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 لخصم
 

 

 

 

 

ذكرت العدد من الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم، ان املشاركة 

 يسرئالجزائرية في منتدى االقتصاد العالمي "ديفوس" اقتصر فقط على 

منتدى رؤساء املؤسسات، السيد علي حداد، حيث شارك رفقة اهم قادة 

العالم وصناع القرار االقتصادي، في الجلسة االفتتاحية والعديد من 

 ي.قو الهامة في قضايا تهم مباشرة تحديات بناء اقتصاد وطني  الورشات

وفي مجال االعمال واالستثمار دائما، كشف مجمع "حسناوي"، انه سيشرع 

نوعية رفيعة من الرخام للقضاء نهائيا عن  وإنتاجقريبا في استغالل 

 االستيراد. 

وفي السياق، قررت السلطات العمومية، استحداث فرع في البنوك خاص 

عدة تكون القابتمويل نشاطات ومشاريع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ل

 مستدام.الصلبة لخلق نمو اقتصادي 

راد وتشجيع بتقليص فاتورة االستي الحكومية الخاصة اإلجراءاتاما عن 

 تاستيراد الحبوب تقلصفاتورة ن أ ،األخيرةالوطني، أفادت التقارير  اإلنتاج

. وفي املقابل، تشير التقارير الرسمية ان جل 2016في املائة خالل  26بنسبة 

وهي  2016املواد الغذائية في التجزئة شهدت ارتفاعا محسوسا في ديسمبر 

 ستمرار في نفس املنىى.مرشحة لال 
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 الفتتاحيةا
 

 )الجزائر اليوم(زائر في منتدى دايفوسحداد يمثل الج

ملنتدى دايفوس العالمي الذي انطلقت أشغاله  47مثل رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد الجزائر في الطبعة الـ

ورؤساء حكومات إلى جانب كبار صناع القرار االقتصادي  رئيس دولة 30مشارك منهم  3000جانفي، بحضور  17الثالثاء 

 .العالموالسياس ي في 

وبحسب مصادر من منتدى رؤساء املؤسسات، فإن على حداد شارك في عدة ورشات منها الورشة املخصصة لقطاع 

 .اإلنشاءات والبنى والتحتية

 .وسيكون علي حداد املمثل الوحيد للجزائر بعد سنوات طويلة من مشاركة الجزائر بوفود مهمة

 .صناعة واملناجم عبد السالم، بمنتجع دايفوس بسويسراالعام املاض ي، وزير ال 46وشارك في الطبعة الـ

ولم تعلن الحكومة الجزائرية سبب تخليها عن املشاركة فغي املنتدى الحالي، لكن العديد من املراقبين فسروا ذلك 

 .بالظرفية االقتصادية التي تمر بها البالد

مشارك  3000قتصادية الدولية، مشاركة أكرر من ملنتدى دايفوس، الذي يعد من أهم املواعيد اال 47وتعرف الطبعة الـ

رئيس دولة ورؤساء حكومات إلى جانب عشرات الوزراء واقتصاديون وأكاديميون وممثلو املنظمات  30دولة منهم  140من 

 .الدولية

ل جانفي، وسيبحث املشاركون خال 20و 17ما بين ” زعامة دقيقة ومسؤولة“وتنعقد دورة العام الجاري، تحت عنوان 

، موضوعات اقتصادية واجتماعية، كتعزيز التعاون العالمي، وإحياء النمو 400جلسات املؤتمر، التي يتجاوز عددها 

 .االقتصادي، والتطور السريع في املجتمعات

وسنصب تركيز الحضور على الوفد األمريكي متمثال بوزير الخارجية، جون كيري، ونائب الرئيس، جو بايدن، واإلدارة 

 .كية الجديدة ممثلة بـ أنتوني سكاراموتش ي، املستشار بفريق ترامب االنتقالياألمري

جانفي، الدول من العودة إلى سياسات الحماية التجارية، قائال إنه  17وحذر الرئيس الصيني، ش ي جين بينغ، الثالثاء 

 .”فائز في حرب تجارية“لن يكون هناك أي 

 من ينظم منتدى دايفوس؟ 

املنتدى االقتصادي العالمي( أسسها )جمعية غير ربحية  1971س الذي عقد للمرة األولى عام تنظم منتدى دايفو 

 .االقتصادي األملاني كالوس شواب، الذي يرأس املنتدى إلى اليوم

ويمول املنتدى مئات الشركات الكبرى في العالم األعضاء في املنتدى، على غرار، جوجل، أرسلور ميتال، سانوفي، توتال، 

 .ألخ…وك، بيبليسيس، فواليافيسب

 .مليون أورو وتأتي كلها من مساهمة الشركات 200وتبلغ امليزانية السنوية للمنتدى حوالي 

الف 18مشاركة الرئيس التنفيذي لكل شركة بـ  الف اورو لكل شركة وتقدر حقوق  60و 40وتتراوح مساهمة الشركات بين 

 .ألف اورو 100أورو، فيما تقدر مساهمات املؤسسات الشريكة 

 315مشارك مقابل  800وتعد الواليات املتحدة وبريطانيا وسويسرا أكبر بلدان من حيث املشاركة حيث يمثل أمريكا 

مشارك لكل واحدة وفرنسا  100للهند، ثم الصين واليابان بحوالي  150ألملانيا و 128لسويسرا وحوالي  200لبريطانيا و

مشارك. ولهذا السبب توجه للمنتدى انتقادات حادة لكونه منتدى للدول  80لي ، واإلمارات العربية املتحدة بحوا82

األغنى في العالم التي يجتمع قادتها وصناع القرار السياس ي واالقتصادي فيها للدفاع عن النموذج االقتصادي الليبرالي 

 .الذي يخدم مصالحهم
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 بدء أعمال املنتدى والصين تحذر من الحمائية

 )وقت الجزائر(. في مواجهة الشعبوية.2017دافوس 

، وسط إجراءات أمنية مشددة، 47انطلقت، أمس، في سويسرا، أعمال املنتدى االقتصادي العالمي دافوس في نسخته الـ

وبمشاركة نحو ثالثة آالف زعيم ومسؤول سياس ي واقتصادي، ليبحثوا أهم القضايا العاملية، أبرزها تباطؤ النمو 

 .التيارات الشعبوية التي اجتاحت أوروبا والواليات املتحدة األمريكيةاالقتصادي ومواجهة 

هيمن على افتتاح املنتدى وأعمال جلساته الصباحية، حضور الرئيس الصيني ش ي جين بينغ والكلمة التي ألقاها، حيث 

 .1971ألول مرة يحضر رئيس صيني للمنتدى منذ تأسيسه بدافوس عام 

را ال أحد سيخرج منتص“ثالثة آالف من قادة العالم االقتصاديين والسياسيين، أكد ش ي أن وخالل مداخلته، أمام حوالي 

، في تحذير واضح للرئيس األمريكي املنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بفرض قيود جمركية تستهدف ”من حرب تجارية

 .الصادرات الصينية

، ”مارات خارج الحدود الوطنية، وأن نقول ال للحمائيةيجب أن نبقى متمسكين بتطوير التبادل الحر واالستث“وقال ش ي 

 .”ال أحد سيخرج منتصرا من حرب تجارية“مضيفا أن 

ودعا الرئيس الصيني أيضا، إلى إعادة توازن في العوملة، لجعلها أقوى وأكرر شمولية واستدامة، على حد قوله، مؤكدا 

 .”شاكل العالمال يفيد أحدا إلقاء املسؤولية على العوملة في كل م“أنه 

جانفي الجاري، وسيبحث املشاركون  20و 17ما بين ” زعامة دقيقة ومسؤولة“وينعقد املنتدى هذا العام تحت عنوان: 

، موضوعات اقتصادية واجتماعية كتعزيز التعاون العالمي وإحياء النمو 400خالل جلسات املؤتمر التي يتجاوز عددها 

 .عاتاالقتصادي والتطور السريع في املجتم

ومن املتوقع، أن تهيمن على جلساته مناقشات حول الغضب العام من العوملة والرئاسة األمريكية القادمة، خاصة ما 

يتعلق بوعود الرئيس األمريكي املنتخب دونالد ترامب، بخروج الواليات املتحدة من اتفاقيات التجارة الدولية، وزيادة 

 .الرسوم على الواردات من الصين واملكسيك

كما يسعى املشاركون في أعمال املنتدى، للبحث عن حلول ملشكلة تنامي النزعات اليمينية والشعبوية في عدد من بلدان 

العالم، كما ستناقش جلساته أزمة القيادة في العالم والتطور السريع للمجتمعات والتغيرات املناخية وتعقد األزمات 

 .لم بفعل سوء توزيع الرروةوتسارع وتيرة اإلرهاب وتزايد الفقر في العا

وينطلق املنتدى، من أن التصور التقليدي عن املجتمعات وعن الدول صار يواجه تحديات كبيرة، حيث أصبح الكثيرون 

 .في العالم يواجهون الشعور بعدم األمان أو حتى بالتهديد، وفق مؤسس املنتدى ورئيسه كالوس شواب

ة وحكومة، ويمثل اإلدارة األمريكية الجديدة فيه أنتوني سكاراموتش ي من ويحضر املنتدى أكرر من ثالثين رئيس دول

الفريق االنتقالي للرئيس األمريكي املنتخب، كما يحضر املنتدى، األمين العام الجديد لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 

مالية ورقمية وتجارية في واملديرون العامون للمنظمات األممية والدولية الكبرى، ومديرو أكبر مجموعات نفطية و 

العالم.تراجعت الثقة في الحكومات والشركات واإلعالم، العام املاض ي، عندما هزت انتخابات أجريت في عدة دول 

املؤسسات السياسية واالقتصادية.ففي العام املاض ي، كانت هناك حالة إجماع في املنتدى، على أن دونالد ترامب ليس 

بيض. وجاء فوز  بعد أقل من نصف عام على خروج بريطانيا من االتحاد األورويي، أمامه فرصة للوصول للبيت األ 

ليوجه صفعة لشتى املبادئ التي تعتز بها صفوة دافوس بشدة، منذ فترة طويلة من العوملة إلى التجارة الحرة والشركات 
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تاح دول العالم املتقدم وتهدد وترامب، هو املثال الىي على موجة جديدة من الشعبوية التي تج .متعددة الجنسيات

النظام الديمقراطي الليبرالي ملرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية.ومع اقتراب االنتخابات في هولندا وفرنسا وأملانيا 

 ” دافوس“وإيطاليا، هذا العام، فقد بدا قلق الحضور في منتدى 
 
 .واضحا

 ملية علي حداد يلتقي بكبار الشخصيات ورؤساء الشركات العا

يشارك، الرئيس املدير العام لشركة أشغال الطرقات والري والبناء)أو تي ار اش يي( علي حداد، في املنتدى االقتصادي 

.وحضر حداد، حفل االفتتاح رفقة حوالي ثالثة آالف من قادة العالم االقتصاديين 47في نسخته الـ” دافوس“العالمي 

اعلة في عالم املال واألعمال على الصعيدين اإلقليمي والدولي.وشارك علي والسياسيين، والتقى باملناسبة بشخصيات ف

حداد في عدة ندوات متخصصة أقيمت على هامش املنتدى، األولى تتعلق بالتجهيز، حضر فيها خبراء من مختلف الدول، 

ق األوسط وشمال القواعد الضرورية من أجل بعث النمو بمنطقة الشر “باإلضافة إلى مائدة مستديرة تحمل عنوان: 

  .”إفريقيا
 

 

 

 والية 39منطقة جديدة عبر  50أخطر الوزراء باإلجراء الذي يشمل 

 الشروق أونالين() الصناعيةسالل ُيلغي صفقات التراض ي الخاصة باملناطق 

صفة بألغى الوزير األول عبد املالك سالل، جميع صفقات التراض ي الخاصة باملناطق الصناعية، وأخطر وزراء الحكومة 

