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 الفتتاحيةا
 انعقاد الجمعية العامة للمنتدى نهاية مارس املقبل

 )وقت الجزائر(”األفسيــو“حــداد يعيــد هيكلــة 
 

على إعادة تنظيم وتعزيز الهياكل  نصب، أمس، رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، لجنة مخصصة ستعمل

 .تحسبا للمواعيد املقبلة ى، مع ضمان تحسين نشاطهاإلدارية للمنتد

 أعضاء 4وتعويضه بلجنة من ” أفسيو“سحب الثقة من رئيس جيل “

منتدى رؤساء املؤسسات بالجزائر  أوضح علي حداد، أمس، على هامش ترأسه ألشغال اجتماع اللجنة التنفيذية بمقر 

اث لجنة خاصة، توكل إليها مهمة التفكير في هيكلة جديدة عنها استحد العاصمة، أن اللقاء تناول عدة ملفات، تمخضت

عضو، بعدما كان املنتدى ل  آلف 3للمنتدى، خاصة عدد أعضاء املنتدى الذين يتجاوزون في الوقت الحاضر  وفعالة

ة عيتطلب تدعيم أكثر للموارد البشرية واللجان الخاصة بمتاب هذا األمر “عضو في السابق، موضحا أن  160يضم سوى 

، على حد ”أحسن الظروف والتفكير في تنميتها، مع ضمان سيرورة عمل أكبر تجمع مؤسساتي بالجزائر في نشاط الهيئة

 .قوله

، توفيق لوراري، وإسناد ”الشباب املستحدث لفئة“كما شهد الجتماع، سحب الثقة من رئيس تنظيم جيل افسيو 

خالل فترة تواجد علي حداد على رأس ” افسيو“رئاسة جيل  ضمان أعضاء، مهمتهم 4مهمة رئاسته للجنة مشكلة من 

 .أشهر لكل عضو من أعضاء هذه اللجنة 6املؤسسات، حيث ستكون الرئاسة ملدة  منتدى رؤساء

أين  -حسبه–مناقشته األسبوع املاض ي  التغيير ضروري في عمل أي هيئة، وهو ما تمت“وأشار حداد في هذا الصدد، أن 

 جديدةالتنظيمات ال“مستقبال، ملمحا إلى أن ”افسيو“التنفيذية التي ستقود جيل  هذه اللجنةتم التفاق على وضع 

 .”ليست لها أية نية في تصفية الحسابات مع أي كان

أي قرار عن مستقبل املكتب في  لم يتم اتخاذ“وعن مستقبل أعضاء املكتب التنفيذي للمنتدى، أشار حداد، أنه 

ـــية العامة للمنتدى في الفترة بين لجنة الخاصة فيسوى تشكيل ال -األمس-اجتماع ـــــ ــ  مارس 30انتظار عقد أشغال الجمعـ

ـــــل 30و ـــ ــ كـــــــــــامل وقتها، والتي قد تكون نتــــــائجها التي ستقدم  طلب من اللجنة املنصبة أخذ“، مشيرا إلى أنه ”أفريل املقبـ

 .”أفسيو”قبة في العديد من املناصب بـشهــــر معيارا لتغييرات مرت خالل مدة
 

 

 

 

 ويرد على بوشوارب )الخبر أونالين(حداد ُيقيل مسؤوال في "األفسيو" 
 

أعلن رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد اليوم السبت إنهاء مهام رئيس قسم الشباب في املنتدى "جيل الفسيو"  

 توفيق لوراري.

وحسب املصادر فإن سبب اإلقالة هو أن حداد حمل لوراري مسؤولية فضيحة املنتدى الجزائري اإلفريقي لالستثمار  

لذي عقد بالجزائر شهر ديسمبر من السنة املاضية، حيث رفض رئيس "جيل افسيو" تقديم استقالته ما دفع بحداد ا

 إلى بإنهاء مهامه.

ورغم ذلك شكر حداد في كلمة له خالل اجتماع املجلس التنفيذي لـ"الفسيو" اليوم السبت توفيق لوراري على ما 

ة لخالفته تتكون من أربعة أعضاء في "جيل األفسيو" يتداولون على قدمه للمنتدى، مضيفا انه سيتم تشكيل لجن

 الرئاسة كل ستة أشهر، وستستمر في عملها إلى غاية انتهاء عهدته.
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فيها بطء وتيرة إنجاز  الذي انتقد تصريحات وزير الصناعة عبد السالم بوشواربمن جهة أخرى رد علي حداد على  

 .2013املركب الصناعي إلنتاج األنابيب ملالكه علي حداد، والذي انطلقت أشغاله منذ ماي 

وحسب رجل األعمال الجزائري فإن املشاريع بهذه الضخامة يمكن أن تعرف تأخرا في النجاز مرجعا ذلك إلى عوامل  

 غير متوقعة.

في املئة من رأس مالنا  90ذا يستلزم وقت طويل، مولنا املشروع بنسبة وأضاف حداد مخاطبا بوشوارب " مشروع كه 

أشهر، في مثل هذه  3الخاص، هذا املركب الصناعي يعتبر األضخم عامليا، سنبدأ في اإلنتاج شهر فيفري، مع تأخر بـ

   املشاريع ل يعتبر التأخر كبيرا". 

 

 )الصوت اآلخر(”لوراري “حداد يرد على بوشوارب ويقيل 

على تصريحات وزير الصناعة عبد السالم بوشوارب التي انتقد فيها بطء  رد رجل األعمال ورئيس األفسيو علي حداد

وأوضح حداد أن مشاريع بهذه الضخامة يمكن أن  .”الس ي حداد“إنجاز املركب الصناعي إلنتاج األنابيب ملالكه  وتيرة

مشروع كهذا يستلزم وقت ” وخاطب زعيم األفسيو بوشوارب قائال:  .عوامل غير متوقعة از جراءتعرف تأخرا في النج

األضخم عامليا، سنبدأ في  في املئة من رأس مالنا الخاص، هذا املركب الصناعي يعتبر  90املشروع بنسبة  طويل، مولنا

ويبدو أن التيار بات ل يمر جيدا بين  .”التأخر كبيرا املشاريع ل يعتبر  أشهر، في مثل هذه 3اإلنتاج شهر فيفري، مع تأخر بـ

من جهة أخرى أنهى رئيس منتدى رؤساء املؤسسات اليوم  .الستثمار األفريقي الرجلين عقب فضيحة تنظيم منتدى

خفاق في اإل  توفيق لوراري، بعد أن حمله ضمنيا مسؤولية” جيل الفسيو“الشباب في املنتدى  السبت مهام رئيس قسم

شهر ديسمبر من السنة املاضية، ورغم ذلك شكر حداد  تنظيم املنتدى الجزائري اإلفريقي لالستثمار الذي عقد بالجزائر 

جنة تشكيل ل توفيق لوراري على ما قدمه للمنتدى، مضيفا انه سيتم” الفسيو”التنفيذي لـ خالل اجتماع املجلس

  .أشهر على الرئاسة كل ستةلخالفته تتكون من أربعة أعضاء يتداولون 

 

 )الجزائر اليوم(حداد يقرر االبتعاد عن األضواء

في الفترة القادمة، مطالبا أعضاء  أختار علي حداد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، لعب ورقة التهدئة مع الحكومة

 .ألضواء وتجنب وسائل اإلعالماإلمكان عن ا اللجنة التنفيذية للمنتدى بالبتعاد قدر 

ببدل جهود فردية وعدم العتماد  وكشفت مصادر مسؤولة من داخل املنتدى، أن على حداد طالب من مختلف اللجان

 .القادمة عليه في التواصل مع أعضاء الحكومة في الفترة

ضيرية إلعادة هيكلة لجنة تح جانفي اجتماعا ملجلسه التنفيذي، حيث اكتفى بتنصيب 21وعقد املنتدى السبت 

ينتظر أحداث تغييرات عميقة على تركيبة املجلس التنفيذي وإبعاد  مؤسساته القيادية، في الوقت الذي كان الجميع

الشباب في املنتدى توفيق  فاعلين على غرار نواب الرئيس، إل أنه اكتفى بإنهاء إنهاء مهام رئيس قسم عدة أعضاء

 .لوراري 

 .جماعية تتكون من أربعة أعضاء مكان لوراري، يتداولون على الرئاسة كل ستة أشهر وقام حداد بتعيين قيادة

 

 

 :"اد لـ "أوكسفورد بيزنس غروبحد

 )الصوت اآلخر( ! ”معقدا للغاية“جعال تنويع اإلقتصاد ” مركزية التسيير”و” املحروقات“

 

http://www.elkhabar.com/press/article/117198/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84/#sthash.oOyXoI8b.dpbs
http://www.elkhabar.com/press/article/117198/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84/#sthash.oOyXoI8b.dpbs
http://www.assawt.net/2017/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%b9%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b9/
http://www.assawt.net/2017/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%b9%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b9/
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توجه الحكومة األخير لتنويع إقتصاد ”، علي حداد، ،”األفسيو“ وصف رجل األعمال، ورئيس منتدى رؤساء املؤسسات

عملية “األسواق، بأنها  تدريجيا من تباعية املحروقات في ظل الظروف الحالية ألسعار برميل النفط في البالد وإخراجه

لإلستراتيجية اإلقتصادية الجديدة، تتخللها أول هيمنة قطاع  ، نظرا لعراقيل جمة تواجه التجسيد الفعلي”جد معقدة

ت جعلت من سلوكيا جميع القطاعات اإلقتصادية، إضافة إلى األسباب واملشاكل املؤسساتية، التي املحروقات على

سّير بشكل مركزي و 
ُ
ذلك أدى لنتهاج الحكومة لسياسة توزيع الريع، بالرغم  لفترات طويلة من الزمن، وكلاملؤسسات ت

  .”خالل السنوات األخيرة سعوا لتجسيد إستراتيجيات بديلة فاعلين -يقول -من بروز 

حاليا ان الّره“البريطانية مؤخرا، بأن ” غروب أوكسفورد بيزنس“في حوار خص به مجلة ” ويؤكد املسؤول األول باألفسيو

ملعلومات، ا ُمنصّب على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، سيما تلك املتعلقة بتكنولوجيا من أجل تنويع القتصاد الوطني

على النمو من أجل تعزيز حجم تواجدها في السوق،  يتعين على الدولة حاليا دعم ومرافقة تلك املؤسسات“مشيرا أنه 

لتي ا وق خاص لإلستثمارات، يعمل على دعم وتمويل النشاطات اإلقتصاديةإستحداث صند وكل ذلك بالرتكاز أول على

السلوكيات املفترسة التي ترغب في  تتوافق مع برامج الحكومة، مع وضع ميكانيزمات تعاقدية تقف عائقا في وجه

أهداف  لتوفير تحفيزات مالية وتسهيالت جبائية على املؤسسات لتكتم اإلستفادة فقط من دعم الدولة، فضال عن

ا على العاملية، بتركيز توجهاته فتندمج من خاللها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في املعادلة اإلقتصادية التنويع،

 .”التصدير بدل اإلستراد فقط

باملائة بقطاع  98وهو املرتبط أساسا وبنسبة  إلشكالية تنويع اإلقتصاد الجزائري حاليا،” األفسيو“وبالنسبة إلى رؤية 

، مشيرا ”للبالد مقتنعون بأن اإلبتكار يمثل حاليا أهم فاعل في مسار التحول اإلقتصادي نحن“  وقات، يقول حداد،املحر 

بتقديم منتجات إبتكارية تنافسية تمّيزها عن املنتجات  ، تلتزم”األفسيو“الشركات اإلقتصادية املنتمية لـ “إلى أن 

بلد كبير “لفتا  ،”بعة حول البحوث والدراسات الجامعية اإلقتصاديةغياب املتا“في الوقت نفسه  األجنبية، لكنه أعاب

يسمح بنقل املنتجات واألبحاث العلمية من املعاهد نحو  مثل الجزائر، يجب أن يتبنى نظاما وطنيا فّعال لإلبتكار،

  .”اإلقتصاديين املتعاملين

وة، إقتصاد ريعي إلى إقتصاد منتج وخالق للثر من وعن دور القطاع املصرفي في عملية تنويع اإلقتصاد الوطني وتحويله

فاعلين ال النظر عن دورها األساس ي في العملية اإلقتصادية، أين تتوسط بين مختلف البنوك وبغض“يؤكد حداد بأن 

 الحالية إلى التوجه نحو تنويع خدماتها املصرفية حتى في املجال املالي والنقدي، إل أنها تبقى ملزمة في ظل الظروف

ملؤسسات ا القطاع البنكي في الجزائر تهيمين عليه“مضيفا في ذات السياق بأن ”. الشركات تستطيع تلبية إحتياجات

من البنوك، ذلك من خالل فتح مجال اإلستثمار  باملائة، فتنويع اإلقتصاد يبدأ أساسا 85املصرفية العمومية بنسبة 

يساير ف على تحديث وعصرنة النظام املصرفي بالبالد، -حسبه- ل منافسة نزيهة، ذلك سيعم فيها أمام الخواص في إطار 

للبنوك في دعم وتمويل النشاطات اإلقتصادية،  وبغض النظر عن الدور الحاسم”. املتغيرات اإلقتصادية الراهنة  بذلك

اإلقتصادي  طالشركات اإلقتصادية ملزمة كذلك في اإلندماج مع املحي“يؤكد أيضا أن  ”األفسيو“إل أن رئيس منتدى 

  .”صناديق اإلستثمار التي تدعمها الدولة بقوة الناشطة فيه، ذلك بالتوجه نحو سوق السندات املالية، البنوك، وكذا

 

 :عاد للمطالبة بخوصصة البنوك.. حداد

 )الشروق (إصالحا اقتصاديا أقّرته الحكومة خالل سنة 15األفسيو" وراء "

لفتح قطاع البنوك أمام  رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد، ليطالب الحكومة من جديد، باملسارعة عاد

بهدف منح مرونة أكبر لعمليات تمويل املشاريع، مشددا على  الخواص، وعدم جعله حكرا على املتعاملين العموميين،

وتعاد  أن تفّعل عبر صناديق الستثمار ومؤسسة بورصة الجزائر، التي من املنتظر  أن يكون أيضا أن منح القروض يجب
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إصالحا إقتصاديا أجرته الحكومة في ظرف سنة  15 "للواجهة في ظل الظرف القتصادي الراهن، ونسب رئيس "األفسيو

 .مقترحا، نصفها تم اعتمادها بشكل رسمي 30إنه قدم  واحدة إلى منتداه الذي قال

حول القتصاد الجزائري،  2016السنوي، لسنة  وصرح حداد في حوار لـ"مجمع أوكسفورد بيزنيس"، على هامش تقريره

