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 االفتتاحية 
 

ّالنص الكامل لحديث الوزير األول، السيد عبد املالك سالل لوكالة االنباء الجزائرية )وأج(

ّ

خص الوزير األول عبد املالك سالل اليوم السبت واج بحديث تطرق فيه بموضوعية للمسائل واآلفاق االقتصادية 

 ديث:للجزائر والى ظاهرة اإلرهاب الذي يضرب العديد من البلدان. فيما يلي نص الح

  

 ؟2015سؤال: ما هو الوضع االقتصادي للبلد سنة 

ستعرفان أشد مستويات انخفاض األسعار. وقد  2016و  2015الوزير األول : توقع محللو السوق النفطية أن سنتي 

 % 48أكدت األشهر العشرة األولى هذا التوجه. بالنسبة للفترة املمتدة بين يناير و اغسطس تراجع سعر البرميل بنسبة 

 (.% 44-و نتيجة لذلك سجلت مداخيلنا من تصدير املحروقات انخفاضا من نفس القبيل ) 2014مقارنة بسنة 

لقد شهد بلدنا تراجع إيراداته الخارجية بالنصف تقريبا في بضعة أشهر و ذلك ما يعكس قوة الصدمة التي تعرض لها 

يتين من الركود االقتصادي. بالرغم من ذلك نحن صامدون. االقتصاد الجزائري الذي هو في مرحلة إعادة البناء بعد عشر 

فالقرارات الشجاعة و املتبصرة لرئيس الجمهورية جعلت الحكومة اليوم في وضع يمكنها من مواجهة الظرف من دون 

 االضطرار للمديونية و مع توفرها على هامش مناورة مالية.

 الصرف و موارد صندوق ضبط اإليرادات ما تزال جيدة. فبالرغم من االنخفاضات املعتبرة فإن مستوى احتياطات

أما التضخم الذي سجل ارتفاعا في بداية السنة فقد تم التحكم فيه و قد أخذ منذ الثالثي الثاي منحى تنازليا ليستقر 

 كما تم اعتماد منهج ترشيد النفقات و التحكم في التجارة الخارجية.  .% 5عند 

وانخفاض  % 11ر3انخفاضا الواردات بنسبة   2014في هذا املضمار نسجل مقارنة بالنسبة لنفس الفترة من سنة 

 .% 9ر3في حين شهدت موارد امليزانية العادية زيادة ب % 5النفقات العمومية ب

اء على مستويات معتبرة ( فيما تم اإلبق2014مقارنة بسنة  % 22ر7كما واصلت االعتمادات املوجهة لالقتصاد زيادتها )+

 مليار دج وذلك بغرض تمكين االستثمار الوطني. 730من السيولة لدى البنوك بأكثر من 

. من الصعب تحقيق الهدف % 3ر8ب  2015و  2014أما نمو الناتج الداخلي الخام فقد سجل نسبة متساوية بين سنتي 

 لبلوغ هذا األداء. لكننا مجندون جميعا % 4ر6ب  2016املحدد في قانون املالية 

في مجمل القول اعتبر أن الوضع ليس بالسهل و أن الصعوبات حقيقية مع آفاق تطور غير واضحة لكن من الناحية 

 االقتصادية فإن الجزائر تتحمل الصدمة النفطية بشكل أحسن من كثير من البلدان األخرى.

على حالها أو انتهاج سياسة االنتظار التي ستكون عواقبها  ال يمكن بأية حال من األحوال أن يبرر هذا الوضع بقاء األمور 

وخيمة علينا.يجب أن نتحرك اآلن و معا إلحداث تحول اقتصادنا نحو خلق الثروات و مناصب الشغل ألنه حتى لو 

و  ةعادت أسعار املواد األولية إلى مستويات مرتفعة في املستقبل فإنها لن تكفي لتغطية حاجيات التنمية االجتماعي

 االقتصادية املستقبلية لبلدنا.

  

 سؤال : ما هي اآلفاق؟

الوزير األول : املعادلة بسيطة. لقد شيدت الجزائر منذ استقاللها نموذجا سياسيا واجتماعيا تبقى متمسكة به و ال 

 اء منهم.الضعف تريد بأية حجة كانت التخلي عنه. الجزائريون يريدون أن تبقى دولتهم سيدة في قراراتها و متضامنة مع
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نحن نرفض الرجوع الى سنوات الندرة أو وقف مشاريع التنمية االجتماعية و االقتصادية الجاري إنجازها عبر الوطن. 

يجب أن نجد الوسائل للحفاظ على مستوى معيشة الجزائريين و قدرتهم الشرائية و ذلك في سياق يتسم بتراجع مواردنا 

 الخارجية.

ذج له كلفة كنا نتحكم فيها إلى حد اآلن من خالل استغالل ثرواتنا الوطنية التي لم يعد بإمكانها فالحفاظ على هذا النمو 

في املستقبل أن تضمن ديمومته. فعلينا إذن البحث عن النمو في مجاالت آخري أي في الفضاء االقتصادي الحقيقي 

 مفتاح النجاح.  سواء كانت عمومية أو خاصة  حيث تمثل املؤسسة

و نحن نفكر في توسيعه آلفق  2019نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خالل تصور واضح الى غاية سنة  ذلك هو 

 .2030سنة 

إن األمر ال يتعلق بخيار اقتصادي واحد من بين عدة خيارات أخرى. إنه مسعى حيوي بالنسبة ملستقبل بلدنا حيث 

بل عيش من عرقنا. فالقيام باالستثمارات املنتجة في املستقينبغي أن نتعلم فيه جميعا كيف نعيد للعمل قيمته وكيف ن

يقع على عاتق املتعاملين االقتصاديين وليس على عاتق الدولة التي عليها أن تضطلع بمهام التنظيم والتضامن مع 

 الطبقات املحرومة من السكان.

الذي زكاه الشعب الجزائري بأغلبيته  أذكر أن بناء هذا االقتصاد البارز يشكل عنصرا مركزيا في البرنامج الرئاس ي

الواسعة و الذي شكل املرجع الوحيد لحكومتنا خالل إعداد مخطط العمل الذي عرض على البرملان للمصادقة. فكل 

وزير يعمل بتنسيق من الوزير االول وتحت السلطة املباشرة لرئيس الجمهورية على تنفيذ خارطة الطريق في حدود 

 ذلك في إطار تصور شامل و منسجم خالفا ملا قد يتم زعمه.صالحياته القطاعية و 

املباشرة الوطنية أو األجنبية يشكل معركة يومية و منافسة شرسة بين البلدان ألنه ال يجب  كما أن جلب االستثمارات 

ون املشاركة عأن ننس ى أننا لسنا وحيدين في هذا العالم الذي تطغى عليه املصالح.علينا أن نتعلم كيف نقبل بمن يستطي

 في تنمية بلدنا و كيف نجلبهم إلينا.

جيات و السياحة و تكنولو  فاإلجراءات التي نتخذها لتشجيع اإلنعاش االقتصادي السيما في قطاعات الفالحة و الصناعة

و التزامات السلطات العمومية  51/49اإلعالم واالتصال تؤطرها على الدوام عناصر أساسية مثل حق الشفعة و قاعدة 

 على الصعيد االجتماعي.

 اود أن أوضح في هذا املقام و بغية تفادي أي جدل أو مزايدة أن تعديالت أسعار املقررة للمنتوجات الطاقوية لن تمس

بأية حال من األحوال صغار املستهلكين أو سكان مناطق الجنوب. فأكبر جهود االقتصاد في اإلنفاق تبذل على مستوى 

 التسيير و ترشيد تنفيذ ميزانية الدولة.

فااللتفاف الوطني حول هذا املسعى االقتصادي التجديدي ضروري ألنه إذا كان من الحسن معرفة الى أين نسير فمن 

أخذ الوجهة معا. نحن نعير أهمية قصوى للتضامن الوطني و التشاؤم بال سبب مدمر .سنستمر في تفضيل األحسن أن ن

 الحوار الهادئ و الهادف مع كل الجزائريين بال استثناء.

  

 سؤال : مازال اإلرهاب يضرب و يهدد العديد من البلدان. ما هو تقييمكم؟

املأسوية التي أملت بالعالم مؤخرا تؤكد مواءمة التحليالت و املواقف الوزير األول: من املؤسف أن نسجل أن األحداث 

الجزائرية حول عدد من املواضيع مثل اإلرهاب والتراجع الخطر حول ما سمي بالربيع العربي و خطر تفكيك البلدان 

 وأهمية الوحدة الترابية للدول و سيادة الشعوب بعيدا عن أي تدخل.
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لي إلحاق الضرر قد ازدادت بشكل محسوس على إثر الصالت التي نسجتها مع الجريمة فقدرة الجماعات اإلرهابية ع

العابرة لألوطان و كل أنواع التهريب. فاملجرمون و اللصوص هم الذين يخلقون أوضاع الالأمن و الفوض ى و يستغلونها 

 ملضاعفة قواهم و خدمة مصالحهم .

أو ديانة ما. التفكير على هذا النحو يخدمهم و يخدم مخططاتهم إنه لخطأ جسيم اعتبارهم مقاتلين في سبيل عقيدة 

الجزائر لم تنفك تدعو للتخطيط و التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب من خالل تجفيف منابع تمويله   اإلجرامية.

 السيما من خالل منع دفع الفدية ومكافحة تهريب األسلحة واملخدرات و ظاهرة االتجار بالبشر.

لضروري أيضا تشجيع مسارات السياسية السلمية والشاملة في البلدان العربية واإلفريقية للتمكين من إحالل من ا

حكومات قوية و شرعية قادرة على فرض هيبة الدولة و بسط دولة القانون على سكان و أقليم كانت لحد اآلن رهينة 

 جحافل القتلة و املهربين.

رهاب في كل مناطق العالم فإنني مشاعري العميقة تتجه نحو جاليتنا الوطنية و إذ أعرب عن تعاطفي مع ضحايا اإل 

املقيمة بالخارج و التي يتشاطر أفرادها قلق سكان البلدان التي يقيمون بها و يواجهون في الوقت ذاته وضعيات خلط 

انبهم يساندهم في هذه املحنة و و اقول لهم أن بلدهم الى ج  غير مبررة و يتعرضون ملظاهر معاداة األجانب و العنصرية

 يؤكد لهم دعمه املطلق و الثابت.

السلطات املعنية باألمن الوطني والسيما الجيش الوطني الشعبي ومصالح األمن تبقى مجندة وملتزمة من أجل الحفاظ 

 على سالمة املمتلكات واألشخاص عبر كامل التراب الوطني.

