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 لخصم

 

 

نستهل معرض الصحافة لنهار اليوم، باملوضوع الرئيس ي الذي تصدر معظم الصحف 

، والقاءات انجيال ميركل األملانيةا املستشارة ، وهو الزيارة الرسمية التي تجريهالوطنية

اعمال  بلقاء لرجال، والتي ستكون متبوعة الجزائريين املسؤولينالتي ستجمعها مع 

غدا الثالثاء، ويرتقب ان يتباحث الطرفان، موضوع  األوراس يالبلدين بفندق 

 الغيار.سيما في مجال تركيب السيارات وقطع  األملانيةاالستثمارات 

م ، املدير العاأمسوزير النقل، بوجمعة طلعي رسميا،  وفي مجال النقل، نصب

 هر عالش خلفا لبودربالة.الجديد للجوية الجزائرية، الطا

بط ن صندوق ضروق، أكشف تقرير نشر في يومية الشبنوك، وبخصوص املالية وال

 40ط، وبقي في الصندوق بليار تبخرت في ظرف ثالث سنوات فق 12ان  ،اإليرادات

 مليار فقط.

 حسن مالذ للمستثمرينن أالجزائر، فجدد في تصريح له، أ ما املدير العام لبورصةأ

ية غير حكوم ملنظمةتقرير فاد خر، أآملالية هو البورصة. وفي سياق في ظل االزمة ا

 ان.باملائة من السك 10باملائة من الثروة في يد  80جزائرية، ان 

ص صامس، في توزيع ح ،األول لم تفصل اللجنة الوزارية التي ترأسها الوزير  ،وأخيرا

ووفق مصادر من االجتماع، فقد  االستيراد وقائمة املواد التي تخضع لنظام الرخص،

تقرر دراسة كل امللفات بعناية ومل الخيارات تبقى مفتوحة من اجل تقليص فاتورة 

 ذات االستهالك الواسع األوليةواد االستيراد وعدم املساس بامل
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 الفتتاحيةا
 )الجزائر اليوم(تأجيل البث في حصص االستيراد إلى موعد الحق

 تأجيل البث في حصص االستيراد إلى موعد الحق

قررت اللجنة الخاصة بدراسة حصص استيراد املواد الخاضعة لنظام الحصص برئاسة الوزير األول عبد املالك سالل، 

فبراير بالجزائر العاصمة مواصلة دراسة الحصص واملواد التي يتوجب إدراجها في النظام،  19د التي اجتمعت األح

 .وتأجيل إصدار القائمة والحصص إلى وقت الحق

 .، إن الحكومة تتجه نحو املزيد من ترشيد الواردات من السلع واملنتجات”الجزائر اليوم”وقال مصدر مطلع في تصريح لـ

نة برئاسة الوزير االول ستواصل دراسة العديد من املقترحات التي تقدمت بها قطاعات الفالحة واضاف املصدر أن اللج

والتجارة واملالية للوزير االول للفصل النهائي في قائمة املواد والسلع التي حققت فيها الجزائر أكتفاءا ذاتيا جعلها ال 

يا تلك التي سيتم السماح باالستمرار في استيرادها مرحل تحتاج إلى االستيراد وتلك التي تحتاج إلى كميات تكميلية أو 

 .وتلك التي يتوجب فرض رسوم عالية عليها مع االبقاء على حرية استيرادها

واضاف املصدر أن الجزائر وهو من الدول القليلة خارج منظمة التجارة العاملية، كانت ملتزمة بالعديد من املمارسالت 

واعد املنظمة بدون أن تكون عضوا فيها على غرار حرية التجارة العاملية وهو القرار الذي والتشريعات التي تنص عليها ق

 .لم يفدها في ش يء بل ساهم في نهبها من طرف القوى االقتصادية العاملية بدون مقابل

قا الواردات وفوقال املصدر، يحق للجزائر وهي دولة ال تنتمي ملنظمة التجارة العاملية إقرار بنود حمائية مشددة على 

 .لتشريعاتها الوطنية وحتى وفق التشريعات العاملية بما أنها خارج منظمة التجارة

وتم إخضاع األسمنت والحديد والسيارات واملنتجات الزراعية الطازجة والحمضيات لنظام الحصص، وينتظر توسيع 

 .اح إدراج الحليب واملشروبات ضمن النظامالقائمة إلى العديد من املواد منها املرطبات والحلويات، كما سيتم اقتر 

 
 )واج(زيارة ميركل للجزائر: تعزيز محاور التعاون االقتصادي

ستكون زيارة املستشارة األملانية أنجيال ميركل ابتداء من يوم غد االثنين فرصة لتقييم العالقات االقتصادية بين الجزائر 

 عالقة ثنائية قوية اقتصاديا. و أملانيا و تعزيز محاور التعاون االقتصادي ألجل

انعقاد الدورة السادسة للجنة الثنائية  2008والتي تعتبر الثانية للجزائر بعد زيارتها في  زيارة السيدة ميركلو ستشهد 

 ملانية و كذا منتدى األعمال بين مؤسسات البلدين.األ-املشتركة للتعاون الجزائرية

و التي تم خاللها تحديد حوالي ثالثين  2016و تأتي هذه الزيارة بعد زيارة الوزير األول عبد املالك سالل لبرلين في يناير 

 .ةمشروع شراكة من قبل الطرفين على املدى القريب و املتوسط و بهذا سيتطرق الطرفان لعدة ملفات إقتصادي

سيجمع  األملانية سيتم تنظيم ملتقى بين املتعاملين االقتصاديين-و زيادة على اللجنة الثنائية املشتركة للتعاون الجزائرية

رجل أعمال أملاني و حوالي مائة متعامل اقتصادي جزائري يوم الثالثاء لتحديد املشاريع التي يمكن إقامتها عن  70حوالي 

 لدين.طريق الشراكة بين مؤسسات الب

و تهتم املؤسسات األملانية ببعض الفرص الصناعية التي تدخل في إطار سياسة التنويع االقتصادي الوطنية كالصناعة 

 امليكانيكية و املناولة في ميدان صناعة السيارات و الطاقات املتجددة و الكيمياء و الصناعة الصيدالنية.

ملجمع األملاني بين امرسيدس بانز شراكات لصناعة السيارات من نوع ية بو ترتبط الجزائر و أملانيا في الصناعة امليكانيك

دايملر )الشركة األم ملرسيدس بانز( و املؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ووزارة الدفاع الوطني و املجموعة اإلماراتية 

 آبار.

http://www.aps.dz/ar/algerie/39999-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86
http://www.aps.dz/ar/algerie/39999-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86
http://www.aps.dz/ar/economie/36444-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%B2
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هي : لتطوير الصناعة امليكانيكية بالجزائر و  2012إماراتية أنشئت في -أملانية-و يتعلق األمر بثالث مؤسسات جزائرية

املؤسسة الجزائرية لصناعة مركبات الوزن الثقيل مرسيدس بانز و املؤسسة الجزائرية لصناعة السيارات من نوع 

 مرسيدس بانز بتيارت و املؤسسة الجزائرية لصناعة محركات مرسيدس بانز بقسنطينة.

جاز تفاق مع شركة سوفاك النكما ان شركة صناعة السيارات االملانية فولكسفاغن وقعت قبل بضعة اشهر بروتوكول ا

 مصنع لتركيب السيارات بالعالمة االملانية في الجزائر.

 ومن املنتظر ان تدخل هذه الوحدة االنتاجية التي ستقام في والية غليزان حيز النشاط في يونيو املقبل.

سفاغن كادي وذلك و سيات ايبيزا و سكودا اوكتافيا و فولك 7وسيتم تركيب اربعة نماذج وهي فولكسفاغن غولف 

مركبة سنويا بعد خمس  100.000وحدة سنويا خالل العام االول قبل ان ترتفع إلى  12.000بطاقة انتاج تقدر ب 

 سنوات من النشاط.

 مليون أورو. 170ويتطلب تجسيد هذا املشروع استثمارا بقيمة 

المة االملانية نحو البلدان املغاربية و ويرى الشركاء ان "هذه الشراكة ستسمح للجزائر ان تكون مصدرا لسيارات الع

 العربية و كل افريقيا".

 مؤسسة املانية في مختلف القطاعات. 200وينشط بالجزائر ما مجموعه 

 عجز تجاري للطرف الجزائري  

  

الذي و وتتعاون الجزائر واملانيا كذلك في مجال منتجات الهليوم و هو غاز نادر تعتبر الجزائر احد البلدان املنتجة له 

 يستعمل في الصناعة الفضائية وفي انتاج االلياف البصرية.

قدر حجم التبادل  2016خالل سنة         غير انه في مجال التجارة الخارجية يالحظ عجز كبير في غير صالح الجزائر. 

