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 ملخص

 
بقرار وزير الطءقة واملنءجم، السيد  نفتتح معرض الصحف الوطنية لنهءر اليوم،

نورالدين بوطرفة، الذي عين عبد املومن ولد قدور على رأس مجموعة سونءطراك 

عن توجهءت من رئيس الجمهورية إلعءدة البترولية، خلفء ملعزوزي، وحديث 

 االستقرار للمؤسسة االستراتيجية في البالد.

امء الندوة الوطنية األولى حول املؤسسءت الصغيرة واملتوسطة، فقد اختتمت 

توصية سيتم رفعهء مبءشرة على الوزير األول، عبد املءلك سالل. فيمء  50بصيءغة 

بءملءئة من املشءريع  20ارا تخصيص طءلب الشبءب املقءول، بإعءدة تفعيل قر 

 الحكومية لذوي املؤسسءت الصغيرة واملتوسطة من الشبءب املقءول.

مؤسسءت للصنءعءت العسكرية،  10امء مدير الصنءعءت العسكرية، فأعلن عن 

ألف منصب شغل، والتوجه نحو تصدير مركبءت مرسيديس للخءرج  30واستحداث 

 وتوفيرهء للمواطنين حسب الطلب.

بوهران، تنطلق اليوم، الندوة الدولية للبترول والغءز لدول شمءل افريقيء، و 

 دولة. 40بمشءركة 

وبخوص الشراكة، نصح وفد البنك الدول الجزائر بضرورة إعءدة النظر في نظءم 

 الدعم ورفع أسعءر الكهربء  والوقود.

هة العءدة وفي التجءرة، قررت وزارة التجءرة اخضءع جميع السلع املستوردة املوج

 البيع على نظءم الرخص.
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 الفتتاحيةا

 )واج(تنصيب عبد املومن ولد قدور رئيسا مديرا عاما لسوناطراك 

 تنصيب علىمجمع سونءطراك وأشرف  اجتمع وزير الطءقة، نور الدين بوطرفة، اليوم االاثنين بأعضء  مجلس إدارة

  .معزوزي، حسب بيءن لوزارة الطءقة السيد عبد املومن ولد قدور كرئيس مدير عءم لسونءطراك خلفء للسيد أمين

وبهذه املنءسبة، دعء السيد بوطرفة الرئيس املدير العءم الجديد لسونءطراك للعمل بروح املسؤولية و الثقة وذلك 

و  املبءدرة زمءمبالنمو في منءخ مؤسسءتي مستقر و مالئم لألخذ  التغييرات النوعية التي تسمح للشركة بءلتطور و  لتنفيذ

  .القرار، حسبمء أكد ذات املصدر

ءم و ذلك االلتزام الت  لسونءطراك و كءفة املسؤولين السءمين في الشركة على الجديد العءموحث بوطرفة الرئيس املدير 

ت التي املؤسسة مع التغييرا إلنتءج بمء يسمح بتكيفللحفءظ على مصءلح الشركة و كذا العمل على تطوير التسيير وا

   .يشهدهء محيطهء

 عبد الجمهوريةرئيس  فخءمة رأسهموعبر الوزير كذلك عن "دعمه التءم و دعم كبءر املسؤولين في الدولة وعلى 

"، بوتفليقة الذي يأمل في أن تعود سونءطراك مجددا لالستقرار والتمءسك لكي تكون مؤسسة مثءلية العزيز

   .البيءن  يضيف

هو و  التقنيءت متعددةو يعتبر الرئيس املدير العءم الجديد لسونءطراك عبد املومن ولد قدور خريج املدرسة العليء 

 على شهءدة من املعهد التكنولوجي ملءسءشوستس بءلواليءت املتحدة األمريكية. متحصل

 )الخبر اونالين(الجزائر تستعين بالبنك الدولي لتحضير مخططها االقتصادي الجديد 

أكد وزير املءلية حءجي بءبء عمي اليوم االاثنين بءلجزائر أنه يتم التحضير لدراسة اقتصءدية شءملة سينبثق عنهء رؤية  

ني في إطءر تجسيد مخطط النمو وهذا بءلتعءون مع خبرا  البنك الدولي في املجءل التق 2035-2018ومخطط عمل 

 اإلقتصءدي الوطني الجديد .

وقءل الوزير عقب لقءئه بنءئب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمءل إفريقيء حءفظ غءنم أن  

 2035-2018 ومخطط عمل"الجزائر بصدد التحضير حءليء لدراسة شءملة لإلقتصءد الوطني ينبثق عنهء رؤية شءملة 

 ن من تطوير برنءمج النمو اإلقتصءدي الوطني الجديد بمسءعدة البنك الدولي".ستمك

وأضءف بءبء عمي أن الجزائر "تلقت لحد اآلن دعمء تقنيء من قبل البنك الدولي في سبيل إنجءز هذه الدراسة وانه سيتم  

" مثمنء في هذا الشأن التعءون  2018في األشهر القءدمة تقوية وتعزيز التعءون في هذا املجءل إلنجءز هذه الدراسة في 

 "املثمر جدا" بين الجزائر والبنك الدولي في عدة مجءالت اخرى.

كمء أشءر الوزير الى دراسة أخرى يتم تحضيرهء حءليء بءلتعءون بين الطرفين تخص "مسءعدة الطبقءت التي لهء مدخول  

ءت بتمويلهء الخءص وأن مسءعدة البنك الدولي متدني عن طريق برنءمج خءص" مؤكدا أن الجزائر تحقق هذه الدراس

 تنحصر في الجءنب التقني و الخبرات في هذا املجءل.

كمء عبر بءبء عمي عن رضءه لنتءئج اجتمءعه بغءنم أين تم التطرق الى العالقءت التي تربط الطرفين وكذا التعءون في  

 مختلف املجءالت والذي سيتم تعزيزه.

ر الذي وكذا الدو  الشراكة بين البنك الدولي و الجزائر   أن هدف لقءئه بوزير املءلية هو"ترقيةمن جهته قءل السيد غءنم  

 يمكننء القيءم به ملسءندة الجزائر ومسءعدتهء في التحول االقتصءدي و النمو الذي تعرفه".
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ذا الى ية مع الجزائر وكوحسبه فقد تم التطرق خالل اللقء  إلى الدور الذي سيلعبه البنك الدولي لتحقيق شراكة تقن 

  البرامج التي تخص نظءم التأمين االجتمءعي ورفع معدل النمو االقتصءدي وترقية االستثمءرات

 بءلجزائر.

تم العمل "قوية" وأنه سي و الجزائر تبقى   وعبر غءنم عن سعءدته بنتءئج "اللقء  املثمر" مشيرا الى أن الشراكة بين البنك

 ثر و توسيع مجءالتهء.بين الطرفين لتعزيزهء أك

يذكر أن غءنم متواجد بءلجزائر في زيءرة تستغرق اثالاثة أيءم بغرض تعزيز عالقة الشراكة القءئمة بين البنك الدولي  

 والجزائر وتوسيع نطءقهء دعمء ألهداف التنمية في البالد.

األولويءت الوطنية الحءلية واملسءندة وسيجري غءنم محءداثءت مع مسؤولين جزائريين حول التقدم املحرز بشأن تحقيق 

 اإلضءفية التي يمكن أن تقدمهء الخبرات العءملية التي يمتلكهء البنك لتحقيق هذه األهداف.

ال عن مثل تحسين نظم الحمءية االجتمءعية فض  وستركز املنءقشءت على املجءالت التي يقدم فيهء البنك املشورة الفنية 

 ي تقليص اعتمءد الجزائر على النفط وتنويع أنشطة االقتصءد لتحفيز النمو وفرص العمل.الهدف طويل األجل املتمثل ف

وكءن البنك الدولي قد اكد ان الجزائر قد نجحت على مدى السنوات الخمسة عشر املءضية في خفض معدالت الفقر  

اآلن هو البنء  على هذا التقدم بءملءئة و هو "إنجءز كبير" حسب البنك الدولي الذي اضءف أن "التحدي  7إلى  20من 

 إليجءد مجتمع أكثر إنتءجية وابتكءرا".

كمء سيجتمع غءنم خالل زيءرته مع والي والية الجزائر عبد القءدر زوخ ورواد األعمءل الشبءب وممثلين عن املجتمع  

 املدني.

تتضمن  ة مستردة التكلفة مشءريع مسءعدة فني 10للذكر تضم محفظة عمليءت مجموعة البنك الدولي في الجزائر  

وتحقيق التنمية الفالحية وبنء  القدرات   واملسءعدة في تحسين منءخ األعمءل  2035مسءندة إعداد إستراتيجية رؤية 

 اإلحصءئية لتحسين فعءلية شبكءت الضمءن االجتمءعي.

الجزائر  الجهود التي تبذلهء  الخءص وهي ذراع البنك الدولي املعني بءلتعءمل مع القطءع  وتسءند مؤسسة التمويل الدولية 

 لتنويع اقتصءدهء من خالل تقديم خدمءت استشءرية وحءفظة ارتبءطءت مستثمرة في قطءعي التأجير التمويلي والبنوك.

