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 الفتتاحيةا
 

 اف الثالثية الخميس القادم )النهار اونالين(أويحيى يجتمع بأطر 
 

  .علم النهار أون الين، السبت، إن الوزير األول أحمد أويحيى سيجتمع بأطراف الثالثية الخميس القادم

وأفيد أن اللقاء سيشهد حضور عبد املجيد سيدي السعيد األمين العام للمركزية النقابية وعلي حداد رئيس منتدى 

 إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل. رؤساء املؤسسات،

 سبتمبر املقبل بمدينة غرداية. 23ويسعى اللقاء لضبط جدول أعمال القمة الثالثية املقررة في 

ولم تستبعد مصادرنا أن يتم تغيير مكان عقد الثالثية، حيث يحتمل نقل حوار الحكومة مع الشركاء االجتماعيين إلى 

 مكان آخر.
 

 إسماعيل بن حمادي باملهمةكلف رجل األعمال 

 أويحيى يسعى إلى إعادة الثقة بين الحكومة واملستثمرين )املحور اليومي(

 

ف الوزير األول أحمد أويحيى، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي إسماعيل بن حمادي، بـ 
ّ
« طمأنة»كل

ال ا الوزير األول السابق عبد املجيد تبون، بإرساملستثمرين حول سير مشاريعهم بصفة عادية، بعد اإلجراءات التي فرضه

  .«العقار الصناعي»وسماسرة « املستثمرين املزيفين»إعذارات إلى العديد من املقاوالت املتأخرة وكذا حملته ضد 

 «األزمة»والشركاء االجتماعيين، بعد « شرع الوزير األول الجديد أحمد أويحيى، في إعادة الهدوء بين الحكومة وبالباترونا 

التي عاشها هذا الثالثي خالل فترة تولي عبد املجيد تبون مقاليد الوزارة األولى، حيث كلف أويحيى رجل األعمال والنائب 

ببرج بوعريريج إسماعيل بن حمادي، بطمأنة رجال األعمال واملستثمرين بعودة املياه إلى مجاريها بعد « األرندي»عن 

ورجال أعمال ومستثمرين تأخروا في إنجاز املشاريع املوكلة إليهم، حيث رتبت دوائر  التي دارت بين الوزارات« الحرب»

مشروعا حازت  24وزارية حزمة إعذارات ملؤسسات اإلنجاز في مقدمتها املؤسسات التابعة ملجمع علي حداد، تخص 

عتبرة، ها على تسبيقات مالية معليها املجمع منفردا أو بالشراكة، بسبب التأخر في تجسيد مشاريع، وحاز املجمع بموجب

يوما لتنفيذها  60، خاصة في قطاعي األشغال العمومية والري، وحددت مدة 2012و 2010ويعود عدد منها إلى عامي 

لكن نهاية املهلة تزامنت تماما مع إقالته، وكانت تعليمة الرئيس بعد نحو أسبوعين فقط من سلسلة اإلعذارات املوجهة 

فوا عن إنجاز مشاريعهم التنموية في قطاعات األشغال العمومية والري وأخرى إلى أصحاب مقاوالت 
ّ
ورجال أعمال تخل

سرت على أنها موجهة ضد رجال األعمال على رأسهم 
ُ
تابعة لوزارة الدفاع الوطني، والتي أحدثت هالة إعالمية كبيرة وف

باملتعاملين االقتصاديين،  «التحرش الحقيقي» علي حداد، بوقف ما أسماه بـ « األفسيو»رئيس منتدى رؤساء املؤسسات 

بمثابة إشارة واضحة إلي غضب الرئيس على تبون، حيث طالب رئيس الجمهورية بوضع حد لفوض ى املبادرات الحكومية، 

معربا عن أسفه على طبيعة التسويق املبالغ فيه للقرارات األخيرة للجهاز التنفيذي، التي أعطت انطباعا لدى الرأي 

الوطني والدولي، بأن هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال املال واألعمال، وعّبر الرئيس بوتفليقة عن انزعاجه  العام

الشديد، مما سماه التحرش الحقيقي املسلط من قبل الحكومة ضد رجال األعمال، خاصة بعد تلقيه تقاريرا حول 

مارس على الوالة والتضييق عليهم بأوامر شفوية وكتاب
ُ
يفاد ية تتعلق بالعقار الصناعي واالستثمار، مشيرا إلى إضغوطات ت

الحكومة لفرق مختلفة من وزارتي املالية والتجارة ملراقبة رجال األعمال، والتحقيق في عمليات توزيع أراض منحتها 

 السلطات العمومية إلى مستثمرين خواص
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 الجتماعينفي مهمة ترميم العالقة املتوترة بين الجهاز التنفيذي والشركاء ا

 )الشروق أونالين( !أويحيى "يفكك" ألغام تبون مع رجال األعمال والنقابات

 "مراكش ي لـ"الشروق": "أويحيى اتصل بنا شخصيا وامللفات االقتصادية في قلب اللقاء

أوت، دون  23استدعى الوزير األول، أحمد أويحيى، الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين، الجتماع يعقد األربعاء القادم 

الشروق" سيكون اجتماع الثالثية والدخول االجتماعي املقبل وحتى الوضع "وحسب مصادر  .تحديد جدول أعمال للقاء

االقتصادي للبالد أهم امللفات املفتوحة للنقاش. ويعتبر هذا االجتماع من أولى نشاطات أويحيى بعد تسلمه شؤون 

 .تبون تسيير قصر الدكتور سعدان، خلفا لعبد املجيد 

في أول خرجة له بعد تنصيبه كوزير أول، حرص أحمد أويحيى على "ترميم" عالقة الحكومة مع رجال األعمال واملركزية 

 .النقابية، وتلطيف األجواء التي توترت في عهد عبد املجيد تبون، التي عجلت برحيله من منصبه

بوعالم مراكش ي، في تصريح لـ"الشروق" أنه تلقى،  وبهذا الخصوص، كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل،

السبت، اتصاال هاتفيا مع الوزير األول أحمد أويحيى، من أجل دعوته الجتماع يعقد األربعاء القادم، للحديث عن عدة 

 .ملفات

لى ن عوذكر مراكش ي، أن أويحيى لم يخبره عن جدول أعمال اللقاء، لكن الوضع االقتصادي واالجتماعي للبالد سيكو 

رأس امللفات، خاصة وأن الجزائر مقبلة على عقد لقاء الثالثية والدخول االجتماعي املقبل شهر سبتمبر القادم، الفتا 

إلى "أن الحكومة الجديدة التي يرأسها أويحيى، لها رؤيتها وتوجهاتها، ونأمل في أن يتبنى رئيس الجهاز التنفيذي الجديد 

