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  الفتتاحيةا
 (24)الجزائر تبون على أبواب الخروج… بعد أن فقد ثقة الرئيس

لرؤية واضحة تجاه مختلف امللفات  الوزير االول عبد املجيد تبون، الى مكتبه غدا، وهو مشتت النظر، وفاقد يعود

 تماع الثالثية على االبواب، مما يجعل مهامه مستحيلةالدخول االجتماعي واج الثقيلة التي تواجه الحكومة، خاصة وان

ا التي امضاها تبون بين مدن فرنسا وتركي بالنظر الى الهزات التي عرفها الجهاز الحكومي، خالل العطلة املثيرة للجدل

 .ومولدافيا

عتبره نس ي وهو في عطلة ابالوزير االول الفر  ويدخل تبون الى مكتبه وهو مثقل بأحمال االخطاء التي وقع فيها، فلقاءه

ونة االخيرة، اآل  اليها الزخم االعالمي الفاحش الذي تبناه تبون في أضفدبلوماسية كبيرة،  العديد من املختصين خطيئة

 .العامادخل الشكوك والريبة في قلوب الراي 

وك تراود الراي ومن جهة اخرى شك وهو بذلك يدخل مكسور الجناحين، من جهة تجريده من ثقة رئيس الجمهورية،

الى التصرف على هذا النحو، وعليه فان وجوده سيكون على الهامش،  العام حول النوايا والخلفيات التي تدفع تبون 

 .اليوم التي اعطاها عن الدولة واملؤسسات في عطلته الصيفية ال زالت تثير اللغط الى فالصورة

ت التي شهر فقط، فالتعليماأاستمر لثالث  راس الجهاز الحكوميولم يوفق تبون في مهامه على الرغم من ان تعيينه على 

رير السلع تح املتعلقة بتحرير االستثمار والتوقف عن مضايقة رجال االعمال، واالسراع في وجهها رئيس الجمهورية مؤخرا

ل اي مشاك الى التدخل شخصيا من اجل تجاوز  املستوردة باملوانئ، تدل على أن تبون اخطأ الطريق ودفع بالرئيس

 .السياسياتاجتماعية تنجر عن هذه 

املتابعين بتساؤل اخر، ماذا بقي لتبون  ويسرب مقربون من تبون ان هذا االخير سيباشر عمله غدا، ويجيب العديد من

حيث رفعه الرئيس الى أعلى املراتب ومنحه وسام االستحقاق بدرجة عشير، إال  بعد أن فقد ثقة رئيس الجمهورية ؟،

 .والدولياملحلي  ون خيب اآلمال وجعل الدولة تسعى الى ترميم صورتها امام الراي العامتب أن

 
 :"أشهر.. بايري لـ"الشروق 8ة في ظرف الوكالء لم يستوردوا أي مركب

 الفصل في ملف رخص استيراد السيارات خالل أسبوع

 األولوية للوكالء الذين أبانوا نية االستثمار في مجال التركيب واملناولة

ا السيارات املعتمدين لم يتلقو  عضو الجمعية الوطنية لوكالء السيارات ورئيسها األسبق محمد بايري أن وكالء كشف

، والتي 2017التجارة أو تعليمة تقتض ي بتوزيع رخص االستيراد برسم سنة  لحد الساعة أية مراسلة رسمية من وزارة

من مصالح وزارة التجارة  ألف مركبة هذه السنة، في حين أوضح أنه تم التقدم أمس 25وأن تم تحديدها بـ سبق

 .سيكون األسبوع املقبل لالستفسار، وأوضحت هذه األخيرة أن الرد على الوكالء

وأضاف بايري في تصريح لـ"الشروق" أمس، أنه لحد الساعة ال توجد أية معطيات رسمية بشأن رخص االستيراد التي 

موسما أبيضا، بالنسبة للوكالء الذين لم يتمكنوا من استيراد  2017كبير هذه السنة، حيث تعد سنة تأخرت بشكل 

ألف مركبة، في حين شدد على أن  98أية مركبة، إال تلك السيارات املحسوبة ضمن كوطة السنة املاضية التي بلغت 

ي ردت عليه بأن مصالحها ستفصل في امللف ممثل "إيفال" الذي يرأسه، توجه أمس لوزارة التجارة لالستفسار، والت

 األسبوع املقبل، دون منح تفاصيل أخرى.



 

 

 

4 

ووفقا ملا علمته "الشروق"، ستكون األولوية في توزيع الرخص االستيراد وتسقيف حصص كل وكيل معتمد، ألولئك 

إنتاج قطع غيار ولواحق الذين أبانوا نية في االستثمار من خالل إنجاز مصانع للتركيب والتجميع، وحدات مناولة و 

السيارات، وكذلك للوكالء القدماء في السوق واملسّوين اللتزاماتهم املالية اتجاه الضرائب والخالقين لعدد أكبر من 

 مناصب الشغل.