فقد استثمرت املؤسسة في اثالاثة صنءديق إقليمية ألسهم الشركءت غير املدرجة في البورصة   وبءإلضءفة إلى ذلك 

 الصغيرة واملتوسطة في الجزائر. بمخصصءت للمؤسسءت

 

 

الرئيس بوتفليقة يجدد حرص الجزائر على تعميق تعاونها مع تونس واالرتقاء به الى مستوى 

 )واج(الشراكة االستراتيجية 

بمنءسبة  نظيره التونس ي, البءجي قءيد السبس ي,  جدد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في برقية تهنئة بعث بهء الى

والتعءون التي تجمع البلدين واالرتقء  بهء في مختلف   رى استقالل بالده, حرص الجزائر على تعميق سنة التشءور ذك

 آلمءل وتطلعءت الشعبين.  املجءالت إلى مستوى الشراكة االستراتيجية, تحقيقء

أن   ه,والستين الستقاللوجء  في برقية رئيس الجمهورية: "يسعدني, والشعب التونس ي الشقيق يحيي الذكرى الواحدة 

ملولى عز ا  أتقدم إلى فخءمتكم, بءسم الجزائر شعبء وحكومة وأصءلة عن نفس ي, بأحر التهءني وأطيب التمنيءت, راجيء من

في  واالزدهءر   وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعءفية وأن يحقق للشعب التونس ي الشقيق مزيدا من التطور والرقي

 ظل قيءدتكم الرشيدة".
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وأضءف : "إن حلول هذه الذكرى املجيدة منءسبة الستحضءر تضحيءت الشعب التونس ي من أجل االنعتءق من 

 االستعمءر الغءشم واستعءدة سيءدته الوطنية والنضءل املشترك لشعبينء الشقيقين من أجل الحرية والكرامة".  نير

أواصر   ء في كيفيءت مضءعفة الجهد الكفيل بتوطيدواستطرد رئيس الدولة قءئال: "كمء تعد أيضء منءسبة للتفكير سوي 

 ينء الشقيقين".وشعب  األخوة التءريخية, وتعزيز سنة التنسيق والتشءور التي دأبنء عليهء بمء يخدم املصءلح العليء لبلدينء

مستوى املرموق لل  وخلص الرئيس بوتفليقة مخءطبء نظيره التونس ي: "وال يفوتني في هذا املقءم أن أعبر لكم عن ارتيءحنء

هء, في تعميقهء واالرتقء  ب  الذي بلغته العالقءت الثنءئية بين بلدينء, مجددا لكم حرصنء التءم على العمل سويء من أجل

والتطلعءت املشروعة لشعبينء الطءمحين   مختلف املجءالت, إلى مستوى الشراكة االستراتيجية من أجل تحقيق اآلمءل

 ء  املغءربي".إلى العيش الكريم ضمن الفض

 

 )واج(الشباب املقاول يعبر عن جملة من االنشغاالت املتعلقة بالتسيير اإلداري ملؤسساتهم 

ة، اليوم االاثنين بءلجزائر العءصم الجلسءت الوطنية حول املؤسسءت املصغرةعبر عدد من الشبءب املقءول املشءرك في 

 ءتهم االقتصءدية ومنح اعتمءدات لتوسيعهء.عن جملة من االنشغءالت املتعلقة بءلتسيير اإلداري لنشءط

وفي هذا اإلطءر، تطرق مسير ورشة لصنءعة البواخر املوجهة للصيد البحري بن صءلح محمد من والية عين تموشنت 

و كذا اليد   بتسهيل اإلجرا ات املتعلقة بإنشء  هذه البواخر خءصة في ظل توفر اإلمكءنيءت املءدية  إلى انشغءله املتعلق

 ؤهلة في هذا املجءل.امل

عءمال ، تنشط   60عءمال و بإمكءنه تشغيل  20تشغل حءليء قرابة   وفي هذا الصدد، قءل السيد بن صءلح أن ورشته التي

 بوتيرة "جدا بطيئة" وذلك بسبب ضرورة الحصول على عدة تراخيص و من جهءت إدارية مختلفة.

وتءبع يقول أن صنءعة بءخرة واحدة يستوجب الحصول على رخصة من مديرية الصيد البحري و كذا من املينء  ومن 

 جهءت إدارية أخرى ، وهو األمر الذي يستغرق الكثير من الوقت.

تبسيط  ةالخءصة بتعليم اللغءت األجنبية بوالية تمنراست السيدة إبتسءم حركءت أهمي  من جهتهء، أبرزت مدير املدرسة

 اإلجرا ات اإلدارية املتعلقة بمنح اعتمءدات جديدة في حءلة توسيع نشءط املشروع.

متخصص في   وفي ذات املضمءر، أوضحت السيدة حركءت أن طموحهء في توسيع نشءط عملهء ليشمل تكوين

 القيءم بسلسلة منيبقى مرهون بءلحصول على اعتمءد جديد وهو الشأن الذي يستدعى   دليل سيءحي  السيءحة  مجءل

 اإلجرا ات القءنونية.

ء تعلق م  وبدوره، تطرق قطءف سيد علي صءحب ورشة لنجءرة األملنيوم إلى العراقيل اإلدارية التي تواجه نشءطه سيمء

ذه به  بءلحصول على الصفقءت العمومية، معرجء على بعض الصعوبءت املسجلة عند صيءغة دفتر الشروط الخءص

 الصفقءت.

 

ى تفعيل اإلجراءات املتعلقة بتخصيص نسبة من الصفقات العمومية املوجهة للمؤسسات دعوة إل

 )واج(املصغرة 

دعت الفدرالية الوطنية للمقءولين الشبءب اليوم االاثنين بءلجزائر العءصمة إلى ضرورة تفعيل اإلجرا ات املتعلقة 

 كيفيءت تطبيقهء. وتحديد ملصغرةابءملءئة من الصفقءت العمومية املوجهة للمؤسسءت  20بتخصيص نسبة 

تفعيل   في توصيءتهء على أهميةالجلسءت الوطنية األولى حول املؤسسءت املصغرة وشددت الفدرالية في ختءم أشغءل 

و تحديد   لفءئدة املؤسسءت املصغرة  بءملءئة 20املحددة باإلجرا ات املتعلقة بتخصيص بنسبة الصفقءت العمومية 

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
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لهء   كيفيءت تطبيقهء وتخصيص نموذج لدفتر الشروط خءص بءملؤسسءت املصغرة يتمءش ى مع امكءنيءتهء ليتسنى

 االستفءدة من املشءريع.

مع تحديد  وركزت التوصيءت على أهمية إنشء  بنك معطيءت يتضمن مختلف املشءريع الخءصة بهذه املؤسسءت

 املقءول  لشبءبلتسهيالت  وكذا منحمن املواد األولية املعنية ببعض املجءالت لفءئدة املؤسسءت املصغرة  االستفءدة نسبة

 الى الخءرج. وتصدير منتوجءتهالستيراد املواد األولية التي يحتءجهء 

وإيجءد  لعصرنة لفءئدة هذه الشريحةاملتخصص واملواكب ل وتحفيز التكوينفي توصيءتهم إلى تشجيع  ودعء املشءركون 

الكرا   عب  مناالستفءدة من املحالت للتخفيف  ومنحهء فرصآليءت للترويج للمنتوجءت املحلية للمؤسسءت املصغرة 

 .املجءل بهذاإلى جءنب تخصيص العقءر الفالحي إلنشء  قرى فالحية خءصة بءملؤسسءت املصغرة املعنية 

 تفءالتاالح فترةرالية خير الدين هءمل انه سيتم ابتدا  من السنة املقبلة تخصيص وعلى صعيد آخر أعلن رئيس الفد

 مءرس، كأسبوع للمقءوالتية الشبءنية. 19املخلدة لعيد النصر املصءدف ل 

وبنفس املنءسبة أكد السيد هءمل أنه سيتم توقيع عدة اتفءقيءت بين الفدرالية ومؤسسءت وطنية وأجنبية في إطءر 

على بعض  التأمين نسبةت العمل املقءوالتي، مشيرا الى مشروع إبرام اتفءقية مع شركءت تأمين لتخفيض ترقية نشءطء

 املجءالت املرتبطة بنشءطءت املؤسسءت املصغرة.

