضا للمنتجات الحرفية منظم في إطار األسابيع املخصصة للمهارات املحلية

اإلتحاد مع بعضها من خالل إبرام اتفاقيات بهدف التقليص من التكاليف الذي ستستفيد منه األسر ذات الدخل 

 البسيط.
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لمسؤولين املحليين عن قطاعه الوزاري لالنخراط ضمن املسعى الرامي لتحقيق كما أعطى السيد غول تعليمات ل

ي هذا حيث طالب ف  "النوعية و التكوين و التأطير في مجال تسيير الهياكل السياحية و الفندقية على وجه الخصوص"

-مح الجزائر مما سيسالصدد مسيري هذه املؤسسات بالتعلم من تجربة املؤسسات األجنبية الناشطة في هذا القطاع ب

  ب "تصحيح بعض األخطاء". --حسبه-

تم  حيث  كما اعتبر الوزير أن قسنطينة حققت في السنوات األخيرة "قفزة نوعية هامة" في مجال املنشآت الفندقية

 إنشاء عدة هياكل جديدة في إطار املخطط الوطني لتنمية القطاع السياحي.

عاين السيد غول بمعية السيدة طاغابو و السلطات املحلية عدة مشاريع   قسنطينةوخالل جولته امليدانية بوالية 

حيث توجه إلى الخروب لالطالع على مدى   إلنجاز فنادق و كذا أخرى تجري عليها أشغال إعادة تأهيل بوالية قسنطينة

الخاص ينتظر أن يفتح غرف بادر بإنجازها متعامل في القطاع  104تقدم أشغال فندق ألكسندر و هي مؤسسة تضم 

  .2016أبوابه في شهر ديسمبر 

غرفة و هي مؤسسة تم استكمالها و من املزمع افتتاحها في نهاية الشهر  60كما زار منشأة فندقية أخرى "الباي" من 

  الجاري.

و تحديثهما  رميمهماكما تفقد الوزير الفندقين العموميين "بانوراميك" و "سيرتا" اللذين أطلقت أشغال إعادة تأهيلهما و ت

". وسيستلم فندق "بانوراميك" الذي 2015منذ عدة أشهر في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 

"قبل نهاية السنة الجارية" في حين سيفتتح فندق  --حسب املسؤولين املحليين للقطاع--توشك أشغاله على االنتهاء 

 ".2016سبتمبر  "في --يضيف ذات املصادر--"سيرتا" 

كلم أسفل أخاديد وادي  2،5للسماح بالسير على مسافة  1895كما عاين السيد غول درب السياح الذي دشن في 

حيث بلغ معدل تقدم أشغال   مليون د.ج 530بكلفة  2014الرمال و الذي يخضع ألشغال إعادة تأهيل منذ ديسمبر 

متر بين جسر الشالالت و مدخل مصعد  100مراحل و املمتدة على  (3املرحلة األولى من األشغال املقسمة إلى ثالث )

 حسب ما ورد في الشروح التي قدمت للوزير.  في املائة 80مالح سليمان 

حرفيين  6أشرف الوفد الوزاري بفندق ماريوت على حفل تكريم   وبعد أن زار معرض الصناعة التقليدية بقصر الثقافة

 نوفمبر من كل سنة(. 9بمناسبة اليوم الوطني للحرفي )

وأكدت بهذه املناسبة الوزيرة املنتدبة املكلفة بالصناعة التقليدية بأن مدينة قسنطينة التي تعد قطبا للصناعة 

ألف حرفي ينشطون بها تمكنوا من  13التقليدية بامتياز تشارك بشكل فعال في إنعاش االقتصاد الوطني على اعتبار أن 

 شغل. ألف منصب 30استحداث حوالي 

 

 فائدة لزبائن كناب بنك الراغبين في فتح دفاتر للتوفير)النهار اونالين(%0

 السحب واالطالع على الرصيد مجانا من امتيازات الخدمة الجديدة  

 سنوات قابلة للتمديد  5آالف دينار ومدة الصالحية تستمر لـ 5العملية تبدأ بـ   

، تسمح للمواطنين الراغبين في فتح «رأسمالي»، خدمة جديدة «ناب بنكك»أطلق الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط،  

دفتر للتوفير، إليداع أموالهم من دون الحصول على فائدة، في حين يحصلون على امتيازات خاصة بسحب األموال في 

