
 
 

 
 

 

 
 2017 أكتوبر  16االثنين 

 

 

 

 

 
 منتدى رؤساء المؤسسات

 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة 08

Communication@fce.dz 
 



 

 2 

 الفهرس
 

 4 .............................................................................................. االفتتاحية 

 4 ............................................. الحائط عرض املالية وزارة بتعليمة يضربون  متعاملون 

(اونالين الشروق)!مليار 7500 إلسترداد التأمين شركات مع" حرب" في جزائري  ماليين 4

 ............................................................................................................................................. 4 

 4 ........................................................................................... الوطني الشعبي املجلس

 4 ............................................. (أونالين الشروق)امليزانية لجنة أمام 2018 لـ املالية قانون 

 املصغر  القرض لتسيير  الوطنية الوكالة قروض من استفادت امرأة 143.800 من أزيد

 5 ....................................................................................................... (واج)   2012 سنة منذ

 بالقطاع للنهوض نفسها تنظيم إلى الريفية باملرأة تعنى التي الجمعيات دعوة

 6 ....................................................................................................................... (واج) الفالحي

 7 ....................... (آ آس تي)املراسالت سرية منتهكي ضد مالية وغرامات بالحبس عقوبات

 9 ...................................... (آ آس تي)املالية خدماته توسيع الجزائر  لبريد ترخص الحكومة

 9 .................................. (آ آس تي)االلكترونية واالتصاالت البريد ضبط سلطة استحداث

 10 ................................................. (واج) قريبا للكراء موجهة جديدة صيغة إطالق: سكن

 11 ............................................. (واج)  نفطال لشركة عاما مديرا رئيسا نديل رشيد تعيين

 12 (واج) االنتهاكات من حمايتها يجب و  للدولة ملك ألنها" أحمر خط" الفالحية األراض ي

 12 ........................... (أونالين النهار )األسبوع هذا من بداية للكيلوغرام دينارا 50بـ البطاطا

 13 ...................................... (الخبر) "املنصهر" الفوالذ إنتاج في رسميا ينطلق العالي الفرن 

 14 ................................................................................ تأمينات/ بنوك/ مالية 

 14 ........................ (أونالين النهار )!أشهــــر 8 في ماالدي مليون  12 من استفادوا الجزائريون 

 15................................................................... "األكبر اللغز " املالية القيمة تبقى فيما

 15 ...................... (أونالين الشروق)النقود لطبع األخضر  الضوء الحكومة يمنح بوتفليقة

 16............................ املصفحة الخزائن تجارة وتنعش املليارديرات ترعب الثروة ضريبة

 16 .............................. (واج)دج 20400 عتبة يبلغ واليورو " الدوفيز" لسوق  تاريخي التهاب

 و  االوسط الشرق  قسم مدير  مع االستثمارات تمويل و  التعاون  موضوع الى يتطرق  راوية

 17 ................................................................... (واج)  الدولي النقد لصندوق  الوسطى اسيا

 17 ....................................... (واج)الرسمية الجريدة في القانون  صدور : تقليدي غير  تمويل

 18...................................................................................................... تجارة 



 

 3 

 18 .... (واج) السوق  لتموين املخزنة البطاطا من قنطار  مليون  1 عن تفرج الفالحة وزارة

 19 .. (واج) العاصمة الجزائر  مصفاة أشغال لتقدم مرتاح سوناطراك ملجمع العام املدير 

  19..................................................................................... وشراكة تعاون 

 غرف بعض و  التونسية-الجزائرية التجارية الغرفة بين اتفاقيات إبرام: قسنطينة

 19 ............................................................................. (واج) البالد لشرق  الصناعة و  التجارة

 20 ........... (واج)مالي مع شكالاأل  املتعدد تعاونها مواصلة على الجزائر  عزم يجدد مساهل

 22 ................................ (واج) السياحة مجال في الجزائر  مع التعاون  بعث في يأمل النيجر 

 22...................................................................................... اعالمية يقظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

  الفتتاحيةا
 متعاملون يضربون بتعليمة وزارة املالية عرض الحائط

 ق اونالين()الشرو !مليار 7500ائري في "حرب" مع شركات التأمين إلسترداد ماليين جز  4

ماليين جزائري  4رغم كافة التعليمات الصادرة عن وزارة املالية واملهل الزمنية املمنوحة لشركات التأمين، ال يزال 

تعويضاتهم من بعض الشركات الوطنية واألجنبية الناشطة في السوق الجزائرية، يتقدمهم ضحايا عاجزين عن استالم 

مليار سنتيم للمؤمنين، وفقا لإلحصائيات التي تحصلت عليها "الشروق"  7430ماليين جزائري بـ  4حوادث املرور، إذ يدين 

 .2017سبتمبر  30إلى غاية 

تكشف وثيقة صادرة عن األمانة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينات، تحصلت "الشروق" على نسخة منها، أن سوق 

، بإجمالي 2016باملائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة  3التأمينات شهد خالل السداس ي األول للسنة الجارية تراجعا بـ

مليار سنتيم، في  150مليار سنتيم، إلى  130باملائة، لتنتقل من  19.9، وارتفعت املساهمات الدولية بـمليار سنتيم 7000

 .نفس الفترة

مليار دينار، أما بالنسبة للتأمين عن  61.7مليار دينار إلى  64.2باملائة، منهارا من  3.8وتراجع التأمين عن املخاطر بـ

مليار دينار، وفيما يتعلق بالتأمين عن الحوادث، فقد تم تسديد  6.75ار إلى مليار دين 6.72األشخاص، فقد ارتفع من 

مليار سنتيم في نفس الفترة من السنة املاضية، وهي املبالغ املسددة من قبل  3830مليار سنتيم مقارنة مع  2690

باملائة، من  2.1امللفات بـ باملائة، فيما تراجع مخزون 30.6، بانخفاض عادل 2017سبتمبر  30شركات التأمين إلى غاية 

 .مليار سنتيم 7430مليار إلى  7450

مليار سنتيم،  1230ووفقا لذات الوثيقة، قدرت قيمة الحوادث املصرح بها لدى شركات التأمين خالل السداس ي األول، 

للملفات التي تمت باملائة، وبالنسبة  47.8مليار خالل نفس الفترة من السنة املاضية، بانهيار عادل  2310مقارنة مع 

مليار سنتيم السنة املاضية، فيما ارتفع  3640مليار مقارنة مع  2500باملائة، بإجمالي  31.8تسويتها فقد انخفضت بـ

 .مليار سنتيم 300باملائة وإجمالي  7.6عدد امللفات التي يجب تسديد أقساطها بـ

مليار دينار  15.8باملائة برقم أعمال يعادل  7ا بنسبة وفيما يتعلق بسوق إعادة التأمين، فقد شهد رقم أعمالها ارتفاع

مليار دينار خالل نفس الفترة من السنة املاضية، وتمت تسوية  14.8خالل السداس ي األول للسنة الجارية مقارنة مع 

 13.5دل مليار سنتيم السنة املاضية بزيادة تعا 4.1مليار سنتيم مقارنة مع  470ما قيمته  2017سبتمبر  30إلى غاية 

   .باملائة

ويأتي ذلك بعد تنديد وزارة املالية باملنافسة غير النزيهة التي تشهدها سوق التأمينات وتوجيه إعذارات لكافة املتعاملين 

الوطنيين والدوليين لتسديد مستحقات الجزائريين في أسرع وقت، وكانت قد حددت شهر ماي املاض ي كآخر أجل لاللتزام 

كدسة منذ سنوات، إال أن املتعاملين الناشطين في السوق لم يلتزموا بتوجيهات الوزارة التي بقيت بتسوية امللفات امل

 .مجرد حبر على ورق

 املجلس الشعبي الوطني

 )الشروق أونالين(أمام لجنة امليزانية 2018قانون املالية لـ 

على لجنة امليزانية للشروع في دراسته  2018حال مكتب املجلس الشعبي الوطني، األحد، مشروع قانون املالية لعام أ

 .قبل إحالته على النواب
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، برئاسة السيد السعيد 2017أكتوبر  15ووفق بيان للمجلس "اجتمع مكتب املجلس الشعبي الوطني، اليوم األحد 

نة املالية على لج 2018بوحجة رئيس املجلس وقد أحال املكتب، في بداية هذا األشغال، مشروع قانون املالية لسنة 

 ."وامليزانية

أكتوبر، صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون املالية لسنة  4ويوم 

مليار دوالر، فيما سجل زيادة في  20مليار دينار، ما يقارب  2107، والذي توقع عجزا إجماليا للخزينة بنحو 2018

 .ماليير دينار 7باملائة، وتراجعا في ميزانية التسيير بنحو  8نحو التحويالت االجتماعية ب

مليار دينار وهو غالف  4584ميزانية تسيير بمبلغ  2018وحسب بيان مجلس الوزراء فقد تضمن قانون املالية لسنة 

  .2017ماليير دينار مقارنة بسنة  7أقل بـ

مليار دينار  6521ته وكالة األنباء الجزائرية، مداخيل تقدر بـ، توفق ما نقل2018كما تضمن مشروع قانون املالية لسنة 

 .(مليار دوالر 20مليار دينار )نحو  2107دينار، أي العجز بنحو   مليار 8628ونفقات بنحو 

باملائة سنة  14باملائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من  9وهكذا، فإن العجز اإلجمالي للخزينة يقدر بحوالي 

 .، حسب بيان ملجلس الوزراء2016

 
امرأة استفادت من قروض الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر منذ سنة  143.800أزيد من 

 )واج(   2012

 لوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر ا امرأة استفادت من قروض الستحداث نشاطها املصغر في إطار  143.800أزيد من 

املرأة، غنية الدالية   ,حسب ما كشفته وزيرة التضامن الوطني و األسرة وقضايا 2017-2012خالل الفترة املمتدة ما بين 

 اليوم االحد بالجزائر العاصمة.