 

 في ظل  استمرار تدني أسعار النفط على املدى القصير 

ّبناء اقتصاد بديل ضرورة حتمية )الشعب(

ع الخبراء استمرار معاناة أسواق النفط العاملية من تدني األسعار طيلة السنة املق
ّ
جزائر بلة، مما يؤكد نجاعة خيار اليتوق

في إرساء منظومة اقتصادية متحررة على اعتبار أن السوق يشهد حالة إشباع متخمة بالعرض، لكن هذا ال يمنع من 

إمكانية تسجيل تحسن طفيف في األسعار غير أن هذه األخيرة لن تعود إلى سقف عالي حتى مع حلول فصل الشتاء، 

ألسعار بسبب العرض الكبير للدول األكثر إنتاجا في منظمة األوبيب وخارجها، لذا الجزائر حيث يكثر الطلب وتنتعش ا

مدركة جيدا ألبعاد استمرار التدني على املدى القريب أي خالل السنتين املقبلتين وتعتبرها فرصة االنطالق الفعلي نحو 

   تغيير إستراتجيتها إلى االقتصاد البديل القائم على االستثمارات.

أهم ما يتفق عليه الخبراء أنه على املدى القصير جميع املؤشرات التي توحي بتوازن السوق مازالت غير واضحة املعالم، 

في ظّل تحديات وصعوبة تصحيح مسار السوق أمام سلسلة األزمات االقتصادية واألمنية التي تعصف بالعديد من 

فة عديدة تؤثر على التنمية والنهوض باملجتمع وتبقى الدولة عرضة الدول. وال يخفى أن التبعية البترولية لها مساوئ م
ّ
كل

للتضرر من أي انهيار مفاجئ أو انكماش غير منتظر ألسعار الطاقة، لذا تعكف الجزائر في الوقت الحالي على الشروع في 

رتكز على اد البديل الذي يالتخلص من التبعية الكبيرة إليرادات الطاقة وتهيأ مرحلة االنطالق الفعلي نحو بعث االقتص

االستثمارات اإلنتاجية البعيدة عن الضوضاء واملزايدات أمام التزام السلطات العمومية بتجهيز املناطق الصناعية بعد 

ستة أشهر للحسم في مسالة العقار، وبدورها املنظومة البنكية مدعوة أكثر من أي وقت مض ى لالنخراط بقوة في املعركة 

 التنموية.

 

 ار األقوى واألكثر تأثيرا الخي

وبخصوص الجزائر وكيفية مواجهتها لتبعيات انهيار أسعار النفط وأمام الوضعية االقتصادية الحالية، لم تكتف بالدفاع 



 

 6 

عن حظوظها في السوق من خالل تكثيف الحوار واالتصاالت الحثيثة مع الدول العضوة في األوبيب وحتى خارج األوبيب 

حاولة إيجاد حلول وسطى تمنع من تسجيل املزيد، بل أيقنت أهمية التخلص من عب  التبعية وعلى رأسها روسيا مل

النفطية واستبدالها بثروة القيمة املضافة من خالل قطاعات الصناعة والفالحة والسياحة التي ينتظر منها نهضة قوية 

باإليجاب على حماية قيمة الدينار تجعل من إيرادات املحروقات ثروة إضافية ترفع من احتياطي الصرف وتنعكس 

وتحّقق رفاه الجبهة االجتماعية. وتشكل الصناعة الخيار األقوى واألكثر تأثيرا في رفع نسب النمو، لكن يجب أن تستجيب 

ملعايير الجودة وتكون ذات تنافسية محلية ودولية،ال يجب أن يسمح في ظّل املزايا املتوفرة لالنفتاح على االستثمار خاصة 

لعقار الصناعي وتحفيزات االستثمار ونمو تدفق قروض البنوك بشكل تدريجي للمؤسسات الطفيلية بأن تتسرب ا

وتستحوذ على امتيازات معتبرة التي يجب أن تذهب للمؤسسات اإلنتاجية ذات اإلستراتجية الواعدة والرؤى البعيدة 

غير ن تدمج في املنظومة االقتصادية ال تبقى منعزلة و التي فعال تضيف للصناعة الوطنية، وفيما يتعلق بالفالحة يجب أ

منظمة ألن بإمكان العديد من املنتجات الفالحية بفضل جودتها العالية أن تنافس في األسواق العاملية، لكن يشترط 

كون ت االنتظام في التمويل ودفاتر الشروط صارمة في التعامل مع املستفيدين من املزايا والتحفيزات واملنتج يجب أن

نظرة اقتصادية ذات رؤية بعيدة. وتتطلع السياحة إلى احترافية حقيقية وتحتاج إلى مهنيين من طراز عالي يتمكنون من 

قلب معادلة السياحة من خالل جلب السياح وليس عن طريق تصديرهم. واالقتصاد الوطني كذلك في حاجة إلى تكريس 

اءات دون استثناء لالنخراط في املعركة التنموية، باملوازاة مع االنطالقة املزيد من الشفافية ودعوة جميع السواعد والكف

الراهنة والتوجه نحو بناء القاعدة االقتصادية الصلبة والتي تحتاج إلى املزيد من جهود مكافحة الفساد وإرساء صرامة 

 حد.الرقابة على التمويالت والجباية والسير نحو التقليص من السوق املوازية إلى أقص ى 

 

 انكماش األسعار يرهن االستثمار

ويجري الحديث حول توقع تراجع استثمارات قطاع النفط التقليدي إذا استمرت أسعار الذهب األسود في االنكماش 

دوالر للبرميل  45بسبب كلفة االستثمار الباهظة، علما أن متوسط سعر البرميل خالل الشهر الجاري لم يتعّد حدود الـ 

ى األسعار حسب تقدير الخبراء ال تخدم املهتمين بالتنقيب واالستثمار في مجال الطاقة، فإذا تراجعت الواحد، ومستو 

األسعار وانخفضت إلى أقل من كلفة اإلنتاج يتوقف االستثمار الجديد لدى بعض الدول، لكن وباملقابل بعض الدول 

 تأبه بها وما يهمها الهيمنة على السوق وعدم التذبذباألخرى ذات اإلنتاج القوي واملغرق للعرض لن تتأثر بالتكلفة ولن 

في عرضها الكبير. والجدير باإلشارة فإن الشركات الكبرى املهتمة باالستثمار من خالل التنقيب واالستكشاف والتكرير في 

لى ع حقول النفط التقليدية في مناطق بعيدة وأحيانا محفوفة باملخاطر األمنية، ستحسب ألف حساب قبل إقبالها

خوض مغامرة االستثمار، ولعّل تدني األسعار يقلص دون شك من شهيتها كون األرباح التي طمحت لتحقيقها لن تكون 

في املتناول لذا تحجم عن اإلقبال. وجاء اقتراب عودة إيران إلى ساحة العرض ليضاعف من مخاوف تسجيل املزيد من 

لتقليص من حظوظ انتعاش األسعار. لكن ومع كل ذلك لم تتوقف التراجع بسبب اإلمدادات الجديدة التي من شأنها ا

مليون برميل يوميا،  31.7الجزائر عن لعب دور دبلوماس ي مهم خاصة في ترميم األوبيب التي يبلغ معدل إنتاجها نحو 

دول لحيث بذلت جهودا كبيرة للتنسيق مع شركائها لتحقيق العديد من األهداف الجوهرية، من بينها حماية حظوظ ا

وحصصها وكذلك على صعيد مواجهة اضطراب السوق في ظّل عدم تكافؤ الفرص بين أصحاب اإلنتاج الكبير واملتوسط، 

ولن توقف الجزائر من مساعيها التي تصّب في حماية مصالح دول األوبيب واملتمثلة في الحفاظ على سعر منصف ال 

 يكبد هذه الدول الخسارة.

 

 تلغي التوقعات؟ الطاقة غير التقليدية ..هل
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ماليين برميل  110وعلى املدى البعيد تذهب التوقعات إلى ترقب ارتفاع الطلب العالمي على البترول إلى ما ال يقل عن 

 60مليون برميل مسجل في الوقت الحالي. علما أن األسعار تراجعت بنحو  93منتقلة من  2040يوميا في آفاق عام 

ر على اقتصاديات الدول املصدرة  ، حيث2014باملائة منذ منتصف عام 
ّ
بدأت األسعار في التراجع املفاجئ واالنهيار الذي أث

والتي يعتمد اقتصادها على املوارد النفطية، لكن تشير التقديرات أن هذا االرتفاع في الطلب العالمي املرتقب على املدى 

. وال يجب أن 2040من الفترة الراهنة وإلى غاية عام  تريليونات دوالر  10البعيد، يحتاج إلى استثمارات تناهز قيمتها الـ 

يغفل بروز طاقة غير تقليدية يمكنها التقليص كثيرا من الطاقة التقليدية خالل الثالثة عقود املقبلة، أمام االهتمام 

من الذي أبدته عدة دول في استغالل كمرحلة أولى للغاز الصخري والدراسات واألبحاث الجارية من أجل التقليص 

تكلفة وأضرار االستغالل لهذا املورد الباطني الجديد، لكن هل فعال بإمكان هذه الطاقة أن تلغي جميع التوقعات 

 وتسيطر تدريجيا على املنتوج النفطي التقليدي وتزيحه من منافستها من السوق؟

  

 

 

 

ّ

ماعي حول الوضع االقتصادي سيعرض االثنين املقبل تقرير املجلس الوطني االقتصادي و االجت

ّ)النهار أونالين(

ة املقبل تقريره الظرفي عن الحالة االقتصادية و االجتماعي سيعرض املجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي يوم االثنين 

لي وكاالت منظمة األمم أمام أعضاء الحكومة وممثلي املؤسسات املالية الوطنية وبحضور أرباب العمل و خبراء و ممث

املتحدة في الجزائر. و أكد املجلس في بيان له أنه "نظرا للظرف املعقد الذي تعرفه الساحة الدولية وخاصة بسبب 

التغيرات الناتجة عن الصعوبات التي تعرفها سوق النفط سيتم تقديم التقرير بشكل غير معتاد". ويعتزم املجلس اجراء 

عمل متخصصة درست بشكل دقيق املجاالت االقتصادية الكبرى مما يتيح املجال لقراءة حوار مفتوح في اطار فرق 

ومن املنتظر أن يدور النقاش حول الوضع الدولي والتوازنات الداخلية و  صائبة لألوضاع الحالية يضيف املجلس. 

