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 الفتتاحيةا
 )الجزائر اليوم(سالل ينصب لجنة متابعة وتطوير االستثمارات

اليقظة املكلفة بمتابعة وتطوير االستثمارات  مارس، على تنصيب لجنة 13أشرف الوزير األول عبد املالك سالل، االثنين 

يرة التي عقدت األخ ودعم املكتسبات في هذا املجال، والتي تم االتفاق بشأنها خالل الثالثية نعاش االستثمار والهادفة إلى إ

 .مارس الجاري بعنابة 6في 

عمليات االستثمار واقتراح كل الوسائل والسبل  وتتولى هذه اللجنة التي وضعت تحت إشراف الوزير األول، مهام متابعة

تثمار على أن لالس ستثمار، وكذا استباق كل العراقيل التي يمكهها أن تواجه السياسة الوطنيةاال  املمكنة لتطوير عملية

التسهيلية وفق ما جاء في الصفحة الرسمية ملصالح الوزير  تكون اللجنة تفاعلية من اجل اقتراح الحلول والعمليات

 .التواصل االجتماعي فيسبوك األول على شبكة

واملعلومات املتعلقة باالستثمار ومحيط  يات اللجنة، جمع ومعالجة وتحليل املعطياتويضيف املصدر، أن من صالح

التغييرات و  الفعالة ملحيط االستثمار وشروط انجاز املشاريع عالوة على مالحظة التطورات االستثمار واملراقبة واملتابعة

 .سنة التي تكون محل تبادل بين الوالياتواملمارسات الح في ميدان االستثمار وعراقيل االستثمار وإنشاء املؤسسات

العامين لوزارات الداخلية والجماعات املحلية واملالية  وتضم اللجنة التي يرأسها الوزير مدير ديوان الوزير األول واألمناء

لصناعة اوالسياحة و  والفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري باإلضافة إلى وزارة تهيئة اإلقليم والصناعة واملناجم

 االستثمار واملدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، إلى التقليدية واملدير العام للوكالة الوطنية لتطوير 

استحداثها واملوقع مؤخرا من طرف  رئيس الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية حسب القرار املتضمن جانب

 .الوزير األول 

 .م سحب ملف االستثمار من يد وزير الصناعة واملناجموبتنصيب اللجنة، سيت

اريع العقارية من طرف الواليات وتمويل املش وستحرص اللجنة على التحليل الدوري لبنك املعطيات املتعلق بمنح املوارد

وتصنيفها تبعا  اانجازه االستثمارية قيد االنجاز واملشاريع االستثمارية التي لم يتم الشروع في من طرف البنوك واملشاريع

معطيات أخر بإمكانه املساهمة في تحسين الرؤية في ميدان  للعراقيل و الصعوبات التي واجهتها كما تحلل كل بنك

 .االستثمار

عراقيل و واستباق ال  االستثمار وسبل تطويره وتقوم اللجنة أيضا بإعداد تقارير تحليلية وتحذيرية دورية حول وضعية

 .والعمليات املشجعة على تحسين مناخ االستثمار وفق مصالح الوزير األول  اءاتفرص االستثمار واإلجر 

 
 الجزائر اليوم() بالجزائر ريل القادم فجلسات اإلنتاج الوطني منتصف أ

ات الصنوبر بالعاصمة الجزائر، الستعراض القدر  تنظم الجزائر منتصف أبريل القادم، لقاءا وطنيا لإلنتاج الوطني بنادي

 .الشركات اإلنتاجية الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص تتوفر عليهاالحقيقية التي 

عبد املالك سالل، سيكون فرصة للتعرف  وكشف مصدر حكومي رفيع، أن اللقاء الهام الذي سيشرف عليه الوزير األول 

الحلول و  زراعة والخدماتالجزائر في مجال اإلنتاج في جميع القطاعات مهها الصناعة وال على اإلمكانات التي تتوفر عليها

 .عليها البالد في مجال التصدير التكنولوجية واملواد األولية والنصف املصنعة والقدرات التي تتوفر 
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تحتاج إلى دعم إضافي والقطاعات التي  وأضاف املصدر أن اللقاء الهام سيمكن الحكومة من معرفة القطاعات التي

لقادرة على التصدير، مع استعراض املعوقات التي تعترض املؤسسة ا بلغت مرحلة التشبع والقطاعات التنافسية

 .واحتياجات التمويل وإدخال حلول جديدة في مجال الهندسة املالية الجزائرية،

د األزمة املالية واالقتصادية التي تمر بها البال  وتقرر تنظيم الجلسات في إطار السعي على إيجاد الحلول الناجعة ملواجهة

 وبحث فرص لتنويع االقتصاد الوطني وترشيد الواردات، بمشاركة وزارات التجارة من جراء تراجع أسعار النفط

املختلفة ورؤساء مؤسسات من مختلف  والصناعة والفالحة والسياحة واملالية واملوارد املائية وهيئات التشغيل

 .القطاعات

التي عقدت بعنابة عن رغبة الحكومة في خفض  ذكر أن الوزير األول عبد املالك سالل كان أعلن خالل الثالثية األخيرةي

 .2016مليار دوالر في  45، مقابل 2017 مليار دوالر في 30الواردات إلى 

 نحـو إعــادة تفعيــل االتحــاد النقابــي لعمال املغــــــرب العربــي من الجزائــر

 )وقت الجزائر( د وممثل العمال التونسيينخالل اللقاء الذي جمع حدا

العام التونس ي للشغل نور الدين الطبوبي،  تباحث رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد واألمين العام لالتحاد

نظمة م االتحاد النقابي لعمال املغرب العربي، لبناء تصور شامل وكامل يسمح بتأسيس إمكانية إحياء وإعادة تفعيل

  .نقابية حقيقية

لقاء صحفي نشطه على هامش الزيارة التي  شدد األمين العام لالتحاد العام التونس ي للشغل نور الدين الطبوبي، خالل

 رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد وبحضور األمين العام للمركزية النقابية يقوم بها إلى الجزائر، بدعوة من

النقابية املغاربية، تعزيز دور االتحاد  ركة ما بين املنظماتعبد املجيد سيدي السعيد، على أهمية وضع لجان مشت

 .املستويين اإلقليمي والدولي النقابي لعمال املغرب العربي على

لعمال املغرب العربي لبناء تصور شامل  إحياء وإعادة تفعيل االتحاد النقابي“وقال الطبوبي، إنه تم بحث كيفيات 

 .”قية، يكون لها تأثير إيجابي في املحافل اإلقليمية والدوليةحقي وكامل يسمح بتأسيس منظمة نقابية

، مؤكدا واالتحاد العام للعمال الجزائريين فرصة للتطرق للتعاون والتنسيق بين نقابته -حسب الطبوبي-كما كان اللقاء 

 تقبال،مشتركة مساقتصادية وبشرية قادرة على املساهمة في إنشاء سوق مغاربية  أن الجزائر وتونس تتمتعان بقدرات

ارة املؤسسات واتحاد الصناعة والتج مضيفا أنه اتفق بذات املناسبة على تنظيم لقاءات مشتركة ما بين منتدى رؤساء

ملناسبة ا النقابيتين للبلدين، لدراسة العوائق واإلشكاليات املطروحة وإيجاد الحلول  التونس ي، باإلضافة إلى املركزيتين

 .لها

تطرف الصعيد األمني وفي محاربة الفكر امل وأشاد الطبوبي بمستوى العالقات التاريخية بين الجزائر وتونس، السيما على

ملستوى ا الوطني الشعبي في حماية الحدود بين البلدين، مثّمنا دعم الجزائر لتونس على واإلرهاب، منّوها بدور الجيش

 .االقتصادي، ال سيما في مجال السياحة

 دالت نمو إنتاج السياراتمع

 )املساء( الجزائر تتصدر الدول اإلفريقية

 42بإجمالي  %117.1بها قدرت بـ الجزائر صدارة الدول اإلفريقية في معدل نمو إنتاج السيارات الذي شهد زيادة إحتلت

 رب في املرتبةسيارة، في حين جاء املغ 348ألفا و 19، والذي قدر بـ 2015 سيارات، مقارنة بحجم إنتاجها في 8ألفا و

سيارات، مقارنة بإنتاج العام ما قبل املاض ي  106ألفا و 345، بإجمالي %19.7الثانية بمعدالت نمو إنتاج السيارات بـ 

 .مركبة 337ألفا و 288والذي بلغ 
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ألفا  36 بإجمالي %0.6بنسبة نمو ال تتجاوز  ، جاء املركز الثالث ملصر «املال»وفق ما ورد في املوقع العربي االقتصادي 

 .ألف مركبة 36والبالغ  2015بإنتاج  ، مقارنة2016وحدة خالل  230و

ألف  901بإجمالي  %7.9العام املاض ي بنسبة  كما سجل املوقع ارتفاع معدل إنتاج السيارات في القارة السمراء خالل

 .وحدة 291ألفا و 835، والبالغ إجماليها 2015واملركبات املنتجة في  سيارة، مقارنة بحجم السيارات 628و

 94.98بإجمالي  %4.5بنسبة بلغت  2016خالل  وتمت اإلشارة إلى ارتفاع إجمالي السيارات املصنعة في جميع دول العالم

 مليون مركبة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن املنظمة 90.84والذي بلغ  2015 مليون وحدة، مقارنة بإنتاجها خالل

 .«OICA» العاملية ملصنعى السيارات

 615ألف مركبة، مقابل  599لتسجل  %2.7 رصد تراجع معدالت اإلنتاج والتصنيع بجنوب إفريقيا بنسبة« املال»موقع 

 540تونس في تجميع أي سيارة خالل العام املاض ي، رغم تمكهها من تصنيع  ، فيما فشلت2015سيارة خالل  658ألفا و

 .خالل العام ما قبل املاض ي سيارة

 

 )الجزائر اليوم(  مارس 20توزيع حصص استيراد املوز االثنين 

استيراد املواد الخاضعة لنظام الحصص،  ، أن اللجنة التقنية الخاصة بدراسة حصصكشفت مصادر من وزارة التجارة

 .مدى مطابقة امللفات الخاصة بحصة املوز  مارس، لدارسة 18اجتمعت اليوم السبت 

 ءبالنيابة عبد املجيد تبون، الذي ألح خالل اللقا ، إن اللجنة اجتمعت برئاسة وزير التجارة”الجزائر اليوم“وقال مصدر 

 .الشروط املحدد األسبوع املاض ي والذي نشر مضمونه على موقع الوزارة على التقيد الحرفي بدفتر 

التي ال تتقيد باستيراد الحصص  وشدد عبد املجيد تبون، يضيف املصدر على ضرورة إبعاء املؤسسات والشركات

 نزير على تطهير الشعبة من الدخالء واملضاربيأكثر التزاما، كما حرص الو  املمنوحة لها في الوقت ومنحها إلى شركات أخرى 

تحكم إطار السعي للحد من املضاربات وال والشركات التي ال تستورد من املصدر وتكتفي باالستيراد من الوسطاء وهذا في

 .والحد من نزيف العملة الصعبة الجيد في نشاطات التجارة الخارجية

دج عند املستهلك الههائي وعلى  250إلى  180وأضاف املصدر أن الوزير ألح على ضرورة أن ال يتجاوز سعر املوز معدل 

 .رمضان املعظم ضرورة تزويد السوق قبل حلول شهر 

 .مارس 20وأشار املصدر إلى أن إعالن نتائج دراسة امللفات من اللجنة التقنية سيعلن عهها االثنين 

 

 

 )واج(نيجرسالل بنيامي: آفاق تعاون جديدة بين الجزائر و ال

تميزت زيارة العمل التي قام بها الوزير األول عبد املالك سالل إلى نيامي و التي أختتمت اليوم الجمعة، بالتأكيد على 

حول مجمل املسائل التي تخص املنطقة و كذا فتح آفاق تعاون جديدة في عدة مجاالت بغية  تقاسم وجهات النظر 

 ية.النيجر -تجديد الصداقة و األخوة التي تطبع العالقات الجزائرية

عد النيجري العطائه الب-و أعرب الوزير األول بهذه املناسبة عن استعداد الجزائر لتقديم دفع جديد للتعاون الجزائري 

 الذي يستحقه بالنظر إلى اإلمكانيات املتوفرة في مختلف املجاالت.

ية و ييم شامل للعالقات الثنائو أشار إلى أن انعقاد الدورة األولى للجنة املشتركة الكبرى تعد بمثابة فرصة إلجراء تق

 إبراز آفاق جديدة من شأنها أن تقدم دفعا قويا لهذا التعاون.

http://www.aps.dz/ar/algerie/40955-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
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كما أكد السيد سالل في نفس السياق أن انعقاد هذه الدورة "تعكس االرادة املشتركة ملنح بعد جديد للعالقات الثنائية 

عاون يجب أن يشمل جميع القطاعات قصد تطوير النيجرية و طابعا استراتيجيا"، مشيرا إلى أن هذا الت-الجزائرية

 الشراكة البراغماتية من خالل تعزيز قدرات اإلدماج و التكامل املرجوة سواء على الصعيد اإلقليمي أو القاري.

النيجري املنعقد على هامش أشغال الدورة األولى للجنة املشتركة -و دعا السيد سالل خالل منتدى األعمال الجزائري 

املتعاملين االقتصاديين الجزائريين و النيجرين إلى العمل من أجل تكريس اقتصاد تسيره قواعد مثلى و يكافح الكبرى، 

 األسواق املوازية و شبكات التهريب األخرى التي تضر باقتصاد البلدين.

د رة" تقديم دفع جديكما دعا متعاملي البلدين إلى االنتقال إلى مرحلة أخرى في مجال املبادالت التجارية، مبرزا "ضرو 

 النيجرية.-للعالقات االقتصادية الجزائرية

 توقيع تسع اتفاقات تعاون  

توقيع لالنيجري، توجت أشغال الدورة األولى للجنة املختلطة الكبرى با-وبغية تقديم آفاق جديدة للتعاون الجزائري  

 و مذكرات تفاهم تخص العديد من قطاعات النشاط. على تسع اتفاقات

يقض ي بانشاء مجلس لالعمال الجزائري النيجري، كما تم التوقيع على مذكرة   و تم التوقيع بهذه املناسبة على اتفاق

 تفاهم حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال.

