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 ملخص

مال عتطرقت الصحف الوطنية الصادر لنهار اليوم إلى انعقاد مجلس اال 

السعودي الجزائري، الذي أسفر عن توقيع عدد من االتفاقيات ملشاريع 

استثمارية قدر عددها بثمانية، ليصل عدد مشاريع االستثمار الكلية بين البلدين 

 مليار دج. 1500تحويل الفوسفاط بقيمة  همها مشروعوأ شروعا،م 16 على

قية للشراكة فات، فأبرم اادمر  واضحعضو منتدى رؤساء املؤسسات، اما 

انها  املساء،في تصريح ليومية  والتعاون في مجال الخدمات السياحية، قال

  ستسمح باستقطاب السياح السعوديين.

 األجانباكة مع رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، ان مشاريع الشر  أكدومن جهته، 

جيدة وتخدم املؤسسات الجزائرية، لكونها تسمح بمشاريع  49/51وفقا لقاعدة 

رة. والخبمما يسمح بنقل التكنولوجيا وفي جميع املجاالت،  نبااألجشراكة مع 

 وهو ذات االمر الذي شدد عليه وزير الصناعة السيد بوشوارب.

مصنع  إقامةمريكية لصناعة الجرارات عن وفي السياق، تستعد الشركة اال 

. اما سفير جنوب افريقيا 2017عالماتها، وذلك قبل نهاية  أنواعلتركيب مختلف 

 ن التعاو  لتفعيلور، انه حان الوقت خالل زيارته ملجمع كوند أكدائر، في الجز 

السياق، قال املدير العام لـــ "  التبادالت. وفيوالشراكة بين البلدين ورفع حجم 

املغاربية لاليجار املالي"، ان املؤسسة مستعدة لتمويل تواجد املؤسسات الجزائر 

 .فريقيةاإل  األسواقفي السوق االفريقية وكذا تصدير منتوجاتها إلى 

رية الجزائ املشتركة األملانيةاللجنة  تجتمعفي مجال الشراكة واالعمال،  ودائما

همة في مجال وينتظر التوقيع على مشاريع مفيفري الجاري،  22و  21 يومي

 لسيارات و البناء.التغذية وا
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 الفتتاحيةا
 مارس املقبل 29إلى  27تنظيم أول منتدى للصناعة بالعاصمة من 

 )الفجر(رجل أعمال للنهوض بالصناعة الجزائرية  2000الحكومة تستعين بـ 

مارس املقبل، خالل منتدى الصناعة الجزائرية في املركز  29إلى  27من املزمع أن يجتمع رواد الصناعة الجزائرية من 

 .”اآلفاق الصناعية”للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، والذي سيحمل شعار  الدولي

رجل  2000نسخة منه، فسيضم هذا اللقاء أكثر من ” الفجر”وحسب البيان الصادر عن الجهة املنظمة، تسلمت 

 .أعمال، وسياسيين وخبراء اقتصاديين، منظمات حكومية ومنظمات أرباب العمل

الصناعة الجزائرية األول في فئته، يضيف البيان، كونه سيجمع بين القطاعات الصناعية الفعالة ويعد منتدى 

والشخصيات السياسية وخبراء االقتصاد، رؤساء منظمات أرباب العمل، في جو تبادلي اقتصادي من أجل املساهمة في 

ة قتصاد الوطي  ملعالجة الثغرات املستمر تطوير الجزائر، كما سيتم في هذا املنتدى خلق حوار بين مختلف مكونات اال

في الصناعة ووضع خطة مستدامة وفعالة لدعم السياسة االقتصادية الوطنية، وتحقيق أهداف النمو والتنمية. وعلى 

هامش املحاضرات، سينظم هذا املنتدى معرضا دوليا مفتوحا لجميع الصناعيين الذين سيساهمون في عرض وترويج 

وجيا. ويشير البيان أن هذا املنتدى ينظم بشراكة مع مجمع سيفيتال وكوندور وعمر بن عمر وحداد املنتجات والتكنول

ألشغال الطرق والبناء والري، وسيكون عبارة عن لقاء حر بين املدراء التنفيذيين للشركات الصناعية والذين سيحاولون 

 .مقاربة مصالحهم لرفع التحدي املتمثل في تصدير املنتوج الجزائري 

هذا وقد سبق أن أكد الوزير األول عبد املالك سالل أن الحكومة عازمة أكثر من أي وقت مض ى على إعطاء دفع جديد 

 .ألداة اإلنتاجية الوطنية الت  تعتبر املحرك الرئيس   لتنويع اقتصاد البالد

ؤكدا يين النوعي والكم ، مودعا مسيري املؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة إلى تحسين منتجاتهم على املستو 

على ضرورة أن ترفع الجزائر من حجم صادراتها خارج املحروقات من أجل تنويع مداخيلها من العملة الصعبة وتقليص 

 .بعد عديد السنوات من الفائض التجاري  2015العجز التجاري الذي برز مع مطلع 

نتاج في مسعى الحكومة الرامي إلى تعويض االستيراد باإل  وبالتالي فإن املؤسسات الوطنية مطالبة باملشاركة بشكل أكبر 

 .املحلي

 

 :حدادعلي 

 )املساء(في صالح املؤسسة الجزائرية  51/  49قاعدة 

الشراكة أمر جّيد ألنه ال يمكننا أن نكون خبراء في كافة املجاالت، والسعوديون لديهم إمكانيات مالية هامة والتعامل »

، فأنا اعتبر أن األخيرة في صالح املؤسسة 51/49ة العتراضهم على قاعدة االستثمار األجنب  معهم أمر جيد. أما بالنسب

الجزائرية اليوم، ألننا نجبر اآلخرين على إقامة شراكة مع املؤسسات الجزائرية وبالتالي تكتسب الخبرة، وكذلك هي في 

ن نوفمبر املاض  ، التقيت بعدة مسؤولين سعودييمصلحة البالد وتحقق الربح املشترك، وحقيقة عندما زرنا الرياض في 

 .«وعّبروا عن تحّفظهم إزاء هذه القاعدة، لكن نحن نفعل ما يفيدنا وينفعنا والبد من حماية اقتصادنا
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 األمريكية« كايز»

 )املساء( 2017مصنع للجرارات بالجزائر قبل نهاية 

الحة، من جرارات وحاصدات، مصنعا للتركيب بالجزائر، قبل األمريكية لصناعة آالت ومعدات الف« كايز»ستقيم شركة 

 .الجزائر، السيد كريم عيساوي « كايز»، حسبما كشفه املدير العام لـ2017نهاية السنة الجارية 

، أمس، أن شركته الت  تتعامل في مجال تسويق هذه املعدات بالسوق الجزائرية «املساء»أفاد السيد عيساوي في تصريح لـ

 .سنوات، تحضر حاليا إلطالق مصنع للتركيب بالشراكة مع الشريك األمريكي الرائد في هذا املجالمنذ عدة 

وحسب السيد عيساوي فإن أصحاب املشروع ال زالوا في مرحلة الدراسة وإعداد امللف الخاص باالستثمار والذي من 

شرة العمل في األيام القادمة، وإطالق املنتظر تقديمه لوزارة الصناعة للموافقة عليه والحصول على الرخصة ملبا

 .املشروع قبل نهاية السنة الحالية

ة األولى في املرحل« أي أش»وذكرت مصادر مطلعة أنه من املنتظر أن يتم إقامة املصنع بوالية قسنطينة لتركيب جرارات 

 .للبالدلالستجابة للطلب املتزايد عليها في السوق الجزائرية خاصة بمزارع املناطق الشمالية 

ويعمل الصانع األمريكي حاليا مع ممثله بالجزائر لضمان احترام مقاييس الجودة والنوعية في عمليات التركيب وتطبيق 

 .املقاييس العاملية املعمول بها والت  صنعت شهرة العالمة

 .ع انطالق اإلنتاجمنصب شغل في املرحلة األولى على أن يتم رفع هذا الرقم م 30ومن املنتظر أن ينطلق املصنع بـ

سنة باقتراحه لعدة نماذج آلالت فالحية تلقى رواجا  70وتجدر اإلشارة إلى أن الصانع األمريكي يملك خبرة ميدانية منذ 

 .في السوق، يسوقها وكالئه املعتمدين في عدة دول من العالم

 

 :ويصرح« كوندور »سفير جنوب إفريقيا يزور 

 )املساء(قتصادي الوقت مناسب لرفع حجم التبادل اال

كس لكتروني« كوندور »أكد سفير دولة جنوب إفريقيا بالجزائر السيد دونيس دلومو خالل زيارة قادته أمس، إلى مجمع 

ببرج بوعريريج أنه يسعى من خالل الزيارة إلى تطوير العالقة بين البلدين الشقيقين في املجال االقتصادي بعدما كانت 

ط والوقت الحالي مناسب جدا لتطوير هذه العالقة الت  تكون من خالل االتصال تقتصر على املجال السياس   فق

بمختلف املؤسسات االقتصادية املتواجدة بالبلدين.في السياق، تطرق السيد دونيس إلى اللقاء الذي جمع بين الرئيس 

الرئيسان توجيهات من أجل والت  أعطى من خاللها  2015عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جنوب إفريقيا السيد زوما سنة 

 2015كما تطرق أيضا إلى ملتقى رجال األعمال بالجزائر في ديسمبر  .تطوير العالقة بين البلدين في املجال االقتصادي

والذي حضره وفد كبير من جنوب إفريقيا من أجل تطوير العالقات االقتصادية. وهو ما تم فعال حيث، وبعد امللتقى 

أكد سفير جنوب إفريقيا أنها من بين املؤسسات « كوندور »لغرفة الوطنية للتجارة. وعن مؤسسة تم إجراء اتصاالت مع ا

الرائدة في الجزائر وإفريقيا، كما أن دولته ستسعى ألن يكون ممثلون لهذه املؤسسة بجنوب إفريقيا. وبخصوص التبادل 

ت الصحيح حيث تقوم الجزائر بتصدير اإلسمنالتجاري بين الطرفين، أكد السيد دونيس أن العالقات تسير في الطريق 

 .واملواد الكيمياوية واملواد املصبرة، في حين تستورد السيارات، الطائرات واآلالت

وعن العلوم والتكنولوجيا، أكد أن الجزائر لها مدارس ذات تكوين عال مقارنة بجنوب إفريقيا ولهذا تسعى الدولتان إلى 

 .جامعات البلدين تسطير برنامج تبادل للخبرات بين

أكد أن املجمع ليس له فرع بدولة جنوب « كوندور »من جهته، السيد عبد الرحمان بن حمادي املدير العام ملجمع 

إفريقيا وسيتم إجراء اتصاالت من أجل ذلك بعدما كان األمر يقتصر على بعض الدول كمالي وموريتانيا. أما السيد 
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عاملة الجزائرية، حيث قام بزيارة عدة وحدات تابعة له على غرار وحدة املنتجات دونيس، فأعجب كثيرا باملجمع وباليد ال