ق لخل املحروقات واملركزية والريع البترولي، إل أن جهودا كبرى تبذل منذ سنوات أن هذا األخير وإن كان قائما على

الناشئة، وخلق الشركات الصغيرة واملتوسطة،  قطاعات بديلة وفق إستراتيجية خاصة، عبر العتماد على املؤسسات

 .فقط في املؤسسات الكبرى  وعدم جعل اهتمام الحكومة محصورا

وهو ما سيسهم في ضخ دماء جديدة في  وعاد حداد ليؤكد ضرورة تحرير قطاع البنوك، وجعله مفتوحا أمام الخواص،

 .إيجاد آليات بديلة لتمويلها وتوفير السيولة املالية تسيير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، عبر 

تمويل مختلف القطاعات وعدم  وقال رئيس منتدى رؤساء املؤسسات أنه يجب خلق صناديق استثمار تساهم في 

دور الوسيط حسبه بين املؤسسة والسوق، عبر توفير السيولة  العتماد فقط على البنوك، فالبنوك يجب أن تلعب

ل املؤسسات، وقاب وباملقابل وعد حداد بإنتاج تنافس ي للمؤسسات، املنضوية تحت لواء منتدى رؤساء واإلمكانات،

 .للتصدير للخارج

لتي يتطلب أول استهداف السوق اإلفريقية ا أن بلوغ مستوى تصدير معتبر للسلع الجزائرية نحو الخارج،وشدد املتحدث 

السمراء، وكذا  باملائة فقط من احتياجاتها، رغم حاجتها الشاسعة للتسويق نحو القارة 5ل تزال تمّون من الجزائر بـ

بحكم أن أوروبا تستفيد من إعفاءات من الرسوم  زنة،مراجعة اتفاقية الشراكة مع اإلتحاد األوروبي وجعلها متوا

 .للجزائر، وثالثا مراجعة آليات الشراكة في املنطقة العربية للتبادل الحر الجمركية لتمرير سلعها

خاصة تضم ممثلين عن الحكومة ومتعاملين  وطالب حداد الوزير األول عبد املالك سالل الحكومة بضرورة تشكيل لجنة 

ي ف ملباحثة آليات تصدير املنتجات الجزائرية نحو الخارج وجعلها تنافسية، مذكرا "مثلين عن "األفسيواقتصاديين وم

منها  15للحكومة لتحسين مناخ األعمال  مقترحا 30السياق بأن منتدى رؤساء املؤسسات قدم في ظرف سنة واحدة 

 .لقيت طريقها للتجسيد

 :نظمة.. حدادشرط أن يكون الترشح بشكل فردي ومستقل عن امل

 )الشروق (!رجال "األفسيو" متحزبون.. ومن حقهم املشاركة في التشريعيات

املنضوين تحت لواء "األفسيو" في  رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد ترشح عدد كبير من رجال األعمال توقع

وصياتهم، ل يعني تدخله في خص البرملان، قائال إن ترأسه ملنظمة الباترونا التشريعيات املقبلة للحصول على مقاعد في

ل ويعترفون بذلك، إل أنه باملقاب حرمانهم من املشاركة في التشريعيات، خاصة وأن جلهم ينضمون ألحزاب سياسية أو 

 .النتخابية باسم "األفسيو"، أو إقحام املنتدى في سباق التشريعيات منع كافة هؤلء من تنشيط الحملة
أعمال  العامة لمنتدى رؤساء المؤسسات المنعقدة أمس بمقر "األفسيو"، أن ترشح رجال وقال حداد على هامش الجمعية
لن يخول لهم الحديث والبهرجة السياسية باسم  ، بحكم أن معظمهم متحزبون، إال أن ذلكاألفسيو للتشريعيات أمر طبيعي

 .المنتدى
 بعد مغادرته "األفسيو"، وشدد على أن المنتدى لن يدعم حزبا معينا أو توجها إال أن حداد لم يستبعد خوض غمار السياسة

 ."واحدا دون غيره، وبالمقابل خاطب رجاله ونوابه المترشحين "ربي يسّهل عليكم
رجل  3000التي يرأسها منذ سنتين، قائال أنها اليوم كبرت وأصبحت تضم  وعاد حداد ليعرض حصيلته بمنظمة الباترونا

هيكلتها بشكل جديد، وهو  ةمتعامل في الماضي، وهو ما يدعو إلى إعاد 160بعدما كانت ال تستهوي أكثر من  أعمال،

أفريل،  30مارس و 30العامة المقبلة، التي ستنعقد في الفترة الممتدة بين  الملف الذي سيتم الكشف عن تفاصيله في الجمعية

 .أن يتم تحديد موعدها الرسمي الحقا على
أعضاء ستسير هذا  4ن ، توفيق أوراري، واستخالفه بلجنة مكونة م "وكشف في السياق عن إزاحة رئيس "جيل أفسيو

أشهر لكل  6بالتناوب لمدة  سنتين، ويترأسها كل من اسكندر محمد ومونية شادي وحكيم سوفي وسامي أقلي، التنظيم لمدة

 .اإلفريقي لالستثمار ورحيل توفيق أوراري عضو. ورفض حداد الربط بين ما حدث في المنتدى
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لقمة االقتصادية اإلفريقية..... حداد ينهي مهام رئيس جيل في محاولة إلصالح هفوات برتوكول ا

 )املوعد اليومي(أفسيو
 

من على رأس جيل األفسيو واستخالفه  مهام توفيق لوراري   ت،أنهى رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، السب

 .رئاسة جيل أفسيو كل ستة أشهر بلجنة تتكون من أربعة أعضاء يتداولون على

في هفوات برتكولية خالل تنظيم امللتقى  وحاول حداد في اجتماع إنهاء مهام لوراري إخفاء سبب هذا التغيير املمثل

 الهفوات التي ساهمت في تجميد العالقات ما بين السلطات يع وهيالقتصادي بالجزائر قبل أساب

 ."العمومية ومنتدى رؤساء املؤسسات بالقول "من ل يتقبل التغيير ل نريده في الفسيو

لتسيير جيل األفسيو ستستمر إلى غاية  أن اللجنة التي تم تنصيبها  وشدد علي حداد الذي قلل من خرجاته العالمية

 .تكون محل إجماع إنتهاء عهدته، كما أن قراراتها يجب أن

يحضر إلنهاء مهام عدة أسماء وازنة  وبحسب ما نقلته مصادر على صلة باملوضوع، فإن رئيس منتدى رؤساء املؤسسات

 .في أكبر تكتل لرجال أعمال في الجزائر

 

 

 )الخبر أونالين( 2016استكشاف جديد لسوناطراك في  32
 

 

للمجمع  2016  أكد الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك أمين معزوزي في حديث تم نشره في تقرير حول الجزائر لسنة

 اكتشافا للمحروقات. 32  البريطاني للخبرة القتصادية )مجموعة أوكسفورد لالعمال( ,أنه تم تحقيق أزيد من

 %70,مضيفا بأن  2015في  22مقابل  2016خالل سنة   تشافااك 32وأشار معزوزي إلى أن سوناطراك سجلت أزيد من  

 باملائة من استثمارات املجمع مخصصة للبحث واستكشاف وتطوير الحقول النفطية.

ويوضح املسؤول األول للشركة بأنه عالوة على تجديد احتياطات البترول والغاز, توجه استثمارات سوناطراك لزيادة  

طية وتمييع الغاز وتكرير و تثمين املنتجات النفطية والغازية وكذا التسويق والبحث عن اإلنتاج وتطوير الحقول النف

 أسواق جديدة.

كما ذكر ذات املسؤول بأنه بالرغم من انخفاض األسعار العاملية للنفط ,فان سوناطراك تبقي على برنامج استثماري  

زيادة احتياطاتها في الجزائر و في الخارج و ضمان األمن  مليار دولر للسنوات الخمس القادمة ألجل 70"طموح" بأزيد من 

و أضاف ذات املتحدث قائال   الطاقوي للبلد و الحفاظ على سمعته كبلد مصدر للمحروقات األولية " جدير بالثقة".

فسوف  ء:"سنلجأ إلى التمويل الذاتي ألجل انجاز البرنامج الستثماري املذكور. أما فيما يخص مشاريع البيتروكيميا

 ننجزها في اطار الشراكة".

وصرح معزوزي بأن أحد املهام الرئيسية للمجمع تكمن في ضمان األمن الطاقوي للسوق الوطنية مشيرا إلى أن شركته  

 قد التزمت بتطوير ثالث محطات لتكرير البترول في شمال البالد.

  

سيد معزوزي استنادا الى الدارة المريكية وعن سؤال حول اآلفاق الخاصة بالغاز الصخري في الجزائر أوضح ال

بأن البلد يحتل املركز الثالث في العالم من حيث املوارد املسترجعة تقنيا للغاز  2013للمعلومات الطاقوية نشر في سنة 

http://elmaouid.com/national/8970-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%88
http://elmaouid.com/national/8970-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%88
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كما أضاف يقول أنه "استنادا الى التقييم الذي قامت به سوناطراك بالتنسيق   تريليون قدم مكعب. 707الصخري ب 

 املؤسسات املختصة فان هذا الرقم قد يرتفع علما أن طاقات الغاز الصخري بالجزائر معتبرة". مع

غير أنه اشار الى أن تطوير املوارد الخاصة بالغاز الصخري ليست مدرجة حاليا في جدول األعمال علما أن سوناطراك  

 بصدد تقييم هذه الطاقات.
 

 (تونس )الخبر أونالين -خط جوي جديد ورقلة 

تونس )العاصمة( إعتبارا  -سيتم فتح أول خط تجاري جوي منتظم لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يربط بين ورقلة 

 .(فبراير املقبل حسب ما علم اليوم السبت من املديرية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية ) ورقلة 12من 

ابا و إيابا( و ذلك بواسطة طائرة من الحجم الصغير ويتمثل هذا الخط الجوي الجديد في رحلة واحدة أسبوعيا ) ذه

 .راكبا مثلما أوضح رئيس قسم التسويق بهذه الشركة 66)نوع أ تي آر ( التي ستنقل 

وسيكون موعد اإلنطالق من مطار عين البيضاء ) ورقلة( كل يوم أحد على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال 

دقيقة مساء كما أشار السيد  25قرطاج الدولي ) تونس( على الساعة الرابعة و  ورحلة العودة في نفس اليوم من مطار 

 .محمد وليد ياجور 

ويعد هذا الخط الجوي الجديد أول خط دولي منظم برمج من طرف الجوية الجزائرية انطالقا من ورقلة دون األخذ في 

دج بكل الرسوم ذهابا و إيابا للمسافر الواحد  19.900اإلعتبار رحالت الحج و العمرة حيث أن سعر التذكرة املقترح هو 

 .إستنادا لنفس املصدر
 

 

 اج()و خارج أوبك -بوطرفة في فيينا لحضور اجتماع لجنة متابعة اتفاق خفض االنتاج أوبك :نفط

خفض  قانتقل وزير الطاقة نور الدين بوطرفة إلى فيينا للمشاركة في أشغال الجتماع الوزاري األول للجنة متابعة اتفا

النتاج املوقع ديسمبر املاض ي بين منظمة الدول املصدرة للنفط "أوبك" ومنتجين من خارج املنظمة حسبما علمته وأج 

  .يوم السبت لدى الوزارة

وخالل هذا الجتماع الذي سيجري يوم الحد سيتطرق الوزراء إلى "املنهجية واآلليات الواجب التوصل إليها لتجسيد  

التي أسندتها الدول املنتجة العضاء وغير العضاء في منظمة أوبك إلى هذه اللجنة الوزارية التي تترأسها مهام املتابعة 

  .الكويت وروسيا ويشارك في عضويتها كل من الجزائر وفنزويال وسلطنة عمان" حسب نفس املصدر

مة أوبك وزير الطاقة السعودي خالد وينتظر كذلك ان يشارك في هذا الجتماع الفتتاحي للجنة الرئيس الجديد ملنظ 

 .الفالح والرئيس السابق لها القطري محمد بن صالح السادة

وفي تصريح صحفي لدى وصوله العاصمة النمساوية أكد السيد بوطرفة أن هذا اللقاء سيكون مخصصا ملختلف  

  ."و اآلجال وانظمة النذار القضايا املتعلقة بأنظمة املتابعة ومراقبة السواق لسيما "املصادر و املخططات

و أضاف الوزير أنه سيتم التباحث خالل الجتماع حول مؤشر الصادرات مشيرا إلى أنه سيطلب من البلدان املنتجة  

  .معلومات تكميلية بهذا الخصوص

كشف أن يصرح السيد بوطرفة الذي  "سنقوم في الجتماع بمباحثات بغرض ضم مسألة الصادرات إلى وثائق املتابعة" 

  .لجنة املتابعة ستجتمع ثالث مرات اخرى قبل اجتماع فيينا املرتقب في مايو املقبل

وعليه فسيجتمع أعضاء اللجنة في فبراير القادم حسب الوزير الذي ذكر بأن اللجنة تملك صالحية استدعاء أعضاء  

  .منظمة أوبك إلى اجتماع وزاري استثنائي إذا اقتضت الضرورة ذلك
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خرى أوضح السيد بوطرفة أن الجزائر قامت بخفض انتاجها النفطي أكثر من الحصة املقررة في إطار اتفاق من جهة ا

  .الف برميل يوميا 50فيينا عند 

  .مليون برميل يوميا حسب شروح الوزير 1ر027ويبلغ متوسط النتاج الجزائري حاليا  

خارج أوبك من ضمن جملة من النقاط املتضمنة في -أوبك يذكر أن اقتراح تشكيل لجنة وزارية ملتابعة اتفاق الخفض 

  .مبادرة الجزائر التي عرضت على املنتجين بفيينا ديسمبر املاض ي

 .وتتكون اللجنة من ممثلي الجزائر والكويت وفنزويال فضال ن ممثلين من خارج منظمة اوبك وهما روسيا وسلطنة عمان 

 

)اإلذاعة الوطنية(تنطلق مارس القادم مشاريع ضخمة لتحويل الفوسفات 4بوشوارب :  

كشف وزير الصناعة و املناجم عبد السالم بوشوارب عن التوقيع على أربعة مشاريع ضخمة لتحويل الفوسفات مطلع  

  .2019مليون طن في غضون 15مضاعفة النتاج الوطني من مليون طن إلى   شهر مارس القادم من شأنها

لصيانة محطات   سم التوقيع بين مجمعين تابعين لوزارته ومؤسسة سوناطراكعلى هامش مرا -و أكد بوشوارب  

م إسناده لوزارة الطاقة سابقا واليو   كان مبرمجا منذ سنوات لكنه تأخر بسبب  أن "هذا املشروع اإلستراتيجي -التكرير

دفعا  -حسبه-ما سيعطي  لتجسيده على أرض الواقع  يعود إلى وزارة الصناعة و املناجم " مضيفا أن الوقت قد حان

 مجال إنتاج الغاز و الفوسفات  جديدا و مكانة قوية لبالدنا في
 
 
 

 

 الديوان الجزائري املنهي للحبوب يستثمر في اإلنتاج للتقليل من فاتورة الواردات)واج(

 

جية الوطنية ي اإلستراتييعتزم الديوان الجزائري املنهي للحبوب الستثمار ألول مرة في اإلنتاج املحلي بغرض املشاركة ف

 للتقليل من الواردات حسبما أفاد به مديره العام محمد بلعبدي يوم السبت في تصريح لوأج.