وزيرة لدى اشرافها رفقة وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي على لقاء إعالمي وأوضحت ال

امرأة استفادت من قروض الستحداث نشاطات مصغرة في إطار  143.885الريفية, أن"   بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

, حيث سمحت هذه النشاطات  2017-2012  ما بين  ة املمتدةالوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر و ذلك خالل الفتر 

 منصب شغل دائم".  215.157"بخلق 

 للنساء املقاالت املستفيدات من القروض  "دعم" الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر  وأشارت السيدة الدالية الى  

جهوية و وطنية و كذا وضع موقع الكتروني خالل تنظيم صالونات محلية و   املصغرة في مجال تسويق منتوجاتهن من

 يسمح لهن بالتعريف بمنتوجاتهن .   تحت تصرفهم

التي املصغر التي يجري إنشاؤها و   و في هذا الصدد ذكرت الوزيرة بالشبكة الوطنية للمقاولين املستفيدين من القرض 

هم مساهمة في الترويج ملنتوجاتهم ولخدماتمجال النشاط املصغر لل  ستكون بمثابة أرضية تجمع مقاولين و مقاوالت في

وية املقاوالتية النس  فعالة" في مجال تنويع االقتصاد الوطني, مشيرة الى جهود الدولة في مجال تعزيز  ليكونوا "قوة

وتشجيعهن على ولوج سوق العمل ودعمهن ومرافقتهن من   عموما والريفية على وجه الخصوص لالرتقاء بعمالة النساء

 في هذا املجال.   ختلف البرامج املتخذةخالل م

عنوان "املرأة تنش ئ " تخصص   وبنفس املناسبة كشفت الوزيرة عن مشروع تنظيم الطبعة الثانية ملسابقة تحت 

متنوعة بهدف "تشجيع انجازات وابداعات املرأة الريفية وذلك   ألحسن مشاريع املرأة الريفية في مجاالت اقتصادية

املسابقة  األولى لهذه  ملحوري في تطوير الريف واملساهمة في تنويع االقتصاد الوطني مبرزة أن الطبعةا  بالنظر لدورها

 امرأة مشاركة من مختلف مناطق الوطن.  144استقطبت 

http://ar.aps.dz/economie/48228-2017-10-07-18-09-22
http://ar.aps.dz/economie/48228-2017-10-07-18-09-22
http://ar.aps.dz/economie/48228-2017-10-07-18-09-22
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ديا حول تمكين املرأة الريفية اقتصا  بنفس املناسبة أكدت السيد الدالية حرص وزارتها على "بلورة رؤية جديدة وفعالة 

الريفيات مع االخذ بعين االعتبار خصوصية كل منطقة و باالستعانة   خالل التعرف الدقيق على احتياجات النساءمن 

ي و التابعة لقطاع التضامن الوطن  الجوارية املوزعة عبر عدة بلديات والتي تؤطرها وكالة التنمية االجتماعية  بالخاليا

 و االطالع عن كثب على مساهمتها في تحقيق التنمية املستدامة".  ةهذا بغية تسليط الضوء على واقع املرأة الريفي

 مستوى البلديات في اطار املخطط الوطني  وقالت الوزيرة أنه تم اطالق العديد من املشاريع لفائدة املرأة الريفية على 

لون في اطار لجنة وطنية متدخلين ممثلين عن مختلف القطاعات املعنية يعم  يشمل  2017-2015لترقية املرأة الريفية 

ليات مرافقتها الريفية وتحديد آ  املرأة الريفية تعتمد على التنسيق والتشاور تسهر على التكفل بانشغاالت املرأة  لترقية

واالكتفاء الذاتي ألسرتها و من ثمة العمل على إدماجها االقتصادي   بغية مساعدتها على تحقيق استقاللها املالي

 ها تساهم بفعالية في التنمية. واالجتماعي وجعل

القائم بين مختلف القطاعات خاصة   وفي هذا السياق دعت السيدة الدالية الى أهمية تعزيز هذا التنسيق والتشاور  

في النشاطات الجوارية و التحسيسية و اإلعالمية حول التراتيب اإلدماج االقتصادي واملنهي التى توفرها الدولة 

 يفية. الر   املرأة  لفائدة

ا عجلة النمو االقتصادي بمشاركته  و من جهته، أكد وزير الفالحة أن املرأة الريفية ساهمت وال تزال تساهم في تفعيل

أخصتها وسطرتها لها الحكومة و التي اولت لها اهمية بالغة، وتكريسا   في اإلنتاج وتواجدها في مختلف األنشطة التي

 تنمية املحلية. مرافقة املرأة الريفية في ال  ملبدأ

املشاريع التنموية للقطاعي وذلك بمراعاة   وقال السيد بوعزقي أن وزارة الفالحة قامت بإدماج املرأة الريفية في شتى

خالل تعزيز آليات الدعم لخلق فرص العمل وتطوير املشاريع الرائدة، وبرمجة   املساواة بين الجنسين وتمكينها من

ة االجتماعية واالقتصادي  مية لفائدة السكان حول موضوع النوع االجتماعي والحقوق توعوية وتحسيسية وإعال   حمالت

 للمرأة الريفية. 

  

فرص االستفادة من مشاريع مصغرة.   وقال وزير الفالحة ان املرأة الريفية استفادت من دورات تكوينية، أتاحت لهن

مشروعا, مضيفا  20.972لنساء الريفيات أي حوالي منها من قبل ا  %35مشروعا فالحيا تم تجسيد  60.204فمن بين 

ات الغاب  مرشدات استشارية فالحية وعلى مستوى املصالح الفالحية والغرف الفالحية ومحافظات  انه تم تكوين

مؤكدا ان املرأة الريفية قطعت أشواطا عززت   ومحافظة السهوب في إطار برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني

 السريع في مختلف األنشطة الفالحية و البرامج التنموية املسطرة.  تها و دورها الفعال و اندماجهامكان

 )واج( بالقطاع الفالحي دعوة الجمعيات التي تعنى باملرأة الريفية إلى تنظيم نفسها للنهوض

البليدة الجمعيات التي تعنى بقطاع الجزائريين، محمد عليوي، اليوم األحد ب  دعا األمين العام لالتحاد الوطني للفالحين

النهوض بالقطاع الفالحي   بصفة عامة و باملرأة الريفية بصفة خاصة إلى العمل على تنظيم نفسها من أجل  الفالحة

 .الريفي

للصالون الوالئي للمرأة الريفية املنظم   وأوضح السيد عليوي في كلمة افتتاحية ألقاها لدى انطالق الطبعة األولى

الريفية أنه "يتوجب على الجمعيات املوجودة في مختلف املناطق الريفية من   بة إحياء اليوم العالمي للمرأةبمناس

تحسين أوضاع املرأة الريفية   سواء في الصحراء أو التل أو في املناطق الجبلية أن تنظم نفسها و تعمل على  الوطن

  ."لدواجن أو األبقار للنهوض بالفالحة الريفيةا  الناشطة في عدة مجاالت على غرار تربية األرانب أو
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لها الدولة و تعمل بالتنسيق   وأضاف ذات املسؤول، أنه بإمكان هذه الجمعيات أن تستغل اإلمكانيات التي وفرتها

املنتوجات املحلية للمرأة الريفية سواء الفالحية منها أو في   الجماعي فيما بينها من خالل خلق تعاونيات لتسويق

  .التقليدية  صناعةال

تكون الحلقة القوية للقطاع الن مردوديتها   كما طالب الجماعات املحلية بدعم و مرافقة املرأة الريفية قائال أنها "يجب أن

 بها".  كبيرة و واسعة جدا إذا ما تم التكفل

لريفية النشيطة املدرج في جميع املرأة ا  وقال األمين العام لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين أن تنظيم و مرافقة

ضمن استراتيجية الحكومة جاء لتحقيق العدالة االجتماعية ما بين القطاعات و   البرامج التنموية لرئيس الجمهورية و

الجفاف التي ضربت البالد و األزمة   بين الفئات عقب ما عانته )املرأة الريفية( خالل العشرية السوداء وخالل فترة  ما

  .االهتمام بها، كما قال، سيعطي دفعا و قيمة مضافة للقطاع الفالحي  ية التي نعيشها مشيرا إلى أناالقتصاد

بتحقيق االكتفاء الذاتي و املرور إلى   وأكد ذات املسؤول، أن السياسة التي تنتهجها الدولة في القطاع سمحت للجزائر

و الحليب داعيا العاملين في القطاع إلى العمل أكثر و  عدا مادتي الحبوب  التصدير في جميع املنتجات الفالحية ما

  .القدرات الطبيعية و البشرية لتحقيق األمن الغذائي في الجزائر  استغالل

ريفيات و جمعيات تنشط   وشهد هذا الصالون تنظيم معرض للمنتجات املحلية للمرأة الريفية شاركت فيه نساء

وطاف السيد عليوي بهذا الصالون الذي بادرت إلى تنظيمه   دة منتوجات علىباملناطق الجبلية للبلدية حيث تم عرض ع

الريفي تحت شعار   بالتنسيق مع االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين و جمعية "آفاق" للتجديد  الغرفة املحلية للفالحة

 لية و جودتها."الريف و آفاق املستقبل" حيث استمع إلى انشغاالت العارضات و أشاد باملنتجات املح

 

 )تي آس آ(نتهكي سرية املراسالتعقوبات بالحبس وغرامات مالية ضد م

 

عقوبات بالحبس وغرامات مالية ضد من ينتهك سرية  ينص مشروع قانون البريد واالتصاالت االلكترونية، على

صاالت االت البريد، وكذا كل شخص حّول خطوط االتصاالت االلكترونية أو يستغل خطوط املراسالت املرسلة عن طريق

البحري لالتصاالت قد يوقف أو يعطل االتصاالت  ن يتسبب في قطع أو إتالف الكابلااللكترونية املحّولة، وكل م

 .االلكترونية كليا أو جزئيا

إيمان فرعون، اليوم األحد، على لجنة الّنقل  مشروع القانون عرضته وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال هدى

صاالت
ّ
السلكّية ب واملواصالت واالت

ّ
منه، حيث تنص  على نسخة” عربي TSA“ املجلس الشعبي الوطني، ويحوز الّسلكّية وال

 1.000.000دج إلى  500.000وبغرامة مالية من  ( سنوات5( إلى خمسة )1على عقوبات بالحبس من سنة ) 166املادة 

ينشره   وأ املرسلة عن طريق البريد أو االتصاالت اإللكترونية أو يفش ي مضمونها دج كل شخص ينتهك سرية املراسالت

 .أو يستعمله دون ترخيص من املرسل أو املرسل إليه، أو يخبر بوجودها

دج أو بإحدى  5.000.000دج إلى  1.000.000 ( ثالثة سنوات و بغرامة مالية من3( إلى )1كما يعاقب بالحبس من سنة )

نفس  في ارتكاب هذه األفعال. وتسري الذي يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو يساعد  هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد

كانت املراسالت الصادرة أو املرسلة أو  العقوبات على كل متعامل لالتصاالت االلكترونية الذي يحّول بأي طريقة

 .االلكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه األفعال املستقبلة عن طريق االتصاالت