 .لإلعالم اآللي« كوندور »املكيفات ووحدة  السمراء، وحدة تحويل البالستيك، مركب الثالجات وكذا مركب 

 

 :«املساء»السعودي لـ -مراد الواضح نائب رئيس مجلس األعمال الجزائري 

عنا اتفاقا لجلب سي
ّ
 اح سعوديين للجزائر وق

أن « املساء«مراد الواضح، لـ« أريس جي س  »كشف نائب رئيس مجلس األعمال الجزائري ـ السعودي ومسير شركة 

ع مع شركة 
ّ
السعودية يخص كل خدمات الفندقة والسياحة، مشيرا إلى أنه اطلع شخصيا على « مرجان»االتفاق املوق

، السيما تلك الت  يستفيد منها الحجاج في مكة املكرمة ومقابل أسعار 2014 الخدمات الراقية الت  تقدمها الشركة منذ

فكرت في تقديم خدمات مماثلة هنا بالجزائر الستقطاب سياح سعوديين، مع العلم أن السعوديين »جد مغرية. ويقول 

سيتجسد االتفاق  .«احيةعادة مايقضون أربعة أشهر خارج بالدهم، فيمكننا تقديم خدمات جيدة بالّنظر ملؤهالتنا السي

في املرحلة األولى، قم توقيع اتفاقيات مع فنادق بدفتر شروط « املرجان»في إنشاء وكالة سياحية مشتركة تحت تسمية 

محدد يستجيب ملعايير التسيير السعودية، وتنظيم رحالت إلى جنوب البالد، وصوال إلى إنشاء فنادق عائلية ومراكز 

مليون دج ومع الوقت سيتم رفع رأسمال الشركة، فضال عن  200م االستثمار في بدايته استقبال سياحية. ويبلغ حج

 .توسيع العمل عبر وكالء في واليات أخرى بنفس دفتر الشروط

 

 49-51فيما أكد بوشوارب أن القانون ُيطبق على الجميع وال تراجع عن قاعدة 

 )املحور (مليار دج 1500 الجزائر تظفر بمشروع مع السعودية لتحويل الفوسفات بقيمة

 إلنجاز مزارع تربية البقر بالجزائر وإنتاج األعالف اغروديف  تفاوض  مراعي  

باملائة دون تعديلها أمام إصرار وضغوط  49-51في الوقت الذي تتمسك فيه الجزائر بقرار اإلبقاء على القاعدة السيادية 

أّنها ظفرت وكمرحلة أولية باستثمارات هامة في البتروكيمياء، من رجال أعمال سعوديين رضخوا للقرار بالتدريج، إال 

و  ل أسمدا والصيدلة، والزراعة، فضال عن البناء، أبرزها مشروع تحويل الفوسفات، تم التوقيع عليه بين شركت  

 .لجزائريةمليار دج ستضخ في البنوك ا 1500مليار دوالر، أي أزيد من  15السعودية، بقيمة بلغت  مع راديوال  منال 

  

السعودية على هامش اجتماعات -رد وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب خالل انعقاد لقاء األعمال الجزائر

باملائة،  49-51لكال البلدين، على مطالبة رجال أعمال السعودية بإلغاء القاعدة االقتصادية  12اللجنة املشتركة الـ

د ُيطّبق على الجميع دون استثناء وال تراجع عنها ، مؤكدا في الوقت ذاته دعم ومنح القانون سيّ  بالرفض القاطع، قائال 

االهتمام لرجال األعمال السعوديين، من خالل التسهيالت املرنة الت  تضمنها قانون االستثمار الجديد، مشيرا إلى قبول 

رية بين البلدين. وأشار بوشوارب خالل الطرف السعودي لها وعدم التفكير مطلقا في سحبها من املعامالت االستثما

، حيث تم 2015-2020مشروعا مسطر تجسيده بين الجزائر والسعودية خالل فترة ما بين  16مداخلته في اللقاء إلى 

تجسيد بعض منها في مجاالت عدة، على غرار الصناعة الصيدالنية والبتروكيمياوية، وكذا الغذائية والكهربائية، فضال 

مات وسياحة، ما اعتبره دليال آخر على وجود قاعدة متينة للدفع بالعالقات االقتصادية والسمو بها إلى عن مشاريع خد

 .مستوى العالقات السيادية الجيدة بين البلدين

 الظفر بمشاريع هامة في البيتروكيمياء، البناء، الزراعة والصيدلة
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لجزائرية السعودية، كشف رئيس مجلس أعمال الجزائر في سياق ذي صلة وكنتيجة لالجتماع املغلق للجنة املشتركة ا

، حول األجهزة الطبية والسعودية لجانبه الجزائري محمد العدول عن مذكرة تفاهم بين عثمان القصب  و أزور ميديكال 

 .وأخرى لتسيير املؤسسات االستشفائية

ن لتطوير واستغالل وتثمين وتسويق تعديوتم التوقيع على عدة اتفاقيات أمس، كان أهمها مشروع إنشاء شركة مشتركة 

بجبل العنق جنوب والية تبسة، فضال عن التوقيع  منال  ومناجم الجزائر  أسمدال  الفوسفات مع البيى التحتية بين 

ونظيرتها  إريس  على اتفاقية تجسيد مشروع تحويل الغاز الطبيعي إلنتاج األسمدة، أضف إلى ذلك توقيع كل من شركة 

و  نافع  على اقتراح خدمات في الفندقة والصيانة، ناهيك عن مشروع آخر بين مؤسسة  املرجان  السعودية 

الجزائرية و  تونيك  السعودية لتصدير الخضر والفواكه، إضافة إلى ذلك تم االتفاق على مشروع بين  أغات 

 .السعودية الصنوبر 

أحمد الكريدس والعضو في مجلس األعمال  الجبس أسك الدولية املختصة في  ومن جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة 

عن التدشين في أقرب اآلجال لخط بحري جديد يربط بين الجزائر والسعودية،  لكال البلدين في تصريحه لـ املحور اليومي 

يصال إلتعزيز وتسهيل املبادالت التجارية بين البلدين ورفع قيمتها، مطالبا في ذات الصدد بإنشاء بنك معلومات لتسهيل 

ملواد البناء بهدف إنجاز مشروع مشترك في مجال  مفتاحي  املعلومة. وكشف محدثنا عن محادثات تجمعه بممثل شركة 

 .البناء مستقبال

 ألول مرة في الجزائر إلنشاء مزارع لتربية األبقار وإنتاج األعالف مراعي  

كتب الوطي ، كشف مدير مساندة األعمال التجارية باملفي سياق الشراكات املثمرة بين البلدين في صالح تنمية االقتصاد 

بعد عقد اجتماع مغلق مع املجمع  املحور اليومي  التنفيذي حسام اليوسف في حديث خص به 

الجزائري، عن مشروع محل تباحث بين الشركتين لتربية األبقار وإنتاج األعالف، مشيرا إلى أن  أغروديف  العمومي 

الجزائرية على لسان مستشار الرئيسة املديرة العامة  اغروديف  ومن جهتها، أكدت مؤسسة  .ألولىاملفاوضات في مرحلتها ا

ومعرفة العجز املسجل عبر إيفاد  مراعي  للشركة قادري محمد شريف أنه بعد عمل دراسات سوق الحليب من طرف 

إنتاج  شعبة الحليب خبرة أكبر في مجالتقنيين للسوق الوطنية في أقرب اآلجال، ومنه توقيع االتفاقية الت  سُتكسب 

 .الحليب الطازج وجودته واملساهمة في تقليص حجم استيراد غبرة الحليب، ومنه تحقيق األمن الغذائي تدريجيا

 باملائة معرقلة وآخرون ال تهّمهم 49-51رجال أعمال سعوديون يعتبرون قاعدة 

باملائة والت  تحكم  49-51على القاعدة االقتصادية من جهة أخرى ورغم تأكيد الحكومة على تمسكها والحفاظ 

االستثمار األجنب  بالجزائر، انقسم رجال أعمال السعودية بين من يعتبرها معرقلة كما هو الحال بالنسبة لعضو مجلس 

ها باملائة، ومنهم من يرى أن 100األعمال السعودي الجزائري لجانبه السعودي أحمد بن سعد الكريدس مطالبا بنسبة 

التهمه ومن األفضل إلغاؤها ما دامت األموال متوفرة، أي أن التمويل موجود، على غرار املدير التنفيذي ملجمع املراعي 

 .السعودية حسام اليوسف

 

 )واج(2002سعودي منذ سنة -مشروع شراكة جزائري  16تسجيل 

-الشراكة الجزائريةمشروعا في اطار  16جود أكد وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب يوم االربعاء بالجزائر و 

ماوية والصناعات الغذائية واالسمنت تم تجسيدها في مجاالت الصيدلة والصناعات الكي 2015و 2002بين  السعودية

 والتجهيزات الكهربائية والخدمات.

http://www.aps.dz/ar/economie/39878-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-8-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.aps.dz/ar/economie/39878-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-8-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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غدا الخميس املتعاملين ورجال  12سعودي تحضيرا للجنة املشتركة الثنائية ال -ودعا الوزير خالل لقاء اعمال جزائري 

دعم أنهم سيحظون بكل الاالعمال السعوديين للتعرف على االطار القانوني الجديد الناظم لالستثمار بالجزائر مؤكدا 

 واملساعدة, ال سيما في مجال الصناعة.

من حيث كونه غي    وسمح سن قانون االستثمار الجديد باعطاء حركية احسن ووضع إطار أكثر جاذبية لالستثمارات

لي فعواملرونة لتجسيد املشاريع يوضح السيد بوشوارب الذي أكد أن القانون سيؤدي إلى "االدماج ال  باالمتيازات

 وااليجابي لالقتصاد الجزائري في منظومة االقتصاد العالم  على املدى املتوسط".

كما أبرز أهمية تبادل الخبرات والعمل على استغالل الفرص املتوفرة في العديد من املجاالت ومنها الصناعات امليكانيكية 

 والطبية والغذائية والتحويلية والبيتروكيماوية.

: "إن الظرف الخاص الذي يمر به اقتصادا البلدين يتطلب تعزيز الشراكة البينية وتنفيذ خطط واضاف بوشوارب يقول 

 لتنويع االقتصاد من اجل بلوغ اهداف التنمية الشاملة واملتنوعة".

وذكر السيد بوشوارب في هذا االطار برغبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والعاهل السعودي امللك سلمان بن 

العزيز آل سعود في تعزيز العمل املشترك والت  ترجمت من خالل توجيهاتهما املشتركة لتعزيز التعاون "سيما من عبد 

 خالل سعيهما االخير لتصحيح وضع السوق النفطية".