د يفرض فوائ أي وقت وفي جميع الوكاالت البنكية من دون اقتطاع دينار واحد عكس النظام املعمول به حاليا والذي

وأعلن الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، عن إطالق الخدمة الجديدة لفائدة جميع  .واقتطاعات عن كل العمليات

املواطنين الراغبين في فتح دفتر توفير جديد، كما يمكن لجميع الزبائن القدامى الذين يملكون دفاتر توفير قديمة بتحويل 

ويمكن لجميع املواطنين املقيمين بأرض الوطن أو في الخارج االستفادة من الخدمة  .أموالها إليها من دون أي تكاليف
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سنوات قابلة للتمديد، وباملقابل يشترط في امللف تقديم شهادة  5وفقا للقوانين املعمول بها مدة صالحية دفتر التوفير 

ية املفعول، ترخيص من الولي بالنسبة ميالد، شهادة إقامة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة سار 

فوائد، إضافة إلى الحصول  % 0ومن بين االمتيازات التي يستفيد منها املوفر  .آالف دينار على األقل 5للقصر وإيداع مبلغ 

على البطاقة املغناطيسية ذات املقاييس العاملية مجانا، واالستفادة من كل العمليات البنكية مجانا سحب واالطالع 

وكان الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط  .ى الرصيد مجانا أيضا وفي جميع الوكاالت البنكية على املستوى الوطنيعل

ديسمبر القادم كآخر أجل لزبائنه لتغيير دفتر التوفير اليدوي ببطاقات مغناطيسية،  31، قد حدد تاريخ «كناب بنك»

ودعا الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط،  .الخدمات العصرية للبطاقةوذلك من أجل تمكين املوفرين من االستفادة من 

رين لديه الذين يملكون دفاتر توفير بالبنك، إلى التقرب من املؤسسة املالية في أقرب اآلجال، بغية تغيير دفاتر 
ّ
كافة املوف

، فإن العملية تتم على «ناب بنكك»وحسب الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط،  .التوفير اليدوية ببطاقات مغناطيسية

والية من الوطن، وذلك من أجل ضمان عصرنة دفاتر التوفير واالحتياط، وتسهيل  48مستوى وكاالت البنك املوجودة عبر 

رين
ّ
 .العملية على جميع املوف

 

 

 

 تجارة

 

 

 تنصيب مجموعة عمل ملراقبة السلع املستوردة )واج(

دراسة جدوى االجراءات التي اقترحتها وزارة التجارة في مجال مراقبة مطابقة تم امس الثالثاء تنصيب مجموعة عمل ل

 السلع املستوردة حسبما أفاد به اليوم االربعاء بيان من الوزارة.

وتهدف هذه الخطوة التي تأتي تبعا لتوصيات الوزير األول إلى "عقلنة الواردات وزيادة مراقبة حركة السلع" حسب نفس 

 املصدر.

 ذه املجموعة املتعددة القطاعات من ممثلي وزارات كل من التجارة واملالية والفالحة والخدمات الجمركية.وتتكون ه

إجراء جديدا مقترحا يتم تنفيذه بالتنسيق  15وفي هذا السياق قامت املجموعة بدراسة وثيقة لوزارة التجارة تحوي 

 مع مختلف الهيئات املعنية.

الوزارة على مجموعة من التدابير واالجراءات التي يمكن إضافتها إلى نظام املراقبة  وترتكز الخطوة املقترحة من طرف

 يضيف البيان.  الساري املفعول قصد تعزيزه على مستوى املراكز الحدودية

وبعد تقديم هذه الوثيقة الوزارية ملجموعة العمل من طرف مدير مكافحة الغش اتفق االعضاء على إمكانية تطبيق 

 ه التدابير في القريب العاجل.بعض من هذ

وتتعلق هذه التدابير بكيفيات منح رخص قبول املنتجات في التراب الوطني وبإعالم املستهلك وبشروط استيراد املنتجات 

 الصناعية وبتكاليف معالجة العينات في إطار عمليات املراقبة وفقا لشروحات نفس املصدر.

 تستدعي مراجعة بعض النصوص التنظيمية على املدى القصير.غير ان بعض التدابير االجرائية االخرى 

ويتعلق االمر االساسا بثالث مراسيم تنفيذية تخص كيفيات وشروط مراقبة مطابقة السلع املستوردة في الحدود, 

والفوترة , ومنح وصل النقل ووصل االستالم والفاتورة االجمالية وكذا كيفيات صناعة وتعليب واستيراد وتسويق 

 مستحضرات التجميل والنظافة الشخصية.