دج أو بإحدى هاتين  1.000.000دج إلى  500.000( و بغرامة مالية من 2تين )( أشهر إلى سن6ويعاقب بالحبس من ستة )

 متعامل للبريد و الذي في إطار ممارسة مهامه يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو  العقوبتين كل عون مستخدم من طرف

تصاالت لدى متعامل لال يساعد في ارتكاب هذه األفعال. ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص آخر، مستخدم
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أو املرسلة أو املستقبلة عن طريق االتصاالت االلكترونية، أو  االلكترونية، يحول بأي طريقة كانت املراسالت الصادرة

 .ساعد في ارتكاب هذه األفعال الذي أمر أو 

دج ، كل شخص  1.000.000دج إلى  500.000( و بغرامة مالية من 2( أشهر إلى سنتين )6ويعاقب بالحبس من ستة )

عقوبة يعاقب بنفس ال  التخصيص.  الذي يمارس نشاطات تخضع لنظام ير املتعامل املستفيد من نظام التخصيص و غ

دون الحصول على  وكذا كل شخص يقدم خدمات البريد ، من  ”.بريد“بريد الجزائر يستعمل عالمة  كل متعامل غير 

 .الترخيص

دج أو بإحدى  5.000.000دج إلى  1.000.000 ة مالية من( سنوات وبغرام3( إلى ثالث )1ويعاقب بالحبس من سنة )

 الرخصة أو مواصلة  للجمهور دون   يستغل شبكة اتصاالت إلكترونية مفتوحة هاتين العقوبتين، كل من ينش ئ أو 

 .ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة

التجهيزات أو معدات االتصاالت  ص يقوم بتوزيعدج كل شخ 1.000.000دج إلى  500.000ويعاقب بغرامة مالية من 

بإشهار لغرض بيعها دون أن يكون متحصال مسبقا على شهادة املطابقة  االلكترونية بمقابل أو بدون مقابل أو يقوم

 . عليها في القانون، إضافة إلى عقوبات أخرى  املنصوص

 الحبس وغرامات مالية ضد محولي الخطوط الهاتفية

دج أو بإحدى هاتين  500.000دج إلى  200.000( و بغرامة مالية من 2( أشهر إلى سنتين )6ن ستة )ويعاقب بالحبس م

االلكترونية أو يستغل خطوط االتصاالت االلكترونية املحّولة. كما  العقوبتين كل شخص حّول خطوط االتصاالت

لية في السلسلة الدو  دا، رمز نداءالعقوبة كل شخص يقوم بإرساالت السلكية كهربائية باستعمال، عم يعاقب بنفس

 .مخصص إلحدى محطات الدولة أو لكل محطة أخرى مرخص بها

 سنوات لقطع كابل بحري لالتصاالت 3عقوبة بالحبس تصل إلى 

أو إحدى   دج 5.000.000دج إلى  1.000.000 ( سنوات و بغرامة مالية من3( إلى ثالث )1ويعاقب بالحبس من سنة )

و أ كابال بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل االتصاالت االلكترونية كليا من يقطع عمدا  هاتين العقوبتين كل

قطع كابل بحري أو إتالفه بسبب الضرورة  جزئيا. وال تطبق هذه األحكام على األشخاص الذين يكونون قد أجبروا على

 .اآلخرين أو ضمان سالمة سفينتهم اآلنية، لحماية حياتهم أو حياة

دج أو بإحدى هاتين  1.000.000دج إلى  500.000( و بغرامة مالية من 2( أشهر إلى سنتين )6عاقب بالحبس من ستة )وي

 خطأ كابال بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل االتصاالت االلكترونية العقوبتين ، كل شخص يقطع تهاونا أو 

 5.000.000دج إلى  1.000.000مالية من  ( سنوات و بغرامة3) ( إلى ثالثة1كليا أو جزئيا، ويعاقب بالحبس من سنة )

 .تسببه في قطع كابل بحري أو تلفه كل من ال يبلغ السلطات املختصة عن  دج

كابل بحري الذي ال يراعي قواعد اإلشارات  كما يفرض القانون غرامات مالية على قائد السفينة القائم بتصليح أو مد

مد القائمة ب وقائد أية سفينة ال ينسحب أو ال يبتعد بميل مالحي على األقل عن السفينة .االصطدامات  املعتمدة التقاء

اإلشارات. وقائد أية سفينة ال يبتعد عن خط الطوافي  أو تصليح كابل بحري، عندما يالحظ أو يكون بوسعه مالحظة هذه

 .الكوابل األقل عندما يرى أو عندما يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع ربع ميل مالحي علىب

مالحي على األقل عن السفينة  كما تطال العقوبات صاحب أي مركب صيد، ال ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل

 فينة أو بوسعها أن تلمح اإلشارات املعتمدةملراكب الصيد التي تلمح الس القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن

ساعة،  24الجارية على أال يتجاوز هذا األجل  للسفينة، و قصد االمتثال لإلنذار، األجل الضروري لالنتهاء من العملية

لداللة ل بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل مالحي على األقل عن خط الطوافي املخصصة وصاحب أي مركب صيد ال ينأى

 .الكوابل البحريةعلى 
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 آ()تي آس الحكومة ترخص لبريد الجزائر توسيع خدماته املالية

 

قـة بالبريـد و باالتصاالت اإللكترونية  اقترحت الحكومة، في إطار مشروع القانون الذي يحـّدد
ّ
ة املتعل

ّ
القواعـد العامـ

اس املالّية املقدمة لزبائنه على أس كيلة األداءاتالترخيص لبريد الجزائر، بإنشاء خدمة الّتوفير و توسيع تش الجديد،

ق
ّ
 .بالّنقد والقرض تجاري طبقا ألحكام القانون املتعل

 ”بريد الجزائر“الطابع الصناعي و التجاري ـ  تمنح الدولة لـلمؤّسسة العمومّية ذات“من القانون انه  28وتنص املادة 

 خدمات البريد التي تدخل في النظام التخصيص. ينشأ بريد الجزائر طبقا للتشريع مهمة تطوير و استغالل و توفير 

 ”.املعمول به. يكلف هذا األخير بتوفير الخدمة الشاملة للبريد

 االلكترونية إلى املتعامل التاريخي صاحب رخصة وتعهد الدولة باستغالل و تطوير الشبكات الوطنّية لنقل االتصاالت

اللكترونية ا الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور، وتنشأ لدى الوزير املكلف باالتصاالت كة اتصاالتإقامة و استغالل شب

 .ومهامها و تنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم هيئة مكلفة بنقاط تبادل االنترنيت. يتم تحديد طبيعة الهيئة

ون، لنظم التخصيص، الترخيص أو القان ويخضع إنشاء و استغالل و توفير الخدمات واألداءات البريدية، حسب

إنشاء واستغالل وتوفير خدمات و أداءات بريد الرسائل التي ال  التصريح البسيط. حيث يخضع لنظام التخصيص

ة و و الحواالت البريدي املحدد عن طريق التنظيم وكذا الطوابع البريدية و كل عالمات التخليص األخـرى  تتجاوز الوزن

 .”بريد الجزائر” لنظام التخصيص لـ خدمة الصكوك البريدية. ويتم إسناد النشاطات الخاضعة

 وفقها إنشاء أو استغالل و/أو تقديم ويمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي يمكن

 .بدفتر شروط نموذجي ملحق بقرار سلطة الضبط إرفاق الترخيص الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص. ويتم

معنوي يريد استغالل خدمة خاضعة  ، انه يلزم كل شخص طبيعي أو 36أما نظام التصريح البسيط، فتنص املادة 

في االستغالل التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط ويلتزم باحترام  لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته

املراد استغاللها،  ل املحددة من طرف سلطة الضبط. ويحدد بتصريح، مضمون مفصل عن الخدمةاالستغال شروط

 .التغطية الجغرافية، التعريفات التي ستطبق على املرتفقين

 

 )تي آس آ(استحداث سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية

األحد، أمام لجنة الّنقل واملواصالت  يمان فرعون، اليومإ عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال هدى

صاالت
ّ
السلكّية باملجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الذي يحـّدد واالت

ّ
قـة ب الّسلكّية وال

ّ
ة املتعل

ّ
البريـد القواعـد العامـ

 تضبط البريد واالتصاال  تضمن العديد من التدابير الجديدة، ومنها إنشاء سلطة و باالتصاالت اإللكترونية. والذي

ة، تكلف بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد و االتصاالت
ّ
 االلكترونية لحساب الدولة االلكترونية مستقل

تطوير و تقديم خدمات البريد و االتصاالت  ويهدف مشروع القانون بحسب الحكومة، إلى تحديد الشروط التي من شأنها

 وف موضوعية و شّفافة و غير تمييزية في مناخ تنافس ّي مع ضمان املصلحةظر  اإللكترونية ذات نوعية، مضمونة في

 .العامة

واالتصاالت اإللكترونية تخضع لرقابة  على نسخة منه، بان نشاطات البريد ”عربي TSA“ ويؤكد نص املشروع الذي يحوز 

 تأمن و سالمة شبكات االتصاال  معايير إنشاء و استغالل مختلف الخدمات، وضمان الّدولة، التي تقوم بتحديد و تطبيق

املنافسة املشروعة بين املتعاملين، و  اإللكترونية، استمرارية و انتظام الخدمات املقّدمة للجمهور، احترام قواعد

رام مبادئ العمومّي، واحت الزبائن، احترام األحكام املقّررة في مجال الّدفاع الوطني و األمن املشتركين و املرتفقين و   تجاه

 خالق و اآلداب العاّمة،األ 
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و  بــاالنفراد باالستعمال الحصري للمجال البريدي وتضطلع الّدولة في إطار ممارسة صالحّياتها املتعلقة بمراقبة البريد

المات كّل ع املتعاملين وفق شروط، وممارسة االحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدّية و  بضمان استغالله من طرف

 .صالحياتها املتعلقـة بمراقبـة االتصاالت اإللكترونية ي األخرى، كما تضطلع الّدولة في إطار ممارسةالّتخليص البريد

 االستقالل املالي ومهام سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية

خصّية
ّ

ة تتمتع بالش
ّ
كلف بالقيام املعنوّية و االستقالل املالي، ت وتنشأ سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية مستقل

شروعة م االتصاالت االلكترونية لحساب الدولة. وتتولى السهر على وجود منافسة فعلية و  بضمان ضبط أسواق البريد و 

 قين،الضرورية لترقية أو استعادة املنافسة في هاتين السو  في سوقي البريد و االتصاالت االلكترونية باتخاذ كّل التدابير 