كما   ي يعرفها الناتج الداخلي الخام. الخارجية والحالة املالية للبالد اضافة الى حالة التجارة الخارجية و التطورات الت

ستكون السوق الحقيقية واألسعار والتضخم و حالة البيئة واملجتمع من بين النقاط التي ستناقش خالل هذا اللقاء. و 

سيحضر اللقاء أعضاء الحكومة و محافظ بنك الجزائر وأرباب العمل و النقابات إضافة إلى منظمات ممثلة للمجتمع 

 .اء و شخصيات مستقلة يضيف نفس املصدراملدني وخبر 

 

 بسبب احتكار الدولة ملادة الكحول 

ّمصانع العطور مهددة بالغلق في الجزائر )الخبر(

ّ

تسبب احتكار الدولة ملادة الكحول الالزمة إلنتاج املواد العطرية، في توقف العديد من الوحدات الخاصة إلنتاج العطور 

استيراده وبيعه ألصحاب الوحدات اإلنتاجية بأسعار باهظة جدا مقارنة بسعره في السوق وتسريح عمالها، ناهيك عن 

 .العاملية

، فإن وحداتهم تعاني منذ شهور ندرة حادة في مادة الكحول ”الخبر”حسب بعض منتجي العطور بالوادي، في تصريحات لـ
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كدوا أن تأخر عملية تزويدهم بمادة الكحول التي الذي مازالت الدولة تحتكره وتستورده من بعض البلدان األوروبية. وأ

طال أمدها منذ شهور، أحدثت لهم أضرارا بليغة في إنتاجهم وكساده، حيث قامت عدة مصانع إنتاجية بتسريح عمالها، 

 .فيما لجأ البعض اآلخر إلى توقيف نشاط العمال مع دفع أجورهم بانتظار حلول الفرج

دينارا جزائريا، بينما تبيعه  80لتر الواحد من مادة الكحول خارج الضريبة ال يتجاوز وأوضح هؤالء أن السعر العالمي ل

دينار، مشيرين إلى أن ارتفاع السعر إلى  145مصلحة الكحول التابعة للمديرية العامة للضرائب بعد استيراده بسعر 

 ارج الوطن لالستثمار هناك لالستفادةهذه الدرجة يجعل العديد منهم يفكرون بتحويل وحداتهم اإلنتاجية إلى بلدان خ

من انخفاض السعر، ثم الحقا تصدير منتوجاتهم العطرية إلى الجزائر، على غرار الكثير من املنتجين من خارج الوطن، 

حيث يقوم املستوردون باستيراده ثم بيعه داخل الجزائر بأسعار أقل من أسعارهم، ما جعل اإلنتاج الوطني للعطور 

 .ضربات موجعة جراء منافسة أسعار العطور املستوردة يتحطم ويتلقى

واعتبر املعنيون أن هذا الوضع املتدهور إلنتاج العطور الجزائرية ال يبشر بمستقبل واعد إلنتاجها محليا، مع إمكانية 

يع ب تصديرها للخارج وجلب العملة الصعبة، مادامت الجزائر هي الوحيدة في الفضاء املتوسطي التي مازالت تحتكر 

 .كحول العطور دون حتى توفيره بالكميات الالزمة في السوق وتركته في أيدي السماسرة ليحددوا أسعاره كما يريدون 

وحسب عدد من املنتجين، فإن الجزائر ورثت من فرنسا النظام الضريبي وعرف عدة تغييرات وتعديالت، إال ما تعلق 

اله لألسف، كما قالوا، رغم أن من أنشأ نظام حركة الكحول وهو بمادة الكحول املوجه للعطور فإن األمر ظل على ح

  .فرنسا قد تخلى عنه لصالح الخواص وأبقى فقط على عملية مراقبته من بعيد

وتساءل هؤالء املنتجون عن املستفيد من تعطيل منتجي العطور الجزائريين وتسريح العمال، إذا لم يكن ذلك لصالح 

 .تثمار املحلي في وجه املستثمر الجزائري املستوردين وغلق أبواب االس

 

 

 :"وزير السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة اإلقليم عمار غول لـ"الشروق

ّألف سرير في طور اإلنجاز )الشروق اونالين( 500فندق و 1100

ّ

ي هامش مشاركته فيقدم وزير السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة اإلقليم عمار غول، في هذا القاء مع الشروق على 

الندوة الرابعة للمنظمة العاملية للسياحة بتونس، أهم اإلنجازات التي شرع فيها بدائرته الوزارية، ويذكر أن طاقة 

فندق من فئة  100فندق الخدمة منها  1000ألف، بدخول أزيد من  500ألف سرير إلى  100االستيعاب سترتفع من 

 .خمسة نجوم

  رية في الندوة الدولية ملنظمة السياحة العاملية املنعقدة بتونس؟ما رمزية املشاركة الجزائ

للجزائر أن تغيب عن لقاءات دولية، خاصة اللقاءات التي تجرى تحت إشراف املنظمة العاملية للسياحة، ال   ال يمكن

ن تجارب اآلخري ننس كذلك أن الجزائر تغتنم وجودها على كل مستوياتها من خالل االحتكاك باآلخر، واالستفادة من

 . ومعارفهم، حتى نبني الواجهة السياحة الجزائرية

 تراهنون على السياحة كبديل، لكن يبقى الجذب السياحي ضعيفا مقارنة بدول الجوار تونس واملغرب، ملاذا؟

سنة  60من املغالطات في داخل املجتمع أن نقارن أنفسنا باملغرب وتونس، ألن هاته الدول وضعت قطاع السياحة قبل 

 .كقطاع اقتصادي له األولوية، ونحن وضعنا القطاع السياحي كأولية في سنوات قليلة فقط
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القطاع السياحي كان على الهامش ولم يكن أبدا قطاعا حيويا ويساهم بقوة في االقتصاد الوطني، واآلن القطاع في قلب 

قات، لكنه قطاع مساهم وفعال، إضافة إلى االقتصاد، هنا وجب التأكيد كذلك أنه ال يمكن أن يكون بديال للمحرو 

 .الفالحة والصناعة والخدمات واقتصاد املعرفة، هذه هي الركائز األساسية لبناء اقتصاد خارج املحروقات

 هل هنالك اآلن إستراتيجية حكومية خاصة بالسياحة، أم أن األمر مقتصر على دائرة وزارية واحدة؟

رانية والسياحة، لنا جوانب ايجابية في االنطالق بقوة لوضع السياحة كقطاع سيادي اآلن على مستوى وزارة التهيئة العم

بامتياز، وهذا عبر ربط السياحة بتهيئة اإلقليم وهو أمر هام جدا، ألن قطاع السياحة ملا كان على هامش االقتصاد، 

رى، واآلن ومن خالل ربط السياحة كان القطاع يحتاج إلى كل القطاعات، وكانت السياحة تحت تأثير كل القطاعات األخ

يستشرف ويقيم املخططات التوجيهية للقطاعات الوزارية   قطاعا وزاريا، 21بقطاع تهيئة اإلقليم، صار هو الذي يؤطر 

 .األخرى 

 موضعنا برنامجا هاما جدا في إطار املخطط التوجيهي، املندرج في إطار البرنامج الوطني لتهيئة اإلقليم وهذا إلى غاية عا

، ومن أولوياتنا تطوير ثالثة أبعاد في السياحة، ومنها السياحة الداخلية، وسننمي كل القطاعات األخرى، ألن 2030

 .قطاعا آخر وفق معايير املنظمة العاملية للسياحة 50تحرك قطاع السياحة سينعش 

هذه الفئة يلزمها برنامج خاص، وال  لقد تم إعداد برنامج آخر خاص موجه للجالية الجزائرية في الخارج وهي باملاليين،

يمكن أن نتعامل معها كأنهم أجانب، ومن شأن هذا الحال مساهمة الجالية في بناء اقتصاد الوطن، عبر االستثمار في 

 .القطاع السياحي الذي يعد مهما ومربحا

مل قطاع السياحي خطأ، لهذا نعالبرنامج الثالث، هو املوجه إلى استقطاب األجانب، نحن نعتقد أن تجارب الجيران في ال

 .على تدارك تلك االختالالت، عبر استقبال السائح األجنبي في إطار مقاربة جهوية واستقطاب تنافس ي

 استقطاب السائح األجنبي مرتبط الوضع األمني، هل هنالك تنسيق مع القطاعات املختصة كالدفاع والداخلية؟

بقة الذكر، هنالك برنامج تنسيقي مع القطاعات األخرى، أوال مع وزارة السياحة بشكل عام في برامجها الثالثة السا

النقل لتذليل التنقل وتذكرة السفر، وقطاعات الشؤون الدينية والثقافة والشباب والرياضة والصحة كل في مجال 

احي، ء السياختصاصه، وعندنا كذلك ملف خاص بوزارتي الدفاع والداخلية، وهي تعمل مع بعض في إطار تأمين الفضا

وتسهيل تنقل السياح وطنيا في هذا املسلك، من خالل برنامج محكم حتى فيما يتعلق بالتسهيالت على مستوى املعابر 

 .الحدودية، ومنح التأشيرة، وهنالك عمل على مستوى وزارة املالية ملنح العملة الصعبة

 وقبل البحث عن السائح، وجب السؤال عن قدرات االستيعاب؟ ...

كل هذا مرتبط باملرافق، ال تطوير للسياحة دون املرفق، وفي البرنامج أوال انجاز املرافق الضرورية الستقطاب  نعم،

ألف سرير والطلب في السياحة  100السائح في فروعها الثالثة، من خالل ملف مدروس علميا وتقنيا، اليوم العرض هو 

ألف سرير في املدى املتوسط  500ألف سرير، هنالك فارق، ولذلك في البرنامج نعمل على تحقيق  200الداخلية يفوق 

 .نجوم 5ألف سرير ليست كلها  500حتى يغطي الطلب، لكن 

مشروع سياحي مختلف، وهذا األمر لم تعرفه الجزائر من قبل، وجزء منه  1000اآلن نحوز تقدما، يتواجد حوالي 

بلتين، في العرض املقدم لنا عدة خدمات من املشاريع االستثمارية، هنالك مشاريع خاصة سيسلم في السنتين املق

باملنتجعات وأخرى بالقرى السياحية وأخرى بالفنادق واملركبات الحموية، إضافة إلى السياحة الرياضية، حيث سيتم 

 100طة للعالج بمياه البحر، ومح 100قرية سياحية في الجنوب، و 100مركب سياحي رياض ي، إضافة إلى  100انجاز 

 .نجوم، وبرنامج لبناء أكثر من ألفي فندق من فئة نجمة ونجمتين 5فندق 
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وما يميز املشاريع االستثمارية قيد اإلنجاز، أن ال تكون موسمية، بل دائمة ومتعددة الخدمات، حتى تعمل الفنادق 

تغل في مواسم محددة فقط، ألنها بنيت لالستقطاب واملرافق كل السنة، ونحن نرى لدى بعض الجيران أن املرافق تش

 .فصل واحد فقط  في

 تحدثت عن مشاريع ضخمة في القطاع، وكلها مرتبطة بالعقار السياحي، كيف يمكن تجاوز هذه اإلشكاالت؟

سكن أو لمن االمتيازات اإليجابية لقطاع السياحة ارتباطها بتهيئة اإلقليم، فهي التي تحدد الفضاء الذي يقدم لقطاع ا

الصناعة أو السياحة، ليس لنا مشكل العقار السياحي، وعلى مستوانا عملنا على تهيئة الفضاء من اجل العقار السياحي، 

وخالل لقاء الحكومة مع الوالة اتخذنا تدابير تسهيل منح العقار السياحي للمستثمرين، كما خفضننا إجراءات اعتماد 

ام، والتبليغ االلكتروني في اليوم الذي ٌيتخذ فهي القرار، وقللنا امللف الذي كان أي 7املشاريع السياحية من أشهر إلى 

 .نسخة في نفس امللف 27يحتوي على أطنان من الوثائق إلى وثيقة واحدة، وكذا تخفيض النسخ إلى واحدة بدل 

البنوك، الش يء اإليجابي في باملئة من التكلفة ستكون على عاتق  70وزيادة على ما سبق، هنالك مرافقة مالية لتغطية 

منها ملك للقطاع الخاص، أي انه لن يتأثر بمداخيل  99املشاريع االستثمارية في قطاع السياحة التي يتم انجازها أن 

 البترول، ألنه يقع على عاتق القطاع الخاص.