ويذكر أن هذا اللقء  الذي دام يومين تحت الرعءية السءمية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، عرف 

شءب مقءول من مختلف واليءت الوطن وجرى تحت شعءر "املؤسسءت املصغرة أداة  1000مشءركة أزيد من 

 االقتصءد الوطنية". وتنمية لتنويع

 

 :مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع اللواء رشيد شواكي

 )واج(2019ألف منصب للبطالين وتغطية السوق بمركبات مرسيديس في  30

ألف  30كشف اللوا  رشيد شواكي مدير الصنءعءت العسكرية بوزارة الدفءع أن املؤسسة العسكرية تعمل على توفير 

منصب للمتخرجين الجدد الذين يتحصلون على عقد عمل مبءشر بوالية سكنءهم، مشيرا إلى تغطية حءجة السوق من 

 . 2019ي غضون الشءحنءت والسيءرات وحءفالت ربءعية الدفع بعالمءت مرسيديس ف

بعالمة  الشءحنءت والسيءرات وحءفالت ربءعية الدفع  وقءل اللوا  شواكي أنه سيتم تلبية احتيءجءت السوق من 

"، 2019مليءر دينءر في  100، "مضيفء أن رقم أعمءل جميع مؤسسءت الصنءعءت العسكرية سيقءرب 2019مرسيدس في 

ألف محرك اثقيل على مستوى مركب واد حميمين  25ف شءحنة وأل 15سيتم إنتءج  2019موضحء أنه في غضون سنة 

بقسنطينة بعالمة مرسيدس وعالمءت أخرى، سوا  مء تعلق بءلشءحنءت والسيءرات والجرارات وآالت األشغءل العمومية 

 .والزراعية

كءنيك شركءت صنءعية متخصصة في عدة مجءالت كءملي 10وأشءر املتحدث، إلى أن الصنءعة العسكرية تشرف على 

 .مصنعء وشركءت قءبضة متعددة األسهم 40والكهربء  والصنءعءت الكيميءئية والنسيج، مضيفء أن هذه الشركءت لديهء 

وفي مجءل الشراكة مع األجءنب ذكر مدير الصنءعءت العسكرية بوزارة الدفءع الوطني انه خالل املخطط الخمءس ي 

ة الوطنية بءلتركيز على الشراكة في إطءر االستثمءر األجنبي بءلجزائر تم التركيز على إعءدة انطالق الصنءع 2014 - 2009

 .وجلب تكنولوجيءت ذات سمعة عءملية وإنتءج بضءئع بعالمة معروفة على املستوى العءلمي

بءملءئة، وبخصوص الشراكة مع الجءنب اإليطءلي في مجءل  30 اندمءج بنسبةوأكد املتحدث أن عقود الشراكة ركزت على 

املروحيءت بسطيف أفءد اللوا  رشيد شواكي لدى استضءفته في برنءمج "ضيف الصبءح بأن املشروع في مستوى  صنءعة

 .الدراسة وانجءز البنية التحتية وبعد عءمين سيتم إنتءج أول مروحية شبه عسكرية للشرطة والحمءية املدنية والجمءرك
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 :جمعية السالمة املرورية والدرك.اقترحت تكوينا خاصا ألعوان الشرطة 

 )الشروق أونالين( ربط قانون املرور الجديد بمحكمة مصغرة للفصل في نقاط املخالفات

دعء الخبير ورئيس الجمعية الوطنية للسالمة املرورية، محمد العزوني، إلى ضرورة ربط قءنون املرور الجديد بمحكمة 

والوقوف أمءم القءض ي لشرح وضعيته في حءل تمكنه من إاثبءت مصغرة، تمكن السءئق املرتكب للمخءلفة إيداع طعن 

برا ته املرورية قبل اللجو  إلى خصم النقءط من رخصة السيءقة بءلتنقيط التي ستدخل حيز الخدمة، وهو املشروع 

 .الجديد الذي شجعه املتحدث إذا مء تم مسءيرته بتطبيق شروطه األسءسية

نظيم يوم تحسيس ي تحت شعءر "عطلة بدون حوادث مرور"، بمشءركة املنظمة وقءل العزوني على هءمش إشرافه على ت

الوطنية للنءقلين الجزائريين، قءسمي إطءر سءبق بءألمن الوطني، حسين نسيب وزير سءبق ورئيس الجمعية الوطنية 

ة قطة من رخصللطرقءت، بمقر املحطة البرية للخروبة، أن صءحب املخءلفة الذي يريد الطعن قبل أن تخصم منه الن

السيءقة الجديدة، يتوجب عليه إيداع تظلمه لجهة معينة تستقبل طعنه وهي مء اسمءهء املتحدث بءملحكمة املصغرة 

أو الصغيرة التي بإمكءنهء االستمءع للطعن إن كءن نهءئيء أو قءبال إلعءدة النظر قبل صدور أي حكم نهءئي مثل مء هو 

ان مثل هذه املحكمة كءن متعءمال بهء في الجزائر في السءبق وكءن مقرهء آنذاك بأول  متعءمل به في فرنسء وأملءنيء، مؤكدا

 .مءي، اثم ُحولت إلى سءحة الشهدا  قبل ان يتم التخلي عنهء نهءئيء ألسبءب مجهولة

وطرح العزوني قضية الجهة املكلفة بخصم نقءط املخءلفءت من رخص السيءقة الجديدة، فإن أوكلت املهمة ألعوان 

لدرك والشرطة ـ يقول ـ يكون لزامء في هذه الحءلة إعدادهم عن طريق منحهم تكوينء خءصء، مقترحء أن تضم اللجنة ا

 .املكلفة بءلخصم ممثلين قءنونيين بءعتبءر الهيئة بمثءبة محكمة

 الدراس ي وللتقليل من حوادث املرور، طرح رئيس جمعية السالمة املرورية من جهة أخرى، ضرورة الرفع من املستوى 

ألصحءب مدارس تعليم السيءقة إلى "ليسءنس"، واملدرب إلى املستوى النهءئي على األقل شأنه شأن سءئق الحءفالت 

 .والشءحنءت

 

 

 :... أمين نقابة العمال2020ماليين طن حديد في  3سينتج 

 )الشروق اونالين(أطراف مأجورة تريد تحطيم مركب الحجار

 األمين العءم لنقءبة عم
ّ
ءل أرسيلور ميتءل سءبقء "سيدار حءليء" اإلشءعءت الّتي يتّم تداولهء حسبه عبر نطءق واسع، فنذ

، الذي كءن قد خضع لعمليءت ترميم طويلة 2والتي مفءدهء أّن مركب الحجءر فشل في إعءدة تشغيل الفرن العءلي رقم 

 .املدة، خالل األشهر املءضية

ر النقءبة داخل مجمع أرسيلور، اإلاثنين، بأن هذه اإلشءعءت صءدرة عن وقءل نور الدين عموري، في ندوة صحفية بمق

جهءت من داخل وخءرج املركب تهدف لتكّسير املركب لصءلح املؤسّسءت الخءصة، واعتءدت هذه الجهءت التخالط في 

  امليءه العكرة، لضرب مصداقية املركب، وحءول أمين نقءبة العمءل توجيه االتهءم ملدير مجّمع سيدار،
ّ
ه الذي قءل بأن

متهم بءلتخالط خدمة ألطراف خءرجية، وبدا من خالل تصريحءت أمين النقءبة، وسو  التسيير وخلق الفوض ى والبلبلة 

 .داخل املركب وبين العمءل

واستغرب املتحدث، كيف أن مديرا عءمء للمجمع يعمل ضّد مصلحة ورغبة وزارة الصنءعة والحكومة، مؤكدا على أّن 

ي عءد للعمل أمس األول، وبأن العمءل رفعوا التحدي ويسعون الستعءدة الطءقة اإلنتءجية ملركب الحجءر الفرن العءل
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بصورة فعءلة، وقءل بأن الفرن العءلي الذي خضع للترميم تم إعءدة تشغيله وشرعت وحدات املركب بشكل رسمي في 

 .إنتءج الحديد والفوالذ

املليءر دوالر في مركب الحجءر، لتمكينه من انطالقة قوية، تسمح بعودة وذكر املتحدث، بأن الدولة استثمرت قرابة 

، غير أنه مع عودة النشءط للمركب، عءد 2020ماليين طن مع آفءق  3النشءط بشكل جدي، وبتحقيق إنتءج ينءهز الـ

ة الغريب مسلسل التخالط وترويج اإلشءعءت واألكءذيب، وتسء ل ذات املتحدث في مصلحة من تصّب هذه اإلشءعءت

 والعجيبة؟

 إطالق دراسات ميدانية وتحقيقات ملعرفة ميول املستهلك الجزائري 

 )واج(سنة  12خالل ” السريع االستهالك” مشاريعمليار دينار لتجسيد  20األتراك ضخوا 

 ”لم نختر السوق الجزائرية اعتبءطء إلطالق أول تجربة إنتءج في إفريقيء”: ”الحيءة كيميء”مدير 

عن إطالق املؤسسة لجملة من الدراسءت امليدانية والتحقيقءت ” حيءة كيميء”كشف تولجء يءزجءن، رئيس املجمع التركي 

ملعرفة ميول املستهلك الجزائري ورصد كل مء يتعلق بعءداته االستهالكية اليومية وفهم احتيءجءته، وبءلتءلي تلبية مء 

 .”الواعي بجودة املنتوجءت ويعرف جيدا مء يقتنيه من السوق ”ري بـينتظره من املصنعين، واصفء املستهلك الجزائ

ءع التركي املختص في قط” الحيءة”عن حجم االستثمءرات التي ضخهء مجمع ” الفجر”أفصح تولجء يءزجءن في تصريح لـ 

جزائر عبر ي الاإلستهالك السريع، العنءية الشخصية واملنزلية ومنتجءت التنظيف، من خالل اقتحءمه تجربة اإلنتءج ف

فرصة  900مليءر دينءر، فضال عن توفير  20مء يقءرب  2005مصنعين ااثنين ببوينءن بوالية البليدة، ببلوغهء منذ سنة 

 .عمل تقريبء

واعتبر يءزكءن أن الجزائر كءنت أول بلد يستثمر فيه املجمع التركي الرائد نظرا العتبءرات اقتصءدية عديدة، فقد حققت 

قة لم يتم اختيءر الجزائر اعتبءطء لتكون انطال”دافء اقتصءدية هءمة من خالل تعزيز املنتوج املحلي قءئال: في وقت وجيز أه

توسيع نشءطنء خءرج بلد املنشأ تركيء، فءلسوق الجزائرية جد هءمة على كل األصعدة وقد اخترنء اإلنتءج املحلي منذ 