مليون دوالر فقط  64و نحو مليار دوالر كواردات جزائرية من املانيا  3مليار دوالر منها ازيد من  3ر07التجاري الثنائي ب 

 مليار دوالر. 2ر94صادرات الجزائر اي عجز ب 

وتتكون واردات الجزائر بشكل خاص من منتجات التجهيز الصناعي و سلع استهالكية فيما يغلب على الصادرات الجزائرية 

 املحروقات )النفط و الغاز( و املنتجات نصف املصنعة.

 2020ف االستيراد بداية من تمهيدا لتصنيع نصف مليون مركبة ووق

 )الشروق أونالين(أملانيا تفاوض إلنتزاع سوق قطع غيار السيارات من الفرنسيين بالجزائر

تنعقد أشغال فوروم األعمال الجزائري األملاني بفندق األوراس ي، هذا اإلثنين، بداية من الساعة التاسعة صباحا، 

الوزير األول عبد املالك سالل واملستشارة األملانية أنجيال ميركل، بحضور عشرات رجال األعمال من البلدين وبرئاسة 

 .فيفري الجاري  22و 21وذلك على هامش أشغال اللجنة املختلطة الجزائرية األملانية يومي 

ف قويأتي ذلك في وقت تراهن أملانيا على الظفر بحصة األسد لسوق املناولة وقطع الغيار وامليكانيك في الجزائر، التي ستتو 

، وفقا للمخطط الصناعي املتواجد على طاولة وزارة الصناعة 2020رسميا عن استيراد السيارات وقطع الغيار سنة 

مصانع لإلنتاج، وتسعى لبلوغ نصف مليون  4شركة مناولة في مجال السيارات، و 50واملناجم، والتي تحص ي اليوم 

 .مركبة مصنعة في الجزائر

في  2017ري األملاني إلى قطاعات عدة يتقدمها امليكانيك واملناولة، بحكم أن سنة وسيتطرق منتدى األعمال الجزائ

الجزائر ستكون سنة مناولة بالدرجة األولى، أكثر منها سنة تصنيع، إضافة إلى إنتاج قطع غيار السيارات واإللكترونيك 

الغذائية والطاقات املتجددة، وسيدرس  واألجهزة الكهرومنزلية والبتروكيمياء والكيمياء الصناعية والبناء والصناعة
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رجال أعمال البلدين في جلسات عمل "بي تو بي" سبل وإمكانيات رفع املبادالت التجارية بين البلدين، والتي عرفت ركودا 

 .نسبيا خالل السنوات األخيرة

ليوم لسوق الجزائرية تحص ي اويؤكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة العيد بن عمر في تصريح لـ"الشروق" أن ا

شركة أملانية ناشطة في مختلف املجاالت يتقدمها امليكانيك ومواد التنظيف والكيمياء والبتروكيماء  100أزيد من 

والبناء، وهم متعاملون اقتصاديون أثبتوا نجاحهم حسب بن عمر، وسجلوا حضورهم في السوق العاملية على غرار 

الجزائر اليوم بحاجة إلى الخبرة والتكنولوجيا األملانية، وليس إلى التمويل، بحكم أن ما  و"ليند"، في وقت تبقى ""هنكل

يتواجد في الجزائر لحد الساعة من أموال بالدينار والعملة الصعبة ـ حسبه ـ قادر على تجسيد مشاريع كبرى، إال أن 

انية إلى جزائرية واملساهمة في نقل التكنولوجيا األملأملانيا باملقابل، ستكون ملزمة عبر فروع شركاتها بتكوين اإلطارات ال

 .املصانع والوحدات اإلنتاجية في الجزائر

ويضيف املتحدث أن أحد أهم املجاالت التي يمكن توطيد عبرها عالقات التعاون بين الجزائر وأملانيا، قطاع املناولة 

 فتحه وتناوله بالتفصيل خالل زيارة ميركل، وعلى امليكانيكية عبر تصنيع قطع الغيار محليا، وهو امللف الذي سيتم

هامش أشغال اللجنة املشتركة الجزائرية األملانية غدا وبعد غد، مشددا على أنه وبعد توقيع اتفاقية بين فولكسفاغن 

وسوفاك إلنجاز مصنع تيارت، سيتم التوقيع على اتفاقيات أخرى لتصنيع قطع الغيار، فحسب بن عمر "مثلما أنجز 

ملان مصنعا لتركيب السيارات، سيكونون ملزمين لتصنيع قطع الغيار أيضا، وسيتم االتفاق على ذلك خالل زيارة األ

 ."ميركل

من جهته، توقع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة رياض عمور توقيع برتوكول اتفاقية بين الجزائر وأملانيا عند اختتام 

اج قطع غيار السيارات محليا وتموين املصانع املوجودة في الجزائر، والتي يقدر أشغال اللجنة املشتركة بين البلدين إلنت

، مع العلم أن الفرنسيين واألتراك يسيطرون اليوم على 2019وينتظر أن يرتفع بشكل أكبر بحلول سنة  4عددها اليوم بـ

 .إنتاج قطع الغيار في الجزائر

 .شركة 100ة إيطالية وما يربو بقليل عن شرك 270شركة فرنسية و 450وتحص ي السوق الجزائرية 

 ينظم في ظل تطور كبير للعالقات االقتصادية بين البلدين

 )الفجر(غدا بالعاصمة ” األملاني- الجزائري ” االقتصاديانعقاد الفوروم 

اصمة لبحث سبل غدا بالجزائر الع” األملاني - الجزائري ”دفعا للعالقات االقتصادية الجزائرية األملانية، سيعقد الفوروم 

 من وزارة الصناعة واملناجم، فسيحتضن” الفجر”تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين. وحسب ما علمته 

ويأتي انعقاد الفوروم بالجزائر بعد تطور كبير ” األملاني - الجزائري ”فندق األوراس ي بالعاصمة غدا، املنتدى االقتصادي 

ذي تجسد خاصة في مصنع إلنتاج مركبات مرسيدس ودخوله اإلنتاج والتسويق، وتوطين للتعاون بين البلدين، وال

لصناعة السيارات إلحدى وحدات تركيب السيارات بالجزائر، وسط تنافس أوروبي كبير، ” فوكلسفاغن”مؤسسة 

از جامع ولية إلنجوخاصة من قبل الفرنسيين، إضافة إلى فوز مكتب دراسات أملاني باملسابقة الهندسية الوطنية والد

الجزائر، وبينما تبقى الجزائر ثاني ممون ألملانيا في مجال النفط، تشير أرقام الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى 

مليار أورو. وكانت ملستشارة األملانية، أنجيال ميركل، خالل  2تجاوز حجم املبادالت التجارية الجزائرية األملانية ألكثر من 

، قد أكدت املكانة التي تحتلها الجزائر باعتبارها أكبر بلد في املغرب العربي يزخر 2008سابقة للجزائر سنة زيارتها ال

بقدرات اقتصادية كبيرة، إلى جانب أهمية الوزن السياس ي للجزائر، معربة عن إرادتها في تطوير العالقات مع الجزائر في 

الطاقة والدفاع، حيث تم إنشاء لجنة جزائرية ـ أملانية مشتركة يشارك كل امليادين، السيما في صناعة السيارات والطب و 

فيها ممثلون عن الحكومة ومؤسسات صناعية، التي ستحاول تنشيط التعاون بين البلدين إلى جانب الغرفة الجزائريةـ 

 .األملانية للتجارة والصناعة
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 )واج(املستشارة األملانية في زيارة رسمية للجزائر اليوم 

ع املستشارة األملانية انجيال ميركل ابتداء من يوم االثنين في زيارة رسمية للجزائر تستغرق يومين بدعوة من رئيس تشر 

 أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. حسبما بوتفليقةالجمهورية عبد العزيز 

الجزائر  ل العالقات بينوستسمح املحادثات بين الرئيس بوتفليقة والسيدة ميركل ب "تبادل وجهات النظر ال سيما حو 

 واالتحاد األوروبي وكذا حول الوضع في املغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق األوسط".

 واوضح البيان أن زيارة السيدة ميركل "ستسمح ايضا بدفع التعاون والشراكة واملبادالت بين الجزائر واملانيا".

طة للتعاون الجزائري االملاني ومنتدى االعمال بين مؤسسات وسيتم خالل الزيارة عقد الدورة السادسة للجنة املختل

 البلدين.

 )واج( "تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية يجب أن يكون "شفافا

صرح وزير النقل واألشغال العمومية، بوجمعة طلعي، اليوم األحد بالجزائر العاصمة أن تسيير شركة الخطوط الجوية 

اكل تنظيمية يجب أن يكون "شفافا" مؤكدا أن الشركة ليست على ما يرام "من الناحية الجزائرية التي واجهت عدة مش

  املالية".