وفضال عن ذلك تسعى هذه الخطوة املقترحة ألن تكون اداة تقنية متعارف عليها عامليا ومطابقة التفاقيات منظمة 

 التجارة الدولية الرامية إلى عقلنة الواردات وتعزيز اجهزة مراقبة السلع في الحدود حسب البيان.
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موعة املختلطة بتسليط الضوء على اولويات هذه املرحلة من حيث مراقبة السلع في وعليه فقد قام أعضاء هذه املج

 الحدود.

وتتمثل هذه االولويات في ضرورية التنسيق بين الفاعلين املتدخلين في مراقبة السلع وإنشاء مركز معلومات وبيانات يتم 

ة تعاون الوثيق مع مصالح وزارة الفالحة وعصرنتشاركها بين مختلف الهيئات وكذا تعزيز رقابة املنتجات الفالحية بال

 وتأهيل هيئات الرقابة الحدودية.

وتتضمن هذه االولويات ايضا تأطير وتطهير عمليات استيراد السلع وتقوية انظمة رقابة املنتجات الصناعية ومكافحة 

 دخول السلع املقلدة إلى السوق الوطني.

ي بتنصيب فرقة مركزية للقيام بتحقيقات حول الشحنات املحجوزة نهائيا يذكر ان وزارة التجارة قامت االثنين املاض 

 على مستوى كبرى املوانئ التجارية.

وتتمثل مهامها االساسية في القيام بتحقيق وطني معمق على مستوى املوانئ واملوانئ الجافة واملطارات واملراكز األرضية 

 إلى يومنا هذا. 2015يناير  1حجوزة نهائيا في املوانئ التجارية منذ ومستودعات الجمارك بغية اإلطالع على مآل السلع امل

 
 

 تعاون

 

 بروتوكول اتفاق إلنشاء شرك مختلطة جزائرية ايطالية في األشغال العمومية )ولج(

ة يتم التوقيع مساء أمس الثالثاء بالجزائر العاصمة على بروتوكول تعاون بين الشركة الجزائرية للجسور واألشغال الفن

الكبرى و املؤسسة االيطالية تانساتشياي إلنشاء بالجزائر شركة مختلطة متخصصة في صناعة تجهيزات املنشآت الفنية 

 الكبرى.

وقد قع على الوثيقة باألحرف األولى الرئيس املدير العام للشركة الجزائرية للجسور و األشغال الفنية الكبرى رشيد 

سة تانساتشياي كلوديو دي ايشر بحضور وزير األشغال العمومية عبد القادر والي و بياسلي و الرئيس املدير العام ملؤس

 غرازيانو دلريو الذي يقوم بزيارة للجزائر تدوم يومين.  الوزير االيطالي للمنشآت و النقل

وايطاليا  ر و أوضح السيد والي عقب حفل التوقيع أن هذه الشركة املختلطة تأتي ل"بعث التعاون االقتصادي بين الجزائ

 السيما في مجال األشغال العمومية".

 كما أعلن الوزير إطالق اليوم األربعاء دورة تكوينية ينشطها خبراء ايطاليون لفائدة إطارات جزائرية في األشغال العمومية.

ذي سينظم لصالون الجزائر الدولي لألشغال العمومية ال 13و يرتقب تنظيم هذه الدورة التكوينية بمناسبة الطبعة ال

 نوفمبر بقصر املعارض )الصنوبر البحري( و الذي ستكون ايطاليا ضيف الشرف فيه. 22إلى  18من 

و من جهته صرح السيد دلريو على هامش توقيع بروتوكول االتفاق أن "الجزائر بلد أساس ي ليس فقط في إفريقيا و إنما 

 التكوين و املشاريع الجديدة التي تخدم تنمية البلد".أيضا في حوض املتوسط و عليه قررنا تعزيز تعاوننا في مجال 

و قال السيد دلريو أنه "لشرف كبير" أن يتم اختيار بلده ضيف شرف الصالون مشيرا إلى أن "نجاحات الجزائر هي 

 نجاحات ايطاليا أيضا. علينا مواصلة العمل دائما سويا و بشكل اكبر".

