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 لخصم
 

 

 

مشاركة رئيس منتدى رة لنهار اليوم، إلى تطرقت الصحف الصاد

في املنتدى االقتصادي العالمي  حداد،رؤساء املؤسسات، السيد علي 

 اخلته، أن االستثمار في البنيةفي مد أكد"دايفوس" بسويسرا، حيث 

أساسا نجاح  القطاعاتتلف التحتية والهياكل القاعدية في مخ

 السياسات االقتصادية.

مدير "الجزائرية  أكدوفي مجال استكمال مشاريع الطريق السيار، 

ى السرعة القصوى في سيارة"ـ أن الحكومة قررت املرور إلللطرق ال

اعة واملناجم، همة واالستراتيجية. أما وزير الصنانجاز املشاريع امل

قطب  إقامة، فشدد عل ضرورة بوشواربالسيد عبد السالم 

سيما السيارات، بالغرب الجزائري، والذي  امليكانيكية،للصناعات 

جارب هذه الت أول و  سيكون بمثابة املحرك للمناولة والصناعة املحلية.

تتمثل في توقيع عقد بين الشركة االفريقية للزجاج بجيجل وعدد من 

 مركبي السيارات.

مرقي  999وفي سياق آخر، قررت وزارة السكن، أن تجمد اعتمادات 

القانونية التي تضبط نشاطهم.  لإلجراءاتعقاري. نظرا لعدم احترامه 

السياحي، فأشاروا إلى القرارات في املجال الفندقي و  املستثمرونأما 

 عاقأبتنفيذ القرارات الحكومية، مما  اإلدارةوعدم التزام التعسفية 

ر االستثمار كثيرا.
ّ
 أخ
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 الفتتاحيةا
 العاملي” دافـوس“علي حـداد في منتدى 

 )وقت الجزائر(قال أن االستثمار فـي الهياكل القاعديـة أساس نجاح السياسات االقتصادية

التي تنظم سنويا من طرف املنتدى ” دافوس“ئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، في القمة االقتصادية يشارك ر 

 .االقتصادي العالمي بسويسرا، حيث سترتكز مشاركة حداد في لقاء يخصص ملناقشة محور البنية التحتية

الذي يسجل حضوره في هذا املوعد تأتي مشاركة رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، كممثل اقتصادي وحيد من الجزائر 

، وهو أكبر تجمع اقتصادي ”دافوس“عضو في املنتدى االقتصادي العالمي ” افسيو“العالي االقتصادي والهام، باعتبار أن 

ماليير دوالر. وأكد علي  5مؤسسة من كبريات الشركات العاملية بمجمل رأس مال يفوق الـ  1000عالمي يضم أزيد من

دعم مشاريع البنى التحتية، خاصة في مجال التنمية القتصادية واالجتماعية، وقال إن االستثمار في  حداد، على أهمية

الهياكل القاعدية هو أساس النجاح في السياسات االقتصادية ألي بلد، مستعرضا تجربة الجزائر في هذا املجال.وكان 

خطوة هامة النخراط املؤسسات ” دافوس“في منظمة ” األفسيو“حداد قد صرح في خرجاته السابقة، أن عضوية 

الجزائرية في النظام االقتصادي العالمي، مؤكدا أن املنتدى دعا دول العالم إلى االستعداد لثورة االقتصادية الرابعة، 

، ةالتي تعتمد على التقنية التكنولوجية واألجهزة املتصلة، ما يتطلب اإلسراع في تطوير املجال التقني للمؤسسات الجزائري

للمنتدى االقتصادي  47للحاق بركب الدول التي تستعد لدخول عصر جديد من التطور.لإلشارة، فإن أعمال الدورة الـ

أيام في سويسرا، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ومئات  5العالمي دافوس انطلقت أمس، وتدوم 

عمال واملؤسسات البحثية والتمويلية واملنظمات الدولية الشخصيات الدولية البارزة في مجاالت االقتصاد واملال وال

 .مثل صندوق النقد الدولي واألمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية

رئيس مؤسسة وعدد كبير من الخبراء وسياسيين من جميع القارات، يشاركون في املنتدى  3000ويشارك في املنتدى 

ا إشكالية التنمية االقتصادية والرهانات الكبرى الخاصة باالقتصاد الذي ينعقد في ظروف اقتصادية عاملية، يميزه

 .والصحة والبيئة
 

 

 

 

 

 

 حول مؤشر الثقة واإلنتاج للمؤسسات االقتصادية« األفسيو»في تقرير أعّده 

 )املساء(واليات الغرب أّوال، والشرق ثانيا والوسط يتأخر 

مؤشر الثقة بالنسبة للمؤسسات والقطاعات االقتصادية سجل تقرير أعده منتدى رؤساء املؤسسات ارتفاعا في 

الناشطة بواليات الغرب الجزائري، وبشكل متوسط بواليات الشرق، وأقل في منطقة الوسط. كما عرف 

مقارنة بباقي الصناعات  2016االقتصادي الخاص بمهنّيي نشاط الصناعات الغذائية، تراجعا خالل  النشاط 

لرؤساء املؤسسات صدر نهاية ديسمبر املاض ي، حيث تراجع « باروماتر»ه تحقيق مقياس والنشاطات، وهو ما كشف عن

إلى أقل  2016نقطة شهر نوفمبر من  17نقاط، حسب التحقيق، لينتقل من أقل من  7مؤشر الثقة في هذا القطاع بـ 

  .نقطة شهر ديسمبر من نفس العام 24من 

املؤسسات، إلى استقرار مؤشر الثقة العام بالنسبة لجميع النشاطات تشير نتائج التحقيق الذي أجراه منتدى رؤساء 

نقاط خالل ديسمبر املاض ي. ورغم هذا التحسن بتسع نقاط مقارنة بشهر نوفمبر، إال  9والصناعات مجتمعة في حدود 
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باإلضافة إلى  نقطة، وهو ما يؤثر على النمو االقتصادي واإلنتاج، 16أن هذه النشاطات تبقى في موقع سلبي بأقل من 

 .مناصب الشغل. هذه األخيرة التي أعلنت عن مؤشرات إيجابية نحو االرتفاع مقارنة بشهر نوفمبر

من جهة أخرى، يسجل التحقيق تراجعا في املخزون بسبع نقاط. وفي السياق يشير التحقيق إلى أن هذا التراجع هو  

، حسب محرري التقرير، الذي أشار إلى 2016ع من سنة بمثابة أحسن قيم املؤشر املسجلة شهريا خالل الفصل الراب

في  16مقابل الرتبة  21أنه بالنسبة لباقي الصناعات فقد انخفض مؤشرها بخمس نقاط، لتتدحرج قيمته إلى الرتبة 

  .شهر نوفمبر املاض ي

بتسجيله مؤشرا يقل  قطاع األشغال والبناء هو اآلخر عرف تراجعا خالل الشهر األخير من العام املاض ي بخمس نقاط؛ 

وحسب التقرير فإن التراجع يعود الرتفاع أسعار املواد األولية التي زادت  .نقطة شهر نوفمبر 22نقطة مقابل  27عن 

بالنسبة لباقي الصناعات.  ٪ 64بالنسبة للصناعات الغذائية، و ٪ 63بالنسبة لقطاع البناء واألشغال، و ٪ 71بنحو 

بالنسبة لباقي  ٪ 59للصناعة الغذائية، و ٪ 88بالنسبة لقطاع البناء، و ٪ 53وعليه انخفض سجل الطلبات بـ 

 .الصناعات

نقطة، معلنا بذلك عن ارتفاع  31وفي املقابل، عرف قطاع الخدمات رغم تواجده هو اآلخر في الخانة السلبية، نموا بـ 

ل وبكثير من االرتياح، تحسنا كبيرا في نقطة شهر نوفمبر.. التقرير سج 32في الترتيب بأقل من نقطة مقابل أقل من 

نقطة. وسجلت  18نقطة، في حين بلغ مؤشر التحسن  20مؤشر الثقة لرؤساء املؤسسات ملنطقة الغرب الجزائري بـ 

 .منطقة الوسط ارتفاعا وتحسنا طفيفا بأربع نقاط

دا ي فرنسا، عرف تحسنا طفيفا جوفي مقارنة بسيطة، يشير التقرير إلى أن مؤشر الثقة في االتحاد األوربي خاصة ف 

خالل ديسمبر املاض ي مقارنة بشهر نوفمبر، حسب التقرير؛ في إشارة إلى أن تراجع مؤشرات الثقة بات حالة عامة تمس 

 .أكبر االقتصاديات والناشئة منها عبر العالم
 

 

 )الجزائر اليوم(سيارة 860000مبيعات رونو الجزائر تتجاوز 

في السوق الجزائرية ما سمح لها بالسيطرة على حصة  2016وحدة عام  61249بلغت حققت شركة رونو مبيعات 

، وهذا بفضل 2015مقارنة مع حصيلة العام  %15.7، ما يعتبر بمثابة مستوى غبر مسبوق بزيادة %51.3سوقية تقدر بـ