ر حّق امللكّية، وتتولى تخطيط و تسيي كما تسهر على تجسيد تقاسم منشآت االتصاالت االلكترونية، في ظل احترام

تي منحت لها من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات مع والتخصيص للمتعاملين و مراقبة استعمال
ّ
بذبات في الحزم ال

ّ
 الذ

ظام تخصيصها للمتعاملين وتبليغها بانت تحيين وضعية الذبذبات التي تماحترام مبدأ عدم الّتمييز، إضافة إلى إعداد و 

رقيم و دراسة طلبات األرقام و منحها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات، وإعداد
ّ
 .للمتعاملين مخطط وطني للت

ير خدمات فاالتصاالت االلكترونية و تو  كما تقوم سلطة الضبط بمنح التراخيص العامة إلنشاء و/أو استغالل شبكات

 الشبكات الخاصة وكذا تراخيص تقديم خدمات و أداءات البريد، والفصل في االتصاالت االلكترونية و تراخيص

وطني، النفاذ و تقاسم املنشآت و التجوال ال بين املتعاملين عندما يتعلق األمر بالتوصيل البيني و   تنشأ  النزاعات التي

لقرارات، اآلراء ا ملين و املشتركين، كما تقوم بإعداد و نشر تقرير سنوي، يتضمناملتعا وتسوية النزاعات التي تقوم بين

 .األعمال و التوصيات مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية و سرية

بريد القانونية والتنظيمية املتعلقة السيما بال كما تسهر السلطة على احترام متعاملي االتصاالت االلكترونية لألحكام

مرتفقي  االلكترونية و  واألمن السيبراني، وعلى حماية حقوق املشتركين في خدمات االتصاالت ت االلكترونيةواالتصاال 

 .املشتركين البريد، و وضع إجراءات تحدد كيفية معالجة شكاوى 

ل أجهزة سلطة الّضبط من مجلس ومدير عاّم. ويتشكل مجلس سلطة الضبط
ّ
( أعضاء من بينهم 7من سبعة ) وتتشك

 من الوزير األول. يتم اختيار األعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم يعينهم رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح رئيس

 .واحدة ( سنوات قابلة للتجديد مرة4التقنية، القانونية واالقتصادية لعهدة أربعة )

 

 
 )واج(سكن: إطالق صيغة جديدة موجهة للكراء قريبا 

سيتم قريبا إطالق صيغة سكنية جديدة موجهة للكراء قصد تنويع العرض وتلبية الحاجيات في السوق العقاري، 

 السكن والعمران واملدينة عبد الوحيد طمار. وزير  حسبما أعلنه اليوم األحد

 تنويع العرضوأوضح السيد طمار على أمواج اإلذاعة الوطنية، أن السوق االيجاري سيكون محل تفكير ودراسة بغرض 

لتنويع العرض في مجال قسام التي من شانها تقديم اإلضافة ، مضيفا أن قطاعه يعمل على دراسة كل األالسكني

 .السكن

وأضاف في هذا السياق، أن السوق االيجاري في الدول األخرى يستوعب جزء كبيرا من الطلب، معبرا عن عزمه على 

 سمح للمواطن اختيار الصيغة األنسب له وفقا لدخله.تنويع الصيغ السكنية بشكل ي

و"ستكون هذه الصيغة الجديدة املوجهة للكراء األكثر مالئمة بالنظر لألعباء املخففة الخزينة العمومية"، حسب 

 سيكون ثريا من حيث البرامج السكنية". 2018تصريحات الوزير الذي أكد أن "عام 

http://ar.aps.dz/economie/48477-2017-10-14-16-45-50
http://ar.aps.dz/economie/48466-2017-10-14-12-16-19
http://ar.aps.dz/economie/48466-2017-10-14-12-16-19
http://ar.aps.dz/economie/48466-2017-10-14-12-16-19
http://ar.aps.dz/economie/48466-2017-10-14-12-16-19
http://ar.aps.dz/economie/48466-2017-10-14-12-16-19
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بشروط جديدة مع  2018، كشف الوزير أنه سيتم بعثها في 2012علقة منذ وعن صيغة السكن الترقوي املدعم، امل

 ضمانات اكثر بهدف تنويع العرض واالستجابة للطلب.

 ومن شأن هذه الصيغة الحصول على سكن مع تخفيف الضغط على الصيغ األخرى املوجهة للطبقة املتوسطة، على

 .غرار البيع باإليجار "عدل"

غير أن إعادة إدراج السكن الترقوي املدعم في قائمة الصيغ السكنية املعتمدة من طرف الوزارة يتطلب مجموعة من 

 الضمانات واآلليات التي تسمح بتفادي "أخطاء املاض ي"، يضيف السيد طمار.

معمق ملا أنجز في إطار هذه الصيغة في السنوات املاضية و تحديد النقائص وأبرز من جانب آخر، ضرورة القيام بتقييم 

 قصد معالجتها وإيجاد التصحيحات املالئمة للوضعية قبل العمل بها من جديد.

"البد من تصفية ملف الترقوي املدعم من كل النقائص والسلبيات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميد 

لوزير الذي كشف عن القيام بسلسة من االجتماعات بدائرته الوزارية ضمت خبراء و الصيغة"، حسب تصريحات ا

 مسؤولين لبحث شروط إعادة إطالق السكن الترقوي املدعم وفق شكل جديد.

على إطالق جميع املشاريع التي  2018قطاعه سيعمل خالل عام  وأن السكن يبقى "أولوية للدولة"وأكد السيد طمار ان 

 الف وحدة. 320لم تنطلق بعد والبالغ عددها 

 كما جدد احترام الدولة بكل التزاماتها وان جميع األشخاص الذين تحصلوا على أمر بالدفع سيتحصلون على سكناتهم.

ألف إعانة في إطار  80البيع باإليجار "عدل" ومنح  الف وحدة بصيغة 120ي ينتظر أطالق 2018وخالل العام املقبل 

 الف وحدة مسجلة في هذا العام بصيغة الترقوي املعدم. 70السكن الريفي إلى جانب 

وفي رده على سؤال حول طعون مكتتبي "عدل"، قال الوزير بأن جميعها قد عولجت، مضيفا بأن صفحة وزارة السكن 

 واطنين على انشغاالتهم في مجال السكن.على الفيسبوك تبقى مفتوحة إلجابة امل

 

 )واج(  تعيين رشيد نديل رئيسا مديرا عاما لشركة نفطال

طية فمديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع املنتجات الن  رئيسا السيد رشيد نديلتم اليوم األحد تنصيب 

 طرف مجلس إدارة املؤسسة ,حسبما أفادت به مؤسسة نفطال في بيان لها.  )نفطال( و ذلك من

وتم حفل تنصيب الرئيس املدير العام لنفطال بحضور رئيس مجمع سوناطراك لشركات تثمين املحروقات السيد 

ياء السيد حمو طواهرية, واألمين العام البترول والغاز والكيم  لعمال  للفدرالية الوطنية  يوسف ساس ي , واألمين العام

 ملؤسسة "نفطال" السيد لزهر عجرود إضافة إلى جمع من اطارات املؤسسة.   للنقابة الوطنية

 نفطال خلفا للسيد حسين ريزو.  ملؤسسة  للتذكير, كان السيد نديل قد عين شهر مايو املاض ي مديرا عاما بالنيابة

الدور   واالجتماعية ملؤسسة نفطال كما أبرزوا  املتدخلين على األبعاد االقتصادية وخالل حفل التنصيب, ركز العديد من

 مرافقة الديناميكية االقتصادية الوطنية.   االستراتيجي املحوري للمؤسسة في

 الطاقة و الرئيس املدير العام ملجمع  عن تقديره الكبير للسلطات العليا للبالد و وزير  من جانبه عبر السيد نديل

على راس "نفطال", موضحا أن التحديات الرئيسية للمؤسسة تتمثل   سوناطراك للثقة التي وضعت في شخصه بتنصيبه

طلب في ال  "ضمان الوفرة وبدون تذبذب لحاجيات السوق الوطنية من املنتجات النفطية و تلبية  خاصة في العمل على

 لفائدة الزبون".  ودة عاليةكل الظروف و في جميع مناطق الوطن ووضع نظام خدماتي بج

للمؤسسة من   كما أكد من جهة أخرى أن كل اإلمكانيات البشرية واملادية متوفرة من أجل تحقيق األهداف املسطرة

 طرف السلطات العمومية الوصية , ومجمع سوناطراك. 

http://ar.aps.dz/economie/48330-2017-10-10-12-23-32
http://ar.aps.dz/economie/48330-2017-10-10-12-23-32
http://ar.aps.dz/economie/48330-2017-10-10-12-23-32
http://ar.aps.dz/economie/48321-2017-10-10-08-34-39
http://ar.aps.dz/economie/48321-2017-10-10-08-34-39
http://ar.aps.dz/economie/43896-2017-06-01-07-49-57
http://ar.aps.dz/economie/43896-2017-06-01-07-49-57
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ت على شهادة الدراسامتحصل   و كان السيد نديل قد شغل سابقا منصب املدير التنفيذي للمالية بمؤسسة نفطال 

 أطفال. 5العليا في املالية واالقتصاد والحقوق من جامعة أكس أون بروفنس بفرنسا, وهو متزوج وأب ل 

 

 )واج(األراض ي الفالحية "خط أحمر" ألنها ملك للدولة و يجب حمايتها من االنتهاكات 

األحد بالبليدة أن األراض ي الفالحية "خط أحمر"  أكد األمين العام لالتحاد العام للفالحين الجزائريين محمد عليوي يوم

 ألنها ملك للدولة، و ال يمكن التنازل عنها و يجب حمايتها من جميع أشكال االنتهاكات كزحف االسمنت.

وأوضح السيد عليوي في تصريح للصحافة على هامش انطالق الطبعة األولى للصالون الوالئي للمرأة الريفية بمناسبة 

ملك للدولة و ال يمكن التنازل عنها ألي كان، بل يمكن  "األراض ي الفالحيةالعالمي للمرأة الريفية، أن إحياء اليوم 

اريع سكنية يها مشاستغاللها عن طريق االمتياز في القطاع الفالحي و يجب حمايتها من جميع أشكال االنتهاكات كبناء عل

 و طرقات و مصانع" .

