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 ملخص

 
ات سحول املؤس األولىنستهل معرض الصحافة الوطنية لنهار اليوم، بالجلسات الوطنية 

وغدد من الوزراء السيد عبد املالك سالل،  األول ا الوزير الصغيرة واملتوسطة، التي حضره

باملائة فقط من  19أن  ملؤسسات الصغيرة،ين يشرفون على قطاعات ذات صلة باالذ

افق يون ولكن ستر ا، مؤكدا ان الحكومة لن تمسح الداملؤسسات تعاني العجز ولم تسدد ديونه

خ واوض جدولة ديونها والخرود من العجز. عادةالشباب إل التي يديروها تلك املؤسسات 

 مليار دج. 680ز التي قدمتها الحكومة للشباب تجاو  القروض جماملتحدث ان ح

التي استحدثتها الحكومة بمختلف  كما تم الكشف عن عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة. 1.7لياتها واملقدرة بــ آ

ال الوقت حان فعكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر حجار، أن وفي السياق، أ

مليون منصب  2حدثت واست لتجسيد شراكة حقيقية بين قطاع البحث العلمي واملؤسسات.

 شغل.

ملصنع تركيب  األساسوالي باتنة خالل وضع حجر كد وفي مجال الشراكة واالستثمار، أ

يرا أن مس ملقبل.سيارات بباتنة، أن اول سيارة "بيكانتو" ستكون في السوق شهر نوفمبر ا

 عامل. 1500يقارب  "املصنع الجديد بالشراكة مع الكوريين سيشغل ما

بوشوارب بحزر السالم  وفي السياق ذاته، يشارك وزير الصناعة واملناجم، السيد عبد

 يقية.االفر االقتصادية  األرضية إطالقريس في مو 
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 الفتتاحيةا
 )واج(صغرة افتتاح الجلسات الوطنية األولى حول املؤسسات امل

أشرف الوزير األول، عبد املالك سالل، اليوم األحد باملدرسة العليا للفندقة بعين البنيان )الجزائر العاصمة( على افتتاح 

العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد  االمين بحضور أشغال الجلسات الوطنية االولى حول املؤسسات املصغرة 

 من أعضاء الحكومة. املجيد سيدي السعيد، وعدد

ويشارك في هذا اللقاء الذي تنظمه الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية 

 شاب مقاول من مختلف واليات الوطن. 1000يفوق  فليقة، مابوتالسيد عبد العزيز 

ملؤسسات املصغرة أداة لتنويع وتنمية االقتصاد وفي كلمة ألقاها في افتتاح هذه الجلسات التي تنعقد تحت شعار "ا

الوطني"، أكد السيد سالل أن الدولة "ستظل ملتزمة بدعم حاملي املشاريع وتعزيز قدرات املؤسسات املصغرة املوجودة 

ية، على العامل القيمة سلسلةالسيما تلك التي تنشط في القطاعات ذات قيمة مضافة عالية أو تلك التي تندرج ضمن 

 ار تكنولوجيات االعالم واالتصال والصناعة امليكانيكية والزراعة الغذائية والخدمات".غر 

 توقيف بعدوالصناعة  والخدمات الفالحةوفي ذات السياق، أوضح الوزير االول انه تم تسجيل "توجه نوعي نحو مشاريع 

صاد الشباب على العمل لتنمية وترقية االقت تمويل النشاطات غير املنتجة"، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية "ما فتئ يحث

 الوطني".

 حيث واالتصالوقبل االفتتاح، زار السيد سالل معرضا للمؤسسات املصغرة الناشئة في مجال تكنولوجيات االعالم 

استمع الى انجازات الشباب وانشغاالتهم، مشددا على ضرورة االستثمار املحلي وخلق مناصب شغل توفرها 

 .املؤسسات هذه

 الجمهورية سرئيوفي مستهل الجلسة االفتتاحية، تم عرض فيلم وثائقي يبرز مختلف املحطات للسياسة التي انتهجها 

 في مجال التكفل بالشباب وترقيته.

التي  للجهود وتقديراوباملناسبة، تم تكريم رئيس الجمهورية من طرف الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، عرفانا 

 ي التكفل بهذه الشريحة من املجتمع.يبذلها ف

  

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

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

بنكية  الصيدالنية من االستفادة من قروض الوكاالت تمكيناالولى الى  التنمية املحلية والوكالة الوطنية للتشغيل تهدف

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

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

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

 الخواص, مسعود بلعمبري.

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

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

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

ديدة ج  تفادة من منصب عمل مدعم من جهة وإعطائه فرص تكوين في إطار مهنإدماجه في فضاء منهي يسمح له باإلس

 من جهة أخرى".

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

 كمرحلة أولى في انتظار توسيعها إلى الواليات األخرى مستقبال.  الجزائر

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

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

 منصب شغل بالصيدليات الخاصة. 2000بتوفير أزيد من 

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

 تحسين التكفل باملصابين بالسرطان.  بهدف

لتوزيع, ا  وفي مجال الصناعة الصيدالنية, أكد على أهمية ترشيد استيراد األدوية وتشجيع الصناعة املحلية وتحسين

ي تساهم ف  ى "اقتحام مجال الصناعة الصيدالنية من خالل إنتاج وحدات صغيرةمشيرا الى عزم الصيادلة الخواص عل

 تشجيع اإلنتاج املحلي وسد احتياجات املواطنين من هذه املادة الحيوية".

الوطني   منه يخص اإلنتاج 40دواء,  140وفي ذات السياق, سجل رئيس النقابة وجود "ندرة في السوق الوطنية لقرابة 

 برامج االستيراد ال   لق باألدوية املستوردة", مؤكدا أن "التخفيض من كمية األدوية املستوردة أو تأخرأخرى تتع 100و

 تقع على عاتق مسؤولية الصيدلي".

الدولة خصصت ميزانية "هامة" لتعزيز إمكانيات تكوين املوارد البشرية سيما في القطاعات ذات 

 )واج(األولوية 

املهنيين محمد مباركي اليوم األحد بالجزائر العاصمة أن الدولة خصصت ميزانية هامة لتعزيز  أكد وزير التكوين والتعليم

 إمكانيات تكوين املوارد البشرية املؤهلة سيما في القطاعات ذات األولوية.

أوضح الوزير في مداخلة له خالل أشغال الجلسات الوطنية حول املؤسسات املصغرة أن الدولة خصصت 

مة" قصد توفير اإلمكانيات البشرية و املادية الالزمة لتكوين املوارد البشرية املؤهلة ال سيما في القطاعات "ها ميزانية 

و   ذات األولوية مثل الصناعة و الفالحة و البناء و األشغال العمومية و املوارد املائية و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال

 قطاعات استراتيجية أخرى.

أشار السيد مباركي إلى القدرات التي تم تجنيدها لتحضير الشباب و إعطائهم التأهيالت والكفاءات  وفي نفس السياق،

نشاء على إ  املساعدة  الضرورية إلدماجهم في عالم الشغل و إنشاء نشاطات اقتصادية باالعتماد على البرامج و األجهزة

 النشاطات املولدة للثروة.

ملنهي تهدف باألساس إلى تحسين "دائم" لنشاط التكوين والتأهيل للموارد البشرية وفق وأكد الوزير أن منظومة التكوين ا

 التطورات التكنولوجية وذلك ملواجهة التغيرات االقتصادية و االستجابة بفعالية لالحتياجات املستعجلة وذات األولوية.

واالقتصاد الرقمي يمثل "مصدرا لنمو ومن جهة أخرى، قال السيد مباركي أن تكنولوجيات اإلعالم وخدمات الهاتف 

اقتصادي معتبر غير مستغل لحد اآلن", مبرزا أنه يجري العمل تدريجيا على اعتماد استراتيجية مكيفة لتكوين املوارد 

 البشرية املؤهلة القادرة على املساهمة في تطوير املؤسسة االقتصادية في هذا امليدان الحيوي.