ف مراكش ي: "كلنا يعلم أن الوضع االقتصادي للبالد صعب، وعلى كل األطراف سياسة حوارية مع الشركاء". وأضا

 ."التحاور بجدية من أجل تجاوز مرحلة الخطر، وذلك بأسلوب بعيد عن الصدامية

وعلمت "الشروق" أن أويحيى وجه نفس الدعوة لكل شركاء العقد االجتماعي واالقتصادي، في مقدمتهم األمين العام 

 .لعمال الجزائريين، عبد املجيد سيدي السعيد، ورئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حدادلإلتحاد العام ل

سبتمبر لعقد الثالثية بوالية غرداية، وال يعلم لحد  23وحددت الحكومة السابقة التي ترأسها، عبد املجيد تبون، تاريخ 

 .تعديالت على املكان والزمانالساعة إن ما كانت حكومة تبون ستحافظ على نفس التاريخ، أم أنها ستجري 

ولم يسبق وأن شهدت العالقة بين الحكومة والباترونا واملركزية النقابية، أجواء متوترة مثل التي شهدتها في عهد حكومة 

 .يوما فقط 84عبد املجيد تبون، السابقة، والتي لم تعمر طويال سوى 

 أويحيى يلتقي وزراءه في أول اجتماع للحكومة 

األول، أحمد أويحيى، اجتماعا للحكومة، األحد، وذلك بقصر الدكتور سعدان. ويعتبر هذا االجتماع األول  يعقد الوزير 

من نوعه للحكومة الجديدة التي حافظت على أغلب الطاقم الوزاري الذي عمل مع عبد املجيد تبون، وشهد تعديال في 

سكن، يدشن أويحيى، مهمته على رأس الجهاز التنفيذي، ثالث حقائب وزارية فقط، ويتعلق األمر بالتجارة، الصناعة، ال

الشروق"، حيث ستطغى ملفات "باجتماع مع طاقمه الوزاري، وذلك للنقاش حول العديد من امللفات حسب ما علمته 

التحضيرات للدخول االجتماعي املقبل، ولقاء الثالثية املرتقب عقده شهر سبتمبر املقبل، وكذا قانون املالية لسنة 

 .، باإلضافة إلى االنتخابات املحلية2018
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 :تمار يستلم مهامه على رأس وزارة السكن والعمران واملدينة ويؤكد

ز فقط على مشاريع 
ّ
 )املساء( «عدل»القطاع كبير ولن نرك

عد استلم وزير السكن والعمران واملدينة الجديد عبد الوحيد تمار، أمس، مهامه على رأس هذه الدائرة الوزارية ب

 التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وخلف السيد تمار، الذي كان يشغل منصب والي والية مستغانم السيد يوسف شرفة، بعد تعيين السيد أحمد أويحيى 

 وزيرا أول.

ير ية على الثقة التي وضعها فيه لتسيوأكد الوزير الجديد خالل مراسم تسليم واستالم املهام أنه يشكر رئيس الجمهور 

 «.متعدد الجوانب»و «الحساس»هذا القطاع 

ريقة ، مضيفا أن ط«أتمنى أن أضع بصمتي في هذا القطاع على نهج من سبقني في هذه املهمة»وصرح السيد تمار يقول 

وضعه  بع البرنامج الذيعمله ستكون بالتأكيد مختلفة لكنها تسعى لبلوغ األهداف نفسها. كما أوضح أن قطاعه سيت

 رئيس الجمهورية لبلوغ أهداف الحكومة.

أهداف قطاعه قد حددت وهي نفسها »وصرح السيد تمار، خالل ندوة صحفية على هامش مراسم استالم مهامه أن 

، مؤكدا أنه يعتزم بعد هذا التنصيب تنظيم ورشات «لكن ما يختلف هي طريقة تحقيقها التي تختلف من وزير إلى آخر

 عمل واجتماعات مع إطارات القطاع من أجل رسم خارطة طريق وأجندة تحددان كيفية العمل.

وفي إجابة على سؤال متعلق باألهمية التي سيوليها ملختلف الصيغ السكنية التي استحدثها رئيس الجمهورية لصالح 

 «.عدل»املواطنين، أكد الوزير أنه من الضروري أال نركز كل اهتمامنا على مشاريع 

نظرا للمسؤوليات التي يتحّملها إذ يجب االهتمام بالعمران « قطاع كبير»كما اعتبر أن وزارة السكن والعمران واملدينة 

فال يجب أن ننس ى أننا نسير الجانب العمراني كذلك، حيث لدينا عمال كبيرا نقوم به في مجال »كاهتمامنا بالسكن. وقال 

 «.دنناالعمران وتهيئة املدن وتحسين مظهر م

من جهة أخرى أشار السيد تمار، إلى أنه ينوي االعتماد على االعالم وتنظيم لقاءات مع الصحفيين من أجل تسهيل 

 عملية التواصل مع املواطنين وذلك عن طريق الصحافة وكذلك شبكات التواصل االجتماعي.

 .2015الية مستغانم منذ يذكر أن السيد عبد الوحيد تمار، كان يشغل قبل تعيينه وزيرا منصب والي و 

العمران والتحق بقطاع   ، وهو متحصل على شهادة مهندس دولة متخصص في1965أفريل  5ولد الوزير الجديد في 

كما شغل السيد تمار، منصب مدير العمران بوالية وهران   ، حيث شغل عدة مناصب مسؤولية.1988السكن عام 

 مران ثم مديرا عاما للعمران والهندسة املعمارية.وكذا بوزارة السكن، كما عمل كمفتش جهوي للع

، متمنيا النجاح لخلفه على رأس «تشّرفت بتولي مسؤولية هذا القطاع»من جهته قال الوزير السابق السيد شرفة 

 «.فيّ   أشكر رئيس الجمهورية على الثقة التي أودعها»الوزارة. وأردف قائال 

 

 :واملناجم يوسفي خالل استالمه مهام وزارة الصناعة

 القطاع حساس وأهم ملفاته صناعة السيارات )املساء(

أولوية الوزير الجديد للصناعة واملناجم يوسف يوسفي الذي استلم أمس، مهامه « صناعة السيارات»سيكون ملف 

هم أخلفا ملحجوب بدة. السيد يوسفي الذي تولى من قبل حقيبة الطاقة واملناجم، ركز على هذا امللف باعتباره من 

امللفات املدرجة ضمن أجندة عمله، وهو ما يعني أن الوزارة ستمض ي قدما في إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص 

 بتركيب السيارات ببالدنا.
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من ضمن »وكشف السيد يوسفي أمس، على هامش مراسم استالم مهامه الجديدة أن قطاع صناعة السيارات سيكون  

 .«عمله لتنمية وتعزيز القطاع، التي سيعمل مع االطارات املختصة على متابعتها أهم امللفات املدرجة ضمن أجندة