وقال الوزير خالل تنصيب املدير العام بالنيابة للشركة بخوش عالش أن "املدير العام الجديد بالنيابة يجب أن يجعل 

ابات، لتعود هذه املؤسسة التاريخية إلى إدارة الجوية الجزائرية شفافة، كل ش يء سيكون واضحا ليس فقط الحس

 مسارها ونموها".

وحسب السيد طلعي، فإن الجوية الجزائرية ليس لديها مشاكل خارجية، وال إشكاليات في السوق او في بيئتها وهذا "هو 

 األساس لشركة طيران".

جيد داخل هذه املؤسسة ، تواجه الشركة عدة مشاكل تنظيمية :" هناك إطارات ذوي مستوى  -يالحظ الوزير-لكن 

 وطيارين وتقنيون جيدون وميكانيكيون، لكن على مستوى التسيير ال يوجد فريق".

آالف عامل وأسطوال  10وفي هذا اإلطار، اعتبر السيد طلعي أن "املدير العام، مهما كان، ال يمكنه أن يسير شركة تضم 

 طائرة إذا لم يكن هناك فريق حوله". 50بحوالي 

سنة خبرة هو ابن الشركة ويعرف  40جابي في هذا التعيين، يكمن في أن السيد عالش الذي لديه حوالي "ما هو اي

 مشاكلها، إذن سيكون من السهل الحصول على نتائج جيدة وبسرعة"، يتابع الوزير.

 ذا يعني أنهوبالنسبة للجانب املالي، قال الوزير ان وضعية الشركة غير مواتية :"إنها مؤسسة شركة ذات أسهم، وه

 ينبغي عليها وضع حصيلة، وبالنظر إلى هذه الحصيلة، أقول أن الخطوط الجوية الجزائرية تواجه متاعب".

لم نقم بمجهودات خاصة مع مدقق   وأكد أن املؤسسة هي "على مشارف تسجيل خسائر مالية وستخسر األموال إذا

 .الحسابات من اجل القيام بتحويل الحسابات ونظام للتقييم"

 ونوه، في هذا الصدد الى انه عندما تبدا شركة في تضييع راس مالها، فهذه تعتبر "اشارات سلبية".

مليار دينار ولكن اذا نظرنا الى مستوى االعباء فتقدر ب  80وأضاف قائال: "ال اتكلم فقط عن رقم االعمال الذي يناهز 

 مليار دينار". 80

استثمارات معتبرة لتجدد اسطولها اال انه باستطاعتها تسديد ديونها.  كما أشار السيد طلعي الى ان الشركة خصصت

واعتبر انه "يجب على الخطوط الجوية الجزائرية ان تكتفي ذاتيا وال تعتمد على الخزينة العمومية التي ال تستطيع ان 

 تجلب لها شيئا".
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ملكافأة لتحسين الخدمة العمومية ورفع وركز في هذا الخصوص على املعايير الدولية فيما يخص الجودة والسالمة وا

 الحصة السوقية للشركة.

"يجب رفع حصصنا في السوق بتحسين الخدمات كما ينبغي"، يشير الوزير مضيفا :"يجب تحسين صورة الخطوط 

 الجوية الجزائرية الننا اليوم تعرضنا لهجوم من جميع الجهات وواجهنا العديد من االنتقادات".

لرفع الشركة إلى املستوى الذي يجب ان تكون فيه ولتتمكن من تادية   سيد عالش اال يدخر أي جهدومن جهته، تعهد ال

 مهمتها املزدوجة: الخدمة العمومية ومهمتها االقتصادية.

الى  -الذي حضر حفل التنصيب-وأشار الرئيس املدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية، محمد عبدو بودربالة

 شركة "على السكة" وان نتائج مخطط العصرنة ستأتي تدريجيا.ان تم وضع ال

وللتذكير، تم تعيين السيد عالش يوم الخميس الفارط في ختام دورة استثنائية للجمعية العامة للخطوط الجوية 

 الجزائرية كرئيس مدير عام بالنيابة لهذه للشركة خلفا للسيد بودربالة الذي استدعي إلى مهام أخرى.

 :ف خالل تنصيب املدير العام بالنيابة للشركةطلعي يكش

 )الشروق أونالين(الخسائر تهدد الجوية الجزائرية ورقم األعمال يساوي قيمة األعباء

 تسيير الشركة يجب أن يكون شفافا واملدير العام بحاجة إلى فريق حوله

كة الخطوط الجوية الجزائرية التي لم أعطى وزير النقل واألشغال العمومية صورة سوداء قاتمة عن الوضع املالي لشر 

، "تحقق السنة املاضية أرباحا تذكر، بفعل تساوي اإليرادات مع األعباء، واصفا وضعها املالي بأنه "ليس على ما يرام

 ."شفافا"وشدد على أن تسيير الشركة التي واجهت عدة مشاكل تنظيمية يجب أن يكون 

ملدير العام بالنيابة الجديد للشركة بخوش عالش، حيث أشار الوزير إلى أن تصريح الوزير جاء، األحد، خالل تنصيب ا 

املسؤول الذي تم تنصيبه يجب أن يجعل إدارة الجوية الجزائرية شفافة، وتعهد بأن يكون كل ش يء واضحا ليس 

 .ما تعلق بالحسابات، من أجل أن تعود هذه املؤسسة التاريخية إلى مسارها ونموها فقط 

فإن الجوية الجزائرية ليس لديها مشاكل خارجية وال إشكاليات في السوق أو في بيئتها وهذا "هو األساس  وحسب طلعي،

 ."لشركة طيران

تواجه الشركة عدة مشاكل تنظيمية: "هناك إطارات ذوو مستوى جيد داخل هذه املؤسسة  -يالحظ الوزير-لكن 

 ."سيير ال يوجد فريقوطيارون وتقنيون جيدون وميكانيكيون لكن على مستوى الت

آالف عامل  10وفق وكالة األنباء الجزائرية فقد اعتبر طلعي أن "املدير العام مهما كان ال يمكنه أن يسير شركة تضم 

 ."طائرة إذا لم يكن هناك فريق حوله 50وأسطوال بنحو 

خبرة هو ابن الشركة ويعرف سنة  40وتابع "ما هو إيجابي في هذا التعيين يكمن في أن السيد عالش الذي لديه نحو 

 ."مشاكلها، إذن سيكون من السهل الحصول على نتائج جيدة وبسرعة

إن وضعية الشركة غير مواتية... إنها مؤسسة شركة ذات أسهم وهذا يعني أنه "وبالنسبة إلى الجانب املالي، قال الوزير 

 ."جوية الجزائرية تواجه متاعبينبغي عليها وضع حصيلة وبالنظر إلى هذه الحصيلة أقول إن الخطوط ال

وأكد أن املؤسسة هي "على مشارف تسجيل خسائر مالية وستخسر األموال إذا لم نقم بمجهودات خاصة مع مدقق 

 ."الحسابات من أجل القيام بتحويل الحسابات ونظام للتقييم

 ."ت سلبيةونوه في هذا الصدد إلى أنه عندما تبدأ شركة في تضييع رأس مالها فهذا يعد "إشارا

 80مليار دينار ولكن إذا نظرنا إلى مستوى األعباء فتقدر بـ 80وأضاف قائال: "ال أتكلم فقط عن رقم األعمال الذي يناهز 

 ."مليار دينار
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من جهته، تعهد عالش بخوش، بعدم ادخار أي جهد لرفع الشركة إلى املستوى الذي يجب أن تكون فيه ولتتمكن من 

 .، وهي الخدمة العمومية ومهمتها االقتصاديةتأدية مهمتها املزدوجة

 

 من صندوق ضبط اإليرادات 40مليارا احتياطات صرف و 80

 )الشروق اونالين(سنوات 3بليار سنتيم تبخرت في  12

مليار دوالر على األقل ما بين مدخرات  120شهرا ما يفوق  48بنهاية السنة الجارية، تكون الجزائر قد استهلكت في 

بليار  12ألف مليار دينار أو  12اإليرادات واحتياطات الصرف من العملة الصعبة، وهو رقم مهول يعادل صندوق ضبط 

 .سنتيم

، اكتشف الجزائريون أن اقتصاد البالد قد تحول إلى آلة 2014سنوات من بداية األزمة النفطية شهر جوان  3فبعد 

ياطات الصرف وصندوق ضبط اإليرادات. واألدهى أن الجزء رهيبة اللتهام ماليير الدوالرات التي كانت مكدسة في احت

 .األكبر منها توجه إلى تمويل الواردات، ولم تستفد منه البالد في إقامة اقتصاد منتج حسب الخبراء واملتابعين

ملالية افبنهاية العام الجاري، يكون صندوق ضبط اإليرادات الذي كان يمول بالفارق بين سعر البرميل املعتمد في قانون 

وسعره في السوق، قد تآكل مائة باملائة وفق تصريح سابق لوزير املالية حاجي بابا عمي نهاية أكتوبر املاض ي، حيث أكد 