على إرادة الحكومة على التكفل بتكوين املوارد البشرية الالزمة للسير الجيد ومن هذا املنظور ركز الوزير 

 و  صري،عالتكنولوجيات املكيفة لتعليم وتكوين  بإدماج بأكملهجهاز التكوين  وضمان عصرنة االقتصادية للمؤسسات

 تبني طرق هندسية بيداغوجية مبتكرة بمقاييس عاملية".
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 )واج(لتسهيالت الالزمة للمحافظة على ديمومة املؤسساتالبنوك العمومية مستعدة إليجاد ا

أكد رئيس الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية بوعالم جبار اليوم األحد بالجزائر أن البنوك العمومية مستعدة 

متها و قروضها محافظة على ديم في تسديد   إليجاد التسهيالت الالزمة لفائدة املؤسسات املصغرة التي تجد صعوبة

 ونجاعتها.

 الديه أن املؤسسات التي  لجلسات الوطنية حول املؤسسات املصغرةوقال السيد جبار في كلمة له خالل أشغال ا

الوطنية للمقاولين  االف مؤسسة بحسب الفدرالية  10صعوبات في تسديد القروض املقدمة لها والتي يبلغ عددها حوالي 

ؤسسات حفاظا على ديمومة امل  الشباب تطالب بتسهيالت في التسديد الفتا الى أن البنوك مستعدة إليجاد الحلول لذلك

 بالجزائر.

الشباب أصحاب األعمال الى تسيير افضل ملؤسساتهم وبناء عالقات جيدة مع  وفي املقابل دعا رئيس جمعية البنوك

 من خالل التصريح برقم اعمالها الحقيقي ووضعيتها املالية.  البنك وتعزيز الثقة معها

مؤسسة تم تمويل   مليون  1ر2وأشار جبار إلى أن عدد املؤسسات املصغرة املمولة عن طريق أجهزة الدعم بلغ أكثر من 

القروض( بقيمة تزيد عن   ندوق ضمان-وكالة-ألف منها من طرف البنوك في اطار النظام الثالثي )بنك 600ر من أكث

 مليار دج. 680

كما دعا جبار وهو ايضا الرئيس املديرالعام لبنك الفالحة والتنمية الريفية الشباب الراغبين في االستثمار إلى اللجوء الى 

 ( عبر كل والية.1تي انشئت خصيصا لهم واملمولة )اي هذه الصناديق( بمليار دج )صناديق االستثمار الوالئية ال

صندوق استثمار والئي مسير من طرف البنوك لكن ال يوجد اقبال كبير عليها فالبنوك تجد أشكاال في  48وقال "هناك 

 49 مليون دج أي ما يمثل  50استهالك االموال املوجهة للمشاريع " موضحا أن البنك يدخل كمساهم في املؤسسة ب 

 باملائة من قيمة املشروع.

ص في دعم التنمية وامتصا  من جانبه ركز الخبير االقتصادي محمد بوشاقور خالل مداخلته على دور املؤسسة املصغرة

 البطالة ال سيما في أوساط الشباب حملة الشهادات.

كانت من طرف الشباب  2016سنة  من املؤسسات املصغرة املستحدثة خالل  %82و كشف بوشاقور أن 

ة الفعالة للمقاول  كما أبرز املساهمة  الشهادات ) من التعليم العالي و كذلك خريجي مراكز التكوين املنهي ( حاملي 

 تتطور تدريجيا في مختلف القطاعات االقتصادية.  النسوية التي

لدعم تشغيل   الوطنية  إطار الوكالة  ء واملستحدثة فيفي هذا الصدد، أوضح املتدخل أن نسبة املقاوالت التي تسيرها نسا

  . 2014بل   فقط  %7ب   مقارنة % 14إلى   الشباب "أونساج "تضاعفت لتصل لتصل حاليا

)  و لفت إلى أن هناك توجه جديد نحو قطاعات مثل تكنولوجيات االعالم و االتصال و السياحة و النشاطات الحرة 

على رأسها القطاع   فضال عن قطاعات أخرى سجلت وتيرة نمو حسنة  ل(قطاع الخدمات ما عدا النق

  (. % 3ر13الصناعة و الصيانة   ( و% 3ر34( و البناء )  % 3ر6نمو )  بنسبة   الفالحي

الل أجهزة خ  بشكل تدريجي في النسيج االقتصادي املنظم من  وأوضح بوشاقور أن االقتصاد املوازي يتم حاليا احتواؤه

 تشغيل و املرافقة.دعم ال

طالقة ان أنه يعد فرصة سانحة لتحقيق   ثمن ذات املتحدث قانون املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الجديد مؤكدا  كما

      نوعية و كمية على صعيد استحداث املؤسسات.  جديدة و قفزة

نهاية   الى %38)مقابل   %62  إلىو في غضون السنوات الستة األخيرة ارتفع عدد املشاريع املمولة في إطار اونساج" 

 (. 2010الى نهاية سنة   % 45  )مقابل % 55ارتفعت نسبة استحداث مناصب الشغل الى  بينما   (10

http://www.aps.dz/ar/economie/41003-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9
http://www.aps.dz/ar/economie/41003-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9
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حيث  اد االقتص  في إطار مساعي الحكومة لتنويع  األولوية ذات االقتصاديةوأبرز الخبير التوجه الجديد نحو القطاعات 

مناصب و  املستحدث للثروة   املصغرة ان تلعب دورا محورا في تطوير االستثمار املنتجاملؤسسة الصغيرة و   من شأن

 الشغل.

 

)واج(حجار يؤكد على ضرورة إقامة شراكة بين الجامعة واملؤسسة االقتصادية   

عة بين الجامأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الطاهر حجار، اليوم األحد بالجزائر العاصمة، أن إقامة شراكة   

 واملؤسسة االقتصادية أضحى "ضرورة ملحة لتحقيق التنمية املستدامة".

ة أن إقام الجلسات الوطنية األولى حول املؤسسات املصغرة وأوضح السيد حجار في مداخلة ألقاها بمناسبة انعقاد 

ي سوق الحاصلة ف  هذه الشراكة "يستوجب تعزيز التكوينات الجامعية ذات الطابع املنهي وذلك تماشيا مع املستجدات

 العمل".

ي أكاديم تكوين ضمانوفي ذات السياق، قال السيد حجار أن الجامعة الجزائرية "تواجه اليوم تحد مزدوج بين ضرورة 

العمل سيما ما  سوق  يفرضها التينوعي يرتكز على اكتساب املعرفة والتأهيل العلمي وبين ضرورة التكيف مع املتطلبات 

  تعلق باملهارات العلمية الجديدة".

اد" "استعد مبرزا "،كما ذكر السيد حجار بمساعي قطاعه الرامية إلى "تشجيع ثقافة املقاوالتية في الوسط الجامعي

 مصالحه لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوزارية املعنية بمجال املقاوالتية.

ث العلمي البح بتطوير  تعلقوباملناسبة، ذكر السيد حجار بأهم اإلجراءات التي تضمنها قانون البحث العلمي، خاصة ما 

 داخل املؤسسات االقتصادية.

)واج(مليار دج  681الشباب بلغت إجمالي القروض املمنوحة عبر مختلف آليات دعم  

إجمالي القروض الجارية عبر مختلف آليات   أكد الوزير األول، عبد املالك سالل، اليوم األحد بالجزائر العاصمة، أن

 بانتظام من طرف أصحاب املشاريع.  مليار دينار ويتم تسديد أقساطها 681دعم الشباب بلغت حوالي 

السامية   التي حظيت بالرعايةللجلسات الوطنية حول املؤسسة املصغرة،   الفتتاحيةوأوضح الوزير األول في كلمته ا

الي بلغت حو   أن "إجمالي القروض الجارية عبر مختلف آليات دعم الشباب عبد العزيز بوتفليقة،  لرئيس الجمهورية،

يتم بانتظام من طرف أصحاب املشاريع حيث ال تمثل تأخيرات الدفع   دينار"، مضيفا أن "تسديد أقساطها  مليار 681

 اإلجراءات العادية للبنوك".  يتم التعامل معها حسب %19إال نسبة 

ف الضغوطات البنكية وتقليص املساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وأكد السيد سالل أن "تخفي

وتخصيص حصة من الطلب العمومي للمؤسسات املصغرة ما هي إال بعض األمثلة عن التدابير التي تم إقرارها من أجل 

 .توسيع نطاق فرص اإلدماج املنهي للشباب من خالل إتاحة إمكانية إنشاء مؤسساتهم بأنفسهم"

تدابير   وعبر الوزير األول عن "استعداد الحكومة للمض ي أبعد من ذلك في إطار رؤية بناءة، السيما من خالل إدراج

 املؤسسات املصغرة ورفع كفاءات التسيير بها".  خاصة بدعم سيولة

قد سمحا "  البطالة وأشار الوزير األول أن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على

  بتمويل وإنشاء عدد كبير من املؤسسات املصغرة مكنت من استحداث ما يقارب مليوني منصب شغل".

