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 الفتتاحيةا
 

 )الجزائر اليوم(أكتوبر 20و 18منتدى رؤساء املؤسسات ينظم جامعته الصيفية بين 

بقصر املعارض الصنوبر البحري، بمشاركة  أكتوبر الجاري  20و  18ت جامعته الصيفية بين ينظم منتدى رؤساء املؤسسا

 .في املنتدى أعضاء العشرات من املؤسسات املنخرطة

للتعريف والتعارف بين الشركات  وكشف مصدر من هيئة التنظيم، أنم الجامعة الصيفية للمنتدى ستكون فرصة

سيتم تنظيم عدة ورشات وحلقات نقاشية حول املشاكل التي يعانيها  ، كمااملنخرطة في املنتدى ومجاالت نشاطها

ة دعم االقتصاد وتخطي األزم الجزائرية وفرص الشراكة والتعاون بينها فضال عن إيجاد آليات للمساهمة في املؤسسة

 .االقتصادية التي تمر بها البالد

األعضاء الراغبين في املشاركة وفق صيغ  ية من قبلوأضاف املصدر، أن تمويل التظاهرة يتم عن طريق نظام الرعا

 ألف 500ألف دج و 800مليون دج و 1.2والبرونزية والفضية وتتراوح قيمتها بين  مختلفة تتراوح بين الرعاية والذهبية

 .دج على التوالي

يى، أحمد أويح افتتاحه الوزير األول  وتم تحضير التظاهرة بطلب من أعضاء منتدى رؤساء املؤسسات، وسيشرف على

 .بحضور موسع لرجال األعمال والخبراء واملهنيين على أن يتبع حفل االفتتاح بجلسة نقاش
 

 

 

 

 )واج(الرئيس بوتفليقة يستقبل الوزير األول الروس ي 

يديف الوزير األول الروس ي, دميتري مدفيوم الثالثاء بالجزائر العاصمة,   استقبل رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة,

 .الذي يقوم بزيارة رسمية تدوم يومين إلى الجزائر

   عبد القادر مساهل.  وقد جرى االستقبال بحضور الوزير األول, أحمد أويحيى, ووزير الشؤون الخارجية,

رصة للبلدين ف املنصرم،في سبتمبر  املشتركة التعاون عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة  وتشكل هذه الزيارة التي تأتي

 2001املتعدد األشكال القائم على إعالن الشراكة املوقع بموسكو في أبريل  وتعاونهما االستراتيجيلتعميق وتعزيز حوارهما 

 ين.فالديمير بوت الروس ي،بإشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره 

 أويحيى يقول إن الحوار مستمر حول اتفاق فيينا

)الشروق أونالين(الجزائر وروسيا تؤكدان مواصلة جهودهما لتحقيق استقرار سوق النفط  

أكد الوزير األول، أحمد أويحيى، ونظيره الروس ي دميتري ميدفيديف، رغبتهما في مواصلة الجهود إلحداث التوازن في 

 .ل تنفيذ اتفاق فيينا لخف  اإلنتاجالسوق النفطي السيما من خال

وأوضح ميدفيديف خالل ندوة صحفية مشتركة، الثالثاء، على هامش التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين  

مواقف الجزائر وروسيا متطابقة تماما حول خف  اإلنتاج وفقا ملا اتفق عليه في فيينا" ،مضيفا أن بالده "تريد "أن 

 ."سايي واالستمرار في مناقشة القضية مع كل الدول املعنيةمواصلة هذه امل

كما اعتبر املتحدث أنه من "املهم جدا متابعة تنفيذ هذا االتفاق من طرف جميع الشركاء"، مثنيا في نفس الوقت على 

األسعار  ضبطالتزام الجزائر بمستويات اإلنتاج املحددة ضمن هذا االتفاق الذي "سيساعد على استقرار أسواق النفط و 

 ."في حدود معقولة وهو ما سيرفع من املداخيل وبالتالي خلق فرص جديدة للنمو

http://ar.aps.dz/algerie/48312-2017-10-10-07-51-15
http://ar.aps.dz/algerie/48312-2017-10-10-07-51-15
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وأشاد الوزير األول الروس ي بجهود الجزائر الرامية إلجراء حوار ملناقشة استقرار األسواق النفطية، مشيرا إلى رسالة 

 .ملنتجة للنفطإلى نظيره الروس ي وعدد من رؤساء الدول ا 2015الرئيس بوتفليقة مطلع 

 اإلنتاج بين دول منظمة الدول   ونتيجة لهذه الجهود تم إطالق مبادرة فيينا التي توجت بالتوقيع على اتفاق خف 

ي يضيف ميدفيديف الذي جدد عزم روسيا 2016في ديسمبر   دولة أخرى مصدرة للنفط 11املصدرة للنفط "اوبك" و

 ."املهم في هذا االتفاق  على "املساهمة بقسطها

من جهته، أكد أويحيى أن "الحوار مستمر حول اتفاق فيينا بغرض ضمان تطبيقه واحترامه"، معربا عن "سعادته" 

باللقاء الذي جرى مؤخرا، بين الرئيس الروس ي فالديمير بوتين والعاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

للجزائر، وأبدى الوزير األول أمله في استمرار تطبيق االتفاق بغية  "افي شقه املتعلق باملحروقات التي تشكل "مجاال حيوي

 .رفع أسعار النفط

كما أثنى على مساهمة روسيا في تجنيد األطراف املوقعة وخاصة الدول املنتجة من خارج أوبك للتوصل إلى اتفاق فيينا، 

 قاعدة أساسية في االقتصاد الجزائري ولها وزن مؤكدا أن "املصالح الحيوية للبلدين متشابهة في مجال املحروقات كونها

 .."كبير أيضا في االقتصاد الروس ي

 

 

 

 

 النقل البحري واملنافسة العاملية عائقان

 )الشروق أونالين(ماليين دوالر فقط صادرات الجزائر نحو روسيا 5

 مليون دوالر حجم املبادالت التجارية 590

 سعار توقف تصدير البطاطا بسبب عدم استقرار األ 

 

 
كشف رئيس مجلس األعمال الروس ي الجزائري ونائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، رياض عمور، الثالثاء، 

مليون  590ماليين دوالر بينما بلغ حجم املبادالت التجارية بين البلدين  5أن صادرات الجزائر نحو روسيا لم تتعدى 

 .2016دوالر خالل 

ى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة اإلذاعية األولى، إن حجم املبادالت االقتصادية وقال رياض عمور لد

 5مليون دوالر أغلبها واردات من روسيا في حين أن الجزائر تصدر  590قدر بحوالي  2016بين الجزائر وروسيا في سنة 

 .-على حد تعبيره -ماليين دوالر وهو تبادل تجاري في صالح روسيا 

د املتحدث على ضرورة اعتماد استراتيجية واضحة للتصدير على املدى املتوسط حتى تتمكن الجزائر من تصدير وشد

  .منتوجاتها خاصة الفالحية إلى روسيا بوتيرة أسرع

رجل أعمال جزائري  100وأوضح في هذا الخصوص "بعد اطالعنا على السوق الروس ي في زيارة قمنا بها مع وفد ضم 

باملائة من الخضر والفواكه وكذا املواد الغذائية ترغب في استيراد  90ملاضية وجدنا أن روسيا التي تستورد خالل السنة ا

 ."املنتوجات الجزائرية غير أن العملية لم تتم بالطريقة التي كنا نريدها
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هذا املنتوج ولحل غير أن هذا العملية لم تستمر بسبب عدم استقرار أسعار  2016وأضاف "تم تصدير البطاطا في سنة 

هذا املشكل هناك من املختصين من اقترح تخصيص قطعة أرض كبيرة لتصدير املنتوجات الفالحية فقط"، مشيرا إلى 

 .أن عملية التصدير ليست سهلة لعدة مشاكل تتعلق بالنقل البحري إلى جانب املنافسة العاملية الشرسة

زائري الروس ي برئيس الوزراء الروس ي ديميتري ميدفيديف الذي وبخصوص اللقاء الذي يجمع اليوم مجلس األعمال الج

اتفاقيات في املجال االقتصادي  8يواصل زيارته للجزائر والوفد املرافق له، أكد رياض عمور أن هذا اللقاء سيعرف إبرام 

امت بعقد شراكة وهذا ما سيسهل علينا كمتعاملين عدة أمور في التعامل مع السوق الروس ي، مشيرا إلى أن الجزائر ق

 .مع روسيا 2001اقتصادية في 

وأشار إلى أنه خالل معرض الجزائر الدولي الذي أقيم مؤخرا وكانت روسيا ضيفة شرف فيه أبدت عدة شركات روسية 

 .في إقامة شراكة مع الجزائر  تنشط في مجال البناء وتركيب الشاحنات والسكك الحديدية عن رغبتها

الياباني الجزائري الذي سيقام هذا األربعاء أفاد رياض عمور أن هذا املنتدى سيعرف حضور وعن منتدى رجال األعمال 

مشارك وسيكون فرصة لالطالع على نظرة اليابان بالنسبة للجزائر وافريقيا وبحث آفاق االستثمار والشراكة في  150

 . الجزائر خاصة مع الشركات االقتصادية

فة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى عملية جرد املناطق الصناعية والتجارية في من جهة، أخرى تطرق نائب رئيس الغر 

الجزائر من خالل بطاقية االستثمار، حيث تم الشروع فيها وتحديد املدية كوالية نموذجية ليتم تعميمها فيما بعد على 

من أن  ثمرين ولصناع القرار حيث تمكنهمباقي الواليات، مبرزا أن هذه البطاقية توفر املعلومة االقتصادية لفائدة املست

 .تكون لديها نظرة واضحة عن املنتوجات

، اعتبر رياض عمور 2018وبخصوص الضريبة التي سيتم فرضها على أثرياء الجزائر بموجب مشروع قانون املالية لسنة 

 ل في العالم.أن هذا القرار الذي جاء في وضع خاص يجب تقبله والتأقلم معه ألنه معمول به في عدة دو 

 )الخبر أونالين(روسيا:التوقيع على خمس اتفاقات تعاون -الجزائر

وقعت الجزائر وروسيا اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة على خمس اتفاقات شراكة و تعاون و مذكرات تفاهم, بمناسبة 

 و التي تدوم يومين. الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى الجزائر رئيس الوزراء الروس ي دميتري ميدفيديف

و تخص هذه االتفاقات التي وقعت بحضور الوزير االول احمد أويحيى ونظيره الروس ي باإلضافة الى العديد من وزراء  

 البلدين أساسا قطاعات العدالة والصحة والتكوين املنهي واملحروقات والطاقة النووية املدنية.

