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  الفتتاحيةا
 )واج(تمويل غير تقليدي : راوية يعد برقابة صارمة لتفادي التضخم

ي املقرر لسد العجز ف التمويل غير التقليديأعلن وزير املالية السيد عبد الرحمان رواية يوم االثنين أن اللجوء الى 

 امليزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.

ير ز البنك العالمي املنعقدة بواشنطن أكد الو  و في تصريح لوأج على هامش االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و

 هذه الظاهرة".  "سنتخذ سلسلة من االجراءات لتفادي

بشكل محكم من خالل تعديل قانون النقد   في هذا الصدد أوضح املسؤول األول عن قطاع املالية أن العملية مؤطرة  

 للتمويل مضيفا أن هذا النص يحدد استعمال التمويالت و أهدافها.  و القرض الذي أدخل هذه األداة الجديدة

دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من   هذا التمويل سيوجه لالستثمار و لن يخصص "  

 أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل

دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات   كما أكد السيد راوية أن " هذا التمويل سيوجه لالستثمار و لن يخصص  

 بالتالي استحداث مناصب شغل".  لى السيولة من أجل تطويرها وبالتوفر ع

وأضاف ان اللجوء الى هذا التمويل هو خيار اقتصاد بات ضروريا لتفاديخيار املديونية الدولية مشيدا بوجاهة قرار 

 املسبق لديون البلد.  رئيس الجمهورية املتعلق بالتسديد

 التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة")وزارة املالية(  ى" نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء ال 

 التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة".  و أردف وزير املالية " نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء الى 

بإرهاب   ية مرفوقةأخرى : أزمة اقتصاد  و اضاف قائال " عرفت الجزائر مرحلة ال يريد جميع الجزائريين عيشها مرة

 أعمى".

عندما خضعت الجزائر ألول مرة في   1994من جه أخرى ذكر السيد راوية باالنحراف التضخمي الذي حصل سنة 

 الدولي.  تاريخها لبرنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد

 1994من قيمته في سنة  باملئة 35وجيز   و استرسل يقول " تذكروا أنه خالل التعديل الهيكلي خسر الدينار في ظرف

كبيرا" مشيرا الى أن تدهور قيمة الدينار كانت من بين االجراءات االساسية   حيث عرف سعر الخبزة الواحدة ارتفاعا

 البرنامج.  لهذا

مقبوال" ألنه يعادل السعر املرجعي الذي حددته   دوالر للبرميل " يبقى 50في نفس السياق صرح السيد راوية أن سعر  

 أن عجز ميزانية التسيير سيتم سده من خالل اللجوء الى التمويل غير التقليدي.  مة إلعداد امليزانية علماالحكو 

 تهدف الى تحقيق االنصاف الجبائي. 2018  وأوضح الوزير أن الضريبة على الثروة املتضمنة في مشروع قانون املالية

 فيما يتعلق بتقييم مؤشرات ثروة األشخاص  ضريبة السيماو قد اعترف الوزير بالصعوبات املواجهة في تحصيل هذه ال

 غير املعروفين لدى الجباية.

 باألشخاص املعنيين بهذه الضريبة.  و ستتكفل االدارة الجبائية بهذا العمل من خالل اعداد بطاقيات خاصة

 كما وعد يقول " سنحصل على هذه البطاقيات في الوقت املحدد".

بالجزائري صرح السيد راوية أن وزارته   وقعات األخيرة لصندوق النقد الدولي حول النموالت  و ردا على سؤال حول 

 مؤسسة بروتن وودس.  تراهن على نسب أكبر من تلك التي توقعتها

 املهمة القادمة للصندوق بالجزائر.  توقعاتهما خالل  و ستقوم وزارة املالية و صندوق النقد الدولي بجمع

  ر.توقعاته مع النسب التي تحددها الجزائ  تصحيحات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي بخصوصو غالبا ما تتكيف ال

http://ar.aps.dz/economie/48530-2017-10-15-18-37-25
http://ar.aps.dz/economie/48530-2017-10-15-18-37-25
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فان تلك التي يقدمها البنك  2017سنة  باملئة 1ر5و في الوقت الذي يراهن فيه صندوق النقد الدولي على نمو بنسبة 

حيث قدر ب  2017ل الثالثي االول من سنة علما أن النمو حقق تقدما خال السنة لنفسباملئة  2ر2العالمي تقدر ب 

 حسب توقعات البنك العالمي. باملئة 3ر7

 

 )واج(الجزائرعلى وشك الوصول إلى االكتفاء الذاتي في مجال املنتجات الفالحية 

 البحري عبد القادر بوعزقي يوم االثنين بمستغانم أن الجزائر على وشك  أكد وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد

 املنتجات الفالحية.إلى االكتفاء الذاتي في مجال   الوصول 

انطالق االحتفاالت الرسمية باليوم العامي للتغذية واليوم الوطني لإلرشاد ألفالحي التي   وقال الوزير لدى إشرافه على

   من 75إلى  70وشك الوصول إلى االكتفاء الذاتي في املنتجات الفالحية وبلغنا   لىتحتضنها والية مستغانم "نحن ع

 باملائة".  100املائة وسنصل إلى 

ا التضامن الوطني واألسرة وقضاي  وأبرز السيد بوعزقي خالل كلمة ألقاها باملناسبة بجامعة مستتغانم بحضور وزيرة

   املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي وممثل املنظمة العاملية للزراعة والتغذية  تاملرأة غنية الدالية ووزيرة البيئة والطاقا

هذا الهدف" مضيفا أنه "متيقن   )الفاو( بالجزائر نبيل عساف أن "كل الوسائل والظروف مالئمة من أجل الوصول إلى

ي دعم النمو االقتصادي الفالحة أساسا ووسيلة للمساهمة ف  في العمق وبكل صدق بأن هناك مستثمرين جعلوا من

 بإمتياز". 