مؤسسة مصغرة أنشئت من قبل شباب حائزين على شهادات من  190.000وذكر في هذا الصدد أن أكثر من 

 العالي والتكوين املنهي.  التعليم

لقروضهم "شائعات غير صحيحة مطلقا وإهانة ملئات اآلالف   تسديد الشبابواعتبر الحديث الدائر حول عدم 

 ويجتهدون لكسب رزقهم بالحالل".  الجزائريين الذين يتعبون   من

http://www.aps.dz/ar/economie/41003-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9
http://www.aps.dz/ar/economie/41003-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9
http://www.aps.dz/ar/economie/41003-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9
http://www.aps.dz/ar/economie/41003-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9


 

 9 

سالل   وبعدما ذكر بالسياسة املنتهجة من قبل الحكومة منذ سنوات والقائمة على تنويع االقتصاد الوطني، أكد السيد

 شباب خصوصا، تعتبر "محورا أساسيا وانشغاال دائما بالنسبة للدولة".أن املقاوالتية لدى فئة ال

ها ذات  األجير يجب أال يكون غاية في حد  وقال ان "رؤيتنا وطموحنا تجاه الشباب املقاول يقومان على أساس أن وضع

ريين من ين الشباب الجزائواملبادرة باملشاريع والنجاح يجب أن تعتبر من اآلن فصاعدا أدوات كفيلة بتمك  وأن االبتكار

 مستقبلهم".  بناء

وأصاف أن "الشباب املقاول بإمكانهم أن يعتمدوا في ذلك على نظام تكويني وتربوي ديمقراطي وناجع ومكيف باستمرار"، 

السلطات العمومية على "استعداد ملرافقتهم ودعم مشاريعهم، من خالل إقرار العديد من األدوات   مشددا على أن

 املالية والجبائية واإلدارية".  تواآلليا

يتمحور   كما تطرق الوزير األول من جهة أخرى إلى "التحول اقتصادي واسع النطاق الذي شرعت فيه البالد والذي

والسعي املتواصل إلى تحقيق النمو واستحداث مناصب شغل مستدامة لفائدة الشباب على   حول املؤسسة الوطنية

 الخصوص".

دد أن املؤسسة املصغرة "تضطلع بمنح دعمها لحاملي املشاريع وتعزيز قدرات املؤسسات املصغرة وأكد في هذا الص

التي تنشط في القطاعات ذات قيمة مضافة عالية أو تلك التي تندرج ضمن سلسلة القيمة   املوجودة، ال سيما تلك

لزراعة الغذائية، وخصوصا الخدمات التي العاملية على غرار تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والصناعة امليكانيكية وا

 نستوردها بكلفة باهظة".

( %35)  حيث "نسجل توجها نوعيا نحول مشاريع الفالحة بنسبة --يقول السيد سالل--ويتجسد ذلك بالفعل في امليدان 

 ".( بعد توقيف تمويل النشاطات غير املنتجة واملتكررة%14)  والصناعة بنسبة  (%20)  بنسبة  والخدمات

قد استقطبت اهتمام املتعاملين ومكنت من تحقيق إنجازات   كما ذكر بأن "أداء العديد من الشركات الفتية واحترافيتها

 ملموسة في مجال إنتاج السلع والخدمات في اطار مشاريع شراكة ذات فائدة متبادلة".

هيكلة وامل  ا مشاريع الشراكة االستراتيجيةوأضاف الوزير االول أن "االنجازات الكبرى في مجال املنشآت االساسية وكذ

خالل السنوات األخيرة تتيح فرصا عديدة قبلية وبعدية لفائدة الشباب الطموحين والعمال املستعدين   التي تجسدت

 وفي خدمة وطنهم".  كفاءتهم وقدراتهم لتحقيق نجاحهم  لتسخير

التوجه و   داعيا اياهن إلى "السعي لتحقيق تطلعات أخرى  واعتبر أن "الفتيات معنيات أيضا بهذا الطموح املقاوالتي"،

 املدى في املستقبل كرئيسات مؤسسات ومسيرات هيئات اقتصادية".  نحو آفاق واسعة

وقال: "ينبغي على سليالت فاطمة نسومر وحسيبة بن بوعلي أن يتحلين بطموح كبير، كما يجب أن يدرك 

ه ليس هناك أي مهنة وضيعة أو عمل مهين، بل ان العمل يقينا من ثالث والشابات الجزائريات أن  الجزائري   الشباب

 هي امللل والفساد والعوز".  آفات كبرى أال

ودعا السيد سالل املواطنين في األخير إلى "عدم اإلصغاء للمتشائمين"، قائال: "فال تصغوا إلى ما يقوله املتشائمون الذين 

الكارثة أو أولئك الذين يتالعبون باألرقام والحقائق وال تسمحوا ألي أحد أن جامدين في انتظار   يطلبون منكم البقاء

 أفضل، واصنعوا مصيركم بأنفسكم".  بكونكم جزائريين واألمل في مستقبل  اعتزازكم  ينال من
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باملائة  102أي بنسبة  2017  يناير وفبراير  ليون طن من املكافيء النفطي خاللم 32ر6بلغ اإلنتاج اإلبتدائي للمحروقات 

، حسبما أعلن عنه 2016باملائة مقارنة بالنتائج املحققة في الفترة ذاتها من  4من الهدف املسطر أي بإرتفاع نسبته 

 مجمع سوناطراك في آخر تقرير له.

برميل يوميا لكنها غير مستغلة نظر  110.000للنفط الخام تقدر ب  و تتوفر الشركة حاليا على قدرة إنتاجية إضافية

 اإلنتاج ملنظمة أوبك.  إلتفاق تخفيض

مليار متر مكعب سنويا و هو قابل للتصدير عند االنتهاء من مشروع أنبوب  4كما يوجد حجم إضافي من الغاز يقدر ب 

 .2017" في مايو 6"جي ار   الغاز

ير نهاية فبرا  مليون طن من املكافئ النفطي ما بين يناير و 17ر9قد بلغ مستواها اإلجمالي و فيما يخص حجم الصادرات ف

 .2016باملائة مقارنة بنفس الفترة من   7باملائة من الهدف املسطر و بارتفاع قدره  117بنسبة تجسيد قدرها   أي 2017

باملائة مقارنة بالهدف املسطر و بارتفاع  103درها مليار متر مكعب أي بنسبة تحقيق ق  22ر4وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 

متر مكعب  مليون  12مع العلم أن التوقيف من أجل الصيانة بحاس ي طويل ) 2016باملائة مقارنة بنهاية فبراير  6  قدره

 .2017يوميا( قد تم في يناير 

باملائة مقارنة بنفس الفترة  3رتفاع قدره باملائة من الهدف املسطر و با 99مليون طن أي  8ر13  وبلغ إنتاج النفط الخام

 .2016من 

مليون طن من  28ر4وفيما يخص الكميات املنقولة من املحروقات على مستوى شبكة الشمال فقد بلغت 

باملائة مقارنة بنفس الفترة  6باملائة من الهدف املسطر و بإرتفاع قدره  114تجسيد قدرها  النفطي أي بنسبة   املكافئ

 .2016من 

 120سونلغاز )نسبة تحقيق   ويعود هذا املستوى من اإلنتاج إلى استخراجات غازية تفوق التوقعات خصوصا من طرف

 باملائة( و أنابيب التصدير.