وقال في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية إن القطاع سيحرص على دفع الصناعة الوطنية للمساهمة في تطوير قطاع 

اس ي آخر كهدف أس». وأوضح «تحقيق التكامل واالندماج بين الفئتين»صناعة السيارات بالجزائر، مضيفا أن ذلك يعني 

 «.سنعمل على إدماج قطاع صناعة السيارات في منظومة الصناعة الوطنية

ثمين ت»وإلى جانب السيارات، فإن الوزير تحدث عن ملفات أخرى التقل أهمية السيما في قطاع املناجم، خاصا بالذكر 

 لفوالذ.وكذا صناعة األسمدة وإنتاج ا« غار جبيالت»وإنجاز مشروع « الفوسفات

القتصاد قوة ا»كما يعتزم الوزير التركيز على كل الثروات التي تنتجها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، معتبرا إياها 

 «.الوطني

شاريع ، السيما امل«ملفات كبيرة»وفي أجندته « ثري »ولم يتردد السيد يوسفي في القول بأن قطاع الصناعة واملناجم 

هذا القطاع يعد من الدعائم األساسية من أجل بناء »طاع منذ عدة سنوات. وقال إن الجديدة التي يعمل عليها الق

منه  ، وهو ما يجعل«اقتصاد متنوع وأيضا املساهمة في الخروج التدريجي من التبعية للمحروقات والتحرر من معوقاتها

 «.قطاع جد هام وحساس، لكن في ظروف مالية واقتصادية صعبة» -كما أضاف  -ال 

سيقوم بخلق الثروة الوطنية وسيسعى إلى »شدد على أنه، حسبما هو مسطر في برنامج رئيس الجمهورية،  لكنه

، مشيرا إلى أن تجسيد هذه األهداف لن يتحقق إال بتضافر جهود كل إطارات «استحداث املزيد من مناصب الشغل

 ومسؤولي الوزارة.

وب بدة خالل مراسم تسليم واستالم املهام التي جرت واستلم السيد يوسف يوسفي أمس، مهامه خلفا للسيد محج

 بمقر وزارة الصناعة واملناجم بحضور إطارات الوزارة.

وعّبر باملناسبة عن اعتزازه بالثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتنصيبه على 

جهودات الوزير السابق طيلة مدة إدارته للقطاع رغم كما أثنى على م«. الحساس»رأس هذا القطاع الذي وصفه بـ 

 قصرها، مثمنا في ذات السياق التقدم الذي عرفته عدة مشاريع في القطاع.

من الركائز األساسية لبناء اقتصاد متنوع يساعد على الخروج من التبعية »واعتبر أن القطاع ذا أهمية كبيرة تجعله 

 «.ريةللمحروقات، وفقا لبرنامج رئيس الجمهو 

من جانبه، هنأ السيد محجوب بدة الوزير الجديد على املسؤولية الجديدة التي أوكلت له، متمنيا له النجاح في مهامه 

فه بتولي هذه الحقيبة.
ّ
 الجديدة، وقدم شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه عندما كل

ه الدعم ورافقوه وعملوا إلى جانبه على امللفات الثقيلة التي كما عّبر عن امتنانه لكل إطارات الوزارة الذين قدموا ل

 أشهر. 3تخص القطاع ومساهماتهم الفعالة في تقدم املشاريع لفترة ال تتعدى 

لإلشارة، شغل السيد يوسف يوسفي قبل تعيينه وزيرا للصناعة واملناجم في الحكومة الجديدة التي يرأسها السيد أحمد 

  ليات كان آخرها مستشار برئاسة الجمهورية وقبلها وزيرا للطاقة واملناجم.أويحيى عدة مناصب ومسؤو 

بباتنة، متحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من  1941أفريل  2يذكر أن السيد يوسف يوسفي ولد في 

لوم رنسا وشهادة في عجامعة نانس ي )فرنسا( وشهادة مهندس من املدرسة الوطنية العليا للصناعات الكيميائية في ف

 االقتصاد.

، منصب أستاذ محاضر ثم أستاذ الهندسة الكيميائية باملدرسة الوطنية متعددة التقنيات 1978إلى  1973شغل من 

بالجزائر وبجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا )باب الزوار( حيث أشرف أيضا على معهد الكيمياء. عين وزيرا 

 مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمسائل الطاقة.  ثم وزيرا 2015 وماي 2010للطاقة بين 
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 اجتمـاع تحضيـري ألطــــراف الثالثيــة الخميــس املقبـل)وقت الجزائر(

أوت الجاري، قبل  23وجه، أمس، الوزير األول، أحمد أويحيى، دعوة إلى أطراف الثالثية لعقد اجتماع تحضيري يوم 

 .تمبر املقبلعقد اللقاء النهائي سب

سبتمبر بغرداية،  23قالت مصادر مطلعة ان اجتماع الخميس املقبل سيدرس جدول أعمال الثالثية املقبلة املقررة يوم 

كما سيعمل أويحيى خالله على إنهاء الخالف بين الحكومة وطرفي الثالثية املمثلين في أرباب العمل، الذين يقودهم علي 

 .لة في عبد املجيد سيدي السعيدحداد واملركزية النقابية، ممث

جويلية املاض ي مع  30وفي نفس السياق، قالت ذات املصادر إن الوزير السابق عبد املجيد تبون، كان قد اجتمع خالل 

تعي أن تحقيق اإلجماع حول القضايا الوطنية ذات “الشركاء االجتماعيين وأرباب العمل، حيث أكد خالله ان الحكومة 

را إلى مشي”, ثيرا بلوغ األهداف املسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهوريةاألهمية, سيسهل ك

 .”بناء إجماع وطني لتسيير األزمة االقتصادية للحفاظ على استقالل البالد وسيادة قرارها االقتصادي“أهمية 

 2014غال الثالثية املنعقدة في فيفري ويذكر أن العقد الوطني االقتصادي واالجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أش

بالجزائر العاصمة، ويهدف هذا العقد إلى تسريع مسار اإلصالحات االقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ األعمال 

واملنظومة الصحية والحماية االجتماعية وولوج عالم الشغل وتحسين القدرة الشرائية واألمن الطاقوي ومالءمة نظام 

 .ع احتياجات املؤسسةالتكوين م

وتجدر اإلشارة إلى ان املوقعين على هذا العقد الحكومة واالتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية العامة 

للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء املؤسسات واالتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية ألرباب 

ة الصناعيين واملنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل واالتحاد الوطني العمل الجزائريين وكنفدرالي

 .البناء واألشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين-للمستثمرين والكنفدرالية العامة ألرباب العمل

 

 