 .2016زيادة معدل التركيب في مصنعها بوهران وتراجع الواردات منذ إدراج نظام الحصص في 

 2006. ما سمح لها باحتالل صدارة السوق الجزائرية منذ 2015وحدة في  90182وتمكنت شركة رونو من تسويق 

 .وحدة 860000باجمالي مبيعات ناهزت 
 

 

 

 )املساء(يبقي على توقعاته بخصوص النمو في الجزائر « األفامي»

فيما راهن في  2017و 2016خالل سنتي  أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص النمو بالنسبة للجزائر 

  .2021توقعاته املحينة بشأن اآلفاق االقتصادية العاملية على انتعاش نمو االقتصاد الوطني في 

، أي نفس االرتفاع 2016في  % 3,6وتشير مؤسسة بروتون وودز إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل نموا بنسبة 

   .د إلى شهر أكتوبر الفارطاملتوقع في تقريره الذي يعو 

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

  .% 3,4في حدود 
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 %4,4و 2016سنة  % 5,9باملائة مقابل  4ر8إلى  2017ويتوقع الصندوق انخفاضا في نسبة التضخم في الجزائر خالل 

   .2015خالل 

ومن املرتقب أن  2016من الناتج الداخلي الخام خالل سنة  % 15,1-وأوضح التقرير أن ميزان الحساب الجاري مثل 

  . 2021سنة  % 6,3-وإلى  2017خالل  % 13,7% -ينخفض إلى 

 3,4ود في حد 2018و 2017وعلى صعيد آخر، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص النمو العالمي لسنتي 

  .«2018-2016توقعاته بالنسبة للنمو العالمي للفترة ». كما أبقى الصندوق على % 3,6و

جراء انتعاش طفيف للنشاط في السداس ي  2018-2017وفيما يخص الدول املتقدمة، فقد تحسنت التوقعات للفترة 

   .واالنتعاش املالي املرتقب في الواليات املتحدة األمريكية 2016الثاني لسنة 

   .أما بالنسبة للدول الناشئة والنامية، فقد تدهورت آفاق النمو بشكل طفيف بسبب صعوبة األوضاع املالية عموما

وحسب نفس األرقام املحينة لذات الصندوق، فقد ارتفعت آفاق النمو على املدى القصير بالنسبة للصين بسبب 

بة لعدد من بلدان أخرى كبيرة ال سيما الهند والبرازيل االنتعاش املرتقب للنمو، فيما انخفضت آفاق النمو بالنس

  .واملكسيك
 

 

 

 

 :«املساء»لـ« الجزائرية للطرق السيارة»مدير مؤسسة 

 إلتمام املشاريع واملهام « سرعة فائقة»نسير بـ

السيار  يقعلى استكمال جملة القوانين واملشاريع لتجهيز وتأمين الطر « مؤسسة الجزائرية للطرق السيارة أنا»تعكف 

غرب، وتحضير كل امللحقات والظروف املادية والبشرية العتماد نظام الدفع مقابل االستغالل، حيث قامت  -شرق 

عونا للمساعدة والتدخل، وتوفير آليات لصيانة املسلك وتنظيفه على مدار الساعة. من جهة أخرى،  416بتوظيف 

 .ملرافق امللحقة بالطريق، ومنها مراكز الخدمات وفضاءات الراحةالزمن من أجل دفع وتيرة إنجاز ا« أنا»تسابق مؤسسة 

ب اإلدارة مجلس يضم ـ❊ـ  عونا 416عامل، منهم  1700املؤسسة  توظف ـ❊ وزارات 7 عن ممثلين حديثا املنصَّ

 تضم واحدة كل) فرقة 50و شاحنة 48 تخصيص ـ ❊للمساعدة والصيانة والتدخل واملراقبة املتواصلة ليل نهار 

فضاء للراحة، منها  40 إنجاز  نحو  ـ ❊كلم  1100مبرمجة على مسافة  43محطة من أصل  28تم إنجاز  ـ ❊( عوانأ 6

 .٪50بلغت نسبة األشغال بها  10

ض استحدثت على أنقا« أنا»، أن مؤسسة «املساء»خالد سواملية لـ« الجزائرية للطرق السيارة»ذكر مدير اإلدارة بمؤسسة 

بناء على  «الجزائرية لتسيير الطريق السريعة للسيارات»و« الوطنية للطرق السريعة للسياراتالوكالة »دمج مؤسستي 

الصادر بتاريخ  12، املنشور بالجريدة الرسمية في عددها الـ 2016فيفري  24املؤرخ في  76-61املرسوم التنفيذي رقم 

من إعداد الدراسات واإلنجاز واالستغالل  ، وهو الدمج الذي أعطاها صالحيات أكثر وأوسع، انطالقا2016فيفري  28

 .عامل، معظمهم تقنيون وإداريون  1700والتسيير، وصوال إلى املراقبة والصيانة. تحص ي املؤسسة 

أعضاء آخرين  7وأفاد محدثنا أن مجلس إدارة املؤسسة تم تنصيبه مؤخرا، يرأسه ممثل الوزير املكلف بالطرق، ويضم 

 .ي والداخلية والنقل واملالية والطاقة والتجارة، والبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصاليمثلون قطاعات الدفاع الوطن

وأن هذا املجلس سينظر في عدة أمور منها إعادة الهيكلة باملؤسسة بما يتساوق وجملة املهام املدمجة. وأضاف سواملية 

كلم، وكذا فرق التدخل واملراقبة  50سافة أن الطريق السيار اليوم تجوبه شاحنات املساعدة التي تغطي كل منها م

  .املزودة بمعدات التنظيف والكنس وإزاحة الثلوج والتدخل خالل االضطرابات الجوية
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 عونا للمساعدة والصيانة 416توظيف 

املراقبة والتدخل »عونا للقيام بدوريات  96عونا، منهم  416أكد املصدر أن مؤسسة الطريق السيارة قامت بتوظيف 

أعوان ورئيسها،  6فرقة، في كل فرقة  50عون صيانة موزعين على  320شاحنة، وكذا  48موزعين على  « تعجاليةاالس

 .كلم 50تغطي كل منها مسافة 

يذكر التقرير أن شاحنة دورية املراقبة واملساعدة االستعجالية مزودة بكل التجهيزات الضرورية، منها الفتات التوجيه 

ولة، وأدوات املساعدة امليكانيكية، منها أسهم مضيئة لتنبيه السائقين بوجود طارئ وعلبة وإشارات املرورية املحم

 .كلم من الطريق السيار 50إسعافات طبية ومادة المتصاص بقايا املواد الهيدروكربونية، وتغطي كل دورية مسافة 

ا املرمية ع ورفع كل املواد الصلبة والبقايتتمثل مهام دورية الصيانة في مراقبة استعمال الشبكة في الفترة الشتوية، جم

بمسار الطريق، كإطارات العجالت، الحيوانات امليتة، وقص وتشذيب أغصان األشجار، وغيرها من األشياء التي تعيق 

سير حركة املرور وتشكل خطرا على مستعملي الطريق، ونصب الالفتات واإلشارات املرورية عند وقوع حادث أو وجود 

لك وصيانتها، وصيانة شبكات صرف مياه األمطار والصرف الصحي. كما تعمل الدوريات على تحويل طارئ باملس

 .املعلومات ملصالح األمن والحماية املدنية ومصالح اإلسعاف، وتتكفل بإعداد فحص أولي عن وقوع الحوادث

إطارات جزائرية، لتمكينهم  إلى جانب ذلك، يخضع األعوان لدورات تكوينية متخصصة من طرف خبراء أجانب بمساعدة

من القيام بمهامهم على أكمل وجه. تتضمن الدروس معلومات في مجال تنظيم إجراءات املحيط وفن التعامل مع 

مستعملي الطريق ومعلومات عن األمالك املراقبة والتدرب على تعليمات األمن، وطرق وضع الالفتات واإلشارات املرورية، 

التنسيق مع مصالح الحماية املدنية لتوفير تكوين تكميلي لألعوان حول الوقاية املتخصصة تقوم ب« أنا»فضال على أن 

 .داخل األنفاق، وكذا اإلسعافات األولية

 أخرى  15في انتظار  محطة خدمات  28إنجاز 

« ناأ»ذكر محدثنا أن وزارة األشغال العمومية والنقل تعكف على إعداد دفتر الشروط لتحديد العالقة بين مؤسستي 

وإقرار جملة الواجبات وااللتزامات التي تحكم استغالل هذا الطريق املمتد من عنابة إلى تلمسان على  ، «نفطال»و

كلم، خاصة أن مشاريع إنجاز محطات الخدمات وفضاءات الراحة تجري بوتيرة مقبولة، حيث كشف  1100مسافة 

محطة مبرمجة وموزعة على طول خط  43مات من أصل محطة خد 28املصدر عن أنه تم في املرحلة األولى، تجسيد 

