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 لخصم
 

 

ها التصريحات التي ادلى ب علىتطرقت الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم 

وزير الصناعة واملناجم، عبد السالم بوشوارب، عقب زيارته لوالية غيليزان، 

لكفاغن" ستكون شهر جولن سان اول سيارة للعمالق األملاني "فو  أكدحيث 

 واكد املقبل.

قطب للصناعات امليكانيكية واملناولة،  علىستتحول  غليزانبوشوارب ان  

وجدد  ألف سيارة بين " رونو" وفولكفاغن" عن قريب. 75ويرتقب انتاج 

السمسرة بالعقار الصناعي مهددا  بإنهاءبوشوارب موقف الحكومة القاض ي 

 باسترجاع كل العقار الصناعي غير املستغل.

كما قال بوشوارب، ان املجمع املدمج ملهن النسيج بسيدي خطاب سيسمج 

 باملائة. 90واردات النسيج بنسبة  بتقليص

طلعي،  السيد بوجمعةشغال العمومية، د وزير النقل واال دوفي السياق، ج

وان كل ما هون مبرمج  آجالهافي  ملبرمجةافي انهاء املشاريع  اإلسراعضرورة 

 لألشغالنافيا في ذات الوقت عدم سحب أي مشروع  ،إنجازهسيتم 

 العمومية من مجمع حداد.

ة الوطني الوكالة رئيسكد االستثمار في الطاقة الشمسية، أ تشجيعوفي سياق 

ع انتاج املعدات التي تدخل ضمن صناعة ة الشمسية، أن الدولة تشجللطاق

كما كشف املتحدث عن اطالق  الطاقة الشمسية. بإنتاجالتجهيزات الخاصة 

ينة مد 20بمدينة غرداية ضمن برنامج  اكبر مشروع للطاقة الشمسية

 للطاقة الشمسية بالجنوب. 

مشروع سياحي خالل  1600وفي ميدان السياحة، سيتم اطالق ازيد من 

 السنة الجارية.
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 الفتتاحيةا
 

 الشفة خطأ ومجّرد حادث دركيقال إن مقتل 

 الشروق اونالين() حّدادطلعي: لم نسحب مشاريع األشغال العمومية من 

طإ األربعة في أنفاق الشفة بالبليدة، بالخ الدركينوصف وزير األشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، اإلثنين، مصرع 

املشاريع من مجمع حداد لألشغال العمومية باعتبارها مؤسسة  الذي ال يمكن تسميته بسوى الحادث، نافيا سحب

وطنية كباقي املؤسسات، وأكد حرص وزارته على تجسيد مشروع فتح الخط البحري بين الجزائر والسعودية لنقل 

 .الحجاج

ن مجمع م وفند طلعي خالل الزيارة التفقدية التي قادته إلى والية تيزي وزو، ما يتم تداوله بخصوص سحب املشاريع

وأضاف أن مصالحه بصدد دراسة  .حداد لألشغال العمومية، مكتفيا بالقول إنها مؤسسة كبقية املؤسسات الوطنية

مشروع تجسيد الخط البحري لنقل الحجاج بين الجزائر والسعودية، نافيا تجميد بعض املشاريع املتعلقة بقطاعه في 

 .والية تيزي وزو

مشاريع بتيزي وزو كشف عن استالم مشروع عصرنة وكهربة خط السكة الحديدية تيزي الوزير الذي تفقد اإلثنين عدة 

سنوات بسبب  3أفريل املقبل ودخوله حيز الخدمة، بعد التأخر املسجل في أشغال اإلنجاز ملدة  15الثنية بتاريخ  -وزو

املوجودين في طور اإلنجاز ستجعل املعارضة، مضيفا أن حاجة الوالية إلى خدمات الطريق السريع وكذا املصعد الهوائي 

 .استالمهما الجزئي ضروريا قبل نهاية السنة الجارية

وعن التقلبات الجوية املتطلبة لوجود مصالح قطاعه بقوة في امليدان، أكد أن مديريات األشغال العمومية عبر الواليات 

 .ركة املرور وفتح الطرقاتاملتضررة قد تم تدعيمها بكافة الوسائل املادية والبشرية لضمان تسهيل ح
 

 

 

 ستكسر األسعار تدريجيا وتعيد الوفرة واالنتعاش إلى األسواق

 )الشروق اونالين(ألف سيارة "رونو" و"فولكسفاغن" الجزائريتين قريبا 75

 

 مجّمع "سوفاك" يشرع في توظيف متعاقدي "أنام" األحد املقبل

 ألف مركبة 100مفاوضات بين "بيجو" الفرنسية والحكومة إلنتاج 

كتجربة أولى، تشمل  2017ألف سيارة سنة  15سطر مصنع فولكسفاغن الجزائر املتواجد بوالية غليزان برنامجا إلنتاج 

و"إيبيزا" و"كادي" و"سكودا أوكتافيا"، فيما سيشرع املصنع في التوظيف بداية  "بداية من شهر جوان مركبات "غولف

ألف  60رونو الجزائر" بوالية وهران "عاقدي "أنام"، وباملقابل سينتج مصنع من األحد املقبل، وسيتم االستعانة بمت

سيارة إلى نهاية السنة، فيما تتأرجح مفاوضات مصنع بيجو الجزائر، والذي لم يتم توقيع اتفاقيته بعد حول طاقة 

 .ألف سيارة سنويا 100ألفا و 75إنتاجية تتراوح بين 

ريك الرسمي ملصنع فولكسفاغن الجزائر، مراد عولمي على هامش زيارة وزير وكشف املدير العام ملجمع سوفاك الش

على أن ترتفع السنة  2017ألف سيارة خالل سنة  15إنتاج  الصناعة ملصنع تركيب سيارات هذه العالمة بغليزان عن 

السعر  الحقا، وقال أيضا أنألف سيارة وستشمل في البداية األصناف األربعة املتفق عليها ليتم توسيعها  150املقبلة إلى 

 .سيكون أقل من سيارة فولكسفاغن املستوردة من الخارج
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ألف سيارة رونو جزائرية  60من جهته، كشف الرئيس املدير العام لشركة رونو الجزائر نيالك برنارد عن التحضير لضخ 

: وتشمل العملية سيارات رونو خالل السنة الجارية في السوق الوطنية، للتمكن من تغطية الطلب املكثف للزبائن،

"سامبول" و"سانديرو" و"ستاب واي" وحتى "كليو كات" التي كان قد أعلن وزير الصناعة عن الشروع في تصنيعها محليا 

 .بمصنع وادي تليالت بوهران بداية من السنة الجارية

صنع، فيما أحى ى إنتاج املصنع وأضاف مدير رونو أن سعر "كليو كات" لم يتحدد بعد وال موعد خروجها رسميا من امل

، وهو الرقم 2016ألف مركبة أنتجت سنة  42ألف مركبة، منها  60منذ دخوله رسميا حيز الخدمة ما ال يقل عن 

 .املرتفع الذي جاء تلبية للطلب الواسع في السوق 

اعد مناولة مختصة في إنتاج مقوباملقابل أعلن الرئيس املدير العام للمتعامل التركي "مارتور"، أوكان آيهان، وهي شركة 

ألف مقعد، وسطرت برنامجا لتموينها  15بـ 2016السيارات، أن وحدته املتواجدة بوهران، مونت سيارات رونو سنة 

 .ألف مقعد، لرفع نسبة اإلدماج املحلي، وفقا ملا أمرت به الحكومة الجزائرية 40خالل السنة الجارية بـ

عبد السالم بوشوارب، خالل زيارته لوهران األحد، أن حجم إنتاج السيارات محليا  هذا، وقال وزير الصناعة واملناجم

