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   الفتتاحيةا
 في اجتماع للمجلس التنفيذي ترأسه علي حداد

 )وقت الجزائر(يناقش خارطة طريــق املواعيــد االقتصاديـــة الكبــرى ” األفسيـو“

ؤسسات، علي حداد، اجتماعا عاديا للمجلس التنفيذي األول من نوعه خالل هذه ترأس أمس، رئيس منتدى رؤساء امل

، والذي تم التطرق من خالله إلى عدد من امللفات والنقاط الهامة، خاصة املواعيد االقتصادية 2018السنة الجديدة 

 .الكبرى التي سينظمها أو يشارك فيها املنتدى خالل الثالثي األول من السنة

عضاء املجلس التنفيذي بالنقاش، عدد من النقاط املدرجة في جدول األعمال، خصوصا الحدث الهام كما درس أ

جانفي الجاري في قصر املعارض الصنوبر  19و 18، 17املرتبط بتنظيم منتدى رؤساء املؤسسات وسوناطراك أيام 

، وهو ”2030اقوي على مدى تحقيق اإلستراتيجية الوطنية لالنتقال الط“، معرض تحت شعار: ”سافكس“البحري 

متعامل ينشط في هذا املجال  1000الحدث الوطني الذي سيعرف حضور الوزير األول أحمد أويحيى، بمشاركة 

 .اإلستراتيجي

 األسبوع املاض ي في منشور له عبر صفحته، على ضرورة املرافقة والشراكة ” األفسيو“وكان رئيس 
ّ

علي حداد، قد حث

لطاقوية، خاصة ما تعلق بمشاريع الطاقة املتجددة منها والحديثة، مؤكدا أن الشركات األجنبية، األجنبية في املشاريع ا

من شأنها تحويل التكنولوجيا وتقديم الدعم املالي ألسواق الطاقة، مشيرا إلى أن رجال األعمال بصفتهم عناصر فّعالة 

شأنهم خلق فرع حقيقي وبناء سوق طاقوي يضم في البالد وفي صناعة ورفع اقتصادها الخاص والعمومي، حيث أن من 

 .الطاقات املتجددة بين الفاعلين والناشطين في املجال من مستثمرين محليين وأجانب

وأضاف علي حداد، أنه سيتم إطالق البرنامج الوطني للطاقات املتجددة والحديثة الذي يدخل ضمن برنامج رئيس 

الذي من شأنه دعم مداخيل الطاقة وتنويعها، عن طريق تطوير اإلمكانيات الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة املتعلق، و 

بقوة في هذه ” األفسيو“التكنولوجية وإنتاج التجهيزات التي ينص عليها البرنامج، وهو البرنامج الذي سيشارك فيه 

والتي  املتجددة منها، الديناميكية، ويعبر عن مساندته الكاملة للسياسة العامة التي تشجع املشاريع الطاقوية خاصة

تضم مختلف التكنولوجيات الحديثة واملبتكرة، كما أن منتدى رؤساء املؤسسات، يعتبر البحث عن سبل جديدة 

للتدعيم بالطاقة واالنتقال من الطاقة التقليدية إلى الحديثة، أولوية وطنية، ألن هذا الخيار يعتبر خطوة نحو تحقيق 

 .األمن الطاقوي الوطني للجزائر

 

 :”وقت الجزائر”األمين الوطني في املركزية النقابية، أحمد قطيش، لـ

 ”ميثاق الثالثيـــة جاء بعـد دراســة واقعيــة للوضع االقتصــادي“

ائر، عن الجز العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، لوقت  يتحدث األمين الوطني املكلف بالعالقات العامة في االتحاد

ة من االتحاد، وبعد دراس الشراكة، املوقع عليه في إطار الثالثية مؤخرا. ويقول إن امليثاق جاء بمقترح مضمون ميثاق

يمكنها أن تتكتل في شركة واحدة قوية. ويضيف أن األجانب  واقعية للوضع، وإنه يؤسس للشراكة بين عدة شركات

 . 51/49 إن ضمنوا قيمة مضافة للمشروع، وفي إطار قاعدةاملساهمة في هذه الشراكة،  يمكنهم أيضا

غلـــق أي مؤسســـة رغـــم األزمـــة املاليـــة”  ”نمـــــــــــط الجزائــــــر أصبــــــح مرجعيــــــة لبلــــــدان أخــــــــــرى “ 
ُ
 ”لـــم ُيســـّرح أي عامـــل ولـــم ت

، وكم من مؤسسة 2017عليه نهاية سنة  تجسيد ميثاق الشراكة املوقع إلى أين وصلت عملية”: وقت الجزائر” 

 الخاص؟ عمومية هي معنية بالشراكة مع القطاع
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العام والخاص، حتى في تسميته هو ميثاق شراكة مع الشركات،  أوال امليثاق ال يعني الشراكة بين القطاع :أحمد قطيش

دراسة معمقة  هذه الفكرة لم تأت بالصدفة، فقد جاءت بعدعمومية أو شركات خاصة. للتوضيح  سواء كانت شركات

صعوبات اقتصادية، السيما منها العوامل املتعلقة  وواقعية للمراحل التي مرت بها البالد، وما شهدته املؤسسات من

 .العمالاملؤسسة و  وارتفاع أسعار املواد األولية، وما أملته من انعكاسات على البالد وعلى بانهيار أسعار البترول

ة والنهوض به وتنميته والحفاظ على املؤسس ثانيا في إطار الحفاظ على التوازنات الكبرى، لتقوية االقتصاد الوطني

 ميثاق حول الشراكة مع الشركات، وهو امليثاق الذي خصصت له ثالثية بمقر  وتقويتها، جاءت هذه الفكرة في شكل

االقتصاد الوطني، وقد تم التوقيع على  مرة، ملا يحتويه من فكرة تفيداالتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذا ألول 

الوطني االقتصادي واالجتماعي للنمو، ووضع لدى املكتب الدولي للشغل،  امليثاق من قبل األطراف املشكلة للعقد

 .مرجعية لكل البلدان التي تريد انتهاج تجربة الجزائر وأصبح

 امليثاق أصبح مرجعية، تعني أن الجزائر هي السباقة في هذا النمط من الشراكة؟ 

على املشاكل والتحديات. بناء على  نعم، وال سيما في ما تعلق بالتشاور والحوار حول جل القضايا املطروحة للتغلب

 الشراكة، وهو ال يعني الشراكة بين القطاع العام والخاص، بل يعني الشراكة مع الحوار والتشاور جاءت فكرة ميثاق

شركات، سواء من القطاع العام أو  الشركات الوطنية، سواء كانت عمومية أو خاصة، إذ انه ينص على أنه يمكن لعدة

 ة واحدة في إطار امليثاق،شركات مثال يمكنها أن تكون شرك 4إلى  3واحدة،  القطاع الخاص، أن تنش ئ شراكة في شركة

 الثروة وفي االقتصاد الوطني، وتضمن واملهم أنها تحافظ على مناصب الشغل وتخلق مناصب جديدة، وتساهم في خلق

 .وملعيشة عمالها التوازنات الكبرى، وتضمن ديمومة لنفسها

 ما هي الخطوات املنتظرة لتجسيد هذا التوجه؟

 شأنها أن تسمح بانطالق عملية الشراكة في تجسيده، تخلق ضوابط وإجراءات منعلى الجهات الوصية املعنية أن تشرع 

 وكل هذا يتم في إطار قوانين الجمهورية، هناك ضوابط وقرارات ستصدر، لها للشركات التي تصبو إلى هذه الفكرة،

ملعنية ف القطاعات استصدر عن مختل عالقة بالقانون التجاري ومختلف القوانين املنظمة لضوابط االقتصاد الوطني،

العام للعمال الجزائريين قدمنا لهم الفكرة، ولسنا مشرعين، نفلت فقط  كقطاع الصناعة والتجارة، ونحن في االتحاد

 .الشراكة املسؤولين إلى بعض األمور، ونحرص على عدم حدوث تجاوزات في تطبيق ميثاق انتباه

 كات، ما هي الجهات التي ستشرف على هذه املفاوضات؟يفترض أن يتم مباشرة مفاوضات حول إنشاء شراكة الشر 

ا بهذا النمط من االقتصاد الوطني، وكم هذا يعود إلى املجالس اإلدارية على مستوى املؤسسات التي ترغب في أن تلتحق

 2008بها البالد، أزمة سنوات التسعينيات واألزمة االقتصادية املالية لسنة  قلت لك هذا النمط جاء بعد مراحل مرت