وأشار املتحدث إلى أن" تنظيم منح األراض ي عن طريق االمتياز يتم في إطار دستوري، و إذا لم يتم استغاللها لسبب ما، 

كندرة املياه و قلة املردود و عدم الخدمة تحول إلى نشاطات لها عالقة بالقطاع الفالحي كغرف التبريد والتخزين أو 

 اتل ليكون بإمكان أصحابها االستفادة من االمتيازات املمنوحة، على غرار القروض املالية".املش

و كشف ذات املسؤول أن وزير العدل حافظ األختام أعطى تعليمات للنواب العامين تقض ي برفع دعوات قضائية ضد 

عطاها الحماية و الرعاية" و استغاللها كل استغالل لألراض ي الفالحية في مشاريع خارج القطاع، ألن رئيس الجمهورية "أ

 في غير مجالها أمر "مرفوض دستوريا" .

استغالل األراض ي ضد كل من يحاول  -كما "قال-كما دعا السيد عليوي البرملان بغرفتيه للعمل على "قطع الطريق" 

 ثروات الطبيعية النباتية و الحيوانية، باعتبارها "مكسبا" ال يمكن التنازل عليه.و ال الفالحية

 املزارع ألصحاب املستثمرات أو  وبخصوص عقود االمتياز العالقة بسبب وفاة أصحابها أو ملشاكل بين الورثة أو بالنسبة 

الذين انتقلوا إلى مناطق أخرى،أفاد السيد عليوي بأن "مديريات أمالك الدولة هي من تفصل في هذه املسألة، ألنها 

 ليست من صالحيات وزارة الفالحة و ال الديوان الوطني لألراض ي الفالحية".

و الطماطم في االسواق صرح املتحدث ان "حل املسألة من صالحيات وزارة التجارة  فاع أسعار البطاطابالنسبة الرتو 

لتنظيم السوق"، مشددا في هذا السياق على أنه "ال يوجد تنظيم في األسواق، حيث أن في شهري يوليو و أغسطس 

 لهذا".  جةكانت الطماطم بثالثة أو أربعة دنانير و الفالح تحمل خسائر كبيرة نتي

من جهة أخرى، و فيما يتعلق بعدم تساقط األمطار إلى حد اآلن أعلن نفس املصدر انه "راسل وزير الشؤون الدينية و 

 األوقاف كتابيا إلقامة صالة االستسقاء عبر مساجد الوطن تضرعا إلى هللا إلنزال الغيث في انتظار تلبية هذا املطلب".

سنة و من مصلحتنا انشاء املزيد من السدود و اآلبار  15ا في اإلمطار منذ أكثر من كما أشار إلى أن بالدنا تعرف شح

باملائة من األراض ي الفالحية في  85إلى  80للتصدي لهذه الوضعية و توسيع مساحة األراض ي املسقية، الفتا إلى أن 

 الجزائر تعتمد على مياه األمطار.

 

 )النهار أونالين(دينارا للكيلوغرام بداية من هذا األسبوع 50البطاطا بـ

 بعد إغراق السوق بمليون قنطار كانت مخزنة في املستودعات.. عليوي للنهار

 ألف طن والجني ينطلق في نوفمبر 500إنتاج وطني بمليون و

دينارا للكيلوغرام  50من املئة لتصل إلى  50ستعرف أسعار منتوج البطاطا، بداية من هذا األسبوع، انخفاضا بنسبة 

 .الواحد

http://ar.aps.dz/economie/48224-2017-10-07-16-57-45
http://ar.aps.dz/economie/48224-2017-10-07-16-57-45
http://ar.aps.dz/economie/48442-2017-10-13-08-08-45
http://ar.aps.dz/economie/48442-2017-10-13-08-08-45
http://ar.aps.dz/economie/48442-2017-10-13-08-08-45
http://ar.aps.dz/economie/48380-2017-10-11-08-20-54
http://ar.aps.dz/economie/48121-2017-10-04-17-48-39
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بعد تفعيل االتفاق الذي جرى بين وزارة الفالحة والتنمية الريفية والفيدرالية الوطنية ملنتجي هذه املادة واسعة 

 .االستهالك

لريفية ا الوطني للفالحين في اتصال مع النهار، إن إقرار وزارة الفالحة والتنمية ام لالتحادقال محمد عليوي، األمين الع

 .املضاربة بإخراج كمية مليون قنطار من البطاطا بداية من يوم أمس، سيقض ي على

 50من املئة، حتى يصل املنتوج إلى املستهلك بـ 50بنسب متفاوتة تصل إلى  كما سيعمل على تخفيض أسعار هذا املنتوج

 .دينارا للكيلوغرام الواحد بداية من هذا األسبوع

 دينار، حيث ارتفع السعر كون املنتوج الذي يباع في األسواق غير موسمي، 100بـ علما أن األسعار املتداولة حاليا تقدر 

 .الجاري  في جني املحاصيل سينطلق نهاية أكتوبر  -ئماحسب عليوي دا-وأن شروع الفالحين 

 نوفمبر الداخل، مشيرا إلى أن أولى عمليات جني للمحصول ستكون بالواليات ويستمر إلى غاية األسابيع األولى من شهر 

 .الساحلية، لتنقل فيما بعد إلى الواليات الجنوبية على غرار والية الوادي

خراج إ الفيدرالية الوطنية ملنتجي البطاطا، في اتصال مع النهار، بأن الشروع في ئيسومن جانبه، أفاد أحسن قدماني، ر 

 .كميات البطاطا بداية من يوم أمس األحد

 الوزارة األسبوع املاض ي، في انتظار الشروع في جني املحاصيل عبر مختلف كان بفضل االتفاق الذي جرى بينهم وبين

 .ألف طن الوطني للمنتوج سيصل إلى مليون وخمسمئةواليات الوطن، مؤكدا أن حجم اإلنتاج 

لعام ا الريفية، عبر بيان لها، أنه وفي إطار ضبط شعبة البطاطا املوجهة لالستهالك وقد أعلنت وزارة الفالحة والتنمية

 .بغية املحافظة على استقرار السوق 

االستهالك، وأشارت إلى أن اإلنتاج الوطني قنطار من هذه املادة واسعة  تقرر بداية من يوم أمس األحد، إخراج مليون 

 .على تموين السوق على مدار سنة ، األمر الذي ساعد2016مليون طن عام  4.8إلى  2009مليون عام  2.6ارتفع من  قد

 

 

 
 )الخبر( "الفرن العالي ينطلق رسميا في إنتاج الفوالذ "املنصهر

بمركب الحجار في عنابة، في اإلنتاج الفعلي للفوالذ  2   كشف مصدر محلي، عشية اليوم، عن شروع الفرن العالي رقم

رن تي شملت تجهيزات الفالتعطالت و األعطاب التقنية ال  " املنصهر" و تحويله إلى الوحدات اإلنتاجية بعد سلسلة

 سبتمبر املاض ي. 24العالي منذ تاريخ 

في السكة الصحيحة لتزويد الوحدات اإلنتاجية بالفوالذ املنصهر تم  02وذكرت مصادرنا ، ان وضع الفرن العالي رقم  

" املولدات   رحلي لملبتصحيح التقنيين املحليين العاملين بالفرن العالي لألخطاء الفنية املسجلة على مستوي االستغالل ا

 مليون سنتيم.150" املستخدمة في حرق وصهر الفوالذ الذي يفوق سعر الوحدة من هذه املولدات 

سيمكن إدارة مركب الحجار من العودة التدريجية   02ان التشغيل الصحيح للفرن العالي رقم   واضافت مصادرنا، 

تقنية و الصعوبات ال  ئح املعدنية و الفوالذ املعد للبناء لتجاوز لإلنتاج الفعلي للمواد الفوالذية املسطحة من الصفا

 . 02االعطاب املتتالية التي تواجه إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 

  

أيام من محاولة تشغيل العمال و التقنيين العاملين بمركب  10ما أدى إلى تسجيل صفر إنتاج من الفوالذ بعد قرابة 

يوما، على خلفية وضع  15إعادة تشغيل الفرن العالي، بعد رحلة توقفات دامت أكثر من الحديد و الصلب بالحجارفي

سبتمبر املاض ي في حالة " اليقظة " للسماح لعمال الفرن العالي و الوحدات  05السلسلة اإلنتاجية للمركب منذ تاريخ 
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ة و وارد املائية املمونة للوحدات اإلنتاجياإلنتاجية القيام بعمليات الصيانة الدورية للتجهيزات، باإلضافة إلى شح امل

 باملياه الضرورية للنشاط اإلنتاجي للمصنع.  02خصوصا الفرن العالي رقم 

، كلفت اإلدارة خسائر 02وذكرت مصادرنا، أن االعطاب املتكررة على مستوي السلسلة اإلنتاجية للفرن العالي رقم  

مليون سنتيم إجمالي  500بقيمة مليار و   مختصة في " صهر الفوالذ "مولدات    10  مادية فادحة بسبب إتالف قرابة

 الخسارة املسجلة في استهالك قطع الغيار .

مولد الذي يعمل به الفرن العالي  24تشغيل الفرن العالي مر على إعادة التشغيل التدريجي ل   ذكرت مصادرنا، أن 

العادية أكثر من أسبوع ، باإلضافة إلى استهالك أسبوع أخرى في إزالة الشوائب املنصهرة من ويستغرق وضعه في الحالة 

الدفعة األولي من الفوالذ السائل املوجهة إلى الوحدات   الفرن العالي ، التي ستسمح لعمال للفرن في التخلص و طرح

 اإلنتاجية وهي املرحلة االخيرة.