و صرح السيد بلعبدي انه من اجل تحقيق هذه الستثمارات "تم تقديم طلبات للحصول على أراض ي بتبسة و الغواط" 

 مضيفا "ننوي القيام بنفس الش يء بأدرار و غرداية".

و اوضح هذا املسؤول ان اختيار هذه املناطق "لم يقع صدفة بل لكون الديوان يعول على املوارد املائية الجوفية التي 

 تحويها هذه املناطق لضمان ري كامل لألراض ي و ضمان نوعية املنتوج".

 راض ي التي تمتد على مساحةو في ذات الطار أوكل الديوان مهمة انجاز الدراسات الخاصة بحفر ابار الري على مستوى األ 

 هكتار بولية تبسة إلى املكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية". 1.000

و أكد السيد بلعبدي انه سيتم تخصيص غالف مالي هام لهذه املشاريع دون أن يفصح عن قيمة املبالغ املخصصة 

 لهذه الستثمارات.

ة تجارية تتولى مهمة تخزين الحبوب و مرافقة منتجي الحبوب إل انه أصبح و اوضح أن الديوان كان إلى حد اليوم هيئ

اليوم "شريكا مباشرا في مسار اإلنتاج الوطني سعيا منه لرفع اإلنتاج الوطني للحبوب و الحد من استيراد الحبوب سيما 

 منها القمح الصلب".

لب بالنظر إلى الطاقات الهائلة التي تعول عليها و استطرد ذات املسؤول يقول أن األولوية ستمنح إلنتاج القمح الص

 .2020الحكومة لتحقيق الكتفاء الذاتي في أفاق 
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يراهن الديوان على خبرة تعاونيات الحبوب و البقول الجافة التي تعتبر فروعا لهذا   و بغرض تجسيد هذه الستثمارات

 ة فرع الحبوب.الديوان و التي تتمحور نشاطاتها حول تسويق البذور و كذا مكنن

تقني و مهندس زراعي يسهرون على  400تعاونية للحبوب و البقول الجافة املوزعة عبر التراب الوطني زهاء  42و تضم ال

 املرافقة التقنية للفالحين.

مزرعة رائدة في مجال إنتاج  30و عالوة على ذلك أحالت السلطات العمومية للديوان الجزائري املنهي للحبوب حوالي 

 من املقرر أن تسمح لهذا املتعامل العمومي بتحقيق اكتفاء ذاتي من حيث إنتاج البذور.  ر الحبوب في شمال البالدبذو 

 

 )واج(رهانات التسميد محور أشغال الورشة الوطنية الثانية للتكوين يوم األحد بوهران 

ار نية الثانية للتكوين في هذا املسيشكل إبراز أهمية التسميد الهدف الرئيس ي املسطر من قبل منظمي الورشة الوط

 إلعادة رسكلة النفايات العضوية واملزمع عقدها غدا األحد بوهران.

ويستفيد زهاء أربعون مشاركا من بين اإلطارات الوطنية واإلقليمية من هذا التكوين الذي يدوم ثالثة أيام والرامي إلى 

ومدى أهميته من حيث تخصيب التربة" كما أوضحت خلية "التعريف برهانات التسميد في شعبة النفايات العضوية 

 ميد". 20" ملنطقة البحر األبيض املتوسط "أر 20التصال ملكتب وهران للمنظمة غير الحكومية "أر 

وتنظم هذه الورشة التي ستحتضنها قاعة املحاضرات للمركب السياحي "األندلسيات" بالتعاون مع مخبر البحث حول 

 واألنظمة الصناعية" للمدرسة الوطنية املتعددة التقنيات لوهران والوكالة الوطنية للنفايات ."ابتكار املنتجات 

ويرمي اللقاء أيضا إلى "ترقية إنتاج وتسويق السماد في سياق وطني ل سيما في مجال الفالحة" وكذا "تلقين املشاركين 

 كيفية إنشاء وتسيير وحدة إلنتاج السماد", كما أشير إليه.

هذا الصدد سيتعرف املستفيدون من هذا التكوين على املشاريع املسطرة آنفا في هذا اإلطار وخاصة املشروع وفي 

ميد" و مديرية البيئة للولية بدعم من املؤسسة  20النموذجي إلنتاج السماد الذي يشرف عليه بوهران مكتب "أر 

 في القطاع. العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات وفاعلين آخرين

بدعم من مديرية البيئة لوهران الورشة الوطنية  2015ميد " قد سبق له وأن نظم في نوفمبر  20للتذكير فإن مكتب "أر 

بالجزائر العاصمة بين وزارة  2013األولى حول إنتاج السماد وذلك في إطار برنامج تنفيذ اتفاق الشراكة املبرم في يونيو 

 ".20مية "أر البيئة واملنظمة غير الحكو 

 

 يوم الجزائر بالصالون الدولي للسياحة واألسفار بمدريد: 

 )واج(الحلويات و التمور الجزائرية تعرف استحسانا كبيرا 

عرفت الحلويات والتمور الجزائرية اليوم الجمعة استحسانا كبيرا خالل يوم التذوق الذي خصص للوفد الجزائري 

 بمدريد. 2017ي للسياحة و األسفار للصالون الدول 37املشارك بالطبعة ال

وكان الجناح الجزائري ممتلئا عن أخره خالل هذا اليوم حيث تمكن عدة زوار جاءوا من مختلف بلدان املعمورة من 

 تذوق الحلويات و تمور "دقلة نور" املشهورة إلى جانب تناولهم لشاي أخضر وعصير من عالمات وطنية.

وم التذوق هذا من الطالع على مختلف أنواع الحلويات التي وصفوها ب"اللذيذة وتمكن الزوار األجانب من خالل ي

 جدا".

وأعرب الفرنس ي بيار و السبانية ماريا خوس ي و أيكي الفيتنامية إلى جانب زوار آخرين من جنسيات مختلفة عن 

 "مفاجئتهم السارة باكتشاف هذه الثروة التراثية".
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لجو "يولد حقا لدي الرغبة في زيارة هذا البلد الكبير" أما السبانية ماريا خوس ي التي وأكد بيار في هذا الصدد أن هذا ا

 سبق لها وأن زارت عدة بلدان عربية فلقد أعربت عن "استحسانها لهذا التراث و خاصة للسخاء الجزائري املميز".

انيا باسب  لف البلدان املعتمدةكما كان يوم التذوق الخاص بالجزائر والذي عرف كذلك حضور لدبلوماسيين من مخت

 للزوار األجانب بتذوق "دقلة نور" املشهورة حيث وصفوها ب "اللذيذة واملتميزة".  و كذا الوزير النيجيري للسياحة فرصة

 كما تذوقها البعض منهم ألول مرة على غرار شابة بلغارية ممثلة لوكالة سفر من صوفيا وصفتها ب "فاكهة الجنة".

ؤسسة اسبانية للسياحة يمكن أن تشكل "دقلة نور" لوحدها مؤهال لترقية السياحة والقتصاد وحسب مسؤول م

 مؤكدا أنها "تراث ذات قيمة فريدة من نوعها على مستوى العالم".

كما زين حضور املغنية الشابة الجزائرية حسنة هني حصة التذوق حيث تمكنت هذه الفنانة املقيمة بمدريد وهي ابنة 

ني احد أعمدة املوسيقى األندلسية أن تحلق بالحضور إلى قلب التراث املوسيقي الجزائري بعد أن أدت اسماعيل ه

 بصوتها الساحر بعض أشهر األغاني الشعبية الوطنية على غرار "عبد القادر يا بوعالم" و "اولد بالدي".

ما بتحكمها الصوتي و املوسيقي العالي كوأبهرت هذه املغنية العاصمية التي ولدت وترعرعت وسط عائلة فنية الحضور 

أكدت هذه الفنانة التي كانت منخرطة في اكبر الجمعيات املوسيقية الجزائرية مثل "السندسية" و "النشراح" أن 

مشاركتها بهذا الصالون شرف كبير لها ويمكنها أن تبرز للعالم "أصالة التراث الوطني بجميع أشكاله وعلى اختالف 

 ألوانه".

التراث الجزائري الحاضر بصالون مدريد أن يبهر عدة أشخاص من خالل التنوع والجودة التي يتمتع بها وكلها  تمكن

مؤهالت يمكن أن تخدم ترقية الوجهة الجزائرية التي يسعى مسؤولو الديوان الوطني للسياحة بلوغها من خالل 

 مشاركتهم املميزة في هذا املوعد الدولي للسياحة.

 الطاقة الشمسية:محطات توليد 

 )واج(الحكومة تصادق على شروط اإلعالن عن املناقصة  

تمت املصادقة خالل مجلس للحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد شروط اإلعالن عن املناقصة الوطنية و الدولية 

س ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، حسبما صرح به يوم الخمي 4.000الخاصة بإنتاج و توزيع 

 بالجزائر وزير الصناعة و املناجم السيد عبد السالم بوشوارب.

و على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين سوناطراك و مجمعين صناعيين عموميين أوضح السيد 

أن "مجلس الحكومة قد صادق يوم األربعاء على مرسوم تنفيذي يحدد شروط اإلعالن عن مناقصة خاصة   بوشوارب

 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية". 4.000اج و توزيع بإنت

وكان وزير الطاقة السيد نور الدين بوطرفة قد صرح في تدخل له خالل الصالون الدولي للطاقات النظيفة والطاقات 

حقا عن مناقصة ( الذي عقد في أكتوبر الفارط بوهران انه سيتم اإلعالن ل 2016املتجددة والتنمية املستدامة )إيرا 

لنجاز منشات لتوليد الكهرباء من خالل الطاقات املتجددة سيما منها الشمسية من اجل انجاز استثمارات في املجال 

 الصناعي.

و أكد الوزير انه "لعتبارات عديدة سيما منها تكلفة التجهيزات باألسواق الدولية و اللجوء املتنامي عبر العالم للمناقصات 

الكيلواط املولد انطالقا من الطاقات املتجددة يجعل الجزائر تلجأ لهذه اآللية  ملنافسة و تقليص سعر لتبعث روح ا

 بغرض حماية املستهلك من خالل تزويده بطاقات نظيفة و مستديمة بأدنى سعر ممكن للكيلواط".

لى الذي تعول من خالله الحكومة عو تندرج هذه املناقصة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات املتجددة و 

من إجمالي  % 37و هو ما سيمثل نسبة  2030ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية املتجددة مع أفاق سنة  22إنتاج 

 اإلنتاج الوطني من الكهرباء".
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أكد  يينو من جهة أخرى و خالل مراسم التوقيع على اتفاقين مبرمين بين سوناطراك و املجمعين الصناعيين العموم

السيد بوشوارب انه سيتم التوقيع على أربعة مشاريع كبرى لتحويل الفوسفات في مارس املقبل لترتفع بذلك طاقة 

 . 2019مليون طن في آفاق  15تحويل هذه املادة من مليوني طن حاليا إلى 

ن لتفاقات املوقعة مع املجمعيمن جهته حيا السيد بوطرفة "التناغم" السائد بين وزارتي الطاقة و الصناعة مؤكدا ان ا

 الصناعيين تتماش ى و تطلعات القطاعين.

للمدير العام ملؤسسة "جي. أر. تي غاز" )فرع الشركة الفرنسية   و في رده عن سؤال للصحافة بشان تصريحات

فة ين بوطر أوضح وزير الطاقة نور الد  بخصوص انقطاع تموين جنوب غرب فرنسا من الغاز انطالقا من الجزائر  إنجي(

 أنه ليس من املناسب "القلق في مكان املتعامل الفرنس ي".

 و أجاب" نحن على مستوانا ليس هنالك أي مشكل... ملاذا تريدون أن نقلق في مكان الفرنسيين ".

و في رده على سؤال أخر ملعرفة ما إذا تم احترام اتفاق الوبيب بخفض اإلنتاج أكد الوزير أن كل البلدان العضوة 

 منظمة الوبيب و خارج الوبيب تحترم التزامها بخفض اإلنتاج".ب

برميل يوميا و انه يتوقع استقرار في  50.000و اضاف الوزير ان الجزائر قد خفضت أكثر من حصتها أي ما يزيد عن 

 أسعار النفط خالل األشهر الستة املقبلة مع ارتفاعها تدريجيا خالل األشهر التي تلي هذه الفترة.

جهته أوضح الرئيس املدير العام لسوناطراك السيد أمين معزوزي ان التوقيع على هذين التفاقين بين مجمعه و من 

املجمعين الصناعيين العموميين "إليك الجزائر" و "أ جي ام" )املجمع الجزائري للميكانيك( سيليه اتفاقات أخرى و سيتم 

 يث النوعية و املعايير و التكلفة و اآلجال".مع كل شركة قادرة على تحقيق متطلبات املجمع من ح

 يناير املقبل على اتفاقين اخرين في قطاع البتروكيمياء. 26و بالتالي ستوقع شركة سوناطراك بتاريخ 

من مجمع ايني اليطالي( و املتضمن انجاز دراسة  %100اذ يتعلق األمر ببروتوكول اتفاق مع شركة فرساليس )فرع 

لبرتوكيماوية ذات البعد العالمي بالجزائر و كذا عقد دراسة مع الشركة الهندية "انجينير اينديا للمشاريع ا  الجدوى 

 سكيكدة.  ليميتاد" في متابعة تنفيذ العقد املتعلق بانجاز وحدة اليثيالن ملركب

ى إطار مسعكما أعلن السيد معزوزي ان مجمع سوناطراك سيدرج ضمن نظام إبرام الصفقات تدابير جديدة تندرج في 

لفائدة املؤسسات الوطنية و األجنبية املختصة في   اإلدماج الوطني كما تستعد إلطالق لحقا إعالن عن تصفية أولية

 التنقيب عن النفط بغرض تحفيز املنافسة في هذا القطاع.

اختارت سوناطراك بوهران  2017نوفمبر  22إلى  19املقرر عقدها من  11ال  أما فيما يخص األيام العلمية و الفنية

 شعار "اإلبداع و الشراكة في سياق عالمي لالنتقال الطاقوي" يقول السيد معزوزي.