ألف سيارة، وعاد ليؤكد أن مشروع مصنع بيجو لم يتم بعد الوصول إلى اتفاق  300إلى  2019سيرتفع بحلول سنة 

 .نهائي بشأنه

 

 :توعد املوظفين الذين يدوسون على تعليمات الحكومة .. وزير الداخلية

 )الشروق اونالين(على املواطنين رفض استخراج وثائق الحالة املدنية املطلوبة في امللفات

 

 أشهر 6تسليم مليونْي بطاقة تعريف بيومترية في ظرف 

دعا وزير الداخلية والجماعات املحلية، نور الدين بدوي، املواطنين إلى رفض استخراج وثائق الحالة املدنية في حال ما 

امللفات اإلدارية، واعتبر أن وزارة الداخلية كانت صارمة في قراراتها وأمرت عبر مرسوم تنفيذي صدر في  طلبت منهم في

الجريدة الرسمية سابقا بعدم طلب أي وثيقة في أي ملف كان، متعهدا بمعاقبة كل موظف إداري يدوس على التعليمات 

 .ويقف في وجه مساعي الحكومة لتحقيق عصرنة اإلدارة

ي، بلهجة غاضبة خالل تدشين للمقر الجديد لبلدية ورماس، بوالية وادي سوف، اإلثنين، "أوجه نداء لكل وقال بدو 

وزارة بمصالح وزارة  18 املواطنين بأن يرفضوا باسم وزير الداخلية استخراج وثائق الحالة املدنية، ألنه تم ربط 

دارات العمومية تدوس على التعليمات التي تبرقها الداخلية وال يوجد مبرر لطلب وثائق إدارية"، مؤكدا "بعض اإل 

 ."الحكومة للتخفيف على املواطنين، ومحاربة إرهاب البيروقراطية ولذا سنتخذ إجراءات صارمة ضدها

وأضاف بدوي بأن مصالحه اتخذت قرارات سابقة بتوقيف موظفين إداريين بسبب عدم استجابتهم للتوجه الجديد 

املوظفين  مشيرا إلى أن وزارته تخوض حربا ملحاربة العقليات والذهنيات املتجذرة لدى بعض للحكومة بعصرنة اإلدارة، 

بدوي، "على اإلداريين والعمال في البلديات إيجاد  الذين لديهم عقدة بأن اإلدارة الجزائرية ال تسير إال باألوراق وتابع 

 ."سبل للتواصل مع املواطنين وإبالغهم بأن عهد األوراق قد ولى

أشهر، داعيا كل املواطنين إلى استالم  6وكشف الوزير عن استخراج قرابة مليوني بطاقة تعريف بيومترية في ظرف 

بطاقاتهم وعدم تركها على مستوى البلديات، مشيرا إلى أن مصالحه سجلت بأن بعض املواطنين يودعون ملفات 

 .هاللحصول على الوثائق البيومترية لكن يتأخرون على موعد استالم

 جانفي 28الغازي ُيطمئن والتكتل يتمسك بإضراب 

 )الشروق اونالين(لقاء "فاشل" بين وزير العمل والنقابات حول قانون التقاعد
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تحول اللقاء الذي نظمته، اإلثنين، وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي مع النقابات للحديث عن قانون 

حاولة من قبل الوصاية المتصاص غضب التكتل الذي توعد بإضراب شامل التقاعد، إلى مناقشة قانون العمل، في م

جانفي الجاري، رغم تعهد الوزير بتبني ديناميكية جديدة للحوار، وإشراك النقابات في صياغته وإبداء أرائها  28بدءا من 

 .حوله قبل إحالته على الحكومة

أنه على أتم االستعداد لالستماع النشغاالت العامل  وأوضح محمد الغازي خالل اجتماعه بالنقابات بمقر الوزارة،

واهتماماته ويضع كل األولويات في الحسبان، مضيفا أن "الرئيس بوتفليقة هو الذي أمر بعقد هذه االجتماعات من 

أجل تعزيز مشاركة النقابات في رسم السياسات العامة"، قائال "ال بد أن نكون صرحاء ألن الدولة لم تعد تتحمل ما 

كانت تتحمله في السابق خاصة ماديا وعلى الطبقة العاملة تفهم الوضع االقتصادي واالجتماعي واألمني الصعب الذي 

 ."تمر به البالد والذي البد أن يشعر املواطن بتأمينه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا

 ماعي مع الشركاء االجتماعيين املمثلينوذكر وزير العمل أن اللقاء يندرج في إطار تبادل املعلومات وترقية الحوار االجت

للعمال في إطار تفعيل التحاور حول ملف قانون العمل، مضيفا أن الحكومة تفضل النهج التوافقي مع ممثلي العمال 

آليات إلعداد وإصدار نصوص قانونية تتضمن السيما القوانين األساسية الخاصة واألنظمة التعويضية ملختلف أسالك 

 .عوان العمومييناملوظفين واأل 

وحاول الوزير استمالة الطبقة الشغيلة وامتصاص غضبها بعد أقصاهم من إثراء قانون التقاعد من خالل التأكيد على 

أن الدولة لن تتخلى عن العمال مثلما يروج له البعض، مشيرا إلى سعي الحكومة من أجل الحفاظ على املكسب 

 .جزائرييناالجتماعي األهم وهو الضمان االجتماعي لل

وأطلق الغازي جملة من الوعود تجاه ممثلي العمال تتعلق بإشراكهم في اتخاذ مختلف القرارات الهامة على غرار قانون 

العمل، حيث دعا النقابات للمشاركة بقوة في إثرائه وإبداء اآلراء حوله قصد عرضه على مستوى الحكومة في األيام 

 .القليلة املقبلة

ستكون سنة ثقة ما بين الحكومة والعمال، مؤكدا استعدادها التام ملعالجة القضايا الكبرى،  2017 وأكد وزير العمل أن

 .مشيرا إلى أن الحوار الجاد سيساهم في محاربة البطالة

جانفي  28من جهتها، عبرت النقابات عن عدم رضاها على قرارات الحكومة، مع إبداء تمسكها باإلضراب املزمع في 

الصادق دزيري رئيس االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انه تفاجأ من تحويل اللقاء اإلعالمي من  املقبل، وأشار 

أجل مناقشة قانون التقاعد حسب ما حملته الدعوة التي تلقاها من طرف وزارة العمل إلى لقاء حول قانون العمل"، 

 .سميةمجددا رفض االتحاد لقانون التقاعد رغم صدوره في الجريدة الر 

السناباست" مزيان مريان ما أسماه التهميش واإلقصاء املنتهج من طرف  "واستنكر من جانبه، املنسق الوطني لنقابة

  .الحكومة للشريك االجتماعي

 

 :في رسالة إلى املستثمرين والصناعيين .. والي

 )الشروق اونالين(نعم لإلستثمار وخلق الثروة.. لكن ليس على حساب البيئة

ير املوارد املائية والبيئة عبد القادر والي، لدى إشرافه على افتتاح أشغال امللتقى الثاني حول الشراكة من أجل شدد وز 

جمعية مهتمة بالبيئة، بتلمسان، اإلثنين، على ضرورة تفعيل اآلليات  80والية غربية وما يزيد عن  14البيئة، بمشاركة 

طة بمختلف الفعاليات والحساسيات سواء تعلق األمر باملؤسسات أو الحركة للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى املهام املنو 

الجمعوية واملجتمع املدني، من أجل التأسيس ملا وصفه بمفهوم البيئة صحيا واقتصاديا والعمل على غرس ثقافة أن 

 .البيئة قضية الجميع
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 ب البيئة، مخاطبا أصحاب املصانع واملؤسساتوأكد والي أن خلق الثروة والنهوض باالستثمار الوطني لن يكون على حسا 