رسمية أن الحظائر واملناطق الصناعية تخضع في منحها لقانون الصفقات العمومية، وذلك أياما قليلة فقط عن إعطاء 

 .موافقته على تخصيص مناطق صناعية بصيغة التراض ي، لعدد من املتعاملين االقتصاديين

من دون أن يتجسد على أرض الواقع، يبدو أن ملف مشروع املناطق الصناعية التي تنامى عددها وتضاعف على الورق 

ما يزال يثير الجدل بين وزراء الجهاز التنفيذي، فحسب مصادر "الشروق" فالوزير األول أبلغ أعضاء الحكومة قبل أيام 

فقط بإلغاء قرار سابق كانت قد صادقت عليه الحكومة في اجتماع سابق، ويتعلق األمر بمنح عدد من املناطق الصناعية 

ل الوزير األول صراحة إن مشروع استحداث مناطق صناعية ومناطق نشاط يجب أن يخضع لقانون ، وقا50الـ

الصفقات العمومية الذي ينص على إعالن مناقصات عندما يتعلق األمر بتهيئة مناطق النشاط الصناعي أو استحداث 

 .مناطق صناعية جديدة

تراض ي في منح املناطق الصناعية، أملته عدة عوامل، وقالت مصادر مطلعة لـ"الشروق" إن تراجع سالل عن صيغة ال

منها ما لديه عالقة بطبيعة املتعاملين االقتصاديين الذين أبدوا رغبة في صفقات التراض ي، باإلضافة إلى عوامل أخرى، 

زع على حظيرة صناعية التي يفترض أنها ستو  50وبين هذا وذاك، يبقى األكيد أن ال مكان لصيغة التراض ي في إنشاء الـ

 .هكتار 12.000والية على مساحة إجمالية تقدر بـ  39

والية أثار الكثير من الجدل والتباين في الرؤى، بين  39منطقة صناعية عبر  50وقالت مصادرنا إن مشروع استحداث 

دينار، مليار  3000وزراء الحكومة بين رافض تماما للمشروع بسبب كلفته الضخمة التي تصل حسب دراسات أولية إلى 

في حين القدرات املالية للجزائر تفرض عليها ترشيد نفقاتها، وبين منتقد لجدوى هذ  املناطق الصناعية بالنظر إلى عدة 

أسباب أهمها الوضعيات املزرية التي تعانيها العديد من املناطق القديمة منذ سنوات، وثانيها التصور األولي الذي وضعته 

ملناطق، الذي يجعل بعض الواليات بطابعها وموقعها يجعلها غير مؤهلة للعب أي دور في وزارة الصناعة النتشار هذ  ا

 .مجال الصناعة

، ورغم التسهيالت التي حملتها النصوص التشريعية، أعاد إلى ذاكرة 50النقاش الدائر حول مشروع املناطق الصناعية 

لتراموي بعدد من الواليات الجنوبية، والذي انتقدت الفريق الحكومي والرأي العام الجدل الذي أثار  مشروع إنجاز ا
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العديد من األطراف جدوا  ومردوديته االقتصادية، بالنظر إلى طبيعة املنطقة الجنوبية وتوزيع الساكنة الذي يجعل 

        .هذا النوع من النقل عديم الجدوى 

ادة تأهيل املناطق الصناعية ومناطق مشروع مناطق النشاط واملناطق الصناعية، أحيته الحكومة عبر بوابة إع

تم  161مليار دينار من بينها  20عملية إعادة تأهيل بمبلغ إجمالي تعدى  167النشاطات املوجودة من خالل إطالق 

االنتهاء منها، قبل أن تعود الحكومة لتفكر في إنشاء مناطق جديدة، واتخذت ألجل ذلك العديد من اإلجراءات أهمها 

 .من املستثمرين املزيفين، وتوجيه أوامر ملزمة للوالة ضمن هذا املسعىتطهير املناطق 

وآخر تدابير الحكومة لدعم مشروع املناطق الصناعية، الذي أثار شهية بعض رجال املال الراغبين في االستيالء عليه 

ير قت برزت فيه الكثوسرقته، ما تضمنه قانون املالية من إجراءات لتحفيز الخواص على إقامة مناطق صناعية، في و 

من االختالالت والنقائص والعيوب في تسيير الدولة للمناطق الحالية، فضال عن عجز الدولة في إنجاز وتحقيق املناطق 

 .الصناعية وفقا للمقاييس الدولية

ية وعمحاولة إقحام الخواص في املشروع وإن كانت في شكلها ترمي إلى تخفيف األعباء على الدولة، بما يوفر  من أ

عقارية مخصصة لالستثمار، كما سينهي صداعها مع البيروقراطية السائدة والتعقيدات اإلدارية، إال أنه سيزيد في 

تغول بعض املتعاملين االقتصاديين الذين ال يعرفون من املعادلة االقتصادية سوى الطرف املتعلق باالمتيازات 

روة ومناصب الشغل واملساهمة في النمو االقتصادي، فهو مغيب إلى والتسهيالت الجبائية، أما الطرف املتعلق بخلق الر

 .حين

 

 باالستعانة بمهندسين وخبراء من البرتغال

 )الجمهورية(مجمع حسناوي ببلعباس يقتحم مجال إنتاج الرخام الرفيع 

 جلب كتل الصخور من محاجر تمنراست  -

 األولى و ثالثة  بنواحي تمنراست للقضاء على االستيراد  إنشاء وحدة إنتاج ثانية بسيدي علي بن يوب غير بعيد عن -

صار اليوم  رائدا في السوق الوطني في قطاعي البناء والفالحة .مكانة  1974مجمع شركات حسناوي الذي تأسس في 

دقة لأدركها بفضل الثقافة التشاركية املرتكزة على فكر و روح التجديد املتواصل الدائم وكذا النوعية والصرامة وا

ألجل تلبية احتياجات السوق الجزائري املتزايدة. وقد مكنته االستراتيجية التي انتهجها   منذ مدة من خالل إقامة و 

  . تطوير شراكات مع عديد الدول  من اكتساب خبرة هامة

ته ت بحوز هذ  الخبرة سمحت له وباستمرار  بإدخال نظم جديدة ومسارات تعتمد على تكنولوجيات متقدمة جدا .وصار 

مؤسسات تعمل في إطار  10مؤسسة تنشط في ثالثة أقطاب رئيسية ) البناء والفالحة والخدمات( منها  18أزيد من 

 .عامال مساهما بذلك  وبفعالية في تنمية االقتصاد الوطني 3000شراكة مع شركات أوروبية معروفة وتشغل في املجموع 

 وهو إنتاج أنواع الرخام ذات النوعية الرفيعة من خالل إقامة شراكة مع وها هو املجمع اليوم يقتحم ميدانا جديدا أال 

املختلطة ) الجزائرية البرتغالية ( املختصة في األحجار الطبيعية .ومؤسسة استغالل  ( alpostoneشركة ألبوستون  

ضل ل .لقد توصلت بفاملحاجر املتواجدة بمنطقة سيدي  علي بن يوب بوالية سيدي بلعباس هي من تتولى هذ  األعما

أعمال التنقيب و البحث التي أجرتها بالتعاون مع مهندسين و خبراء برتغاليين  على مستوى منطقة تمنراست الشاسعة  

محجرة للرخام  11بجنوب الوطن من اكتشاف منجم ضخم للرخام يمكن استغالله لعقود من الزمن متكون من 

استغاللها .لتشرع على الفور  في إنتاج الرخام املحلي  والتخلي تدريجيا عن منها بدئ في  5والجرانيت في أماكن متفرقة 

الرخام الذي كانت تعتمد في تصنيعه على كتل الصخور املستوردة من البرتغال بتكلفة عالية وذلك  على مستوى وحدة 

رصة  لها. هذا وأتيحت لنا الف اإلنتاج التي أنشأتها  بنواحي سيدي علي بن يوب  غير بعيد عن محجرتي الجرانيت التابعة
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لزيارة هذ  الوحدة الحديثة النشأة رفقة عثمان حسناوي املدير العام ملؤسسة استغالل املحاجر بمجمع حسناوي الذي 

 . قدم لنا شروحات كافية حول املراحل التي يمر بها تصنيع قطع الرخام

 قطع الرخام صلبة وملاعة و متعددة األلوان

 6ساعة بالتناوب   في ظرف  24على  24عامال مداوما   30جزنا  هذا املصنع الجديد الذي يشغل أ ن:» يقول عثمان 

نأتي بكتل صخور الرخام من منجم  .أشهربمواصفات عصرية وجهزنا  بمعدات متطورة جدا جلبناها  من إيطاليا  

ا لطريق مدة يومين ذهابا ومثلهتمنراست الذي أشرت إليه سابقا بواسطة شاحنات نصف مقطورة  يمض ي سائقوها في ا

إيابا ومع ذلك فان التكاليف انخفضت بكثير مقارنة بما كنا ندفعه مقابل االستيراد من البرتغال بواسطة الباخرة . 

سم( و  2سم(و ) 3بسمك )  (نقوم بتقطيع الكتل بالة خاصة ورشها باملاء لتمر إلى ماكنة ثانية فتحولها الى أوراق )قطع

الى ماكنة ثالثة تقوم بصقلها لتجعل منها قطعا ملساء فالة رابعة يخرج منها املنتوج مكتمال في أشكال سم( ثم  1.5)

متعددة   مهيأ لالستعمال نقوم بتسويقه لتلبية احتياجات الزبائن وهم كثيرون ألجل استخدامه في أغراض شتى 

. وكما ترون فان قطع الرخام جيدة و صلبة ومتينة  كتكسية الجدران واألرضية والدرج وتزيين املطبخ والحمام ...وغيرها

  .وملاعة وأكرر من ذلك فهي متعددة األلوان وهو الش يء الذي يميزها عن غيرها من أنواع الرخام في العالم كله  

 من قطع الرخام شهريا 2م 2500املصنع ينتج حاليا 

ة  رفع قدرات اإلنتاج فإننا بصدد تهيئة وحدة إنتاج في الشهر فقط ويغي 2م 2500وأعلمكم بأن املصنع هذا ينتج حاليا 

مستعينين في هذا اإلطار   2م  3000ثانية  غير بعيد عن هذا املصنع سيصل منتوجها عند دخولها حيز االستغالل إلى 

 وحدة إنتاج ثالثة للرخام  تجري  -يضيف عثمان -بخبرة املهندسين البرتغاليين الذين يشتغلون معنا. وهناك أيضا 

هكتارا  بنواحي تمنراست ومن املنتظر أن تكون جاهزة  مع حلول شهر جوان املقبل  20أشغال انجازها  على مساحة 

من قطع الرخام يوميا. وبهذا يمكننا تلبية طلبات الزبائن والتوجه نحو تصديراملنتوج الى الخارج   2م  2000لتصنيع 

ات والجهود . فاملواصفات املميزة ملنتوجنا من الرخام تجعله ينافس وهو الهدف الذي نود تحقيقه بتسخير كافة اإلمكاني

األنواع األخرى وتدفع والشك  بالكثير من املشتغلين في حقل الرخام  بأوروبا وغيرها لإلقبال على اقتنائه  لذا فنحن نعد 

إيطاليا( ألجل الترويج له   ) veronaالعدة  من االن للمشاركة  في املعرض الدولي للرخام الذي يقام كل سنة بفورينا

 .والفوز بصفقات وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل

من جهته أفاد إبراهيم حسناوي الرئيس املدير العام ملجمع شركات حسناوي الجمهورية في هذا السياق أن مجمعه  بدأ 

خاصة  التوجه إلى التصدير يستثمر  في هذا املجال ألجل  تلبية احتياجات السوق الوطني وتوقيف استيراد الرخام بل و 

