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 ملخص

 

تضمن معرض الصحف الوطنية لنهار اليومية عدة مواضيع ذات صلة مباشرة 

 شهر أالحكومة املنتظر منذ  بقرار  ونستهلها،بالشراكة،  وأخرى باالقتصاد الوطنية 

يرة والتي ينتظر ان تتقلص بنسبة كبالسيارات،  سترادا عن رخص باإلفراجواملتعلق 

 ألف مركبة من جميع العالمات. 50لن تتجاوز 

ئمة املواد املستوردة مرسوم جديد يوسع قا إلصدار  الحكومةوفي السياق، تستعد 

الشكوالطة واملكسرات  أنواعكل  تشملأن التي تخضع لنظام الر خص، وينتظر 

 ومشتقاتها.

شـــــــــــــاريع الشـــــــــــــراكة يوما تعد يوم في بين الجزائر ومختلف الدول وفي املقابل تتعزز م

حيــي ينتظر ان يتم عقــد اللجنــة العليــا املشـــــــــــــتركــة الجزائريــة  ،واألوروبيــةاالفريقيــة 

فقط من  أيامري.  وهو االجتماع الذي ســـــــــــــيعقد تعد التونســـــــــــــية شـــــــــــــهر مارس الجا

ير منها مشــــــروع تكر  والســــــعودية،التوقيع على عدد من املشــــــاريع املثمرة بين الجزائر 

 مليار دوالر. 15الفوسفاط الذي يقدر بــ 

زيد يســيتنقل وفدا عن رجال االعمال الجزائريين  ،األمريكياما في التعاون الجزائري 

 طار مشاريع الشراكة واالستثمار.في إ املتحدة االمريكيةإلى الواليات  60عددهم عن 

انجيال ميركل، غدا بالجزائر للتباحي مع  ،األملانيةشــــارة وفي الســــياق، ســــتحل املســــت

ســـــــــــؤولين الســـــــــــامين في الدولة وعلى رأســـــــــــهم رئ س الجمهورية، وينتظر أن يتطرق امل

الطرفان إلى عدى قضــــــايا على رأســــــها التعاون والشــــــراكة االقتصــــــادية واســــــتثمارات 

 أملانيا في الجزائر.

تعليمـــــة جـــــديـــــدة للوالة تحـــــدد زارة الـــــداخليـــــة ة املحليـــــة، ابرقـــــ  و امـــــا عن الجبـــــايـــــ

البنـــايـــات ورخص البنـــاء وكـــذا شـــــــــــــهـــادات  أنواعالضـــــــــــــرائـــب التي تفرض على جميع 

 التعمير واملطابقة، والتي من شانها ان تساهم في دعم الجباية املحلية.
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 الفتتاحيةا
 واج() 2017مشاركة رؤساء مؤسسات جزائريين في مهمة أعمال إلى الواليات املتحدة في مارس 

أيام إلى الواليات املتحدة بهدف تطوير عالقات  8جولة تدوم  2017  رئ س مؤسسة جزائري في مارس 30ري حوالي سيج

 شراكة واستثمار مع رجال أعمال أمريكيين حسبما علم لدى منظمي املهمة.

بلدين ومنتدى األمريكي بالتنسيق مع سفاراتي ال-مجلس األعمال الجزائري  2017مارس  11إلى  4وينظم التظاهرة من 

 رؤساء املؤسسات.

وأوضح إسماعيل شيخون رئ س املجلس أن املهمة التي ستخص مجالي الزراعة والبناء ستتم على مرحلتين في كل من 

 كاليفورنيا ونيفادا.

وأوضح أن "خيار هذين القطاعين جاء بالنظر إلى مقتضيات السوق املحلية وتوجيهات الحكومة في مجال التنمية 

 ية".االقتصاد

األمريكي تنظيم لقاءات مع رؤساء املؤسسات األمريكية وزيارات إلى مواقع -وفي كاليفورنيا يعتزم مجلس األعمال الجزائري 

 تربية األبقار وزراعة األشجار وزراعة الحبوب ووحدات تحويل الحليب.

 عالم "كونيكسبو".أما في نيفادا فس شارك املتعاملون الجزائريون في أحد أكبر صالونات البناء في ال

مارس بمركز املعارض  10كما سيحضر الوفد الجزائر خالل إقامته في نيفادا ندوة "اليوم الجزائري" املزمع انعقادها يوم 

 للتعريف بفرص األعمال املتوفرة في الجزائر في مجال البناء حسبما أوضحه السيد شيخون.

 .ال البلدين حول شراكات في مجال البناءوسيمكن هذا اللقاء من تعميق النقاشات بين رجال أعم

 في قرار يهدف إلى القضاء على البيروقراطية وسرعة نقل املعلومة

 )الشروق أونالين(الجزائر التصاالت 13إنهاء مهام املفوضيات الجهوية الـ

 التوجه أكثر نحو المركزية القرار وضخ دماء جديدة من اإلطارات الشابة

ر التوجه تدريجيا نحو المركزية القرار داخل هياكله ومصالحه، من خالل عملية هيكلة قّرر مجمع اتصاالت الجزائ

للمجمع وإسناد املهام للمديريات العملياتية الوالئية،  13داخلية واسعة شمل  أيضا إنهاء مهام املفوضيات الجهوية الـ

 .2019نترن  والهاتف الثاب  في آفاق تحضيرا لتجسيد وعود واستراتيجية املجمع بربط كافة بيوت الجزائريين باال 

وفي السياق، أوضح  مصادر مطلعة من مجمع اتصاالت الجزائر لـ"الشروق" أن مخطط الهيكلة انطلق مع حلول جوان 

من خالل تغييرات طال  اإلدارة املركزية، في خطوة تهدف إلى إعطاء نفس جديد للمؤسسة، وأيضا ضخ دماء  2016

لى وجه الخصوص، منها من تم استقدامه من مؤسسات وطنية، فضال عن ترقيات مس  جديدة فيها من الشباب ع

 .عددا من املوظفين وخاصة مناصب قيادية

ووفق ذات املصدر، فإن هذه اإلجراءات تهدف إلى محاربة البيروقراطية التي عشش  في رؤوس تعض املسؤولين، 

 .اس في التعامل هو الالمركزية ونقل املعلومة تسرعةوخصوصا القرارات املركزية في اتخاذ القرار، وجعل األس

ملجمع اتصاالت الجزائر، أين كان  كل  13وفي ذات السياق، أوضح  مصادرنا أنه تم إنهاء مهام املفوضيات الجهوية الـ

نسق ست مديريات والئية، حيي س تم إسناد املهام إلى املديريات الوالئية العملياتية، التي 5أو  4أو  3مفوضية تضم 

مباشرة مع الرئ س املدير العام واملديرية املركزية كذلك دون الحاجة للمفوضيات الجهوية التي انتهى عهدها، تعد ما 

 .تبين بأنها شكل  عائقا في التسلسل اإلداري ونقل املعلومة

العامة  مثيل املديريةووفق ذات املصدر، فقد منح  صالحيات أوسع للمديريات العملياتية الوالئية، ومنحها صالحية ت

 .في كل واليات الوطن وتسهيل تعامالتها اإلدارية وخلق قنوات اتصال رسمية هرمية سهلة الولوج
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وقال ذات املصدر أن الهدف من هذه اإلجراءات هو الوصول إلى تجسيد رهان املجمع واستراتيجيته الجديدة تجاه 

، وسيرافقه تجنيد 2019خدمتي االنترن  والهاتف الثاب  في آفاق الزبائن، وهي ربط كافة منازل وبيوت )الجزائريين( ب

 .ألفا 20دائم للفرق التقنية واإلدارية وبقية العمال املقدر عددهم بـ

وسبق ملصادر من ذات املجمع أن كشف  لـ"الشروق" أن اتصاالت الجزائر ستطلق قريبا صيغة جديدة من االنترن  

 /FTTH" بصرية إلى غاية ب   الزبون وال تتوقف فقط عند الحي، وهي ما يعرف بـالثاب  وهي تقنية وصول األلياف ال

Fibre To The Home" ميغاباي  إلى غاية ب   الزبون  100، والتي ستصل بتدفق االنترن  إلى. 

 )واج(منصب شغل  1.000صالون "املواهب و التشغيل": اقتراح 

 16خمسين مؤسسة ملختلف القطاعات بمناسبة الطبعة ال  منصب شغل من طرف حوالي 1.000س تم اقتراح قرابة 

 لصالون "املواهب و التشغيل"الذي افتتح أبوابه يوم الخم س بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة.

و صرح لوأج السيد رفيق شالة مسؤول بمؤسسة "ايفانمون اومبلوا" )حدث تشغيل(,املنظمة لهذا الصالون أن هذه 

لتي تدوم ثالثة أيام تشكل "فضاء لقاء بين طالبي العمل و مختلف املؤسسات العمومية و الخاصة الباحثة التظاهرة ا

 عن عمال".

باحي عن العمل من إيجاد  1.000زائر هو تمكين " 16.000و  15.000و أكد أن الهدف من هذه الطبعة التي تتوقع بين 

 منصب شغل".

تهم الذاتية, فور افتتاح الصالون,في زيارة مختلف األجنحة بحثا عن معلومات و شرع العشرات من الشباب مرفوقين تسير 

 حول التوظيف.

السيد شالة أن الصالون يعد أيضا "مسهال بالنسبة ملؤسسات قطاعات التوزيع و البنوك و الخدمات و اإلنتاج  واعتبر 

 التي تبحي سواء عن إطارات أو عن اليد العاملة".

د شالة أن الصالون موجه لكل فئات طالبي العمل من طلبة و شباب متحصلين على شهادات و السي وباملناسبة أوضح

 موظفين مبتدئين و إطارات مرسمين و حتى اإلطارات املسيرة.

من شأنه أن يسمح للمؤسسات املشاركة في الصالون بتحيين و  عادة،الذي أصبح  الصالون،أن هذا  وأوضح املنظمون 

 من أجل "فعالية أكثر في توظيف الكفاءات". توسيع قواعد معطياتها

و أضاف املنظمون أن "انتظام و دقة أهداف الصالون يجعل هذا املوعد فضاء لالستجابة ملتطلبات املؤسسات, امللحة 

 ".االستراتيجيةأحيانا, لتحقيق أهدافها 

 تقترح مئات املناصب« بي أن بي باريباس«و« سيفتال»و« جازي 

 )املحور اليومي(باملائة 10.5على تقليص البطالة إلى أقل من  القطاع الخاص يراهن

تراهن عدة مؤسسات اقتصادية ناشطة في السوق الوطنية على إنعاش سوق الشغل وامتصاص البطالة التي بلغ   

« نوأو »، «بي أن بي باريباس»، «جازي «و «سيفتال»مؤسسة على غرار  50باملائة مطلع السنة الجارية، حيي تقترح  10.5

وغيرها ألف منصب لفائدة الشباب الباحثين عن فرصة شغل، حيي احتل القطاع الخاص حصة األسد في مجال 

   .التوظيف موازاة مع األزمة املالية وكذا توجه الحكومة الجديد نحو القطاعات املنتجة لتنويع االقتصاد الوطني

التوظيف في ظل األزمة املالية التي ضرب  الجزائر،  لم تلجأ املؤسسات االقتصادية في مختلف القطاعات إلى تجميد

حيي فتح  العديد منها مئات مناصب الشغل، على غرار القطاع الخاص الذي عزز وجوده في صالون املواهب 

فّوت للظفر بمنصب  16والتشغيل في طبعته الـ 
ُ
على مدار ثالثة أيام بقصر الثقافة مفدي زكريا. ويعد الصالون فرصة ال ت

واقتحام سوق الشغل، السيما أن بإمكانه توظيف البطالين والشباب الباحي عن عمل، ضمن عروض تصل إلى عمل 

قدمها عدة مؤسسات اقتصادية، وفي مقدمتها الناشطة في القطاع الخاص،  1000
ُ
منصب، عن طريق االقتراحات التي ت
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جيته إلى تحريك سوق الشغل وتخفيض وكذا الوكالة الوطنية للتشغيل، حيي يسعى القطاع الخاص ضمن استراتي

« املحور اليومي»نسبة البطالة في الجزائر. وأكد رئ س الوكالة املحلية للتشغيل بالدرارية تلمات قاض ي ياسين في تصريح لـ 

أمس أن التوظيف يرتكز في هذه املرحلة على القطاعات االقتصادية املنتجة، في ظل توجه الحكومة نحو تنويع االقتصاد 

طني، مشيرا إلى أن لدى املؤسسات العديد من فرص التوظيف، مؤكدا أنها لم تتضرر جراء األزمة املالية بل لجأت الو 

إلى ترشيد نفقاتها، وأضاف أن التوظيف في القطاع االقتصادي متواصل. وجدد املتحدث تأكيده أن التوظيف جّمد في 

ه تم توجيه الشباب إلى مختلف القطاعات االقتصادية قطاع اإلداري العمومي فقط، نظرا لتشبعه، مشيرا إلى أن

طلب عمل خالل يومين فقط، وشدد في نفس الوق  على  500املنتجة. وقال املسؤول إن جناح الوكالة تلقى أزيد من 

قاربة ، الذي يضمن امل«وسط»تنتهج سياسة الشفافية في عمليات التوظيف بفضل نظام املعلومات الجديد « أنام»أن 

روض وطلبات العمل بصفة آلية وآنية، وأكد أيضا أهمية الخدمات عن تعد التي أطلقتها الوكالة الوطنية للتشغيل بين ع

ابتداء من مطلع السنة الجارية، أين يتم التسجيل واالطالع على عروض العمل عبر ولوج املوقع اإللكتروني للوكالة، 

الذي يقترح « جازي »ألف تنص ب. وسجل متعامل الهاتف النقال  400فيما تتطلع الوكالة الوطنية للتشغيل إلى تحقيق 

منصب على التوظيف في القسم التجاري، وأحص  املؤسسة حسب املكلف بالتوظيف عبد الحميد نبيل  300أكثر من 

باملائة من الشباب الذين أودعوا سيرهم الذاتية في جناح  20مسجل في موقع املؤسسة منذ بداية الصالون، و 1500

  .زائر إلى الجناح في غضون يومين 1700لصالون، فيما تم تسجيل ا

 رزيق: املصانع األربعة ستمكن من التصدير نحو إفريقيا

 )املحور اليومي(الحقا« بيجو»تركيب نصف مليون سيارة سنويا في الجزائر بدخول 

 يم سوق السيارات في الجزائر منتسعى الحكومة من خالل إنشائها القطب الصناعي للسيارات في غرب البالد إلى تدع

، «بيجو»ألف سيارة بدخول مصنع  500جهة، وتقليص فاتورة االستيراد من جهة ثانية، حيي ستتم صناعة ما يقدر بـ 

مليار دوالر تضخ للخزينة العمومية، األمر الذي يلزم الحكومة بتشجيع االستثمار، خاصة في  6.5بقيمة مضافة تقدر بـ 

    .يدة مع دول الجوار الستقطاب أكبر عدد من املشاريعظل املنافسة الشد

قال الخبير االقتصادي كمال رزيق إن الحكومة ملزمة بتشجيع االستثمارات، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد منافسة 