الصناعية: "نعم لالستثمار ولكن ليس على حساب البيئة"، وهي إحدى أهم النقاط التي تم تخصيص لها ورشة لطرح 

االنشغاالت واإلصغاء ألهم املقترحات في هذا الجانب الذي يبقى بحاجة لوضع ميكانيزمات تساعد على إعطاء أولوية 

 .بالجانب البيئي ئي لدى املستثمرين الراغبين في خلق الثروة في إطار الدفع بالتنمية املستدامة دون املساس للجانب البي

وأشار الوزير إلى مدى أهمية النشاطات االقتصادية التي يجب على أصحابها مراعاة التلوث البيئي وما تنتجه هذه 

القيام بعمليات جرد للمساحات الخضراء  ه سيتم يكشف على ان تلوث الهواء، قبل أن  النشاطات من غازات 

والعمل على خلق ما وصفه باالقتصاد األخضر من خالل االستثمار في النفايات التي يمكن لبعضها أن تكون  والرطبة 

 .مواد أولية في عمليات التصنيع لبعض الصناعات املتوسطة والخفيفة

 

)الخبر أونالين(أفريل  15تيزي وزو في -السكة الحديدية:تسليم خط الثنية  

أبريل القادم حسبما أعلن عنه اليوم االثنين  15تيزي وزو في -حدد تاريخ أول رحلة عبر خط السكة الحديدية الثنية

 وزير األشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي خالل زيارته ملشاريع قطاعه بتيزي وزو.

مستوى محطة السكة الحديدية لتادميت باملدخل الغربي لتيزي وحذر الوزير خالل وقوفه على مدى تقدم املشروع على  

وزو املؤسسات املكلفة باألشغال من أي إخالل في املواعيد املحددة الستالم املشروع و كذا في انطالق التجارب التي 

 تسبق عملية تشغيله قائال أنه "غير مسموح" خاصة و أن الورشة قد سجلت تأخرا قدر بثالث سنوات.

مليار دج لتجسيد هذا املشروع الهام بالنسبة للمنطقة سأكون جد صارم فيما تعلق باحترام  60جندت الدولة "لقد  

أبريل القادم و كذا تاريخ التشغيل الفعلي لخط  14آجال بعث التجارب الذي حددتموه في الفترة املمتدة بين الفاتح و 

ولي الوكالة الوطنية لدراسة و متابعة إنجاز استثمارات في أفريل" لدى حديثه مع مسؤ  15السكة الحديدية املقرر في 

 السكة الحديدية و كذا املؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية وكذا مجمع املؤسسات املكلف باألشغال.

( جسور 9كلم تسعة ) 50تيزي وزو نحو واد عيس ي على امتداد  -ويتضمن مشروع تحديث خط السكة الحديدية الثنية 

أخر للطرقات وأربعة أنفاق على مستوى كل من الثنية و الناصرية و تادميت و دراع  11سر للسكة الحديدية و ج 21و 

( محطات قطار على مستوى كل من س ي مصطفى و يسر و برج منايل و الناصرية و تادميت و 6بن خدة إلى جانب ست )

 دراع بن خدة باإلضافة إلى توقف على مستوى بوخالفة.

ية تيزي وزو مشروعين اثنين للسكة الحديدية حاليا على مستوى الدراسة ويتعلق األمر بكل من الخط الذي وتحى ي وال  

 كلم. 25واد عيس ي نحو تامدة و عزازة على مسافة -يربط دراع امليزان بدلس و توسعة خط الثنية

لى غرب على مستوى الجباحية ع-رق وتفقد الوزير مشروع إنجاز الطريق السريع الذي يربط تيزي وزو بالطريق السيار ش 

كلم حيث أعطى تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة األشغال و إيجاد حل نهائي ملشكل املعارضة الذي  48امتداد 

 طرحه مجمع املؤسسات الجزائري التركي.

مر الذي دفع بالوزير إلى باملائة األ  30مليار دج ال 60ولم تتعد نسبة تقدم أشغال هذا املشروع الذي قدرت تكلفته ب 

 .الدعوة بوضع حيز الخدمة الجزئي للمشروع على مستوى األجزاء التي انتهت بها األشغال خالل األشهر القادمة
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 البروفسور نور الدين ياسع لإلذاعة :

 نشجع تصنيع معدات الطاقة الشمسية في الجزائر 
 

بروفسور نور الدين ياسع أن وزارة الطاقة تعكف قريبا على تحضير أوضح املدير العام ملركز تنمية الطاقات املتجددة ال

 آالف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. 4مناقصة وطنية و دولية من أجل اإلنجاز في املرحلة األولى 

عية األولى ذاخالل نزوله هذا االثنين ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة اإل   و أضاف البروفسور نور الدين ياسع

أن الجديد في هذه املناقصة أن سعرالكيلو واط الساعي سيكون وفق العروض التي تقدم من الشركات املختلطة و 

 سيكون العرض ألقل ثمنا من حيث سعر الكيلو واط الساعي فهو الذي سيتحصل على املشاريع.

 زائر، و مرافقة ذلك باإلدماج املحلي إلنجاز و كشف ضيف األولى عن تشجيع تصنيع املعدات للطاقات الشمسية في الج 

 هذه املشاريع بتكوين إطارات لدعم املستثمرين في باملجال.

كما أكد املدير العام ملركز تنمية الطاقات املتجددة أن الجزائر ستحى ي حسب املحطات املنجزة للطاقات املتجددة 

مدينة شمسية في مناطق الجنوب، مشيرا إلى أن  20از ميغاواط و ذلك بعد استكمال إنج 400بمختلف أنماطها بحوالي 

كيلو واط في وحدة البحث  30تحضر إلنجاز أكبر محطة من الطاقة الشمسية " الفتوفلتاييك" املركزة بسعة  الجزائر 

بغرداية و بها يتم التركيز لإلشعاع الشمس ي مع نظام متحرك متابع لحركة الشمس، و أعلن عن وجود شراكة مع كوريا 

 الجنوبية إلنجاز محطة كهروضوئية على األسطح غير املستعملة موجهة إلنارة اإلدارات .

وقال البروفسور ياسع إن مركز تنمية الطاقات املتجددة له مخابر بحث و يقوم بتوزيع األلواح الشمسية من أجل إنارة 

ول لتوليد ، كما ينجز املركز حق و املستعملة في الري  املنازل في املناطق النائية و اإلنارة العمومية و كذا املوجهة للفالحة 

 10الطاقة من الرياح كما هو الحال في منطقة رقان و عين صالح و تندوف و يوجد مشروع بأدرار بمقدار 

 معدل سرعتها مرتفع باملنطقة. الكهرباء من طاقة الرياح ألن   لتوليد  ميغاواط

  

)اإلذاعة  2020صناعية املوجهة الى أوروبا بدءا من إعفاءات في الحقوق الجمركية للمواد ال

 الجزائرية(

باملديرية العامة للجمارك جمال بريكة هذا االثنين عن إعفاءات في الحقوق   كشف مدير العالقات العمومية واإلعالم  

  .2020الجمركية للمواد الصناعية املوجهة الى أوروبا بدءا من 

ه نظام الجمركة لتسهيل عمل املتعاملين االقتصاديين، وأن ميزان التجارة الخارجية و أكد جمال بريكة أنه سيتم رقمن

و أن األسباب تعود إلى تراجع نسبة االستيراد و  2015سجل خالل العام املاض ي تراجعا ملموسا مقارنة مع سنة 

 .التصدير

مليار دوالر مقارنة  17.84عجزا ماليا يقدر بـ  سجل  2016بلغة األرقام أن امليزان التجاري للجزائر لسنة   بريكة أوضحكما 

