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 ملخص

 

 

ث قائمة االخبار االقتصادية، حي األملانيةالجزائرية غال اللجنة املشتركة شتصدرت أ

ي ف األملانيةستثمارات، سيما توافق الطرفان على رفع نسبة الشراكة وحجم اال 

ا طالب . فيماألخيرةالل الخمس سنوات مليون دوالر خ 220التي لم تتجاوز الجزائر 

 جل تنويع االستثمار فيأإزالة العراقيل البيروقراطية من أملان بضرورة اعمال  رجال

 .أخرى الجزائر واقتحام مجاالت 

 أكبر مشروع استحداث  وفي السياق، كشف وزير الطاقة، نورالدين بوطرفة، أن

 4500محطة للطاقة النظيفة، عبر احياء مشروع "ديزاتيك" مع أملانيا، بقدرة 

ميغاواط، سيرى النور عن قريب، بعد االنتهاء من إعداد دفتر شروط للمناقصة 

تصنيع لواحق . ويعد شرط الطاقة بالتنسيق معناعة واملناجم تعده وزارتا الص

 تطوير الطاقات املتجددة شرطا لالستفادة من املشروع.

ا شهر رسمي اإلنتاجفولسفاغن" سيشرع في  "االملانية  اما مشروع تركيب السيارات

سيكون هناك مشروع  كما مليون دوالر. 70جوان املقبل، باستثمار اجمالي يقدر بــ 

قطع الغيار للسيارات بغيلزان، ريثما يتم االنتهاء من دفتر الشرط الذي  لصناعة

 تشرف عليه وزارة الصناعة واملناجم.

ألف طن من  17نتاج الوطني، سطرت وزارة الفالحة هدف إوفي مشاريع االستثمار 

ون، املجيد تب . وفي املقابل، كشق وزير التجارة بالنيابة، عبد2017تربية املائيات في 

 و حماية املنتج الوطني واملستهلك.االستيراد ه صن الهدف من وضع رخأ

االتحاد العام للعمال الجزائريين التي تأسيس ل  61الــ  ذكرى الستتخصص وأخيرا، 

 وستخصص لالشادة بالفنانين الجزائريين.ستقام بوالية الجلفة 
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 الفتتاحيةا
 ()واجالطاقة ير الفيدرالي املكلف باالقتصاد و يستقبل نائب الوزير األملاني لدى الوز  سالل

استقبل الوزير األول عبد املالك سالل يوم الثالثاء نائب الوزير األملاني لدى الوزير الفيدرالي املكلف باالقتصاد و الطاقة 

ملشتركة الجزائرية األملانية السادسة، حسبما أفاد به بيان أوي كارل بيكماير الذي يزور الجزائر في إطار انعقاد اللجنة ا

 ملصالح الوزير األول.

عبد السالم بوشوارب "بالتطرق إلى العالقات الثنائية السيما  واملناجم وسمح اللقاء الذي تم بحضور وزير الصناعة 

 بما أوضح البيان.و الطاقة"، حس االقتصاداملسائل املتعلقة بالشراكة بين البلدين خاصة في مجال 

 وأشاد الوزير األول باملناسبة "بنتائج إجتماع اللجنة املختلطة التي عززت العالقات بين الجزائر و أملانيا".

وفي هذا اإلطار دعا السيد سالل "رجال االعمال في البلدين إلى إيجاد الحلول الالزمة من اجل إقامة شراكات مثمرة في 

 أضاف البيان.  العلم و املعرفة" اقتصادة و الصناعة الغذائية و كذلك في قطاعات الصناعة البتروكيماوي

 

 )واج(سنوات  5أملانية خالل -مليار دينار استثمارات جزائرية 24أزيد من 

مليار دينار )ما يعادل حوالي  24مشروعا صناعيا بالجزائر بالشراكة مع األملان وبقيمة إجمالية تزيد عن  12تم تجسيد 

دوالر( خالل الخمس سنوات األخيرة، حسبما أفاد به اليوم الثالثاء بالجزائر املدير العام للوكالة الوطنية  مليون  220

 لتطوير االستثمار عبد الكريم منصوري.

األملاني، الذي انعقد على هامش الدورة السادسة للجنة املشتركة -وأوضح منصوري خالل أشغال املنتدى الجزائري 

 تم انجازها. 12مشروعا استثماريا بين الجزائروأملانيا منها  16الخمس سنوات األخيرة رافقت الوكالة  الثنائية أنه خالل

ويتعلق األمر باملشروع الخاص بصناعة علب السرعة للسيارات والرافعات ومواد البناء )جبس ومشتقاته(، والغاز 

 املضغوط.

 صة في قطاع الصناعة".وقال أن األمر يتعلق "بنشاطات متنوعة والتي تتواجد خا

األملاني، الذي ترأسه وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب مع نائب الوزير األملاني -وخالل املنتدى الجزائري 

 لالقتصاد والطاقة يوف كارل باكماير، تم عرض العديد من املشاريع األملانية الناجحة واملجسدة بالجزائر.

مليون اورو حيث يعتبر  170ن سوفاك وفولكسفاغن الذي تقدر قيمته املالية بأزيد من وتم التطرق ملشروع الشراكة بي

 من بين أهم املشاريع التي جسدها املصنع فولسفاغن في إفريقيا.

ألف سيارة في  12هكتار وسيسمح بإنتاج  150وسيتم انجاز مصنع تركيب السيارات بوالية غليزان على مساحة تقدر ب 

 ألف وحدة/السنة. 100قبل بلوغ على املدى الطويل  2018في ألف  30، ثم  2017

منصب شغل مباشر، سيارات من عالمة فولكسفاغن )غولف  1.800وسينتج هذا املصنع الذي سيخلق ماال يقل عن 

 40و 2019و 2017باملئة بين  15وكادي(، سيات )ابيزا( وسكودا )اوكتافيا(. ويهدف املشروع إلى تحقيق نسبة إدماج ب 

 .2022إلى  2020املائة من ب

وباإلضافة إلى خلق فرص العمل وتحويل التكنولوجيا، من املنتظر ان يساهم املشروع في "ارساء ديناميكية اقتصادية 

 جديدة تقوم على صناعة السيارات واملناولة"، حسب املدير العام لسوفاك، مراد علمي.

ال املواد الكاشطة ومنتجات الصيانة، افاد الرئيس املدير وخالل عرض خاص بشركة هنكل الجزائر التي تنشط في مج

من اجل رفع الطاقة اإلنتاجية ملصنعي  2017مليون يورو في  30العام للمؤسسة جون فوميني، ان الهدف هو استثمار 

 الرغاية وشلغوم العيد.
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الجزائر وأملانيا يوجد "على الطريق وفي مداخلة له خالل هذا املنتدى، قال نائب الوزير األملاني أن مسار الشراكة بين 

 الصحيح" معترفا في نفس الوقت انه ما يزال الكثير ينبغي القيام به على صعيد االستثمارات الصناعية.

وتزخر بفرص استثمار كبيرة في العديد من املجاالت مشيرا إلى ان  إلفريقيا ةاستراتيجيواضاف ان الجزائر تعتبر بوابة 

 لشركات األملانية الناشطة في املناولة مهتمة باالستثمار في الجزائر.عددا ال باس به من ا

 املجهودات-بالجزائرالذي شارك في املنتدى العالمي للطاقة املنظم سبتمبر املاض ي -من جهة اخرى، ثمن السيد باكماير

 املبذولة من طرف الجزائر إلعادة التوازن للسوق البترولية العاملية.

 )واج(ستحداث فوج عمل ملتابعة توصيات اللجنة املختلطة أملانيا: ا-الجزائر

أفاد وزير الصناعة و املناجم عبد السالم بوشوارب اليوم الثالثاء بالجزائر بأنه تم تنصيب فوج عمل مختلط إلجراء 

 تقييم سنوي ملدى تطبيق توصيات اللجنة املشتركة الجزائرية األملانية.