 

 

 اشتراط توفر مناصب مالية شاغرة مفتوحة سلفا بالقطاع

ّالترخيص لترقيات داخلية لفائدة إطارات البريد ضمن سياسة التقشف ) الشروق اونالين(

ّ

املرسلة للوزارة الوصية،  0005671/2015رخص وزير املالية إلطارات البريد وتكنولوجيات االتصال في البرقية رقم 

ي طارات القطاع وذلك تبعا لإلرسال الذممثلة في مديرياتها الوالئية والجهوية بإحداث ترقيات داخلية خاصة بموظفي وإ

رفع به هذه األخيرة للوزير األول، حيث تطلب الترخيص بالترقية الذاتية في ظل توفر مناصب مالية شاغرة هذا اإلرسال 

  .املؤرخ منتصف السنة الجارية

ت االتصال، ريد وتكنولوجياوتبعا لإلرسال فإن املديرية العامة للوظيفة العمومية تمنح ترخيصا استثنائيا ملصالح الب

بإجراء ترقيات مهنية اختيارية لعدد من إطارات القطاع، وذلك بعد إثبات املديريات التي تطلب التراخيص االستثنائية 

من ماي  18املؤرخة في  6370/15لوجود مناصب مالية شاغرة بمصالح املستخدمين لديه، تبعا للمراسلة الوزارية رقم 

، وقد اتخذ وزير املالية هذا القرار بالترخيص االستثنائي حسب نص تعليمته بناء على تعليمة الوزير األول عبد 2015

 .جانفي من السنة الجارية  25وأ املؤرخة في الـ  /م د /140:املالك سالل املندرجة تحت رقم 

املديريات املندرجة تحت لواء املديرية  وتنص التعليمة على أنه ال ضرر من إجراء ترقيات داخلية لإلطارات بمختلف

العامة للوظيفة العمومية، والتي هي فرع من فروع ديوان الوزير األول وذلك بشرط توفر املناصب املالية املحررة 

والشاغرة بحوزة املديرية التي تسعى لترقية إطاراتها، بدون فتح جديد للمناصب املالية بسبب سياسة شد الحزام التي 

 .الحكومة تنتهجها

وحفاظا على التوازنات املالية الداخلية والخارجية للبالد سواء كانت مناصب شاغرة تماما أو شاغرة أو محررة بفعل 

اإلحالة على التقاعد أو بفعل النقل أو اإلحالة بفعل تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية أو شغور املناصب املالية 

 .ي، من أجل الترقية بفعل التسريح أو العزل واالستقالة والوفاةاملعنية بإجراء الترخيص االستثنائ

وفي هذه الحاالت فقط يمكن للمديريات املعنية التي ترغب في إجراء الترقية إلطاراتها ذوي الخبرة االستفادة من مثل  

  رخيص من أجلها.التهذه التراخيص االستثنائية شريطة تقديم وثيقة تبت شغور املنصب املعني بالترقية والحصول على 



 

 11 

 

 

ّحديث السيد سالل ليومية لوموند الفرنسية: الرئيس بوتفليقة يعطي تعليماته يوميا )واج(

 
 حديث الوزير األول،السيد عبد املالك سالل ليومية لوموند الفرنسية: الرئيس بوتفليقة يعطي تعليماته يوميا

ص به يومية لوموند الفرنسية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أكد الوزير األول عبد املالك سالل في حديث خ - باريس 

 أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعطي تعليماته "يوميا".

تعليماته يوميا" مؤكدا أن رئيس  وأوضح السيد سالل أن الرئيس بوتفليقة "يتابع عن كثب شؤون البالد و يعطي

 الجمهورية "لم يغادر البالد )مؤخرا( للعالج في أوروبا" و أنه على اتصال "يومي" به.

وقال في هذا الشأن "أنا على اتصال يومي معه )الرئيس بوتفليقة( و هو لم يغادر البالد كما أن حالته الصحية مستقرة" 

 اته يوميا".و هو "يتابع شؤون البالد و يعطي تعليم

 وأكد السيد سالل أن "الرئيس بوتفليقة هو من يسير شؤون البالد و جل القرارات الهامة صادرة عنه أو بموافقته".

وأضاف قائال "أنا أتنقل كثيرا عبر أرجاء البالد و الجميع يعلم أن الرئيس أنجز الكثير و إن تمكنا اليوم من مواجهة 

 يعود إلى اجراءين هامين اتخذهما الرئيس بوتفليقة". االنخفاض الحاد ملداخيلنا فالفضل

و يتعلق األمر حسب السيد سالل ب"التسديد املسبق للديون و إنشاء صندوق االحتياطي الذي يسمح للجزائر بتجاوز 

سنوات شريطة أن نستغل هذه الفترة للتقليص من وارداتنا و إعادة توجيه  4أو  3مرحلة الخطر و الصمود ملدة 

 صاد الستحداث الثروة خارج املحروقات".االقت

وأردف يقول أن "الجزائر في منأى عن األزمة التي ضربتها في الثمانينات حين كانت تقبع تحت ضغط الديون و لم يكن 

 سنوات يجب عليها استغاللها لرفع تحدي تنويع اقتصادها". 4أو  3لديها أي احتياطي فهي اليوم تتوفر على فترة 

 

 ة تفصل في تسعيرة الوقود ...تستسلم ألزمة النفط و"تذبح" املواطنلجنة املالي

ّفي سعر البنزين )الشروق أونالين( 7دنانير زيادة في سعر املازوت و 5

ّ

مواد من مشروع قانون املالية للسنة القادمة الذي سيعرض  5أسقطت لجنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني 

يتمكن نواب الشعب من اإلطاحة ببنود املادة التي ستفرز زيادات في تسعيرة الوقود بجميع  اليوم للنقاش، فيما لم

أصنافه واملازوت، ورغم تباين آراء أعضاء اللجنة، إال أن الرأي استقر بينهم على زيادة في أسعار البنزين بجميع أنواعه 

دينار للتر الواحد، وذلك بعد أن  5.5املازوت في عند دنانير في اللتر الواحد، فيما ستكون الزيادة في سعر  7الى  6من 

عملت اللجنة على خفض مقترح الحكومة بدينار واحد في تسعيرة املازوت وإقرار دينار زيادة على مقترحها في تسعيرة 

  .الوقود

ت عديال وكشف رئيس لجنة املالية وامليزانية محجوب بدة في اتصال أمس بالشروق أن اللجنة فرغت من صياغة الت

مواد بصفة رسمية، ويتعلق األمر  5، مشيرا إلى إسقاط اللجنة لـ2016التي أدرجتها على مشروع قانون املالية لسنة 

من النص واملتعلقة بإمكانية تمكين املستثمرين في مجال السياحة من ملكية العقار بعد أن كان يخضع  53باملادة 

في التصرف في  "حصانة"والتي كانت لتوفر لوزير املالية رخصة استثنائية و 71للتنازل عليه، كما أسقطت اللجنة املادة 
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تسيير امليزانية في حالة وجود اضطرابات محلية، وبرر محدثنا إسقاط هذه املادة بالحفاظ على هامش عمل الهيئة 

 .التشريعية وحق النواب في املشاركة في تسيير امليزانية من باب أنهم ممثلي الشعب 

ت اللجنة الزيادات التي أتت بها الحكومة كمقترح على أدوية الرفاهية، وقال رئيس لجنة املالية، إن في قاموس كما أسقط

قناعة من النواب أن كل من يقصد الصيدلية لشراء دواء  "الزوالية"الصحة ال يوجد مصطلح أدوية الرفاهية وال أدوية 

واملتعلقة بإقرار إعفاء التحويالت  9ت اللجنة املادة فهو مريض وحقه في العالج مضمون، على نقيض ذلك أسقط

باملائة وأصرت على اإلبقاء على الرسم من باب أنه يضمن مداخيل باملاليير لخزينة  1التجارية من الرسم عند نسبة

 .الدولة من عمليات تجارية تذر أرباحا ألصحابها

رة الوقود واملازوت، قال محدثنا إن اللجنة أبقت على وفي الشق الذي يشغل بال املواطن واملتعلق بالزيادة في تسعي

باملائة، فيما شكل  17باملائة الى  7املقترح املتعلق برفع قيمة الرسم على القيمة املضافة املطبق على هذه املادة من 

الحكومة  ن كانتمقترح الزيادة في التسعيرة هامش تحرك اللجنة التي أسقطت دينارا واحدا في الزيادة على املازوت بعد أ

دينار، أما سعر لتر  5.5سيزيد سعر لتر هذه املادة عند حدود   tvaقد اقترحت دينارين اثنين وباحتساب مراجعة قيمة 

دينار  1دنانير في اللتر الواحد على اعتبار أن مقترح الحكومة في الزيادة كان عند  7إلى 6الوقود بكل أنواعه فسيزيد بقيمة 

 .ته عند دينارينوعدلته اللجنة وجعل

أما املادة املتعلقة بمراجعة نسبة الرسم على القيمة املضافة عند تجاوز استهالك الكهرباء عند مقدار معين، فقد أكد 

محجوب بدة أنها أحيلت على الجلسة للنقاش، ولم يستبعد اللجوء الى التحكيم في بعض املواد، وإن فند أي مناوشات 

نة بسبب التعديالت، فقد نبه إلى أن الوضع االقتصادي واملالي العام للبالد يستدعي تكون قد حصلت بين أعضاء اللج

تفهم هذه اإلجراءات وتشجيع كل إجراء يضمن ترقية املنتوج الوطني واالستثمار املحلي وتقليص فاتورة االستيراد لتفادي 

 سيناريوهات أسوإ من الحالية.