مليار دج اليوم" مشيرا إلى  3000إلى  2000  مليار دج سنة 500الوزير أن املنتوج ألفالحي في الجزائر "انتقل من   وأوضح

تعيشها البالد سمحت بتقليص فاتورة االستيراد من استيراد كل املنتوجات   أن "هذا دليل بأن هناك ثورة حقيقية

 األحيان اللحوم".   إلى استيراد ثالث أو أربع منتجات اليوم وهي القمح والحليب وفي بعض 2000سنة   الفالحية

خير على الجزائر ال هو ثورة حقيقية أذرت  بقطاع الزراعةوقال الوزير أن "ما تم انجازه والنتائج التي وصلنا إليها اليوم 

"الريف الذي كان مصدرا لهجرة املواطنين هو في اليوم في الجزائر يعرف   من حيث املنتوج ألفالحي" الفتا إلى أن

ي أموال عمومية كبيرة ف  عكسية من املدن إلى الريف ألنه أصبح منتجا وفضاء حيويا أعيد انتعاشه بفضل ضخ  هجرة

 قطاع الفالحة". 

العزيز بوتفليقة من خالل كل البرامج   عزقي أن "السياسة الحكيمة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدوأوضح السيد بو 

في هدف واحد ما يزال يؤكد عليه من خالل خطة عمل الحكومة   صبت كلها 2000التي خصصها للفالحة من سنة 

 الريفية واالكتفاء الذاتي".   األخيرة وهو التنمية

واالستثمارات التي تهدف إلى توسيع   ه اليوم هو التأطير وتسهيل ومرافقة ودعم كل املبادراتوابرز الوزير أن التوج

املنتوج ألفالحي وتحويل هذا املنتوج إذا كان زائدا أو متدفقا وتصديره   املساحات الزراعية واملساحات املسقية وتنويع

 الخارج في حالة االكتفاء الذاتي. إلى

د لقطاعات الفالحة والصيد البحري واملوا  ثين ممثلو املعاهد و املؤسسات الوطنية التابعةوقد حضر حفل افتتاح الحد

 وأساتذة وطلبة جامعة مستغانم.   املائية والتضامن الوطني والبيئة

استحقاق عدد من أصحاب املشاريع   وقد قامت باملناسبة املنظمة العاملية الزراعة والتغذية بتكريم بشهادات

 الفالحي.   الذين ساهموا في تطوير القطاعواملؤسسات 

النموذجية "بن زازة وإخوانه" بحاس ي ماماش   بزيارة املزرعة  وستتواصل االحتفاالت بهذه املناسبة التي تدوم يومين

وكذا زيارة مزرعة "البستان" املتخصصة في أشجار الفاكهة   املوجهة للتصدير  املتخصصة في تعبئة وتغليف البطاطا

 النويص ي واستزراع أحواض السقي ألفالحي بسمك البلطي األحمر .  بعين

http://ar.aps.dz/economie/48059-35-2016-2017
http://ar.aps.dz/economie/48059-35-2016-2017
http://ar.aps.dz/economie/47151-2017-09-05-17-58-29
http://ar.aps.dz/economie/47151-2017-09-05-17-58-29
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الله واألمن الغذائي في الجزائر" يتم خ  وسينظم بجامعة مستغانم يوم علمي وتقني حول "استراتيجية التنمية الفالحية  

ي" ان األمن الغذائتقديم مداخالت لخبراء من مؤسسات ومعاهد وطنية وأجنبية حول "املؤشرات الفالحية وأثرها في ضم

 الغذائي" وغيرها .  الغذائي في الجزائر وتراجع العائدات الخارجية" و"مساهمة الصيد البحري في األمن  و"األمن

 

 )واج(  2018 جوان محروقات: االنتهاء من الصيغ األولية لتعديل القانون في

، حسبما أعلنه اليوم االثنين بالجزائر، 2018في يونيو قانون املحروقات الحالي   ينتظر االنتهاء من الصيغ األولية لتعديل

  وزير الطاقة، مصطفى قيطوني.

 لك ال أن "ذ  موارد املحروقات )ألنفط(،  و قال الوزير على هامش األيام املفتوحة على نشاطات الوكالة الوطنية لتثمين

بل إن األمر يتعلق فقط بالصيغ األولية  2018سيكون جاهزا في يونيو   يعني أن املشروع املعدل لقانون املحروقات

 املراجعة".   لهذه

 في الوقت املناسب".  وأضاف الوزير قوله "أننا نعمل على مراجعة هذا القانوني وستأتي هذه املراجعة

 عرفها اللقاء، بأن األمر يتطلب ستة  زقي حسينيي خالل املناقشات التيأوضح رئيس لجنة إدارة ألنفطي أر  من جهته، 

 ملراجعة قانون املحروقات الساري.   أشهر على األقل لتحديد املحاور الكبرى 

يذكر أن الوزير األول احمد أويحيى أعلن قبل بضعة أيام بأن مراجعة قانون املحروقات تعد ضرورية "الستقطاب 

 املوارد املالية للبالد". مستثمرين جدد وتحسين

البالد من صادرات املحروقات،   وما تبعه من تراجع مداخيل 2014سياق الهبوط الحاد ألسعار النفط منذ صائفة  وفي 

التحديات الحالية في قطاع الطاقة ووضع كل إمكانياتها ومواردها   شدد السيد أويحيى على ضرورة أن تواجه سوناطراك

 في خدمة البالد. 

املناقصات الدولية املتعلقة بالبحث   جهته، كان السيد قيطوني، أشار في تصريحات سابقة إلى عدم جدوى أغلب من

واستكشاف النفط في الجزائري وهو ما استدعى الشروع في التفكير حول تعديل القانون الحالي بشكل يجعل كال من 

 الجزائر واملستثمر رابحين. 

حول  -حسب نفس التصريحات-  سيعرفها قانون املحروقات، فإنها ستتمحور أساساأما عن مضمون التعديالت التي 

دوالر عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي بينما  100الجباية النفطية مشيرا إلى أن سعر برميل النفط كان يتجاوز 

   دوالرا. 50السعر حاليا في حدود   يتراوح هذا

دوالري  50دوالر وعندما يتراجع إلى   150فس النظام الضريبي عندما يبلغ السعر وأضاف بالقول: "ال يمكننا تطبيق ن

 مهتما".   عندها لن يأتيننا أي مستثمر ألنه لن يكون 

، نظاما ضريبيا يتم بموجبه 2005  أبريل 28 ليعدل ويتمم قانون  2013الحالي الذي صدر عام قانون املحروقات ويشمل 

 نسبة مخفضة للضريبة اإلضافية حول األرباح.   اقتطاع جزء من األرباح الكبيرة للمستفيدين من

 الناشطة بالجزائري بينما كانت سوناطراك  عملية املراقبة الجبائية للشركات النفطية األجنبية 2013كما وسع قانون 

خول هذا القانون حيز التنفيذي الشركة الوحيدة الخاضعة إلجراءات الرقابة على املؤسسات في السنوات السابقة لد

 املتضمنة في قانون الضرائب الجزائري. 