حافظ األختام الطيب لوح ونظيره الروس ي الكسندر كونوفالوف, بالتعاون ويتعلق االتفاق األول الذي وقعه وزير العدل  

 واملساعدة القضائية بين البلدين ال سيما في املجال الجزائي.

كما تم التوقيع من جهة اخرى على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الصحة من قبل وزير الصحة  

 سكفورتسوفا.  زبالوي و وزيرة الصحة الروسية السيدة فيرونيكاوالسكان وإصالح املستشفيات مختار ح

وتم التوقيع أيضا على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين املنهي من طرف وزير التكوين املنهي  

 محمد مباركي ونائب وزير التربية والعلوم الروس ي لودميال اوغورودوفا.

لتوقيع باألحرف األولى على مذكرة تفاهم بين مجموعة سوناطراك والشركة الروسية وفي مجال املحروقات تم ا 

ترونسنافت تخص التعاون السيما في مجال القنوات و نقل املحروقات من قبل الرئيس املدير العام لسوناطراك عبد 

 املومن ولد قدور و نائب رئيس شركة ترونسنافت ميخائيل مارجيلوف.

كرة تفاهم في مجال الطاقة النووية املدنية بين محافظة الطاقة الذرية )كومينا( والشركة الروسية وتم التوقيع على مذ 

اتوم نيكوالي سباسكي, تسمح -اتوم من قبل محافظ الطاقة الذرية نصرالدين جغري و نائب رئيس شركة روس-روس

 بالتعاون و تبادل الخبرات في هذا املجال بين البلدين.
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هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصيدلة بين الشركة الخاصة الجزائرية بيوماب كما تم بمناسبة  

 والشركة الخاصة الروسية بيوكاد.

ويذكر أن مدفيديف شرع يوم أمس االثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير األولي أحمد  

 .أويحيى

  

رغم أنها سـوق  2016يين دوالر فقط صادرات الجزائر نحو روسيا خالل مال  5رياض عمور لإلذاعة: 

 )اإلذاعة الوطنية(واعـدة للمنتجـات الفالحيـة الجزائرية

شدد رئيس مجلس األعمال الروس ي الجزائري ونائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور هذا الثالثاء 

للتصدير على املدى املتوسط حتى تتمكن الجزائر من تصدير منتوجاتها خاصة  على ضرورة اعتماد استراتيجية واضحة

ماليين دوالر بينما بلغ حجم املبادالت  5الفالحية إلى روسيا بوتيرة أسرع،كاشفا أن صادرات الجزائر نحو روسيا ال تتعدى 

 مليون دوالر خالل العام ذاته. 590التجارية بين البلدين 

ستضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة اإلذاعية األولى "بعد اطالعنا على السوق الروس ي وقال رياض عمور لدى ا

باملائة  90رجل أعمال جزائري خالل السنة املاضية وجدنا أن روسيا التي تستورد  100في زيارة قمنا بها مع وفد ضم 

 لجزائرية غير أن العملية لم تتم بالطريقة التيمن الخضر والفواكه وكذا املواد الغذائية ترغب في استيراد املنتوجات ا

 كنا نريدها".

بسبب عدم استقرار اسعار  غير ان هذا العملية لم تستمر  2016واسترسل في السياق ذاته "تم تصدير البطاطا في سنة 

فالحية لهذا املنتوج ولحل هذا املشكل هناك من املختصين من اقترح تخصيص قطعة أرض كبيرة لتصدير املنتوجات ا

 فقط"،مضيفا أن عملية التصدير ليست سهلة لعدة مشاكل تتعلق بالنقل البحري إلى جانب املنافسة العاملية الشرسة.

  2016مليون دوالر حجم املبادالت االقتصادية بين الجزائر وروسيا في  590حوالي 

مليون دوالر  590قدرت بحوالي  2016 ة أن حجم املبادالت االقتصادية بين الجزائر وروسيا في سن وذكر ضيف األولى 

 ماليين دوالر وهو تبادل تجاري في صالح روسيا على حد تعبيره . 5أغلبها واردات من روسيا في حين أن الجزائر تصدر 

الروس ي ديميتري ميدفيديف الذي  وعن اللقاء الذي يجمع اليوم مجلس االعمال الجزائري الروس ي برئيس الوزراء 

اتفاقيات في املجال االقتصادي  8للجزائر والوفد املرافق له أكد رياض عمور أن هذا اللقاء سيعرف ابرام يواصل زيارته 

وهذا ما سيسهل علينا كمتعاملين عدة أمور في التعامل مع السوق الروس ي مشيرا إلى أن الجزائر قامت بعقد شراكة 

 مع روسيا.  2001اقتصادية في 

ه خالل معرض الجزائر الدولي الذي أقيم مؤخرا وكانت روسيا ضيفة شرف فيه أبدت كما أشار املتحدث ذاته إلى أن

في إقامة شراكة مع  عدة شركات روسية تنشط في مجال البناء وتركيب الشاحنات والسكك الحديدية عن رغبتها 

 الجزائر.

 مشارك في منتدى األعمال الياباني الجزائري هذا األربعاء 150

مال الياباني الجزائري الذي سيقام هذا األربعاء أفاد رياض عمور أن هذا املنتدى سيعرف حضور وعن منتدى رجال االع

مشاركا وسيكون فرصة لالطالع على نظرة اليابان بالنسبة للجزائر وافريقيا وبحث آفاق االستثمار والشراكة في  150

 الجزائر خاصة مع الشركات االقتصادية .

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى عملية جرد املناطق الصناعية والتجارية في  من جهته أخرى تطرق نائب رئيس

الجزائر من خالل بطاقية االستثمار حيث تم الشروع فيها وتحديد املدية كوالية نموذجية ليتم تعميمها فيما بعد على 
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أن  ستثمرين ولصناع القرار حيث تمكنهم منباقي الواليات مبرزا أن هذه البطاقية توفر املعلومة االقتصادية لفائدة امل

 تكون لديها نظرة واضحة عن املنتوجات.

اعتبر رياض عمور  2018وبخصوص الضربية التي سيتم فرضها على أثرياء الجزائر بموجب مشروع قانون املالية لسنة 

 دول في العالم.أن هذا القرار الذي جاء في وضع خاص يجب تقبله والتأقلم معه ألنه معمول به في عدة 

 

 

 مقاوالت محلية تشرف على مشاريع "عدل" تستنجد بوزير السكن

 )الشروق اونالين( مليار ديون عالقة لدى شركة "املقاولون العرب" تنتظر التسوية 280

، ةتناشد العشرات من املقاوالت املحلية املوكلة إليها مختلف األشغال لفائدة مشاريع "عدل" ببشار واملالحة بالعاصم

وزير السكن التدخل العاجل من أجل الضغط على شركة "املقاولون العرب" النتزاع مستحقاتها العالقة التي تقدر بـ 

مليار، في وقت تؤكد تصريحات ممثلي تلك املؤسسات  325مليارا فقط من مجموع  46مليار مقابل تسديد  280

 .الذين يتم تغييرهم في كل مرةاملقاوالتية أنهم وقعوا ضحية تالعب القائمين على الشركة 

وتشير شهادات أصحاب الشركات املناولة املحلية املتعاقدة من شركة "املقاولون العرب" في تصريح لـ"الشروق"، أنهم 

يسهرون على أشغال مختلفة تخص مشاريع "عدل" بكل من والية بشار وموقع املالحة بالجزائر العاصمة هذا األخير 

م االنتهاء من الجزء األول منه في حين منحت السكنات للمستفيدين منه، إال أنهم لم يتلقوا مسكن ت 1500الذي يضم 

مستحقاتهم كمؤسسات مقاوالتية مقابل لجوء اإلدارة لالستنجاد بمقاوالت جديدة بعد تسريح وتوقيف تلك القديمة، 

ن دير بخخر جديد في كل مرة يقصدو وإن تعلق األمر برفع تظلمهم يصطدم أصحاب املؤسسات بأخبار تفيد بتغيير امل

موقع الشركة لالحتجاج، في وقت يمنحهم املدير الجديد وعودا للنظر في قضيتهم رغم أن مستحقات الشركة تصل في 

حينها إلى مصر البلد األصلي للشركة التي تم التعاقد معها "املقاولون العرب" بعدما تكون قد تلقت كل مستحقاتها لدى 

  .ذه األخيرة التي قامت بتسوية كل امللفات والديون إلى غاية أوت املنصرموكالة "عدل"، ه

املقاوالت املحلية محل الشكوى تؤكد أنها وقعت ضحية وعود واهية يقودها املشرفون على الشركة، تستنجد بوزير 

 .السكن للتدخل من أجل إنصافها وانتزاع مستحقاتها

 

 

ت للمحليا االنتخابية الحملةبرامج واعدة ومتطورة" خالل بدوي يدعو األحزاب السياسية تقديم "  

 )واج(القادمة 

العمرانية نور الدين بدوي يوم الثالثاء بغرداية األحزاب السياسية الى   دعا وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة

القادم بهدف " تعزيز   نوفمبر 23 االنتخابية ملحلياتتقديم برامج واعدة ومتطورة " لخوض غمار الحملة   ضرورة

 التجربة الديمقراطية وترسيخ القيم الدستورية الجديدة".

الوالية ان "االنتخابات املحلية القادمة   وقال السيد بدوي في اجتماع مع أعيان ومنتخبي غرداية في ختام زيارته لهذه

الجديد,   وترسيخ القيم النبيلة الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية في الدستور   فرصة لتعزيز التجربة الديمقراطية

انتخابية واعدة ومتطورة تحسبا للحملة االنتخابية   لذلك فان الشركاء السياسيين )األحزاب( مدعوون الى تقديم برامج

 القادمة".  التي تنطلق في األسابيع

القادم, أبرز أن هذا املوعد االنتخابي   نوفمبر 23د ان دعا املواطنين الى "االقبال بقوة على صناديق االقتراع" يوم وبع

محلية منتخبة تواجه العديد من املستجدات والتحديات على ضوء سن   "يكتس ي أهمية خاصة" النه سيفرز مجالس

http://ar.aps.dz/algerie/47720-2017-09-23-17-24-54
http://ar.aps.dz/algerie/47720-2017-09-23-17-24-54


 

 9 

ديد ونظام جبائي ج  ية وتفعيل السياسية االقتصادية الجديدةللجماعات املحلية الذي "سيعزز الالمركز   قانون جديد

 مبني على املبادرة املحلية".