مليون  111.33، تراجع حصص الوكالء املعتمدين إلى 2017وتكشف أرقام واردات السيارات للنصف األول من سنة 

تفد هؤالء من أي رخصة استيراد برسم السنة الجارية لحد الساعة، في حين بلغت واردات األشخاص دوالر، إذ لم يس

مليون دوالر، بزيادة تجاوزت املائة باملائة مقارنة مع السنة املاضية، كما أن واردات مصانع  373من املركبات السياحية 

فس الفترة، وهو رقم مضاعف مقارنة مع نفس الفترة مليون دوالر خالل ن 540التركيب من "السيارات املفككة" بلغت 

مليار دوالر رغم  1.2جوان املنصرم ما يقارب  31من السنة املاضية، وعليه بلغت واردات السيارات إجماال إلى غاية 

 إجراءات شد الحزام.

الل السداس ي وحسب أرقام رسمية، سجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكالء السيارات تراجعا محسوسا خ

باملائة من حيث الكمية، وأوضح نفس املصدر أن فاتورة  78باملائة من حيث القيمة و 71بنسبة  2017األول لسنة 

 2017مليون دوالر في الفترة بين جانفي وجون  111.33السيارات السياحية املستوردة من طرف وكالء السيارات بلغت 

 باملائة فيما يتعلق بالقيمة. 71، أي بانخفاض نسبته 2016ة من سنة مليون دوالر في نفس الفتر  382.52  مقابل 

وحدة في النصف  575ألف و 35وحدة مقابل  7787أما من حيث الكمية فقد بلغ عدد السيارات السياحية املستوردة 

 باملائة. 78.11أي بتراجع قدره   2016األول من سنة 

 
 بالتوطين والسلع املدرجة في قائمة الرخص مادة معنية 36شمل 

 )الشروق أونالين(!االستيرادالبنوك واملوانئ ترفعان الحظر عن جميع املواد املمنوعة من 

 أفريل 1لية واملدرجة في "الرخص" قبل جوي 9أوامر بجمركة املواد املوطنة قبل 

 جبار لـ "الشروق": وزارة التجارة وّجهت تعليمة جديدة للبنوك وهذه أسبابها

ملمنوعة ا املهنية للبنوك واملؤسسات املالية برفع حظر التوطين البنكي عن كافة املواد في تعليمة جديدة، أمرت الجمعية

املمنوعة من االستيراد بداية  36ي قائمة املواد الـ ف من التمويل، سواء تلك املتعلقة برخص االستيراد، أو حتى املدرجة

الجافة والرطبة منذ  تعليمات، كما تم إصدار تعليمة بجمركة املواد املكدسة في املوانئ 3عبر  جويلية املاض ي، 9من 

 .أزيد من شهر

 واملؤسسات املالية بوعالم جبار عن تعليمة "توضيحية" أصدرتها الجمعية التي كشف رئيس الجمعية املهنية للبنوك

ة التجارة، التعليمات األخيرة التي أصدرتها وزار  يرأسها، اإلثنين، وأبرقتها إلى كافة املؤسسات املالية والبنكية لشرح فحوى 

رفع التجميد  منتوجا ممنوعا من االستيراد، حيث تم 36برخص االستيراد، واألخرى الخاصة بـ والخاصة باملواد املعنية

 .ى البنوك واملصارفعن عملية التوطين البنكي على مستو 

غ اإلثنين، من وزارة التجارة، تم إبال  جبار في تصريح لـ "الشروق"، اإلثنين، أنه وبناء على تعليمة تم استالمها وأضاف

م لتي تا بمنع االستيراد مسموح اليوم استقدامها من الخارج عبر التوطين، وكذا املواد كافة البنوك بأن كل املواد املعنية

أنها غير معنية اليوم بمنع التوطين البنكي،  ، إذ تم إعطاء الضوء األخضر بجمركتها، كما2017جويلية  9شحنها قبل 

تم منعها عبر  مادة، 36لكافة املستوردين الراغبين في استيراد هذه املواد، ويتعلق األمر بـ إمكانية التوطين البنكي بمعنى 

 .تعليمات 3
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 أفريل، يتم 1املمنوعة من االستيراد إال عبر رخصة، والتي تم شحنها قبل  تعلق أيضا باملوادوحسب جبار فإن األمر ي

ة املليئة بالسلع الغذائية والبالستيكي جمركتها على مستوى املوانئ بشكل عادي، وهذا إلنهاء أزمة الحاويات والبواخر 