الطرفان الحريصان على تعزيز تعاونهما في مجال تكوين أعوان الشرطة، على توقيع اتفاقية مزدوجة بين املدرسة واتفق 

التطبيقية للشرطة بالصمعة واملدرسة الوطنية للشرطة والتكوين الدائم بنيامي، إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم 

ية العامة للشرطة الوطنية للنيجر لتدعيم التعاون في مجال الشرطة، بين االدارة العامة لالمن الوطني الجزائري واملدير 

 إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال االتصال.

وفيما يخص قطاع األشغال العمومية، تم التوقيع على بروتكول اتفاق بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لألشغال 

 النيجري. العمومية و مركز تطوير األشغال العمومية

 الجزائري واملخبر الوطني لألشغال العمومية و البناء  وقد وقع أيضا على بروتكول بين املخبر املركزي لألشغال العمومية

 للنيجر.

و ثمن السيد سالل خالل تدخله "النتائج البالغة األهمية" التي توصلت اليها اللجنة مشيرا إلى ان "الكثير من اآلفاق" 

االنفتاح التي تنتهجها الدولتان"، داعيا املتعاملين و كذا املؤسسات العمومية إلى تطوير التعاون  ارتسمت بفضل رؤية

 بين البلدين بصفة اكبر.

 تأمين املناطق الحدودية 

و أشار السيد سالل إلى أن مسؤولي البلدين أعطوا أهمية خاصة لتأمين املناطق الحدودية، باعتباره "جسرا لترقية  

" إال أنه يواجه "عراقيل أمنية متعددة"، داعيا إلى استراتيجية مشتركة ملكافحة التعاون املتكاملالصداقة و األخوة و 

 ن في املنطقة.الالأم

بنيامي التي سمحت بالتأكيد على  2015و ذكر الوزير األول بانعقاد الدورة الخامسة للجنة الثنائية الحدودية في يوليو 

أهمية مثل هذه اإلستراتيجية التي يجب أن توفر الظروف املواتية لترقية التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية في هذه 

 املنطقة.

ول أهمية "استكمال املشاريع الثالثة املهيكلة التي باشرها البلدان أي الطريق العابر للصحراء و أنبوب و أبرز الوزير األ 

الغاز العابر للصحراء و خط األلياف البصرية العابر للصحراء، معتبرا أن أن هذه املشاريع "لدى إنجازها ستفض ي إلى 

 على البلدان األخرى للقارة".نتائج مربحة ليس فقط في اقتصاد البلدين بل تنعكس أيضا 

http://www.aps.dz/ar/algerie/40959-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85
http://www.aps.dz/ar/algerie/40959-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85
http://www.aps.dz/ar/algerie/40941-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://www.aps.dz/ar/algerie/40941-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
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و  ،اطالق اسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على شارع بنياميو تميزت زيارة السيد سالل إلى النيجر ب

 ذلك عرفانا للجزائر و للرئيس بوتفليقة "ملساندتهما القضايا العادلة والثابتة للقارة اإلفريقية".

 )واج( النيجيري البعد الذي يستحقه-الجزائر مستعدة إلعطاء التعاون الجزائري 

أكد الوزير األول عبد املالك سالل اليوم الخميس بنيامي أن الجزائر "مستعدة" لبذل كل الجهود من أجل إعطاء التعاون 

  النيجيري البعد الذي يستحقه.-الجزائر

اللجنة  التي تم االرتقاء بها إلى مصف " النيجيرية املشتركة-اشغال اللجنة الجزائريةقاها عند افتتاح وفي الكلمة التي أل

جزائر مستعدة لبذل كل الجهود من أجل إعطاء أوضح السيد سالل أن "ال  املشتركة الكبرى" بقرار من رئيس ي البلدين

 النيجيري البعد و املحتوى اللذين يستحقهما".-التعاون الجزائري 

في هذا الصدد، أشار السيد سالل الى أن هذا االجتماع " يعقد في الوقت الذي تسجل فيه العالقات الثنائية ديناميكية 

 مدعم و تضامن فعال". نوعية تتميز بتكثيف تبادل الزيارات و تشاور سياس ي

من جهة أخرى، صرح السيد سالل أن هذه الطبعة " تمنح فرصة إلجراء تقييم شامل لعالقاتنا الثنائية و تحديد آفاق 

 جديدة من شأنها إعطاء دفع أكبر لتعاوننا عمال بتوجيهات رئيس ي الدولتين".

 النيجيرية بعدا جديدا-لعالقات الثنائية الجزائريةكما أوضح الوزير األول أن هذه الدورة " تجسد عزم مشترك إلعطاء ا

و طابعا استراتيجيا" معتبرا أن هذا التعاون " يجب أن يشمل جميع امليادين املمكنة بشكل يسمح للبلدين بتطوير شراكة 

 براغماتية من خالل تعزيز قدرات االندماج و التكامل املرجوة سواء على الصعيد اإلقليمي أو القاري".

 
اتفاقات و مذكرات تفاهم بين الجزائر والنيجر ضمن اللجنة املختلطة بين  9الــــتوقيع على 

 )واج(البلدين

وقعت الجزائر والنيجر نهاية االسبوع بنيامي على تسعة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم املنبثقة عن أشغال الدورة 

 جرية. الني-األولى للجنة املختلطة الكبرى الجزائرية

 وتراس الوزير األول عبد امللك سالل مراسيم التوقيع مناصفة مع نظيره النيجري بريجي رافيني .

قض ي ي  النيجيري على اتفاق  ووقع املدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد شامي وموس ى سيدي محمد

 بانشاء مجلس لالعمال الجزائري النيجيري .

ى مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال من طرف الوزيرة هدى كما تم التوقيع عل

 ايمان فرعون ووزيراالتصال واالقتصاد الرقمي النيجيري ساتي مايغوش ي.

مي امزدوجة بين املدرسة التطبيقية للشرطة بالصمعة واملدرسة الوطنية للشرطة والتكوين الدائم بني  ووقعت اتفاقية

  من قبل وزير الداخلية والجماعات املحلية نوردين بدوي ونظيره النيجيري محمد بازوم.

كما وقع نفس املسؤولين مذكرة تفاهم بين االدارة العامة لالمن الوطني الجزائري واملديرية العامة للشرطة الوطنية 

 للنيجير لتدعيم التعاون في مجال الشرطة.

لتامين االجتماعي تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون من قبل وزير الشؤون املغاربية و وفي مجال العمل والتشغيل وا

    االتحاد االفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية النيجيري ابراهيوياكوبو.

ة والطفل الى جانب التوقيع على مذكرة كما قام املسؤوالن بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال حماية وترقية املرا

 تفاهم في مجال االتصال.

http://www.aps.dz/ar/algerie/40953-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://www.aps.dz/ar/algerie/40953-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://www.aps.dz/ar/economie/40916-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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ركز تطوير العمومية و م لألشغال التقنية للرقابةوتم التوقيع باالحرف االولى على بروتكول اتفاق بين الهيئة الوطنية 

 مساهل و وزير التجهيزات النيجيري قاض ي عبدوالي.  االشغال العمومية النيجيري من طرف

مومية واملخبر الوطني لالشغال الع الجزائري  العمومية لألشغالالوزيران أيضا على بروتكول بين املخبر املركزي  وقد وقع

 و البناء للنيجر.

محضر الدورة األولى للجنة الكبرى   بريجي رفيني  ومن جهتهما وقع الوزير األول عبد املالك سالل و نظيره النيجيري 

 املختلطة الجزائرية النيجرية.

ان النتائج التي توصلت اليها اللجنة بالغة االهمية مشيرا الى ان اللجنة العليا   اوضح سالل في تدخله في ختام األشغال

 الكثير من اآلفاق فتحت بفضل رؤية انفتاح تنتهجها الدولتان"حيث أن  املختلطة باشرت"انطالقة واعدة" 

االقتصادية"دعا السيد  العالقات لترقيةال أعمال البلدين وبعد ان سجل ان سلطات البلدين "تنتظر الكثير من رج

   التعاون بين البلدين بصفة اكبر. لتطوير  العموميةسالل هؤالء املتعاملين و كذا املؤسسات 

 تطوير عالقاتهما فيها كالصحة.  واشار في هذا الصدد الى وجود بعض القطاعات التي يمكن للجزائر و النيجر

وتفليقة عبد العزيز ب الجمهورية رئيس اسم اطالقبة عن "تشكراته للسلطات النيجرية التي قررت واعرب سالل باملناس

 في نيامي".  على شارع

للنتائج  'حققت نجاحا كبيرا بالنظر   ومن جهته اوضح بريجي بان الدورة األولى للجنة الكبرى املختلطة الجزائرية النيجرية

 يزت سيرها".املتوصل اليها و اجواء االخوة التي م

 على أرض الواقع".   وسجل بان "املسؤولية اصبحت اآلن كبيرة النه يتعين ترجمة االتفاقيات التي ابرمناها

 )واج( سالل يتحادث مع رئيس وزراء النيجر بنيامي

-تحادث الوزير األول عبد املالك سالل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النيجر بمناسبة إنعقاد الدورة األولى للجنة الجزائرية

 يني.النيجرية املشتركة الكبرى، اليوم الخميس بنيامي مع نظيره النيجري بريجي راف

وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون املغاربية و االتحاد اإلفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل و وزير 

الداخلية و الجماعات املحلية نور الدين بدوي و وزيرة البريد و تكنولوجيات االعالم و االتصال هدى إيمان فرعون و 

 أعضاء من الحكومة النيجرية.

ان إلى سبل و وسائل تعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر وسبل ترقيته إلى مستوى و نوعية العالقات وتطرق الطرف

 السياسية التي تربط بين البلدين.

 )واج( "النيجر: مجاالت التعاون "جد متنوعة-الجزائر

ري بريجي رافيني اليوم الخميس نيامي أن مجاالت التعاون بين الجزائر و النيجر "جد متنوعة" صرح الوزير االول النيجي

 داعيا الى تنشيط املبادالت بين البلدين الجارين.

وأكد الوزير االول النيجيري عند افتتاح أشغال الدورة االولى للجنة املختلطة لعليا أن مجاالت التعاون بين البلدين 

 أن انعقاد هذه الدورة فرصة اضافية لبعث التعاون الثنائي الثري"."جد متنوعة" و 

الى أن "انعقاد هذه الدورة   وأضاف أن "الجزائر و النيجر تحذوهما االرادة قوية في تعزيز و تنويع هذا التعاون" مشيرا

امن و يخية لألخوة و التضالروابط التار   سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين اللذين تقوم عالقاتهما على أساس

 حسن الجوار".

 القضايا االقليمية و   من جانب آخر، أبرز السيد بريجي "التشاور الوثيق و التوافق الكامل في مواقف البلدين حول 

تقرار و االس  و املساهمة في ترقية السلم و األمن  الدولية و كذا التزامهما بالعمل معا من أجل تحقيق األهداف املشتركة

 التنمية في القارة االفريقية". و 
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-و أضاف الوزير األول النيجيري أن هذه الدورة هي مرحلة "لدراسة عدة مشاريع تتعلق بإنشاء مجلس أعمال نيجيري 

جزائري و التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجاالت العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي و اتفاق تعاون في 

 مجال االتصال".

 

 (واج) النيجري: سالل يدعو إلى اقتصاد يكافح األسواق املوازية و التهريب-منتدى األعمال الجزائري 

دعا الوزير األول عبد املالك سالل اليوم الخميس بنيامي، املتعاملين االقتصاديين الجزائريين و النيجرين إلى العمل من 

 اقتصاد "تسيره قواعد مثلى" و يكافح األسواق املوازية و التهريب.أجل تكريس 

النيجرية -الجزائرية  و أكد السيد سالل في تدخله لدى افتتاح منتدى رجال األعمال للبلدين املنعقد بمناسبة اللجنة

أنه أن مثلى و من ش اقتصاد تسيره قواعد  املشتركة الكبرى قائال "فيما يخص االستراتيجية، نحن في أمس الحاجة إلى

 يكافح األسواق املوازية و التهريب الذي يضر باقتصاد البلدين".

كما دعا متعاملي البلدين إلى "االرتباط" بهذه النظرة و الوثوب إلى مرحلة أخرى في مجال املبادالت، مبرزا "ضرورة" 

 ن تغفل أي مجال".النيجرية التي ال ينبغي أ-تقديم دفع جديد للعالقات االقتصادية الجزائرية

وأشار السيد سالل مخاطبا املتعاملين الجزائريين و النيجرين إلى أن استكمال الطريق العابر للصحراء "من شأنه أن 

  يسهل املبادالت التجارية بين الجزائر و النيجر حيث ال ينبغي أن تبقى حالته على ماهي عليه حاليا".

لس رجال األعمال الجزائريين و النيجيريين يعكس التصور الجديد الذي وأضاف في هذا الصدد أن "إنشاء قريبا ملج

نسعى كما قال إلى إعطائه لعالقاتنا اإلقتصادية التي من شأنها أن ترتقي إلى مستوى اإلمتياز الذي يميز العالقات 

 السياسية بين البلدين".

بلده  مجال اإلستمثار التي توفرها النيجر" معتبرا أنوأبرز من جهته رئيس الوزراء النيجيري بريجي رافيني "التسهيالت في 

  يتوفر على فرص أعمال كثيرة في مختلف قطاعات النشاط على غرار املناجم و الطاقة و الصناعة و الفالحة...".

وأشار رئيس الوزراء النيجيري إلى أن بلده "وضع إجراءات تنظيمية مشجعة لألعمال" ذاكرا على سبيل املثال "حرية 

 لوج األسواق العمومية" إلى جانب استعداد السلطات النيجيرية ملرافقة املتعاملين الجزائريين في مشاريعهم".و 

ويشارك عشرات املتعاملين في أشغال منتدى األعمال الجزائري النيجيري الذي يناقش امكانيات اإلستثمار في مختلف 

 القطاعات و آفاق التعاون الجديدة بين البلدين.