 )واج(بمدريد  2017الصناعات التقليدية الجزائرية تبهر زوار الصالون الدولي للسياحة و األسفار 

 

 

ير بالصناعات التقليدية الجزائرية بمدريد اهتماما منقطع النظ 2017أبدى زوار الصالون الدولي للسياحة و األسفار 

 املعروضة بهذه املناسبة.

و يتميز التراث التقليدي الجزائري املعروض في الصالون الدولي للسياحة حسب الزوار الذين قابلتهم وأج "بنوعيته 

 الجيدة و أصالته التي جعلت منه منتوجا مطلوبا جدا".

لجزائر( املتخصص في الصناعات الجلدية من استقطاب عديد في هذا الصدد تمكن الحرفي نصر الدين سمروني )ا

 الزبائن األجانب، حيث أعربوا عن "اندهاشهم بخصوص صناعة الحقائب اليدوية الجلدية املصنوعة يدويا".
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و أعرب الشاب نصر الدين سمروني "عن اعتزازه بتمثيل الصناعة الجلدية الوطنية لكنه غير مندهش لنبهار األجانب 

 جات املستوحاة من التراث الوطني سيما منها الرسومات الحجرية بالطاسيلي و الرموز المازيغية و الوشام الخ...".باملنت

خالل صالون الصناعات التقليدية نظم بايطاليا أن "الجزائر  2011وأضاف ذات الحرفي الذي فاز بالجائزة األولى في سنة 

ثية من شانها أن تضع الجزائر في أعلى ترتيب البلدان السياحية" و من اجل تتوفر على إمكانيات طبيعية و ثقافية و ترا

 "أبدل ما بوسعي لتمثيل بلدي و التأكيد على ما يمكن للحرفيين الجزائريين أن ينجزوه". -كما قال-ذلك 

لنظر هو تا لأما جناح الفنان الرسام الحاج ربيع رشيد الذي يستعمل الحنة لتزيين الجسم بأسلوبه الخاص فكان ملف

 حسبما تمت مالحظته في عين املكان.-أيضا 

 في هذا الصدد توافدت عديد النساء على جناح الفنان لتزيين أيديهن بأسلوبه الفني الجميل.

 كما أعربت تلك النساء عن "إعجابهن بهذا الفن آملين في زيارة و اكتشاف الجزائر".

 الصحراء الجزائرية حلم العديد من األجانب 

ثل الصحراء الجزائرية بدون أدنى شك حلما للعديد من األجانب الذين التقينا بهم في الصالون الدولي للسياحة و تم 

األسفار بمدريد. و يعتبر نونيز جايمان و هو من جنسية اسبانية يقود نادي لرواد الدراجات النارية " الصحراء الجزائرية 

 املنعية و الهقار ب" املتميزة و الرائعة". جد رائعة" ويصف مناطق عين صالح و تيميمون و 

 ة (.مواقع جد خالب  و في نظره فالجزائر بلد يستحق أن يعرف و يزار كونه يتوفر على كل املؤهالت ) سكان مضيافون 

و في هذا الصدد يضيف نفس املتحدث قائال " ينظم النادي الذي أملكه جولت سياحية لفائدة السبان في هذه 

 املناطق".

مدى إعجابه الشديد بهذه   عن " من جهته أعرب زوج ياباني الجنسية لدى تصفح مطويات حول الصحراء الجزائرية  و 

الطبيعة و بجمال مناظرها " مضيفا بأن هذه القبلة السياحية تبدو لنا حلما و نود زيارة الجزائر و هذا ما دفعنا للمجيء 

 هنا لللتعرف على عن هذا البلد الكبير".

للصالون الدولي للسياحة و األسفار بمدريد و التي ستختتم  37ر أن الوفد الجزائري الذي يشارك في هذه الطبعة الو يذك

 يناير عازم على ترقية وجهة الجزائر. 22في 

 

 

 

 

 تقرير صادم على طاولة طلعي يكشف املستور 

الين()الشروق أونألف مليار سنويا من خزينة الدولة 21إرهاب الطرقات "يستنزف"  ! 

 

 مليون  600وتكلفة الضحية الواحدة تفوق  2016ألف قتيل وجريح سنة  40    

 

كشف تقرير تسلمه بوجمعة طلعي وزير النقل واألشغال العمومية أن تكلفة الضحية الواحدة من حوادث املرور تكبد 

يم سنويا بسبب حوادث املرور ألف مليار سنت 21مليون سنتيم، وبعملية حسابية فإن الدولة تخسر  600خزينة الدولة 

 .ألف قتيل وجريح 40التي فاقت 
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باملائة من الناتج الداخلي الخام،  0.15وتمثل تكلفة خسائر حوادث املرور في الجزائر حسب ما تطرق إليه التقرير حوالي 

ات وكلفة ح السيار إذ أنه تقنيا تكاليف الحوادث تحسب على أساس حزمة من املعايير منها كلفة التكفل بالجرحى وإصال 

الزدحام املروري املترتب عن الحادث باإلضافة إلى إنتاجية الشخص املتوفى نتيجة حادث مروري لالقتصاد لو بقي حيا، 

 .باإلضافة إلى ما تدفعه شركات الـتأمين نتيجة للحوادث

 29تراجعا ملحوظا بنسبة ، والتي بالرغم من أنها عرفت 2016وتطرق التقرير إلى حصيلة حوادث املرور خالل سنة 

، إلى أن مصالح الدرك والشرطة تحذر من األسباب الرئيسية إلرهاب الطرقات واملتمثلة أساسا 2015باملائة مقارنة بسنة 

ارتفاعا كبيرا  2016في السرعة املفرطة، وتهور السائقين، خاصة أصحاب الحافالت والشاحنات والتي عرفت خالل سنة 

 .ة في وليات وسط البالدفي حوادث املرور، خاص

وأكد العقيد مولود قماط رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، السبت، لـ"الشروق" أن فرق الدرك الوطني 

، 2016بجروح، في الحصيلة النهائية لسنة  25705شخص وإصابة  3306حادث مرور أسفر عن وفاة  14452سجلت  

 .ألف كلم من اختصاص الدرك الوطني 115رقات أي ما يعادل باملائة من شبكات الط 85باعتبار أن 

في املائة، كما تراجعت نسبة عدد القتلى  29.2وأضاف العقيد قماط أن حصيلة حوادث املرور عرفت تراجعا بنسبة 

ر زائموضحا أن ولية املسيلة تحتل املرتبة األولى في عدد الضحايا، كما تعد ولية الج 2015والجرحى، مقارنة بسنة 

 .العاصمة من بين الوليات األكثر تضررا من ناحية عدد الحوادث

حادث مرور، أسفر عن وفاة  445جانفي من العام الجاري،  16إلى  1وقدرت قيادة الدرك الوطني، في الفترة املمتدة من 

 .جريح  حسب العقيد قماط 758شخص وقرابة  100

شخص  800ألف حادث مرور، أسفر عن مقتل  16ى تسجيل أزيد من وتشير حصيلة املديرية العامة لألمن الوطني إل

باملائة عبر كل  16بجروح متفاوتة الخطورة، حيث عرفت انخفاضا في املناطق الحضرية بنسبة تقدر  بـ 19337وإصابة 

 16أين أحصت مصالح األمن العمومي نسبة أكثر من  2015التراب الوطني في إقليم اختصاص الشرطة مقارنة بسنة 

 باملائة من الوفيات من إجمالي ضحايا حوادث املرور.

 

 

جارة والّصناعة
ّ
 مجلة ميتاسيون )تحّوالت( لغرفة الت

وجستيك..قطاع في أوج التطور 
ّ
قل والل

ّ
 )الشعب(نشاط الن

)تعني تحولت( التي تصدرها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في عددها األخير « ميتاسيون »تصدر غالف مجلة 

موضوع نقل البضائع واللوجيستيك، الذي يكتس ي أهمية بالغة لالقتصاد الوطني مبرزا مختلف الجوانب ذات الصلة 

يتقّدمها مقال تناول املنشآت املينائية والجهود املبذولة إلدماج املجموعة البحرية للمتوسط، ومقال مرتبط حول أولوية 

 نقل املسافرين.

تاحي إلى أّن أهمية مواصلة الستثمار لتوفير شروط التنافسية والجذب والستقطاب وأشارت املجلة في مقالها الفت 

اإلقليمي، موضحة أّن قطاع اللوجيستيك أو اإلمداد والنقل هو أكبر مستعمل لليد العاملة القاعدية من أسواق ومناولين 

 تية ضمن التوازن اإلقليمي بإحداثمن خالل التكوين املالئم، مع تشجيع إقامة سلسلة لوجيس  يحتاج أيضا للعصرنة

قواعد لوجيستية في كافة املناطق خاصة، حيث تسّجل معدلت نشاط اقتصادي أو على مستوى ما يعرف بأحواض 

اإلنتاج لتقريب املنتوج من التوزيع وضبط السوق والتحكم أفضل في اإلعالم القتصادي الذي بدونه ل يمكن التحكم 

 ء الشفافية.في تحصيل الضريبة أو إضفا
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طت املجلة عبر جملة من املقالت الضوء على مختلف الجوانب املتعلقة باملوانئ الجزائرية والنقل، الذي ل يختصر 
ّ
وسل

في مجرد تحويل للبضائع، كما أثارت مسألة الربط بشبكة السكك الحديدية والدور املحدد الذي ينبغي أن تلعبه 

، إلى جانب الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الستثمارات 13ا الـ الشركة الوطنية للسكك الحديدة وفروعه

 )أنسريف(.

وأشارت املجلة إلى أّن القطاع الخاص مطالب بأن يهتم بتنمية نشاط قواعد اللوجيستيك، وهو أمر يتطلب وجود  

الجزائر حسب الترتيب الخاص  متعاملين احترافيين وليس دخالء من أجل ملء الفراغ وجمع الثروة، وأوردت أيضا أّن 

مّما يستدعي التركيز على تنمية وتطوير هذا  75باللوجيستيك التجاري املوجود لدى البنك العالمي توجد في املركز 

 النشاط بالتكوين أيضا عبر مدارس متخّصصة وذات معايير حقيقية.

من القّراء وخاصة املتعاملين على امتداد التراب لإلشارة، تفتقر هذه املجلة ملساحة باللغة العربية مّما يحرم الكثير 

رها هذه الّدعامة اإلعالمية 
ّ
رات التي قد توف

ّ
الوطني وفي األسواق العربية وكذا الطلبة من متابعة التوجهات ورصد املؤش

 املتخّصصة التي تثري ساحة اإلعالم القتصادي محليا ووطنيا.

 

جاعة
ّ
 بورصة الجزائر في منعرج الن

 )الشعب(نفتاح على املتعاملين واملستثمرين توسيع اال 

 اإلعالم عنصر حاسم في استقطاب وتحفيز أصحاب املشاريع

متها بورصة الجزائر بالشراكة مع املركز الدولي للصحافة على مدار أسبوع كامل، 
ّ
سمت الدورة التكوينية األولى، التي نظ

ّ
ات

كوين اإلعالميين في املجال املالي، بالنفتاح على جميع انشغالت بموجب توقيع وزارة التصال واملالية على اتفاقية لت

الصحافيين، بداية بعرض مفصل حول كيفية عمل وسير البورصة إلى أدق التفاصيل املتعلقة باألداء وتسليط الضوء 

على الخدمات  الوقوفعلى الفاعلين والوسطاء املاليين التسعة، إلى جانب اإلطار القانوني والتنظيمي للسوق املالي، وكذا 

 املالية املتاحة، يضاف إليها تخصيص لقاء تطبيقي داخل البورصة اطلعوا فيه على طريقة نشاطها عن قرب.

وتندرج هذه الدورة في إطار املساعي املبذولة من أجل انتشار أوسع للبورصة في الساحة القتصادية، وتوفير مصادر 

تجة، في وقت تبنت فيه الجزائر نموذج اقتصادي جديد، تعول عليه في التحرر جديدة لتمويل املشاريع القتصادية املن

 من التبعية النفطية.

إذا استفاد مجموعة من الّصحافّيين من مختلف املؤسسات اإلعالمية العمومية والخاصة، منها الّسمعية والبصرية 

 عّرفوا عن قرب على أداء السوق املالي ويتعلق، من دورة تكوينية تكتس ي أهمية، حيث ت«الشعب»واملكتوبة في مقّدمتها 

األمر بالبورصة، وحرص املدير العام للبورصة يزيد بن موهوب على افتتاح الدورة التكوينية، التي تندرج ضمن البرنامج 

ر لفائدة اإلعالمّيين، حيث تحّدث عن حرصهم الكبير على تزويد اإلعالميين بجميع املعلومات التي تجعلهم 
ّ
املسط

 تحكمون في تقنيات نقل املعلومة القتصادية بشكل صحيح حتى تكون املعلومة ثابتة.ي

 اإلمكانيات موجودة والتطلع لألفضل 

 

م ويؤطر السوق املالي، 
ّ
قّدم الخبير نزيم بولحدور خالل اليوم األول من الدورة التدريبية الجانب التشريعي، الذي ينظ

يران البورصة، وتطّرق بعد ذلك وباستفاضة في الشرح عن الخدمات التي وكذا التنظيمات التي تعد مرجعية في س

تقّدمها البورصة، ويتعلق األمر باألسهم واللتزامات والسندات، وعاد بولحدور إلى تاريخ نشأة عدة بورصات في العالم 

شر أول بورصة بالوليات وأشهرها سواء في أمريكا أو لندن أو باريس وكذا لندن، مؤكدا في نفس املقام أن معالم ومؤ 

ونفس األمر بالنسبة ملؤشر « Dowyones»املتحدة األمريكية ساهم في نشأتها صحافيين اثنين ويتعلق بمؤشر. بورصة 
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 «Nikke 225»، في حين بورصة طوكيو «ftse 100»بورصة لندن، تّم خلقه من طرف صحافيين واملتمثل في 

النور، وتناول السوق املالي، الذي يعد « CAC 40«رأت بورصة باريس 1988  ، بينما في عام1949استحدثت في عام 

سوق لرأس األموال على املدى املتوسط والقصير. أما السوق املالي لرؤوس األموال على املدى الطويل يضم سوق 

لسابق اللتزامات وسوق األسهم الذي يعد جد مهم، وتحدث عن تجربة مجّمع سونطراك الذي أصدر اللتزامات في ا

باملائة ويعّد قرضا إجباريا. وخلص األستاذ بولحدور في هذا املقام إلى القول أنه يوجد في السوق املالي، العديد  13بنسبة 

من األسهم واللتزامات كونها متنوعة في السوق ذات السيولة، وتتواجد اليوم ببورصة الجزائر مؤسسات ويتعلق األمر 

بيوفارم وأليونس للتأمين ومؤسسة مشروبات رويبة...، معترفا أن بالجزائر ل يوجد بكل من مجمع صيدال واألوراس ي و 

بها سوق للعملة الصعبة، حيث يمثل سوقا ماليا بين البنوك، وشرح الفرق بين السوق األولي والسوق الثانوي، حيث 

يوما لإلطالع  15أجال يقّدر بـ  يمكن الخوض في السوق األولي عندما تصدر الشركة ألول مرة أسهمها في البورصة وتحدد

 على من يقتني أسهمها.