أن الدولة ستلجأ خالل السنة الجارية إلى االستعانة بما تبقى من أموال في صندوق ضبط اإليرادات التي قدرها حينها 

 .مليار دينار 740بـ 

مليار  40مليار دينار )أكثر من  4488.2حين سجل مستوى  2014ت صندوق ضبط اإليرادات أوجها سنة وبلغت مستويا

، ومع استمرار العجز في املوازنة 2015دوالر(، لكن تراجع أسعار النفط أنهى عملية تزويد هذا الصندوق منذ أوت 

 .سنوات 3صندوق في غضون واالرتفاع الجنوبي لفاتورة الواردات، أدى إلى تآكل سريع ملحتويات ال

مليار دوالر، حيث تراجعت من  80شهرا بـ  36وفيما يتعلق باحتياطات الصرف من العملة الصعبة، فقد هوت في ظرف 

ألف مليار  800مليار دوالر نهاية ديسمبر املاض ي، أي إن االحتياطات فقدت  114، ونزلت إلى 2013مليار دوالر نهاية  194

 .شهرا فقط 36دوالر في 

ولعل ما يفسر إقدام الحكومة على اعتماد نظام تراخيص االستيراد لكبح فاتورة الواردات، هو إدراكها للحجم الهائل 

 .وغير العادي لوتيرة تآكل احتياطات الصرف ومخدرات صندوق ضبط اإليرادات

مليار  6تها جد مرتفعة )فاقت وأقدمت الحكومة في مرحلة أولى على إخضاع واردات البالد من السيارات التي كانت فاتور 

(، لنظام تراخيص االستيراد، ثم لحقت بها مواد البناء املصنعة محليا على غرار الخزف والرخام والبالط 2013دوالر عام 

 .والحقا اإلسمنت بنهاية العام الجاري، حسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة وملناجم، عبد السالم بوشوارب

اد للحكومة لتشمل أيضا منتجات فالحية على غرار الحمضيات) بما فيها التفاح والبرتقال وامتدت تراخيص االستير 

 .(والليمون( والفواكه االستوائية )على غرار األناناس والكيوي واملوز 

كما تدرس الحكومة إخضاع كماليات أخرى لنظام الرخص، وهي منتجات الشيكوالطة واملكسرات )فستق وفول سوادني 

 .عض األجبان والحلوياتوب (وغيرها

 :الخبير ورئيس جمعية "الجزائر استشارات للتصدير" إسماعيل الملاس 

 مليار دوالر فقط 80سياسة الحكومة ستهوي بإحتياطات الصرف إلى 

الجزائر استشارات للتصدير"، إسماعيل الملاس، أن ما يحز في أنفسنا كجزائريين، "يرى الخبير االقتصادي، رئيس جمعية 

مليار دوالر التي التهمت، كانت في سياسة سد عجز املوازنة بفعل االرتفاع الكبير لفاتورة واردات  120لجزء األكبر من أن ا

 .أغلبها من الكماليات وال ننتظر منها أي عائد لالستثمار
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إلى الجانب الشروق"، إن هذه املبالغ الهائلة ذهبت ولن تعود ألنها توجهت "وقال إسماعيل الملاس، في تصريح لـ 

 .االستهالكي الكمالي في الغالب ولم توجه إلى مشاريع استثمارية ينتظر أن تدر عائدات الحقا من خالل مشاريع استثمارية

مليار دوالر(،  114مليار دوالر )هي حاليا في  100وتوقع املتحدث استمرار تهاوي احتياطات الصرف لتنزل تحت سقف 

دوالر بنهاية العام الحالي حسبه، خصوصا مع نشاطات التركيب والتصنيع للسيارات  مليار  80ويمكن أن تصل إلى حدود 

 .ماليير دوالر 6املكلفة جدا، التي سترفع فاتورة االستيراد في هذا القطاع وحده إلى 

تركيب وتجميع السيارات( يجب أن يتحول بأسرع وقت إلى التصدير لتغطية )وشدد الملاس على أن هذا القطاع مثال 

فاتورة الواردات املرتفعة من قطع غيار ومكونات املركبات املجمعة، ثم يطور نسبة اإلدماج املحلية ويتجه الحقا إلى 

 .التصنيع املحلي

واعتبر املتحدث أن سياسة وطريقة الحكومة لكبح الواردات عن طريق الرخص غير مجدية، ويجب وضع ميكانزيمات 

مليار دوالر، لكنه تفاقم بعدها  15نحو  2015ده في البداية والعجز كان في أخرى، موضحا أن نظام الرخص تم اعتما

 2016مليار دوالر نهاية  18بسنة رغم توسيع القطاعات املعنية بنظام الرخص ليصل إلى 

 

 

 

 

 :"األمين العام لالتحاد العام للفالحين الجزائريين لـ"الشروق

 اإلفالس لن نرمي تفاح باتنة في املزابل وننقذ فرنسا من

 !مليون أورو من التفاح 40عليوي: الجزائر كانت تستورد ما قيمته 

 اتحاد التجار: ال يهّمنا إفالس املنتجين الفرنسيين.. ووزارة التجارة حرة

استهجن األمين العام لالتحاد العام للفالحين الجزائريين، محمد عليوي، من مطالب الفرنسيين بإجبار الجزائر على 

 .حها، معتبرا أن الجزائر اليوم مستقلة وليست مقاطعة فرنسية حتى يملي عليها اآلخرون قراراتهماستيراد تفا

وقال عليوي لـ"الشروق"، األحد، إن الدولة الجزائرية قامت بدسترة األراض ي الفالحية في دستورها الجديد وحماية 

هم ى أن الفالحين الجزائريين ال يقبلون برمي منتوجاتاملنتوج الوطني، وتحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي، مشيرا إل

في املزابل واستيراد فواكه وخضر اآلخرين، مؤكدا أن تفاح أشمون بباتنة، وبوحمامة بخنشلة وغيرها من الواليات من 

 .أجود أنواع التفاح وليسنا بحاجة إلى فواكه فرنسا

وقال املتحدث إن الفالحين الجزائريين يطالبون حكومتهم بتصدير منتوجاتهم إلى األسواق اإلفريقية واألوروبية، نتيجة 

الفائض في اإلنتاج، ويرفضون دعم الفالحين األجانب وإنقاذهم من اإلفالس كما يدعون، مشيرا إلى أن الجزائر كانت 

 .ا مبلغ كبير علينا االستفادة منه اليوم بعد األزمة املاليةمليون أورو من التفاح وهذ 40تستورد أزيد من 

  :"األمين العام التحاد التجار صالح صويلح لـ "الشروق 

 ال يهّمنا إفالس املنتجين الفرنسيين.. ووزارة التجارة حرة في قراراتها

يس تباكي" املسؤول الفرنس ي، رئقال األمين العام لالتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، إن "

آلب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان ايستروزي، بأن منتجي التفاح بتلك املنطقة سيفلسون، ال يهم الجزائر، "منطقة 

 .مشيرا إلى أن وزارة التجارة وضعت نظام الكوطة وهي حرة في قراراتها بوقف االستيراد
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ا ماليا صعبا ومن واجبها مراجعة سياساتها دون تدخل جهات خارجية، وقال صويلح لـ"الشروق" إن الجزائر تعيش وضع

الفتا إلى أن الجزائر اليوم في حاجة إلى استغالل كل فلس يدخل خزينتها وليس أن تخرج أموالها من الخزينة بغرض 

 .اسيتراد مواد موجودة في الجزائر

 

نه في 
ّ

 مارس 2وزير األشغال العمومية يدش

 )الشروق أونالين(ضرية ـ البويرة من الطريق السّيارإعادة فتح شطر األخ

 2يدخل شطر الطريق السّيار الرابط ما بين الجزائر العاصمة وبجاية عبر البويرة حيز االستغالل، يوم 

مارس القادم، بعد سنوات من املعاناة، حيث سيتمكن الجزائريون من استعمال الطريق السريع الجديد 

ساعات،  3ية البويرة وأقبو والتي سيتم ربطها مستقبال بميناء بجاية، في أقل من الرابط ما بين أحفير بوال 

 2014موازاة مع إعادة فتح شطر األخضرية ـ البويرة من الطريق السّيار شرق ـ غرب بعد غلقه منذ سنة 

 .بسبب انجراف التربة

ألول من الطريق السريع مارس، الجزء ا 2يدشن، بوجمعة طلعي، وزير النقل واألشغال العمومية يوم 

 42الشروق" بـ "الرابط بين أحفير بوالية البويرة وأقبو، الذي يقدر طوله حسب ما كشف عنه طلعي لـ 

 .كلم 50كلم على أن يتم تدشين الجزء الثاني في وقت الحق بين إغزر أمقران وميناء بجاية على مدى 

ملعاناة املواطنين من الزحمة املرورية إلى  ربط الجزائر العاصمة وبجاية بالطريق السريع، سيضع حدا