 )واج( سالل يحضر عرضا حول مشاريع مؤسسات جزائرية في النيجر 

 املشاريع  حضر الوزير األول عبد املالك سالل الذي يقوم بزيارةعمل إلى النيجر يوم األربعاء في نيامي عرضا حول 

 .الجزائرية التي تقوم بانجازها مؤسسات جزائرية في شمال هذا البلد

جرى بإقامة سفارة الجزائر بالنيجر للوزير األول باالطالع على مدى تقدم شطر الطريق العابر  وسمح هذا العرض الذي

  .الغوس( الذي يعبر هذا البلد-للصحراء )الجزائر

وحسب التوضيحات التي قدمت للوزير سيتم "االنتهاء من أشغال الشطر النيجري من هذا املشروع الذي يمتد على 

  ."2018كلم في ديسمبر  220طول 

النيجري املكلف بانجازاملشروع إلى تسريع وتيرة األشغال من اجل -وفي هذا الصدد، دعا السيد سالل املجمع الجزائري 

  .تمكين هذه املنطقة من االستفادة من االندماج االجتماعي و االقتصادي الذي سينجم عن هذا املشروع الضخم

باكس، فرع تابع ملجمع سوناطراك املكلفة باستكشاف النفط على واستمع الوزير األول بعد ذلك إلى عرض ملؤسسة سي

  .عقدا مع املجمع النيجري لتقاسم اإلنتاج 2015املستوى الدولي والتي وقعت في شهر أوت 
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وصرح السيد بومغار الهادي مسؤول بهذه الشركة بهذه املناسبة قائال: "نحن حاليا في مرحلة التحضير ونعتزم الشروع 

 ".2017تنقيب في نوفمبر في مرحلة ال

 

 

 

 بحضور الوزير األول عبد املالك سالل

 )الشروق أونالين(تسمية شارع في نيامي باسم الرئيس بوتفليقة في النيجر

 

م رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وجرت مراسم هذه التسمية تم أمس، تسمية شارع بنيامي عاصمة النيجر باس

بحضور الوزير األول عبد املالك سالل ونظيره النيجري بريجي رافيني اللذان ترأسا مناصفة نهار أمس، أشغال الدورة 

 .النيجرية املختلطة الكبرى -األولى للجنة الجزائرية

كلم قد اصدره رئيس جمهورية النيجر  1.3تسمية هذا الشارع الذي يمتد على وأوضح عمدة نيامي بهذه املناسبة أن قرار 

 .محمدو ايسوفو

وأبرز املسؤول ذاته أن عالقات الصداقة و األخوة التي تربط الشعبين مشيرا إلى التاريخ الذي يتقاسمه الجزائريون 

تنميته الثقافية واالجتماعية و  والنيجريون. كما أوضح أن الجزائر لم تتوقف قط عن مرافقة النيجر في مسار 

 .االقتصادية

عرفانهم للجزائر و للرئيس بوتفليقة اللذين لطاملا ساندا القضايا العادلة للقارة “وأعرب املسؤولون املحليون عن 

 .”اإلفريقية

 

 )واج( انات املالية والتجارية للمؤسسات في متناول البنوك عبر بوابة رقميةالبي

وقعت جمعية البنوك واملؤسسات املالية اليوم االربعاء بالجزائر مع املركز الوطني للسجل التجاري على بروتوكول اتفاق 

ونية "سجل ية عبر البوابة االلكترتتمكن بموجبه البنوك من الولوج الى املعلومات املالية والتجارية للمؤسسات االقتصاد

 كوم".

ووقع على االتفاق املدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري, محمد سليماني ورئيس جمعية البنوك و املؤسسات 

املالية، بوعالم جبار، بحضور وزير املالية حاجي بابا عمي و وزير السكن و العمران و املدينة وزير التجارة بالنيابة، عبد 

 ملجيد تبون و الوزير املنتدب لالقتصاد الرقمي و عصرنة االنظمة املالية، معتصم بوضياف.ا

و يحدد هذا البروتوكول طرق االشتراك و االكتتاب في البوابة االلكترونية "سجل كوم" من طرف البنوك و املؤسسات 

 املالية.

ية للتجار )شخصية معنوية و طبيعية( و التي تشمل كما تمكن البوابة االطالع عبر شبكة االنترنت على القائمة الوطن

مليون مسجل في السجل التجاري و كذلك على البيانات املالية للشركات و النشرة الرسمية لالعالنات  1ر7على اكثر من 

 القانونية.

ي جيل فويمكن ايضا من خالل البوابة الدخول الى قاعدة املعطيات لقائمة النشاطات االقتصادية الخاضعة للتس

 السجل التجاري و أيضا البطاقية الوطنية للتسميات واألسماء التجارية.

و تسمح هذه اآللية الجديدة للبنوك واملؤسسات املالية من التحقق من زبائهها ومراقبة افضل مللفات تمويلهم عن طريق 

 البنوك.
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وأوضح السيد سليماني ان االتفاقية هي "تعاون من اجل الوقاية ضد التصريحات الكاذبة في اطار مكافحة الفساد", 

 مشيرا الى ان "هذه الخطوة ستساهم في بروز إقتصاد وطني شفاف".

 رعة".عليها بسكما أفاد ان االمر يتعلق "بعملية ديناميكية وتفاعلية و موثوقة بما ان املعلومة محينة ويتم الحصول 

تعد "قفزة نوعية" الفتا الى أن استعمال "سجل كوم" من طرف البنوك   بدوره أكد السيد جبار أن االلية الجديدة

 واملؤسسات املالية سيقلص فترات معالجة طلبات القروض مع تحسين نوعية الخدمة.

للبنوك بالتواصل مع قواعد البيانات وأضاف ان هذه املبادرة تأتي في اطار عملية العصرنة الشاملة التي سمحت 

 الخاصة بادارتي الضرائب و الجمارك.

وفي هذا السياق افاد السيد جبار ان جمعية البنوك و املؤسسات املالية ستوقع قريبا على اتفاقيات مع الصندوق 

دفوعة الوطني للعطل املو الصندوق   الوطني للتامينات االجتماعية و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير االجراء

االجر و البطالة الناتجة عن سوء االحوال الجوية لقطاعات البناء و االشغال العمومية و الري ما يسمح للبنوك بالولوج 

 إلى قواعد بياناتها.

 

 )واج( صيدلة : التوقيع على اتفاقيتين لالستفادة من قروض بنكية وإدماج الشباب

العاصمة على اتفاقيتين مع كل من بنك   زائروقعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص يوم السبت بالج

نكية الوكاالت الصيدالنية من االستفادة من قروض ب  التنمية املحلية والوكالة الوطنية للتشغيل تهدف االولى الى تمكين

 االختصاصات التي لها عالقة بالصيدلة في مناصب عمل.  والثانية الى إدماج الشباب العاطل عن العمل واملتكون في

لبنك   وقد تم التوقيع على هاتين االتفاقيتين على هامش األيام الصيدالنية العاشرة من طرف الرئيس املدير العام

ية للصيادلة الوطن  التنمية املحلية, محمد كريم, واملدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل, الطاهر شعالل, ورئيس النقابة

 الخواص, مسعود بلعمبري.

على   إلى "مساعدة الصيادلة الخواص --حسب الرئيس املدير العام لبنك التنمية املحلية--األولى  وتهدف اإلتفاقية

باملواد   االستفادة من قروض بنكية تساهم في عصرنة وتحسين عمل الصيدلي وتلبية احتياجاته من ناحية التموين

 الصيدالنية".

بغية   العمل واملتكون في اختصاصات لها عالقة بالصيدلة وترمي االتفاقية الثانية الى "مساعدة الشباب العاطل عن

ديدة ج  إدماجه في فضاء منهي يسمح له باإلستفادة من منصب عمل مدعم من جهة وإعطائه فرص تكوين في إطار مهن

 من جهة أخرى".

 شاب على مستوى والية 450وأوضح السيد شعالل أن هذه العملية تعتبر "نموذجية" حيث سيستفيد مهها 

 كمرحلة أولى في انتظار توسيعها إلى الواليات األخرى مستقبال.  الجزائر

الوطنية   ورحب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة من جهته باملساعدة التي تلقتها النقابة من جانب البنك والوكالة

لك سيسمح الى ذ  ", مشيرافي "تطوير قطاع الصيدلة بما يساهم في خدمة املريض --مثلما قال--للتشغيل والتي ستساهم 

 منصب شغل بالصيدليات الخاصة. 2000بتوفير أزيد من 

وكشف السيد بلعمبري من جانب آخر عن إنشاء مجلس علمي يضم ممثلين عن النقابة ومختصين في طب األورام 

 تحسين التكفل باملصابين بالسرطان.  بهدف

لتوزيع, ا  تيراد األدوية وتشجيع الصناعة املحلية وتحسينوفي مجال الصناعة الصيدالنية, أكد على أهمية ترشيد اس

ي تساهم ف  مشيرا الى عزم الصيادلة الخواص على "اقتحام مجال الصناعة الصيدالنية من خالل إنتاج وحدات صغيرة

 تشجيع اإلنتاج املحلي وسد احتياجات املواطنين من هذه املادة الحيوية".
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الوطني   منه يخص اإلنتاج 40دواء,  140وجود "ندرة في السوق الوطنية لقرابة  وفي ذات السياق, سجل رئيس النقابة

 برامج االستيراد ال   أخرى تتعلق باألدوية املستوردة", مؤكدا أن "التخفيض من كمية األدوية املستوردة أو تأخر 100و

 تقع على عاتق مسؤولية الصيدلي".

 

 )واج(ي عوامل داخلية وراء بطء نمو االقتصاد الجزائر 

نشطها يوم الخميس بالجزائر العاصمة الفارق بين   أبرز املختص في االقتصاد و الوزير السابق حميد تمار خالل ندوة

املستوى الضخم لالستثمارات العمومية منذ السبعينات و نسبة النمو االقتصادي و هو فارق أرجعه إلى عوامل داخلية 

 قبل أن تكون خارجية.

ألطروحة موسومة "آثار الصدمة النفطية: رهانات إستراتيجية" تم تقديمها باملدرسة   و أوضح السيد تمار لدى تحليله

الوطنية لإلدارة أن "املبادئ و االلتزامات التي تم التعهد بها في النصوص املؤسسة للجزائر املستقلة قد وضعت االستقالل 

 ى كمعايير أساسية للتكوين و النمو االجتماعي و بالتالي النمو االقتصادي للبالد".و املساواة االجتماعية في الدرجة األول

 و يفسر هذا املسعى ملاذا تميزت اختيارات الحكامة االقتصادية في الجزائر بدور الدولة و مركزية القرار.

ر البترول الذي أدى ارتفاع كما يرى السيد تمار أنه إلى جانب هذا العامل الداخلي هناك عوامل خارجية على غرار سع

 ببقاء الوضع على حاله و هو األمر الذي عرقل بروز االقتصاد الجزائري.  سعره ملدة طويلة

و لدى رده على أسئلة طرحها طلبة املدرسة الوطنية لالدارة اعتبر السيد تمار ان الحكامة في اقتصاد انتقالي يجب أن 

 و اإلصالح و بين التنافسية و التضامن و بين السوق و الدولة. تحقق ثالثة توازنات مهمة : بين االستقرار 

كما يرى أنه ردا على هذه التناقضات الثالثة التي تحدد طريق الحكامة اختارت جميع الحكومات التي تداولت على 

 السلطة البحث عن االستقرار االجتماعي و تعزيز التضامن و املساواة االجتماعية و تعزيز حضور الدولة.

كما أوضح أن التسيير االقتصادي املركزي قد "برهن على محدوديته" مستدال في ذلك بإحصائيات تبرز نسبة االستثمار 

لتستقر عند  2005-2000خالل الفترة  %31من الناتج الداخلي الخام خالل السبعينات و  % 40ر6العمومي التي بلغت 

 .%2ر5( لتبلغ اليوم 1979-1974) %7( و 1994-1984) %0ر2ين هذه النسبة منذ ذلك الوقت ولكن بنسبة نمو تتراوح ب

و لتحقيق نمو دائم ال يخضع نوعا ما لتقلبات أسعار البترول أوص ى الوزير السابق بتشجيع االستثمارات األجنبية 

 املباشرة في الجزائر و لكن مع "إحاطتها" بنسيج من الشركات الصغيرة و املتوسطة املحلية من أجل ضمان نقل

 للتكنولوجيا.

 كما دعا أيضا إلى تركيز اإلصالح على التنمية اإلقليمية في مسعى لتنويع االقتصاد من اجل تحقيق نمو دائم.

 )واج( شلغوم يتطرق إلى الشراكة الجزائرية البولونية في إنتاج مسحوق الحليب

 

ار يقوم بزيارة عمل إلى بولونيا مع كبتباحث وزير الفالحة و التنمية الريفية والصيد البحري عبد السالم شلغوم الذي 

املسؤولين البولونيين حول موضوع تطوير الشراكة الثنائية سيما في إنتاج مسحوق الحليب حسبما أفاد به بيان للوزارة 

 يوم الخميس.

 و أوضح ذات املصدر أن السيد شلغوم قد اتفق مع كاتبة الدولة بوزارة التنمية االقتصادية يادفيغا ايميليفتش

 على"إنشاء شراكة جزائرية بولونية إلنتاج مسحوق الحليب".

 كما تحادث وزير الفالحة مع نظيره البولوني كريستوف لورجيال.

حول "مختلف جوانب التعاون في املجال الفالحي و التكوين و تبادل  -حسب الوزارة-و تمحورت املحادثات بين الجانبين 

 املعلومات" بين البلدين.
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لغوم قد أكد أن الحكومة تنوي القيام بانتاج مسحوق الحليب في الجزائر من اجل تقليص الواردات من وكان السيد ش

 هذه املادة الفالحية.

من مسحوق الحليب لكن األمر يتعلق بالشروع  % 100و أضاف "انه ليست لدينا النية في تغطية احتياجات البالد 

 بجدية في إنتاجه حتى و لو بكميات صغيرة".