صحفية مشتركة مع نائب وزير االقتصاد و الطاقة األملاني يووف كارل باكماير في خالل ندوة   و أوضح السيد بوشوارب

 -2011ي التي أنشأت ف-ختام االجتماع السادس للجنة املشتركة الجزائرية األملانية بأنه تقرر عقد اجتماعات هذه اللجنة 

 ت هذه اللجنة.مرة كل سنتين مع تنصيب فوج عمل مختلط يجتمع كل سنة لتقييم مدى تطبيق توصيا

فرصة ملناقشة كل القضايا االقتصادية  -حسبه-و عبر الوزير في هذا السياق عن ارتياحه لنجاح هذا اللقاء الذي أعطى

بين الجزائر و أملانيا السيما في املجال الصناعي و كذا معالجة املشاكل التي كانت تعرقل تطور املشاريع الثنائية مما 

 في عالقات الشراكة بين البلدين. سيسمح بتحقيق "قفزة نوعية"

و في هذا الصدد أكد السيد بوشوارب بأن أملانيا "تبقى شريكا تقليديا بالنسبة للجزائر خاصة في القاعدة الصناعية 

 امليكانيكية و كذا في البتروكيمياوت" معبرا عن أمله في تطوير هذه العالقات أكثر فأكثر مستقبال.

يع مشتركة يتم حاليا مناقشتها و التوقيع عليها في األشهر املقبلة دون إعطاء تفاصيل عن و أشار الوزير إلى عدة مشار 

 طبيعة هذه املشاريع.

و في رده على سؤال للصحافة بخصوص إمكانية إعادة تفعيل مشروع "ديزيرتيك" للطاقة الشمسية بالجزائر أوضح 

ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية وفق  4.000تاج الوزير بأن الجزائر ستطلق قريبا مناقصة وطنية و دولية إلن

 دفتر شروط جديد مشيرا إلى أن املؤسسات األملانية بإمكانها املشاركة في هذه املناقصة.

وقال في هذا الخصوص" بإمكان املؤسسات األملانية املشاركة في هذا البرنامج و لكن بالنظرة الجديدة )...( وفقا ملا 

 وط الجديد".سيمليه دفتر الشر 

و من جانبه جدد نائب الوزير األملاني رغبة حكومة بالده في دعم استثمارات الطرف االملاني في الجزائر مضيفا بأن 

املؤسسات األملانية مستعدة ملرافقة املؤسسات الجزائرية في رفع إنتاجيتها في العديد من القطاعات السيما في مجال 

 الهياكل القاعدية و الطاقة.

ل في هذا الخصوص" قدمنا اقتراحا للحكومة الجزائرية لتوسيع قاعدة الخدمات التي يمكن ألملانيا تقديمها إلى و قا

 مجاالت أخرى خصوصا البنى التحتية و املشاريع الطاقوية )...( و هو ماسيعود بالفائدة على البلدين".

ن املؤسسة الجزائرية ملنتجات الصحة النباتية و في ختام أشغال اللجنة املشتركة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بي

"ألفيت" )فرع شركة أسميدال( و الشركة األملانية هنكل إلنشاء وحدتين إلنتاج مبيدات الحشرات في كل من معسكر و 

 باتنة.

كواردات جزائرية  مليار دوالر  3مليار دوالر منها أزيد من  3ر07بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجزائر و أملانيا   2016و في 

 مليار دوالر. 2ر94مليون دوالر فقط صادرات الجزائر أي عجز ب  64من أملانيا و نحو 



 

 7 

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.

 

 )واج(ارب يدعو أملانيا إلى املزيد من اإلستثمارات في الجزائر بوشو 

خالل االجتماع السادس للجنة املختلطة -دعا وزير الصناعة و املناجم عبد السالم بوشوارب يوم الثالثاء بالجزائر 

قتصاديا "هاما" يا تعتبر شريكا اإلى املزيد من اإلستثمارات األملانية املنتجة في الجزائر مؤكدا بأن أملان -األملانية-الجزائرية

 لتطوير الصناعة في الجزائر.

و قال السيد بوشوارب خالل أشغال اللجنة أن "الجزائر ترى في أملانيا شريكا اقتصاديا هاما و لذلك ندعوه إلى املزيد 

 من اإلستثمارات و التواجد في السوق الجزائرية".

أكد السيد  2011بين البلدين منذ تأسيس اللجنة املختلطة في و بعد أن عبر عن ارتياحه لتطور مستوى التعاون 

بوشوارب بأنه تم األخذ بعين اإلعتبار كل اآلراء و املالحظات التي تقدم بها الجانب األملاني خالل أشغال اللجنة من اجل 

 ترقية التعاون بين الجزائر و أملانيا في كل املجاالت.

زت اإلجتماعات املغلقة بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تفتح للعالقات االقتصادية كما أشار الوزير إلى "الجدية التي مي

و قال في هذا الخصوص " إن الجدية و الصراحة اللتان ميزتا األعمال دليل بأن العالقات  الثنائية آفاقا واسعة". 

 لتشمل أوجه جديدة من التعاون".الثنائية بين البلدين على السكة الصحيحة و تتعمق أكثر فاكثر من دورة إلى أخرى 

الجزائر بالبلد "الصديق" الذي تجمعه  -يووف كارل باكماير -و من جانبه وصف نائب وزير االقتصاد و الطاقة األملاني

مع أملانيا شراكة مثمرة معتبرا بأن أشغال اللجنة ستفض ي إلى مشاريع استراتيجية مفيدة للطرفين من شانها تعزيز 

 ية في املستقبل.العالقات الثنائ

كما عبر املسؤول األملاني عن رغبة بالده في املساهمة في تنويع االقتصاد الجزائري عن طريق خلق عدة صناعات جديدة 

و من أهم القطاعات التي تهم الجانب األملاني الشراكة في قطاعات  و توفير مناصب الشغل و تكوين الشباب الجزائري. 

صناعي و كذا مشاريع الهياكل القاعدية حسب السيد باكماير الذي أكد بأن العديد من الطاقة و مشاريع التطوير ال

املؤسسات األملانية ترغب في ولوج السوق الجزائرية السيما "بعد تحسن مناخ اإلستثمار بطريقة جيدة في الفترة األخيرة". 

مختلف املجاالت من خالل تحقيق مشاريع و أضاف بأن "هدف الشراكة التي نطمح إليها هو تلبية حاجيات البلدين في 

 مشتركة سويا".

و على هامش االجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة األملانية هنكل و شركة أسميدال إلنتاج مبيدات 

 الحشرات. كما وقع السيد بوشوارب و السيد باكماير على محضر اجتماع اللجنة املشتركة السادسة.

 

 )واج(يا: توطيد عالقات التعاون في مجال األشغال العمومية والنقل الجزائر و أملان

أكد وزير األشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي يوم الثالثاء على ضرورة دفع الشراكة و تطوير سبل التعاون بين 

 ل البحري و العملالجزائر و أملانيا في مجال األشغال العمومية و النقل خصوصا في قطاعات السكك الحديدية و النق

 .  على تتويجها بالتوقيع على اتفاقيات شراكة حسبما جاء في بيان للوزارة

أوي كارل بيكماير حيث تحادث الطرفان حول ضرورة  والطاقة األملانيوقد استقبل السيد طلعي نائب وزير االقتصاد 

ها ل الوسائل إلنجاح هذه الشراكة و تتويجمختلف املجاالت بالتأكيد على ضرورة تسخير ك والتجارب فيتبادل الخبرات 

 باتفاقيات شراكة.
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انيا مؤكدا على عزم أمل   و الثقة املتبادلة  من جانبه، عبر السيد بيكماير عن ارتياحه ملستوى العالقات بين البلدين

الح املشتركة املص لتكثيف استثماراتها بالجزائر و تفعيل الشراكة و التعاون و توسيعها في مختلف املجاالت بما يخدم

 للبلدين.