 

 

ّل أعمال قمة مصدري الغاز  ) واج(مسألة العقود طويلة األمد ستكون ضمن جدّو

ّ

أن العقود طويلة األمد هي وحدها من تسمح بتمويل االستثمارات  -اليوم السبت بطهران -أكد وزير الطاقة صالح خبري 

في قطاع الغاز و بالتالي ضمان مردودية أفضل لهذه االستثمارات مضيفا أن القمة الثالثة ملنتدى الدول املصدرة للغاز 

 ة أخرى لهذه املسالة.ستتطرق مر 

-و أوضح السيد خبري في تصريح لوأج على هامش أشغال االجتماع الوزاري االستثنائي الذي عقد بالعاصمة اإليرانية 

هناك "مطالب متزايدة من قبل الدول املنتجة للغاز من اجل اعتماد العقود طويلة  أن -تحضيرا لقمة يوم االثنين املقبل

 األمد كمرجعية أساسية في تحديد سعر الغاز الطبيعي".

و يرى الوزير أن هذه الصيغة من العقود "هي وحدها الكفيلة بضمان تمويل االستثمارات الغازية الكبيرة"، مشيرا أن 

 ثمارات جد ضخمة.الصناعة الغازية تتطلب است

"فال يمكن تمويل هذه االستثمارات من دون اعتماد عقود طويلة االمد بين املنتجين و  -لذلك يؤكد السيد خبري 

 املستهلكين".

و في هذا اإلطار اعترف الوزير بوجود "ضغوط من قبل بعض الدول املستهلكة ضد هذا الخيار" اال ان منتدى الدول 

 من اجل من اعتماد هذه الصيغة التعاقدية في جميع التعامالت الغازية". املصدرة للغاز "سيبقى يعمل
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لالشارة يرى العديد من املختصين في قطاع الصناعة الغازية ان اعتماد رؤية طويلة األمد بين املنتجين و املستهلكين هي 

 وحدها الكفيلة "بضمان استدامة السوق الغازية بما يخدم مصالح جميع األطراف".

هؤالء مواصلة املستهلكين لسياسة التريث فيما يخص االستثمار في تطوير منشات نقل و تخزين الغاز من شانه  و يرى 

 ان يؤدي إلى "اختالل التوازن بين العرض و الطلب على مستوى السوق الغازية".

ات سبل و كيفيمن جهة أخرى لفت السيد خبري إلى ان قمة منتدى مصدري الغاز ليوم االثنين ستخصص أيضا لبحث 

 تعزيز التشاور بين الدول األعضاء في املنتدى.

"قمة طهران ستخصص لبحث سبل تدعيم التشاور و الحوار بين الدول االعضاء في املنتدى و كما تعلمون فالغاز 

 الطبيعي يعتبر من الطاقات النظيفة التي تتماش ى مع متطلبات البيئة" يقول الوزير.

سيراهن على ترقية استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة امام لجوء العديد من كبريات و اضاف ان هذا االجتماع "

 الدول املستهلكة إلى تقليص استخدامها للغاز مع تعويضه بموارد طاقوية اكثر تلويثا للبيئة مثل الفحم".

ية. لذلك "فمن واجبنا العمل باملائة من احتياطيات الغاز العامل 60و حسب السيد خبري فان دول املنتدى تمثل اكثر من 

 على دعم و ترقية استعمال الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة في ظل التحديات البيئية و املناخية".

لإلشارة فقد اختتمت أشغال االجتماع الوزاري االستثنائي للمنتدى و الذي خصص للتحضير لقمة يوم االثنين 

ع بيانها الختامي، حسبما أعلن الوزير اإليراني للنفط بيجان نمدرا باملصادقة على جدول أعمال هذه القمة و كذا مشرو 

 زنغنة خالل لقاء صحفي في أعقاب االجتماع.

يضم كال من الجزائر و ايران و مصر واالمارات  2001و يجدر التذكير إلى ان منتدى الدول املصدرة للغاز الذي أنش   سنة 

يا وترينيداد وتوباغو وفنزويال كأعضاء رئيسيين بينما تشارك هولندا وغينيا االستوائية وليبيا ونيجيريا وقطر وروس

 والنرويج والعراق وعمان والبيرو بصفة مراقب في اجتماعات املنتدى.

 بموسكو. 2013بالدوحة اما القمة الثانية فقد عقدت شهر جويلية  2011و عقدت اول قمة للمنتدى شهر ديسمبر 

 

ّيقتض ي إعادة ترتيب األولويات )واج(ري: الوضع االقتصادي للبالد 

ّ

اليوم السبت باملسيلة بأن الوضع االقتصادي للبالد يستدعي إعادة  أكد وزير املوارد املائية والبيئة عبد الوهاب نوري 

 ترتيب األولويات في ما يخص مشاريع القطاع مع استمرار مجهود الدولة في مجال مياه الشرب و التطهير.

عجز بأن سد ال  الل لقاء مع الصحافة بمدينة املسيلة على هامش زيارة تفقد قام بها إلى هذه الواليةخ  و أضاف الوزير

ألف متر مكعب يوميا سيتم تداركه من  20املسجل في مجال التموين بمياه الشرب بالنسبة لعاصمة الحضنة املقدر ب 

من سد كدية أسرذون بوالية البويرة املجاورة الذي  خالل الشروع قريبا في إنجاز دراسة خاصة بتموين املدينة انطالقا

 يمون بعض بلديات الوالية وهي سيدي عيس ى و عين الحجل و سيدي هجرس.

وأكد السيد نوري بأنه سيتم مطابقة هذه الدراسة مع ما هو متوفر حاليا من تجهيزات مستغلة إليصال مياه الشرب 

ظار تجسيد على املدى املتوسط مشروع تموين املدينة انطالقا من للمدن املمونة من سد كدية أسرذون وذلك في انت

 سد عين زادة و ذلك بعد استكمال مشروع التحويالت الكبرى لناحية سطيف.

وأقر وزير املوارد املائية بأن مشروع التحويالت املائية الكبرى انطالقا من املنيعة )غرداية( مرورا بالجلفة و بوسعادة ثم 

 يدرج كأولوية في الوقت الحالي و قد ينتعش حين أن يتحسن الوضع االقتصادي للبالد." املسيلة "سوف لن
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وبشأن مياه الشرب يرتقب أن يسهم سد سبلة الواقع ببلدية مقرة )املسيلة( في دعم الجهة الشرقية للوالية بهذه املادة 

محاولة القيام بدراسة حول استغالل مياه  ( مع2016الحيوية و ذلك بعد استالم هذه املنشأة في أواخر العام املقبل )

 حسب ما ذكره الوزير.  سد القصب للماء الصالح للشرب والتي هي حاليا مستغلة فقط في السقي الفالحي

كما أكد السيد نوري ل/وأج في ذات السياق بأن مشروع سد امجدل الذي انتهت الدراسة املتعلقة به السنة املاضية 

ذ قرار بشأن انطالق أشغال إنجازه وسيتم الحقا اتخاذ القرار الالزم بشأنه و الذي يبقى مرتبطا ( لم يتم بعد اتخا2014)

بمدى ارتفاع عائدات البالد املالية التي وحدها الكفيلة بانطالق أشغال إنجاز هذا السد الذي يعلق عليه  --كما قال--

 سكان ناحية امجدل آماال كبيرة.

محطة لتصفية املياه املستعملة عبر الوطن تسترجع  166لوزير بأنه تم إلى حد اآلن إنجاز وفي مجال السقي الفالحي ذكر ا

فضال عن استغالل السدود ذات   مليار متر مكعب وهي كمية توجب استعمالها في توسيع املساحات املسقية 1سنويا 

 الحجم املتوسط و الصغير لهذا الغرض لضمان األمن الغذائي للبالد.

نوري قد أكد بأن مراجعة تسعيرة استهالك املياه الصالحة للشرب لم يرد ضمن برنامج الحكومة التي تسهر وكان السيد 

 على دعم هذا املجال وتحسين الخدمة املتعلقة به. --كما قال--حاليا 

هكتومتر من  7,1)وقد استهل وزير املوارد املائية و البيئة زيارته إلى والية املسيلة بتفقد أشغال إنجاز سد سبلة بمقرة 

هكتومتر مكعب مخصصة للسقي الفالحي( حيث تلقى شروحا حول هذا املشروع الهام الذي كلف غالفا ماليا  3بينها 

 63فيما تقدمت أشغال إنجازه حاليا بنسبة  2016مليار د.ج و املرتقب استالمه قبل نهاية العام املقبل  10يقدر بنحو 

 في املائة.

 ملحا على ضرورة استغاللها بكامل طاقتها عكس  حطة تصفية املياه املستعملة بمدينة املسيلةكما عاين السيد نوري م

 في املائة من قدرتها و ذلك ألسباب تقنية سيتم تداركها قريبا. 80إذ ال تتعدى   ما هي عليه حاليا

أكد   وبمصنع "مغرب بايت" املتخصص في صناعة أنابيب األلياف الزجاجية التي تستعمل في مختلف أغراض الري 

السيد نوري بأن الحكومة تشجع مثل هذه االستثمارات التي تقلص من فاتورة استيراد مواد اإلنجاز في قطاع الري الذي 

في املائة من السكان بشبكات التزويد باملاء الصالح  98بط إلى اليوم ر   2000عرف "قفزة نوعية" بحيث تم منذ العام 

 في املائة بشبكة التطهير.  92للشرب و 

آالف متر مكعب حيث رفض  10وقد أبدى الوزير استياءه الشديد من طريقة إنجاز خزان مائي بمدينة املسيلة يتسع ل 

 استعمال الخشب في تغطية الخرسانة بدال من الحديد.

ألح السيد نوري على ضرورة إشراك املواطنين في كل ما يتعلق   كز الردم التقني بعاصمة الواليةولدى تفقده مر 

 مشيرا إلى أن املواطن مطالب بدوره بضرورة الحفاظ على املحيط الذي يعيش فيه ضمانا لتنمية مستدامة.  بالبيئة

طاعة ببلديات بوسعادة و عين الحجل وسيدي وسيواصل الوزير زيارته إلى والية املسيلة بتفقد عدة مشاريع تابعة لق

 عيس ى.