وتطرق الوزير باملناسبة لالجراءات الت  اتخذتها السلطات العمومية في الجزائر قصد تكييف واعادة توجيه املنظومة 

 قتصادية السيما من خالل تحفيز االستثمار وتحسين مناخ االعمال ودعم الشراكة والتعاون.اال

وتقرر خالل اللقاء استحداث فوج عمل ملتابعة مشاريع الشراكة و االستثمار بين البلدين وكذا العراقيل الت  قد تواجه 

تفاقيات الشراكة الجديدة بين البلدين خالل تجسيدها, يتابع الوزير مؤكدا أنه سيتم االعالن عن القيمة املالية ال

 السعودية غدا الخميس بالعاصمة.-اجتماع اللجنة املشتركة الجزائرية

باملائة الناظمة لالستثمار االجنب  بالجزائر أكد وزير الصناعة و املناجم أنه "فيما يخص  49-51وبخصوص قاعدة 

"الطرفين الجزائري والسعودي تناوال اليوم العراقيل االخرى الت  القانون فينبغي ان يطبق على الجميع" الفتا الى ان 

 تواجه عمليات االستثمار".

ماجد بن عبد هللا القصب  على ضرورة تعزيز   من جانبه أكد وزير االستثمار والتجارة للمملكة العربية السعودية

ية ياء وصناعة االدوية والخدمات اللوجيستالشراكات الصناعية والتجارية بين البلدين السيما في قطاعات البيتروكيم

 والزراعة والنقل.

واضاف أنه ملس خالل الزيارة االخيرة للوزير االول عبد املالك سالل في نوفمبر الفارط الى الرياض "جدية تامة وحرصا 

 على تطوير بيئة االعمال بصفة عامة وتطوير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص تشجع على االستثمار".

كما اشار القصب  الى "اهمية فتح مجاالت اوسع للقطاع الخاص من اجل تحقيق االزدهار االقتصادي" وهو ما تركز 

 .2030-2020عليه اململكة في رؤيتها 

ودعا الوزير السعودي الطرف الجزائري الى عقد لقاء االعمال الثنائي في دورته املقبلة باململكة العربية السعودية في 

 الحقا, مؤكدا ان "الطرفين سيخرجان بفرص شراكات هامة". تاريخ سيحدد

وحضر اللقاء عدة مؤسسات عمومية وخاصة من الجانبين اضافة الى العديد من املنظمات والهيئات الناشطة في مجال 

 االستثمار.

 دي ري والسعو ويرتقب مساء اليوم عقد لقاءات ثنائية بين عدة شركات اقتصادية عمومية وخاصة من الجانبين الجزائ

 

 )واج(مشاريع شراكة بين سوناطراك وسابك السعودية في البتروكيمياء قريبا 
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أكد وزير التجارة و االستثمار السعودي ماجد بن عبد هللا القصب  يوم األربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا التوقيع 

سيد مشاريع شراكة في الصناعات على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك وشركة "سابك" السعودية لتج

 البتروكيميائية بالجزائر.

واوضح الوزير السعودي في تصريح عقب استقباله من طرف وزير الطاقة نورالدين بوطرفة ان مذكرة التفاهم تتضمن 

 ( مشاريع في مجال البتروكيمياء والت  من شانها تعزيز الشراكة الثنائية في هذا املجال.3ثالثة )

يتمتعان   ب  يقول "ملسنا فرص استثمارية واعدة بالجزائر في مجال الصناعات البتروكيميائية. البلدانوأضاف القص

 بثروات خام هامة ومحفزة على الشراكة و هو مانسعى إليه حاليا".

ال" جواعرب الوزير السعودي عن أمله في أن يكون االتفاق املنتظر "فاتحة نحو شراكة ثنائية طويلة األمد في هذا امل

مبرزا أن "الجزائر تتمتع بموقع استراتيجي هام كونها بوابة نحو األسواق اإلفريقية واألوروبية و هذا محفز إضافي للشراكة 

 واالستثمار".

 وتم خالل اللقاء بحث فرص االستثمار و الشراكة بين البلدين ال سيما في مجال البتروكيمياء.

دفع حقيقي للعالقات الثنائية بتحديد مشاريع كبيرة وهيكلية في مجال من جهته ابرز السيد بوطرفة ضرورة اعطاء 

 الطاقة تعود بالفائدة على البلدين في مجال التنافسية.

وتم التأكيد باملناسبة على اهمية بحث امكانية تجسيد مشاريع شراكة جديدة بين البلدين ال سيما بين سوناطراك و 

 ملعرفة و التكنولوجية على املدى الطويل.سابك مع التركيز على تبادل الخبرة و ا

بدوره أكد الرئيس املدير العام ملجمع "سوناطراك" أمين معزوزي في تصريح ل"وأج" على هامش اللقاء أن مذكرة التفاهم 

ها موضحا أنه سيتم التوقيع علي  استكملت وهي حاليا في مرحلة "اللمسات األخيرة "  بين سوناطراك وسابك السعودية

 أيام قليلة فقط.بعد 

اتفاقيات تفاهم وشراكة اقتصادية تخص عدة مجاالت  8يذكر أن شركات جزائرية وسعودية وقعت اليوم االربعاء على 

 لالستثمار وذلك خالل لقاء األعمال الجزائري السعودي.

ق الطبية ادارة املرافوتتعلق اهم هذه االتفاقيات بالصناعات التحويلية للفوسفات وانتاج االسمدة الطبيعية والورق و 

 والخدمات الفندقية والصيانة.

 

 )واج(اتفاقيات في مختلف مجاالت االستثمار  8السعودي: توقيع -التعاون الجزائري 

اتفاقيات تفاهم  8على  لقاء األعمال الجزائري السعوديوقعت شركات جزائرية وسعودية يوم األربعاء بالجزائر خالل 

وشراكة اقتصادية تخص عدة مجاالت لالستثمار بحضور وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب و وزير التجارة 

 واالستثمار السعودي ماجد بن عبد هللا القصب .

نتاج األسمدة الطبيعية والورق وإدارة املحتويات وتتعلق اهم هذه االتفاقيات بالصناعات التحويلية للفوسفات وإ

 الطبية والخدمات الفندقية والصيانة.

وتتعلق ثالث اتفاقيات تم توقيعهما بين الشركة القابضة السعودية "راديوال" وشركة "اسميدال الجزائر" التابعة ملجمع 

ان الصناعات التحويلية للفوسفات واتفاق ثاملناجم الجزائري الصناعي، باتفاق لتطوير القطاع املنجم  تخص األولى 

إلنتاج األسمدة الفوسفاتية بمنطقت  واد كبريت وحجر السود واتفاق ثالث لتحويل الغاز الطبيعي من أجل إنتاج 

 األسمدة الطبيعية.

و ينص االتفاق على إنشاء شركة مشتركة لتطوير واستغالل وتثمين وتسويق فوسفات املنجم الجديد بجبل العنق 

 جنوب بوالية تبسة.

http://www.aps.dz/ar/economie/39095-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%8412-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-14%D9%88-15-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.aps.dz/ar/economie/39095-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%8412-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-14%D9%88-15-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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حيث ينص االتفاق على إنشاء شركة مشتركة لتطوير واستغالل وتثمين وتسويق الفوسفات باملنجم الجديد "جبل 

 وتوفير وتكوين اإلطارات املتخصصين في املجال.  العنق" جنوب والية تبسة، وإنشاء البيى التحتية

الورق التابعة ملجمع االختصاصات الكيميائية وشركة و يخص االتفاق الرابع الشراكة بين شركة تونيك لصناعة 

الصنوبر لصناعة الورق السعودية في مجال تصنيع الورق من خالل تأهيل الخط الحالي النتاج الورق بالجزائر وانشاء 

 .2019 مليون دوالر، بآجال انجاز تمتد الى غاية  108وبقيمة   الف طن سنويا 220خط النتاج ورق املقوى بطاقة انتاج 

أما االتفاق الخامس فيتعلق بمشروع بين شركة بن نافع للمشروبات الجزائرية وشركة عبر للخليج وعاد للتجارة 

 السعودية في مجال انتاج املشروبات.

اما االتفاق السادس فيتعلق بشركة ايريس جي س   للصناعة وشركة املرجان السعودية في مجال الخدمات الفندقية 

 االمر بإنشاء شركة مختلطة في مجال الخدمات والصيانة الفندقية.والصيانة، ويتعلق 

أما االتفاقين السابع والثامن فيخصان مذكرة تفاهم بين الدكتور أحمد بن عثمان القصب  ممثل الشركة الفنية 

وتتعلق  "لتنظيم التقنية "أ.بي.أس" والدكتورة عيساني فريدة املديرة العامة ملركز التشخيص الطب  "أزور ميديكال

 بتوطين التقنية في املجال الصحي و عصرنة البرمجيات لخدمة القطاع الصحي واملستشفيات و إدارة املحتويات الطبية.

طلعي ووزير التجارة السعودي يتفقان على اطالق دراسات لخط بحري لنقل البضائع بين البلدين 

 )واج(

زير السعودي للتجارة واالستثمار ماجد بن عبد هللا القصب  اتفق وزير األشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي والو 

يوم األربعاء بالجزائر على ضرورة االنطالق في الدراسات لفتح خط بحري لنقل البضائع بين الجزائر و السعودية حسب 

 ما جاء في بيان للوزارة.

يارة إلى الجزائر في إطار انعقاد اللجنة الذي يقوم بز  -و جاء هذا االتفاق خالل لقاء جمع السيد طلعي و السيد القصب 

حيث تمحورت محادثاتهما حول السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين  -12السعودية ال-املشتركة الجزائرية

 البلدين السيما في مجال النقل البحري للبضائع و املسافرين.

و ميناء الدمام و الت  تعتبر األولى من نوعها بين البلدين و رحب الطرفان في هذا السياق بإقامة توأمة بين ميناء عنابة 

 وفق البيان.

كما تطرق الوزيران إلى فكرة فتح خط بحري لنقل الحجاج الجزائريين للبقاع املقدسة حيث أبدى الجانب السعودي 

 ترحيبه بهذه الفكرة والعمل على تجسيدها يضيف ذات املصدر.

على أهمية تبادل التجارب و الخبرات بين الجزائر و السعودية في مختلف فروع  و أكد السيدان طلعي و القصب  أيضا

 النقل سواء البحري أو الجوي أو بالسكك الحديدية وفق املصدر ذاته.

و تطرقا كذلك إلى العناصر األساسية للتعاون و الشراكة بين البلدين و الوسائل املساعدة على تطويرها مثمنين نوعية 

 تربط البلدين. العالقات الت 

و شدد الوزيران على ضرورة العمل على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات املستقبلية الت  تخدم املصالح املشتركة 

 للبلدين الشقيقين يضيف البيان.

