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 ملخص

تصدر لقاء االستثمار الجزائري االماراتي عناوين الصحف الصادرة لنهار اليوم، حيث 

 علىن املنتدى يراهن أ رؤساء املؤسسات، السيد علي حداد،صرح رئيس منتدى 

، التي قال انها ال تعيق 49/51ودافع بقوة عن قاعدة  اإلماراتيينشراكة قوية مع 

ي صرنة القطاع البنكي واملالمن اجل عافع االستثمار الجنب ومشاريع الشراكة، كما ر 

 ليواكب التطورات الراهنة.

ة واستثمار بين املتعاملين الجزائريين اتفاقيات شراك 10تم التوقيع على ويرتقب ان ي

 نهار اليوم. واإلماراتيين

ين بالجزائر ان البلد إندونيسياي مجال الشراكة واالستثمار دائما، قالت سفيرة وف

يتجهان الستحداث مجلس اعمال مشترك، قريبا. اما "هيونداي" فدشنت مشروع 

 صناعة السيارات بباتنة.

وفي اطار التدابير الحكومية الرامية لدعم االستثمار، اكد وزير الداخلية ان الوالة 

األراض ي املمنوحة للمستثمرين ولم يتم استغاللها بعد سنة من سيسترجعون كل 

 تسلمها.

مومية، السيد بوجمعة طلعي، فاكد ان مجال النقل اما وزير النقل واالشغال الع

 الجوي لن يفتح قريبا ولن يكون ذلك على املدى املتوسط امام الخواص.
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 الفتتاحيةا

 
 ويصرح: 49/  51حداد يدافع عن قاعدة 

 )املساء(«قديمة»القطاع املصرفي مازال يعمل بطرق 

 

 
 

الخاصة باالستثمارات األجنبية  49/51املؤسسات علي حداد، أمس، بقوة عن قاعدة  دافع رئيس منتدى رؤساء

فة ليست مجح»املباشرة، وقال في تدخله أمس، بمناسبة انعقاد منتدى رجال األعمال الجزائريين واإلماراتيين، أنها 

 ن يخلقون الشغل ويعملون على، مضيفا أنها توفر مزايا متعددة واستثنائية للمستثمرين، السيما الذي«وإنما العكس

 .نقل خبراتهم. وذكر بأن النموذج االقتصادي الجديد للجزائر يعطي مكانة هامة لالقتصاد الوطني

هذه املالحظات التي وجهها حداد، إلى املستثمرين اإلماراتيين، جاءت كذلك كرد على الكثير من املستثمرين الذين اشتكوا 

 .ديون، حسبما كشف عنه املتحدث في تصريحات على هامش املنتدىمن تطبيق هذه القاعدة ومنهم سعو 

، مشيرين إلى أنها 49/  51 عدنا مؤخرا من السعودية، حيث طرح متعاملون اقتصاديون قاعدة »وقال في هذا الصدد 

قتصادنا اتشكل عائقا... لكنني قلت لهم إنها ضرورية للحفاظ على مصلحة البلد. والرئيس بوتفليقة يريد الحفاظ على 

ألنه في انتظار أن تتطور املؤسسات الجزائرية وتجد مكانة لها في السوق « قناعة»، مؤكدا أنه يتحدث عن «عبر تطبيقها

 .«البد من أن ندافع على مصالحنا«العاملية،

عتبرا يمة، موعاد من جانب آخر النتقاد مناخ االستثمار السيما القطاع املصرفي الذي أشار إلى أنه مازال يعمل بطرق قد

 وقال إنه البد من دعم كل املؤسسات«. وهو ما يتم في كل بلدان العالم»أن تشجيع االستثمار يتطلب دعم املستثمرين 

ن الذي»، ولم يتردد في توجيه التحية لكل املستثمرين «ألنه بال دعم ال نستطيع أن نقوم بأي ش يء»سواء صغيرة أو كبيرة 

 .«خلق منصب عمل ليس سهال»، الفتا إلى أن «يروقراطية الكثيرةمازالوا يقاومون العراقيل الب

عن سؤال حول دعوته لفتح قطاع النقل الجوي أمام االستثمار الخاص، قال إن تطوير االستثمار لن يتم إال في اقتصاد 

 .حر

ضد من حققنا أكثر من األهداف، أنا »بخصوص القرض السندي فأكد أن األهداف املسطرة تم تحقيقها، وقال 

مليار دج... الحكومة  600مليار ونحن وصلنا إلى حوالي  400ينتقدونه ويقولون إنه لم يحقق أهدافه ألنه كان مقررا جمع 

 .«إذن حققت الهدف
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 يــــراهن على الشـــــراكة مع اإلمــــــاراتيين” األفسيــو“

 

 
 2015مليون دوالر مبادالت تجارية بين البلدين في  343

ية بقوة في السوق الجزائر  االستثمار حداد، رجال األعمال اإلماراتيين إلى س، رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، عليدعا، أم

والعمل على خلق شراكات بين البلدين، مشددا على ضرورة تجسيد شراكة وتحالفات إستراتيجية صلبة، بين املؤسسات 

 .ن االقتصادي الحاليالجزائرية ونظيراتها من اإلمارات، لتغيير مسار التعاو 

أشغال امللتقى الثاني لالستثمار الجزائر اإلماراتي،  وقال حداد أمس، خالل مشاركته رفقة عدد من رجال األعمال في

، الخاصة 49/51بصفتي رئيسا ملنتدى رؤساء املؤسسات، أريد أن أزيل كل املخاوف بخصوص قاعدة “

فهما خاطئا لدى شركائنا، وهو ما جعلهم يترددون في مباشرة استثماراتهم  األجنبي، التي ربما لقيت تفسيرا أو  باالستثمار

وعكس ما ُيروج له، لم تمنع عديد املستثمرين األجانب  49/51أؤكد لكم من هذا املنبر، أن قاعدة “، مضيفا ”في الجزائر

، استغالل املناجم من تجسيد مشاريع إستراتيجية وضخمة، مثل مشاريع الطاقة، الفالحة، الصناعات الغذائية

والصناعات امليكانيكية والصناعة الصيدالنية، كما أن املستثمرين الذين يحملون مشاريع ذات قيمة مضافة، 

االستثمارات  ، خصوصا إن كانت تلك49/51يستفيدون من عدة مزايا وتحفيزات، ألن هناك تدابير مرنة في تطبيق قاعدة 

 .ويل التكنولوجيا والخبرة والتكوينمنتجة ومستحدثة ملناصب الشغل وتضمن تح

إلى  2012مليون دوالر سنة  268وأضاف حداد، أن حجم التبادالت التجارية سجلت ارتفاعا متزايدا، حيث قفزت من 

باملائة للتبادالت التجارية الكلية  0.4باملائة، لكنها ال تمثل سوى  27، أي بزيادة تقدر بــ2015مليون دوالر سنة  343

باملائة من حجم التبادالت مع الدول العربية في نفس الفترة، في حين يصل عدد الشركات اإلماراتية  7نسبة للجزائر و 

باملائة من العدد اإلجمالي  0.2، وتشكل فقط 2014شركة فقط في  14املسجلة في السجل التجاري الوطني بالجزائر 

 .للشركات األجنبية التي تنشط بالجزائر

الشراكة بين الجزائر واإلمارات، شهدت طورا خاصا خالل السنوات الثالث املاضية، السيما في  لإلشارة، فإن مجاالت

، إلى جانب الطرف األملاني، بروتوكوالت اتفاق لتطوير فرع امليكانيك، 2011مجال امليكانيك، بعد أن وقع البلدين في 

، تحت إشراف وزارة ”مرسيدس بنز“بعالمة  ، مع إنتاج مركبات الوزن الثقيل2012وتم تجسيد املشروع في جويلية 

 ”عبارا“الدفاع الجزائرية والشركة الجزائرية للسيارات الصناعية ومؤسسات عمومية أخرى، مقابل صندوق االستثمار 

 .للطرف اإلماراتي، فيما يساهم األملان كشركاء تكنولوجيين

 

 

 ملتقى االستثمار الثاني :

 )اإلذاعة الوطنية(قيات شراكة بين الجزائر واإلمارات اتفا 10بوشوارب يعلن التوقيع على 
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ر اإلماراتي الذي نظم االثنين بالجزائ-أعلن وزير الصناعة و املناجم عبد السالم بوشوارب أن ملتقى االستثمار الجزائري 

تثماراتها اسسيتوج بالتوقيع على حوالي عشرة اتفاقيات شراكة في عدة مجاالت ، وحث الشركات اإلماراتية على تكثيف 

 التي التزال دون املستوى املطلوب.

أنه   وأوضح بوشوارب على هامش هذا امللتقى الثاني من نوعه في هذه السنة بعد ذلك الذي أقيم في أبريل بأبو ظبي

سيختتم املنتدى غدا الثالثاء بالتوقيع على عشرة اتفاقيات تمت مناقشتها و التفاوض عليها في لقاء أبوظبي دون أن 

 حدد املجاالت املعنية بهذه اإلتفاقيات.ي

اتفاقية و مذكرة تفاهم تشمل االقتصاد و االستثمار و الشراكة و القياسة و  40و ترتبط اإلمارات و الجزائر بحوالي 

التقييس و تسيير الحضائر الصناعية و املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و السياحة و منع االزدواج الضريبي و التعليم و 

 ضاء و الزراعة و البيئة و اإلعالم و النقل البحري و املوانئ و الخدمات الجوية و حتى حماية املستهلك.الق

الثاني لإلستثمار، اليوم األثنين، أكد وزير الصناعة واملناجم عبدالسالم بوشوارب أن  و خالل افتتاحه ألشغال امللتقى 

جميع جوانب التعاون وتفعيل كافة الـاتفاقيات ووضع آليات اإلطار املؤسساتي بين البلدين كامل ومتكامل ويشمل 

 لتجسيدها وبنجاعة كبيرة"، مسجال اإلهتمام الكبير بين الطرفين للرقي بالعالقات اإلقتصادية خاصة الصناعية.

مشيرا  ،وشدد الوزير على أهمية دور الحكومات في تعزيز الشراكة بين رجال األعمال واملستثمرين بين البلدين الشقيقين

إلى أن الجزائر اتخذت كافة اإلجراءات والتشريعات لبناء مناخ جاذب لالستثمار الخارجي منها إصدار قانون جديد لجذب 

لالستثمار واستراتيجية صناعية جديدة وعدد من املشاريع في قطاعات حيوية هامة، مؤكدا أهمية زيادة حجم 

 االقتصاد الجزائري.االستثمارات التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز 

و ثمن رجال أعمال إماراتيون الجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ اإلستثمار بالجزائر وتعزيز بيئة األعمال، مؤكدين 

 أن إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين قائمة وال بد من استغاللها.

لطاير جهود الجزائر لفتح سوق اإلستثمار وتعزيز بيئة من جهته ثمن وزير الدولة للشؤون املالية اإلماراتي حميد عبيد ا

الجانب الجزائري إلى تقديم كافة التسهيالت املمكنة لالستثمارات اإلماراتية  األعمال خصوصا في قانون اإلستثمار، داعيا 

أنه أن ي من شللوصول بشراكة البلدين االستراتيجية إلى املستوى املأمول ومن ذلك الفتح الكامل لألجواء األمر الذ

يشجع املزيد من التبادل التجاري والسياحي إضافة إلى العمل على تعزيز التجارة البينية واالستثمارات املشتركة خصوصا 

 في مجاالت الطاقة والطاقة املتجددة .

ية ؤسسوأضاف "ومن جانب آخر فإن دولة اإلمارات ما فتئت تعمل على تطوير بنيتها التحتية وأطرها القانونية وامل

وتحسين مناخ االستثمار واألعمال. وقد أسفرت هذه الجهود عن تصدرها العديد من مؤشرات التنافسية العاملية حتى 

 أصبحت مقصدا للمستثمرين من كافة أرجاء العالم".

اتفاقيتي  عوأكد الطاير االستعداد ملشاركة الخبرات وتقديم كل التسهيالت املمكنة لالستثمارات الجزائرية سيما بعد توقي

تجنب االزدواج الضريبي وحماية االستثمار إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مختلف املجاالت معربا عن أمله بأن 

 تتكرر مثل هذه اللقاءات في سبيل تعزيز التعاون وتعميق الشراكة االستراتيجية بين البلدين.