 )واج( قانون الجمارك ينشر في الجريدة الرسمية

قانون الجمارك الذي يهدف إلى عصرنة وإصالح إدارة الجمارك وفقا ملتطلبات التحوالت  11نشر في الجريدة الرسمية رقم 

 الجديدة للمحيط الدولي وتوجيهات النموذج االقتصادي الوطني الجديد.

إلى تبني املفاهيم املرسخة في  1998واملعدل سنة  1979املؤرخ سنة  07-79ويهدف هذا النص املعدل واملتمم للقانون 

 االتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.

وتشكل ترقية املهمتين االقتصادية واألمنية للجمارك االمتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية حيث تحرص إدارة 

مع فرض احترام املطابقة واملعايير   سة محفوظا من ممارسات اإلغراق والتقليدالجمارك على ضمان مناخ سليم للمناف

. 

وتعزز بهذا النص املهمة األمنية من خالل دعم النصوص املتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه سواء تعلق األمر بالسالح 

جارة د د و التصدير غير املشروعين و كل تو كذا بالنسبة لتبييض األموال و االستيرا  أو العملة الصعبة أو املواد الخطيرة

 تمس باألمن العمومي مثل املواد النووية و املشعة و املتفجرات.

وحسب القانون يلتزم أعوان الجمارك بواجب التحفظ على أسرار مهنتهم كما يجب عليهم االمتناع حتى خارج عملهم 

 املنهي حتى بعد إنهاء مهامهم. عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر 

خاصة البنوك واملؤسسات املالية مع توسيع مجال   وتم تحديد فئات األشخاص والجهات املعنية التي لها "حق االطالع"

 تدخل إدارة الجمارك إلى جميع األشخاص املؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكالء لدى الجمارك.

تدعيم األحكام املتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خالل وضع   ويتم في مجال احضار ووضع البضائع لدى الجمارك

تروني وإدراج التصريح املوجز عن الطريق االلك  آليه للتتبع في مجال النقل البحري عبر اإللزام بتحديد هوية املرسل إليهم

 خاصة في حالة سرقة أو ضياع البضائع.  تودع املؤقت والناقلإضافة إلى تحديد املسؤولية بين مستغل املس

أما في مجال اإليداع الجمركي فيحدد القانون حاالت اإليداع للبضائع وتم تسهيل العملية بإدخال نظام اإلعالم اآللي في 

        إلى جانب التكفل بحاالت البضائع رهن اإليداع الخاصة باملسافرين.  مجال تسيير اإليداع

أما في حالة إتالف البضائع تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية إلجراء اتالف البضائع املعمول التكفل 

بتكاليف هذه العملية مع التأكيد على أن الترخيص باإلتالف يمنح من طرف القاض ي على شكل أمر قضائي وتحديد 

 إجراءات تنفيذ هذا األمر.

ع على طول الساحل والنقل من مركبة إلى أخرى حدد نص القانون قائمة البضائع التي وبالنسبة لعمليات نقل البضائ

يمكهها املكوث في املستودع بما فيها املستوردة من طرف غير املقيمين مع الترخيص إلجراء عمليات وضع الوسم على 

 ديد نوع هذه الحاجة وحدودها.دون تح  البضائع داخل املستودعات والتي ينبغي أن تكون ل "حاجة اقتصادية حقيقية"

( أشهر ملنح "رفع اليد" على الكفالة املوضوعة على مستوى مصالح الجمارك وكيفيات 06وحدد نص القانون أجل ستة )

حساب فوائد القرض املنصوص عليه في قانون الجمارك كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع لالستهالك مع التكفل 

 املختصة. بحاالت اللجوء إلى املخابر 

يلزم القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع املحررة بالعملة األجنبية مقابل منح   وفي شقه املتعلق باملسافرين

 إدارة الجمارك إمكانية إجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغالل قواعد البيانات.
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ملبالغ املستحقة إلى إدارة الجمارك نقدا أو بأية وبخصوص الحقوق الجمركية والرسوم ينص القانون على امكانية دفع ا

 وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه اآلجال.  وسيلة دفع أخرى مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم املستحقة

 ويستهدف نص القانون أيضا إعادة هيكلة آليات املراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل املخاطر وتكثيف

 عمليات البحث واملراقبة السيما فيما يخص مراقبة املسافرين.

أما في الشق املتعلق باإلجراءات فينص القانون على الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك بالطريق االلكتروني بدال 

 عن االستعمال اليدوي الحالي.

عملية "إعادة هيكلة معمقة" ستمس العديد وهو ما يعكس   وخصص نص القانون مجاال معتبرا للمنازعات الجمركية

 من الجوانب وذلك انطالقا من مراجعة تعريف "الجريمة الجمركية".

وتم في هذا اإلطار توسيع طرق إثبات الجرائم إلى وسائل القانون العام األخرى بما فيها "وسائل اإلثبات االلكتروني" 

 وإثراء بيانات محاضر الحجز واملعاينة والنص.

هذا القانون الجهة املعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية عندما يتعلق األمر بالتحقيقات ويخول 

كما يمنح لرئيس املحكمة إمكانية ترخيص بيع وسائل النقل املحجوزة في إطار مكافحة التهريب وكذا كل   الجمركية

 استثنائية.  بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط

قانون من اشتراط الضمانات على األجانب وغير املقيمين لتشمل املخالفات الجمركية على غرار الجنح ودعم كما وسع ال

 سلطات أعوان الجمارك في مجال تبليغ دعاوى املتابعة للجرائم الجمركية.

تمم دل واملتم اعتماد "مسؤولية الشخص املعنوي" نظرا العتماد هذا املفهوم في القانون املع  وبخصوص املسؤوليات

لقانون العقوبات وإعادة تحديد مسؤولية الوكالء لدى الجمارك والكفالة وربان السفن وربان الطائرات ومسؤولية 

 إدارة الجمارك حول التعويض على وضعيات الحجز غير املؤسس.

وإعادة تصنيف وفي سياق تحسين أداء أعوان الجمارك تم إعادة إدراج مفهوم "التواطؤ" ضمن املخالفات الجمركية 

 بعض املخالفات حسب درجة خطورتها وتسقيف مبالغ بعض الغرامات.

تلزم اإلدارة بنشر املادة اإلحصائية والتشريعات   وفي مجال تدعيم حقوق مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية

نازعات ت إلى القيام بإجراءات املوإعالم املرتفقين عن األسباب التي أد  والتنظيمات الجمركية عن طريق الوسائل املالئمة

 مع تمكيههم من القرارات القبلية حول اإلجراءات الجمركية وعناصر احتساب الحقوق والرسوم.

يكرس القانون أيضا مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن التي سيتم تكويهها 

         وتحديد طرق عملها عن طريق التنظيم.

يمنح هذا النص إدارة الجمارك إمكانية ابرام اتفاقيات تعاون مع املتدخلين في سلسلة االمداد   املجال الدولي  وفي

م مع إلزام إدارة الجمارك بتقدي  للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر قصد تحسين املراقبة الجمركية

 ارة الخارجية الى املصالح املعنية.املعلومات التي تحوزها في مجال التج

 

 )واج( نحو مراجعة النظام األساس ي لصندوق ضمان قروض املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

كشف املدير العام للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة بوزارة الصناعة و املناجم عبد الغني مبارك اليوم الخميس بالجزائر 

 ؤسسات الصغيرة و املتوسطة سيتم مراجعته قريبا من طرف الحكومة.قروض امل  بأن النظام األساس ي لصندوق ضمان

بأن الحكومة ستدرس  الجزائر -مراسيم توقيع اتفاقية بين هذا الصندوق و بنك السالمو أوضح السيد مبارك خالل 

قريبا مرسوما جديدا يؤطر نشاط هذا الصندوق بعد االنتهاء من مشاورات على مستوى مختلف القطاعات الوزارية 

 بخصوص هذا النص.

http://www.aps.dz/ar/economie/40947-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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بمراجعة النظام األساس ي لصندوق ضمان قروض املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و إعادة هيكلته  -حسبه -ويتعلق األمر

و تعزيز قدراته لضمان فعالية أكبر في املرافقة املالية للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في إطار القانون التوجيهي الجديد 

 ير املاض ي من طرف البرملان.لترقية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة املصادق عليه في ينا

و في هذا الخصوص أوضح ذات املسؤول بأن ضمانات الصندوق لن تكون بعد اآلن محصورة في قروض االستثمار 

 املوجهة إلطالق املؤسسات الصغيرة و املتوسطة بل ستتعداها لتشمل قروض االستغالل خالل جميع مراحل نشاطها.

حاجة إلى تمويالت خالل جميع مراحل تطورها و ليس فقط في مرحلة اإلطالق. وقال "املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ب

و لهذا فإن صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغيرة و املتوسطة سيوسع نطاق تدخله ملرافقة هذا النوع من 

 املؤسسات في مشاريعها التطويرية و التوسعية".

عل منه واحدا من أكبر العراقيل التي تواجهها املؤسسات و ال يحظى منح قروض االستغالل باهتمام كبير وهو ما يج

 الجزائرية.

مليون دج. و  100كما يقر املرسوم الجديد الذي سيسير هذا الصندوق رفع املبلغ األقص ى للضمان املحدد حاليا عند 

سيد ة حسب الينتظر أيضا إعادة رسملة الصندوق لتعزيز قدراته املالية في مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسط

 مبارك.

 1.833حتى فبراير املاض ي  2004و منح صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغيرة و املتوسطة منذ إنشائه في أبريل 

 مليار دج. 50ر26ضمانا للقروض بقيمة إجمالية تعادل 

لقطاع البناء و األشغال العمومية و باملائة  27باملائة من هذه القروض نحو قطاع الصناعة مقابل  59وقد تم توجيه 

 باملائة لقطاع الفالحة و الصيد البحري. 1باملائة لقطاع الخدمات و  13الري و 

مر الذي األ   بالحجم و الشكل الحالي للصندوق   حسب ذات املسؤول  و يفسر هذا املبلغ "الضعيف" للضمانات املمنوحة

 أوجب مراجعة نظامه األساس ي.

ندوق ضمان قروض املؤسسات الصغيرة و املتوسطة مدعو لتعزيز تعاونه مع كافة املؤسسات البنكية و أكد مبارك أن ص

 واملالية الناشطة في الجزائر )بنوك و شركات رأس املال االستثماري و القرض اإليجاري و رأس مال املخاطرة(.

لدى "بنك  صندوق ضمان القروض يقدم ضمانات للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة الزبونة 

)واج(السالم  

الجزائر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة -واملتوسطة و بنك السالم  وقع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة

على اتفاقية تمكن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الزبونة لدى هذا البنك الخاص من االستفادة من ضمانات هذا 

 الصندوق.

قع عليها املدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة عبد وتحدد هذه االتفاقية التي و 

الجزائر ناصر حيدور، شروط و أنماط منح ضمانات صندوق ضمان القروض -الرؤوف خالف و نظيره لبنك السالم

ن طرف وحة مللمؤسسات الصغيرة و املتوسطة لتغطية تمويالت القروض الخاصة بالعقار و قروض االستثمارات املمن

 هذا البنك الخاص لصالح املؤسسات الصغيرة و املتوسطة.

وأشار السيد خالف إلى أن االتفاقية مع هذا البنك الذي يعمل وفق الشريعة اإلسالمية سيمكن من منح ،للمؤسسات 

 الصغيرة و املتوسطة، مجموعة منتجات مالية متنوعة و مكيفة مع احتياجاتها.

سب ذات املسؤول إلكمال التركيب املالي ملشاريع املؤسسات من خالل منح ضمانات قروض وتأتي هذه االتفاقية، ح

 للبنوك التجارية.
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وأكد من جهته السيد حيدور أن هذه االتفاقية ستعزز قدرات بنكه على مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

باملائة من الرقم اإلجمالي لتمويالت بنك  70ت يمثل الجزائرية في انجاز مشاريعها االستثمارية، مؤكدا أن تمويل املؤسسا

 الجزائر.-السالم

و وضع  2002وتتمثل املهام الرئيسية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة الذي أنش يء سنة 

تحت وصاية وزارة الصناعة و املناجم، تسهيل حصول املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على تمويالت املشاريع 

االستثمارية من خالل منح ضمانات و دعم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة التي لديها مشاكل الحصول على القروض 

 البنكية مباشرة و املبادرة بكل مشروع شراكة مع الهيئات الناشطة في إطار ترقية و تطوير هذه الفئة من املؤسسات.

باملائة من مجموع تمويل االستثمار  80املؤسسة العمومية إلى ويمكن أن تصل نسبة التغطية املالية التي تقدمها هذه 

 مليون دج. 100املمنوح من طرف بنك و لكن بسقف ب

وبلغت نسبة التغطية املمنوحة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة لصندوق 

 مليون دينار. 250لتمويالت املمنوحة لسقف بباملائة من مجموع ا 60)برنامج بالشراكة مع االتحاد األوروبي(،   ميدا

الجزائر بلغ عدد البنوك املتعاقدة مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات -وبهذه االتفاقية التي وقعت مع بنك السالم

 بنكا عموميا و خاصا. 19  الصغيرة و املتوسطة

 

اعة )اإلذسوناطراك تنش ئ أول محطة للطاقة الشمسية لتموين حقل بترولي بالطاقة الكهربائية 

 الوطنية(

 

أشغال أول محطة للطاقة الشمسية   عطت شركة سوناطراك و شريكتها االيطالية إيني اليوم السبت إشارة انطالقأ

خاصة بحقل بترولي و يتعلق األمر بالحقل النفطي بير الرباع الشمالي )ورقلة( مسجلة بذلك أول خطوة لالنتقال نحو 

  لشركة النفط الوطنية.   ابعةالتموين الكهربائي بالطاقة الشمسية للحقول النفطية الت

و قد قام الرئيس املدير العام لسوناطراك أمين معزوزي و املدير املنتدب لشركة إيني كالوديو ديسكالزي معا بوضع 

ير دراع لب  الحجر األساس لهذه املحطة للطاقة الشمسية من أجل إنتاج جزء من االحتياجات الكهربائية للحقل النفطي

 غله مجمع سوناطراك و أجيب التي تعد فرعا من شركة إيني.الشمالي الذي يست

صدده استراتيجي أكد ب  و يتعلق األمر باملحطة األولى للطاقة الشمسية التي تنجز بين سوناطراك و إيني وهو مشروع

 دالرئيس املدير العام لشركة البترول الوطنية انه سيتضاعف من خالل مواقع أخرى لإلنتاج النفطي بغية اقتصا

 كميات كبيرة من الغاز.