وأن منتوجنا  املحلي يتفرد بخصائص وميزات تفتقدها أصناف الرخام في بلدان أخرى منها األلوان والصالبة والقوة 

مليار دج الفتا انتباهنا الى تجديد مقر مجمعه الكائن  2سنوات  قوامه  3وهذا يتطلب منا استثمارا كبيرا على مدى 

ي بلعباس بتكسية مكاتبه وقاعاته وأروقته بقطع الرخام املجلوب من تمنراست ما أضفى على باملنطقة الصناعية لسيد

 .املكان ديكورا  مميزا يشد األنظار
 

 في انتظار حصيلة العاصفة الثلجية

 )الشروق أونالين(مخطط وطني للتدخل.. وتنصيب خلية أزمة بوزارة الداخلية
 

خلية أزمة ملتابعة االضطرابات الجوية املسجلة في الفترة األخيرة، والتي  نصبت وزارة الداخلية والجماعات املحلية،

تسببت في قطع طرقات بعدد من الواليات في وسط وشرق البالد، وأمرت مصالح بدوي، والة الجمهورية بضرورة تزويد 

 .ف الالزمةة إلى تقديم اإلسعاسكان الواليات التي عرفت هطوال كثيفا للثلوج باملواد الغذائية واملواد الطاقوية باإلضاف
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لطات بالس حالة استنفار كبيرة تعيشها عدة واليات بسبب التساقط الكثيف للثلوج خالل األيام األخيرة، ما أدى 

وزو،  تيزي  تداعيات أحوال الطقس، خاصة بالواليات األكرر تضررا على غرار  العمومية إلى وضع مخطط وطني ملتابعة 

 .باتنة، سطيف، جيجل، خنشلة، البليدة، بجاية، قسنطينة وغيرها برج بوعريريج، بجاية،

وأفادت وزارة الداخلية في بيان األريعاء، بأن السلطات العمومية أطلقت مخططا وطنيا للتدخل خاصا بالتقلبات الجوية 

ببت قات التي تسمباشرة بعد سريان صالحية النشرية الجوية الخاصة األولى، والذي يهدف أساسا إلى إعادة فتح الطر 

 .الثلوج في قطعها

ونفت الوزارة تسجيل أي حالة وفاة، لكنها دعت املواطنين إلى "التحلي باليقظة وإلى عدم التردد في اللجوء إلى املرافق 

 ."العمومية األقرب إليهم

ألولوية اص على اوسمح املخطط بالشروع في تطبيق اإلجراءات الوقائية في كل الواليات املعنية، مع التأكيد بشكل خ

 .الواجب منحها إلعادة فتح طرق املناطق الجبلية وكذا الطرقات والطرق السريعة األخرى 

وجندت كل مصالح األمن والحماية املدنية لهذا الغرض ألجل "تقديم مساعدتها للمواطنين عبر كافة املناطق املعنية، 

 ."السيما تلك التي شهدت تهاطال كثيفا للثلوج

لف الوال 
ُ
ة باإلشراف على النشاط العملياتي من أجل ضمان تسريع وتيرة التدخالت والتزويد املنتظم للسكان القاطنين وك

 .باملناطق املعزولة باملواد الطاقوية والغذائية

وأشادت وزارة الداخلية باملساهمة الفعالة ألفراد الجيش الوطني الشعبي الذين "قدموا دعمهم ملخطط التدخل وجندوا 

 ."مكانيات من أجل املساهمة في أشغال إعادة فتح الطرق املقطوعةكل اإل 

وفيما يتعلق بالتكفل باملواطنين، "فقد تم تجنيد كافة مصالح الحماية املدنية والصحة التي تضمن تقديم يد املساعدة 

" يضيف ريعةبصفة دائمة وس لألشخاص املتواجدين في أوضاع صعبة والتكفل الطبي باألشخاص الذين يتم إجالءهم 

 .املصدر

وقالت مصالح بدوي، بأنه "يتم تنسيق كافة الترتيبات على املستوى املركزي مع متابعة دائمة، وتسخير كل الوسائل عند 

ووضعت الداخلية مركز الهاتف التابع لها  .الضرورة سواء إلعادة فتح الطرقات أو التزويد باملواد الطاقوية والغذائية

 ." تحت تصرف املواطنين14" أو الحماية املدنية "10-55والدرك الوطني " "15-48ي "" واألمن الوطن00-11"
 

 :"عالقون يطلبون النجدة عبر هواتف "الشروق

 متضّررون يحتجون عبر الواليات املحاصرة بالثلوج
 

 

ل املئات أين ال تزاتفاقمت األزمة املترتبة عن اإلضطرابات الجوية وتساقط الثلوج واألمطار، بواليات الشرق والوسط، 

من العائالت محاصرة بالقرى واملداشر من دون أن تتمكن الجرافات وكاسحات الثلوج من الوصول إليها، فيما يضطر 

مواطنون إلى املبيت بمؤسسات تربوية أغلقت أبوابها بسبب غياب التالميذ واألساتذة، وبلغت أسعار قارورات الغاز 

بالخبز والحليب ومختلف املواد االستهالكية وشلل املؤسسات، كما عرفت الواليات دج إضافة إلى أزمة التزّود  1000

ان وسط مخاوف من تواصل هذ  األوضاع
ّ
 .املتضررة منها بالغرب إحتجاجات للسك

تعقدت األمور على مستوى عدد كبير من بلديات والية بجاية الواقعة باملرتفعات بعد التساقط الكثيف للثلوج املسجل 

لثالثاء، حيث تجاوز سمك الثلوج املتر، ببلديات بني معوش، كنديرة، أكفادو، ذراع القايد، تيش ي، األمر الذي دفع ليلة ا

السكان إلى االستنجاد بالجيش لفك الحصار عنهم، ونقل املرض ى على وجه الخصوص نحو املستشفيات، بينما تدخلت 

 . 74 و  12مصالح األمن لتقديم املساعدة بالطريق الوطني رقم 



 

 11 

  

ان بجاية يستنجدون بالجيش والغاز بـ"املعريفة
ّ
 "سك

ررة املتك وسجل غلق كلي للطرقات على مستوى بلديتي كنديرة وبني معوش، وما زاد الوضعية سوءا هو اإلنقطاعات 

عرها سالكهرباء، وصعوبة إصالح األعطاب من قبل مؤسسة "سونلغاز"، إضافة إلى نقص التزود بقاروات الغاز التي بلغ 

ان، هذا واتسعت رقعة املؤسسات التعليمية التي ركنت للراحة بسبب سوء األحوال  1000
ّ
دج وبـ "املعريفة" حسب السك

 .ثانوية بتراب الوالية 20متوسطة و  40إبتدائية،  86جوية، والذي قدر بـ 

  

 غياب جماعي للعمال والتالميذ بتيزي وزو

 300ل سقوط الثلوج، أين مست بلديات ساحلية وعلى مناطق ارتفاع ابتداء من تيزي وزو، األريعاء، تواص عرفت والية 

متر بكل من ماكودة، فريحة، عزازقة، سيدي نعمان، تيزي وزو، حيث شلت حركة املرور من والى عاصمة جرجرة في 

ومية إلدارات العمالفترة الصباحية أين تعذر على اآلالف من املواطنين االلتحاق بمناصب عملهم، وقد عرفت مختلف ا

والخاصة، شلال كبيرا بسبب عزوف عمالها عن االلتحاق بمناصبهم، وانقطاعات الكهرباء، إضافة إلى نفاد بعض املواد 

الغذائية ذات االستهالك الواسع في املحالت نتيجة اإلقبال الكبير عليها من قبل املواطنين الذين سابقوا الزمن بتخزين 

 .بعد إعالن مصالح األرصاد الجوية عن تساقط الثلوج، وإنعدام الخبز والحليب الكثير من املواد مباشرة

مؤسسة تربوية بافرحونان، اغني قغران، ايت تودرث، أيي يوسف ببوغني، اقبيل  30وحسب مديرية التربية فإن نحو 

ضية جراء الثلوج املتساقطة ساعة املا 72بعين الحمام واألريعاء ناث ايراثن قد أغلقت أبوابها، بمختلف أطوارها خالل 

والتي سدت كل الطرقات واملسالك املؤدية إليها. كما بقيت معظم الطرقات املؤدية من وإلى مقر والية تيزي وزو مغلقة، 

  .100و 153والطريقين الوالئيين  30و 15كالطريق الوطني رقم 

 200ث، اليلتن، عين الزاوية، ياكوران، وايجر من اقبيل، ايت تودر  وارتفع سعر قارورة الغاز بقرى بلديات اقني قغران، 

 .دج بنقلها على متن الجرارات 700إلى 

  

 آخرين في حوادث بالجلفة 3شخصا وإصابة  21إجالء 

وأدى التساقط الكثيف للبرد والثلوج بعدة مناطق بوالية الجلفة، الثالثاء، إلى العديد من حوادث املرور وقطع الطريق 

باتجا  الشارف، أين تسبب  46مستوى منطقة راس الريح ومنطقة بوظهير، والطريق الوطني رقم  على 01الوطني رقم 

أشخاص بجروح مختلفة في اصطدام  3في انحراف سيارة بمنطقة خريزة وانحراف شاحنة بمنطقة قطية، وأصيب 

 تسبب في انحراف ثالث سيارة بشاحنة على مستوى منطقة الثكنة العسكرية، إضافة إلى غلق عدة طرق والئية، أين

 .سيارات

كما تم تسجيل عدة حوادث مرور على مستوى بلدية الشارف، وأغلقت الثلوج بعض الطرقات مثل الطريق الوطني  

رقم واحد الرابط بين الجلفة واألغواط لساعات وتدخلت مديرية األشغال العمومية لفتحه، وسجلت مصالح الحماية 

ار الشيوخ بسبب استنشاقهم لغازات املدفأة، فيما تدخل عناصر الحماية املدنية من املدنية اختناق شخصين ببلدية د

شخصا كانوا عالقين على متن هذ  السيارات، ونقل املصابين إلى مصلحة االستعجاالت الطبية  20أجل إجالء أكرر من 

للشارع، حيث أقدموا  بمستشفى الجلفة.خرجت أمس، مجموعة من سكان قرية أم الشقاق ببلدية القديد بالجلفة

 .على غلق الطريق الوطني احتجاجا منهم على انعدام الغاز في القرية

  

 احتجاجات بتلمسان وتيارت بسبب إنعدام الغاز والتهيئة
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وأقدم سكان حي املضيق بمنطقة الصفصاف التابعة لبلدية شتوان بتلمسان، الثالثاء، على غلق الطريق املؤدي إلى 

لبين السلطات الوصية بتوفير الغاز الطبيعي وتجسيد الوعود حول الربط بشبكة الغاز، األمر الذي بلدية عين فزة، مطا

البحث عن الحطب في ظل أزمة التزود  تردي األحوال الجوية، التي أجبرتهم على  جعلهم يخرجون للشارع، تزامنا مع 

ليومية التي جعلتهم يقدمون على غلق الطريق. دج، ناهيك عن معاناتهم ا 300بقاروات الغاز التي يتجاوز سعرها الـ 

وحالت التضاريس الوعرة وضيق األزقة حال دون التمكن من إيصال الغاز الطبيعي إلى هذا الىي، عكس منطقة سيدي 

  .عيس ى

ن موبوالية تيارت، خرج، األريعاء، سكان قرية امللعب في بلدية تخمارت، إلى الشارع، حيث قطعوا الشطر املار بقريتهم 

الرابط بوالية معسكر، للمطالبة بالتهيئة العمرانية، وقال مواطنون أن املحتجين قطعوا الطريق  14الطريق الوطني 

 .يوم االثنين ثم تفرقوا بسبب البرد واملطر ليعودوا صباح أمس، حيث طالبوا بحضور املسئولين لتبليغهم انشغاالتهم