 )واج( 2017ألف طن في  17تربية املائيات: تسطير هدف رفع اإلنتاج الى 

ألف  17سطرت وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري هدفا لرفع انتاج شعبة تربية املائيات بشكل معتبر الى 

 قي الفالحي حسبما أفاد به لوأج مسؤول بالوزارة.وهذا أساسا بتطوير تربية األسماك في أحواض الس 2017طن في 

مشروع من  2100و أوضح مدير تربية املائيات بالوزارة مصطفى أوسعيد أن بلوغ هذا الهدف سيتم من خالل تجسيد 

في املائة منها تتمثل في تربية األسماك في احواض السقي الفالحي مضيفا ان املعدل  70االستثمارات العمومية والخاصة, 

 طن. 4000السنوي الحالي لالنتاج السمكي في نشاط تربية املائيات ال يتجاوز 

على اساس التزامات مدراء الصيد الوالئيين وكذا على برامج العمل واالستثمارات  2017وياتي الهدف املسطر لسنة 

عمليات تربية األسماك  و يركز القطاع خالل السنة الجارية على تطوير  املقررة للعام الجاري يقول ذات املتحدث. 

املدمجة مع النشاط الفالحي في اطار ما يعرف ب: "برنامج تطوير الصيد وتربية املائيات القارية" وذلك من خالل تسطير 

ألف حوض سقي مدمج على املدى الطويل, يؤكد أوسعيد. وأفاد ذات املسؤول, أن هذا البرنامج قد  13برنامج النشاء 

 .2030يمتد الى ما بعد 

حوض موجه للسقي في مجال تربية االسماك املدمجة مع الفالحة خالل   2000وبرمج في هذا االطار مشروع الدماج 

 .2016حوض سقي في تربية املائيات في  248مقابل ادماج  2017

 هوفي توضيحه ملزايا نشاط تربية املائيات في احواض السقي يؤكد املتحدث ان االبحاث والدراسات تؤكد ان امليا

املستخدمة في تربية االسماك وفي ذات الوقت لري املحاصيل تعد غنية جدا باملواد العضوية الطبيعية ما سيسمح 

 بتحسين مردودية االنتاج الفالحي.

في هذا االطار تعمل الوزارة على تكثيف التكوين لفائدة الفالحين والصيادين على السواء الدماجهم في هذا النشاط 

صياد في  200فالح و 300وتم الى غاية يناير املاض ي تكوين أزيد من  ار االسماك واالعالف مجانا. ومنح الفالحين صغ

 أدرار وعين صالح وبشار وغرداية وتمنراست وبسكرة وتقرت وورقلة وايليزي والوادي.

ن حول مستثمرا جلهم من الجنوب الجزائري من تكوين في الصي 40استفادت بعثة مكونة من  2016و 2015وخالل 

تطوير االستثمار في قطاع الصيد و تربية املائيات "أكواباش", تم   وضمن مخطط كيفيات تربية املائيات في األحواض. 

لتربية املائيات في املياه العذبة,  7لتربية املائيات في البحر و 18, منها 2016مزرعة لتربية املائيات حتى نهاية  25استحداث 

 حسب السيد أوسعيد., 2014مزرعة في  13مقابل 

" بعض التطور بحيث ان عدد املشاريع التي تدخل في  -وفقا لنفس املسؤول-ويعرف نشاط تربية املائيات في البحر 

ملف تم ايداعه من طرف  130مشاريع في السنة" مؤكدا أن الوزارة وافقت على  5الى  3االنتاج تزداد بمعدل 

 املائيات يعرف اقباال هاما".أن "مجال تربية   وهو ما يؤكد  مستثمرين,

ولفت اوسعيد الى التحفيزات واالمتيازات الجديدة املوفرة للفالحين في مجال تربية املائيات في إطار برنامج الدعم التقني 

لتربية املائيات املسير من طرف منظمة االمم املتحدة لالغذية والزراعة "الفاو" السيما في تسهيل الحصول على القروض 

 ل ممارسة النشاط.من اج

أنه يتم العمل حاليا االعداد ملخطط توجيهي بعيد املدى لقطاع   وبخصوص مشاريع الشراكة مع الكوريين, أكد املدير

الصيد البحري وتربية املائيات الفتا الى وجود برنامج تعاون ثنائي سمح للطرف الجزائري باقتناء تجهيزات مختلفة مع 



 

 9 

التقني ملناطق تربية املائيات البحرية والقارية, وعمليات جرد للسدود والحواجز املائية االستفادة من دراسات الدعم 

 من أجل تقييم الثروة.

 

 

العام للعمال الجزائريين  االتحادالجلفة تحتضن االحتفالية الرسمية للذكرى املزدوجة لتأسيس 

)واج(وتأميم املحروقات   

لتأسيس اإلتحاد  61للذكرى أل   فبراير االحتفاالت الرسمية 24صادفلتحتضن والية الجلفة يوم الجمعة القادم امل

ي لإلتحاد العرب لتأميم املحروقات، حسبما علم اليوم الثالثاء من األمين الوالئي 46والذكرى ال  العام للعمال الجزائريين

 .ضبع

زمع أن يحضرها إلى جانب من امل وكشف ذات املسؤول ل/وأج بأن هذه االحتفالية التي ستتشرف الجلفة باحتضانها

و وفود عدة منهم مسؤولي منظمات   األمين العام لإلتحاد عبد املجيد سيدي السعيد و قياداتهذه الهيئة عدد من الوزراء

و اتحادات وطنية و هيئاتعمومية و كذا مدراء عامون ملؤسسات وطنية إلى جانب نخبة من الفنانين لكون هذه 

  ."سنة " اإلشادة بالفنانين الجزائرييناملناسبةسيكون شعارها هذه ال

وأكد السيد العربي بأن االهتمام بالفنانين في هذه االحتفالية جاء عرفاناوإشادة بقامات فنية خسرتها الجزائر مؤخرا 

من بينهم محمد الطاهر الفرقاني وأعمرالزاهي و كذا الفنان أحمد بن بوزيد املعروف في الساحة الفنية ب"الشيخ عطاء 

  .الذي رحل عن هذه الدنيا وهو في أوج نشاطه النقابي "هللا

وسيتضمن برنامج االحتفاالت التي ستنطلق الخميس املقبل عقد ألول مرة اجتماعاللجنة التنفيذية الوطنية لإلتحاد 

شهداء لقراءة لخارج املقر الوطني الكائن بالعاصمة فيما سيتمخالل اليوم املوالي املصادف لتاريخ الذكرى التوجه ملربع ا

  .فاتحة الكتابو الترحم على أرواح الشهداء الطاهرة ثم وضع حجر األساس ملشروع إنجاز املكتب املحليلإلتحاد

وسيكون ضيوف الجلفة على موعد مع نشاط سيقام بقاعة املسرح الجهوي الذي مناملنتظر أن يطلق عليه اسم الراحل 

 .له ولعائلتهوكذا لألسرة الفنية وفقا لذات املصدرأحمد بن بوزيد ) الشيخ عطاء هللا( تكريما 

 

 :بعد مقتل بعضهم في جرائم بشعة.. سائقو األجرة ُينّددون 

صوا لنا بحمل قارورات الغاز املسيل للدموع
ّ
 )الشروق أونالين(رخ

حادية: الحّل في تسجيل بيانات املسافرين املتنقلين نحو املناطق املعزولة لدى األمن
ّ
 االت

قة سيارة أجرة، أخطر مهنة في الجزائر السنوات األخيرة، بعدما تحّول السائقون لـ "فريسة" سهلة املنال أضحت سيا

ملجرمين يترصدونهم لسرقة سياراتهم وأموالهم، ويتخلصون منهم بالقتل دائما، فيما يبقى كثير من املجرمين مجهولين. 