جانب تقليص مدة التنقل من وإلى مدينة بجاية، حيث سيمكن الجزائريون من الوصول في االتجاهين 

ساعات التي يستغرقها حاليا مستعملو الطريق والتي تبدأ معاناتهم  6ساعات، عوض جحيم  3في أقل من 

شرفة، تازمالت وخاصة أقبو، إغزر أمقران ومنطقة سيدي  من محول العجيبة مرورا بأحنيف، رافور،

أعيش التي تشهد توقفا لحركة املرور لساعات تقريبا، بسبب مرور الشاحنات التي تعيق حركة مرور 

السيارات، كما أن الطريق ليس واسعا فاملباني تحيط به من كل جانب، ما يسمح بمرور سيارة واحدة 

 .فقط على كل جانب

سيتم في نفس اليوم فتح شطر األخضرية ـ البويرة من الطريق السيار املمتد على مسافة  وحسب الوزير 

، وذلك بعد األضرار التي أصابته في عدة نقاط 2014كيلومترا، بعد أن انطلقت أشغال ترميمه سنة  33

أهيل أوكلت مهمة إعادة ت من مساره، أخطرها انجراف التربة الذي وقع في منطقة وادي الرخام، حيث 

الطريق إلى مجمع "آلترو" لألشغال العمومية والشركة الوطنية للدهون "أو. آم. بي. آس". كما رصد لهذا 

 .مليار سنتيم 1100شهرا مبلغ  15املشروع الذي حددت مدة إنجازه بـ

وحسب التقنيين فإن األخطاء التي ارتكبت في الدراسة األولية عطلت عملية إعادة التهيئة، حيث تبين 

عدة نقاط من هذا الشطر واقعة في مناطق غنية باملياه، ما أدى إلى إعادة األشغال القاعدية، فضال  أن

عن خطورة االنجراف الذي وقع في منطقة وادي الرخام ببلدية عين الترك، الذي استدعى بناء جسر 

 .بأعمدة واقية لالنجراف
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 :«املساء»لـ« لوجيترانس»املدير العام ملجّمع 

 مة لجميع منتوجات التصدير عبر البحر أطلقنا خد

تنويع منتجاته املقترحة لرجال األعمال الجزائريين الناشطين في مجال « لوجيترانس للنقل واللوجستيك»قرر مجّمع 

التصدير، وذلك من خالل اقتراح خدمة تجميع عدة منتجات في حاوية واحدة للنقل عبر شركات النقل البحري، مع 

 .سة لعصرنة النظام اللوجستيكي للنقل عبر البر والجو والبحراقتراح أسعار مدرو 

أمس، أن خدمة النقل واللوجستيك « املساء»السيد بوعالم كيني، لـ« لوجيترانس»كشف الرئيس املدير العام ملجّمع  

أكبر  تلبيةتعرف اليوم قفزة نوعية من خالل تنويع الخدمات والرد على انشغاالت املصدرين وكل رجال األعمال، وقصد 

جانفي الفارط، خدمة تجميع املنتجات املوجهة للتصدير عبر البحر لقارات  15عدد من الطلبات تم إطالق ابتداء من 

 .كل من إفريقيا، أوروبا وكندا وذلك انطالقا من مواقع تخزين الحاويات

قبل، ك املزمع تنظيمه األسبوع املالخدمة الجديدة سيتم الترويج لها خالل فعاليات الصالون الوطني للنقل واللوجستي

وتم إلى غاية اللحظة ـ يقول السيد كيني ـ التقرب من أكبر العالمات التجارية في مجال الصناعات الكهرومنزلية ومصدري 

املنتجات الفالحية لعرض الخدمة التي تسمح بتجميع عدد من املصدرين في حاوية واحدة، مع ضمان رحالت منتظمة 

يام، ويتم دفع تكاليف النقال بعد احتساب املتر املكعب للمساحة املستعلمة مع اقتراح خدمة متابعة أ 10مضمونة كل 

 .مسار البضاعة والتعامل مع املتعاملين عبر البريد اإللكتروني

 كما يتعهد املجّمع بالتكفل بكل عمليات التصدير ابتداء من استالم البضاعة، املعالجة، التخزين، إنهاء املعامالت

 .الجمركية، النقل، الوزن والفحص باألشعة، إلى غاية شحن البضاعة على السفن

حول انشغاالت املتعاملين االقتصاديين بخصوص ارتفاع أسعار النقل واللوجستيك، أشار « املساء»وردا على سؤال لـ

في نية املطلوبة لنقل البضائع، فاملتحدث إلى أن املجّمع قام بإعداد دراسة دقيقة ألسعار كل خدماته تماشيا واملدة الزم

حالة مطالبة املتعامل بنقل بضاعته في اليوم نفسه يتم اقتراح خدمة النقل الجوي، وذلك بعد التعاقد مع شركة 

تكون األسعار مرتفعة نوعا ما بالنظر إلى تكاليف الوقود، وفي حالة تحديد آجال تزيد عن  طاسيلي للنقل الجوي، وهنا 

إلى كل املواني لضمان  48شاحنة، وسيتم إضافة خدمة نقل املنتجات من الواليات الـ 2500ائع عبر شهر يتم نقل البض

ع اتفاق شراكة مع مؤسسة متخصصة في النقل و 
ّ
تجميع البضاعة ونقلها عبر بواخر لوجهتها، مع العلم أن املجّمع وق

 .اللوجستيك بأوروبا لضمان إيصال البضاعة إلى وجهتها

اءات الجمركية أشار السيد كيني، إلى املنشور الصادر عن املديرية العامة للجمارك شهر جانفي الفارط، ولتسهيل اإلجر 

الذي يتطرق إلى تسهيل إجراءات معالجة البضائع املنقولة في إطار التجميع، وذلك سواء عن طريق البر أو البحر والجو، 

 .اس يوهو ما يسمح للمجّمع بضمان نقل وشحن البضائع في وقت قي

باملقابل أشار املتحدث إلى أن الخدمة الجديدة من شأنها وضع حد لنشاط مشبوه ملتعاملين أجانب استغلوا ضعف 

طائلة إلى مؤسساتهم  للتحايل على املتعاملين الجزائريين وتحويل أموال  خدمة النقل واللجوستيك بالسوق الوطنية 

   .بالخارج من دون تقديم خدمات في املستوى 

 :ي يدعو الجماعات املحلية لالضطالع بدور أكثر نجاعة ويؤكدمرابط

 )املساء(الجزائر أمام تحدي تحسين منظومة تسيير التنمية املحلية 

أكد املدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين األساسية بوزارة الداخلية والجماعات املحلية، مرابطي عبد 

د حقيقي للقيام بتحسينات هامة ومالئمة في منظومة تسيير املحلي، مشيرا إلى أن الحليم، أمس، أن الجزائر أمام تح

رفع هذا التحدي ال يمكن إال من خالل تحليل اقتصادي عميق للتحفيزات تجاه الشركاء املعنيين، وترجمة اإلصالحات 

 .الى نتائج حقيقية على مستوى التنمية املحلية
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الدور االقتصادي الجديد للجماعات املحلية »لتقى وطني تكويني بمستغانم حول وأبرز السيد مرابطي في كلمته خالل م

 «بين تحسين املوارد وترقية االستثمار والنمط الجديد لتسيير الخدمة العمومية بشراكة القطاعين العمومي والخاص

جمهورية، ظل تعليمات رئيس الأن الدور الجديد للتسيير املحلي بات اليوم مسألة توجه استراتيجي للحكومة، السيما في 

والقاضية بالعمل على إصالح الجباية  2016أكتوبر  4السيد عبد العزيز بوتفليقة، ضمن مجلس الوزراء املنعقد بتاريخ 

 .واملالية املحلية ملرافقة املهام الجديدة املسندة للجماعات املحلية في مجال ترقية االستثمار ومرافقة النشاط االقتصادي

يد مرابطي، باملناسبة، على استحداث آليات فعالة لتسيير املرافق املحلية أكثر انفتاحا باملشاركة مع القطاع وحث الس

الخاص والشركاء االقتصاديين، مبرزا في نفس الصدد ضرورة اضطالع الجماعات املحلية بدور أكثر نجاعة لخلق مصادر 

ئي وتثمين األمالك، فضال عن تسطير الجماعات املحلية تمويل ذاتية وجديدة، السيما عبر تحسين التحصيل الجبا

الستراتيجيات وأليات جديدة لترقية األنشطة االقتصادية واالستثمار على املستوى املحلي. وفي تصريح للصحافة على 

 هامش اللقاء، ذكر السيد مرابطي بأن الوزارة الوصية سطرت مخططا تكوينيا ملرافقة كل مشاريع اإلصالحات، يمتد

على مدار ثالث سنوات، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة عدة دورات تكوينية قاعدية لفائدة املوظفين الجدد وأخرى لرسكلة 