مليون عامل، وعليه قمنا خاللها بسن  ، في التسعينيات الصندوق الدولي طلب منا تسريح2014ثم األزمة املالية لسنة 

أيام أجور من مؤسسات الدولة لدفع أجور  3الشغل، وقد تم خصم  مكرر من أجل الحفاظ على مناصب 87املادة 

وللحفاظ على مناصب  آلن وإلنقاذ املؤسسات من هذا الوضع،التي لم تكن قادرة على دفع األجور. ا عمال املؤسسات

العام للعمال الجزائريين فكرة ميثاق الشراكة، بعد دراسة  الشغل وترقية وضعية العمال، طرح األمين العام لالتحاد

 .وقد دامت الدراسة عامين كاملين معمقة لهذا الواقع،

 حكومة وأرباب العمل وقعا على امليثاق؟املركزية النقابية اقترحت نمط شراكة الشركات، وال

 .قبلوا به ملا فيه من فكرة وأطروحة جيدة وبرنامج من شأنه أن يقوي االقتصاد الوطني وينميه ويصل به إلى الريادة

 املؤسسات األجنبية معنية أيضا بمشروع شراكة الشركات في الجزائر؟ 
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سنوات، وإن كان األمر يتعلق بالضرورة  ي موجودة معا منذأليس لدينا مؤسسات أجنبية ووطنية منذ سنوات طويلة؟ ه

 املوارد البشرية وكسب قيمة مضافة لالقتصاد الوطني، فإن ذلك يتم في إطار  واكتساب التكنولوجيا واملعرفة وتكوين

خاصة، ية والبين الشركات الوطنية العموم باملائة، وفي إطار فكرة رابح رابح، وإن تعلق األمر بالشراكة 51/  49قاعدة 

وهذا شريطة أن يتم احترام قوانين الجمهورية، وشريطة الحفاظ على مناصب  باملائة، 66/34فهي تخضع لقاعدة 

 .وخلق مناصب شغل جديدة وترقية العمال ووضعيتهم الشغل

ت ااملركزية النقابية تلح على احترام القوانين في تجسيد مشروع شراكة الشركات، هل يعني هذا أن هناك جه 

 تتالعب لالستفادة من املشروع؟

انحرافا على هذا امليثاق، وفي حال يرى  االتحاد العام للعمال الجزائريين هو العب رئيس ي في هذا املشروع، وكلما يرى 

 .االعتراضية 34فسيتم تجميد الشراكة، من خالل املادة  أن شركة لم تلتزم ببنود امليثاق،

 لحياد عنها في إطار شراكة الشركات؟ما هي الشروط التي ال ينبغي عدم ا

الوطني وتطوير املؤسسة والحفاظ على  منصوص عليها في امليثاق، وأهم هذه الشروط األساسية هي تنمية االقتصاد

تكوين العمال وتطوير أوضاعهم ومعيشتهم، والحفاظ على القدرة  مناصب العمل وخلق مناصب جديدة، وأيضا

الجزائري،  الكبرى التي تهم الشعب الدولة، حتى تتمكن الدولة من التكفل بباقي املشاريع واملساهمة في خزينة الشرائية،

 .املشاريع الكبرى التي تهم املصلحة العامة في كل امليادين والسيما مشاريع الصحة والتربية، وكل

 هل البنوك هي التي تمول هذه املشاريع؟

أن تتضامن وتجسد الشراكة بأموالها  نمط لها ما تراه مناسبا، إماكل مؤسسة من املؤسسات الراغبة في انتهاج هذا ال

 .حالة الحاجة، املؤسسات هي التي تقرر  الخاصة، أو أنها تلجأ إلى البنوك في

ذلك التزاما بمطلب املركزية النقابية،  منتوج، بصفة مؤقتة، هل قررت 850الحكومة قررت منع استيراد حوالي 

 بخصوص تشجيع املنتجات املحلية؟ شراكة،والتزاما ببند في ميثاق ال

و منع استيراد املنتجات من الخارج، ول نعم، تشجيع املنتوج الوطني وتدعيمه وتعميميه والحفاظ عليه وحمايته، قرار 

 .ويأتي في إطار االعتماد على الذات، والتصدي لكل التحديات وإمالءات الخارج أنه قرار مؤقت، يدخل في هذا الشق

املمنوع استيرادها؟ قرار الحكومة ستكون له  هل املؤسسات الوطنية قادرة على تلبية حاجة السوق بأهم املواد

 املواد بالسوق؟ تبعات ربما على ارتفاع أسعار 

وضوابط محددة، لم تتخذ قرارا عشوائيا،  ملا اتخذت الدولة القرار فطبيعية الحال كان ذلك بناء على دراسة ومعلومات

ستمر ن كبيرة في استيراد الكماليات ونمنح األفضلية ملنتوجنا الوطني، بدال من أن أننا نتوقف عن صرف أموال األفضل

 .عينةنعتمد على النفس، ونشد الحزام لفترة م في صرف تكاليف كبيرة في االستيراد ونبقى رهينة للخارج، األفضل هو أن

الحفاظ على املنظومة االجتماعية،  االتحاد العام نعمل على رئيس الجمهورية فصل في الجانب االجتماعي، ونحن في

غلقت أ التي تعاني منها البالد، لم نر عامال طرد أو لم يتلق أجره، ولم نر مؤسسة بدليل انه رغم األزمة املالية الخانقة

 .لحد الساعة
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 )واح( " سكن: إلزام مؤسسات االنجاز ب "تدارك التأخر" املسجل أو "فسخ عقودها

والية، بعدد مشاريع  18وحدة سكنية بصيغة السكن االيجاري العمومي )اجتماعي(  تأخرا في االنجاز عبر  28008تعرف  

ان واملدينة عبد الوحيد طمار يوم مؤسسة انجاز، حسبما أفاد به وزير السكن والعمر  34مشروعا وزع على  73يقدر ب 

 .السبت بالجزائر

وشدد الوزير خالل اجتماع له بمؤسسات االنجاز واملقاوالت املكلفة بانجاز السكن  االجتماعي،  و كذا مديريات الترقية 

، مؤكدا والية على ضرورة تدارك التأخر املسجل ومعالجة االختالالت الحاصلة في اقرب وقت 48والتسيير العقاري عبر 

 .أن الوزارة الوصية ستضطر إلى فسخ العقود مع املؤسسات غير امللتزمة بالشروط

(، سعيدة 160(، تيارت )300(، تمنراست )1020وحدة(  ، البليدة ) 208ويقسم هذ العدد عبر الواليات كالتالي: بشار )

(، تندوف 3000(، معسكر ) 2760انم )(، مستغ1476(، قاملة )2200(، عنابة )708(، الطارف ) 7638(، وهران )3400)

 .(400(، غليزان )942( عين تموشنت )1200(، ميلة )130(، خنشلة ) 1960(، الواد )300(، تيسمسيلت )206) 

في املائة من  63ر5وحدة سكنية ما يمثل نسبة  17788مؤسسات أجنبية  بمجموع  7وتشرف على انجاز هذه املشاريع 

 18في املائة ( و 26ر0وحدة سكنية ) 7280مؤسسات وطنية عمومية بمجموع  9ى جانب مجموع الوحدات املتأخرة، إل

 .في املائة من الوحدات السكنية املتأخرة 10ر5وحدة سكنية، ما يمثل   2940مؤسسة وطنية خاصة تقوم بإنجاز 

 يةوال  18ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في االنجاز عبر  28اقرأ أيضا: سكن اجتماعي: أزيد من  

من مجموع الوحدات السكنية(  63ر5مشروعا ) 30وبالنسبة لتوزيع عدد املشاريع حازت املؤسسات األجنبية على  

 10ر5مشروعا) 21في املائة(، واملؤسسات الوطنية الخاصة على  26مشروع ) 22،واملؤسسات الوطنية العمومية على 

 .(في املائة

وحدة ما  7638مشروعا، يضم  16السكنات االجتماعية املتأخرة ب  وحازت والية وهران على الحصة األكبر من عدد

في املائة(،  12ر1وحدة ) 3400في املائة من إجمالي الوحدات، تليها والية سعيدة ب مشروعين يضمان  27ر3يمثل نسبة 

عددا من في املائة(، فيما تعد والية خنشلة األقل  10ر7وحدة سكنية ) 3000مشاريع تحتوي على  5ثم معسكر ب 