 الشمسية" .  و أوضح معزوزي خالل ندوة صحفية "إننا نسعى إلى جعل جميع حقول سوناطراك تعمل بالطاقة

لوحة شمسية و تتربع على مساحة  32000ميغاواط حوالي  10بير رباع الشمالي التي تبلغ طاقتها   و ستستعمل محطة

 مليون متر مكعب سنويا من الغاز. 6قتصاد ما يوازي هكتار محاذية لهذا الحقل و ستسمح با 20

ويتضمن هذا املشروع إنشاء مخبر "ذكي" للبحث قريب من املحطة مخصص للطاقات املتجددة من اجل تطوير و اختبار 

  تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقات املتجددة في الظروف العادية و حتى القصوى للجنوب الجزائري.

يجسد إرادة  2016نوفمبر   25وع املندرج ضمن إطار التعاون بين إيني وسوناطراك من خالل اتفاق كما أن هذا املشر 

 الشركتين في التعاون كذلك في مجال ترقية و تطوير الطاقات املتجددة.

ة سنة يكتس ي أهمي 50من   في هذا الصدد أشار ديسكالزي إلى أن التعاون بين شركته و سوناطراك الذي يعود إلى أكثر

   كبيرة و سيتعزز أكثر.
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 الطاقوي طويل  االيطالية جمعيتها العامة بورقلة كرمز شرف على هذا التعاون   وكدليل على ذلك عقدت هذه الشركة

 األمد مع الجزائر و أهمية تلك االستثمارات التي تمت في البالد.

عشر مليار اورو في الطاقات االحفورية  استثمرت شركة إيني في الجزائر إحدى 2010و تابع ديسكالزي قوله انه منذ 

أن املفاوضات حول أسعار تخدم   مؤكدا  من استثمارات هذه الشركة االيطالية بالخارج  % 30واملتجددة ما يمثل 

 الجانبين متواصلة فيما يخص تصدير الغاز من الجزائر نحو ايطاليا.

 22000إلى إنتاج   شرعت فيه السلطات العمومية يهدف للتذكير أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات املتجددة الذي

ميغاواط  10000و املوجهة للسوق الداخلية زيادة على  2030ميغاواط من الكهرباء العاملة بالطاقة الشمسية في آفاق 

   إضافية للتصدير. 

 3مليار م 240اقتصاد  و  2030من استهالك الطاقة االحفورية في آفاق  % 9و سيسمح هذا الهدف بالتقليص بأكثر من 

 سنة. 20مليار دوالر ملدة  63من الغاز الطبيعي أي 

الهجينة بحاس ي الرمل   ميغاواط من الطاقة املتجددة من خالل املحطة الكهربائية 400و قد أنجز القطاع حتى اآلن 

الطاقة   كهربائية منمحطة   22ميغاواط( تضاف إليها  1.1ميغاواط( و املحطة الشمسية النموذجية بغرداية ) 100)

 ميغاواط في طور االستغالل. 270والية مهها  14ميغاواط عبر  343الشمسية بطاقة 

الكهرباء التي مصدرها   ميغاواط من 4000في هذا اإلطار سيتم اإلعالن عن مناقصة وطنية و دولية من اجل إنتاج 

يزات التركيب املحلي للتجه  نب على إنتاج وضمانالطاقات املتجددة بدفتر أعباء يرغم املستثمرين الوطنيين و ألجا

 .الصناعية إلنتاج وتوزيع الطاقات املتجددة سيما األلواح الشمسية

 

 !أهداف أوبك على املحك

 )الشروق اونالين(تقارير دولية تتوقع تراجع الطلب العاملي على النفط

مليون  1.4ليصل إلى  2017عالمي خالل عام توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يتراجع حجم الطلب على النفط ال

مليون برميل يوميا األمر الذي سيثير مشاكل إضافية ملنتجي النفط الطامحين في ارتفاع  1.6برميل يوميا بدال من 

  .أسعاره، وهو ما سيرهن مخططات الحكومة في الجزائر، إلعادة استقرار االقتصاد الوطني

نظرا لتباطؤ  تؤيد هذه التوقعات  2017ان املؤشرات املبكرة للربع األول من عام “ في تقريرها الشهري  وذكرت الوكالة 

 .”الطلب خالل شهر جانفي املاض ي في كل من: اليابان وأملانيا وكوريا والهند

 ”أوبك“الوكالة الدولية للطاقة الى أن الدول األعضاء بمنظمة الدول املصدرة للنفط  أشارت االنتاجوفيما يتعلق بحجم 

 .التزمت بخفض إنتاجها من النفط للشهر الثاني على التوالي

ليصل إلى   مليون برميل يوميا 0.4بمعدل ” أوبك”في حين يتوقع ان يرتفع حجم االنتاج من قبل الدول غير األعضاء ب

 .2017مليون برميل يوميا في  58.1

تاج ة العام املاض ي على خفض اإلنوكانت الدول األعضاء بمنظمة الدول املصدرة للنفط قد اتفقت في نهاي

 .بهدف ضمان ارتفاع األسعار

الطلب سيتجاوز العرض في  فإن اإلنتاجعلى خفض ” أوبك“إذا أبقت “وقالت الوكالة الدولية للطاقة 

، منوهة بأن مخزونات النفط في أغنى دول العالم ارتفعت في جانفي ”النصف األول من العام الحالي

 .مليار برميل 3.03إلى  لتصل برميلمليون  48ية من العام املاض ي بواقع للمرة األولى منذ جويل
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 الجمركي ملزم بالسر املنهي وممنوع من القيام بأعمال منافية لوظيفته

 )الشروق ةاونالين(الترخيص للجمارك بدخول مراكز البريد

د لكية الفكرية، كما يحظر النص الجديمنع قانون الجمارك الجديد، استيراد وتصدير السلع املقلدة التي تمس بحق امل

استيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة أو أي إشارات على املنتجات نفسها أو على األغلفة أو األظرفة أو الصناديق 

 .أو األحزمة، التي من شأنها أن توحي بأن البضاعة اآلتية من الخارج ذات منشإ جزائري 

دة الرسمية، قانون الجمارك الجديد، بعدما أدخلت عليه الحكومة عدة تعديالت على صدر في العدد األخير من الجري

النسخة السابقة، ووفق النسخة الجديدة، فإنه على أعوان الجمارك أثناء مسيرتهم املهنية، االلتزام بواجب التحفظ، 

نص القانوني تلك األفعال، فيما ويجب عليهم كذلك االمتناع عن كل عمل أو تصرف يتنافى مع مهامهم، دون أن يحدد ال

نصت املادة العاشرة من القانون على "التزام جميع األشخاص الذين يمارسون بأي صفة كانت، بمناسبة وظائفهم أو 

 اختصاصهم، وظائف لدى إدارة الجمارك أو يتدخلون في تطبيق التشريع الجمركي بالسر املنهي".

فإنه يمنع على الطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط أو تقلع من  وحسب القانون الذي وقعه الرئيس بوتفليقة،

سوى املطارات حيث توجد مكاتب جمركية، إال إذا أذنت بذلك مصالح الطيران املدني، بعد إعالم إدارة الجمارك 

جمارك التصريح مسبقا، كما يلزم قائد الطائرة مدنية كانت أو عسكرية، فور وصولها أو إقالعها، أن يقدم ألعوان ال

 بالحمولة أو بيان الركاب واألمتعة.

وأتاح القانون ألعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد، بما في ذلك قاعات الفرز ذات االتصال املباشر مع 

 الخارج، وكذا محالت متعاملي البريد السريع الدولي، للبحث بحضور أعوان البريد واملواصالت، عن املظاريف، مغلقة

 . 49كانت أم ال، ذات منشآت جزائرية أو أجنبية، حسب ما تنص عليه املادة 

للجزائريين املسجلين في املمثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، ممن أثبتوا إقامة بالخارج ملدة  202ومنحت املادة 

دفع عند عودتهم الههائية إلى الجزائر، سنوات، على األقل، ودون انقطاع، عن تاريخ تغيير اإلقامة، أن يستوردوا دون  3

األشياء واألمتعة التي تشكل أثاثهم املنزلي، املخصصة الستعمالهم الشخص ي، أو سيارة لنقل األشخاص، على أن تكون 

 وسائل النقل جديدة عند تاريخ استيرادها.
 

 مليون طن 12حجم نفايات الجزائريين بلغ 

 )الشروق أونالين(اطن من األوراق سنوي 125الوزارات ترمي 

طن من نفايات األوراق سنويا، حسب اإلحصائيات التي سجلتها الوكالة الوطنية  125تلفظ الوزارات ما يزيد عن 

مليون طن، فيما تعتزم الوكالة إطالق نظام مراقبة قريبا  12للنفايات، وفاق حجم نفايات الجزائريين السنة املاضية، 

 .إليجاد حلول لهم 30-07واطنين عبر الرقم األخضر الستقبال كل انشغاالت وشكاوي امل

ضيف "أكدت املكلفة باإلعالم والتسويق بالوكالة الوطنية للنفايات، تازروت سارة، السبت، لدى نزولها على برنامج 

 36باملائة مهها في حين وجه  10، حيث تم رسكلة 2016مليون طن هو حجم النفايات سنة  12الصباح" اإلذاعي أن 

 .باملائة تم تحويلها إلى املفارغ العمومية 46باملائة فقط وجه نحو عملية التسميد و 1ائة مهها نحو مراكز الردم التقني وبامل

وأوضحت تازورت أن الوكالة تقوم بمرافقة الجماعات املحلية، في كل املخططات التوجيهية لضمان التسيير األمثل 

تقليل من حجمها، خاصة نفايات التغليف كالورق والكرتون والبالستيك للنفايات والتركيز على تثمين النفايات لل

 .والنفايات الحديدية وكيفية االستفادة مهها في الحصول على املواد األولية وخلق فرص عمل
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 وأفادت املتحدثة بأنه تم إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لتشجيع فئة الشباب وحاملي املشاريع

فيما يخص تسيير النفايات، حيث سيوضع تحت تصرفهم بنك معلومات وكذا بورصة النفايات التي تجعلهم على اتصال 

 .دائم مع منتجي النفايات خاصة الصناعيين لرسكلتها وتسييرها

واطنين ملوكشفت تازورت أن الوكالة الوطنية للنفايات ستقوم بإطالق نظام مراقبة قريبا الستقبال انشغاالت وشكاوي ا

إليجاد حلول لهم. ويتضمن هذا النظام شبكة خاصة لتسهيل عملية تبادل املعلومات مع  30-07عبر الرقم األخضر، 

جميع الفاعلين في مجال تسيير النفايات. كما أشارت إلى أن الوكالة قامت بوضع بنك معلوماتي خاص بالنفايات يتضمن 

لي والوطني، إلى جانب أنه لدينا قوائم مسترجعي النفايات ومرسكليها فضال عن كل األرقام املتعلقة بها على املستوى املح

 .والية 14عملية الفرز االنتقائي للنفايات على مستوى األحياء بـ

 10وعن مشروع فرز السترجاع النفايات من الورق على مستوى اإلدارات أبرزت املتحدثة ذاتها أنه تم التركيز على 

وزارات تم من خالله استرجاع ما  10تم وضع هذا املشروع على مستوى  2015حيث إنه خالل وزارات كمرحلة أولى، 

 .آالف مواطن حاليا بفرز النفايات من الورق على مستوى اإلدارات 5طن من الورق، يقوم  125ال يقل عن 

باملائة  17ية تحتوي على ، وقالت: "وجدنا أن الحاو 2014وذكرت املتحدثة بنتائج حملة تصنيف نفايات الحاويات خالل 

باملائة من النفايات العضوية، حيث تقلصت نسبة  54باملائة من نفايات الورق والكرتون و 10من نفايات البالستيك و

 ."باملائة 70تمثل  2010هذه األخيرة بعد أن كانت في سنة 

 سالل: الشركات الوطنية واألجنبية بالجزائر تدعو إلى االنفتاح على الجامعة

ق االقتصادية)الشرو اقشة النصوص القانونية لتمكين الجامعيين من تربصاتهم باملؤسسات من

 أونالين(

كشف الوزير األول عبد املالك سالل، أنه تم الشروع في مراجعة القانون األساس ي النموذجي للجامعة وعدد من 

قانوني سط املنهي، وذلك لتوفير اإلطار الالنصوص القانونية املتعلقة بالتربصات امليدانية للطلبة الجامعيين في الو 

 .لتكويههم وبحوثهم التطبيقية بشكل فعال

وأكد سالل، الخميس، بمجلس األمة في رد على سؤال شفوي بمجلس األمة قرأته نيابة عنه الوزيرة املكلفة بالعالقات 

 ة على مستوى الجامعات، يستدعيمع البرملان غنية دالية، أن تزايد عدد الطلبة في بعض الفروع والتخصصات العلمي

بذل جهود أكبر لتفعيل العالقة بين الجامعة واملؤسسة واألخذ بعين االعتبار مدى تفاعل الدور املحوري الذي تلعبه 

الجامعة في تحريك عجلة التطور االقتصادي للبالد، مشيرا إلى أن السلطات املعنية لم تدخر جهدا لتكييف عروض 

توفرها الجامعات مع احتياجات القطاع االقتصادي، مع إعطاء أهمية لتعزيز املهارات والكفاءات  ومجاالت التكوين التي

العلمية لدى الطالب، خاصة فيما يتعلق بتوفير التربصات التطبيقية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات املعنية بما 

 .يؤهلهم لإلدماج املنهي في سوق العمل بكفاءة أكبر

ال حول ضرورة تأطير التربصات امليدانية للطلبة الجامعيين في املحيط االقتصادي، أشار سالل إلى أنه وفي رده على سؤ 

تجري حاليا مراجعة القانون األساس ي النموذجي للجامعة واملرسوم التنفيذي املتضمن تنظيم التربصات امليدانية في 

مجتها، يعة التربصات امليدانية وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبر الوسط املنهي لفائدة الطلبة وكذا القرار الوزاري املحدد لطب

وذلك بالتشاور والتنسيق مع األجهزة واملؤسسات ذات الصلة. كما اعتبر الوزير األول من جهة أخرى، أّن املؤسسات 

بدي بدورها اهتماما ملحوظا بأهمية االنفتاح على الجامعة 
ُ
ة في تصميم واملشاركالوطنية واألجنبية التي تنشط بالجزائر ت

 .عروض التكوين ال سيما ذات الطابع املنهي
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يجب تشجيع الشباب على االستثمار في إعادة رسكلة النفايات ضمن مشاريع "  :ضيف االولى

 )واج("أونساج

 

جم مليون طن هو ح 12أكدت املكلفة باإلعالم والتسويق بالوكالة الوطنية للنفايات تازروت سارة هذا السبت على أن 

باملائة مهها نحو  36باملائة مهها في حين وجه  10، حيث تم رسكلة 2016النفايات املسجلة على مستوى الوطن خالل 

 باملائة تم تحويلها نحو املفارغ العمومية. 46باملائة فقط وجه نحو عملية التسميد و 1مراكز الردم التقني و

الصباح" للقناة اإلذاعية األولى أن الوكالة تقوم بمرافقة  تازورت سارة لدى استضافتها في برنامج "ضيف وأوضحت 

الجماعات املحلية في كل املخططات التوجيهية لضمان التسيير األمثل للنفايات وكذا التركيز على تثمين النفايات للتقليل 

ها في ادة مهمن حجمها خاصة نفايات التغليف كالورق والكرتون والبالستيك والنفايات الحديدية وكيفية االستف

 الحصول على املواد األولية وخلق فرص العمل.