  .”ة في املجءلاقتحءمنء السوق الجزائرية مء منحنء الكثير من التجرب

على إطالق دراسءت لفهم احتيءجءت ماليين  ولفهم املستهلك الجزائري، قءل ذات املسؤول أن مجمع الحيءة يواضب

املستهلكين ورصد تطلعءتهم، وبءلتءلي كسب اثقتهم من خالل طرح منتجءت مطءبقة للمعءيير العءملية وبجودة عءلية مؤكدا 

عبر منشآته الصنءعية في ست دول  ”حيءة كيميء”أن رض ى الزبون يعد أولوية الشركة في استراتيجيتهء. ينشط مجمع 

ء، ويقوم املغرب وبلغءري    كيء، الجزائر، مصر، إيران، روسيء ونيجيريء، وعبر شركءت ا للبيع والتوزيع في كل من تشمل تر 

 .القءرات الخمس، ومستمرة في تعزيز موقع ا اإلقليمي    دولة في  100بءلتصدير إلى أكثر من 

تقوم فيهمء بتصنيع منتجءت الفوط الصحية  وتملك مجموعة حيءة وحدتين لإلنتءج في مدينة ِبوينءن الجزائرية، حيث

 .مولبيد، ومنتجءت فوط األطفءل مولفيكس، ومنتجءت العنءية املنزلية واملنظفءت تيست وبينغو

وقد أطلق الجمع حملة لتجديد منتجهء مولبيد لجعل النسء  تشعرن بءلراحة التءمة والثقة العءلية، حيث كشفت 

 .ءون مع املغنية املبدعة آمءل زان كمغنية في هذه الحملةمديرة التسويق أسمء  بهلول عن التع

 :«املساء»لعشـب لـ

 )املساء(ينطلق الشهر القادم « كاليفورنيا البّيض»مشروع 

السيد رشيد لعشب، تجميد مشروع إنشء  املجمع الفالحي والصنءعي بوالية « لعشب»نفى الرئيس املدير العءم ملجمع 

أن املرحلة « املسء »ألف هكتءر، مؤكدا لـ 20البّيض، بشراكة مع مهنيين من الواليءت املتحدة األمريكية على مسءحة 

« صفصفء» هكتءرا من البطءطء، الذرى، ونبءت  1440توقع زرع األولى من تنفيذ املشروع بلغت مرحلة التجسيد مع 

 .شهر أفريل املقبل، على أن يكون جني أول محصول نهءية جوان
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تنفيذه من دون اللجو  إلى قروض  عن ارتيءحه لتقدم املشروع الذي يتم « مجمع لعشب»أعرب الرئيس املدير العءم لـ

ا أن شركءئه من املهنيين األمريكيين تنقلوا إلى مكءن املشروع وحرصوا الدعم املقترحة من طرف وزارة الفالحة، مؤكد

على نقل الخبرة والتجربة بخصوص تهيئة األرضية وتركيب محءور السقي لشبءب بطءل بمنطقة بريزينة، مع ضمءن 

شهر  يةإيصءل طلبيءت املجمع بخصوص العتءد والجرارات في الوقت املنءسب للشروع في حرث وبذر األرض قبل نهء

 .املستعملة من طرف مربي أبقءر الحلوب« الصفصفء»هكتءرا بمنتوج البطءطء املوسمية ونبتة  1440أفريل املقبل، لزرع 

ورد لعشب، على املشككين في تنفيذ أكبر مشروع بمنطقة الصحرا  بتنظيم زيءرة ميدانية لرجءل األعمءل واإلعالم على 

العمل الذي يتم على أرض امليدان، مشيرا إلى أن شركء ه األمريكيين قءموا  هءمش فعءلية املعرض الدولي للوقوف على

شءبء بطءال من بلدية بريزينة في تركيب محءور السقي  16بضمءن نقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري من خالل تكوين 

ي املرافقة التقنية حرص على األمريكي املتخصص ف هكتءرا لكل محور، مع العلم أن الشريك  90التي تسمح بسقي  16الـ

يومء، مع  15متر في  500لحفر بئر بعمق « حّفءرة»توفير أحدث تقنيءت السقي من خالل هذه املحءور العصرية مع جلب 

  .العلم أن السلطءت املحلية قدمت ترخيصء للمجمع الستغالل امليءه الجوفية بءملنطقة للسقي الفالحي

 ، أشءر مستشءر الرئيس املدير العءم للمجمعوبخصوص تنفيذ بءقي مراحل املشروع

السيد بوعروج عبد الحميد، أن الدراسءت األولية للمشروع قسمت أشغءل تنفيذ كل أربع مراحل تخص األولى تهيئة 

األرضية وجلب العتءد التقني للشروع في الحرث والبذر وقد تم االنتهء  منهء، في حين تخص املرحلة الثءنية إنجءز إسطبالت 

  ألف رأس، واملرحلة الثءلثة إنشء  غرف تبريد لعصرنة خدمة النقل 20ربية أبقءر الحلوب وجلب قرابة ت

  .واللوجستيك، على أن تكون املرحلة األخيرة مخصصة لتطوير نشءط الصنءعءت التحويلية

 االستوائية وبءقيعلى صعيد آخر حيء رشيد لعشب، قرار وزارة الفالحة القءض ي بتجميد كل رخص استيراد الفواكه 

املنتجءت الفالحية األخرى، متعهدا بضمءن توفير شتالت األشجءر املثمرة عبر مزارعه املوزعة بواليءت كل من البليدة 

ألف شجيرة في السنة وهنءك طءقءت لتكثيف اإلنتءج  30والشلف وتيبءزة، من منطلق أن طءقءت اإلنتءج حءليء محددة بـ

 .ر من األشجءر املثمرة الخءصة بءلحمضيءت والرمءنألف هكتء 400لتغطية طلبيءت 

هكتءرا مخصصة لزراعة التفءح،  540بءملقءبل تطرق املتحدث إلى شرا  مزرعة مؤخرا بوالية املدية، تمتد على مسءحة 

هكتءر بمستغءنم مخصصة للحمضيءت والرمءن، وتمت تجربة زراعة أشجءر الكيوي  300ومزرعة أخرى على مسءحة 

 .2018ويتوقع الشروع في إنتءج هذه الفءكهة سنة  بءلبليدة،

 سترفع إلى الوزير األول 

 )املساء(توصية  50جلسات املؤسسات املصغرة تختتم بـ

تّوجت أشغءل الجلسءت الوطنية األولى للمؤسسءت املصغرة املنظمة على مدار اليومين املءضيين من قبل الفدرالية 

لة من املطءلب واالنشغءالت املستعجلة الواجب حلهء في إطءر منسق يشمل الوطنية للمقءولين الشبءب، بتحديد جم

 .العديد من الهيئءت والوزارات

توصية مست كل القطءعءت التي ينشطون بهء، وسيتم رفعهء إلى الوزارة األولى للتكفل  50املشءركون خرجوا بأزيد من 

 .تءح الجلسءتبهء وفق التزامءت السيد سالل، لدى إشرافه أول أمس، على افت

مؤسسة مصغرة مهد إلنشء  ألرضية شراكة اقتصءدية وفق مجمعءت مصءلح  1000أزيد من  اللقء  الذي سمح بءلتقء  

 .صلبة بهء.. إشراك الفدرالية كشريك لإلدارة في مختلف املجءالت .هدفهء الخوض في مشءريع كبرى بشكل جمءعي

املصغرة في ختءم أشغءلهم التي دامت يومين في شكل ست ورشءت وطءلب املشءركون في الجلسءت الوطنية للمؤسسءت 

شملت قطءعءت الفالحة، الصيد البحري، الصنءعة التحويلية وكذا السيءحة وورشة أخرى خصت للصنءعة وأخرى 
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للبنء  وورشة للري واألشغءل العمومية، فيمء اهتمت الورشة السءدسة ببحث كل الجوانب املتعلقة بقءنون الصفقءت 

 .عمومية واملنءولة، علمء أن لجنة خءصة ستعكف على دراسة التوصيءت وتسهر على متءبعة تجسيدهءال

ونصت املقترحءت على ضرورة تخصيص العقءر الفالحي للمسءهمة في إنشء  قرى فالحية خءصة بءملؤسسءت املصغرة 

دفتر املجتمعون بتحديد نموذج لوتخصيص تمويل خءص لالستغالل بهء، وفيمء يتعلق بءلصفقءت العمومية فقد طءلب 

شروط خءص بءملؤسسءت املصغرة يراعي إمكءنيءتهء حتى يتسنى لهء اقتنء  املشءريع، مع تخصيص مؤسسءت مصغرة 

 20كشبكة منءوالتية تعمل مع كبريءت املؤسسءت العمومية مع العمل على ايجءد حلول جذرية لكيفية تحديد نسبة 

 .ن يستحقهءبءملءئة من املشءريع وتوجيههء مل

وفي املجءل الصنءعي، طءلب املشءركون بإنشء  منءطق صنءعية خءصة بءملؤسسءت املصغرة كل حسب احتيءجءته وتحديد 

نسبة من املواد األولية للمؤسسءت املصغرة حتى يتسنى لهء توزيع قدراتهء الشرائية، مع منح امتيءز للشبءب املقءول 

وامتيءز لتصدير منتءجتهم خءرج التراب الوطني، بءالضءفة إلى تشجيع املنتجءت  لتسهيل عملية استيراد املواد األولية