        

 = تراجع إنتاج الغاز الطبيعي املميع و نشاط التكرير=                        

  

بتراجع  باملائة من الهدف املسطر  83مليون متر مكعب أي بنسبة تحقيق  4ر3الغاز الطبيعي املميع   وبلغ إنتاج مركبات

 .2015الفترة من   باملائة مما تم انتاجه في نفس 41و بإرتفاع قدره  2016باملائة مقارنة بنهاية فبراير  12قدره 

 29 من GL  1 Kة الكبيرة في شهر يناير و توقف الوحدGL 1 Kو GL 1 Z, GL2Zويعود هذا الى توقف و تراجع انتاج وحدات 

 ".Mdeaألشغال غير مبرمجة على مستوى محوالت أمديا " 2017يناير  15الى   2016ديسمبر 

أدرار(   ماليين طن من النفط الخام )باحتساب الكميات على مستوى محطة 4وفيما يتعلق بالتكرير فقد تم معالجة 

 . 2016باملائة مقارنة بنهاية فبراير  3بتراجع باملائة من الهدف املسطر و  103بلغت   أي نسبة تحقيق

 109 مليون طن أي نسبة تحقيق بلغت  0ر8ما مجموعه RA2Kوبلغت كميات املكثفات املعالجة على مستوى وحدة 

  .2016باملائة مقارنة بنهاية فبراير  6باملائة من الهدف املسطر و بارتفاع قدره 

 سنوات 8" قبل تبناها حراوبية في إطار نظام "ال.أم .دي

 )واج(!الحكومة "تقّر" بفشل املدارس التحضيرية وتحولها إلى مدارس عليا
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تخلت الحكومة عن تجربة املدارس التحضيرية التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي األسبق، رشيد حراوبية، 

يلها إلى مدارس عليا، وصدر في العدد في إطار إصالحات نظام "ال أم دي"، حيث تقرر بصفة نهائية تحو  2009سنة 

 .األخير من الجريدة الرسمية، تحويل عدة مدارس تحضيرية إلى مدارس عليا

وقع الوزير األول عبد املالك سالل، على مراسيم تنفيذية، صدرت في العدد األخير من الجريدة الرسمية، تقض ي بتحويل 

ل من املدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر، التي مدارس تحضيرية إلى مدارس عليا، ويتعلق األمر بك 9

تم تحويلها إلى مدرسة عليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية، كما تم تحويل املدرسة التحضيرية في العلوم 

وم والتقنيات لوالتقنيات بتلمسان إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية، في حين ستحمل املدرسة التحضيرية في الع

بعنابة تسمية املدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية، أما املدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران 

 .فستصبح مدرسة عليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية

هران وم التسيير بو كما وقع الوزير األول على مرسوم تحول املدرسة التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعل

، إلى املدرسة العليا لالقتصاد بوهران، التي تتولى 2010جويلية سنة  28املنشأة بموجب املرسوم التنفيذي املوافق إلى 

 مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات االقتصاد الصناعي، ويدمج

 .الطلبة املسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري 

باملقابل، سيتم تحويل املدرسة التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة إلى مدرسة عليا 

نابة إلى مدرسة سيير بعللمحاسبة واملالية، كما تم تحويل املدرسة التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت

عليا في علوم التسيير، وتتكفل زيادة إلى ذلك مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في 

مختلف تخصصات اإلدارة العامة، وأخيرا تم تحويل املدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم إلى مدرسة 

 .عليا للفالحة

سنوات من تبنيها، كما  8التوجه الجديد من طرف الحكومة، أن تجربة املدارس التحضيرية فشلت، بعد  ويعكس هذا

يدل على أن مستوى حائزين شهادة البكالوريا قد تراجع في السنوات األخيرة، خاصة أن هذه املدارس أسست خصيصا 

ألصحاب  والتسيير واالقتصاد وال تضمن التسجيل للطلبة املتفوقين الحائزين معدالت عالية في الشعب العلمية والتقنية

الشعب األدبية بسبب الطابع التقني لهذه املدارس، ويتم االلتحاق بهذه املدارس عن طريق مسابقة تخص املترشحين، 

 .بعد مزاولتهم سنتين من الدراسة ضمن أحد األقسام التحضيرية

الشركاء خاصة من طرف املجلس الوطني ألساتذة التعليم ولطاملا وجهت انتقادات إلى املدارس التحضيرية من طرف 

 .العالي، الذي رفع عدة تقارير إلى الجهة الوصية، متسائال عن الجدوى من إنشاء هذه املدارس

 

 

 

 

 

 :سنة.. الغازي  65أكد أن الباب مفتوح ملن يريد العمل لـ

 ين()الشروق أونال لجنة خبراء وأطباء للفصل في املهن الشاقة خالل رمضان

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، محمد الغازي، عن تنصيب لجنة جديدة تتكون من خبراء وأطباء 

للفصل في قائمة املهن الشاقة شهر رمضان املقبل، مشيرا إلى أن كثرة الحديث عن هذه املهن ومطالبة كافة الفروع 
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، 60لغاء التقاعد املسبق والنسبي وجعله مشروطا ببلوغ سن الـوالتخصصات بإدراجها في القائمة املستثناة من قرار إ

 .دفعه إلى تنصيب هذه اللجنة ليكون الفصل في القائمة منطقيا ودون تحيز إلى أي جهة

وأرجع وزير العمل، على هامش حضوره افتتاح الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة األحد، سبب تأخر قائمة املهن 

ث عنها عند اقتراح نص قانون التقاعد على البرملان إلى كثرة طلبات اإلدراج في هذه الفئة من جل الشاقة التي تم الحدي

التخصصات املهنية، فالجميع يقول إنه يمارس مهنة شاقة ويستحق االمتياز واإلعفاء من سن الستين، وهو ما أخر 

وأطباء للفصل في الالئحة بشكل علمي شهر إصدارها إلى حد الساعة، يقول الغازي الذي أعلن عن تشكيل لجنة خبراء 

 .أسابيع 9رمضان املقبل، الذي لم تعد تفصلنا عنه إال 

سنة، قال الغازي إن قانون التقاعد تم الفصل فيه بشكل نهائي ودخل  65وباملقابل وعن إمكانية تمديد سن العمل إلى 

، وليس 65بمن يختار أن يواصل الشغل إلى سن الـ حيز الخدمة شهر جانفي املنصرم، ويتعلق األمر، أو االستثناء، فقط

 .كافة املوظفين، فإن رأى العامل أنه مستعد للعمل لسنوات أخرى، حتى بعد بلوغه سن الستين فسيكون له ذلك

 عامل 1500إنجاز مصنع ُيشغل 

 )واج(أول "بيكانتو" جزائرية في الفاتح نوفمبر القادم بباتنة

 

باتنة حجر األساس، مساء األحد، إلنجاز مركب صناعي جديد لتركيب السيارات الكورية  وضع محمد سالماني والي والية

من عالمة كيا، بحضور بارك سان جينغ سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، كما تم اإلعالن عن بعث أول بيكانتو جزائرية 

 .في الفاتح من نوفمبر القادم

 1500احتفاالت عيد النصر سيمكن في بدء إنجاز مصنع ُيشغل  وكان حجر األساس الذي وضع األحد، بمناسبة ذكرى 

عامل، تتولى إنجازه مؤسسة كلوفيس بتكلفة مليار دينار جزائري، في إطار اتفاق الشراكة الجزائرية الكورية عبر مجمع 

 .يدةشقلوبال أنديستري موتورز الذي سبق له الشروع في إنتاج مركبات وشاحنات هيونداي باملنطقة الصناعية ك

متر مربع  150.000متر مربع بينها  250400وتتربع املؤسسة الجديدة ببلدية جرمة قرب عين ياقوت على مساحة تقدر بـ

متر مربع للمرافق األخرى، علما أن املؤسسة الجديدة التي ستنشأ خالل السنة الجارية  100.400مخصصة للتخزين، و