 .باملائة، و ارجع هذا التراجع إلى انخفاض عملية االستيراد و التصدير 4.82وبتراجع قدره   2015بامليزان التجاري لسنة 

 ومعلوم أن املديرية العامة للجمارك وضعت عدت تسهيالت ملرافقة املتعاملين االقتصاديين، ومن بين ابرز هذه

 .التسهيالت الرقمنة الجمركية

ساسا أتم وضع مجموعة من اآلليات، والتي تتمثل  انه االقتصاديةوأوضح عادل حابسة مدير فرعي لألنظمة الجمركية 

خزن من عملية الراقابة تكون على مستوى اوضع حد زمني ال يتجاوز يوما واحدا بالنسبة لتصدير املواد الفالحية، و  في

لجديد ا اإلعالم واالتصالإلى اعتماد الجمارك على املخطط االستراتيجي آلليات  مباشرة. باإلضافةر و التصدي املؤسسة

 .بهدف تسهيل عملية الجمركة
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باملائة واردات النسيج  90بوشوارب : املركب املدمج ملهن النسيج لسيدي خطاب سيخفض بنسبة 

 )اإلذاعة الجزائرية(

سالم بوشوارب هذا االثنين بغليزان أن املركب املدمج ملهن النسيج الجاري إنجازه صرح وزير الصناعة واملناجم عبد ال

 باملائة واردات النسيج.  90بسيدي خطاب سيخفض عند دخوله مرحلة اإلنتاج بنسبة 

وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لواقع قطاعه بالوالية أن هذا املشروع الهيكلي الضخم 

وسيلبي إحتياجات  2018ملندرج في إطار شراكة جزائرية تركية الذي تفقد أشغال إنجازه "يرتقب استالمه خالل سنة ا

 املستهلك الجزائري والسوق الوطنية".

وأضاف أن املشروع يتماش ى مع برنامج الحكومة الرامي إلى التقليل من فاتورة االستيراد ودعم اإلنتاج الوطني ومن شأنه 

 للجزائر مكانتها السابقة في قطاع النسيج "الذي وصفه "باملنهار". أن "يعيد

ويعتبر هذا املركب الصناعي األكبر من نوعه على املستوى اإلفريقي وهو ثمرة اتفاقية تم التوقيع عليها خالل الثالثي 

الجزائري واملجمع  بين املجمع الصناعي للنسيج و األلبسة عن الجانب 51/ 49وفقا للقاعدة  2015األخير من سنة 

التركي"تايبا"املتخصص في النسيج. وتتكفل بإنجازه الشركة التركية "أستاي"على مرحلتين تتضمن األولى التي تمتد إلى 

إنجاز ثماني وحدات لصناعة النسيج والتفصيل ومركز أعمال ومدرسة تكوين في مهن النسيج والتفصيل  2018غاية 

 40مسكن( تعرف نسبة إنجاز مختلفة معدلها يفوق  567مي للمستخدمين )متربص وقطب عقاري إقا 400تتسع ل 

 باملائة.

 وقال وزير الصناعة واملناجم أنه سيتم االنتهاء من إنجاز مركز تكوين في مهن النسيج والتفصيل خالل شهر مارس املقبل.

ألف منصب  25دج بتوفير زهاء مليار  58شهرا باستثمار قدره  36وسيسمح هذا املركب الذي حددت أجال استالمه ب 

باملائة منه  40مليون من سراويل "الجينز"سنويا ستخصص  30ونحو   مليون متر من النسيج 60شغل وسينتج حوالي 

 باملائة للتصدير. 60للسوق الوطنية و 

اطة العقارية سوبنفس الحظيرة الصناعية وضع الوزير حجر األساس لعملية تهيئتها من قبل الوكالة الوطنية للضبط والو 

هكتار، حيث تشمل عملية التهيئة مختلف الشبكات من ماء وكهرباء  500مليار دينار على مساحة  1300"أنيراف"بمبلغ 

 وغاز وألياف بصرية...

كما عاين السيد بوشوارب مشروع تموين ذات الحظيرة الصناعية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي الذي رصد له 

  مليار دج قصد تموين جميع املصانع املتواجدة بها بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي. 14رب غالفا ماليا يقا

ميغاواط  40ويتضمن هذا املشروع الذي سيتم استالمه نهاية شهر يناير الجاري محطة متنقلة لتوليد الكهرباء بطاقة 

كيلوفولط  60/ 30و 60/220ربائية بطاقة ( محوالت كه3( خطوط كهربائية للتوزيع من الضغط العالي وثالث )6وستة )

 كلم. 6وشبكة التزويد بالغاز الطبيعي انطالقا من قناة رئيسية للغاز على طول 

وتفقد الوزير بذات املنطقة مشروع مصنع تجميع و تركيب السيارات للعالمة األملانية فولس فاغن بشراكة جزائرية 

مليون  170مليار دينار )نحو  20هكتار باستثمار مالي يفوق  150على مساحة أملانية األول من نوعه بإفريقيا يجري إنجازه 

 أورو(.

 ويرتقب أن يدخل مرحلة اإلنتاج شهر يونيو القادم حسبما ذكره الوزير.

ألف  100ألف وحدة خالل السنة األولى لإلنتاج على أن يتم رفع هذه الطاقة إلى  12وستبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 

 منصب شغل لسكان املنطقة و الواليات املجاورة. 1400ويا بعد خمسة أعوام وسيوفر املصنع زهاء سيارة سن
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املؤسسة الوطنية لصناعة النسيج واأللبسة "بوم"بمدينة غليزان التي   وقد عاين السيد بوشوارب في مستهل الزيارة

مليار دج وكذا شركة الصناعات امليكانيكية  1مليون دج وتجهيز بمبلغ  300استفادت من عملية إعادة التأهيل بمبلغ 

 ولواحقها بوادي ارهيو"أورسيم" املختصة في صناعة مختلف أنواع البراغي امليكانيكية و الصناعية.

 واختتم وزير الصناعة واملناجم زيارته لوالية غليزان بعقد جلسة عمل مع مختلف املتعاملين االقتصاديين بقاعة

 .املحاضرات بمقر الوالية ، حيث استمع إلى انشغاالتهم

 
 
 

 مدينة شمسية املقرر إنجازها في الجنوب 20في إطار الـ 

 )الفجر(بغرداية ” الفتوفلتاييك”الجزائر تحضر إطالق أكبر محطة للطاقة الشمسية 

 ”رة اإلداراتشراكة مع كوريا الجنوبية إلنجاز محطة كهروضوئية على األسطح موجهة إلنا”ياسع: 

كيلو  30املركزة بسعة  ”الفتوفلتاييك”تحضر الجزائر إلطالق أكبر مشروع للطاقة الشمسية واملتعلق بإنجاز محطة من 

واط في وحدة البحث بغرداية، فيما تعكف وزارة الطاقة قريبا على تحضير مناقصة وطنية ودولية من أجل اإلنجاز في 

 .الطاقة الشمسية الكهروضوئيةآالف ميغاواط من  4املرحلة األولى 

  

أوضح املدير العام ملركز تنمية الطاقات املتجددة البروفسور نور الدين ياسع، أن وزارة الطاقة تعكف قريبا على تحضير 

 .آالف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية 4مناقصة وطنية ودولية من أجل اإلنجاز في املرحلة األولى 

ور الدين ياسع، أمس، على أمواج اإلذاعة الوطنية، أن الجديد في هذه املناقصة أن سعر الكيلو وأضاف البروفسور ن

واط الساعي سيكون وفق العروض التي تقدم من الشركات املختلطة وسيكون العرض ألقل ثمنا من حيث سعر الكيلو 