لي لألشغال العمومية املنظم تحت شعار "املنشآت القاعدية محور التنمية لصالون الجزائر الدو  13سيشارك في الطبعة 

 12عارضا أجنبيا يمثلون  167عارضا وطنيا و 193عارضا من بينهم  360االقتصادية: لنبني ونحافظ"ما ال يقل عن 

 دولة.

غال و ندونيسيا و ايطاليا و البرتو يشارك في هذه الطبعة كل من أملانيا و بلجيكا و الصين و اسبانيا و فرنسا و املجر و ا

 رومانيا و تونس و تركيا.
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 )واج( "سالل يبرز االرادة السياسية للجزائر و مالطا في بناء شراكة "معززة

 

أبرز الوزير االول عبد املالك سالل يوم االربعاء بالجزائر العاصمة االرادة السياسية املشتركة لكل من الجزائر و مالطا 

 بناء شراكة تعاون معززة.للعمل على 

و قال السيد سالل خالل في كلمة خالل لقاء بنظيره املالطي, جوزيف موسكات, توسع العضاء وفدي البلدين, ان اللقاء 

"يشهد على جودة عالقاتنا الثنائية وعلى إرادتنا السياسية املشتركة في العمل بكل طموح على بناء شراكة تعاون معززة 

 ة واملصالح التي تعود بالفائدة على بلدينا".وقائمة على الصداق

غير انه سجل ان التقدم الذي شهدته املبادالت التجارية خالل السنوات األخيرة بين بلدينا و ان كان "يدعو إلى االرتياح" 

واألعمال  ر فان مستواه "ال يرقى إلى األهداف الطموحة التي نتوخاها من تعاوننا السيما بالنظر إلى أهمية فرص االستثما

 املتوفرة بين بلدينا".

وأشاد باملناسبة, بوجود ممثلية لوكالة ترقية االستثمارات في الجزائر, معتبرا ذلك "مؤشرا على املشاركة االقتصادية التي 

 نقدر أهميتها ومبادرة نشجعها ونلتزم بمرافقتها من أجل ضمان نجاحها في محيط مالئم لالستثمار".

قاءات بين رجال األعمال الجزائريين واملالطيين, على غرار املنتدى االقتصادي الذي اعتبر نتائجه كما اشار الى ان الل

 األولية "إيجابية", ستسمح ب"فتح آفاق جديدة لشراكة تعود آثارها بالفائدة على اقتصاد بلدينا".

بإضفاء ديناميكية مجددة على  وفي هذا الصدد أكد السيد سالل أن الجزائر ومالطا "تمتلكان مؤهالت وقدرات كفيلة

 التعاون الثنائي في عدة قطاعات تتوفر على مزايا مقارنة".

واوضح ان مالطا تتميز بخبرة "ممتازة" في مجاالت السياحة وبناء السفن وإصالحها والبنوك والتأمينات وكذا في ميدان 

واعدة يجب استغالل إمكانيات الشراكة فيها التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال" و هي كما قال "كلها مجاالت 

 بشكل أمثل".

و يمكن توسيع الشراكة بين البلدين, كما جاء في كلمة السيد سالل, إلى قطاع الطاقة والطاقات املتجددة, و باالمكان 

 ايضا تطويرعالقات األعمال في مجالي املحروقات والبتروكيمياء.

الشراكة بين الجزائر و مالطا "طاملا أن اإلرادة السياسية املشتركة قائمة لتطويرها و عبر الوزير االول عن ثقته من "نجاح" 

 بهدف تدعيم التعاون الذي يعود بالفائدة على بلدينا".

  

 الجزائر و مالطا صانعتا سلم و امان

  

 يربط عاصمتيوللتأكيد على هذه اإلرادة, أشار السيد سالل إلى فتح قنصلية مالطا بالجزائر وكذا وضع خط جوي 

البلدين حيز الخدمة "قصد تعزيز تنقل األشخاص واملمتلكات في إطار ترقية التبادل الثقافي والتقارب البشري إلى مستوى 

 تطلعات شعبي البلدين".