 .كيا خالل السنوات القادمةستنتج عدة أنواع من سيارات العالمة الكورية 

 يخّصص لحّل مشاكل تمويل املقاوالت الشبانية

 )الشروق اونالين(أنساج( والبنوك: اجتماع حاسم األسبوع القادم)

، األحد، عن عقد اجتماع بين الوكالة (مراد زمالي" املدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )أنساج"أعلن 

 .وك واملؤسسات املالية بالجزائر األسبوع املقبل لبحث مشاكل تمويل املقاوالت الشبانيةوالجمعية املهنية للبن

ضمن أشغال الجلسات الوطنية للمؤسسات املصغرة، أوضح "زمالي" أنه سيتم التطرق مع ممثلي البنوك في اللقاء 

ت التي نجاح وديمومة هذه املقاوال املرتقب إلى مختلف املشاكل املتعلقة بالقروض البنكية وكيفيات السداد بما يضمن 

 .أنشئت بدعم عمومي

ونقلت وكالة األنباء الرسمية على ألسنة الكثير من املقاولين الشباب في إطار جهاز )أنساج(، شكاويهم من مشكل حجز 

ادة عالتجهيزات في حالة التأخر عن السداد وعدم تطبيق الخفض على الفوائد البنكية بشكل كامل وفي كيفية تطبيق إ

 .جدولة سداد القروض

وكشف "زمالي" عن إنشاء قائمة ملؤسسات التموين التي يمكن للمقاوالت الشبانية اللجوء إليها القتناء العتاد واملواد 

األولية، وتهدف هذه القائمة التي سيتم إطالقها مطلع مايو املقبل إلى الحد من ظاهرة تحايل بعض املمونين على الشباب 

 .املقاول 



 

 13 

ه وكالة  وقال مسؤول )أنساج( إن  القائمة إياها ستشمل فقط املؤسسات املوثوق فيها والتي تلتزم بدفتر شروط تعد 

 .تشغيل الشباب

  

 أرضية معلوماتية

ه سيتم إطالق أرضية معلوماتية قريبا تضم مختلف املؤسسات التي تم إنشاؤها عن طريق جهاز )أنساج(، 
 
أفاد "زمالي" أن

خالل األرضية املستحدثة بفضل مشروع تعاون مع برنامج األمم املتحدة للتنمية إلى خلق شبكة  وتسعى الوكالة من

 .يمكن للمقاولين من خاللها تعزيز العالقات فيما بينهم وخلق فرص تكامل فضال عن الترويج ملنتجاتهم

يص مناطق صناعية مصغرة وفيما يخص العقار الصناعي، أكد "زمالي" أنه يجري العمل حاليا على تعميم فكرة تخص

تخصص حصريا للمؤسسات املصغرة، في وقت تدرس الوكالة إمكانية تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب املقاول في 

تتمحور حول تسيير املؤسسة املصغرة والتعامل مع مختلف الهيئات، السيما مديرية الضرائب  إطار جهاز أنساج 

 .التشغيل وذلك بالتنسيق مع الفيديرالية الوطنية للمقاولين الشبابوصناديق الضمان االجتماعي ووكاالت 

وأضاف املدير العام أنه يجري حاليا االعداد لنصوص قانونية تعزز من تمثيل املقاوالت الشبابية في مختلف الهيئات 

ديرالية مثل عن الفالتي تنشط في مجال ترقية املقاولة الشبانية، حيث سيتم تدعيم املجلس التوجيهي لـ )أنساج( بم

 .وتدعيم صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بممثلين عن الفديرالية ذاتها

وتنفيذا لتوصيات الثالثية، يجري حاليا في العديد من الواليات إحصاء الفضاءات العمومية الشاغرة قصد تحويلها 

 .لفائدة املؤسسات الشبانية

 

 نح تسهيالتجبار" يؤكد استعداد البنوك مل"

 )الشروق أونالين(!صندوق استثمار 48عزوف شباني عن 

 48حالة عدم إقبال" تطبع حركية "بوعالم جبار "رئيس الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية، األحد، عن "كشف 

 ."صندوقا استثماريا، بالتزامن، أبرز استعداد البنوك ملنح املؤسسات املصغرة "حزمة تسهيالت

رة، قال في كل
 
صندوق استثمار والئي مسير من  48جبار": "هناك "مة له برسم الجلسات الوطنية حول املؤسسات املصغ

طرف البنوك، لكن ال يوجد اقبال كبير عليها"، وأردف: "البنوك تجد إشكاال في استهالك األموال املوجهة للمشاريع"، 

 .باملائة من قيمة املشروع 49مليون دينار أي ما يمثل  50ة بـ موضحا أن  أي البنك يدخل كمساهم في املؤسسة املستحدث

ودعا "جبار" وهو أيضا الرئيس املديرالعام لبنك الفالحة والتنمية الريفية الشباب الراغبين في االستثمار إلى "مراودة 

 ."صناديق االستثمار الوالئية التي أنشئت خصيصا لهم واملمولة بمليار دينار عبر كل والية

د "جبار" على استعداد البنوك العمومية إليجاد التسهيالت الالزمة لفائدة املؤسسات املصغرة التي  من
 
جانب آخر، أك

 .تجد صعوبة في تسديد قروضها

  ألف مؤسسة 100حراك إلنهاء صعوبات  

مة لها روض املقدنقلت وكالة األنباء الرسمية على لسان "جبار" قوله: "املؤسسات التي لديها صعوبات في تسديد الق

الوطنية للمقاولين الشباب، تطالب بتسهيالت في  ألف مؤسسة بحسب الفدرالية  100والتي يبلغ عددها حوالي 

  ."التسديد، الفتا: "البنوك مستعدة إليجاد الحلول، حفاظا على ديمومة ونجاعة هذه املؤسسات

ى تسيير أفضل ملؤسساتهم وبناء عالقات جيدة مع في املقابل، دعا رئيس جمعية البنوك الشباب أصحاب األعمال إل

 .البنوك وتعزيز الثقة معها من خالل التصريح برقم األعمال الحقيقي، فضال عن وضعيتها املالية
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مؤسسة، تم  تمويل  مليون  1.2وأشار جبار إلى أن  عدد املؤسسات املصغرة املمولة عن طريق أجهزة الدعم بلغ أكثر من 

 .مليار دينار 680صندوق ضمان القروض( بقيمة تزيد عن  –وكالة  –إطار النظام الثالثي )بنك  أكثر من نصفها في

 في إجراء جديد لحماية منتجي البطاطا والطماطم ومربي الدواجن من اإلفالس

 )الشروق اونالين(مليار للفالحين.. وتعويض ضحايا الكوارث دون تقرير الخبرة 700

 ـ"الشروق": تأمينات جديدة ألبناء الفالحين وعقود صحيةاملدير العام لـ"سياناما" ل

باشر الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي إجراءات جديدة لتأمين الفالحين املتضررين من الكوارث الطبيعية، وهذا 

بهدف حمايتهم من اإلفالس من خالل إصدار تعليمات بتوزيع نصف مستحقاتهم من التعويض، حتى قبل صدور تقرير 

رة، وتوزيع النصف الثاني من التعويضات الحقا، ويتم تقدير خسائرهم مبدئيا بالعين املجردة، وهذا لضمان الخب

استمرار نشاطهم، ومنع حدوث أي ندرة من املواد األساسية في السوق الوطنية، ويتعلق األمر بالدرجة األولى بالبطاطا 

 .والطماطم وحتى مربي الدواجن واألنعام

لعام للصندوق الوطني للتعاون الفالحي، شريف بن حبيلس، في تصريح لـ"الشروق"، أن عدد الفالحين ويؤكد املدير ا

مليون فالح مسجل لدى الغرفة الوطنية للفالحين، وقد شهد  1.5باملائة من إجمالي  22املؤمنين لدى الصندوق اليوم 

الحمالت اإلعالمية واالتصالية املمنوحة للفالحين  هذا الرقم ارتفاعا كبيرا خالل السنوات الثالث املاضية، وهذا بفضل

والتحفيزات واإلجراءات الخاصة باستقطاب هذه الفئة للنطاق الرسمي، كما نظم الصندوق جلسات مفتوحة وخرجات 