 

ّسيارة رباعية الدفع من صنع جزائري في األسواق )النهار أونالين(

ّ

 في املجال «بيجو»والتأكد من عدم اختصاص  «دوستر»اختيار الدفع الرباعي جاء بعد نجاح 

الت بوالية وهران قبل نهاية الثالثي األول الجزائر، عن ميالد ثاني منتوج لها من مصنع وادي تلي «رونو»ستعلن شركة 

املنتوج  .  «سامبول »واملتمثل في سيارة  2014من العام القادم، ليضاف إلى املنتوج املعلن عنه في العاشر من شهر نوفمبر 

شاكلة في حد ذاتها، بمثابة مفاجأة سيكون على  «رونو»الثاني الذي يعتبره مسؤولو قطاع الصناعة واملناجم وحتى شركة 
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مركبة سياحية رباعية الدفع يدخل بها مصنع وادي تليالت املنافسة وبقوة من أجل االستحواذ على السوق الوطنية 

للسيارات في نفس الفترة التي يتم فيها التوقيع على اتفاقية ما بين الوزير األول، عبد املالك سالل، ونظيره الفرنس ي، 

وقد  .ن عالمة األسد الفرنسية من االستثمار في الجزائر وإنتاج أربع مركبات، لتمكي2106مانويل فالس، شهر فيفري من 

الجزائر غير مختصة في هذا النوع من  «رونو»وقع االختيار على املركبة الرباعية الدفع، كون املنافس الجديد لشركة 

، سواء كان ذلك على «داسيا دوستر»السيارات، وبالنظر أيضا إلى الرواج والشهرة الكبيرتين املحققتين من طرف مركبة 

إلى أن مبيعات هذه املركبة خالل  «النهار»الصعيد املحلي أو الدولي، حيث تشير األرقام الرسمية التي تحصلت عليها 

من صنف بنزين  130سيارة، منها أربعة آالف و 756األشهر العشرة األولى من السنة الجارية قد بلغت خمسة آالف و

وأكدت مصادر مسؤولة من داخل مبنى وزارة الصناعة واملناجم، رفضت اإلفصاح عن هويتها،  .«لڤازوا» 626وألف و

الذي شرع مسؤولو األخيرة في التخطيط له والذي من املرتقب أن يكون رباعي  «رونو الجزائر»أن املولود الثاني لشركة 

 الذي سيميزه والتقنيات التي سيزود بها، كما الدفع، سيحقق رواجا كبيرا لدى الجزائريين بالنظر إلى الشكل الخارجي

أن إطالقه سيتزامن ومباشرة السلطات في تسويق املنتجات محلية الصنع عن القرض االستهالكي قابل للتسديد على 

 894ألف و 32مبيعات قّدرت بـ «داسيا»إلى ذلك، فقد حققت مركبات  .مدار خمس سنوات كاملة بالنسبة للمركبات

املركز األول من حيث املبيعات متبوعة  «لوڤان»شهر العشرة األولى من السنة الجارية، احتلت فيها مركبة خالل األ 

 «رونو»، وبالعودة إلى عالمة «داسيا»وبعيدا عن عالمة  .بمبيعات زادت عن الثمانية آالف وحدة »سانديرو ب»بـ

نوا طيلة الفترة املمتدة من الفاتح جانفي وإلى ، فإن الجزائريين قد اقت«ڤازوال»بنزين و «سامبول »وبالتحديد مركبة 

 .مركبة 674ألف و 14غاية نهاية أكتوبر املاض ي 

 

 مالية /بنوك/بورصة 

 
 والية  28وكالة على مستوى  86تعدادها بلغ 

ع شبكتها املصرفية في الجزائر  )الخبر( ّسوسيتي جنرال توس 

ّ

والية، آخرها وكالة  28وكالة منتشرة عبر مختلف املناطق على مستوى  86جنرال الجزائر  بلغت شبكة بنك سوسيتي

 .نوفمبر الجاري، وخصصت الوكالة إلى نشاطات الزبائن املهنيين والخواص 18بعنابة افتتحت في 

ياسة رساء سواعتبر القائمون على املؤسسة املصرفية، أن مثل هذا املسعى يندرج في سياق تطبيق مخطط تطوير وإ

جوارية وخدمة الزبون. وقد قام املدير التجاري فاكاري ماتيو رفقة وفد من إطارات البنك بافتتاح الوكالة الجديدة الذي 

أعيدت تهيئتها وفقا ملستلزمات الخدمة املصرفية، وهي نفس التهيئة التي تستفيد منها الشبكة املصرفية. وتعتبر سوسيتي 

في املائة من قبل مجموعة سوسيتي  100بنوك الخاصة األجنبية في الجزائر، وهي مملوكة بنسبة جنرال الجزائر من أولى ال

 1400ألف زبون خاص ومنهي، فضال عن املؤسسات، مع توظيف  340جنرال الجزائر وتجاوز عدد زبائن البنك حاليا 

يتي جنرال مشروع االنتشار لتشمل وكالة سنويا. ويرتقب أن تواصل سوس 12إلى  10عامل، وفتح وكاالت جديدة بمعدل 

وكالة على املدى القصير، حيث تركز  100واليات أخرى، ضمانا لتغطية أكبر خالل السنوات القليلة املقبلة، بهدف بلوغ 

 .املؤسسة املصرفية على مناطق الجنوب، مع تسجيل شبكة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة النشطة
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 مليون دفعة واحدة )النهار أونالين( 100ر من البنوك تمنع زبائنها من صب  أكث

  
مليون سنتيم، بحجة أن إجراءات  100رفضت وكاالت بنكية بعدد من البنوك العمومية والخاصة، استقبال أكثر من  

جديدة تمنعهم من السماح بإيداع أكثر من هذا املبلغ في أي حساب دفعة واحدة، وطالبتهم بصب املبلغ على دفعات في 

تاجر  «مولود»وحسب ما أكده .مليون سنتيم 100أيام مختلفة أو بوكاالت مختلفة، على أن ال يتعدى قيمة كل دفعة 

مليون بشكل عادي  100هواتف النقالة من عين الدفلى، فإنه كان متعودا على صب مبلغ يتجاوز الجملة لبيع لوازم ال

وكالة خميس  «بدر»من دون أية عراقيل، إال أنه تفاجأ بداية األسبوع الفارط بقرار جديد من قبل بنك التنمية الريفية 

تاجر  «مصطفى»من جهته اعتبر  .عة واحدةمليون سنتيم دف 100مليانة في عين الدفلى، برفضها استقبال أكثر من 

بوالية عين الدفلى،  «cpa»مختص في تعبئة الرصيد بالجملة من ذات الوالية، أن وكالة بنك القرض الشعبي الجزائري 

مليون سنتيم، معتبرا ذلك غير منطقي، مشيرا إلى أن هذه اإلجراءات بيروقراطية تنّفر  100رفضت استقبالها أكثر من 

 .ن من إيداع أموالهم بالبنوك مثلما دعت إليه الحكومة، األمر الذي سيخلق نوعا من الالثقة بين البنك والزبون املواطني

 100املفاجئ برفض استقباله أكثر من  BNP PARIBASتاجر جملة في لوازم اإلعالم اآللي، إن قرار بنك  «كمال»وقال 

، زبائنه من التجار العاديين على تسديد فواتيرهم نهاية األسبوع مليون سنتيم أخلط عليه حساباته في تجارته، حيث عّود

ليصبها في البنك بداية األسبوع، ليتمكن من شراء السلعة وتوزيعها على زبائنه، حيث وجد نفسه يتأخر على زبائنه أكثر 

 .روقراطيامنطقي وبي من يومين لتأخر وصول سلعته بسبب صبه لألموال عبر دفعات في البنك، وهو ما اعتبره قرارا غير 

 مليون  100ال وجود ألي تعليمة تمنع الزبائن من صب أكثر من :أحمد جبار املدير العام لبنك التنمية الريفية

مليون سنتيم  100نفى املدير العام لبنك التنمية الريفية، أحمد جبار، وجود أي تعليمة تمنع الزبائن من صب أكثر من 

هذا القرار غير منطقي وغير قانوني، على اعتبار أن ذلك يتناقض وسياسة الحكومة الداعية في حساباتهم البنكية، معتبرا 

إلى إيداع األموال املكنوزة بالبيوت في البنك، مشيرا إلى أنهم أعطوا تعليمات للوكاالت البنكية في جميع الواليات بإعطاء 

ء، قضاء على التعامالت غير القانونية في السوق السوداتسهيالت أكبر للزبائن واملواطنين إليداع أموالهم في البنوك لل

  .نافيا أن تكون هناك إجراءات جديدة أو تعليمات من بنك الجزائر بهذا الخصوص

 

 

 تجارة

 

 تعاون

 

 
 اتفاق ثنائي بين البلدين على تحسين إجراءات تنقل الرعايا عبر املعابر الحدودية

ّ)الشروق اونالين(الجزائريون ينقذون املوسم السياحي في تونس 

ّ
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نالت الجزائر "الثناء والشكر" من طرف السلطات التونسية، ومن املنظمة العاملية للسياحة، واملنظمة العربية للسياحة، 

ملساهمتهما الكبرى في إنقاذ املوسم السياحي التونس ي السنة املاضية، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الفشل بعد 

اللتين عرفتهما تونس، األولى شهر مارس واستهدفت سياحا في متحف باردو وسط العاصمة، ثم العمليتين اإلرهابيتين 

 .العملية الثانية شهر جوان في مدينة سوسة

نجحت تونس في نيل موافقة املنظمة العاملية للسياحة، لتنظيم الندوة العاملية الرابعة بقمرت في الضاحية الشمالية 

البالد، خاصة  "أمن"، وكانت الفرصة للسلطات التونسية التسويق لفكرة "والسياحةاالعالم "للعاصمة، تحت شعار 

وأن آثار العمليتين اإلرهابيتين اللتين استهدفتا سياحا غربيين في باردو وسوسة التزال ظاهرة، وهو ما يعكسه انخفاض 

 .   عدد السياح األجانب لتونس

بلغ عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس خالل األشهر "وق وتذكر وزيرة السياحة التونسية سلمى للومي للشر 

مليون سائح، وتعد الجزائر السوق السياحية الوحيدة التي ارتفعت نسبتها في  1,18حوالي  2015العشرة األولى من عام 

 .، وخصت الوزيرة في حديثها الجزائريين بالشكر نتيجة وقوفهم إلى جانب تونس"تونس

هنالك عمل مشترك سيتم بين البلدين لتسهيل "تي سيتم اتخاذها لفائدة الجزائريين، قالت املتحدثة وعن اآلليات ال

، وخاضت املعنية كذلك في الشأن األمني، وردت على سؤال طرح عليها بشأن "دخول الجزائريين عبر املعابر الحدودية

ات املختصة قد اتخذت إجراءات أمنية خاصة مع أعمله أن الجه"تحذيرات من إمكانية استهداف مطار قرطاج الدولي 

 ."سواء في املطارات، أو في الفنادق واملنتجعات السياحية

وعلى هامش الندوة، اتفقت الجزائر وتونس، على أولوية دعم قطاع النقل بين البلدين وتعزيزه ليشمل كامل املناطق 

لبلدين، تم إعداد مخطط عمل تنفيذي يشرع فيه الحدودية املشتركة، وبمقتض ى االتفاق املبرم بين وزيري سياحة ا