 .واط الساعي فهو الذي سيتحصل على املشاريع

دات للطاقات الشمسية في الجزائر، ومرافقة ذلك باإلدماج املحلي إلنجاز هذه وكشف ياسع عن تشجيع تصنيع املع

 .املشاريع بتكوين إطارات لدعم املستثمرين في باملجال

كما أكد املدير العام ملركز تنمية الطاقات املتجددة أن الجزائر ستحى ي حسب املحطات املنجزة للطاقات املتجددة 

مدينة شمسية في مناطق الجنوب، مشيرا إلى  20واط، وذلك بعد استكمال إنجاز ميغا 400بمختلف أنماطها بحوالي 

كيلو واط في وحدة البحث  30املركزة بسعة ” الفتوفلتاييك”أن الجزائر تحضر إلنجاز أكبر محطة من الطاقة الشمسية 

ا وجود شراكة مع كوري بغرداية وبها يتم التركيز لإلشعاع الشمس ي مع نظام متحرك متابع لحركة الشمس، وأعلن عن

 .الجنوبية إلنجاز محطة كهروضوئية على األسطح غير املستعملة موجهة إلنارة اإلدارات

وقال البروفسور ياسع إن مركز تنمية الطاقات املتجددة له مخابر بحث ويقوم بتوزيع األلواح الشمسية من أجل إنارة 

املوجهة للفالحة واملستعملة في الري، كما ينجز املركز حقول لتوليد  املنازل في املناطق النائية واإلنارة العمومية، وكذا

لتوليد   ميغاواط  10الطاقة من الرياح كما هو الحال في منطقة رڤان وعين صالح وتندوف ويوجد مشروع بأدرار بمقدار 

 .الكهرباء من طاقة الرياح ألن معدل سرعتها مرتفع باملنطقة

 قطر الوطنيمشروع طور اإلنجاز عبر ال 600

 )الفجر(مشروع استثماري إلنقاذ السياحة في الجزائر  1600إطالق 

كشف عبد الحميد ترغيني مدير التهيئة السياحية على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية 

روع في طور اإلنجاز، ما مش 600مشروع سياحي عبر القطر الوطني، من بينها حوالي  1600عن اعتماد ما ال يقل عن 

للمتعاملين في املجال السياحي والفندقي الفتكاك حصتهم من هذه املشاريع من خالل االستعانة   يعد فرصة ذهبية 
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للتجهيزات والخدمات الفندقية  11بخدماتهم في اإلطعام والفندقة. اعتبر ترغيني أمس خالل تدشينه املعرض الدولي الـ

ق الهلتون بالعاصمة، أن السياحة اليوم أصبحت صناعة سياحية وهذه املكانة تستوجب بفند 2017واإلطعام سيال 

الذي تمخض عن جهود الوكالة الخاصة  2017أن تكون متألقة في كل امليادين،ما يتجسد في هذا املعرض الدولي سيال 

 .املنظمة وتحت رعاية الوزارة الوصية

ملقارنة مع سابقتها، على غرار مضاعفة مساحة العرض حتى تستقطب ملسنا تحسنا في هذه الطبعة با”وأضاف ترغيني 

محاور لتطوير املجال  5أكبر عدد من املتعاملين الفاعلين في مجال السياحة والفندقة، مشيرا إلى أن القطاع قد سطر 

 .السياحي من بينها الجودة التي تكتس ي أهمية كبيرة في الخدمات الفندقية

مشروع سياحي عبر القطر  1600الستثمار في املجال السياحي، حيث تم اعتماد ما ال يقل عن وأكد أن الوزارة تشجع ا

مشروع في طور اإلنجاز، مشددا على اهمية تجهيز هذه املشاريع من خالل توفير كل الوسائل  600الوطني من بينها حوالي 

ارضين الفتكاك حصتهم من هذه املشاريع من والخدمات الفندقية املعروضة ما يعد فرصة ذهبية لهؤالء املتعاملين الع

 .خالل االستعانة بخدماتهم في اإلطعام والفندقة

كما أبدى ارتياحه من نوعية الخدمات واملنتوجات املعروضة في الصالون، داعيا املشاركين إلى التماش ي مع املعايير 

 .الدولية في املجال السياحي والخدمات الفندقية

من أجل بناء وجهة سياحية  2030ياحية فإن الجزائر سطرت استراتيجية سياحية آفاق وحسب مدير التهيئة الس

جزائرية باملعايير الدولية وتتماش ى مع التطور الحاصل في هذا القطاع، كاشفا في ذات السياق عن إبرام الوزارة اتفاقية 

ومطابقة املعايير العاملية، إذ تفرض إطار مع عدد من املستثمرين أصحاب الفنادق لالنخراط في هذا املسعى الجودة 

هذه االتفاقية على املستثمر في املجال الفندقي تجهيزه بمعدات مطابقة للمواصفات الدولية ذات نوعية مضمونة مع 

 .توفير خدمات في املستوى 

ل التنافس فتي كما أشار إلى أنه يشترط على املنضمين لهذه االتفاقية أن يتوفر لديهم معيار ضمان الجودة، ما سيشعل

املستثمرين الذين هم مطالبون بطرح منتجات وخدمات ذات جودة عالية ترقى ملستوى    بين املتعاملين زيادة على

 .تطلعات الزبائن وتلبي احتياجاتهم

 

 بوشوارب يؤكد أن غليزان ستتحول إلى قطب صناعي جهوي 

 )املساء(عهد السمسرة بالعقار ولى وإخضاع الكوابل لرخص االستيراد 

، هي الرغبة التي عبر عنها وزير الصناعة واملناجم، عبد السالم بوشوارب، الذي قال إنه «غليزان قطب صناعي جهوي »

منذ سنوات لم يكن أحد يتوقع أن تحتضن هذه الوالية مشاريع مهيكلة كبرى مثل مركب النسيج بالشراكة مع األتراك، 

سيبدآن أول مرحلة من اإلنتاج في السنة الجارية، مشيرا إلى أن تواجد اللذين « فولكسفاغن»ومصنع تركيب سيارات 

 .«بالدنا آمنة ومستقبلها واعد»هذه الشركات األجنبية ببالدنا نابع من إيمانها بان 

واستغل الوزير فرصة تواجده بغليزان في زيارة ميدانية ليجدد التأكيد على عزم الدولة السترجاع العقار الصناعي غير 

، كما أعلن عن لقاء مع منتجي الكوابل الحقا «عهد السمسرة بالعقارات الصناعية انتهى»تغلة، مشددا على أن املس

حظيرة صناعية سيستكمل في  49لدراسة إمكانية إخضاع هذا املنتوج لرخص االستيراد. وكشف بأن انطالق تهيئة 

 .مارس املقبل

املحليين أمس بمقر والية غليزان، أنه باستكمال املشاريع املبرمجة في  وأكد الوزير خالل لقاء مع املسؤولين واملتعاملين

للنسيج، مشيرا إلى  التركي-الجزائري آالف في املركب  10ألفا، منها  56الوالية سيصل عدد مناصب الشغل املتوفرة إلى 

 .أن جهود الدولة ستتواصل لتوسيع االستثمارات، ال سيما من خالل إشراك قطاع الفالحة
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إطار  في منها تدخلكل واحدة »عتبر في ندوة صحفية نشطها على هامش الزيارة إلى أن األخيرة ركزت على عدة محطات وا

يارات، أو للس« سوفاك»، مضيفا أنه سواء تعلق األمر بمركب النسيج أو مصنع «السياسة التي انتهجتها الحكومة حاليا

املستوى  على« نموذجية»تعد « كبرى مهيكلة بمشاريعمر يتعلق مشروع تهيئة املنطقة الصناعية سيدي خطاب، فإن األ 