 را أنه وفيما يتعلق باملواد املدرجة في رخصقدمها عدد من املستوردين، معتب ومواد البناء، بعد شكاوى بالجملة

املمنوعة من االستيراد أصال، تشمل تلك  أفريل، كما أن املواد 1االستيراد، يتم جمركتها بالنسبة لتلك املوطنة قبل 

 .التوطين على مستوى البنوك مجددا لكافة هذه املواد جويلية، مع فتح باب 9املوطنة قبل 

 مادة وهي أدوات 11، منعت توطين 521بتاريخ الثالث أوت الجاري، تحمل رقم  ليمة صادرةوكانت جمعية البنوك في تع

كافة الطوب والقرميد، السجادات، الصابون و  الترصيص الصحي، املحّوالت الكهربائية، الرخام النهائي، الغرانيت النهائي،

الرطب  ، الثريات، وكل أنواع الفرينة والدقيقاملنتجات البالستيكية، األثاث الخشبي املنتجات واملستحضرات العضوية،

 .سواء بالقمح والشعير

 املاض ي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل املشتقات جويلية 20كما سبق لجمعية البنوك في 

كان الحظر يقتصر في  مادة، بعدما 24 جويلية، على إقرار منع استيراد 9التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت في 

 .وقت أول على سبع مواد فحسب

 

 )الخبر( ائر في اآلجال املحددةزعالن يأمر بتسليم مترو الجز 

مسؤولي املؤسسات العمومية املكلفة بإنجاز   خالل جلسات عمل  زعالن  عبد الغني  مر وزير األشغال العمومية والنقلأ

روع وكذا تسليم مش  بالحمدانية )تيبازة( ومترو الجزائر بالبدء في األشغال على مستوى ميناء شرشال  ميناء الوسط

 للوزارة.  حسبما جاء في بيان  الجزائر في اآلجال املحددةتوسعة مترو 

 آخر   تعليمات من أجل انهاء  البحرية  وقد وجه الوزير خالل لقاء مع مسؤولي مؤسسة ميناء شرشال ومخبر الدراسات 

آلجال ا وذلك لالنطالق في األشغال حسب  بالحمدانية خالل شهر أغسطس  التفاصيل التقنية للميناء التجاري للوسط

 يضيف نفس املصدر.   املبرمجة

 الجزائر سيشكل قطبا مهما للتنمية  في  ويذكر أن هذا امليناء الذي يعد من بين أهم املشاريع املخصصة لنقل السلع 

الحديدية والطرق السريعة ما سيمكنه مستقبال من اجراء مبادالت   االقتصادية بعد ربطه بشبكة النقل بالسكك

 ريقيا.أف  تجارية مع

بإنجاز توسعة ميترو الجزائر إلى   وخالل اجتماع عمل جمعه مع مسؤولي مؤسسة ميترو الجزائر واملتعاملين املكلفين 

الذي اطلع على نسبة تقدم هذا املشروع "تعليمات صارمة إلنهاء   أعطى السيد زعالن  ساحة الشهداء و عين النعجة

 السنة الجارية".  األشغال قبل نهاية

  ا أضاف البيان أنه تم برمجة زيارة للموقع للسماح للوزير بمعاينة األشغال.كم 

 

 

 )النهار أونالين( مياهآالف مليار لزبائن الجزائرية لل 4مسح ديون بـ

 

طية باملياه الشروب حاليا وتحصيل قيمة نسبة التغ سنة 20الديون ورثتها مؤسسة الجزائرية للمياه عن سابقاتها ملدة 

  مع العائالت ضعيفة الدخل وال غرامات مالية على املتأخرين« الفاسيليتي»انتهاج سياسة  % 98الفواتير بلغت 

قررت وزارة املوارد املائية التنازل عن ديون الجزائرية للمياه لدى زبائنها من املؤسسات واملواطنين، بعد تعذر عملية 

مليار سنتيم، وذلك من  4600التحصيل، التي رأت بأّنها شبه مستحيلة، حيث تصل ديون املؤسسة لدى الزبائن إلى 
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ئات، حيث ورثت املؤسسة هذه الديون عن املؤسسات التي كانت تسير املياه الشروب على املستوى املحلي مختلف الف

قبل إنشاء الجزائرية للمياه، إذ ترجع أغلب هذه الديون لسنوات التسعينات وبداية األلفية الجديدة، األمر الذي جعل 

 أمر استرجاعها شبه مستحيل في الوقت الحالي.