و عن الجانب االمني قال الوزير االول ان الجزائر و مالطا اكتسبتا خبرات "يجدر تقاسمها بما يضمن تعزيز استقرار 

 املتوسطي الذي يشكل األساس الحضاري والبشري النتمائنا املشترك". الفضاء
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السلم بل وكذلك بهدف رفع التحدي الكبير   واشاد بمساهمة البلدين "بشكل فعال في مبادرات الوساطة من أجل ترقية

 املتمثل في مكافحة اإلرهاب الذي يهدد مصير املجتمع الدولي".

خطر "يتطلب التشاور املوسع لتحديد األهداف والوسائل وكذا التنسيق لتجسيدها وجدد التأكيد بان التصدي لهذا ال

مذكرا ب "نجاح" الجزائر في الوساطة الدولية بشأن األزمة في مالي, و استمرارها حاليا في بذل   بشكل فعال في امليدان"

اء األطراف املعنية من أجل التعجيل بإنشاملزيد من الجهود إليجاد حل سياس ي لألزمة في ليبيا, يقوم على الحوار بين كل 

 حكومة انتقالية في ظل احترام سالمة التراب الليبي.

و تطرق السيد سالل باملناسبة الى القمة حول رهانات الهجرة التي احتضنتها مالطا مؤخرا, مسجال انها تعكس سعي 

 تميزها" كون مالطا تعتبر كما يقال "ملتقى مالطا إلى الوساطة بحكم انتمائها املتوسطي و"روح التضامن والسلم التي

 بين عطر أوروبا ونفس إفريقيا".

وأكد أن الجزائر "تتقاسم االنشغاالت الناجمة عن الهجرة كونها بلد عبور يواجه هذه الظاهرة الحساسة ويعكف على 

ية التنمية في القارة تسويتها في ظل احترام الكرامة اإلنسانية" قبل ان يسجل ان هذه الظاهرة "نشأت عن إشكال

اإلفريقية الشائكة والتي أصبح من الواجب اليوم معالجة أسبابها العميقة, بصفة مستعجلة, في إطار تضامن دولي 

 وثيق".

وفي االخير تطرق الوزير االول إلى الوضعية في الشرق األوسط التي قال بانها "تشكل تحديا أمنيا كبيرا بالنسبة للمجتمع 

داعيا الى ضرورة العمل سويا اليوم من أجل رفع هذا التحدي الذي   إلى التطورات التي شهدتها مؤخرا"الدولي بالنظر 

 تنجر عنه انعكاسات جيواستراتيجية عديدة على األمن واالستقرار والسلم في العالم".

 

 مالطا تدعو إلى تعزيز تعاونها مع الجزائر )موسكات(   )واج(

جوزيف موسكات اليوم األربعاء بالجزائر العاصمة عن إرادة بلده في تطوير تعاونه مع الجزائر   عبر رئيس الوزراء املالطي

 في شتى املجاالت.

و صرح السيد موسكات خالل اجتماع مع الوزير األول، عبد املالك سالل، أن حكومته "تعمل على تعزيز تعاونها سواءا 

 للمتوسط السيما الجزائر".مع البلدان األوروبية أو مع بلدان الضفة الجنوبية 

وأوضح السيد موسكات أن مالطا تشاطر املقاربة الجزائرية في مجال التعاون الثنائي املتمثلة في وقف عدد من قطاعات 

 النشاطات األولوية و تشجيع إقامة شراكات تعود باملنفعة على الطرفين.

 مجاالت الصحة و السياحة و النقل و الخدمات و الطاقة.وأشار إلى أن الجزائر و مالطا اتفقتا على تعزيز تعاونهما في 

 وأضاف السيد موسكات أن البلدين اتفقا على ضرورة إعادة تفعيل لجنتهما املختلطة بهدف تعزيز تعاونهما.

 وشرع رئيس الوزراء املالطي اليوم األربعاء في زيارة رسمية تدوم يومين إلى الجزائر.

 

 ة في إطار شراكة جزائرية أملاني

 )الخبر( 2016الشروع في إنتاج أدوية السكري مع التصدير نحو إفريقيا في أفق 

، في إنتاج أدوية معالجة داء السكري ”نوفامارك“، في إطار شراكة جزائرية أملانية ”ميرك“شرع املجمع الدولي املتخصص  

يع ق السنة، مع التأكيد على إمكانية توسبالجزائر، كما برمج املجمع عمليات تصدير الحقة باتجاه بلدان إفريقيا في أف

 .سلسلة اإلنتاج إلى منتجات أخرى الحقا

 