حت بوتفليقة ,اعتنقها الشعب الجزائري وأصب  وجدد التأكيد على أن املصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز

 ريد السلم واالستقرار".وقدوة لكل دول العالم التي ت  اليوم قيمة إنسانية "ذات بعد عالمي

على ما تقوم به من "مجهودات" في   وبعد ان وجهة تحية " تقدير وعرفان" للجيش الوطني الشعبي وباقي أسالك األمن

الدفاع عن الحدود الوطنية وحمايتها "يعني الدفاع" عن شهداء الثورة   الحفاظ على األمن وحماية الحدود, اعتبر أن

 ب الوطني خالل مرحلة املأساة الوطنية.وشهداء الواج  التحريرية

 باألمن واالستقرار في مدن لها دالالت  كما نوه الوزير بوقوف مواطني غرداية في وجه " بع  النوايا التي أرادت املساس

 سوسيولوجية وتاريخية".

تطورة", ذج "عصرية ومالتنمية بنما  وفي الشق االقتصادي دعا السيد بدوي املستثمرين بهذه الوالية الى توسيع أفاق

 للوقوف الى جانب هذه الوالية".  مبرزا أن الحكومة "لن تدخر أي جهد ملواصلة

انه سينقل مطالب أعيان الوالية   وأشار أن رئيس الجمهورية يكن احترام خاص لسكان الجنوب ووالية غرداية, مؤكدا

 التي عرفتها الوالية خالل السنوات األخيرة. املوقوفين في األحداث  الى رئيس الجمهورية والخاصة باطالق سراح

  

جهودات العزيز بوتفليقة نظير "امل  وبهذه املناسبة وجه املنتخبون املحليون للوالية تحية "شكر وعرفان" للرئيس عبد

 للبالد.  التي بذلها من أجل إعادة السلم واالستقرار"

 

 

معيات والجباية املحلية على البرملان بداية عرض مشاريع القوانين الجديدة املتعلقة باألحزاب والج

 )واج(   2018سنة 

يوم الثالثاء بغرداية ,أن اعداد مشاريع   العمرانية نورالدين بدوي,  كشف وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة

وص على عرض هذه النص سيتم الجديدة املتعلقة باألحزاب والجمعيات والجباية املحلية "يتم في ديناميكية"و  القوانين

 البرملان بداية سنة املقبلة.

لجديدة االنتخابات بغرداية أن "تحضير القوانين ا  وقال السيد بدوي في ندوة صحفية بمقر الهيئة العليا املستقلة ملراقبة

على البرملان   اهبالجمعيات والقانون املتعلق بالجباية املحلية يتم في ديناميكية وسيتم عرض  املتعلقة باألحزاب وأخرى 

 ". 2018بداية من السنة املقبلة 

اإلقليمية الذي سيجمع بين قانوني   كما جدد التأكيد على أن مصالحه تعكف على التحضير ملشروع قانون الجماعات

 التشاركية والالمركزية".  الوالية والبلدية "بهدف تكريس الديمقراطية

تم تطهير البطاقية الوطنية للناخبين   نوفمبر القادم, أوضح الوزير أنه " 23وبخصوص التحضير لالنتخابات املحلية ليوم 

منها في أواخر شهر أكتوبر الجاري", مؤكدا أن الدولة سخرت كامل   باملائة وسيتم االنتهاء 95بنسبة تتجاوز 

 البشرية واملادية إلنجاح هذا االستحقاق وجعله في "مستوى طموحات املواطن " .  اإلمكانيات

الجة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات "ملع  وبعد أن ذكر السيد بدوي بوجود "تنسيق وتشاور دائم " بين وزارته والهيئة

قامت بمجهودات كبيرة في هذا الشأن منها وضع تطبيقات على املوقع   النقائص", جدد القول أن دائرته

يا االقتراحات ميدان  صويت" الخاص به, كما "تم تجسيد معظمللوزارة "تمكن الناخب من معرفة مركز الت  االلكتروني
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اقتراحات لرئيس الجمهورية لتغيير بع  اإلجراءات الواردة في   " مشيرا كذلك الى أنه بعد االنتخابات املحلية "ستقدم

 قانون االنتخابات".

جالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات للم  باملائة في قوائم املترشحين 20وبعد أن أبرز أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 

حركية سياسية ممثلة في حضور األحزاب السياسية عبر مختلف بلديات   أكد أن االرتفاع "دليل على وجود 2012

 البالد".

ل قدموا طعونا لدى العدالة التي ستفص  وفيما يتعلق برف  اللجان اإلدارية "لبع  املترشحين" أفاد الوزير أن "هؤالء

 .فيها"

خالل كل موعد انتخابي" ألن هدف الدولة   أما عن الترتيبات األمنية الخاصة باالنتخابات أوضح انه "اجراء عادي يتخذ 

ان "كل املؤسسات  ûقال الوزير ûفي البالد   بخصوص الوضع األمني  هو " تنظيم االنتخابات في ظروف جيدة" ,و

 وطمأنينة مواطنيها".  كل محاولة تمس باستقرار البالد وأمنهاواملواطنين واقفة وقفة رجل واحد لصد   والهيئات

 2017وزارة الداخلية تحضر قوانين جديدة لتكريس المركزية القرار بالواليات املنتدبة قبل نهاية  

ة, نور الدين بدوي أن مصالحه تحضر قوانين جديدة قبل وأكد وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمراني 

 .املنتدبة  نهاية السنة الجارية بهدف تكريس المركزية القرار بالواليات

زيارة العمل التي قادته الى الوالية   وقال السيد بدوي خالل لقاء جمعه بمنتخبي وفعاليات املجتمع املدني في ختام 

والتي تمس العديد من  2017من القوانين التنفيذية قبل نهاية سنة   حضر للعديداملنتدبة للمنيعة, ان وزارته "ت

ي", مشيرا املالي أو االدار   تكريس المركزية اتخاذ القرار بالواليات املنتدبة, سواء تعلق األمر بالتسيير  القطاعات بهدف

 ."الجمهورية املتعلقة بدعم هذه الواليات الى أن هذا االجراء يتطلب "تظافر كل الجهود لنكون في مستوى قرارات رئيس

بإعادة التنظيم اإلداري "ما هو إال   وبعد أن بلغ سكان املنطقة تحيات رئيس الجمهورية, أوضح الوزير أن القرار الخاص

 ."ومن بينها املنيعة مدعوة ألن ترتقي الحقا الى "واليات كاملة  مرحلة أولى" وأن املقطعات االدارية الجديدة

", دراية بمشاكل مواطنيها وانشغاالتهم  ي رده على انشغاالت سكان هذه الوالية املنتدبة, أكد الوزير أن الحكومة "علىوف 

 .واالهتمام بالقطاع الفالحي   مبرزا ضرورة مساهمة الجميع في خلق الثروة

يعاد وعة الوطنية, مشيرا الى أنه سللمجم  وجدد باملناسبة التأكيد على أن األراض ي الفالحية غير املستغلة تبقى ملكا 

  ."توزيعها "حسب األولوية

الثروة", مشيرا الى أن إعطاء   وذكر في نفس السياق أن الدولة "ستواصل سياسة مرافقة ودعم وتشجيع كل من يخلق 

لتراجع "ا --كما قال--وترقية املكاسب االجتماعية التي ال يمكن   حركية لصندوق التنمية بالجنوب يأتي في اطار دعم

 ."عنها

  

 )واج( "الغاز الصخري: ضرورة وضع "مقاربات استراتيجية ناجعة"

املومن ولد قدور يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة ان استكشاف الغاز  أكد الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك عبد 

 الصخري واستغالله في الجزائر سيتم على اساس "مقاربات استراتيجية ناجعة".

اتخاذ مقاربات استراتيجية ناجعة  و صرح السيد ولد قدور لوأج على هامش ملتقى نظمته شركة سوناطراك انه "يجب

 بغية استغالل الغاز الصخري".

الكثير من الدراسات و بذل مجهودات  و في هذا الصددي قال "ان االمور لن تتحقق بين عشية و ضحاها النه يجب اعداد

 يقها".كبيرة تتطلب الوقت لتحق

 عاجال". و تابع يقول ان االهم ان "الغاز الصخري موجود و انه يجب استكشافه اجال ام

http://ar.aps.dz/algerie/48306-2017


 

 11 

االستراتيجية الناجعة بغية استغالل الغاز  و اعتبر الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك انه "يجب اتخاذ املقاربات 

 هذا الغاز غير التقليدي. بشكل كبير في مجال استخراج الصخري" مضيفا ان التكنولوجيات تقدمت

الصخري سيكون مشفوعا بتوضيحات  و للتذكيري أفادت الوزارة األولى مؤخرا أن إعادة بعث مشروع استغالل الغاز 

السكان حوله مؤكدة أنه لن يتم القيام بأي ش يء في هذا االتجاه  وشروحات للرأي العام فضال عن اعتماد الحوار مع

 الجزائريين. على حساب صحة

الـمحرضين السياسيين للتالعب  الت الوزارة األولى إن "اإلعالن عن بعث مشروع استغالل الغاز الصخري قد أيقظوق

الـمفيد التذكير بأن استئناف التجارب سيكون مصحوبا بتقديم  بالسكاني والسيما سكان الجنوبي وعليهي فإنه من

 طر".الجزائريين للخ . ولن يتم القيام بأي ش يء يعرض صحةوبالحوار مع سكان الـمناطق الـمعنية توضيحات للرأي العام

 لفائدة الجزائريين". و أضاف ذات املصدر يقول " ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغالل ثرواتها

البتروكيميائية بأرزيو )وهران( ي على  و كان الوزير األول السيد أحمد أويحيى, قد أكد خالل زيارته لقطب الصناعات

 الى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البالد في هذا املجال. الستثمار في الغاز الصخري بالنظر ضرورة ا

على ان األمر ال يتعلق بمغامرة بل  و أضاف السيد أويحيى أن الحكومة تشجع االستثمار في هذا املورد الطاقوي مشددا

 الطاقوي للبالد. بالعكس فان ذلك خيار يهدف الى ضمان املستقبل

الغاز الصخري ال يزال في مرحلة  أن ملف  كان وزير الطاقةي مصطفى قيطوني, قد صرح مؤخرا لـ )وأج(  من جهتهي

 يتم انتهاجه في الدول األخرى. الدراسة وسيعالج بطريقة "الئقة" على غرار ما

أكد  د تضر بالبيئة ياملخاطر التي ق ولدى سرده للتكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل

بالنظر   تم اتخاذه مضيفا قوله " سنذهب إليه ويجب ان نذهب إليه" الوزير أن الغاز غير التقليدي يعد "خيارا"

 القوي في مجال الغاز الطبيعي. لالستهالك

 وأشار السيد قيطوني الى ان "األمر يتعلق بمستقبل األجيال القادمة".