 .املحلية وتفضيل املنتوج الوطني في منءقصءت الطلب العمومي وتقديم حصص من املنءوالت لدى املؤسسءت العمومية

 ن وكءالت سفر السيءحة كءنت حءضرة في توصيءت الجلسءت، حيث طءلب املجتمعون بءلتوقيع على اتفءقيءت بي

واملؤسسءت العمومية مع تخصيص حصة من العقءر السيءحي للمؤسسءت املصغرة النءشطة في املجءل، مع املطءلبة 

سنوات وتوجيههء للشبءب املقءول الذي يعءني من نقص العقءر، بءالضءفة إلى رفع  5بءسترجءع املحالت املغلقة ألكثر من 

 .ي املشءريع العمومية ووضع دفتر شروط خءص بهءمستوى ونسبة إدمءج املؤسسءت املصغرة ف

وفي ختءم أشغءلهء قررت الفدرالية إنشء  قءعدة بيءنية للمعلومءت الخءصة بمشءريع املؤسسءت املصغرة، وتحفيز 

وتشجيع التكوين املتخصص ملواكبة عصرنة القطءعءت، للعلم فإن الفدرالية الوطنية للمقءولين الشبءب التي استلمت 

، كءنت قد أطلقت تحقيقء وطنيء حول املشءكل التي تعءنيهء املؤسسءت املصغرة بكل 2016الرسمي ديسمبر  تسجيلهء

القطءعءت وعبر كءمل التراب الوطني، العملية التي تمت في شكل سبر لآلرا  حددت النقءئص والحلول املقترحة بكل 

 .توصيءت الجلسءت وبلورتهء والية، وقد تسلمت الفدرالية تقءرير عن الوضع سيتم إضءفتهء إلى

نت املشءركين من طرح انشغءالتهم 
ّ
وشهدت الجلسءت الوطنية للمؤسسءت املصغرة نقءشءت مفتوحة وصريحة مك

 «أنسءج»وتسءؤالتهم أمءم املسؤولين على قطءعءت الجمءرك والبنوك واإلدارات وهيئءت الدعم واملرافقة على غرار 

 .«كنءك»و «انجءم»و

سءعءت.. والتزم املدير العءم النسءج بتخصيص أروقة خضرا  ملشءريع الشبءب التي تعنى  6ودامت النقءشءت أزيد من 

بءلطءقءت وسيتم مرافقتهم لتسهيل اإلجرا ات اإلدارية والبنكية، بءالضءفة إلى رواق خءص بءملهتمين بءلتهيئة العمرانية 

 .التكوين الالزموترميم البنء ات والذين سيحظون بءملرافقة و 

 الندوة الدولية للبترول والغاز في شمال إفريقيا

 )املساء(بلدا في املوعد بدءا من اليوم بوهران  40

الصءلون الدولي حول صنءعة -لندوة  بلدا في الطبعة السءبعة  38يشءرك مهنيون وخبرا  في مختلف مجءالت الطءقة من 

  .ـ ابتدا  من اليوم بوهران، حسبمء أفءد به املنظمون أمس« 2017يك نءب»البترول والغءز في منطقة شمءل إفريقيء 

مءرس الجءري، على مستوى مركز االتفءقيءت لوهران حضور  24إلى  21وستعرف هذه التظءهرة التي ستقءم من 

  .مشءركين من بلدان من قءرات إفريقيء وأوروبء وأسيء وأمريكء

حدث إفريقي يدمج جميع فروع صنءعة الطءقة إلى خلق منءخ مواتي لالتصءل ويرمي هذا املوعد للطءقة الذي يعتبر أول 

بين املتعءملين والشركء  املحتملين وفرص األعمءل. كمء يهدف إلى تبءدل الخبرات واملهءرات في مجءالت الطءقة 

  .واالستكشءف كمء أشير إليه



 

 13 

ل مجموعة من الخبرا  ومسؤولي املجمعءت وستنشط على مدار أربعة أيءم من هذا الحدث محءضرات ونقءشءت من قب

البترولية والغءزية الذين سيتنءولون الحلول التكنولوجية العملية الجديدة في مختلف مجءالت الصنءعة وأسواق 

  .املحروقءت

ألف زائر سيكون الصءلون الدولي الذي سينتظم بنفس املوقع وعلى هءمش الندوة  20عءرض وترقب  500ومن خالل 

  .ض املستجدات في الصنءعة البترولية والغءزية بمنطقة شمءل إفريقيءفرصة لعر 

وسيجمع هذا الصءلون ممثلين عن شركءت بترولية وشبه بترولية كبرى ومنتجي التجهيزات وإطءرات الهندسة والخدمءت 

مء أشءر القطءع كوالصيءنة والتوزيع. وسيسمح بإبراز االبتكءرات التي تقترح حلوالت تكنولوجية في جميع فروع هذا 

املنظمون، مضيفين بأن هذه التظءهرة تشكل فرصة تتيح األجوبة املنءسبة لكءفة االحتيءجءت املرتبطة بءإلنتءج والتحويل 

 .وتوزيع املحروقءت

 نوك /مالية وتأميناتب
 )واج(صيدلة : التوقيع على اتفاقيتين لالستفادة من قروض بنكية وإدماج الشباب

على اتفءقيتين مع كل من بنك  العءصمة بءلجزائروقعت النقءبة الوطنية الجزائرية للصيءدلة الخواص يوم السبت 

بنكية  الصيدالنية من االستفءدة من قروض الوكءالت تمكينالتنمية املحلية والوكءلة الوطنية للتشغيل تهدف االولى الى 

 التي لهء عالقة بءلصيدلة في منءصب عمل. االختصءصءت فيتكون والثءنية الى إدمءج الشبءب العءطل عن العمل وامل

 لبنك العءموقد تم التوقيع على هءتين االتفءقيتين على هءمش األيءم الصيدالنية العءشرة من طرف الرئيس املدير 

ية للصيءدلة الوطن  التنمية املحلية, محمد كريم, واملدير العءم للوكءلة الوطنية للتشغيل, الطءهر شعالل, ورئيس النقءبة

 الخواص, مسعود بلعمبري.

 على الخواصإلى "مسءعدة الصيءدلة  --حسب الرئيس املدير العءم لبنك التنمية املحلية--األولى  االتفءقيةوتهدف 

 بءملواد التمويناالستفءدة من قروض بنكية تسءهم في عصرنة وتحسين عمل الصيدلي وتلبية احتيءجءته من نءحية 

 ".الصيدالنية

 بغية بءلصيدلةوترمي االتفءقية الثءنية الى "مسءعدة الشبءب العءطل عن العمل واملتكون في اختصءصءت لهء عالقة 

 يدةجد مهنمن منصب عمل مدعم من جهة وإعطءئه فرص تكوين في إطءر  بءالستفءدةإدمءجه في فضء  منهي يسمح له 

 من جهة أخرى".

شءب على مستوى والية  450أن هذه العملية تعتبر "نموذجية" حيث سيستفيد منهء  وأوضح السيد شعالل

 أولى في انتظءر توسيعهء إلى الواليءت األخرى مستقبال. كمرحلة الجزائر

 الوطنية والوكءلةورحب رئيس النقءبة الوطنية للصيءدلة من جهته بءملسءعدة التي تلقتهء النقءبة من جءنب البنك 

لك سيسمح الى ذ  في "تطوير قطءع الصيدلة بمء يسءهم في خدمة املريض", مشيرا --مثلمء قءل--ي ستسءهم للتشغيل والت

 منصب شغل بءلصيدليءت الخءصة. 2000بتوفير أزيد من 

وكشف السيد بلعمبري من جءنب آخر عن إنشء  مجلس علمي يضم ممثلين عن النقءبة ومختصين في طب األورام 

 ملصءبين بءلسرطءن.التكفل بء تحسين بهدف

 لتوزيع،ا وتحسينأكد على أهمية ترشيد استيراد األدوية وتشجيع الصنءعة املحلية  الصيدالنية،وفي مجءل الصنءعة 

ي ف تسءهم صغيرةمشيرا الى عزم الصيءدلة الخواص على "اقتحءم مجءل الصنءعة الصيدالنية من خالل إنتءج وحدات 

 املواطنين من هذه املءدة الحيوية". تشجيع اإلنتءج املحلي وسد احتيءجءت
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 الوطني اإلنتءجمنه يخص  40دوا ,  140سجل رئيس النقءبة وجود "ندرة في السوق الوطنية لقرابة  السيءق،وفي ذات 

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

 عءتق مسؤولية الصيدلي".تقع على 

 توقيع شراكة مع القرض الشعبي الجزائري 

 )الشروق اونالين("بطاقة إلكترونية في جيوب الجزائريين للتأمين عند "كرامة

تحضر شركة "كرامة" للتأمينءت إلبرام شراكة مع القرض الشعبي الجزائري، حيث سيتسنى بذلك لزبءئن "كرامة" تسديد 

س ي إي بي"، الخءصة بـ"س ي بي أ" وكذا لكءفة منتجءت التأمين عن األشخءص، "أقسءط التأمين عبر البطءقة اإللكترونية 

 .املقدمة من طرف املتعءمل

 "تحصل عليه، من طرف بنك الجزائر والخءص بءلتسويق عبر الويب، سيتسنى لكءفة زبءئن "كرامةوفي سيءق االعتمءد امل