  

 استنفار بالبليدة والغضب يطارد املسؤولين

استنفرت األريعاء الجهات األمنية ومصالح الحماية املدنية بالتنسيق مع قطاع األشغال العمومية بالبليدة، لفتح عدد 

من املسالك الطرقية التي أغلقتها الثلوج وفك الحصار على عشرات العائالت ومرتادي املحاور الطرقية، على غرار الطريق 

الرابط بين البليدة واملدية الذي تعطلت به  01والطريق الوطني رقم  يعة الرابط بين البليدة والشر  37الوطني رقم 

 .حركة السير بعدما غمرته األمطار

املؤدي  64في شقه الرابط بين حمام ملوان ومقطع لزرق والطريق الوطني رقم  61كما اكتسحت الثلوج الطريق الوطني 

الذي يربط األريعاء بتبالط انسدادا تاما  8الطريق الوطني رقم  إلى دائرة العمارية في والية املدية املجاورة، كما شهد

بعدما غطته الثلوج التي تساقطت بكثافة ليلة أول أمس، وتحديدا عند النقطة املسماة تاشت وبأعالي صوحان أقص ى 

 .شرق البليدة عاش السكان عزلة تامة

كز بن رمضان في بلدية الشبلي شرق والية البليدة، عائلة تقطن بحوش ريشتير التابع ملر  300وتفاقمت معاناة أزيد من 

في ظل الندرة املسجلة في قارورات غاز البوتان، تزامنا والتقلبات الجوية واستمرار تهاطل االمطار والثلوج، واستنكر 

حين  أشهر في 3املشتكون التماطل في تركيب عدادات الغاز الطبيعي بمساكنهم، مؤكدين أن األشغال انتهت منذ حوالي 

زال استكمالها ألسباب ال ت في  الجهات املعنية  ما تبقى هو تركيب العدادات بمنازل السكان وهي الخطوة التي تعررت 

 .غير معروفة

  

  مواطنون يبيتون في املدارس ومناطق منكوبة بميلة

قيت مالية والغربية، حيث بحاصرت الثلوج املتهاطلة بكثافة بوالية ميلة عدة عائالت باملناطق الواقعة في الجهة الش

عشرات املركبات عالقة وسط الثلوج، وكذا األمر بالنسبة للعائالت القاطنة بجبال بوداود وصمطة والوازطة وبويطان 

وقويعة ووادي البعوض وكاف بونعجة وعين عباس وأعفاق وأوالد رابح وعين الحمراء، التي لم تتمكن الكاسحات 

 .والجرافات من الوصول إليها

الرابط بين فرجيوة  77الرابط بين فرجيوة وجميلة، والطريق رقم  77ما تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم ك

الرابط بين تسالة وجيملة، وغالبية الطرق الوالئية والبلدية، وهي تعتبر  105وتسدان حدادة والطريق الوطني رقم 

عوبة تضاريس املنطقة.. وتلقت "الشروق" نداءات من مناطق منكوبة حيث عجزت كل اآلليات عن فتحها نظرا لص

عشرات العائالت التي حاصرتها الثلوج وانقطعت عنها املؤونة، خاصة قارورات الغاز واملواد الغذائية من حليب وسميد، 

 .العالقين للمبيت بداخلها أبوابها للمواطنينفيما فتحت املؤسسات التعليمية 
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 ناقوس الخطر من وهرانمديرو املسارح الجهوية يدقون 

 )الشروق أونالين(دفتر شروط الوزارة متناقض والحديث عن اإلستثمار ديماغوجية

 

باملائة" من  55عبر مديرو املسارح الجهوية عن تخوفاتهم مما سيؤول اليه الوضع بعد اعالن الوزارة عن تخفيض "

سرح ثمن سياسة "التقشف" باعتبار  يدخل في اطار امليزانية، وهو األمر الذي رفضه املديرون، مستغربين من دفع امل

 .بوهران "الخدمة العمومية، وقدموا بدائل وحلول مؤقتة في لقائهم مع "الشروق

 :مدير املسرح الجهوي لبجاية سفيان بوكموش

 نعمل على تخطي األزمة بحلول بديلة ولكن غير جذرية

بها والحيلولة دون تسريح املتعاقدين. سنعمل على تفعيل بدأنا العمل بجدية في محاولة لتخطي االزمة التي نمر "

االتفاقيات املوجودة مسبقا مع بعض املؤسسات العمومية ونسعى إلنشاء أخرى في اطار الشراكة. بدأنا في تنظيم 

ورشات تكوين لألطفال مقابل مبالغ رمزية، ولجأنا الى تأجير القاعتين "الصغرى والكبرى" ومستمرون في البحث عن 

حلول بديلة حتى ال يتأثر مسرح بجاية بعماله ومسرحييه حتى ونحن نعلم مسبقا انها ليست حلوال جذرية، ولكن علينا 

 "مواجهة الواقع واخضاع كل مسرح الى دراسات معمقة للوقوف على الوضع املالي العام

  

 :مدير املسرح الوطني محمد يحياوي 

 ضروري ان يبقى املسرح ضمن الخدمة العمومية

 
باملئة وتم االمر على مرحلتين. املسارح تضمن االجور للعمال اضافة الى  55باملئة وانما ال يتجاوز  70التخفيض ليس "

 .الفرق الدائمة، وهي مؤسسات منتجة تتأثر كثيرا ماليا وتحتاج الى الدعم لإلنتاج والتوزيع

ات ويعض املؤسسات، كنا امام واقع االعتماد على وفي ظل غياب سياسة التوزيع الذي كان يتم عبر البلديات والوالي

 .انفسنا في تغطية مصاريف هذ  العملية

حاولنا الوصول الى اكبر دعم ممكن من رجال االعمال ولكن لم نتحصل اال على الوعود وفي املقابل هناك من قدم 

 .ردودا طيبة ومطمئنة

ؤمن بان املسرح ال يمكن ان يتحمل مصاريف االنتاج دفتر الشروط يبقى دائما في اطار الخدمة العمومية ألنني م

واقترح ان تتحول التعاونيات الى مؤسسات ذات مسؤولية محدودة يمكنها االستفادة من البنوك وتجهيز  .والتوزيع

   ."القاعات
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 :مدير املسرح الجهوي لوهران غوتي عزري

 غيروا دفتر الشروط وحرروا املسارح

 
دولة تنسحب من دورها في دعم القطاع وتضع املديرين في حرج النهم مجبرون على الحاق هناك مشكل حقيقي الن ال

 .االذى املادي واملعنوي بالعمال، الدولة مسؤولة عن دفتر الشروط واملسرح يقوم بوظيفة اجتماعية

ا، على دة منهنحن مقيدون بدفتر شروط ال يسمح لنا بالتحرك بحرية لتحصيل مداخيل من العروض املقدمة واالستفا

وزارة الثقافة او وزارة املالية ان تراجع القانون االساس ي وتضع دفتر شروط يحرر مديري املسارح ويسمح لهم بتحصيل 

مداخيل، مادام ضمن الخدمة االجتماعية تناقض كبير ال نعرف ان كان متعمدا او عن غير وعي بخطورة القرار. وقد 

 .امن معه، ألن الوضع سينسحب على كل املسارح الجهوية االخرى عشنا ما حصل في مسرح بجاية الذي اتض

  

 :مدير املسرح الجهوي لسيدي بلعباس حسان عسوس

 الحديث عن استثمار الخواص في الثقافة ديماغوجية محظة

 
، املسارح في 1999سياسة التقشف وزارة الثقافة دفعت الثمن في سياسة التقشف.. ش يء خطير ما يحدث رجعنا الى "

، اليوم وصل عدد العمال 30ذلك الوقت لم تكن في نفس الوضع الحالي، عدد العمال في مسرح سيدي بلعباس كان 

 .ما بين التقنيين واالداريين واملمثلين 60الى 

متى مست "البحبوحة" املسارح؟ ما حدث هو اعادة دعم ويعث الحركة املسرحية بعد العشرية السوداء واعادة لم 

حا اليوم بحاجة الى ميزانيات لدعم الشباب، يتحدثون عن التذكرة كبديل او كحل. اقول ان عسوس مسر  17الشمل ، 

 .منذ مجيئه الى مسرح سيدي بلعباس طبق سياسة التذكرة وال ننتظر وزارة الثقافة لتعطينا اوامر في هذا االطار

زمة تضعنا كمديرين وتضع كل االسرة يجب اعادة النظر في التناقض املوجود على مستوى دفتر الشروط الن هذ  اال 

 "2017اشهر.. هذا امر غير مقبول في جزائر  3املسرحية على املحك. الزمالء في بجاية لم يتقاضوا اجورهم منذ 

 ." يتحدثون عن االستثمار.. هذ  ديماغوجية محظة الن رجال االعمال ال يصرفون اموالهم بدون ضمان هامش الربح
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 :ولي للمسرح عمر فطموشمحافظ املهرجان الد

 دفعنا ثمن "دفتر الشروط" فاتورة غالية

 
بصراحة العديد من املسارح الجهوية فشلت في التسيير بسبب مصاريف التوزيع الجواري تطبيقا ملا جاء في دفتر "

فنانين الشروط، ويمكننا ان نقول اننا دفعنا ثمن دفتر الشروط فاتورة غالية، ولكن من غير املمكن اال نأخذ ك

ال  نات الغناء والزرد،احتياطاتنا لدخول معركة التقشف. وعليه اقترح االستفادة من الضرائب مثلما استفادت مهرجا

اقول نرغم هذ  املؤسسة ولكن يمكن ان نقنعها بضرورة املشاركة. كما يمكننا التنسيق مع الوالية والبلدية في تمويل 

بعض املسرحيات، من دون ان ننس ى اهمية التنسيق مع مديرية التربية لتشجيع التالميذ على مشاهدة العروض مقابل 

 ."السنجاب" قمنا بتجربة ناجحة وهي تجربة االشتراكاتمبالغ رمزية. وفي تعاونية 

عندما نتحدث عن "السبونسورينغ" نتحدث عن عالقات ووساطات للحصول عليها وحتى وزارة التجارة، ال تدعم اي 

 .مؤسسة، الن االمر قائم باألساس على العالقات

  

 :مدير املسرح الجهوي العلمة سفيان عطية

 املرحلة االنتقاليةيمكننا التكيف مع معطيات 

نعيش مرحلة انتقالية وعلينا كمديرين او كمسرحيين أن نتكيف مع املعطيات الجديدة. وان نحاول ايجاد آليات اخرى "

لتحصيل مداخيل، من شانها الحيلولة من دون اللجوء الى تسريح املتعاقدين او االنقاص من حجم االنتاج، تغيير دفتر 

الجديدة، ألنه علينا ان نعود الى القانون املسير للمسرح. ويمكننا كمديرين ترشيد النفقات الشروط ال يكفي في املرحلة 

بطريقة تضمن استمرارية العمل بنفس الوتيرة اي االنتاج والتوزيع من خالل استحداث فضاءات وتقاليد مسرحية 

 ."تساعد في دفع املشهد الى االمام

  

 :مدير املسرح الجهوي قاملة علي عباس ي

 نفعل االتفاقيات املبرمة مع وزارتي التربية والتعليم العاليس

اتحدث عن الوضع في مسرح قاملة باعتباري على اطالع كامل على تفاصيله، قمنا بالبحث معمقا عن كل املعطيات، "

امليزانيات  ائضوكان اهم اجراء هو الغاء املصاريف الكمالية او غير املهمة، مبدئيا املسرح في وضع مالي مريح وسنستغل ف

 .السابقة في ضمان اجور العمال ونخصص الباقي في االنتاج

 ."سنطبق مبدا "التذكرة" ونفعل اتفاقيات مبرمة مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي

  

 :الناقد واالكاديمي لخضر منصوري
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 حان وقت جلوس املسرحيين الى طاولة واحدة