على ربحية  2013وقام القانون الحالي أيضا بمراجعة منهجية تحديد نسبة الضريبة على العائد النفطي التي ترتكز منذ 

 . املشروع بدل رقم األعمال املحقق

http://ar.aps.dz/economie/47998-2017-10-02-12-15-40
http://ar.aps.dz/economie/48039-2017-10-03-09-10-10
http://ar.aps.dz/economie/48039-2017-10-03-09-10-10
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وحافظ هذا القانون من جهة أخرى على حصرية نشاط نقل املحروقات واملواد البترولية عن طريق األنابيب لفائدة 

حاجيات السوق الوطنية من املحروقات السائلة و الغازية ي السيما عن   شركة سوناطراك، كما منحت األولوية لسد

 إنتاجهم باألسعار الدولية.  يجبر املؤسسات املتعاقدة على بيع جزء من  طريق إجراء

 وأعطى امكانية التخليص الضريبي وأوضح بعض مهام سلطة ضبط املحروقات و كذا وكالة "ألنفط". 

  

وعزز من مجاالت تدخل   وخفف القانون من شروط ممارسة نشاطات االستكشاف والبحث واستغالل املحروقات

 سوناطراك في ممارسة نشاطات البحث عن املحروقات.

 واج()قانون املتعلق بالبريـد واالتصاالت اإللكترونية ينص على إنشاء سلطة ضبط مستقلة ال

ة
ّ
املتعلقة بالبريـد واالتصاالت اإللكترونية الذي سيعرض الحقا على نواب   ينص مشروع القانون املحدد للقواعـد العامـ

 االلكترونية.  ريد واالتصاالتمستقلة للب  ضبط  الشعبي الوطني للمناقشة, على انشاء سلطة  املجلس

املعنوية واالستقالل املالي, على أن يكون   من املشروع, ب"الشخصّية 10وتتمتع هذه السلطة مثلما تنص عليه املادة ال 

 مقرها بالجزائر العاصمة". 

لقيام بضمان ضبط ( وتكلف با11)املادة   وتخضع سلطة الضبط هذه للمراقبة املالية للدولة طبقا للتشريع املعمول به 

 (. 12لحساب الدولة )املادة   أسواق البريد و االتصاالت االلكترونية

ومشروعة في سوقي البريد واالتصاالت   وفي اطار املهام املوكلة اليها, تسهر هذه الهيئة على "وجود منافسة فعلية

قاسم هاتين السوقين, السهر على تجسيد ت لترقية أو استعادة املنافسة في  االلكترونية باتخاذ كل التدابير الضرورية

ستعمال للمتعاملين ومراقبة ا  منشآت االتصاالت االلكترونية في ظل احترام حّق امللكية, تخطيط وتسيير والتخصيص

تي منحت لها من طرف الوكالة
ّ
بذبات في الحزم ال

ّ
 الوطنية للذبذبات مع احترام مبدأ عدم التمييز".   الذ

ومنحها للمتعاملين, املصادقة على   ضبط على "إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات األرقامكما تعمل سلطة ال 

شبكات االتصاالت االلكترونية, منح التراخيص العامة إلنشاء و/أو   العروض املرجعية للتوصيل البيني والنفاذ إلى

ة وكذا الخاص  كترونية وتراخيص الشبكاتاالتصاالت االلكترونية وتوفير خدمات االتصاالت االل  استغالل شبكات

واالتصاالت االلكترونية طبقا للمواصفات   تراخيص تقديم خدمات و أداءات البريد, املصادقة على تجهيزات البريد

البيني   بين املتعاملين عندما يتعلق األمر بالتوصيل  الفصل في النزاعات التي تنشأ  واملعايير املحددة عن طريق التنظيم,

 التي تقوم بين املتعاملين واملشتركين".   تسوية النزاعات  النفاذ و تقاسم املنشآت والتجوال الوطني الى جانب و 

تعلقة لألحكام القانونية والتنظيمية امل  كما تسهر هذه السلطة املستقلة على "احترام متعاملي االتصاالت االلكترونية 

األمن السيبراني, حماية حقوق املشتركين في خدمات االتصاالت االلكترونية و   السيما بالبريد واالتصاالت االلكترونية

وق كل معلومة مفيدة لحماية حق  ومرتفقي البريد, وضع إجراءات تحدد كيفية معالجة شكاوى املشتركين, الى جانب نشر

 املشتركين". 

ف بالبريد واالتصاالت االلكترونية سل 
ّ
روع بخصوص تحضير كل مش  الضبط  طةمن جهة أخرى, يستشير الوزير املكل

حين   نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد و االتصاالت
ّ

االلكترونية, تحضير دفاتر الشروط, تحضير إجراء انتقاء املترش

ولالتصاالت   االتصاالت االلكترونية, تحديد الّتعريفات القصوى للخدمات الشاملة للبريد  الستغالل رخص

 االلكترونية". 

الضبط تتشكل من مجلس   القانون أن اجهزة سلطة  من مشروع 18تشكيلة هذه الهيئة تنص املادة الوبخصوص 

رئيس, يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من   ( أعضاء من بينهم7ومدير عام, حيث يتشكل املجلس من سبعة )
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عهدة أربع واالقتصادية ل  ءاتهم التقنية, القانونيةاختيار األعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفا  الوزير األول, على أن يتم

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 4)

السلطات والصالحّيات الضرورية   من مشروع القانون أن املجلس "يتمتع بكّل  20وفي ذات السياق, تنص املادة ال

لى ان مداوالته تكون صحيحة بحضور أحكام هذا القانون", مشيرة ا  للقّيام باملهام املخولة لسلطة الضبط بموجب

 أعضائه على األقّل".  ( من5خمسة )

 )واج(  الحجار -عنابة: استئناف اإلنتاج بمركب الحديد و الصلب سيدار 

الحجار بوالية عنابة استئناف عمليات اإلنتاج بمختلف وحدات -تم مساء يوم األحد بمركب الحديد والصلب سيدار

العام لذات املركب  بسبب مشكل نقص املياه حسب ما علم من املدير 2الفرن العالي رقم منذ توقيف   املركب وذلك

 شمس الدين معطاء هللا.