، نقال عن مصادر مسؤولة بوزارة املوارد املائية، فإّن وزير املوارد املائية حسين «النهار»ت التي تحوزها وحسب املعلوما

نسيب قد أعطى تعليمات تقض ي بعدم االعتماد على الديون القديمة املسجلة لدى مؤسسة الجزائرية للمياه واملترتبة 

آالف مليار سنتيم، على اعتبار أّن  4ملنصرمة، والتي تجاوزت عن استهالك مختلف زبائنها للمياه، خالل الثالثة عقود ا

وال يمكن ضبطها بصورة دقيقة مع الزبائن، باإلضافة إلى أّن هذه األخيرة  هذه الديون، قد مرت عليها سنوات طويلة،

ما ورثتها عن املؤسسات الوالئية والبلدية التي أشر 
ّ
سيير القطاع، فت على تال تعود باألساس ملؤسسة الجزائرية للمياه، وإن

في وقت سابق. وأكد ذات املصدر، بأّن عملية استرجاع الديون لن تتم إال عبر إجراءات إدارية معقدة تستلزم، عدة 

، فإّن «النهار»سنوات، باإلضافة إلى متابعات قضائية وتنسيق معقد بين مختلف القطاعات الوزارية. وحسب مراجع 

ائرية للمياه يتم جردها آليا عبر الحسابات املالية والجرد السنوي ملؤسسة الجزائرية الديون العالقة لدى مؤسسة الجز 

للمياه، وهو ما تقتضيه قوانين التسيير، لكن هذا ال يعني باألساس إدخالها في حسابات املؤسسة بهدف استرجاعها 

القرار. وفي سياق متصل،  مستقبال، مؤكدا بأّن مسحها يستلزم عقد مجلس إدارة خاص باملؤسسة للمصادقة على

، بأّن نسبة التغطية ودفع مستحقات استهالك املياه الشروب منذ إنشاء مؤسسة الجزائرية «النهار»كشفت مصادر 

من املائة، مشيرة إلى أّن مصالح وزارة املوارد املائية ومؤسسة  98للمياه، خاصة خالل السنوات املنصرمة، قد بلغت 

 بالتقسيط ا عدة إجراءات لتسهيل عملية دفع الديون الجديدة، وعلى رأسها نظام الدفعقد اتخذت الجزائرية للمياه

 ضعيفة الدخل. وعدم إقرار أي مخالفات وعقوبات للمتخلفين، خاصة بالنسبة للحاالت الخاصة والعائالت

 

النصر ) ة يشتوون من متاع  البنوكبعد طوابير مصانع التحويل:منتجـو الطماطم الصناعية بقامل

   أونالين(

يواجه منتجو الطماطم الصناعية بقاملة هذه األيام، متاعب كبيرة مع البنوك املحلية التي عجزت عن مواجهة ضغط 

، فتشكلت طوابير طويلة أمام بواباتها الرئيسية و أروقتها الداخلية، في مشهد يتكرر كل صيف، و يزيد من املزارعين

معاناة منتجي الطماطم الصناعية الذين يعيشون يوميات صعبة في الحقول، و طوابير مصانع التحويل، و أمام شبابيك 

   في املوسم الجديد. البنوك عندما يحين موعد الحصول على قليل من املال إلنفاقه

و منذ عدة أيام، تواجه الوكاالت البنكية املحلية بقاملة و في مقدمتها وكاالت بنك الفالحة و التنمية الريفية ضغطا كبيرا 

من منتجي الطماطم الصناعية، و القمح، و مختلف أنواع الحبوب، و قال مزارعون متخصصون في إنتاج الطماطم 

ين، بأنهم ينتظرون ساعات طويلة و ربما يوما أو يومين كاملين للحصول على املستحقات املالية بقاملة للنصر، أمس االثن

املودعة من قبل مصانع التحويل، و في مقدمتها مركبات عمر بن عمر العمالقة التي تستقطب أكبر عدد من املنتجين 

لبدر بنك بقاملة مواجهة الضغط منذ عدة أيام، و تحاول الوكالة الرئيسية    بواليات قاملة، سكيكدة، الطارف و عنابة.

و تخفيف معاناة الفالحين القادمين من القرى و املشاتي النائية، و ذلك بتسخير كل إمكاناتها املادية و البشرية لدفع 

و طالب املنتجون بإيجاد بديل آخر يجنبهم   مستحقات منتجي الطماطم الصناعية، و القمح، و تقليص مدة االنتظار.