 .في املائة فقط 0ر5وحدة سكنية ما يمثل نسبة  130حيث الوحدات السكنية املتأخرة ب 

 .درجات في سلم ترتيب املقاوالت 6درجات و  4ويتراوح تصنيف هذه املؤسسات بين 

 17ارات ل مقاوالت و وجهت إعذ 3وكان وزير السكن قد أكد قرار  وزارة السكن والعمران واملدينة في فسخ العقود  مع 

 ."مقاولة عقب االجتماع االخير الذي ضم وزير  القطاع مع املؤسسات املكلفة بانجاز برنامج "عدل

 رزنامة ومخططات جديدة للمقاوالت توضح آجال تسليم املشاريع 

 3 وفي هذا الصدد أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار على وضع رزنامة جديدة مع كل املقاوالت لتقديم التقارير كل

أشهر إلى غاية انجاز املشاريع املبرمجة، محمال اإلدارة جانبا من املسؤولية في تأخر املشاريع، بسبب طول مدة اإلجراءات 

 .والتأخر في حل مشاكل العقار

كما سيتم إعداد مخططات جديدة، توضح وتيرة استكمال املشاريع وآجال تسليمها، والتي ستكون "مضبوطة بدقة" ، 

الذي طلب من مؤسسات االنجاز إعداد تقارير مفصلة توضح مدى قدرتها على مواصلة االنجاز في حسب الوزير، 

 .املشاريع املوكلة لها

وخاطب الوزير ضمير املقاوالت التي ينبغي أن يفّعل دورها من أجل بلوغ هدف تسليم كل املشاريع  للمواطن في اقرب 

 .2019ة حتى نهاية مليون وحدة سكني 1ر6اآلجال، واملقدرة بأكثر من 

 "اقرأ أيضا: وزارة السكن تصدر قرارات بخصوص املؤسسات املتأخرة في انجاز مشاريع "عدل 
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وعبر الوزير عن عدم رضاه من أداء املؤسسات الصينية، التي قال بشأنها : " لست راض عن األداء وستكون هناك  

 ."إجراءات وفقا لحالة كل مشروع

املقاوالت التي واجهت مشاكل في عمليات االنجاز، تتعلق غالبا في اختيار األرضية وعدم توفر واستمع الوزير إلى عدد من 

العقار ومشاكل التمويل ومشاكل تتعلق بالطبيعة البيئية الصعبة للمناطق الجنوبية من الوطن، مؤكدا على أهمية 

 .الصراحة في التعامل مع الوزارة، وتقديم املعلومات الصحيحة

في نفس الوقت أن املبررات التي ترتبط بطبيعة العقد املوقع مع مؤسسات االنجاز، والتي تكون هذه  وشدد الوزير 

 ."األخيرة قد اضطلعت على بنوده قبل التوقيع، تعد "غير مقبولة

ة فو أضاف نفس املسؤول قائال : " إذا كان فيه عقوبات ينبغي أن تنفذ سيتم تنفيذها على املؤسسات املتأخرة أو املخال

 .شهرا تعد غير مقبولة 22أو  18شهرا ملشاريع مدة انجازها حددت ب  24لشروط العقد"، مبرزا أن مدة تأخر تقدر ب

وتطرقت عدة مؤسسات انجاز إلى إشكالية التأخر في تسديد املستحقات املالية للمقاوالت من طرف الجهات املعنية، 

تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضية وهو ما أكد بشأنه طمار أنه قيد املعالجة في إطار 

 .بتسديد مستحقات كل املقاوالت

ودعا الوزير املؤسسات املكلفة باإلنجاز ومديريات الترقية والتسيير العقاري إلى بدل املزيد من الجهد في امليدان من أجل 

 .بغي أن تكون سنة دفع االنجاز بمختلف املشاريعين  2018تسليم املشاريع املبرمجة في وقتها، مبرزا أن 

سنوات، وتضم من  9سنة إلى  1وشدد الوزير على ضرورة العمل على تسليم السكنات التي تعرف تأخرا في االنجاز من 

 .وحدة سكنية  خالل مارس املقبل على أقل تقدير 300إلى  100

 مرافقة مؤسسات االنجاز خاصة املتواجدة في الجنوب 

مسيرو مؤسسات االنجاز واملقاوالت الحاضرة في االجتماع  التوجه الجديد للقطاع ، في التواصل املباشر مع  وثمن

 .مسيري مؤسسات االنجاز وبحث مختلف املشاكل والحلول التي تعرقل االنجاز

سات ص ملؤسو أكد الوزير على فتح صفحة خاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي )فايسبوك( وبريد الكتروني،  تخص

 .االنجاز، يتاح من خاللها التواصل املباشر مع الوزارة

كما ألح في ذات السياق  على وجوب مرافقة مؤسسات االنجاز املتواجدة بالجنوب الجزائري من طرف مديريات الترقية 

 .شاريعيرة انجاز املوالتسيير العقاري للواليات املعنية ومنه وزارة السكن من اجل تسهيل مهامهم والعمل على تسريع وت

وبرر عدة مدراء للترقية والتسيير العقاري تأخرهم في حل اإلشكاالت املتعلقة باإلنجاز إلى حصول العديد من املقاوالت 

في املائة من مستحقات املشروع، ما يجعل أمر فسخ العقود دون تعويض القيمة املالية قرار  50على قيمة تصل إلى 

 .ثريعرقل تجسيد املشاريع أك

وبهذا الخصوص أوضح أحد املقاولين من الجنوب الجزائري، صعوبة انجاز البرامج السكنية املسطرة بسبب الوضع 

 .البيئي الصعب وبعد املسافة بين مواقع املشاريع ومركز الوالية للتزود بالبنزين ومختلف مواد البناء املوجهة لإلنجاز

اء بمراحله" من عين قزام بوالية تمنراست السيد عفان ميني ، أن املشاكل ويرى  مدير مؤسسة "أشغال البناء والري والبن

سنوات، على غرار غياب تمثيل مكاتب الدراسات في الوالية،  3املتعلقة بمنطقة الجنوب أخرت انجاز مشروعه مدة 

بورشة من عبر الطرقات و وبعد املسافة بين الدائرة ومركز الوالية لتوفير مختلف احتياجات املشروع، إلى جانب غياب األ 

 .االنجاز، الذي يتسب غالبا في السطو على ممتلكات املؤسسة املنجزة وعتادها

وثمن املتحدث في هذا اإلطار التفاتة القطاع ملرافقة هذه الفئة من املقاوالت وتمكينها من تخطي العراقيل التي تواجهها 

 ملتابعة االنجاز في واليات الجنوب من الوطن.
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 )واج( "لسكن تصدر قرارات بخصوص املؤسسات املتأخرة في انجاز مشاريع "عدلوزارة ا

مقاولة عقب االجتماع  17مقاوالت و وجهت إعذارات ل  3مع   قررت وزارة السكن والعمران واملدينة فسخ العقود

بد القطاع ع  ت وزيرالقطاع مع املؤسسات املكلفة بانجاز برنامج "عدل" حسبما اكده يوم السب  االخير الذي ضم وزير

 الوحيد طمار.

وحدة سكنية من نوع  38450النجاز   مقاولة 20والية تأخرا في انجاز برامج عدل من طرف  20فحسب الوزير تعرف 

 بااليجار " عدل".  البيع

و في اوالد زناتي   سكن 400و  بتيسمسيلت 809سكن من بينها  2550مكلفة بانجاز   مقاوالت 3وتم فسخ العقود مع 

 سكن في معسكر. 750

اوضح السيد طمار انه ستكون   وحدة سكنية حيث 28100مقاولة مكلفة بانجاز  17كما تم توجيه اعذارات موجهة ل  

 فيه متابعة للمقاوالت التي ال تحترم االعذارات.

 ملبرمجة.انجاز املشاريع ا  أشهر الى غاية 3وتم وضع رزنامة جديدة مع كل املقاوالت لتقديم التقارير كل 

االجراءات وحل مشاكل االرضية على غرار   كما حمل الوزير مسؤولية التأخر في بعض املشاريع لالدارة التي تتأخر في

 بلعباس و الرمش ي والتي يتم العمل على حلها.  سيدي  في سطيف و الواد و  مسكن 1300

 للمواطن في اقرب اآلجال.   كل املشاريع واكد السيد طمار أنه يخاطب ضمير املقاوالت من اجل بلوغ هدف تسليم 

 

 )واج(وزير السكن يبحث مع مقاوالت االنجاز أسباب تأخر بعض املشاريع 

وزير السكن والعمران واملدينة، عبد الوحيد طمار، بعد غدا السبت لقاءا مع املقاوالت واملؤسسات املعنية   سيعقد

ي املسجل ف  لعمومي االيجاري , لتحديد أسباب تأخر االنجازالسكنية, خاصة صيغة السكن ا  بإنجاز مختلف الصيغ

 بعض املشاريع .