 .بالغرب 13بالوسط و 15بالجهة الشرقية و 15هكتارا، منها  13الطريق السيار شرق ـ غرب، تتربع كل منها على 

واليات هي؛ برج بوعريريج وغليزان  3أن  -« املساء»تحصلت عليه  -الجزائرية للطرق السيارة »ويذكر تقرير مؤسسة 

واليات تم بكل منها تجسيد محطتين وهي؛ سطيف، ميلة، البويرة،  5محطات. و 4عباس، تم بكل منها إنجاز وسيدي بل

الشلف ومعسكر، وثالث واليات أنجز بكل منها محطة واحدة وهي؛ البليدة، قسنطينة، وتلمسان، فيما أنجز بوالية عين 

 .محطات 3الدفلى 

بالبليدة  3بسكيكدة تسلم في نهاية السنة، و 3محطات أخرى، منها  7تسليم ويتوقع التقرير أن يتم خالل السنة الجارية 

 .في جوان، أوت وديسمبر، ومحطة واحدة بقاملة في نهاية السنة

  من اإلنجاز ٪ 50ُربع عدد فضاءات الراحة حققت 

طريق السيار. فضاء للراحة مبرمجا تجسيده بمختلف الواليات التي يمر بها ال 40من جهة أخرى، تحص ي املؤسسة 

أخرى  4، و٪ 10فضاءات بلغت نسبة تجسيدها  7، و٪ 50فضاءات وصلت نسبة إنجازها إلى  10ويذكر التقرير أن 

فضاء تم اختيار أوعيتها العقارية وتهيئة مسالكها وتزويدها بمختلف الشبكات التحتية  18أقل من ذلك. كما أن 

  الضرورية،
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نة الطريق ومساعدة مستعلمي الطريق وتوفير خدمات تستجيب للمعايير املطلوبة، دوريات املساعدة مهمتها مراقبة وصيا

كل الوسائل البشرية واملادية للقيام بهذه املهمة املرتبطة باستغالل الطريق السيار، « أنا»ولهذا الغرض وفرت مؤسسة 

  .«ستعجاليةاملراقبة والتدخل اال »ودورية « املساعدة الطرقية»وتنقسم إلى قسمين هما؛ دورية 

لإلشارة، فإن الطريق السيار يرتبط على مستوى العاصمة بالطريق االلتفافي الثاني الرابط بين بودواو وزرالدة، والطريق 

 .االلتفافي الجنوبي وكذا الطريق السريع بواسماعيل شرشال

 في الجريدة الرسمية« الجزائرية للطرق السيارة»

بتاريخ  12، املنشور بالجريدة الرسمية في عددها الـ2016فيفري  24املؤرخ في  76-61تذكر مواد املرسوم التنفيذي رقم 

، أنه تنشأ مؤسسة عمومية وطنية ذات «الجزائرية للطرق السيارة»، املتعلقة باستحداث مؤسسة 2016فيفري  28

ة عن دمج الوكال« رةالجزائرية للطرق السيا»الجزائرية للطرق السيارة، وتنتج »وتجاري تحت تسمية  طابع صناعي 

الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات، وأن املؤسسة توضع تحت وصاية 

الوزير املكلف بالطرق، ويحدد مقر املؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب 

 .بالشخصية املعنوية واالستقاللمرسوم تنفيذي، وتتمتع املؤسسة 

ف على الخصوص بعدة مهام « أنا»وتحدد الجريدة الرسمية مهام املؤسسة في عدة نقاط، حيث تذكر أن مؤسسة 
َّ
تكل

هي: ضمان حفظ وتهيئة شبكة الطرق السيارة وملحقاتها. السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصميم والبناء 

نشآت القاعدية للطرق السيارة. إعداد الدراسات بإنجاز والقيام باإلنجاز وتطوير هندسة املنشآت. والصيانة وتهيئة امل

إضافة إلى تكوين امللفات الخاصة باستشارات مؤسسات الدراسات واإلنجاز وتجهيز املنشآت القاعدية املرتبطة بمهامها، 

 عن جمع ومعالجة وحفظ ونشر املعطيات وكذا إنجاز وتسيير كل منشأة خدمات ملحقة بالطريق السيار، فضال 

واملعلومات والوثائق ذات الطابع اإلحصائي والعلمي والتقني واالقتصادي املتصلة بهدفها، وتكوين املستخدمين العاملين 

في مجال املنشآت القاعدية التابعة لصالحياتها وتحسين مستواهم وقدراتهم في مجال الدراسة واإلنجاز، كما تقوم 

 .بإبرام االتفاقات واالتفاقيات املتعلقة بتسيير امللك العمومي للطريق السيار املؤسسة

كما يحدد املرسوم مهام املدير العام، ومجلس اإلدارة الذي يتكون من الرئيس املمثل للوزير املكلف بالطرق وسبعة 

ل، التجارة، الطاقة والبريد أعضاء يمثلون وزارات الدفاع الوطنين الداخلية والجماعات املحلية، املالية، النق

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، إلى جانب شرح الذمة املالية املتكونة من األموال املحولة واملكتسبة أو املنجزة بأموال 

 .املؤسسة، إلى جانب بنود املراقبة
 

 

 

 

 

 الحكومة تخطط إلنجاز قطب صناعي نموذجي للسيارات بالغرب

 الشروق أونالين() املحليةلثروة وتحرك الصناعة بوشوارب: املناولة ستخلق ا

 

قال وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب، إّن: "الدولة تهدف إلى إنجاز قطب نموذجي لصناعة السيارات 

لعالمات معروفة ورائدة في مجال صنع السيارات، حيث تراهن على مصانع: "رونو" بوهران، و"هيونداي" بتيارت، 

 .لسفاغن"، الذي سيدخل حيز الخدمة شهر جوان املقبل باملنطقة الصناعية سيدي خطاب بغليزانومشروع "فو 

وكشف، بوشوارب، خالل زيارته التفقدية لوالية غليزان، اإلثنين، بأن الدولة تبني حاليا قطب نموذجي مليكانيك 

 .لفةالسيارات بالغرب الجزائري، من خالل فتح املجال إلنجاز سيارات بعالمات مخت
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وقال بوشوارب، إن: "سياسة املناولة هي من أولويات الحكومة اليوم، وهذا لخلق الثروة في البالد وتحريك اآللة 

الصناعية املحلية عوض االستيراد، وكذا رفع مستوى اإلنتاج املحلي وتغطية حاجيات السوق الوطنية، وتصدير الباقي"، 

اعي في العديد من املناطق الصناعية على حّد تعبيره، مشيرا في الوقت خصوصا بعد التجسيد امليداني لالستثمار الصن

ذاته إلى وجود مفاوضات إلنجاز مصنع للعالمة الفرنسية "بيجو" باملنطقة الصناعية وهران الذي سيتجسد قريبا على 

 .حّد قوله
 

 من أجل تزويدها بزجاج السيارات ذي الجودة العالية

 )املحور(السيارات والشركة اإلفريقية للزجاج بجيجلعقود مناولة بين شركات تركيب 
 

 

تم على هامش الزيارة األخيرة لوزير الصناعة عبد السالم بوشوارب الكشف عن التوقيع القريب على اتفاقيات وعقود 

 توريد بين الشركة اإلفريقية لصناعة الزجاج الكائن مقرها باملنطقة الصناعية بالطاهير في والية جيجل وعدد من

الشركات األجنبية التي تستثمر في مجال تركيب وصناعة السيارات بالجزائر، من أجل ضمان بعض حاجاتها من زجاج 

 .السيارات ذي الجودة العالية

سمحت الزيارة التي قام بها وزير الصناعة إلى مقر الشركة اإلفريقية للزجاج بالطاهير بالوقوف على التطور املذهل الذي 

ة في مجال صناعة كل أنواع الزجاج ذي الجودة العالية، خاصة زجاج املركبات، وهو ما سمح حققته هذه الشرك

ولم يتوان املسؤول األول عن قطاع الصناعة عن التأكيد  . 9001إيزو  للشركة املذكورة بالحصول على شهادة الجودة 

بالطاهير ستكون على رأس الشركات الوطنية  خالل اللقاء اإلعالمي الذي أعقب هذه الزيارة أن الشركة اإلفريقية للزجاج

، من خالل توقيع عقود لتموين الشركات األجنبية التي تستثمر 2017التي ستقتحم عالم املناولة خالل العام الجاري 

في مجال صناعة وتركيب السيارات، حيث ينتظر أن يرتفع عددها خالل األشهر املقبلة بعد استحداث عدة مصانع 

سيارات جديدة من مختلف العالمات بمختلف أنواع الزجاج الخاص باملركبات. وأشاد وفد وزارة جديدة لتركيب 

الصناعة الذي زار مقر املؤسسة اإلفريقية لصناعة الزجاج بجودة منتوجات هذه الشركة، ال سيما ما تعلق منها بزجاج 