يكون خارج البيت.. االشكال هو اننا ال نملك استراتيجية واضحة في املشهد املسرحي، هناك الغسيل يكون في البيت وال 

 .فنانون غاضبون النهم لم يحضروا وهذا حقهم، ولكننا يجب ان نستفيد من تجربة الهيئة العربية للمسرح

الفنانين او حقوق  ال يجب ان نخفي ما يعانيه املسرح من مشاكل وهضم للحقوق سواء حقوق العاملين او حقوق 

 .التقنيين اضافة الى الحقوق املجاورة

ما يقارب املليارات استفاد منها املسرح، اباؤنا املسرحيون عملوا، ولكن  2006صحيح ان الدولة ضخت امواال كثيرا منذ 

من رجال  ر لألسف لم تكن املتابعة الكافية وحتى معهد برج الكيفان خرج عن االطار الذي وضعه مصطفى كاتب والكثي

 .الخفاء، اآلن علينا ان نتحاور وان نضع استراتيجية عمل واضحة

الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تنتج مسرحية وهي التي توزعها وهي التي تستهلكها. ارقام االنتاج لألسف مغشوشة 

 ."وخاصة ما تعلق بالتوزيع

 

 استحداث فرع على مستوى البنوك لتمويل مشاريعها..قريبا

 )الفجر( !ستنقذ املؤسسات الصغيرة واملتوسطة اقتصاد الجزائر من اإلفالس هكذا

مشروع القانون الجديد املعدل للمؤسسات  قال املدير العام للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة عبد الغني مبارك بأن 

افة إلى أنه اكل، إضالصغيرة واملتوسطة جاء لتعديل الهيكل املؤسساتي وللتكفل أكرر باملؤسسات التي تعاني من مش

 .يحمل تدابير تخص املؤسسات فيما يتعلق بإنشائها ونموها وديمومتها

وأكد مبارك خالل الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة أمس بمنتدى جريدة املجاهد، على أن القانون الجديد جاء  

ي ة هيكلة الوكاالت والهيئات التلرفع عدد مناصب الشغل على مستوى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، إضافة إلى إعاد

تنشط مع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، سواء الوكالة الوطنية لدعم املؤسسات أو صناديق ضمان القروض وغيرها، 

مشيرا في ذات الصدد بأن التكفل باملؤسسة لن يشمل فقط تلك التي تعرف وضعية مالية سيئة بل كذلك املؤسسات 

يدة لتطويرها وتوسيع نشاطها أكرر، سواء فيما يتعلق باالبتكار أو إعادة تنظيمها وتكوين التي تعرف، كما قال، صحة ج

 .موارد بشرية بها

كما كشف عبد الغني مبارك عن إطالق نظام جديد لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن طريق البنوك، قائال 

ار موافقة الوزارة األولى لفتح فرع على مستوى أحد البنوك أن ملفا هو طور الدراسة بين وزارة املالية والصناعة في انتظ

، وهذا اإلجراء الذي يندرج 2017الوطنية موجها لدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، معربا عن أمله أن يفتح في 

 .ضمن التدابير الجديدة لدعم أكرر مالئمة مع احتياجات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

التي قدرت  2015عن حصيلة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الناشطة إلى غاية نهاية سنة كما أعلن ذات املسؤول 

ألف مؤسسة اقتصادية مستحدثة. وأشار مبارك أن املشروع الجديد املتعلق باملؤسسات يهدف إلى إعادة الهيكلة  935بـ

كز دعم واستشارة للمؤسسات املؤسساتية، من خالل تحويل هياكل ومراكز الدعم املستوى املحلي إلى فروع ومرا

أداة ”الصغيرة واملتوسطة، إضافة إلى ترقية نشاط الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إلى مصاف 

أي أنها بذلك تتمكن من تنفيذ سياسة دعم املؤسسات والسماح لها بالتدخل بالتعاون مع باقي هيئات الدعم في  ”دولة

 .والحفاظ على املؤسسات مجال اإلنشاء والتطوير 

واعتبر املسؤول على مستوى وزارة الصناعة أن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة املتوسطة، يعد خطوة 

هامة في مسار اإلصالحات التي باشرتها الحكومة من أجل بلوغ هدف إرساء نصوص تشريعية متناسقة وشفافة لبناء 

 .يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات االقتصادية الجديدة اقتصاد وطني قوي خارج املحروقات،
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سيعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، كإحدى دعائم النمط   مضيفا في ذات الصدد أن هذا القانون 

 .االقتصادي الجديد الذي يسمح لها باالنخراط الفعال في إستراتيجية التصنيع الجديدة التي تبنتها الحكومة

وفيما يتعلق بالعقار الصناعي والتسهيالت التي جاء بها القانون الجديد لصالح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، قال 

والتي تم إلغاؤها من دراسة كل  50تدايبر جديدة في كل املناطق الصناعية التي يقارب عددها الـ  مبارك أنه تم اتخاذ 

حث املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في هذ  املناطق الصناعية عن عقار املشاريع، وتم االنطالق في إنجازها، حيث ستب

 .تنجز فيه محالت لتباشر فيه املؤسسات نشاطها عن طريق اإليجار

 )واج(ستكرس لتجسيد مشروع الحكامة االلكترونية على املستوى املحلي  2017سنة 

ستكرس   2017سنة   ريعاء بالجزائر العاصمة، أنأكد وزير الداخلية والجماعات املحلية، نور الدين بدوي، اليوم األ 

 لتحقيق مشروع استراتيجي للحكامة اإللكترونية على املستوى املحلي.

لتحقيق  2017مليالد البلدية الجزائرية : "ستكرس سنة  50وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة االحتفال بالذكرى ال

ل في البلدية اإللكترونية التي ستكون سنة تطوير نظمها املعلوماتية مشروع استراتيجي للحكامة اإللكترونية املتمث

 املتكاملة وتطبيقاتها في مختلف مجاالت النشاط البلدية".

ببلدية الجزائر  2018وأوضح السيد بدوي أن "أولى املراحل التجريبية )للبلدية االلكترونية( ستكون مع مطلع سنة 

 املستقبل في هذا املجال "واعد".   نالوسطى تحسبا لتعميمها"،مشيرا إلى أ

وذكر في هذا املجال أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان "سباقا لحثنا على عصرنة املرافق العامة 

، وقد أكد عليها في آخر 2011وتعبئتها حول انشغاالت املواطنين منذ إعالنه عن ورشات اإلصالح السياس ي خالل سنة 

لس الوزراء معتبرا ورشات عصرنة املرفق العام من األولويات التي يجب أن ترعاها الحكومة وتسرع في اجتماع ملج

 انجازاتها".

ن ع  وأكد الوزير أن البلدية "هي مصب كل ورشات العصرنة التي يعرفها قطاع الداخلية والجماعات املحلية"، معربا

لوجيات جد معقدة، على الرغم من املستويات املتدنية للتأطير"، "اعتزاز  بما تقدمه البلديات من خدمات عصرية بتكنو 

على "القدرات الجبارة لبناتنا وأبنائنا من الجيل الجديد من الذين يعملون في بلدياتنا بكل  --كما أشار--وهو ما يدل 

 تفان".

الية والجباية املحلية، ستكون أيضا "سنة مراجعة القانون البلدي وإصالح نظامي امل 2017وأضاف في هذا الشأن أن 

 وهما ورشتان ضخمتان ترميان لتفعيل دور اقتصادي ناجع للبلدية".

كما أكد أن الدولة "ستستمر في دعم املجهود التنموي، السيما في الواليات املنتدبة التي أحدثت في الجنوب وتلك التي 

يمكن االستمرار في التعامل مع البلديات املقتدرة  في واليات الهضاب العليا"، مشيرا إلى انه "ال  2017ستحدث خالل سنة 

 التي تتمتع بجاذبية اقتصادية كبيرة بنفس الطريقة مع تلك التي تعرف صعوبات هيكلية ونقص في املرافق واملوارد".

بوع ر وفي هذا اإلطار ذكر الوزير بأن الرئيس بوتفليقة "لطاملا أسدى تعليمات من أجل نشر املجهود التنموي على كامل 

 البالد وإعطاء كل إقليم فرصته في النمو والتطور".

 سياسة جديدة ومتكاملة لتحقيق التنمية 

و أشار إلى أن أنه سيتم "تطبيق سياسة جديدة ومتكاملة من بين محاورها تثمين موارد البلدية الجبائية و مداخيل  

العمل على تطوير هاته القدرات وفق مخططات عمل  ممتلكاتها للتأكد من تعبئة شاملة ومثلى لكل القدرات املتاحة، ثم

 خاصة بكل بلدية".

كما تتضمن هذ  السياسة "تحسين آليات التحصيل الجبائي وتحصيل موارد املمتلكات من أجل رفع كل العقبات"، 

 "ما شرعنا في تنفيذ  ضمن تدابير قانون املالية للسنة الجارية". --مثلما قال--وهو 
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ار أن الجباية املحلية ستحظى بإطار قانوني جديد وخاص يمنح للبلديات "فرصا أكبر في تنويع مصادر وأوضح في ذات اإلط

 دخلها وتكييف ميكانيزمات احتساب وتحصيل الرسوم والضرائب املحلية".

وتنويع مصادر  تكما أشار الوزير إلى "تكييف نظام املالية املحلية ومدونات امليزانية البلدية بإدراج تقنيات التمويل املؤق

تمويل املشاريع االستثمارية وتمييزها عن باقي مشاريع التجهيز، مع التفكير في إدراج عناصر املحاسبة التحليلية التي 

 ستسمح بتقييم دوري ملدى نجاعة التسيير االقتصادي لجماعاتنا املحلية".

ربط البلديات مع املؤسسات العمومية املحلية "إعادة النظر في العالقة التي ت --حسب الوزير--وتتضمن هذ  السياسة 

وفي تسيير هذ  األخيرة بما يسمح من تحقيق نتائج اقتصادية يستفيد منها الجميع )بلديات ومؤسسات عمومية( إلى 

جانب توسيع مجاالت التدخل االقتصادي للبلدية والوالية بما يسمح من تعزيز قدراتها املالية والتكفل بأعبائها التنموية 

 دونما حاجة لتمويالت أفقية".

وأكد السيد بدوي أن عماد هذ  اإلستراتيجية يتمثل في "روح املقاولة التي نبحث عن إذكائها في نفوس منتخبينا وموظفينا 

 املحليين، باعتبارها أكبر تحد تواجهه الجماعات املحلية لحد اآلن".

تقلبات االقتصاد الكلي وتحصينها باقتصاد محلي أساسه وأضاف أن هذ  اإلستراتيجية ترمي إلى "حماية البلدية من 

 اإلنتاج و املردودية الفعلية يكون مكمال للمجهود الوطني ومساعدا له على تجاوز أزماته الدورية".

كما أن هذ  السياسة ترمي إلى "تحصين خدمات املرفق العام الجواري من التحوالت التي تعرفها الوضعية املالية 

 لديات بفعل تبعيتها املفرطة للجباية العامة وباألخص للتحوالت املالية املركزية".املتقلبة للب

الوزير إلى القول أن القطاع "بصدد إحداث قطيعة معرفية حقيقية مع ما درجت بلدياتنا على اعتماد  من   وخلص

تشبعين في واملنتخبين املحليين امل تقنيات وآليات في التسيير"، مؤكدا على أهمية االعتماد على "نخبة شابة من املوظفين

 تكوينهم بثقافة املقاوالتية و النجاعة االقتصادية في التسيير".