وبخصوص بورصة الجزائر، التي اعترف أنه ينقصها تفعيل األداء أكثر، لبلوغ سقف عالي من النجاعة، بالنظر إلى 

خر ، ينتظر منها الكثير على صعيد تمويل القتصاد وجذب عدد آ1993اإلمكانيات التي تتوفر بها، حيث تأّسست في عام 

 من املؤسسات اإلنتاجية.

فافية لستقطاب املتعاملين األجانب 
ّ

 الش

ه موّجه للبنوك، ويمّول عن طريق البنك املركزي، ويوجد السوق املالي املتمثل في 
ّ
وحول السوق ما بين البنوك فإن

فيما يتعلق  مؤسسات تضع األموال من خالل أجل قصير، أما سوق السندات فيكون من خالل األجل الطويل. بينما

بالفاعلين داخل البورصة واستعرضته السيدة إيمان غمري، فتطّرقت إلى مهام سلطة الضبط بالبورصة وكذا دور 

بادل أن يت« صيدال»مرقي البورصة، وباإلضافة إلى القيم املالية، مع وجود إمكانية تبادل األسهم حيث بإمكان مجمع 

ين ما يصطلح عليه في املشرق العربي باألوراق املالية يعرف بالجزائر األسهم مع فندق األوراس ي في البورصة، في ح

ببورصة القيم املنقولة، وفي ظل وجود العديد من أنواع األسهم، لكن تستعمل األسهم العادية، بينما السند يتمثل في 

ة وشّددت على أهميدين للشركة، حيث يستغل املال الذي تمنحه الشركة وكل سنة أو سداس ي تتلقى أرباحا عن ذلك، 

شفافية الحسابات التي من شأنها أن تفعل األداء وتشجع انخراط متعاملين أجانب داخل البورصة، ومن مهام هيئة 

رين، الذين ينشطون في البورصة من أجل ضمان شفافية السوق، وسلطتها في وضع 
ّ
الضبط بالبورصة حماية املدخ

 لك تتمّتع باستقاللية مالية وتابعة لوزارة املالية. القوانين وأوامر السوق البورصية، وفوق كل ذ

وتناولت مريم طالب الفرق ما بين البورصة وشركة تسيير البورصة، حيث يتمثل الفرق في كون شركة تسيير البورصة 

 ،أي تتكفل بمهمة تسيير الحسابات السارية للسندات« Algerie clenning»عبارة عن بنك مركزي للبورصة وما يعرف بـ 

وتتكفل بعمليات البيع والشراء، علما أنه يوجد نوعين من السندات، وللتفرقة بينهما يوجد سند الدين وسند رأس 

املال، ففي سند الدين يمكن أخذ األرباح محددة بسقف معين كل سنة، لكن في السهم يتلقى صاحبه العائد الذي ل 

بنوك عمومية وما تبقى فهي 5بنوك من بينها 9في   في البورصة يمكن تحديده مسبقا، ويتمثل الوسطاء املاليين النشطاء

خاصة، وقدمت إيمان عمري شرحا حول املرقيين في البورصة، الذين يسهرون على تحديد مدى احترام املؤسسة 

 املوجودة في البورصة للقوانين.

 املردودية وفعالية األداء 

ة مستفيضة استعرض يانت هاشمي خبير في املحاسب
ّ
ة تحليل الوضع املالي، مشيرا إلى أن الحصيلة تعكس إما وبدق

، الذي صدر في عام «07 -11»النجاعة وتحقيق األرباح أو الخسارة، وفضل الخوض في النص التشريعي املرجعي رقم 

رات تتمثل في الحصيلة  5، وملعرفة الوضعية املالية للمؤسسة، ينبغي معرفة 2010، وتّم تطبيقه في 2007
ّ

مؤش
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ساب والنتائج وامللحق، والوضعية املتغيرة لرؤوس األموال، وتقييم الوضعية املالية للمؤسسة من أجل الستثمار والح

والزبائن واملمول والعامل وما إلى غير ذلك، ومن أهداف تحديد الوضعية املالية، السير نحو تحقيق املردودية والنجاعة 

 للمؤسسة.

ف باملهّمات ع
ّ
، «IOB»لى مستوى بورصة الجزائر بالحديث عن الوسطاء في عمليات البورصة واهتّم محمد قلول مكل

وأثنى عن مزايا دخول املؤسسة في البورصة، ولم يخف أن طبيعة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر والتي يقدر 

 ألف مؤسسة، عائلة منغلقة على نفسها. 750عددها بـ 

لع الصحافيون خالل اليوم الرابع من
ّ
عمر الدورة التكوينية على إلزامية نشر املؤسسات لوضعيتها املالية مع األستاذ  واط

ميهوبي ابراهيم مدير عمليات العالم املالي على مستوى لجنة تنظيم البورصة، وقال إّن اللتزامات العالمية تقع على 

املذكرة العالمية إلدراج الشركة في عاتق الشركات، التي تنوي إدراج أسهمها على مستوى البورصة وذكر ضرورة توفر 

البورصة، وتحتوي هذه األخيرة على كافة املعلومات، التي تمكن املستثمر من تعزيز قرار الشراء من عدمه، علما أن 

الشركات ملزمة بإيداع قوائمها املالية على مستوى لجنة البورصة ونشر القائمة في الصحف الوطنية، ووضعها تحت 

ن في املواقع اللكترونية لهذه الشركات، ويمكن لهذه الشركة أن تعقد ندوة صحفية وتعلن فيها عن تصرف املستثمري

ذلك، وتوجد اللتزامات املالية الدورية، التي تكون كل سنة أو سداس ي، وهناك اللتزامات املالية الدائمة، وتوجد 

لبورصة، فبإمكانهم اقتناء عدد معين من األسهم، معلومات على عاتق املستثمرين عند تدخلهم في الشراء في عمليات ا

باملائة. وفي اليوم الخامس واألخير تنّقل رجال اإلعالم إلى مقر البورصة،  66باملائة وأعلى حد يتمثل في  5بداية من 

لعوا على كيفية سير نشاط البورصة.
ّ
 واط

 :يزيد بن موهوب

 )الشعب(من خالل الّصكوك إطالق خدمة الّصيرفة البديلة تسمح بتمويل املشاريع 

ركة النتاجية اعتماد تعّدد مصادر الّتمويل
ّ

 من مصلحة الش

ل في الصيرفة 
ّ
كشف يزيد بن موهوب مدير بورصة الجزائر، عن التفكير في إطالق خدمات جديدة داخل البورصة، تتمث

بر إلجراءات مع السير نحو تبسيط أكالبديلة التي تسمح بإمكانية إصدار الصكوك على مستوى البورصة لتمويل املشاريع، 

وشروط اإلدراج في البورصة، ويعكف في الوقت الحالي على التحضير إلطالق حمالت تحسيسية للمتعاملين القتصاديين 

واملواطنين بأهمية البورصة، ولم يخف أنه خالل األشهر املقبلة، ينتظر أن تلتحق مؤسسة جديدة بالخمس شركات 

 الحالي، في حين توجد بعض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مرحلة تحضير ملفاتها.املتواجدة في الوقت 

 الشعب: كيف تقّيمون أداء البورصة في الوقت الحالي؟  ❊

 البورصة تصبح حتى األداء، ترقية مسار  في الستمرار  أجل من ونعمل قائمة، لدينا اإلرادة: موهوب بن يزيد ❊❊

 عندما بالتاليو  جدا، مهمة البورصة في املعلومة كون  الصحافيين لتكوين دورة بتنظيم ناوقم القتصاد، تمويل في فاعلة

وتحليل املعلومة الصحيحة، ومن جهة أخرى نستمر في تنظيم الحمالت التحسيسية على  نقل يمكنهم اإلعالميين نكون 

ن شهر القليلة املقبلة، وينتظر ماملستوى الوطني، حيث أدرجنا برنامج يتضمن قافلة البورصة يتم إطالقه خالل األ 

القافلة أن تجوب بعض وليات الوطن والهدف منها توعية املتعاملين القتصاديين وكذا توعية املواطنين بآليات 

البورصة وإمكانية الستثمار وشرح جميع المتيازات التي تقدمها البورصة، ولإلشارة فإنه عند الحديث عن البورصة، 

األوسع، أي ليست عملية تسيير وإنما البورصة تتمثل في املحيط املالي ويوجد بها البنوك واملتعاملين  يجب أخذها باملعنى

 واإلعالم كل واحد له دور كبير في تطوير البورصة.

 بالبورصة؟ الحالي الوقت في املتواجدة شركات الخمس إلى تضاف جديدة مؤّسسات لدخول  إمكانية يوجد هل ❊
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 ناملتعاملي من معتبر  عدد وهناك السوق، مستوى  على الفاعلين بعض وكذا املتعاملين من العديد مع تحّدثت ❊❊

ر بدأ الجزائرّيين القتصادّيين
ّ

رون في إنشاء مشاريع عبر البورصة، ونرى أن هذا املؤش
ّ
وا يولون اهتماما بالبورصة ويفك

شهر القليلة املقبلة، ل يمكن الكشف جيد، وهناك مؤسسة صغيرة ومتوسطة رسميا سوف تلتحق بالبورصة خالل األ 

 عن اسمها في الوقت الحالي، وهناك بعض املؤسسات في طور تحضير ملفاتها لاللتحاق بدورها.

  القول  يمكن وهل..وتنويعه االقتصاد تمويل في عليها التعويل بعد خاصة البورصة دور  هو  ما ❊
ّ
 ستكون  2017 أن

 البورصة؟ سنة

ه أظن ❊❊
ّ
خاذه تّم  قد السياس ي القرار  ى،مستو  أعلى على أن

ّ
 ثماني تعيين تّم  2013 عام في أنه بما اإلطار، هذا في ات

د  هذا البورصة، لدخول  شركات
ّ
من جهة ومن جهة أخرى، الوزير األول عبد املالك سالل في العديد من املناسبات أك

سائل تمويل أخرى، وحاليا املشاريع أن التمويل عبر الخزينة قد انتهى، وشّدد على املؤّسسات ضرورة البحث عن و 

الكبيرة التي تفوق القدرات البنكية، نقول أنه هذه املشاريع يمكن للبورصة أن تمّولها، لكن في نفس اإلطار يمكن تمويل 

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ونعتبرها ركيزة يمكن العتماد عليها من أجل تطوير القتصاد الوطني.

موذج إطار  في ورصةالب مهّمة ترون كيف ❊
ّ
ص االقتصاد تنويع منه ينتظر  الذي الجديد، االقتصادي الن

ّ
 دير والت

 املحروقات؟ قطاع خارج

ركات تغيير نمط تمويلها وتنويعه، والنموذج القتصادي الجديد في حد ذاته يمنح األولوية  قلنا ❊❊
ّ

ه ينبغي على الش
ّ
أن

ق بال
ّ
 بنوك وكل املؤسسات املالية وكذلك البورصة.للسوق املالي بالنحو األوسع أي كل ما تعل

ظام أداء ملستوى  تقييمكم هو  ما ❊
ّ
 ة الّراهنة؟االقتصادي التغيرات ظل في البنكي الن

نت ❊❊
ّ
 الستثمارية مشاريع خاصة القتصادية املشاريع من كبير  عدد تمويل من اليوم غاية إلى البنوك تمك

ه ل وأقو  العمومية البنوك بينها من الخماسية،
ّ
 مويلت بإمكانها يصبح حتى املخاطر، من الشركة تنّوع أن األحسن من أن

 هذا يخدمها ويطور من أدائها ويفّعل من نجاعتها. البورصة، عبر  آخر  وجزء البنك عبر  منه جزء

 إطالقها؟ الجزائر  بورصة تنوي  التي الجديدة واإلجراءات الخدمات هي ما ❊

 تسمح التي البديلة الصيرفة في يتمثل البورصة، في جديد خدماتي منتوج دراجإل  الحالي الوقت في التفكير  يجري  ❊❊

صة، بهدف تمويل املشاريع القتصادية، وهناك مشروع آخر يتمثل في البور  مستوى  على الصكوك إصدار  بإمكانية

 .تبسيط وإعادة النظر في إجراءات شروط اإلدراج داخل البورصة، يضاف إليها الحمالت الّتحسيسية

 
 
 
 
 
 
 
 

 سيقدم للوزير األول عبد املالك سالل خالل األيام القادمة

 )املحور(دفتر شروط جديد لفتح رأس مال املستثمرات النموذجية قريبا

 

شرعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري في تحضير دفتر شروط جديد، يحدد شروط فتح رأس مال 

ن أجل تمويلها وإعادة تأهيلها من جديد، حيث سيحافظ هذا األخير على مناصب املستثمرات الفالحية النموذجية م
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شغل العمال الحاليين املوجودين على مستوى هذه املستثمرات، في حين ستتم إعادة النظر في تشكيلة هذه املستثمرات 

نك الجزائري حول إنشاء بوتوزيعها حسب التخصصات، كما يتم التشاور بين وزارتي الفالحة واملالية والبنك الوطني 

  .مصغر لتمويل مشاريع الفالحين الصغار

كشف املدير املركزي بوزارة الفالحة، املكلف بالضبط وتنمية اإلنتاج الفالحي، شريف عماري، عن عمل وزارة الفالحة 

م تقديمه تعلى تحضير دفتر شروط جديد، يحدد من خالله شروط فتح رأس املستثمرات الفالحية النموذجية، حيث سي

للوزير األول عبد املالك سالل للنظر واملوافقة عليه خالل األيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن هذا املرسوم سيحافظ 

على مناصب شغل العمال الحاليين املوجودين على مستوى هذه املستثمرات التي كّونت أرضية أساسية للفالحة 

ل، مضيفا أن إعادة النظر في التشكيلة هذه املستثمرات سيتم توزيعها حسب الجزائرية ـ حسب املتحدث ـ منذ الستقال

التخصصات دون أن يعطي تفاصيل أكثر. وقال شريف عماري، إنه نظرا للجهود املبذولة من طرف الحكومة، ما زالت 

فيما  هم، خاصةالسياسة املنتهجة منذ سنوات يتم العمل وفقها، خاصة فيما يتعلق بمرافقة ودعم الفالحين وتأطير 