الشعبي الوطني, ترأسها رئيس   وفي رده على النواب خالل جلسة علنية مخصصة لطرح األسئلة الشفوية باملجلس

هذا اللقاء سيسفر مع البرملان الطاهر خاوة, أوضح الوزير أن   املجلس السيد السعيد بوحجة وحضرها وزير العالقات

 للمشاريع.   عن اتخاذ عدة قرارات بخصوص املقاوالت, تتراوح بين فسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث

مع  -يتابع طمار-عقد اجتماعات   والية حيث سيتم 18وتعرف صيغة السكن العمومي االيجاري تأخيرات في االنجاز عبر 

 ن املحليين. املقاوالت ومؤسسات االنجاز واملسؤولي

وتيرة االنجاز وتسليم السكنات في اسرع   وفي هذا االطار, أكد الوزير على اتخاذ القطاع لكل االجراءات من اجل تسريع

الت املقاو   للوزارة"، قائال : "هناك إجراءات متابعة ميدانية للمشاريع, وسأقوم بلقاء مع  اآلجال , وهو ما اعتبره "أولوية

 شاريع وتسريع وتيرة االنجاز باملتأخرة منها".للتحقق من وضعية امل

املساعدات املباشرة   وحسب نفس املسؤول تحظي كل الصيغ بالدعم من طرف الدولة بنسبة مختلفة, من خالل

التمويل بالطرق والقنوات املختلفة, فيما يمول   والتخفيضات في اسعار العقار والقروض بنسب مدعمة الى جانب

 خزينة الدولة.   يجاري كليا منالسكن العمومي اال 

في اطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد  1999واستفادت صيغة السكن العمومي االيجاري )اجتماعي( منذ 

عائلة، يضيف  113ألف و 141مليون و 1مليار دوالر, سمحت بإسكان الى حد اآلن  43العزيز بوتفليقة من ميزانية بلغت 

 طمار.   السيد

عائلة تدريجيا , في حين تقدر عدد الطلبات  168ألف و 396, إسكان  2019قب في اطار البرنامج املسطر الى غاية ويرت

 ألف طلب .  330ب  2015املسجلة على مستوى البلديات إلى غاية 
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روف ي لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية الى حين تجاوز الظ2015ولم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 

 املالية الراهنة للبالد، يضيف الوزير. 

مليار دوالر للتكفل بأشغال التهيئة  3مليار دوالر, إضافة إلى  20يضاف الى ذلك أنواع الدعم املختلفة االخرى والتي بلغت 

 دوالر.   مليار 66بمجموع كلي للدعم بلغ 

ألف وحدة في  70ألف إعانة ريفية و 80ر والف وحدة سكنية في اطار البيع باإليجا 120تسجيل  2018وعرفت سنة 

 االحياء املدمجة.   مرفق عمومي في إطار انجاز 278الترقوي املدعم و

املحدد لقواعد منح السكن العمومي   2008ماي  11املؤرخ في  142/08وبخصوص مقترح تعديل املرسوم التنفيذي رقم 

قيد التوقيع, والذي سيتقرر من خالله هوية الهيئة التي ستقوم حاليا مازال   االيجاري, أكد الوزير أن املرسوم املعدل

 اللجنة املكلفة بدراسة امللفات.  بترأس

سابقا وعرف بعض النقائص   وأوضح السيد طمار أن ترأس اللجنة من طرف "رئيس البلدية" اجراء كان معمول به

ن البلدية مما استوجب الرجوع الى لجان من طرف لجا  حيث ترتب عنه تراكم عدد هائل من امللفات وعدم دراستها

 الدائرة. 

قاري املدنية وديوان الترقية والتسيير الع  وتتكون لجنة الدائرة من مختلف املصالح على غرار النشاط االجتماعي والحماية

 الوطني للسكن, وكذا رئيس البلدية ورئيس الدائرة كرئيس لجنة.   ومديرية السكن للوالية والصندوق 

 للوقوف على الوضعية السكنية لطالبي  رئيس البلدية بدوره االساس ي في اللجنة, من خالل الزيارات امليدانية ويقوم

 اعتبر الوزير "رأي رئيس البلدية اساس ي وترتكز قرارات اللجنة عليه".   السكن, والتحريات واعداد امللفات, حيث

ه تتاح له فرصة ثانية لدراسة ملف  ي يترأسها الوالي وبذلكوأعطى املرسوم للمواطن حق الطعن في قرارات اللجنة الت

 لرفع أي ظلم يحدث في حقه. 

لطالبي السكن االجتماعي, اكد الوزير   ألف دج, بالنسبة 45أما بخصوص املطلب املتعلق برفع شرط الدخل العائلي الى 

لف مستويات دخل املواطن, حيث صيغ من السكن تتماش ى مع مخت  أن الحكومة ومن خالل وزارة السكن وضعت عدة

تحظي والجنوب, و   االجتماعية من املواطنين ناهيك عن التجزئات االجتماعية في الهضاب العليا  تراعي مختلف الفئات

 كل هذه الصيغ بمختلف اشكال الدعم. 

  2018وحدة سكنية جديدة خالل  7175والية جيجل تستفيد من برنامج ب   

ل, باإليجار "عدل" على مستوى والية جيج  ملحلي املتعلق بتأخر االنجاز في بعض مشاريع البيعأما بالنسبة لالنشغال ا 

مكتتب, فيما يحتوي برنامج البيع باإليجار املخصص للوالية  7761يضم  2012  افاد السيد طمار أن برنامج الوالية منذ

 وحدة سكنية انطلقت كلها في االنجاز.  2500على  2017نهاية   حتى

في املائة,  45و 40االنجاز بها ما بين   وزعت هذه الحصة على عدة بلديات منها العوانة والطاهير وجيجل اين بلغت نسبةو 

في املائة, بسبب عدم جدوى املناقصات املعلن  5تتجاوز نسبة االنجاز به   مسكن ببلدية امليلية والذي ال 300ماعدا 

 سابقا.   عنها

ستتواصل هذه البرامج الى غاية   وحدة سكنية من نوع "عدل"، حيث 3500من  2018برنامج واستفادت الوالية في اطار 

 الوصول الي تلبية طلبات كل املكتتبين بعد اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن.

الف مكتتب  90الف مكتتب استفاد سابقا من السكنات على املستوى الوطني, من بين  20وكشف الوزير عن تسجيل 

 عهم للبطاقية الوطنية للسكن. تم اخضا

في طور االنجاز  3703استالمها و  الف وحدة تم 17الف مسكن منها ازيد من  21من  1999واستفادت الوالية منذ 

 وحدة غير منطلقة.  100و
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الف  22السكن املدعم وأزيد من   الف وحدة سكنية في اطار مختلف صيغ 34يضاف الى هذا البرنامج تسجيل أزيد من 

 ترقوي عمومي(.  293و  بيع باإليجار 2500ترقوي مدعم و 8504ن ريفي.) سك

مليار دينار للتكفل بعمليات التهيئة والشبكات املختلفة  6كما استفادت الوالية في نفس الفترة من غالف مالي يقدر ب 

  الف وحدة سكنية. 20ألزيد من 

 وحدة سكنية موزعة على مختلف الصيغ. 7175, تم تخصيص حصة ب  2018وفي اطار البرنامج املسطر لسنة 

تحقيق اإلقالع   أشغال عمومية ونقل: التأكيد على تنفيذ كل املشاريع واملساهمة في

 )واج(  االقتصادي

الخميس بالجزائر أن قطاعه يعمل جاهدا  ، اليومالغني زعالن  وزير األشغال العمومية والنقل، عبدأكد 

 املشاريع املبرمجة و املساهمة في توفير ظروف مالئمة لتحقيق االقالع االقتصادي.  كل  تنفيذ  على

ى الوطني أن قطاعه حريص عل  وأوضح الوزير خالل جلسة علنية مخصصة لطرح االسئلة الشفهية في املجلس الشعبي

 آجالها ما سيسهم في دعم الجهود التنموية في البالد و بالتالي تحقيق  برمجة و استالمها فيمتابعة تنفيذ كل املشاريع امل

   االقتصادي املتوخى.  االقالع

ير بري املتعلق باإلجراءات و التداب  على سؤال شفهي لنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد حكيم  وفي رده

مع حدود   بريكة)باتنة(  بين مدينة  الرابطين 78و  28الوطنيين رقم   ريقينمن اجل ترميم و صيانة الط  املتخذة

 املشروعان تم تسجيلهما و   ان هذان  و جعلهما طريقين مزدوجين,أوضح السيد زعالن  املسيلة و مع والية بسكرة  والية

 طرحهما على وزارة املالية. 