 .الوطني

 90وشدد على أهمية املشروع الذي تنجزه الشركة الجزائرية للصناعات النسيجية في وقت تستورد فيه بالدنا أكثر من 

  .ن في مهن النسيجومنها إنشاء معهد تكوي« الشريك التركي وفى بالتزاماته»باملائة من احتياجاتها، السيما وأن 

مشروع »جزائرية في جوان املقبل، « فولكسفاغن»كما قال أن مشروع تركيب السيارات الذي سيسمح بإنتاج أول سيارة 

  .ألف سيارة 300بإنتاج  2020تعهد من خالله الشريك األملاني بنقل التكنولوجيا وسيسمح في آفاق « متكامل

ال سيما وأن الحكومة اشترطت « سوقا هامة»ملناولة في الصناعات امليكانكية وهو ما يوفر للراغبين في اقتحام مجال ا

  .باملائة خالل الخمس سنوات املقبلة 50و 45على شركات تركيب السيارات تحقيق نسبة اندماج تتراوح بين 

ا باإلسراع في إنجاز ، التي طالبه«اورسيم»وهو ما شدد عليه خالل لقائه بمسؤولي شركة الصناعات امليكانيكية ولواحقها 

 .ماليير دج 6مليار دج إلى  1.4وحدتها الجديدة للمناولة والتي ستمكنها من رفع رقم أعمالها من 

وأكد الوزير أن استثمارات هامة في مجال املناولة ستتم الحقا في إطار سياسة رفع االندماج املحلي، معبرا عن رغبته 

  .في هذا املجال 2017سيما بعد االمتيازات الهامة التي حملها قانون املالية لتمتد املناولة إلى فروع صناعية أخرى، ال 

ويساعد برنامج تهيئة الحظائر الصناعية على توفير العقار للراغبين في االستثمار بهذا املجال، حيث كشف الوزير عن 

جانفي استكمال إطالق  18 استكمال إطالق تهيئة كل الحظائر على املستوى الوطني في مارس، فيما سيعرف تاريخ

 .حظيرة 20مشاريع تهيئة 

لطاقة لتفقد أشغال انجاز املحطة املتنقلة  اخطاب، كملإلشارة، أعطى الوزير أمس إشارة انطالق تهيئة حظيرة سيدي 

 .ستزود املنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز، مما يحفز املستثمرين على انجاز مؤسساتهم بها والتي

صناعي، أكد السيد بوشوارب أمام ممثلي املجتمع املدني واملنتخبين واملتعاملين االقتصاديين، أن عهد وعن العقار ال

ومة هذا الوقت انتهى والحك»وقال « التالعب بالعقار»السمسرة قد ولى، مشيرا إلى عزم الدولة على املض ي قدما في إيقاف 

 .«قررت استرجاع العقار غير املستغل

الوزير أن لقاء مع منتجي الكوابل في كل ربوع الوطن سينظم في القريب، لتقييم هذا الفرع  وعلى صعيد آخر، كشف

الصناعي وتحضير حصيلة لتحديد إمكانية الحد من استيرادها عبر إخضاعها للرخص، دفاعا عن اإلنتاج الوطني بعد 

      .توالي الشكاوى من املتعاملين الجزائريين

 ماراتيةاإل « الظاهرة القابضة»شركة 

 )املساء(استكشاف مواقع لالستثمار في الجزائر 

في القيام بزيارات ميدانية لعدة مناطق بالجزائر، من أجل تحديد مواقع « الظاهرة القابضة»شرعت الشركة اإلماراتية 

ي يقوم تلتأسيس مشاريع في القطاع الفالحي، إذ صرح الرئيس التنفيذي لهذه الشركة سليمان النعيمي، أن الزيارة ال

تم إرسال فريق فّني إلى عدة »، مضيفا أنه «تعد زيارة استكشافية»بها إلى الجزائر حاليا على رأس وفد من هذه الشركة 

 .«مواقع في الجزائر من أجل الوصول إلى محصلة نهائية تشجعنا على البدء في االستثمار

البحري عبد السالم شلغوم، أشار السيد النعيمي، إلى عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد 

 .«بذل كل الجهود من أجل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة سواء مع القطاع العمومي أو املتعاملين الخواص»ضرورة 
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الحبوب  جيجدر التذكير أن هذه الشركة اإلماراتية املتخصصة في املجال الزراعي والتغذية تهتم أساسا باالستثمار في إنتا

والحليب واألعالف التي تعتبر من الشعب اإلستراتيجية التي تعّول عليها الجزائر لتقليص فاتورة االستيراد وتحقيق 

  .االكتفاء الذاتي قبل التوجه نحو التصدير

اء نستستثمر في الجزائر بأي طريقة كانت من أجل ب»في هذا اإلطار أكد السيد النعيمي، أن شركة الظاهرة القابضة 

 .«شراكة إستراتيجية بين البلدين

ستقدم كل املساعدة واملرافقة للشركة اإلماراتية بداية بالزيارات »من جهته أكد السيد شلغوم، أن دائرته الوزارية 

قد تكلمنا ل»، مضيفا في هذا الصدد «امليدانية للمناطق املعنية بهذه االستثمارات خاصة في الهضاب العليا والجنوب

 .«إمكانية االستثمار في املزارع النموذجية التابعة للقطاع العمومي في شمال البالدأيضا عن 

واص مفتوح لألجانب والوطنيين الخ»كما لفت إلى أن االستثمار في قطاع الفالحة والصيد البحري واملجاالت التابعة له 

 .«على حد سواء

مبر اإلماراتي الذي نظم شهر نوف-اركت في املنتدى الجزائري اإلماراتية كانت قد ش« الظاهرة القابضة»يشار إلى أن شركة 

  .املاض ي بالجزائر، والذي تم من خالله عرض فرص االستثمار املتاحة في القطاع الفالحي بالجزائر

 

 بنوك/مالية
الخبر أونالين() للجزائر صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته للنمو بالنسبة   

 2017و  2016اليوم االثنين على توقعاته بخصوص النمو بالنسبة للجزائر خالل سنتي أبقى صندوق النقد الدولي  

  .2021فيما راهن في توقعاته املحينة بشأن االفاق االقتصادية العاملية على انتعاش نمو االقتصاد الوطني في 

,أي نفس االرتفاع  2016في   % 3,6و تشير مؤسسة بروتون وودس إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل نموا بنسبة 

   .املتوقع في تقريره الذي يعود إلى شهر اكتوبر الفارط

في   2021زيادة النمو انطالقا من سنة  ويتوقع % 2,9في حدود  2017للنمو في سنة  بالنسبة توقعاتهو أبقى الصندوق على 

سنة   % 5,9باملئة مقابل  4ر8الى  2017خالل و يتوقع الصندوق انخفاضا في نسبة التضخم في الجزائر   .% 3,4حدود 

من الناتج الداخلي الخام خالل  % 15,1-و اوضح التقرير ان ميزان الحساب الجاري مثل    .2015خالل  %4,4و   2016

  . 2021  سنة  % 6,3-  و الى 2017خالل  % 13,7% -و من املرتقب أن ينخفض إلى  2016سنة 

في حدود  2018و  2017صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص النمو العالمي لسنتي و على صعيد أخر, أبقى      

  ." 2018-2016كما ابقى الصندوق على " توقعاته بالنسبة للنمو العالمي للفترة        .% 3,6و  3,4

ط في السداس ي جراء انتعاش طفيف للنشا 2018-2017و فيما يخص الدول املتقدمة ,فقد تحسنت التوقعات للفترة  

   .و االنتعاش املالي املرتقب في الواليات املتحدة األمريكية 2016الثاني لسنة 

   .أما بالنسبة للدول الناشئة و النامية , فقد تدهورت آفاق النمو بشكل طفيف بسبب صعوبة االوضاع املالية عموما