مختلف الجرعات والسعات على مستوى ” الغليكوفاج“وشرعت الشركة املختلطة الجزائرية األملانية في إنتاج دواء 
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مليون وحدة  500ة لالرتفاع إلى مليون وحدة قابل 300الوحدة الصناعية ببواسماعيل بتيبازة بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ

دان بتصدير املنتوج إلى عدة بل” نوفامارك“سنويا في غضون سنة واحدة، ما سيفتح آفاقا للشركة الجزائرية األملانية 

، بارند ريكمان، لدى إشرافه على تدشين ”مارك“إفريقية، حسب تصريح عضو مجلس إدارة املجموعة الصيدالنية 

 .الوحدة

 

مستعد لتوسيع إنتاج مختلف األصناف الدوائية التي ينتجها في إطار الشراكة ” ميرك“ذاته أن مجمع  وأوضح املسؤول

وتحويل التكنولوجيا وتعزيز التواجد األملاني في الجزائر من خالل الصناعة الدوائية، مشيرا إلى أن وحدة بواسماعيل 

  .”كفاءات جزائرية مائة باملائة وموجهة للجزائريين”تعمل بـ

 

في السياق نفسه، كشف املسؤول األملاني عن الشروع في تجسيد مشروع صناعي ثاٍن يضمن إنتاج أدوية أمراض القلب 

  .والشرايين والضغط الدموي 

منصب عمل مباشر، مع تجهيز املصنع بتجهيزات  200مليون أورو وإنشاء  5ويقدر حجم االستثمار في املشروع األول بـ

  .ئةتراعي مقاييس حماية البي

 

 

 

 
 يقظة إعالمية

 

الصالون الدولي ملوردي املنتجات والخدمات البترولية : فضاء "هام" الكتشاف املشاريع اإلستثمارية 

 الناجحة )واج(

يمثل الصالون الدولي الخامس ملوردي املنتجات والخدمات البترولية الذي تتواصل يوم األربعاء فعالياته لليوم الثاني 

ضاء "هاما" إلكتشاف املشاريع اإلستثمارية ومعرفة عن قرب األفكار الناجحة على التوالي بحاس ي مسعود )ورقلة( ف

 حسب ما أفاد ل"وأج" طلبة جامعيون.  لولوج عالم اإلستثمار

ويرى هؤالء الجامعيون الذين قدموا خصيصا لهذا الصالون لإلطالع عن كثب من خالل أجنحته على كيفية تجسيد 

ا بهذا القطب البترولي أن هذه التظاهرة اإلقتصادية تسمح لهم بمعرفة املزيد عن األفكار اإلستثمارية الناجحة السيم

 خبايا عالم اإلستثمار وتنمي طموحاتهم لتجسيد مشاريع مستقبلية تخدم املنطقة وتساهم في دفع عجلة التنمية املحلية.

ين لية فضاء هاما للطلبة الجامعيويمثل هذا الحدث الصناعي وفضال عن كونه أرضية لعرض املنتجات والخدمات البترو

ممن يرغبون في ولوج عالم اإلستثمار واإلستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل 

وذلك من خالل اإلحتكاك بهؤالء املهنيين لتبادل   من أجل تبني أفكار إستثمارية ناجحة وتجسيدها على أرض الواقع

شاب جامعي    م -كما أوضح ل"وأج" الطالب أمين   في شتى املجاالت التي لها عالقة باملحروقاتالخبرات واملعارف 

 متخرج من جامعة قاصدي مرباح بورقلة.

ويطمح هذا الشاب الحامل لشهادة ماستر في املحروقات إلى تجسيد مشروع إستثماري في مجال صيانة العتاد 

اء معارفه حول هذا املجال الذي يتناسب مع طابع املنطقة الطاقوي وقدم خصيصا لهذا الصالون إلثر    البترولي

 والصناعي .
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وأعلم أن مشاريعهم املجسدة كانت مجرد فكرة    "هناك العديد من املستثمرين الشباب الذين ينشطون في هذا املجال

 لقيت الدعم واملثابرة فأصبحت مشروعا ناجحا" إستنادا لذات الطالب الجامعي .