مسيلة فلقد تم تسجيله كأولوية في اطار   ربط بريكة بحدود واليةاملتعلق ب  28وأشار الوزير أنه فيما يخص الطريق رقم 

 مليون دينار .  400بمبلغ قدره  2018القطاع بعنوان سنة   برنامج الصيانة ضمن مشروع ميزانية

وحسب الوزير فان االمر تم طرحه على وزارة املالية إلنجاز ازدواجية هذا الطريق, مؤكدا على أولوية هذا املشروع في 

 طار مخطط توجيهي لشبكة الطرقات بوالية باتنة .ا

مدينة بريكة ببسكرة فأشار الوزير ان هذا الطريق من جانب الترميم   الرابط 78أما فيما يتعلق بالطريق الوطني رقم 

 ال يستلزم اشغال استعجالية. 

ة الية باتنة مشيرا الى ربط الواليو   من جهة أخرى، استعرض الوزير بعض املشاريع التي انجزت خالل الفترة االخيرة في

 ام البواقي عن طريق بلدية بئر الشهداء .   بصفة عامة بمنفذ الى الطريق السيار باتجاه

و عصرنة الطرق الوطنية و صيانتها   و تقوية 75و  3كما أشار أيضا إلى ان الوالية استفادت من ازدواجية الطريق رقم 

منشآت فنية, موضحا ان كل هده املشاريع تم استالمها   و عشرة 77  و 3ن رقم و انجاز محول على الطريقين الوطنيي

 من طرف الوالية مؤخرا. 

روع أشغال مش  املتعلق بمدى تقدم  وفي رده عن سؤال لنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد نعوم بن االخضر,

قزول و عدم برمجة السكة الحديدية بين بوقزول و بالجلفة الى بو   االغواط مرورا  خط السكة الحديدية بين  انجاز

ته كبيرة بالنظر انعكاسا  البليدة, أكد الوزير بان هذا الخط يندرج ضمن برنامج النمو االقتصادي مشيرا انه ذو أهمية

 االيجابية على املستويين االجتماعي و االقتصادي. 

ببن  بتسهيل تنقل املواطنين  لد بجنوبها الكبير سيسمحالذي سيربط شمال الب  وأوضح الوزير ان انجاز هذا املشروع

في ظروف جيدة و فك العزلة على املناطق النائية موضحا ان هذا املشروع   الواليات التي سيعبرها خط السكة الحديدية

   سيخفف الضغط على الشبكة الطرقات في الجنوب و الهضاب.

http://ar.aps.dz/regions/51628-2017-12-28-17-03-12
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ن خطوط السكة الحديدية طور االنجاز في حين يعمل قطاعه على كلم م 2300الوزير خالل رده انه يوجد   كما أشار

   التحدي.  كلم سكة حديدية لرفع 6300رفع طول الشبكة الى 

اشغاله   الوزير ان نسبة تقدم  كلم افاد 120أما فيما يخص الشطر الرابط بين االغواط و الجلفة على مسافة 

   . 2019  باملئة و من املنتظر ان يستلم نهاية 60  وصلت

باملئة  61ان نسبة تقدم االشغال به بلغت   كلم 140وتابع فيما يخص الشطر الرابط بين الجلفة و بوقزول على مسافة 

 . 2019  مشيرا ايضا الى احتمال تسليمه نهاية

 الورشات املنجزة من طرف مؤسسات وطنية" .   وواصل الوزير يقول "انه تم اتخاذ تدابير لتفعيل هذه

اسباب عدم ربط بوقزول بالبليدة او والية الجزائر اشار الوزير أنه يوجد مشروع لربط مدينة بوقزول   يخص أما فيما

كلم و 40على مسافة  2013مدينة بوقزول بالجزائر انطلقت مند سنة   بالشفة و اكد في ذات السياق ان اشغال ربط

 الد . التي تعرفها الب  بسبب التجميد نظرا للوضعية املالية  توقفت

به على وشك   أشار الوزير ان الدراسة  كلم,110أما بخصوص الشطر الرابط بين قصر بوخاري بالشفة على مسافة 

 فور رفع التجميد لربط الجلفة بالجزائر العاصمة .  االنتهاء مؤكدا ان االشغال ستنطلق بهدين الشطرين

مشاريع التي هي حاليا قيد االنجاز كخط السكة  من جهة أخرى، أشار الوزير ان والية الجلفة ستستفيد من عدة

االنجاز   مشيرا أن نسبة  كلم 42اقليم والية الجلفة على مسافة   و الذي يمر عبر  الحديدية بين تسمسيلت و بوقزول

   باملئة.  80به بلغت 

 45ر الجلفة على مسافة والذي يعب  الذي يربط مسيلة ببوقزول  خط السكة الحديدية  وأشار الوزير أيضا الى انجاز 

باملئة إضافة الى وجود دراسة إلنجاز خط سكة حديدية بين البيض و الجلفة  83نسبة اشغاله بلغت   بحيث ان  كلم

 كلم. 105مرورا بافلو و بين الجلفة و بوسعادة على مسافة 

 

 2019ماليير متر مكعب مع  9سعة تخزين املياه ستصل 

 )الشروق أونالين(مليون متر مكعب في السدود 500نسيب: تجاوزنا مرحلة الخطر و

مليون متر مكعب وهي  500باملائة، مسجلة ارتفاعا بـ 53قال وزير املوارد املائية، حسين نسيب، أن مخزون السدود بلغ 

 .أعلى نسبة تسجل على مدى ثالث سنوات األخيرة، معترفا بوجود عجز على مستوى سدين في الجهة الشرقية للبالد

وزير املوارد املائية، السبت، على هامش التنصيب الرسمي للجان األحواض الهيدروغرافية، عن ارتفاع في سعة كشف، 

مليار متر مكعب كحجم إجمالي يوفر املاء ملدة سنتين، هذا  3.6باملائة، وهي نسبة تمثل  53تخرين مياه السدود إلى 

ف في ندوة صحفية أن مصادر املياه في الجزائر تأتي من جوف املعدل قال الوزير إنه يكفي احتياجات املواطنين، ليضي

 .باملائة والباقي يأتي من محطات تحلية املياه 31باملائة، بينما مياه السدود  64األرض، وتمثل نسبة 

واعترف الوزير بتسجيل عجز على مستوى سدين في الجهة الشرقية للبالد، ويتعلق األمر بكل من سد عين الدالية الذي 

 .مول كل من والية سوق أهراس وأم البواقي وسد حمام الدباغ في والية قاملةي

، هذا الرقم الذي يتزامن 2019ماليير متر مكعب مع بداية سنة  9وطمأن الوزير بأن سعة تخزين املياه ستصل إلى 

مشيرا إلى استالم سدا،  78قدرت بـ  2017سدود جديدة، حيث قال ان عدد السدود في الجزائر حتى سنة  4واستالم 

مليار متر مكعب، ليصل العدد االجمالي  8.2سدين جديدين نهاية الشهر الجاري، حيث سترتفع سعة االستيعاب إلى 

 .ماليير متر مكعب 9سدا وبسعة تقارب  84للسدود إلى 
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باملائة وبشبكات الصرف  98ربط املواطنين باملياه الصالحة للشرب وفيما يخص مشاريع القطاع، أكد نسيب، بلوغ 

محطة لتحلية  11باملائة، ونفس الش يء بالنسبة إلى محطات تحلية مياه البحر، حيث وصل عددها إلى  90الصحي 

 .مليون متر مكعب يوميا 2.1بطاقة إنتاجية تتجاوز 

مليون متر مكعب في  860خيرة تصل سعة معالجتها للمياه محطة تطهير، هذه األ  182وقال نسيب، انه يتم استغالل 

 .محطة جديدة 137سنة أي بزيادة  19محطة كانت قبل  45السنة، مقابل 

 

متعامل اقتصادي للمشاركة في معرض باماكو الدولي  89بن مرادي في مالي على رأس وفد من 

 )اإلذاعة الوطنية(

متعامل  89في مالي على رأس وفد رسمي و بعثة اقتصادية مشكلة من حل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي السبت 

الجاري حسبما علم في بيان   يناير 29الى  13للمشاركة في فعاليات معرض باماكو الدولي خالل الفترة ما بين   و ذلك

   لوزارة التجارة.