د، مشيرا إلى ال شديدة مع دول الجوار على غرار تونس واملغرب في استقطاب املشاريع األجنبية الكبرى التي تخلق ثروة للب

 «فاغنفولكس«و« رونو»أن القطب الصناعي للسيارات الذي تسعى الحكومة إلى إنشائه في غرب البالد على غرار منصع 

الذي ما زال  املفاوضات جارية تشأنه بين الطرفين الجزائري « بيجو»، باإلضافة إلى مصنع «هيونداي»مصنع «و

حسب املتحدث ـ من خالل توفير مناصب شغل وتقليل نسبة البطالة وتدعيم والفرنس ي سيعد الثروة الحقيقية للبالد ـ 

وأضاف كمال رزيق أن الحكومة ستمنح  .سوق السيارات بالجزائر، إضافة إلى تقليص فاتورة االستيراد وزيادة اإلنتاجية

ه، ب الذي تعول عليللمستثمرين الراغبين في ولوج مجال صناعة السيارات عدة تسهيالت ومساعدات إلنشاء هذا القط

من خالل منح أراٍض وتقديم تسهيالت فيما يخص املاء والغاز الطبيعي، وهو األمر الذي س ساهم في تشجيع االستثمار 

وقال املتحدث ذاته إن املصانع األربعة املشتغلة في الجزائر حليا ستصل    .وجلب أكبر عدد ممكن من املستثمرين األجانب

حيز الخدمة، وهو « بيجو»ألف وحدة تعد دخول مصنع  500ألف وحدة، لترتفع مستقبال إلى  300طاقتها اإلنتاجية إلى 

ن الجزائر من التوجه إلى التصدير نحو الدول اإلفريقية التي تعتبر سوقا واعدة للجزائر لتصدير مختلف 
ّ
األمر الذي سيمك

مليار دوالر  6.5ف قيمة مضافة تقدر بـ منتجاتها على غرار السيارات، مضيفا من جهة أخرى أن هذا القطب سيضي

للخزينة العمومية. ومن جهة أخرى، أشار كمال رزيق إلى أن الحكومة تمكن  من تقليص كمية استيراد السيارات من 

ألف وحدة في الوق  الراهن، في الوق  الذي كان  تكلف  50ألف وحدة كان  تدخل السوق الوطنية سنويا إلى  500

يير دوالر سنويا. وتاتع كمال رزيق أنه بإمكان الجزائر مستقبال فتح مصانع لقطع الغيار التي تكلف مال  5خزينة الدولة 



 

 9 

باملائة منها غير  50طنا من قطع الغيار،  46ألف و 43مليار سنتيم الستيراد أكثر من  2170الخزينة العمومية أكثر من 

السيارات، ممتص الصدمات، أحزمة األمان، أجزاء من  أصلية ومقلدة الصنع، ومن أهم قطع الغيار املستوردة هياكل

 .هيكل السيارة، كوابل املكابح، العجالت ولواحقها، مبردات السيارات، وكوابل السرعة

 :"أكد رفع أسعار الفائدة.. جبار لـ"املحور اليومي

 الستقطاب األموال املوازية« الشكارة»تسهيالت جديدة للبنوك وإغراء أصحاب 

 

حكومة تواصل مساعيها الستقطاب أموال أصحاب الشكارة سواء املتعاملين االقتصاديين أو رجال أعمال ما زال  ال

ألف مليار سنتيم في السوق املوازية، من خالل إقرار البنوك واملؤسسات املالية حاليا تسهيالت  900املقدرة بأزيد من 

، وكذا رفع أسعار الفائدة 2016باملائة خالل سنة  10ة وإغراءات جديدة لفتح حسابات بنكية، والتي ارتفع عددها بنسب

  .وتخصيص منتوجات جديدة لفائدتهم، تعد فشل آلية التعامل بالصكوك في جذب األموال املوازية للقنوات الرسمية

في « جبار بوعالم»قال رئ س الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية الرئ س املدير العام لبنك التنمية الريفية 

، إن الحكومة تواصل وضع إجراءات وآليات جديدة الستقطاب رؤوس األموال املكدسة في «املحور اليومي«تصريحه لـ

عبد »البيوت واملتداولة في السوق املوازية تعيدا عن رقابة الدولة، حيي قدرها رئ س النادي االقتصادي الجزائري 

ألف مليار سنتيم، باعتبارها مبالغ هائلة تحتاجها  900مس بأزيد من في تصريحه لإلذاعة الوطنية أول أ« القادر سماري 

الخزينة العمومية لتمويل استثمارات منتجة اليوم، في إشارة من جبار إلى فشل الحكومة في استقطاب أموال السوق 

السنة املاضية والتي سخرت مليار دينار، عبر آلية إلزامية التعامل بالصكوك  3700مليار دوالر أي  37املوازية التي قدرت بـ

لها الدولة ألزيد من سنة كل اإلمكانات إلنجاحها، خاصة باعتبارها أحد الحلول آنذاك لتقنين التعامالت املالية باملوازاة 

مع شح املوارد املالية تسبب أزمة النفط التي أضعف  االقتصاد الوطني واستنزف  رقما مهما من احتياطي الصرف 

مليار دوالر. وأوضح جبار في تصريحه للمحور اليومي أن إجراءات الحكومة متواصلة في العمل  70خالل سنتين فاق 

، «الشكارة»على استقطاب أكبر قيمة ممكنة من األموال خارج القنوات الرسمية، عبر منح تسهيالت جديدة ألصحاب 

جة، مضيفا أن هذه اإلجراءات تندرج وأهمها رفع أسعار الفائدة ووضع قروض جديدة لفائدتهم لولوج استثمارات منت

ضمن سياسة عصرنة البنوك، والتي تعتبر آلية الدفع اإللكتروني أهمها لتسريع املعامالت املالية، كاشفا عن تسجيل 

باملائة في ظرف عام فقط، حيي  10ارتفاع جديد لعدد الحسابات الجديدة سواء لرجال األعمال أو للمواطنين بنسبة 

مليون حساب مفتوح، مشيرا في الوق  ذاته إلى أن البنوك تعمل جاهدة على  15ت البنكية إلى وصل عدد الحسابا

جلب أصحاب األموال وتعرض عليهم خدمات ومنتوجات جديدة لالستثمار في مشاريع مربحة من شأنها رفع نسبة فائدة 

ي ة ترفع نسبة نمو االقتصاد الوطنصاحب الحساب من جهة، واملساهمة في تمويل غير مباشر ملشاريع استثمارية جديد

  .بالتزامن مع الوضعية الصعبة التي تمر بها الساحة االقتصادية الوطنية، جراء تهاوي سعر النفط وتأثر مداخيل الجزائر

 

 تنشر تعليمة الداخلية للوالة الخاصة بها” البالد“

 والسكنات” الفيالت”كل شيئ حول الضرائب الخاصة بـ

 مليون سنتيم 22لتجارية والصناعية تتجاوز رسوم البنايات ا

  

وجه  وزارة الداخلية والجماعات املحلية، مراسلة إلى والة الجمهورية تطالبهم فيها بتطبيق التعريفة الجديدة املتعلقة 

تسعيرات رخص البناء   ، الذي حدد2017تشهادة املطابقة وكذا رخص البناء، عمال بما تضمنه قانون املالية لسنة 
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ألف دينار  18و 1500ألف دينار شهادة املطابقة برسوم تتراوح بين  75نسب متفاوتة، تتراوح بين ثالثة آالف دينار وب

 مليون سنتيم لفائدة البلديات. 22رسوم املباني التجارية والصناعية ستفوق 

نسب ملتعلقة برخص البناء بعلى نسخة منها، فإنه س تم تطبيق الزيادات ا” البالد“وبموجب هذه التعليمة التي تحوز 

ألف دينار، حسب قيمة البناية ذات االستعمال السكني الصناعي أو التجاري،  75متفاوتة، لتتراوح بين ثالثة آالف دينار و

حيي حددت قيمة الرسم على الشهادات والرخص املتعلقة بقطاع البناء، سواء البنايات السكنية أو الصناعية أو 

 التجارية.

مليونا وملياري سنتيم  75ألف دينار، حيي سيكون املواطنون ملزمين بدفع بين  225آالف دينار و 3ح  بين التي تراو  

وأكثر من مليار سنتيم من أجل الحصول على رخص البناء، حيي تم تثبيي قيمة الرسم على الرخصة على البناية التي 

 7500مليون سنتيم، و 100ات السكنية التي تبلغ قيمتها آالف دينار للبناي 5آالف دينار، و 3مليون بـ 75تبلغ قيمتها 

مليون سنتيم، وتكلف رخصة البناء بالنسبة للبناية التي تصل قيمتها إلى  150ألف دينار للبنايات البالغة قيمتها 

يمتها على البنايات التي تقدر ق 500ألف دج و 65دج، في حين تطبق تعريفة  500ألف و 22مليون دفع رسم يقدر بـ  200

ألف للبناية التي تقدر قيمتها ملياري سنتيم، ومس  هذه الزيادات كذلك البنايات املخصصة للطاتع  75بمليارسنتيم، و

ألف دينار، في حين بلغ الرسم  75ماليين دينار ب 7التجاري والصناعي، حيي حدد الرسم على البناية البالغة قيمتها 

مليون دينار  20آالف دينار، والبناية املقدرة بـ 105مليون دج  15ألف دينار، و 90ماليين دينار  10على البناية املقدرة 

 ألف دينار. 225مليون دينار إلى  100ألف دينار، في حين وصل  البناية املقدرة بـ 120بـ

و أ كما حمل تبليغ الداخلية تعريفة جديدة عند تسليم شهادة املطابقة بالنسبة للبنايات ذات االستعمال السكني

دج أما ذات االستعمال التجاري أو الصناعـــي فإن تعريفة شهادة املطابقـــة  1800إلى  1500املزدوج وتراوح  التعريفة بين 

دينار على البنايات السكنيـــة املقدرة  1500ألف دج، حيي بلغ  بموجب التعريفـــة الجديدة  30أالف و 9تراوح  بين 

ألف دينار في  18مليون سنتيم، لتصــل إلى  100دينارا على البنايـــات املقـــدرة قيمتهـــا بـ 2250م ومليون سنتيــــ 75قيمتهـــا بـ

ملياري سنتيم، في حين لم تستثن البنايات ذات الطاتع التجاري والصناعي من الزيادات  2البنايات التي تصل قيمتها إلى 

 في التعريفة الخاصة تشهادة املطابقة.

 10آالف دينار للبنايات البالغة قيمتها  10ماليين دينار، وقرابة  7الف دينار للبنايات البالغة قيمتها آ 9حيي بلغ  

 20دينارا للبنايات البالغـــة قيمتها  12.750مليون دينار، و 15دينارا للبنايات البالغة قيمتها  11.250ماليين دينار، و

ألف دينـــار للبنايـــات  30مليون دينار، لتصـــل إلى  25يات ذات قيمة تصــل إلى دينارا بالنسبـــة للبنا 14.250مليون دينار، و

 مليون دينـــار. 100البالغة قيمتهـــا 

 

 

 بعد أن كانت منتظرة اإلثنين املاض ي

 )املحور اليومي(وكالء السيارات يستلمون رخص االستيراد ابتداء من اليوم

 

االستيراد، لتحرير وكالء السيارات الذين يمرون بوضع ال يحسدون عليه جراء  ينتظر أن تفصل الحكومة اليوم في رخص

  .تسقيف العملية منذ أكثر من سنتين، مما أدى إلى تراجع نشاطهم وتسريح العمال لتقليص النفقات

تقليص ل تشرع وزارة الصناعة واملناجم اليوم في تسليم رخص االستيراد لوكالء السيارات، تعد تسقيف عدد السيارات

فاتورة االستيراد التي أثقل  كاهل الحكومة مع تراجع أسعار النفط، حيي يأتي هذا اإلجراء تعد أن عرف  عملية تسليم 

فيفري الجاري، قبل تأجيل االجتماع الذي كان س ناقش قائمة  13الرخص تأخرا تعدما كان  مبرمجة ابتداء من 
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يارات واإلسمن  وحديد البناء والحمضيات التي تم مؤخرا تجميد املنتجات املعنية برخص االستيراد لكل من الس

التوطينات البنكية الالزمة إلتمام عملية االستيراد وكذا حصصها، بحضور وزراء التجارة واملالية والصناعة والفالحة 

سيارة، حيي  98347السيارات تراجعا جديدا تعد أن بلغ  السنة املاضية « كوطة»تح  رئاسة الوزير األول. وستعرف 

أكد وزير التجارة بالنيابة عبد املجيد تبون أن استيراد األفراد واملؤسسات للسيارات الجديدة س تم احتسابه ضمن 

حصة الواردات الخاضعة لنظام الرخص التي سيحدد كميتها الوزير األول، حيي أمرت وزارة الصناعة واملناجم البنوك 

اءات جديدة لتنظيم هذا النشاط، تعد تسجيل مصالح الجمارك لتجاوزات كبيرة بتجميد العمليات إلى غاية اتخاذ إجر 

لتخفيض « الكوطة»لدرجة منافسة وكالء السيارات املعتمدين الذين يع شون مرحلة صعبة تعد استحداث نظام 

منتظرا، حيي فاتورة االستيراد. ويبدو أن أزمة وكالء السيارات لن تعرف انفراجا خالل السنة الجارية مثلما كان 

، خاصة في ظل تأخر منح 2015سيواجهون سنة أخرى صعبة في ظل تواصل الفوض ى التي تطبع السوق منذ مارس 

تراخيص االستيراد، مما سيزيد صعوبة وصول السيارات خالل السنة الجارية، ألن املدة بين إيداع الوكالء لطلبياتهم 

أشهر، أي أن أول سيارة ستصل إلى الجزائر في حال  5لن تقل عن  لدى الشركات املصنعة ووصولها إلى موانئ الجزائر 

  .تسليم الرخص هذا الشهر لن تكون قبل شهر جويلية املقبل، وهو ما يجعل الوكالء أمام شبح سنة بيضاء

 

 )واج(تعيين السيد بخوش عالش مديرا عاما بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية 

 

السيد بخوش عالش مديرا عاما بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلفا للسيد تم يوم الخم س بالجزائر تعيين 

 محمد عبدو بودربالة الذي استدعي ملهام اخرى حسبما الحظ  واج.

و تم تعيين السيد عالش في هذا املنصب اثر اجتماع استثنائي للجمعية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تراسها 

 بوجمعة طالعي بحضور وزير املالية حاجي بابا عمي و ممثل عن وزارة الصناعة و املناجم.  العمومية والنقل وزير االشغال

وفوض  الجمعية العامة للشركة عقب االشغال مجلس االدارة النتخاب رئ سها وتعيين السيد بخوش عالش كمدير 

 عام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ي بهذه املناسبة تشكراته للسيد بودربالة على كل "املجهودات التي بذلها منذ تنص به على راس هذه و قدم السيد طالع

 الشركة".

سنة حسب ما صرح به لواج  40وكان السيد بخوش قد تقلد عدة مناصب في الخطوط الجوية الجزائرية طيلة أكثر من 

 مسؤول في وزارة االشغال العمومية و النقل.