طوابير االنتظار التي تتكرر كل صيف، و ناشدو مجمع عمر بن عمر بدفع املستحقات املالية بوحدات التحويل املنتشرة 

بقاملة، و الواليات املجاورة كما يفعل مع املوظفين، و هذا لوضع حد لطوابير االنتظار التي تتشكل كل صباح أمام بنك 

عدة ساعات و في أحيان كثيرة يعود املزارعون إلى منازلهم البعيدة دون أن  الفالحة و التنمية الريفية بقاملة، و تستمر 

و يتوقع املوظفون ببدر بنك بقاملة، تراجع الضغط خالل األيام القليلة القادمة بعد   يحصلوا على مستحقاتهم املالية.

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-25-12-15-24/2015-09-23-21-25-42/77719-2017-08-14-19-51-08


 

 

 

7 

 يبذلون جهودا مضنية ملواجهة انتهاء عملية جني محاصيل القمح و الطماطم الصناعية بعدة أقاليم، مؤكدين على أنهم

 .الوضع املفروض من طرف الناشطين بقطاع الزراعة، و آالف املوظفين و متقاعدي املهجر

   

 

 الجزائرية للحوم عّينه على رأس

 املحور اليومي()وزير الفالحة ينهي مهام مدير الديوان الوطني املشترك للخضر واللحوم
 

للحوم وا البحري عبد القادر بوعزقي، مهام املدير العام للديوان الوطني املشترك للخضر  أنهى وزير الفالحة والصيد

ات تعيين املدير الفرعي السابق املكلف بضبط املنتج لجزائرية للحوم، فيما تمصحراوي بن عالل، وتم تعيينه على رأس ا

 .له الفالحية فريد عبدوش خلفا

والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، أنهى مهام املدير العام للديوان  أكد مصدر من وزارة الفالحة، أن وزير الفالحة 

ن للحوم، وأضاف املصدر نفسه، أ تم تعيينه على رأس الجزائريةاملشترك للخضر واللحوم صحراوي بن عالل، و  الوطني

املنتوجات الفالحية، خاصة مع تجدد مشكل البطاطا التي يطفو على  فشل صحراوي بن عالل في تسيير نظام ضبط

ابق تم تعيين املدير الفرعي الس مرة، عجل باتخاذ قرار تحويله إلى مهام أخرى، كما أشار املصدر ذاته، إلى أنه السطح كل

على رأس الديوان املشترك للخضر واللحوم. تجدر اإلشارة، إلى أن  املكلف بضبط املنتجات الفالحية فريد عبدوش،

اعا كبيرا خالل األشهر املاضية ارتف البطاطا التي تعد أكثر املنتجات الفالحية استهالكا من طرف الجزائريين عرفت أسعار 

 تتقاذفها كل من وزارتي الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة، يوب املواطنين، وسط اتهاماتالتي أحرقت ج

التجارة في ضبط األسعار ومعرفة املتسبب في  حيث أرجعت األولى ارتفاع أسعار البطاطا إلى غياب الدور الرقابي لوزارة

ألسواق، با أجل كسر لهيب األسعار التي يعرفها منتوج البطاطا خالل تلك الفترة، ومن االلتهاب الجنوني لهذه املادة

 املخزنة، لخفيض أسعار هذا املنتوج املستهلك بكثرة أكدت وزارة الفالحة على أنه سيتم إخراج كميات كبيرة من البطاطا

ألخضر الضوء ا لريفيةبفعل التقلبات الجوية، وفي هذا اإلطار منحت وزارة الفالحة والتنمية ا الذي شهد مؤخرا ارتفاعا

وعدم الدخول في أزمة، وتعتبر كميات  2014سيناريو  آالف طن من البطاطا لضبط السوق وتفادي تكرار  10إلخراج نحو 

لدولة. التابعة ل املخزون الذي شكلته الوزارة خالل إنتاج املوسم وتم حفظه في غرف التبريد البطاطا املخرجة جزءا من

أسمتهم بارونات ومافيا غرف التبريد بإحكام قبضتهم على  الوطنية لوكالء أسوق الجملة من من جهتها، اتهمت الجمعية

حتكار التبريد ال  إلهاب األسعار وزعزعة إنتاج هذه الشعبة، مضيفة أن مافيا البطاطا تستغل غرف أسعار البطاطا، بغية

عارها الحقا، بهدف تحقيق أرباح كبيرة، املضاربة في أس الخضر، حيث تقوم بتخزين كميات كبيرة في الغرف من أجل

ة لتفتيش فرقا خاص بارونات ومافيا غرف التبريد وكذا املضاربين للبطاطا شكلت وزارة الفالحة وملحاربة ظاهرة احتكار 

 املراقبة التابعة ملديرية التجارة في تنظيم سلسلة من الزيارات غرف التبريد، حيث باشرت املصالح الفالحية بمعية فرق 