اليوم السبت من طرف الرئيس   احهمعرض باماكو الدولي الذي تم افتت  و قد تم اختيار الجزائر لتكون "ضيف شرف"

 املصدر.  املالي ابراهيم بوبكر كايتا حسب ما أشار اليه ذات

تطرق الطرفان خالل لقاءهما الى   وتم استقبال السيد بن مرادي فور وصوله الى باماكو من طرف نظيره املالي حيث

ري تباحثا سبل دعم التبادل التجا  جاري كماالصعيدين االقتصادي و الت  العالقات الثنائية التي تربط البلدين على

 اكثر يضيف ذات املصدر.  وتعزيزه

الثنائية الى مستوى العالقات السياسية   بالعالقات االقتصادية  في هذا الصدد, ابرز السيد بن مرادي ضرورة االرتقاء

 التي تجمع البلدين.

الجمعية العامة لغرف التجارة و   ضور افتتاح اشغالبعد هذا للقاء تم دعوة السيد الوزير و الوفد املرافق له لح

  مليون مستهلك. 300تمثل سوقا ألكثر من   الصناعة لدول افريقيا الغربية هذه االخيرة التي

باي الوزير األول املالي سومويلو بو   وبعد الظهيرة تم استقبال السيد بن مرادي الذي كان مرفقا بنظيره املالي من طرف

ملالي تيمان هوبرت كوليبالي حيث ابرز السيد بن مرادي خالل هذه   ن طرف وزير الشؤون الخارجيةمايغا و كذا م

ية" املالية "ارادة الجزائر القو   معربا للسطات  السياسية و التاريخية التي تجمع البلدين  العالقات النوعية   اللقاءات

  كل تطور و رفاه لشعبي البلدين.  قى أساسو التي تب  لدعم و تقوية العالقات التجارية و االقتصادية

ابراهيم بوبكركايتا حيث أبلغه رسالة اخوية   خالل الفترة املسائية من طرف الرئيس املالي  كما تم استقال بن مرادي

دة اردا  بوتفليقة, كما تطرق معه الى العالقات املمتازة الجزائرية املالية ,معربا له عن  من نظيره السيد عبد العزيز

 الجزائر القوية لدعم هذه العالقة اكثر, حسب بيان الوزارة.

 

 

 

 )اإلذاعة الوطنية(االولى لوكالة مسافر العالم للسياحة و األسفار 10الجزائر ضمن الوجهات ال

 

االولى الجديرة باالكتشاف خالل سنة  10الجزائر ضمن الوجهات ال  صنفت وكالة مسافر العالم للسياحة و األسفار

من جزيرة غرويالند و مصر و صربيا و هاواي و نيكاراغوا و الفيليبين وموزمبيق و دانمارك و فرنسا.   الى جانب كل 2018  
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"بعد عشرية مظلمة سيمكننا أخيرا اعادة   وأكد الرئيس املدير العام للوكالة, جون فرانسوا ريال على موقع الوكالة أنه

 لجزائر هي ايران املغرب العربي" مبرزا أن االقبال كبير.فا  اكتشاف عجائب بلد يزخر بطاقات هائلة،

 طرف منظمة اليونسكو وسلسلة التالل  وترى الوكالة ان "عهد جديد ينفتح على االرث الثقافي للقصبة املصنفة من

ء بأكملها ااملتدحرجة نحو املتوسط والبنايات التي تعود الى خمسينيات القرن املاض ي" مشيرة إلى التحوالت التي تمس أحي

 بروز مطاعم متخصصة و محالت الديكورات.  و

الذي يعد " أفضل فصل" من أجل "اعادة عالقة   وهكذا تقترح هذه الوكالة املختصة في االسفار بداية من الربيع املقبل

 الجزائرية".-الصداقة الفرنسية

-لهذه الوكالة ب "املباني ذات الطابع االسباني  موبعد ابراز قناعته بأن "هذا البلد يتقدم بقوة" اشاد الرئيس املدير العا

التجارب   البيضاء و االطالع على لوحات ما قبل التاريخ بمتحف الباردو و التجول في حديقة  املغاربي و الهوسماني للجزائر

 بفناني القصبة".  و باب الوادي و اكتشاف املواقع االثرية لتيبازة و شرشال وااللتقاء

من بين أكثر الوجهات التي حققت   املختص في النقل الجوي فان الجزائر Air-Journalحسب موقع من جهة أخرى, و 

املتحدة و تايالندا و ليزانتي و املغرب و اسبانيا و البرتغال و كندا و   الى جانب فرنسا و الواليات 2017مبيعات في سنة 

 ايطاليا.

 )اإلذاعة الوطنية(تهيئة محطة الحاويات  ميناء الجزائر: زعالن يدعو إلى تسريع وتيرة أشغال

حث وزير الشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعالن هذا السبت خالل معاينته ألشغال تهيئة محطة الحاويات 

مليناء الجزائر العاصمة على ضرورة التنسيق بين مؤسسة ميناء الجزائر العالمي وكل مؤسسات اإلنجاز األخرى للعمل 

 فع العراقيل وتسريع وتيرة األشغال،حسبما علم في بيان للوزارة. معا على ر 

في إطار املتابعة امليدانية والدورية   تندرج  ( والتيDP WORLD Djazairوخالل زيارته ملؤسسة ميناء الجزائر العالمي ) 

 األشغال حتى يتم ملختلف مشاريع القطاع، تقفد زعالن أشغال تهيئة محطة الحاويات، حيث دعا إلى"تسريع وتيرة

 استغالل هذه املحطة في أقرب اآلجال"، حسب ذات املصدر .

كما وقف الوزير خالل نفس الزيارة على أشغال إنجاز املحطة البحرية للمسافرين بميناء الجزائري، حيث أكد وبحزم 

يتم تسليم املشروع كامال ( لكي 3/8على"ضرورة تدعيم الورشة بكل الوسائل املادية والبشرية والعمل بنظام الدوام )

 وبجميع مرافقه في موعده التعاقدي"، يضيف بيان الوزارة.

 )اإلذاعة الوطنية(منصب شغل من طرف املؤسسات  1000صالون التوظيف: اقتراح حوالي 

ملعارض يناير القادم بقصر ا 25تقترح املؤسسات و الهيئات املشاركة في صالون التوظيف و التكوين املتواصل املقرر يوم 

منصب شغل، حسبما أكده محافظ الصالون علي بلخيري اليوم السبت  1000)الصنوبر البحري( بالعاصمة حوالي 

 بالجزائر.

و خالل ندوة صحفية، صرح السيد بلخيري أن هذه التظاهرة التي تنظم تحت شعار "ملتقى الشغل والتكوين املتواصل" 

 البي الشغل الشباب و املؤسسات الباحثة عن كفاءات".ط  تعد "فضاء للوساطة بين  طيلة ثالثة أيام

و يتوجه الصالون إلى "طالبي الشغل و األشخاص الذين يأملون في إنشاء مؤسساتهم الخاصة و إلى الطلبة الباحثين عن 

ية نتربصات و إلى جميع الطلبة و أصحاب الشهادات الذين يرغبون في تعزيز كفاءاتهم و معرفتهم من خالل دورات تكوي

 نفس املسؤول.  إضافية"، حسب

و تنشط املؤسسات التي تشارك في هذا الصالون في القطاعات املرتبطة باإلعالم اآللي و علم الطيران و البناء و األشغال 

 العمومية و الري و الخدمات.
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واالتصاالت  كما أوضح نفس املسؤول أن هذه التظاهرة تهدف إلى إقامة "حوار مباشر من خالل مقابالت التوظيف

حول عروض التكوين مضيفا أن "أسعارا مغرية" مقررة لفائدة األشخاص الراغبين في التكون الذين يسجلون أنفسهم 

 خالل الصالون.

و فيما يتعلق باملقاوالتية، أضاف السيد بلخيري أن هذا الصالون موعدا لاللتقاء بين ممثلي الهيئات العمومية للشغل 

 ة لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الشباب حاملي مشاريع.السيما الوكالة الوطني

و ستسمح هذه اللقاءات أيضا لهؤالء الشباب باالستفادة من املعلومات والتوجيهات حول اإلجراءات والتدابير املرتبطة 

 بتمويل مشاريع النشاطات واستحداث مؤسسة مصغرة.