يى )الرائد(بوتفليقة يترأس أول اجتماع ملجلس الوزراء لحكومة أحمد أويح  

تتوقع مصادر مطلعة أن يترأس القاض ي األول للبالد، بحر هذا األسبوع، مجلسا للوزراء يكون األول في عهد الوزير األول  

أحمد أويحيى، املنصب حديثا من قبل الرئيس لقيادة الجهاز التنفيذي في املرحلة القادمة، وسيقتصر جدول أعمال 

عمل حكومة أويحيى، وهو املخطط الذي سيكون شبيها بالذي طرح في عهد  اللقاء، حسب هؤالء، على عرض مخطط

سابقه ونوقش بالبرملان بغرفتيه، واستكمال ما تبقى من محطاته القانونية، وكذا دراسة عدة مشاريع قوانين وملفات 

 .افي صدارته 2018هامة، خاصة في املجال االجتماعي االقتصادي، ويأتي مشروع قانون املالية لسنة 

قالت مصادر مطلعة أنه "من املتوقع أن يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحر األسبوع الجاري، أول اجتماع 

ملجلس الوزراء بطاقمه الجديد، بعدما كثر االنتظار والحديث عنه، حيث سيترأس مجلس الوزراء بحضور الوزير األول 

 ."أحمد أويحيى وجميع أعضاء طاقمه الحكومي

ذكرت ذات املصادر أن "لقاء رئيس الجمهورية مع الطاقم الحكومي بقيادة أحمد أويحيى سيرتكز في مضمونه على و 

استكمال تجسيد برنامج مخطط عمل الحكومة املعروض سابقا على البرملان بغرفتيه، مع إدخال بعض "الرتوشات" 

عي للدولة للمواطن، من خالل مواصلة دعم أسعار البسيطة عليه، والذي يرتكز في مجمله على مواصلة الدعم االجتما
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 – 2015العديد من املواد والتكفل بإنجاز البرامج السكنية املدرجة في البرنامج الخماس ي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة "

 ."وكذا إتمام إنجاز الهياكل القاعدية في قطاع الصحة والتربية والتعليم العالي "2019

كومة مواصلة هذا املسعى رغم استمرار الصعوبات املالية واألزمة االقتصادية التي تعرفها الجزائر كما يتضمن برنامج الح

إثر التراجع الرهيب ألسعار النفط في السوق الدولية، وكذا مناقشة العديد من امللفات الخاصة بالعديد من القطاعات 

صادي واالجتماعي، حيث من املقرر أن يستمع الرئيس الوزارية يتقدمها قطاع العدالة، الصحة...، وكذا الجانب االقت

لتدخالت الوزراء كل حسب امللف الذي يعني قطاعه، وبذلك فإن مجلس الوزراء الذي سيترأسه الرئيس سيعرف 

من امللفات التي تخص العديد من القطاعات، وسيخصص اجتماع مجلس الوزراء أساسا لدراسة مناقشة العديد 

 ."ملفات تتعلق بقطاع الصناعة الفالحة والسياحة والتعليم

هو اآلخر سيكون من بين امللفات املهمة حيث سيكون حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء،  2018قانون املالية لسنة 

نزل إلى الغرفتين السفلى والعليا ملناقشته واملصادقة عليه من طرف النواب قبل نهاية السنة والذي من املرتقب أن ي

الجارية. إضافة إلى هذا، سيتطرق االجتماع كذلك إلى مسألة هامة تتعلق في مجملها باالنتخابات املحلية املزمع إجراؤها 

 .نهاية نوفمبر املقبل والتي ستكون من أهم امللفات الحاضرة

سيعرف االجتماع عرضا سيقدمه الوزير األول أحمد أويحيى يتعلق بنشاط عمل الحكومة، واألهم من هذا هو ما  كما

سيخرج به بيان مجلس الوزراء من قرارات، حيث ينتظر الرأي العام التوجيهات التي سيقدمها رئيس الجمهورية 

دية والجبهة االجتماعية التي تعرف نوعا من للحكومة، السيما فيما يتعلق بالدخول االجتماعي واألزمة االقتصا

"الالاستقرار" على شكل احتجاجات في العديد من الواليات مؤخرا، خاصة فيما يخص توزيع السكنات االجتماعية 

وزيادات في األجور والشغل التي تطالب بها مختلف فئات الشعب، كما سيحمل الدخول االجتماعي العديد من امللفات 

ستطرح على طاولة مجلس الوزراء، وتتعلق بإصالح التقاعد ومشاريع القوانين املرتبطة باإلضراب الساخنة التي 

والنقابات، وغيرها من املشاريع التي تكتس ي أهمية بالغة. ومثل هذه القرارات والتوجيهات اعتاد رئيس الجمهورية 

 ."إصدارها على مستوى مجلس الوزراء

 

 لتوزيع السكنعملية  140الشروق" تنشر تفاصيل "

 والية هذا األحد 30ألف شقة في  20توزيع 

هائلة"من السكنات على مختلف الصيغ "أوت، في توزيع حصة  20تقوم السلطات العمومية، هذا األحد، وتزامنا وذكرى 

ة التي ، وتبلغ الحص" AADL ، والبيع باإليجارLPP ، والترقوي العمومي LPAوهي "العمومي اإليجاري، والترقوي املدعم 

 .والية 30ألف وحدة، عبر  20سيتم توزيعها أكثر من 

عملية، عبر مختلف واليات الوطن، والذي تتبعه  140ونقلت مصادر حكومية للشروق، أن التوزيع والذي سيتم عبر 

، ديسمبر، ستكون حصة األسد لصيغة العمومي اإليجاري "السوسيال" 11عمليتان هامتان في الفاتح نوفمبر املقبل، و

حيث تفضل الحكومة "إسكات" ما تعتبره الطبقة الضعيفة، على حساب الطبقة املتوسطة املسجلة في صيغ الترقوي 

املدعم والترقوي العمومي والبيع باإليجار، رغم أن الصيغ األخيرة الثالثة فإن املستفيدين منها، سيدفعون ثمن سكناتهم، 

ا هو الحال مع املسجلين في برنامج عدل واحد، والذي انطلق فيه سنة وغالبيتهم انتظروا ألكثر من عقد من الزمن، كم

، لكنهم اليزالون في طابور االنتظار، مقارنة بالكثير من املستفيدين من صيغ السكن االجتماعي، الذين اغتنموا 2001

 ي ذلك منالفرصة وأقاموا سكنات هشة، مكنتهم من الحصول على سكنات الئقة في أشهر معدودات، مستفيدين ف

على السكن الهش"، "توجه الحكومة إلى الخارج لتسويق صورة أنها تعمل للمحافظة على "الطبقات الفقيرة"، والقضاء 

 ."على شاكلة "عاصمة دون قصدير
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آالف سكن من صيغة العمومي اإليجاري سيتم توزيعه،  9وبخصوص عملية األحد، فقد أوردت مصادر الشروق، أن 