 

 

 

 :موازاة ملطالبتهم بتسهيالت أكبر

ع
ّ
 اتفاقيات مع الجزائر  10ون اليوم اإلماراتيون يوق
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ع الجزائر واإلمارات اليوم، حوالي عشر اتفاقيات شراكة في عدة مجاالت تمت مناقشتها والتفاوض عليها في لقاء 
ّ
ستوق

أبوظبي. وأكد وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب، أن الجزائر تطمح لتشكيل قطبين صناعيين واقتصاِديين 

وأنتهز الوزير فرصة عقد منتدى  .ة اإلمارات في الفضاء العربي بما يجعل منهما جسرا يربط ثالث قاراتهامين مع دول

لرجال أعمال البلدين، لتوجيه دعوة خاصة ملمثلي القطاع االقتصادي اإلماراتي للتعرف على الفرص الكبيرة التي توفرها 

، فإن وزير الدولة للشؤون املالية عبيد بن حميد الطاير، أكد الجزائر لالستثمار في مجاالت عدة. ومن الجانب االماراتي

أن بالده تنظر بعين التقدير للمجهودات التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ االستثمار، معّبرا عن أمله في تقديم تسهيالت 

 .ملستثمري بلده وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص

 اتفاقية مبرمجة للتوقيع 40

خالل ستة أشهر، بعد ذلك امللتئم بأبوظبي  مس، ثاني منتدى لرجال األعمال الجزائريين واإلماراتيين احتضنت الجزائر أ

في أفريل املاض ي، بمناسبة زيارة الوزير األول عبد املالك سالل، لإلمارات. ورغم أن املشاريع امللموسة غابت عن الحدث 

اتفاقية موقعة تشكل اإلطار التشريعي  40أجل تجسيد فإن اإلرادة والنوايا كانت حاضرة بقوة لدى الطرفين من 

 .والقانوني للتعاون بين البلدين

ولهذا أكد وزير الصناعة واملناجم على ضرورة رفع مستوى العالقات االقتصادية بين الجانبين إلى درجة "النموذجية 

والتي تمس عددا واسعا من القطاعات ، تعتمد على أرضية صلبة بفضل االتفاقيات املوقعة "واالستراتيجية في آن واحد

السيما "االقتصاد واالستثمار والشراكة والقياسة والتقييس وتسيير الحظائر الصناعية واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

والسياحة، ومنع االزدواج الضريبي والتعليم والقضاء والزراعة والبيئة واإلعالم والنقل البحري واملوانئ والخدمات 

  ."تى حماية املستهلكالجوية وح

 بوشوارب: األبواب مفتوحة لإلماراتيين

وآلية للتشاور السياس ي ولجنة متابعة. إضافة إلى لجنة  1984تضاف إليها لجنٍة مشتركة تجتمع دوريا وبانتظام منذ 

امل الدولتين كملتابعة ملف االستثمارات ولجنة جمركية. وهو مايعني ـ كما قال بوشوارب ـ إن "اإلطار املؤسساتي بين 

 ."ومتكامل ويشمل كل جوانب التعاون 

يبقى إذا تجسيد هذه االتفاقيات "ميدانيا وبنجاعة أكبر"، خاصة في املجاالت التي يتيحها هيكل املبادالت التجارية ومن 

 ."بينها "البيتروكمياء وامليكانيك واملشتقات البترولية واملواد الصيدالنية والصناعات الغذائية

باإلصالحات العديدة التي قامت بها الدولة تشجيعا لالستثمار وآخرها القانون الجديد لالستثمار، فإنه اعتبرها  وإذ ذكر 

"أسبابا تشجع الشركات اإلماراتية قبل غيرها الستكشاف املزيد من فرص االستثمار بالتعاون مع شركاء محليين"، قائال 

ية للمؤسسات اإلماراتية الرائدة، وتشدد على "ضرورة تطوير العالقات إن الجزائر تعّول كثيًرا على القدرة االستثمار 

 ."الصناعية ألننا نؤمن بأن اإلمكانات املتاحة كبيرة والفرص واملجاالت إلقامة مشاريع مشتركة عديدة

 ّبرا عنورافع وزير الشؤون املالية اإلماراتي من أجل دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عالقات التعاون الثنائي، مع

اقتناعه بأنه من الضروري "تحديد املستوى األمثل من االستثمار الحكومي، وجعله محركا للتنمية وليس مزاحما 

 ."لالستثمار الخاص

كما ثّمن ما جاء به قانون االستثمار األخير، قائال إنه أعاد هيكلة املزايا بما يتوافق وتبسيط اإلجراءات وإزالة العراقيل، 

ت أكثر ملستثمري بلده وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دور أكبر، وفتح آفاق جديدة للعمل مطالبا بتسهيال 

 ."املشترك، مشيرا إلى أن املنتدى "فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر بين مسؤولي البلدين

 ففي حين قدرها الوزير  رغم أن الطرفين أجمعا على ضئالة املبادالت التجارية إال أن االختالف في األرقام بدا واضحا.

ماليير دوالر ، فإن  10، مشيرا إلى أن إجمالي االستثمارات اإلماراتية في الجزائر بلغ حوالي "2015مليار دوالر في »اإلماراتي بـ
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، مشيرا إلى 2015مليون دوالر في  343رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد، تحدث عن مبادالت تجارية ال تتعدى 

باملائة من إجمالي املؤسسات املستثمرة، كما أنها تدور  0.2شركات اإلماراتية العاملة بالجزائر ال تشكل سوى أن نسبة ال

 .في فلك البنوك والقطاع املالي والعقارات فقط

حداد الذي اعتبر أن توفر إطار قانوني صلب بين البلدين يتيح تجسيدا فعليا ملختلف مشاريع الشراكة السيما في القطاع 

خاصا  "لخاص، اعتبر أن اللقاء فرصة لتجسيد مشاريع شراكة إستراتيجية "ألن الثقة بيننا صلبة وأطر التفاهم متاحةا

 .بالذكر قطاعات الطاقة والفالحة والصناعات الغذائية والسياحة، لذا دعا اإلماراتيين لالستثمار بقوة في الجزائر

والصناعة محمد العيد بن عمر، أكد على ضرورة رفع العراقيل التي  ولتحقيق ذلك فإن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة

تحول دون تطوير التجارة البينية واالستثمار من جهة، واستغالل الفرص واملزايا املتوفرة إلقامة شراكة السيما في 

 ريع املشتركةمجاالت الزراعة والبتروكيمياء، معتبرا أن مجلس رجال أعمال البلدين هو أفضل إطار لتجسيد املشا

 .اعتمادا على قدرات القطاع الخاص

 

 

 مذكرة تفاهم بين الجزائر واإلمارات 40ماليير دوالر استثمار و10

 بوشوارب يرافع لشراكة نموذجية بين البلدين 

 الطاير: اإلصالحات االقتصادية محفزة ملشاريع األعمال

 ليست عائقا حسب املتعاملين 49/  51قاعدة  

لرجال األعمال اإلماراتيين أمس، على الفرص الكبيرة لالستثمار في القطاعات االستراتيجية للجزائر، وأكد أطلع وفد رفيع 

جودة النظام التشريعي املحفز من خالل جملة التسهيالت واالمتيازات التي يضمنها، فيما أبدى املتعاملون الوطنيون 

 تيين.رغبتهم في بناء شراكة بينية متميزة مع نظرائهم اإلمارا

اإلماراتي، والذي حضره عدد معتبر -احتضن املركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، ملتقى االستثمار الجزائري 

من متعاملي القطاع الخاص بدولة األمارات العربية املتحدة بغية إبرام اتفاقيات شراكة جديدة ترقى بمستوى املبادالت 

 االقتصادية والتجارية بين البلدين. 

أن بين الجزائر واإلمارات عالقات جد وطيدة ومؤطرة “في السياق، قال وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب، و

بأن الوقت قد حان لتفعيل وتنفيذ اإلطار “، وأفاد في كلمته ”مذكرة تفاهم في ميدان االستثمار منذ عدة سنوات 40بـ

 اء بالشراكة إلى الطموحات املأمولة وتجسيدا لإلرادة السياسية القوية التياملؤسساتي الكامل واملتكامل في امليدان لالرتق

 ”. تحذو قادة البلدين

رجم ألننا نريد أن تكون بيننا شراكة نموذجية تت“ واعتبر بشوارب امللتقى فرصة لفتح فصل جديد من العالقة الثنائية 

الزراعة، القياسة والتقييس، البيئة، اإلعالم،  روح االتفاقيات التي تشمل قطاعات الطاقة، الطاقة املتجددة،

 ”. امليكانيك، النقل البحري والجوي والخدمات

ندرك جيدا حجم املسؤولية التي تقع على عاتقنا كحكومات لتطوير هذه الشراكة من خالل تشريعيات “وتابع الوزير قائال 

 ”. قتصاد متنوع خارج قطاع املحروقاتجذابة لالستثمار األجنبي في القطاعات التي نراها ضرورة لبناء ا

وأشار بشوارب إلى أن الفالحة والسياحة وامليكانيك والبيتروكيماء والطاقات املتجددة باعتبارها قطاعات يمكن أن تمثل 

أفضل الفرص االستثمارية املربحة للبلدين، وأكد بوشوارب أن الجزائر ستبدل ما بوسعها لزيادة حجم االستثمارات 

 ذلك قامت بتعديل قانون االستثمار الجديد املصادق عليه الصيف املاض ي ويحتوي على امتيازات كثيرة. ومن أجل 

ولفت وزير الصناعة إلى املوقع االستراتيجي الهام للجزائر، حيث تعتبر بوابة الولوج إلى عمق إفريقيا عبر الطرق البرية 
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روبا، و ستملك قريبا ميناء الوسط الذي سيغير حسبه معادالت من خالل الطريق العابر للصحراء و منفذا مهما لبلوغ أو 

 التجارة في منطقة البحر األبيض املتوسط. 

قارات بأكملها، يؤكد الوزير،  3هذه اإلمكانيات الهائلة، ستمكن الجزائر واإلمارات من بناء قطبين صناعيين يربطان 

 اجحة تساهم في إعادة صياغة االقتصاد الجزائري. موضحا أن رجال األعمال أمامهم جميع الفرص لخلق مشاريع ن

من جانبه، أكد وزير الشؤون املالية لدولة اإلمارات املتحدة عبيد حميد الطاير، إرادة بالده في تحقيق شراكة نموذجية 

إعطاء دور  ىالنهوض بالتنمية واالستثمار األجنبي يقوم عل“، وأوضح أن ”التي تربطنا بها عالقات ممتازة جدا“مع الجزائر 

 ”. أكبر للقطاع الخاص وأي مزاحمة له ستعود بالسلب على االقتصاد ككل

وأشار في ذات الوقت إلى أهمية إبرام شراكات ناجعة بين املؤسسات العمومية والخاصة النجاز املشاريع الخالقة للثروة 

 ومناصب الشغل واملوسعة للقاعدة الصناعية. 

لتي أقرتها الجزائر خاصة قانون االستثمار الجديد إيجابية جدا من حيث أنها تعطي واعتبر اإلصالحات االقتصادية ا

نأمل من الجانب الجزائري تقديم كافة “امتيازات هيكلية وتبسط اإلجراءات وتزيل العراقيل، وقال الوزير اإلماراتي 

قة والطاقات رات املشتركة خاصة في الطاالتسهيالت للدفع بالتبادل التجاري والسياحي وتعزيز التجارة البينية واالستثما

 ”. املتجددة

وثمن املتحدث املذكرات املوقعة بين البلدين خاصة ما تعلق بعدم االزدواج الضريبي، وكشف أن حجم استثمارات 

، 2013و 2014باملائة مقارنة بـ 14بزيادة قدرها  2015مليار دوالر سنة  10الشركات اإلماراتية الناشطة بالجزائر بلغ 

 معتبرا أنها ال تتالءم وطموحات البلدين وفي حاجة إلى دفع أكثر.

وينتظر أن تختتم زيارة الوفد اإلماراتي بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة، حسما أكده الوزير بوشوارب وكذا أعضاء 

 الوفد، حيث أبدى البعض نيتهم في الشروع فوريا في مباشرة إجراءات دخول ميادين استثمارية.