يتعلق باقتصاد مياه السقي واألعالف والحبوب. وفيما يخص املستثمرات الكبرى، قال شريف عماري في اتصال خص 

، إن املستثمرات الفالحية النموذجية الكبرى تخص استصالح األراض ي، وكل ش يء مبني على «املحور اليومي»به 

اكات مع املؤسسات العمومية وفق القانون املعمول به، مشيرا استثمارات الخواص، سواء لوحدهم أو بعد إقامة شر 

باملائة، أما األجانب فيخضعون إلى قاعدة الستثمار  34باملائة والشريك على  66إلى أن املؤسسات األم تحصل على نسبة 

واسع  نما كانت محّل جدلإن هذه القاعدة ل تعتبر عائقا أمام املستثمرين األجانب في الفالحة، بي»باملائة، قائال  51/49

وفيما يتعلق بتمويل مشاريع «. سنوات عن تطبيقها 5لدى بعض املستثمرين األجانب الذين طالبوا بإلغائها منذ قرابة 

الفالحين الصغار، أكد املتحدث ذاته أنه يتم التشاور حاليا مع البنك الوطني الجزائري ووزارة املالية، من أجل إنشاء 

لتمويل مشاريع الفالحين الصغار، وسيتم الرد من طرف الجهات املذكورة سلفا خالل األشهر  مؤسسة بنكية صغيرة

القادمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الستثمارات الكبرى للفالحين يتم تمويلها من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية، 

 ن.وهذا األخير ل يسمح بتمويل املشاريع الصغيرة للفالحي

 لصندوق الوطني للتعاون الفالحيمدير ا

 )املحور(باملائة 18نسبة التأمينات ال تتعدى  :شريف بن حبيلس

 

أبرز املدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفالحي شريف بن حبيلس أمس، بغليزان أن نسبة التأمينات الفالحية عبر  

  .تأمينية للصندوق باملائة من رقم األعمال اإلجمالي للفروع ال 18الوطن ل 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»كلم شرق غليزان( ـ أن إقبال الفالحين على التأمينات الفالحية 

الصندوق والحمالت اإلعالمية والتحسيسية لفائدة الفالحين ومربي املواش ي، إل أن اإلقبال على  والتسهيالت التي وفرها

باملائة من مجموع  10بعدما كانت نسبة التأمين خالل السنتين األخيرتين تقارب « ل يزال محتشما»التأمين الفالحي 

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

اإلشتراكات وصول للتخفيضات في العقود التأمينية الفالحية نباتية كانت أو حيوانية إل أن نسبة قليلة منهم تقدمت 

 .«للصندوق للحصول على تأمين

 2016حقال نفطيا جديدا سنة  32الشركة استكشفت 

 )املحور اليومي(واالستحواذ على أسواق جديدة« اطراكسون»مليار دوالر لتطوير استثمارات  70
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 2020تتجه الجزائر نحو تحقيق الكتفاء الذاتي واألمن الطاقوي في الغاز والفوسفات فضال عن الوقود آفاق سنة 

والستحواذ على أسواق جديدة، من خالل تسطير استراتيجية مدروسة وفعالة تشمل مشاريع استثمارية ضخمة تخص 

حقال نفطيا جديدا،  32ومخصصة لستكشاف  2016مليار دولر سجلت سنة  70لطاقة بما يزيد عن قيمة قطاع ا

مشاريع لتحويل الفوسفات بداية من مارس املقبل، لخلق قاعدة مهمة  4ومشاريع في قطاع الصناعة، على غرار أهم 

   .مليون طن 15إلى  2019من هذه املادة يصل إنتاجها سنة 

 2016اكتشافا خالل سنة  32أمين معزوزي أن املجمع سجل أزيد من  «سوناطراك»املدير العام لشركة  أبرز الرئيس 

باملائة من استثمارات املجمع للبحث واستكشاف وتطوير الحقول  70، حيث خصصت نسبة 2015في  22مقابل 

ى واستهداف أسواق جديدة، إضافة إل النفطية لرفع اإلنتاج بما يحقق الكتفاء الذاتي والتوجه نحو تصدير أقوى للغاز 

هذا الهدف فاستثمارات املجمع تركز كذلك على زيادة اإلنتاج وتطوير الحقول النفطية وتمييع الغاز وتكرير وتثمين 

املنتجات النفطية والغازية وكذا التسويق وكسب زبائن جدد. كما أكد ذات املسؤول في حديث تم نشره في تقرير حول 

، على استمرار سوناطراك في «مجموعة أوكسفورد لألعمال»للمجمع البريطاني للخبرة القتصادية  2016الجزائر لسنة 

مليار دولر للسنوات الخمس القادمة  70سياسة تطوير استثماراتها رغم تراجع أسعار البترول، حيث خصصت أزيد من 

للبلد والحفاظ على سمعته كبلد مصدر  بهدف زيادة احتياطاتها في الجزائر وفي الخارج وضمان األمن الطاقوي 

ي وشدد ذات املتحدث ف«. سنلجأ إلى التمويل الذاتي ألجل إنجاز هذا البرنامج الستثماري »للمحروقات األولية، بقوله 

سياق تصريحه، على أن املجمع يركز أهدافه وأولوياته في كيفية ضمان األمن الطاقوي للسوق الوطنية، كاشفا في هذا 

لتستعيد بها  2020ثالث محطات لتكرير البترول في شمال الجزائر، ستدخل حيز الستغالل آفاق سنة  الصدد عن

دورها التاريخي ومكانتها كمصدر للوقود. ومن جهته، كشف وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب على هامش 

حطات التكرير، عن التوقيع على أربعة مراسم التوقيع بين مجمعين تابعين لوزارته ومؤسسة سوناطراك لصيانة م

مشاريع ضخمة لتحويل الفوسفات مطلع شهر مارس املقبل، والتي من شأنها مضاعفة اإلنتاج الوطني من مليون طن 

، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا املشروع الستراتيجي كان مبرمجا منذ سنوات، 2019مليون طن في غضون  15إلى 

ده لوزارة الطاقة سابقا واليوم يعود إلى وزارة الصناعة واملناجم، وحان الوقت لتجسيد هذا لكنه تأخر بسبب إسنا

مما سيعطي دفعا جديدا ومكانة قوية لبالدنا في مجال إنتاج الغاز والفوسفات.  -املشروع املهم على أرض الواقع حسبه

معزوزي استنادا إلى اإلدارة األمريكية  وفي رده عن سؤال حول اآلفاق الخاصة بالغاز الصخري في الجزائر، أوضح

أن البلد يحتل املركز الثالث في العالم من حيث املوارد املسترجعة تقنيا للغاز  2013للمعلومات الطاقوية نشر سنة 

درج في الوقت الحالي تطوير املوارد الخاصة  707الصخري بـ 
ُ
تريليون قدم مكعب، إل أنه اشار إلى أن سوناطراك لم ت

 .از الصخري ضمن جدول أعمالها، حيث إن هذا النوع من الطاقات محل تقييم حاليا ل غيربالغ

 

 

 

 

 :تجميعا لإلمكانيات للفوز باملناقصات والصفقات

 )املساء(ينشئون مجمعا لتكنولوجيات اإلعالم « أنساج»مستفيدون شبان من 

إلى وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم  ، دعوة«أنساج»وجهت الجمعية الوطنية للشباب املستفيدين من قروض 

نش ئ املجّمع أ«. نوميديا تيليكوم كوربيايشن»والتصال السيدة هدى إيمان فرعون، لعتماد املجمع الجديد تحت اسم 

آخرين من أبناء الجالية الوطنية املقيمة في املهجر، بهدف  08شابا ممن استفادوا من القروض، و 25مؤخرا من طرف 
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سات الصغيرة التي كانت تعاني من اإلفالس بسبب عدم استفادة أصحابها من مناقصات خالل السنوات دعم املؤس

 .املاضية لضعف إمكانياتها

 ضيافات نسيم« أنساج»كشف أمس رئيس الجمعية الوطنية للشباب املستفيدين من قروض  

عملية تسيير الفدرالية الوطنية للشباب  ، أن فكرة إنشاء املجمع تمخضت بعد فشل الجمعية في مواصلة«املساء» لـ  

رغم أن الفكرة كانت مقترحة من طرف الجمعية، ليتم تحويل العمل « أنساج»املستثمرين بعد أن عاد التسيير إلدارة 

مكتبا للشباب املستثمرين، إلى السهر على إنشاء مجمع وطني في مجال خدمات تكنولوجيات اإلعالم  53الذي تم عبر 

؛ بهدف جمع كل اإلمكانيات املادية والبشرية في مؤسسة «نوميديا تيليكوم كوربيايشن»لذي اختير له اسم والتصال، ا

 .ذات أسهم، مفتوحة على كل الشباب املستثمرين، الذين ينوون الدخول في شراكة مع املجمع

 25ان عتاد وتجهيزات بقيمة ماليير سنتيم، مع ضم 5واستنادا إلى تصريح ضيافات، فقد تم رفع رأس مال املجمع إلى  

والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وهي « أنساج»مليار سنتيم، وهو ما تم اقتناؤه بعد الستفادة من قروض 

تحت غطاء املجمع، بالتشارك في العتاد والستفادة من الخبرة للفوز بصفقات  اإلمكانيات التي تسمح للشباب املنضوين 

 .عبر كل بلديات الوطن

بخصوص الشبان املهاجرين املنضمين للمجمع لالستفادة من خبرتهم امليدانية في كبرى املؤسسات واملجمعات األوربية،  

أشار ضيافات إلى أن العمل امليداني للشباب املستثمرين، كشف نقص خبرتهم في عدة مجالت، ليتم التصال بعدد 

بخبرتهم( في نشاط املجمع، وتم قبول طلباتهم )ا على العودة والستثمار من أبناء الجالية الوطنية املقيمة في املهجر، لحثه

 .مباشرة

على صعيد آخر، تم مؤخرا التوقيع على مجموعة من عقود الشراكة والتعاون مع جمعيات شبانية متخصصة في 

على  ا يسمح بالردتكنولوجيات اإلعالم والتصال باألردن، إلنتاج برمجيات وتطبيقات عربية بمحتوى جزائري، وهو م

طلبات املتعاملين في سوق الهاتف النقال، يقول ضيافات، مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدتها الجمعية أثبتت أن العجز 

املسجل في سوق التصال، يخص عدم توفر تطبيقات وبرمجيات تتماش ى وطلبات الزبائن املتعاملين، لهذا الغرض تم 

هذه الحلول التكنولوجية  تفاد من خبرتهم وتدريب املستثمرين الجزائريين على التصال بمستثمرين أردنيين لالس

    .بمحتوى محلي

، تطمح إلى تشجيع الشباب في باقي النشاطات القتصادية، «أنساج»الجمعية الوطنية للشباب املستفيدين من قروض  

مكانيات املادية والبشرية في مؤسسة إلنشاء مجمعات صناعية )كل حسب نشاطه(؛ قصد توحيد الجهود وجمع كل اإل 

     .واحدة ذات أسهم، تسمح لهم بشراكة في العتاد والفوز باملناقصات

عن الدعوى املرفوعة إلى وزيرة قطاع البريد وتكنولوجيات اإلعالم والتصال، أشار محدثنا إلى أن الحوار كان مفتوحا 

ية الكبرى، على غرار اتصالت الجزائر، والعمل مع في وقت سابق مع الوصاية؛ قصد تشجيع املؤسسات القطاع

  .«غير أن باب الحوار أقفل في الفترة األخيرة، ولم نتمكن من إيصال اقتراحاتنا إلى الوصايا»املؤسسات الصغيرة، 

 

 

 بعد لقاء مع السفير

 )املساء(متعاملون في السياحة يستكشفون فرص التعاون بإثيوبيا في أفريل 

ووكالت تعمل في مجال السياحة على موعد مع تنقل إلى إثيوبيا في أفريل املقبل، لبحث إمكانية  سيكون متعاملون 

اقتراح منتوج سياحي لهذا البلد على الزبائن الجزائريين. وتم التفاق على هذا التاريخ بعد لقاء جمع هؤلء مع السفير 
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الله الفرص املتاحة في هذا املجال، الذي يمكنه تدعيم اإلثيوبي بالجزائر سولومون أبيبي في األيام األخيرة، عرض خ

 .العالقات الثنائية بين البلدين

وتسعى إثيوبيا إلى وضع أسس عالقات تعاون جديدة مع الجزائر، بعد فتح سفارة لها ألول مرة في العام املاض ي. وحضر 

الجتماع بنظيراتها اإلثيوبية وكذا تنظيم لقاء  وكالة سياحية، اقترح عليها السفير  15اللقاء املنظم بمقر السفارة حوالي 

مع وزير السياحة اإلثيوبي خالل تنقلهم إلى أديس أبابا، مع إمكانية توسيع العملية إلى متعاملين آخرين قد يبدون 

 .اهتمامهم بهذه الوجهة املجهولة لدى الجزائريين

من إمكانيات سياحية بهذا البلد كانت مدهشة، وحسب ممثلي بعض الوكالت الحاضرة في اللقاء، فإن ما تم عرضه 

بالنظر إلى ثرائها وجمالها، سواء كانت طبيعية أو معالم تاريخية لسيما ذات العالقة بالحضارة اإلسالمية كمسجد 

  .النجاش ي

جلس بجائزة أفضل وجهة سياحية في العالم لتنوعها الطبيعي والبيئي والتاريخي من قبل امل 2015وفازت إثيوبيا في 

التي عرفت طريقها إلى النجاح في بلدان عديدة « السياحة الحالل»األوروبي للسياحة والتجارة. وتسعى إلى تطوير فكرة 

في السنوات األخيرة، بالنظر إلى ارتباطها بالتاريخ اإلسالمي من حيث املوقع واإلرث الحضاري املشترك. ومن أهم مواقع 

كنيسة محفورة في الصخور تعود إلى  11بيال الواقعة في شمال إثيوبيا وتشتهر بوجود التراث العالمي في إثيوبيا بلدة لي

القرن الثاني عشر امليالدي. ومدينة هرر التاريخية في شرق إثيوبيا وهي مفترق طرق تجارية رئيسية ومركز للتعليم 

فاسيليداس وأكسوم التي  مبراطور اإلسالمي. إضافة إلى منطقة جوندر حيث توجد الهياكل اإلمبراطورية ومنها قصر اإل 

تشتهر بوجود أطول مباني في العالم، أواملسالت، والتي يقول الخبراء إنها نصبت كمعالم بارزة، فضال عن جبال سايمين 

التي تمثل الحديقة الوطنية في شمال إثيوبيا وهي موطن لبعض أندر الحيوانات على وجه األرض، وشاللت النيل األزرق 