في الشركة كطيار ثم ربان وعمل كذلك كمدرب للطيارين و كنائب مدير التكوين  1975املهنية في سنة وقد بدأ مسيرته 

  و مدير العمليات الجوية ليعين مديرا لقسم االستغالل و نائبا للرئ س املدير العام للخطوط الجوية الجزائرية.

 

 :"املدير العام بالنيابة للشركة عالش بخوش لـ "الشروق

 اتي في "الجوية الجزائرية"ومحاربة التجاوزات لن تتوقفهذه أولوي

 طلعي لـ"الشروق": للسف نتائج التحّريات كان  في مجملها ضد بودربالة

كشف بوجمعة طلعي وزير النقل واألشغال العمومية عن األسباب التي كان  وراء تعيين الطيار بخوش عالش مديرا 

لى تنص به رسميا غدا، وفيما اعترف خليفة محمد عبدو بودربالة أن املهمة جديدا للخطوط الجوية الجزائرية، مشيرا إ

 ."ثقيلة جدا"، إال أنه تفاءل خيرا بتجربته التي ستمكنه من خوض املعركة
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، أمس، أن اختيار بخوش، كان قرارا جماعيا ول س فرديا، باعتبار أن هذا األخير له "وقال طلعي في تصريح لـ"الشروق

الشركة وبدأ مشواره كطيار، ثم ربان وعمل كذلك كمدرب للطيارين وكنائب مدير التكوين ومدير  تجربة طويلة في

 .العمليات الجوية ليعين مديرا لقسم االستغالل ونائبا للرئ س املدير العام للخطوط الجوية الجزائرية

حضور جوية الجزائرية التي ترأستها بوقال طلعي "تعيين عالش في هذا املنصب أقّره اجتماع استثنائي للجمعية العامة لل

املدير العام للجوية الجزائرية محمد عبد بودربالة الذي أوجه له الشكر على مجهوداته"، واستدرك قائال "للسف 

 ."الشديد التقرير ونتائج التحقيقات التي فتح  مؤخرا كان  كلها ضده وسبق وأن قل  أن حياة املسافرين خط أحمر

ش بخوش املدير العام بالنيابة للجوية في تصريح لـ"الشروق" أمس: "أنه بالرغم من أن الوق  مبكر من جهته، قال عال 

للكشف عن مخطط النهوض بالجوية الجزائرية، إال أنني أعتبر تعييني على رأس الشركة الوطنية "تحديا" يتمثل في رفع 

 ."في العالمأداء الشركة ملستوى املعايير الدولية التي تحكم شركات الطيران 

وأكد عالش عزمه القيام بـ"فحص" شامل للجوانب التقنية والتنظيمية للشركة وكذا لوضعية تسيير العمال قصد 

مخطط عصرنة"، وقال "سأطلع على جميع امللفات التي لم أكن على دراية بها وسأتخذ القرارات "التوصل إلعداد 

 ."الالزمة

سنة، حيي بدأ مسيرته سنة  40لخطوط الجوية الجزائرية طيلة أكثر من وكان بخوش عالش قد تقلد عدة مناصب في ا

في الشركة كطيار، ثم ربان وعمل كذلك كمدرب للطيارين وكنائب مدير التكوين ومدير العمليات الجوية ليعين  1975

 .مديرا لقسم االستغالل ونائبا للرئ س املدير العام للخطوط الجوية الجزائرية

 :ي ماتيو غالفاني يكشفاملدير العام لجاز 

 )الشروق اونالين(2017فضاء تجاري جديد في  151عامل.. و 900توظيف 

دشن املدير العام للمتعامل جازي، ماتيو غالفاني فضاء تجاريا جديدا بوهران موجه خصيصا للرقمية، وذلك في أول 

 .وموظفين وبعض الشركاء (FNI) خرجة ميدانية له منذ تنص به بحضور مسؤولين من الصندوق الوطني لالستثمار

والتقى املدير العام لجازي ماتيو غالفاني الذي كامن رفقة السيد أكنوش من الصندوق الوطني لالستثمار، بموظفي 

 .شارع الشهداء السانية بوهران 31جازي وممثلي وسائل اإلعالم، حيي قام بتدشين الفضاء التجاري الجديد الكائن بـ

حضور إستراتيجية التطوير الجديدة لجازي الجديد أيضا، والتي ترتكز على محورين أساسيين وشرح غالفاني أمام ال

 .هما الريادة في املجال الرقمي، والقرب الدائم من الزبون 

فضاءات تتوفر على  6فضاء تجاريا عمليا بوهران منها  11وفي هذا اإلطار، أشار ماتيو غالفاني إلى أن جازي يتوفر على 

ثاث جديد وقريبا ستكون الخدمات متاحة بها وستمكن من تفاعل واستجابة أفضل من تطلعات الزبائن تجهيزات وأ

 .وخصوصا ما تعلق بالبيانات النقالة

وحسب بيان لجازي تلق  "الشروق" نسخة منه فقد رافق افتتاح هذه املنشآت الجديدة لجازي، بفتح مناصب عمل 

موظف آخر بنهاية السنة  900مال جديدا، ويعتزم جازي توظيف أكثر من عا 64جديدة، ففي وهران مثال، تم توظيف 

، في إطار برنامج املتعامل للتطوير والذي ال يشمل فقط الفضاءات التجارية، وإنما أيضا خلق مهن جديدة 2017الجارية 

 .تفرضها حقبة الرقمية

 151ريا جديدا عما قريب ونسعى إلنهاء السنة بـ فضاء تجا 50نتوقع افتتاح "وصرح املدير العام ماتيو غالفاني بالقول 

 ."وكالة تجارية جديدة

والية من الوطن، وبنسبة تغطية  20جي" في  4وفي سياق آخر ذكر غالفاني بأن جازي قد نشر خدمة الجيل الراتع "

 .نباملائة كنسبة تغطية في عدة مناطق من الوط 70معتبرة مقارنة باملنافسين، مشيرا على بلوغ نسبة 
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ديسمبر املاض ي، غطى جازي كل من الجزائر وعين الدفلى وبرج بوعريريج والبويرة وبومرداس  31وأوضح غالفاني أنه في 

والوادي ومستغانم ووهران وسكيكدة وتيزي وزو وتلسمان والبليدة وباتنة وسطيف وقسنطينة والجلفة وتيارت واملدية 

 .جي قريبا جدا 4ت أخرى بالـوبجاية وميلة، مشيرا على أن س تم تغطية واليا

 منظمة حماية املستهلكين رفعت تقريرا صادما للوزارة

 )الشروق أونالين("دج لتمويل مصانع "البيرة الحالل 6000الشعير بـ 

 موالون يتنبأون تعيد أضحى "أسود" تعد رفع الدعم عن الشعير

الشعير املدعمة واستعمالها لتمويل مصانع البيرة أعدت املنظمة الجزائرية للمستهلكين تقريرا صادما عن تحويل مادة 

التي تستخدم عصير الشعير إلنتاج "البيرة الحالل" التي تعرف رواجا كبيرا في األسواق العربية، ما جعلها تنتشر أيضا في 

 .الجزائر

ع السميد أحد مصانوفي هذا اإلطار كشف مصطفى زبدي رئ س املنظمة الجزائرية لحماية املستهلك أنهم رفعوا تقريرا ب 

دج للقنطار ألحد املصانع املعروفة  6000الواقع بإحدى الواليات الغربية للجزائر، والذي كان يبيع الشعير لعدة سنوات بـ

 1550إلنتاج البيرة غرب الوطن، حيي تم توقيف نشاط مصنع السميد الذي تبين أنه كان يستفيد من الشعير املدعم بـ

 . "بأربعة مرات ملصانع "البيرة الحالل دج ويبيعه بأسعار مضاعفة

وكشف زبدي أن تحويل مادة الشعير ملصانع إنتاج البيرة تشهد رواجا متزايدا وسريا، حيي تهدف املنظمة لفضح هذه 

املصانع التي تستفيد من دعم الدولة في صناعة وتحويل الشعير، غير أنها ال تحوله لإلنتاج الحيواني أو البشري وإنما 

بطرق مشبوهة ملصانع إنتاج البيرة، ويضيف محدثنا أن الفوض ى الواقعة في هذا املجال تثب  تالعبا كبيرا في تحوله 

طرق االستفادة من هذه املادة، لذا وجب على الدولة التدخل، مؤكدا أنه مع سياسة رفع الدعم عن الشعير، ألن هذا 

الخزينة ويحول إلى خدمات أخرى يستفيد منها املواطن األخير ال يستفيد منه املواطن لذا يفضل أن يظل دعمه في 

 البسيط عوض أن يلتهمها املضاربون،

وأضاف رئ س "ابوس" أن اإلنتاج املحلي صار يكلف الدولة األضعاف املضاعفة عن ما نستورده من الخارج، قائال لسنا 

ية نيه هذه الفئة نفسها، قائال إن الزوالبحاجة إليه، بما أن اللحم تأكله فئة معينة فقط، وحتى إن ارتفع سعره ستقت

ال يستفيدون منه حتى في شهر رمضان الكريم، حيي يقتنون اللحم املجمد واملستورد، وختم بقوله"هكذا يحطو رجليهم 

 ."في املا

  عيد أضحى أسود ينتظر الجزائريين 

 ا القتناء الشعير من السوق السوداءكشف بوزيد سالمي املكلف باإلعالم بالفدرالية الوطنية للموالين أنهم اضطرو 

دج للقنطار الواحد، وهذا تسبب تجميد بيعه حاليا عبر تعاونيات الحبوب والبقول 3200إلى  2800بأسعار تتراوح بين 

دج مواصلة لسياسة رفع الدعم عن هذه املادة التي تدعمها  2300الجافة، تعد أن بلغهم قرار تخفيض سعره إلى 

دج تعد احتجاج املوالين وتقديم  2300دج إلى  2750ي أقرتها الوزارة مؤخرا، وجاء قرار التخفيض من الدولة للقنطار الت

 .اقتراح التخفيض على مستوى وزارة الفالحة

وحذر املوالون من عيد أضحى أسود في حال تم رفع الدعم عن الشعير الذي يعتبر غذاء أساسيا للمواش ي، وهذا ما 

 .ضاحي خالل العيد القادم لتعويض املوالين عن خسائر رفع الدعمس ساهم في رفع أسعار األ 

 تراجع حصة املركبات الجديدة ينعش سوق املستعملة

ارات "الخردة" في  5500  )الشروق اونالين(2016مليار إلصالح سي 

 2017باملائة خالل  45ندرة قطع الغيار وارتفاع أسعارها بـ 
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، في حين كلف  السيارات "الخردة" شركات 2017و 2015املائة بين سنتي ب 45ارتفع  أسعار قطع غيار السيارات بـ

مليار سنتيم خالل سنة واحدة،وأرجع متعاملو القطاع سبب هذا االرتفاع إلى زيادة الطلب على السيارات  5500التأمين 

نتين املاض تين، نتيجة تراجع باملائة في ظرف الس 100املستعملة التي تشهد هي األخرى ارتفاعا حادا في أسعارها تجاوز الـ

 .استيراد السيارات الجديدة

وأكد نائب رئ س االتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي في تصريح لـ"الشروق" أن أسعار 

ما دفع باملائة،وهو  45شهدت ارتفاعا حادا بلغ الـ 2017وإلى غاية بداية سنة  2016و 2015قطع الغيار بين سنوات 

باالتحاديةالوطنية لشركات التأمين ملناقشة امللف مع وكالء السيارات املعتمدين، الذين أرجعوا سبب هذا االرتفاع إلى 

انخفاض قيمة الدينار الجزائري أمام الدوالر واألورو، في حين قال املتحدث أن فاتورة تعويض السيارات، التي تدرج 

مليار سنتيم في ظرف سنة واحدة  5500ة"، كلف  شركات التأمين تعويضات بلغ  معظمها في خانة "املركبات املستعمل

 .، األمر الذي يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر2016وهي سنة 

وأوضح خليفاتي أن امللف تم مناقشته مع مسؤولي القطاع، وبالرغم من أن استيراد قطع غيار السيارات ال يرتبط 

ألف مركبة، وارتفع  مع  83رات والتي سقفتها الحكومة السنة املاضية عند حدود بالكوطة الخاصة باستيراد السيا

ألف مركبة، إال أن ارتفاع أسعارها، كان وراء تراجع خسائر شركات التأمين التي تبقى ملزمة بتعويض  97نهاية العام إلى 

 عدد املركبات الجديدة نتيجة تقليص زبائنها، والذين باتوا يلجأون هم أيضا إلى السيارات املستعملة، في ظل تراجع

 .االستيراد

وباملقابل، كشف مصدر من الجمعية الوطنية لوكالء السيارات املعتمدين أنه لحد الساعة لم يتم الفصل تشكل نهائي 

 ألف 50، والتي تشير األرقام األولية إلى أنها محددة عند سقف 2017في كوطة املركبات املعنية باالستيراد خالل سنة 

سيارة، وقد ينخفض الرقم تشكل أكبر، وهذا راجع إلى قرار الحكومة بتحقيق التوازن في السوق بين املستورد واملركبات 

املنتجة محليا، عبر سيارات رونو املركبة بوهران وهيونداي بتيارت والحقا فولكسفاغن تغليزان، إضافة إلى مرسيدس 

 .بنز

إلى تنظيم بيع وشراء السيارات املستعملة وضمان جودتها، سيقض ي تشكل وأوضح املصدر أن لجوء الحكومة مستقبال 

نهائي على املركبات الخردة املنتشرة في الطرقات، حيي س تم وضع دفتر شروط، يحدد معايير تسويق املركبات 

لى رده إاملستعملة، وسيكون هذا األخير جاهزا نهاية السنة الجارية، مضيفا أن سبب نقص قطع الغيار في السوق م

الطلب الكبير عليها، ول س إلى تخفيض واردات هذه اللواحق، مع العلم أن استيرادها يكلف سنويا ما يقارب املليار 

   .دوالر

 اإلذاعة الوطنية() املستديمةالبنك العاملي يؤكد ريادة الجزائر في مجال الطاقة 

زائر كأحد البلدان الرائدة في مجال الطاقة املستديمة أبرز تقرير جديد للبنك العالمي نشر يوم االربعاء بواشنطن الج

 ضمن مجموعة البلدان النامية.

حسب دراسة معنونة "املؤشرات التنظيمية من أجل طاقة مستديمة" تمكن  الجزائر من فرض نفسها كأحد الرواد  

 .بلدا في العالم سطرت سياسات طاقوية قوية 45في مجال الطاقة املستديمة حيي صنف  ضمن 

 اضافة الى الجزائر ذكر التقرير جنوب افريقيا ومصر عن القارة االفريقية والصين والهند و ماليزيا في القارة االسيوية. 

بلد في ثالثى مجاالت تخص االستفادة من الطاقة و النجاعة الطاقوية و الطاقات  111تناول  الدراسة بالبحي سياسات 

 املتجددة.