وتحسين مستوى املوظفين الذين يملكون الخبرة ويشغلون مناصب تأطير على مستوى القطاع لتثمين املورد البشري 

  .«للمواطنوبالتالي تقديم خدمة عمومية راقية »وتحسين املردود 

تم التركيز خالل هذه الدورات التكوينية على الدور الجديد الذي يجب أن تلعبه »وأوضح املتحدث في السياق بأنه 

  .«الجماعات املحلية لترقية وتنمية االستثمار املحلي، السيما فيما يتعلق باملالية املحلية والجباية املحلية

حلية، حسب نفس املسؤول، عدة اتفاقيات مع مختلف الجامعات الجزائرية كما أبرمت وزارة الداخلية والجماعات امل

 .لتكوين مهندسين في التسيير التقني والحضري للجماعات املحلية، فضال عن تنظيم دورات تكوينية بالشراكة مع أجانب

 مية خلق الجماعاتمن جهته، شدد األستاذ بشير معزوز من املدرسة الوطنية لالدارة العمومية بكيبك بكندا على أه

 .املحلية لروح املبادرات الفردية التي من شأنها املساهمة في تشجيع االستثمار وخلق قيمة مضافة لالقتصاد املحلي

ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة إشراك املتعاملين االقتصاديين والجمعيات واملواطنين في التنمية املحلية وفي اتخاذ 

  .العموميين في مجال املناجمنت القرار وكذا تكوين املسيرين

لإلشارة، يندرج هذا امللتقى التكويني في إطار االتفاقية املبرمة بين املديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين 

 .األساسية لوزارة الداخلية والجماعات املحلية واملدرسة الوطنية لإلدارة العمومية بكيبك

يعرف مشاركة موظفين من مديريات االدارة املحلية وملحقين بدواوين الوالة املكلفين بملف وتدوم أشغال اللقاء الذي 

االستثمار والجباية من مختلف واليات الوطن ومنتخبين من مستغانم، ثالثة أيام وتشمل سلسلة من املحاضرات تتناول 

  .«الكيبك تهيئة وتطوير اإلقليم: تجربة«و« تسيير العقار من طرف الجماعات املحلية»

 بورصة الجزائر تنظم دورة تكوينية للصحفيين

 )املساء(بن موهوب: أحسن مالذ للمستثمرين في ظل األزمة هو البورصة 

لتطوير سوق رؤوس األموال بالجزائر،  «مالئم»أكد املدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب أن الوضع الراهن 

ضمون القادرة على توفير تمويل م« البورصة»ي ظل األزمة التي تمر بها البالد هي مشيرا إلى أن أحسن مالذ للمستثمرين ف

للشركات. وشدد على أن إرادة الدولة حقيقية لتطوير البورصة التي مازالت األخيرة في املنطقة العربية، مؤكدا أن برنامج 

 .مؤسسات خاصة 8العام الجاري يتضمن إدراج 

، لعوامل شرحها خالل إشرافه أمس، على افتتاح «بورصة الجزائر»لكبير بمستقبل وأبدى السيد بن موهوب تفاؤله ا

 .دورة تكوينية لفائدة الصحفيين حول عمل ودور سوق رؤوس األموال بالجزائر العاصمة
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حيث اعتبر أن توقف خزينة الدولة عن تمويل املشاريع الكبرى بعد تراجع مداخيل املحروقات، الذي أثر على مستويات 

إعادة النظر في »بنك الجزائر، وهو ما يعني  حسب أرقام  2016سيولة في البنوك التي تراجعت بأكثر من النصف في ال

 .وتوجيه األخيرة للمشاريع املضمونة« سياسة منح القروض

كما أن سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع التصدير خارج املحروقات، هي األخرى تعد عامال يمكنه إنعاش بورصة 

الجزائر، إذ أوضح أن الشركات املدرجة في السوق املالية لديها صورة أفضل وبالتالي مصداقية أكبر في الخارج، وهو ما 

 .يسهل عليها عملية التصدير

واعترف املتحدث، أن البورصة لم تستطع لحد اآلن القيام بدورها، مرجعا ذلك إلى تزامن إنشائها في التسعينيات من 

األزمة األمنية التي عاشتها الجزائر، معتبرا في الوقت ذاته أن البحبوحة املالية التي عرفتها بالدنا لم القرن املاض ي مع 

تكن في صالح تطوير سوق رؤوس األموال، ألن فائض السيولة في البنوك شجع تسهيل منح القروض لالقتصاد، وبالتالي 

ابة للمستثمرين
ّ
 .لم تكن البورصة جذ

 إلقناع املستثمرين وأححاب املؤسسات بفتح رأسمالهم لشركاء جدد، خاصة أن غالبية الشركات لكن األمر اليبدو سهال 

ببالدنا عائلية، كما أن عامل الشفافية يعد من أهم العوامل التي تبعد املتعاملين عن البورصة. ولهذا فإن مسؤوليها 

 زايا العديدة للدخول في البورصة السيماسيواصلون حمالتهم التحسيسية تجاه املتعاملين االقتصاديين لشرح امل

الجبائية منها، كما سيتم شرح ما تضمنه القانون الجديد حول إدراج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في السوق املالية، 

ة مسأل»إال أن مدير البورصة يرى أن األمور ستتطور، قائال إنه مع الوضع الراهن، فإن االدراج في البورصة سيكون 

 .«تغيير تسييرها»بالنسبة للمؤسسات، التي ستعرف قيمة « و موتحياة أ

وبهذا الخصوص، لفت إلى أن دخول مؤسسات عمومية إلى البورصة لم يكن بدافع مالي بقدر ما كان يهدف إلى إحداث 

سات وتوضيح ستساهم في تنوير أححاب املؤ « املعلومة الدقيقة»تغيير في تسييرها، ألنها لم تكن بحاجة إلى أموال. وألن 

معالم السوق بالنسبة لهم، جاء التكوين الذي باشرته بورصة الجزائر في طبعته الثانية. وقال السيد بن موهوب في 

هذا السياق، مخاطبا الصحفيين، إن التخصص يعد في الوقت الراهن أمرا ضروريا ومطلوبا، معربا عن أمله في خلق 

 .الحال عليه في بلدان كثيرة جرائد وقنوات متخصصة في االقتصاد، كما هو 

وحضر افتتاح الدورة التكوينية رئيس الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية بوعالم جبار، الذي أعطى صورة عامة 

عن القطاع املالي ببالدنا والفرق بين مختلف املؤسسات املالية ودور كل واحدة منها. وشدد على أن البنوك عملت منذ 

 .على مرافقتها، مؤكدا أن السوق املالية ليست منافسا للبنوك بل مكمال لها إنشاء البورصة

لإلشارة، فإن الدورة التكوينية التي تستمر خمسة أيام، سيتم خاللها شرح كل جوانب السوق املالية من طرف إطارات 

جد تداول بها.للتذكير، تو بورصة الجزائر، وستختتم بزيارة ميدانية ملقرها للتعرف عن قرب على عملها وعلى طرف ال

 .حاليا خمس مؤسسات مدرجة ببورصة الجزائر التي شهدت الصيف املاض ي فشل إدراج مصنع عين الكبيرة لإلسمنت

 

واملتعاملون يراهنون على الزيت للتخلص  ..باملائة 18الدراسات تثبت أن الكمية املستغلة ال تتعدى 

 من التبعية للنفط 

 ()الفجر !ائر ُيهدر في الطبيعةباملائة من زيتون الجز  82

 

  !مرة 30سعر برميل زيت الزيتون أغلى من برميل النفط بـ

في ظل انهيار سعر برميل النفط وتراجع املداخيل، وتجسيدا لبرنامج الحكومة الذي يهدف إلى تنويع االقتصاد خارج 

عليها الكثيرون إلنقاذ البالد من األزمة، مجال املحروقات، يمثل إنتاج زيت الزيتون واحدا من الصناعات التي يراهن 
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مرة باملقارنة مع قيمة البرميل الواحد من البترول، كما  30خاصة أن قيمة البرميل الواحد من زيت الزيتون تضاعف 

 .باملائة منه ليضيع في الطبيعة 82باملائة من زيتونها تاركة  18أثبتت الدراسات أن الجزائر ال تستغل إال 

نسخة منه، ” الفجر”، تسلمت ”ميد ماج أوليفا”املنظمة ملبادرة ” سام غلوبال”ن الصادر عن مؤسسة وحسب البيا 

فيفري الجاري  25إلى  22بالعاصمة خالل الفترة املمتدة ما بين ” صافكس”فسيحتضن قصر املعارض الصنوبر البحري 

، الصالون الدولي لزيت الزيتون، وسائل إنتاج تحت الرعاية السامية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري 

املنظم من قبل شركة سام غلوبال. وحسب البيان، فإن الصالون في طبعته  ”2017ميد ماج أوليفا ”الزيتون ومشتقاته 

من أجل تنمية اقتصادية ”األولى في الجزائر ونطاقه الواسع سيرافق جميع محترفي قطاع إنتاج الزيتون تحت شعار 

، وذلك بمشاركة عدة دول ستكون حاضرة في هذا املوعد املحترف منها تركيا، تونس، ”في قطاع الزيتون  مستدامة

وحسب الجهة املنظمة، فمع التراجع الكبير ألسعار النفط والحاجة الحيوية الستغالل منابع  إيطاليا، إسبانيا وغيرها. 