ء تدوين بيانات املسافرين املتنقلين عبر الخطوط الطويلة والظاهرة جعلت سائقي األجرة يطالبون بإعادة تفعيل إجرا

 .أو نحو املناطق املعزولة، لدى مراكز الشرطة، مثلما كان معمول به سنوات السبعينات

وفي هذا الّصدد، تأسف ممثل سائقي سيارات األجرة، أيت إبراهيم الحسين في اتصال مع "الشروق"، الستفحال الظاهرة 

يث أزهق مجرمون أرواح عشرات السائقين بعد سرقة سياراتهم، وحسب تعبيره "أضحى املجرمون السنوات األخيرة، ح

 ."...يترصدون سائقي األجرة لعدة أيام ثم ُينّفذون مخططهم اإلجرامي بعد نقلهم الضحية ملكان معزول

دليل ما وقع للمغدور واعتبر محدثنا أن تنقل السائقين لألحواش صار يشكل خطرا كبيرا على حياة السائق، وخير 

املنحدر من والية البليدة، والذي ُعثر عليه منذ يومين جثة هامدة بأحد حقول بومرداس. وأكد أيت ابراهيم أن  ""الياس
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سائق األجرة يصعب عليه التعرف على شخصية املجرم، "فبعض الضحايا نقلوا نساًء فُوِجدوا جثثا هامدة مرمية"، 

 .رخيص لهم لحمل قارورة الغاز املسيل للدموع للدفاع عن أنفسهم وقت الخطروناشد محدثنا السلطات، بالت

وبدوره، طالب رئيس االتحاد الوطني لسائقي سيارات األجرة، زرناجي محمد، بإعادة تفعيل إجراء تسجيل بيانات 

رة ض سائق أجاملسافرين املتنقلين ملناطق معزولة لدى مراكز الشرطة، للتمكن من معرفة الفاعلين في حال تعرّ 

 .لالعتداء، واإلجراء حسب محدثنا كان ُمفّعال سنوات السبعينات وألغي بعدها

رتكبة ضد الّسائقين "والتي أصبحنا نسمعها يوميا
ُ
 ."وتأّسف ُمحّدثنا للجرائم املتوالية امل

تل سائقي أجرة بكل من واليات عنابة، سطيف، سوق أهراس، تيبازة... وبوالية البل
ُ
ن يدة أكد لنا سائقو فمنذ أشهر ق

 .اعتداء سنويا في املنطقة 100تسجيل ما ال يقل عن 

 اتفاقيات مهمة بين الجزائر وأملانيا رغم تأجيل زيارة ميركل

 )الشروق اونالين(أشهر وقطع غيارها محلية 3فولكسفاغن" الجزائرية خالل "

 بوشوارب: أملانيا حليفنا.. و"ديزرتيك" يعود بحلة جديدة قريبا

 حامل لعقود "أنام" بمصنع غليزان 1800لـ"الشروق": توظيف  عولمي

 ميغاواط عبر الطاقة الشمسية  4500مناقصة كبيرة إلنتاج 

كشف وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب عن شروع مصنع فولكسفاغن بالشراكة بين الجزائر واألملان 

وفق دفتر شروط جديد سيتم اإلعالن عنه الحقا لتنظيم  بغليزان بتصنيع قطع غيار السيارات محليا قريبا، وذلك

ر باملقابل بإمكانية عودة مشروع مشابه ملشروع "ديزرتيك" إلنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة الشمسية 
ّ

النشاط، وبش

لحليف اقريبا، وفق اتفاقية جديدة شرط التصنيع محليا ونقل التكنولوجيا للجزائر، وخاطب الوزير األملان بعبارة "

 .الصناعي الجديد والشريك التقليدي للجزائر" داعيا الشركات األملانية إلى دخول السوق الجزائرية بقوة

وقال بوشوارب، خالل ندوة صحفية مشتركة عقدها مع نائب وزير االقتصاد والطاقة األملاني يووف كارل باكماير على 

ملانية إن "هناك دفتر شروط جديدا يتم التحضير له هامش االجتماع السادس للجنة املختلطة الجزائرية األ

سيحدد بوضوح ويوجه االستثمارات الخاصة بإنتاج قطع الغيار محليا، وسيكون مصنع سوفاك بغليزان من بين  حاليا 

 املنتجين، لهذه اللواحق األساسية لتموين السوق الوطنية التي حققت قفزة نوعية في مجال الصناعة امليكانيكية"، وهو 

نفس ما صرح به الرئيس املدير العام ملجمع سوفاك مراد عولمي لـ"الشروق"، مشددا على أن تصنيع قطع الغيار 

، في حين سيكون اإلنتاج موجها لكافة مصانع السيارات وليس فقط لتموين حاجيات مركبات 2018سينطلق سنة 

 .فولكسفاغن املصنعة في الجزائر

إمكانية إعادة تفعيل مشروع "ديزيرتيك" للطاقة الشمسية بالجزائر، أوضح وفي رده على سؤال للصحافة بخصوص 

ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية وفق دفتر  4200الوزير أن الجزائر ستطلق قريبا مناقصة وطنية ودولية إلنتاج 

 في هذا الخصوص "بإمكانشروط جديد مشيرا إلى أن املؤسسات األملانية بإمكانها املشاركة في هذه املناقصة، وقال 

املؤسسات األملانية املشاركة في هذا البرنامج ولكن بالنظرة الجديدة وفقا ملا سيمليه دفتر الشروط الجديد"، ملمحا إلى 

أن املشروع الجزائري سيكون ضخما، وهو ما يذكرنا بمشروع "نور" إلنتاج الطاقة الشمسية في املغرب، حيث سيتخطى 

 .فة التوقعاتاملشروع الجزائري كا

باملقابل، أعلن الوزير عن تنصيب فوج عمل مختلط إلجراء تقييم سنوي ملدى تطبيق توصيات اللجنة املشتركة 

مرة كل سنتين مع  2011الجزائرية األملانية، وأوضح بوشوارب بأنه تقرر عقد اجتماعات هذه اللجنة التي أنشئت في 

 .تنصيب فوج عمل مختلط يجتمع كل سنة لتقييم مدى تطبيق توصيات هذه اللجنة
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من جانبه، جدد نائب الوزير األملاني رغبة حكومة بالده في دعم استثمارات الطرف األملاني بالجزائر، مضيفا أن 

ال ا في العديد من القطاعات السيما في مجاملؤسسات األملانية مستعدة ملرافقة املؤسسات الجزائرية في رفع إنتاجيته

 .الهياكل القاعدية والطاقة، ووعد الوزير بخلق مناصب شغل ومؤسسات كبرى في الجزائر

جزائري متعاقدين بصيغة الوكالة  1800وكشف املدير العام ملجمع "سوفاك" مراد عولمي لـ"الشروق"، عن توظيف 

مترشح منذ أسابيع، وسيتم  100ا عن إجراء مقابالت يومية مع أزيد من الوطنية لتشغيل الشباب "أنام" قريبا، معلن

اإلعالن عن نتائج التوظيف قريبا، واعدا بأن أول سيارة "سوفاك" ستدخل السوق رسميا شهر جوان املقبل بعبارة 

 .""شريكنا أملاني ووعدنا أملاني.. ولن نتأخر عن زبائننا

 .سميدال" الجزائرية عبر فرع "ألفيد" اتفاقية إلنتاج املبيدات محلياووقعت كل من شركة "هنكل" األملانية و"أ

 

 على هامش اجتماع اللجنة املختلطة الجزائرية األملانية

 )الشروق أونالين(دوالرا 60بوطرفة: هدفنا تسويق برميل النفط بـ

حصص اإلنتاج املتفق كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، عن تخطي هاجس عدم احترام الدول أعضاء األوبك ل

عليها بفيينا، مشيرا إلى أن املنظمة اليوم تمتلك آليات الرقابة وتسعى لضمان التزام املنتجين بنظام املحاصصة الجديد، 

 .دوالرا للبرميل 60مشيرا إلى أن هدفهم يكمن في بلوغ سعر 

 ثاء، بفندق األوراس ي، أن الحكومة الجزائريةوقال بوطرفة على هامش اجتماع اللجنة املختلطة الجزائرية األملانية، الثال

دوالرا ليبلغ سقف  55و 50تسعى لرفع سعر برميل البترول بشكل أكبر خالل املرحلة املقبلة، والذي يتراوح اليوم بين 

 .دوالرا، وهو ما توقع حدوثه قبل نهاية السنة الجارية 60الـ

ميغاواط، أوضح بوطرفة أنه ينتظر  4200التي تصل طاقتها وبخصوص مناقصة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، و 

 .صدور طريقة االستغالل الجديدة في الجريدة الرسمية لإلعالن عن املناقصة قريبا

 

 

 

 

 :"مدير عام صندوق "كاسنوس" شوقي عاشق في حوار لـ"الشروق

 مليونا.. منحة تقاعد للعمال غير األجراء 20

 الل سنة.. وهؤالء سيستفيدون من امتيازاتآالف مليار في الصندوق خ 8ضّخ 

 عمليات تحويل األدوية تحت املجهر.. ومقاضاة املتالعبين ببطاقات الشفاء

، شوقي عاشق، اإلجراءات الجديدة "يكشف املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء "كاسنوس