 حداد: الجزائر تحوز على فرص كبيرة لالستثمار 

رحب رئيس منتدى املؤسسات علي حداد برغبة رجال األعمال اإلماراتيين في تطوير استثماراتهم بالجزائر واقتحام مجاالت 

ات ز أن الجزائر تتوفر على قواعد صلبة لنجاح االستثمار من خالل القوانين الجديدة التي تمنح امتيا“جديدة، و قال 

 ”. معتبرة

ال تمثل عائقا أمام املستثمرين األجانب، بل تحمل تحفيزات مهمة لألجانب الذي  49/51وأكد القاعدة االقتصادية 

يجلبون معهم الخبرة والتكنولوجيات الجديدة و يساهمون في توسيع القاعدة الصناعية بخلق مؤسسات صغيرة 

 ومتوسطة.

باملائة 7باملائة من املبادالت اإلجمالية للجزائر و 0.4البلدين و التي تقدر بنسبة  ولفت إلى ضعف املبادالت التجارية بين

 . 2015مليون دوالر سنة  343من مبادالتها مع املنطقة العربية مشيرا إلى بلوغها 

ي من العدد اإلجمال 0.2مؤسسة أي حضور نسبته  14وأفاد بأن عدد الشركات اإلماراتية الناشطة بالجزائر يقدر ب 

للشركات األجنبية العاملة ببالدنا، و دعا إلى استغالل الفرص املتاحة واإلمكانيات التي تتوفر عليها قطاعات الفالحة 

 والصناعة والسياحة والخدمات.

من جانبه عبر ابراهيم املحمود النائب األول لغرفة تجارة أبوظبي، عن أمله في رفع املشاريع االستثمارية خالل السنوات 

 لة بين البلدين واملساهمة في التنمية املستدامة املستقلة عن املوارد الباطنية.املقب
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 ليست عائقـــــا 51/49قاعدة 

 5واطلع رجال األعمال اإلماراتيين على عروض حول مزايا قانون االستثمار الجديد الذي يتضمن إعفاءات ضريبية ملدة 

، والفرص القائمة في ميدان الطاقات املتجددة وقطاعات الفالحة و سنوات وعدة امتيازات أخرى للمستثمرين األجانب

 السياحة و التعليم. 

، أن ”الشعب“وقال حميد محمد بن سالم األمين العام التحاد غرف التجارة والصناعة لدولة اإلمارات في تصريح لـ 

عراقيل وهيئت املناخ املالئم لقدوم رجال الجزائر أزالت من خالل مراجعتها للمنظومة القانونية لالستثمار العديد من ال

 األعمال األجانب. 

وأكد وجود رغبة قوية لدى اإلماراتيين القتحام السوق الجزائرية بمختلف قطاعاتها، مشددا في الوقت ذاته على أن 

كد وجود إرادة ليست عائقا أمام االستثمار، مفيدا بأنها قاعدة معمول بها في اإلمارات وتؤ  94/51القاعدة االقتصادية 

 حقيقية لدى الطرف املحلي في تنفيذ مشاريع منتجة وجدية تعود بالفائدة على التنمية الوطنية.

 سفيرة إندونيسيا اعتبرت الجزائر قوة اقتصادية إقليمية 

 )املحور اليومي(جزائري  –مساع إلنشاء مجلس أعمال إندونيس ي 

 

 
رة، الجزائر سوق مهمة لبلدها وتلعب دورا محوريا في تعزيز اقتصادها، اعتبرت سفيرة اندونيسيا بالجزائر، محروسة سفي

من خالل موقعها االستراتيجي والجغرافي وكذا الروابط التاريخية التي جمعتهما سابقا، مشيرة إلى أنها تسعى إلنشاء 

ول عبد املالك سالل، مجلس أعمال اندونيس ي بالجزائر الذي يسمح بلقاء أهم رجال األعمال وذلك بطلب من الوزير األ 

 .بالجزائر 36باعتبارها املمول الـ 

للصالون  14أوضحت محروسة خالل ندوة صحفية عقدتها بمقر اقامتها، أمس، أن بلدها يشارك ضمن فعاليات الدورة  

ل عرض سفاكس ، من خال نوفمبر الجاري بقصر املعارض  27إلى غاية  23الدولي لألشغال العمومية املزمع انطالقها في 

شركة اندونيسية الصغيرة واملتوسطة فضال عن مشاركة  42مختلف املنتوجات والسلع املحلية االندونيسية، بمشاركة 

من رجال أعمال ومقاولين مهتمين بمختلف قطاعات اإلنتاج في خطوة لتعزيز العالقات االقتصادية الثنائية بين  137

 .االندونيسيين والجزائريين البلدين، وفتح باب االستثمار أمام املتعاملين

وثمنت السفيرة العالقات االقتصادية بين البلدين، والتي ترجمتها العديد من االتفاقيات والشراكات أهمها اتفاقية 

في  اندوراما  في مجال املحروقات والطاقة املتجددة، منوهة إلى اتفاقية  بيرتامينا  وشركة بلدها  سوناطراك  شركة 

مليار دوالر، وهي أضخم اتفاقية تم توقيعها منذ استقالل الجزائر وهو ما أكد عليه سابقا  5.7يمة مجال األسمدة بق

وزير الصناعة عبد السالم بوشوارب. وهذه خطوة متقدمة تسجلها اندونيسيا بعد قترة طويلة من االنقطاع لرجال 

 .األعمال واإلطارات اإلندونيسيين خالل العشرية السوداء

الذي يهدف إلى تشجيع رجال األعمال الجزائيين  االستثمار في إندونيسيا  نوفمبر منتدى تحت عنوان  26 كما سيعقد في

لالستثمار في هذا البلد، ومن أجل الحديث ومناقشة الشأن االقتصادي بين البلدين، حيث يسجل حضور وزير الخارجية 
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والسلطات املحلية والدولية. كما كشفت ذات املتحدثة  اإلندونيس ي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب رؤساء البلديات

وذلك لتشابه املنطقتين  ملبون الشرقية  في سياق ذي صلة، عن مشروع التوأمة بين منطقة البويرة الجزائرية ومدينة 

بلدين لجغرافيا واستراتيجيا، كما يجرى البحث عن منطقة مشابهة ملدينة مستغانم كخطوة ثانية لتعزيز العالقات بين ا

 .من خالل زيارة والي مستغانم إلى إندونيسيا

 

 

 باملائــة 65تخفيــض أسعــــار الكهربـــاء بالجنــوب بـ 

 )وقت الجزائر(إلغاء الضريبة على القهوة وإبقاؤها بالنسبة للتبغ والكحول 

 66لشعبي الوطني وافقت على لجنة املالية وامليزانية باملجلس ا“أكد، أمس، القيادي في حركة حمس، نعمان لعور، ان 

، بعد أن عكفت اللجنة على دراسة التعديالت التي من بينها تعديل يتعلق إلغاء 2017تعديال على مشروع قانون املالية 

باملائة، مع إبقاء الضريبة  65باملائة، كما تم تخفيض أسعار الكهرباء بالجنوب بنسبة  10الضريبة على القهوة بنسبة 

 .”تبغ على ما هي عليهعلى الكحول وال

تم تسقيف أحجام ومبالغ تعويض األدوية باهظة “، انه ”وقت الجزائر»وأوضح النائب نعمان لعور، في اتصال هاتفي لـ

املتعلقة  40التي تقترح رفع حصة صندوق التضامن للجماعات املحلية، إضافة إلى املادة الـ 36الثمن، وتعديل املادة 

اللجنة أحالت على مكتب املجلس على اللجنة التعديالت املستوفية للشروط والتي “ا ان ، مؤكد”بالضريبة الجزافية

أيام،  5أيام إلى  8املتعلقة بتخفيض أجل إصدار جواز السفر البيومتري االلكتروني من  18تتمحور أساسا في املادة 

حاصل الرسم على القيمة املضافة التي تقترح رفع حصة صندوق التضامن للجماعات املحلية، من  36وتعديل املادة 

 10من قانون الرسوم على رقم األعمال، وذلك من  161بالنسبة للعمليات املحققة في الداخل املنصوص عليها في املادة 

باملائة من حاصل الرسم على القيمة املضافة لفائدة ميزانية  75باملائة دعما ملوارد البلديات وتخصيص 15باملائة إلى 

فقد اقترحت اللجنة تعديلها بالتنصيص على أن يكون اكتتاب التصريح املتعلق بالضريبة  40ا بخصوص املادة الدولة. أم

جانفي من  1ديسمبر من سنة بداية نشاطهم بدال من  31الجزافية الوحيدة، بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد قبل 

 .السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم

املتعلقة بفرض رسم النجاعة الطاقوية على األجهزة التي تعمل بالكهرباء الخاضعة للقواعد  67وفيما يتعلق باملادة 

الخاصة بالفعالية والتصنيف والتوسيم الطاقوي، اقترحت اللجنة تخفيض نسب هذا الرسم من سلم تصاعدي يتراوح 

 .ملائةبا 35و 5باملائة بحسب مشروع القانون، إلى نسب تتراوح ما بين  60إلى  5ما بين 

اللجنة اقترحت إعادة صياغتها على نحو يوضح بشكل أكبر التدبير الذي تضمنه واملتعلق “فقال املتحدث ان  92أما املادة 

املتعلقة بإخضاع  93بتسقيف أحجام ومبالغ تعويض األدوية باهظة الثمن، كما اقترحت نفس التوضيح بالنسبة للمادة 

من الضمان االجتماعي، إلى إبرام عقود نجاعة بين هيئات الضمان االجتماعي  قابلية تعويض األدوية جد باهظة الثمن

 .”واملخابر الصيدالنية، الحائزة على قرارات التسجيل بالجزائر

املتعلقة بتسوية وضعية البنايات التي يحوز أصحابها على رخص  108التعديالت تناولت املادة “وأفاد النائب البرملاني ان 

طابقة لتعليمات لرخص البناء املسلمة، والتي اقترحت اللجنة تعديلها بإمكانية تسوية وضعيتها شريطة البناء وغير امل

باملائة  50باملائة و 10احترام حقوق الجوار ومعايير البناء واألمن، وتتم التسوية مقابل دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 

، ”2018جانفي  1ة على أن يسري مفعول هذا الحكم بداية من من قيمة العقار، من السنة األولى إلى السنة الخامس

 .”باقي التعديالت املقترحة فأغلبها تعديالت شكلية ال تغير من مضمون املواد“مؤكدا ان 

مكرر من قانون  81مكرر وتنص على تعديل املادة  45وبالنسبة للمواد الجديدة التي اقترحتها اللجنة فتتمثل في املادة 
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لجبائية، على نحو يقترح عضو واحد ممثل عن املصف الوطني للخبراء املحاسبين، بالنسبة للجان الطعن اإلجراءات ا

الجهوية، وعضوا واحدا ممثال عن الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات بالنسبة للجان الطعن الوالئية، واقترحت اللجنة 

رفع الرسم على تعبئة الدفع  2009لية التكميلي لسنة من قانون املا 32مكرر التي تنص على تعديل املادة  72املادة 

 .، الذي يستحق على متعاملي الهاتف النقال شهريا ما يسهم في دعم موارد الخزينة العمومية٪7إلى  ٪5املسبق من 

 عظمالتي تنص على إعفاء املواد والتجهيزات املستوردة املوجهة إلنجاز املسجد األ  1مكرر  72وتم أيضا اقتراح املادة 

 .بالعاصمة من الرسم على القيمة املضافة والحقوق الجمركية

وفي األخير، أحال املكتب التعديالت املنصبة على النصين واملستوفية للشروط القانونية على اللجنتين املختصتين، 

 .وذلك بعد دراستها مع مندوبي أصحابها

 

 

 مصنع الحافالت بباتنة« هيونداي»فيما دشنت 

 )املساء(تقدم خدمة ما بعد البيع مجانا « رزغلوبال موتو »

املمثل الرسمي لعالمة هيونداي في فئة الشاحنات والحافالت، بداية من يوم « غلوبال موتورز أندوستري »أطلقت شركة 

ال وقد خصصت شركة غلوب«. فليت بيفور سرفيس»نوفمبر، حملة للتعريف بخدمات ما بعد البيع، تحت تسمية  20