ثلث محليا مقابل ثلث يوجه للتصدير و  لث االنتاج الوطني من الغاز الطبيعي يستهلكمن جانب آخري اوضح الوزير بأن ث

 ضغط الغاز. آخر يعاد ضخه في آبار االنتاج للحفاظ على

 مستوى جد عال و هذا وضع يستديي كما أن االستهالك املحلي من الغاز الطبيعي يرتفع باستمرار ويمكن أن "يصل إلى

 التحرك" حسبه.

استكشاف املصادر الجديدة للطاقة من  املصادق عليه من قبل البرملاني توسيع مخطط عمل الحكومةول للتذكير تنا

 البيئة و املحيط و كذا صحة املواطن". املحروقات الصخريةي و هذا "في ضل االحترام

أحواض بالجنوبي تملك  اطراك بالتعاون مؤسسات بترولية دولية على مستوى خمسو حسب تقديرات مجمع سون

تريلون قدم مكعب قابلة لإلسترجاع على  740منها  تريلون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري  4.940الجزائر 

 باملائة. 15أساس نسبة إسترجاع تقدر بـ 

  إليزي و بركين. ق أحنات و تيميمون و مويدير و تم حساب هذه االحتياطات القابلة لالسترجاع بمناط

باملائة بعد الواليات  15بقدرة استرجاع تقدر بـ  و تأتي الجزائر في املركز الرابع عامليا من حيث املوارد القابلة لالسترجاع

لدولية للطاقة ا باملائة( و الصين و األرجنتين حسب تقرير للوكالة 50الى  20استرجاع بين  املتحدة األمريكية )بنسبة

 .2013في   أنجز

 

إضراب مراقبي املالحة الجوية بفرنسا: تسجيل تأخيرات في رحالت شركة الخطوط الجوية 

 )واج(الجزائرية 

http://ar.aps.dz/algerie/47760-2017-09-25-09-06-21
http://ar.aps.dz/algerie/47760-2017-09-25-09-06-21
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الثالثاء أن تراخيص إقالع طائراتها انطالقا من الجزائر نحو فرنسا   أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم

 تأخيرها بشكل أكثر مما كان متوقعا .يوم الثالثاء قد تم   املبرمجة

ساعات  6و   5ساعات الى  3تأخر بـ   و أوضحت الشركة في بيان لها أن آجال منح تراخيص اقالع الطائرات انتقلت من

 كاملة. 

اتجاه باريس و ليون و ليل و ماتز   اقالع طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية في  و أضاف املصدر ذاته أن مواعيد

      قد سجلت تأخرا بسبب انتظار هذه التراخيص .

كن سجلت بدورها تأخيرات ل  و بخصوص الرحالت التي تربط مطارات قسنطينه و وهران و تلمسان باتجاه فرنسا فقد  

 بأقل من ساعتين . 

تباطؤ في ثاء سيترجم بفرنسا اليوم الثال  نقابات موظفي مصالح مراقبة املالحة الجوية في  و تجدر االشارة الى ان اضراب

 حدوث اضطرابات في حركة النقل الجوي نحو هذا البلد.   الخدمات العمومية او بتوقفها كلية مع

 

 )واج(نحو اعادة هيكلة سوناطراك 

الثالثاء بالجزائر العاصمة, أن الشركة الوطنية للمحروقات ستعرف   أكد وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم

 خالل الفروع التي تتوفر عليها و ستركز اهتمامها على املهن القاعدية. اعادة هيكلة من

املشاكل الراهنة" في املجال   النظر في إعادة هيكلة سوناطراك لجعلها اكثر فعالية, و تمكينها من مواجهة  يجب اعادة

 الطاقوي 

وناطراك السيد عبد املومن ولد لس  و اوضح وزير الطاقة خالل لقاء صحفي نشطه مناصفة مع الرئيس املدير العام

النظر في إعادة هيكلة سوناطراك لجعلها اكثر فعالية, و تمكينها من   قدور على هامش اجتماع تشاوري انه "يجب اعادة

 املشاكل الراهنة" في املجال الطاقوي.  مواجهة

االمر  ها, اوضح السيد قيطوني انسوناطراك تبني  و في رده على سؤال للصحافة حول االستراتيجية الجديدة التي تعتزم

 بالتحدث عن التحديات التي تعترض هذه الشركة و وسائل مواجهتها.  يتعلق من خالل هذا االجتماع,

يجب اعادة النظر في تنظيمها لجعلها اكثر   مديرية سوناطراك الحظت انه  و في هذا االطار أشار السيد قيطوني الى ان

 فعالية.

االجتماع التشاوري الذي يدوم   قال انه بفضل مختلف الورشات التي نظمت في اطار هذاو بخصوص هذه النقطة, 

  سوناطراك.  يومين, سيخرج املشاركون بنمط إلعادة هيكلة

انه مع الظرف االقتصادي العالمي   وعن سؤال حول مشروع مراجعة قانون املحروقات, قال من جهته السيد ولد قدور 

ص املوارد املالية للبلد, هذا القانون سيكون اكثر جاذبية لالستثمارات في مجال املحروقات الحالي غير املشجع و تقل

 الصعيد الجبائي.  خاصة على

 

 )واج(اطالق شبكة وطنية للمستفيدين من القروض املصغرة 

بكة عن اطالق شكشفت وزيرة التضامن الوطني و األسرة و قضايا املرأة غنية الدالية اليوم السبت بالجزائر العاصمة 

وطنية للشباب املستفيدين من القروض املصغرة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر ليكونوا "أكثر فعالية" 

 في املساهمة في تنويع االقتصاد الوطني.

ن الوطني و وأوضحت الوزيرة خالل اشرافها رفقة وزير التكوين والتعليم املهنيين محمد مباركي على حفل اختتام الصال

للنشاط املصغر، أن هذه الشبكة التي ستكون بمثابة أرضية تجمع املقاولين في مجال النشاط املصغر من شأنها أن 
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تساهم في الترويج أكبر للمنتوجات والخدمات التي يقدمونها وحتى يكونوا أكثر "قوة و فعالية " في مجال تنويع االقتصاد 

 يما بين الشباب املقاولين لتبادل املعلومات والتجارب خاصة في مجال التسويق.الوطني، وتعمل على تعزيز التنسيق ف

وباملناسبة وجهت السيدة الدالية تعليمات للقائمين على الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر من اجل توفير املرافقة 

 ناشطين في هذه الشبكة.والدعم و االستشارة الفنية الالزمة لهذه الشبكة مع السهر على تعزيز قدرات ال

و قالت الوزيرة ان ما يقدمه جهاز القرض املصغر من امتيازات لفئات الشباب املؤهلين الدماجهم االقتصادي و 

 االجتمايي يندرج ضمن االهداف املسجلة في برنامج الحكومة في مجال ترقية وتطوير املنتوج الوطني.

لقطاع يعمل من خالل الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر على ترقية العمل الحر و و من هذا املنظور اكدت ان ا

دعم التنمية املحلية والوطنية وتكريس فكرة تشجيع االنتاج الوطني في اطار سياسة الدولة في الرفع من مردودية املنتوج 

 الوطني.

وين والتعليم املهنيين، بع  الحرفيين املشاركين في وخالل زيارة الوفد الوزاري ملختلف أجنحة املعرض دعا وزير التك

هذا الصالون الى املساهمة بخبراتهم في مجال تكوين الشباب لتأهيلهم في الحرف والصناعة التقليدية بغية الحفاظ 

 على هذا التراث عبر االجيال وجعل هذه املهن الحرفية تساهم في التنمية.

يم مجموعة من املقاولين العارضين في هذا الصالون قدمت الصحاب أحسن ولالشارة فان حفل االختتام تميز بتكر 

عرض وأحسن جناح الى جانب توزيع صكوك لقروض مصغرة لعدد من الشباب حاملي املشاريع في عدة نشاطات سيما 

 في مجاالت الزراعة باستعمال البيوت البالستيكية ونجارة االملنيوم و الحالقة.

املصغر ، أداة لتنويع االقتصاد الوطني" عرف مشاركة أزيد  ضالقر »شعار: الذي نظم تحت و يذكر أن هذا الصالون 

مشارك من عدة قطاعات معنية بمجاالت أجهزة  11جمعية و 25شاب مقاول من مختلف مناطق الوطن و 100من 

 التشغيل.