 

 

 مالية /بنوك /تأمينات 
 )النهار أونالين(!أشهــــر 8مليون ماالدي في  12الجزائريون استفادوا من 

 مليار دينار.. وقطاعا التربية والصحة في املقدمة 127كّبدت الخزينة 

 رضية مغشوشة سجلت خالل نفس الفترةمليون عطلة م 1.2قرابة 

عطلة مرضية خالل سنة على مستوى صندوق الضمان االجتماعي تم رفض  مليون يوم 15دفع الجزائريون ما يعادل 

 .منها بسبب التحايل والغش من املئة 10

والصحة القائمة  ، أين يتصدر قطاعا التربية2017األشهر األولى لسنة  مليون يوم عطلة مرضية خالل 12في حين أودع 

 .أكبر عدد من العطل املرضية بتسجيل

للضمان االجتماعي، الدكتور محي الدين واڤنوني، بأن العطل املرضية التي  وأكد املدير العام املساعد للصندوق الوطني

 12األولى من السنة الجارية  مليون عطلة مرضية، وقد بلغت خالل السداس ي 15إلى الصندوق سنويا تقارب  تصل

 .مليون يوم عطلة مرضية

بأن عمال قطاعي التربية « النهار»عطلة مرضية، حيث كشفت مصادر لـ مليون يوم 14إلى  2016في حين وصلت سنة 

 .يتصدرون قائمة مودعي هذه العطل املرضية والصحة

 .ييربآالف املال  إن عدد العطل املرضية فاق كل التوقعات وحجم التعويضات يعد« النهار»وقال واڤنوني في تصريح لـ

 العطل املرضية والتدقيق في صحتها وأحقيتها للتعويض بغرض تخفيف حجم األمر الذي استدعى تشديد الرقابة على

 .التعويضات ووقف العطل املرضية املزيفة

 .الجارية مليار دينار للعطل املدفوعة خالل السداس ي األول من السنة 127مشيرا إلى أن املبالغ املرصودة للتعويض بلغت 

أوت املاض ي. وأضاف محدث النهار بأن الحكومة الجزائرية قامت  31ألف وصفة طبية إلى غاية  39مؤكدا تعويض 

 .الديون مع نظيرتها الفرنسية، والتي تخص الضمان االجتماعي بتصفية جميع

بأنه ال مبرر للفرنسين من أجل العودة للحديث عن قضية « وجورنان قهوة»حيث قال خالل نزوله ضيفا على حصة 

فت خزينة الصندوق  الديون،
ّ
 .2015في  مليار دينار  167مشيرا إلى أن مسألة التعويض بشكل عام كل

 .أشهر األولى من السنة الجارية 8مليار دينار لتعويض الـ 127، فيما تم رصد 2016مليار دينار سنة  183قبل أن ترتفع إلى 

 عيادة خاصة 19التعاقد التي أبرمها الصندوق مع األطباء، إلى تعاقده مع  وأشار واڤنوني محي الدين، بخصوص عمليات

 .آالف صيدلي 10وأكثر من 
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، مشيرا «الشفاء»صيدلي جراء عمليات تعويض األدوية التي تتم عبر بطاقات  مدينة ألي« كناس»خزينة  نافيا أن تكون 

 .أوت املاض ي 31ألف وصفة طبية إلى غاية  39تعويض  إلى

 الشيخ نسيم بوعافية إمام مسجد عقبة بن نافع بميلة لـلنهار

 س بالباطلمنح عطلة مرضية بغير مبرر شهادة زور وتعويضها أكل ملال النا

ابن نافع في والية ميلة، إن العطل املرضية التي ال تعكس حقيقة  قال الشيخ، نسيم بوعافية، إمام مسجد عقبة

اعتبار أن هذه الوثيقة  الصحية لصاحبها، تعد بمثابة تزوير وقول زور من قبل الطبيب الذي حررها، على الوضعية

 .شهادة في حد ذاتها

فسيكون األمر أكل ملال الناس بالباطل. وأضاف الشيخ في اتصال مع  دة بهدف التعويضوفي حال أودع املعني الشها

 .أمس، بأن الشهادة املرضية ال تختلف عن أي شهادة أخرى  ،«النهار»

 أكل ملال الناس بالباطل، فهي شهادة زور نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عنها وفي حال كانت مخالفة للواقع أو تعمد بها

 .«أال وشهادة الزور»ه في قول

الحصول على شهادات ألكل مال الناس بالباطل، داعيا األطباء إلى التحري  وحذر الشيخ من تعمد اللجوء لألطباء بغرض

 .ذلك وعدم تحرير شهادات زور في هذا الشأن في

ة صبح بذلك الوثيقتعويض أيام غيابه من قبل الضمان االجتماعي، لت إال في حال تأكيد طالب الوثيقة عدم محاولة

 .ترخيص بالتوقف عن العمل ليوم أو يومين بدافع الضرورة بمثابة

 .في حال عدم تمكنه من الحصول عليها من قبل إدارة العمل

وقال الشيخ إن هذه األحكام تنطبق على الطبيب محرر الشهادة املرضية الذي يكون شاهد زور في حال تعمد منحها 

 .لشخص ال يستحقها

وهو متوقف عن العمل من أجل السياحة أو الراحة بغطاء العطلة املرضية،  سبة للعامل الذي يطلب التعويضوكذا بالن

 .التأمين حالل، يقول الشيخ يكون ذلك بمثابة أكل مال الناس بالباطل، وهذا إذا ما سلمنا جدال بأن حيث

 
 "تبقى القيمة املالية "اللغز األكبرفيما 

 )الشروق أونالين(بوتفليقة يمنح الحكومة الضوء األخضر لطبع النقود

ساعة  72منح الرئيس بوتفليقة الضوء األخضر لحكومة أحمد أويحيى، للشروع في طبع األوراق النقدية، وذلك بعد  

رخص للخزينة العمومية  مكرر من قانون  45فقط من مصادقة البرملان على تعديل املادة 
ُ
القرض والنقد التي ت

 .سنوات 5باالقتراض من البنك املركزي ملدة 

تم اعتماد التعديل املقترح على قانون القرض والنقد، بصفة رسمية، ووقع بوتفليقة قرار دخوله حيز التطبيق بإصداره 

ل هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي من الجريدة الرسمية، حيث يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخو  57في العدد 

سنوات، بشراء مباشرة عن الخزينة، السندات املالية التي تصدرها هذه األخيرة من أجل املساهمة على وجه  5وملدة 

 .الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدين العمومي الداخلي، تمويل الصندوق الوطني لالستثمار

قانون، تنفذ هذه اآللية ملرافقة تنفيذ برنامج اإلصالحات الهيكلية االقتصادية وامليزانية والتي ينبغي وحسب تعديل ال

أن تفض ي في نهاية الفترة إلى توازنات في خزينة الدولة، توازن ميزان املدفوعات وتحدد آلية تنفيذ هذا الحكم من طرف 

 .الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم

ن قرار الحكومة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، قد أثار جدال واسعا، وعرف مقاومة من طرف املعارضة وبالرغم من أ

في املجلس الشعبي الوطني، لكن الحكومة نجحت في نهاية املطاف بتمريره على غرفتي البرملان بفضل مساعدة نواب 
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املقترحة على القانون سواء تلك املتعلقة  6ر تعديالتهم الـاألحزاب املوالية للسلطة، في حين فشل نواب املعارضة في تمري

بإلغاء التمويل التقليدي أو تخفيض مدة تطبيقه إلى سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أو التأطير القانوني 

 .والتشريعي للمصارف اإلسالمية

بعها، وقال وزير املالية، عبد الرحمان وترفض الحكومة لحد الساعة الكشف عن حجم القيمة املالية التي سيتم ط

راوية، في آخر ندوة صحفيه له، إن الجهاز التنفيذي لم يضبط بعد حجم الكتلة النقدية التي سيتم طبعها من قبل 

البنك املركزي، مؤكدا: "أن تحديد القيمة غير ممكن حاليا لكون السنة املالية لم تنته بعد، وسيعلن عن كل الخطوات 

مليار دينار على مدار خمس سنوات، غير صحيح،   570ملناسب". مشيرا إلى أن الحديث عن طبع ما قيمته في الوقت ا

 .2017موضحا أن هذا الرقم يمثل عجز امليزانية لسنة 

وتعهدت الحكومة بأن لجوءها إلى التمويل غير التقليدي لن يكون بغرض االستهالك، وال عالقة لهذا القرار بشراء السلم 

حصن 2019اعي أو رئاسيات االجتم
ُ
، وإنما من أجل استحداث مصادر تمويل غير تقليدية جديدة للخزينة العمومية ت

 .الجزائر من اللجوء إلى االستدانة الخارجية

قانون القرض والنقد، بأن كل املساهمات التي اتخذتها الجزائر   وفي التبريرات التي ساقها الجهاز التنفيذي، ملراجعة

بقى الخزينة بالنسبة ملواجهة ال
َ
صدمة الخارجية الحادة الناجمة عن تراجع األسعار في السوق العاملية للمحروقات، ت

وبالرغم من اجتهادات الوزير األول، أحمد أويحيى، في تبرير هذا .مليار دينار 500في حاجة إلى تمويل يفوق  2017لسنة 

حقق هذا القرار التجاوب املأمول لدى الخبراء وحتى الطبقة املخرج والتخفيف من وطأة طبع األوراق النقدية، لم يُ 

السياسية وعبروا عن تخوفاتهم من تداعياته على ارتفاع حجم التضخم وانهيار آخر لقيمة الدينار الذي فقد قيمته، 

 يحيث ستكون لها آثار سلبية في املستقبل حسب بعض خبراء االقتصاد، بالنظر للوضعية االقتصادية الصعبة الت

 .تعيشها البالد

 

 

 
 ضريبة الثروة ترعب املليارديرات وتنعش تجارة الخزائن املصفحة

 )واج(دج 20400التهاب تاريخي لسوق "الدوفيز" واليورو يبلغ عتبة 

دينار  20400شهد سوق العملة الصعبة الواقع قرب املسرح الجهوي ارتفاعا قياسيا لليورو أمام الدينار حيث قفز إلى 

يورو في سابقة هي األولى من نوعها منذ نشأة سوق التداول بالعملة الصعبة في السوق السوداء  100بل الـجزائري مقا

في استمرار لحالة انهيار العملة الوطنية. وأكد عدد من التجار أن االرتفاع يبدو غير منطقي من الناحية التجارية 

العرض بعد انتهاء موسم العطل والحج العاملين األساسيين واالقتصادية وال يخضع للتداول العادي املبني على الطلب و 

 .دينار جزائري  22.000اللذين يتحكمان في سعر الشراء والبيع حيث بلغ سعر الشراء 

وحسب تحريات قصيرة أظهرت النتائج أن السبب الرئيس هو قانون القرض الجديد الذي ترك مخاوف لدى عامة 

اليورو أو الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم املالية، في حين أشار آخرون إلى أن  الناس من التضخم ما دفعهم إلى شراء

ترسيم ضريبة على الثروة دفع الكثيرين لسحب أموالهم من البنوك و تعويض ذلك باالدخار   عزم الحكومة الجزائرية على

ت عدد كبير من التجار وأرباب التقليدي في البيوت، وال أدل من ذلك هي ظاهرة ندرة الخزائن املصفحة بسبب تهاف

األموال على اقتنائها لتخزين أموالهم، ولوحظ أن ارتفاع الطلب على الخزائن املصفحة واملشفرة ارتفع بشكل مطرد ما 

 .خلف حالة ندرة ونفاد في السوق إزاء ارتفاع الطلبيات
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االوسط و اسيا  شرق راوية يتطرق الى موضوع التعاون و تمويل االستثمارات مع مدير قسم ال

 )واج(  الوسطى لصندوق النقد الدولي

محادثات بواشنطن مع مدير قسم الشرق االوسط و اسيا الوسطى   أجرى وزير املالية السيد عبد الرحمان راوية

ذه و ه  جهاد عزور حيث تطرق معه الى موضوع تمويل االستثمار وآفاق التعاون بين الجزائر لصندوق النقد الدولي، 

 ؤسسة املالية الدولية.امل

 ي.االقتصاد الجزائر النقد الدولي حول   كما تمحورت املحادثات التي دارت بين وزير املالية الجزائري و مسؤول صندوق 

 يديالتمويل غير التقلللجوء الى وفي هذا الصدد استعرض السيد راوية اخر تطورات الوضع االقتصادي التي اقتضت ا

 املنتج.   من اجل مواجهة عجز الخزينة و تمويل االستثمار

 كما تطرق الوزير مع مدير قسم الشرق االوسط و اسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي الى وضعية و افاق التعاون بين

 الجزائر و صندوق النقد الدولي.