املسؤول بتموين املفلوذات   و قد عادت سلسلة اإلنتاج للعمل بصفة "عادية" من جديد كما أوضحه لـ/وأج نفس

طن يوميا من منتجات الحديد والصلب القابلة  1500إلى   وذلك بقدرة إنتاج تصل 2ن الفرن العالي رقم انطالقا م

 للتسويق .

طن يوميا و ذلك  2000لتبلغ   و توقع املتحدث تحقيق زيادة في اإلنتاج اليومي للمركب من منتجات الحديد الصلب

 "قبل نهاية أكتوبر الجاري" .

املاض ي بعد توقيف الفرن العالي   سبتمبر 5الحجار قد توقف عن اإلنتاج يوم -الصلب سيداريذكر بأن مركب الحديد و  

 متر مكعب يوميا. 1600اإلنتاجية واملقدرة ب   بسبب نقص املياه الضرورية للعملية 2رقم 

ت من ابة والتي مكناملياه بوالية عن  وقد تقرر إعادة بعث العملية اإلنتاجية بعد اإلجراءات التي اتخذت ملواجهة مشكل

 الضرورية لنشاطه اإلنتاجي.  استئناف تموين املركب بكميات املياه

على مستوى حاجز مائي وخزانين   ألف متر مكعب و ذلك 255ويتوفر مركب الحجار حاليا على مخزون من املياه يقدر ب 

 اثنين تابعين للمركب.

يوميا في حالة توقف تزويده بالكميات   15اج باملركب ملدة ويغطي هذا االحتياطي من املياه احتياجات عمليات اإلنت

 اليومية الضرورية من املياه .

 2500إنتاجية يتوقع أن تصل إلى   عامل و لديه قدرات 4500أكثر من  الحجار -مركب الحديد والصلب سيدارويشغل 

  يوميا.  الفوالذ القابلة للتسويقطن من مواد الحديد و 

مليون طن من مواد فوالذ القابلة   1ويتوقع املركب بعد تنفيذ املرحلة الثانية من مخطط االستثمار تجاوز مستوى الـ

 للتسويق.

 ألف مشترك لتسديد مستحقاتهم 140استدعاء 

 )الشروق اونالين(اشتراكات في "كاسنوس" ملتقاعد واحد 4.6

 باملائة 50االنخراط بـ  مخطط لرفع نسبة

 2000كشف املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء، شوقي عاشق يوسف، اإلثنين، أن أكثر من 

 ."كاسنوس"من أصحاب العمل املوازي قاموا بتسوية وضعيتهم لالستفادة من التغطية االجتماعية التي يقدمها 

صباح" بالقناة اإلذاعية األولى، قال شوقي عاشق يوسف، إنه "يتعين على كل لدى استضافته في برنامج "ضيف ال

أصحاب املهن والحرف الذين يعملون بطريقة غير منظمة سواء في مجال البناء أو الكهرباء أو في الحرف التقليدية 

مان قة الشفاء والضالحصول على بطاقة عمل ليتمكنوا من االنتساب إلى الصندوق لالستفادة من منحة التقاعد وبطا

 ."االجتماعي

http://ar.aps.dz/economie/47732-2
http://ar.aps.dz/economie/44541-2300
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وأشار إلى أن الكثير من التجار ال يملكون سجال تجاريا ولذلك قمنا باتخاذ إجراءات بالتنسيق مع املركز الوطني للسجل 

التجاري لوضع تسهيالت جديدة لتمكينهم من ممارسة نشاطهم بطريقة شرعية، والحصول على بطاقة عمل هذا 

 .وق لضمان انخراطهم في الصند

من جهة أخرى، أكد املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء، أن "كاسنوس" بصحة مالية جيدة 

  .باملائة منتسبين آخرين 50حيث تضاعف عدد املشتركين مقارنة باملاض ي غير أنه يجب مواصلة العمل لجلب 

والتي منها رفع  2015ق لفائدة املشتركين في إطار قانون املالية وبعد أن تطرق إلى التسهيالت الكبيرة التي قدمها الصندو 

باملائة يجب أن  7باملائة يقدمون اشتراكاتهم بصفة منظمة و 93عقوبة التأخير والدفع بالتقسيط، ذكر املتحدث أن "

 ."ألف لتسوية وضعيتهم 140يواصلوا دفع أقساطهم، حيث استدعينا حاليا 

إسراع املتأخرين في دفع اشتراكاتهم لالستفادة من التسهيالت املتمثلة في الدفع وشدد عاشق يوسف على ضرورة 

بالتقسيط غير أنه ال يمكن رفع ضريبة التأخر مباشرة حاليا، في حين يسمح لهم بإجراء طعن ويمكن إعفاؤهم من دفع 

لردع في حال تخلفهم عن تسديد باملائة ملن لديه أسباب قاهرة، مؤكدا على لجوئهم إلى الصرامة وا 100باملائة و 50

 .االشتراكات

عونا يعملون عن طريق  500وأشار إلى أن أعوان املراقبة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال غير األجراء بلغ 

حواسيب متنقلة إلرسال كل الوثائق الخاصة باالشخاص الذي سيشتركون في الصندوق لتسجيل انتساب فوري 

 .مباشرة

قدموا اشتراكات ملتقاعد  4.6ظام التقاعد للضمان االجتماعي للعمال غير األجراء، أفاد عاشق يوسف بأن وبخصوص ن

اشتراكات لفائدة متقاعد واحد من خالل تكثيف الجهود لزيادة عدد  5على تجاوز أكثر من  2018واحد وسنعمل في 

 .املشتركين

وى التعاضديات االجتماعية الذي هو ساري املفعول منذ ولدى حديثه عن اعتماد نظام التقاعد التكميلي على مست

تعاضدية تضطلع بدور التغطية التكميلية لصندوق "كازنوس" والحفاظ على تقديم  28سنتين، أبرز عاشق يوسف 

 .التغطية االجتماعية للمواطن

 -حسبه–تهم وهو عدد قليل باملائة يقدمون اشتراكا 18وفيما يتعلق بالفالحين املنتسبين للصندوق، ذكر املسؤول بأن 

ولكن الش يء االيجابي أن معظمهم فالحين شباب، داعيا املسؤولين املعنيين ملنحهم قوائم الفالحين حتى تكون لديهم 

 التغطية الالزمة.