 )النهار أونالين(«2018قروض حالل لتمويل الفالحين بالعتاد بداية من »

 :«النهار»ك ستحدده إمكانيات املستثمر.. مصدر حكومي لـقال إن ذل

ـــالحــــــــي  ـــ ـــم فـــ ــــــدالع»وقــــف دعــــــ ـــخ والــــ ـــ  وال تنـــــازل عـــن األراضــــي الفالحيـــــة« البطيــ

   تحديد مساحة األرض املتنازل عنها من قبل الحكومة ومراقبة دورية لالستثمار 

 سنوات بالجنوب وإلزام املستثمرين بإنشاء مستودعات وغرف تبريد بأراضيهم  10اءات من دفع اإلتاوة ملدة إعف 

 ألف هكتار أراض ي فالحية مهملة في الجنوب 100استرجاع  

ية، حأنهت وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إعداد دفتر الشروط املحدد لكيفية التنازل عن األراض ي الفال 

والذي يؤكد في مضمونه على أن دعم الدولة مستقبال ومباشرة فور الشروع في تطبيق مضامين دفتر الشروط، سيوجه 

والطماطم  «قمح لين وصلب وكذا شعير»للفئة التي تستثمر في إنتاج املواد االستراتيجية على غرار الحبوب بشتى أنواعها 

خرى، حتى يتم إنتاجها واستغاللها محليا ومن ثمة التخفي  من حدة الصناعية وغيرها من املنتجات التحويلية األ 

فاتورة االستيراد، حيث أكدت مصادر حكومية في هذا الخصوص، أن التنازل عن األراض ي الفالحية بصفة عشوائية ال 

ج الذي نتو ولن يكون له أثر مستقبال، وإنما منح األراض ي سيكون بعد تقييم إلمكانيات املستثمر وتحديد نوع امل

 .ستخصص له األرض قبل تحديد ديوان األراض ي الفالحية ملساحة األرض محل التنازل 

إلى أن األشخاص املؤهلين لالستثمار في مجاالت استراتيجية تشكل أولويات الحكومة في الظرف « النهار»وأشارت مراجع 

م أمام الراغبين في إنتاج البطيخ األحمر الراهن، وستحظى بدعم من طرفها من كافة الجوانب، فيما سيغلق باب الدع

واألصفر، كما سيمنعون حتى من حق االمتياز، وأكدت على أن دفتر الشروط الجديد سيحول على مكتب الوزير األول، 

 .ومن خالله إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه والشروع في تطبيقه
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حية املسترجعة من قبل وزارة الفالحة والتنمية الريفية، إلى ذلك، أفادت ذات املصادر، بأن إجمالي مساحة األراض ي الفال 

وصل إلى مئة ألف هكتار بالجهة الجنوبية للوطن، في انتظار الكشف عن مساحات أخرى موزعة عبر واليات الوطن، 

 نأهملها أشخاص استفادوا من دعم الدولة وتحصلوا على عقود امتياز انتزعت منهم بعد تدخل والة الجمهورية، والذي

ال زالوا يواصلون مهمة االسترجاع إلى غاية اليوم، بموجب تحقيقات ودوريات تقوم بها مصالحهم، موضحا أن هذه 

األراض ي التي ستكون محل استرجاع، سيعاد منحها ألشخاص آخرين مؤهلين لالستثمار في قطاع الفالحة وقادرين على 

ف السلطات، وذلك بإعفائهم من دفع اإلتاوات على مدار التخفي  من فاتورة االستيراد، كما سيتم تدعيمهم من طر 

عشر سنوات كاملة، وهذا فيما يخص مستثمري الواليات الجنوبية املطالبين بموجب دفتر الشروط الجديد بإنشاء 

مستودعات وغرف تبريد، وحتى مصانع تحويلية، حتى يتمكنوا من تدعيم وتموين سكان املناطق التي ينشطون بها، 

 .د املسافة التي تربط الشمال والجنوببسبب ُبع

 :«النهار»سيسهل أمر اقتنائهم العتاد الفالحي ..جبار لـ BDL قال إن بنك 

 ألف جهاز للدفع اإللكتروني دخل حيز الخدمة بكل الفضاءات حتى اآلن 12

التحضير  وعالم جبار، عنكشف رئيس الجمعية املهنية للبنوك والرئيس املدير العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية، ب

، مشيرا إلى أن قيمة القروض 2018إلطالق القروض والخدمات املالية اإلسالمية لشراء العتاد الفالحي بداية من 

 .2016مليار دينار حتى جوان  8400املمنوحة من قبل كافة البنوك تفوق 

واش ي السابعة عشر للمعرض الدولي لتربية املعلى هامش االفتتاح الرسمي للطبعة « النهار»وقال جبار في تصريح خص به 

سيطلق بداية السنة القادمة، قروضا حالل خاصة « بي دي أل»والعتاد والصناعات الغذائية، إن بنك التنمية املحلية 

للفالحين بغرض شراء عتاد فالحي، مشيرا إلى أن قيمة القرض تحددها طبيعة العتاد الذي سيتم شراؤه، مؤكدا أن 

اتجه إلى الصيرفة اإلسالمية وخصص مبالغ مالية ضخمة من أجل تمويل الفالحين من دون فوائد « ي ألبي د»بنك 

 .ربوية

من املئة، فيما  20سنوات الفارطة بلغت  4القروض املوجهة لدعم االقتصاد خالل  بوعالم جبار، أن نسبة وأوضح

املمنوحة للمستثمرين تسير بوتيرة عادية، وتبلغ من املئة، مضيفا أن تحصيل القروض  26بـ  2014عام  بلغت ذروتها

أو  2016من املئة من قيمة التمويل املمنوح، مشددا على أنها تعود لسنوات عديدة وليست متعلقة بسنة  11حاليا 

 .السنة الحالية

التي تستند  ، وفق أرقام البنك املركزي 2016مليار دينار حتى جوان  8400 تفوق  وقال جبار إن قيمة القروض املمنوحة

إليها جمعيته، مشيرا إلى أنها أرقام رسمية وليست مجرد تصريحات من هنا أو هناك، وهي تتحدث عن نسبة أكبر من 

 .القروض غير املسددة

واعتبر جبار أن التجارة اإللكترونية وتوسيعها على جميع املتعاملين واملواطنين وبجميع الفضاءات التجارية الكبيرة 

هم في استيعاب األموال املتدوالة في السوق املوازية، وبالتالي رفع السيولة البنكية التي تترواح بين والصغيرة، سيسا

مليار دينار، مشيرا إلى أن عدد أجهزة الدفع اإللكتروني على مستوى الفضاءات التجارية ومحطات البنزين  700و 600

مليون، في انتظار تعميم البطاقة الذهبية  1.5ملمنوحة بـ ألف جهاز، فيما يقدر عدد البطاقات البنكية ا 12ال يتجاوز 

 .ماليين بطاقة 5لزبائن بريد الجزائر التي تقدر بـ 

د
ّ
 :مصطفى ڤيطوني.. وزير الطاقة يؤك

 «الّتعديالت التي تضّمنها قانون املحروقات لن تمّس باملواد االستهالكية»

تي تسعى الحكومة إلدخالها على مشروع قانون املحروقات ، إّن التعديالت ال«مصطفى ڤيطوني»قال وزير الطاقة، 

 .ستدعم القطاع من دون املساس باملواد االستهالكية
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د ڤيطوني، خالل لقاء جمعه بإطارات ومسؤولي شركة 
ّ
، أمس في العاصمة، بأّن قضية استغالل «سوناطراك»وقد أك

ب سنوات من التح
ّ
 .ضير، مشّددا على ضرورة البدء حاال في الّتحضيراتالغاز الصخري غير ممكن حاليا، وأّن ذلك يتطل

وأضاف الوزير أّن الجزائر اليوم وجدت نفسها أمام حتمية تنويع مصادر الطاقة، مشيرا في هذا الشأن إلى وضع شركة 

ص املداخيل، فيما أ« سوناطراك»
ّ
را، نتيجة تراجع الجباية البترولية وتقل

ّ
 التي قال إّنها عرفت فترة حرجة، مؤخ

ّ
د وزير ك

ر عليها  «سوناطرك»الطاقة مصطفى ڤيطوني بأّن الشركة الوطنية للمحروقات 
ّ
ستعرف إعادة هيكلة للفروع التي تتوف

ز اهتمامها على املهن القاعدية
ّ
 .وسترك

طه مناصفة مع الرئيس املدير العام لـ
ّ

ه ، عبد املومن ولد ڤدور، بأ«سوناطراك»وأوضح ڤيطوني، خالل لقاء صحافي نش
ّ
ن

 .«يجب إعادة الّنظر في هيكلة سوناطراك لجعلها أكثر فعالية، وتمكينها من مواجهة املشاكل الّراهنة في املجال الطاقوي »

ق « سوناطراك»وفي رّده على سؤال للصحافة حول االستراتيجية الجديدة التي تعتزم 
ّ
تبّنيها، أوضح الوزير بأّن األمر يتعل

التحّديات التي تعترض هذه الشركة ووسائل مواجهتها، مشيرا إلى أّن مديرية  من خالل هذا االجتماع، بالتحدث عن

ه وبفضل « سوناطراك»
ّ
ه يجب إعادة الّنظر في تنظيمها لجعلها أكثر فعالية، كما قال بخصوص هذه النقطة إن

ّ
الحظت أن

شاوري الذي يدوم يومين، سيخرج 
ّ
مت في إطار هذا االجتماع الت

ّ
ة املشاركون بنمط إلعادة هيكلمختلف الورشات التي نظ

 .«سوناطراك»

، «سوناطراك»وعن سؤال حول مشروع مراجعة قانون املحروقات، قال من جهته ولد ڤدور، الرئيس املدير العام لشركة 

ص املوارد املالية للبلد، مشيرا إلى أّن هذا القانون 
ّ
رف االقتصادي العالمي الحالي غير مشّجع، خاصة مع تقل

ّ
إّن الظ

 .ون أكثر جاذبية لالستثمارات في مجال املحروقات، خاصة على الّصعيد الجبائيسيك

 

 )النهار اونالين(«وزارة السياحة ال تقوم بدورها في إقناع األجانب بسحر الجزائر»

 :«النهار»مديرة ترقية ودعم التبادالت االقتصادية بوزارة الخارجية سهام مقراني لـ

 «روقراطية وضمان جودة املنتوج سيسهل التصديرالقضاء على البي»عمر بن عمر: 

قالت مديرة ترقية ودعم التبادالت االقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، سهام مقراني، إن وزارة السياحة لم تقدم 

أي إمكانيات أو مساهمات بغرض الترويج للسياحة الجزائرية في الخارج عبر املمثليات الدبلوماسية الجزائرية، مشيرة 

 .لى أنه ال يمكن الترويج للسياحة من دون تقديم أشياء ملموسة تقدمها الوزارة الوصيةإ

على هامش افتتاح الورشة الوطنية الستراتيجيات التصدير بمقر الوكالة « النهار»وأوضحت مقراني، أمس، في تصريح لـ