لعقد ندوات موضوعاتية و ورشات للتوجيه و اإلعالم من تنشيط مهنيين و خبراء في من جهة أخرى سيخصص فضاء 

بإعداد السيرة الذاتية و تحضير مقابلة عمل و إعداد حصيلة   مجال التشغيل حول مختلف التدابير املرتبطة السيما

 املسؤول.  للكفاءات، كما أشار نفس

 

 

 بنوك /مالية وتأمينات
 )واج( 2017و  2011ر لدعم أسعار الزيت و السكر بين مليار دينا 12ما يقارب 

كدعم ألسعار الزيت الغذائي  2017و  2011مليار دينار من قبل السلطات العمومية ما بين  12تم صرف ما يقارب 

 وزارة التجارة.  لدى  الطبيعي و السكر األبيض، حسبما علمته وأج

ر و مادة السك  ظام استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي الخامو بلغ الدعم اإلجمالي املخصص منذ بداية العمل بن

مليار دينار، حسب توضيحات مسؤولي املديرية العامة للتشريع و تنظيم  11ر81نحو  2017ديسمبر  13األبيض إلى غاية 

 النشاطات على مستوى وزارة التجارة.

مليار  19ر8إلى يومنا هذا، فقد بلغت  2012املالية لـ و فيما يخص املبالغ املالية املخصصة لهذا النشاط منذ السنة 

 دينار.

فيالحظ أن اكبر دعم لهاتين  السكر األبيض و بحسب تطور مبلغ الدعم اإلجمالي ألسعار الزيت الغذائي الطبيعي و 

 مليار دينار. 3ر2ا يقارب بم 2012املادتين الغذائيتين تم تسجيله في 

و  2013مليار دينار في  2ر61و  2012مليار دينار في  3ر2و  2011مليار دينار في  2ر1و حسب كل سنة ، بلغ هذا الدعم 

مليار دينار في  1ر74و  2016مليون دينار في  982ر2و  2015مليون دينار في  451ر56و  2014مليون دينار في  998ر87

 صدر.، حسب نفس امل2017

للتذكر، وضعت وزارة التجارة نظام يهدف إلى املحافظة على استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي و السكر األبيض، 

 .2011مارس  6عن طريق املرسوم التنفيذي الصادر في  2011املقرر من قبل الدولة بداية 

يع وعند التوز  الربح القصوى عند اإلنتاج و االستيرادو حدد هذا املرسوم السعر األقص ى عند االستهالك وكذا هوامش 

 بالجملة و التجزئة للزيت والسكر.

لتر  1و  2لتر و قارورة  5في هذا اإلطار، حدد املرسوم األسعار القصوى مع احتساب جميع الرسوم لصفيحة الزيت ذات 

دج و  95دج فيما تم تحديد األسعار القصوى لكيلوغرام السكر املوضب ب  125دج و  250و دج  600على التوالي ب 

 دج بالنسبة للسكر غير املوضب. 90

، تم إنشاء لجنة وزارية مختلطة مكلفة بدراسة و تقييم طلبات الدعم مكونة من ممثلين عن وزارة 2016و في مارس 

 املالية و التجارة و النقل.

http://ar.aps.dz/economie/51805-11-2017
http://ar.aps.dz/economie/51805-11-2017
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 للصندوق الجهوي لتعويض تكاليف النقل 2017مليار دينار في  5 تخصيص أكثر من  

النقل   ، للصندوق الجهوي لتعويض تكاليف2017مليار دينار في  5ر27من جهة أخرى، تم تخصيص غالف مالي بـ  

 بجنوب البلد.

ديون املتعاملين املنتمين مليار لدفع  2و  2017لتغطية احتياجات   مليار دينار 3ر27و تم تقسيم هذا الغالف املالي بين 

 لهذا الصندوق الجهوي.

، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، قد نظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارةو في هذا الصدد، كان مدير التشريع و ت

يعرفها هذا الصندوق، فمن الضروري مراجعة التشريع الخاص به، و تطهير  أوضح لوأج، انه لتصحيح االختالالت التي

 الديون العالقة في إطار هذا الصندوق و تحديد مساحات التموين.

كيلومتر من النقل ملا بين  1دينار للطن لكل  3كما يجب، حسبه، مراجعة السلع املعنية و الجدول املحدد حاليا بـ 

 دج، حسب وضعية الطرق، لكل طن منقولة داخل الواليات. 9 دج إلى 1ر8الواليات و حدود 

كما تم طلب توقيف الجهاز بالنسبة للواليات التي تعرف عدد قليل من املنخرطين او معدومين مثل )النعامة، البيض، 

مع  ندوق الواد، ورقلة و غرداية(، و إعادة بعث مفتشيات املصالح و وضع جهاز تقييم للحاجيات و مراجعة اتفاقية الص

 املنخرطين.

 .1996و تم تسجيل العديد من االختالالت في هذا الصندوق منذ إنشاءه سنة 

فعلى مستوى التموين، تمت مالحظة أن السلع املنقولة تتعلق خصوصا بالفرينة و السميد و السكر و الزيت و الخضار 

 الجافة، في حين أن القائمة اكبر من هذا.

ي يعوض ثمن نقلها من قبل هذا الصندوق كذلك الحليب املوجه لالستهالك البشري حيث تحتوي قائمة املواد الت

)للبالغين و األطفال( و فرينة األطفال والقهوة و الشاي و مصبر الطماطم و القمح اللين و الصلب و مسحوق الحليب و 

األدوات املدرسية و الجرائد الصحفية  الخميرة و األرز و العجائن الغذائية و غذاء الحيوانات و غسيل البيوت و البطاطا و 

 الخشب( و الغاز املوجه للتعبئة في القارورات.  و الغاز بوتان و الدواء و مواد البناء )الحديد،

كما تمت مالحظة أن النقل يتم في بعض االحيان من الواليات البعيدة في حين أن املواد املعنية متواجدة بأماكن اقرب 

 من املناطق املعنية.

فيما يخص التسيير املالي مللفات التعويض، فتم مالحظة ثقل في معالجة امللفات من قبل مصالح وزارة املالية، و بطئ  و 

 في اإلجراءات اإلدارية لدفع اإلعانة املالية.

مة و النعا و حاليا، هناك عشر واليات معنية بهذا الجهاز هي : أدرار و تمنراست و بشار و إيليزي و ورقلة و الواد و غرداية

 و البيض و تندوف.

و لدى دفع التعويضات للمتعاملين الناشطين في التموين بهذه الواليات فإن الصندوق الجهوي لتعويض تكاليف النقل 

بجنوب البلد يهدف إلى املحافظة على القدرة الشرائية للمواطن املقيمين بواليات الجنوب بالنسبة للمواد األساسية و 

 القاعدية، و تطوير النشاط التجاري بهذه املناطق.بعض مواد البناء 

 تجارة   

 
 الشروق" ترصد بورصة األسعار بسوق تيجالبين للمركبات املستعملة"

 )الشروق أونالين(!مليون.. أدنى سعر لشراء سيارة 100

 ال بيع وال شراء.. وتراجع إقبال املواطنين بسبب األزمة

http://ar.aps.dz/regions/51998-2018-01-09-09-52-40
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 يون يبحثون عن املركبة األرخصالسيارات الجزائرية" بوفرة.. وجزائر "

حافظت سوق السيارات املستعملة على االرتفاع الكبير في األسعار، مواصلة بذلك املستويات القياسية املحققة منذ 

سنوات خالصة عقب األزمة املالية التي عصفت بالبالد منذ ثالث سنوات، حيث بات اغلب املتجولين باألسواق يكتفون 

دون املغامرة بالشراء والبيع، ولم تؤثر الزيادات األخيرة في أسعار الوقود، في بورصة السيارات  فقط بجس نبض األسعار 

 .مليون سنتيم حلما بعيد املنال 100املستعملة، حيث باتت السيارات من 

الساعة كانت تشير إلى حدود السادسة صباحا عندما ولجت أقدامنا سوق "تيجالبين" ببومرداس لبيع السيارات 

ستعملة.. فرغم الظالم الدامس إلى أن السوق طبعته حركية كبيرة كالعادة، حيث تزين بآالف املئات من السيارات امل

التي كانت مركونة بغرض بيعها من طرف أصحابها، منها الجديدة والقديمة.. العشرات من املواطنين املتوافدين من 

فضول وآخرون للشراء، وسماسرة همهم إيجاد سيارة بسعر مغر جميع الواليات، تهافتوا على السوق منهم من جاء به ال

 .إلعادة بيعه

تخلينا عن سيارتنا على بعد أمتار من املدخل الرئيس ي للسوق وقررنا مواصلة باقي املسافة مشيا على األقدام، الستطالع  ..