 

 عارض محلي وأجنبي 100بمشاركة أكثر من 

 ور()املحقبلالصالون األول لتصدير املنتجات الفالحية وتربية املائيات بالجنوب ديسمبر امل

بحضور كل الفاعلين في امليدان الفالحي في الصالون األول لتصدير  -مشاركا أجنبيا 15منهم -عارض  100يشارك أكثر من 

ديسمبر املقبل، لدراسة آفاق الجزائر ما بعد البترول  19إلى  16املنتجات الفالحية وتربية املائيات بالجنوب بداية من 

 .لالستثمار بالجزائر في مجال الفالحةوإيجاد فرص جديدة 

للمعارض والصالونات بالوادي بالشراكة مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة   سوف فوار  تنظم مؤسسة

الصالون األول للمنتجات الفالحية وتربية املائيات   الشهر املقبل  سوف  وغرفة التجارة والصناعة  ألجكس  الخارجية

مشاركا أجنبيا، بحضور كل  15عارض، منهم  100ية الوادي هذا الصالون بمشاركة أكثر من بالجنوب . وتحتضن وال 

الفاعلين في امليدان الفالحي لدراسة آفاق الجزائر ما بعد البترول وإيجاد فرص جديدة لالستثمار بالجزائر في مجال 

 الدولة ضمن ديناميكية الوصول إلىالفالحة، وكذا بحث سبل الربط بين املستثمرين واملصدرين، الذي تسعى إليه 
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مصاف الدول املصدرة، وهي تظاهرة ستسمح بعقد صفقات شراكة مع املتعاملين األجانب الراغبين في توسيع 

 .استثمارهم في الجزائر بالنظر إلى طلبات السوق 

ربية ار في مجال توفي السياق ذاته، ستعرف هذه الطبعة مشاركة مؤسسات مختصة في التغذية والزراعة حول االستثم

تقريب الفالحين الشباب   املائيات، من أجل بحث سبل الرفع من قدرات اإلنتاج، كما تهدف هذه التظاهرة إلى

واملستثمرين في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية واملصدرين من خبراء ومعاهد، ووضع خارطة طريق جديدة تركز 

في القطاع الفالحي، والسعي إلى تسهيل مهمة املصدرين، باإلضافة إلى أساسا على تشجيع االستثمارات واملبادالت 

تخصيص فضاء للقاءات األعمال الثنائية تجمع أهل االختصاص، كما يتيح الصالون الفرصة أمام املتعاملين 

ات ذ االقتصاديين لعرض معداتهم وتجهيزاتهم املخصصة لإلنتاج الفالحي، باإلضافة إلى حضور عدة محاضرات وندوات

 .طابع اقتصادي وتنظيمي

 

 

 مالية /بنوك /تأمينات
 أكد أن التمويل سيوجه حصريا لالستثمار

 )واج(راوية: سنكبح التضخم برقابة صارمة

أكد وزير املالية، عبد الرحمان رواية، اإلثنين، أن الحكومة سترافق تطبيق التمويل غير التقليدي لسد العجز في امليزانية 

 .دي التضخمبرقابة صارمة لتفا

وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، على هامش االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي املنعقدة 

 ."سنتخذ سلسلة من اإلجراءات لتفادي هذه الظاهرة"بواشنطن، أكد الوزير 

ي أدخل هذه األداة الجديدة وأوضح أن "العملية مؤطرة بشكل محكم من خالل تعديل قانون النقد والقرض الذ

 ."للتمويل"، مضيفا أن "هذا النص يحدد استعمال التمويالت وأهدافها

وقال إن "هذا التمويل سيوجه لالستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة 

 ."من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل

التمويل سيوجه لالستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على  وأكد راوية أن "هذا

 ."السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل

وأضاف أن اللجوء إلى هذا التمويل هو خيار اقتصاد بات ضروريا لتفادي خيار املديونية الدولية، مشيدا بوجاهة "قرار 

 ."رية املتعلق بالتسديد املسبق لديون البلدرئيس الجمهو 

 ."وأردف وزير املالية "نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء إلى التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة

 ."وأضاف قائال "عرفت الجزائر مرحلة ال يريد جميع الجزائريين عيشها مرة أخرى: أزمة اقتصادية مرفوقة بإرهاب أعمى

عندما خضعت الجزائر ألول مرة في تاريخها  1994جهة أخرى، ذكر راوية باالنحراف التضخمي الذي حصل سنة من 

 .لبرنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي

 1994باملائة من قيمته في سنة  35واسترسل يقول " تذكروا أنه خالل التعديل الهيكلي خسر الدينار في ظرف وجيز 

لخبزة الواحدة ارتفاعا كبيرا"، مشيرا إلى أن تدهور قيمة الدينار كانت من بين اإلجراءات األساسية حيث عرف سعر ا

 .لهذا البرنامج

ألنه يعادل السعر املرجعي الذي حددته الحكومة  "دوالر للبرميل "يبقى مقبوال 50في نفس السياق صرح راوية أن سعر 

 .ير سيتم سده من خالل اللجوء إلى التمويل غير التقليديإلعداد امليزانية علما أن عجز ميزانية التسي
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 .تهدف إلى تحقيق اإلنصاف الجبائي 2018وأوضح الوزير أن الضريبة على الثروة املتضمنة في مشروع قانون املالية 

ص اوقد اعترف الوزير بالصعوبات املواجهة في تحصيل هذه الضريبة السيما فيما يتعلق بتقييم مؤشرات ثروة األشخ

 .غير املعروفين لدى الجباية

 .وستتكفل اإلدارة الجبائية بهذا العمل من خالل إعداد بطاقيات خاصة باألشخاص املعنيين بهذه الضريبة

 ."كما وعد يقول "سنحصل على هذه البطاقيات في الوقت املحدد

، صرح راوية أن وزارته تراهن على وردا على سؤال حول التوقعات األخيرة لصندوق النقد الدولي حول النمو في الجزائر

 .نسب أكبر من تلك التي توقعتها مؤسسة بروتن وودس

 .وستقوم وزارة املالية وصندوق النقد الدولي بجمع توقعاتهما خالل املهمة القادمة للصندوق بالجزائر

 .لجزائرلتي تحددها اوغالبا ما تتكيف التصحيحات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي بخصوص توقعاته مع النسب ا

فان تلك التي يقدمها البنك  2017باملائة سنة  1.5وفي الوقت الذي يراهن فيه صندوق النقد الدولي على نمو بنسبة 