عض والواليات، التي عرفتها ب التفتيشية إلى غرف التبريد الخاصة بتخزين منتوج البطاطا، بعد حزمة الفضائح لتفقديةا

للخضر واللحوم باتخاذ جملة من اإلجراءات الجديدة، بهدف قطع الطريق  من جهته قام الديوان الوطني املنهي املشترك

 .الكبرى التابعة للديوان ول، بتحديد نقاط بيع خاصة في املدناملضاربين وتسويق مادة البطاطا بسعر معق أمام
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 التعسفي والجائر وصف القرار بـ اتحاد املصّدرين األتراك

 )املحور(ر سنتيممليا 2000األتراك ساخطون على منع الجزائر استيراد منتجات قيمتها 

اعي مس بمنع استيراد عشرات املنتجات والسلع من الخارج، الخطوة التي تندرج ضمن أن قرار الحكومة القاض ي يبدو 

بينهم األتراك، تخوفا من األضرار املادية  تقليص فاتورة الواردات، أحدث استياء وسخطا لدى املصدرين األجانب ومن

مليون  100وية الستيراد الجزائر منتجات بالستيكية تقارب خاصة أن الفاتورة السن التي ستلحق بهم بعد هذا القرار،

 .مليار دج 2دوالر ما يعادل قرابة 

 اليالتركية، إلى اجتماع استعج س ي أن أن  الكيميائية في بيان نقلته وكالة  للمنتوجات اتحاد املصدرين األتراك  دعا  

صدر  صنفا من 24مام ملناقشة األضرار التي ألحقها بهم قرار الجزائر بغلق الباب أ
ُ
السلع البالستيكية التركية التي كانت ت

ركيا دولة ت والتعسفي ويتعارض مع االتفاقيات الدولية، رغم أن الجائر  قرار الجزائر بـ  للجزائر، واصفا في الوقت ذاته

را إلى أن السوق التركية، مشيأن قرار الجزائر أضر كثيرا ب ال تربطها بالجزائر اتفاقية للتجارة الحرة، وذكر البيان ذاته،

دوالر، فيما وصلت  ألف 700مليونا و 92تركيا إلى الجزائر من املنتوجات البالستيكية يصل إلى  حجم عائدات صادرات

 .دوالر بنسبة تتجاوز عائدات السنة الفارطة ألف 400مليون و 57إلى  2017عائدات صادرات النصف األول من 

أكد في تصريحات صحفية سابقة األسبوع الجاري، أن تركيا تعمل حاليا  هاد زيبكجي، قدكان وزير االقتصاد التركي ن

تهدف تلك القيود ال تس موضوع القيود التي فرضتها الجزائر على استيراد بعض السلع التركية، موضحا أن على بحث

قال الوزير ذاته، إن تركيا تعمل على باتفاقية التجارة الحرة، و  تركيا، وإنما جميع الدول التي ال ترتبط الجزائر معها

لك حرة مع االتحاد األوروبي، لذ املسؤولين الجزائريين لبحث األمر، موضحا أن الجزائر لديها اتفاقية تجارة التواصل مع

 .االتحاد الجمركي مع االتحاد األوروبي تدير تركيا تجارتها معها من خالل اتفاقية

 تبون، منذ توليه حقيبة الوزارة األولى، أقر جملة من التعليمات تقض ي بمنع جدير بالذكر، أن الوزير األول عبد املجيد

الواردات خاصة فيما تعلق بالسلع الكمالية  منتجا للسوق الوطنية، بهدف تقليص فاتورة 36استيراد قائمة وصلت إلى 

 .صعبة للخزينة العموميةالعملة ال التي تستنزف ماليير الدوالرات من

 

 ”هشاشة”املنظومة املالية للبالد في خطر.. واستنفاد االحتياطيات املصرفية يجعلها أكثر 

 الفجر() تضرب البنوك أزمة سيولة حادة

 تخفيض معدل االحتياطيات اإلجبارية للبنوك ضروري ملواجهة األزمة وتموين السوق 

ط، ما تذبذب أسعار النف البنكية تراجعا فادحا نتيجة تراجع إيرادات البالد إلى أدنى مستوياتها نتيجة تعرف السيولة

محاولة لتدارك الوضع، خاصة أن تأثر سيولة البنوك من العملة  ستعجالية فياستدعى بنك الجزائر إلى اتخاذ إجراءات ا

 .االقتصاد الوطني لهشاشة املنظومة املالية للبالد وبالتالي دعامة” مؤشرا أحمر”املحللون  الصعبة يعتبره

الد، في املالي للبوانعكاس هذا على الوضع  من عدم توفر سيولة كافية على مستوى البنوك” الفجر”وحذر مصدر بنكي لـ