، يستهدف الترويج والتسويق واالتصال السياحي، وبلورة منتجات ومسالك سياحية بين 2016بداية من شهر جانفي 

البلدين، إضافة إلى تحسين ظروف وخدمات استقبال السياح الجزائريين على مستوى املعابر الحدودية التونسية، 

ا، حيث دعا غول في لقاء مع نظيرته سلوى اللومي الرقيق، إلى تحسين قنوات التواصل بين الشعبين خاصة البرية منه

الجارين، واتخاذ عدة تدابير على مستوى املعابر الحدودية لتحسين مستوى التأطير واالستقبال والتنقل إلى جل املدن 

 .سواء الجزائرية أو التونسية

املشتركة، تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية واالستئناس باإلستراتيجيات في وأقرت اللجنة التونسية الجزائرية 

املجال، إضافة إلى تنظيم ملتقيات تكوينية بالبلدين، في املجاالت املتعلقة بتطوير املنتج السياحي، ينشطها خبراء 

 .تونسيون تنطلق في الجزائر خالل األسبوعين األخيرين من العام الجاري 

  

 جزائري لتونس يجب أن يدرسالدعم ال

 "محنتها"قال األمين العام للمنظمة العاملية للسياحة األردني طالب الرفاعي، أن الدعم الذي لقيته تونس من الجزائر في 

الدعم الجزائري لتونس ومساندتها، نموذج فريد "يجب أن يدرس ويبلغ لإلعالم الخارجي، وسجل في حديث مع الشروق 

 ."موذج ال يعرف عنه العالم الخارجي، ولهذا يجب أن يدرسمن نوعه، وهذا الن

اإلستراتيجية ال "وسجل الرفاعي، أن ال يجب ان تدفع دولة ما الثمن نتيجة لوقوع اعتداء إرهابي على أراضيها، وقال 

وال يجب  ...التفهمبل ان تكون رؤية عاملية، السياحة أصبحت عابرة للقارات وللثقافات وال بد من  .يجب أن تكون وطنية

تدفع دولة ثمن عملية إرهابية، يجب أن ال نجعل القوى الظالمية تنتصر، وال يجب أن نتوقف عند أي بلد تعرض 

 ."لعملية إرهابية، ألن قوى الظالم هذا هو هدفها
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 نصف العمليات الجراحية التجميلية لجزائريين

س، وهو ما يعكسه التوافد الكبير للجزائريين على تلك وقفت الشروق على مدى تطور الجراحة التجميلية في تون

نستقبل ما "العيادات الخاصة، وفي هذا الخصوص يذكر طبيب تجميل بمصحة األمل وسط العاصمة تونس للشروق 

 ."حالة شهريا، أكثر من نصفها تخص الجزائريين 160ال يقل عن 

الكفاءة املتواجدة هنا، هي نفس كفاءة "يذكر املعني وعن السبب وراء تفضيل تونس على مصحات مشابهة في اوروبا، 

أورو في تونس باحتساب  2800الجراحين في أوروبا وفرنسا تحديدا، زيادة على التكلفة املالية، فالعملية التي تكلف 

 ."أورو 6500اإلقامة، ال تتم في فرنسا إال بـ

 

ّمع الواقع االجتماعي االقتصادي للبلدين )واج(تعليم عالي: تكييف التعاون الجزائري الفرنس ي 

أكد مدير قسم التعاون بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ارزقي سعيداني اليوم السبت بالجزائر ضرورة العمل على 

 تكييف التعاون الجزائري الفرنس ي في مجال التعليم العالي مع الواقع االجتماعي و االقتصادي.

فرنسا أوضح السيد سعيداني أن سوق الشغل يشهد تغييرات -لدى افتتاح الدورة الثاثلة لصالون التعليم العالي الجزائر

معربا عن أمله أن يتم تكريس صيغ التكوين و الحرف املقترحة في غطار هذا التعاون ضمن   دائمة ينبغي التأقلم معها

 الواقع االجتماعي و االقتصادي للبلدين.

ر الى أن قطاع التعليم العالي و البحث العلمي يشغل حيزا هاما في التعاون بين الجزائر و فرنسا بالنظر ملكانته في و اشا

 التنمية االقتصادية و االجتماعية للبلدين وترقية الشبيبة في كل منهما.

ة تكوين احثين الراغبين في مزاولمن الطلبة أو االساتذة الب  وذكر السيد سعيداني بأن فرنسا تبقى أول وجهة للجزائريين

 جامعي وعلمي في الخارج.

طالبا جزائريا مسجال في الجامعات و املعاهد الفرنسية سنة  13.350حسب االرقام التي قدمها املسؤول فقد تم إحصاء 

 .4000في حين تجاوز عدد االساتذة ال 2014

يم العالي و البحث العلمي سيساهم بشكل فعال في تعزيز و اعتبر ان انعقاد الندوة الجزائرية الفرنسية الرابعة للتعل

 التعاون بين البلدين.

من جهة اخرى اعتبر ان نجاح الدورات السابقة لصالون التعليم العالي الجزائر فرنسا شجع الطرفيت لتنظيم التظاهرة 

 هذه السنة على مستوى موقعين )الجزائر العاصمة و وهران(.

ملقرر أن تحتضنها ثالثة مواقع )العاصمة وهران و ورقلة أو قسنطينة( لتمكين اكبر قدر ممكن أما الدورة الرابعة فمن ا

 من الطلبة و االساتذة الجزائريين من االستفادة منها.

من جهته اكد مستشار التعاون و النشاط الثقافي بسفارة فرنسا بالجزائر ومدير املعهد الفرنس ي بالجزائر ألكسيس 

ه بالتعاون الجامعي و العلمي مع الجزائر و أوضح أن أكبر ميزانية فرنسية للتعاون في مجال التعليم أندريس اهتمام بلد

 العالي و البحث العلمي مخصصة للجزائر من دون ان يفصح عن قيمة امليزانية.

فضاء  هياكل موزعة عبر مختلف مناطق التراب الوطني و انه يشكل 5و اضاف ان املعهد الفرنس ي بالجزائر يشمل 

 للتكوين و التوجيه و التبادل في مجال التربية و التعليم العالي .

يمثلون ثالث أكبر جالية طالبية من حيث العدد في املؤسسات  300.000و قال ان الطلبة الجزائريين بتعداد يضاهي 

 الجامعية و العلمية في فرنسا.

سفارة فرنسا لخلق شبكة الطلبة الجزائريين الذي زاولوا  و افاد بأن األرضية الرقمية التي تم إطالقها مؤخرا من قبل

 دراسات بفرنسا ستسمح بإقامة جسور مباشرة بين هؤالء و املتعاملين االقتصاديين في البلدين.
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فقد اعرب عن ارتياحه للتحسن املسجل على  أما مسؤول شمال افريقيا و الشرق االوسط لشبكة فرنسا يوهان لوبنوم

 مستوى التنظيم و املشاركة في الصالون على مدى اربع سنوات من عمره.

و اضاف أن شبكة فرنسا بالجزائر وهي هيئة مختصة في تقديم منح التكوين و تنظيم الرحالت الى فرنسا لصالح الطلبة 

 االجانب تعد األهم في إفريقيا.

 

 

ّت إلفريقيا" يوم السبت بالجزائر )واج(رئيس مؤسسة "طاقا

يحل رئيس مؤسسة "طاقات إلفريقيا" و الوزير الفرنس ي السابق جون لوي بورلو يوم السبت بالجزائر في زيارة تدوم 

 يومين حسبما أكدته املؤسسة يوم الجمعة بباريس.

 و هي مبادرة تندرج في إطار ندوة األممو سيعرض السيد بورلو خالل تواجده بالجزائر مشروع تطوير الكهرباء بإفريقيا 

 ديسمبر املقبل. 11نوفمبر الجاري إلى  30املتحدة حول التغيرات املناخية املزمع عقدها بباريس من 

مليون شخص ال يستفيدون اليوم من  650أن " و تؤكد هذه املؤسسة على أساس تقييم للربط بالكهرباء في إفريقيا

 ".2050مرشح لإلرتفاع خاصة و أن عدد سكان إفريقيا قد سيتضاعف في آفاق  الكهرباء في القارة و هو عدد

تحت شعار  2025مليون إفريقي في آفاق  600و يتمثل الهدف الرئيس ي لهذا املشروع في الربط بالكهرباء لصالح حوالي 

 "الظالم مرادف للظالمية و الضوء مرادف للتنوير".

لبيئة و الطاقة و التنمية املستدامة و تهيئة اإلقليم محادثات مع العديد "من و سيجري السيد بورلو الذي كان وزيرا ل

 الشخصيات الحكومية كما سيشارك في ندوة للممثلين الدبلوماسيين و املسؤولين السامين الجزائريين.

ل البيئة و كذا او سيتطرق السيد بورلو باملناسبة يضيف املصدر ذاته إلى "تعميق التشاور بين الجزائر و فرنسا في مج

 السبل الكفيلة بتثمين الطاقات املتجددة".

 
ّتكوين منهي: الشراكة بين الجزائر والبنك العاملي محل نقاش بالجزائر )واج(

ّ
استقبل وزير التكوين والتعليم املهنيين، محمد مباركي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وفدا من البنك العالمي برئاسة 

مالطا لدى البنك العالمي ماري نيلي التي ناقش رفقتها الشراكة بين الجزائر و الهيئة املالية -مديرة قسم املغرب العربي

 ارة.العاملية، حسبما أفاد به بيان للوز 

وأوضح املصدر أن املحادثات بين الطرفين شملت عرض برنامج البنك العالمي "التربية من أجل التنافسية" وتبادل 

 وجهات النظر حول سبل وامكانيات إقامة شراكة مع البنك العالمي في إطار هذا البرنامج.

حسين مساهمة نظامهم الخاص بالتكوين و وتهدف هذه املبادرة يشير ذات املصدر إلى "مساعدة األطراف املعنية على ت

التعليم في نمو و تنافسية اقتصادهم في إطار مقاربة على املدى البعيد بهدف تحسين جو األعمال. و يرتكز البرنامج على 

 أجهزة التكوين و التعلم الخاصة بالتشغيل.

زا ن على املستويين النوعي والكمي مبروقدم الوزير خالل اللقاء خصائص النظام الجزائري للتكوين والتعليم املهنيي

 .2015-2019املحاور الرئيسية ملخطط عمل القطاع للفترة 

وذكر في هذا السياق بالتوجيهات التي أعطيت بخصوص تفضيل أنماط التكوين التي تشرك املؤسسة في الفعل 

 البيداغوجي لتشجيع تشغيل املمتهنين.
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عصرنة نظام التوجيه ودعم فروع التكوين املنهي التي تكتس ي أولوية في إطار كما تطرق إلى اإلجراءات الجارية في مجال 

 تنويع اإلقتصاد.