 .إفريقيا تقنيا مخصصا لهذه العمل« إس جي ام»موتورز 

، قدموا «هيونداي موتورز كومباني»وسيرافق العملية مجموعة من املهندسين الكوريين وكبار التقنيين من الشركة األم 

خصيصا من أجل هذه العملية،وتم تجهيز القافلة التي ستجوب عدة واليات بورشات متنقلة في عربات من عالمة 

ة والذي بمدينة باتن« غلوبال موتورز اندوستري »املصنعة واملركبة في الجزائر في مصنع شركة « 350 أش»هيونداي صنف 

 .أكتوبر املنصرم 13عرض ألول مرة على الجمهور يوم 

وستشمل العملية ثالث مناطق رئيسية عبر التراب الوطني بكل من وسط وشرق وغرب البالد، تزور خاللها الزبائن الذين 

في مختلف األصناف إلجراء خدمات الصيانة الدورية والفحص التقني « هيونداي»ل عربات من عالمة يملكون أسطو 

 .مجانا، على أن تشمل الخدمات تبديل الزيت، تبديل مصافي الزيت والهواء ومصفاة الوقود

عملية إلى توفير وتهدف الشركة من هذه ال .لزبائنها قسيمات خدمة مجانية أثناء العملية« جي ام إي»وستمنح شركة 

أحسن خدمات ما بعد البيع لزبائنها في عالمة هيونداي في فئة الشاحنات والحافالت، جاعلة من االمتياز والوفرة إضافة 

 .االلتزام بتعهداتها عملتها األساسية

، مصنعها لتجميع وتركيب شاحنات «غلوبال موتورز اندوستري »دشنت شركة  2016للتذكير، فإنه في شهر جوان 

متر مربع مغطاة. ويقوم  7000متر مربع، منها  55900في مدينة باتنة، الذي يتربع على مساحة « هيونداي»وحافالت 

، «120اش دي » .«72اش دي «. »65اش دي «. »35اش دي »املصنع حاليا بتصنيع عدة موديالت من الشاحنات منها، 

 .ق املحليةوالتي يتم تسويقها حاليا بالسو «. 170اش دي »إضافة لطراز 

 

 

 

 متعامل أندونيس ي في الصالون الدولي لألشغال العمومية 137شركة و 42

 )الشعب(السفــيرة ماشروسا : نتطلــــــع إلى رفـــــع حجم التعاون االقتصادي مع الجزائـر 
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 مليار دوالر في األسمدة  5.7مشاريع شراكة في املحروقات واستثمار 

اشروسا إلى أولى اللحظات التاريخية التي أقيمت فيها العالقات الدبلوماسية بين جاكرتا عادت السفيرة األندونيسية م

والجزائر التي كانت تخوض آنذاك حربا تحريرية من أجل استعادة السيادة الوطنية متوقفة عند أهم املحطات التي 

 .أعطت قوة وحرية للتعاون الثنائي املتميز والتطلع نحو تعزيزه حاضرا ومستقبال

قالت السفيرة سافيرا ماشروسا في لقاء إعالمي خصصته للمشاريع األندونيسية في صالون األشغال العمومية الذي 

نوفمبر الجاري، إنها حريصة على إعطاء قوة إضافية  27إلى  23تجري وقائعه بقصر املعارض الصنوبر البحري من 

حين رافعت جاكرتا  1955التي رسخت في باندونغ عام  للعالقات االقتصادية ورفعها إلى مستوى الروابط السياسية

 بأعلى الصوت لعدالة القضية الجزائرية جاذبة التييد الواسع من اآلفروأسياوية.

، أنها حريصة على إنجاز شراكة استراتيجية «الشعب»وذكرت السفيرة أمس في الندوة الصحفية بمقر إقامتها بحضور 

والها بمختلف جهات الوطن وحواراتها مع املسؤولين الجزائريين منهم رئيس مجلس بين البلدين وهو ما أكدته خالل تج

بروتوكوالت تعاون وقعت بيننا منذ تعييني سفيرة ألندونيسيا بالجزائر شهر مارس املاض ي  6« األمة عبد القادر بن صالح.

مدة روقات وتحويل الفوسفات إلى أس. اتفاقات شراكة تمت بين شركات أندونيسية ونظريتها الجزائرية في مجاالت املح

 «مليار دوالر. وهو أكبر استثمار في الجزائر منذ االستقالل. 5.7مثلما تقوم به الشركة املتعددة الجنسيات اندراما مستثمرة 

هكذا لخصت السفيرة التقارب األندونيس ي الجزائري واإلرادة القوية في إقامة مشاريع شراكة استراتيجية تليق بمستوى 

 لروابط السياسية.ا

وهذا التقارب أملته ظروف موضوعية وذاتية في آن واحد. ذلك أن الجزائر في نظر جاكرتا وجهة استثمار وأعمال بحكم 

تنوع ثرواتها وإمكاناتها واستقرارها السياس ي. كما أن أندونيسيا التي اهتمت بالشأن االقتصادي الداخلي وشيدت منظمة 

عامليا في حاجة  16واحتالل اقتصادها املرتبة ال 20ها لتكون عضوا فعاال في مجموعة الصناعية وقطبا اقتصاديا أهل

 ماسة إلى نقل تجربتها وتقاسم شراكة مع اآلخرين في صدارتهم الجزائر.

 

ويشكل معرض األشغال العمومية محطة حاسمة ألندونيسيا في التعريف بمقدوراتها االقتصادية وتطلع الجزائريين 

متعامل يؤطرهم ويرافقهم مسؤولون كبار منهم ممثل  140مؤسسة و 43كة واالستثمار من خالل مشاركة بفرص الشرا

 نوفمبر الجاري. 25عن وزارة الخارجية ووزير الشباب والرياضة الذي يشرع في زيارة عمل إلى بالدنا يوم 

األشغال العمومية والنقل الجزائرية  وتقرر في املعرض تنظيم منتدى األعمال بالتعاون بين سفارة أندونيسيا ووزارة

التجارة واالستثمارات الثنائية بين الجزائر وأندونيسيا التي تتطلع لرفع التبادل التجاري مع بالدنا إلى مليار دوالر « بعنوان

اء انهيار ر إلى جانب توسيع مشاريع األعمال إلى مجاالت استراتيجية غير املحروقات التي تهتز تحت تأثير األزمة املالية ج

 أسعار النفط.

http://www.ech-chaab.com/ar/media/k2/items/cache/4c334e4e996958ba846c7a8034331191_XL.jpg?t=-62169984000
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استعرضت السفيرة ماشروسا هذه املسائل مؤكدة أن العالقات االقتصادية بين أندونيسيا والجزائر ال بد أن تعرف 

انطالقة جديدة تستجيب لروح الصداقة العريقة والروابط السياسية. وهي عالقات تمتد إلى إقامة التعاون في املجال 

 ه زيارات وفود البلدين على أكثر من صعيد.الرياض ي والسياحي تؤكد علي

إن الزيارات املتبادلة بين مسؤولي البلدين على » وقالت السفيرة مختصرة الهدف بعد عرض جوانب التعاون الثنائي 

أعلى مستوى تترجم بحق الرغبة امللحة في الرفع من درجة التعاون االقتصادي وتوسيعه استجابة لروح التطور واإلرادة 

 «.ركةاملشت

 

 الرئيس املدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري:

 )اإلذاعة الوطنية(نسعى لتوسعة نطاق حصتنا في سوق النقل البحري 

أن الصالون   NACHCOأكد محمد بلقاسم ثليجي الرئيس املدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري "ناشكو" 

ثنين تحت شعار "التحكم في املصاريف" سيكون فرصة هامة للتعريف الدولي للنقل واللوجستيك املنظم هذا اال

باالجراءات الجديدة واالمتيازات التي تمنحها "ناشكو" في مجال النقل للتمكن من أخذ الحصة األكبر من السوق 

 الجزائرية التي تسيطر عليها شركات أجنبية.

باح" للقناة اإلذاعية األولى أن الشركة الوطنية وأضاف محمد بلقاسم ثليجي لدى استضافته في برنامج "ضيف الص

 باملائة من السوق الجزائرية تسعى إلى رفع هذه النسبة. 3للتسويق البحري التي تسيطر فقط على 

 الصالون الدولي للنقل واللوجستيك سيعرف مشاركة قوية لكل األطراف الفاعلين في مجال النقل

ل الصالون الدولي للنقل واللوجستيك الذي تنظمه غرفة التجارة كما قال ضيف األولى "إن شركته ستنظم خال

أيام محاضرة إلبراز أهم انجازاتنا وتطلعاتنا املستقبلية ونظرتنا في االقتصاد الكلي وتأثيراته على  4والصناعة ملدة 

 االقتصاد الوطني".

وأبرز املتحدث ذاته أن هذا الصالون سيعرف مشاركة قوية لكل األطراف الفاعلين في مجال النقل نظرا ألهمية موضوع 

هذه التظاهرة حيث يتطلب الظرف االقتصادي الحالي التحكم بصفة أكثر في املصاريف وتطوير مجال النقل البحري 

 من التبادالت التجارية. باملائة 90الذي يعد رئة االقتصاد لكونه يمثل أكثر من 

 تحسين خدمات "ناشكو" مكننا من استرجاع بعض املتعاملين االقتصاديين

 بسبب بطء معالجة امللفات وبخصوص رفض بعض املتعاملين الوطنيين وخاصة الخواص التعامل مع شركة ناشكو 

ل حيث "استطعنا في فترة التي كلفتهم خسارة في األموال أكد محمد بلقاسم ثليجي السعي لتجاوز هذا املشك

 استرجاع بعض املتعاملين االقتصاديين بعدما قمنا بتحسين الخدمة".  قصيرة

وأوضح أنه تم إعطاء تعليمات لكل الوكاالت التابعة للشركة الوطنية للتسويق البحري على مستوى املوانئ ملعالجة 

فة لتجنب دفع مصاريف أكثر مضيفا أنه سيتم إطالق امللفات في أسرع وقت ممكن وكذا لتفادي املرور على املوانئ الجا

 موقع الكتروني لتمكين املتعاملين من اإلطالع على كل املعلومات التي يحتاجونها .

فيها اإلجراءات والتعامالت بسرعة وتحول مباشرة إلى املوانئ الجافة للتخزين، أشار  وعن عدد الحاويات التي ال تتم 

هناك عددا قليال من هذه الحاالت حيث يتم تحويل الحاويات إلى التخزين في حالتين فقط  إلى أن محمد بلقاسم ثليجي 

 منها بطء وصول الوثائق وعدم مطابقة املنتوج مع الوثائق وخارج هذا االطار فإن العملية تتم بسرعة.

  ضرورة تعامل الشركات الوطنية مع األسطول البحري الجزائري وعدم الخضوع لسيطرة املمولين

وعما تعلق بتفضيل بعض املتعاملين للتعامل مع الشركات األجنبية إلجراء معامالتهم االدارية واللوجستيكية والذي 

تسبب في خسارة مالية للجزائر ذكر الرئيس املدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري أن "هناك تالعبات ومنافسة 
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ة ضرورة تضامن وتعامل الشركات الخاص حين الجمركيين" مؤكدا على غير شريفة من قبل بعض املتعاملين وبعض املصر 

 والعمومية مع األسطول البحري الجزائري وعدم خضوعهم لتحكم املمولين.

 4بواخر تم اقتناؤها مؤخرا إلى جانب استئجار  8كما تطرق ضيف األولى إلى األسطول البحري الجزائري الذي تدعم بـ

 باخرة في غضون السنتين القادمتين . 17باخرات ،كما سيتم اقتناء 

إطار شباب لتكوينهم في مجال النقل لتطوير مستوى  20وفي معرض حديثه عن جانب التكوين أفاد ثليجي أنه تم تسجيل 

 أداء ناشكو.

 

 
 

 )واج(عصرنة قطاع التشغيل والضمان االجتماعي من أجل التكفل األحسن باملواطن 

ان االجتماعي محمد الغازي يوم األحد بتلمسان أن إدخال العصرنة في تسيير املصالح أكد وزير العمل والتشغيل والضم

 اإلدارية لقطاعه ونشر املوارد البشرية بطريقة عقالنية كفيالن بتحيسن الخدمة والتكفل الجيد باملواطن.