نقطة( بالنسبة ملؤشر االستفادة من الطاقة  100صل  الجزائر على العالمة القصوى )ح 100نقطة على  69بمجموع  

 نقطة بالنسبة لتطوير الطاقات املتجددة. 51نقطة عن النجاعة الطاقوية و  55و 
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نقطة املسماة املنطقة الخضراء حسب الترت ب الذي  100و 67و احتل  املوقع االول ضمن البلدان التي جمع  بين  

 نطقتين صفراء وحمراء.يضم م

و الحظ البنك العالمي أن تمكن هذه البلدان من تسجيل هذا املنعطف يعني ان مجموع مناطق العالم السيما إفريقيا  

 الواقعة جنوب الصحراء بوسعها تحقيق نتائج أحسن.

د قرابة حيي ال يستفي يذكر ان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء هي املنطقة التي تسجل أضعف نسبة كهربة في العالم 

 مليون شخص فيها من الكهرباء. 600

من جهة أخرى أبرز تقرير البنك العالمي االجراءات العديدة التي تم اتخاذها في سبيل ترقية الطاقات املتجددة مشيرا  

لنظام الى أن االشكال ال يتعلق بوجود مصادر الطاقات املتجددة و انما في إدماج قدرات محطات توليدها ضمن ا

 الكهربائي حتى تساهم في انتاج الكهرباء.

باملئة من الكمون الشمس ي في  27وفي هذا السياق أكد الخبير االقتصادي مهماه بوزيان أن الجزائر تمتلك اكثر من 

منطقة اللبحر االبيض املتوسط وهو ما يعادل ربع الكمون مضيفا ان الجزائر اطلق  مناقصة دولية النتاج الطاقات 

 االف ميغاواط من الطاقة الشمسية. 8جددة مؤكدا ان الجزائر ستصل قريبا الى معدل انتاج يصال الى املت

 أيام 3ماليين السير الذاتية وقاعدة بيانات هائلة في جعبة الشركات املوظفة في ظرف 

 )الفجر( !ألف بطال في الجزائر 15ساعة لتوظيف  72

 من الطلبة وحاملي الشهادات”.. مواهب وتوظيف”ن باملائة من الشباب املقبلين على صالو  80 
منذ الساعات األولى لصبيحة أمس، تهاطل عشرات اآلالف من الشباب طالبي العمل بكثافة على قصر الثقافة مفدي 

باملائة منهم طلبة من حاملي الشهادات في مختلف التخصصات والشعب، القتناص فرصة عمل  80زكريا بالعاصمة، 

، الذي أضحى أهم حدث في الجزائر يعنى تعالم الشغل ”2017مواهب وتوظيف ”ة انعقاد صالون دائمة، بمناسب

والتوظيف، والذي ينتظره الشباب سنويا بفارغ الصبر لتحقيق حلمهم بالحصول على وظيفة ترقى ملستوى تطلعاتهم في 

 .ظل اختالل بين عدد الوظائف املتاحة وطالبيها

  انتباهنا التوافد الكبير للشباب الذين قدموا من العاصمة وحتى املدن الجوارية ممن وخالل تجوالنا بالصالون، لف 

يبحثون عن عمل، كما وجدنا منهم حتى املوظفين والعمال وحتى اإلطارات الطموحين، الذين استغلوا عطلة نهاية 

 .ري األسبوع للبحي عن فرصة عمل أفضل سواء من حيي الراتب، ظروف العمل أو املنصب املغ

 منصب شغل شاغر 1000ألف وافد القتناص  15

ألف طلب عبر موقع الصالون الذين  15، فقد تم تسجيل قرابة ”الفجر”وحسب ما كشفه مصدر من الجهة املنظمة لـ

أكدوا اهتمامهم وحضورهم إليداع سيرهم الذاتية والبحي عن فرصة عمل، فضال عن عشرات اآلالف من الشباب 

مواهب ”يل قبلي، ويعود ذلك إلى الحملة االتصالية واإلعالمية التي أطلقها املنظمون لصالون الذين قدموا دون تسج

لهذا العام، عبر وسائل اإلعالم، املنشورات، اللوحات اإلشهارية، وعبر األنترن  ومواقع التواصل االجتماعي، ” وتوظيف

ثين عن فرصتهم في عالم الشغل. وتقترح على غرار فايسبوك، وذلك الستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الباح

الشركات واملؤسسات املشاركة في الصالون قرابة ألف منصب شغل شاغر. وما جعل املعلومة تصل إلى الباحثين عنها، 

هو الطريقة املثلى التي اعتمدها املنظمون في الترويج للصالون عبر األنترن ، من خالل منح الشباب وألول مرة إمكانية 

حتياجاتهم وبحثهم لكي ال يضيعوا وسط اكتظاظ وزحمة الصالون، فقد تم توجيه الشباب على املوقع كل حسب تأطير ا

، من خالل بوابة تحمل ”2017مواهب وتوظيف ”اختصاصه وعما يبحي عنه، بمنحهم إمكانية التسجيل على موقع 

 ملرشحين للعمل، فتكون املؤسسات التي تهمهمقاعدة بيانات هائلة من السير الذاتية والبيانات واملعلومات الخاصة با
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في متناولهم تسهولة، فضال عن تقديم نصائح حول عملية إجراء مقابالت التوظيف في الصالون وتوجيههم للكيفية 

 .الصحيحة لتسيير املقابلة التي تمكنه من الحصول على وظيفة

 لن الصالون يغطي املناطق األربع للوطن واستحداث طبعة جديدة على ا

ألف  300فيفري، تعد أن تمكن من استقطاب قرابة  16على مدار ثالثة أيام منذ ” مواهب وتوظيف”وقد امتد صالون 

زائر في طبعته السابقة، حامال الجديد هذه السنة من خالل المركزية الصالون بتغطيته للجهات األربع للوطن، وتنظيم 

حين أكبر ملتقى بين املترش” مواهب وتوظيف”لخارج. إذ يعد صالون طبعة على الن  الستقطاب الكفاءات الجزائرية با

الطالبين للعمل من جميع املستويات، الفئات والقطاعات، املوظفين، شركات االستشارة والشركات الباحثة عن 

ديثها حاملهارات، فقد أصبح الصالون مقياسا حقيقيا لسوق العمل في الجزائر، وهو أيضا قاعدة بيانات معتبرة يتم ت

 من طرف الوكالة االستشارية في االتصال وتسويق املوارد البشرية ”2017مواهب وتوظيف ”باستمرار. وينظم صالون 

”The Graduate”  إذ يكرس الصالون، ”. أمبلواتيك.كوم”، بالشراكة مع املوقع الرائد في مجال التوظيف على األنترن

الجزائر عبر طبعات متتالية غنية باملشاركات وبشكل دوري، وكل  حسب املنظمين، بدون كلل لتنشيط سوق العمل في

ما هو جديد في ب ئة تنافسية ومتطورة باستمرار، والتي تمثل  في ظهور مهن جديدة والتي تهدف للمساهمة في نمو 

لدعائية االشركة الجزائرية، ويعتبر أيضا منتدى للتوظيف وفضاء للتواصل والوساطة. باإلضافة لشهرته وعبر حملته 

الكبيرة، يوفر الصالون للشركات املشاركة إمكانية التمتع بقدر كبير من األضواء والدعاية التي تمتد حتى تعد الصالون، 

وهذا ما يمكنهم من تسليط األضواء على املهن بداخل شركاتهم، على قيمهم واستراتيجيتهم في إدارة وتقييم املوارد 

 ، بنك”ناتيكس س”وقة في عدة مجاالت وأحجام حضورها للعمل، على غرار بنك البشرية. وقد وقع  عدة شركات مرم

سيفيتال وغيرها. ومن مستجدات الصالون، إطالق طبعة صالون مواهب وتوظيف  أ بي س ي، شركة أيراد، مجموعة 

جالية الجزائرية فيفري الجاري، ما يمكن الشركات املوظفة من التبادل مع ال 16إلى  13على الن  خالل الفترة ما بين 

 .في الخارج الباحثين عن فرصة العمل في الجزائر

 

 

 

ف و فـالحـون يتخلــون عـن جنــي سبب نقص وحدات التحويل و مشاكل التموين: محـصـول الحـمضيــات عرضــة لـلتـلب

 )النصر( منـتـوجهــم

 

 محفزة لولوج التصدير، لكنهم  رحب منتجو الحمضيات بقرار الحكومة القاض ي بوقف االستيراد و اعتبروا ذلك خطوة

يطرحون مشاكل متعلقة بنقص وحدات التحويل، ويؤكد فالحون بحوض املتيجة و سكيكدة أن اإلنتاج ال يزال يرمى 

سبب قلة فرص توجيهه إلى املصانع، ويعترفون بأن األسعار ورغم تراجعها هذا املوسم تبقى مرتفعة تسبب ت

فقط ب نما يصل للمنتج بمائتي دينار. وطالب الفالحون   دج 50حيي أكد تعضهم أنهم يبيعون البرتقال ب  الوسطاء،

لى تجار قالوا أنهم يحصلون ثالثة أرباع األرباح بتخصيص مربعات لهم في أسواق الجملة لكسر األسعار وسد الطريق ع

ضبط السوق، وعبر كثيرون عن   املسجلة في سوق الحمضيات، فيما اقترح آخرون تشكيل تعاونيات تمكن من

استعدادهم لخوض مجال التحويل مطالبين بتسهيالت تسمح باقتحام السوق الدولية مثلما سبق ملنتوج دول أخرى 

ائرية لسنوات. الشعبة تعرف أيضا مشكال في العمالة رغم أن األجرة اليومية للعامل الواحد وأن إكتسح السوق الجز 

تصل مائتي دينار، ما جعل نسبا معتبرة تتلف قبل قطفها زيادة على ما يرمى تسبب فوض ى السوق ونقص غرف التبريد، 

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-34-22/2015-02-28-10-46-25/66372-2017-02-18-21-41-59
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-34-22/2015-02-28-10-46-25/66372-2017-02-18-21-41-59
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 غم أن بالدنا نتج أجود أنواع الحمضياتوكلها مشاكل تبقي هذه الفاكهة الشتوية تح  سيطرة البارونات واملهربين، ر 

 في العالم.

 دج 50منتجون يؤكدون أن أسعارهم ال تزيد عن 

 مطـالـب بـتخصـيص مـربعــات للبيع الـمبــاشر في أســواق الـجمـلــة
 

طالبهم م استحسن الفالحون باملتيجة قرار وزارة التجارة القاض ي بمنع استيراد الحمضيات واعتبروا بأن هذا القرار من

األساسية التي كانوا ينادون بها منذ سنوات، وأوضحوا بأنه من غير املعقول أن الدولة توجه الدعم لتطوير الفالحة 

وخاصة الحمضيات تسهل املتيجة وفي نفس الوق  يسمح للبواخر املحملة بهذا املنتوج أن تدخل املوانئ الجزائرية من 

ية تمتاز بجودة أعلى بكثير من تلك املستوردة، كما تمتاز بذوقها الطبيعي ولم وراء البحار، رغم أن الحمضيات الجزائر 

تؤثر عليها األسمدة واملبيدات مثل تلك املستوردة، إلى جانب مذاقها الخاص والجميل، وتفاءل عدد من الفالحين 

دير، والتوجه نحو التصبإمكانية تغطية السوق الوطنية بهذه املنتجات « النصر« املختصين في إنتاج الحمضيات لـ

مطالبين السلطات العليا بوقف استيراد أشتال الحمضيات ملا لها من انعكاسات سلبية وإصابتها بأمراض أثرت على 

اإلنتاج، كما طالبوا بوضع مجلس منهي ينظم األسعار ويتحكم فيها، كما حدث مع عدد من املواد واسعة االستهالك 

مصانع للتحويل إلنتاج املشروبات واملربى المتصاص املنتوج الوافر الذي يتلف ببعض  األساسية األخرى، إلى جانب إنجاز 

 املناطق لكثرة العرض في األسواق.

وتشير اإلحصائيات املقدمة من طرف مديرية الفالحة لوالية البليدة بأن إنتاج الحمضيات هذا املوسم عرف وفرة كبيرة 

ات الجوية، بحيي وصل  كمية املحصول املجنى إلى غاية نهاية جانفي إلى ما مقارنة باملوسم املاض ي الذي تأثر بالتقلب

وهو ما أدى إلى   ماليين قنطار في نهاية املوسم، 04مليون قنطار، ويتوقع أن يرتفع املحصول إلى أزيد من  1.5يقارب 

 دينارا.120م املاض ي عن سعردينارا، في حين لم تنزل املوس60مثال إلى « الطومسون »سعر   انخفاض األسعار، حيي وصل

وحسب مسؤولة شعبة الحمضيات بمديرية الفالحة لوالية البليدة فإن املساحة اإلجمالية للحمضيات بالوالية تقدر  

لشعبة برنامجا هاما إلعادة غرس األشجار وتجديد هكتار، كما تشهد هذه ا17.495هكتار، واملساحة املستغلة17.830ب

هكتارا، وبذلك تشهد املساحات املغروسة ارتفاعا، 169إلى غاية نهاية السنة املاضية تم تجديد   امليتة منها، بحيي و

ألف هكتار،  18وتوقع  نفس املتحدثة أن تتجاوز املساحة اإلجمالية للحمضيات خالل السنة القادمة إلى أزيد من 

 مليون قنطار، في حين املردودية تقدر4.2ما فيما يخص توقعات اإلنتاج لهذا املوسم حسب نفس املتحدثة فتصل إلىأ

باملائة من اإلنتاج الوطني للحمضيات، كما تحتل بلدية وادي 33قنطار ا في الهكتار، وتمثل والية البليدة نسبة 240بـ 

ألف قنطار  794من مجموع اإلنتاج على مستوى والية البليدة، وذلك بـ باملائة 18العاليق املرتبة األولى وطنيا بنسبة 

ألف قنطار، وباملقابل تراجع إنتاج تعض البلديات األخرى تسبب 641ألف قنطار و موزاية بـ644  سنويا، ثم الشبلي بـ

الحمضيات  زحف االسمن  و تحويل حقول الحمضيات إلى مباني مثل ما حدث مع بوفاريك أو بوينان، وعن أنواع

أنواع جديدة، كما  06نوعا متوفرا تسهل املتيجة منها 30املتوفرة بمنطقة املتيجة، كشف  نفس املتحدثة عن إحصاء 

 تتواجد أنواع أخرى في حين كميات اإلنتاج ضئيلة جدا، ولهذا لم تدرج ضمن األصناف املنتجة.