الحءصلين على بطءقءت بين بنكية، اقتنء  عروضهء التأمينية دون التنقل، وتم فتح هذا العرض بءلدرجة األولى لتأمينءت 

ود ء عبر البطءقة وفتح فضء  للزبون لتغيير عقالسفر وتحويل العملة الصعبة عبر الخط، واالكتتءب في عقود وتسديده

 .التأمين وفق رغبءته وقنءعءته

وتندرج الخدمة الجديدة لـ"كرامة" في إطءر قيم املؤسسة منهء التقرب بشكل أكبر من الزبءئن واالبتكءر، كمء أن الخدمة 

مء أن بتسيير عقود التأمين، ك الجديدة تسمح بخلق فضء  تجءري كءمل يمكن من تنفيذ العمليءت املختلفة املرتبطة

كرامة للتأمينءت حءضرة عبر ممثليهء، عبر كءفة نقءط الوطن، خءصة في الجزائر ووهران وعنءبة وقسنطينة وتلمسءن 

نقطة بيع، وشبكة من الشركء  االستراتيجيين، منهء الشركة  200وسطيف والشلف وحءس ي مسعود، وتحديدا عبر 

 "أمين "كءر" والقرض الشعبي الجزائري وبنك "أ بي س يالجزائرية للتأمين وإعءدة الت

 )اإلذاعة الوطنية(محافظة عقارية 193معتصم بوضياف:الشروع في رقمنة وثائق 

ملرحلة إطالق ا  كشف الوزير املنتدب املكلف بءالقتصءد الرقمي وعصرنة األنظمة املءلية معتصم بوضيءف عن بداية

 محءظفة عقءرية. 193ءز معلومءتي ممركز، والذي يستهدف رقمنة واثءئق الثءنية من اإلجرا ات املتعلقة بإنج

حول رقمنة السجل العقءري ونشءطءت الحفظ العقءري، أشءر الوزير املنتدب  إعالمي نظمته وزارة املءلية وخالل يوم

 خالل نظءم من  أن تطبيق برنءمج لرقمنة نشءطءت املحءفظة العقءرية سيمكن من تقليص آجءل معءلجة العقود إلى

 معلومءتي ممركز.

وأكد معتصم بوضيءف أن املرحلة التجريبية انتهت بتوافق وتجءنس املنظومءت واألجهزة التي ارتأت األمالك العقءرية أن 

 تعتمد عليهء للرقمنة على أن تعمم العملية ابتدا  من هذا االاثنين.

هذا االاثنين أنه وبعد  برنءمج ضيف التحرير للقنءة اإلذاعية الثءلثةوكءن الوزير املنتدب أكد أيضء لدى حلوله ضيفء على 

رقمنة املعلومءت املتعلقة بءألشخءص املستفيدين من السكنءت فإن املرحلة القءدمة ستتمحور حول انتهءج نفس املنوال 

 .ءت وحقوق االفرادبءلنسبة ملمتلك

وأوضح أن عمال موازيء قد تم خوضه فيمء يتعلق ببيءنءت السجل العقءري، مشيرا إلى االنتهء  منه كليء في املنءطق 

 .في املنءطق الحضرية ٪50في املنءطق الريفية، وحوالي  ٪80إلى   70الصحراوية والسهوب، وتحقيق مء نسبته 

عقءرية جمءل خزنءجي أن هذا املنهج سيسمح بإعءدة الدور االقتصءدي ملفهومي من جهته أكد املدير العءم لألمالك ال

 محءفظة عقءرية. 193الدولة والعقءر على مستوى 

و أوضح أن عملية الرقمنة بءملسح الضوئي تمت على مستوى محءفظتين نموذجيتين خالل جءنفي وفيفري املءضيين، 

فعتنء إلعداد دفتر شروط القتنء  املعدات الضرورية لتعميم عملية وخالل شهر مءرس الحءلي حققنء نتءئج إيجءبية د

 محءفظة عقءرية على املستوى الوطني". 193رقمنة الواثءئق لفءئدة 

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20170320/106483.html
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20170320/106483.html
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 شراكة وتعاون 
 )واج(الجزائر تشارك بموريس في اجتماع األرضية االقتصادية اإلفريقية

تشءرك الجزائر في اجتمءع األرضية االقتصءدية اإلفريقية ابتدا  من يوم االاثنين بموريس ممثلة بوزير الصنءعة و املنءجم 

 للوزارة.  عبد السالم بوشوارب, حسبمء أكده يوم األحد بيءن

ء سنوي لفضء  سيؤسس ريقياإلف( أيءم و املنظم بمبءدرة االتحءد 3و أوضح البيءن أن هذا اللقء  الذي سيدوم ملدة اثالاثة )

و النخبة  الجءمعءت وجديد للقءدة األفءرقة قصد إعداد "خءرطة تشءور بين السءسة األفءرقة و رؤسء  املؤسسءت 

 املثقفة".

و  غينيء من وحكومءت كلهذا املؤتمر على غرار رؤسء  دول  والحكومءت فيالعديد من رؤسء  الدول  وينتظر مشءركة

 زيمبءبوي و مءالوي و كينيء و مدغشقر و جزر القمر و تنزانيء و نءميبيء و سوازيالند و إاثيوبيء. و  زامبيء

القطءع  في واالبتكءر واملقءوالتية والتنءفسكمء يرتقب تنظيم جلسءت علنية تتمحور حول تأهيل الشبءب إزا  الشغل 

الك و األشخءص و الخدمءت كمء تسمح هذه املبءدرة إلغء  الحواجز التي تعيق االتصءل و تنقل األم و  بإفريقيءالخءص 

 و الخيءرات الحقيقية للقءرة و للعءلم. الفرص بءستغالل

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

األرضية كذلك لألطراف املعنية بءلعمل مع القءدة األفءرقة من إفريقيء. وتسمح  والتنمية في االندمءجتهدف إلى ترقية 

 راتيجيءتوتنفيذ استاستثمءرات القءرة  ومضءعفة استقطءباألعمءل اإلفريقية  تعيق التيأجل إلغء  العراقيل السيءسية 

    .وغيرهءإضءفة إلى تجنيد املوارد البءطنية  االقتصءديين والتصنيعالتنويع 

كذا  و  القءرة فيو التنمية  االندمءجاألمر يتعلق أيضء "بءستغالل طءقة الجءلية اإلفريقية لصءلح و أضءف البيءن أن 

في  معد في األرضية هو  كمءتشجيع جهود حشد املوارد الوطنية من قبل االتحءد اإلفريقي لغرض تدعيم األعمءل األولية 

 ".2063إطءر أجندة 

 )واج(دارة مكتب العمل الدولي بجنيف ملجلس إ 329الغازي يشارك في أشغال الدورة 

ملجلس إدارة مكتب العمل  329االجتمءعي، محمد الغءزي، في أشغءل الدورة  والتشغيل والضمءنيشءرك وزير العمل 

 الدولي املقررة يوم غد الثالاثء  بجنيف السويسرية، حسب مء أفءدت به الوزارة اليوم اإلاثنين في بيءن لهء.

هذه الدورة دراسة التقرير السنوي املنبثق عن أعمءل مكتب العمل الدولي،  وبرنءمج اجتمءعءتوسيتنءول جدول أعمءل 

ال سيمء فيمء يتعلق بمتءبعة القرار الخءص بءملنءقشة املتكررة حول الهدف االستراتيجي املتمثل في الحمءية االجتمءعية 

 للعمءل.

املتعلقة بءلعمل  ومتءبعة الالئحةملؤتمر العمل الدولي  105كمء سيتم أيضء دراسة مسءئل أخرى متعلقة بأشغءل الدورة 

 الالئق في أمءكن اإلنتءج، يضيف املصدر ذاته.

وستعرف هذه الدورة برمجة دورة تكوينية لعرض التجربة الجزائرية فيمء يخص الحمءية االجتمءعية في إطءر برنءمج 

 جنوب.-تعءون جنوب

 العمل نقءبءتة اثالاثية، تجمع مندوبين ممثلين للحكومءت و أربءب العمل و ويعد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي هيئ

العمل  ؤتمر م أجندةليشكل بذلك الجهءز التنفيذي الذي يتخذ القرارات املتصلة بسيءسة املكتب الدولي للعمل و يحدد 

 الدولي و يصءدق على برنءمج و ميزانية املنظمة و ينتخب مديرهء العءم.
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 استكشافية وفد عنه في زيارة

 )الشروق اونالين((البنك الدولي ينصح الجزائر بتجربة فيتنام

 

اقترح حءفظ غءنم نءئب رئيس البنك الدولي على الجزائر العمل بتجربة دول مثل بولندا وكءزاخستءن وفييتنءم، من أجل 

 .النهوض بءقتصءدهء والخروج من التبعية للمحروقءت

موقعه فإن حءفظ غءنم، شرع في زيءرة رسمية إلى الجزائر تستغرق اثالاثة أيءم بغرض ووفق بيءن للبنك الدولي نشر على 

 .تعزيز عالقة الشراكة القءئمة منذ وقت طويل بين البنك الدولي والجزائر وتوسيع نطءقهء دعمء ألهداف التنمية في البالد

ثل بولندا وكءزاخستءن وفييتنءم، ونهدف هذا املسؤول أكد "لقد عملنء على برامج اإلصالح مع بلدان عدة م وأوضح أن 