ة الدولي الى التعاون في املجاالت املتعلق  وأشار املسؤول الجزائري خالل لقاءاته العديدة مع مسؤولين في صندوق النقد

الجباية املحلية و تحصيل الضرائب و تسيير امليزانية و الخزينة و عصرنة   باختصاص الصندوق سيما في ميدان تطوير

 الجمركية.   االدارة

أما فيما يتعلق بمشاركته في االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي، فتجدر االشارة الى ان وزير 

 العرب و األفارقة مع رئيس مجمع البنك العالمي.   املالية قد شارك في اجتماع املحافظين

ملنطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا مع   البنوك املركزية كما شارك السيد راوية في اجتماع وزراء املالية و محافظي

 كريستين الغارد.   املديرة العامة لصندوق النقد الدولي

العالمي لسياسات النمو التي   كما تمحورت تلك اللقاءات ايضا حول دعم مؤسسات صندوق النقد الدولي و البنك

 تبنتها دول املنطقة.

 

 )واج(نون في الجريدة الرسميةتمويل غير تقليدي: صدور القا

 .للجريدة الرسمية 57العدد الذي صادق عليه البرملان مؤخرا في القانون الجديد للنقد والقرض صدر 

مكرر والتي تنص  45املتعلق بالنقد والقرض، من خالل إدراج املادة  2003ويعدل ويتمم هذا القانون األمر الصادر في 

التنفيذي بشكل على أنه "بغض النظر عن كل حكم مخالف، يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز 

للسندات املالية التي تصدرها هذه األخيرة من أجل املساهمة   ،وملدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة استثنائي،

http://ar.aps.dz/economie/48411-2017
http://ar.aps.dz/economie/48361-2017-10-10-17-06-34
http://ar.aps.dz/economie/48356-2017-10-10-16-42-33
http://ar.aps.dz/economie/48356-2017-10-10-16-42-33
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017057.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017057.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017057.pdf
http://ar.aps.dz/economie/48361-2017-10-10-17-06-34
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ي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العموم

 لالستثمار".

ووفقا لهذه املادة الجديدة، "تأتي هذه اآللية ملرافقة تنفيذ برنامج اإلصالحات الهيكلية االقتصادية وامليزانية والتي ينبغي 

 ميزان املدفوعات".  أن تفض ي في نهاية الفترة املحددة كأقص ى حد إلى توازنات خزينة الدولة و توازن 

"تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم"، حسب ذات املادة من و

 نص القانون.

ويهدف هذا التمويل إلى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، وعلى وجه 

،وسندات الخزينة الصادرة مقابل شراء  2016تي صدرت عام الخصوص سندات القرض الوطني من اجل النمو ال

كتعويض عن الفارق بين سعر الوقود املستورد  لفائدة سوناطراك الدين البنكي لسونلغاز وسندات الخزينة الصادرة

 وسعر مياه البحر املحالة.

التمويل غير التقليدي للخزينة بتزويد الصندوق الوطني لالستثمار عند الحاجة، بموارد في إطار مساهمات  كما يسمح 

 الدولة في االستثمارات أو التمويالت طويلة املدى لبرامج االستثمار العمومي.

ليا حيث تم ة، طابعا انتقاوتكتس ي هذه األداة غير التقليدية التي تهدف إلى تعبئة و حشد موارد مالية استثنائية للخزين

 تحديد فترة تطبيقها بخمس سنوات.

و موازناتية هيكلية ستكلل عند نهاية فترة تطبيقها يترافق اللجوء إلى هذه اآللية مع برنامج إصالحات اقتصادية و 

)توزان خزينة الدولة وميزان املدفوعات( وذلك بفضل ترشيد النفقات   ية واملالية الكليةباستعادة التوازنات االقتصاد

 العمومية وتحسين مستوى املداخيل الجبائية.

 

 تجارة 
 )واج(مليون قنطار من البطاطا املخزنة لتموين السوق  1وزارة الفالحة تفرج عن 

( مليون قنطار 1ي عن الشروع يوم األحد في عملية إخراج واحد )أعلنت وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحر 

 لتموين السوق ي حسب ما علم في بيان لها. من البطاطا املخزنة 

و التي تدخل في إطار جهود الرامية إلى   2017نوفمبر  -و اوضح نفس املصدر انه تم إطالق هذه العملية لفترة أكتوبر 

للحوم للخضر و ا  ون في مجال التخزين املؤطرين من طرف الديوان الوطني املنهيتنظيم شعبة البطاطا عبر املتعامل

 )أونيالف( .

إلى   2009مليون طن في   2ر6في اإلنتاج الوطني من املادة ،حيث انتقل من   وحسب الوزارة فقد تم تسجيل نمو

 .2016مليون طن في سنة   4ر8

ضل مدار السنة ي وذلك بف  )البطاطا( عل مستوى السوق الوطني على  جو قد سمح هذا النمو في اإلنتاج بتوفير "املنتو 

 جهود املنتجين وتأطير السلطات العمومية املختصة والدعم املالي الذي تمنحه الدولة " يضيف البيان.

نوات بضع س  منذ  بادرت إلى إنشاء جهاز تخزين البطاطا  وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري قد  و كانت

 املوجهة لالستهالك .  بهدف تحقيق استقرار في تموين السوق والحفاظ على مداخيل منتجي البطاطا

هكتار حاليا  150.000إلى أكثر من  2009  هكتار في105.000  املساحة املخصصة إلنتاج البطاطا ارتفعت من  للعلم فان

 .2019( ماليين قنطار في افاق 6ستة ) إلى  االنتاج الوطني من هذا املنتوج  .و ينتظر ان يصل

http://ar.aps.dz/economie/48329-2017-10-10-12-12-24
http://ar.aps.dz/economie/48279-2017-10-09-12-00-29
http://ar.aps.dz/economie/48279-2017-10-09-12-00-29
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 )واج(املدير العام ملجمع سوناطراك مرتاح لتقدم أشغال مصفاة الجزائر العاصمة 

أعرب الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك، عبد املومن ولد قدور، عن ارتياحه بخصوص وتيرة تقدم أشغال تجديد 

 لمجمع .مصفاة الجزائر العاصمة، حسبما كشف عنه بيان ل

خالل زيارة عمل و تفقد قادته أمس السبت إلى هذه املنشأة النفطية املتواجدة ببراقي ) جنوب العاصمة( برفقة   و

وتيرة   إطارات من مجمع سوناطراك، هنأ السيد ولد قدور، الفرق القائمة على هذا املشروع التي تمكنت من دفع

 ملصدر.األشغال في غضون األسابيع األخيرة، يضيف نفس ا

ع كل لرف  كما طمأن السيد ولد قدور، املسؤولين القائمين على املصفاة عن " استعداده التام و كذا كل إطارات املجمع

 العقبات التي يمكن أن تعيق األشغال ،و ذلك بهدف إتمام هذه املنشأة اإلستراتيجية و تسليمها في أقرب اآلجال".

مليون طن/سنويا،  1ر18طن/سنويا إلى  737.000يت الوقود حيث سترتفع من للتذكير ستتعزز قدرة إنتاج املحطة من ز 

مليون طن، في حين ستقفز قدرة إنتاج  1ر3طن/سنويا حاليا إلى  400.000من   أما قدرة اإلنتاج للبنزين فستنتقل

 طن/سنويا. 270.000طن/سنويا إلى  88.700املصفاة من غاز البترول املميع من 

 باملائة. 73  تخزين الوقود لترتفع بـكما ستتعزز قدرات 

، كما سيتم عن قريب إطالق مناقصات انجاز 2018و من املرتقب أن يدخل املشروع حيز الخدمة مع بداية 

 ماليين طن سنويا. 5تكرير النفط بحاس ي مسعود و تيارت التي ستبلغ طاقة إنتاج كل واحدة منها   محطات

، علما أن 2021حيز الخدمة بتحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود ابتداء من و ستسمح كل هذه املحطات بعد دخولها 

 ( مليار دوالر من الوقود.1ما قيمته أكثر من واحد )  الجزائر تستورد حاليا

 15  مليون طن سنويا، مقابل استهالك إجمالي يقدر بـ 11ر5  و بحسب األرقام، تبلغ طاقة إنتاج الجزائر حاليا من الوقود

 مليون طن عن طريق االستيراد. 3ر5يتم سد العجز املقدر بـ   طن سنويا، في حينمليون 

 

 

 
 

 تعاون وشراكة  
 

 

التونسية و بعض غرف التجارة و -قسنطينة: إبرام اتفاقيات بين الغرفة التجارية الجزائرية

 )واج( الصناعة لشرق البالد

ة الغرفة التجارية الجزائرية التونسية و بعض غرف التجار  شراكة بين  تم التوقيع يوم السبت بقسنطينة على اتفاقيات

ظم حسب ما أفاد به من  و الصناعة لشرق البالد و ذلك في اختتام الصالون الدولي للصيدلة و شبه الصيدلة و الصحة

 هذه التظاهرة ياسين فرصادو.