بر الشركات العاملية، علما أن وفدا من املركبات الذي ينافس من حيث نوعيته أجود الزجاج الذي تقوم بإنتاجه أك

الفرنسية سبق أن زار شركة الزجاج بالطاهير قبل سنوات، يوم كان الفرنسيون يفكرون في إقامة  رونو  شركة 

لتركيب السيارات باملنطقة الصناعية بامليلية قبل أن ينقل إلى الغرب الجزائري، وقد أبدى الفرنسيون  رونو  مصنع 

لكبير بما تنتجه الشركة من أنواع مختلفة من الزجاج، بل وكانوا على وشك توقيع اتفاق تصدير مع يومها إعجابهم ا

 .إلى وادي تليالت كان وراء تأجيل هذه االتفاقية رونو  هذه الشركة، غير أن نقل مقر مصنع 
 

 

 :لقاء نهاية جانفي لتقييم حركتها التنموية.. بدوي 

 )الشروق اونالين(والوالي املنتدب بصالحيات أوسعمقاطعات" تحت مجهر الحكومة.. " 10

كشف وزير الداخلية والجماعات املحلية، نور الدين بدوي، عن لقاء مرتقب نهاية الشهر الجاري، أو بداية فيفري 

املقبل، لتقييم وضعية الواليات املنتدبة العشر التي تم استحداثها، ولفت الوزير إلى أن اللقاء سيقف بالتفصيل على 

 .الحركة التنموية بهذه املقاطعات اإلدارية التي يحلم سكانها منذ سنوات بأن ترتقي إلى واليات قائمة بذاتها

في أول زيارة قادته إلى الوالية املنتدبة املغير، الثالثاء، أكد بدوي، أن املرحلة األولى من تنصيب الواليات املنتدبة وهيكلتها 

تجسيد املرحلة الثانية، التي وصفها بأنها عميقة، على اعتبار أنها ستحدد صالحيات قد تمت بنجاح، وسيتم االنطالق في 

الوالي املنتدب، وتمنحه حق املبادرة بالقرارات التي تخص مقاطعته اإلدارية على غرار امللف األمني، والتسيير املالي. ولفت 
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ي الوالية، لكن سنقوم بتوسيع صالحيات الوالة الوزير بهذا الخصوص: "هناك عدة قرارات ال تزال تتخذ على مستوى وال

املنتدبين لكي يقوموا بتسيير مقاطعاتهم اإلدارية، فمثال في قضية امللف األمني يحق للوالي املنتدب اتخاذ قرارات بهذا 

الخصوص، ورسم سياسات مالية لتمويل البلديات التي تقع تحت سلطته املحلية". وتعهد بدوي، بمواصلة تمويل 

 ."سنسير بخطوات ثابتة لالرتقاء بالواليات املنتدبة" :يات املنتدبة رغم الضائقة املالية التي تمر بها البالد، الفتاالوال 

بمنطقة  2017وأكد بدوي، أن الواليات املنتدبة العشر التي تم استحداثها في الجنوب، أو تلك التي سيتم استحداثها في 

وائر، ووصف ذلك أنه توجه الحكومة الجديد. وسئل بدوي، عّما إذا كان ذلك الهضاب العليا، لم يعين فيها رؤساء د

يعني أن الدوائر سيتم إلغاؤها، ليرد بأنه لم يقل ذلك لكن هناك رؤية جديدة لتسيير الجماعات املحلية رافضا الكشف 

 .عنها

 عات املحلية، معلنا عن استحداثكما أكد وزير الداخلية أن شرط التكوين سيكون إجباريا لترقية املوظفين في الجما

مركز لتكوين اإلطارات عن بعد تابع ملديرية املوارد البشرية على مستوى املدرسة العليا لإلدارة، وذلك لتمكين كل 

 .املوظفين في اإلدارة من رفع مستوى التأهيل في التسيير

 الجيش والشرطة والحماية في حالة تأهب باملناطق املتضّررة

 )الشروق اونالين(لون" لحم الزوالية.. وعالقون يستنجدون مضاربون "يأك

 عائالت في العراء.. ومواطنون يوّزعون الوجبات واألغطية

ان واليات الوسط والشرق، حيث ال تزال مناطق معزولة 
ّ
فة معاناة حقيقية لدى سك

ّ
تتواصل االضطرابات الجوية، مخل

ت العشرات من العائالت ليلة في العراء بسبب تسّرب األمطار بالكامل بسبب غلق الطرقات وفيضان األودية، كما قض

لت مصالح الحماية املدنية ووحدات الجيش إلجالء عالقين وآخرين تعرضوا لحوادث مرور، بينما 
ّ
إلى مساكنها، وتدخ

وج رة والثلوتسببت التقلبات الجوية املصحوبة باألمطار الغزي .شهدت أسعار الخضر ارتفاعا جنونيا بسبب أزمة التموين

التي تهاطلت على ميلة، أمس، في تضرر العديد من املنازل القديمة، كما شلت حركة املرور عبر بعض محاور الطرق 

 .سنتمترا 80الوطنية والوالئية وحتي البلدية، خصوصا بالجهة الشمالية للوالية، حيث وصل سمك الثلوج إلى 

 شخصا علقوا بجبال ميلة وسط الثلوج 22إنقاذ 

 4شخصا كانوا عالقين باملكان املسمى جبل تيكويا داخل  22لت مصالح الحماية املدنية ليلة اإلثنين ، إلجالء تدخ

نساء وطفلين،  4رجال و 8الرابط بين شلغوم العيد والتالغمة، من بينهم  3سيارات على مستوى الطريق الوالئي رقم 

أشخاص إلى جروح  7اب لبلدية شلغوم العيد، كما تعرض أين قدمت لهم اإلسعافات األولية وتم وضعهم بمركز الشب

  .نساء في حالة والدة إلى املستشفيات املتخصصة 3متفاوتة بسبب الثلوج باإلضافة إلى نقل 

 مواطنون يوزعون وجبات غذائية وأغطية على العالقين بسطيف

بط بينها وبين سطيف، حيث شلت الثلوج الرا 9أدت الثلوج املتهاطلة على والية بجاية إلى غلق الطريق الوطني رقم 

حركة السير عبر هذا املحور من خراطة وصوال إلى عموشية وتيزي نبشار بوالية سطيف، وقد وزع سكان أوريسيا 

 .وعموشة بشمال سطيف، الوجبات الغذائية واألغطية على مستعملي الطريق العالقين بسبب كثافة الثلوج

 والدراسة ما تزال متوقفة ببجاية ..

كما حرم سكان الجهة الشرقية لبلدية تيش ي وكذا الغربية ألوقاس من التيار الكهربائي، باإلضافة إلى تسجيل انزالقات 

للتربة بمناطق عديدة على غرار تيزي تبربار وأوقاس. كما شهدت بلدية أوقاس انهيارا صخريا ليلة أول أمس، وتوقفت 

من بلديات شميني، أدكار، تسكريون برباشة وغيرها، حيث قدرت مديرية التربية بالوالية عدد الثانويات الدراسة بكل 

ابتدائية بمنطقة درقينة بسبب الظروف  20ثانويات إلى جانب عدد من املتوسطات، ولم يزاول النشاط بـ 5املغلقة بـ

 .الجوية
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 عائالت في العراء بسبب فيضان الوادي بالبويرة

فت والية البويرة الثالثاء، انسداد العديد من الطرقات الوطنية والوالئية بسبب تراكم الثلوج بها على غرار الطرق كما عر 

الرابط بين بلدية الدشمية  62الرابطة بين واليتي البويرة وتيزي وزو، إضافة إلى الطريق رقم  30، 15، 33الوطنية رقم 

عبر كل من تاقديت، صحاريج وبرج أخريص، ما أّدى إلى  25، و24، 20، 14وجواب باملدية، وكذا الطرق الوالئية رقم 

عزل عدة قرى ومداشر كقرية مغنين ببرج أخريص وأوالد طاجين بسور الغزالن، حيث وجه سكانها نداء للسلطات 

  .املختلفة من أجل التدخل وفك العزلة عنها مع ضمان تمويلها باملؤونة خاصة قارورات غاز البوتان

عائالت بقرية أوالد بليل جراء فيضان الوادي املجاور  10، وقد تسببت كمية األمطار املتساقطة كذلك في تشرد هذا

وتسرب مياهه إلى بيوتها الهشة، حيث وجدت تلك العائالت نفسها في العراء ليال، األمر الذي دفعها إلى االلتحاق بمقر 

الحال بالنسبة إلى عائلة من قرية بن هارون بالجباحية وأخرى بقرية الوالية من أجل رفع شكواها إلى الوالي، وهي نفس 

 .قرقور باألخضرية، حيث عرفت بيوتها الهشة تسرب مياه األمطار وتشريدها في العراء

 فيضان وادي حمام ملوان يقطع الطريق بالبليدة

، ما أدى إلى قطع الطريق الوالئي وتسببت األمطار، الثالثاء، في فيضان وادي حمام ملوان أقص ى شرق والية البليدة