مليون سنتيم شهريا، إلى جانب إقرار  20شتركين من تقاعد يصل إلى التي أقرها الصندوق واالمتيازات التي سيمنحها للم

إعفاءات ضريبية وتخفيضات في غرامات التأخر، ناهيك عن تشديد العقوبات ومتابعة املتالعبين ببطاقات الشفاء 

لهم لتسجيقضائيا مع سحبها منهم، مؤكدا أن الصندوق شرع في التوجه نحو العمال غير األجراء وأصحاب املهن الحرة 

 .الكترونيا وتذكريهم بحجم االشتراكات

 ؟2015ما هي حصيلة الصندوق بعد اإلجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون املالية التكميلي لـ 

بإعطاء دفع جديد للضمان االجتماعي، حيث سمح بإتباع إجراءات أخرى  2015لقد سمح قانون املالية التكميلي لسنة 

نخرطين في إطار سياسة إعادة الهيكلة التي سطرناها وانطلقت برفع الضغوط البيروقراطية، من اجل التقرب من امل
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من تقليص عدد الوثائق والتخلي عن بعض الوثائق التي يتم الحصول عليها الكترونيا على غرار وثائق الحالة املدنية 

ة فالح م بتقديم وثيقة إثبات املهنة كبطاقاالشتراك في الصندوق ملز   ووثيقة الحصيلة الضريبية، حيث بات الراغب في

  .أو سجل تجاري أو اعتماد ممنوح من طرف البلديات بالنسبة لتجار األرصفة وغير ذلك

ألف مشترك جديد أو الذين  550وسمحت إجراءات إعفاء املؤمنين اجتماعيا من ضريبة التأخر في استقطاب أكثر من 

ليصل عدد املؤمنين املداومين على دفع اشتراكاتهم إلى مليون مشترك،  لم يقوموا بتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق 

مليار سنتيم في ظرف سنة فقط، وهذه فرصة ألذكر جميع املواطنين  8000حيث وهو ما أنعش الصندوق من خالل ضخ 

 .للتقدم لدفع اشتراكاتهم قصد االستفادة من إجراءات التعويض والعالج

  

 راء تأخروا عن تسوية وضعيتهم كيف ستتعاملون معهم؟هناك عديد العمال غير األج

ديسمبر، وبالتالي لم يعد للمتأخرين عن  31أجال اإلجراءات االستثنائية التي اقرها قانون املالية التكميلي انتهت بتاريخ 

في  املتمثلة دفع االشتراكات الحق في الحصول على اإلعفاءات ذاتها، إال أن الصندوق اقر جملة من التدابير الجديدة

إقرار تخفيضات على عقوبة غرامة التأخر بالنسبة للمتأخرين، حيث أن التاجر أو الفالح أو العامل غير األجير حين يتقدم 

إلى وكاالت الصندوق لتسوية وضعيته، يستفيد من جدول لدفع االشتراكات حينها يمنح له الحق في الطعن وتقديم 

االشتراكات في آجالها، بعدها تقوم لجنة خاصة بدراسة الطعون التخاذ القرار األدلة والحجج التي حرمته من دفع 

باملائة من غرامة التأخر فيما يعفى اآلخرون من  50النهائي وهو ما يسمح للبعض بالحصول على تخفيضات تصل إلى 

 .هذه الغرامة نهائيا، إن تعلق األمر بعوامل الجفاف أو الظروف األمنية غير ذلك

  

 االمتيازات التي تمنح للمشتركين في الصندوق؟ما هي 

 8000يمنح الصندوق العديد من االمتيازات، حيث يمنح للمؤمن بطاقة الشفاء التي تسمح له باقتناء األدوية عبر 

صيدلية متعاقد معها، سواء لدى املشترك أو ذوي الحقوق كالزوج واألبناء واألشخاص املتكفل بهم كوالي الزوج أو أفراد 

عائلة كالعم والخال، كما يمنح أحقية إلجراء حصص تصفية الكلى باملراكز التابعة للخواص املتعاقد مها بصفة ال

مجانية، فضال عن مجانية العالج وإجراء عمليات جراحية على مستوى القلب بالعيادات الخاصة، إلى جانب النقل 

 .الصحي والتقاعد

ن االشتراك في الصندوق حصول املشت
ّ
مليون سنتيم شهريا، شريطة أن يقوم بدفع  20رك على تقاعد يصل إلى كما يمك

مليون سنتيم في السنة كأقص ى  64سنة، حيث تم رفع نسبة االشتراكات إلى  65االشتراكات بصفة دورية إلى غاية بلوغه 

شتراكات تفوق الحد باملائة من اال  87حد فيما يعد أدنى مبلغ اشتراكات أربع ماليين سنتيم في السنة، مع العلم أن 

    .األدنى من قيمة االشتراكات

وشرعنا مؤخرا في توسيع نطاق االشتراك في بعض املهن والقطاعات على غرار الفالحين حيث بات من املمكن أن يستقل 

 كأبناء الفالحين بأنفسهم ويقومون بدفع االشتراكات بأنفسهم لتوفير التغطية واألداءات لذويهم شريطة أن يقوم مال

 .األرض باإلمضاء على وثيقة يشهد من خاللها أن ذات الشخص عامل في القطاع الفالحي

 فئة كبيرة لم تسّو وضعيتها كيف تتعاملون معهم؟ 

نحن اآلن في مرحلة تحسيس وتوعية وتوجيه حول أهمية االشتراك في الضمان االجتماعي، موازاة مع طلك فمنا بفتح 

مركز، وانطلقنا في مرحلة ثانية تتمثل في عصرنة الخدمات من خالل االعتماد  137مكاتب ومراكز جديدة وصل عددها 

على التكنولوجيات الحديثة، حيث تم تزويد املراقبين بلوحات الكترونية تضم مختلف املعلومات الخاصة باملشترك، 

اتهم دون كون بدفع اشتراكحيث يجوب املراقبون مختلف الهياكل إلطالق املشتركين بحجم االشتراكات، ويكون املشتر 
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التنقل ملراكز "الكاسنوس"، وبعد استنفاذ هذه املراحل سنشرع في القيام بإجراءات أخرى، تشمل مراقبة عملية 

 األداءات ومدى مطابقتها مع املشتركين ملعرفة سير منح األدوية.

 

 تباحث مع السفيرة األمريكية وأكد االلتزام بتنفيذ االتفاقيات

)الشروق أونالين(رخص االستيراد هدفه حماية املنتج الوطني واملستهلكتبون: تنظيم   
 

أبرز وزير التجارة بالنيابة، عبد املجيد تبون، أن اإلجراءات األخيرة الخاصة بتنظيم االستيراد ال تؤثر على مستوى 

ع اتورة الواردات موازاة مالتعامالت التجارية بين الجزائر وأمريكا، بل تهدف إلى تنظيم رخص االستيراد مع ترشيد ف

حماية املنتج الوطني واملستهلك، مؤكدا "التزام الجزائر بتنفيذ االتفاقيات االستراتيجية بين الجزائر والواليات املتحدة 

 ."وشركائها األوروبيين والعمل على تعزيزها وتطويرها

جزائر لنيابة، سفيرة الواليات املتحدة األمريكية بالوقد استقبل، الثالثاء، وزير السكن والعمران واملدينة، وزير التجارة با

جوان بوالشيك، حيث تطرقا إلى آفاق التعاون االقتصادي بين البلدين وإلى املشاريع االستثمارية املشتركة.. وخالل اللقاء 

ئمة بين ات القاالذي يندرج في إطار "تعزيز روابط الصداقة القوية التي تجمع البلدين"، أشاد الطرفان بمستوى العالق

  ."الجزائر والواليات املتحدة في مختلف املجاالت، خاصة ما تعلق منها بالتبادل التجاري 

ورحب وزير التجارة بالعمل املشترك بين البلدين إلنشاء مشاريع استثمارية مشتركة تسمح للجزائر بتقليص الواردات 