 من برامج تنموية ومخططات استراتيجية. وأكد ذات املصدر أن لجوء بنك الجزائر  ظل الرهانات التي ترفعها الحكومة

ينبئ بخير، كونه ضمان االقتصاد واستنفاده  باملائة ال  4باملائة إلى  8إلى تخفيض االحتياطيات اإلجبارية للبنوك من 

 .للبالد سلبية يةيشير أن املؤشرات االقتصاد

باملئة إلى  8، لينتقل من 2017أوت  15 وسيعرف معدل االحتياطيات اإلجبارية للبنوك تخفيضا جديدا ابتداء من اليوم

 .الجزائر نشرت على موقعه اإللكتروني باملئة حسب تعليمة جديدة لبنك 4

 2014ماي  13الصادرة في  2014-2  ةلتعدل وتتمم التعليم 2017جويلية  31الصادرة في  2017-4وتأتي التعليمة 

 .املتعلقة بنظام االحتياطيات اإلجبارية
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باملئة قصد  8باملئة الى  12 من  من معدل هذه االحتياطيات لينتقل 2016ماي  15وكان بنك الجزائر قد خفض في 

 .السوق  السماح للبنوك بضخ قدر أكبر من السيولة في

 .يات املالية التي يتوجب على البنوك إيداعها لدى البنك املركزي وتمثل االحتياطيات اإلجبارية االحتياط

مليار دج  840اإليرادات يتوفر على قرابة  هذا وسبق أن كشف وزير املالية السابق حاجي بابا عمي أن صندوق ضبط

 .2016إلى غاية نهاية ديسمبر 

الصندوق نظرا لكونه الرصيد األدنى اإلجباري  مليار دج والذي هو مبلغ تم تجميده في هذا 740وتتكون هذه املوارد من 

 مليار دج، حسبما أوضحه الوزير على هامش 98أي  2016البترولية املسجلة خالل  وفائض الجباية 2016منذ جوان 

الل وسيتم استغ”باملجلس الشعبي الوطني،  أمام لجنة املالية وامليزانية 2014تقديم مشروع قانون ضبط امليزانية لسنة 

 .حسب الوزير ”2017املبلغ لتغطية عجز سنة هذا 

 ”إجراءات إعادة التمويل ستسمح بامتصاص الصدمة”مدير بنك سوسيتي جنرال: 

، على هامش عرضه لحصيلة ”الفجر”لـ كشف رئيس مجمع املديرين لبنك سوسيتي جنرال الجزائر، إيريك وورمسير،

د للسيولة على مستوى البنوك الجزائرية، وذلك نتيجة عن تراجع حا ،2016النتائج التي حققها البنك في العام 

الجزائر الخاصة بإعادة التمويل  األزمة املالية، مشيرا أن اإلجراءات الحكومية األخيرة والتي اتخذها بنك انعكاسات

 .ستسمح بامتصاص الصدمة

 

 )الجزائر اليوم(2017نهاية  % 0.3لن تزيد عن  مبيعات السيارات بالجزائر 

يارات أبحاث األسواق املالية، بأن سوق الس األمريكية املختص في  لوكالة بزنس مونيتور إنترناشونال ر جديد كشف تقري

وذلك بعد  ،2017بنهاية  باملائة 0.3إلى أن حجم املبيعات اإلجمالي لن يتجاوز نسبة  في الجزائر تسير ببطئ شديد، مشيرا

املاضية بسبب حزمة من القوانين والتشريعيات  سلسلة االنخفاضات التى شهدتها السوق على مدار السنوات الثالث

 .ألف سيارة 90سجل بيع  املنظمة لهذا املجال األمر الذي

لعديد من مع بدء ا الفترة املقبلة، بالتزامن هذا وتوقع التقرير أن تشهد سوق السيارات الجزائرية إرتفاًعا نسبيا خالل

ملانية األ العالمة عملها بتجميع عالمات محلية خالل العام الحالي، والتى من أبرزها  شركات صناعة السيارات األجنبية

 بداية شهر أوت الجاري  فولكسفاجن التي شرعت في انتجا أول سيارة جزائرية من هذا النوع

يود إتخذتها الحكومة والتي تتعلق فرض ق ئر، على اإلجراءات التيوأسس التقرير تفاؤله بنمو نسبة املبيعات في الجزا

 إرتفاع التضخم، وتراجع قيمة الدينار. وإستبعدت الوثيقة ان تتمكن الجزائر من ضافة إلىإلصارمة على الواردات، با

 .ألف وحدة 450يقارب الـ والتي وصلت الى ما 2012الوصول الى مستويات املبيعات التي حققتها العام 
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 بنوك وتأمينات  
 :استيراد سماعات خاصة بتنبيه السائقين لتفادي النوم.. العزوني