 )واج(مناخ األعمال في الجزائر مشجع لالستثمارات 

الثالثاء بالجزائر أن مناخ األعمال بالجزائر من   ساءأكد وزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد بن عبد هللا القصب  م

شانه جذب املزيد من االستثمارات داعيا املتعاملين السعوديين إلى استغالل فرص الشراكة املتاحة مع نظرائهم 

 الجزائريين السيما في القطاعات االستراتيجية.
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لمشاركة بعد غد الخميس في اشغال اللجنة وقال الوزير السعودي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي ل

من جانبنا ملسنا نموذج جديد و بيئة أعمال   "هناك فرص كبيرة للتعاون الثنائي 12ال  السعودية -املشتركة الجزائرية

 محفزة سنعمل على استغاللها بما يخدم الشراكة الثنائية".

كما أكد القصب  وجود عدة         د السالم بوشوراب. وكان في استقبال الوزير السعودي وزير الصناعة و املناجم عب

مجاالت اقتصادية واعدة تستقطب اهتمام متعاملي البلدين وهي الصناعات البتروكيميائية و الزراعة و الصناعات 

 بباإلعالن عن مشاريع مشتركة تص  معربا عن أمله في أن تكلل املحادثات بشأنها  الدوائية و النقل البحري والسياحة

 في مصلحة البلدين.

السعودي العاشر الذي جرى يوم الثالثاء بالجزائر قد سمح باالتفاق على  -يشار إلى أن اجتماع مجلس األعمال الجزائري 

تجسيد أربعة مشاريع شراكة بين شركات خاصة من البلدين في مجاالت الطب و السياحة و التصدير ويرتقب التوقيع 

 جتماع اللجنة الثنائية.عليها يوم الخميس على هامش ا

مليون دوالر بميزان تجاري لصالح  654بحوالي  2016يذكر أن حجم املبادالت التجارية بين الجزائر و السعودية قدر في 

 السعودية.

 

 :اتفاقيات.. بوشوارب 8توقيع 

 للسعوديين.. والقانون على الجميع 49ـ  51ال تنازل عن قاعدة 

، الت  يصر السعوديون 49ـ  51بد السالم بوشوارب، التنازل عن القاعدة االستثمارية رفض وزير الصناعة واملناجم، ع

على ضرورة إلغائها لتطبيع العالقات االقتصادية بين البلدين بشكل أكبر، عبر مشاريع استثمارية ضخمة، مشددا على 

ولن يتم إزالتها، إال أنه باملقابل سيتم  مادة شرعها القانون الجزائري  49ـ  51أن القانون سيسري على الجميع، والقاعدة 

 .القضاء على كافة العراقيل األخرى الت  تقف في وجه مشاريع الشراكة بين البلدين

تم  2015و 2002السعودية بين  -مشروعا في إطار الشراكة الجزائرية 16وأحص ى وزير الصناعة واملناجم وجود 

ية والصناعات الغذائية واإلسمنت والتجهيزات الكهربائية تجسيدها في مجاالت الصيدلة والصناعات الكيماو 

 .، مشددا على أنه من حق كل بلد الدفاع عن مصالحه49ـ  51والخدمات، رغم أن السعوديين يطالبون بإلغاء املادة 

 12ـال سعودي، األربعاء، بفندق الشيراطون، تحضيرا للجنة املشتركة الثنائية -ودعا الوزير خالل لقاء أعمال جزائري 

اليوم، املتعاملين ورجال اإلعمال السعوديين إلى التعرف على اإلطار القانوني الجديد املنظم لالستثمار بالجزائر، مؤكدا 

 .أنهم سيحظون بكل الدعم واملساعدة، ال سيما في مجال الصناعة

ذبية لالستثمارات من وحسب الوزير، سمح سن قانون االستثمار الجديد بإعطاء حركية أحسن ووضع إطار أكثر جا

حيث كونه غنيا باالمتيازات واملرونة لتجسيد املشاريع، يوضح بوشوارب، الذي أكد أن القانون سيؤدي إلى "اإلدماج 

الفعلي واإليجابي لالقتصاد الجزائري في منظومة االقتصاد العالم  على املدى املتوسط"، كما أبرز أهمية تبادل الخبرات 

لفرص املتوفرة في العديد من املجاالت ومنها الصناعات امليكانيكية والطبية والغذائية والتحويلية والعمل على استغالل ا

 .والبيتروكيماوية

وذكر بوشوارب في هذا اإلطار برغبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والعاهل السعودي امللك سلمان بن عبد 

رجمت من خالل توجيهاتهما املشتركة لتعزيز التعاون "ال سيما من خالل العزيز آل سعود في تعزيز العمل املشترك الت  ت

 ."سعيهما األخير لتصحيح وضع السوق النفطية

اتفاقيات تفاهم وشراكة اقتصادية تخص عدة مجاالت لالستثمار وتتعلق  8ووقعت شركات جزائرية وسعودية على 

ج األسمدة الطبيعية والورق وإدارة املحتويات الطبية أهم هذه االتفاقيات بالصناعات التحويلية للفوسفات وإنتا
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والخدمات الفندقية والصيانة، وتتعلق ثالث اتفاقيات تم توقيعهما بين الشركة القابضة السعودية "راديوال" وشركة 

اعات ن"أسميدال الجزائر" التابعة ملجمع املناجم الجزائري الصناعي، باتفاق لتطوير القطاع املنجم  تخص األولى الص

التحويلية للفوسفات واتفاق ثان إلنتاج األسمدة الفوسفاتية بمنطقت  وادي كبريت وحجر السود واتفاق ثالث لتحويل 

 .الغاز الطبيعي من أجل إنتاج األسمدة الطبيعية

 

 :للتخلص من قطع الكهرباء.. مراكز تطوير الطاقات املتجددة

 )الشروق أونالين(لشمسيةالبلديات مطالبة بربط مقراتها بلوحات الطاقة ا

دعت مراكز تطوير الطاقات املتجددة مختلف بلديات الوطن، وعلى رأسها تلك الت  تملك مداخيل معتبرة من الجباية 

أو الغنية منها التفكير في مشاريع ربط مقراتها بلوحات الطاقة الشمسية الت  من شأنها إنهاء معاناة هذه األخيرة مع 

ورات سونلغاز، ناهيك عن الديون املتراكمة لدى نفس املصالح لعجز البلديات عن دفع األموال التكاليف الباهظة لفات

امللقاة على عاتقها ما عجل بتطبيق تهديدات املؤسسة بقطع الكهرباء عن العديد من مقراتها، وكانت االنطالقة 

 .بالعاصمة من بوزريعة وخرايسية خالل الشهور املاضية

طوير الطاقات املتجددة ببوزريعة، فتيحة سحنون، وهي أمينة عامة للجمعية الوطنية لحماية وحسب الباحثة بمركز ت

البيئة وترقية الطاقات املتجددة لـ"الشروق"، أن مشاريع الطاقة املتجددة بالجزائر تسير بخطى السلحفاة بالرغم من 

كلما عادت أسعار النفط للصعود من جديد، التحركات الحثيثة الت  تساير املجال، غير ان السلطات تطفئ الضوء عنه 

ويعود الحديث مرة أخرى عن املشاريع ذات الصلة مع انهيار األسعار مجددا وهو ما ال يتطابق مع التأخر الكبير الذي 

 .يعرفه املجال مقارنة بدول عربية أخرى 

، باإلضافة 2030ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في آفاق  22وكشفت املتحدثة عن برنامج ومشاريع كبرى إلنتاج 

آالف ميغاواط بالصحراء دون ذكر املشروع األول الذي أنجز بحاس   رمل إلنتاج  4إلى مناقصات ستطرح قريبا إلنتاج 

  .ميغاواط 150

طاقة الشمسية كبديل باعتبارها اقتصادية وتضمن الكهرباء مجانا وتحافظ وطرحت املتحدثة ضرورة قرار البلديات لل

على البيئة إلى جانب إنهاء معاناة البلديات مع فاتورات سونلغاز الت  أثقلت كاهلها السيما منها ذات الدخل املحدود 

خدمت لكهرباء بعد ما استوالت  وجدت نفسها خالل فترات سابقة مجبرة على التعامل بالطريقة التقليدية في توليد ا

املازوت واملولدات كبديل عن التيار الكهربائي الذي قطع منها بسبب عجزها تسديد ديونها مع سونلغاز، ما أثر على 

 .مصلحة الحالة املدنية بسبب استحالة استخراج الوثائق بعد تعرض الشبكة للعطب

ئية بالطرقات، ودعت املتحدثة رؤساء البلديات التقرب ويمكن للبلديات توسيع مشاريعها لتشمل حتى األعمدة الكهربا

من فرعهم التجاري الكائن بمركز بوزريعة الذي يضم خبراء وباحثين لدراسة املشاريع والطلبات، وعادت سحنون للتطرق 

كاليف ت مجددا عن الطاقة املتجددة الت  تبقى محدودة في بالدنا رغم التطور الذي يشهده العالم في املجال، كاشفة عن

املشاريع الت  تبقى باهظة مقابل النقص املسجل في مصانع إنتاج اللوحات والت  التزال محدودة في مصنعين للخواص 

  .فقط

 رهان على اكتساب مقاييس عاملية

 مؤسسة سياحية 65مليار دوالر إلعادة تأهيل 

، األربعاء، عن تخصيص أزيد من مليار "نوري أعلن وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية "عبد الوهاب

  .مؤسسة سياحية على املستوى الوطي  65دوالر إلعادة تأهيل 
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على هامش زيارة قادته إلى املدرسة العليا للفندقة واإلطعام بعين البنيان، أبرز الوزير رهان الحكومة على إنجاح مشروع 

الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، مشيرا إعادة تأهيل الفنادق العمومية واملؤسسات الحموية 

 .أّن العملية الت  ال تزال في طور التنفيذ، تراهن الدوائر الرسمية على تجسيدها وفق املقاييس العاملية

الجزائرية  طالب الرفاعي"، نقلت وكالة األنباء"وبرسم الجولة الت  شهدت حضور األمين العام للمنظمة العاملية للسياحة 

على لسان "نوري" تأكيده على ضرورة تعزيز التعاون املشترك بين الجزائر واملنظمة العاملية للسياحة لالستفادة من 

 ."خبرتها الرائدة في مجال التأهيل والتكوين

برزا م وقّدم "مصطفى حوشين" املدير العام للمدرسة، عرضا عن تكوين الطلبة في قطاع الفندقة والسياحة واإلطعام،

أن املدرسة األولى من نوعها بإفريقيا، باشرت عملها منذ ثالث سنوات، تسعى إلى تكوين طلبة من االمتياز الرفيع لنيل 

شهادة ليسانس ماستر دكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلم ، والحصول على شهادة التصديق العالم  من 

 .مدرسة لوزان للسياحة بسويسرا

، أشاد "الرفاعي" بالتكوين السياحي في الجزائر، مؤكدا أنه آن األوان للجزائر الستعادة مكانتها في السياحة، من جانبه