يرة "حق االمتياز الحصري الستخدام العالمات واملنتجات ما يعود أيضا بالنفع على الطرفين. وردا على التماس السف

األمريكية"، أوضح تبون أنه تم "الشروع في إعداد نصوص تنظيمية وقانونية تسمح بممارسة هذا النوع من النشاط 

 ."التجاري 

ة طوفيما يخص قطاع السكن، تطرق الطرفان إلى إمكانية مشاركة املؤسسات األمريكية في إنشاء مؤسسات مختل

 .جزائرية أمريكية في إطار التشريعات والتنظيمات الجزائرية املعمول بها في مجال االستثمار

 

 أعلنوا مساندة قرار تبون 

 )الشروق أونالين(منتجو التفاح بواليات األوراس يدعمون قرار حظر اإلستيراد

ة التي أتخذها عبد املجيد تبون دعمت جمعيات فالحية ومنتجو التفاح بمنطقة باتنة و األوراس القرارات األخير 

بخصوص منع استيراد مادة التفاح من فرنسا حماية لإلنتاج املحلي بوالية باتنة ومناطق االوراس، وحماية للمنتوج 

 .الوطني

وأكدت الجمعية الفالحية ملنتجي تفاح األوراس أن القرار جاء في وقته لطمأنه الفالحين و املستثمرين في القطاع، معتبرة 

الخطوة ستدفع الفالحين لتوسيع غرس أالف الهكتارات من هذه املادة و إدخال تقنيات جديدة ترفع اإلنتاج و  أن

 .النوعية و تفتح مناصب شغل دائمة

و أكد بيان جمعية الفالحين أن شعبة إنتاج التفاح عرفت عزوفا من طرف الفالحين خالل السنوات املاضية نظرا 

 .اعيه دون اعتماد قوانين حمائية مثلما تفعل غالبية البلدانلالستيراد املفتوح على مصر 

في  30قنطار بأنواعه املختلفة محققا نسبة نمو بلغت  750.000وبلغ إنتاج التفاح في والية باتنة خالل السنة الفارطة 

واحدة ما بين ثالثة شجرة تنتج ال 500.000، علما أن عدد األشجار املثمرة بلغ أكثر من 2015املائة مقارنة بإحصائيات 

 .إلى أربعة قناطير
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 4500وزارتا الصناعة والطاقة تضبطان شروط إطالق املناقصة.. وطاقة املشروع ستصل 

 ميغاواط

 )الفجر(سنوات  3رسميا.. وسيرى النور خالل ” ديزارتيك”الحكومة تعيد إطالق مشروع 

 

 ”بهم لتجسيده كشركاء عودة ديزارتيك بصيغة جديدة واردة.. واألملان مرحب”بوشوارب: 

كشف أمس وزير الطاقة نور الدين بوطرفة عن إعادة بعث املشروع الضخم ديزارتيك إلنتاج الكهرباء من الطاقة 

 .ميغاواط 4500الشمسية، مشيرا أن كل من وزارة الطاقة والصناعة تحضران إلطالق مناقصة املشروع بطاقة 

تركة الجزائرية األملانية، أمس، بفندق األوراس ي بالعاصمة، أن إطالق وأضاف بوطرفة على هامش انعقاد اللجنة املش 

سيتم بعد صدور بنوده في الجريدة الرسمية ليتم إطالق املناقصة الخاصة باملشروع بعد ” ديزارتيك”املشروع الضخم 

بوشوارب إمكانية  . من جهته، لم يخف وزير الصناعة واملناجم عبد السالم2020ذلك على أن يتم تجسيده فعليا آفاق 

عودة مشروع ديزارتيك بصيغة جديدة داع األملان إلى أن يكونوا شريكا فعاال للجزائر في هذا املشروع الكبير. كما دعا 

وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب إلى تجسيد املزيد من االستثمارات األملانية املنتجة في الجزائر، مؤكدا بأن 

كا اقتصاديا هاما لتطوير الصناعة في الجزائر. وقال بوشوارب خالل أشغال اللجنة أن الجزائر ترى في أملانيا تعتبر شري

أملانيا شريكا اقتصاديا هاما ولذلك ندعوه إلى املزيد من اإلستثمارات والتواجد في السوق الجزائرية. وبعد أن عبر عن 

، أكد بوشوارب بأنه تم األخذ بعين 2011جنة املختلطة فيارتياحه لتطور مستوى التعاون بين البلدين منذ تأسيس الل

اإلعتبار كل اآلراء واملالحظات التي تقدم بها الجانب األملاني خالل أشغال اللجنة من أجل ترقية التعاون بين الجزائر 

موسة إلى نتائج ملوأملانيا في كل املجاالت. كما أشار الوزير إلى الجدية التي ميزت اإلجتماعات املغلقة بهدف الوصول 

إن الجدية والصراحة اللتين ميزتا األعمال ”تفتح للعالقات االقتصادية الثنائية آفاقا واسعة. وقال في هذا الخصوص 

دليل بأن العالقات الثنائية بين البلدين على السكة الصحيحة وتتعمق أكثر فأكثر من دورة إلى أخرى لتشمل أوجها 

، وصف نائب وزير االقتصاد والطاقة األملاني يووف كارل باكماير، الجزائر بالبلد ومن جانبه”. جديدة من التعاون 

الصديق الذي تجمعه مع أملانيا شراكة مثمرة، معتبرا بأن أشغال اللجنة ستفض ي إلى مشاريع استراتيجية مفيدة 

ن رغبة بالده في املساهمة في تنويع كما عبر املسؤول األملاني ع .للطرفين من شأنها تعزيز العالقات الثنائية في املستقبل

االقتصاد الجزائري عن طريق خلق عدة صناعات جديدة وتوفير مناصب الشغل وتكوين الشباب الجزائري. ومن أهم 

القطاعات التي تهم الجانب األملاني، الشراكة في قطاعات الطاقة ومشاريع التطوير الصناعي وكذا مشاريع الهياكل 

ر الذي أكد بأن العديد من املؤسسات األملانية ترغب في ولوج السوق الجزائرية، السيما بعد القاعدية، حسب باكماي

تحسن مناخ اإلستثمار بطريقة جيدة في الفترة األخيرة. وأضاف بأن هدف الشراكة التي نطمح إليها هو تلبية حاجيات 

ش االجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم البلد في مختلف املجاالت من خالل تحقيق مشاريع مشتركة سويا. وعلى هام

بين الشركة األملانية هنكل وشركة أسميدال إلنتاج مبيدات الحشرات. كما وقع بوشوارب وباكماير على محضر اجتماع 

  .اللجنة املشتركة السادسة

 

 

 

 بوطرفة بخصوص مناقصة الطاقات املتجددة

 )املساء(ننتظر صدور املرسوم في الجريدة الرسمية 
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األملاني أن اإلعالن  -علن وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة أمس، على هامش أشغال منتدى رجال األعمال الجزائري أ

 .عن املناقصة املتعلقة بالطاقات املتجددة سيتم مباشرة بعد صدور املرسوم الخاص بها في الجريدة الرسمية

 3ميغاواط، على شكل  4000يتم التحضير لها تخص إنتاج  وأوضح أن املناقصة األولى من نوعها في هذا املجال، والتي

 .ميغاواط للواحد، مع اشتراط تطوير املستثمر للصناعة في الطاقات املتجددة 1350مشاريع بطاقة 

 بوشوارب يحضر لدفتر شروط جديد

 املساء()أملانيا مهتمة بتصنيع قطع الغيار في غليزان 

ير لدفتر شروط جديد يحدد شروط وكيفيات االستثمار في مجال صناعة تعكف وزارة الصناعة واملناجم على التحض

قطع غيار السيارات بالجزائر، والذي يأتي بعد ذلك الخاص بتركيب السيارات، في الوقت الذي يستأثر هذا املشروع 

ئر ابتداء من زاالتي ستنطلق في إنتاج سياراتها بالج« فولسفاغن»والشركة األملانية « سوفاك»اهتمام وكيل السيارات 

 .شهر جوان املقبل

جاء ذلك في تصريح لوزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب خالل ندوة صحفية مشتركة، عقدها مع نائب وزير 