 .ر والغابات الستوائية وحديقة الحيوانات املفتوحة في هواسافي بحر دا

 

 

 محطات توليد الطاقة الشمسية

 )املساء(الحكومة تصادق على شروط اإلعالن عن املناقصة 

تمت املصادقة خالل مجلس للحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد شروط اإلعالن عن املناقصة الوطنية والدولية 

ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، حسبما صرح به يوم الخميس، وزير  4.000الخاصة بإنتاج وتوزيع 

الصناعة واملناجم السيد عبد السالم بوشوارب، على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين سوناطراك 

ربعاء، على مرسوم مجلس الحكومة قد صادق يوم األ »ومجمعين صناعيين عموميين، أوضح السيد بوشوارب، أن 

ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة  4.000تنفيذي يحدد شروط اإلعالن عن مناقصة خاصة بإنتاج وتوزيع 

  .«الشمسية

وكان وزير الطاقة السيد نور الدين بوطرفة، قد صرح في تدخل له خالل الصالون الدولي للطاقات النظيفة والطاقات 

( الذي عقد في أكتوبر الفارط بوهران، أنه سيتم اإلعالن لحقا عن مناقصة 2016إيرا )املتجددة والتنمية املستدامة 

إلنجاز منشآت لتوليد الكهرباء من خالل الطاقات املتجددة سيما منها الشمسية من أجل إنجاز استثمارات في املجال 

  .الصناعي

ك واملجمعين الصناعيين العموميين أكد السيد ومن جهة أخرى وخالل مراسم التوقيع على اتفاقين مبرمين بين سوناطرا

بوشوارب، أنه سيتم التوقيع على أربعة مشاريع كبرى لتحويل الفوسفات في مارس املقبل، لترتفع بذلك طاقة تحويل 

   .2019مليون طن في آفاق  15هذه املادة من مليوني طن حاليا إلى 
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 بنوك/مالية
 

 

 تعاون/وشراكة
 

 

 تجارة 
 ع بضعف أسعارها وتجار يكذبون على الزبائنمالبس تبا

 )الشروق أونالين(هكذا تحّول "الصولد" إلى أكبر عملية احتيال

 

إقبال غير مسبوق للمواطنين على تخفيضات "الصولد" لم نرى له مثيال في األعوام السابقة، لدرجة أن الطريق الرابط 

لت حركته ولساعات في ي
ُ

وم انطالق عملية "الصولد" األربعاء، بعد تدفق املواطنين بين العاصمة والدار البيضاء، ش

أفرادا وجماعات على مختلف املراكز التجارية، قادمين من مختلف وليات الوطن. رغم أن كثيرا من التخفيضات لم 

تناول، أما بعض محالت العالمات املعروفة تحايلت على املشترين، حيث رفعت سعر منتجاتها أياما ق
ُ
ل بتكن في امل

 .الصولد ثم أجرت تخفيضات زهيدة عليها

الشروق" تنقلت الخميس، الى املركز التجاري لباب الزوار لستطالع الحدث، فتفاجأنا باإلقبال الكبير للعائالت، لدرجة "

لن تجد مكانا لركن سيارتك بعد ساعات من البحث، حيث اضطّر كثير من املواطنين لركن مركباتهم باألحياء املجاورة 

لمركز التجاري، أّما عن التخفيضات فما لحظناه ل يعكس أبدا الهدف من هذه العملية، فوجدنا تخفيضات ُمغرية ل

باملائة، ولكن على مالبس لم تعجب زوار املركز، فحسب بعضهم "الصولد شمل املالبس البسيطة التي  50وصلت الى 

 ."..ُيبعلتجذب الهتمام، وبعضها معروض منذ سنتين باملحالت ولم 

 

دخلنا بعض محالت بيع مالبس املاركات العاملية خاصة الفرنسية، فالحظنا عرضها تخفيضات غالبيتها لم تتعدى الـ 

العاصمة، فهو أعجبه "جاكيت" ُمدّون عليها سعر التخفيض  باملائة، لكن الخطير حسبما كشفه لنا أحد الشباب من 20

آلف  8ألف دج، وعندما دخل ليجربها اكتشف تسعيرتها الحقيقية والتي نس ي البائع ازالتها وهي  13آلف دج بدل  9

ات حدج، وبالتالي البائع تحايل على الزبائن ورفع األسعار بدل خفضها..؟. والظاهرة جعلت بعض الشباب يدشنون صف

 .فايسبوكية لفضح البائعين املتالعبين باألسعار، ووعدت الجهات املختصة بمعاقبتهم في حال تم كشفهم وبالدليل

http://www.echoroukonline.com/ara/files.php?file=2014/unnamed_605280257.jpg
http://www.echoroukonline.com/ara/files.php?file=2014/unnamed_605280257.jpg
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بحذافيرها، فخفضت األسعار حتى النصف، فبعض األحذية الشتوية والتي  "ومحالت أخرى طبقت عملية "الّصولد

قيقة كان كبيرا جدا، لدرجة شاهدنا تدافعا على دج. أما اإلقبال فح 2500دج خفضت حتى  4500كانت تباع حتى 

تسديد الثمن بأحد املحالت والجميع يحمل أكثر من كيسين للمالبس، وهو ما يطرح أسئلة عدة عن التقشف الذي 

 !..يتحدث عنه الجميع في الجزائر

سب ا تبحث عنه، وحنوال شابة حضرت رفقة صديقتها من ولية البويرة، ولكن التخفيضات التي وجدتها لم ترتق مل

أغرمت" بمعطف شتوي رأته باملركز  " املالبس التي شملها الصولد لم تعجبني.."، أما راضية من العاصمة فقد"قولها 

آلف دج، فانتظرت حتى يوم الصولد لشرائه أمال في تخفيض ثمنه، لتكتشف أن ثمنه بقي ثابتا،  9منذ شهر وسعره 

 .ها" حسب تعبيرهافاضطرت لشرائه حتى ل "يبقى في قلب

  

 رئيس الجمعية الوطنية لحماية املستهلك مصطفة زبدي

 تجارنا ال يملكون ثقافة "الصولد" وغايتهم الربح السريع

 

 
 

طنية لحماية املستهلك، مصطفى زبدي، تلقيهم شكاوي من املواطنين بخصوص عمليات احتيالية أكد رئيس الجمعية الو 

من طرف بعض البائعين، مع انطالق عملية البيع. وهو أمر مؤسف حسب تعبير املتحدث، ودليل على غياب ثقافة 

 .يضمحال فقط في العاصمة طلبت رخصة البيع بالتخف 60"الصولد" لدى تجارنا، والدليل أن 

السبت، فاملمارسات الحتيالية من بعض التجار أثناء موسم "الصولد"  "وحسب تصريح املتحدث في اتصال مع "الشروق 

اسابيع وهي مدة استمرار عملية "الصولد"، وهذه  6تعودنا عليها كل سنة، وهدفها تعويض خسائر السنة بأرباح 

الدنا.. كما يتأسف كون أعوان الرقابة ليس بإمكانهم ضبط جميع املمارسات ل تشجع ترقية هذه العملية التجارية في ب

 .أسابيع فقط 6املخالفات خالل 

 :رئيس جمعية التجار والحرفيين الطاهر بولنوار 

 "حجز سلع املحالت املتحايلة في تطبيق "الصولد
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أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن البائعين املتحايلين في عملية البيع بالتخفيض 

يتعرضون لعقوبات قد تصل لحجز سلعهم، وفرض غرامات عليهم، ومعتبرا في اتصال مع "الشروق" أن القانون املنظم 

، يضبط نشاطات البيع بالتخفيض وُيحدد شروطه. وأي مخالف 2006جوان  18الصادر في  06-215ذا النشاط له

 .يتعرض الى عقوبات صارمة

 يقظة
 الشروق" دخلت عاملهم ووقفت على يومياتهم الشاقة"

 الشروق أونالين() البطالةحّمالون بشهادات جامعية لالنتقام من 

وية ليجنوا راحة بال كبيرة، يفتكون رزقهم بعرق جبينهم يعملون من املهد إلى اللحد، يعملون بأجور زهيدة وبأجساد ق

يحملون كل ش يء يجدونه أمامهم الخضر والفواكه.. علب املواد الغذائية.. اآلجر والقرميد وأكياس اإلسمنت.. إّنهم 

قارة لدى كثير من الجزائريين الشرفاء الحّمالون، مهنة يعتقد الكثيرون أنها انقرضت، لكنها في واقع األمر ل تزال 

 .الرافضين مّد يدهم للناس

الشروق اليومي" استأذنتهم لدخول عاملهم ووقفت على يومياتهم الشاقة ومشاكلهم الصحية وحرمانهم من الحماية "

خضر ة لبيع الالجتماعية وغيرها من األمور الخفية األخرى وذلك من خالل جولة قامت بها إلى سوق الكاليتوس بالعاصم

 .والفواكه بالجملة

    !حملة شهادات جامعية في مقدمة الحّمالين

رت لهم كل املؤسسات التي 
ّ
سفيان، محمد، إبراهيم وغيرهم كثيرون شباب احتضنهم سوق الكاليتوس بعد أن تنك

ختلفة، إل أنهم طرقوها رغم الشهادات العليا التي يحملونها ورغم تخرجهم من الجامعات الجزائرية في تخصصات م

 .فضلوا امتهان التعتيل وكسب لقمة حالل بدل النحراف أو السرقة أو البقاء حبيسين للبطالة

سنوات  3عاما وهو يروي لنا كيفية التحاقه بهذه املهنة منذ  28تفاجأنا كثيرا ونحن نستمع لسفيان البالغ من العمر 

ه خريج جامعة الجزائر في تخصص ال
ّ
علوم السياسية والعالقات الدولية، فبعد التخرج أودع عديد تقريبا، سيما وأن

امللفات لكن في كل مرة ل تكلل محاولته بالنجاح، ما جعله يقبل على مهنة التحميل في سوق الكاليتوس ضمن عمل 

 .يومي يتقاض ى عليه أجرا زهيدا

ن الذي التقيناه بعين املكان، مؤكدا أ سفيان ليس وحده يقول محمد مجبر رئيس اللجنة الوطنية ملمثلي أسواق الجملة

املهنة ليست سهلة عليهم لكنها تبقى أفضل حّل في ظل استفحال البطالة واآلفات الجتماعية وهي تفتح بيوتا لكثير منهم 

 .استطاعوا من خاللها تأسيس أسر والتكفل باحتياجاتها
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ع وخجول في الثالثين من العمر أنهى تخصصه إبراهيم أيضا خريج جامعة الخروبة للعلوم القتصادية شاب متواض

منذ سنوات قليلة وبعد أن كان يعمل في املهنة بصفة موسمية خالل دراسته وجد نفسه منغمسا فيها بعد التخرج 

 .لنعدام فرص العمل في كل املؤسسات الذي أودع طلباته على مستواها

لكل يحمد هللا على هذه الفرصة وإن لم تكن دائمة ومستقرة والجميل في كل هؤلء الجامعيين أّنهم متقبلون لواقعهم وا

  .وعند مستوى تطلعاتهم، لكن الرزق الحالل يغنيهم عن كل التأففات

 ..حّمالون في الستين من العمر 

رغم تقدم العمر بعدد من الحّمالين وتخطيهم عتبة الستين، إل أنهم ل زالوا ينشطون، حيث رأيناهم في غدو ورواح ل 

ون يعملون بروح شباب في العشرين وإن كانت مظاهر التعب والشقاء مرسومة على وجوه معظمهم يك
ّ
ون ول يمل

ّ
ل

 .وعالمات الشيب غزت لحاهم وشعر رؤوسهم

عاما فإن العمل ل يعرف عمرا متى توفرت الصحة الجيدة. ويضيف املتحدث  63وحسب عمي موس ى البالغ من العمر 

ب فجسمي تعّود على النشاط ولست الوحيد هنا، حيث يوجد معي أشخاص شارفوا على "الحمد هلل ل أشعر بالتع

 ."السبعين ورغم هذا ل زالوا يعملون 

 األجسام والحمير والعربات.. كل الوسائل مباحة لرفع األثقال 

تأجر يس يعتمد الحّمالون على وسائل مختلفة في عملهم، فبينما يفضل كثيرون أجسادهم والعتماد على أنفسهم،

 .دج لليوم الواحد 150آخرون عربات صغيرة يضعون فيها السلعة والصناديق وتبلغ قيمة تأجير العربة 

قناطير في الدفعة الواحدة،  5وحسب الكثيرين فإن العربة تساعدهم على رفع كمية أكبر من السلعة تصل إلى حدود 

 .حنات أو في مربعات البيع بالسوق عوضا عن النتقال بعدد محدد من الصناديق لتصفيفها في الشا

وكشف لنا حّمالون آخرون في أسواق الخضر بالبليدة عن استعمالهم للحمير في هذه املهمة بدل تأجير عربة يوميا، 

 .حيث يحملون كميات عليهم وينقلونها ألصحابها

ة آخرون بديال عن أجسامهم لحمل الصناديق، فقد يخسرون ب
ّ
عض الوقت لكنهم يعملون وعلى عكس هؤلء ل يرض ى قل

    .بأريحية أكثر حسب تصريحاتهم

 دج 1500عمل دؤوب من الرابعة صباحا إلى الثالثة مساء مقابل  

يلتحق أغلب الحمالين بمواقعهم ابتداء من الرابعة صباحا حيث يصطفون عند مدخل السوق وفي رواقه الكبير على 

قق بالنسبة للبعض، غير أن األمل يبقى قائما لديهم إلى ساعات أمل الظفر بعمل في ذلك اليوم، وهو ما قد ل يتح

 .متأخرة ولو قبيل انتهاء الدوام بساعات

وعن هذا يقول سفيان "الظفر بزبون ليس سهال ويتوقف على معرفتك بالناس والتجار وكذا تفانيك في العمل ومع 

 ."الوقت تكتسب سمعة لديهم ويطلبونك بالسم بعد أن يتعاطفوا معك

 1000وعلى مدار عشر ساعات كاملة ينهمك العمال في رفع وتصفيف الحمولت في الشاحنات ليجنوا في آخر اليوم بين 

 .دج1500دج إلى 

دج  6000دج إلى  5000شباب ويتقاضون عنه  3وحسب محمد مجبر، فإن تفريغ حمولة مركبة كبيرة يشترك فيه 

 .تقريبا دج 2000يتقاسمونها بما يجعل كل واحد يحصل على 

  

 مشاكل صحية بالجملة والتأمين الجتماعي منعدم
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يشتكي مع مرور الزمن أغلب العاملين في تحميل السلع وتفريغها من آلم في الظهر والصدر بحسب شهادات حية لهم، 