 

 آالف طن 10بينما تم تصدير خالل السنة الفارطة أكثر من 

 )املحور(بالشلف 2017ألف طن خالل املوسم الفالحي  26توقعات إنتاج الطماطم الصناعية بـ 
  

بن مخالفة، بأن املؤسسة قامت للتحويل  الطماطم الصادقارية بمؤسسة تلواز لصناعة أوضح رئيس املصلحة التج

طن في اليوم لتقّدر توقعات االنتاج بالنسبة  1300باستثمار جديد من خالل توسعة وحدات التحويل بما يسمح بتصبير 

 .ألف طن 26.000ب  2017للمصنع في موسم 

 2009 خالل سنةرة بمضاعفة اإلنتاج والتصدير هذ  الشعبة، أين تم وحسب ذات املصدر تم خالل السنوات اآلخي 

والتي قدرت  2016طن من الطماطم الصناعية، فيما سجلت زيادة بأريع أضعاف في عملية التحويل سنة  3310تحويل 

طن خالل ألف  530آالف طن وحسب ذات املصدر. الطماطم الصناعية بالوالية تقدر طاقة اإلنتاج أكرر من  10.043بـ 

كل موسم جني الطماطم، وهي كمية قابلة لإلرتفاع خالل السنة املقبلة بالنظر الى اإلهتمام بهذ  الشعبة. ولإلشارة فإن 

هكتار ناهيك  700زراعة الطماطم الصناعية بوالية الشلف تتركز بمنطقة أوالد عبد القادر على مساحة تقّدر بحوالي 

بوقادير واد سلي واد الفضة الشلف وحرشون حسب رئيس مصلحة تنظيم عن توسيع املساحة املزروعة بكل من 

 .االنتاج والدعم التقني بمديرية املصالح الفالحية

 

 الصندوق الوطني للتعاون الفالحي

 )املساء(باملائة  18نسبة التأمينات ال تتعدى 
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ية عبر يزان أن نسبة التأمينات الفالحأبرز املدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفالحي شريف بن حبيلس أمس، بغل 

  .باملائة من رقم األعمال اإلجمالي للفروع التأمينية للصندوق  18الوطن ال تتعدى 

 85وأبرز السيد بن حبيلس في تصريح ـ على هامش يوم إعالمي حول التأمينات الفالحية لألبقار انتظم ببلدية القطار )

، مشيرا إلى أنه على الرغم من كافة التحفيزات «قليل»على التأمينات الفالحية كلم شرق غليزان( ـ أن إقبال الفالحين 

والتسهيالت التي وفرها الصندوق والحمالت اإلعالمية والتحسيسية لفائدة الفالحين ومريي املواش ي، إال أن اإلقبال على 

باملائة من مجموع  10خيرتين تقارب بعدما كانت نسبة التأمين خالل السنتين األ « ال يزال محتشما»التأمين الفالحي 

وضع العديد من التسهيالت والتحفيزات للفالحين و مريي املواش ي في االكتتاب ودفع »وأشار إلى  فروع الصندوق. 

اإلشتراكات وصوال للتخفيضات في العقود التأمينية الفالحية نباتية كانت أو حيوانية إال أن نسبة قليلة منهم تقدمت 

وكالة محلية تابعة للصندوق الوطني للتعاون  20وكشف نفس املسؤول عن استحداث «. ل على تأمينللصندوق للحصو 

وذلك ضمن إستراتيجية توسيع شبكة هياكل هذا الجهاز، مشيرا إلى  2016الفالحي بمختلف مناطق الوطن خالل سنة 

يدي خطاب ومديونة وجديوية واملدينة إنشاء صناديق جهوية جديدة عبر مناطق والية غليزان )منداس ووادي السالم وس

صندوقا  67الجديدة بن عدة بن عودة( وكذا واليات بالجنوب. ويحص ي الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي حاليا، 

وكالة محلية وذلك ضمن التوجه الذي يتبنا  الصندوق لتقريب فروعه من الفالحين واملربين، يضيف ذات  414جهويا و

 «بن عولة»رى، شهد هذا اللقاء إبرام ذات الصندوق التفاقية تعاون وشراكة مع ملبنة اإلخوة ومن جهة أخ املسؤول. 

املتواجدة بمنطقة القطار لتسهيل عملية انخراط الفالحين ومريي األبقار ضمن الصندوق واالستفادة من االمتيازات 

عامال  50يب الطازج ومشتقاته وتوظف حوالي ألف لتر يوميا من الحل 20املمنوحة. يذكر أن هذ  امللبنة تنتج أزيد من 

وتطمح هذ  املؤسسة املستحدثة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى توسيع امللبنة ملضاعفة  دائما. 

مليون  70اإلنتاج حسب صاحب املؤسسة، الهواري بن عولة بالنظر إلى توفر الحليب الطازج بوالية غليزان بكمية تفوق 

 .باملائة منها فقط بالوالية وفق إحصائيات مديرية املصالح الفالحية 30نويا، في حين ال يتم تجميع وتحويل سوى لتر س

 

 حمايته وتطويره يستدعيان تفعيل دور أنظمة الضبط

 )املساء(الجزائر مطالبة برؤية واضحة لتأطير االقتصاد 

صادي واملالي وأستاذ بجامعة باريس، أن الجزائر مطالبة أفاد مراد مجناح، دكتور في قانون املنافسة والضبط االقت

فت أثارا على كل 
ّ
بتحديد رؤية واضحة حول الطريقة التي تمكنها من تأطير االقتصاد في ظل التحوالت الكبرى التي خل

ظ ااالقتصادات العاملية بفعل األزمات االقتصادية. مؤكدا أن تفعيل دور سلطات الضبط يبقى عامال أساسيا للحف

 .على مصالح الدولة وتقوية تدخلها لحماية االقتصاد الوطني

إشكالية ضبط األسواق: »على هامش الندوة التي نشطها حول موضوع « املساء«وأوضح الدكتور مجناح، في تصريح لـ

ات طأمس، باملعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة بالجزائر، أن تفعيل دور سل« تأسيس، فاعلين، وقضايا

 .الضبط ضرورة ال مفر منها لخدمة مصالح البالد قصد تطوير االقتصاد وتنويعه وحمايته

وأشار املتحدث إلى أن أنظمة الضبط ليست نظام حوكمة يهدد مصالح الدولة، بل بالعكس هي أداة رئيسية لحماية 

 .هذ  املصالح وترقية الخدمة العمومية وتفعيل دور الدولة في خدمة االقتصاد

كر األستاذ الجامعي بأن الدول التي تمكنت من حماية أسواقها وضبطها وخلق منافسة شريفة استغرقت مدة طويلة وذ

سنة  20في ايجاد النموذج الصحيح لتحقيق ذلك، مثل الدول األوروبية واألنجلوساكسونية التي استغرقت ما يقارب 

ية الضبط قبل التدخل وذلك قصد التمكن من النهوض لتطبيق أنظمة الضبط. مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى فهم أهم

 .باالقتصاد خاصة وأن الجزائر تتوفر على عدة إمكانيات تمكنها من تطوير اقتصادها
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وفي هذا النسق أضاف أنه في حال االهتمام بهذا املوضوع يمكن تحقيق حاالت ملموسة لتطبيق نظام الضبط في املدى 

 .يجابية للدفع بعجلة االقتصاداملتوسط مما يسمح بتسجيل نتائج ا

وحسب الخبير فإن ضبط االقتصاد الوطني وتنظيم األسواق ال يمكن أن يتجسد إال من خالل االستعانة بالكفاءات 

وتكوين املوارد البشرية للتحكم في املؤشرات الجديدة لالقتصاد تماشيا مع التحوالت التي يعيشها عالم اليوم، وكذا 

لذين من شأنهم تقديم قيمة مضافة للوصول إلى تسطير استراتيجية ورؤية واضحة لتأطير االقتصاد االستعانة بالخبراء ا

يمكن االعتماد عليها في الدفع بعجلة النمو وحماية االقتصاد الوطني من الهزات التي قد تعصف به عند تسجيل أي 

 .أزمات

حلول التي يجب اللجوء إليها لتفادي النتائج وفي السياق أكد الدكتور مجناح، أن ضبط األسواق يبقى من أهم ال

السلبية التي قد تنجم عن األزمات االقتصادية في أي بلد يعاني اقتصاد  من هشاشة الوضع بفعل األزمات االقتصادية 

أو املالية لتجنب إفالس املؤسسات وتسريح العمال أو التخلي عن الخدمة العمومية. مضيفا أن معظم الدول باتت تجد 

بسبب األزمة االقتصادية مما يتطلب ايجاد حلول فّعالة ملواجهة الوضع  2008بة في االستجابة لحاجياتها منذ صعو 

 .عن طريق ضبط األسواق والتحكم في املؤشرات الجديدة لحماية املنافسة

واق ألسوأضاف املتحدث أن تفعيل دور الضبط هو وسيلة لتطوير الخدمة العمومية ولتحقيق توازن اقتصادي في ا

 .وبين مختلف املتعاملين االقتصاديين بتشجيع املنافسة املنظمة

 
 

 بنوك/مالية
 في إطار اتفاقية بين الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط ومجمع طحكوت

محلية ” هيونداي”يوفر قروضا استهالكية لصالح الخواص للحصول على سيارات ” كناب”

  )الفجر(الصنع
 

وفير واالحتياط أول أمس بالجزائر مع مجمع طحكوت الصناعية على اتفاقية تمويل بنكي في وقع الصندوق الوطني للت

املصنعة محليا من طرف مجمع ” هيونداي”إطار القرض االستهالكي املوجه للخواص بهدف اقتناء سيارات عالمة 

 .طحكوت

دير واالحتياط رشيد مترف والرئيس امل ووقع على هذ  االتفاقية كل من الرئيس املدير العام للصندوق الوطني للتوفير 

 .العام ملجمع طحكوت مىي الدين طحكوت

من سعر سيارات  ٪90وبموجب هذا االتفاق يمنح الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط قروضا يمكن أن تصل إلى غاية 

 .هيونداي املصنعة محليا من طرف هذ  الشركة الجزائرية الخاصة

 ٪30و ٪10( ماليين دينار، علما أن املساهمة الذاتية للمستفيد تتراوح بين 4إلى أريعة )ويمكن لقيمة القرض أن تصل 

 .من قيمة السيارة حسب إمكانيات املستفيد

سنوات( حسب شروح  5شهرا ) 60مع آجال سداد قصوى محددة عند  ٪8و 7ويتم احتساب نسبة فائدة تتراوح بين 

 .مدير قروض الخواص بالبنك نضال زموري
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خل هذ  االتفاقية حيز التطبيق ابتداء من األسبوع املقبل حسب السيد مترف الذي أوضح أن هذ  الخطوة وستد

تستهدف فئة الطبقة املتوسطة في املجتمع. من جهته أكد طحكوت أن مؤسسته تطمح لتعزيز قدراتها اإلنتاجية من 

 .حيث الكمية وتشكيلة السيارات قصد االستجابة لحاجيات السوق املحلية

ألف  60يذكر أنه تم تدشين مصنع تجميع وتركيب سيارات هيونداي بتيارت شهر أكتوبر املاض ي بطاقة إنتاجية تبلغ 

ألف وحدة سنويا ابتداء من السنة الثانية. وسيتم تخصيص  100وحدة خالل السنة األولى من النشاط لتنتقل إلى 

نداي املركبة من طرف مجمع طحكوت والتي يتم تسويقها ( أصناف من سيارات هيو 8هذا القرض لتمويل شراء ثمانية )

 .()فرع مجمع طحكوت” سيما موتورز”عبر شبكة الوكيل 

 .وأكسنت ار يي وتكسون وكريتا وسانتا في 40وإي  30وإي  20وإي  10ويتعلق األمر بكل من األصناف إي 

 :والي أمام لجنة املالية باملجلس الشعبي الوطني

 )الشعب(سدود جديدة  6يترقب استالم  قطاع املوارد املائية

  

( سدود جديدة حيز 6كشف وزير املوارد املائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، بالجزائر، أنه ينتظر أن تدخل ستة )

 ، حيث سيكون سد املالق بوالية تبسة أولها والذي يرتقب استالمه خالل األيام املقبلة. 2017االستغالل خالل 

ع أعضاء لجنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني، في أطار مناقشة مشروع قانون تسوية امليزانية خالل لقائه م

 31سّدا مقابل  75، أشار والي إلى أن هذ  املنشآت ستضاف إلى الحظيرة الوطنية للسدود التي تضم حاليا 2014لسنة 

 . 1999سدا سنة 

سالل على تدشين سد املالق بتبسة والذي ستكون له عالقة مباشرة بإطالق  وينتظر أن يشرف الوزير األول عبد املالك

( سدود أخرى خالل السداس ي 5مركب صناعة الفوسفات باملنطقة، يؤكد والي، مضيفا أنه سيتم تشغيل خمسة )

تي ستستفيد . ولم يحدد الوزير بعد املناطق ال2019( سدود إضافية مع آفاق 5إلى جانب إنجاز خمسة ) 2017الثاني من 

 من إنجاز هذ  السدود. 