حيث قدر ب  2017باملائة لنفس السنة علما أن النمو حقق تقدما خالل الثالثي األول من سنة  2.2العالمي تقدر ب 

 العالمي. باملائة حسب توقعات البنك 3.7

 

 

 
 وّجه مراسلة "استشرافية" إلى املتعاملين االقتصاديين عن األزمة املالية

 )الشروق أونالين(!بنك الجزائر" يحذر من انهيار قيمة الدينار"

 2018دينار في السعر الرسمي.. ومخاوف من سقوط حّر في  114دوالر مقابل  1

الدوالر في السوق الرسمية إلى مستوى قياس ي جديد، حيث قارب  واصلت قيمة الدينار صباح اإلثنين، تراجعها، أمام

دينار للدوالر الواحد،ليتزامن مع دخول التعديل الذي أجري على قانون النقد والقرض حيز التطبيق، هذا التعديل  114

ية ،في زمة املالالذي منح بنك الجزائر ضوءا أخضر للعودة إلى طبع النقود كحل وحيد لبعث املشاريع املجمدة نتيجة األ 

وقت وجه بنك الجزائر مراسلة إلى جميع املتعاملين اإلقتصاديين، حملت مخاوف صريحة من إمكانية تهاوي قيمة الدينار 

 .2018السنة القادمة إلى مستويات أكبر من التي وضعها معدو مشروع قانون املالية لسنة 

عند البيع  113.97دينار عند الشراء و 113.96تفاعا إلى سجل سعر صرف الدوالر في السوق بين البنكية من جديد ار 

وهو مستوى لم يبلغه من قبل أبدا،ويبين السعر الجديد أن سعر صرف الدوالر لم يعد يفصله عن سعر الصرف الذي 

ية لاعتمد إلعداد امليزانية للسنة القادمة سوى دوالر واحد، وذلك قبل أقل من ثالثة أشهر عن دخول مشروع قانون املا

 .للسنة القادمة حيز التطبيق

ارتفاع سعر صرف الدوالر يشكل اهتماما بليغا لدى بنك الجزائر، التي تضع هذه املتغيرات نصب عينيها ،لدرجة أن 

توقعات خلية اليقظة التي تتابع امللف أعدت مجموعة من االحتماالت دفعت محافظ بنك الجزائر إلى مراسلة املتعاملين 

ه الجميع بإمكانية ارتفاع قيمة الدوالر الى أزيد بكثير من املستويات الحالية ،قالت مصادر الشروق أن االقتصاديين ينب

دينار، وذلك في السوق الرسمية األمر الذي قد يؤثر على  145املراسلة أشارت الى إمكانية وصول قيمة الدوالر الواحد 

السلع والخدمات على اعتبار أن ارتفاع قيمة الدوالر لها عمليات توطين عمليات االستيراد وضمان تغطية العديد من 

      .مليار دوالر 46تأثير مباشر على ميزان املدفوعات الذي سحل خالل املرحلة السابقة من السنة 

دينار للدوالر الواحد عند الشراء، ال يفصله سوى دينار واحد عن سعر الصرف  114سعر الصرف الذي قارب أمس 
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الذين قدروا سعر الصرف إلعداد ميزانية السنة القادمة في  2018عدو مشروع قانون املالية لسنة الذي اعتمده م

 .دينار لدوالر واحد 115حدود 

ويأتي تراجع قيمة الدينار في ظل مخاوف بخصوص انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية تبعا للجوء الحكومة إلى 

وطبع النقود الذي دخل حيز التنفيذ أمس األول، بصدور القانون املعدل في  التمويل غير التقليدي الذي يعني إصدار 

الجريدة الرسمية، كما يذهب أهل االختصاص إلى أن خطر ارتفاع قيمة الدوالر أو العملة الصعبة في السوق الرسمية 

تويات القرض وارتفعت الى مسأخطر من ارتفاعه في السوق املوازية التي تأثرت كثيرا مؤخرا بأخبار تعديل قانون النقد و 

لم تعرفها من قبل، قال الوزير األول أحمد أويحيى بشأنها أنه ليس هناك ما يبررها اقتصاديا سوى اإلشاعات، وأشار 

خالل رده على نواب املجلس الشعبي الوطني في نفس اليوم لدى عرض خطة عمل حكومته أن السوق املوازية للعملة 

    .املؤشرات الرسمية الصعبة ليس لها أي أثر في

مليار  100في سياق مغاير وضمن مساعي الحكومة خفض استهالك احتياطي الصرف الذي سينهي السنة تحت عتبة 

دوالر، وبحثا عن استقطاب العملة الصعبة أشار وزير املالية عبد الرحمان راوية خالل مشاركته في جمعية صندوق 

 .لى مشروع إنشاء بنك في الخارج لتعبئة مدخرات الجالية في الخارجالنقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن إ

 
 
 

 )واج(على لجنة املالية وامليزانية  2018إحالة مشروع قانون املالية لـ  

, حسب املالية و امليزانية  لجنة على 2018مشروع قانون املالية لسنة   أحال مكتب املجلس الشعبي الوطني, يوم األحد,

 ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.

رئيس املجلس, حيث أحال في   و أوضح البيان أن مكتب املجلس الشعبي الوطني اجتمع تحت رئاسة السعيد بوحجة,

املالية و امليزانية, كما نظر في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون   على لجنة 2018مشروع قانون املالية لـ بداية أشغاله 

 البرملانية.  القانونية و اإلدارية و الحريات حول تصاريح النواب بخصوص حاالت التنافي مع العهدة

وتتمثل النقطة  مجلسا للوزراءلجاري بالجزائر أكتوبر ا ، الفاتح منبوتفليقة  رئيس الجمهورية، عبد العزيزترأس  و  

 .2018قانون املالية لسنة الرئيسية لجدول أعمال هذا املجلس في 

 

 اعتبر توقيف املشاريع الكبرى خطأ

 "عمار تو: هذه خريطة الطريق لتنظيم السوق السوداء لـ"الدوفيز

قال الوزير السابق عمار تو إّن السوق املوازية الحالية للعمالت األجنبية، نظرا لخصائصها الواقعية التي تكاد تكون 

ركزي اطات البنك املرسمية، يمكن اعتبارها، في مرحلة أولى، سوقا مسكوتا عليها تغطي الواردات التي ال تغطيها احتي