االقتصاد والطاقة األملاني يووف كارل باكماير ـ على هامش االجتماع السادس للجنة املختلطة الجزائرية ـ األملانية املنعقد 

 «سوفاك»األوراس ي، مشيرا إلى أن الشريكين بفندق 

أبديا اهتمامهما لتوسيع نشاطهما إلى صناعة قطع غيار السيارات، التي سيتم تركيبها في مصنع غليزان « فولسفاغن»و

 .مليون دوالر 170أنواع من السيارات، تحمل عالمة املصنع األملاني بتكلفة تقدر بـ  4الذي ينتظر أن ينتج 

اللجنة املشتركة، أشار بوشوارب إلى دراسة كل القطاعات مع وضع إطار مناسب لكل قطاع، مؤكدا على فيما يتعلق ب

راكة بين في عالقات الش« قفزة نوعية»معالجة املشاكل التي كانت تعرقل تطور املشاريع الثنائية مما سيسمح بتحقيق 

  .البلدين

سنتين في حين سيجتمع فوج عمل مختلط كل سنة لتقييم  على هذا األساس، تم االتفاق على عقد أشغال اللجنة كل

  .التوصيات التي أفضت إليها االجتماعات الثنائية ومن ثمة تجسيدها ميدانيا لتسهيل األمور على كافة املؤسسات

شهر املقبلة كما أشار الوزير إلى وجود العديد من املشاريع التي هي قيد الدراسة بين الجانبين، وينتظر التوقيع عليها في األ 

تحسن التعاون االقتصادي بين البلدين في مجاالت  -دون إعطاء تفاصيل عن طبيعتها، مما يعكس ـ حسب بوشوارب 

الطاقة والتجهيزات والبنى التحتية والبتروكيمياء، قصد الوصول إلى هدف التنويع االقتصادي، الذي كثيرا ما يركز 

جهة  الوزير أعرب من تفليقة في خطاباته للخروج من تبعية املحروقات. عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بو 

أخرى عن نجاح اللقاء كونه ساهم في مناقشة كل القضايا االقتصادية بين الجزائر وأملانيا السيما في املجال الصناعي، 

  .«البتروكيمياوت كانيكية وكذا فيتبقى شريكا تقليديا بالنسبة للجزائر خاصة في القاعدة الصناعية املي»مضيفا أن أملانيا 

 أملانيا تقدم مقترحا للجزائر لتوسيع قاعدة الخدمات

نائب الوزير األملاني يووف كارل باكماير جدد من جانبه رغبة حكومة بالده في دعم استثمارات الطرف األملاني في الجزائر، 

ما في رفع إنتاجيتها في العديد من القطاعات، السي مضيفا أن املؤسسات األملانية مستعدة ملرافقة املؤسسات الجزائرية

  .في مجال الهياكل القاعدية والطاقة

في هذا الصدد، كشف املسؤول األملاني عن اقتراح تقدمت به الحكومة األملانية لنظيرتها الجزائرية تتضمن توسيع 

 .البنى التحتية واملشاريع الطاقويةقاعدة الخدمات التي يمكن ألملانيا اإلسهام بها في مجاالت أخرى السيما في 

 

 :«املساء»املستثمرة األملانية أنيتا كالوس لــ 

 لدينا املال واإلمكانيات ونريد فقط تسهيالت 
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ال األملانية، انييتا كالوس، عن اهتمامها بتوسيع مج« كناوف»أكدت مستثمرة أملانية في مجال البناء واملمثلة لفرع شركة 

شيرة في تصريح لنا أنها متمسكة بلقاء املسؤولين الجزائريين من أجل تقديم تسهيالت أكبر، النشاط في الجزائر، م

بالقول إنه ال املال وال اإلمكانيات تحول دون توسيع االستثمار في الجزائر، بل بتقديم املزيد من الدعم للمستثمرين 

، رب من وزير الصناعة واملناجم، عبد السالم بوشوارباألملان . املستثمرة األملانية لفتت انتباهنا عندما أصرت على التق

 لدينا املال وكل اإلمكانيات ما نريده فقط هو تقديم»األملانية، مخاطبة إياه  -بعد رفع أشغال اللجنة املشتركة الجزائرية 

 .«تسهيالت لنا

صنعة للجبس فلوروس من حصص الشركة امل ٪ 50ما نسبته  2006األملانية سنة « كناوف»لإلشارة، اشترت شركة 

وباستقرارها في الجزائر أصبحت تلبي احتياجات سوق التصنيع.  .2010قبل أن تستحوذ على حصصها بالكامل سنة 

وفرضت كناوف نفسها كشريك مفضل في مهن البناء وكنقطة اتصال واحدة في جميع مراحل التصميم والتنفيذ.تقدم 

ة الرطبة واألنظمة الجافة مجموعة من الحلول التقنية والجمالية في كناوف بفضل خبرتها وتوسعها في تشكيلة األنظم

     .إطار تلبية حاجيات املهنيين واملستهلكين دون اإلخالل بالبيئة

 فيما تحّضر الوزارة مناقصة دولية الستغالل الطاقة الشمسية

 )واج(شروط جديدة تفرض التصنيع في الجزائر 

سالم بوشوارب، أمس، أن الحكومة صادقت منذ أسابيع قليلة على نص يحدد قال وزير الصناعة واملناجم عبد ال

املجمد حاليا مع الشريك « ديزرتيك»خارطة جديدة الستغالل الطاقة الشمسية وذلك في رده على سؤال حول مشروع 

 .األملاني، على هامش انعقاد اللجنة املشتركة الجزائرية األملانية

ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية  4.000مناقصة وطنية ودولية إلنتاج  م إطالق الوزير أوضح أن الجزائر تعتز  

وفق دفتر شروط جديد، مشيرا إلى أن املؤسسات األملانية بإمكانها املشاركة في هذه املناقصة وفق النظرة الجديدة التي 

 .تنص على أن يكون التصنيع في الجزائر

عت مع
ّ
أملانيا على إعالن نوايا مشترك حول شراكة أملانية جزائرية في مجال الطاقة خاصة  لإلشارة كانت الجزائر قد وق

الطاقات املتجددة، يرتكز على عدة نقاط أهمها تنويع مزيج الطاقة والتوسع في استخدام الطاقات املتجددة خاصة 

ر الذي تلعبه في تغطية الطلب الشمسية وطاقة الرياح، على غرار إبراز أهمية كفاءة استخدام الطاقة مستقبال والدو 

املحلي على الكهرباء، بالنظر إلى التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم. وتراهن أملانيا في هذا اإلطار على تصدير 

  .خبراتها في تطبيق تحول استخدام الطاقة وخبرة الشركات األملانية

شركة وبنكا أملانيا توسعت فيما  12، على أيدي نواة تضم 2009جويلية  13لإلشارة فإن املشروع أطلق من ميونيخ في 

هيئة وشركة وبنكا، من بينها شركة سيفيتال. محللون أرجعوا العراقيل التي عطلت إنجاز هذا املشروع الذي  18بعد إلى 

مليار  560شركة عاملية إلى أسباب فنية تتعلق بالتكلفة الباهظة للمشروع، حيث تقدر تكلفة إنجازه بـ 20يضم نحو 

مليار أورو، إلى جانب أنه يحوي تكنولوجيا جد متطورة تتمثل في استخدام محركات ذات جودة  400دوالر، أي ما يوازي 

عالية. كما تمت اإلشارة إلى أن االنطالق الفعلي في تجسيد هذا املشروع يبقى مرهونا بمدى قدرة الطرف األوروبي على 

ولوجيا، في الوقت الذي ال تمتلك حاليا على مزايا تنافسية في مجال الطاقات تمكين الجزائر من حيازة هذه التكن

   .املتجددة

نظرا للتكنولوجيا العالية التي يجب  2050سنة أي بحلول  40يتطلب قرابة « ديزرتيك»تنفيذ  أهل القطاع يرون أن 

تقاسم املنافع لالنخراط في مسعى  على الجزائر أن تتمكن من حيازتها، وكذا نجاح التفاوض مع أوروبا على قاعدة

  .الشراكة على أساس تحقيق األمن الطاقوي بين ضّفتي املتوسط في مجال الطاقة البديلة
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 نوك /مالية وتأميناتب
 