ليها لصيدالني في البلدين تم التوقيع عا  و أوضح نفس املصدر أن اتفاقيات الشراكة هذه التي تهدف إلى تعزيز القطاع

و غرفة التجارة و الصناعة "الرمال" لقسنطينة و غرفة التجارة   التونسية  -بين الغرفة التجارية الجزائرية 

 "سيبوس" لعنابة و كذا غرفة التجارة و الصناعة لجيجل.  الصناعة
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التبادل و االتصال بين الصناعيين في   ط التعاون وو من شأن هذه االتفاقيات املوقع عليها أن تمكن من تعزيز رواب

من ناحيتي النوعية و الكم وفقا ملا صرح به ذات املتحدث الذي أبرز   مجال الصيدلة للبلدين و رفع مستوى اإلنتاج

 االنفتاح على العالم من أجل تحقيق إنتاج تنافس ي.  أهمية

 القطاع الحساس.  ي يهدف إلى ترقية هذاتونس ûمنتدى جزائري  2018و أعلن عن تنظيم قبل نهاية 

ت" الخميس املاض ي بفندق "ماريو   لإلشارة فقد تميز الصالون الدولي للصيدلة و شبه الصيدلة و الصحة الذي افتتح 

 أقيم باملناسبة.  جناحا 75بإقبال ملفت للزوار الذين طافوا عبر 

 
 

 )واج(شكال مع ماليمساهل يجدد عزم الجزائر على مواصلة تعاونها املتعدد األ 

جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  يوم السبت في بماكو التزام و عزم الجزائر على مواصلة التعاون املتعدد  

  ."األشكال مع مالي من أجل "مرافقة جهوده لتعجيل الخروج من األزمة التي يتخبط  فيها

حول األمن في الساحل وغرب  إفريقيا املنعقدة بالعاصمة املالية وصرح السيد مساهل خالل أشغال الندوة اإلقليمية 

"باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة,  الحريص على رؤية مالي البلد العزيز على قلبه منتصرا على األزمة التي 

مع مالي من أجل مرافقة  يمر بها  منذ سنوات, أجدد رسميا التزام و عزم الجزائر على مواصلة التعاون املتعدد  األشكال

  ."جهوده لتعجيل خروج من األزمة التي يتخبط فيها

و أوضح الوزير أن حضوره هذه الندوة "يؤكد التزام الجزائر الى جانب الشعب  املالي الشقيق و باقي بلدان شبه املنطقة  

  يمة املنظمة العابر لألوطان ووكذا إرادتها في تقديم مساهمتها من  أجل مكافحة أكثر فاعلية ضد االرهاب و الجر 

استئصال سريع لهذه اآلفات التي تعرقل العودة الكاملة و النهائية للسلم و األمن  و االستقرار وتعرض للخطر تطور 

 ."جوارنا املباشر

ر و و أضاف أن "مالي هو ال محال البلد الشقيق و الجار األكثر عرضة في السنوات  األخيرة لوضع صعب كان وراء التده

الخطير للشأن االمني في البالد" مؤكدا أن  "التعبئة غير املسبوقة للمجتمع الدولي بما في ذلك الجزائر ملرافقة مالي في  

جهوده الرامية الى إقرار السلم و االستقرار من خالل تعاون مكثف ومتعدد األشكال  قد أعطى نتائج مرضية ال غبار 

ده التطور  األخير في مسار تنفيذ اتفاق باماكو من أجل السلم و املصالحة في مالي عليها و يبعث على التفاؤل مثلما يؤك

 ."املنبثق  عن مسار الجزائر و الذي انتصر بالرغم من الصعوبات التي عرقلت طريقه

افر ضواعتبر السيد مساهل أنه "من الضرورة امللحة أن يعتمد مجموع الفاعلين في منطقة  الساحل الحوار و التشاور و ت

الجهود وتوحيد الوسائل من أجل البحث عن طرق  عمل جديدة و إيجاد سبل أخرى وضبط االستراتيجية وحشد 

  ."أدوات جديدة و أكثر مالئمة  تتيح مزيد من النجاعة للوصول الى النتائج املتوخاة

ل" للوضع األمني في غرب و بخصوص الندوة االقليمية أوضح السيد مساهل أن هدفها الرئيس ي هو "التقييم  الشام  

افريقيا واعداد استراتيجية جماعية جديدة في مجال  مكافحة االرهاب و الجريمة العابرة لألوطان في منطقة الساحل" 

مضيفا أن "مما  ستتوصل إليه سيكون له أثر إيجابي على الجهود املبذولة الستئصال هذه اآلفات  الخطيرة بالنسبة 

 .و لكل بلدان املنطقة للبلدان التي تعاني منها

 

  .و خالل هذا اللقاء عرض السيد مساهل على املشاركين تجربة الجزائر في مجال  التصدي للتطرف العنيف و االرهاب 
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و أكد في هذا الصدد أن النتائج "الجد ايجابية" التي سجلتها الجزائر في هذا  املجال "تشكل محل اهتمام عدد كبير من 

بها تعاون كثيف مربح  للطرفين و تجعل من الجزائر أحد البلدان الستة األكثر آمنا في العالم وذلك  البلدان التي يربطنا

 . "2017باعتراف العديد من أهل االختصاص مثل معهد غالوب الذي أكد ذلك في تقريره لشهر  أوت 

اب ليمي و الدولي في مجال مكافحة االرهو أضاف أن "اهتمام وتقدير شركاء الجزائر لخبرتها و التزامها على الصعيدين  االق

تجسدا بشكل خاص من خالل تعيين  الرئيس بوتفليقة من قبل نظرائه االفريقيين كمنسق ملنع التطرف العنيف و 

 "مكافحة  اإلرهاب في القارة اإلفريقية

ادق و الثابت قاء التزامه الصهذا التعيين دليل على االحترام الذي يحظى به الرئيس بوتفليقة  لدى نظرائه االفريقيين ل"

 "لصالح كافة القضايا  االفريقية

و أشار إلى أن "هذا التعيين دليل على االحترام الذي يحظى به الرئيس بوتفليقة  لدى نظرائه االفريقيين لقاء التزامه  

بتها الجزائر غنية التي اكتسالصادق و الثابت لصالح كافة القضايا  االفريقية" مضيفا أنه "يرتكز إلى التجربة والخبرة ال

في مجال مكافحة اإلرهاب و التزامها الصادق و الصريح حتى ال يعيش أي  شعب آخر من افريقيا أو غيرها املأساة التي 

 ."فرضت على الشعب الجزائري في  التسعينات

يجية من أجل بلورة استرات وذكر السيد مساهل بأن الرئيس بوتفليقة الذي "تحذوه إرادة قوية في تقديم  مساهمة فعلية

لتخليص قارتنا من اإلرهاب و العنف  اللذين أضحيا تهديدا على العالم بأسره" قدم مذكرة حول آفاق منع ومكافحة 

التطرف العنيف واإلرهاب في افريقيا و التي تمت املصادقة عليها باإلجماع خالل القمة  األخيرة لالتحاد االفريقي املنعقدة 

  .ارطشهر يوليو الف

وأوضح مساهل أن "هذه الوثيقة الهامة تتضمن سبعة محاور اساسية سترتكز عليها  مهمة املنسق ملنع التطرف العنيف 

و مكافحة اإلرهاب في القارة اإلفريقية" مشيرا  إلى أن األمر يتعلق بوضع منظومة افريقية ملكافحة التطرف العنيف 

يقية في مجال منع ومكافحة التطرف العنيف واإلرهابي  و التكفل بمسألة املقاتلين واإلرهابي و  تطوير وإثراء املعايير األفر 

اإلرهابيين األجانب وعودتهم إلى القارة وتحركهم  داخلها و تضييق الخناق على العديد من مصادر تمويل اإلرهابي و منع 

عزز ة والقانونية  التي من شأنها أن تومكافحة  التطرف وسياسات اجتثاث التطرفي و تعزيز األطر السياسية واملؤسسي

الديمقراطية والحكم الرشيدي وحقوق اإلنساني ودولة  القانوني والعدالة االجتماعية والتنمية و اخيرا تطوير التعاون 

  .اإلقليمي  والدولي

ة من أجل تكر وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن العناصر التي تضمنتها املذكرة "تشكل  أركان استراتيجية مب

استجابة جماعية لتهديد االرهاب و من ثمة كان  من الطبيعي أن يكون لها صدى في النقاشات الثرية في إطار أشغال 

هذه الندوة حول  التقييم الشامل للوضع األمني في غرب افريقيا من جهة و إعداد أرضية تعاونية من  أجل تعزيز 

  ."االخرى التي تعرفها  املنطقة مكافحة االرهاب وغيره من اآلفات املدمرة

و اعتبر أن املسعى املقترح "يتيح فرصة جديدة للجزائر و سائر البلدان  االفريقية للعمل معا من أجل استئصال اإلرهاب 

   ."من كامل القارة

خاصة  و من جهة أخرى أكد السيد مساهل أن "الجزائر واعية من منطلق انتمائها ملنطقة  تعرف اضطرابات كبيرة و 

أزمات مطردة في جوارها املباشر بأن تسوية األزمة  في ليبيا سيعطي رؤية واضحة عن االستقرار في كل املنطقة وسيسمح 

بالتعامل  بفعالية أكبر مع مكافحة االرهاب وتداعياته بحكم الصالت املؤكدة بين الجماعات  املتواجدة بليبيا و امتداداتها 

  ."لجماعة االرهابية  بوكو حرام في نيجيريافي شبه املنطقة بما في ذلك ا
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و اختتم السيد مساهل مداخلته بالتأكيد مجددا على "االرادة الصارمة" و "  االستعداد التام" للجزائر "من أجل      

لهدامة ا العمل على تعزيز تعاونها مع مالي و مجموع  بلدان قارتنا و الشركاء األخرين في العالم إلحباط االرهاب و سياسته

 القائمة على األرض املحروقة و رفع التحديات املشتركة الكبرى التي هي  تحدياتنا".

 )واج( النيجر يأمل في بعث التعاون مع الجزائر في مجال السياحة

 "أعرب وزير السياحة و الصناعات التقليدية النيجيري, أحمد بوتو يوم السبت بالجزائر عن ارادة بلده في "إثراء" و "بعث

 النيجيري في مجال السياحة.-التعاون الجزائري 

و في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير السياحة و الصناعات التقليدية, حسان مرموري قال املسؤول النيجيري 

 مجال السياحة و ضرورة إثرائه وبعثه". "كان لنا تبادنا حول وضع التعاون بين البلدين في

النيجيري -عليها ترقية التعاون الجزائري   زائري الى ضرورة تحديد املحاور التي سترتكزو أضاف أنه تطرق مع نظيره الج

 في قطاع السياحة.

اهتمام السلطات الجزائرية و   و من جهتهي أكد السيد مرموري أن السياحة تعد احد القطاعات التي تستفيد من

 . 2011سنة   اطار-النيجيرية مذكرا بتوقيع البلدين على اتفاق

و أضاف أن الطرفين سيقومان بمناسبة زيارة السيد بوتو الى الجزائر بتنصيب لجنتي متابعة من أجل صياغة اقتراحات  

 التقليدية.  القطاع السيما في مجال االستثمار السياحي و التكوين و الصناعات  تحدد الخطوط العريضة للتعاون في هذا

            

 
 

 يقظة اعالمية
 

 