على املدى القصير بالنسبة للصين بسبب  و حسب نفس األرقام املحينة لذات الصندوق, فقد ارتفعت آفاق النمو 

االنتعاش املرتقب للنمو, فيما انخفضت آفاق النمو بالنسبة لعدد من بلدان أخرى كبيرة ال سيما الهند و البرازيل و 

  .املكسيك
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 تعاون/وشراكة
 

 )اإلذاعة الوطنية(اإلطالق الرسمي لبرنامج كاب ديل 

اطالق برنامج كاب ديل املتعلق بتدعيم الفاعلين في التنمية املحلية بين الحكومة  ،بالجزائر رسميا املنصرم، تم يوم األحد

 .و برنامج األمم املتحدة االنمائي الجزائرية و االتحاد االوربي 

و يخص البرنامج عشر بلديات نموذجية تمثل مختلف مناطق الوطن و يهدف الى "تعزيز قدرات السلطات املحلية و 

 لين في التنمية املحلية" مع " تحسين أنظمة التخطيط االستراتيجي و الديمقراطية املحلية".املجتمع املدني كفاع

دوالر و االتحاد  2.970.000و قد خصص لهذا البرنامج الذي يمتد على ثالث سنوات تمويال من الحكومة الجزائرية ب 

 دوالر. 200.000أورو و برنامج االمم املتحدة االنمائي ب  7.700.000األوربي ب 

كما يهتم برنامج " كاب ديل" خصوصا ب " ادماج" النساء و الشباب أيضا و يسمح ب " بدعم الساطات املحلية و 

املجتمع املدني تقنيا و ماليا في االستجابة ألولوياتهم من حيث تحسين الفرص االقتصادية و االستفادة من خدمات 

 ادارية و اجتماعية ذات نوعية.

مليا على مستوى البلديات املنتقاة حسب مقاييس تتمثل في التنوع الطوبوغرافي و الخصوصيات و سيصبح املشروع ع

الجغرافية و الديموغرافية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية والبيئية قبل أن يتم توسيعه على املستوى الوطني 

 حسبما تمت االشارة اليه.

رب ممثل وزارة الشؤون الخارجية و هي الدائرة الوزارية املعنية بصفتها و خالل حفل الرسمي الطالق هذا البرنامج أع

منسقة البرنامج السيد علي مقراني عن ارتياحه لكون املشروع هو "االول باملنطقة" و يسمح بتحقيق تعاون "ثالثي" بين 

 الثالث.  الشركاء

د االوربي فان األمر يتعلق أيضا بمشروع يقوم على و اذ كان املشروع يندرج في اطار انعاش الشراكة بين الجزائرو االتحا

" تصور شامل" في مجال التنمية املحلية مما يسمح بتبادل الخبرات و التجارب و الرامي أيضا الى " تقريب" املواطن من 

التي  ة"ادارته حسب املتدخل مشيرا من جهة أخرى الى أهمية " التطلعات" في هذا املجال اضافة الى التحديات " املشرك

 يواجهها الطرفان.

و أكد من جهته ممثل و رئيس برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في الجزائر إيريك اوفرست أن البرنامج الجديد يرمي إلى 

 "وضع قواعد حكامة بلدية تشاورية و شفافة لالستماع لحاجيات املواطنين و تنمية بشرية محلية مدمجة".

أضاف املتحدث, "بتقليص الفوارق الجهوية و االجتماعية و ترقية التضامن الوطني و  و يتعلق األمر بالتحديد, حسبما

تقريب املرفق العمومي من املواطنين من خالل إدارة حديثة و أخيرا إشراك املواطنين و ممثليهم في تسيير الشؤون 

      العمومية. 

تعزيز الفاعلين في التنمية املحلية", إرادة الحكومة و يدعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي من خالل "مشروع برنامج 

الجزائرية في وضع "إستراتيجية وطنية للتنمية املحلية و تعزيز الديمقراطية التساهمية", مشيرا إلى أن املشروع يشكل 

 أيضا خزان للممارسات الجيدة" في برامج أخرى مدرجة في إطار أهداف التنمية املستدامة.

االتحاد األوروبي بالجزائر جون اورورك أن هذا البرنامج الجديد سيمكن املنتخبين املحليين من  و اعتبر رئيس وفد

االستفادة من "االستقاللية و تحمل املسؤولية" في ممارسة صالحياتهم من خالل االستفادة من تجربة البلدان األوروبية 

 رفيا" على الواقع الجزائري.في هذا املجال حتى و إن كانت هذه األخيرة ال "يمكن تطبيقها ح

و أظهرت مختلف التجارب التي تمت في القارة األوروبية أن تسيير املشاكل من "القمة إلى القاعدة" ال يمكنها لوحدها 

 تسوية انشغاالت املواطنين و من ثمة تأتي ضرورة إدراج مختلف األطراف الفاعلة املحلية بشكل أكبر.
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يتمثل في جعل املنتخبين املحليين "أطرافا فاعلة" في   ى املقترح من خالل هذا املشروع,و أخيرا أوضح املتحدث أن املسع

 التنمية املحلية . فال يجب أن يصبح هؤالء "مجرد متلقين ملساعدة الدولة".
 

 

 

 

 

 

 

 تجارة 
 

 

 )الخبر اونالين( 2016مليار دوالر في  17.84عجز امليزان التجاري بلغ 

أي  2015مليار دوالر في  13.71مقابل عجز بـ  2016مليار دوالر خالل سنة  17.84جزائر عجزا بـ سجل امليزان التجاري لل

حسبما كشف اليوم االثنين بالجزائر مدير العالقات العمومية واإلعالم باملديرية العامة  %4.8بزيادة في العجز قدرها 

 للجمارك جمال بريكة.

حسب تصريحات  %16.7مليار دوالر ما يعني أنها تهاوت بـ34.66مقابل  2016في  مليار دوالر  28.88وتراجعت الصادرات إلى  

 .2016نفس املسؤول خالل ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الجمارك لعام 

أي بنسبة تراجع  2015مليار دوالر في 51.702مقابل  2016مليار دوالر خالل   46.727أما الواردات وقد انخفضت إلى  

 .%9.62تقدر بـ

 .2015في  %67مقابل معدل تغطية  2016في  %62تغطي الصادرات كلفة الواردات بنسبة تقدر بـو  

-) 2016مليار دوالر في  27.1إلى  2015مليار دوالر في  32.69وفيما يتعلق باملحروقات فقد تقلصت الصادرات من 

17.12%.) 

 (.% 20.1) 2016مليار دوالر في 2.063إلى  2015ي مليار دوالر ف2.582كما تراجعت الصادرات خارج قطاع املحروقات من  

( 2015مليار دوالر في  9.31)مقابل  2016مليار دوالر في  8.22وفي مقابل ذلك انخفضت واردات املنتجات الغذائية إلى  

مليار دوالر  8.67مليار دوالر )مقابل  8.27في الوقت الذي تراجعت فيه أيضا فاتورة السلع االستهالكية غير الغذائية إلى 

 (.2015في 

مليار دوالر  15.97)مقابل  2016مليار دوالر في  14.33أما واردات السلع من وسائل اإلنتاج فقد تقلصت هي األخرى إلى  

 مليار دوالر(. 17.74مليار دوالر )مقابل  15.89( فيما بلغت قيمة واردات التجهيزات 2015في 

( . املصدر: )املركز الوطني 2015نتجات )األرقام ما بين قوسين خاصة بسنة فيما يلي قيمة الواردات بحسب تصنيف امل 

 لإلعالم و اإلحصائيات التابع للجمارك(.