 .الذي يكتفي بتغطية األساسيات من الواردات التي تحددها الحكومة

ص، في مرحلة ثانية، ملكاتب الصرف املوجودة حاليا واملعروفة 
ّ
وبخصوص تنظيم هذا السوق، يقترح عمار تو أن يرخ

 ساسية، كما يستمر البنك املركزي لدى الجميع، وتستمر هذه املكاتب، خالل هذه املرحلة، في تغطية الواردات غير األ 

 .حصريا، في تغطية األساسيات التي تحددها الحكومة

أما في مرحلة ثالثة، فيرجع، للبنك املركزي، تحديد عالقاته مع هذه املكاتب، بموجب قانون، بما يسمح به، حينئذ، 

 .الوضع املالي للبالد

http://ar.aps.dz/economie/47108-2018
http://ar.aps.dz/economie/48216-2017-10-07-15-03-04
http://ar.aps.dz/economie/47866-2018
http://ar.aps.dz/algerie/48118-2017-10-04-13-28-02
http://ar.aps.dz/algerie/48118-2017-10-04-13-28-02
http://ar.aps.dz/algerie/48118-2017-10-04-13-28-02
http://ar.aps.dz/algerie/48118-2017-10-04-13-28-02
http://ar.aps.dz/algerie/48118-2017-10-04-13-28-02
http://ar.aps.dz/algerie/48118-2017-10-04-13-28-02
http://ar.aps.dz/algerie/48122-2017-10-04-17-51-44
http://ar.aps.dz/algerie/48122-2017-10-04-17-51-44
http://ar.aps.dz/economie/48146-2018
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بمعرفة حقيقية   دد أمس، أّن هذه التدرجية ستسمحوأضاف الوزير في توضيح بخصوص ما أوردته "الشروق" في ع

للشبكة املوازية ومعرفة الكتلة النقدية املتداولة داخلها، لالنتقال، بعد توفر قدر مقبول من الشفافية، إلى واجب دفع 

 الجباية على نشاطها، بطريقة سلسة دون صدامات.، وكنتيجة لذلك، ستستمر حركة ارتفاع أسعار العمالت وانخفاض

العملة الوطنية، في املقابل، إلى غاية التجفيف النسبي لفائض الكتلة من العملة الوطنية أو ارتفاع العرض من العمالت 

 .األجنبية، فرضيا، تتبعها، نظريا، مرحلة استرجاع الدينار تعافيه النسبي، يدعمه في ذلك، انتعاش اإلنتاج الوطني املأمول 

قد بدأت تتجسد، في ظل تصاعد الواردات "بدون دفع" لكن، أسفا، بطريقة موازية. قال تو أّن مالمح هذا السيناريو 

العملة األجنبية من قبل األشخاص الطبيعية واملعنوية، من   ويصبح، مع هذه الديناميكية، رفع التجريم عن حمل

 .تحصيل حاصل

نذ الوزير السابق ألربع قطاعات حيوية موفي سياق آخر يتعلق بتوقيف املشاريع الكبرى في ظّل األزمة املالية، وصفه 

 هنا بما وقع في أزمة 1997
ّ

 9دوالر إلى  46، عندما تدحرج سعر البترول من 1986، أنه خطأ كبير لو حصل، مستدال

را من تكرار هذا السيناريو الخطير
ّ
لت املشاريع ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية، محذ

ّ
 .دوالر وتعط

 

 

 تجارة 
 
 

 شراكة تعاون و  
 اج()و التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية 

 2017تم يوم االثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والنيجر تقض ي بتطبيق مخطط عمل 

ات السياحة والصناعة التقليدية، والذي يقض ي ، الذي توجت به أشغال اللجان املشتركة ملتابعة اتفاقي 2019 –

 ب"دعم التكوين والتسويق وتبادل الخبرات واملعلومات و إنشاء حركة سياحية بين البلدين".

وتهدف هذه االتفاقية التي وقع عليها وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري ونظيره من جمهورية النيجر 

العالقات الثنائية بين البلدين، السيما في مجال السياحة و الصناعة التقليدية من أحمت بوطو إلى "تكثيف وتعزيز 

 خالل ترقية التكوين في مختلف التخصصات الحرفية وتبادل الخبرات بينهما".

وتنص هذه االتفاقية على "وضع برنامج تكويني لتطوير وبعث السياحة مع مساعدة طلبة النيجر لالستفادة من تكوين 

احة بالجزائر وتبادل البرامج البيداغوجية بين الجانبين وتنظيم ورشات للتكوين لفائدة املرشدين السياحيين في في السي

 كال البلدين مع تنظيم رحالت سياحية لفائدة املتعاملين واملهنيين والباحثين بين الطرفين ".

دات متواصلة بين الجانبين والتي يتم من مرموري بأن هذه االتفاقية تعد "ثمرة مجهو   وفي هذا اإلطار، أكد السيد

 خاللها تجسيد "برنامج عمل واقعي وحقيقي لبعث السياحة والصناعة التقليدية في زمن محدد".

ضرورة "املشاركة بفعالية بتقديم مساهمتهم لبعث التكوين إلى جانب العمل   وفي هذا اإلطار، دعا الوزير الحرفيين إلى

بادل الخبرات بين الجانبين وت  السياحية في البلدين"، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ورشات عملأيضا على الترويج بالوجهة 



 

 14 

و اإلحصاء املعلومات والدعائم الترويجية واملشاركة في التظاهرات التي تنظم في كال البلدين إلى جانب تنظيم رحالت 

 سياحية واستكشافية لفائدة إطارات ومهنيين ورجال العلم ".

أشاد وزير السياحة والصناعة التقليدية لجمهورية النيجر ب "مستوى عالقات التعاون الجيدة القائمة بين  من جهته

مجالي السياحة والصناعة التقليدية ن خالل   البلدين في مختلف املجاالت"، مشيرا إلى أهمية تعزيزها وتطويرها في

 ومنهي السياحة" .تجسيد االتفاقيات املوجودة من قبل السيما لدعم الحرفيين 

وشدد الوزير على ضرورة "التعرف وتشخيص اإلمكانيات املتواجدة في السياحة التي تعد مجاال هاما وحيويا يمكن 

استغالله لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر، السيما لفائدة الشباب والنساء خاصة في النيجر الذي يعاني حاليا من وضع 

 ع الجزائر إلعادة بعث السياحة في النيجر بالنظر لإلمكانيات املتوفرة في بالده .هش". كما ألح على ضرورة "العمل م

 2011لإلشارة فان تنصيب اللجان املشتركة بين البلدين يندرج في إطار تطبيق اتفاق التعاون الذي تم التوقيع عليه في 

 ويشمل محوري الصناعة التقليدية والسياحة.