 البرتقال يتلف وأسعاره في تصاعد

س جمعية منتجي الحمضيات باملتيجة س ي الهاشمي بوسلسلة بأن عددا من الفالحين لجأوا وذكر لنا في هذا السياق رئ 

إلى إتالف كميات معتبرة من الحمضيات تسبب قلة مصانع التحويل، مضيفا بأن اإلنتاج الوفير ال يستفيد منه كثيرا 

على أصاتع  حويل البرتقال التي تعدالفالح، تسبب غياب شبكات التسويق الكبيرة، إلى جانب قلة املصانع املختصة في ت

مصنع باملتيجة مختص في التحويل كميات كبيرة تغرض   مؤخرا على  اليد الواحدة، وأشار في هذا السياق إلى أنه اقترح
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دينار للكليوغرام الواحد، لكنه رفض ذلك بحجة توفره على كميات كبيرة مخزنة، ونفس 10تحويلها إلى مشروبات بمبلغ

ة للتجار في أسواق الجملة الذين يرفضون استالم كميات أخرى عندما يكون العرض كبيرا، وبهذا ال يجد الش يء بالنسب

الفالح أمامه سوى إتالف هذه الكميات، وطالب نفس املتحدث بضرورة إنجاز مصانع جديدة للتحويل تغرض استقطاب 

فالحون إلى إتالف كميات كبيرة من   أ فيهوفي الوق  الذي يلج  حيي  الكميات الكبيرة من البرتقال التي تتلف،

 دينارا.150و60محصولهم، تشهد األسعار ارتفاعا في األسواق، بحيي تتراوح حاليا بأسواق التجزئة باملنطقة ما بين 

و يربط رئ س جمعية منتجي الحمضيات ذلك باملضاربة من طرف التجار الذين يتحكمون في األسعار، مشيرا إلى أن  

دينار في كل األحوال، في 50ح ال تعادل الربع مما يجنيه التجار، مؤكدا بأن سعر البيع لدى الفالح اليتجاوز أرباح الفال 

دينار، مؤكدا بان املضاربة هي التي تتحكم 200حين في أسواق التجزئة يصل السعر لبعض األنواع من الحمضيات إلى 

ال للفالحين في أسواق الجملة ليقوموا بتسويق سلعهم، وق في السعر ول س الفالح، واقترح نفس املتحدث توفير مربعات

 بأن هذا اإلجراء قد يقض ي على املضاربة التي يمارسها التجار.

بأن كل ما يتعلق بالتسويق وارتفاع األسعار ال دخل « النصر»وفي السياق ذاته أجمع عدد من الفالحين الذين تحدثوا لـ  

يحققه التجار يتجاوز بأضعاف كبيرة ما يحققه الفالحون، وأشار في هذا السياق للفالحين فيه، بحيي هامش الربح الذي 

مليون ستنيم، 50رئ س جمعية منتجي الحمضيات إلى أن مصاريف الفالح على الهكتار الواحد من الحمضيات تقدر ب

ن في هذا اإلطار ضرورة وفي األخير ما يجنيه من أرباح ضئيلة جدا مقارنة بما يربحه التاجر، واقترح عدد من الفالحي

تكتلهم في شكل تعاونيات للتسويق بهدف القضاء على املضاربة و تقليص هامش الربح الكبير للتجار، وفي نفس اإلطار 

اقترح رئ س الغرفة الفالحية بالوالية معمر عبري تنظيم شعبة الحمضيات من خالل إنشاء مجلس منهي يضم كل 

املنتجات الفالحية األخرى كمادة البطاطا، وذلك بهدف ضبط وتنظيم أسعار املتعاملين بهذا القطاع، مثل تعض 

 الحمضيات وخلق التوازن والقضاء على املضاربة.

 هاجس السقي واألسمدة املغشوشة يطارد الفالحين

مام أطرح الفالحون في لقائنا بهم جملة من املشاكل التي تطاردهم وتعيق اإلنتاج، وفي مقدمة ذلك نقص مياه السقي، 

تراجع منسوب املياه الجوفية نتيجة تراجع تساقط األمطار، وفي هذا السياق يشير رئ س املكتب الوالئي لإلتحاد الوطني 

هكتار من الحمضيات املوسم املاض ي بالجهة الغربية للمتيجة 800للفالحين الجزائريين بالبليدة رشيد جبار عن تأثر 

لذات السبب، أما عن األمطار الغزيرة املتساقطة هذا املوسم لعدة   أتلف  تسبب تراجع مياه السقي وعدد من األشجار 

أيام، تشير مسؤولة شعبة الحمضيات بمديرية الفالحة بأن هذه األمطار لها انعكاسات ايجابية على مخزون املياه 

ل ذه األمطار أثرت تشكاملوجهة للسقي بالنسبة لهذا املوسم واملوسم القادم، رغم أن تعض الفالحين أشاروا إلى أن ه

 سلبي على تعض أنواع الحمضيات نتيجة تساقطها لفترة طويلة وتزامنها مع فترة جنيها.

من جانب آخر طرح الفالحون مشكل األسمدة واملبيدات املستوردة واملغشوشة التي أثرت سلبا على أشجار الحمضيات 

بضرورة إخضاع األسمدة ملخابر مختصة قبل    لبواالتي تصاب بأمراض مختلفة نتيجة الستعمال هذه األسمدة، وطا

ملا لها من انعكاسات سلبية على املنتوج بصفة عامة، كما أشار أحد الفالحين في هذا اإلطار إلى   دخولها أرض الوطن،

الفالحون غلق املشاتل   أن أشتال الحمضيات املستوردة هي األخرى مصابة بأمراض وأثرت على اإلنتاج، واستغرب

ختصة في الحمضيات بالبليدة بحجة إصابتها باألمراض، بالرغم من أن واليات مجاورة تنتجها تشكل عادي كالجزائر امل

املنتجون من السلطات العليا بضرورة وقف استيراد أشتال الحمضيات ملخاطرها على املنتوج   العاصمة وت بازة، وطالب

نتوج، وأكدوا بأنهم مستعدون لتغطية كل السوق الوطنية بهذه نتيجة إصابتها بأمراض، كما فعل  مع وقف استيراد امل

باملائة  20األشتال، وفي سياق متصل طرح الفالحون مشكل نقص العتاد الفالحي وعدم تجديد الحظيرة سوى تسنبة 
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ل كفقط، خاصة فيما يتعلق بالجرارات املخصصة لحرث الحقول، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء وتكفل الفالحين ب

 أعباء عملية إيصال كوابل الكهرباء واألعمدة وغيرها. 

 وألفي دينار أجرة يوم  نقص فادح في العمالة

من املشاكل التي أصبح يواجهها الفالحون في السنوات األخيرة نقص اليد العاملة لجني الحمضيات، مع العزوف الكبير 

األشغال العمومية وغيرها، وتذكر لنا في هذا اإلطار مسؤولة للشباب على هذه املهن، إلى جانب املهن األخرى املرتبطة ب

شعبة الحمضيات بمديرية الفالحة بأن أغلب العمال في حقول البساتين هم من كبار السن أو أبناء الفالحين، في حين 

فئة الشباب خاصة من سكان املناطق الحضرية وشبه الحضرية يعزفون عن العمل في الفالحة بما فيها حقول 

 لحمضيات، ا

 دينار 2000و1500رغم أن العامل يتلقى أجرة يومية تتراوح ما بين 

 واملضاربة يرفعان سعر الليمون   العزوف

من جانب آخر كان  لنا دردشة مع الفالحين حول إنتاج الليمون تسهل املتيجة وأسباب ارتفاع سعره الذي يصل في  

حون هذا االرتفاع بقلة اإلنتاج ومضاربة التجار، وأجمع عدد من دينار للكيلوغرام، وبرر الفال 400تعض األحيان إلى 

الفالحين عن عدم اهتمامهم بإنتاج الليمون تسبب قلة مردوده، إلى جانب ذلك تعود الفالحون على إنتاجه خالل فصل 

فالح يرة، و يضطر الواحد ونادرا ما يكون اإلنتاج على مدار الفصول األربعة، وأكد هؤالء بأن تكلفته على مدار السنة كب

إلى توظيف حراس سنويا، على عكس الحمضيات التي يكون إنتاجها خالل فترة زمنية محددة وبذلك تكلفتها ال تكون 

دينارا للكيلوغرام  15كبيرة مقارنة بإنتاج الليمون، وفي نفس الوق  فإن سعر الليمون خالل فترة إنتاجه تنزل إلى 

السنة، ولهذا اقترح الفالحون تنظيم املنتوج من خالل توفير غرف للتبريد وتخزين الواحد، وترتفع خالل باقي فصول 

املنتوج وإخراجه للسواق عندما يقل اإلنتاج، وذلك للتحكم في أسعاره، وفي سياق متصل أشارت مسؤولة شعبة 

تارا،كما تقدر الطاقة هك160الحمضيات بمديرية الفالحة إلى أن املساحة املخصصة إلنتاج الليمون بالوالية تقدر ب

قنطارا في الهكتار، وأشارت نفس املتحدثة إلى أن ارتفاع األسعار 281ألف قنطار سنويا، بمعدل  45اإلنتاجية بحوالي 

 مرتبط باملضاربة وقلة املنتوج وتخزينه. 

 فـالحــون يتخـلــون عـن جـنــي مـنتـوجـهــم تـسكيــكــدة..تعد غلق املصنع الوحيد للتحويل 

ثمن منتجو الحمضيات بوالية سكيكدة قرار وزارة التجارة بمنع استيراد البرتقال في فترة اإلنتاج واعتبروا اإلجراء يخدم 

بمثابة مؤشر قوي وفعال للتخلص من مشكلة املضاربة وفتح املجال لتسويق   االقتصاد الوطني بالدرجة األولى وهو

دة واملنفعة على املستهلك تعيدا عن كل أشكال الجشع والطمع التي كان املنتوج املحلي وفق اطر تنظيمية تعود بالفائ

 يمارسها املضاربون ويدفع ضريبتها في كل مرة املواطن.

مبدين استعدادهم دخول مجال التصدير إلى الخارج ال سيما وان املردودية هذا املوسم كان  هائلة واإلنتاج يغطي  

 استجابته للمعايير واملواصفات الدولية من حيي الجودة والنوعية. حسبهم السوق املحلية، فضال عن جودته و 

النصر قام  بجولة عبر البلديات املشهورة بإنتاج الحمضيات بوالية سكيكدة كصالح بوالشعور، الحدائق، رمضان 

عاملين املتجمال الستقراء أرائهم حول قرار السلطات العمومية بمنع استيراد الحمضيات وانعكاساته على املنتجين و 

االقتصاديين وكذلك الفائدة التي يجنيها املستهلك وراء اعتماد هكذا إجراء. وأجمع الفالحون بأن القرار املذكور ورغم 

ومن شأنه أن يشجع اإلنتاج املحلي ويعطي دفعا قويا ملمارسة نشاطه وتطويره بما يبعي   انه جاء متأخرا لكنه كان مهما

لوفرة في األسواق، ما يعود بالفائدة على املستهلك الذي سيجد نفسه يقتني املنتوج املحلي املنافسة ومن ثم النوعية وا

ذا الجودة والنوعية بأسعار تنافسية ومعقولة ال سيما وان إنتاج هذا العام حسب التقديرات األولية سيفوق ما سجل 

 املوسم الفارط.
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 بأنهم قادرون على تصدير   واع على غرار طومسون و واشنطنأكد املنتجون بهذه البلديات املشهورة بإنتاج أجود األن

الحمضيات إلى الخارج واالندماج في النمط االقتصادي الجديد للحكومة الذي يرتكز على االستثمار املنتج فمثال في 

 4000ن ممنطقة شعبة زيان ببلدية صالح بوالشعور املشهورة بإنتاج برتقال واشنطن وصل اإلنتاج هذا العام إلى أزيد 

لو لم تقتطع مديرية األشغال العمومية مقطعا من البستان في مشروع طريق   قنطار، والرقم كان سيكون مرتفعا أكثر

طبيعة املنطقة وموقعها « على تجسيد طموحاتهم ومشاريعهم مثلما قالوا:  امليناء باتجاه طريق السيار وما يشجع

ية هامة فضال عن امليناء كلها عوامل مساعدة، و ما نحتاجه من السلطات االستراتيجي الهام وحيازتها على مقومات فالح

 هو أن ترافقنا وتسهل اإلجراءات وتمد لنا يد املساعدة لتحقيق طموحاتنا.  العمومية

 دج 30تجار من جيجل يستغلون األزمة لفرض سعر 

اط مشاكل كبيرة لهم خاصة تعد توقف نش أكد املنتجون الذين تحدثنا إليهم بأن انعدام مصانع تحويلية باملنطقة خلق

إلنتاج العصائر والوحيد بالوالية الكائن برمضان جمال الذي كان الضامن الوحيد لتسويق املنتوج « سيجيكو»مصنع 

ويساهم أيضا في خلق روح التنافس بين املنتجين، لكن تعد غلقه تفاقم  الوضعية أكثر وهناك من الفالحين من تعذر 

نتوجهم في ظل وفرته، يقابلها من الجهة األخرى التكاليف الباهظة لعملية الجني وهناك من املنتجين عليهم تسويق م

من تكبدوا خسائر كبيرة، تعدما توقفوا عن عملية الجني وآخرين جنوا الجزء وتركوا الجزء األكبر هروبا من التكاليف 

بأن ترك املنتوج في األشجار للتلف أحسن من جنيه الباهظة لعملية الجني، ويعتبر البعض من أصحاب هذه البساتين 

 املنتوج إلى أضرار كبيرة بفعل الجليد وبالتالي ال يمكن في هذه  بخسائر كبيرة. وتحدثوا أيضا عن تعرض كميات هائلة من

 دج إلعادة 30الحالة تسويقه وبيعه، ووجد تعض التجار من والية جيجل الفرصة لشرائه بأثمان بخسة ال تتجاوز 

 في مصانع إنتاج العصير واملربى.   تحويله

و في قلب  3وشدد املنتجون على أن املنطقة التي تتميز بموقعها االستراتيجي لتواجدها بمحاذاة الطريق الوطني رقم 

الطريق املزدوج للميناء والطريق السيار، أصبح  في حاجة ماسة إلى مصانع تحويلية وابدوا استعدادا كبيرا إلنجاز 

يع استثمارية في هذا املجال نظرا ملا لها من أهمية كبيرة من الناحية االقتصادية وأيضا لكونها قادرة على إعادة مشار 

تعي حركية تجارية واقتصادية ل س فقط على مستوى الوالية وإنما على مستوى الجهة الشرقية للوطن كما أن مثل 

 ين. هذه املشاريع الهامة ستساهم في خلق مناصب شغل للبطال

انشغال آخر طرحه املنتجون بمنطقة شعبة زيان بصالح بوالشعور يتمثل في نقص غرف التبريد باملنطقة، وبخصوص 

األسعار أكد عدد من الفالحين بأن انعدام مصانع تحويلية بقدر ما خلق لهم تعض املشاكل ال سيما في هامش الربح، 

في السوق التي كان  هذا املوسم معقولة إلى حد تعيد، حيي تتراوح  بقدر ما كان له انعكاس ايجابي على استقرار األسعار 

دج، أما املستوردة فكان  أسعارها مرتفعة تشكل  200  دج بخالف املوسم الفارط الذي تجاوزت فيه 120و 70بين 

ملغرب في دج وأكثر ، وهنا ابدوا استغرابهم الرتفاع أسعار الحمضيات املستوردة من أوروبا وا 500رهيب بوصولها 

األسواق الوطنية مقارنة باملنتوج املحلي رغم أن البرتقال الجزائري يفوق من حيي الجودة والنوعية نظيره املستورد 

ومذاقها حلو على العكس من نظيرتها املستوردة التي تكون مهّجنة  % 100لكون الحمضيات املنتجة محليا تكون طبيعية 

 عرضة ملختلف عوامل التلف عند تخزينها وشحنها في الحاويات.بمواد كيميائية، فضال عن أنها تكون 

 بلديات تنافس الحدائق ورمضان جمال في الحمضيات

نفس الش يء ذهب إليه املنتجون على مستوى الحدائق ورمضان جمال املشهورتين بإنتاج أنواع مختلفة من الحمضيات 

ت ا انطالقا من ميناء سكيكدة وال تزال تعض املستودعاخاصة كليمونتين التي كان  في سنوات الثمانيات تصدر لفرنس

 التي كان  توضب وترتب فيها الصناديق قبل شحنها شاهدة على ذلك.
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وتتوقع املصالح الفالحية تزايد نسبة اإلنتاج هذا املوسم تسبب تزايد اهتمام الفالحين بهذه الزراعة وتوسع زراعتها إلى 

شرة بالجهة الغربية وعين شرشار بالجهة الشرقية للوالية ولم تعد زراعتها بلديات ومناطق جديدة على غرار عين ق

تحتكر على املناطق املشهورة واملذكورة سالفا وتزايد االهتمام بهذه الزراعة أيضا العتبارات وعوامل مختلفة، يأتي في 

 وأساس ي يتمثل في هامش الربح  مهممقدمتها مالئمة املناخ لهذا النوع من الزراعة ووفرة التساقط، باإلضافة إلى عامل 

الذي يجنيه الفالح، من وراء زراعته لهذا النوع من املحاصيل، وهذا ما يخالف تماما ما ملسناه لدى الفالحين بكون 

 هامش الربح قليل جدا مقارنة بمصاريف األسمدة واألدوية والسقي.