عديدة عبر ممثليات الدبلوماسية ، أن مصالحها تقوم بإعداد برامج «ألجاكس»الوطنية لترقية التجارة الخارجية 

الجزائرية في الخارج من أجل استقطاب املستثمرين األجانب أو الترويج للمنتوجات الجزائرية، لكنها تعجز عن الترويج 

 .للسياحة الجزائرية لغياب أدوات واضحة وحقيقية تستقطب السياح األجانب وإغرائهم

دم أي إغراءات أو مساهمات من شأنها الترويج للسياحة الجزائرية وأضافت ذات املتحدثة أن وزارة السياحة ال تق

بالخارج، مؤكدة أن مصالحها مستعدة الستقطاب السياح األجانب، لكنها ال تملك أي مصوغات أو إمكانيات لذلك 

 .بسبب غياب دور وزارة السياحة في هذا اإلطار

في مختلف القطاعات للمستثمرين األجانب وتقوم كما أكدت ذات املتحدثة أن مصالحا تقدم معلومات اقتصادية 

بالتنسيق بينهم وبين املستثمرين الجزائريين أو الشركات الوطنية إلرساء شراكات بينهم، بسبب وجود املعلومات الكافية 

 جلدى هذه الدوائر الوزارية حول قطاعاتهم، في حين ال تملك املديرية أي معلومات مقدمة من وزارة السياحة للتروي

 .لها في الخارج



 

 16 

وأشارت ذات املتحدثة إلى أنه في حال توفير مطويات حول السياحة الجزائرية تحمل معلومات أو كتب أو عناوين، 

ستتمكن من إيصالها للسياح الذين سينبهرون بما تزخر به الجزائر من مقومات سياحية، في حين أن هذه اإلمكانيات 

 .حاليال توفرها وزارة السياحة في الوقت ال

من جهة أخرى، كشفت ذات املتحدثة عن برامج استثمارية عديدة يتم العمل عليها من خالل مديريتها واملستثمرين 

الوطنيين من أجل الولوج إلى األسواق الخارجية، على غرار األسواق اإلفريقية، موضحة أن بع  الشركات الجزائرية 

ية بغية االستثمار، أين قامت مديريتها بتأطير هذه الزيارات وتسهيل قد تقدمت بطلبات من أجل التوجه إلى بلدان إفريق

الحصول على التأشيرة لهؤالء املستثمرين وتمكينهم من الحصول على املعلومات الالزمة في البلدان التي يقصدونها عبر 

ها التقدم إلى مصالحالقنصليات الجزائرية هناك، داعية املستثمرين الراغبين في التوجه نحو األسواق الخارجية ب

 .للحصول على كل التسهيالت الالزمة لتحقيق استثماراتهم أو تصدير منتوجاتهم

من جهته، كشف رئيس غرفة التجارة، عمر بن عمر، على هامش ذات الورشة أن العديد من املنتوجات الجزائرية 

ملنتوجات املحلية وتذليل العقبات قادرة على املنافسة في األسواق الخارجية، داعيا إلى ضرورة ترقية نوعية ا

البيروقراطية، مضيفا أن الجالية الجزائرية في الخارج قد تشكل ورقة رابحة من أجل تمكين املنتوجات الجزائرية من 

 .وضع قدم في األسواق األوروبية

 )تس آي ى(2017للجزائر حتى نهاية ” رونو“ألف هيكل لسيارات  18روسيا تورد 

الف  18يورد للجزائر ” رينو“الروس ي الذي ينتج سيارات  كشف رئيس الوزراء الروس ي دميتري مدفيديف، أن املصنع

 ، مؤكدا أن أكثر من نصف الكمية قد تم توريدها2017نهاية  هيكل لسيارات رونو حتى

الجزائرية، تزامنا مع زيارته للجزائر اليوم االثنين، أن  ويؤكد رئيس الوزراء الروس ي في مقابلة أجراها مع وكالة االنباء

وسكة  واألجهزة للزراعة لتصدير املنتجات الصناعية الجاهزة بما فيها الطائرات املدنية والسيارات بالده على استعداد

 .الحديد واألدوات

شركاءنا البارزين في املجال االقتصادي  كانت الجزائر تعتبر خالل السنوات العديدة احد“روس ي: ويضيف املسؤول ال

ر والجزائ خالل السنة االخيرة فقط تضاعف التبادل التجاري بين روسيا“مؤكدا أنه  ،”التجاري في افريقيا والعالم العربي

علينا ان نسعى الى مزيد من التقدم. في السنوات  جبمليار دوالر. ان هذه االرقام جيدة ولكن ي 4وبلغ حجمه قرابة 

حث فيها نب هذا الحجم وبشكل ملموس منخالل تطوير مجاالت جديدة للعمل املشترك والتي املقبلة لدينا امكانية زيادة

 .حاليا

 

 )تي آي آ(”عدل“مرسوم وزاري يحدد كيفية حساب سعر مسكن 

صدر في العدد األخير من الجريدة الرسمية مرسوم وزاري يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن املسكن املوجه لصيغة 

 .”عدل“البيع باإليجار 

دينار لكل  589000دينار للمتر املربع الواحد، و 50000وحسب املرسوم تحدد كلفة إنجاز املسكن املوجه للبيع باإليجار بـ 

 .املختلفة مسكن بالنسبة للطرق والشبكات

التنازل عن قطعة األرض التابعة لألمالك  باملئة من ثمن 100ويستفيد املسكن املوجه للبيع باإليجار من تخفي  بنسبة 

 ألف دينار لفائدة كل 700لة واملحددة بـ مساعدة مباشرة ممنوحة من الدو  الخاصة للدولة، كما يستفيد كذلك من

 .مستفيد من السكن
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استفادتهم من مساعدة الدولة للتكفل الكلي  ، فإن املرسوم يؤكد2002و 2001أي لسنتي  1وبالنسبة ملكتتبي عدل 

قدرة امل باملئة، كما يستفيد املسكن من مساعدة الدولة 100الصنف الثالث لتصل إلى  بالطرق والشبكات املختلفة من

 .آالف دينار من كلفة املتر املربع الواحد 10ب 

الحقيقي املتبقي للسكن بعد خصم  باملئة من السعر  25الى تسديد  1وبهذه الصفة يديى املستفيد من صيغة عدل 

 .تسديد الفارق في مدة ال تتجاوز عشرين سنة اإلعانات املمنوحة من طرف الدولة ويجب عليه

للتكفل الجزئي بالطرق والشبكات املختلفة  ، فيستفيدون من مساعدة الدولة2013أي لسنة  2 اما بالنسبة ملكتتبي عدل

كلفة  االف دينار من 5باملئة، ويستفيد املكتتب كذلك من مساعدة الدولة املقدرة بـ  72من الصنف الثالث لتصل الى 

 .املتر املربع

خصم اإلعانات املمنوحة من طرف الدولة  تبقي للسكن بعدباملئة من السعر امل 25وبهذا الصدد يديى املستفيد لدفع 

 .سنة 25تتجاوز  ويجب عليه تسديد الفارق في مدة ال 

از يتحمل تغطية ما تبقى من تكلفة إنج ويؤكد املرسوم أنه يجب على املستفيد من اقتناء مسكن في إطار صيغة عدل أن

الشبكات و  في كلفة املتر املربع الواحد للسكن وفي الطرق  املباشرة ومساعدة الدولة املسكن بعد خصم مبلغ املساعدة

 .املختلفة من الصنف الثالث

 

 

ذاعة إل )اللصالون الدولي لتربية املواش ي و العتاد الفالحي و الصناعات الغذائية  17افتتاح الطبعة 

 الوطنية(

دولة في الصالون الدولي السابع عشر لتربية املواش ي و العتاد الفالحي و الصناعات الغذائية و تونس  31تشارك أكثر من

ويشرف وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري هذا الثالثاء بقصر املعارض بالصنوبر   ضيفة شرف الطبعة

 للصالون. البحري على االفتتاح الرسمي 

نشير إلى أن الصالون فرصة للمتعاملين االقتصاديين حيث أوضح حكيم مدراس ناصر من املجموعة الفالحية للتجديد 

دولة و الباقي من الجزائر ، مؤكدا أن العدد تراجع عما كان عليه السنة  31مشارك و  590أن املشاركين بلغ عددهم 

 املاضية و السبب يعود الضطراب في السوق.

و أضاف حكيم مدراس ناصر للقناة اإلذاعية األولى أن الهدف من الصالون التعرف على اآلخر وما توصلت إليه 

  تكنولوجيا الفالحة وكذا تدعيم برنامج التنمية الريفية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية. 

 ستورد الكثير من املواد الغذائية كالحبوبمن جهته أكد الخبير االقتصادي الدولي عبد املالك سراي أن الجزائر مازالت ت

 مليار سنويا لالستيراد، لذا فالفالحة أصبحت من األولويات حتى تحصن االقتصاد الجزائري. 12، فهي تدفع أكثر من 

لصالون الفالحة قال الخبير سراي إنها تكسب خبرة و بفضلها  17و بخصوص مشاركة تونس كضيف شرف الطبعة 

بادل بين البلدين، كما نأمل أن نخرج بتوصيات جديدة من أجل تحسين اإلنتاج و اإلنتاجية في نستطيع أن يتم الت

 الجزائر.

من جهته أوضح مدير وكالة ترقية االستثمار بوزارة الفالحة التونسية حاج قاسم أن عدد املشاركين الخواص في هذه 

شاركتهم في الصالون تهدف إلى عقد صفقات و كذا الطبعة يبلغ خمسة تونسيين وكذا مجامع مشتركة، مشيرا إلى أن م

 .عرض املنتجات و البحث عن زبناء سواء من الجزائر أو من الدول املشاركة في املعرض
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 بنوك/مالية/تأمينات 
 

 

مليار دينار حاليا وهذه  700إلى  600بوعالم جبار لإلذاعة: السيولة النقدية لدى البنوك تتراوح بين 

 اإلذاعة الوطنية()أسباب تراجعها 
 

 بوعالم جبار أن القروض الهامة التي وجهت لإلستثمار وانخفاض اعتبر رئيس الجمعية املهنية للبنوك و املؤسسات املالية 

مليار  700إلى  600البنكية التي تتراوح حاليا بين  مداخيل املحروقات هي أهم العوامل التي أدت إلى نقص السيولة 

 دينار.