ويتعلق األمر بضمان مرافقة للمؤسسات فيما يخص تحديد احتياجاتها في مجال التكوين وتكوين املؤطرن ومراجعة 

 البرامج و إنشاء مراكز امتياز لها عالقة بمؤسسات صناعية كبرى.

"يأخذ البرنامج بعين اإلعتبار هذه التوجيهات الجديدة ودعم أجهزة التوجيه ملواجهة ظاهرة التسرب  كما يجب أن

املدرس ي إضافة إلى تعزيز املناهج إلنجاز تقرير متابعة حول إدماج متخرجي التكوين املنهي من خالل وضع نظام إعالمي و 

 إحصائي ناجع.

 

 
ّ()اإلخباريةمليون إسترليني قيمة الصادرات الجزائرية لبريطانيا  524

 

، وتكون 2015مليون إسترليني خالل التسعة أشهر األولى من  524بلغت قيمة الصادرات الجزائر نحو بريطانيا مليار و

 الحادية عشر كأكثر الدول املصدرة لبريطانيا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.بذلك قد احتلت املرتبة 

 وهيبة.ح

ومع تهاوي إيرادات النفط املصدر الرئيس ي إليرادات البالد، بدأت الجزائر التوجه نحو األسواق الخارجية في محاولة  

للنظر في األيام املاضية هو بحث الجزائر عن لجذب استثمارات تعوض تراجع إيراداتها من الطاقة، وكان الالفت 

استثمارات بريطانية، حيث بدأت تسويق فرص االستثمار املتوفرة بها في العاصمة البريطانية لندن، من خالل تنظيم 

مؤسسة جزائرية من القطاع الخاص، بقيادة رئيس منتدى  40ندوة "الشراكة البريطانية مع الجزائر" التي شاركت فيها 

 املؤسسات علي حداد. رؤساء

البريطاني، إلى أن الجزائر "وجهة طبيعية لالستثمار"، -وخالل الفعاليات الجزائرية، أشار أعضاء مجلس األعمال الجزائري 

السفير الجزائري عن ارتياحه للتقارب  باملائة، وأعرب 4كونها بلدا "يتمتع باالستقرار السياس ي بمعدل نمو منتظم يقدر بـ 

ال البلدين، خاصة وأن الحكومة الجزائرية تسعى إلى تنويع اقتصادها على أساس التوجهات الجديدة، بين رجال أعم

السيما في مجال ترشيد النفقات العمومية وإصالح النظام الجبائي، ومحاربة االقتصاد غير الرسمي. وحسب السفير فإن 

لصعبة وأن اتفاق إلغاء االزدواج الضريبي الذي وقع الشراكة الجزائرية البريطانية قد عرفت نموا خالل هذه املرحلة ا

بين البلدين سيساهم أكثر في تعميق العالقات التجارية، ليحث اندرو نوبل، الشركات البريطانية على "التوجه إلى 

 الجزائر"، من أجل االستفادة من الفرص املتاحة في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي.

أكثر الدول املصدرة لبريطانيا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وجاءت بعد دول واحتلت مصر املركز السابع ك

مليون إسترليني(،  528مليون إسترليني، واإلمارات بـ مليار و 544مليون إسترليني، والسعودية بـ مليار و 911قطر بـ مليار و

مليون  587  مليون إسترليني، والكويت 826سجل   نيمليون إسترليني، في حين أن الكيان الصهيو  524والجزائر بـمليار و

 إسترليني.

مليون إسترليني،  287مليارات و 5كما احتلت مصر املركز الخامس في قائمة الدول املستوردة من بريطانيا بعد اإلمارات بـ 

 مليون إسترليني. 604ماليين إسترليني، وأخيرا قطر بـ مليار و 964مليارات و 3والسعودية بـ 

 
 الفرنسية وهبوط سعر األوروتوقعات بتراجع االستثمارات 
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ّالجزائر تدفع ثمن هجمات باريس اقتصاديا )الفجر(

ّ

توقع محللون اقتصاديون أن تتراجع االستثمارات الفرنسية في الجزائر وأن تشهد نوعا من الجمود، بسبب مخاوف 

يستمر انهيار أسعار النفط أمنية. وجاء هذا كردة فعل بعد الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها فرنسا، ومن جهة أخرى 

 .في األسواق العاملية وكذا تراجع قيمة الدينار مقابل األورو كنتيجة لتلك الهجمات اإلرهابية

، أمس، إنه من املنتظر أن تتعرض ”بوابة إفريقيا”وفي هذا السياق، قال محللون في مجال الطاقة، وفق ما نقله موقع 

وط جديدة بفعل املخاوف من مزيد من تباطؤ االقتصاد العالمي بعد الهجمات أسعار النفط والسلع األولية األخرى لضغ

سنوات،  6. ومعلوم أن النفط قرب أدنى مستوياته في 2015نوفمبر  13التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس الجمعة 

خمة املعروض النفطي ومن املعتقد أن الطلب القوي عامل رئيس ي يحول دون مزيد من انحدار األسعار في ظل تفاقم ت

 .العالمي بسبب اإلمدادات الوفيرة

 قبل حلول شهر 
ً
وفي هذا اإلطار، تجّددت التوقعات الدولية، أول أمس، بهبوط أسعار النفط إلى ما دون الثالثين دوالرا

 مارس املقبل، وتتقاطع هذه التوقعات من جهات ومصادر مختلفة تجمع على الهبوط وسط حرب األسعار واستعادة

 للبرميل.  40الحصص في األسواق العاملية، بعدما تراجع سعر النفط أمس األّول في نيويورك إلى ما دون مستوى الـ 
ً
دوالرا

 .وكشف محللون عن اتجاهات النفط لتسجيل مستويات منخفضة أكثر من ذلك

دوالرا  114بعدما بلغ مستوى في املائة  77ومع تطبيق التحركات التاريخية ألسعار النفط والتي تظهر تراجعه بنسبة 

  26للبرميل، يتوقع أن يصل إلى 
ً
 .دوالرا

تبقى األسعار عرضة لضغوط  دوالرا،ًو  40،10في املائة إلى  1،09حيث تراجعت أسعار البترول أمس في نيويورك بنسبة 

ب عودة إيران لتسويق إنتاجها النفطي في استعادة لحصتها في األسواق العاملية. أما سعر نفط برنت 
ّ
 من جراء ترق

ً
أيضا

 للبرميل 44،30الخام في لندن فتراوح أمس حول مستوى 
ً
 .دوالرا

ات باريس ستكون بمثابة نقمة حقيقية على وبالعودة إلى تأثير هذه العوامل على االقتصاد الوطني، فيبدو أن هجم

الجزائر ليس فقط بسبب املضايقات التي يتعرض لها الجزائريون في فرنسا من قبل عنصريين، وإنما كذلك بالنظر إلى 

 .التوقعات باستمرار انهيار أسعار النفط كنتيجة لهذه الهجمات اإلرهابية، وكذا تراجع االستثمارات الفرنسية في الجزائر

جهة أخرى، أسفرت تصريحات رئيس البنك املركزي األوروبي، ماريو دراجي، الذي تحدث بشأن رفع توقعات  من

 .دوالر، الجمعة، بعد مكاسب على مدى يومين 1،07التضخم، عن هبوط األورو بنسبة نصف باملائة إلى أقل من 

 تقييم السياسات املالية والنقدية في حالوتعهد دراجي ببذل املركزي األوروبي ما بوسعه لرفع توقعات التضخم بعد 

 .كان االقتصاد بحاجة لذلك، مشيرا إلى مزايا خفض أسعار اإليداع لدعم برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات

ي في كأن الدوالر سيرتفع إلى التعادل مع العملة املوحدة في األشهر املقبلة، مع بدء املركزي األمري وترى البنوك الرئيسية 

 .رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي تقوم فيه البنوك املركزي األخرى بعكس ذلك

فقط،  ٪0،3وكان الدوالر األمريكي قد تراجع، األسبوع املاض ي، مقابل سلة عمالت تستخدم لقياس قوتها وقد ارتفعت 

 .األسبوع الحالي

 69،90باملئة، أمام الفرنك السويسري ليسجل  0،3سترليني وفي املقابل، تراجع اليورو نحو نصف باملئة مقابل الجنيه اال 

 .فرنك على الترتيب 1،0849بنس و

ّ

 الصالون الدولي ملوردي املنتجات والخدمات البترولية بورقلة 

ّبلدان )الشعب( 10اتفاقيات شراكة في ظل حضور أجنبي من إبرام عدة 
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ّ

استقطب الصالون الدولي الخامس ملوردي املنتجات والخدمات البترولية الذي أسدل الستار على فعالياته، الخميس 

زائر إلى جانب إبرام عدة اتفاقيات شراكة، بحسب ما أفاد به  7.000املاض ي، بحاس ي مسعود )ورقلة( ما يزيد عن 

 املنظمون. 

أن هذه ” واج“جعفر ياسيني في لقاء تقييمي استنادا لـ ” بتروليوم أندستري كومينكايشن“وأوضح مدير الهيئة املنظمة 

بلدان  10التظاهرة اإلقتصادية الدولية الهامة التي شهدت مشاركة أكثر من مائة مؤسسة عارضة وطنية وأجنبية تمثل 

 ة االتصال. من حيث التنظيم ونوعي” ناجحة“كانت 

نوفمبر( الذي شكل فضاء هاما لتبادل الخبرات واملعارف  19الى  17وتم في إطار هذا الصالون )دامت فعالياته من 

من اتفاقيات الشراكة ما بين العارضين، بحسب ” هام“واالتصال ما بين مجمل الفاعلين بقطاع املحروقات إمضاء عدد 

نحن راضون عن هذا املعرض وقد حققنا “  ن عدد اإلتفاقيات املبرمة قائال:ما أشار إليه ياسيني لكن دون أن يكشف ع

 ”. نجاحا على جميع األصعدة سواء من حيث التنظيم واملشاركة أو من حيث توافد الزوار من املهنيين

عود ب يوعن سؤال حول مدى مشاركة البلدان األجنبية خالل هذه الطبعة مقارنة بسابقاتها، ذكر ذات املصدر أن السب

تأخر اإلعالن عن هذا الصالون الذي لم يتم سوى قبل شهرين فقط عن انطالقه، األمر الذي حال دون تحضير ‘’إلى 

 ’’. شركات أجنبية أخرى نفسها للمشاركة

تنظيم الصالون الدولي ملوردي املنتجات والخدمات البترولية سينظم   وكشف السيد ياسين في هذا السياق أن موعد

 صاعدا في شهر نوفمبر من كل سنة بحاس ي مسعود وفي شهر مارس بالجزائر العاصمة.من اآلن ف

 

 يقظة إعالمية
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ّ
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