 .من سكنات عدل 8800فقط من الترقوي العمومي، و 400قوي العمومي، ووحدة من التر  2400و

وحدة، في صيغتي الترقوي العمومي"أل بي بي"، في أوالد فايت،  6000ففي العاصمة، تبلغ الكوطة التي سيتم توزيعها 

ينة الجديدة سيدي ، فبكل من املد"املعروف بـ"عدل وبرج البحري، وعميروش بالرغاية، أما عن سكنات البيع باإليجار 

 .عبد هللا، وأوالد فايت في الضاحية الغربية للعاصمة

وحدة، في كل  100وبعاصمة غرب البالد وهران، السكنات التي ستوزع هي من صيغة الترقوي املعدم فقط، واملقدرة بـ

بكل من البسباس،  وحدة مخصصة للتوزيع، في العمومي اإليجاري  1200من عين البيضاء وبئر الجير، وفي بسكرة توجد 

وجمورة، والدوسن، وزريبة الوادي، والوطاية، والفيض، وخنقة سيدي ناجي، أما في الترقوي املدعم بكل من بسكرة 

 .عاصمة الوالية وطولقة

 1200وحدة من صيغة العمومي اإليجاري باوريسيا وأوالد تبان وعين ازال، وفي عنابة  800وفي شرق البالد، بسطيف 

وحدة، للترقوي  1000يجار" عدل"، في موقعي اثنين هما ذراع الريش وبوخضرة، وفي ام البوايي أكثر من وحدة بيع باإل 

 .املدعم، والعمومي اإليجاري، موزعة في عين البيضاء، وعين مليلة، وأوالد حملة، وبئر الشهداء، وبريش، وسيقوس

 

 :أرقام الديوان الوطني لإلحصائيات تؤكد

 )الشروق أونالين(ت الغذائية واللحوم والخضر واملالبسارتفاع أسعار املنتجا

، ويمثل مستوى  2017في املائة حتى نهاية جويلية  6.1بلغت وتيرة تطور األسعار عند االستهالك على أساس سنوي 

 2016شهرا، ابتداء من أوت  12التضخم على أساس سنوي تطور مؤشر أسعار االستهالك الذي يتم قياسه خالل فترة 

 . 2016وجويلية  2015، مقارنة بالفترة املمتدة ما بين أوت  2017جويلية  إلى

مقارنة بشهر  2017وبخصوص التطور على مدى شهر، الذي يعتبر مؤشر خام ألسعار االستهالك خالل شهر جويلية 

 .ةباملائ (1.4-)، نقلت وكالة األنباء الجزائرية عن الديوان الوطني لإلحصائيات أنه بلغ 2017جوان 

في املائة، مدفوعة  3.3وفيما يخص املتغيرات الشهرية، وحسب نوع املنتوج، سجلت أسعار السلع الغذائية انخفاضا بـ 

  .خاصة بهبوط أسعار املنتجات الفالحية الطازجة

 (املائةفي  8،47-في املائة ما يفسر انخفاض أسعار عدة منتجات خاصة الفواكه ) 7.4هذه األخيرة التي تميزت بتراجع بـ 

في  5.7في املائة( والخضر )+ 4.0في املائة( ، بينما سجل االرتفاع خاصة في أسعار اللحوم البيضاء )+10.9 -والبطاطا )

 .(املائة

في املائة. أما أسعار املنتجات املصنعة، فقد سجلت  0.8من جانبها سجلت أسعار املنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا بـ 

 . في املائة، بينما بقيت أسعار الخدمات مستقرة( 0.2ارتفاعا بـ )+

في املائة، فيما زادت أسعار  0.2وحسب مجموعة السلع والخدمات، سجلت أسعار املالبس واألحذية ارتفاعا شهريا بلغ 

ا بايي ( في املائة، أم0.6( في املائة، وبالنسبة للمجموعات املتنوعة فقد بلغت ) +0.1األثاث واملفروشات املنزلية بـ) +

   .املنتجات فقد بقيت مؤشرات أسعارها مستقرة
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 :أصحاب مصانع التركيب قلقون وخبراء يتحدثون عن ضبابية القرارات

 )الشروق أونالين(!سنوات 3ال يمكن صنع سيارة جزائرية قبل 

 باملائة خالل سنتين 100األسعار ارتفعت بنسبة 

باملائة خالل السنتين املاضيتين، في وقت تشهد مشاريع  100اوزت الـعرفت أسعار السيارات منحى تصاعدي، بنسبة تج

مصانع التركيب والتصنيع والتجميع حالة من الضبابية والغموض، بعد الجدل الذي عاشته الورشات املطلقة، وما 

 .أثاره دفتر الشروط الجديد املنظم للنشاط من نقاشات

لتي عرفتها وزارة الصناعة واملناجم على رأس الوزراء واملسؤولين خالل وازداد قلق أصحاب املشاريع جراء التغييرات ا 

الثالثة أشهر األخيرة، بداية من رحيل الوزير األسبق عبد السالم بوشوارب ثم الوزير محجوب بدة، وصوال إلى يوسف 

 .يومصبيحة ال يوسفي، الذي سيكون ملف تركيب السيارات أهم ما سيوضع على طاولته عقب استالمه املهام رسميا

ويؤكد الخبير االقتصادي كمال س ي محمد، في تصريح لـ"الشروق" أن نشاط تركيب السيارات يجب أن يخضع ملراجعة 

شاملة في الجزائر لتجاوز النقائص التي شهدتها املشاريع األولى، مشددا على أهمية رفع نسبة اإلدماج واالستعانة فعال 

يا وخلق مناصب شغل، وكسر األسعار في السوق الوطنية، وتساءل في هذا اإلطار: بالخبرة األجنبية، ونقل التكنولوج

سنوات، لتكون سيارة جزائرية بمعنى الكلمة، فكيف  3"عامليا مصانع السيارات ال تستطيع إطالق أكثر من نموذج كل 

 ."ها بالسيارة املحلية؟للمستثمرين في هذا القطاع اليوم في الجزائر إطالق عدد كبير من النماذج كل شهر، ووصف

وطالب كمال س ي محمد الوزير يوسف يوسفي بفرض رقابة واسعة على املنتجين لضمان احترام معايير التركيب، عبر 

دفتر شروط جديد أكثر صرامة، مشيرا إلى أن ذلك يبقى الحل الوحيد لجعل قطاع تركيب السيارات في الجزائر قادرا 

 .املضافة لالقتصاد الوطنيعلى ذر العملة الصعبة، والقيمة 

 200وذهب أبعد من ذلك مشددا: "ال يمكن ألي مصنع منتج فعال للمركبات في الجزائر أن يحقق الربحية إذا لم ينتج 