موقعا  30موقعا معنيا باحتضان مشاريع سدود جديدة، منها  80في ذات اإلطار، أوضح الوزير أن مصالحه أحصت 

 أنجزت بها الدراسات األولية ودراسات الجدوى. 

سنويا منها  3ماليير م 9الي ( من ميا  األمطار، مما سمح بتعبئة حو 3مليار متر مكعب )م 12وتستفيد البالد سنويا من 

 بفضل السدود املوجودة. 

 6,4، مع توجيه 1999في  3مليار م 1,2من امليا  الصالحة للشرب مقابل  3ماليير م 3,5وساهمت هذ  املنشآت في توفير 

 . 1999ألف هكتار في  390مليون هكتار من األراض ي الفالحية، مقابل  1,2من ميا  األمطار واآلبار لسقي  3ماليير م

من ميا  األمطار والثلوج، األمر  3مليون م 180من جهة أخرى، سمحت التساقطات املسجلة خالل األيام املاضية بجمع 

، على غرار سدي زردازة بوالية «ضعيفة»سدود كانت قد بلغت مؤشرات  5الذي انعكس إيجابا على مستوى املالءة بـ

 سكيكدة وبني بهدل بوالية تلمسان. 

من أجل إعادة ملء السدود ذات املستويات الضعيفة جدا، « خطة ب»ع قد شرع في تنفيذ مخطط بديل وكان القطا

 انطالقا من السدود ومحطات التحلية القريبة منها، يقول الوزير. 

وتقرر كذلك، بحسب والي، التوقف عن تموين والية وهران انطالقا من سد بني بهدل الكائن بوالية تلمسان، نظرا 

 ة والية وهران من مشاريع محطات تحلية ميا  البحر، مع توجيه املنسوب لتغطية العجز في مناطق أخرى. الستفاد

نظام تحويل إليصال امليا  من  21كم من التحويالت عبر  4.000من جهة أخرى سمح نظام التحويالت الكبرى بإنجاز 

 «. نظام التضامن ما بين األقاليم»بـ  مناطق إلى أخرى وذلك في إطار ما أسما  املسؤول األول عن القطاع
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ومكن هذا النظام من تحويل امليا  من منطقتي إراڤن )جيجل( وإغيل أومدة )بجاية( نحو والية سطيف ومن عين صالح 

 نحو تمنراست. 

 ةوتسعى الوزارة إلى تجسيد استراتيجية جديدة لتحويل امليا  من الجنوب إلى الشمال، مثل تزويد املناطق الجنوبي

لواليتي تلمسان وسيدي بلعباس انطالقا من والية النعامة، عبر مناطق العريشة وسبدو وسيدي الجياللي والبويني، 

 باإلضافة إلى تحويل امليا  من والية مستغانم إلى وهران عبر أرزيو. 

 

ن إليها، انطالقا م وبالنسبة للمنطقة الصناعية بسيدي خطاب )والية غليزان(، أكد الوزير أن مشروع تحويل امليا 

 وهران( هو قيد الدراسة حاليا.  -أرزيو -محطة التحويل )مستغانم

بخصوص تحسين نوعية ميا  الشرب لفائدة سكان الجنوب، توصلت مخابر القطاع، بالتنسيق مع املخبر املركزي لألمن 

تعمال مواد كيمائية. في حين شرع، منذ الوطني، إلى إمكانية نزع املعادن من امليا  في والية إيليزي دون اللجوء إلى اس

 أسبوع، في عملية تحلية امليا  الجوفية بوالية تندوف، على أن تشمل ذات العملية منطقة عين صالح قبل نهاية السنة. 

ألف حالة تسرب تمت  350إحصاء  2016وفيما يتعلق بتسربات امليا ، كشف الوزير أنه تم خالل السداس ي الثاني من 

من املائة من هذ  السرقات  90ألف حالة سرقة للميا ، حيث تمت تسوية  45من املائة منها، مقابل تسجيل  90معالجة 

وفق األطر القانونية وإحالة الحاالت املتبقية إلى العدالة. وقد سمحت معالجة التسربات باسترجاع قرابة املليون متر 

 مكعب يوميا، بحسب الوزير. 

 مليار دج 36حصاء يسجالن عجزا بـالجزائرية للميا  وديوان اإل 

مليار دج بكل من مؤسستي  36لدى تطرقه للوضع املالي ملؤسسات القطاع، كشف والي عن تسجيل عجز مالي بقيمة 

 الجزائرية للميا  والديوان الوطني للتطهير.

  ويرجع هذا العجز، إلى عدم التوازن بين سعر اإلنتاج وقيمة الفاتورة التي يدفعها املواطن.

منصب حاليا. في حين  13.329إلى  2014منصب في  11.463من جانب آخر، ارتفع عدد مناصب الشغل في القطاع من 

 منصب شاغر.  1.280يبقى 

ة حول املواطن»أما فيما يتعلق بقطاع البيئة، فقد شدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات التحسيس لبلوغ مرحلة 

للعودة الى االستثمار في قطاع البيئة وتطبيق القانون في هذا املجال، تنفيذا مضيفا، أن الوقت قد حان «. البيئة

 لاللتزامات الوطنية والدولية وحفاظا على املحيط. 

وعن سؤال وجهه عضو بلجنة املالية وامليزانية، حول مدى جاهزية القطاع لتوفير املوارد املائية الالزمة للشروع في 

الي إلى وجود لجنة وزارية مختصة مكلفة بدراسة هذا املوضوع والتي تم تنصيبها من استغالل الغاز الصخري، أشار و 

 أجل إنجاز الدراسات الخاصة بحشد املوارد املائية وبرمجتها. 

كما ركز باقي األعضاء في تدخالتهم، على أهمية التكوين في مجالي املوارد املائية والبيئة واستحداث معاهد متخصصة 

املستوى التقني الالزم للعمال الذين يتم إدماجهم والذين يكون يمقدورهم التحكم في التقنيات الحديثة. من شأنها توفير 

 وأكدوا كذلك على ضرورة التحسيس بأهمية الحفاظ على املورد املائي وضمان استدامته.

 

 )واج(مشاركة الديوان الوطني للسياحة في صالون مدريد يهدف إلى ترقية الوجهة الجزائرية

بمدريد ثراء و جمال  2017من الصالون الدولي للسياحة و األسفار  37ابرز الجناح الجزائري املشارك في الطبعة ال

مختلف املواقع الثقافية و الطبيعية و السياحية التي تزخر بها الجزائر عبر مساحته الشاسعة والهدف منه ترقية "الوجهة 

 ان الوطني للسياحة بلميهوب نور الدين.الجزائرية" حسبما أكد  املدير العام للديو 
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و صرح السيد بلميهوب لواج أن الحضور الجزائري في هذا الصالون الدولي املخصص للسياحة و األسفار الذي دشن 

 اليوم األريعاء "يكتس ي أهمية كبيرة بالنظر إلى أهمية هذا املوعد الذي يعد من أهم الصالونات في العالم".

متعامل من قطاع السياحة في العالم وتسعى وكاالت السفر الجزائرية املشاركة  10000لون حوالي و يشارك في هذا الصا

 في هذ  التظاهرة "إلى التوقيع على عقود مع متعاملين أجانب لترقية وجهة الجزائر".

املقومات و من اجل ذلك تم عرض منتجات تقليدية جزائرية من الفخار و الصناعات الجلدية و مطويات تتضمن أهم 

الطبيعية التي تتوفر عليها البالد على غرار حظائر طاسيلي ناجر و وادي ميزاب و مواقع مثل الجميلة و وجهات سياحية 

 أخرى و ذلك حتى يكتشف العالم القدرات السياحية التي تزخر بها الجزائر.

متر مريع خالل  123و يتربع على مساحة و قد استقطب الجناح الجزائري املصمم في شكل يزاوج بين األصالة و املعاصرة 

 اليوم األول من تدشين هذا الصالون الدولي فضول عديد املهنيين في مجال السياحة العاملية.

و ذكر في هذا الصدد أن "الوكاالت الجزائرية استطاعت خالل السنوات الثالث األخيرة إبرام العديد من العقود مع 

 كرر تنافسية لترقية وجهة الجزائر".متعاملين أجانب" و "نسعى لنكون أ

و أوضح قائال "مشاركاتنا في هذا الصالون أفضت إلى تسجيل الجزائر في مطويات بعض املتعاملين األجانب الذين يولون 

 اهتماما متزايدا لبلدنا".

مرحلة  حة و األسفار البلدان املصدرة للسياحة تهتم أكرر فأكرر بالجزائر حيث "دخل قطاع السيا  و أكد ذات املسؤول أن

جديدة أال و هي مرحلة املهارة و التكوين" مبرزا أهمية االستثمار الذي يتم في الجزائر من اجل مواكبة تطور القطاع 

 الذي يسعى إلى ترقية وجهة الجزائر.

امتياز و بلدا سياحيا ب 2025و خلص املدير العام للديوان الوطني للسياحة أن الجزائر "تسعى لتصبح في حدود سنة 

 وجهة مفضلة لعدد كبير من السياح األجانب".