إلى االستفءدة من هذه الخبرات العءملية لدعم خطط الجزائر ومسءندتهء في وضع األسس لنمو مستدام يشمل كءفة 

 على رؤية إلطالق العنءن لهذه اإلمكءنءت
ً
 ."أطيءف املجتمع في املستقبل. تمتلك الجزائر إمكءنءت هءئلة وتعمل حءليء

بءملءئة، وهو  7إلى  20ائر نجحت على مدى السنوات الـخمسة عشر املءضية في خفض معدالت الفقر من وحسبه "الجز 

 
ً
 ."إنجءز كبير. والتحدي اآلن هو البنء  على هذا التقدم إليجءد مجتمع أكثر إنتءجية وابتكءرا

  حول املجءالت التي يقدم فيهء وسيجري هذا الوفد خالل الزيءرة لقء ات مع الوزير األول عبد املءلك سالل وعدة وزرا

 عن الهدف طويل األجل املتمثل في تقليص اعتمءد 
ً
البنك املشورة الفنية، مثل تحسين نظم الحمءية االجتمءعية، فضال

 .الجزائر على املحروقءت وتنويع أنشطة االقتصءد لتحفيز النمو وفرص العمل حسب البيءن

 الجزائر بعثة صندوق النقد الدولي تنهي زيارتها إلى

 )الشروق أونالين(األفامي" يطالب الحكومة بفرض زيادات جديدة على أسعار الوقود والكهرباء"

 مرات أكثر من الفقرا  6األغنيء  يستهلكون الطءقة املدعمة 

دعت بعثة صندوق النقد الدولي، الجزائر إلى مزيد من إجرا ات رفع الدعم عن الطءقة، واالجتهءد أكثر لجلب أموال 

 .السوق املوازية إلى البنوك والقنوات السمية وتوسيع الوعء  الضريبي وترشيد أكبر لإلعفء ات الجبءئية املقدمة

وقءل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جون فرانسوا دوفءن، اإلاثنين، في ندوة صحفية، توجت نهءية مهمة 

الوقود والكهربء ( يجب أن يتم إلغءؤه بصفة )ع لقطءع الطءقة البعثة، بفندق األوراس ي بءلعءصمة، إن الدعم املوج

 .تدريجية

بءملءئة من عدد السكءن العءم، يستهلكون  20وشدد املتحدث على أنه قد تبين أن الفقرا  في الجزائر الذين يمثلون 

"أف.أم.إي"، فءلدعم  بءملءئة من األغنيء  من السكءن، وبءلتءلي حسب مسؤول الـ 20مرات أقل من  6الطءقة املدعمة 

 .املوجه للطءقة يستفيد منه األغنيء  أكثر من الفقرا 

وبحسب املتحدث، فإن الدعم لقطءع الطءقة )كهربء  ووقود( يجب أن يتم توجيهه مبءشرة إلى الفئءت السكءنية األكثر 

 .احتيءجء

مشكال معقدا يواجه الجزائر، مشيرا  وعّرج مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي على مكلف السوق املوازية الذي اعتبره

 .إلى انه قبل الحديث عن محءربة هذه الظءهرة يجب معرفة األسبءب التي تدفع املؤسسءت للسوق السودا 

وملعءلجة الظءهرة اقترح جون فرانسوا دوفءن اتخءذ إجرا ات محفزة إلدخءل األموال النءئمة في السوق إلى البنوك عن 

 .االلكتروني وبطءقءت االئتمءن البنكيةالصيرفة" والدفع "طريق 

ودعء جوان فرانسوا دوفءن السلطءت وينك الجزائر إلى العمل من اجل استعءدة تدريجية لقيمة الدينءر من أجل الوصول 

 .إلى قيمة متوازنة للعملة الجزائرية، لكنه لم يشرح مء هي قيمة التوازن هذه



 

 17 

، التي وجب إضفء  املزيد من الليونة 49/ 51مع األجءنب املعروفة بقءعدة وانتقد مسؤول البعثة بشدة قءعدة االستثمءر 

 .عليهء من اجل تحسين منءخ األعمءل واالستثمءر في البالد

يجب أن تكون بشأنهء إجرا ات محفزة ومرنة أكثر من أجل  (51/49)وذكر دوفءن بهذا الخصوص، أن هذه القءعدة 

 .(IDE) إلى الجزائرجلب االستثمءرات األجنبية املبءشرة 

ودعء ذات املسؤول الحكومة الجزائرية إلى مجموعة من اإلجرا ات في سبيل إصالح ميزانية الدولة والتحكم في اإلنفءق 

العمومي وعجز املوازنة غيرهء، مشيرا إلى انه يتوجب على الجزائر توسيع القءعدة الضريبية، وتحسين عمليءت تحصيل 

 .(الجبءئية)الضريبية الضرائب وترشيد اإلعفء ات 

وعددت بعثة صندوق النقد الدولي تحديءت مختلقة تواجه الجزائر فرضهء انخفءض أسعءر النفط من بينهء تبءطؤ نمو 

 .بءملءئة 3.4االقتصءد الجزائري خءرج املحروقءت متأاثرا بءنخفءض مستوى اإلنفءق العءم حيث بلغ 

 

  تجارة
 

 )واج( 2017 جانفي وفيفري ري خالل تجارة خارجية: تراجع قوي للعجز التجا

مليءر دوالر خالل نفس  3ر72مقءبل عجز ب  2017مليءر دوالر خالل أول شهرين من  1ر69بلغ العجز التجءري للجزائر 

في املءئة في العجز بين فترتي املقءرنة،  55 بمليءر دوالر مء يعءدل تراجعء  2ر03أي بءنخفءض قدره  ،2016الفترة من 

 حسبمء علمته وأج اليوم االاثنين لدى مصءلح الجمءرك.

مليءر دوالر خالل نفس  3ر99مليءر دوالر بين ينءير ونهءية فبراير من السنة الجءرية مقءبل  6ر05وارتفعت الصءدرات إلى 

مليءر دوالر، يوضح املركز الوطني لإلعالم  2ر06ل زيءدة ب في املءئة أي مء يعءد 51ر67أي بزيءدة بلغت  2016الفترة من 

 واإلحصءئيءت التءبع للجمءرك.

من  الفترة نفسمليءر دوالر خالل  7ر71مليءر دوالر شهري ينءير وفبراير مقءبل  7ر75واستقرت الواردات من جهتهء عند 

 في املءئة. 0ر51السنة املءضية، أي بزيءدة طفيفة بلغت 

 في املءئة. 52في املءئة مقءبل  78ت تغطية الواردات في حدود وضمنت الصءدرا

 92ر4  فبراير ، مثلت صءدرات املحروقءت مء نسبته-دوالر في ينءير  54وبفضل تحسن اسعءر البترول التي تجءوزت ال 

،  2016ترة من مليءر دوالر خالل نفس الف 3ر76مليءر دوالر مقءبل  5ر6في املءئة من اجمءلي الصءدرات ، والتي بلغت 

 في املءئة( . 48ر87مليءر دوالر )+ 1ر84بزيءدة 

مليون دوالر مقءبل  460الى  ت(، فءرتفعفي املءئة من اجمءلي قيمة الصءدرات 7ر6وبءلنسبة للصءدرات خءرج املحروقءت )

  في املءئة(. 96ر6مليون دوالر )+ 234

مليون دوالر( والسلع  174مليون دوالر )مقءبل  395املصنعة ب وتتمثل الصءدرات خءرج املحروقءت في املنتجءت نصف 

مليون دوالر( ، سلع  8مليون دوالر )مقءبل  13مليون دوالر( ، املنتجءت الخءم ب  43مليون دوالر )مقءبل  42الغذائية ب 

مليون دوالر )مقءبل  2ب  مليون دوالر( والسلع االستهالكية غير الغذائية 6مليون دوالر )مقءبل  8التجهيزات الصنءعية ب 

 مليون دوالر(. 3

مجموعءت  انخفءضء:مجموعءت منهء  3مجموعءت من املنتجءت املستوردة سجلت  7وبءلنسبة للواردات، فمن بين 

 الطءقة ومواد التشحيم والسلع االستهالكية غير الغذائية واملنتجءت نصف املصنعة.
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 3مليءر دوالر (، وسلع التجهيزات الصنءعية إلى  1ر24يءر دوالر )مقءبل مل 1ر51وارتفعت واردات املنتجءت الغذائية إلى 

مليون دوالر( واملنتجءت  79  مليون دوالر )مقءبل 106مليءر دوالر( ،و التجهيزات الفالحية الى  2ر67مليءر دوالر )مقءبل 

 مليون دوالر(. 280مليون دوالر )مقءبل  299الخءم إلى 

مليون  225مليون دوالر )مقءبل  151في املجموعءت الخءصة بءلطءقة ومواد التشحيم الى  وبءملقءبل تراجعت الواردات

غير الغذائية  االستهالكية املوادمليءر دوالر( وفي  1ر92مليءر دوالر )مقءبل  1ر61دوالر(، وبءلنسبة للنصف املصنعة الى 

 مليءر دوالر( . 1ر29مليءر دوالر )مقءبل ) 1ر06الى 

في  59ر7)  مليءر دوالر نقدا 4ر63مليءر دوالر من قيمة الواردات املسجلة، تم دفع مبءلغ قدرت ب  7ر75ومن ضمن ال

 .2016  في املءئة من التسديد نقدا مقءرنة بنفس الفترة من 3املءئة من الواردات ( ، أي بزيءدة بلغت 

في املءئة( ، في حين أن حسءبءت  0ر2ض ب مليءر دوالر )انخفء 2ر86في املءئة بقيمة  37وتمول القروض الواردات بنسبة 

 العملة الصعبة الذاتية لم تمول أي عملية استيراد.