كما أفادت ضيفة األولى أنه تم ابرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لتشجيع فئة الشباب وحاملي 

 ماملشاريع فيما يخص تسيير النفايات حيث سيوضع تحت تصرفهم بنك معلومات وكذا بورصة النفايات التي تجعله

 مع منتجي النفايات خاصة الصناعيين لرسكلتها وتسييرها .  على اتصال دائم

 اطالق نظام املراقبة قريبا لتسهيل تبادل املعلومات مع جميع الفاعلين في مجال تسيير النفايات 

نشغاالت ا هذا وكشفت املتحدثة ذاتها أن الوكالة الوطنية للنفايات ستقوم باطالق نظام مراقبة قريبا الستقبال كل

شبكة خاصة لتسهيل عملية  اليجاد حلول لهم ،ويتضمن هذا النظام  30-07وشكاوي املواطنين عبر الرقم االخضر 

 تبادل املعلومات مع جميع الفاعلين في مجال تسيير النفايات.

ستوى ا على املكما أشارت إلى أن الوكالة قامت بوضع بنك معلوماتي خاص بالنفايات يتضمن كل األرقام املتعلقة به

املحلي والوطني ، إلى جانب أنه لدينا قوائم مسترجعي النفايات ومرسكليها فضال عن عملية الفرز االنتقائي للنفايات 

 والية. 14على مستوى االحياء بـ

 2015وزارات في  10طن من النفايات من الورق على مستوى  125استرجاع 

وزارات  10ق على مستوى االدارات أبرزت سارة تازورت أنه تم التركيز على النفايات من الور   وعن مشروع فرز السترجاع

وزارات تم من خالله استرجاع ما ال يقل  10تم وضع هذا املشروع على مستوى  2015كمرحلة أولى حيث انه خالل 

 .من الورق على مستوى االدارات  آالف مواطن حاليا بفرز النفايات 5طن من الورق حيث يقوم  125عن 

 17حيث قالت "وجدنا أن الحاوية تحتوي على  2014هذا وتطرقت إلى حملة تصنيف النفايات في الحاويات خالل 

باملائة من النفايات العضوية ،حيث تقلصت  54باملائة من نفايات الورق والكرتون و 10باملائة من نفايات البالستيك و

 باملائة". 70  تمثل 2010نسبة هذه األخيرة بعد أن كانت في سنة 

 سفير الجزائر بواشنطن يعرض اإلجراءات الجديدة لترقية االستثمار األجنبي

 )الفجر( شركة األمريكية 20مجهر  مشاريع البناء والطاقة والفالحة تحت

 ”التقارير السوداء عن مستقبل االقتصاد الوطني ال أساس لها.. سياسة الجزائر املالية مثال يحتذى به”بوڤرة: 

رية القدرات االستثما بواشنطن، مجيد بوڤرة، من أجل تعزيز الشراكة الجزائرية األمريكية، مبرزا رافع سفير الجزائر 

االستثمارات األمريكية واالستفادة من خبرتها التكنولوجية،  عليها الجزائر، في محاولة الستقطابالهائلة التي تتوفر 

والتي ستتمحور حول  من رجال األعمال األمريكيين سيقوم بزيارة إلى الجزائر شهر أكتوبر املقبل، خاصة وأن وفدا

 .فالحة واملنشآت، إضافة إلى قطاع الطاقةوالصحة وال االستثمار في عدة قطاعات واعدة في الجزائر، مثل البناء
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 املتاحة أمام املستثمرين األجانب، خالل عرض سفير الجزائر بواشنطن، مجيد بوڤرة، أمس، فرص االستثمار املختلفة 

ما األمريكي. ك ومجلس األعمال الجزائري ” سبكتروم”األمريكيين نظمه املجمع األمريكي  لقاء مع مجموعة رجال األعمال

 ستحل بالجزائر في أكتوبر املقبل بالتطرق إلى مختلف سمح اللقاء الذي نظم تحضيرا لبعثة رجال أعمال أمريكيين التي

 .لترقية االستثمار األجنبي في الجزائر اإلجراءات التي تم وضعها

موذج ثار انهيار أسعار النفط ووضع نلتخفيف آ وأشار بوڤرة إلى أن الجزائر شرعت خالل السنتين األخيرتين في إصالحات

 .تبعية الجزائر للمحروقات جديد للنمو سيقلص بشكل حساس من

شركة أمريكية حاضرة في هذا اللقاء، أن اإلجراءات التي تم وضعها توفر فرصا استثمارية هائلة  20وأوضح أمام ممثلي 

 .للمؤسسات األجنبية

ن للجزائر بعيدة ع يتوقعون أسوء اآلفاق  رير الخبراء املزعومين الذينومن جهة أخرى، أكد السفير خالل عرضه أن تقا

 50 الوضع في البلد. واستند بوڤرة في ذلك إلى أّن الجزائر سجلت انخفاضا بنسبة الواقع، وهي تعطي صورة زائفة عن

عف ية، مشيرا إلى ضآثار الصدمة النفط باملائة من مداخليها، لكن باملقابل حققت موارد معتبرة مكنتها من تخفيف

 .الجيد، وهو األمر الذي ساهم في استقرار الوضع االقتصادي الكلي للبالد مستوى املديونية ومستوى احتياطي الصرف

اسة أن الجزائر تعد مثاال جيدا في مجال السي واستنادا لتقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي األخيرين، قال بوڤرة

 .2017باملائة سنة  3.9اقتصادها نموا معتبرا بنسبة  أن يعرفاملالية، فيما يرتقب 

كيف تتجاوز هذا الظرف مقارنة بالبلدان  باب التباهي القول أن الجزائر عرفت  ليس من ”وقال الدبلوماس ي الجزائري: 

حكيمة  قةبطري أخرى، الجزائر عرفت كيف تسير مواردها الطبيعية واملالية واستثمرت النفطية األخرى، ألن ذلك حقيقة

 .”مع مواصلة تعزيز دورها كبلد مستقر وقوي 

األمن على طول حدودها ومن ثمة تعزيز أمن  وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الجزائر برهنت بنجاح قدراتها في الحفاظ على

 .األمن والسلم في مالي وليبيا املنطقة مع السعي إلى استتباب

 ومتنوعة وديناميكية وملموسة وتعد بمستقبل مريكية، أوضح السفير أنها قويةوفي تطرقه إلى العالقات الجزائرية األ 

 .العاصمتين في املجال العسكري والتجاري واألمني أفضل، مبرزا التعاون بين

 1رجال األعمال األمريكيين املقررة من  وأوضح رئيس مجلس األعمال الجزائري األمريكي، إسماعيل شيخون، أن بعثة

 في عدة قطاعات واعدة في الجزائر، مثل البناء والصحة والفالحة واملنشآت ستتمحور حول االستثمار أكتوبر  4إلى 

األمريكي الدولي للفالحة بالتطرق إلى تجارب  واملجمع” أناداكو”إضافة إلى قطاع الطاقة. وسمح اللقاء ملمثلي شركة 

 .استثماراتها بالجزائر

 .رة مع ممثلي الشركات األمريكية األربع ملناقشة نوايا استثمارهم بالجزائروعلى هامش هذا العرض، تحادث السفير بوڤ

 

 نوك /مالية وتأميناتب
 محمد كريم لإلذاعة:

ساعة و قروض  24تعامالت التجارة الخارجية في  األحد.النظام البنكي الجديد عملي ابتداء من 

 )اإلذاعة الوطنية(يوما 15في  االستثمار 

ستتحول نحو نظام معلوماتي رقمي قال الرئيس املدير العام لبنك التنمية املحلية محمد كريم إن البنوك الجزائرية 

 .يسمح لها بانجاز معامالتها في أقل اآلجال وبما يرض ي الكثير من زبائهها
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ميس، أن هذا النظام سيسمح ، الخبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثةوأوضح محمد كريم خالل نزوله ضيفا على  

ساعة وتلبية الطلبات الخاصة بقروض اإلستثمار  24للمؤسسات البنكية بانجاز تعامالتها الخاصة بالتجارة الخارجية في 

 .يوما على أكثر تقدير 21أو  15في 

ى تصاد الوطني إلوشدد املسؤول األول على بنك التنمية املحلية على أن "الرهان الواجب رفعه اليوم هو تحويل اإلق 

 ."إقتصاد منتج وتنافس ي

تحقيق نمو باإلنتاج"، مؤكدا على أن "البنوك الجزائرية  إذا تموأضاف:" نحن مقتنعون بان إقتصادنا لن يكون منتجا إال 

 ."تسعى ألن تصبح العبا رئيسيا في نجاح النموذج الجديد للنمو

 .ن خالل مرافقة املؤسسات األكثر فاعليةكريم أن البنوك الجزائرية تسجل حضورها م ويؤكد محمد 

و ردا على سؤال يتعلق بإطالق قرض "حالل"، أكد ضيف القناة الثالثة أن هذا البرنامج سيسمح للعديد من املواطنين 

 .بتحقيق تعامالتهم بدعم بنكي

لية بنكية ستوضع تحت قرضا تساهميا" و "آ " لكن املتحدث يرفض تسمية البرنامج بـ"حالل" أو "إسالمي" معتبرا إياه

 ."تصرف الزبائن بطريقة تختلف عن غيرها من اآلليات

 بسبب ندرة الصكوك عند املوثقين

 )الشروق أونالين(أموال الجزائريين عالقة في الخزينة العمومية

لوالية لاحتج بعض املوثقين في اتصال بـ"الشروق"، على ندرة دفاتر الصكوك الخاصة بحساباتهم لدى الخزينة العمومية 

التي ينشطون فيها، وقال أحدهم يملك مكتبا في العاصمة، إن زبائههم الذين باعوا عقارات وأودعت األموال املدفوعة 

لهم من طرف املشتري في حسابه كموثق، لم يستطيعوا سحب مبالغهم لعدم توفر دفتر الصكوك في مكتبه، رغم مرور 

 .عت إن كان لهم ديون الضرائب أم الفترة النظر في ملفات أصحاب العقارات التي بي

وفي السياق ذاته، أكد الخبير املالي، كمال س ي محمد، أن صكوك املوثقين الخاصة بحساباتهم لدى الخزينة املالية 

للوالية التي يعملون فيها، شهدت مؤخرا تغييرا في أرقام املحاسبة من خالل توحيد بعض الرموز، ما أدى إلى وجود نقص 

وإرسالها إلى بعض املوثقين، وحسب ذات الخبير، فإن املشكل سيحل تماما وهو ال يعني إال بعض املوثقين  في توفيرها

  فقط. 

وفي نفس السياق، نفى الكثير من املوثقين وهم من العاصمة ووهران، وجود نقص عام في دفاتر صكوك لحساباتهم 

املوثق أحمد العباس الذي يملك مكتبا بحسين داي،  التي فتحوها في خزينة الوالية التي يعملون فيها، وهي حسب

بالعاصمة، حسابات جارية مثلها مثل الحسابات البنكية والبريدية، وأوضح أنه بمجرد انتهاء الدفتر القديم يطلب آخر 

ا دفترا في مكتبه، وإنه بمجرد أن يبيع صاحب العقار سواء سكن 30فترسله له الخزينة العمومية، حيث قال إن لديه 

أو قطعة أرض، يودع املبلغ املدفوع له من طرف املشتري في حسابه الخاص به كموثق، في انتظار اقتطاع الضرائب 

والديون املترتبة على البائع من طرف الدولة من املبلغ ويذهب هذا األخير لسحبه بواسطة الصك الخاص بدفتر الصكوك 

 ماليين دج. 5أو يسحب نقدا إذا كان املبلغ أقل من 

 
 

 شراكة وتعاون 
 

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20170316/106119.html
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20170316/106119.html
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نائب رئيس البنك العاملي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يجري زيارة إلى الجزائر ابتداء من 

 )اإلذاعة الوطنية(األحد املقبل 

سيقوم نائب رئيس البنك العالمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم بزيارة إلى الجزائر ابتداء من يوم 

حسبما علم هذا الجمعة لدى مصادر من هذه الهيئة املالية  قبل لبحث آفاق تنمية االقتصاد الجزائري،األحد امل

 الدولية. 