بلدا من مختلف  165يناير املقبل  22و يشارك في الصالون الدولي للسياحة و األسفار الذي تدوم فعالياته إلى غاية 

الطبعة  مؤسسة سياحية )جمعيات مهنية و منظمات و وكاالت أسفار الخ ...( علما أن 10.000القارات املمثلة بما يقارب 

 متر مريع. 54.000مشارك على مساحة   221.551السابقة كانت قد سجلت 
 

 

 تعاون/وشراكة
 

 

 تجارة 
 

 مستوردون ينتظرون رخصا استثنائية رغم التقشف واألزمة املالية

 )الشروق أونالين(!مليار إلستيراد املوز و"الكيوي" وفواكه األثرياء 2200
 

حدث وسط الجزائريين، بعدما بلغ الكيلوغرام الواحد منه األريعاء، عند التجزئة يواصل ارتفاع سعر املوز صناعة ال

دج، وهو ما يعيد إلى األذهان سنوات التسعينيات، حينما كانت هذ  الفاكهة االستوائية حكرا على األغنياء  600

 .وأثرياء املجتمع، الذين يعيشون حالة من الرفاهية والرخاء
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اب الحاويات القادمة من اإلكوادور وساحل العاج، أنهم ينتظرون رخصا تلقائية، كان من ويؤكد مستوردو املوز وأصح

املفروض أن تمنحها وزارة الفالحة منذ أشهر، بعدما أودعوا طلباتهم قبل شهر سبتمبر املاض ي، للتمكن من االستيراد، 

 .د معها السعر ارتفاعاوهو ما لم يتم، وهو ما سبب نقصا لهذ  الفاكهة في السوق الجزائرية، ويزدا

ويجزم رئيس جمعية املصدرين الجزائريين، خبير التجارة الخارجية، علي باي ناصري، لـ"الشروق" أن سبب ارتفاع سعر 

املوز في السوق، يعود إلى وقف عملية االستيراد، حيث لم تفصل وزارة الفالحة بالتنسيق مع وزارة التجارة في منح 

د مخزون غرف التبريد بشكل تدريجي، وهو ما أدى إلى إحداث ندرة ومضاربة، تسببت في رخص االستيراد، في وقت نف

 .دينار للكيلوغرام، بالنظر إلى ارتفاع الطلب وتراجع العرض 600ارتفاع سعر  إلى 

قرار تواعتبر املتحدث أن الكميات القليلة املوجودة في السوق، تمرر بطرق غير شرعية من تونس واملغرب، بالنظر إلى اس

سعر  هناك بشكل نسبي، باإلضافة إلى الدول اإلفريقية املجاورة مع العلم أن املوز املسوق في الجزائر من هذ  البلدان 

 .مستورد من ساحل العاج

وأضاف ناصري أن اإلجراء الذي اتخذته وزارتا الفالحة والتجارة لم يشمل فقط املوز، وإنما أيضا التفاح ويعض الفواكه 

ة، إال أن تعويض التفاح املحلي للتفاح املستورد حافظ على استقرار سعر هذ  الفاكهة في السوق، في حين االستوائي

 .تشهد بقية الفواكه االستوائية ارتفاعا في السعر على غرار الكيوي واألناناس

تلف اليوم، ففي ، مؤكدا أن الوضع مخ2017وقارن ناصري بين سعر املوز في الجزائر خالل سنوات التسعينيات وسنة 

املاض ي كانت الحكومة تفرض رسوما باهظة على استيراد هذ  الفاكهة التي كانت حكرا على األثرياء واملسافرين إلى 

الخارج، إال أن الوضع في الظرف الراهن اختلف عبر تقليص حجم استيراد املوز والفواكه االستوائية في إطار سياسة 

مليون دوالر، وهو ما يوازي بالدينار  200اد، يكلف الحكومة حسبه ما ال يقل عن ترشيد النفقات، فاستيراد هذ  املو 

 .مليار سنتيم، األمر الذي وصفه باملبلغ الضخم الذي يتطلب مراجعة حسابات سياسة االستيراد 2200مليار دينار أو  22
 

 

 )الخبر أونالين( 2016في  %26تراجع فاتورة واردات الحبوب بـ

مقارنة بالعام الذي سبقه, حسبما  2016في  %26اردات الديوان الجزائري املنهي للحبوب بأكرر من انخفضت فاتورة و 

 أفاد اليوم األريعاء املدير العام لهذا املتعامل العمومي محمد بلعبدي.

  

مليار  1.704وقام الديوان الذي يعد املستورد الرئيس ي للحبوب في الجزائر ال سيما القمح والشعير باستيراد ما قيمته 

 , حسب األرقام التي قدمها بلعبدي.%26.23أي بتراجع نسبته  2015مليار دوالر في 2.310دوالر خالل العام املاض ي مقابل 

بينما قدرت مشتريات الديوان  2015مليون في  662مقابل  2016مليون دوالر في  443وبلغت قيمة فاتورة القمح الصلب  

 .2015مليار دوالر في  1.49مقارنة بـ 2016والر في مليار د 1.123من القمح اللين 

 .2015مليون دوالر في  149مليون دوالر مقابل  138أما الشعير فبلغت قيمة واردات الديوان منه  

ويفسر بلعبدي هذا االنخفاض بالحجم الهام للمخزون االستراتيجي الذي كونه الديوان سابقا مما ساعد  على حصر  

 الفترات التي تكون فيها األسعار متدنية في السوق الدولية.عمليات الشراء في 

كما يرجع هذا التراجع في الفاتورة إلى االستثمارات التي شرع فيها الديوان في مجال وسائل النقل والتموين مما سمح  

 له بالتحكم في حركة السفن وبالتالي االستفادة أكرر من الفرص املتوفرة في السوق الدولي.

 

)واج( 2016ع شبه عام في أسعار التجزئة للمواد الغذائية في ديسمبر ارتفا   
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ارتفعت أسعار التجزئة لغالبية املواد الغذائية بشكل محسوس خالل شهر ديسمبر املاض ي مقارنة بنفس الشهر من 

وزارة  في الوقت الذي يظل فيه التفاوت في األسعار بين مختلف مناطق البالد هاما حسبما علمت وأج لدى 2015

 التجارة.

بالنسبة  %8ر9ووفقا لبيانات الوزارة فقد سجلت مواد البقالة ارتفاعا في معدالت أسعار االستهالك في ديسمبر بنسبة 

للدقيق املوضب و  %6ر3للقهوة و %6ر7للطماطم املصبرة و %9ر8للعجائن الغذائية و %8لغبرة حليب االطفال و 

للسميد العادي. باملقابل تم تسجيل  %0ر3للزيوت الغذائية و  %1االبيض و  للسكر  %3ر5لألرز و %5ر7للشاي و  %6ر1

 (.% 0ر3-انخفاض طفيف في سعر غبرة الحليب للكبار )

( بينما سجلت أسعار العدس ارتفاع %63وفيما يخص البقول الجافة تم تسجيل ارتفاع كبير في اسعار الحمص )

 %37ازجة فباستثناء البصل الجاف الذي عرف انخفاضا حادا ب. وبالنسبة للخضروات الط%6ر6واللوبيا ب %5ر3ب

( و %2( و البطاطا )+% 18ر5( والطماطم الطازجة )+%30ر2تم تسجيل ارتفاع في االسعار على غرار الثوم املستورد )+

 (.%1ر2الثوم الجاف املحلي )+

أما  . % 2ر8جمدة والتي سجلت زيادة بوبالنسبة للحوم انخفض معدل االسعار االستهالكية باستثناء لحوم البقر امل

 4ر2-( وكذا سعر الدجاج منزوع االحشاء )%1ر5-اللحوم املحلية فقد تراجع متوسط االسعار بالنسبة للحوم البقر )

مقارنة بنفس الشهر من  2016في ديسمبر  %36ر4أما البيض فقد ارتفع متوسط االسعار بشكل ملحوظ بنسبة  (. %

2015. 

 في االسعار بين مناطق البالدتباينات هامة  

من جهة اخرى لوحظ تفاوت محسوس في اسعار املواد الغذائية بين مختلف مناطق الوطن. وترجع هذ  االختالفات  

اساسا الى العادات الغذائية حسب املناطق وعالقتها ببعض املواد اضافة الى تكاليف النقل بالنسبة للواليات النائية و 

 النسبة للخضر والفواكه و كذا اللحوم.التخصصات الفالحية ب

دج/كغ(  13دج/كغ في ورقلة )بفارق  57دج/كغ في منطقة البليدة مقابل  44و بلغ متوسط سعر البطاطا في ديسمبر 

دج/كغ(.  175دج/كغ بالجزائر العاصمة ) بفارق  634دج/كغ بأسواق بشار مقابل  459فيما بلغ سعر الثوم املحلي 

دج/كغ في وهران  190دج/كغ بمنطقة البليدة مقابل  126للفاصولياء الخضراء والتي بلغ سعرها  ونفس االمر بالنسبة

دج( أما  20دج/كغ بورقلة )بفارق  78دج/كغ بسطيف وسعيدة مقابل  54دج/كغ( فيما بلغ سعر الجزر  64)فارق 

 156بلغ سعر التفاح املحلي دج/كغ(. و  14دج/كغ بورقلة )بفارق  54دج/كغ بسعيدة مقابل  40سعر البصل فبلغ 

دج/كغ بورقلة مقابل  331دج/كغ(. أما سعر التمور فبلغ  130دج/كغ بوهران )بفارق  290بالبليدة مقابل   دج/كغ

دج/كغ( بسطيف. و فيما يخص مواد البقالة فقد بلغ سعر حليب الغبرة الخاص باالطفال  213دج/كغ )فارق  544

 دج(. 80بسطيف )فارق  490دج بوهران و  407

دج/كغ(. و 17دج/كغ بعنابة )بفارق  59دج/كغ مقابل  42نفس التوجه عرفه سعر الدقيق املوضب حيث بلغ بوهران 

 دج/كغ(.14دج/كغ بعنابة )بفارق  101دج/كغ بالجزائر مقابل  87بلغ سعر األرز 

ما الشاي املطلوب بكررة دج(. ا 56دج بورقلة )بفارق  216دج بوهران مقابل  160وقدر سعر الطماطم املركزة ب 

 دج(. 490دج/كغ بورقلة )بفارق   901دج/كغ بوهران مقابل  414بجنوب البالد فبلغ سعر  في شهر ديسمبر 

أما اللحوم فيالحظ أن أسعارها كانت أقل في منطقة باتنة حيث بيع الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف املحلي ب 

دج/كغ بباتنة مقابل  874دج( أما لحم البقر املحلي فبلغ  207ر )بفارق دج/كغ بالجزائ 1.443دج/كغ مقابل  1.236

دج/كغ ببشار )بفارق  385دج/كغ بباتنة مقابل  301أما سعر الدجاج فبلغ  دج/كغ(.  364دج/كغ بوهران )بفارق  1.238

 دج/كغ(. 84
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 يقظة
 

 أكد أن التدابير املتخذة جعلت الجزائر في مأمن من أزمة النفط

 )الشروق أونالين(ة: حتى لو ارتفع سعر البترول لن يغطي حاجياتنا مستقبالبوتفليق

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن مداخيل الجزائر من النفط حتى في حال ارتفاع أسعار  في السوق 

 .الدولية، لن تكون كافية لتغطية الحاجيات االقتصادية للبالد مستقبال

نشرته مجموعة "أوكسفورد بيزنس" البريطانية، على موقعها، بشأن إستراتيجية تنويع االقتصاد "اليوم حوار وقال في 

أن هذ  املواد األولية ال يمكن أن تكون قاعدة لتنميتنا االجتماعية واالقتصادية، وحتى في حال ارتفاع  أصبح واضحا

أسعار البترول مستقبال، لن تكفي لتغطية كل حاجياتنا االقتصادية، لذلك من املهم التحرك ووضع اإلستراتيجيات 

 ."الالزمة لضمان مستقبل أفضل

ا للنمو االقتصادي، تضمن استراتيجيات ضبط للميزانية على املدييين القريب وأوضح أن السلطات "أطلقت نموذج

، يأخذ في الحسبان املناخ االقتصادي الحالي، وأيضا توفير 2019و2016واملتوسط، وتم إدراج إطار للميزانية يمتد بين 

هذ  اإلجراءات هو  دعم للفئات الهشة، من أجل هدف مركزي، هو تطوير اقتصاد سوق ناش ىء، كما أن الهدف من

 ."التحكم في العجز ومستوى املديونية الخارجية

وبدا بوتفليقة متفائال بشان تأثير أزمة انهيار أسعار البترول على الجزائر، بالقول "إن التدابير التي اتخذناها خالل 

الجزائر من الدول القالئل ، و 2014منذ منتصف العام  السنوات األخيرة، جعلتنا في وضع آمن أمام انهيار أسعار النفط 

 ."2015باملائة عام  3.9املنتجة للمحروقات، التي تواصل خلق مناصب شغل وتحقيق نمو اقتصادي في حدود 

باملائة من مجمل االستثمارات  70وأوضح "أن عدد االستثمارات املسجلة خالل الثالث سنوات املاضية، يمثل حوالي 

 9.9، وباملقابل انخفضت نسبة البطالة إلى 2016و 2013بين  مشروع ما 24386، فضال عن إطالق 2002املسجلة منذ 

 ."2015باملائة عام  11بعد أن كانت  2016باملائة في جوان 
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