 :غلق ملف مكاتب الصرف نهائيا.. لوكال

 )الشروق أونالين(2017سنصرف احتياطي "الدوفيز" بحذر.. وأسعار الدينار ستستقر في 

ظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بأن الحكومة ستتعامل بحذر مع احتياطي الصرف الذي بلغ مع نهاية ديسمبر أكد محاف

مليار دوالر، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة القائمة على ضبط عملية االستيراد ستسمح بتراجع ملحوظ  114الفارط، 

 .في استهالك العملة الصعبة

للجنة املختلطة الجزائرية األملانية، الثالثاء، بفندق األوراس ي، بأن أسعار الدينار وقال محمد لوكال، على هامش أشغال ا

، وباملقابل فصل نهائيا في ملف فتح مكاتب صرف بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا امللف مغلق 2017ستعرف استقرارا سنة 

 .في الوقت الراهن

 

 :اإلقتصاد األخضر إلستغالل النفايات اقتصاديا.. والي

 )الشروق اونالين(طط وطني لحماية املدن من الفيضاناتمخ

رافع وزير املوارد املائية والبيئة، عبد القادر والي، الثالثاء، لصالح االقتصاد األخضر الذي يتبناه قطاع البيئة ضمن 

اكل شإستراتيجية شاملة تسعى إلحداث حركة مواطنة حول قضايا البيئة، تجعل من املواطن شريكا يساهم في حل م

البيئة من خالل مشاريع شراكة مع الحركة الجمعوية واملؤسسات قصد التوصل لتأسيس حركة اقتصادية انطالقا من 

 .مختلف عمليات استرجاع النفايات

ودعا الوزير الوالة واملجالس املنتخبة إلى ضرورة مرافقة املؤسسات، وجمعيات املجتمع املدني في مجال تنفيذ البرامج 

لتي يعتمدها قطاع البيئة، حيث يواصل القطاع عصرنة طرق ومناهج رسكلة النفايات، خاصة على والسياسات ا

مستوى مراكز الردم التقني بما يسمح إستغالل النفايات في مجال الطاقة، حيث وقف الوزير على عملية انطالق مشاريع 

لى مستوى مراكز الردم، إذ تعتمد هذه استثمارية عبر والية مستغانم تعنى بمسائل ذات صلة بمعالجة النفايات ع

املعالجة في بدايتها على عملية الفرز انطالقا من األحياء السكنية، حيث سيتم االنطالق في املشروع بداية من املفرغة 

  .مفرغة عشوائية 27العمومية لبلدية بوقيراط، على أن تتم العملية على مستوى 

طاع البيئة الذي يعاني من عدة اختالالت، كشف والي، في زيارته إلى وفي سياق تصحيح اإلستراتيجية الوطنية لق

مستغانم، عن مخططات وطنية هامة، تهتم بتحصين املدن من الفيضانات من خالل مشاريع تصحيح مجاري األودية. 

لهشة بيئية اأما في مجال التحكم في تدفق املياه القذرة والصناعية، فقد أعرب الوزير عن قلقه من خطورة األوضاع ال

نقطة سوداء عبر املدن  1400التي تجتاح عدة مناطق من الوطن سواء تعلق األمر باملناطق الساحلية، أين تم إحصاء 

الساحلية التي تعاني شواطئها من تلوث مياه البحر في ضوء تدفق املياه املستعملة، حيث سيتم قريبا تفعيل مخطط 

نقطة سوداء تتعلق بتلوث  240ا على مستوى املدن الداخلية، تم إحصاء حوالي وطني ملعالجة هذه املياه املستعملة، أم

مياه األودية ستخضع قريبا للمعالجة في إطار مخطط وطني يرمي إلى إعادة االعتبار لألودية باعتبارها فضاءات للراحة 

 .والتنزه لفائدة العائالت
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 شراكة وتعاون 
 

 ()الخبر ! تبون يطمئن السفيرة األمريكية

 

استقبل وزير السكن والعمران واملدينة وزير التجارة بالنيابة عبد املجيد تبون اليوم الثالثاء سفيرة الواليات املتحدة 

األمريكية بالجزائر جوان بوالشيك حيث تطرقا آلفاق التعاون االقتصادي بين البلدين وللمشاريع االستثمارية املشتركة 

  حسب ما جاء في بيان للوزارة.

الل اللقاء الذي يندرج في إطار "تعزيز روابط الصداقة القوية التي تجمع البلدين أشاد الطرفان بمستوى العالقات وخ 

 يان.خاصة ما تعلق منها بالتبادل التجاري" وفق الب  القائمة بين الجزائر والواليات املتحدة األمريكية في مختلف املجاالت

ات األخيرة الخاصة بتنظيم االستيراد ال تؤثر على مستوى التعامالت التجارية بين في هذا الصدد ابرز الوزير أن اإلجراء 

    البلدين بل تهدف إلى تنظيم رخص االستيراد مع ترشيد فاتورة الواردات موازاة مع حماية املنتوج الوطني واملستهلك.

وبيين جزائر والواليات املتحدة وشركائها األور كما عبر تبون عن "التزام الجزائر بتنفيذ االتفاقيات اإلستراتيجية بين ال 

 والعمل على تعزيزها وتطويرها".

ورحب أيضا بالعمل املشترك بين البلدين إلنشاء مشاريع استثمارية مشتركة تسمح للجزائر بتقليص الواردات ما يعود  

 أيضا بالنفع على الطرفين وفق البيان.

شروع أوضح تبون أنه تم "ال  حصري الستخدام العالمات واملنتجات األمريكية"وردا على التماس السفيرة "حق االمتياز ال 

 في إعداد نصوص تنظيمية وقانونية تسمح بممارسة هذا النوع من النشاط التجاري".

تطرق الطرفان إلى إمكانية مشاركة املؤسسات األمريكية في إنشاء    والعمران واملدينة  و فيما يخص قطاع السكن 

 ختلطة جزائرية أمريكية في إطار التشريعات والتنظيمات الجزائرية املعمول بها في مجال االستثمار.مؤسسات م

 
 

  تجارة
 

 يقظة إعالمية
 

 )واج(تنصيب لجنة متابعة  :تكافؤ الفرص في اعتالء مناصب املسؤولية

ة الثالثاء، بأنه سيتم تنصيب لجنقضايا املرأة، السيدة مونية مسلم ،اليوم   أكدت وزيرة التضامن الوطني و األسرة و

 قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص تولي النساء ملناصب املسؤولية.

مراقبة  متابعة و   قائلة " قمنا بتنصيب هذه اللجنة من أجل  و صرحت السيدة مسلم عبر القناة الثالثة لإلذاعة الوطنية

 يق مبدا تكافؤ الفرص فيما يخص تولي النساء ملناصب املسؤولية في كل قطاع".على مستوى كل قطاع مدى تطب

الذي كرس مبدأ تكافؤ الفرص   2016 تنصيب هذه اللجنة بعد التعديل الدستوري لسنة   و أوضحت الوزيرة بأنه تم

 تولي مناصب املسؤولية.  في مجال
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أكثر فأكثر لقطاعات نشاط متعددة و كذا الحياة   اقتحام الى "  و في هذا اإلطار ،دعت الوزيرة النساء الجزائريات

 في املجتمع". السياسية، من أجل فرض وجودهن اكثر 

و استرسلت قائلة " أوجه نداءا للنساء من أجل أن يكن حاضرات بأعداد كبيرة ضمن األحزاب السياسية و االنخراط 

 في النضال" .

ت في حرب التحرير الوطنية و قاومت اإلرهاب خالل العشرية السوداء من الوزيرة بأن املرأة الجزائرية شارك  و ذكرت

أجل الحفاظ على الديمقراطية و الجمهورية، معتبرة بأن " املكاسب التي تتمتع بها املرأة الجزائرية اليوم هي بمثابة تقدير 

 و عرفان من طرف الرئيس بوتفليقة".

و املشاركة القوية في هذه  2017ماي  4يات على الترشح لتشريعيات و في هذا السياق ،حثت الوزيرة النساء الجزائر 

 االنتخابات.

 
 