وأبدى استعداد هيئته لتقديم كل الدعم والرعاية لقطاع السياحة بالجزائر، معربا عن أمله في أن تصبح مدرسة عين 

 ."ي واملتوسطيالبنيان "مركز إشعاع أكاديم  على املستويين اإلفريق

 

 مليون طن 12آالف وظيفة في تدوير  7استحداث 

 )الشروق اونالين(مليارا 56رسكلة النفايات ستنتج 

مليار دينار، فضال عن استحداث  56توقعت مسؤولة في الوكالة الوطنية للنفايات، األربعاء، أن تنتج رسكلة النفايات 

  .ون طن استوعبتها الجزائر في نهاية العام األخيرملي 12سبعة آالف وظيفة في حال إنجاح خطة تدوير 

نقلت وكالة األنباء الجزائرية عن "فاطمة الزهراء بارصة" مديرة التسيير املتكامل للنفايات، قولها أّن تثمين كل النفايات 

صادي تسيسمح بتحقيق ربح اقتصادي هائل، مبرزة أّن نشاط استرجاع مواد التغليف لوحده بإمكانه تحقيق ربح اق

 .منصب شغل مباشر وغير مباشر 7600مليار دينار، فضال عن توفير ما ال يقل عن  38بحدود 

للتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات في مجال املاء والبيئة،  13وبرسم يوم إعالمي على هامش الصالون الدولي الـ

والية، وهو  14ائي لفرز النفايات املنزلية عبر كشفت املسؤولة إياها عن شروع الوكالة الوطنية للنفايات في مشروع ابتد

مسعى يعّول على ترسيخ "ثقافة الفرز" عند العائالت عن طريق الحمالت التحسيسية ولجان األحياء والجمعيات وممثلي 

 .الجماعات املحلية ومديريات البيئة، على أن يتم توسيع املشروع الحقا في عموم واليات الوطن

  

  %5محدودية الـ 

في املائة، مشيرا  5كر "رضا يويو لعربي" ممثل وزارة املوارد املائية والبيئة، أّن نسبة الرسكلة في الجزائر ال تتجاوز حاليا ذ

أّن عدم تثمين النفايات يؤثر سلبا على البيئة وصحة السكان ناهيك عن أثره في إضعاف االقتصاد، علما أّن الحكومة 

 .اني" عن إطالق برنامج ضخم لتدوير النفاياتأيام "الشريف رحم 2003أعلنت عام 

ه في إطار البرنامج الوطي  للتسيير املتكامل للنفايات، تّم إعداد 
ّ
بلدي لتسيير النفايات وبرمجة  مخطط  1257وأفيد أن

 1304مفرغة مراقبة، بينما جرى القضاء على  160تم انجازها، باإلضافة إلى  92مركز للردم التقي  بينها  144إنشاء 

 .آالف مفرغة متواجدة على املستوى الوطي  3مفرغة عشوائية من أصل 

  

  دار لقمان لم تتغّير
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تؤكد مؤشرات الراهن أّن وضع منظومة النفايات لم يتغير منذ عقد، رغم الكالم الكثير الذي ترّدد بشأن مغّبة ترك 

 .في حماية البيئةالنفايات مهملة، رغم التنويه باستثمار الدولة لعشرين مليار دوالر 

وسبق لـ "عبد القادر والي" وزير املوارد املائية والبيئية أن دعا في فترة سابقة، جمهور املستثمرين للخوض في رسكلة 

مليار دينار، في وقت تقوم الدولة بتحصيل ربع الجباية املتعلقة  38عن  -بحسبه  –النفايات واغتنام قيمة سوقها تربو 

 .بتخزين النفايات

ّدر مخزون الجزائر من النفايات، أكثر من ثالثة ماليين طن من النفايات املتراكمة كل عام، في وقت بّين تقرير حديث ويق

أّن الخزينة العمومية تتكّبد نحو سبعة مليارات دوالر جراء تقاعس السلطات في استغالل مخزون ال يزال رهينة 

 .التكديس

ورة، عبر االستثمار في الكم الهائل من نفايات الخشب والحديد والورق وظّل خبراء يدعون الستغالل املواد املهد

ل قيمة مضافة 
ّ
والبالستيك والكارتون، إضافة إلى النحاس واملياه املستعملة وسائر النفايات بأنواعها، طاملا أّن ذلك يشك

   .مضمونة، وعنوانا ملرحلة جديدة حيوية تضع حدا لتبّدد طاقات هائلة دون طائل

متخصصون بحتمية االرتقاء بمراكز الردم التقي  للنفايات إلى مستوى مصانع حديثة منتجة تتولى إعادة تدوير  ويرى 

سائر النفايات الطبية واألدوية الفاسدة وتحويلها إلى أشياء لها منفعة في التصنيع، على غرار تجربة املتعامل األملاني 

 .""جيت  زاد

فايات ضمن نمط تصنيعي منتج ينه  ظاهرة إهمال آالف األطنان من القاذورات ويدعو ناشطون إلى توظيف مخزون الن

وسط األحياء وعلى واجهات املدن، أو تركها في وضع كارثي داخل املفرغات العامة، أو االكتفاء بحرقها شكليا في مراكز 

 .الترميد

ظها كل عام، ويجري قذفها غالبا داخل ويربو مخزون النفايات االستشفائية في الجزائر عن الثالثين ألف طن يتم لف

املفرغات العمومية، رغم خطورتها البالغة على صحة األشخاص وتهديدها الصريح للبيئة بحكم احتوائها على مواد 

ل في الهواء
ّ
 .كيمائية سامة وكم هائل من امليكروبات والجراثيم الت  تنتشر بسرعة وتتحل

 1500جهازا لحرق النفايات االستشفائية، و 348جزائر تمتلك ما ال يقّل عن وذكرت مراجع حكومية في وقت سابق، إّن ال

ن" الجزائر من انجاز 
ّ
ا وإتمام مائة مركز للردم بفضل برنامج تسيير النفايات 460مهنيا مختصا، وسط "تمك

ً
 .مخطط

 

 :"رئيس جمعية البنوك واملؤسسات املالية يكشف لـ"الشروق

 !وتجهيزات مليار.. قروض لشراء سيارات 900

 مليار في سنة القتناء "سامبول" و"هيونداي" الجزائريتين 700

 مليار لتأثيث املنازل بأجهزة كهرومنزلية وإلكترونية 200

مليار سنتيم في ظرف سنة واحدة لتمويل عملية اقتناء سيارتي هيونداي  700منحت البنوك قروضا استهالكية تعادل 

 .مليار سنتيم 900قيمة القروض االستهالكية إجماال منذ إطالقها  وسامبول الجزائريتين، في حين بلغت

مليار سنتيم  700وكشف رئيس الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية، بوعالم جبار، عن توزيع قروض تعادل 

البنكية  اتعلى الجزائريين إلى حد الساعة لتمويل عملية شراء سامبول وهيونداي الجزائريتين، في حين منحت املؤسس

مليار سنتيم لتمويل عمليات اقتناء األثاث والتجهيزات الكهرومنزلية ومواد البناء املنتجة  200في الجزائر قروضا وصلت 

 .محليا

، األربعاء، على هامش لقاء األعمال الجزائري السعودي، أن قيمة القروض االستهالكية "وأكد جبار، في تصريح لـ"الشروق

باملائة منها مخصصة لتمويل عملية اقتناء  80مليار سنتيم،  900بلغت  2016بداية من شهر جانفي  املوزعة عبر البنوك
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، لتتوسع 2016السيارات، ويتعلق األمر بهيونداي وسامبول، بالنظر إلى أنها كانت املنتجات الوحيدة املعنية بداية جانفي 

اد البناء والرخام والفخاريات والتجهيزات الكهرومنزلية فيما بعد إلى بقية أصناف السلع املنتجة محليا على غرار مو 

واإللكترونية واألثاث املنتج واملركب واملصنع واملجمع في الجزائر، وفقا ملا ينص عليه القانون، وتتضمن الئحة املواد 

 .أصناف من السلع 8املعنية بالقروض االستهالكية 

عادي ومرن، نظرا إلى مركزية املخاطر املدروسة بشكل جيد الت   وشدد جبار على أن نسبة استرجاع األموال تتم بشكل

اعتمدتها الحكومة مقارنة مع الطبعة األولى للقرض االستهالكي، الت  ترتب عليها عجز املواطنين عن تسديد ديونهم إلى 

رض، اح القالبنوك، حيث تمت دراسة املركزية بتمهل وأخذت البنوك بعين الحسبان كل صغيرة وكبيرة، لضمان نج

الذي تتفاوت نسبة الفائدة فيه من بنك إلى آخر، وكذا صيغة االعتماد، إال أن جبار قال إن القرض االستهالكي متوفر 

 .اليوم عبر كافة البنوك العمومية وعدد كبير من البنوك الخاصة

 تروني على مستوى كافةوشدد املسؤول البنكي على أن العمل اليوم يتم على قدم وساق لتعميم بطاقة الدفع اإللك

البنوك، ليتم استعمالها في عملية تمويل القرض االستهالكي مستقبال، فالجزائريون قد يتمكنون من الحصول على 

سيارة سامبول أو هيونداي وكافة املركبات املصنعة في الجزائر، الت  قد تدخل حيز الخدمة قريبا، عن طريق بطاقة 

مثقل للظفر بهذه الفرصة، إال أن هذه البطاقة لن تكون جاهزة قريبا وستستغرق إلكترونية ودون عناء تشكيل ملف 

 .عملية إطالقها بعض الوقت

وسبق أن أكد رئيس الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية قبل يومين، اعتزام البنوك الجزائرية إطالق صيغة 

 ."القروض اإلسالمية"جديدة هي 

 خدماته للشريعة اإلسالمية مصرف السالم" يؤكد مطابقة" 

 قروض استهالكية ودفاتر ادخار وعروض "حالل" لتمويل املنازل 

أعلن مصرف السالم الجزائر عن خدمات إسالمية مطابقة للشريعة، لفائدة األفراد وأصحاب املهن الحرة واملؤسسات، 

رة ممثلة في قروض ودفاتر 
َ
ر توفير وادخار، وعروض لتمويل العقا عبر طرح مجموعة واسعة من املنتجات البنكية املبتك

 .واملنازل 

، وباإلضافة إلى املجموعة الواسعة للخدمات البنكية املتاحة للمتعاملين 2016ماي  17وحسب بيان للبنك، فإنه ومنذ 

 .الجزائر على تطوير منتجات بنكية موجهة لألفراد -االقتصاديين، يعمل مصرف السالم 

مناسبة مليالد التمويل "السالم تيسير" الذي  2016للترخيص ملنح قروض االستهالك في  وفي هذا السياق، كانت العودة

 .يفتح املجال لألفراد القتناء سيارات وسلع ومنتجات مصنعة أو مركبة في الجزائر

يل عبر لتمو باعتماد ا وبشكل مطابق ملبادئ الشريعة اإلسالمية بشهادة اللجنة الشرعية للبنك، ُيعَرض "السالم تيسير" 