هكتار، ب نما تبلغ املساحة املنتجة  2940.05وتزايدت مساحة زراعة الحمضيات هذا املوسم لتصل إجماليا إلى 

هكتارا، وبلغ  2412.25هكتارا واملساحة املنتجة  2989.75تقدر ب 2016هكتارا في حين كان  املساحة في  2391.25

، ومن  % 63في الهكتار أي بنسبة  2215قنطارا بمردود  329940األسبوع املاض ي   اإلنتاج منذ بداية عملية الجني لغاية

ألف قنطار لكون حملة الجني التي بدأت في نوفمبر  555املقدرة بـ   عتبة اإلنتاج املحقق العام الفارط  وقع أن يتجاوز املت

من املتوقع أن تستمر إلى غاية شهر ماي القادم، الذي يعرف نضوج أنواع مختلفة من الحمضيات على غرار  2016

أشجار البرتقال جارية من طرف املستثمرين بالتنسيق مع املصالح فالنسيا. وحسب املصالح الفالحية فإن عملية تجديد 

في املائة من األشجار الجديدة وهذا من شانه أن يساهم في تطوير  60  الفالحية، وقد تم غرس املوسم السابق ما نسبته

ماز، نطن هامال، ماتوتنتج الوالية أنواعا مختلفة من الحمضيات ويأتي في مقدمتها كليمونتين، واش  هذه الزراعة. هذا

 سونقيل، دوبلفين محسنة، برتقال محلي فالنسيا، الفارنيا، باإلضافة إلى املنذرين، كليموس بدون نوى وغيرها.

 

 

 

 

 عامليا 172األمريكي يضعها في املركز ” هيرتاج فاونديشن”معهد 

 )الفجر( !!الجزائر تتذيل التصنيف العاملي للحرية االقتصادية

عربيا، على مؤشر الحرية  13عامليا و 172األمريكي، الجزائر في املركز ” هيرتاج فاونديشن”هد صنف  إحصاءات مع

أفادت اإلحصاءات املنشورة على موقع املعهد اإللكتروني، أن اإلمارات جاءت في املركز األول  .2017االقتصادية للعام 

عامليا، ثم  44يا، واحتل  البحرين املرتبة الثالثة عربيا، وعامل 29عامليا، تليها قطر في املرتبة الثانية عربيا و 25عربيا و

 و
ً
 و 53األردن في املرتبة الراتعة عربيا

ً
  61عامليا، والكوي  في املرتبة الخامسة عربيا

ً
، والسعودية السادسة عربيا

ً
عامليا

 و 64و
ً
، وفق اإلحصاءات. وحازت سلطنة عمان على املرتبة الساتعة عربيا

ً
، تلتها املغرب في املرتبة عاملي 82عامليا

ً
 86ا

، ثم تونس 
ً
، ولبنان  123عامليا

ً
والجزائر  164عامليا، فيما تبوأت السودان املرتبة  144. جاءت مصر في املرتبة 137عامليا

. وخرج  خمس دول عربية وهي العراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن من التصنيف العالمي ضمن  172
ً
 5عامليا

 
ً
 في مؤشر  دول ضم  أيضا

ً
ليختنشتاين. ووفق إحصاءات املعهد األمريكي، جاءت هونج كونج في املرتبة األولي عامليا

الحرية االقتصادية للعام الحالي، تلتها سنغافورة ونيوزيالند، وسويسرا واستراليا، بالترت ب. جاءت اململكة املتحدة في 

. ويتكون املؤشر الذي يصدره معهد هيرتيج فاونديش 26ملانيا ، وأ17، والواليات املتحدة 14، ولوكسمبورج 12املرتبة 

مقاي س رئ سية، تتضمن معايير فرعية أخرى، وهذه املقاي س هي سيادة القانون، ومعاييرها  4من  ()مقره واشنطن

الحرية  أما املقياس الثاني فهو الحرية املالية، ويتكون من .مدى احترام حقوق امللكية الخاصة، والتحرر من الفساد

املالية للدولة، وحجم اإلنفاق الحكومي. فيما يعني الثالي بالكفاءة التنظيمية، ويتفرع إلى حرية ممارسة األعمال، وحرية 

العمل، والحرية النقدية. ب نما الراتع، فيتضمن انفتاح األسواق ويتفرع إلى حرية التجارة، وحرية االستثمار، وحرية 

، والثاني هو 5إلى  1ويشمل الدول من ” حرة اقتصاديا”على ستة مستويات، األول هو  نشاط التمويل. ويعتمد املؤشر 



 

 22 

، والراتع 90إلى  36، ويضم املراكز من ”دول متوسطة الحرية”، والثالي 35إلى  6للدول من املراكز ” حرة إلى حد كبير”

املراكز ” مكبوت”ضم املستوى الخامس . وي152إلى  91، وضم الدول من املركز ”غير حر إلى حد كبير”فجاء تح  مسمى 

 .والسادس دول خارج التصنيف 178إلى  153من 

 التكامل العربي املفتوح على الفضاء اإلفريقي واألسيوي 

يمكن ملسار الشراكة الجزائرية السعودية التي جسدت في األسبوع األخير جملة من املشاريع االقتصادية في مختلف 

مشروع التكامل العربي املفتوح على الفضاء اإلفريقي واألسيوي وتدعيم الثقل في املنطقة  القطاعات أن يوسع من دائرة

مليون  416بمبلغ مالي يقدر بـ  2015و  2002مشروعا مسجال بين  16غير أن ما تم تحقيقه إلى اليوم )  املتوسطية.

 والبشرية املتوفرة في البلدين.دوالر( ال يزال تشهادة الجانبين أقل بكثير من مستوى االمكانيات املادية 

تعكس الزيارة األخيرة لرجال األعمال من األشقاء السعوديين مدى إدراك أهمية إعادة التموقع في األسواق االستثمارية  

التي توفر فيها السوق الجزائرية مناخا تنافسيا مع جميع الضمانات مقارنة بأسواق مماثلة أخرى. ويتميز االستثمار في 

مثلما وقف عليه الشركاء بوجود خارطة طريق باتجاه النمو وإنشاء الثروة من خالل توظيف املوارد املالية في  الجزائر 

 مشاريع إنتاجية مطابقة ملعايير تنافسية في األسواق.

القائم على معايير الجدوى واملردودية بحيي يدرج العمليات االستثمارية في صلب انشغاالت  -يمثل هذا التعاون 

ياجات البلدين بما يقلل من التبعية ألسواق أجنبية لطاملا استفادت من الفراغ ويعزز القدرات املالية للبلدين في واحت

نموذجا آخرا يثري مشهد التعاون العربي املشترك الذي يتطلع آلفاق جديدة بمناسبة  -عز أزمة الصدمة املالية الخارجية 

 انعقاد القمة العربية املقبلة باألردن.

 

ن االقتصاد بجميع جوانبه االستثمارية والتمويلية والتسويقية هو االسمن  النوعي للتكامل العربي، وقد يكون أحد إ

املفاتيح العملية ملعالجة جملة من املشاكل التي تعطل التقارب العربي وتعيق عجلته في ظل أزمة هيكلية عميقة أصبح  

قتصاديات البلدان العربية خاصة النفطية منها، مما يفرض تشكل مزمنة تالحق االقتصاد العالمي وتهدد مستقبل ا

حتمي إعادة صياغة الخيارات نحو دخول معترك بناء اقتصاد متنوع وإنتاجي خارج املحروقات والتأس س إلى مرحلة 

 اعتماد الطاقات البديلة لإلفالت من دوامة سوف تلتهم كل سوق لم تبادر بهذا الخيار الحيوي.

ل جمع القدرات واندماجها يمكن بال شك انجاز التحّول وفقا لقاعدة تقاسم األعباء واملنافع التي تعود لعّل من خال

بالفائدة امللموسة على البلدين من حيي اإلمساك بخيط النمو وتأمين السوق الداخلية ضمن رؤية شاملة للمن 

 ساهمة امللموسة في التصدي لظاهرة البطالة وتوفير االقتصادي واملالي. بل أن أكبر مكسب يتولد عن مثل هذا املسار امل

مناصب وفرص عمل للمواطنين خاصة الشباب وبالذات حملة الشهادات الجامعية والكفاءات التي كلف  البلدين 

 موارد مالية طيلة عشريات ينبغي أن يتم استرجاعها من خالل إدماج هؤالء في الدورة االقتصادية الخالقة للثروة.

فهوم األمن يقوم على العناصر التقليدية فإن مفهومه الحديي يقوم على تلك العناصر مع إضافة عناصر إذا كان م

القدرة االقتصادية واملناعة املالية في مواجهة األزمات التي تتولد عنها تداعيات اجتماعية تهدد االستقرار محليا وإقليميا 

 ذا االنفتاح بين الشركاء من البلدين اللذين يؤسسان ويستغلها منافسون وخصوم في األسواق يؤرقهم تعزيز ه

ملحور فاعل، إذا توسع مجاله ل شمل كل القطاعات اإلنتاجية، سوف يغير من طبيعة الوضع اإلقليمي الراهن لفائدة 

 الشعوب التواقة للتنمية وإدراك مستويات متقدمة من الرفاهية املشروعة.
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 بنوك /مالية وتأمينات

 شراكة وتعاون 
 

 آالف مليون دينار 3حجم املبادالت التجارية بين البلدين بلغ 

 )املساء(التونسية شهر مارس  -انعقاد اللجنة املشتركة الجزائرية 

آالف مليون  3قال وزير الصناعة والتجارة التونس ي زياد العذاري، أن حجم املبادالت التجارية بين تونس الجزائر بلغ 

للجنة املشتركة الجزائرية التونسية في شهر مارس املقبل، التي ستساهم في الدفع نحو دينار، مبرزا أهمية انعقاد ا

التكامل االقتصادي والصناعي بين البلدين، موجها الدعوة للجزائريين لالستثمار في تونس الذي يعتبر متواضعا وذلك 

ه ونسية رياض بن زرقة، أكد من جهتخالل ندوة بمركز النهوض بالصادرات.مدير مستشار بمركز النهوض بالصادرات الت

أن حجم الصادرات نحو الجزائر زادت بأكثر من مليار دينار وتمثل  باألساس في املواد الصيدلية والغذائية واملواد 

الكهربائية وقطاع الخدمات، الفتا إلى أن الصادرات غير كافية وهو ما دفع إلى التوجه نحو االستثمار في الجزائر.بن 

 .إلى أن املركز س نظم لهذا الغرض العديد من اللقاءات في الفترة املقبلة بين رجال أعمال البلدين زرقة، أشار 
 

 

 تحل  غدا في زيارة تستغرق يومين تلتقي سالل وبوتفليقة

 )الفجر(ميركل في الجزائر بأجندة متنوعة وآمال كبيرة 

ة ارة تستغرق يومين، تناقش خاللها موضوعات تتعلق بالهجر تحّل املستشارة األملانية أنجيال ميركل، غدا بالجزائر، في زي

والعالقات االقتصادية واألوضاع األمنية في املنطقة. وتقول مصادر على صلة أنه من املخطط أن تجري ميركل محادثات 

ني، وتتفقد دمع الوزير األول عبداملالك سالل، والرئ س عبدالعزيز بوتفليقة، كما تلتقي ميركل ممثلين عن املجتمع امل

درَّس فيها اللغة األملانية، وتشارك في مؤتمر اقتصادي. وتعّول ميركل على 
ُ
مدرسة للفتيات زينب أم املساكين بالعاصمة ت

تعزيز التعاون مع الجزائر في الحد من تدفق الالجئين عبر البحر املتوسط إلى أوروبا. وتدعو ميركل إلى تصنيف تونس 

إلسراع إجراءات الترحيل، وتعد هذه الزيارة الثانية ” دول منشأ آمنة”اللجوء األملاني أنها  واملغرب والجزائر في قانون 

 .، أين أعلن  اهتمام بالدها بدفع التعاون االقتصادي بين البلدين2008مليركل إلى الجزائر منذ عام 

اني، األمل -تدى االقتصادي الجزائري زار الوزير األول عبد املالك سالل برلين، بمناسبة انعقاد املن 2016ومطلع العام 

 .حيي دعا رجال األعمال األملانيين إلى استغالل فرص االستثمار الجديدة في الجزائر

وتأتي الزيارة في إطار مرحلة التقارب األوروبي الشمال إفريقي، الذي دلل عليه تصريح ممثلة السامية لالتحاد األوروبي 

ة ملراقبة إلرسال تعث” مستعد”األمنية، فيديريكا موجيريني، أن االتحاد األوروبي  املكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة

  .االنتخابات التشريعية املقررة في ماي املقبل بالجزائر

كما أنها تأتي تعد أيام من زيارة رئ س الوزراء التونس ي يوسف الشاهد إلى أملانيا، والتي بحي خاللها مع املستشارة 

ت الثنائية وقضايا الالجئين وتداعيات األزمة الليبية. وكان  موجريني قد أشارت، في بيان صدر عقب األملانية العالقا

تعد االتحاد األوروبي مس”لقائها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، في بروكسل، إلى أن 

وهو ما تحقق فعال عندما اعلن اإلتحاد ”. يل للمسار االنتخابيإلرسال تعثة من الخبراء ملراقبة االنتخابات وإجراء تحل

 .األوروبي عن عزمه ارسال وفودا له ملراقبة التشريعيات املقبلة
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الترشح للنتخابات األملانية املقبلة ” صك”ويرى مراقبون أن زيارة انجيال ميركل تدخل ايضا في اطار سعيها للحصول على 

فريقيا ومهاجريها، في وق  سيكون ملف الهجرة اهم امللفات املطروحة للنقاش تحسبا واللعب على وتر منطقة شمال ا

 .لالنتخابات األتحادية في برلين املقامة شهر سبتمبر املقبل

وقال  املستشارة األملانية أنجيال ميركل، إن األمن سيكون قضية أساسية فى حملة الدعاية لالنتخابات، والتى ستسعى 

 .عهدة راتعةمن خاللها للفوز 

  

 

 )واج(التوقيع على مذكرة التفاهم بين سوناطراك وسابك السعودية األسبوع املقبل

سوناطراك وشركة "سابك"   كشف وزير الصناعة عبد السالم بوشوارب اليوم الخم س بالجزائر عن توصل مجمع

 بيتروكيمياء.السعودية للصناعات األساسية مساء األربعاء إلى اتفاق يخص الشراكة في قطاع ال

وسيحل بالجزائر األسبوع املقبل وفد من شركة "سابك" من اجل التوقيع على مذكرة التفاهم واالنطالق في وضع مخطط 

 أشهر املقبلة، يتاتع بوشوارب. 6عمل للمشروع خالل ال 

ة وع في بحي ودراسباإليجاب على الشر  -وفق الوزير-وتلقى املجمع الجزائري سوناطراك مساء األربعاء ردا على طلبه 

 املشروع املرتقب بين الطرفين.