ألف سيارة سنويا"، ويضيف: "ما عدا ذلك فهو استيراد للمعدات من الخارج وتجميع على طريقة "أس كا دي"، وهو ما 

 ."في ش يءلن يخدم االقتصاد الوطني 

وشدد الخبير نفسه أن حلم السيارة الجزائرية مستحيل أن يتحقق في الظرف الراهن بنبسة مائة باملائة، إذ أنه يشترط 

صناعة متقدمة ومعرفة وتكنولوجية ويد عاملة فنية مؤهلة، وهو ما ال يتوفر في الجزائر، باإلضافة إلى مستثمر أجنبي 

وهو يستغرق سنوات طويلة للتوطين، عكس نشاط التجميع الذي يبقى مشجعا  يساهم في تطوير هذه الصناعة محليا،

 .لالستيراد والربح السريع، واالستثمار فيه ال يستغرق بضعة أشهر

وعن سلبيات هذه الصناعة في الجزائر، وصفها كمال س ي محمد بالسطحية وانتقد كثرة االستيراد وانخفاض نسبة 

 7ائة وضعف نسبة خلق العمالة، فمصانع السيارات حسبه نشاط محوري، يخلق بامل 5االدماج التي ال تتجاوز الـ

مناصب شغل غير مباشرة عن كل منصب مباشر وفقا ملا هو متعامل به دوليا، وهو ما نجده غائبا في الجزائر، إضافة 

 .إلى توليد نشاطات اقتصادية أخرى، ترتبط غالبا باملناولة، وذر الضرائب في خزينة الدولة

ذهب الخبير نفسه بعيدا، مشددا على تضارب أرقام إنتاج مصانع السيارات في الجزائر، وعدم تطابقها مع الواقع، و 

ألف سيارة، ال نجدها بعد  70ألف و 60حيث تسعى العديد من املصانع للترويج ملعطيات مغلوطة، وتتحدث عن إنتاج 

يتطلب أن ينتج سقفا أكثر من تكلفة املركبات وهو ما ذلك في السوق، وعاد ليقول بأن تحقيق الربحية ألي مصنع 

 .ألف سيارة بكل مصنع 200يشترط 
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 )الخبر أونالين( 2017إلى غاية جويلية  % 6ر1التضخم بلغ 

  

 , حسبما أفاد الديوان 2017في املائة حتى نهاية يوليو  6ر1أساس سنوي   تطور االسعار عند االستهالك على  بلغت وتيرة

 إلحصائيات.الوطني ل

االستهالك الذي يتم  اسعار  مؤشرتطور  2017ويمثل مستوى التضخم على اساس سنوي إلى غاية نهاية شهر يوليو 

و جويلية  2015مقارنة بالفترة املمتدة ما بين أوت   2017يوليو   الى 2016شهرا ابتداءا من أوت  12قياسه خالل فترة 

2016 . 

بشهر جوان  مقارنة 2017 جويلية شهريعتبر مؤشر خام ألسعار االستهالك خالل وبخصوص التطور على مدى شهر الذي 

 .% 1ر4-فقد بلغ   2017

مدفوعة خاصة  % 3ر3انخفاضا ب   وفيما يخص املتغيرات الشهرية وحسب نوع املنتوج , سجلت اسعار السلع الغذائية

  بهبوط اسعار املنتجات الفالحية الطازجة.

( والبطاطا % 47ر8-خاصة الفواكه ) منتجات عدةما يفسر انخفاض اسعار  % 7ر4بتراجع ب  هذه االخيرة التي تميزت

  ( , بينما% 10ر9-)

. من جانبها سجلت أسعار املنتجات الغذائية 5ر%7( والخضر +% 4ر0سجل االرتفاع خاصة في اسعار اللحوم البيضاء )+

 % 0ر8ب  ارتفاعا الصناعية

 أسعار الخدمات مستقرة .  , بينما بقيت% 0ر2+  ب  قد سجلت ارتفاعاأما أسعار املنتجات املصنعة ف

أسعار   , فيما زادت% 0ر2  سجلت أسعار املالبس واالحذية ارتفاعا شهريا بلغ والخدمات،وحسب مجموعة السلع 

نتجات فقد امل  , أما بايي% 0ر6وبالنسبة للمجموعات املتنوعة فقد بلغت +% 0ر1ب +  األثاث واملفروشات املنزلية

 .بقيت مؤشرات أسعارها مستقرة 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 
 دينار ألول مرة منذ أشهر من االلتهاب 189وصل 

 )الشروق اونالين(األورو" ينهار في سوق الّسكوار بسبب املستوردين"

دينار مقابل  189ل إلى سجلت العملة األوربية "االورو" تراجعا في السوق املوازية مقارنة بالدينار الجزائري، حيث نز 

 . دينار مقابل االورو 194االورو الواحد، بعدما بلغ األسبوع املاض ي 

وأرجع هؤالء سبب تراجع الطلب على االورو، رغم تزامن هذه املرحلة مع فصل الصيف الذي يفترض أن يرتفع فيه  

إلجراءات املتخذة من قبل الحكومة الطلب، إلى كون املستوردين قلصوا إقبالهم على شراء العملة الصعبة بفعل ا

 .للتقليص من فاتورة االستيراد

ومعلوم أن سعر صرف األورو بالسوق السوداء بالسكوار قبل االسابيع كافة األرقام القياسية، وبلغ ألول مرة منذ أشهر 

ير وتوجه عدد كبدينار، في حين أرجع صرافو ساحة بور سعيد بالعاصمة سبب هذا االرتفاع إلى موسم االصطياف  194

 .من الجزائريين إلى قضاء العطلة في الخارج رغم الضائقة االقتصادية واستمرار أزمة النفط
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ورغم أن خبراء االقتصاد يرفضون الربط بين ارتفاع سعر األورو والدوالر بالسوق املوازية، ومؤشرات االقتصاد العالمي، 

ار، هو العرض والطلب، حيث أن عددا كبيرا منهم أكدوا أن بحكم أن العامل الوحيد الذي يتحكم في بورصة السكو 

ارتفاع األورو أمام الدوالر األمريكي، ساهم في رفع قيمة العملة األوروبية بالسوق املوازية، في حين يعتبر صرافو السوق 

ن اقتراب الطلب الناتجة ع املوازية بالسكوار، أن سبب ارتفاع قيمة األورو وانهيار الدينار الجزائري يعود إلى ارتفاع نسبة

 .موعد الحج، فضال عن موسم االصطياف وتوجه عدد كبير من الجزائريين إلى قضاء العطلة في الخارج

 