 
 

 

 )واج(الرومانيين لالستثمار في الجزائر بن مرادي يدعو رجال األعمال 

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم االثنين بالجزائر لدى استقباله لكاتب الدولة لدى وزارة االقتصاد لرومانيا 

لتنويع واثراء االقتصاد   لون رادو حرص الحكومة على رفع حصص التصدير خارج املحروقات و استحداث آليات جديدة

 داعيا رجال أعمال الرومانيين لالستثمار بالجزائر,حسبما جاء في بيان للوزارة. الوطني ي

قال الوزير"الجزائر خطت خطوات عمالقة في مجال حماية املنتوج الوطني الذي اصبح يبحث عن   و خالل هذا اللقاء

 أسواق للتصدير".

ث رابط التواصل بين رجال األعمال في كال ودعا الوزير الشريك الروماني إلى "خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بع

 البلدين".

وذكر السيد بن مرادي على سبيل املثال مادة االسمنت التي ستشرع الجزائر في تصديرها مطلع العام املقبل لتضاف إلى 

 مواد أخرى في مختلف املجاالت ,حسب نفس املصدر.

جمع البلدين" مبديا استعداد بالده للدخول في شراكات من جانبه نوه الوزير الروماني بـ "العالقات الطيبة التي ت

 اقتصادية قوية مع الجزائر.

و حسب ذات املصدر فان الطرف الروماني أبدى اهتمامه خاصة باالستثمار في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

 وكذا الصناعات امليكانيكية من بين مجاالت أخرى عديدة.

 الجزائرية سيما منها الخضر والفواكه.  بالده في استيراد املنتجاتالسيد رادو عن رغبة   كما عبر

 القضايا االقتصادية ذات االهتمام املشترك يضيف البيان.  اللقاء كان ايضا فرصة للطرفين ملناقشة
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 إعالميةيقظة 
 

 ضريبة الثروة ترعب املليارديرات وتنعش تجارة الخزائن املصفحة

 )الشروق أونالين(دج 204"الدوفيز" واليورو يبلغ عتبة التهاب تاريخي لسوق 
 

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

اء السوديورو في سابقة هي األولى من نوعها منذ نشأة سوق التداول بالعملة الصعبة في السوق  100جزائري مقابل الـ

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

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

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

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

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

ترسيم ضريبة على الثروة دفع الكثيرين لسحب أموالهم من البنوك و تعويض ذلك باالدخار   لجزائرية علىعزم الحكومة ا

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

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

 .خلف حالة ندرة ونفاد في السوق إزاء ارتفاع الطلبيات

 

 

 في قرار لوزارة االتصال صدر بالجريدة الرسمية

 )الشروق اونالين(قنوات موضوعاتية 7فتح باب الترشح لـ"اعتماد" 

 هذه شروط البث وطبيعة رخص انشاء خدمات البث التلفزيوني

فتحت الحكومة عن طريق وزارة االتصال رسميا، باب الترشح لفتح القنوات التلفزيونية املوضوعاتية، وسيم منح 

قنوات فقط تتعلق باألحداث )السياسية واالقتصادية..(، والثقافة والشباب وفن الطبخ واالكتشافات  7التراخيص لـ

 .واملسلسالت والترفيه والرياضة

دة الرسمية، فإنه يمكن أن يتقدم لهذا اإلعالن عن الترشح األشخاص املعنويون الذين من الجري 56ووفق العدد 

، وهم مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع 2014يستوفون الشروط املنصوص عليها في قانون السمعي البصري لسنة 

 .العمومي، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري 

لوثائق املكونة مللف اإلعالن عن الترشح مرفقة بنسخة من دفتر الشروط وتسلم سلطة الضبط للسمعي البصري قائمة با

 .العامة لفتح قنوات تلفزيونية موضوعاتية

يوما بعد بث أول إعالن عن الترشح في وسائل  60وتودع امللفات في نسختين لدى سلطة الضبط للسمعي البصري خالل 

يوما من طرف سلطة الضبط، وتستمع  30استثنائية ملدة  اإلعالم الوطنية، ويمكن تمديد األجل مرة واحدة وبصفة

 .علنيا ألصحاب امللفات املقبولة

درجة غربا مع  7.3في الوضعية املدارية  WA 7من هذه القنوات في إطار البث الرقمي على القمر أوتلسات  5وسيتم فتح 

 .تغطية الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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درجة غربا، مع  5.0، على الوضعية املدارية WA 5ين على الساتل أوتلسات كما يمنح ترخيصان للبث الرقمي لقنات

 .تغطية املغرب العربي الكبير والتركيز على الجزائر

وأوضح قرار وقعه وزير االتصال، جمال كعوان، وصدر في الجريدة الرسمية، أنه يتم استعمال البث باللغتين الوطنيتين 

 .أنه يمكن استعمال اللغات األجنبية في البرامج املوجهة للبث في الخارج أي اللغة العربية واألمازيغية، غير 

وفي املواصفات التقنية للقنوات نص منشور وزارة االتصال على أن البث يكون مفتوحا من دون أي تشفير، وتحدد 

 .16: 9أو  4: 3، ومعدل عرض قدره 576*720بدقة صورة بـ  SD صيغة الفيديو على أساس جودة الوضوح املعيارية

ويمكن تعديل املواصفات التقنية للبث خالل مدة الرخصة موضوع إعالن الترشح وفقا للمعايير التكنولوجية املطبقة 

 .في مجال السمعي البصري 

ويجب على القنوات أن تضع في متناول املؤسسة العمومية املكلفة بالبث اإلذاعي والتلفزي، إشارة فيديو تشكل اإلشارة 

 ، حسب نظامSD-SDI التي يجب بثها حسب نظام نقل الواجهة الرقمية التسلسلية ذات الوضوح املعياري النهائية 

SMPTE 259M-Cمع دمج القنوات الصوتية حسب نظام ، SMPTE 272 M (SDI embeded). 

عمومية املكلفة لويتبغي على املترشح تحديد الحلول التقنية التي ينوي اعتمادها في توجيه إشارته إلى شبكة املؤسسة ا

 .بالبث اإلذاعي والتلفزي 

 