 ."الرابط بين بوقرة وحمام ملوان عند الطريق االجتنابي نقطة "املاغرونات  61رقم 

 دينار 100معتمرون يحّولون إلى مطار عنابة والبطاطا بـ

 تتسبب شلل حركة املرور بسبب كثافة الثلوج املتساقطة على أغلب واليات الشرق، في انخفاض قياس ي في درجا

الحرارة، والتهاب أسعار مختلف املنتوجات الفالحية، في مختلف أسواق والية قسنطينة، التي قفزت فيها أسعار الخضر 

دج للكلغ الواحد، فيما وصل سعر البطاطا إلى  150والفواكه إلى معدالت قياسية، بعد أن وصل سعر البصل أمس إلى 

 ..ج للكلغ ، فضال عن باقي أنواع الخضرد 200د.ج، وقفز سعر الطماطم إلى مبلغ  100مبلغ 

كما أن أغلب الفالحين اضطروا إلى العزف عن جنّي محاصيلهم الزراعية، في ظّل االضطرابات الجوية، وزيادة على 

توقف التالميذ عن الدراسة، فقد توقفت أيضا حركة املالحة الجوية، بمطار محمد بوضياف، وتم تحويل الرحالت 

ة باتجاه مطار عنابة، وأغلقت كل اإلدارات واملؤسسات العمومية والخاصة أبوابها بعد أن عجز القادمة من السعودي

 .موظفوها عن االلتحاق بمكاتبهم

 األمطار تعزل آالف املواطنين ببومرداس

املؤدي للعاصمة  5وتسببت األمطار في فيضان سد قدارة غرب والية بومرداس، ما أدى إلى غلق الطريق الوطني رقم 

وال أمس، وعزل عدد من املجمعات السكانية ببلدية خميس الخشنة، أين وجد السكان أنفسهم محاصرين وسط ز 

برك مياه األمطار، فيما اشتكى سكان قرى مختلف بلديات بومرداس، على غرار بغلية، الثنية، يسر، بني عمران، عمال، 

للتدفئة والطبخ. في وقت شهدت مختلف محطات  برج منايل وغيرها، من نقص قارورات الغاز ما اضطرهم لالحتطاب

  .البنزين مناوشات بسبب كثرة الطلب على الوقود

 استنفار بتيزي وزو وبحث عن الغاز أو الحطب

وتواصل تهاطل الثلوج منذ ليلة أول أمس، على قرى ومداشر جنوب والية تيزي وزو، خاصة املناطق الجبلية، أين تمت 

املنطقة على غرار اس ي يوسف وبوغني اث بوادو اقني قغران وواسيف بونوح، ما  داشر محاصرة العديد من القرى وم

استدعى إعالن حالة استنفار قصوى لفك العزلة عن هذه املناطق وتسهيل تزود املواطنين باملواد االستهالكية والغاز أو 

ف العمال عن مؤسساتهم
ّ
  .الحطب، فيما يتواصل غلق أغلب املدارس وتخل

  رطة تتدخل عبر الوالياتوالش ..
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وتواصل قوات الشرطة عبر واليات الوطن تسخير إمكانياتها لتقديم املساعدات للمواطنين املتضررين جراء السقوط 

املستمر لألمطار والثلوج وذلك على مستوى واليات تبسة، خنشلة، باتنة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، املدية، 

ث يساهم أفراد الشرطة في مد يد العون واملساعدة للمواطنين ومستعملي الطريق، تيزي وزو، ميلة، البويرة، حي

 .الطرقات والتكفل باملواطنين العالقين وسط الثلوج واألشخاص املعوزين ومن هم دون مأوى  بفتح 

 

 تسببت اإلثنين في حوادث بالجملة

 )الشروق اونالين(نصف الحافالت والشاحنات في الجزائر غير صالحة للسير في فصل الشتاء

أكد رئيس االتحادية الوطنية ملدارس تعليم السياقة، احمد زين الدين عودية، أن حوادث املرور في الجزائر ترتفع بنسبة 

باملائة في الفترة الشتوية مقارنة بأيام السنة الباقية، مرجعا أسباب ذلك إلى عقلية السائقين للمركبات والذين 70

 .صيفية واألحوال الطقس الجميلحسبه، برمجت على سياقة 

وحذر عودية، سائقي السيارات الجديدة وهي أكثر املركبات حسبه عرضة لحوادث املرور، موضحا أن أصحابها يعتقدون 

أنها تحميهم من رداءة األحوال الجوية، في حين أن سرعة توقفها االضطراري لتفادي االصطدام قد تجعلها تستمر في 

تر، ويرى أن أكثر ما يعرض سائقي السيارات السياحية للمخاطر خالل فترة تساقط األمطار م120السير على مسافة 

والثلوج، والصقيع هو عدم مباالتهم بتفقد لوازم السيارة من ماء وماسحات الزجاج، والضروريات املكونة لها خاصة 

 .الحامية من اضطرابات الجو وتساقط األمطار

دارس تعليم السياقة، احمد زين الدين عودية، إن الرؤية في الليل خالل الشتاء تقل وقال رئيس االتحادية الوطنية مل

باملائة، وأن اهتراء الطرقات يضاعف من املخاطر خالل هذا الفصل، الش يء الذي يتطلب حنكة وفطنة في سياقة 50بـ

 .سليمة تحمي صاحبها من حوادث املرور

خالل  ين الخواص، عبد القادر بوشريط، إلى مزيد من حمالت التوعية من جهته، دعا رئيس االتحادية الوطنية للسائق

هذه األيام التي تشهد رداءة لألحوال الجوية، وكان إن االتحادية حذرت سائقي الحافالت الخواص من التماطل في 

الحظيرة  في  املتواجدة باملائة من حافالت نقل املسافرين والشاحنات 50فحص مركباتهم بصفة يومية، مشيرا إلى أن 

الوطنية ال تمتلك ضوابط عاملية تجعلها صالحة للسير في فترة الشتاء بالجزائر، أي أنها رغم أنها حديثة الصنع، إال أنها 

قد تعرض املسافرين للخطر خالل أيام سوء األحوال الجوية التي تصاحبها تساقطا للثلوج واألمطار وانتشارا للضباب 

 ية، ويجب حسبه سحبها أو توقيف استيراد نوعيتهاوالصقيع عبر الطرقات الوطن

 

 

 

 آالف جزائري ويستعينون بورشات الخياطة قريبا 10األتراك يكونون 

 )الشروق اونالين(مليون سروال جينز وقميص صنع في الجزائر 24بوشوارب: 

 

قطب الصناعات  جزائري من "كشف وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب عن إنتاج أول سروال "جينز

 .2018النسيجية بغليزان "تايال" بالشراكة مع األتراك شهر ديسمبر 

وسيمّون املشروع، حسب بوشوارب، الذي قادته زيارة عمل وتفقد ملشاريع قطاعه بوالية غليزان اإلثنين، السوق 

هو ما سيقض ي على نسبة مليون قميص دون أزرار، و  6مليون قميص بأزرار و 12مليون سروال جينز و 12الجزائرية بـ

سنة في مجال النسيج بسوق اسطنبول،  40كبيرة من االستيراد، خاصة وأن املتعامل التركي يتمتع بخبرة كبيرة تفوق الـ
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كما ستعود صناعة األلبسة الجزائرية التي حققت نجاحات كبرى في ثمانينات وتسعينيات القرن املاض ي للواجهة بقوة، 

 90سعار بشكل ملحو  في خفض أسعار املالبس الجاهزة بالسوق الوطنية التي تستورد وهو ما سيساهم في خفض األ 

 .باملائة من حاجياتها

مليون  2,5ويمثل املشروع شراكة بين شركات وطنية عمومية والشركة التركية الدولية "انترتاي" ، كما يتربع على مساحة 

اكد الوزير أنها ستتحول إلى قطب اقتصادي ضخم بالغرب  متر مربع باملنطقة الصناعية سيدي خطاب بغليزان، التي

الجزاىري، بحكم أن مشروع النسيج سيكون األكبر على اإلطالق بمنطقة البحر األبيض املتوسط، خاصة وأن سيدي 

 .خطاب ستحتضن أيضا مشروع مصنع فلوكسفاغن للسيارات

نطقة الصناعية من عواصم املوضة األوروبية على غرار واعتبر مسؤولو املشروع خالل لقائهم بوزير الصناعة أن قرب امل

باريس وميالنو وبرشلونة، سيسمح بتصدير املنتجات الجزائرية التي تتمتع بالضمان، منذ شراء املادة األولية إلى غاية 

يكون سالتصنيع وسلسلة التوزيع للمحالت, إلى الخارج وتوسيع نشر منتجات "صنع في الجزائر" بكافة بقاع العالم، و 

املصنع، حسبهم، نموذجا إلعادة إحياء مصانع النسيج املفلسة قبل سنوات، حيث سينتج مركب غليزان األقمشة 