اعه "كان في طليعة وأوضح السيد الغازي خالل لقاء مع الصحافة على هامش زيارته التفقدية إلى الوالية أن قط

مؤكدا   القطاعات التي استعملت الوسائل العصرية لتطوير اإلدارة وتقريبها إلى املواطن من أجل محاربة البيروقراطية"

في موضوع التوظيف أن قطاعه "ينتهج سياسة ترشيد النفاقات تماشيا مع الظروف االقتصادية العامة التي تعرفها 

 البالد".

حتم اللجوء إلى "التقليص في التوظيف" وفي نفس الوقت إعادة نشر الفائض من املوارد البشرية وأضاف أن هذا الوضع 

 من أجل سد العجز امللحوظ ببعض املناطق وكذا االستغالل العقالني لكل الطاقات البشرية املتوفرة.

ن وتنشأ املزيد من مناصب وعن التشغيل بصفة عامة أوضح الوزير أن "العديد من القطاعات ال تزال تعمل في امليدا

الشغل مثل الصناعة التي شهدت بناء مصانع اإلسمنت و تركيب السيارات التي من شأنها أن تمتص العدد الكبير من 

باملائة في  11ر2اليد العاملة" مالحظا أنه رغم الظروف االقتصادية الصعبة فإن نسبة البطالة بالجزائر تراجعت من 

 ائة في أبريل املاض ي وهذا بفضل الجهود التي تبذل على جميع األصعدة.بامل 9ر9إلى  2015سبتمبر 

وقد قام وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ضمن اليوم األول من زيارته إلى والية تلمسان بتفقد العديد من 

ماعي للعمال ضمان االجتاملرافق وتدشين بعض املنجزات التابعة لقطاعه وفي مقدمتها املقر الوالئي للصندوق الوطني لل

من املنخرطين و ذوي  592.032منخرط ويستفيد من التغطية االجتماعية  380.453األجراء الذي يعد في املجموع 

 الحقوق.

كشف باألشعة منها  85.000بحوالي  2016إلى  2010كما زار بمدينة مغنية املركز الجهوي للتصوير الطبي والذي قام من 

حالة إيجابية تم التكفل بها من الناحية  290ملبكر لسرطان الثدي خلصت بالكشف على ألف تخص التشخيص ا 58

 الشروحات املقدمة. حسب والطبيةالنفسانية 

وبجانب هذا املركز دشن السيد الغازي مركز اجتماعي جديد للكشف عن األمراض وعالجها التابع للصندوق الوطني 

شراف على التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الوطني الضمان االجتماعي اإل  قبل األجراءللضمان االجتماعي للعمال 

 للعمال األجراء ومستشفى مغنية للتعاون وتبادل الخبرات.

كما تم خالل هذه الزيارة تدشين عدة مرافق منها املقر الجديد ملفتشية العمل بمنصورة ومقر فرع الصندوق الوطني 

 ية ومقر فرع للصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال األجراء لبني سنوس.للضمان االجتماعي لغير األجراء بمغن
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زيارته للوالية يوم غد االثنين بتفقد عدة مرافق أخرى تابعة  والضمان االجتماعيوسيواصل وزير العمل والتشغيل 

 لقطاعه.

 )واج(انشاء املؤسسة موضوع الجامعة الصيفية لفرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

وسط التابع للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من األحد الى الخميس جامعته الصيفية لشرح -ينظم فرع الجزائر-

 إجراءات انشاء املؤسسة.

"عرض اجراء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل   عبد السالم رحال أن  و في تصريح لوأج أكد املكلف بالتكوين بالوكالة

 2محور هذا اللقاء" الذي يشارك فيه العديد من طلبة جامعة الجزائر   ءات انشاء املؤسسةالشباب املرتبط بإجرا

 و البنوك و املركز الوطني للسجل التجاري و الضرائب.  ببوزريعة

كما صرح السيد رحال أن التدابير البنكية و تلك املرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري سيتم شرحها السيما للطلبة 

 بانشاء مؤسساتهم الخاصة عند نهاية املشوار الجامعي.املهتمين 

و تعتبر الجباية و اجراءات االشتراك في الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية و الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية 

التي وقع معها  2لغير األجراء من بين املواد التي سيدرسها مختلف املتدخلين خالل الجامعة الصيفية بجامعة الجزائر 

 فرع الجزائر التابعة للوكالة اتفاقية حول تأسيس دار املقاوالتية.

 و من بين املواد األخرى املدرسة مبادئ قانون األعمال بفضل تدخل موثق.

كما تعتزم الوكالة جمع شهادات مسؤولي املؤسسات املصغرة املتخرجين من الجامعة منها مشروع يخص موقع انترنيت 

 ة.حول التربي

مثل تكنولوجيات االعالم و االتصال و   و تهدف التوجيهات الجديدة للوكالة الى تشجيع استحداث مشاريع مبتكرة

 املؤسسات الصغيرة مع تفضيل املتخرجين الجدد من التكوين املنهي أو الجامعات من خالل مرافقة خاصة.

الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب شروحات حول و قدم كل من عبد السالم رحال و منير خليفي و هما مكونين بالوك

 التي دشنت في أبريل املاض ي من طرف املدير العام للوكالة مراد زمالي. 2دار املقاوالتية بجامعة الجزائر 

و قد أشار املكونان أن الطلبة القدماء أيضا الذين تلقوا تكوينا يمكنهم التوجه نحو دار املقاوالتية من أجل تجسيد 

 االستثمارية. مشاريعهم

و بامكان الطلبة أيضا التوجه نحو فروع دار املقاوالتية العداد مخططات أعمالهم و الشروع في انشاء مؤسساتهم 

 حسب قولهما.  الصغيرة

كما أوضح املتدخالن أن الطلبة سيجدون بدار املقاوالتية تكوينا مكيفا قصد مرافقتهم في انشاء املؤسسات الصغيرة 

 ار الجامعي.بعد نهاية املس

و تجدر االشارة الى أن جميع الفروع املدرسة بالجامعة معنية بهذا التكوين و حتى و ان كانت الجامعة تركز على العلوم 

 من استحداث مؤسساتهم.  االنسانية فان ال شيئ يمنع الطلبة

كل جامعات الجزائر تتوفر  املسجلين بالجامعة ايجاد تسهيالت النجاح مشاريعهم علما أن 25000و بامكان الطلبة ال

 على فروع لدار املقاوالتية.

 

 والية  26باتفاق مع "لوجي ترانس" .."طاسيلي" تشرع في رحالت نقل البضائع لـ 

والية عبر  26أبرمت شركة "طاسيلي للطيران" اتفاقية مع شركة "لوجي ترانس" من أجل الشروع في نقل البضائع في 

  الضغط على الحركة البرية وضمان سرعة نقل البضائع .  الوطن، وهو أمر من شأنه تخفيف
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وفي هذا اإلطار قال مدير عام شركة طاسيلي للطيران بلقاسم حرشاوي على هامش املعرض الدولي للنقل واللوجيستيك 

ريجيا رحلة تبدأ تد 29والية من خالل  26املنظم بـ"صافاكس" بأن االتفاقية تتعلق بنقل البضائع من العاصمة باتجاه 

  أواخر السنة الجارية. 

من جانبه أكد مدير تنشيط وتطوير املؤسسة بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رشيد صاي بأن الصالون يهدف إلى 

تطوير وتحسين السلسلة اللوجستيكية للشركات الجزائرية في تعامالتهم مع الخارج وكذلك على الصعيد املحلي 

 السلع.واملساهمة خفض تكاليف نقل 

مؤسسة مختصة منهم ممثلون لدول أجنبية على غرار فرنسا  50يشارإلى أن الصالون الدولي للنقل يعرف أكثر من 

وسويسرا، وستعرض خالل هذه التظاهرة االقتصادية أحدث التكنولوجيات املتعلقة بالوسائل التكنولوجية للنقل . 

وجستيك في عملية التصدير"، و أخرى حول " تأمين نقل كما يتخلل الصالون مجموعة من الندوات منها "دور الل

  البضائع". 

، 1967مارس  27" التي تأسست في الـ SNTRمجمع "لوجي ترانس" هو امتداد ملؤسسة النقل البري للبضائع " للذكر فإن 

ميدان  دعم في فروع منظمة وفق منهج تكاملي، أربع منها تنشط في النقل واللوجيتسية، وثالثة فروع 7ويضم املجمع 

 التكوين ونظام املعلومات واألمن.

ماليين طن من البضائع  6شاحنة نصف مقطورة تنقل أكثر من  2500آالف عامل ويتوفر على  4وُيشغل املجمع حوالي  

كما يخضع امليناء الجاف للرويبة لسلطة مجمع "لوجي ترانس" إضافة إلى العديد من املخازن تحت الرقابة   سنويا.

 كية، ومخزنين في طور اإلنجاز بكل من عنابة وسكيكدة.الجمر 

 

 باملائة من الشركات عّبرت عن رغبتها في استخدامه لرفع مردوديتها

 )الفجر(سنوات القادمة  5سيحدث ثورة في املؤسسة الجزائرية خالل ”.. رقمنة التكوين”

 
 إلى ضرورة اقتصادية” تالتكوين عبر الن”إطالق الجيل الرابع والدفع اإللكتروني سيحّول  *

، ”الفجر”، الرائد العالمي للتكوين املتعدد، في تصريح خاص لـ”سيغوس”كشف بسكال ديبوردس، املدير الدولي ملجموعة 

أن إطالق الجيل الرابع للهاتف النقال وخدمة الدفع اإللكتروني في الجزائر من شأنهما إحداث ثورة في مجال التكوين 

، خاصة أن هذه التقنية للتعلم والتلقين تعتمد على التكنولوجيات الحديثة لإلعالم ”ر النتالتكوين عب”الرقمي أو 

 .باملائة من املؤسسات الجزائرية عبرت عن رغبتها في تبنيه لتطوير مهارات مواردها البشرية 25واالتصال، مشيرا أن 

  

لحلول الرقمية في تطور مستمر وأكثر انتشارا في وأضاف ذات املسؤول أن رقمنة التكوين يعد استثمارا مربحا، كما أن ا

العالم، ما جعل تكاليف التكوين تنخفض بشكل محسوس في ظل هذا التطور وتصبح متاحة للجميع بفضل الوسائل 

 .الرقمية الحديثة
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الطاقات،  ر منوها في ذات الصدد بأهمية رقمنة التكوين أو اعتماد التكوين عبر النت لتطوير املهارات والكفاءات وتفجي

 200خاصة ما تعلق بالكفاءة البيداغوجية والفعالية ورفع املردودية في املؤسسة، فقد أثبت تحقيق مس ما يقارب 

باملائة من مديري املوارد البشرية املشاركين في التحقيق يعرفون التكوين عبر  75منهي في املوارد البشرية في الجزائر، أن 

باملائة منهم  25تكوين بالنسبة للمؤسسات، ولكن بالتكامل مع التكوين الحضوري و األنترنت ويرون أنه مستقبل ال

 .تابعوا تكوينا عبر األنترنت

وأشار ديبوردس في ذات السياق أن السوق الجزائرية واعدة، وبالتالي يمكن لكل مؤسسة جزائرية تتوفر على عدة طرق 

ة، معتبرا أن رقمنة التكوين أو التعليم عبر األنترنت قد أصبح للتكوين من تحسين كفاءات عمالها بصفة عقالنية ودائم

 .نمطا ال يستغنى عنه أكثر من أي وقت مض ى في عصر التحول الرقمي ملختلف املهن في املؤسسات

 تطوير أنظمة جزائرية لجعل التكوين عبر النت أكثر فعالية ومردودية

 أن التكنولوجيات الحديثة” إي دي اأ للتعليم عبر النت”سة من جهته، اعتبر أسامة اسميلي، املدير الشريك في مؤس

لإلعالم واالتصال تعد محركا للتكوين الرقمي ومساعدة لتوسيعه وتطويره وجعله أكثر فعالية وانتشارا، مشيرا إلى ضرورة 

حتياجاتهم بي اتطوير أنظمة تكوين تحاكي احتياجات املوظفين واإلطارات الذين يتم تكوينهم، من خالل طرح محتوى يل