صل فوذلك نظرا لألثقال التي يرفعونها وكذا للبرد الشديد الذي يتعرضون له في ساعات الصباح الباكر، سيما في 

 .الشتاء

كل هذه األمراض يواجهون أعباءها لوحدهم في غياب الحماية والتأمين الجتماعي، على اعتبار أنهم مستقلين ماعدا 

 .عدد يعد على األصابع استفاد من التأمين ألنه يعمل بشكل دائم ومستقر

 لم يقبلوا عليها بعضهم عن جهل والبعض ورغم أّن الضمان الجتماعي بادر في املدة األخيرة بصيغة تحمي هؤلء، إل أنهم

 !اآلخر عن استهتار وتماطل

  

 حّماال في سوق الكاليتوس فقط 200 

شاب في مهنة شحن وتفريغ الحمولة من مختلف األعمار  200كشف محمد مجبر أن سوق الكاليتوس يعمل به حوالي 

عدهم على العمل، كما أّن التجار يعزفون عن تفوق الستين، نافيا وجود أطفال أو قصر ألن بنيتهم الجسدية ل تسا

 .خدماتهم التي ل تؤدي الغرض املطلوب، فالجميع يبحث عن يد عاملة مميزة وذات مردودية عالية

 لكشف عن نموذج جديد بسيدي رزين هذا اإلثنين

 ألف قارورة يوميا 700الثلوج ترفع الطلب على غاز البوتان إلى 

 ج" إلنشاء مؤسسات مصغرة لتركيب سيرغازاتفاقية بين "نفطال" و"أونسا

يستفيد الشباب الراغب في إنشاء مؤسسة ُمصغرة ُمختّصة في تحويل املركبات نحو سيرغاز عن طريق قرض أونساج 

مستقبال، من تكوين متخصص في مراكز نفطال للتحويل، مع إمكانية ضم طلبياتهم للخارج للتزود بقارورات سيرغاز إلى 

أشخاص تقدموا بطلب إنشاء مؤسسة مصغرة  10يضمنون شراءها بأسعار مخفضة. كما يضمن أول طلبيات نفطال، ف

 ."مرافقة مجانية من نفطال، وذلك بعد إمضاء األخيرة اتفاقية مع املؤسسة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج

ل دفها تحفيز السائقين على التحو وحسب ما كشفه املكلف باإلعالم بنفطال، جمال شردود لـ"الشروق"، فإن العملية ه

لسيرغاز  مركز تحويل جديد  36لوقود سيرغاز. وتسعى الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع املواد النفطية، إلى إنشاء 

ألف سيارة، مع السعي لتحويل مليون سيارة للسير بالغاز في آفاق  340مركزا الحالية، بغرض تحويل قرابة  30تضاف لـ

2030. 

دث، عن تسجيل نقص في استهالك الجزائريين للوقود مؤخرا، مقارنة باستعمال سير غاز، وقال "سجلنا وكشف املتح

، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع في الطلب على "2017 باملائة في  40، لتصل إلى 2016باملائة في  20زيادة في استهالك سيرغاز بـ

ألف قارورة في اليوم،  350في األحوال العادية توزع نفطال قارورات غاز البوتان، بسبب سوء األحوال الجوية، فحسبه، 

 .ألف قارورة يوميا 700و 580لكن الطلب تضاعف مرتين بسبب الظروف املناخية ووصل حدود 

مراكز تعبئة مصغرة بكل من عين الدفلى،  7وملواجهة هذا الطلب الكبير خصوصا عند انقطاع الطرق، أنشأت نفطال 

تنة، بوقاعة بسطيف، سوق الثنين ببجاية، وبكل من وليتي الشلف وتيزي وزو، حيث تعبئ جيجل، منطقة أريس ببا

 .قارورة يوميا 1000 هذه املراكز 

وبإمكان املواطن الحصول على قارورة أو اثنتين فقط من هذه املراكز، إلى حين فتح الطرق املغلقة، كما استفادت 

ألف  200عمل في أوقات الشدة، كما دعمت نفطال السوق بمليون والبلديات من مخزون استراتيجي للقارورات يست

. وكشف شردود عن إطالق قارورة غاز بوتان جديدة شكال ونوعية غدا الثنين، انطالقا 2016قارورة جديدة في سبتمبر 

 .من مركز سيدي رزين ببراقي بالعاصمة
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، 2030منها في إطار آفاق الشركة لعام  6ي محطة خدمات انطلقت األشغال ف 136وكشف املتحدث عن مشروع إنجاز 

وهي محطات تتواجد على مخارج املدن، هدفها تقليل الضغط على محطات الخدمات داخل النسيج الحضري، وميزتها 

ستخضع  750محطة خدمات حضرية من أصل  300أنها محطات لتوزيع وتخزين الوقود. في وقت جددت نفطال 

، والنطالق في انجاز محطات جديدة، والبقية تأخر 42ة للطريق السيارة من أصل محط 28إلعادة تهيئة، مع تجديد 

 .انجازها بسبب مشاكل على ملكية األراض ي

 10، وحسب شردود " الحتياطي الحالي للتخزين ل يتجاوز 2020وتسعى نفطال لرفع قدرات تخزين املؤسسة لغاية 

". وبخصوص البطاقة اإللكترونية لستهالك الوقود، فأكد ذات يوما 30أيام، ونسعى للوصول لحتياط تخزين يبلغ 

 .املتحدث أنها تخضع للتجربة، ومن املنتظر اطالقها خالل الفصل الثاني للسنة الجارية

  

 2030نفطال ترفع حجم تسويقها للغاز املميع إلى مليون طن سنويا آفاق 

املؤسسة تسعى لرفع كمية تسويقها للغاز املميع إلى قال املدير الجهوي ملؤسسة نفطال لسعيدة شقوفي محمد، أن 

ألف طن من هذه املادة، مضيفا إن نفطال تشجع  340، حيث تسوق حاليا حسبه 2030مليون طن سنويا مع آفاق 

على استعمال مادة سيرغاز في املركبات بدل عن البنزين في مسعى لتقليص فاتورة استيراده من الخارج من جهة وللحفاظ 

 .لبيئة، اعتبارا أن الغاز غير ملوثعلى ا

املتحدث أضاف لـ"الشروق" بأن مضخات التزويد بسيرغاز توجد واحدة في كل خمس محطات وقود وتسعى املؤسسة 

من أجل توفيرها عبر أكبر قدر ممكن من املحطات لضمان وفرتها للمواطن، خاصة وأن اإلقبال متزايد على تركيب 

ع الذي شهدته أسعار البنزين واملازوت. وقال ذات املسؤول أن نفطال تقترح تكوين قارورات سيرغاز بعد الرتفا

املستفيدين من ورشات تركيب قارورات سيرغاز في إطار أونساج من أجل تمكين املركبين من تقنيات العمل على أن 

 .تكون ثمة مجانية التكوين للعشرة األوائل

 

 ء العالقينوحدات الجيش والدرك تواصل تدخالتها إلجال

 )الشروق أونالين(قتلى.. موظفون بال أجور ومرض ى مرعوبون بسبب الثلوج

تسببت الضطرابات الجوية والثلوج املتساقطة مؤخرا، في أزمة سيولة نقدية في أغلب املكاتب البريدية، خاصة تلك 

وصول شاحنات نقل األموال إليها،  املوجودة في الوليات املعزولة والقرى واملداشر التي تحاصرها الثلوج، وحالت دون 

 13كما أجلت مصالح الدرك والجيش والحماية املدنية والشرطة العديد من الحوامل واملرض ى وكبار السن، فيما عزلت 

 .ساعة املاضية 12ولية من الشرق ووسط وغرب البالد بسبب الثلوج املتساقطة خالل 

راكز واملكاتب البريدية العديد من وليات شرق البالد، وبعض وليات مست أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها امل

الوسط بسبب عدم تمكن شاحنات نقل األموال من الوصول إلى هذه الوليات، بسبب الطرق املقطوعة نظرا لكميات 

 .الهماألمطار والثلوج املتساقطة، وهو ما أثار موجة استياء وسط املواطنين الذين عانوا األمرين لسحب أمو 

وأكدت نشرية خاصة صادرة عن قيادة الدرك، السبت، إثر عودة الضطراب الجوي الذي بدأ الجمعة والذي مس 

متر، تدخل  800الجهة الغربية للوطن خاصة، والتي شهدت تساقطا كثيفا للثلوج على املناطق التي يزيد ارتفاعها عن 

 14طريقا وطنيا و 23ا الثلوج، وانقطعت عنها حركة املرور بـولية عزلته 13عناصرها رفقة أفراد الجيش ميدانيا مس 

 .طريقا، تربط وليات الشرق والغرب والوسط 37طريقا ولئيا أي بمجموع 

ويتعلق األمر حسب النشرية بكل من تلمسان، عين الدفلى، الجلفة، البليدة، البيض، األغواط، تسمسيلت، جيجل، 

ب" العابر إلقليم  1و 1لة، أما الطرق األكثر تضررا هي الطرق الوطنية رقم "سطيف، البويرة، تيزي وزو، بجاية، مي
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العابرة  33-30-15العابر إلقليم ولية البيض والغواط... الطرق الوطنية  47-أ06-06ولية الجلفة... الطرق الوطنية رقم 

 .ألقاليم ولية البويرة وتيزي وزو

جيش متواصلة بسبب استمرار التقلبات الجوية بالوليات الشرقية وحسب آخر بيان لوزارة الدفاع فإن جهود ال

وتساقط الثلوج، حيث تدخلت مفارز للجيش على مستوى املناطق املعزولة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة لفتح 

 .الطرق وفك العزلة على املواطنين، بتسخير آليات ومعدات ثقيلة لفتح العديد من املسالك والطرق الثانوية

حالة تدخل عبر مختلف محاور وطرق املواصالت لفائدة مستعملي  500وسجلت الوحدات املشكلة للدرك الوطني 

تدخل لحماية األشخاص واملمتلكات وإغاثة املنكوبين، حيث حطمت ولية سطيف، الرقم  400الطريق، وما يفوق 

 .اص وإغاثة املنكوبينتدخال لحماية األشخ 32تدخل عبر الطرق واملواصالت و 180القياس ي بـ

وحسب نفس النشرية فإنه على مستوى الطرق قامت وحدات الدرك بإقحام العديد من التشكيالت الثابتة واملتحركة،  

وهذا بتسخير اإلمكانات البشرية واملعدات التابعة للفرق اإلقليمية، وسرايا وفرق أمن الطرقات وكذا إمكانات وحدات 

ك الصعبة والنقاط السوداء، من أجل تنظيم وتسهيل حركة املرور وتوجيه مستعمليها إلى التدخل عبر املحاور واملسال

 .املسالك املفتوحة

وحطمت األرقام الخضراء الخاصة بالدرك الوطني والشرطة والحماية املدنية الرقم القياس ي في اتصالت املواطنين 

فيات، وكبار السن، والذين يعانون من األمراض املزمنة الطالبين للنجدة، خاصة فيما يتعلق بنقل الحوامل إلى املستش

 .عبر سيارات الدرك والشرطة والحماية املدنية ونقلهم إلى املستشفيات

شخصا  15أشخاص وإصابة  4حوادث مرور أسفرت عن مقتل  9وسجلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الختصاص 

 .بجروح متفاوتة الخطورة

  

 غربية للبالدالثلوج تحاصر املدن ال

 !قتلى وجرحى ومواطنون عالقون في الطرقات

تسببت الضطرابات الجوية التي ضربت عشر وليات غربية في وقوع حوادث مرور وانزلقات وغلق طرقات وفرض حصار 

بية قشامل على القرى واملداشر، فيما أدت بعشرات العائالت في باب الزوار إلى قضاء ليلة سوداء بعدما غمرت املياه أ

 20العمارات، وبمنطقتي افلو والشريعة وجدت عائالت نفسها عالقة بسبب الثلوج مع تسجيل إصابات متفاوتة لدى 

 .شخصا بسبب حوادث املرور

وتسببت كميات الثلوج املتساقطة على افلو واملناطق املجاورة لها، في انقطاع طرق وطنية أدت إلى وقوع شلل في حركة 

ن باملنطقة من التوجه إلى سكناتهم، فيما واصلت أزمة قارورات الغاز صناعتها الحدث، ما جعل املرور، وحرمت املاري

 .العديد من املداشر تعيش العزلة، كما تم تسجيل عدة حوادث مرورية

 .وعثرت مصالح الحماية املدنية لولية مستغانم على جثة مواطن ملقاة على حافة الطريق الجتنابي

ق" أن تساقط الثلوج شل أجزاء من الطرقات الوطنية والولئية لسعيدة، منذ أول أمس، وكشفت مصادر "الشرو 

وتضيف مصادرنا، أن الثلوج صعبت كثيرا حركة املرور عبر الطرقات الوطنية والولئية، خاصة على مستوى الطريق 

 .ليات الجنوب الغربيالرابط سعيدة بو  6الرابط ما بين سعيدة وتيارت والطريق الوطني رقم  92الوطني رقم 

كما فرضت الثلوج املتساقطة على سعيدة حصارا شبه كلي على سكان املناطق النائية. وقامت مصالح األمن املشتركة  

متمثلة في عناصر الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، والحماية املدنية، وقطاع األشغال العمومية وكذا مصالح 

حوادث سير وقعت على مستوى طرقات ومحاور  5وخلفت التقلبات الجوية  .الة الثلوجالبلديات املعنية، بعملية إز 
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بسبب  60وكذا الطريق الولئي رقم  19و 14الولية، إلى جانب تسجيل صعوبات في حركة السير عبر الطريقين الوطنيين 

 .حراف وانقالب عديد املركباتسنتيمترا، هذا ونجم عن سوء األحوال الجوية ان 40الثلوج التي وصل سمكها إلى نحو 

وشهدت، السبت، مدينة الشريعة السياحية بولية البليدة اآللف من املركبات والسياح الذين توافدوا للتمتع باملناظر 

الطبيعية والحلة البيضاء التي اكتستها الشريعة نتيجة التهاطل الكبير للثلوج على املنطقة غير أن مصالح الحماية املدنية 

جراء النزلق واللعب العشوائي الذي  شخصا بجروح متفاوتة الخطورة  20 أكثر من تدخل أصيب على إثره سجلت 

أدى إلى تسجيل إصابات أغلبها كانت في صفوف األطفال والشباب، كما علقت آلف املركبات على مستوى الطريق 

وال الجوية الرديئة التي صاحبها تساقط الكبير الرابط ما بين الشريعة ووسط مدينة البليدة بسبب األح 37الوطني رقم 

 .دركي لتأمين العائالت 200للثلوج وجندت مصالح الدرك الوطني أكثر من 

 