يأتي كذلك من الشجرة املباركة شجرة الزيتون،  أخرى والتوجه نحو قطاعات مختلفة، نعي يقينا أن الخالص سوف

مرة قيمة البرميل الواحد من البترول،  30مشيرة في ذات الصدد أن قيمة البرميل الواحد من زيت الزيتون تضاعف 

باملائة منه ليضيع في الطبيعة. ويرغب  82باملائة من زيتونها تاركة  18والالفت في األمر أن الجزائر ال تستغل سوى 

صالون أن يكون واجهة ضرورية في املنطقة املتوسطية لغزو السوق الدولي. وعلى هامش نشاطات الصالون ستنظم ال

أيام علمية مع خبراء سيسعون إلى اإلجابة عن تساؤالت الزوار واملهتمين ورجال اإلعالم، باإلضافة إلى تنظيم ورشات 

الصالون، كما سيكتشف الزوار عديد العالمات واملاركات  للتذوق واكتشاف أصناف الزيتون وزيت الزيتون طيلة أيام

هذا  الجزائرية التي اقتحمت السوق الوطنية والدولية بمنتجاتها، باإلضافة إلى عالمات إيطالية وتركية إسبانية وتونسية. 

العاملية،  بصبغتهوقد سبق أن نظمت نفس املبادرة أربع مرات في تونس تحت راية ميد ماج أوليفا. يعتبر هذا الصالون و 

يضيف البيان، مناسبة هامة أمام ممثلي وقطاع الزيتون في املنطقة املتوسطية والهدف نفسه يغذي صاحب املبادرة 

مدير الصالون سمير قاني لجعل من الجزائر العاصمة الدولية لزيت الزيتون عن طريق تالقي املتعاملين، الخبراء، 

 .في موضع واحد والعارضين ليكون قطاع إنتاج الزيتون 

 

 بنوك /مالية وتأمينات
 

 ألف احتجاج في السنة 14وضع اجتماعي محتقن يتسبب في 

 الفجر() الجزائريينباملائة فقط من  10باملائة من الثروة في يـد  80
 

طن، اأنذرت الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان بكارثة اجتماعية مرتقبة في الجزائر بسبب تدني القدرة الشرائية للمو 

ألف احتجاج في السنة  14باملائة مـن الجزائريين فقط، ما تسبب في تسجيل  10باملائة من الثروة في يـد  80مؤكدة أن 

الواحدة، مطالبة بإصالح النظام الضريبي، وتعديل منظومة األجور بشكل يفرض وجود آليات تكفل الحد األدنى 

 .لةواألقص ى لتضييق الفوارق بين املوظفين بأجور عاد

أكد املكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن الواقع االجتماعي الذي تعيشه الجزائر من الناحية  

االجتماعية واالقتصادية، والسيما التي يمر بها املواطن الجزائري، مشيرا إلى تحذير الرابطة في عدة مرات بأن انهيار 

وية املكرسة للتهميش والتفقير واإلقصاء املفروضة على رقاب الفئات املحرومة القدرة الشرائية والسياسات الشعب

 .والكادحة من الشعب الجزائري ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر، أن لم تجد الحكومة حلول لها مستعجلة



 

 17 

عالمي باليوم ال وفي هذا الشأن أكد السيد هواري قدور األمين الوطني املكلف بامللفات املتخصصة، عشية االحتفال

لحقوق اإلنسان، بأن العدالة االجتماعية التي ترس ي دعائم الدول وتضمن استقرار املجتمعات، ال تزال مغّيبة، منوها 

أن كيفية توزيع مناصب العمل والسكنات وقطع األراض ي، وكذا االختالل في التنمية بين جهات الوطن، والسيما بين 

قاُن الشعبي وتأجج االحتجاجات وقطع الطرقات، حتى أصبحت الجزائر تسجل أكثر الشمال و الجنوب، أدت إلى االحت

ألف احتجاج في السنة الواحدة، بسبب ما أسمته انخراط الجزائر في تطبيق سياسة تكرس الفقر والتهميش  14من 

ي وغيره الدولي في املاض  واإلقصاء وعدم املساواة، وكذا تبني التوجه االقتصادي النيو ليبرالي الذي طرحه صندوق النقد

 .من مؤسسات الرأسمالية االحتكارية

وفي السياق ذاته طالبت الرابطة بتحقيق اإلصالح السياس ي واالقتصادي واالجتماعي بما يحقق العدالة االجتماعية 

نهم من بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم وتأمين عي
ّ
كريم  شويحمي الشباب الجزائري من الهجرة أو االنحراف، ويمك

باملائة بين الشباب،  25نسخة منه عن ارتفاع نسبة البطالة ” الفجر”لعائالتهم، حيث كشف بيان الرابطة الذي تلقت 

ألف عائلة تعاني أزمة  450، أكثر من 2016ألف حراق جزائري حاولوا ركوب قوارب املوت سنة  120فيما تم تسجيل 

باملائة  10دوالر في اليوم الواحد، حيث يحوز  1.25ن بدخل أقل من ماليين من الجزائريين يعيشو  10سكن، وأكثر من 

باملائة من الثروة الجزائرية. كما يضيف املكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع  80فقط من الجزائريين على ما مقداره 

 ياق ذاته إلى ضرورة تحقيقعن حقوق اإلنسان بأنه ال إصالح حقيقيا بوجود الجهوية، املعريفة والوالء، داعيا في الس

مبدأ العدالة االجتماعية بين أبناء الوطن لضمان العيش الكريم للمواطن، مقترحا تطوير وتفعيل البرامج االجتماعية 

بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات األساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص 

جيال والجهات، وكذا إصالح النظام الضريبي في الجزائر للقضاء على التهرب الضريبي لبعض بين األفراد والفئات واأل 

رجال األعمال، وكذا إصالح منظومة األجور بشكل يفرض وجود آليات تكفل الحد األدنى واألقص ى بما يتناسب مع 

 .تضييق الفوارق بين املوظفين بأجور عادلة
 

 

 

 ن وحققت نتائج محفزةمنتجي 4سوسيتي جنرال" تعاقدت مع "

 الشروق أونالين() إطالقهيثبت نجاحه بعد سنة من  االستهالكيالقرض 

أثبتت مركزية املخاطر، املعتمدة من قبل بنك الجزائر في إطار الصيغة الجديدة للقرض االستهالكي نجاحها، من خالل 

 .الق القرضتمكن البنوك من استرجاع مستحقاتها من الزبائن بشكل سلس، بعد سنة من إط

، حيث أرادت السلطات 2015من قانون املالية لسنة  88وتمت إعادة إطالق القرض االستهالكي على أساس املادة 

منتجات ذات صنع جزائري أو   7املحلية تعزيز "صنع في الجزائر" من خالل تمكين املستهلكين الجزائريين من تمويل 

 .رومنزلية واإللكترونية وغيرهامركبة محليا لتشمل السيارات والتجهيزات الكه

باعتمادها مركزية مخاطر أكثر حذرا وهو ما يمنع  2009وتختلف النسخة الجديدة للقرض االستهالكي عن نسخة عام 

 .تراكم الديون لدى العائالت واألفراد

ودة القروض من بين البنوك الجزائرية األولى الداعية إلى ع 2009وكان بنك "سوسيتي جنرال الجزائر" قبل عام 

االستهالكية خدمة للمستهلك، من خالل وضع خلية خاصة للتواصل مع الزبائن املهتمين، وتعزز ذلك من خالل توقيع 

 .شراكات رئيسية مع شركات جزائرية عمومية أو خاصة كبيرة مثل إنيام، وبرانت، وكوندور أو سيما موتورز

 .ها كانت إيجابيةولم تتأخر النتائج بالظهور، لتثبت بلغة األرقام أن

 .وإذا كان تمويل السيارات يحتل املرتبة األولى، فإن تسويق األثاث واألجهزة الكهرومنزلية ال يزال يحتل مكانة هامة
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 شراكة وتعاون 
 

 

  تجارة
 

 دج في سوق الجملة 60سعر الكلغ بلغ 

 )املحور اليومي( !دج 90احتكار املافيا للتوزيع ُيلهب أسعار البطاطا إلى 
 

البطاطا من جديد لُتحكم قبضتها على هذه الشعبة الهامة والتي تعرف استهالكا كبيرا من طرف الجزائريين  مافيا  عادت 