باملائة موجه ودقيق، مع توفير  100ويحاكي واقعهم ويرقى ملستوى تطلعاتهم، مثل تطوير أنظمة تكوين بمحتوى جزائري 

الوسائل فيما يخص مساعدة مديري املوارد البشرية واملسؤولين عن التكوين ومدراء املؤسسات التي من شأنها إثارة 

 .ر األنترنت، معتبرا إياه التحدي الرئيس ي للتكوين الرقميوتحريك املحفزات بين املتكونين عب

داعيا في الوقت نفسه إلى استغالل األدوات والحلول التكنولوجية من أجل مساعدة املؤسسات على عقلنة االستثمارات 

ة قوبلوغ نسب عالية من مشاركة العمال، و يتحقق ذلك من خالل محتويات مستجدة ومكيفة للفئات املعنية بمراف

 بما أن”خاصة وصارمة لكل مشارك وتواصل مستمر خالل كامل املشروع، وأخيرا تكنولوجية فعالة وخفيفة، قائال: 

اإلشكاليات التكنولوجية قد حلت تدريجيا بدخول الجيل الثالث ومؤخرا الجيل الرابع، فإن التعليم عبر األنترنت يمكن 

إي دي أو للتعليم ”للتذكير، تعد  .”سنوات القادمة 5الجزائرية خالل أن يدخل في الثورة الرقمية التي ستحول املؤسسة 

متخصصة في التعليم عبر األنترنت والتعليم متعدد الوسائل،  2014الجزائر مؤسسة جزائرية أنشئت في سنة ” عبر النت

إي ”. ويقترح لعالمي سيغوسوهي شريك لكبار الناشرين الدوليين ملحتويات التعليم عبر األنترنت والبرامج، ومنهم الرائد ا

للمؤسسات العمومية والخاصة مجموعة واسعة من الخدمات واملنتجات الهادفة لتحسين كفاءات وإنتاجية ” دي أو

 .العمال

بلد وتوظف أكثر من ألف مستشار وتكون  128في التكوين في أوروبا، متواجدة في  1فتعد املؤسسة رقم ” سيغوس”أما 

موضوع منها التسيير والقيادة  210ساعة من التكوين حول  1000إذ تقترح قائمة من  ألف شخص، 200في كل سنة 

 .والتنمية الذاتية والتجارة والتسويق

 

 2017الشروق" تكشف تعديالت صادمة شملت قانون املالية لسنة 

 )الشروق اونالين(!ماليين سنتيم 6ألف دينار أو  25جواز السفر.. مقابل 

 

شعبي الوطني، الثالثاء،على مشروع قانون املالية في نسخته املحالة من قبل الجهاز التنفيذي، يصوت نواب املجلس ال

وذلك بعد أن أخفق النواب في تسجيل أي هدف في مرمى الحكومة، وباءت محاوالتهم بتعديل نص مشروع القانون 

أنهم لم يسجلوا وال إصابة لصالح املواطن، مقترحا، في لجنة املالية وامليزانية إال  65بالفشل، ورغم تسديدات النواب بـ
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فجميع املواد املتضمنة زيادات في الرسوم والضرائب سواء تعلق برسم استهالك املواد الطاقوية، أو رفع نسبة الرسم 

 .على القيمة املضافة وغيرها ستحال للتصويت كما وردت في مشروع النص

ن إجرائها على تدابير الحكومة وإجراءاتها املالية للسنة القادمة، عملية تجميلية بسيطة جدا تلك التي تمكن النواب م

حسب التقرير التكميلي عن مشروع قانون املالية للسنة القادمة الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، ورغم محاوالت 

ة ساميالحفاظ على ماء الوجه، ببعض املقترحات، كاقتراح مادة تقض ي باقتطاع نسبة من صافي أجور اإلطارات ال

للدولة، والنواب التي اصطدمت بجدار التنظيم الخاص الذي يحكم النظام التعويض ي لإلطارات السامية للدولة وكذا 

 24وجعل رسم طابع جواز السفر من  18النواب، ولعل أهم تعديل سجلته لجنة املالية هو التعديل الذي لحق املادة 

ماليين سنتيم  6ألف دينار، أي  60صفحة إلى رسم بقيمة  48من ألف دينار في حين سيخضع جواز السفر  25صفحة بـ

ألف دينار، شريطة أن يتم إصدار جواز السفر البيومتري اإللكتروني بناء على طلب املعني حسب اإلجراء  45بدال من 

 .أيام كحد أقص ى من تاريخ إيداع الطلب 5السريع، في أجل 

ألف دينار على التوالي لجواز السفر الذي ال يخضع للطلب السريع،  12آالف دينار و 6وفي وقت تم اإلبقاء على رسم 

آالف دينار إضافية لقيمة الرسم العادي عند طلبه  10سيترتب عن أي جزائري مقيم بالخارج يضيع جواز سفره دفع 

ات الرسم على املشروبجوازا جديدا. لجنة املالية وامليزانية أعطت موافقتها على إدراج مادة جديدة تنص على الزيادة في 

من خالل الترخيص باستيراد األجهزة ذات األصناف ،أ،ب،ج مع تحديد  67باملائة، وتعديل املادة  10الكحولية بنسبة 

رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه األصناف، على أن يطبق الرسم املستحق على األجهزة املستوردة ابتداء من الفاتح 

، هذا التعديل الذي يرجح 2018م على األجهزة املصنوعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي ويطبق الرس 2017جويلية 

   .أن يبقي على مستوى األجهزة الكهرومنزلية عند مستوياتها الحالية، إال حين التكيف مع شروط الحكومة الجديدة

املزودة برخصة البناء املسلمة والتي  وجعل تسوية وضعية البنايات 108كما شملت موافقات لجنة املالية تعديل املادة 

باملائة من قيمة العقار وحسب طبيعة املخالفة،  25إلى  10خرق أصحابها مضامينها، مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 

، أي أن مهلة الحكومة لهؤالء لن تتجاوز السنة، إلى جانب تعديل املادة 2018ويسري الحكم بداية من الفاتح جانفي 

بالنسبة للسيارات  450دينار بالنسبة للسيارات الثقيلة و 750بتحديد الرسم على العجالت املستوردة بـ ، وذلك107

املتبقية  30باملائة، ومثلها لصالح ميزانية الدولة والـ 35الخفيفة مع توزيع حاصل هذا الرسم لصالح البلديات بنسبة 

 .لصالح الصندوق الخاص بالتضامن الوطني

باملائة  65ر فقد تم إدراج مادة جديدة تقض ي بتخفيض فوترة الكهرباء لواليات الجنوب بنسبة وحسب نفس التقري

باملائة للنشاطات االقتصادية، كما أدرجت مادة جديدة تكفل معالجة أمثل للبنوك  25بالنسبة لألسر والفالحين و

ن طابع الحجم، ووافقت اللجنة على إدراج واملؤسسات املالية باألوراق التجارية، وذلك من خالل إعفاء هذه األخيرة م

 .مادة تقض ي بإعفاء املدخالت ومستهلكات عملية تكرير وتكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة املضافة

عدا هذه املواد، تمكنت الحكومة ألول مرة أن تمرر مشروع قانون املالية، بنفس النسخة التي أعدتها وزارة املالية 

 .الحكومة، خاصة ما تعلق بجانبه املتعلق بالرسوم والضرائب وصادقت عليها

 

 تخفيض منحة نهاية العهدة بعد فتنة بين متنازل عنها ومحارب عليها

 )الشروق اونالين(!مليون "فقط" للنواب 109

 ثورة" داخل البرملان رفضا للتقشف.. ونواب ُيطالبون بزبر أجور الوزراء"

باملئة، تحت طائلة التضامن مع  50تخفيض منحة نهاية العهدة البرملانية السابعة بـ  قرر مكتب املجلس الشعبي الوطني

مليون سنتيم، كمنحة  109برملاني مبلغ  462الحكومة بعد انهيار أسعار البترول، حيث سيتقاض ى كل نائب من مجموع 
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دج لتسديد مصاريف النواب  1.052.000.00مليون. وفي التفاصيل تم رصد ما قيمته  218نهاية العهدة البرملانية بدل 

 .والتكفل بالتعويضات وأعبائها االجتماعية

بعد شد وجذب بين النواب، فصل رئيس املجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة بصفة رسمية في "منحة مغادرة 

ة والشجارات التي النواب" اإلثنين، بعد أن تحولت إلى قضية "رأي عام" بسبب الجدل الذي صاحبها والحرب الكالمي

نشبت بين نواب املجلس الشعبي الوطني، وأنهت لجنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني في جلسة لها أمس، 

 .2017الجدل الدائر بين النواب، وتبنت القرار بترسيمه في قانون مالية 

 برملانيو األفالن بين مرافع إلسقاط وتباينت مواقف النواب في جلسة التصويت على قرار صرف املنحة، حيث انقسم

، وبين مساند لقرار مكتب املجلس القاض ي بتخفيض املنحة إلى 2017املنحة من ميزانية املجلس الشعبي الوطني لسنة 

النصف، في وقت تمسك نواب التجمع الوطني الديمقراطي، بإسقاط املنحة و"التبرع" باملاليير للخزينة العمومية 

اريع تنموية على حد قول بعض النواب، أما أحزاب املعارضة فتحفظت على إبداء رأيها بشكل واضح، الستثمارها في مش

 .وأكد نوابها على ضرورة أن يشمل القرار في حال تطبيقه كل إطارات الدولة، وفي املقدمة أعضاء الحكومة

نهم فضلوا توجيه أنظارهم نحو مكتب وشغلت قضية منحة نهاية العهدة بال النواب على مدار األيام األخيرة، بدليل أ

املجلس الشعبي الوطني في الطابق الخامس، بدل تسجيل حضورهم في جلسات مناقشة مشاريع قوانين مهمة، على 

غرار مشروع قانون يحدد قائمة املسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية 

، أول أمس، ومشروع القانون املتعلق بالحالة املدنية، أمس، حيث عمد عدد كبير من النواب على الجزائرية دون سواه

 .هجرة جلسات املناقشة والحديث عن املنحة

ولم تسلم الصحافة الوطنية من الحرب التي اشتعلت رحاها بين النواب بسبب صرف املنحة، حيث تعرض عدد من 

وق" إلى اعتداءات لفظية من طرف بعض النواب، الذين لم يجدوا في طريقهم إال رجال اإلعالم، من بينهم جريدة "الشر 

 .الصحافة ليصبوا عليها جام غضبهم

 ..أكد مواصلة مسعى امتصاص البطالة

 )الشروق أونالين(الغازي: ملف التشغيل أولوية.. وال مفّر التقاعد املسبق

ازي في زيارته إلى تلمسان، األحد، أن ملف التشغيل يعد كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، محمد الغ

من أهم األولويات لدى الحكومة، وأن تشغيل الشباب البطال لن يتوقف من خالل خلق مناصب عمل في معظم 

القطاعات، كما هو الشأن مع القطاع الصناعي والفالحي والسياحي، وهي أهم القطاعات التي يمكنها مستقبال، أن توفر 

 .مناصب شغل للشباب البطالحسبه 

وأشار الغازي أن قضية تشغيل الشباب لن تتأثر باألزمة املالية التي تعيشها الجزائر، قبل أن يستعرض باألرقام التراجع 

باملائة مع نهاية سبتمبر من السنة الجارية،  9,9املسجل في نسبة البطالة، حيث كشف على أن نسبة البطالة تراجعت إلى 

مؤشر إيجابي حسب الغازي الذي رأى في افتتاح بعض  باملائة، وهو  11,3تصل نسبتها إلى  السنة املاضية بعدما كانت 

املصانع كما هو الشأن مصنع بالرة للحديد والصلب ومصانع تركيب السيارات وغيرها من املؤسسات الصناعية األخرى، 

 .سيمتص من نسبة البطالة املسجلة

 .بعد إتمام جميع اإلجراءات 2017قانون إلغاء التقاعد النسبي سيتم العمل به مع حلول  وجدد وزير العمل تأكيده بأن

 

 :"أمر بإقالة مسؤولي الفنادق املتقاعسين.. نوري لـ"الشروق

 )الشروق اونالين(عودة "دنيا بارك" خالل أيام .. ولن نمنح العقار إال ملن يستحقه
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التقليدية عبد الوهاب نوري، عن إعادة بعث مشروع "دنيا بارك" من  كشف وزير تهيئة اإلقليم والسياحة والصناعة