 بسبب تراجع ادخار العائالت وانخفاض صادرات النفط واستمرار السوق السوداء

 )الشروق اونالين(!أزمة سيولة "خانقة" بالبنوك التجارية

د على ضرورة معالجة أزمة السيولة النقدية بالبنوك، التي شهدت تفاقما حادا خالل األسابيع يجمع عارفو االقتصا

باملائة،  8باملائة بدل  4األخيرة، ودفعت ببنك الجزائر قبل يومين، إلى تخفيض االحتياطات املالية اإلجبارية الدنيا إلى 

اجزة حتى عن منح القروض والحفاظ على ودائع وإال فستجد البنوك نفسها ـ حسب الخبراء ـ خالل بضعة أشهر، ع

املدخرين، وفي ظرف سنتين غير قادرة على ضمان سيولة لتسديد أجور املوظفين، في سيناريو أزمة مشابه ملا حدث في 

 .اليونان وفنزويال والبرتغال

البنوك  لشروق"، أنويؤكد في السياق الوزير األسبق املكلف باالستشراف واإلحصاء، بشير مصيطفى في تصريح لـ"ا

التجارية تتمول من ادخار العائالت من غير الحسابات الجارية، وأرباح الشركات العمومية على غرار سوناطراك وصيدال 

وسندات الخزينة العمومية، على غرار القرض السندي، وبما أن الجزائريين يجابهون حاليا أزمة انخفاض القدرة 

ر العائالت أصبح ضعيفا، فضال عن تجميد املشاريع الكبرى، وعدم تسجيل فوائض الشرائية، يقول الخبير، فإن ادخا

 مالية بالخزينة، األمر الذي أسهم في خلق أزمة سيولة بالبنوك.

ويضيف مصيطفى أن نقص االعتمادات املالية وتراجع تمويل الخزينة أيضا أثرا على سيرورة األموال في البنوك، حيث 

زين أموالهم بالقنوات الرسمية، وباملقابل تنامي كتلة األموال املوجودة بالسوق السوداء رغم بات يتخوف الكثير من تخ

، عبر فرض جملة من اإلجراءات، ويستحضر الكثير من املالحظين، حسب 2015مساعي الحكومة السترجاعها منذ سنة 

ركزي ة املالية انطالقا من عجز البنك املمصيطفى، سيناريو ما حصل في اليونان والبرتغال وفنزويال، حيث تفاقمت األزم

عن تمويل البنوك التجارية وتنامي أزمة السيولة، التي جعلت البنوك التجارية غير قادرة ليس فقط على تمويل القروض، 

 وإنما حتى على تمكين زبائنها من سحب مدخراتهم املالية.

ل البنوك التجارية عبر ضخ أموال جديدة، وباعتماد وأوضح الخبير نفسه أن البنك املركزي عادة ما يعمل على تموي

طريقة الخصم وإعادة الخصم، لقاء فائدة محددة، أو سعر إعادة الخصم، إال أن ارتفاع مستوى التضخم الذي تجاوز 

باملائة في الجزائر، جعله اليوم عاجزا عن ضخ أموال جديدة، ليلجأ إلى خفض االحتياطات الدنيا للبنوك مثل ما  7

باملائة، وهو أحد مؤشرات  4باملائة، ثم اليوم إلى  8باملائة إلى  12السنة املاضية عندما خفضت االحتياطات من  حدث

 األزمة ونقص السيولة املالية في الظرف الراهن.

ويضيف مصيطفى أن الحل اليوم ليس مجرد اتخاذ بعضة إجراءات لـ"حلحلة" الوضع سطحيا وبطريقة ترقيعية، وإنما 

يير السياسات ككل، واالبتعاد عن املسكنات، واعتماد مقاربات جديدة لالقتصاد الوطني، تعتمد على مبدأي عبر تغ

 التصحيح والضبط ملا هو موجود أصال، واالستعادة الفعلية ألموال السوق املوازية.

ألزمة االقتصادية أو ا وشدد الوزير األسبق على أن مرحلة الصعوبات املالية هي نفسها املرحلة التي تسبق الصعوبات

االقتصادية، وتطبعها حالة معينة من املؤشرات ذات الطابع الكلي، أبرزها التضخم والبطالة، وهو الوضع العام الذي 

 .تعيشه الجزائر اليوم، حسب مصيطفى
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 تجارة 
 

 دينار في حال تواصلت الندرة 450توقعات ببلوغ أسعارها 

 )الشروق اونالين(ب أسعار الدجاجرخص استيراد "الصوجا" و"الذرى" تله

دينارا للكيلوغرام، بسبب الندرة املسجلة في  350سجلت اللحوم البيضاء، أسعارا قياسية في سوق التجزئة وبلغت 

املواد األولية املستعلمة في تغذية الدواجن بمختلف أنواعها، بفعل اإلجراءات املتخذة من قبل الحكومة، املتمثلة في 

لخاضعة لرخص االستيراد، بداية من شهر جويلية املاض ي، لتشمل املواد األولية إلنتاج تغذية األنعام توسيع املواد ا

 . والدواجن، وهو ما تسبب في أزمة ندرة على مستوى األسواق

وأرجع مربو الدواجن، تحدثوا لـ"الشروق"، الجمعة، السبب الرئيس ي الرتفاع أسعار اللحوم البيضاء بشكل مفاجئ، 

ا مع اقتراب عيد األضحى أين تشهد انخفاضا محسوسا مقارنة مع فترات أخرى من السنة، إلى الندرة املسجلة والسيم

في تغذيتها، السيما املادة األولية "الصوجا" و"الذرة"، اللتان تعتبران مادتين رئيسيتين في إنتاج تغذية الدجاج، وأكدوا 

دينارا وأكثر بفعل الخسائر الكبيرة التي  450للحوم البيضاء لتصل أن تواصل ندرة هذه املواد يمكن أن يرفع أسعار ا

 . يتكبدها املربون هذه األيام

وأوضح املصدر، أن كبح استيراد عديد املواد، بما فيها املادة األولية املوجهة إلنتاج تغذية األنعام، من دون وضع دراسة 

عاجل، من اقتناء اللحوم البيضاء، بفعل أسعار هذه موضوعية للسوق، قد يحرم معظم الجزائريين، في القريب ال

األخيرة التي ستشهد، دون أدنى شك، أقص ى مستوياتها، في حالة ما لم يتم إيجاد حل ملشكل ندرة املادة األولية للتغذية، 

وق عدد نفعلى اعتبار أن منتجي هذا النوع من اللحوم ال يمكنهم مواصلة اإلنتاج كما كانوا عليه في السابق، لتفادي 

 . هائل من الدجاج

إلى ذلك، دعا املتحدث، الحكومة ممثلة في وزارة الفالحة والتنمية الريفية إلى ضرورة تحرير استيراد املواد األولية لتفادي 

وقوع اختالل في السوق، وكذا لتجنيب أالف املستثمرين في مجال تربية األنعام خسائر تقدر بعشرات املاليير، مع التفكير 