واعتبر الوزير هذا االتفاق مؤشر ايجابي لتقدم العالقات االقتصادية بين البلدين والتي س تم ترقيتها إلى مستوى 

 العالقات على املستوى السياس ي.

ال آفاق واعدة السيما في مجوتتضمن مذكرة التفاهم ثالثة مشاريع في مجال البيتروكيمياء والتي ستمكن من فتح 

 اإلنتاج وتبادل الخبرات واملعارف والتكنولوجية على املدى الطويل، يضيف نفس املصدر.

من الشركات العاملية الرائدة في صناعة الكيماويات املتخصصة والبالستيكيات املبتكرة   وتعد شركة سابك السعودية

 و األسمدة واملعادن.

املشاريع االستثمارية املشتركة ال تعكس قدرات البلدين االقتصادية  العربية السعودية:-الجزائر

 )واج(

أكد وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب يوم الخم س بالجزائر ان املشاريع االستثمارية املشتركة بين الجزائر 

مختلف القطاعات  ال تعكس قدرات ومؤهالت البلدين في 2015الى  2002والسعودية والتي تم تجسيدها من 

 االقتصادية.

لجنة اجتماع ال فخالل ندوة صحفية مشتركة مع الوزير السعودي للتجارة واالستثمار ماجد بن عبد هللا القصبي عقب

 416تقدر ب  2015و 2002املسجلة بين سنوات  16أوضح الوزير أن القيمة املالية للمشاريع ال 12املشتركة الثنائية ال

 شراكة الثنائية.قدرات ومؤهالت البلدين وارادتهما السياسية في تطوير ال -يقول -مليون دوالر, وهو رقم ال يعكس 

وفيما يتعلق باتفاق انشاء شركة مختلطة لتطوير واستغالل وتثمين وتسويق الفوسفات باملنجم الجديد "جبل العنق" 

جنوب والية تبسة واملوقع بين الشركة القابضة السعودية "راديوال" وشركة "اسميدال الجزائر" التاتعة ملجمع املناجم 

 سابق الوانه تحديد القيمة املالية للمشروع.الجزائري قال الوزير انه من ال

وتاتع قائال: "االتفاقية وقع  البارحة وسيخضع املشروع لدراسة معمقة عن طريق مكتب دولي سيقيم طلب الطرف 

حجم االستثمار ومجاالته واملساحة التي ينفذ عليها  -الحقا-الجزائري واالهداف املرجوة من الطرف السعودي وسيعطي 

 ثمار".هذا االست

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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اتفاقيات تفاهم وشراكة  8عدة شركات جزائرية وسعودية وقع  أمس االربعاء بالجزائر العاصمة على يشار الى أن 

 تخص عدة مجاالت لالستثمار وذلك خالل لقاء األعمال الجزائري السعودي. اقتصادية

وتتعلق اهم هذه االتفاقيات بالصناعات التحويلية للفوسفات وانتاج االسمدة الطبيعية والورق وادارة املرافق الطبية 

 والخدمات الفندقية والصيانة.

ب ان الجزائر "لم تصل تعد ملرحلة االستدانة مثلما كان  سابقا وعن سؤال يخص تمويل االقتصاد أكد السيد بوشوار 

 لكن ربما في تعض امليادين االقتصادية التي تثب  جدواها ممكن ان نفكر في االستدانة".

من جانبه أكد وزير االستثمار والتجارة السعودي في رده على سؤال يتعلق بمجمع املراعي السعودي الناشط في الفالحة 

نفس املجال حيي س تم دراسة   الغذائية أن هذا االخير توصل الى اتفاق مع مؤسسات جزائرية تعمل في والصناعات

 الجدوى االقتصادية والفرص االستثمارية بين الطرفين.

 )واج(السعودية -بوشوارب يبرز ضرورة رفع العراقيل أمام تنفيذ املشاريع الجزائرية

بوشوارب يوم الخم س بالجزائر على ضرورة رفع كل العراقيل التي من شأنها أكد وزير الصناعة واملناجم عبد السالم 

 ان تقف في وجه تنفيذ املشاريع املتفق عليها بين املتعاملين االقتصاديين الجزائريين و السعوديين.

أن مذكرات التفاهم املوقعة أمس بين  12اللجنة املشتركة الثنائية الجزائرية السعودية ال وقال الوزير خالل أشغال 

قتصادي الثنائي مثمنا "الجدية التي تحلى بها مؤسسات جزائرية و سعودية يجب ان تنعكس ايجابا على التعاون اال

 الخبراء في تحضيراتهم لهذه الدورة".

تخص عدة مجاالت استثمارية  اتفاقيات تفاهم وشراكة اقتصادية 8ودية وقع  على عدة شركات جزائرية وسعيذكر أن 

 وذلك خالل لقاء األعمال الجزائري السعودي الذي جرى امس االربعاء.

وتتعلق اهم هذه االتفاقيات بالصناعات التحويلية للفوسفات وانتاج االسمدة الطبيعية والورق وادارة املرافق الطبية 

 ندقية والصيانة .والخدمات الف

سبل التعاون في مجاالت التجارة واملالية والجمارك والتخطيط  -وفق السيد بوشوارب-املشتركة الثنائية   ودرس  اللجنة

 واالستشراف واالحصائيات.

ليم عكما بحث  أيضا التعاون في مجال تطوير البورصة والطاقة والفالحة والسياحة والنقل واملوارد املائية والب ئة والت

العالي والبحي العلمي والتكوين املنهي والصحة واالسكان والتعمير والشؤون الدينية واالوقاف والشباب والرياضة 

 والشؤون االجتماعية والتضامن واالسرة, يتاتع الوزير.

د شهر رة سيعقوافاد وزير الصناعة و املناجم بذات املناسبة ان اللقاء الراتع للجنة متاتعة املشاريع والبرامج املسط

 أكتوبر املقبل مضيفا ان هذا اللقاء س سمح بالوقوف على تفاصيل مدى تفعيل اآلليات واحترام االلتزامات.

من جانبه أكد وزير االستثمار والتجارة للمملكة العربية السعودية ماجد بن عبد هللا القصبي على "اآلفاق الرحبة التي 

 .تتميز بها الجزائر في مجال االستثمار"

احة في "استغالل الفرص املت -حسبه-وأوضح السيد القصبي قائال :" االستثمار العالمي اليوم ال حدود له" وعليه ينبغي 

 مجال التعاون بين الطرفين جيدا".

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

 .2030-2020في رؤيتها  عليه اململكة

  

 =تكثيف مرتقب للتعاون في عدة مجاالت=

  

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
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/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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وسمح اجتماع اللجنة الثنائية بتسطير برنامج عمل مستقبلي يخص مختلف القطاعات وكذا مناقشة جملة من 

 النصوص القانونية حيي س تم التوقيع على النصوص التي تخص تعض القطاعات الحقا, حسب مقرر اللجنة.

جة لقاءات خاصة في قطاعات املالية والطاقة واملناجم والتعدين, وتنفيذ توصيات أخرى تخص قطاعات ويرتقب برم

 الفالحة والنقل البحري والجوي والسياحة واملوارد املائية.

كما تم االتفاق خالل االجتماع على تكوين لجنة قطاعية في مجال التعليم العالي والبحي العلمي, ودراسة عملية تسهيل 

 جيالت ابناء الدبلوماسيين في الجامعات الحكومية للبلدين.تس

وينتظر أيضا اطالق برنامج تنفيذي للتعاون االذاعي والتلفزيوني بين البلدين, وبرنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضة 

 هو حاليا في صيغته النهائية.

 لشؤون الدينية بين البلدين.ودعا الجانبان الى عقد الدورة الراتعة للجنة املتاتعة في مجال ا

وسلم الجانب السعودي مبادرة حول الصحة والسالمة املهنية للجانب الجزائري وذلك في اطار تبادل الخبرات, مع تبادل 

 مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون االجتماعية.

لمملكة وماس ي للعالقات الدبلماسية لودع  اللجنة الثنائية الى تحديد موعد للتوقيع على برنامج تعاون بين املعهد الدبل

 السعودية واملعهد الدبلوماس ي للعالقات الدولية الجزائري.

 

 

 
 

 

 

 

 

للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لجامعة الدول العربية بالقاهرة  99تبون يترأس أشغال الدورة ال 

 )واج(

يد تبون, بالقاهرة يوم الخم س اجتماع الدورة ال ترأس وزير السكن والعمران واملدينة وزير التجارة بالنيابة, عبد املج

للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لجامعة الدول العربية والذي خصص ملناقشة مواضيع هامة تتعلق بالعمل  99

 االقتصادي واالجتماعي العربي املشترك.

رة في الدول العربية بحضور التي تجري بمشاركة وزراء االقتصاد واملالية والتجا-ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة 

العديد من املواضيع الهامة املتعلقة بالعمل االقتصادي واالجتماعي العربي -ممثلي مختلف املنظمات العربية املتخصصة

املشترك وعلى رأسها تحديد عناصر امللف االقتصادي واالجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية القادمة املقرر 

 عقدها باألردن.

عكف املجتمعون ايضا على مناقشة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واإلتحاد الجمركي العربي, فضال كما ي

عن التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية واألمم املتحدة في الجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية و متاتعة تنفيذ 

دول العربية, وملف اإلستثمار في ال  ها الراتعة بماالبو تغينيا االستوائيةقرارات القمة العربية االفريقية املنعقدة في دورت

 باإلضافة إلى مشروع األحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.

أما في الشق االجتماعي, فيتناول املجلس "عدة قضايا هامة" أبرزها محاور التعاون العربي الدولي في املجاالت التنموية 

 لبرملان العربي للطفال وخطة التعليم في مناطق النزاع واالحتالل في الوطن العربي.واالجتماعية, وا
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  تجارة
 الشروق" تنقل تفاصيل اجتماع مجلس وزاري مشترك هذا األحد"

 بترخيص
 
رات إال  !ال استيراد لألجبان والشيكوالطة واملكس 

 ة الحمراءضبط "كوطة" السيارات الجديدة.. والرخام والسيراميك في الخان

 قائمة جديدة بالسلع املمنوعة من االستيراد

يلتقي الوزير األول عبد املالك سالل، وزراء القطاعات األربعة املعنية بالفصل في قائمة السلع الجديدة التي ستخضع 

لنظام الرخص، إلى جانب "كوطة" السيارات املرخص باستيرادها هذه السنة، هذا األحد، وذلك في مجلس وزاري 

مشترك، ينعقد وسط رعب ساد أوساط املتعاملين في عدد من القطاعات املتخوفة من إدراجها ضمن نظام الرخص 

 .الذي لجأت إليه الحكومة كآلية لخفض فاتورة االستيراد

علم  "الشروق" من مصادر حكومية أن املجلس الوزاري الذي كان من املقرر أن يفصل في قائمة السلع التي ستخضع 

لرخص املؤجل األسبوع املاض ي، تقرر عقده اليوم، وذلك بحضور وزراء كل من قطاعات املالية، التجارة، لنظام ا

الصناعة، الفالحة، وذلك قصد الفصل في مقترحات اللجنة املشتركة التي نصبها وزير التجارة الراحل بختي بلعايب منذ 

ام الرخص الذي طبق على استيراد السيارات السنة أشهر العتماد قائمة جديدة من السلع التي ستخضع لنظ 8حوالي 

 .2015ألف سيارة سنة  150ألف وحدة فقط تعد أن كان  قد تجاوزت  83املاضية وجعلها عند 

وقال  مصادر "الشروق" أن قائمة مقترحات السلع التي ستخضع لنظام الرخص، حمل  عددا من املنتجات الصناعية 

جة في خانة الكماليات، أو تلك التي تعد سلعا منافسة للسلع املنتجة محليا، ومن والفالحية، خاصة تلك السلع املدر 

بين السلع املقترح إخضاعها لنظام الرخص وطبعا الحصص، املنتجات الكهرومنزلية واإللكترونية، وبعض مواد البناء 

دفع  جها محليا، األمر الذي كالرخام املصنع والسيراميك وغيرها والتي أصبح  كلفة استيرادها تنافس عمليات إنتا

 .تعض املصنعين في هذا املجال إلى التخلي عن التصنيع واللجوء إلى االستيراد

كما تحمل مقترحات اللجنة املشتركة املكلفة بمتاتعة التجارة الخارجية، إلى جانب مواد البناء، مقترح جعل كوطة 

ألف سيارة فقط إلى جانب حظر االستيراد العشوائي  50السيارات املرخص باستيرادها من قبل وكالء السيارات عند 

لبعض األسمدة والسلع االستهالكية املدرجة في خانة الكماليات كاألجبان والشكوالطة والحلويات وغيرها من السلع التي 

 ةتكلف بنك الجزائر استنفادا للعملة الصعبة، في وق  أعلن  الحكومة صراحة عزمها ترشيد النفقات وخفض فاتور 

االستيراد مهما كان الثمن، في ظل الحديي عن تآكل مخزون صندوق ضبط اإليرادات وتآكل احتياطات الصرف التي 

مليار دوالر  100قال الوزير األول عبد املالك سالل أن الجهاز التنفيذي لن يغامر بجعل احتياطات الصرف تح  عتبة الـ

 .مهما كلفه األمر 2019إلى غاية 

املشترك الذي كان مقررا األسبوع املاض ي، والذي أرجئ إلى اليوم يحبس أنفاس عشرات املتعاملين املجلس الوزاري 

اإلقتصاديين سواء العاملين في مجال الفالحة أو الصناعة أو حتى التجارة، نظرا ألن قائمة السلع املمنوعة من االستيراد 

كومة استعان  بآلية مكملة لنظام الرخص دون رخص ستحول عشرات املستوردين على البطالة، خاصة وأن الح

لخفض فاتورة االستيراد ضمن قانون املالية وذلك برفع قيمة الرسم املطبق على استيراد قائمة من السلع مثل ما 

حدث مع األجهزة الكهرومنزلية، وكذا تعزيز قرار منع استيراد تعض السلع بوقف عمليات التوطين البنكي مثل ما حدث 

تيراد الشركات الخاصة للسيارات.. فهل آلليات الحكومة املتعلقة بوقف نزيف العملة الصعبة أن تصمد مع عمليات اس
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أمام حجم الطلب في السوق، خاصة وأن كل املؤشرات تؤكد أن اإلنتاج الوطني يبقى عاجزا في تعض املجاالت على 

 .تغطية الطلب

ين لـ  رين الجزائري 
 «الشعب»رئيس جمعية املصد 

عجي
 
صدير الت

 
 ل باستراتيجية وطنية خاصة للت

ــرف قة إلى املتعاملين  مراجعة قــــانون الص 
 
 يعيــــــــد الث

دة إلى محافظ بنك الجزائر ومازلنا ننتظــــر 7رفعنــــــا   مقترحــــات محد 

بو إليها قطاع تحّدث علي باي ناصري رئ س الجمعية الوطنية للمصّدرين الجزائريين، عن أهم الرهانات التي يص

التصدير، الذي تعول عليه الجزائر في املرحلة املقبلة من أجل تجاوز التقلبات الظرفية ألسعار برميل النفط، ويعكف 

على إثارة العراقيل التي يواجهها املصدر، ويطرح في نفس الوق  العديد من املقترحات، التي تساهم في إنعاش وتنويع 

ترف باملوازاة مع ذلك بالقدرات الكبيرة املتاحة، التي يمكن استغاللها وتوجيهها نحو الصادرات خارج املحروقات، ويع

 أسواق خارجية تكون مدروسة مسبقا.