واملالبس الجاهزة أيضا، وستضمن الشركة املاركوتينغ للمشروع وتنظيم املبيعات وتكوين طلقم العمال، وتعادل تكلفة 

مليون دوالر كمرحلة اولية  800يوميا بداية من مارس املقبل، منهم  500آالف عامل ويكون  10املشروع الذي سيوظف 

 .وملياري دوالر كمبلغ إجمالي

وقال الوزير أن مصنع غليزان سيكون بمثابة ثورة صناعية في الجزائر التي تستعد للتحول إلى دولة ناشئة بحلول سنة 

امليكانيك والحديد واإلسمنت والنسيج،  ، عبر إحياء قطاعات صناعية هيكلية كانت نائمة إلى وقت قريب، وهي2019

مطالبا مسؤولي املشروع األتراك بالتمون باملادة األولية من السوق الجزائرية واقتناء التجهيزات من الخارج قبل انخفاض 

 .قيمة الدينار

وبضعة أعلنت عنها الحكومة قبل سنة  50منطقة صناعية من أصل  20وكشف بوشوارب باملقابل, عن استكمال إنجاز 

 .2017جانفي  18أشهر، لتكون هذه األخيرة جاهزة للتوزيع على املستثمرين بداية من اليوم، 

 

 التنسيق مع األميار لوقف املضاربة في أسعار البوتان

 )الشروق أونالين("منطقة "ذات خطر عال 60نفطال تصنف 

منطقة على املستوى الوطني ذات  60أحصت  كشف حسين زيرو، الرئيس املدير العام لـ "نفطال" الثالثاء، أن مصالحه

الخطورة العالية خالل األحوال الجوية األخيرة. وقال زيرو: "تعين على املؤسسة التفكير في التكفل بساكنتها من حيث 

مؤكدا خالل زيارته إلى عين الدفلى، أنه  ."دعمهم بالكميات الكافية من قارورات غاز البوتان ملجابهة الظروف القاسية

ساعة للتكفل بحاجيات  24على  24مليون قارورة جديدة سنويا، موضحا أن عمال نفطال يعملون  1.5تم إدراج ي

 .املواطنين، مضيفا أن األبواب مفتوحة للشباب الراغبين في ولوج مجال تسويق الغاز عبر املناطق النائية املحرومة

ين بغاز البوتان التي نّصبتها مؤسسة نفطال، في التكفل من جهة أخرى، شرعت خلية االتصال واملتابعة ملراقبة التمو 

 .باحتياجات العائالت من قارورات غاز البوتان، بعدما عزلتهم الثلوج خاصة في املناطق النائية واملداشر

وأكد املكلف باإلعالم بمؤسسة نفطال، جمال شردود، لـ "الشروق" تنصيب خلية االتصال واملتابعة من قبل املديرية 

امة لنفطال األسبوع املنصرم، تزامنا واالضطرابات جوية، ما تسّبب في عزل مناطق بأكملها، ونقص تزودها بقارورة الع

 ."غاز البوتان

دج للقارورة الواحدة في بعض املناطق املعزولة،  1000وبخصوص املضاربة في أسعار قارورات الغاز التي وصلت سقف 

 .لبلديات إلحصاء االحتياجات وسّد الباب أمام املضاربةأكد شردود أنهم سيتعاونون مع رؤساء ا
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 ألف طن 100تقديرات تؤكد عجز قطاع الصيد بـ 

 )املحور اليومي(رجال األعمال مدعوون لالستثمار في تربية املائيات

 

املائيات، بهدف مشروع لتربية  615تعول الحكومة متمثلة في وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على إنجاز 

، في ظل العجز الذي تعاني منه هذه الشعبة، والتي قدرها 2019ألف طن من األسماك خالل  100الوصول إلى إنتاج 

ألف طن من األسماك، حيث دعا في الوقت ذاته رجال املال واألعمال إلى  100املدير املركزي بالوزارة عماري شريف بـ 

 .ر بديال للمحروقاتاالستثمار في هذا املجال الذي يعتب

السردين ،  ألف طن، أغلبها من السمك األزرق  90قال شريف عماري إن إنتاج الجزائر من األسماك يبلغ حاليا نحو  

مشيرا إلى أن هذه القيمة ال تغطي احتياجات السوق الوطنية من السمك، التي أصبحت تشهد نقصا كبيرا في السنوات 

دينار للكيلوغرام الواحد. وفيما يتعلق بحصة الجزائر  600اعا كبيرا وصل إلى حدود األخيرة، حيث عرفت أسعارها ارتف

باملائة، اعتبر املتحدث ذاته أنها غير كافية، على اعتبار  10من الصيد على مستوى البحر األبيض املتوسطة واملقدرة بـ 

ل املال واألعمال إلى االستثمار في مجال دولة تتقاسم حصة الصيد على مستوى البحر، داعيا في الوقت ذاته رجا 23أن 

تربية املائيات، مشيرا إلى أن البلدان التي لها حصة في حوض البحر األبيض املتوسط ترتكز على تربية األسماك بنسبة 

ميناء صيد على املستوى الوطني، ما ينجر عنه  31باملائة. وانتقد شريف عماري غياب الرقابة البيطرية على  60تفوق 

يق واستهالك العديد من األسماك الخطيرة والسامة املمنوعة في جميع الدول العربية على غرار الجزائر، مثل سمك تسو 

األرنب وهو واحد من األسماك التي يجهل خطورته أغلب الجزائريين، في ظل غياب عمليات التوعية واملراقبة، مبرزا أن 

 .السمك، يجهل أغلب املستهلكين أصلها وطبيعتها وخطورتهانوع من  150السوق الجزائرية تعرف تسويق أزيد من 

 

 

 

 

 

 )الخبر اونالين(مرقي عقاري  999تجميد االعتماد لـ

مرقي عقاري  999اعلنت وزارة السكن والعمران واملدينة في بيان لها اليوم الثالثاء عن تجميد االعتماد ملدة ستة أشهر لـ 

مرقين العقاريين وعدم انتسابهم إلى صندوق الضمان والكفالة املتبادلة في وذلك لعدم تسجيلهم في الجدول الوطني لل

 الترقية العقارية.

ويندرج هذا القرار في إطار متابعة تطبيق القوانين التي تنظم مهنة املرقي العقاري بما يضمن حماية حقوق جميع  

 لبيان.األطراف املعنية باملشاريع املنجزة من قبل املرقين العقاريين يضيف ا

وفي حالة عدم تسوية وضعياتهم تجاه صندوق الضمان والكفالة املتبادلة في الترقية العقارية والجدول الوطني للمرقين  

أشهر فإنه سيتم سحب االعتماد من املرقين املعنيين بصفة نهائية تؤكد وزارة  العقاريين خالل أجل إضافي قدره ثالثة 

 السكن.

فإنه "ال يمكن ألي كان أن يدعي صفة املرقي العقاري أو يمارس هذا  2011رية الصادر في وحسب قانون الترقية العقا 

 النشاط ما لم يكن حاصال على اعتماد ومسجال في الجدول الوطني للمرقين العقاريين".
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لترقية ا كما يفرض ذات القانون على املتعاملين في هذا املجال االنتساب في صندوق الضمان والكفالة املتبادلة في 

 العقارية.

 :«املساء»مستثمرون في الخدمات الفندقية والسياحية يكشفون لـ 

 مصالح إدارية لم تلتزم بتعليمات الحكومة، وأصبحت تعيق االستثمار 

أعرب عدد من املستثمرين الخواص في مجال الخدمات الفندقية والسياحية، عن استيائهم من املعامالت البيروقراطية 

صالح اإلدارية، على غرار مديرية السجل التجاري التي ترفض إلى غاية اليوم، تنفيذ التسهيالت املقترحة من لعدد من امل

 .طرف الحكومة لتشجيع رجال املال واألعمال على إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

إلطعام، فرصة حضور للمعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية وا 11واستغل عدد من العارضين في الطبعة 

األمين العام لوزارة تهيئة اإلقليم والسياحة والصناعات التقليدية، لعرض عدد من انشغاالتهم وتظلماتهم من العراقيل 

اإلدارية عند إنشاء املؤسسات، كرفض تخصيص أوعية عقارية لفتح مصانع لتركيب وإنتاج الكراس ي والطاوالت الخاصة 

ق باملناديل بالفنادق واملطاعم، باإلضاف
ّ
ة إلى عرض إشكالية املنافسة غير الشرعية للمنتوج املستوَرد، خاصة ما تعل

 .املنعشة والغاسول ومستلزمات الحّمام

سنة في  26وحسب تصريح السيد عليق عبد الكريم )مستثمر جزائري عاد إلى أرض الوطن بعد اكتسابه خبرة تزيد عن 

لّقى صعوبات على مستوى مصالح السجل التجاري بسبب جهل أعوان التوجيه مجال التكييف والتبريد في فرنسا( فقد ت

بالقوانين الجديدة، األمر الذي عرقل مشروعه ألكثر من ستة أشهر من أجل االتفاق على التسمية وتحديد مكان املقر 