إيجاد حلول جدية إلنتاج املواد املذكورة تدريجيا، بدل كبح استيرادها، وهو تسبب، حاليا، بانعكاسات مباشرة في 

  وسريعة على أسعار هذه املواد من جهة ووفرتها

رخصة استيراد مادة "الذرى"، بكمية ال تزيد عن مليونين  60لإلشارة، منحت الحكومة بداية شهر جويلية املنقض ي، 

صوجا" بكمية الستيراد ما "رخصة ملادة  37طن، جزء منها الديوان الوطني لتغذية األنعام، فيما منحت  ألف 200و

 . ألف طن 500يقارب 
 

 

 

 االفراج عن رخص استيراد املركبات قبل نهاية الشهر الجاري وتسليمها ألصحابها في سبتمبر

 جر()الفأيام أمام الوكالء الستيراد سياراتهم أو حزم أمتعتهم 10

 و تهديد بالرحيل الوكالء على أعصابهم..خسائر باملاليير, تأخر في التسليم  
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، 2017يعرف قطاع السيارات في الجزائر حالة من االحتقان نتيجة تأخر الحكومة في تحرير رخص االستيراد برسم سنة 

ها. من سيارتهم دون الحصول عليما كبد الوكالء خسائر مالية كبيرة وسط سخط كبير من قبل املواطنين الذين دفعوا ث

 .، فسيتم اإلفراج عن حصص الوكالء قبل نهاية الشهر الجاري ”الفجر”وحسب ما كشفته مصادر عليمة لـ

وحسب ذات املصادر، فقد استكملت اللجنة الوزارية املشتركة ملفها كامال بتحديد حصة كل وكيل من السيارات 

جيل ال بيع فيها وال شراء، آملين تع” سنة بيضاء”بدوا خسائر هائلة نتيجة املستوردة، في ظل شكاوى الوكالء بأنهم تك

  .الكشف عن قائمة الوكالء املسموح لهم باستيراد السيارات لتسلم املركبات ألصحابها ابتداء من الشهر املقبل

 ”سنة بيضاء”بـ  وكالء سينسفون من السوق و أخرون يصفون املوسم 

سيارة، وهو القرار الذي  25000ما يعادل  2017يارات التي سيتم استيرادها في العام للتذكير، فقد قدرت حصة الس

مارس حول التجارة الخارجية بحضور ممثلين عن وزارة  23صدر عقب االجتماع الوزاري املشترك املنعقد الخميس 

 .الصناعة واملناجم والفالحة والتنمية الريفية والتجارة

ردة إلى الكميات التي يتم تجميعها محليا من طرف شركات رونو وفولكسفاغن سيارة مستو  25000وتضاف حصة 

 .2017ألف سيارة محليا بنهاية سنة  75000وهونداي التي ينتظر أن تركب 

 .2014ألف وحدة عام  520بعد تسجيل  2006وهو أدنى مستوى واردات للسيارات منذ 

في سياق الحد من عجز امليزان التجاري وضبط  2016سنة وقد تم إقرار نظام حصص للحد من واردات السيارات في 

 .السوق وتشجيع االستثمار املحلي في قطاع السيارات

وينتظر أن يتأثر قطاع السيارات أكثر من قرار الخفض الذي سينعكس سلبا على أسعار السيارات التي سجلت ارتفاعا 

ة الدينار أمام العمالت الرئيسية ومنها األورو والدوالر قياسيا في الفترة األخيرة بحجة محدودية العرض، وتراجع قيم

 .األمريكي

وأوضح وزير الصناعة السابق محجوب بدة أن فوج عمل منكب على دراسة عدة معايير منها ما يتعلق باألسعار قبل منح 

ذين يقدمون وكالء الرخص االستيراد بغرض تحديد فاتورة استيراد السيارات تفاديا للوقوع في املضاربة من قبل بعض ال

 .على تسويق السيارات بضعف سعرها الحقيقي

في السياق ذاته، أكد وزير الصناعة واملناجم للصحافة أن عملية تركيب السيارات في الجزائر تحولت إلى استيراد مقنع، 

 .مشيرا أنه سيتم إعادة النظر كليا في هذا النشاط

ات خلق فرص عمل وتحقيق نسبة اإلدماج املرجوة من هذه املشاريع وأضاف بدة أنه يتوجب على مصانع تركيب السيار 

للنهوض بهذا القطاع في السوق الجزائرية، كاشفا عن إعداد دفتر شروط جديد قريبا لضبط سوق تركيب السيارات 

 غيتضمن تحديد كوطة اإلنتاج، حيث ال يسمح ألي مصنع بأن ينتج أكثر من الكوطة املحددة من طرف الحكومة لبلو 

 .نسبة اإلدماج
 

 بن مرادي يستلم مهامه بوزارة التجارة

 )املساء(األولوية لتنويع االقتصاد الوطني 

استلم وزير التجارة الجديد السيد محمد بن مرادي، أمس، بالجزائر العاصمة، مهامه خلفا للسيد أحمد عبد الحفيظ 

 ارة التجارة بحضور إطارات الوزارة.ساس ي، وذلك خالل مراسم تسليم واستالم املهام التي جرت بمقر وز 

 وأعرب الوزير الجديد باملناسبة عن أمله في العمل أكثر لدعم و تعزيز القطاع لتحقيق األهداف املرجوة.
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مفصلي في العملية االقتصادية، وأشار إلى أن الجزائر تمكنت في « محور »وقال السيد بن مرادي، إن القطاع التجاري 

ملاضية من بناء بنية اقتصادية قوية، مؤكدا أن الحديث حاليا هو عن تعزيز وتثمين الجهود ا 15السنوات الـ  غضون 

 «.تنويع االقتصاد الوطني ورفع مردوديته وتنافسيته»الرامية إلى 

ممكن نظرة عامة عن القطاع واطالعه على برامج « أقرب وقت»وطالب السيد بن مرادي، من إطارات الوزارة منحه في 

 برمجة وقيد االنجاز.القطاع امل

من جانبه حيا وزير التجارة املنتهية مهامه السيد أحمد عبد الحفيظ ساس ي، كل إطارات الوزارة التي عملت إلى جانبه 

 طيلة األشهر الثالثة املاضية.

بقة االوطنية لإلدارة عين في سنوات س  للتذكير فإن وزير التجارة الجديد السيد محمد بن مرادي. هو خريج املدرسة

على رأس عدة قطاعات وزارية من بينها وزارة الصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وترقية االستثمار ووزارة السياحة 

والصناعات التقليدية وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، كما شغل أيضا منصب مستشار اقتصادي 

  لرئيس الجمهورية. 
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 شراكة وتعاون 

 يةيقظة إعالم
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