وهم    ر هذا الشاب يطمح العديد من زمالءه الجامعيين الذين إلتقتهم "وأج" في هذه التظاهرة الصناعية الدوليةوعلى غرا

يزورون مختلف األجنحة ويجمعون مطويات تتعلق بمختلف أنشطة الشركات العارضة وطنية عمومية وخاصة وحتى 

بينها األمن الصناعي وحماية البيئة )معالجة املياه(  إلى تجسيد مشاريع إستثمارية مصغرة في عدة مجاالت من   أجنبية

والصيانة الصناعية واإلتصال عن بعد والبناءات الجاهزة والطاقات املتجددة وغيرها من املشاريع املالئمة لطبيعة هذه 

حاس ي ب املنطقة ذات الخصوصية البترولية السيما وأن معظم الشركات الخاصة العارضة في هذا الصالون ليس لها مقر 

 مسعود.

معرفة و    كما تشكل هذه التظاهرة الصناعية من جهة أخرى فضاء لإلحتكاك باملؤسسات العمومية الناشطة باملنطقة

يقول بعض الشباب من حاملي الشهادات الذين استفسروا على مستوى أجنحة العرض عن    فرص التشغيل لديها

 امج التنموية لهذه املؤسسات وعن شروط التوظيف.مناصب الشغل التي سيتم فتحها في إطار مختلف البر 

لإلشارة فإن فعاليات الصالون الدولي ملوردي املنتجات والخدمات البترولية في طبعته الخامسة املنظم من طرف شركة 

نوفمبر( يشهد مشاركة أكثر من مائة عارض وطني وأجنبي 19-17 -"بتروليوم أنتدستري كومونيكايشن" )حاس ي مسعود

 آالف زائر منهي . 10وينتظر تسجيل   عشر دول من 

 
 

)النهار  سوء فهم لدفتر الشروط من طرف املتعاملين جعل الجيل الثالث يسير بخطى السلحفاة

 اونالين(

 

دخلت الحكومة الجزائرية في سباق مع الزمن وبالتحديد انطالقا من مجلس الحكومة املنعقد بحر األسبوع الجاري،  

، بسبب 2016والذي تبين خالله استحالة اإلعالن عن ميالد تقنية الجيل الرابع التي كان من املفترض إطالقها مع بداية 

عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، إيمان  .الثالعجز املسجل من حيث االنتشار لتقنية الجيل الث

هدى فرعون، خالل مجلس الحكومة املنعقد الثالثاء املاض ي، برئاسة الوزير األول عبد املالك سالل، عدة مشاريع 

ة على نسخ منها، وتتضمن املوافقة على رخصة إلقامة واستغالل شبكة عمومي «النهار»مراسيم تنفيذية تحصلت 

للمواصالت الالسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات املواصالت الالسلكية للجمهور املمنوحة على سبيل التنازل 

، أكدت من خاللها تسجيل سوء فهم من طرف «موبيليس»و «جازي »الشهيرة باسم  «أوبتيموم تليكوم الجزائر»لشركة 

على  نشر تقنية الجيل الثالث، نتيجة التأكيد في دفتر الشروط املتعاملين الثالثة للهاتف النقال وثقل كبير في كيفية

ضرورة االعتماد على التغطية اإلقليمية التدريجية واستناده العتبارات تتعلق باملنافسة، األمر الذي جعل بعض الواليات 

رض التي تتعامن الوطن وبعض املناطق تشهد نقصا من حيث التغطية مقارنة بواليات ومناطق أخرى، وهي الوضعية 

ال نهاية السنة الجارية والتي  والقرار االستراتيجي للحكومة الرامي إلى الشروع في إطالق خدمات الجيل الرابع للهاتف النقَّ

كشرط مسبق أن تكون خدمة الجيل الثالث قد بلغت مستوى متقدما بما فيه الكفاية من االنتشار  «أي الخدمة»تعد 

وعليه، ولهذه األسباب، .تعاملين في التكنولوجيا الجديدة مجديا من الناحية اإلقتصاديةوالتغطية كي يصبح استثمار امل

 «أوبتيموم»فإن مشروع املرسوم التنفيذي الحالي يهدف إلى املوافقة على تعديل امللحق الثالث لدفتر شروط املتعامل 

خالل السنة الثالثة من منح الرخصة أي بهدف التعجيل في نشر شبكة الجيل الثالث وبعد موافقة من األخير، فإنه و 

، فإن املتعامل مطالب بالتعجيل في تغطية سبع واليات ويتعلق األمر بكل من تيبازة وبسكرة واألغواط وسيدي 2016
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أي خالل السنة  2017بلعباس وأم البواقي وتبسة والطارف، علما أن هذه الواليات كانت مبرمجة في بداية األمر سنة 