 –البيع بالتقسيط، وهو تمويل يسمح للمستهلك الجزائري الذي يمتلك او ال يمتلك حسابا بنكية في مصرف السالم 

 .الجزائر، بالحصول على سيارات وتجهيزات بأسعار وفترات تسديد جد تنافسية

ع مصرف السالم 
ّ
الم تيسير"، على عدة الجزائر، منذ إطالق "الس –ولجعل العملية التجارية سهلة التجسيد، وق

 .اتفاقيات إطار مع ممونين وعمالء من مؤسسات القطاع العام والخاص

الجزائر حملة ترقوية وترويجية حول دفتر التوفير، ما يمكن  –، أطلق مصرف السالم 2016أوت  22وبداية من يوم 

املجسدة عبر دفتر التوفير  "ضاربةاملواطن الجزائري من جعل مدخراته مثمرة وهذا باللجوء إلى صيغة االستثمار "امل

 .""أومنَيت 

، حين سجلت متوسط 2016وحسب حصيلة البنك، هذه الخدمة حققت نتائج مشجعة خالل الثالثي الرابع من سنة 

 .باملائة 3.05باملائة مقابل متوسط سنوي بلغ  3.52عائد نسبته 
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ائر التراخيص الضرورية إلطالق خدمة الدفع الجزائر من بنك الجز  – ، تلقى مصرف السالم2016أكتوبر  18وفي 

الجزائر الحاملين لبطاقات الدفع بين  –آمنة"، شأن يمكن زبائن مصرف السالم  -االلكتروني عن بعد املسماة "أي 

البنكية "س   إي بي"، "آمنة"، من دفع قيمة مشترياتهم وتسديد الفواتير من البيت يوميا وعلى مدار الساعة انطالقا من 

 .يبهم الشخصية أو هواتفهم الذكيةحواس

الجزائر، عالوة على تطوير مختلف منتجاته وأنظمته وخدماته، لتلبية  – وعلى هذا األساس، ويطمح مصرف السالم

، 2017كافة احتياجات متعامليه واالستجابة لتطلعاتهم، وإلى عرض خدمات جديدة ومبتكرة مع حلول السنة الجديدة 

 .فرعا لتعم مختلف أرجاء الوطن بما يكفل تقّربه من املتعاملين وتوثيق عالقته بهم 17وكذا توسيع شبكته إلى 

 

 اللواء محمد حمادي يؤكد دورها في حسم النزعات الحديثة

 )الشروق اونالين(طائرات دون طيار لحماية الحدود ورصد الفيضانات والزالزل 

بوزارة الدفاع الوطي ، على ضرورة التوجه إلى استعمال شدد اللواء محمد حمادي، رئيس أركان قيادة القوات الجوية 

 .الطائرات دون طيار في ظل النزعات الحالية والحروب الحديثة باعتبارها تقلص بشكل كبير العمل البري املكلف جدا

 وقال اللواء محمد حمادي، خالل إلقائه محاضرة تحت عنوان "آفاق تطوير القوات الجوية ملواجهة تحديات الحروب

الحديثة"، إن الطائرات دون طيار لها دور كبير في حسم النزاعات الجديدة في مسرح العمليات"، مؤكدا أنه من الضروري 

االعتماد على هذا السالح ملا له من إيجابيات على سير املعارك وتقليص العمل البري املكلف، موضحا أن هذه الطائرات 

 .ااملتطورة تجارب من الضروري االستفادة منه

وعن املواصفات التقنية لهذه الطائرات دون طيار، كشفت مصادر بوزارة الدفاع الوطي  لـ "الشروق"، أن النماذج 

األولى للطائرات صممت من طرف فريق من الباحثين من الضباط املهندسين باملدرسة العسكرية متعددة التقنيات 

تابع للمدرسة العسكرية متعددة التقنيات لبرج البحري، وقد بمخبر البحوث "روبوتيك" وأنظمة التحكم اآللي عن بعد ال

صممت الطائرات لتطير بأربعة محركات ذاتية الدفع، وهي قادرة على التحليق على مسافات جد عالية، وفي ظروف 

 .مناخية مختلفة

كبات ع األخرى من املر كما أن الطائرة دون طيار مجهزة بكاميرات مراقبة وتصوير، كما تتميز بسرعة الصوت تفوق األنوا

 .الجوية ذات التحكم الذاتي بمحركاتها الت  تسمح لها بالوصول إلى سرعة معتبرة

وباإلضافة إلى إمكانات استخدامها للمراقبة الجوية من ارتفاعات عالية ملسح وتصوير ورصد املناطق املستهدفة، 

مختلف األغراض املدنية غير العسكرية، في حاالت باإلمكان استغالل نماذج أخرى من هذه الطائرات وفق الحاجة إلى 

 .رصد الفيضانات والزالزل وحرائق الغابات

وكان الضباط املهندسون للمدرسة العسكرية متعددة التقنيات لبرج البحري التابعة لقيادة أركان الجيش، قد نجحوا 

ن طيار، عن طريق أنظمة التحكم عن بعد، في صناعة نماذج بالحجم الطبيعي للطائرات الجزائرية األولى الت  تعمل دو 

ويندرج هذا في إطار مسار تحديث وعصرنة قدرات ووسائل القوات املسلحة الجزائرية، خاصة منها الجوية، باالعتماد 

 .على القدرات الذاتية والطاقات املادية والبشرية الت  تزخر بها مؤسسة الجيش الوطي  الشعب 

الطائرات الجزائرية دون طيار في مناخ جيوسياس   مضطرب تعرفه منطقة الساحل كما يأتي مشروع إنتاج وصناعة 

على الحدود الجنوبية الحيوية للجزائر، بحيث يرى خبراء توجه قيادة أركان الجيش إلى إدخال وسائل تقنية جديدة 

 .للمراقبة والرصد واإلنذار على قدرات القوات الجوية القتالية
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 شروع العاصمة ال تنامفي محاولة إلعادة بعث م

 )الشروق اونالين(إلزام التجار وأصحاب املطاعم واملقاهي على فتح املحالت ليال

كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، أن مختلف املحالت واملقاهي ستشرع في فتح أبوابها إلى غاية 

قبل، حيث ستكون أبوابها مفتوحة أمام الزبائن بداية من العاشرة ليال كمرحلة أولى ليتسع األمر بداية من شهر ماي امل

 .شهر ماي املقبل

، إن مصالحه عقدت سلسلة من االجتماعات واللقاءات مع كل من أصحاب املقاهي "وقال بطاش في تصريح لـ "الشروق

تنام من خالل والتجار واملطاعم واألمن، من أجل إعادة فتح صفحة جديدة وإلعطاء دفع أكبر ملشروع العاصمة ال 

 .ضمان فتح املحالت ألبوابها من جهة، وكذا ضمان دوريات األمن وحماية املواطنين والتجار على حد سواء

وأضاف بطاش أن التجار يعتزمون بدءا من األيام القليلة املقبلة، تمديد ساعات العمل إلى غاية العاشرة مساء، على 

ية ومحالت بيع املالبس وغيرهم، على أن يتم تمديدها بداية أمن الصائفة غرار املطاعم واملقاهي ومحالت املواد الغذائ

 .القادمة إلى غاية ساعات متأخرة من الليل وهي الفترة الت  تتزامن مع شهر رمضان املعظم فضال عن موسم االصطياف

، وهو ما يسمح بزرع وأضاف ذات املتحدث أن مصالح األمن على مستوى املقاطعة اإلدارية قررت تكثيف دوريات األمن

الطمأنينة لدى املواطنين قصد تحفيزهم وتشجيعهم على التوجه والخروج في فترة الليل، مشيرا أن عمل مصالح الحالة 

املدنية ال يزال يمتد إلى غاية الساعة الحادية عشر ليال، في حين يتم توفير النقل في مختلف الخطوط الرابطة بين 

 .رة واألبيار واملرادية وبئر خادم إلى غاية الساعة العاشرة مساءالجزائر الوسطى وبلديات حيد

ومعلوم أن السلطات املحلية تعّول كثيرا على مشروع "العاصمة ال تنام"، قصد إحياء النشاطات في مختلف البلديات 

 .في هذا املشروع الذي يتماش ى مع املخطط االستراتيجي لعصرنة العاصمة

 

 

 )واج(ودة محور لقاء بالجزائر تغذية: أدوات مراقبة الج

شكل استعمال أدوات مراقبة الجودة ال سيما الحقائب في مراقبة املواد الغذائية محور يوم دراس   نظم يوم الثالثاء 

 من طرف مديرية التجارة لوالية الجزائر.

ل امليدان و تعميم استعماو يهدف اللقاء إلى "تعزيز و تطوير القدرات التقنية ألعوان الرقابة في مجال التحقيق في 

 الحقائب خالل عمليات املراقبة الروتينية" حسب ما افادت به وزارة التجارة عبر موقعها االلكتروني.

مفتشيات على الحدود  6مفتشية إقليمية للمراقبة و  13مفتش لقمع الغش ل 210و يندرج اللقاء الذي عرف مشاركة 

 إستراتيجية ترمي إلى تحسين نجاعة املراقبة. تابعة ملديرية التجارة بالجزائر في اطار 

حقيبة في إطار برنامج عصرنة أداة املراقبة بمبادرة من املديرية العامة للرقابة  250و تجدر اإلشارة إلى أنه تم اقتناء 

 االقتصادية و قمع الغش و هو ما يشكل تعزيزا مهما للقدرات املتوفرة.

( أداة تحليل و قياس 17لة سريعة و فعالة لكشف الغش من سبعة عشر )تتشكل حقيبة مراقبة النوعية و هي وسي

 تشمل تشكيلة واسعة من التحاليل للمنتجات الغذائية.