املوجهة  القروض بوعالم جبارأن نسبة  أوضح  ضيف التحرير للقناة الثالثةهذا الثالثاء في برنامج  وخالل استضافته

 باملائة. 26ـ ب 2014عام  باملائة ، فيما بلغت ذروتها  20سنوات الفارطة بلغت  4لدعم االقتصاد خالل ال 

 مع تسجيل تأجيالت في  باملائة من القروض تمنح على املديين املتوسط و الطويل 75وأشار املتحدث في هذا السياق أن 

 بسرعة . سنوات ،األمر الذي يحول دون تجديد األموال 10التسديد قد تصل إلى 

بة القروض نس ر بوتيرة عادية ، مشيرا إلى أن وفي سؤال حول تحصيل القروض املمنوحة للمستثمرين، قال جبار إنها تسي

شدد على انها تعود  باملائة وهي تتماش ى واملعايير العاملية وفق املتحدث الذي  11االجمالية غير املسددة تبلغ حاليا 

 مليار  8400 تفوق   مذكرا بان قيمة القروض املمنوحة او السنة الحالية،  2016لسنوات عديدة وليست متعلقة بسنة 

وفق أرقام البنك املركزي التي أكد أن جمعيته تستند إليها وليس إلى تصريحات من هنا أوهناك   2016دينار حتى جوان 

 والتي تتحدث عن نسبة أكبر من القروض غير املسددة.

لكبيرة اواعتبر جبار أن التجارة االلكترونية وتوسيعها على جميع املتعاملين واملواطنين وبجميع الفضاءات التجارية 

 600والصغيرة ، سيساهم في استيعاب األموال املتدوالة في السوق املوازية وبالتالي رفع السيولة البنكية التي تترواح بين 

مليار دينار، مشيرا إلى أن عدد اجهزة الدفع االلكتروني على مستوى الفضاءات التجارية ومحطات البنزين ال  700إلى 

مليونفي انتظار تعميم البطاقة الذهبية لزبائن  1.5قدر عدد البطاقات البنكية املمنوحة بـ ألف جهار ، فيما ي 12يتجاوز 

 .  ماليين بطاقة  5بريد الجزائر التي قدرها جبار بـ 
 

 

 

 

 اج()و الخزينة لن تقترض من بنك الجزائر إال بعد استنفاذ كل املوارد التقليدية التي بحوزتها 

و  سيبقى ذا طابع استثنائيالتمويل غير التقليدي الثالثاء تأكيده على ان   راوية يوم جدد وزير املالية عبد الرحمان

 تحوزها.  ليدية التيجميع املوارد التق  الخزينة العمومية لن تلجأ الى االقتراض املباشر من الخزينة اال بعد استنفاذ  ان

و الذي قرأه  2003لقانون   و في رده على انشغاالت أعضاء مجلس االمة بخصوص نص قانون النقد و القرض املعدل

قبيل املصادقة باألغلبية على النص ي أكد السيد راوية مرة أخرى   نيابة عنه وزير العالقات مع البرملان الطاهر خاوة

 5ر5به معدله يحس  سيكون مقننا و لن يؤدي ال لزيادة االنفاق و ال الرتفاع التضخم الذي لن يتجاوز تشريع التمويل  ان

 . 2020باملئة سنة  3ر5لينخف  الى  2018و  2017باملئة في 

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20171010/123175.html
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20171010/123175.html
http://ar.aps.dz/economie/48279-2017-10-09-12-00-29
http://ar.aps.dz/economie/48279-2017-10-09-12-00-29
http://ar.aps.dz/economie/48254-2017-10-08-17-02-19
http://ar.aps.dz/economie/48254-2017-10-08-17-02-19
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ى تخكل الذي يؤدي اللتفادي العوامل املسببة للتضخم ة تسعى باستمرار و طمان املتخوفين من التضخم قائال: "الدول

 القدرة الشرائية لألسر". 

نفيذ ت خلية متابعة تتولى رصد اثار   و سيتم ضمان الرقابة على هذا التمويل على مستويين هما وزارة املالية من خالل

مستوى بنك الجزائر اين سيتم اجراء رقابة على هذه االداة و اثارها على   و كذا على  هذه االلية على خزينة الدولة

 النقدية و التضخم و سيولة البنوك و سعر الصرفي حسب الوزير.   الكتلة

التمويل االستثنائي في حالة   من استعمال احسن و اعادة توزيع و تعبئة هذا-يضيف الوزير-و ستمكن هذه الرقابة 

 عدم بلوغ الهدف املنشود. 

التنموية ي بما في ذلك استثمارات   كما جدد الوزير عزم الحكومة لتوجيه التمويل حصريا الى املشاريع االستثمارية

ات حسب سنو  5التجهيز السنوية خالل الفترة املحددة و التي اقصاها   مجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز" ضمن ميزانيات

 القرض املعدل.   قانون النقد و

ادي نموذج الجديد للنمو االقتص  كما سيرفق تطبيق التمويل بجملة من االصالحات التي شرع فيها بعد املصادقة على 

العمومي و رفع التحصيل الجبائي من خالل محاربة الغش   الى جانب تطبيق سياسة لترشيد االنفاق 2016لسنة 

 الضريبي و تحسين العالقة بين املواطن و االدارة الجبائية .   لوعاءالضريبي و توسيع ا

ينة ز الوزير ان االمر راجع لتراكم عجز الخ  ذكر الية التمويل غير التقليديو في تذكيره بالدوافع وراء اللجوء الى اعتماد  

 2001  الضخمة التي تحملتها الجزائر بعد تبنيها ألربعة برامج لالستثمار العمومي منذ  العمومية بسبب النفقات العمومية

لغاز و التمدرس و نسبة الربط بالكهرباء و ا  الى تحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية للبالد مثل نسبة -حسبه-ادت

 املاء الشروب. 

االقتراض املباشر من البنك املركزي   املنشود من تعديل قانون النقد و القرض و السماح للخزينة منو أوضح ان الهدف 

تحقيق التوازنات املالية املطلوبة مؤكدا انه سيتم "االستغناء عن هذا   هو ضمان استمرارية ديناميكية النمو مع

 بمجرد ان يسمح الوضع بذلك.   التمويل

في اللجوء  أن املشكل ليس  ملجلس األمة   القانون اعتبرت اللجنة الشؤون االقتصادية و املالية و في تقريرها التكميلي عن

يجب   املبالغة فيه ي مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة لهذه اآللية التي ال  الى التمويل غير التقليدي لكن في

 للخزينة العمومية .   ة التقليديةبعد استنفاذ جميع املوارد املالي  إال  -حسبها-استعمالها 

 باملائة منها ستوجه لتمويل سياسة السالمة املرورية

 )الشروق أونالين(ال بيع.. ال تأمين وال بطاقات رمادية دون دفع الغرامات املرورية

 رصد املخالفة وإرسالها على عنوان املخالف باستغالل قاعدة البيانات

باملائة من الغرامات الجزافية التي يدفعها الجزائريين جراء املخالفات  20يص تخص 2018أقر مشروع قانون املالية 

املرورية لتمويل السياسة الوطنية للسالمة املرورية والحد من إرهاب الطرقات، فيما تضمن النص التنظيمي الخاص 

ة بات، ووثيقة املراقبباملندوبية الوطنية إجراءات مشددة، تتمثل في عدم حصول السائق على قسيمة تأمين املرك

 .التقنية، والبطاقة الرمادية إلى بعد تسديد املخالفات املرورية

أكد أحمد نايت الحسين مدير املركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق، اإلثنين، لـ"الشروق"، أنه بإقتراح من وزير 

زافية املتعلقة باملخالفات املرورية، لتمويل باملائة من الغرامات الج 20،  2018الداخلية، خصص مشروع قانون املالية 

السياسة الوطنية للسالمة املرورية، مؤكدا أن اإلجراء الجديد يدخل في إطار تنويع مصادر تمويل مشاريع العصرنة من 

ا أن دنظام آلي لربط كل ما يتعلق بالسالمة املرورية على غرار املخالفات حتى ال يتم االعتماد على ميزانية الدولة، مؤك

مجموع الغرامات الجزافية املحصلة "وهي نسبة معتبرة جدا" ستكون كافية لتسيير صندوق   باملائة من 20نسبة 

http://ar.aps.dz/economie/48177-2020
http://ar.aps.dz/economie/48177-2020
http://ar.aps.dz/economie/48356-2017-10-10-16-42-33
http://ar.aps.dz/economie/48356-2017-10-10-16-42-33
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املندوبية الوطنية للسالمة املرورية والتكفل املادي بالبرامج والسياسات الوطنية الخاصة بالوقاية من حوادث املرور 

 .دون اللجوء إلى دعم الدولة

التي يمكن تفحصها من   الغرامات الجزافية املفروضة على السائقين ستدخل ضمن قاعدة البياناتوأكد محدثنا أن 

طرف العديد من الهيئات واإلدارات التي لها عالقة بالسالمة املرورية، مؤكدا أن النص التنظيمي املتعلق بتنظيم حركة 

بين سالمة املروية، يتضمن إجراء عقابيا مشددا على املتهر املرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، الخاص باملندوبية الوطنية لل

 .من دفع الغرامات الجزافية املترتبة عن املخالفات املرورية

وفي التفاصيل يقول مدير املركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق أن السائقين الذين ارتكبوا مخالفات مرورية، ولم 

عاتقهم ال يمكنهم الحصول على وثائق تأمين السيارات، املراقبة التقنية، يسددوا الغرامات الجزافية التي هي على 

والبطاقات الرمادية وال يمكن بيع سياراتهم كون أن جميع الهئيات واإلدارات التي لها عالقة بالسالمة املرورية تتوفر على 

 .نهاقاعات البيانات التي تتضمن املخالفات املرورية والغرامات الجزافية املترتبة ع

وفي رده عن السؤال املتعلق بتسيير النظام اآللي ورصد املخالفات الذي ستشرف على إدارته وزارة الداخلية، من خالل 

كشف نايت الحسين أنه سيتم عن طريق جيل جديد من الرادارات الثابتة، دون   املندوبية الوطنية للسالمة املرورية