عد واله وخبرته في الجزائر بإلى أنه قرر استثمار أم« املساء»، مشيرا في تصريح لـ «كليماراف»االجتماعي لشركته الجديدة 

أن تابع مختلف تصريحات الطاقم الحكومة، وملس نية حقيقية لتنويع االقتصاد الوطني، ليجد نفسه مجبرا على شرح 

لوال إصراري على » :اإلجراءات التسهيلية املقترحة من طرف الوزير األول، لتفعيل نشاط مركز السجل التجاري، قائال

 .«ستثمار في مجال وحدات التكييف الصناعية ملا تمكنت من تحقيق حلميالعودة ألرض الوطن واال 

على صعيد آخر، تعّهد عليق بفتح مصنع لتركيب املكيفات بعد أن تحّصل على االعتماد، ليكون املمثل الوحيد ألكبر 

 .اتنة وتركيب التجهيز ، مع فتح ملحقة لتكوين التقنيين في مجال الصيا«إيتاش ي»عالمة يابانية في املكيفات الصناعية 

السيد بوزيد أحمد عبد املالك، على إشكالية عزوف واليات كل من « سيغافريدي»من جهته، أكد املدير العام لشركة 

املدية وتيبازة والبليدة عن تخصيص وعاء عقاري للشركة، للتحول من مرحلة االستيراد إلى التركيب واإلنتاج، ليأمره 

تصال بالوكالة الوطنية لتنمية السياحة ملساعدته ومرافقته في البحث عن وعاء، يكون قريبا األمين العام للوزارة باال

فقد تلّقى السنة الفارطة وعودا من وزارة السياحة « املساء»وحسب تصريح بوزيد أحمد لـ  .من ميناء الجزائر العاصمة

، واع من الكراس ي والطاوالت وآالت صناعة القهوةملساعدته على فتح مصنعه باملشاركة مع املمون اإليطالي إلنتاج عدة أن

غير أنها بقيت حبرا على ورق. وقد حان الوقت، يقول املتحدث، للتحول إلى اإلنتاج بعد ست سنوات من االستيراد. في 

من الهدايا التي يمكن أن تقترحها الفنادق « مجمع»السيد آيت مهدي فريد » تمرة دي زاد آ»حين اقترح مدير شركة 

ملطاعم على زبائنها، وهي املتمثلة في معلبات صغيرة تضم حبات تمر أو التين املجفف أو زيت الزيتون والعسل، وهو ما وا

يسمح بالترويج للمنتوج الفالحي الجزائري، مع العلم أن املنتوج املقترح في حلة جديدة وعصرية يتم اقتناؤه من جمعيات 

 .مهنية للحرفيين عبر مختلف واليات الوطن

الصفقات العمومية  السيد بوجاللي خثير، إلى تعديل دفاتر الشروط عند طرح « شيك للعطور » ودعا ممثل شركة 

الخاصة بإنجاز الفنادق؛ قصد فرض التعامل مع متعاملين محليين في مجال تزيين الفنادق واقتناء املناديل املنعشة 

شرعية أصحبت تهدد املنتوج املحلي، ليرد عليه األمين العام ومختلف مستلزمات الحّمام، من منطلق أن املنافسة غير ال
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للوزارة السيد أحمد قاس ي عبد هللا بأن اقتصاد السوق مفتوح ومبنّي على العرض والطلب، وما على املنتجين املحليين 

    .إال ضمان النوعية والجودة في املنتجات الستقطاب اهتمام املتعاملين

عالمة تجارية، أغلبها تابعة  300مة فندق الهيلتون، يعرف هذه السنة مشاركة ممثلين عن ُيذكر أن الصالون مقام بخي

ملؤسسات أجنبية متخصصة في مجال عتاد املطابخ والحّمامات واألفرشة ومستلزمات قاعات اإلطعام، يتنافسون 

مشروع تحصلوا  1600صل مشروع سياحي، يتم حاليا إنجازه عبر التراب الوطني من أ 600الستقطاب اهتمام أصحاب 

     .2030على رخص إنشاء املشاريع السياحية إلى غاية 

 

بفضل اإلنتاج الوطني 2016مليار دوالر.. ما تقشفته الحكومة في  2قرابة   

)الفجر (باملائة من السوق بالدواء املحلي 70متعامال صيدالنيا لتغطية  33تكوين   

 

  جانفي بالعاصمة 18إلى  15يطلق دورة تدريبية من  االتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة ●

باملائة أو أكثر الهدف  70يعد هدف بلوغ تغطية السوق املحلية باملنتوج الوطني من الدواء واملواد الصيدالنية بنسبة 

نتاج جاهدا لتحقيقه بكل الوسائل، خاصة أن اإل ” إينوب”األسمى الذي يعمل االتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة 

، ما دفع 2016أشهر بين جانفي وأكتوبر  10مليار دوالر في ظرف  1.51الوطني ساهم في تخفيض فاتورة استيراد األدوية بـ

 .باالتحاد لالستعانة بتكوين املتعاملين في القطاع لتحقيق ذلك

ع ق اإلتحاد بالشراكة م، فقد أطل”إينوب”أمس من االتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة ” الفجر”وحسب ما علمته 

نخرطين دورة تكوينية لفائدة امل” املؤسسات الصغيرة واملتوسطة-كاب”رسملة مكتسبات برامج الجزائر واالتحاد األوروبي 

 .”إيزا”في االتحاد من املتعاملين في قطاع الصيدلة على مستوى املدرسة العليا لألعمال 

مخبر منخرط تحت لواء االتحاد، والتي تتمحور  33الجاري وتشمل ممثلي  جانفي 18إلى  15إذ تمتد الدورة التكوينية من 

حول تفصيل املراحل املختلفة للتحقق من صحة التحاليل باستخدام األدوات اإلحصائية املناسبة ومعرفة حدودها 

 .لتلبية املتطلبات القانونية

ديسمبر املنصرم، إلى تعزيز مهارات املوظفين  29و 25وتهدف هذه الدورة التدريبية، مثل سابقتها التي تم تنظيمها بين 

 .للتحقق من صحة وضمان جودة النتائج وفقا لالحتياجات التي أعرب عنها مسؤولو املخابر الصيدالنية أعضاء االتحاد

للتذكير، فإن التحقق من صحة طرق التحليل إلزامي لجميع مخابر التجريب والتحليل، وهي ملزمة من قبل معيار إيزو 

 .”إي س ي أش”وللمخابر الصيدالنية حسب التزامات تأمين الجودة  17025

 

باملائة من االحتياجات الوطنية  70كما تندرج هذه الدورات التكوينية في إطار مسعى الحكومة الذي يهدف إلى تغطية 

ن هدفا يمك”اب كرارمن الدواء باملنتوج املحلي، وهو ما اعتبره رئيس االتحاد الوطني ملتعاملي الصيدلة عبد الوه

 .”تحقيقه

من جهة أخرى، استحدث االتحاد ناد للصحافة من خالل إنشاء فضاء للنقاش والتبادل مع مختلف أعضاء الصحافة 

الوطنية، ملناقشة جميع القضايا املتعلقة بالسياسة الوطنية للصحة العمومية في بالدنا، وكيفية مساهمة األعضاء 

 .دويةالفعالة في القطاع الصحي لأل 

ويعد هذا النادي بالنسبة لالتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة منصة منتظمة للتبادل مع وسائل اإلعالم والصحافة 

الوطنية حول واقع القطاع الصيدالني الوطني، السيما التحديات املتعلقة بالتغطية املستمرة وتوفير االحتياجات 

 .الصيدالنية بدون انقطاع
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االتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة توجيهه هو ضرورة مواصلة دعم تطوير اإلنتاج املحلي في هذه النداء الذي يود 

املرحلة الصعبة، ولقد شهد اإلنتاج املحلي خالل العشرية املاضية ديناميكية قوية مكنته من رفع حصة إنتاج األدوية 

تمرار هذه الديناميكية ألمر ضروري لتمكين بالدنا من في السوق الوطنية بطريقة ملحوظة. واعتبر أعضاء النادي أن اس

الحصول على الرعاية الصحية، مع توفير الوسائل الكفيلة للتحكم الحقيقي في فاترة االستيراد والحفا  على توازن 

 .صناديق الضمان االجتماعي

 

 بنوك/مالية
)الخبر أونالين(نحو نشر تقارير مجلس املحاسبة للرأي العام  

مجلس املحاسبة عبد القادر بن معروف عن نية مجلس املحاسبة في نشر تقريره السنوي للرأي العام ولوسائل أكد رئيس 

 اإلعالم ضمانا للشفافية.