سواز السيما ماري فرون وسيكون السيد غانم في ثاني زيارة له إلى الجزائر مرفوقا بالعديد من مسؤولي البنك العالمي،

ا باملمثل املقيم للبنك العالمي في الجزائر ومسؤول سامي للمؤسسة نيلي مديرة دائرة املغرب العربي والسيد دمب-ماري 

 املالية الدولية جورج غورا.

وسيجري السيد غانم خالل هذه الزيارة التي تدوم أربعة أيام سلسلة من املحادثات مع السلطات الجزائرية، حسبما 

 أضاف ذات املصدر.

دية للجزائر على املديين املتوسط والبعيد وكذا واقع التعاون بين ويتعلق األمر أيضا بالتطرق إلى األولويات االقتصا

 الجزائر والبنك العالمي . كما ستشكل هذه الزيارة فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز هذا التعاون، حسبما أكده ذات املصدر.

 لتنموي.وفي مجال التعاون يقوم البنك العالمي بتقديم مساعدة تقنية قابلة للتعويض لدعم برنامجها ا

ويتعلق األمر بأداة تقيم من خالله بلدان غير مقترضة مثل الجزائر وبلدان الخليج تعاونا مع البنك الدولي إلعادة اإلعمار 

 واملؤسسة املالية الدولية وهما مؤستتان متخصصتان تابعتان للبنك العالمي.

 

 :الرئيس املدير العام لسوناطراك أمين معزوزي 

 )الشروق اونالين(رة ايني بالجزائر دليل على األمن واإلستقرارعقد اجتماع ملجلس إدا

 شركة تتزاحم للظفر بمشروع محطة الطاقة الشمسية ببئر ربعة شمال34

قال الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك أمين معزوزي أن قدوم مجلس إدارة شركة إيني اإليطالية إلى الجزائر وعقد 

 .على نعمة األمن واالستقرار الذي تنعم به الجزائر اجتماع له بالصحراء يعد دليال 

وقال معزوزي في ندوة صحفية مشتركة مع املدير التنفيذي لشركة إيني كالوديو ديسكالتس ي ووالي والية ورقلة وسفير 

دة عايطاليا بالجزائر باسكوالي فيرارا بقاعدة الحياة بمنطقة بئر ربعة شمال شرق حاس ي مسعود، أن هذا الحدث في قا

الحياة ببئر ربعة شمال، هو مؤشر مهم للجزائر ويدل على واقع واضح وهو االمن واالستقرار الذي تعرفه الجزائر 

 .واإلنجازات التي تحققت

وعن الشراكة مع الطرف اإليطالي، ذكر أمين معزوزي بأن البداية كانت باالستكشاف والتنقيب، ثم البتروكمياء وحاليا 

سنة وبهذه الشراكة الجديدة ستستمر لخمسين سنة  50يرا إلى ان الشراكة مع ايني بدأت منذ الطاقات املتجددة، مش

 .اخرى 

وكشف معزوزي عن توسيع الشراكة في الطاقة الشمسية لتشمل جميع حقول سوناطراك مستقبال، وإشراك مؤسسات 

 .وطنية في املشاريع لرفع نسبة اإلدماج

بخصوص مشروع محطة الطاقة الشمسية بئر ربعة شمال وهو دليل  شركة قدمت عروضا 34وأعلن معزوزي بأن 

حسبه على ان الجزائر تجلب اهتمام املستثمرين. وعن اسعار الغاز، اوضح بأن مراجعتها تتم بصفة منتظمة مع الشركاء 

 .وتتم تقريبا كل سنة حسب تطورات السوق وبما ينفع الطرفين

 :"وديو ديسكالتس ي لـ"الشروقالرئيس التنفيذي ملجمع إيني اإليطالي كال 
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 لم ولن نهدد الجزائر أبدا.. ونحن أكبر مستثمر بها

 أسعار الغاز الحالية مرتفعة ويجب أن تكون في مستواها الحقيقي

 باملائة من احتياجات ايطاليا 25.. والغاز الجزائري يغطي 2010مليار أورو منذ  11استثمرنا 

الي كالدويو ديسكالتس ي لـ"الشروق" أن الشركة لم تهدد الجزائر إطالقا بخصوص قال الرئيس التنفيذي ملجمع ايني اإليط

أسعار وشروط شراء الغاز الجزائري، مشيرا إلى أن تواجده اليوم في قلب الصحراء الجزائرية دليل على أن سوناطراك 

 ."شريك استرايجي لـ"إيني

ميغاواط  10س إلنجاز محطة للطاقة الشمسية بـوأوضح كالوديو ديسكالتس ي، السبت، على هامش وضع حجر األسا 

خارج روما( كان في قلب الصحراء )بمنطقة بئر ربعة شمال والية ورقلة أن أول اجتماع ملجلس إدارة ايني عقد خارج البالد 

 هالجزائرية وهو دليل على مكانة الجزائر بالنسبة للشركة. وذكر املتحدث في رد على سؤال "الشروق" بخصوص تصريحات

األخيرة حول شروط شراء غاز الجزائر واألسعار التي فهمت على أنها تهديد للجزائر، بأنه إذا كان هناك طرف ال يهدد 

الجزائر فهي شركة إيني نظرا للعالقات القوية واإلستراتيجية التي تربط الطرفين، وعلق بالقول "نحن واصلنا التواجد 

نات"، مشيرا إلى أن ما حصل هو مساءلة ألحد أعضاء مجلس الشيوخ حول بالجزائر عندما انقطع البقية خالل التسعي

تنويع مصادر الطاقة إليطاليا وأوروبا، وعندها تم التطرق إلى قضية أسعار وعقود الغاز، حيث أن ايطاليا وأوروبا ترتبط 

 .امبعقود طويلة املدى مع الجزائر وروسيا والنرويج، وأسعار الغاز مرتبطة بأسعار النفط الخ

ووفق املتحدث فإن الرد على عضو الـ"سيناتو" اإليطالي كان مفاده ان دول الجنوب لها بدائل أحسن من دول الشمال، 

 .ال تتناسب مع األسعار املطبقة في العقود الطويلة "HUB" لكن النموذج الجديد ملراكز توزيع الغاز في ايطاليا وأوربا

ارية بشأن أسعار الغاز وجعلها في نفس الخط مع األسعار في السوق الحرة، وحسبه فقد تم التطرق إلى املفاوضات الج

 .كون الشركة وصلت إلى مرحلة عدم التمكن من تصدير الغاز بسبب شرائه بسعر مرتفع كونه مرتبط بالخام

ذج الجديد و وقال ديسكالتس ي، لهذه األسباب فاألسعار يجب ان تكون مرتبطة باألسعار الحقيقية الحالية، وأسعار النم

 .هي أسعار حرة غير مرتبطة بأسعار الخام "HUB" ملراكز التوزيع

  

 2010مليار أورو استثمارات منذ  11

مليار أورو، دليل  11ما قيمته  2010وكشف ديسكالتس ي في رده على "الشروق" ان االستثمارات التي بلغت منذ سنة 

يني، موضحا انها اكبر وأهم مستثمر في الجزائر. وحسب املدير على مكانة وموقع الجزائر وسوناطراك بالنسبة لشركة إ

باملائة من مجمل االستثمارات كلها التي  30سنوات يمثل ما نسبته  7التنفيذي إليني فإن ما استثمرته إيني في ظرف 

 ."استقبلتها الجزائر في قطاع الطاقة، وعلق قائال "نحن أهم واكبر مستمر في الجزائر

سوناطراك في مجال الطاقات املتجددة، أبدى املتحدث رغبة املجمع في املشاركة في املناقصة الضخمة  وعن الشراكة مع

آالف ميغاواط، مشيرا إلى أن املشاورات جارية، وعن املشروع  4التي ستطلقها الجزائر ملشاريع الطاقات املتجددة إلنتاج 

عويض الطاقة املهدورة في املنشآت الغازية والنفطية، الذي تم وضع حجر أساسه، قال بأنه سيكون نموذجا من اجل ت

 .وتوفيرها لالستهالك املحلي وللتصدير وتخفيض تكاليف اإلنتاج كذلك

وكشف كالوديو ديسكالتس ي في رد على سؤال آخر لـ"الشروق" بأن الغاز الجزائري مهم جدا بالنسبة إليطاليا، وهو يغطي 

ات البالد، وقال "أعتقد أن النسبة يمكن ان تكون أكثر من هذا املستوى باملائة من احتياج 25إلى  20حاليا من 

ألن لدينا كل التجهيزات من أنبوب الغاز إلى املنشآت، وإيني متواجدة في كامل حلقات السلسلة"، مشيرا بأن  مستقبال، 

 ."مليار متر مكعب من الغاز الجزائري  11العام املاض ي استوردت بالده كميات بلغت "
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 اإلذاعة الوطنية(رات االستثمار في الجزائر تعرض بواشنطن قد

 

رافع سفير الجزائر بواشنطن السيد مجيد بوقرة من أجل تعزيز الشراكة الجزائرية األمريكية مبرزا القدرات االستثمارية 

روم األمريكي سبكت وخالل لقاء مع مجموعة رجال األعمال األمريكيين نظمه املجمع .الجزائر عليهاالهائلة التي تتوفر 

 سفير الجزائر فرص االستثمار املختلفة املتاحة أمام املستثمرين األجانب. عرض األمريكيومجلس األعمال الجزائري 

وسمح اللقاء الذي نظم تحضيرا لبعثة رجال أعمال امريكيين التي ستحل بالجزائر في اكتوبر املقبل بالتطرق الى مختلف 

 ترقية االستثمار األجنبي في الجزائر.اإلجراءات التي تم وضعها ل

وأشار بوقرة إلى انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شرعت الحكومة خالل السنتين 

األخيرتين في إصالحات لتخفيف أثار انهيار أسعار النفط و وضع نموذج جديد للنمو سيقلص بشكل حساس من تبعية 

 .الجزائر للمحروقات

شركة أمريكية حاضرة في هذا اللقاء أن اإلجراءات التي تم وضعها توفر فرصا استثمارية هائلة  20وأوضح أمام ممثلي 

 للمؤسسات األجنبية.

ي للجزائر بعيدة عن الواقع وهي تعط وأكد السفير خالل عرضه أن تقارير الخبراء املزعومين الذين يتوقعون أسوء اآلفاق 

 في البلد. صورة زائفة عن الوضع

باملائة من مداخليها فقد حققت في املقابل موارد معتبرة  50وقال انه إذا كانت الجزائر قد سجلت انخفاضا بنسبة 

مكنتها من تخفيف آثار الصدمة النفطية ، مشيرا إلى ضعف مستوى املديونية ومستوى احتياطي الصرف الجيد وهو 

 الكلي للبالد. األمر الذي ساهم في استقرار الوضع االقتصادي

ة أن الجزائر تعد مثاال جيدا في مجال السياس  واستنادا لتقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي األخيرين قال بوقرة

 .2017باملائة سنة  3ر9املالية فيما يرتقب أن يعرف اقتصادها نموا معتبرا بنسبة 

القول أن الجزائر عرفت كيف تتجاوز هذا الظرف مقارنة باب التباهي   وصرح الدبلوماس ي الجزائري قائال:"ليس من

بالبلدان النفطية األخرى الن ذلك حقيقة أخرى،الجزائر عرفت كيف تسير مواردها الطبيعية واملالية واستثمرت بطريقة 

 حكيمة مع مواصلة تعزيز دورها كبلد مستقر و قوي".

ا في الحفاظ على األمن على طول حدودها ومن ثمة تعزيز امن وفي هذا الصدد أشار إلى أن الجزائر برهنت بنجاح قدراته

 املنطقة مع السعي إلى استتباب األمن والسلم في مالي و ليبيا.

وفي تطرقه إلى العالقات الجزائرية األمريكية أوضح السفير أنها قوية ومتنوعة وديناميكية وملموسة وتعد بمستقبل 

 ملجال العسكري والتجاري و األمني.أفضل مبرزا التعاون بين العاصمتين في ا

إلى  1وأوضح رئيس مجلس األعمال الجزائري األمريكي إسماعيل شيخون أن بعثة رجال األعمال األمريكيين املقررة من 

أكتوبر ستتمحور حول االستثمار في عدة قطاعات واعدة في الجزائر مثل البناء والصحة والفالحة واملنشآت إضافة  4

 ة.إلى قطاع الطاق

 وسمح اللقاء ملمثلي شركة أناداكو واملجمع األمريكي الدولي للفالحة بالتطرق إلى تجارب استثماراتها بالجزائر.

 وعلى هامش هذا العرض تحادث السفير بوقرة مع ممثلي الشركات األمريكية األربع ملناقشة نوايا استثمارهم بالجزائر.
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  تجارة
 

 

 )واج( من اإلنتاج الفالحي ال يدخل أسواق الجملة % 70

 % 60مصطفى عاشور اليوم الخميس بالعاصمة أن   كشف رئيس الفدرالية الوطنية ألسواق الجملة للخضرو الفواكه

من اإلنتاج الفالحي ال يدخل أسواق الجملة ما يتسبب في نقص كبير في التموين و بالتالي ارتفاع أسعار  % 70إلى 

 املنتجات .

وخالل لقاء جمع ممثلي تجار أسواق الجملة للخضر و الفواكه قادمين من كل واليات الوطن بحضور ممثلين عن وزارة 

تحميل مسؤولية االرتفاع الجنوني الذي عرفته بعض املنتجات الفالحية لتجار   الفالحة، رفض السيد عاشور 

 موضحا أن املضاربة استفحلت على مستوى حقول اإلنتاج.  الجملة

 عالقة و املضاربة في املنتجات الفالحية ال   واتهم السيد عاشور بعض الفالحين بالتواطؤ مع شبكات مختصة في االحتكار

 لها بالقطاع، همهم الوحيد الكسب السريع على حساب تجار الجملة و املستهلكين .