ي مخالفة مرورية سيتم رصد ترقيم مخالفته وطبيعة املخالفة، وإرسال تدخل العامل البشري، إذ أن كل من سيرتكب أ

وثيقة املخالفة على عنوانه باستغالل قاعدة البيانات التي تتوفر عليها املندوبية من خالل البطاقيات التي سيتم 

 .حق عليهإعدادها،وال يمكن أبدا أن يتدخل أي كان إللغاء املخالفة إال بعد تسديد مرتكبها للمبلغ املست

 
 

 تعاون وشراكة
 

 )واج(  األمريكية الجيدة ال يمكنها إال أن تتطور أكثر فأكثر-العالقات الجزائرية

-السيد جون دي روشر يوم الثالثاء بوهران أن العالقات الجزائرية  صرح سفير الواليات املتحدة األمريكية بالجزائر

 ثر.األمريكية الجيدة ال يمكنها إال أن تتطور أكثر فأك

ئية األمريكي أن "آفاق العالقات الثنا  و في تصريح للصحافة خالل زيارته لغرفة التجارة و الصناعة لوهران, أكد السفير

 فأكثر".  جد ايجابية وال يمكنها إال أن تتطور أكثر

ك بعمل ن بوالشياملتحدة بالجزائر السيدة جوا  و اضاف املسؤول األمريكي يقول "لقد قامت السفيرة السابقة للواليات

 تعزيز هذه العالقات و أريد بالتأكيد تقديم املزيد".  مثالي على مدار سنوات طويلة من اجل

ة الكبيرة التي تزخر بطاقات اقتصادي  وبخصوص الجانب االقتصادي, وصف الديبلوماس ي األمريكي الجزائر ب "السوق 

املؤسسات الجزائرية و االمريكية في مختلف امليادين. و الشراكة بين   هائلة" مضيفا أن بلده يسعى لتطوير و تدعيم

 أن التحدي الراهن يتمثل في تطوير هذه الشراكة.  أردف يقول 

للشراكة مع املؤسسات األمريكية مشيرا الى   و قال في هذا الصددي أنه يفهم االهتمام الذي توليه املؤسسات الجزائرية

 أنه "يدعم بقوة هذه املبادرة".

بقطاع تعاون مثمر جدا و أن الواليات   علق بالقطاع الفالحي, أوضح الديبلوماس ي االمريكي أن األمر يتعلقو فيما يت

 الفالحي حول مختلف الجوانب التي "يمكننا تقاسمها مع أصدقائنا الجزائريين".  ألمريكية تتمتع بخبرة واسعة في املجال



 

 21 

ريكان كثيرا علما أن املنتجين و املستهلكين األم  فالحيا يحترم البيئةكما أوضح أن بلده طور خالل السنوات األخيرة قطاعا 

 الجوانب البيئية.  لديهم ويي و حرص فيما يخص

 الجزائريين.  و أشار نفس املسؤول الى وجود فرص للتعاون في هذا املجال مع الشركاء

خري كبيرة في مجال استغالل الغاز الص  ةو بخصوص استغالل الغاز الصخري, أكد السفير االمريكي أن بلده تتمتع بخبر 

 مستعد لتقاسم هذه التجربة.  و هو " انتاج فعلي و مؤمن" مضيفا أن بلده

نحن مستعدون للمساعدة و تقاسم   في هذا الخصوص, صرح الديبلوماس ي االمريكي أن "القرار يعود للجزائريين و 

 ر في مجال استغالل الغاز الصخري".االستثما  خبرتنا مع املؤسسات الجزائرية التي ترغب في

 

 )واج(الجزائر و سلطنة عمان ترغبان في تجسيد مشاريع استثمارية بالشراكة 

يوسفي يوم االثنين بمقر وزارته وزير التجارة و الصناعة لسلطنة عمان   استقبل وزير الصناعة و املناجم السيد يوسف

 استثمارية بالشراكة في  طرفان رغبة مشتركة إلقامة مشاريععلي بن مسعود بن علي السنيدي حيث ابدى ال  السيد

 مجاالت مختلفة حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

موازاة مع زيارته الحالية و الذي تشارك   و أكد الوزير العماني على أهمية معرض املنتجات العمانية الذي ينظم بالجزائر

 مجاالت.  تنشط في عدة  ( مؤسسة عمانية70فيه حوالي سبعين )

الجزائرية و العمانية في املجاالت التي   و أعرب الوزير عن أمله في ان "يتيح هذا الحدث فرصا للشراكة بين املؤسسات

 تخص البلدين". 

البضائع السيما املواد الغذائية و   و أبدى اهتماما خاصا بإرساء قواعد تعامل ما بين موانئ البلدين قصد تسهيل نقل

 مية و البتروكيمياوية. املنتجات املنج

ع التي ملرافقتهم لتجسيد املشاري  من جهته رحب السيد يوسفي باملستثمرين العمانيين و أكد "استعداد مصالح وزارته

الجزائريين" منوها بهذه املناسبة بفرص االستثمار التي توفرها السوق   يرغبون في اطالقها بالشراكة مع نظرائهم

 ان. حسب نفس البي  الجزائرية

 
 

 

 تجارة   
 مليار للمنتجين 500الحظر تسبب في خسائر بـ

 )الشروق أونالين(ألف طن من الخزف والسيراميك اإلسباني 50الجزائر منعت دخول 

تسبب قرار الجزائر بحظر دخول منتجات الخزف والسيراميك والبالط اإلسباني بموجب رخص االستيراد، في خسائر 

مليار سنتيم( منذ أفريل املاض ي، وبلغت الكمية اإلجمالية املمنوعة  500أكثر من )ورو مليون أ 50للمصنعين قدرت بـ

 .ألف طن 50من دخول الجزائر نحو 

ووفق أحدث أرقام لحصيلة التجارة الخارجية مليناء كاستيون االسباني نقلتها صحيفة "إل موندو"، فقد قدرت الشركات 

مليون أورو بسبب منع دخول منتجاتها إلى الجزائر، مشيرة إلى  50رها بنحو املنتجة واملصدرة للسيراميك والبالد خسائ

 .أفريل املاض ي 1باملائة منذ  94أن التراجع في الكميات املصدرة بلغ 
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ألف طن من جانفي إلى أوت املاض ي، بتراجع قدر  137ولفت املصدر إلى أن الصادرات من هذه املواد تجاه الجزائر بلغت 

ألف طن، وبلغ التراجع  50ارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، أي أنها لم تتمكن من تصدير كمية بـباملائة مق 25بـ

 .أفريل تاريخ إصدار قرار إخضاع هذه املنتجات لرخص االستيراد 01باملائة منذ  94قرابة 

اردات ود الجزائرية على الو وأفاد املصدر أن املصنعين اإلسبان واملصدرين قد شرعوا في مسايي ومحاوالت لوضع حد للقي

االسبانية من الخزف والبالط والسيراميك، موضحة ان هذه املسايي منها ما هو ثنائي بين الجزائر واسبانيا، ومنها ما يتم 

 .عبر ضغوط من االتحاد األوروبي

ب االتحاد وحسب ذات املصدر فإن محاوالت ومسايي وضع حد للقيود الجزائرية على الواردات جاءت خصوصا من با

 .األوروبي، كون الجزائر ليست عضوا في املنظمة العاملية للتجارة، وال تلتزم بتطبيق القواعد املنظمة للتجارة العاملية

وكان مسؤول في الحكومة اإلقليمية ملقاطعة فالنسيا خيمو بويغ قد صرح بأن الطرف االسباني ال يريد مواجهة مع 

 .قليم من الخزف والسيراميك، بل املرد هو إيجاد حل لهذه القضيةالجزائر بخصوص منع دخول صادرات اإل

 

 يقظة اعالمية
 

 )واج(أثر انهيار أسعار املحروقات على التنمية في الجزائر"محور ملتقى باألغواط "

ثاء على التنمية في الجزائر" محور ملتقى الذي انطلقت أشغاله يوم الثال  يشكل موضوع " أثر انهيار أسعار املحروقات

 بجامعة "عمار ثليجي" باألغواط بحضور أساتذة وباحثين من مختلف جامعات الوطن.

إلى مناقشة موضوع انهيار أسعار   ويهدف هذا اللقاءي الذي يحتضنه مدرج الوئام بمبادرة من قسم العلوم السياسية

 . -حسب املنظمين - السياسية والتحليالت اإلعالمية  املحروقات من زاوية علمية بعيدا عن التجاذبات

التنمية والنظريات املفسرة لها واألزمة   ويتناول املشاركون في هذا اللقاء على مدار يومين عدة محاور تتعلق بمفهوم

 انهيار أسعار البترول على اإلقتصاد الوطني والبدائل الضرورية ملجابهة الوضع .  البترولية وتداعياتها ي وكذا أثر

التدابير التي اتخذتها الجزائر كبدائل   تطرق السيد رمضاني لعال )جامعة األغواط ( إلى حزمة وفي مداخلة افتتاحية 

 املدى.  بين بدائل ظرفية قصيرة املدى وأخرى بعيدة -برأيه  -تنوعت   البترول والتي  ملواجهة وضعية ما بعد انهيار أسعار

قتصاد والسعي نحو التأسيس لتنويع اإل  من البنك املركزي  ومن بين تلك البدائل ترشيد النفقات العمومية ي واإلقتراض

 القطاعات الكفيلة بذلك ي على غرار الفالحة والسياحة .  الوطني من خالل التركيز على إنعاش

انهيار األسعار باألسواق البترولية   السيدة شريفة كالع )جامعة الجزائر( في مداخلتها عوامل  ومن جهتهاي إستعرضت

السياسية داخل البلدان املنتجة ي وأخرى ما بين الدول ي إلى جانب اكتشاف   بين الحسابات -حسبها  -  وحتوالتي ترا

  جديدة للبترول.  منابع

في الجزائر : األبعاد الجيوإستراتيجية   وتتواصل أشغال هذا اللقاء العلمي بإلقاء عدة مداخالت من بينها " رهان الطاقة

ستثمار اإل   الجزائر على تمويل الجماعات اإلقليمية وتحقيق التنمية املستدامة " و "  النفط في" و " أثر انخفاض أسعار 

 السياحي كإستراتيجية بديلة لثروة ناضبة " .

 

 