وقال بن معروف لإلذاعة الوطنية اليوم االثنين:"هذا أمر نتطلع إليه من أجل تطبيق املعايير العليا ملراقبة املال العام،  

 ليطلع عليها الرأي العام". وهو نشر تقارير املجلس

كما أوضح بن معروف بأن من أولويات مجلس املحاسبة حاليا التنسيق مع مختلف الهيئات الرقابية ال سيما املفتشية  

العامة للمالية، مضيفا بأنه تم تأسيس فوج عمل لتحديد منهجية متابعة توصيات مجلس املحاسبة التي ال تتسم 

 باإلجبارية.

صالحيات مجلس املحاسبة في الدستور الجديد ذكر رئيس مجلس املحاسبة بأنه ورد في الدستور  وبخصوص توسيع 

الجديد وظيفة إعداد تقريره السنوي وإرسال نسخة منه لكل من الوزير األول وكذا رئيس ي غرفتي البرملان فضال إلى 

 رئيس الجمهورية.

مختلف هيئات الدولة أكد بن معروف أن املجلس لم  وفي رده عن سؤال عن اإلخطارات التي تصل املجلس من طرف 

يتلق أي إخطار مؤكدا بأن للمجلس صالحيات قانونية للولوج ألي حساب مالي يخص أي هيئة حكومية أو جمعوية في 

إطار ممارسة الرقابة على املال العام، مالحظا وجود بعض التجاوزات لدى بعض الجمعيات التي تحترم إنفاق األموال 

تصلها في شكل إعانات من طرف الدولة بالشكل املطلوب أو في بعض األحيان ال يتعدى وجود بعضها سوى على التي 

وزارة املالية ماضية في محاربة هذه املظاهر بكل صرامة وهذا انطالقا من مالحظات مجلس  -يضيف–األوراق وهذا 

 املحاسبة.

أكد بن معروف بأنها "مهمة من أجل مرافقة املسيرين وبخصوص مهمة الرقابة التي يضطلع بها مجلس املحاسبة  

بمعايير دولية وبمقاييس علمية للرقابة، والعالقة بين املراقب  -يضيف–وليست للردع كما يفهم الكثيرون"، وهي مهمة 

 واملسير عالقة تفاهم وتكامل.
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 تعاون/وشراكة
 

 

 تجارة 
 

 

 رخصة للبيع بالتخفيض في العاصمة فقط 60منح 

 طالق "الصولد" هذا األربعاء.. وعقوبات ضد التجار املتحايلينان

رخصة للتجار بالعاصمة فقط،  60ينطلق موسم التخفيضات الشتوية "الصولد"، هذا األربعاء، حيث تم منح قرابة 

ت إلى تقبلحسب ما أكده ممثل مديرية التجارة للوالية، دهار العياش ي، لوكالة األنباء الجزائرية، موضحا: املديرية اس

ملفا يخص طلبات رخصة املشاركة في عملية التخفيض الشتوي املمتد من اليوم منذ  96جانفي الجاري  15غاية 

 .فيفري القادم 28الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 

محالت بالعاصمة، مضيفا  9رخص للبيع التروجي لفائدة  6محل تجاري، و 155رخصة لـ 57وكشف املتحدث أن هناك 

أشهر على األقل وال يخص السلع الجديدة وأن  3لبيع بـ "الصولد"، يضم السلع التي يشملها العون االقتصادي منذ أن ا

 .البيع بالتخفيض عملية اختيارية وليست إجبارية على التاجر

 عسيسمح ملتوسطي الدخل والفقراء بشراء بعض ما يرغبون فيه، وهي عملية ترف 2017ويرى دهار أن الصولد خالل 

 .مستوى التنافس التجاري واستهالك املخزون وجلب الزبائن والترويج للسلع

وحذر املتحدث من تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الجزائريين باسم"الصولد"، وهي حسبه منافسة غير شريفة 

تابية مع إنذارات ك سيجند لها أعوان مديريات التجارة ملحاربتها وأن املخالفين لنظام البيع بالتخفيض سوف يتلقون 

  .نزع الفتة عبارة "الصولد"، إن كرر التاجر ذلك يتم تحرير محضر رسمي ضده

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال بـ "االشروق"، أن العقوبة 

داعيا املتعاملين االقتصاديين إلى لعب الدور في زرع ضد التجار املخالفين لشروط "الصولد" ستكون صارمة هذه املرة، 

 .ثقافة التخفيضات املوسمية، حيث قال إن نقص الوعي عند املواطن الجزائري يجعل هذا النشاط ال يحقق أهدافه

وعاب بولنوار على اقتصار الصولد على املنتجات املستوردة، في حين، حسبه، من املفروض أن يمس اإلنتاج الوطني 

في مرحلة التقشف، وأن يتعدى من املالبس واألحذية والعطور إلى منتجات كاألثاث واألجهزة اإللكترونية واألدوات  خاصة

املدرسية وحتى بعض املواد الغذائية، مشيرا إلى أن مواسم البيع بالتخفيض تعمل بها الكثير من دول العالم لفوائدها 

على زيادة اإلنتاج وتسمح للتجار بتجديد مخزون السلع والبضائع،  االقتصادية، فمن جهة، تشجع املؤسسات والشركات

 .ومن جهة أخرى تسمح للمستهلكين باقتناء حاجياتهم بأسعار أقل
 

 

 دج 130دج والكوسة بـ 65دج.. البطاطا بـ  170الطماطم بـ 

 )الشروق اونالين(ارتفاع فاحش في أسعار الخضر والسبب األمطار

دج، حيث أرجع التجار  100و 20أليام املاضية ارتفاعا ملحوظا بزيادات تراوحت مابين شهدت أسعار الخضر خالل ا

سبب هذه الزيادات إلى تساقط األمطار والثلوج التي منعت الفالحين من حصد منتوجاتهم والناقلين من إيصال التموين 

 .ألسواق الجملة
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ت على حجم الزيادات املعتبرة في مختلف أنواع وفي جولة قادت "الشروق" إلى مختلف أسواق الخضر والفواكه وقف

 170إلى  80دج، بينما ارتفعت أسعار الطماطم من  65إلى  40الخضر، في مقدمتها البطاطا التي ارتفعت أسعارها من 

 50دج بعدما كانت  70دج، بينما بلغت أسعار الجزر  130إلى  90دج، واألمر نفسه للكوسة التي زادت أسعارها من 

 110دج، ومن الخضر التي شهدت ارتفاعا ملحوظا أيضا نجد القرنون بـ  60دج بدل  80عار اللفت ارتفعت إلى دج، وأس

 90دج بعدما كانت 140دج والفلفل األخضر الذي ارتفعت أسعاره أمس إلى  110دج والخيار بـ  140دج والباذنجال بـ

 ...دج 130دج، بينما استقرت أسعار الفلفل الحار عند 

اع امللحو  فيه في أسعار الخضر قوبل بتذمر واستياء املواطنين الذين انتقدوا الزيادات املبالغ فيها، رافضين االرتف

الحجج الواهية للتجار الذين أرجعوا الزيادات إلى سوء األحوال الجوية التي أثرت على نشاط الفالحين والناقلين، فيما 

ذه الزيادات مبالغ فيها، حيث يستغل تجار الجملة والتجزئة سوء أكدت الجمعية الجزائرية لحماية املستهلك أن ه

باملائة، فيما وصف اتحاد التجار بعض  100األحوال الجوية لرفع األسعار بزيادات تجاوزت في بعض الخضر نسبة 

غت أسعارها لالزيادات باملنطقية على غرار البطاطا والجزر والكوسة، في حين انتقد الزيادات التي مست الطماطم التي ب

 .دج للكغ 170مستويات قياسية بـ

  

 :رئيس اللجنة الوطنية ألسواق الخضر والفواكه محمد مجبر

   األسعار ستنخفض مباشرة بعد زوال االضطراب الجوي 

أرجع رئيس اللجنة الوطنية ملمثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر، ارتفاع أسعار الخضر للمنخفض الجوي 

وال الطقس التي تعيشها البالد هذه األيام، فسقوط األمطار يمنع الفالحين من قلع مختلف أنواع الخضر، وسوء أح

 .وبالتالي قلة العرض في السوق وكثرة الطلب عليها يؤدي حتما الرتفاع األسعار

 85عة أو الجريوات: دج، القر 110دج، الطماطم:  45وقال محدثنا إن أسعار الخضر في أسواق الجملة كالتالي: البطاطا: 

 .دج20إلى  15دج، الكرنب:  30دج، الشوفلور:  45إلى  25دج، اللفت: من  45إلى  25دج، البصل: من 80دج، الجزر: 

دج، فاإلنتاج وافر هذه السنة على  80إلى  40أما بالنسبة للفواكه فأردف محدثنا أنها تراوحت أسعار البرتقال مابين 

 170دج و 120مقارنة باألعوام املاضية، أما التفاح فهناك أنواع مختلفة منه املحلي مابين حد قوله، لكن اإلقبال قليل 

دج، وتوقع مجبر استقرار األسعار وانخفاضها مباشرة بعد زوال املنخفض الجوي وقيام  220إلى  200دج واملستورد 

 .الفالحين بجني محاصيلهم الزراعية
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