و تساهم هذه األداة في تطوير نجاعة الرقابة من خالل إجراء تحاليل بسيطة و سريعة تمكن من ربح معتبر للوقت في 

 قة أخذ العينات و إرسالها للمخبر قصد التحليل.مجال النقل و مستلزمات التحليل مقارنة بطري

و أوضح ذات املصدر أن اللقاء شكل فرصة للتحكم في استعمال أدوات القياس و التحليل في امليدان من جهة و توحيد 

 املقاربات و طرق الرقابة لصالح مفتش   قمع الغش من جهة أخرى.
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قاء حول الجوانب التنظيمية املرتبطة باستعمال حقيبة مراقبة هذا و تمحورت املداخالت الت  ألقيت في إطار هذا الل

أداة للقياس و التحليل مع كيفيات استعمال و متابعة و صيانة هاته األدوات و كذا تقييم استعمال  17الجودة و عرض 

 .2016األدوات على مستوى مديرية التجارة لوالية الجزائر في سنة 

 

 من وهران« جازي »املدير العام لـ

 )املساء(نسعى إلى توفير األنترنت للجميع وفخورون بثقة زبائننا 

خالل إشرافه على حفل تدشين مركز خدمات بمدينة السانيا بوالية وهران، بأن « جازي »أكد أمس، املدير العام لشركة 

ئن تاح على الزباسنة من التواجد بالجزائر، وما قدمته للهاتف النقال سيتواصل بأكثر انف 15طيلة « جازي »ما قدمته 

سنة على  15، في وقت تحتفل فيه الشركة بمرور «جازي »مع دمقرطة ولوج األنترنت للجميع من خالل الجيل الرابع لـ

 .تواجدها بالجزائر

السيد ماتيو غالفاني، بوهران، على افتتاح وكالة تجارية جديدة تضاف « جازي »أشرف أمس، املدير العام لشركة 

مستقبل »تم تدشينها في وهران، والت  تعد إحدى الوكاالت الفريدة من نوعها والت  تحمل شعار  لسلسة الوكاالت الت 

وهي وكالة ستضاف إليها عدة وكاالت بنفس الشكل والتهيئة عبر كامل ربوع الوطن، وذلك وفق مخطط « االتصال الرقم 

ته الشركة للتقرب أكثر من الزبون. الوكالة تعتبر نموذجا ملا تسع
ّ
 «جازي »فعلته  ما»ى إليه الشركة وقال املدير العام تبن

، «سنة من تواجدها بالسوق الجزائرية يعطيها دفعا للمستقبل، حيث تسعى إلى دمقرطة ولوج األنترنت للجميع 15خالل 

ن والية بالجزائر ضم 20اليوم « جازي »نحن حاليا الرائد في مجال تكنولوجيات االتصال الرقمية. إذ تغطي »مضيفا: 

كما رد املدير العام لجازي السيد ماتيو غالفاني، على سؤال خاص لجريدة «.شبكة الجيل الرابع ونحن دائما في توسع

 شرعنا في برنامج هام وكبير للتوظيف«: حول التوظيف والبرنامج الجدي املعلن عنه من طرف الشركة بالقول « املساء»

روع الذي يستهدف توظيف مئات الشباب في مختلف التخصصات ، وهو املش2016والذي انطلق شهر نوفمبر من سنة 

الحديثة الت  لها عالقة باالتصال الرقم  والهاتف النقال واملهن الجديدة املتعلقة بذلك. سيتم في شطر أول توظيف 

سطير وكالة جديدة تدريجيا وذلك إلى غاية نهاية شهر أوت املقبل، مع ت 60شاب خالل السنة الجارية، مع فتح  200

وكالة جديدة ضمن مخطط طويل األمد والت  ستدعم بهذه املهارات املتخصصة، ووكالة السانيا  300برنامج لفتح 

تخصصات مختلفة لها عالقة باملجال، كما أكدنا على  6شبان في  6بوهران خير دليل على ذلك، حيث قمنا بتوظيف 

يع الشباب الذين تم توظيفهم ببلدية السانيا يقطنون دائرة أن التوظيف يتم وفق إعطاء األولوية ألبناء املنطقة. جم

 .السانيا وهي سياسة هادفة لفتح أكبر مجال للتوظيف باملناطق الت  سيتم بها فتح وكاالت جديدة

بأن « جازي »، أكد املدير العام لشركة 2017في رده على سؤال آخر حول املشاريع املستقبلية واملسطرة للسنة الحالية 

قد سطرت برنامجا استثماريا خاصا لتغطية كامل واليات الوطن ببرنامج الجيل الرابع، وأكد املدير العام لجازي  الشركة

 .بأن الشركة في تطور دائم مع تحسين خدماتها املقدمة للزبون رغم ارتفاع الطلب على األنترنت

 2017 خالل ٪10سيتم التوسع بـ

مليون زبون عبر ربوع الوطن، في وقت يغطي فيه الجيل الرابع لجازي حاليا  16وبلغ عدد الزبائن ـ حسب آخر إحصاء ـ 

خالل السنة  ٪ 10والية، وأكد املدير العام لجازي بأنه سيتم التوسع نحو باقي الواليات وذلك بارتفاع يقدر بنسبة  20

 ٪ 70ذي ال يزال يغطي الجارية وفق خطة استثمار مدروسة مع مواصلة تطوير الخدمات ضمن نظام الجيل الثالث ال

 .من السكان بالجزائر ٪ 90من حجم مستعملي األنترنت بالجزائر، ومع الجيل الرابع والثالث سنصل لتغطية 

أحسن خدمة، وأحسن »قائمة على تقديم « جازي »وبخصوص العروض املقدمة للزبائن أكد املتحدث بأن سياسة 

زبائننا وتفادي العروض الت  ال تعد من متطلبات الزبائن.  مع ضمان كل ذلك وفق تطلعات« تسعيرة وأحسن العروض
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وأضاف: نحن نستمع لزبائننا كثيرا وبتمعن لذلك نوفر لهم أحسن العروض وفق الطلب، ونحن ركزنا أكثر على تقديم 

كم حفي صحة مالية جيدة وتت« جازي »خدمات نوعية لزبائننا الذين ينتظرون مّنا الكثير في مجال االتصال الرقم ، 

 .«بجزء هام من السوق املحلية ألننا نحظى بثقة الزبائن

من جهته كشف املدير الجهوي ملنطقة وهران السيد هداج محمد، والت  تضم واليات وهران ومستغانم و عين تموشنت 

والية وكاالت بوالية معسكر ووكالتين ب 3وكالة بوالية وهران إلى جانب  11ومعسكر بأنه تم إلى غاية أمس، افتتاح 

مستغانم ووكالة واحدة بوالية عين تموشنت، فيما ينتظر أن يتم فتح عدد آخر من الوكاالت خالل السنة الجارية الت  

وكالة متواجدة  40وكالة على املستوى الوطي ، وذلك إلى جانب مشاريع لترميم وتهيئة  60سطرت خاللها الشركة فتح 

 .«جازي »تجارية الذي تعتمده شركة حاليا للتماش   واملفهوم الجديد للوكالت ال

 

 

 بنوك /مالية وتأمينات
 في غياب بنوك جزائرية في إفريقيا

 )املساء(مستعدة ملرافقة رجال األعمال الجزائريين « املغاربية لإليجار املالي»

اغبين في دخول ائريين الر عّبرت املغاربية لإليجار املالي )فرع الجزائر(، عن استعدادها ملرافقة املتعاملين االقتصاديين الجز 

األسواق اإلفريقية، تجسيدا للنموذج االقتصادي الجديد الرامي إلى تطوير اإلنتاج الوطي  وتصديره إلفريقيا. مؤكدة 

تجاوب عدة مؤسسات جزائرية مع هذه املبادرة، حيث تقوم حاليا بمعاينة هذه األسواق للتعرف عن حاجياتها 

 .وخصوصياتها

أمس، أن « املساء«فرع الجزائر( في تصريح لـ)روس، الرئيس املدير العام للمغاربية لإليجار املالي كشف السيد نافا عب

فروع املجمع املالي الذي تنتم  إليه مؤسسته متواجدة حاليا بتسع دول إفريقية مثل مالي وكوت ايفوار والسنغال 

اغبين دة ملرافقة املصدرين واملستثمرين الجزائريين الر وبوركينافاسو والغابون وغينيا، وتانزانيا، والكاميرون، وهي مستع

 .في اقتحام هذه األسواق

وأضاف السيد عبروس، أن عدة مؤسسات جزائرية تحّفظ عن ذكر أسمائها مهتمة بهذه األسواق وتنقلت لهذه البلدان 

 .قباال بهاملعاينة أسواقها ومحيط األعمال بها وحاجياتها ملعرفة املنتوجات الت  يمكن أن تلقى إ

أمام االحتكار البنكي باألسواق اإلفريقية وغياب بنك جزائري، يرى السيد عبروس، أن فروع املجمع الذي ينتم  إليه 

يمكن أن تلعب دورا في توجيه املؤسسات الجزائرية الراغبة في دخول هذه األسواق وتزويدها بمختلف املعلومات 

 .ال بهذه البلدانوالنصائح حول محيط االستثمار ومناخ األعم

وفي السياق أشار املتحدث إلى أن مجمعه يرغب من خالل هذه املرافقة املساهمة في اإلستراتيجية الت  سطرتها الحكومة 

والرامية إلى تشجيع الصادرات نحو إفريقيا لتنويع االقتصاد للتعريف باملنتوج املحلي. والت  تكرست من خالل تنظيم 

ديسمبر املاض  ، توج بتوقيع اتفاقيات شراكة بين بعض املتعاملين الجزائريين واألفارقة  منتدى اقتصادي إفريقي شهر 

 .لتصدير منتوجات جزائرية للقارة السمراء

وأضاف السيد عبروس، خالل ندوة صحفية بمناسبة توقيع املغاربية لإليجار املالي الجزائر على برتوكول شراكة مع 

جزائر أمس، أن مؤسسته مستعدة لتمويل املؤسسات الجزائرية املنتجة في كل بفندق ال« س   أن أش للصناعة»شركة 
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املجاالت، وخاصة مصانع السيارات الت  انطلقت أو الت  ستنطلق مستقبال سواء تعلق األمر بمصانع املركبات السياحية 

 .أو مركبات الوزن الثقيل

أن مؤسسته تهدف إلى مرافقة املؤسسات الصغيرة وفي معرض حديثه عن تطوير االقتصاد الوطي  أكد السيد عبروس، 

واملتوسطة وكذا املؤسسات املصغرة ذات الطابع العائلي الت  ظلت تواجه عراقيل في الحصول على قروض وتمويل مالي 

من البنوك بسبب ضعف أو محدودية رأسمالها وعدم توفرها على ضمانات. موضحا أن مساعدة هذه املؤسسات 

ي تطوير النسيج الصناعي الذي يبقى شرطا أساسيا للنهوض بالصناعة وتطوير االقتصاد الجزائري وتمويلها سيساهم ف

  .للتقليص من فاتورة االستيراد

عت املغاربية لإليجار املالي الجزائر على عقد شراكة مع شركة 
ّ
للصناعة املتعامل الدولي في مجال « س   أن أش»ووق

 «يكواف»للصناعة بالجزائر املمثلين في عالمات « س   أن أش»إمكان زبائن التجهيزات. وبموجب هذا العقد سيكون ب

االستفادة من امتيازات وحلول مرنة تستجيب « أسترا»لشاحنات الوزن الثقيل وكذا شركة « كايز»وكذا « نيوهولند«و

 ذا آالت ومعداتلحاجياتهم. وذلك بتقديم عروض تمويل جذابة موجهة للمركبات النفعية ومركبات الوزن الثقيل وك

، حسبما أكده السيد فرنسوا ميو، مدير التمويل «س   أن أش للصناعة»البناء املسوقة من طرف العالمات الت  تمثلها 