أشهر، وشملت  6باملائة في األسعار، مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، وهذا قبل  60إلى الواليات وتخفيضات بلغت 

 .ضات بالدرجة األولى الفالحين الصغار، أو أولئك الذين يعانون ضائقة ماليةالتخفي

مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم،  700تعادل  2016وكشف باملقابل بن حبيلس عن توزيع تعويضات مالية خالل سنة 

الحي بعيدا في يوما، وذهب الصندوق الوطني للتعاون الف 15مع العلم أن الفالح يستلم التعويض في فترة أقصاها 

باملائة منها، حتى قبل صدور  50تسهيالته املمنوحة للفالحين من خالل الشروع في تسليم الفالح مستحقاته وتحديدا 

 ."تقرير الخبرة لتقدير حجم األضرار ألول مرة، يقول بن حبيلس: "هدفنا مساعدة الفالح وحمايته من اإلفالس

ي للتعاون الفالحي أصبح يؤمن اليوم كافة الشعب الفالحية، وحتى فئة وشدد املسؤول نفسه على أن الصندوق الوطن

هو تكوين الفالحين حول تسيير الكوارث لتقليص حجم خسائرهم،  2017الكوارث الطبيعية، كما أن جديده خالل سنة 

عن صحة  مينوفتح مكاتب جهوية بالجنوب للتقرب من فالحي املنطقة، وكذا إطالق تأمين الثقة للفالح الصغير، وتأ

 .الفالح وتأمين أوالد الفالحين

 :رئيس الفدرالية الوطنية ألسواق الجملة

 )الشروق اونالين(سلمونا األراض ي الفالحية ونعدكم بتصدير الخضر والفواكه

 األسعار يتحكم فيها "املبزنسون" في املقاهي وعلى الوزارة فرض سيطرتها

ألسواق الجملة للخضر والفواكه، غرف التبريد بالتسبب في أزمة البطاطا اتهم عاشور مصطفى، رئيس الفدرالية الوطنية 

دينار في السوق الجزائرية، مهددا بالدخول في إضراب مفتوح في حالة إلزام  180التي شهدت ارتفاعا جنونيا ووصلت إلى 

 .التجار بالتعامل بالفواتير

ل رئيس الفيدرالية الوطنية ألسواق الجملة للخضر والفو  اكه أصحاب غرف التبريد التي تشرف عليهم وزارة الفالحة حمَّ

مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر، خصوصا البطاطا التي شهدت ارتفاعا في الفترة األخيرة، فضال عن قلة املنتوج في 

 .األسواق وذلك بسبب ما سماها بـ"التالعبات والتواطؤ" في بيع البطاطا إلى البارونات واملضاربين

في ندوة صحفية عقدها، الخميس، بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالجزائر الوسطى:  وقال مصطفى،

م على للبارونات واملضاربين الذين فرضوا سيطرته ''املسؤولية تتحملها غرف التبريد التي تبيع البطاطا بطرق ملتوية 
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لوا مسؤولية ارتفاع األسعار للتجار بل  هذه املادة املهمة والتي شهدت ندرة في األسواق الجزائرية". وأضاف ِّ
"ال تحم 

شكاوى في الفترة األخيرة حول امتناع أصحاب غرف  للفالحين وغرف التبريد النصيب األكبر من ذلك''، وأردف "وصلتنا 

ا عالتبريد عن بيع البطاطا للتجار، وبعد التحقيق اكشفنا أن الغرف تسير بطرق ملتوية تستدعي التحقيق في ذلك". ود

 . وزارة الفالحة إلى فتح تحقيق في هذه التالعبات

رض عليهم التعامُل بالفواتير 
ُ
د نفس املتحدث بالدخول في إضراب وصفه بـ''القانوني'' في حال ما ف اق متصل، هدَّ وفي سيَّ

ق على الجميع من بينهم الفالحون والتجار  ال ذلك بأن القانون يجب أن ُيطبَّ ِّ
 
لى املوازون ليس عأو السند التجاري، معل

ق على الجميع وعندما تقض ي الحكومة على األسواق املوازية  .التجار الشرعيين فقط وقال عاشور مصطفى ''القانون ُيطبَّ

سنعمل بالسند التجاري"، مؤكدا في الوقت الحالي لن نطبق التعليمة إلى غاية فتح باب الحوار مع الوزارة املعنية التي 

ت من قبل، ومن بين الحلول القضاء على األسواق املوازية وغير الشرعية وكذا تطبيق التعليمة ُرفعت إليها االقتراحا

 ."على الفالحين

وبخصوص ارتفاع األسعار وتحميل التجار مسؤولية ذلك، أكد رئيس الفيدرالية أن "مسؤولية التجار محدودة وال دخل 

للفوض ى وتطبيق القانون على  إلى التدخل من أجل وضع حد   لهم في ذلك"، داعيا وزارات الفالحة والداخلية والتجارة

الجميع لحماية السوق من تصرفات البعض من بينهم املضاربون الذين توعدهم وزير التجارة بالنيابة عبد املجيد تبون، 

مون في األسعار من املقاهي وكذا عند مدخل أسواق الجملة"، مضيفا ''على ا
َّ
 لحكومةوقال مصطفى "السماسرة يتحك

مراقبة الفالحين خصوصا املبزنسين منهم والذين يحوزون بطاقات فالح وقاموا بتأجير األراض ي التي استفادوا منها من 

الدولة للغير، ولكنهم يتحكمون في األسعار بطرق ملتوية''، وقال "التجار ال يتحكمون في األسعار، حاسبوهم قبل فوات 

 ."األوان

من وزارة الفالحة إعادة توزيع األراض ي التي يستغلها بعض الفالحين "السماسرة"، وقال  وفي نفس السياق، طلب عاشور 

، وبخصوص حالة السوق الجزائرية في الشهر "أعطوا لنا األراض ي ونعدكم بتصدير الخضر والفواكه إلى الدول األخرى "

 ضان، وهذا بسبب عادات املستهلكينالكريم، قال نفس املتحدث "السوق ستعرف ارتفاعا جنونيا في األسعار بداية رم

 ."التي تضر بالجميع، إضافة إلى تحكم الطبيعة، وكذا قانون العرض والطلب في ذلك

 

 محطة للطاقة الشمسية بورقلة قريبا )الخبر أونالين(

 ورقلة( بوضع حجر األساس)شمال -قام مجمع سوناطراك والشركة النفطية االيطالية إيني اليوم السبت ببئر ربعة

 .2017ميغاواط ينتظر أن تدخل حيز الخدمة في ديسمبر  10ملحطة للطاقة الشمسية بقدرة 

وأشرف الرئيس املدير العام لسوناطراك أمين معزوزي واملسير املفوض إليني كلوديو ديسكالزي سوية على وضع حجر 

جمع شمال والذي يديره ت-لبئر ربعة األساس لهذه املحطة التي من شأنها إنتاج جزء من حاجيات الكهرباء للحقل النفطي

 .(أجيب )أجيب هي احد أفرع إيني-الشركات سوناطراك

 

هكتار مما يسمح باقتصاد ما يزيد عن  20ألف لوحة شمسية ممتدة على مساحة  32وستستخدم هذه املحطة قرابة 

 .( من الغاز3ماليين متر مكعب )م 6

والذي أبديا  2016نوفمبر  25اك وإيني تطبيقا لالتفاق املبرم بينهما في ويندرج هذا املشروع في إطار التعاون بين سوناطر 

 .فيه عزمهما على ترقية وتطوير الطاقات املتجددة

 .من جهة أخرى, يتضمن املشروع إقامة مخبر بحث مختص في الطاقات املتجددة بجوار هذه املحطة الكهروضوئية
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جديدة في مجال الطاقات املتجددة ميدانيا وفقا للظروف املناخية ويهدف هذا املخبر إلى تطوير وتجريب تكنولوجيات 

 .ألقص ى الجنوب الجزائري 

 22.000للذكر يرتقب البرنامج الوطني لتطوير الطاقات املتجددة املطلق من قبل السلطات العمومية إنتاج قدره 