دج  60كلغ من هذه املادة إلى  1طوال فصول السنة، حيث انتقد تجار الجملة للخضر والفواكه االرتفاع الفاحش لـ 

ساعة فقط والذي سيرفع أسعارها في أسواق التجزئة  48م خالل دج للكيلوغرا 15على مستوى أسواق الجملة بمعدل 

 .دج 90-80بين 

أرجع رئيس الجمعية الوطنية لتجار الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس االرتفاع الفاحش في أسعار مادة البطاطا   

مصير  عار ملتهبة، مشيرا إلىالتي تستحوذ على هذه الشعبة وتمّون السوق الوطنية بالتقطير لتبقى األس املافيا  إلى 

والذي ال يظهر له أي أثر في السوق ماعدا  2016ألف طن من البطاطا كحصيلة نهاية سنة 300املخزون الذي يفوق 

 .بطاطا واد سوف

وانتقد محدثنا رواج منتوج بطاطا وادي سوف فقط في السوق والتي يجد املواطن نفسه مجبرا على اقتنائها لجودتها 

دج فقط، معيبا في  10خيارات أخرى، ماعدا منتوج ذي نوعية وجودة متوسطة أقل من سعر األولى بـ  دون وجود أي

الوقت ذاته السياسة الفالحية التقليدية التي ينتهجها املنتجون الزراعيون، والتي تكبده في حال التقلبات الجوية خسائر 

في السوق. وعن أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه  فادحة في فساد املنتوج وعدم التمكن من جنيه مما يرفع سعره

دج لـ  80التي عرفت تغيرا في اليومين األخيرين، أفاد مجبر بانخفاض سعر منتوج الطماطم في أسواق الجملة واملقدر بـ 

ر الطاهدج. ومن جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين  35كلغ، فيما تراجع سعر الجزر إلى  1

ساعة األخيرة، معتبرا املشكل الرئيس ي يكمن في شبكة التخزين والتبريد، بالنظر  48بولنوار، ارتفاع أسعار البطاطا خالل 

لالحتكار الذي تمارسه بعض األطراف بالرغم من توفر املخزون الكافي، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إنتاج ما يقارب 

لتلبية الطلب املحلي املتزايد، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الفالحة والتنمية الريفية في  ماليين طن سنويا من البطاطا 5

هذا الشأن إلزام غرف التبريد التابعة لها وتمرير مخزونها عن طريق أسواق الجملة، بعد شكاوي العديد من تجار الجملة 

تراجع منذ شهرين، وبالرغم من إخراج الديوان  بندرة املنتوج. وجدير بالذكر أن بورصة أسعار البطاطا لم تسجل أي

-65الوطني للبطاطا منذ حوالي شهر ملخزون معتبر من املادة للسوق وتحسن الظروف املناخية إال ان األسعار لم تراوح 

 .دينار للكيلوغرام الواحد 70

 

 :باملائة.. مصيطفى 2فيما ال تتجاوز املساحات املسقية نسبة 

 )املحور اليومي(الفالحي غير مستغل وتطوير منظومة الري الحل األمثل باملائة من العقار  86
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قال كاتب الدولة السابق لدى الوزير األول لالستشراف واالحصائيات بشير مصيطفى بأن الجزائر ال تستغل من عقارها 

احات القابلة لالستغالل أو باملائة من إجمالي املس 2باملائة، وال تتجاوز املساحات املسقية نسبة  14الفالحي أكثر من 

باملائة من املساحات املستغلة، داعيا الحكومة الى ضرورة تطوير منظومة الري عن طريق السدود الصغيرة،  12.5

 .تكنولوجيا السقي املتطورة والبحث الفالحي

ن األراض ي غير مستغلة باملائة م 86باملائة أي  14أوضح، بشير مصيطفى أن الجزائر ال تستغل من العقار الفالحي سوى   

باملائة من املساحات  12.5باملائة من إجمالي املساحات القابلة لالستغالل أو  2، حيث ال تتجاوز املساحات املسقية نسبة 

املستغلة، داعيا الحكومة الى ضرورة على تطوير منظومة الري عن طريق السدود الصغيرة وتكنولوجيا السقي املتطورة 

باملائة ولكنها  4ضيفا بأن مساهمة والية معسكر في استغالل املساحات الفالحية بالجزائر يقارب الـ والبحث الفالحي، م

قابلة لالرتفاع حسب مؤشرات البحث الفالحي، الري، التمويل، تسوية امللكية الفالحية وتنظيم القطاع وفق أهداف 

ط ست واليات مهمة من حيث الطلب الداخلي على األمن الغذائي والتصدير للواليات املجاورة خاصة وأن معسكر تتوس

املنتجات الفالحية. وعن قدرات الجزائر، أشار، كاتب الدولة األسبق الى ضرورة االنخراط في رؤية الصعود للجزائر 

حسب معيارية يقظة اإلقليم أي رؤية الكشف عن الفرص املمكن تطويرها وفق قاعدة إدماج الحيز الجغرافي  2030

يجب أن تعتمد الحكومة على خطة عمل تصب في  2030قال، املتحدث ذاته، إنه لبلوغ هده النتيجة آفاق والسكان، و 

توازن اإلقليم، وتنويع منظومة اإلنتاج املحلية واستغالل جميع الفرص الحالية واملستقبلية، مشددا على عملية إدماج 

وط الواجب توفرها لنجاح هذه الخطة دعا مصيطفى البحث العلمي للجامعة في تحقيق أهداف النمو محليا. وعن الشر 

لعصرنة االدارة وفق معيار الجودة واالنتقال من فكرة املنطقة الصناعية إلى أسلوب املدن االقتصادية املتخصصة في 

د عمزايا الوالية من حيث التنافسية والجاذبية وأخيرا إطالق خاليا لليقظة االقليمية بدعم من املجتمع املدني الذي ي

حسب كاتب الدولة األسبق شريكا استراتيجيا في تصميم وتنفيذ سياسات النمو لكنه ال يزال يعاني من ضعف الفعالية 

 .ومحدودية املساهمة في الحوار التنموي املحلي

ئة باملا 98وسبق وأن كشف املدير املركزي بوزارة الفالحة، املكلف بالضبط وتنمية اإلنتاج الفالحي، شريف عماري، أن 

 .من الفالحين أودعوا ملفات تسوية العقار الفالحي عبر الوطن
 

 

 

 

 

 

 يقظة إعالمية
 )واج(" بأبو ظبي 2017الفريق قايد صالح يشارك في افتتاح الصالون الدولي للدفاع "ايداكس 

عرض الدولي املشارك الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في فعاليات 

 بأبو ظبي ، حسب ما اورده اليوم األحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.IDEX 2017للدفاع 

و أوضح البيان "أن الفريق قايد صالح ، في إطار مشاركته في املعرض الدولي للدفاع بأبو ظبي اإلماراتية كممثل شخص ي 

استقبل رفقة رؤساء وفود الدول املدعوة من قبل   ع الوطنيلرئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة وزير الدفا

احب وص  نائب القائد األعلى للقوات املسلحة  ولي عهد أبوظبي  سمو الشيخ الفريق أول ركن محمد بن زايد آل نهيان
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احب وص  وزير الدفاع  حاكم دبي  رئيس مجلس الوزراء  نائب رئيس الدولة  السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 وزير شؤون الرئاسة".  السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء

الوفود املشاركة واملدعوة إلى الطبعة الثالثة عشر من  ورؤساء اإلماراتيينكما التقى السيد الفريق عددا من املسؤلين 

 هذا املعرض.

ميز بعروض وتمارين عسكرية باستعمال تجهيزات دفاعية بعدها "حضر الفريق حفل االفتتاح الرسمي للمعرض الذي ت

بعدها ببعض األجنحة أين اطلع على مختلف التجهيزات واألسلحة واألنظمة  ليطوف وبحريةمختلفة برية وجوية 

 الدفاعية املعروضة".

دة و عربية املتحذلك رفقة أعضاء الوفد املرافق له وكذا سفير الجزائر باإلمارات ال بعد الفريقوحسب البيان، حظي 

ائد الق نائب أبوظبيعهد  ولي نهيانمن قبل سمو الشيخ الفريق أول ركن محمد بن زايد آل  باستقبال الدفاعملحق 

 ئاسة.شؤون الر  وزير  الوزراءاألعلى للقوات املسلحة وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

لبداية" تحيات رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة وزير الدفاع الفريق قايد صالح في ا وقد أبلغهما

"تباحث بعدها الطرفان حول العالقات العسكرية الجزائرية اإلماراتية خاصة في مجال الصناعات  حيث الوطني

 العسكرية التي تشكل حيزا هاما في هذه العالقات".

 
 