   تطور                               القيمة املالية                     مجموعات املنتجات 

 (2016/2015)                                 والر() مليار د                                                   

 

 %11.72-                             (9.316)  8.224                         منتجات غذائية 

     

 %10.25-                       (15.97) 14.333       منتجات موجهة لوسائل اإلنتاج
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 %10.4-                              (17.74) 15.895                        منتجات التجهيز

  

   %4.62-                            (8.676) 8.275                 منتجات استهالكية غير

 غذائية

  

 .%9.62-                                (51.702)  46.727                               املجموع :

 

 )الخبر اونالين( !! مليار دينار 700أوروبا تكبد الجزائر 

أكد مسؤول في املديرية العامة للجمارك اليوم االثنين أن حجم العائدات الجمركية غير املحصلة منذ دخول اتفاق 

    مليار دج. 700قد قدرت بأكثر من  2015ية و حتى نها 2005الشراكة مع االتحاد األوروبي حيز التنفيذ في 

وأوضح املدير الفرعي بمديرية العائدات والتحصيل لدى الجمارك الجزائرية توفيق ساس ي خالل ندوة صحفية لعرض  

أنه خالل العام املاض ي فقط ارتفع حجم العائدات الجمركية غير  2016حصيلة نشاط الجمارك الجزائرية في سنة 

 .2015مليار دينار في  140مليار دينار بينما كانت تقدر ب  120املحصلة إلى 

في مجال العائدات الجمركية في إطار اتفاق الشراكة مع   وحسب ذات املسؤول فانه وبمقابل هذا النقص املسجل 

ما يمثل  2016مليار دينار خالل سنة  1.000االتحاد األوروبي فان حجم التحصيل املالي الشامل إلدارة الجمارك يقارب 

 من الجباية العادية للدولة . % 40

وأوضح ساس ي انه في بلدان أخرى فان املهمة الجبائية للمؤسسة الجمركية هي في تراجع لصالح مهام أخرى اقتصادية  

 وأمنية تقوم بها ذات املؤسسة.

 يبت التحصيل املالي الخاصوأضاف قائال "في الجزائر نبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الدور الجبائي للجمارك و تث 

 مليار دينار". 1.000بالعائدات الجمركية عند مستوى 

بأن اإلعفاءات و التخفيضات في الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في اتفاق الشراكة مع االتحاد   وذكر ذات املسؤول 

ية ها في إطار الجهود الرامية إلى ترقاألوروبي تضاف إلى عدد كبير من اإلعفاءات والتخفيضات في الرسوم التي تم إقرار 

 االستثمارات واستحداث مناصب الشغل ) الوكالة الوطنية لترقية االستثمار و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب...(.

  

 
 

 

 

 

 

 يقظة
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 )الخبر أونالين( مليار شخص حول العالم3.6أثرياء تعادل ثروتهم مايملكه 

 

 
 

مليار شخص،  3.6يطانية: إن أغنى ثمانية أشخاص في العالم يملكون ثروة تضاهي ما يملكه قالت منظمة أوكسفام البر 

  .ممن يشكلون نصف أفقر سكان األرض

وقالت املنظمة: إن أرقامها التي أثارت شكوك النقاد، تستند على بياناٍت منقحٍة، فيما وصفت الفجوة بين األغنياء 

 ."توقعاوالفقراء بأنها "أكبر بكثير مما كان م

 .ويتزامن تقرير املنظمة مع انطالق املنتدى االقتصادي العالمي في دافوس

وفي معرض التعليق على التقرير، قال مارك ليتلوود، من معهد الشؤون االقتصادية في بريطانيا، إنه يتوجب على 

 .أوكسفام التركيز على وسائل دعم النمو االقتصادي

بشئون السوق الحرة، أنه "كمؤسسة تعنى بمكافحة الفقر، تبدو أوكسفام منشغلة  وأضاف مدير املعهد البحثي، املعني

 ."على نحو غريب باألغنياء

شجع النمو 
ُ
وأضاف أنه بالنسبة للمهتمين بـ "استئصال الفقر تماما"، فإن التركيز يجب أن ينصب على اإلجراءات التي ت

 .االقتصادي

هد آدم سميث، من ناحيته، إن الذي يُهم هو رفاهية فقراء العالم التي وقال بن ساوثوود، مدير وحدة األبحاث في مع

 .تشهد تحسنا كل عام وليس ثروة أغنى األغنياء

وأضاف: "تضللنا كل عام إحصائيات أوسكفام بشأن الثروة، فالبيانات صحيحة، إذ إنها مستقاة من بنك كريدي 

 ".سويس السويسري، لكن تفسيرها ليس جيدا

 .ى السنوي في دافوس، وهو منتجع تزلج سويسري، الكثير من كبار السياسيين وقادة األعمال في العالمويجتذب املنتد

وقالت كاتي رايت، رئيسة الشئون العاملية في أوكسفام، إن التقرير يساعد املنظمة الخيرية في "تحدي النخب السياسية 

 ."واالقتصادية
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ليس إال منتدى لكالم للنخبة في العالم، لكننا نحاول استغالل هذا  وأضافت أنه "ال تسارونا األوهام في أن دافوس

 ."الحدث

وقال الخبير االقتصادي البريطاني، جيرارد ليونز: إن التركيز على الثراء الفاحش "ال يظهر الصورة كاملة،" ويجب أن 

 ."ينصب التركيز على "التأكد من أن التوسع االقتصادي األعم

أوكسفام كانت صائبة في تحديد شركات، ُيعتقد أنها تغذي عدم املساواة من خالل نشاطات تجارية، إال أن ليونز أقر بأن 

 ".تركز على إعطاء العائدت األعلى على اإلطالق ألصحاب الشركات األثرياء وكبار املسئولين التنفيذيين

ت نتخاب دونالد ترامب رئيسا للوالياوقالت رايت إن عدم املساواة االقتصادية تؤجج االستقطاب السياس ي، مشيرة إلى ا

 .املتحدة وتصويت بريطانيا للخروج من االتحاد األوروبي كأمثلة على ذلك

وأضافت: "الجماهير غاضبة وتطالب ببدائل. هم يشعرون بالتجاهل، ألنه مهما كان العمل الجاد الذي أنجزوه ال يمكنهم 

 ".املساهمة في النمو االقتصادي ببالدهم

، وحثت الحكومات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أجور "ام إلى االتجاه لـ "مزيد من االقتصادي اإلنسانيودعت أوكسف

 .املسئولين التنفيذيين، والتهرب الضريبي، وفرض ضرائب أعلى على األغنياء

شخصا  62 ، قالت إن أغنى2016كانت أوكسفام قد أعدت تقارير مشابهة على مدى السنوات األربع املاضية. وفي عام 

 .في العالم يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه نصف أفقر سكان العالم

 .غير أن الرقم تضاءل هذا العالم ليصل إلى ثمانية أشخاص فقط نظرا لتوافر بيانات أكثر دقة، بحسب أوكسفام

ل ثروة بقية العالم وتقول املنظمة إن الوضع ال يزال على حاله، وهو أن ثروة واحد في املئة من أغنياء العالم تعاد

 .مجتمعة

، أنشأ بيل غيتس وزوجته مليندا مؤسسة 2000وتبرع عدد من هؤالء األثرياء بعشرات املاليين من ثرواتهم. وفي عام 

 .مليار دوالر 44خاصة تجاوزت هباتها الوقفية 

في املئة من ثروتيهما، البالغة  99، تعهد مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيال تشان بالتبرع على مدى حياتهما بـ 2015وفي عام 

 .مليار دوالر، طبقا لقيمة أسهميهما في موقع فيسبوك في ذلك الوقت 45نحو 

 

 

 

 

 

 

 