ميغاواط إضافية  10.000زيادة على من مصادر متجددة موجهة لالستهالك املحلي  2030ميغاواط من الكهرباء في آفاق 

 .موجهة للتصدير

 3مليار م 240و إقتصاد  2030باملائة من إستهالك الطاقة األحفورية في آفاق  9وسيسمح هذا الهدف بتقليص أكثر من 

 .سنة 20مليار دوالر على مدار  63من الغاز الطبيعي أي 

تجددة بفضل محطة توليد كهرباء هجينة بحاس ي الرمل ميغاواط من الطاقات م 400و حقق القطاع الى غاية اليوم 

ميغاواط  343محطة توليد كهرباء شمسية بطاقة  22ميغاواط( و كذا  1ر1)ميغاواط( و محطة شمسية بغرداية  100)

 .ميغاواط دخلت حيز الخدمة 270والية منها  14ب 

واط من الكهرباء من مصادر متجددة بدفتر ميغا 4.000وفي هذا اإلطار سيتم إطالق مناقصة وطنية و دولية إلنتاج 

شروط يفرض على املستثمرين الوطنيين واألجانب اإلنتاج وضمان التركيب املحلي للمعدات الصناعية لتوليد وتوزيع 

 .الطاقات املتجددة خصوصا اللوحات الكهروضوئية

 

 إلذاعة الوطنية()االـقانـون املتعلـق بتنظيم حـركة الـمـرور يصـدر بالجـريـدة الـرسـمية 

 

للجريدة الرسمية القانون املتعلق بتنظيم وسالمة الحركة املرورية والذي جاء بعدد من التدابير  12صدر في العدد 

الجديدة منها نظام النقاط في رخصة السياقة وكذا تشديد العقوبات ضد املخالفين لقواعد حركة املرور برفع الغرامات 

  الجزافية حسب درجة املخالفة.

إلى التقليل من حوادث املرور التي وصلت  2001املؤرخ في  14-01ويهدف هذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 

إلى مستويات مقلقة في السنوات األخيرة. ومن أهم اإلجراءات التي جاء بها القانون الجديد إدراج نظام النقاط في رخصة 

ة عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة ستسمح بإحصاء كل السياقة الذي سيسير من طرف وزارة الداخلي

 املخالفات املسجلة عبر كامل التراب الوطني.

نقطة يخفض عند كل مخالفة يقوم بها صاحب الرخصة  24ومن خالل هذا النظام تمنح لكل رخصة سياقة رصيدا به 

 الذي يتعرض أيضا لغرامة جزافية و عقوبات جزائية حسب نوع املخالفة.

نقطة فقط حسب نص القانون الذي يوضح  12خالل الفترة اإلختبارية التي تدوم سنتين تحصل رخصة السياقة على و 

 أيضا بأن املخالفة تؤدي إلى إلغاء الرخصة خالل هذه الفترة.

 10نقاط حسب طبيعتها و  6إلى  1ويتم خصم النقاط وفق سلم يميز أربعة أنواع من املخالفات تستلزم سحب من 

ط في حالة الجنح. و بعد سحب كل النقاط تصبح الرخصة منتهية الصالحية ، حيث يتوجب على حاملها التسجيل نقا

 من جديد للحصول على رخصة جديدة تخضع للفترة اإلختبارية.

كما يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح ، باإلضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات ، حيث تتغير مدة 

        ليق حسب طبيعة الجنحة.التع

 تشديد العقوبات ورفع الغرامات على املخالفات والجنح 

كما يتضمن النص الجديد تشديدا للعقوبات ضد املخالفين لقواعد حركة املرور، حيث تم رفع الغرامات الجزافية 

 حسب درجة املخالفة.
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الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم  وبالنسبة للمخالفات من الدرجة األولى املتعلقة أساسا بتقديم

دج للمخالفات من الدرجة الثانية )اختراق الخط املتواصل و  2.500دج مقابل  2.000تحديد غرامتها الجزافية عند 

 التوقف والركن العشوائي ...(.

الخطيرين أو منع املرور فستطبق  أما املخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام األمان و التوقف أو الوقوف

دج على املخالفات من الدرجة الرابعة مثل املناورات  5.000دج، في حين ستطبق غرامات ب  3.000عليها غرامات ب 

املمنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير املركبات بدون إنارة و مخالفة األحكام املتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز 

و االستعمال اليدوي للهاتف املحمول أواإلنصات بكلتا األذنين بوضع خوذة التنصت اإلذاعي والسمعي خط متواصل 

 أثناء السياقة.

 50.000و  10.000باملائة وأكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين  30ويعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة املسموح بها ب 

 دج.

دج كل سائق مركبة لنقل  50.000إلى  20.000هر إلى سنتين و غرامة من كما يعاقب بالسجن ملدة تتراوح من ستة أش

كغ أو مركبة لنقل األشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد 3.500البضائع يتجاوز وزنها اإلجمالي املرخص به 

تل رور ينجم عنه قوذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية املتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب حادث م

 غير عمدي.

يوما من تاريخ تسجيل املخالفة يتم تحرير محضر  45وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية املتعلقة باملخالفات بعد 

 قضائي بعدم الدفع يتم توجيهه لوكيل الجمهورية.

دج للمخالفات  4.000لى و دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة األو  3.000وكنتيجة لذلك يتم رفع هذه الغرامات إلى 

 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة. 7.000دج للمخالفات من الدرجة الثالثة و  6.000من الدرجة الثانية و 

 كما يتم سحب نقطتين إضافيتين من الرخصة بالنقاط في هذه الحالة.

ومركبات نقل األشخاص التي كغ(  3.500ومن جهة أخرى يلزم النص الجديد سائقي مركبات نقل البضائع )أكثر من 

 مقاعد تزويد مركباتهم بجهاز تسجيل مدة السياقة والسرعة واملسافة املقطوعة"الكرونوتاكيغراف". 9بها أزيد من 

وسيتم خلق مجلس وزاري مشترك لدى الوزارة األولى يتكفل بتحديد السياسة واإلستراتيجية الوطنية للوقاية والسالمة 

 مختلف الفاعلين في هذا املجال.املرورية والتنسيق بين 

 

 مليون منصب شغل 2ساهمت في خلق 

 )الفجر( مليون مؤسسة 1.7تستحدث ” أونجام”و” أونساج”و ”كناك”

الدين، عن تركيز الفدرالية خالل املرحلة املقبلة إلنشاء  كشف رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، هامل خير 

 .مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ملواكبة برنامج الحكومة شركات ناشئة في

للمؤسسات املصغرة عن إنشاء ما يفوق  وكشف هامل خالل كلمته االفتتاحية بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية

مؤسسة منشأة من قبل  215ألف و 860دعم الشباب، موزعة كاآلتي:  ألف مؤسسة في إطار تجهيزات 700مليون و

للتأمين على البطالة  شركة منشأة من قبل الصندوق الوطني 960ألف و 138الوطنية لدعم تشغيل الشباب،  الوكالة

الوطنية لتسيير القرض املصغر. وأضاف ذات املتحدث أن  ألف مؤسسة منشاة من قبل الوكالة 750كناك، وما يفوق 

 .جاالتمليون منصب شغل في مختلف امل 2بإنشاء ما يفوق  هذه املؤسسات سمحت

 عب()الش بوشوارب يمثل الجزائر في اجتماع األرضية االقتصادية اإلفريقية هذا االثنين بموريس
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تشارك الجزائر في اجتماع األرضية االقتصادية اإلفريقية ابتداء من هذا االثنين بموريس ممثلة بوزير الصناعة و املناجم 

 للوزارة.   عبد السالم بوشوارب, حسبما أكده اليوم األحد بيان

لفضاء سنويا   ( أيام واملنظم بمبادرة االتحاد اإلفريقي سيؤسس3ثة )وأوضح البيان أن هذا اللقاء الذي سيدوم ملدة ثال

 جديد للقادة األفارقة قصد إعداد "خارطة تشاور بين الساسة األفارقة ورؤساء املؤسسات والجامعات والنخبة املثقفة". 