جديد خالل األيام املقبلة، وعودة املفاوضات بشأنه، بعد التجميد الذي شهده منذ فترة، فيما قال أنه أعطى تعليمات 

ل أولئك قطاع، وإقالة كلتوزيع العقار السياحي على املستثمرين املحليين الذين يقدمون مشاريع بناءة وهادفة لخدمة ال

 .الفاسدين الذين تسببوا في فضائح، ويشمل األمر مديري الفنادق العمومية ومسؤولي قطاع السياحة

على هامش ملتقى االستثمار الجزائري اإلماراتي، بقصر األمم بالعاصمة، أن مشروع  "وقال الوزير في تصريح لـ"الشروق

حات الخاصة بنهب العقار خالل األشهر املاضية، سيعرف انفراجا، وأن دنيا بارك الذي كان محل دوامة من التصري

املفاوضات مستمرة لبعثه وسيتم الكشف قريبا عن جديد املشروع، بما يخدم الطرف الجزائري، فيما وجه تحذيرات 

للمستثمرين هكتار  4000للمتالعبين بالعقار السياحي، وأكد أنه أعطى أوامر بمنح عقارات تتجاوز في بعض األحيان 

الجزائريين الجادين، الراغبين في إنجاز قرى سياحية وفنادق ومناطق استثمارية، على غرار ما تم بالنسبة ملنطقة 

 .تيميمون بأدرار

وأوضح الوزير أنه سيرافق كافة الجزائريين الراغبين في االستثمار في القطاع، وفتح لقاءات جادة معهم وحثهم على 

 .رة، فيما أمر بإقالة كافة املتقاعسين واملقدمين لخدمات رديئةالدخول برأسمال والخب

وكان وزير السياحة قد تحدث قبل أشهر عن عملية نهب طالت عقار مشروع دنيا بارك في عهد من سبقوه، وهي 

 .التصريحات التي أثارت جدال كبيرا

 دينارا والوزير يأمر "جيبلي" بمضاعفة التغطية 25ال زيادة فوق 

 !ن لتر لكل ملبنة.. وتخزين الحليب بالثالجات وراء األزمةنصف مليو 

نفى وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السالم شلغوم، تسجيل أية ندرة في غبرة الحليب املوجهة 

لحليب، ن اللملبنات، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في امللف، وثبت أن األزمة مفتعلة، ويقف وراءها أطراف خارج ديوا

 .جيبلي" الذي تلقى أوامر بمضاعفة حجم الحليب املوزع في السوق "ومجمع 

وقال الوزير، اإلثنين، على هامش مشاركته في ملتقى االستثمار الجزائري اإلماراتي، بقصر األمم أنه قبل شهر من اآلن 

كي اليوم البعض من نقص هذه املادة، كان الحليب متوفرا بالكميات الالزمة، ولم تعرف السوق أية ندرة، فلماذا يشت

 25رغم أن التوزيع واإلنتاج اليزال مستمرا بنفس الوتيرة، مشددا على أن تسعيرة الحليب لن ترتفع، وستبقى تعادل 

 .دينارا للكيس مهما كانت الظروف

مة ات أظهرت أن األز وفي سياق ذي صلة، أوضح الرئيس املدير العام ملجمع "جيبلي" حريم ميلود "الشروق" أن التحقيق

مردها قلة اإلنتاج، بسبب تراجع انتاج حليب األبقار، وهو أمر ظرفي ومعهود في مثل هذا الفصل من السنة، حسب 

 .يوما كأقص ى تقدير 15املسؤول الذي قال أن انفراج األزمة سيكون في غضون 

بر مليون لتر يوميا، بمعدل نصف مليون لتر عوبلغة األرقام أوضح مدير جيبلي أنه تم رفع نسبة التموين بالعاصمة إلى 

 .مليون لتر 1.1امللبنات، ووصل خالل الساعات املاضية 

 النهار أونالين() لالستثمار قضية الخليفة ليست منا ببعيد ولن نفتح املجال الجوي 
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على مطالب رجل ، «النهار»من جانبه، رد وزير النقل واألشغال العمومية بوجمعة طلعي، أمس في تصريح خص به  

األعمال علي حداد الرامية إلى فتح املجال الجوي أمام الخواص، بالتأكيد على استحالة فتح هذا املجال في الوقت 

-الجزائري »الراهن وال في السنوات القادمة إال بقرار من الرئيس بوتفليقة، وقال على هامش أشغال امللتقى االقتصادي 

املجال للخواص ألن فضيحة الخليفة للطيران لم يمر وقت طويل على معالجتها من طرف  ال يمكننا فتح هذا«: »اإلماراتي

 .«  القضاء

 علي حداد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات:

 «نطالب بفتح النقل الجوي أمام الخواص وتعامالت البنوك العمومية تقليدية»

ة تحرير مجال النقل الجوي أمام الخواص، التمس رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، من السلطات الجزائري

من أجل تمكين رجال األعمال من االستثمار فيه والشأن نفسه بالنسبة لباقي القطاعات املحظورة، والتي تعتبر حكرا 

ورئيس  «ETRHB»على القطاع العام. أكد رجل األعمال، علي حداد، املختص في مجال أشغال الطرقات والبناء والري 

املؤسسات، على وجود نية لديه لالستثمار في مجال النقل الجوي وكافة املجاالت التي ما زالت تشكل  منتدى رؤساء

حكرا على القطاع العام وفتحها أمام الخواص، وقال بصريح العبارة، أمس على هامش امللتقى االقتصادي الجزائري 

ثمار أو إقصاء أي قطاع وتحقيق تطور اقتصادي ال يمكن تطوير االقتصاد الجزائري من دون تحرير االست»اإلماراتي: 

أكبر بلد على الصعيد القاري والعربي. وفيما يتعلق بالقاعدة املعمول بها  -حسبه–، التي تعتبر «يكون في مستوى الجزائر

ل من املائة، أشار علي حداد إلى أن رجال األعمال السعوديين قد طرحوا املشكل خال 51/49حاليا في مجال االستثمار 

الزيارة التي قادت الوزير األول إلى السعودية رفقة عدد من الوزراء ورجال األعمال، وكان رد الجزائر بأنها تعمل بهذه 

القاعدة من أجل حماية اقتصادها الذي يعاني من الطريقة القديمة التي تتعامل بها البنوك الوطنية مع رجال األعمال، 

املستمرين من أجل املساهمة في خلق مناصب الشغل. ولدى تطرقه إلى مشددا على ضرورة تقدم السلطات لدعم 

القرض السندي، أكد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات أن الهدف املحقق من طرف أعضاء املنتدى فاق كل التصورات 

قت مليار دينار أي ما يعادل ستين ألف مليار، في و  600وتجاوز العتبة املحددة من طرف السلطات، حيث تم شراء 

 .ألف مليار سنتيم 40طالبت الحكومة بـ

 )النهار اونالين(نزع األراض ي من املستثمرين الكسالى بعد سنة

أمر وزير الداخلية والجماعات املحلية، نور الدين بدوي، والة الجمهورية بانتزاع جميع القطع األرضية من املستثمرين 

ل لم تنطلق بها املشاريع بعد سنة من تاريخ الحصول عليها، مؤكدا الذين تحصلوا عليها في إطار االمتياز الصناعي، في حا

قال بدوي أمس خالل زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى والية تيسمسيلت، إن وزارة .  أن هذه االمتيازات ليست صدقة

ار االمتياز، ثمرون في إطالداخلية والجماعات املحلية ستشرع هذه األيام في استرجاع كل األراض ي التي تحصل عليها املست

ولم تنطلق بها املشاريع بعد عام من تسلمها، وأضاف أن تعليمات صارمة في هذا اإلطار وجهت لجميع الوالة من أجل 

استرجاع األراض ي من كل مستثمر لم ينطلق في استثماره، وقد مر عليه عام، كما أوضح بدوي أن الجزائر ليست بحاجة 

من أجل تجسيد تعهدات املستثمرين في امليدان، وعليه فإن هذه األراض ي ستوجه ملستثمرين إلى االنتظار سنوات أخرى 
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من .الصناعي بالعقار « التصدق»جدد، وشدد الوزير لهجته تجاه املستثمرين املتكاسلين بقوله أن الداخلية ليست بصدد 

ي ديات من أجل تعمير البلديات التي تعانجهة أخرى، أفاد الوزير بأن الداخلية ستستعين بصندوق التضامن ما بين البل

من صعوبات مالية واملناطق الريفية بها، من أجل تشجيع السكان الذين قرروا العودة إلى مساكنهم باملناطق الجبلية 

وقال إن الوزارة سترافق املواطنين الذين عادوا إلى منازلهم من .والريفية بعدما غادروها في التسعينات بسبب اإلرهاب

ل مختلف اآلليات، التي من بينها صندوق التضامن بين البلديات، الذي هدفه إعادة التوازن للبلديات التي تعاني خال

وكشف وزير الداخلية والجماعات املحلية، أن الوزارة تلقت تعليمات من الحكومة ملنح استثمارات تخص .مشاكل مالية

املناطق الريفية على الخصوص، والتي تصنف بلدياتهم استصالح األراض ي، خاصة لفئة الشباب، مؤكدا أن شباب 

ضمن البلديات التي تعرف صعوبات مالية، مدعوون لالستثمار في األرض والوزارة سترافقهم من خالل منحهم قطع 

أرضية لالستثمار بها، وليس عليهم انتظار فتح مناصب مالية ببلدياتهم بترخيص من وزارة املالية، وعناء املشاركة في 

ملسابقات إن وجدت، وقال إن الوزارة ستعمل على تشجيع استثمار الشباب في األرض خاصة بالبلديات الفقيرة، تزامنا ا

مع إستراتيجية الوزارة في السنة املقبلة املتعلقة برفع الدعم عن البلديات، ومطالبتها بالبحث عن موارد تمويل خاصة 

 .ر حسب طبيعة كل بلدية، ومن بين اآلليات استصالح األراض يسواًء من خالل قروض بنكية أو تشجيع االستثما

 

 

 

 

 بنوك /مالية وتأمينات
 )النهار اونالين(لنواب البرملان في عهد التقشف« تقالش»و« تيليفون »مليار  700

ن ساعة م 24مليون لكل نائب.. قبل  120مليون كادوات لألجانب  300ماليير سنتيم إلعادة تهيئة مقر املجلس ، و  8

 قبل مطالبة نواب األفالن بتقليصها إلى النصف  240املصادقة على قانون املالية املنحة كانت في حدود 

مليار لنواب الغرفة السفلى  700، «التقشف« واملعنون من الناحية السياسية بقانون  2017خّصص قانون املالية لـ

مليون للمطالعة والكتب. وحسب مشروع  200تم تخصيص  ماليير منها لإلطعام، في حين 7للبرملان، اقتطع ما يقارب الـ

مليار للنواب  386أشهر فقط، فإنه تم تخصيص  5، والذي بقّي من عهدته 2017ميزانية املجلس الشعبي الوطني لسنة 

توزع على أشكال مختلفة من تعويضات عن املسؤولية وتعويضات تكميلية وتعويضات عن السيارات واإلطعام واإليواء 

مليارا تعويضات تكميلية  38مليار كتعويضات رئيسية، و 193نقل والهاتف والسفريات، حيث تم تخصيص وال

مليون كتعويض خاص بنواب الجالية،  700ماليير و 8مليون كتعويضات عن املسؤولية، و 300ماليير و 4للتمثيليات، و

مليون كتعويض عن استعمال السيارات  500ماليير و 4مليون مضاعفة املنح املخصصة للمجاهدين، و 600ومليار و

ماليير كمصاريف عامة  6ماليير كتعويضات عن الهاتف الخاص بنواب البرملان، في حين تم تخصيص  3الشخصية، و

 600ماليير و 10مليون كمصاريف للنقل. وفيما يخص اإلطعام واملقهى، فقد خصص مجلس ولد خليفة  200ومليار و

مليون سنتيم  600ماليير للمطعم، باإلضافة إلى  6إلستقباالت واملقهى، حيث تم تخصيص مليون كميزانية لإلطعام وا