في املءئة  25ر4)بءنخفءض ب   مليون دوالر 261أمء بءقي الواردات فمولت من خالل العودة طرق أخرى للدفع في حدود 

.) 

 = ايطءليء والصين تحءفظءن على مكءنتهمء كأول الشركء =       

الجزائرية   مليءر دوالر من الصءدرات 1ر07، في ايطءليء ب  2017فبراير -تمثل الزبءئن األوائل للجزائر خالل ينءير وي 

في املءئة( وفرنسء ب   15ر14مليون دوالر) 917في املءئة من الصءدرات العءمة الجزائرية( ، متبوعة بإسبءنيء ب  17ر73)

مليون  433املءئة( وتركيء ب   في 7ر63مليون دوالر ) 462واليءت املتحدة ب في املءئة( ، وال 12ر63مليون دوالر) 764

 في املءئة(. 7ر15دوالر)

الواردات   مليءر دوالر من 1ر56وبءلنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر ، نجد الصين التي تبقى على رأس القءئمة ب 

في املءئة (  8ر 17دوالر )  مليون  633ة(، متبوعة بفرنسء ب في املءئة من الواردات الجزائرية اإلجمءلي 20ر21الجزائرية )

مليون دوالر  454في املءئة ( واسبءنيء ب   6ر7مليون دوالر ) 519في املءئة( واملءنيء ب  6ر9مليون دوالر ) 533ب   وايطءليء

 في املءئة(. 5ر8)

  2017أهم الدول املمونة للجزائر خالل الشهرين األولين من سنة  

. املصدر : املركز الوطني لإلعالم اآللي و  2017فيمء يلي قءئمة بأهم الدول املمونة للجزائر خالل ينءير و فبراير -ر الجزائ

 اإلحصءئيءت التءبع للجمءرك الجزائرية .

  

                القيمة ) مليون دوالر(                                                            الدول 

   (2016التطور) مقءرنة بنفس الفترة خالل سنة                                     

  

                          1.567                                               الصين

 +%9ر73                                                           

                             633                                                    فرنسء

 % -28ر23                                                             

                         533                                                  ايطءليء

      -%27ر5                                                              

                       519                                                       أملءنيء
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  +%14ر6                                                                

                       454                                                    اسبءنيء

 %-13ر52                                                               

                            448                                     كوريء الجنوبية

                                                                 - 

                        314                                                       تركيء

 %-6ر3                                                               

                         311                                                   البرازيل

 +%57ر9                                                              

                         270                                              األرجنتين

 +%73ر1                                                             

                      266                                                       روسيء

                                                                    - 

                       263                                    الواليءت املتحدة

  %-30ر24                                                              

                      168                                         زيالندا الجديدة

                                                                        - 

                     157                                                                كندا

 +%40ر2                                                                 

                   157                                                              الهند

  +%5ر4                                                                  

                    107                                                          اليءبءن

     +%30ر5                                                                  

 6.167                                        املجموع الفرعي

 7.752                                                     املجموع

  

 2017 العءمأهم الدول زبءئن الجزائر خالل الشهرين األولين من 

  . 2017فبراير   فيمء يلي قءئمة الدول الزبءئن األسءسيين للجزائر مء بين ينءير و نهءية -الجزائر 

 املصدر : )املركز الوطني لالعالم األي و االحصءئيءت التءبع للجمءرك(.

  التطور ) مقءرنة بنفس                            القيمة )مليون دوالر(                       الدول 

                                                                    (  2016الفترة خالل سنة 

  

  -3ر16                                                      1.074                             ايطءليء

% 

                                                          917                             اسبءنيء
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       + %44ر2

 +%27ر3                                                     765                                فرنسء

 + %52                                                        462                    الواليءت املتحدة

 +%77ر46                                                   433                                  تركيء

                                                             409                               هوالندا

- 

    +%38ر4                                                   310                              البرازيل

           

 +%89ر84                                                   243                                   كندا

 -                                                     194                                   كوبء

 +%70ر3                                                  172                                 بلجيكء

 %-29ر1                                               134                                البرتغءل

    +%51ر14                                                  133                    بريطءنيء العظمى

 -                                                    123                                 اليونءن

 -                                                     108                                  الهند

                                                      87                              اندونيسيء

 +%97ر73

  5.564                 املجموع الفرعي 

   6.056                            املجموع

  

 )واج(إخضاع جميع السلع املستوردة املوجهة إلعادة البيع على حالتها لنظام رخص االستيراد  

الطبيعية لنظءم رخص االستيراد من اآلن فصءعدا، تخضع جميع السلع املستوردة املوجهة إلعءدة البيع على الحءل 

 بءستثنء  السلع ذات الطءبع الضروري للمواطنين، حسبمء علم اليوم االاثنين لدى وزارة التجءرة.

وأعلمت الوزارة في بيءن تلقت وأج نسخة منه، "جميع املتعءملين النءشطين في مجءل استيراد السلع املوجهة إلعءدة 

لطبيعية، أن جميع املنتجءت املعبأة مسبقء واملوجهة لالستهالك النهءئي بءستثنء  تلك ذات الطءبع بيعهء على حءلتهء ا

 الضروري للمواطنين تخضع من اآلن فصءعدا لنظءم رخص االستيراد".

 ومنحت الوزارة للمتعءملين االقتصءديين الذين يستوفون شروط املطءبقة مع التشريع والتنظيم السءري املفعول، أجال 

يومء ابتدا  من تءريخ الصدور األول للبيءن في وسءئل اإلعالم املختلفة واملوقع االلكتروني للوزارة من أجل إيداع  20ب 

 طلب رخصة استيراد للمءدة املعنية على مستوى مديرية التجءرة الوالئية املختصة إقليميء.

ن خبرة في مجءل استيراد املنتوج املعني ونسخة ع ويرفق هذا الطلب بواثءئق تتمثل في نسخة من السجل التجءري وااثبءت

 الفءتورة الشكلية تحدد املنتوج والكمية والقيمة وبلد املنشأ، ومستخرج الجدول الضريبي.

كمء يتضمن الطلب شهءدة تحيين لدى الصندوق الوطني للتأمينءت االجتمءعية للعمءل األجرا  و/او الصندوق الوطني 

جرا  ونسخة من بطءقة التعريف الجبءئية واستبيءن للتعريف بءملتعءمل االقتصءدي يتم ملؤه للضمءن االجتمءعي لغير األ 

 (.www.commerce.gov.dz  )يمكن تحميله من املوقع االلكتروني لوزارة التجءرة
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لقدرات ا كمء ينبغي على املتعءملين إرفءق طلبءتهم ب الحصءئل الجبءئية للسنوات الثالث األخيرة، والواثءئق التي تثبت

 املءلية وهيءكل التخزين، وعقود امللكية أو عقود اإليجءر مواثقة بءسم الشركة.

 

 

 دج 100فيما رفع االحتكار سعر البطاطا إلى 

 )الشروق اونالين(حجز قناطير من التمور املوجهة إلى املضاربة في رمضان بسيدي بلعباس

التجءرة لوالية سيدي بلعبءس، التي طءلت جميع غرف التبريد أسفرت حملة التفتيش التي بءشرتهء مصءلح مديرية 

 .قنطءرا من التمور، كءنت محتكرة لهدف تسويقهء خالل شهر رمضءن الكريم، بأسعءر مرتفعة 50بءلوالية، عن حجز 

مءرس الجءري، ومست جميع املؤسسءت النءشطة في قطءع التخزين على  18إلى  12وامتدت حملة التفتيش من تءريخ 

غرفة تبريد، حيث تم اكتشءف مء يزيد عن  91مؤسسة معتمدة بءلوالية، تحتوي على مجموع  24لبءرد، البءلغ عددهء ا

قنطءرا من التمور، كءنت مكدسة بإحدى غرف التبريد، لهدف تسويقهء شهر رمضءن الكريم، بأضعءف أسعءرهء،  50

 .ليتم حجزهء وإعءدة توجيههء إلى املنفعة العءمة

داف مثل هذه الحمالت، كسر االحتكءر الذي يمءرسه بعض أشبءه تجءر الخضر والفواكه، الذي كءن سببء ومن أهم أه

دج للكيلوغرام، علمء  100في ارتفءع كبير ألسعءر الخضر والفواكه، على غرار البطءطء التي بلغ سعرهء بأسواق الوالية إلى 

ء تعرف لجو  البعض إلى تخزين كميءت هءئلة من الخضر أن األشهر القليلة التي تسبق حلول شهر الصيءم، كثيرا م

والفواكه وحتى املواد الغذائية، ذات االستهالك الواسع خالل الشهر الفضيل، ألجل تسويقهء بأاثمءن بءهظة، وقد تأتي 

ثل حمالت التفتيش التي تقوم بهء مصءلح مديرية التجءرة، التي لقيت استحسءنء كبيرا وسط املواطنين، لتضع حدا مل

 .هذه املمءرسءت، وتسهم في ضبط األسعءر بءلسوق املحلية
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