ومات كل من غينيا وينتظر مشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات في هذا املؤتمر على غرار رؤساء دول وحك

 وزيمبابوي وماالوي وكينيا ومدغشقر وجزر القمر وتنزانيا وناميبيا وسوازيالند وإثيوبيا.   وزامبيا

كما يرتقب تنظيم جلسات علنية تتمحور حول تأهيل الشباب إزاء الشغل واالبتكار واملقاوالتية والتنافسفي القطاع 

تصال وتنقل األمالك واألشخاص والخدمات كما تسمح هذه املبادرة الخاص بإفريقياوإلغاء الحواجز التي تعيق اال

 باستغالل

   

 الفرص والخيارات الحقيقية للقارة وللعالم. 

لالتحاد اإلفريقي وقرارات أخرى وبرامج تنموية  2063وأكدت الوزارة أن "هذه األرضية تندرج في إطار تنفيذ األجندة 

 فريقيا.تهدف إلى ترقية اإلندماج والتنمية في إ

وتسمح األرضية كذلك لألطراف املعنية بالعمل مع القادة األفارقة من أجل إلغاء العراقيل السياسية التيتعيق األعمال 

اإلفريقية ومضاعفة استقطاب استثمارات القارة وتنفيذ استراتيجيات التنويع والتصنيع االقتصاديين إضافة إلى تجنيد 

    املوارد الباطنية وغيرها.

ضاف البيان أن األمر يتعلق أيضا "باستغالل طاقة الجالية اإلفريقية لصالح اإلندماج و التنمية في القارة وكذا تشجيع وأ

جهود حشد املوارد الوطنية من قبل االتحاد اإلفريقي لغرض تدعيم األعمال األولية كما هو معد في األرضية في إطار 

 ".2063أجندة 

 صغيرة واملتوسطةبعد توقف تأهيل املؤسسات ال

 )واج( شهرا 18مكاتب الدراسات تطالب بمستحقاتها العالقة منذ 

 

ة واملتوسطة، بسبب البيروقراطي مكاتب االستشارات والدراسات مقاضاة الوكالة الوطنية للمؤسسات الصغيرة قررت

فاتها املالية ألكثر 
 
غيرة واملتوسطة، مع العلم شهرا، بعد أن قامت بتأهيل املؤسسات الص 18من  اإلدارية وتأخر صب مخل

التي استفادت من إعادة الهيكلة  مليون دج، في حين أن عدد املؤسسات 40مليون دج و 1ديون املكاتب تتراوح بين  أن

 .الوكالة مؤسسة مسجلة لدى 1400من أصل  17ال يزيد عن 

املتوسطة في عشرة الصغيرة و  حدد أصحاب مكاتب االستشارات والدراسات سبب فشل مشروع تأهيل املؤسسات

الذي جعل الحوار منعدما مع إدارة الوكالة، باإلضافة إلى توظيف خبراء  نقاط، منها ما يخص البيروقراطية اإلدارية األمر 

األمر الذي جعلهم غير قادرين على  مؤهلين تقنيا، خاصة وأنهم شغلوا في وقت سابق كمسيرين في القطاع العام، غير 

تسيير املؤسسات لتكون أكثر نجاعة، مع رفض تقديم وثيقة االعتراف  تحديد نوعية التدخالت التي يجب إدراجها في

عرض  2001 -18واملتوسطة رقم  لضمان حقوق املكاتب، والضرب بقانون توجيه وترقية املؤسسات الصغيرة بالدين

مسجلة لدى الوكالة لالستفادة من عملية التأهيل لم يمس  مؤسسة مصغرة 1400 الحائط، بدليل أنه من أصل

ي ديون تتخبط ف مؤسسة مصغرة متخصصة في توضيب وتعليب التمور، في حين ال تزال باقي املؤسسات 17البرنامج إال 

دراسات الخاصة بذلك. الدراسات قامت بعملها وأعدت ال ثقيلة ما جعلها تعزف عن قرار إعادة التأهيل رغم أن مكاتب

ؤسسات تأهيل امل املستشارين السيد سليماني عبد الرحمان، )في ندوة صحفية( أرجع أسباب فشل تصريح ممثل جمعية
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املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي عجزت في الفترة األخيرة عن  الصغيرة إلى املصالح اإلدارية للوكالة الوطنية لدعم

مع العلم أن التأخر  مكتبا، 50تحقات مكاتب االستشارات والدراسات التي بلغ عددها التأخر في صب مس تبرير أسباب

االستشارات عاجزين عن دفع ضرائبهم وأجور الخبراء ومستشاريهم  شهرا ما جعل املتعاملين في مجال 18دام ألكثر من 

  .نشاطهم وفضلوا توقيف

توقفت عن التعامل مباشرة مع مكاتب  ن مصالح الوكالةالسيد جيرار لومبري، أ« سوسياد»من جهته أكد مسير مكتب 

لت ترك الكلمة ألعوانها غير  املؤهلين لدراسة الطلبات واحتياجات أصحاب املكاتب. ما زاد في صعوبة  الدراسات وفض 

ات بواالستثمار، وهو ما جعل طل دفع املستحقات هو قرار الدمج ما بين صندوق املنافسة وصندوق إعادة التأهيل عملية

ممثلي الوكالة من منطلق أن كل الطلبات السابقة يجب إعادة تحريرها  أصحاب املكاتب غير قانونية على حد تعبير 

  .ملسيري الصندوق الجديد لتوجه

الصندوق الخاص بتأهيل  لتموين  مليار دوالر، وهي قيمة األموال املخصصة 4أصحاب املكاتب تساءلوا عن مصير 

املقترحات والدراسات التي تمت إلعادة تأهيل املؤسسات تم تجميدها من  العلم أن غالبيةاملؤسسات الصغيرة، مع 

 .واملناجم أصحاب املؤسسات بالنظر إلى غياب التمويل املالي الذي وعدت به وزارة الصناعة طرف
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  تجارة
 

 )واج(للمفاوضات تجرى خالل السداس ي الحالي 13منظمة التجارة العاملية: الجولة ال -الجزائر

التجارة العاملية  الجزائر ملنظمة  من املفاوضات متعددة االطراف تحسبا النضمام 13من املرتقب ان تعقد الجولة ال  

حسبما ذكرته املنظمة في اخر نشرية اخبارية حول مسار االنضمام وهذا على موقعها على   خالل السداس ي الجاري 

 االنترنت.

ان  اوضحت  وجاء برمجة هذا التاريخ في الرزنامة الخاصة باجتماعات افواج العمل النضمام البلدان الى املنظمة التي

 ع هو في تطور التحضير.اعالن استدعاء االجتما

 12لدى االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة )الغات( سابقا اجرت الجزائر الى اليوم  1987ومنذ ايداع ترشحها في يونيو 

 سؤال مرتبط اساسا بنظامها االقتصادي. 1900  جولة مفاوضات واجابت على ازيد من
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اتفاقات   بلدا والتي توجت بالتوقيع الى اليوم على ست 20نحو  اجتماعا ثنائيا مع 120كما عقدت الجزائر ما يفوق عن 

 ثنائية مع كوبا و البرازيل و االوروغواي و سويسرا و فنزويال و االرجنتين.

بجنيف ثمن اعضاء منظمة  2014وخالل الجولة االخيرة للمفاوضات متعددة االطراف التي جرت في مارس 

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

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

 وعرضت التعديالت التشريعية التي تضمنها مخطط العمل التشريعي املعدل.  املنظمة

التي قدمتها   بأن املعلومات -وفقا للتقرير-تو دالوتو )االرجنتين( قد أكد وكان الرئيس االسبق لفوج العمل السفير ألبر 

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

نضمام االخاص ب  يذكر انه تم مؤخرا تعيين غوستافو ميغيل بانيريو بالبيال )االوروغواي( رئيسا جديدا لفوج العمل

 الجزائر للمنظمة خلفا أللبرتو دالوتو.

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

 بين الدول االعضاء.

  
 

 يقظة إعالمية
 