جارة لوضعية تشخيصكم هو  ما: الشعب ❊
 
 الر اهنة؟ الخارجية الت

ء لة وكذا على ضوجزائرّيين: بالنظر إلى األرقام املسّج ال للمصّدرين الوطنية الجمعية رئ س ناصري  باي علي ❊❊

املؤشرات املالية، يمكن القول أّن الوضعية ال تخلو من الصعوبة بالنظر إلى تراجع احتياطي الصرف وتراجع موارد 

 174بلغ احتياطي الصرف  2014، على اعتبار أنه في عام 2016مليار دوالر في عام  30صندوق ضبط اإليرادات بنحو 

مليار دوالر، وكل ذلك أثر بالسلب على التجارة الخارجية، حيي كل سنة 114قدر بـ دوالر، لكن مع نهاية السنة الفارطة 

مليار دوالر، لكن هذا ال يمنع من القول أنه مازال   30يسجل تقلصا محسوسا في احتياطي الصرف، بما ال يقل عن 

 ة التحرك العاجل التخاذ العديد منالجزائر لديها املوارد املالية املعتبرة في ظل غياب املديونية، وهذا ما يدفع بضرور 

اإلجراءات، من أجل إرساء اإلصالحات التي تنعش وتنهض بالتجارة الخارجية، وفي هذا املقام يمكن ذكر طريقتين، األولى 

تتعلق بمواصلة التقليص من حجم االستيراد وتقوية الصادرات خارج قطاع املحروقات، علما أنه تجري عملية تقليص 

مليار دوالر، وهذا املستوى مازال  49مليار دوالر إلى حوالي  51يي تم التخفيض من سقف االستيراد من االستيراد، ح

 غير كافيا، بالنظر إلى ضعف نسبة التصدير، املطالب تفعيلها وكذا تكثيف املنتوجات املصدرة وتنويعها.

خذاالستي ملستويات ذكركم ضوء على ❊
 
لطات العمومية قد ات ت سلسلة من اإلجراءات املحسوسة راد، كانت الس 

عجيل بتجسيده على أرض الواقع؟
 
ق وما يجب الت

 
 للحد من االستيراد..ماذا تحق

نا رغم بااليجابي، وصفه يمكن تحّقق ما كل أّن  أعتقد ❊❊
ّ
 التجارة وزير  أّن  اعتبار  وعلى أخرى، جهود إلى نحتاج أن

مليار دوالر، أي التخفيض  30إلى  48من حجم االستيراد من  ون، تحّدث عن حتمية السير نحو التقليصتب املجيد عبد

مليار دوالر من الواردات، وتوجد إستراتيجية لكبح االستيراد، لكن وباملوازاة مع ذلك ينبغي السير نحو 18بما ال يقل عن 

رين وتحتاج الصادرات عمل كبير كونه
ّ
نا في هذا املجال الزلنا متأخ

ّ
ات ا تعد من الرهانتقوية وتفعيل الصادرات، ألن

اإلستراتيجية، خاصة وأن النموذج االقتصادي الجديد، سطر األرضية الحقيقية لتنويع االقتصاد والرفع من وتيرة 

 التصدير.

صدير
 
 صياغة استراتيجية وطنية تعنى بالت

صدير  يعد إذا ❊
 
 يمكن إنجاز هذا التوجه؟ كيف..الوطني لالقتصاد مصيريا تحديا الت
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 صياغةب الّتعجيل لنقترح الفرصة ونغتنم للّتصدير، ومحّددة دقيقة إستراتيجية إلى ماّسة حاجة في اليوم نحن ❊❊

 الصعب منو  الخارجية، بالتجارة تتكّفل دولة كتابة إنشاء جانب إلى فقط، بالّتصدير  تعنى وطنية إستراتيجية وإعداد

 يل.اإلستراتيجية التي ترس ي التصدير البد عن معزل  في األهداف تجسيد

سة نجاح شروط هي ما ❊ صدير؟ عملية في وتنجح الخارجية األسواق تقتحم حتى اإلنتاجية املؤس 
 
  الت

ر  يجب ❊❊
ّ
روط، املعايير  من سلسلة توف

ّ
 واإلرادة جاملنت لدى التصدير  في الرغبة توفر  أهمية نذكر  البداية وفي والش

ه، وجودة كل ما يطرح في األسواق، واملنتوج الجزائري نتاجية، ومن ثم تقوية اإلنتاج وتكثيفاال  املؤسسة سياسة في

مطالب بالتنوع حتى يتسنى إعادة االعتبار للتصدير، خاصة وأنه توجد قدرات كبيرة للتصدير في صدارتها املواد 

 ىالفالحية..وهنا من الضروري أّن نحّدد ما هي املواد الفالحية التي يمكن تصديرها واألسواق التي تسوق بها كي تلق

رواجا؟ ومن جانب آخر من املهم وضع حد لجميع العراقيل، التي تقف في وجه املصدر الجزائري، مثل قانون الصرف 

الذي بإمكانه أن يعيد الثقة للمصدر ملمارسة مهمته على أرض الواقع، إلى جانب توفير الوسائل اللوج ستيكية، ألنه 

ا يفتقد املنتج للوسائل اللوجستيكية وكذا التبريد والتغليف، وممنجد على سبيل املثال وفرة في منتوج البطاطا، لكن 

 ينتظر إرسائه على أرض الواقع، تسهيل فتح فروع ومكاتب للمؤسسات اإلنتاجية في الخارج.

 

سهيالت املصرفية
 
 إرساء املزيد من الت

خذ ❊
 
صدير  عائدات تحصيل أو  استرجاع أجل بتمديد قرارا الجزائر  بنك ات

 
 في رأيكم ما..يوم 360 إلى 180 من الت

رين؟ اإلجراء
 كمصد 

نا كمصّدرين مازلنا في حاجة إلى تسهيالت أخرى، وكنا  -
ّ
بطبيعة الحال نصف القرار باإليجابي، لكن يبقى غير كافيا، ألن

 ابيا.إيجمقترحات محّددة إلى محافظ بنك الجزائر منذ حوالي شهرين، ومازلنا ننتظر الرد الذي نأمل أن يكون  7قد رفعنا 

 عن بةالّصع العملة بتهريب الخارجية، الّتجارة مجال في املتعاملين لبعض االّتهام أصاتع األحيان تعض في توّجه ❊

قون على ذلك؟ف..البضاعة في الغش جانب وإلى تضخيمها مثل بالفواتير، التالعب طريق
ّ
 كيف تعل

ه إشاعات، مجّرد أعتبرها ❊❊
ّ
 ..التصدير مجال في ول س االستيراد في يحارب أن فيجب التهريب، يحارب من ألن

راكة مع االتحاد األوروبي
ّ

 ضبط حصيلة عقد الش

 الحالي؟ الوقت في تصدر  التي الوطنية املنتجات هي ما ❊

في األسواق الخارجية، ونذكر من بينها األسمدة والسكر والزي  والكوابل  تسّوق  التي باملواد محّددة قائمة لدينا ❊❊

ة والتمر والبطاطا وبعض الخضروات والفوسفات الخام والعصائر والغاز الصناعي والعجائن بكميات قليلة، اإللكتروني

مليون دوالر، وينشط  787مليار و1ومازال  مداخيل التصدير ضعيفة ال ترقى إلى مستوى اإلمكانيات، حيي ال تتجاوز 

 املصّدرين الجزائرّيين. مصدر أعضاء في جمعية 105مصدر من بينهم  700في الوق  الحالي 

سة قدرة حيث من خاصة العاملية، التجارة منظمة إلى الجزائر  انضمام حول  قائما الجدل يزال ال  ❊  املؤس 

 ؟املنافسة مواجهة على واملتعاملين

نه أن يشّجع التصدير واالستيراد، لكننا مازلنا لم نصل إلى مستوى التصدير وغير شأ من االنضمام مسار  إّن  ❊❊

 2ئين للمواجهة، ويجب أن نقف على حصيلة التوقيع على عقد الشراكة مع االتحاد األوروبي، حيي فقدنا نحو مهيّ 

مليار دوالر، نظير الحقوق الجمركية، لذا نحن مطالبين بالتحول إلى مصدرين، وأي انفتاح من دون أن يتحّقق ذلك 

 سوف يكون ضّدنا.

 فمبر القادم بوهراناأليام العلمية والتقنية لسوناطراك في نو 
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 )املساء(محاور االبتكار والشراكة في سياق عاملي للتحول الطاقوي 

وجه مجمع سوناطراك دعوة إللقاء مداخالت لإلطارات واملختصين والباحثين للمشاركة في األيام العلمية والتقنية الـ 

 22إلى  19املقررة من « واج»وعية كما أوردته املزمع تنظيمها في نوفمبر القادم بوهران. وستتناول هذه املناسبة الن 11

ة إحدى عشر « ابتكار وشراكة في سياق عالمي لالنتقال الطاقوي »بمركز االتفاقيات لوهران تح  شعار  2017نوفمبر 

 محورا للتفكير تشمل أهم املواضيع والتحديات التي يتعين أن يرفعها قطاع الطاقة. 

في مجاالت املنبع واملصب وإستراتيجية املؤسسة وتطور الصفقات الطاقوية  يتعلق األمر بالتطورات التكنولوجية 

والتغيرات املناخية والطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية واملوارد غير التقليدية واملورد البشري والتحول الرقمي في 

 ع ذات الصلة بالطاقة. القطاع والتحديات التكنولوجية والبحي والتنمية وإدارة املخاطر وغيرها من املواضي

إلطارات سوناطراك  1994سمح  األيام العلمية والتقنية التي تعد فضاء للتبادل ذي تعد دولي منذ إطالقها في عام  

واملختصين والخبراء من مختلف املجاالت والباحثين الجامعيين بتبادل معارفهم ودرايتهم ومناقشة املستجدات العلمية 

 «. طات املجمعوالتقنية املرتبطة بنشا

الهدف املتوخى من هذه التظاهرة هو تمكين إطارات سوناطراك واملجموعة العلمية الوطنية »تم  اإلشارة إلى أن  

واألجنبية من مناقشة آخر التطورات واالبتكارات أمام تحديات االنتقال الطاقوي وتقديم آخر التكنولوجيات واملهارات 

   «.لتنموية والشراكة في قطاع الطاقةوتبادل التجارب والنقاش حول فرص ا

 

 يقظة إعالمية
 

 تقرير يحذر من ارتفاع العنف باملؤسسات الصحية

 )الشروق أونالين(حالة اعتداء على األطباء واملمرضين باملستشفيات 3500

 مدير الصحة بالعاصمة: كل األجهزة والعتاد الطبي متوفرة وغير معطلة

، في عدد من 2016اعتداء ما بين لفظي وجسدي خالل سنة  3500ئر ما يقارب سجل  مديرية الصحة لوالية الجزا

املراكز االستشفائية، أغلبها كان  من املواطنين تجاه اإلطارات والعاملين بالقطاع أثناء تقدمهم إلجراء الفحوصات 

ادل األسلحة البيضاء وتبالالزمة، خاصة في قسم االستعجاالت التي تحول  إلى حلبات للمالكمة والشجار، االعتداء ب

 .عبارات السب الشتم

وكشف  مصادر "الشروق"، أن التقرير الذي تسلمه مدير الصحة لوالية الجزائر تطرق بالتفصيل إلى ارتفاع ظاهرة 

العنف في مستشفيات العاصمة من خالل ازدياد حاالت االعتداءات الجسدية باستخدام األسلحة البيضاء والسب 

اعتداء عبر الوطن  12باء وشبه الطبي خاصة في مصالح االستعجاالت والتوليد بصفة خاصة، بمعدل والشتم، على األط

يوميا، خاصة أثناء املناوبة الليلية التي تسجل لوحدها عشرات حاالت االعتداء والتهديد اللفظي بكلمات بذيئة، وحتى 

 .اعتداءات جسدية

القياس ي على مستوى مصالح االستعجاالت الطبية خاصة في  وحسب مصادر "الشروق" فإن االعتداءات حطم  الرقم

الفترات الليلية وكذا في األقسام الخاصة بأجهزة السكانير تسبب تأجيل املواعيد غير املستعجلة، ما يثير حفيظة 

 .املواطنين ويدفعهم إلى االعتداءات على اإلطارات الطبية
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جزائر في تصريح لـ"الشروق"، أن مصالحه تقوم تعملية الرقابة تشكل وباملقابل أكد محمد ميراوي مدير الصحة لوالية ال

زيارة تفت شية للمستشفيات  1500دوري لرصد التجاوزات والنقائص من جهة، والتكفل الحسن باملواطن، مشيرا إلى أن 

 .تم  في ظرف قياس ي

يات تاد الطبي عبر أكبر مستشفوفي رده على السؤال املتعلق تشكاوى املواطنين بخصوص تعطل أجهزة سكانير والع

العاصمة ما يزيد من معاناة املرض ى، قال ميرواي إن هذا غير صحيح، مؤكدا على أن كل األجهزة موجودة ومتوفرة على 

مستوى املؤسسات االستشفائية وغير معطلة، قائال إنه على العكس من ذلك "لدينا تجهيزات أكثر مما هو معمول به في 

أجهزة متوفرة على مستوى بني مسوس، الدويرة،  10عطلة"، فمثال في ما يخص السكانير هناك دول أخرى وهي غير م

ماليين نسمة وهو رقم معتبر باملقارنة مع ما هو  3آي  ايدير، ملين دباغين، القبة، القطار، زميرلي، مصطفى باشا، لنحو 

والتنظيم، وكشف أن كافة هذه األجهزة في معمول به في دول أخرى، مشيرا أن املشكل يبقى في سلوكيات املوظفين 

حالة الخدمة بصفة عادية إال الجهاز الخاص بمستشفى الرويبة الذي تجاوزت مدة صالحيته وهو بصدد االستبدال 

 .بجهاز جديد
 