 ق أونهالين(الشرو ) الطرقاتمليار.. خسائر شركات التأمين سنويا جراء مجازر  150

لشيخ الرئيسية اعقدها باملكتبة  محمد العزوني، رئيس الجمعية الوطنية للسالمة املرورية، خالل ندوة صحفية كشف

 العدد الكبير لحوادث املرور املسجل سنويا ال يعد مرتفعا مقارنة بالكثافة القباطي بمدينة سيدي بلعباس، اإلثنين، أن

ماليين مركبة، مستشهدا  8املركبات إلى  إلى ارتفاع عدد -حسبه –مليون نسمة، وهو ما أدى 40السكانية التي تتجاوز 

مليون  25قتيل في حوادث مرور، فيما لم يكن عدد السكان يتجاوز  4134 يها آنذاكالتي سجل ف 1985بإحصائيات 

 .نسمة

يسيا تحس لقائه بالجمعيات املحلية لتفعيلها برنامجاالصحفية التي عقدها على هامش  وأكد العزوني، خالل الندوة

 150جسيمة جراء حوادث املرور تتعدى الـ  للوقاية من حوادث املرور أن شركات التأمين تتكبد سنويا خسائر مادية

لسرعة ا ويتطلب حسب العزوني تضافر جميع الجهود في سبيل توعية السائقين بمخاطر  مليار سنتيم، وهو رقم جد كبير 

 .ملفرطةا

 للجمعية الوطنية للسالمة املرورية، العديد من النصائح ملرتادي الطريق العزوني، قّدم خالل تنصيبه املكتب الوالئي

 وبين منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، أهمها عدم السياقة في الفترة املمتدة بين الساعة الواحدة إلى الخامسة مساء،

في حاجة إلى الراحة، موضحا أن الجمعية بصدد استيراد سماعات األذن  يكون ألن عقل اإلنسان في هذه الفترات 

يا من املتقدمة على غرار أملان لتنبيه السائق لتفادي النوم، إذ أصبحت هذه الوسيلة رائجة تلجأ إليها الدول  املخصصة

لة على الفطنة وعدم هذه األداة ستساعد سائقي املسافات الطوي أجل الحد من تنامي حوادث املرور، مضيفا أن

 .الطريق النعاس خالل

مستوى الحماية املدنية قادة وارث، آخر اإلحصائيات املسجلة من فاتح  من جانب آخر، استعرض املكلف باإلعالم على

جريح  487قتيال و 18حادث مرور خلف  368جويلية، حيث تم بوالية سيدي بلعباس تسجيل  31إلى غاية  جانفي

 .همتفاوتت خطورة إصابت

املكلف بالدراجات النارية، أن العنصر البشري هو املتسبب في أغلب  كما أعلن ضابط الشرطة رفاس عبد الكريم

العديد من الحمالت  باملئة، مصرحا بأن مصالحه ستشرف مع الدخول االجتماعي على 73املرورية بنسبة  الحوادث

 .بمخاطر حوادث املرورية وبأهمية التأني في السياقة التحسيسية باملدارس والجامعات بهدف توعية املواطن
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 تجارة  

 

 شراكة وتعاون 

 

 

  إعالمية يقظة 

 
 الظاهرة في تفاقم

 الشروق اونالين() العاصمةفتنة بين الناقلين الخواص وحافالت "إيتوزا" شرق 
 

من  ات اليومية التي يتعرضون لهامن املضايق شتكي سائقو حافالت "إيتوزا" بخطوط النقل ببلديات شرق العاصمة،ي

 الذين هددوا مؤخرا، بالدخول في حركة احتجاجية واسعة، على خلفية ما وصفوه قبل أصحاب حافالت النقل الخاص،

 .منذ سنوات طويلة بالفوض ى وغياب دراسة موضوعية في منح حافالت "إيتوزا" لخطوط نقل تعرف تشبعا

منح حافالت النقل التابعة إلى مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، بعض  ورغم استحسان العديد من املواطنين

والرويبة وعين طاية، أم تلك الرابط  النقل بالواليات الشرقية، سواء الرابطة بين بلديات العاصمة كالرغاية خطوط

 لبومرداس كبودواو وحمادي، إال أن القرار أثار حفيظة الناقلين الخواص، بعدما ديات الغربيةبين هذه األخيرة والبل

حالت دون تقديم خدمة نوعية  كسرت حافالت إيتوز احتكارهم بعض الخطوط، فضال عن ممارسهم اليومية التي

 .واسعة للمواطن، مهددين بالدخول في حركة احتجاجية

 

 
 