ماليير لحظيرة السيارات توزعت على اقتناء السيارات  7ماليير لإلطعام واالستقباالت، في حين خصصت  4للمقهى، و

مليون سنتيم للوقود والزيوت،  600ماليير للصيانة والتصليح، ومليار و 4والتي حجبت ميزانيتها، في حين تم تخصيص 

مليون قطع غيار السيارات. وما يثير االنتباه في امليزانية املخصصة لنواب  300مليون سنتيم للعجالت املطاطية، و 700و
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مليون فقط للمطالعة والكتب والقراءة والثقافة، وهي أدنى فصول امليزانية، وهذا رغم  200البرملان، فانه تم تخصيص 

ات الكبيرة واملتكررة املوجهة للنواب بخصوص نقص الثقافة والقراءة واملطالعة، وهو ما يعني استمرار الحال االنتقاد

د خليفة .واعتمد مكتب ول ميزانية  على ما هو عليه، في حين تعد ميزانية الكتب واملطالعة في برملانات العالم ثاني أعلى

ماليير سنتيم إلعادة صيانة مقر  8ماليير أخرى كأشغال تقنية، أي  4ماليير خّصصت ألشغال املبنى، و 4على ميزانية 

مليار  22املجلس الشعبي الوطني، من دون تحديد األشغال املبرمجة. وفيما يخص النشاطات الدولية، فقد خصص لها 

 لهدايا والهبات.مليون ل 300مليون فقط للتكوين، ومليار سنتيم لأللبسة، و 500مليار للمهام واإليواء، و 14سنتيم، و

 بمناسبة نهاية العهدة 2017طالبوا بإدراجها ضمن ميزانية املجلس الخاصة بسنة 

 ساعة من املصادقة على قانون املالية 24مليون لكل نائب.. قبل  120

 قبل مطالبة نواب األفالن بتقليصها إلى النصف 240املنحة كانت في حدود 

 حة من دون دخول البرملان منذ انتخابهسيستفيدون من املن 465نائب من بين  100

مليون لكل نائب، نظير دخوله قبة  120نائب برملاني من منحة نهاية العهدة البرملانية والتي تم ضبطها بـ 465سيستفيد 

، أو 2012نائب لم يدخلوا قبة البرملان، منذ انتخابهم سنة  100، فيما سيكون هناك قرابة 2012زيغود يوسف منذ 

أفاد .ا مرة أو مرتين على غرار بعض رؤساء األحزاب ممن تم انتخابهم ضمن املستفيدين من هذه املنحةربما حضرو 

مليون سنتيم كمنحة عن نهاية الخدمة  120أن نواب الغرفة السفلى للبرملان سيتحّصلون على « النهار»مصدر رسمي لـ

أشهر إضافية من دون احتساب  10ما يساوي راتب  مليون سنتيم وهو  240، بعدما كانت في البداية مقترحة بـ«العهدة»

مليون فقط، مشيرا إلى أن هذه املنحة  120من املائة أي  50العالوات، قبل أن يطالب نواب األفالن بتخفيضها بنسبة 

ساعة فقط قبل التصويت على  24معمول بها منذ مدة وهي تمس جميع إطارات الدولة. وقد تم برمجة هذه املنحة، 

، والذي تضمن مجموعة من الضرائب واإلتاوات املفروضة على املواطن البسيط بحجة 2017ملالية لسنة قانون ا

الذي أعلن تم اإلعالن عنه بشكل رسمي من قبل الوزير األول عبد املالك سالل، خالل اجتماعه بالوالة، « التقشف»

جة هذه املنحة للمناقشة وإدراجها ضمن ، غير أن نواب الشعب إرتأوا برم2017في « سوداء»عندما تحدث عن سنة 

، في ضغط غير مباشر على الحكومة، أو مساومة لها بضرورة قبول هذه املنحة مقابل تمرير 2017ميزانية املجلس لـسنة 

قانون املالية بما يحمله من إتاوات على املواطن. وحول شكل وشروط االستفادة، قال ذات املتحدث إنها ستمس كل 

، بمن فيهم النواب الذين لم يحضروا مناقشة القوانين «2017-2012»تم انتخابهم في العهدة الحالية  النواب الذين

سنوات،  5على مستوى البرملان مند افتتاحه، وسّجلوا غياباتهم عن االقتراحات أو التشريعات التي تم إقرارها طيلة 

نائب  100يزة حنون، موضحا أنه تقريبا تم تسجيل وكذا رؤساء األحزاب على غرار األمينة العامة لحزب العّمال لو 

ومن املنتظر أن يصّوت املجلس الشعبي الوطني على تمرير ميزانية الغرفة السفلى .سنوات عن قبة البرملان 5متغّيب منذ 

مرير تباإلجماع، خاصة أن هذه املنحة تم تسجيلها يوما واحدا قبل التصويت على قانون املالية، ما يعد إشارة واضحة ل

من جهته، أصدر حزب جبهة التحرير الوطني .على شكلها املطروح من طرف الحكومة 2017القوانين املدرجة في نسخة 

بيانا يؤكد فيه بأن نوابه بالبرملان قدموا مقترحا من أجل التنازل عن نصف املنحة التي كانت مبرمجة لفائدة النواب 

 .مليون سنتيم، بالنظر للوضعية املالية التي تعيشها البالد 120ئة أو من املا 50بمناسبة نهاية العهدة وذلك بنسة 

 
 

 

 

 

 مليون جزائري يستلمونها تدريجيا ابتداء من جانفي

 )الشروق اونالين(الجديدة ببريد الجزائر قريبا "CIB" بطاقة
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لى زبائنها. وذلك من أجل ، في توزيع بطاقات إلكترونية جديدة ع2017تشرع مؤسسة بريد الجزائر، انطالقا من جانفي 

ماليين بطاقة، بمعدل مليون بطاقة في الشهر متطورة  5الدخول في خدمة الدفع اإللكتروني، حيث أعدت املؤسسة 

  .ومؤمنة

 

وكشفت مصادر مسؤولة باملديرية العامة لبريد الجزائر لـ "الشروق"، أن مؤسسة بريد الجزائر تعمل على اإلعداد 

ألف بطاقة،  200ماليين و 5، حيث أنتجت 2017جانفي  15وتوزيعها على زبائنها بداية من  لبطاقات دفع إلكتروني

 16مليون بطاقة أخرى، باعتبار أن بريد الجزائر يحص ي  11بمعدل يزيد عن مليون بطاقة في الشهر، في انتظار إعداد 

 .مليون زبون 

الحالية، هي متطورة ومؤمنة ضد القرصنة بأحدث وعن خصائص وميزات هذه البطاقات اإللكترونية مقارنة بالبطاقة 

البرامج في هذا املجال، كما أن املعلومات املخزنة في الشريحة محمية وتخضع لرقم سري، كما أنه لكل بطاقة رقما 

خاصا، والشريحة محكمة وقابلة للتشفير. وتقول مصادرنا إنها بطاقة قادرة على معالجة املعلومات وليس تخزينها فقط، 

ا أن املعلومات والتطبيقات قابلة للتحديث دون الحاجة إلى تبديل البطاقة ولها القدرة على االتصال بأجهزة الحاسب كم

 .اآللي املختلفة عن طريق القارئات

وحسب املصادر ذاتها، فالبطاقات الجديدة ستسمح بإجراء كل املعامالت التجارية عبر شبكة اإلنترنت وتسديد املشتريات 

الت التجارية، التي تتوفر على نهائيات الدفع اإللكتروني، كما ستشمل خدمة دفع الوقود من خالل تحميل لدى املح

تطبيق نفطال، خاصة أن مؤسسة بريد الجزائر اعتمدت خدمة متابعة املراسالت تعرف بـ "ترانسمايل" باشر مشروع 

يا مع فة قاعدية للبريد وسيكون محركا اقتصاداللوجستية اإللكترونية لتسيير نقل وتسليم البضائع الذي يشكل وظي

 .تعميم التجارة اإللكترونية واملشتريات على اإلنترنت

بريد الجزائر" لخدمة الدفع اإللكتروني التي تم إطالقها مطلع شهر أكتوبر "وتدخل هذه العملية في إطار مسايرة مؤسسة 

ألف، باإلضافة إلى تسع مؤسسات  300نها بنحو مليون وبنكا عموميا وخاصا، يقدر عدد زبائ 11املاض ي وانخرط فيها 

 .على رأسها تلك الناشطة في مجال االتصاالت
 

 شراكة وتعاون 
 

)اإلذاعة هندية للمصادقة على خافتات الصوت للمركبات -نحو التوقيع على شراكة جزائرية

 الوطنية(

كبات من أجل املصادقة على هذه القطعة سيتم التوقيع على شراكة صناعية في مجال تصنيع خافتات الصوت للمر 

 التي تندرج ضمن عملية التطوير امليكانيكي التي أطلقتها الحكومة الجزائرية ، حسب ما علم هذا االثنين من الشريكين. 

وفي حديثه خالل لقاء نظم بقسنطينة وشارك فيه عالوة على الشريكين ممثلون عن عديد القطاعات ذات الصلة بهذا 

جمارك جزائرية وضرائب(، إضافة إلى ممثلي شركات وطنية ناشطة في مجال الصناعة امليكانيكية   جارة صناعةاملجال )ت

أوضح السيد يحياوي ممثل الشريك الجزائري بأن هذا التعاون الذي يعد األول من نوعه على الصعيد الوطني سيسمح 

 األصعدة". ب"املوافقة على هذا املكون للمركبات وجعله تنافسيا على عديد
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كما ستسمح هذه الشراكة مع الرائد العالمي في تصنيع خافتات الصوت وهو مارك إيقزوست سيستمز ليميتيد للجزائر 

ب"تلبية طلبها واالستثمار في خطوة الحقة في السوق الخارجية"، حسب ما أعرب عنه املبادرون إلى هذه الشراكة الذين 

 "دعم"الجهود الجارية للتنمية امليكانيكية.سلطوا الضوء على أهمية هذا التعاون في

وال تزال لحد الساعة الصناعة الوطنية لخافتات الصوت للمركبات"محتشمة"، بحيث لم يتمكن اإلنتاج من تغطية 

الحد األدنى من االحتياجات املعبر عنها محليا حسب ما تمت اإلشارة إليه خالل هذا اللقاء،حيث ستأخذ هذه الصناعة 

 لشراكة منحى آخر في الصناعة امليكانيكية الجزائرية.بفضل هذه ا

من جهته أوضح مدير التجارة السيد عزوز قوميدة بأن التصديق على هذا املنتج الذي لم يسبق تسويقه نحو الخارج 

سيشكل "قيمة مضافة" لالقتصاد الوطني ليعود للحديث عن مختلف مزايا االستثمار املمنوحة من طرف الدولة 

 ة والتي مكنت من إنعاش التجارة الوطنية بشكل كبير.الجزائري

وبعد أن شدد ذات املسؤول على أهمية هذا املشروع في مكافحة التقليد أكد بأنه سيتم ضمان جميع التسهيالت الالزمة 

 من أجل مرافقة مسار تسويق هذا املنتج.

بالخروب )قسنطينة( عبد العزيز بن جامع  من جهته أبرز املدير العام ملؤسسة الجرارات واملحركات بوادي حميميم

أهمية هذا النوع من املؤسسات في تطوير املؤسسات الوطنية العاملة في مجال امليكانيك من خالل على وجه الخصوص 

 دعم معدل اإلدماج، مشيرا إلى أن إنتاج قطعة غيار ذات معايير دولية محليا سيعود باملنفعة على الصناعة الوطنية.

جانبه ممثل الشريك الهندي باوان كومار مادان بأن صنع خافتات الصوت للمركبات يشكل بداية لشراكة وأعرب من 

 ثرية سيتم توسيعها الحقا لتشمل قطع ميكانيكية أخرى.

ويعد الشريك الجزائري الذي تتواجد شركته بقسنطينة من بين الصناعيين القالئل الناشطين في مجال اإلنتاج منذ 

 آالف قطعة شهريا. 4رة إنتاج تصل إلى وذلك بقد 1991

 ويشكل تحويل املهارات والتكنولوجيات البند األهم ضمن هذه الشراكة حسب ما أكده املسؤولون املعنيون.

 
 

  تجارة
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