جات على مستوى الحقول خصوصا املنت ج الفالحي وفير لكن سطوة املضاربين على املنتو   وأشار ذات املسؤول أن اإلنتاج

األساسية ذات االستهالك الواسع و أيضا استفحال التجارة املوازية و غياب الرقابة و الردع كلها عوامل ساهمت في 

 في أسواق الجملة و بالتالي ارتفاع األسعار.  إحداث ندرة

بدأ   ها الرقابية لتحديد و بدقة مسار املنتوجوشدد ذات املسؤول على ضرورة تدخل السلطات العمومية من خالل أجهزت

 الجني و بعدها إلى أسواق الجملة و ذلك لتحديد املسؤوليات.  من عملية البذر و الزرع إلى مرحلة

قال السيد عاشور"هناك تغييب تام ملسار املنتوج، اكتشفنا حلقة مفقودة بين مرحلة الجني و التسويق   في هذا الصدد

 حيث يتم توجيه املنتجات مباشرة إلى األسواق غير الشرعية" .  تشهد تدخل املضاربين و وسطاء البيع وهي املرحلة التي

مرات بين املضارين ولكل مههم هامش ربح  4إلى  3  املحصول   وأضاف "سجلنا في العديد من مناطق اإلنتاج بيع

 ليصل السعر إلى مستويات خيالية في أسواق الجملة و التجزئة".  معتبر

والحتواء هذا النزيف طالب ذات املتحدث من وزارة التجارة سن قانون صارم يلزم املنتجين املحليين و املستوردين 

إدخال منتجاتهم إلى أسواق الجملة، مشددا بتسليط عقوبات قاسية ضد املخالفين عند اكتشاف أي خرق ملسار 

 املنتوج.

مؤكدا أن هؤالء التجار نظاميين و يدفعون أعباء    كيلت لهم )...( وأوضح أن تجار الجملة " ابرياء من كل التهم التي

النشاط في السوق بانتظام و يسددون مختلف الرسوم و الضرائب و اشتراكات الضمان االجتماعي للعمال غير األجراء و 

 يتعاملون بالفوترة لتفادي أي تصريح كاذب في العمليات التجارية .

التجار الفوضويين للقطاع الذين يتمونون من أسواق املضاربة دون أن   نسجل اكتساح باملقابل يضيف ذات املسؤول،

 يسهموا و لو بدينار واحد في مداخيل مصالح الضرائب.

كما انتقد عاشور من أسماهم ب"أشباه الفالحين" الذين استفادوا من أراض ي فالحية ضمن سياسات الدعم و بدل 

 أسعار خيالية .ب  االستثمار فيها قاموا بإيجارها

في هذا الصدد، طالب السيد عاشور من وزارة الفالحة فتح تحقيقات و نزع األراض ي من كل مستفيد لم يستثمر فيها و 

 تغريمهم ماليا .

وانتقد الدور السلبي للدواوين العمومية التي استحدثت لضبط و تنظيم أسواق الخضر و الفواكه مؤكدا أنها بقيت 

 ى فوض ى عارمة تجتاح أسواق الجملة و التجزئة دون أن تحرك ساكنا.على الهامش تتفرج عل
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به لضبط   األدهى أن هذه الدواوين تعمل عكس ما كان من املفترض أن تقوم  في هذا الصدد قال نفس املتحدث "

ملة و لو و ساهمت في إحداث الندرة من خالل اتخاذها لقرارات ارتجالية ال تشارك فيها فيدرالية أسواق الج  السوق 

 باالستشارة".

الوالئيين ألسواق الجملة للخضر و الفواكه حول ضرورة وضع دفتر شروط وطني   املمثلين  وقد تمحورت معظم تدخالت

إلعادة تنظيم أسواق الجملة وتحديد العالقة بدقة بين املنتجين ) الفالحين( و تجار أسواق الجملة وأيضا فتح شبابيك 

 سواق.بنكية على مستوى هذه األ 

إلغاء القرار الذي يلزم تجار الجملة بإشهار أسعار السلع على اعتبار أن سوق الجملة   كما طالب تجار الجملة أيضا

و األسعار تتغير باستمرار خالل ساعات قليلة كما طالبوا بتعديل آجال استئجار   للخضر و الفواكه بمثابة "بورصة "

 شهرا قابلة للتجديد. 23لة و املحددة حاليا باملحالت و الطاوالت عل مستوى أسواق الجم

األسواق الجوارية املغلقة منذ سنوات وأيضا محاربة   وشدد هؤالء املهنيين على ضرورة اسراع وزارة الداخلية في فتح

 انخراطهم في النسيج التجاري املنظم و املقنن و ردع املضارين بأقس ى العقوبات .  التجار الفوضويين والعمل على

 طمأن السيد عاشور بان اإلنتاج سيكون وفيرا شريطة تغيير سلوكيات االستهالك و التبذير.  ومع اقتراب شهر رمضان

من جهتها وعدت ممثلة وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيدة بالل زهية رفع كل انشغاالت تجار 

 رة للنظر غيها.أسواق الجملة للخضر و الفواكه للمسؤولين في الوزا

 
 

 

 

باملائة من  20هار أسعار سلعهم حتى لو اضطررنا إلى غلق تبون: أسبوع واحد أمام التجار إلش

 )الشروق اونالين(املحالت

أعلن وزير التجارة بالنيابة، عبد املجيد تبون، منح مصالحه مهلة أسبوع واحد للتجار بغرض اإلشهار عن أسعار السلع 

تي ستحرمهم قية الوطنية للمضاربين، الاملعروضة للبيع، متوعدا املتقاعسين في تنفيذ هذه التعليمة، بوضعهم في البطا

  .مستقبال من ممارسة أي نشاط تجاري 

ت الدولة تنازل“، إن ”الشروق نيوز “، على ”لقاء خاص“وقال الوزير تبون، سهرة األربعاء، لدى نزوله ضيفا على برنامج 

، مشددا على ”طرف الحكومة عن الكثير من الرسوم لتصل املواد األساسية الى املواطنين بأسعار معقولة ومحددة من

 .أن مصالح الرقابة ستضرب بيد من حديد كل املضاربين في أسعار املواد األساسية التي يعد املساس بها أمرا خطيرا

لن نتسامح مع املتقاعسين في تطبيق إشهار األسعار، وذلك حتى لو اضطررنا إلى غلق “وأضاف تبون، في نفس السياق، 

والتي ستمنع هذه الفئة مستقبال ” بطاقية وطنية للمضاربين“، متوعدا بإستحداث ”عبر الوطنباملائة من املحالت  20

 .من ممارسة اي نشاط تجاري 

وكشف وزير التجارة بالنيابة، عن مراسلته ملصالح األمن الوطني والدرك الوطني بغرض مراقبة جميع الشاحنات 

املضارب في “واملوز والتفاح، قائال بشان املتالعبين في األسعار، إن ومداهمة األماكن التي يتم فيها تخزين مادة البطاطا 

 .”قوت الجزائريين، ال يحوز ال على ضمير وال على ثوابت أخالقية

يراد أو است“وباملقابل، أوضح املتحدث، أن كل املواد غير األساسية التي تدخل الجزائر، ستخضع مستقبال، لرخصة 

تجديد التراخيص املتعلقة باستيراد املواد األساسية كالسميد والقمح  ق، مشيرا إلى أنبغرض إعادة تنظيم السو ” تسريح

 .قصد تفادي وقوع حاالت الندرة في السوق ” تلقائيا“والزيت والسكر والحليب واألدوية، تتم 
 

 



 

 30 

 

 للمفاوضات تجرى خالل السداس ي الجاري  13 ــالالتجارة العاملية: الجولة  منظمة-الجزائر
 

من املفاوضات متعددة األطراف تحسبا النضمام الجزائر ملنظمة التجارة العاملية  13رتقب أن تعقد الجولة المن امل

حسبما ذكرته املنظمة في أخر نشرية إخبارية حول مسار االنضمام وهذا على موقعها على  خالل السداس ي الجاري،

 االنترنت. 

ماعات أفواج العمل النضمام البلدان إلى املنظمة التي أوضحت أن وجاء برمجة هذا التاريخ في الرزنامة الخاصة باجت

 إعالن استدعاء االجتماع هو في تطور التحضير.

 12لدى االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة )الغات( سابقا أجرت الجزائر إلى اليوم  1987ومنذ إيداع ترشحها في يونيو 

 مرتبط أساسا بنظامها االقتصادي.سؤال  1900جولة مفاوضات وأجابت على أزيد من 

اتفاقات  بلدا والتي توجت بالتوقيع إلى اليوم على ست  20اجتماعا ثنائيا مع نحو  120كما عقدت الجزائر ما يفوق عن 

 ثنائية مع كوبا والبرازيل و االوروغواي وسويسرا وفنزويال واألرجنتين.

بجنيف ثمن أعضاء منظمة التجارة  2014جرت في مارس  وخالل الجولة األخيرة للمفاوضات متعددة األطراف التي

 التي حققتها الجزائر بعد تعديل نظامها التجاري. امللموسة" العاملية التطورات"

وحسب تقرير للمنظمة قامت الجزائر بذات املناسبة بتأكيد تعهدها بمطابقة نظامها التجاري مع قواعد املنظمة 

 مهها مخطط العمل التشريعي املعدل.وعرضت التعديالت التشريعية التي تض

ي قدمتها بأن املعلومات الت-وفقا للتقرير-وكان الرئيس األسبق لفوج العمل السفير ألبرتو دالوتو )األرجنتين( قد أكد 

 "من شأنها بعث املفاوضات من اجل االنضمام وتشكل قاعدة للمض ي قدما في هذا املسار". الجزائر 

ستافو ميغيل بانيريو بالبيال )االوروغواي(رئيسا جديدا لفوج العمل الخاص بانضمام الجزائر يذكر انه تم مؤخرا تعيين غو 

 للمنظمة خلفا أللبرتو دالوتو.

:تحديد قواعد جديدة للتجارة الدولية وحل النزاعات التجارية ى مهمتان 1995وللمنظمة التي تأسست في الفاتح يناير 

 بين الدول األعضاء.

 

 يقظة إعالمية
 

 

 لخارجية الفرنسية في تعليمة لسفارتها بالجزائر سارية بداية من أفريلا

 )الشروق اونالين(أيام ملنحها للجزائريين 6باملائة فقط و 10رفض طلبات التأشيرة بـ 

 سنوات 5أشهر و 6املدة املمنوحة واملسموح بها تتراوح بين 

  أسباب أو مبررات شكاوى بالجملة من الردود السلبية لـ "تي آل آس كونتاكت" بال 

قررت السلطات الفرنسية اعتماد تسهيالت جديدة لـ"فيزا شنغن"، لفائدة الجزائريين الراغبين بالسفر إلى فرنسا ابتداء 

من أفريل الداخل، حيث تلقت السفارة الفرنسية في الجزائر نهاية األسبوع، تعليمات بتقليص حاالت رفض طلبات منح 

 .أيام 10أيام بدال من  6باملائة فقط، مع تقليص مدة الرد على طالبي الفيزا إلى  10ود التأشيرة الفرنسية إلى حد

وكشفت مصادر من القنصلية الفرنسية بالجزائر لـ"الشروق"، أن التعليمة التي وجهتها السلطات الفرنسية إلى سفارتها 

قليص زائريين للعبور إلى فرنسا، كما تهدف إلى تبالجزائر، تدخل في إطار التسهيالت التي أقرتها لتمكين أكبر عدد من الج
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باملائة، باإلضافة إلى جعل املدة  27، 2016باملائة بعد أن فاقت في سنة  10عدد حاالت رفض منح التأشيرة إلى حدود 

 .سنوات 5أشهر و 6املسموح فيها للسائح بالبقاء في بلد االستقبال أطول، حيث ستكون أغلبها ما بين 

أيام، خاصة بعد  6أيام إلى  10ارجية الفرنسية في تعليمتها تقليص مدة الرد على طالبي الفيزا من كما أمرت الخ

اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها بخصوص تمكين الجزائريين الحائزين على تأشيرة منتهية الصالحية، من تجديدها من 

، مع إلغاء بعض Tls Contact" .أل.أس كونتاكتدون املرور عبر اإلجراء التقليدي للحصول على موعد عبر موقع "تي

 .الوثائق واشتراط أخرى جديدة

اإلجراء الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أفريل سيرفع كوطة الجزائريين في فيزا "شنغن" خاصة، 

تي وق املهاجرين والآخر تقرير فرنس ي الذي أعدته منظمة "سيماد" غير الحكومية التي تشتغل في الدفاع عن حق بعد 

كشفت عن تجاوزات كبيرة في حق الجزائريين طالبي تأشيرة الدخول إلى فرنسا ومهها عدم تقديم تبرير ألسباب الرفض 

 .الذي يعد األعلى في بقية املصالح القنصلية الفرنسية في العالم

 

 
 

 

 

 سيدي السعيد يناقش امللف في مأدبة غداء مع نظيره التونس ي بحضور حداد

 )الشروق اونالين(!عادة بعث اإلتحاد العام املغاربي للعمال من الجزائرإ

تستعد الجزائر وتونس إلحياء االتحاد املغاربي للعمال وإعادة بعثه من الجزائر، بعد تجميد دام سنوات، وهو امللف 

عبد املجيد سيدي السعيد الذي تم فتحه خالل مأدبة غداء جمعت أمس األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين 

 ."ونظيره التونس ي الس ي نور الدين طالوي، بحضور رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد بفندق "الجزائر

وتحدث ممثل االتحاد العام للعمال التونسيين عن رغبته في توسيع أواصر التعاون بين املركزية النقابية الجزائرية  

بعث االتحاد املغاربي من الجزائر، مثمنا دور الجزائر في املنطقة، التي قال إن وقوفها  ونظيرتها التونسية تمهيدا إلعادة

 .مع الشعب التونس ي في محنته األمنية وحتى املالية ال يمكن نسيانه

وقال املتحدث إن اإلرادة السياسية متوفرة اليوم، وهذا كاف إلعادة بعث هذا االتحاد، كما أكد أنه سيتم إبرام العديد 

 .من اللقاءات مع منظمات الباترونا الجزائرية أيضا وأرباب العمل

 