، فإن املتعامل 2017ارا من تاريخ منح الرخصة، أما بالنسبة للسنة الرابعة من عمر منح الرخصة أي الرابعة اعتب

مطالب بالتعجيل أيضا في تغطية سبع واليات أخرى وهي غرداية والنعامة وأدرار وتمنراست وإليزي وسوق أهراس 

مطالبة بنشر تقنية الجيل  «جازي »، وبذلك فإن 2018وخنشلة، حيث كان من املفروض تغطية هذه الواليات سنة 

هذا، وحسب مضمون امللحق الخاص باملرسوم التنفيذي، فقد تم تحديد  .2017والية مع نهاية  48الثالث على مستوى 

، «C3b»، بسكرة «C3a»، بسكرة «C2b»كتاريخ أمام هذا املتعامل للشروع في تغطية والية تيبازة  2016شهر جويلية 

 «جازي »إلى ذلك، فقد تم تحديد شهر ديسمبر الداخل كتاريخ أمام  .«C4»سيدي بلعباس وأم البواقي وتبسة والطارف 

 .لواليات سوق أهراس وخنشلة «C4»و «C3b»ملباشرة عملية تغطية واليات غرداية والنعامة وأدرار وتمنراست وإليزي 

 .لة تغطية الواليات التي يجب تغطيتها خالل السنوات األربع األولىأما خالل السنة الخامسة، فإن املتعامل ملزم بمواص

 والية 48في  «3G»لنشر  «موبليس»آخر أجل أمام  2016ديسمبر 

 48، فسيكون األخير ملزما بضمان تغطية «موبيليس»أما املرسوم التنفيذي الخاص باملتعامل الوطني للهاتف النقال 

، كما سيكون ملزما بالتعجيل قدر اإلمكان في ضمان تغطية 2018بدال من  2017ة والية بتقنية الجيل الثالث مع نهاي

  .2016وذلك بداية من جويلية  «C4»وتيسمسيلت وخنشلة  «C3b»ثالث واليات، ويتعلق األمر بتندوف 

 

 
 

 2016املفاجأة .. نواب الشعب سيقولون "نعم" لرفع األسعار في 

 ..)البالد(2016جانفي  01الجزائريين بداية من هذه هي الزيادات التي تنتظر 

، 2016من الشهر الجاري،في مناقشة مشروع قانون املالية لسنة  22يشرع نواب الغرفة السفلى في البرملان، بداية من 

الذي من املنتظر أن يثير جدال واسعا داخل مبنى زيغود يوسف، وذلك بسبب الزيادات التي تضمنتها بعض املواد واسعة 

  االستهالك على غرار الوقود والكهرباء.

وفي الوقت الذي توعد عدد من نواب التشكيالت الحزبية بمعارضة مشروع القانون، وخوض معركة في البرملان من 

 كشف موقع كل ش يء عن الجزائر  أجل سحب املواد التي تتضمن الزيادات في األسعار التي سيدفعها املواطن البسيط.

كتلتي حزبي األغلبية في البرملان األفالن و األرندي عزم نواب الحزبين التصويت باملوافقة على نقال عن مصادر من 

 .2016املشروع، ما يعني إقرار هذه الزيادات التي من املنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 

يادة في سعر املازوت والتي كانت وخلص أعضاء لجنة املالية بالبرملان، أمس األربعاء، إلى حذف دينار واحد من الز 

، مقابل إضافة الدينار 2016بدينارين للتر الواحد، وفق ما جاء في مشروع قانون املالية لسنة   الحكومة قد حددتها

 5دنانير بدل  6دنانير بدل أربعة، و 5املحذوف لسعر البنزين بأنواعه الثالثة، لتصبح الزيادة في سعر البنزين العادي 

  سعر كل من البنزين املمتاز والبنزين دون رصاص.دينار في 

مواد هي مثار جدل ونقاش بين البرملانيين و السياسيين .. وهي النقاط املتعلقة  6على  2016ويحوي قانون املالية لسنة 

العقار السياحي  وبيع أساسا بالزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء واملاء، و كذا املادة املتعلقة بالتنازل 

 و السماح للبلديات ببيع عقاراتها

 

 
 