 .واملبيعات بالشركة

ويهدف العقد الى بعث النشاط الصناعي بالجزائر تماشيا مع النموذج الجديد لالقتصاد الذي يركز على اإلنتاج الوطي  

 .ةوخلق الثرو

آالف زبون  4، تحص   أكثر من 2006وتجدر اإلشارة إلى أن املغاربية لإليجار املالي ومنذ دخولها السوق الجزائرية في سنة 

 .مليار دينار 63ألف تجهيز لفائدة املهنيين بقيمة مالية قاربت  18بعد تمويل عملية اقتناء 

للجزائريين حيث تجري حاليا مفاوضات مع السلطات  وتحضر املؤسسة املالية حاليا لدخول البورصة وفتح رأسمالها

مليار  45املختصة في هذا املجال، حسبما أعلن عنه مسؤولها األول الذي ذكر بأن سوق اإليجار املالي تقدمت بقيمة 

ة باملائ 18باملائة بالرغم من تسجيل تراجع في النشاط بنسبة  23، حيث عرفت املؤسسة نسبة نمو بـ2016دينار في سنة 

 .بسبب تقليص واردات السيارات الت  تمثل أهم منتوج تموله لفائدة املهنيين

 

 
 

 شراكة وتعاون 
 

 

 فيفري  22و 21اجتماع اللجنة املشتركة بين الجزائر وأملانيا يومي 

 )املحور اليومي(شراكات ثالثية في مجال السيارات واتفاقيات في التغذية ومواد البناء
 

فيفري، بحضور عشرات من رجال األعمال، جزائريين  22و 21شتركة بين الجزائر وأملانيا يومي ينتظر انعقاد اللجنة امل

وأملانيين، برئاسة وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب، حيث سيتم تشريح مختلف ملفات الشراكة 

 .األغذية ومواد البناء االقتصادية والتجارية وإبرام شراكات ثالثية في مجال السيارات واتفاقيات في مجال

حسبما أكده املدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد شامي، فإن برنامج اجتماع للجنة املشتركة بين  

الجزائر وأملانيا يحمل عمال مكثفا، حيث سينعقد الثالثاء املقبل، فيما سيتم تنظيم ملتقى أعمال جزائري ـ أملاني يوم 
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ألوراس  ، حيث يتضمن البرنامج املحدد لهذا امللتقى جلسة عامة متبوعة بلقاءات عمل ثنائية بين رجال األربعاء بفندق ا

األعمال الجزائريين ونظرائهم األملانيين. واعتبر محمد شامي أن هذا اللقاء يعد فرصة مثالية لرجال األعمال الجزائريين 

 وإقامة مبادالت تجارية مع نظرائهم األملانيين الناشطين في املهتمين بعقد صفقات وشراكات تطوير التعاون االقتصادي

مجال مناولة السيارات، اإللكترونيك، الكهرباء، صناعة األغذية، الطاقة والطاقات املتجددة، البتروكيمياء، الكيمياء 

نة مع لتكنولوجيا مقار الصناعية، البناء ومواد البناء. وأشار املتحدث ذاته إلى أن األملانيين يتميزون بنقل الخبرة وا

الشريك اإلفريقي والعربي الذي يقل عنده عامل الخبرة والتكنولوجيا، غير أنهم مستعدون للدخول في شراكات، على 

إنه سيتم إبرام شراكات ثالثية  مرسيدس ، قائال  غرار الشراكة الثالثية الجزائرية األملانية اإلماراتية في مشروع مصنع 

شيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا التوجه الجديد ال تعتمده الجزائر فقط بل جميع دول العالم، في مجال السيارات، م

كما اعتبر أن القطاع الذي سيحظى بحصة األسد في ملفات الشراكة بين الطرفين يتمثل في الفالحة وتربية األبقار 

 .لكترونيةوالصناعة الغذائية، إضافة إلى صناعة الدواء واألجهزة الكهرومنزلية واإل

ها في املشاريع املحلية، في ظل 
ّ
قال محمد شامي إن ما يهم الجزائر خالل السنوات املقبلة هو جلب العملة الصعبة وضخ

تراجع أسعار النفط، مذكرا بوعود األملانيين حينما أعلنوا عن استعدادهم لالستثمار في الجزائر وضخ مليارات الدوالرات 

 .مجال السيارات في مختلف املشاريع على غرار 

ودعا محمد شامي املشاركين في املنتدى إلى خلق لقاء بين رجال األعمال الجزائريين واملستثمرين، مشيرا في الوقت ذاته 

إلى أن الشركات األملانية املستثمرة في الجزائر مند عقود والناشطة في عدة مجاالت سمحت بخلق مناصب لفائدة 

يد البحري وغيرها من املجاالت، منها املنجزة في مجاالت البناء والصيدلة. وأضاف البطالين في مجال التجارة والص

املرتبة الخامسة كممون للجزائر الت  استوردت منه أكثر من  2014املتحدث ذاته أن الشريك األملاني احتل خالل سنة 

 .بالسنة الت  تسبقها مقارنة 31.6مليار دوالر من املنتجات األملانية، أي بزيادة بنسبة تقدر بـ  3.7
 

 

 )الخبر(مارس ببروكسل 13االتحاد األوروبي في -اجتماع مجلس الشراكة الجزائر

رمطان لعمامرة اليوم األربعاء بأن مجلس الشراكة بين   أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي

و عقب اللقاء الذي جمعه برئيسة الدبلوماسية         .سلمارس القادم ببروك 13الجزائر واالتحاد األوروبي سينعقد في 

مارس القادم, و توصلنا  13اتفقنا على عقد مجلس الشراكة في  " األوروبية فيديريكا موغيريي , صرح السيد لعمامرة قائال

و سيترأس اللقاء        ."زيارات للمسؤولين األوربيين في الجزائر بعد اجتماع املجلس  أيضا الى اتفاق بشأن سلسلة من

السامية لالتحاد االوروبي   رمطان لعمامرة, و املفوضة  القادم كال من وزير الدولة و الشؤون الخارجية و التعاون الدولي

و حسب وزير الشؤون الخارجية فانه " سيتم التوقيع على         .والشؤون الخارجية فيديريكا موغيريي   للسياسة األمنية

الوثيقة املتضمنة أولويات الشراكة اإلستراتيجية بين الجزائر   بمناسبة انعقاد هذا املجلس من بينها "اتعدد من االتفاق

و االتحاد األوروبي الت  تم استكمالها ,خالل االجتماع املنعقد في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة على مستوى 

وثيقة املذكورة و الت  تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة و قد صادقت هيئة املفوضين األوروبيين على ال      الخبرا

   .تتناول الحكم الراشد و الديمقراطية و دولة القانون و حركة و تنقل األشخاص وكذا الشراكة في مجالي األمن و الطاقة

في األيام   لوثيقةهذه ا  دولة عضو رأيه بشان 28و من املرتقب ان يعطي مجلس االتحاد األوروبي الذي يمثل ال   

   .القادمة

و اوضح مصدر دبلوماس   ان " األمر يتعلق بمرافقة الجزائر في إصالحاتها على الصعيدين السياس   و االقتصادي , و  

  ."ذلك من خالل تنويع اقتصادها
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قتصادي و يرى السيد لعمامرة أن هذه الوثيقة "تجسد رؤيا جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد اال 

و الذي دخل حيز التطبيق في شهر سبتمبر  2002مقارنة بما تم االتفاق عليه في اتفاق الشراكة" املوقع بين األطراف سنة 

2005.   

و في نفس السياق اعتبر وزير الخارجية أن قراءة ايجابية جديدة ملا تضمنه هذا االتفاق قد فرضت نفسها بالنظر إلى  

  .اد الجزائري حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض املواد تضمنها هذا االتفاقالتطور الذي عرفه االقتص

و أضاف قائال أن "إعادة توازن عالقات التعاون" قد جاءت لتكريس مكانة الجزائر في شراكتها مع االتحاد األوروبي  

  .بصفتها الشريك االقتصادي األول لالتحاد في املنطقة

 

ى دخول إطار التعاون هذا حيز التنفيذ و الذي أسس لحوار مفتوح و تعاون شامل يتضمن و بعد مرور عشر سنوات عل 

األبعاد السياسية و األمنية و االقتصادية و التجارية و املالية و الثقافية و البشرية لم يمكن اتفاق الشراكة من التوصل 

   .إلى النتائج املنشودة من قبل الطرف الجزائري 

تفاق لم يتوقف املوقع التجاري لالتحاد األوروبي عن التعزز على حساب االقتصاد الوطي . و في سنة فمنذ إبرام هذا اال

دفع هذا الوضع الحكومة الجزائرية إلى تجميد أحادي الجانب للتنازالت التعريفية املمنوحة لالتحاد األوربي  2010

انشاء منطقة التبادل   لتوصل إلى اتفاق حول تأجيلو بعد ثماني جوالت من املفاوضات تم ا     .بموجب اتفاق الشراكة

  2020الى سنة   2017الحر الذي كان مقررا في سنة 

  تجارة
                  

 يقظة إعالمية
 علي حداد” افسيو“بعد تهجمها على رئيس 

 

 )وقت الجزائر(بايــري يدعو سعيدة نغزة لالبتعــاد عن تلفيــــق االتهامـــــات
 

نائب رؤساء املؤسسات، محمد بايري، على رئيسة الكونفدرالية الجزائرية العامة للمؤسسات، سعيدة نغزة، رد، أمس، 

علي حداد بالتسبب في مشاكلها القضائية، مطالبا إياها بالعمل على تقديم اقتراحات  ”افسيو“بعد أن اتهمت فيها رئيس 

مال الذين ينشطون في نفس املجال.واستغرب بايري في للحكومة خدمة لالقتصاد الوطي  بعيدا عن اتهام رجال األع

يتعين على نغزة أن ترفع املستوى واالبتعاد “تصريحاته أمس، من الحملة الت  تقودها نغزة ضد علي حداد، حيث قال: 

 ، مشيرا إلى أن رئاسة منظمة أرباب العمل، تتطلب كأولوية معالجة املشاكل والعراقيل الت ”عن مثل هذه التصرفات

وكانت محكمة الجنح بالشراڤة، قد ”.افسيو“يواجهها أعضاؤها، مع رفع مقترحات إلى الحكومة مثلما يقوم به منتدى 

للبناء واألشغال العمومية ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات ” سوترالكوف“أدانت نغزة سعيدة، رئيسة مجمع 

افدة، مع إلزامها بدفع تعويض مالي جبرا لكل واحد من ألف دج غرامة ن 100الجزائرية، بالحبس النافذ لعامين و

ماليين دج، الرتكابها جرم اختالس أموال خاصة، وجاءت العقوبة بعد التماس النيابة  5الضحايا اإلسبان مبلغ قدره 

 .سنوات حبسا نافذا في حق املتهمة 3العامة تسليط عقوبة 
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