الوقود فضال عن مواصلة الحظر وضعية السوق، عقب اإلجراءات التي اتخذها قانون املالية واملتمثلة في رفع أسعار 

عن استيراد السيارات، بعد تجميد منح رخص االستيراد طيلة أشهر، ناهيك عن الغموض الذي يكتنف عملية منح 

رخص جديد لتركيب السيارات محليا، وما لفت انتباها تراجع في أعداد األشخاص املتوافدين على السوق مقارنة بما 

 .عي الغالء الفاحشكان عليه األمر في السابق بدا

 سماسرة حولوا السوق إلى "شوروم" في الهواء الطلق 

واملركبة محليا  00و 2017أول ما لفت انتباها عند دخولنا، هو وجود عشرات السيارات التي تحمل سنة الترقيم لسنة 

ول وسانديو، ناهيك " لهيونداي أو توكسن، وكذا سيارات سامب10من مختلف العالمات سواء تعلق األمر بسيارات "أي 

مليون أي أكثر ما هو معروض في  380عن سيارات بيكانتو ومركبات كادي لفولسفاغن، حيث يبلغ سعر هذه األخيرة 

مليون سنتيم ورفض بيعها، آما سيارة بيكانتو  180، مبلغ 2017املصنع، في حين عرض على صاحب مركبة سامبول 

 200قد تجاوز سعر إحدى املركبات املعروضة والتي تحمل هذه العالمة الذي حدد مصنع تركيبها بباتنة سعرا لها، ف

مليون سنتيم، ما دفعنا إلى التساؤل حول سبب  220فقد بلغت  2016مليون سنتيم، أما مركبة ايبيزا املرقمة في سنة 

انع، إال أن الء واملصارتفاع سعر هذه املركبات وتوفرها في سوق السيارات املستعملة مقارنة بأسعارها على مستوى الوك

مليون سنتيم  20أحد العارفين أكد أن بعض السماسرة شكلوا شبكات من أجل املضاربة فيها وبيعها بفوائد تصل إلى 

 .للمركبة الواحدة، وهو ما جعل سوق السيارات تلتهب وتصل هذا املستوى 

  أسعار "حارة".. وال شراء إال من استطاع إليه سبيال 

ت الجديدة استثناء، حيث بالعودة إلى بورصة السيارات بقيت سيارة السامبول محافظة على ولم تشكل السيارا

مليون سنتيم في حالتها  120و 110ما بين  2014 – 2013 -2012مستوياتها حيث تراوح سعر السيارة املرقمة سنوات 

ارات الصغيرة على غرار إيون سنة مليون سنتيم، كما تراوح سعر السي 170فقد بلغ سعرها  2016الجيدة، أما في سنة 

مليون سنتيم أما  160وصل إلى  2016مليون ولوقان  160وصل سعرها  2015مليون، وبيكانتو  130حوالي  2015

مليون سنتيم، بينما تراوح سعر السيارات القديمة التي تعود لسنوات  90فقد بلغ سعرها  2008سيارة سبارك 

مليون سنتيم، بينما عرض على احد البائعين في سيارته الحاملة  70و 50كليو بين التسعينات على غرار اإلكسبراس وال

 .مليون سنتيم 120مبلغ  2010لعالمة كليو الصنف الثالث سنة 

وحسب بعض السماسرة والعارفين بالسيارات ممن تحدثت إليهم "الشروق"، فإن السيارات ال تزال تسجل مؤشرات 

حد املاسرة الذين تعودوا على التوجه نحو السوق وهو احد األشخاص املتخصص قياسية، وهذا ذات الصدد، قال أ
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مليون  100في بيع وشراء السيارات، أن سوق املركبات املستعملة لم تشهد تراجعا بدليل أن أرخص مركبة ال تقل عن 

 .2011و 2010سنتيم حتى لو كان ترقيمها لسنوات 

 تراجع هوس الجزائريين في تغيير السيارة 

وتنقل الشهادات، انه على الرغم من اإلجراءات األخيرة للحكومة برفع أسعار الوقود، إال أن السوق حافظت على 

مستوياته واألكثر من ذلك شهد ارتفاع بسيطا، وعن سب عدم تراجع أسعار السيارات املستعملة أردف محدثونا: 

لطلب ما جعل األسعار تبقى مستقرة، االستيراد تقلص "الجزائر تعاني منذ سنوات نقصا في العرض مقابل استقرار في ا

 ."والسيارات املنتجة محليا تباع بأسعار باهظة فمنطقي أن يتأثر سوق املركبات املستعملة بما عليه األمر في الجديدة

وريا دوبخصوص مدى إقبال الجزائريين على تغيير سياراتهم، أفادت الشهادات تراجع هوس الجزائريين بتغيير السيارة 

لعدة عوامل منها غالء السيارات واهتمام املواطنين بتحصيل أموال السكنات وغالء املعيشة، بدليل أن أغلب من يدخل 

 .السوق يكتفي فقط بجس نبض األسعار، أما عن البيع والشراء فقد تراجع بشكل كبير
 

 
 مليون سنويا بعد ارتفاع البنزين 20فدرالية الجزائريين قّدرتها بـ 

 )الشروق أونالين(زائري ينفق على سيارته أكثر من زوجته و أوالدهالج

 ماليين سنويا على الوقود 10أصحاب سيارات البنزين "بدون رصاص" ينفقون 

قامت املنظمة الجزائرية للمستهلكين بدراسة إحصائية واقعية إلنفاق الجزائريين على سياراتهم، في ظل ارتفاع أسعار 

اقبة التقنية وقسيمة السيارات وقطع الغيار، ما يجعل السيارة تستهلك ربع األجرة الشهرية الوقود والتأمين واملر 

للموظفين بمعدل يتراوح مابين مليون ومليوني سنتيم شهريا، ويزيد املبلغ إذا تعلق األمر بتغيير قطع الغيار أو تصليح 

 .عطب ميكانيكي أو تقني في املركبة

ة للمستهلكين، فإن صاحب السيارة ينفق سنويا ما معدله خمسة ماليين سنتيم على وحسب تقديرات املنظمة الجزائري

التأمين، وقد يرتفع املبلغ أو ينقص حسب نوعية وعمر السيارة، خاصة وأن السيارات الجديدة باتت تحتل حصة األسد 

ها عن خمسة سنوات، وهذا ما ماليين سيارة في الجزائر، أغلبها مركبات يقل عمر  07من حظيرة السيارات التي تتجاوز 

 . يجعل أغلب الجزائريين يفضلون تأمين مركباتهم على كل املخاطر في ظل ارتفاع حوادث املرور

دج، وهذا ما يجعل صاحب  2000وبعد الزيادة التي شملتها أسعار الوقود، حيث بات ملء خزان أغلب السيارات يقدر بـ  

دج شهريا، وتزيد هذه القيمة إذا تعلق األمر بأصحاب  5000ود بمعدل السيارة ينفق سنويا ستة ماليين على الوق

كلم، وهذا ما يجعل  100و 70املسافات الطويلة وفي العطلة ، حيث قّدر الخبراء معدل سير املركبة يوميا يتراوح مابين 

دج شهريا بسبب  8000و 5000أغلب أصحاب املركبات التي تسير بالبنزين "بدون رصاص" ينفقون ما يتراوح مابين 

كلم للسيارة،  600لترا سير مسافة قدرها  54النوع من البنزين، حيث يتسع الخزان الذي يحتوي على   سرعة احتراق هذا

 10دج وينفق سنويا أكثر من  8000وهذا ما يضطر صاحب املركبة إلى ملء خزان سيارته أربعة مرات في الشهر بمبلغ 

 .ماليين سنتيم على الوقود فقط

دج على املراقبة التقنية وقسيمة السيارات، ويرتفع املبلغ إلى  5000  ضافت الدراسة أن مالك السيارة ينفق سنوياوأ

مليون سنتيم إذا تعلق األمر باملركبات النفعية والتجارية، باإلضافة إلى إنفاق أربعة ماليين سنتيم سنويا على املراقبة 

دج سنويا على "الباركينغ" ما يجعل مصاريف السيارة تتجاوز سنويا  5000يت و الدورية للسيارة وقطع الغيار وتغيير الز 

مليون سنتيم، وهو ما يجعل املستهلك الجزائري ينفق حصة األسد من أجرته الشهرية على سيارته، وهو أكثر مما  20

 ..ينفقه على زوجته وأوالده
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 مستهلكين مصطفى زبدي أن ارتفاع أسعار الوقود والتأمينوفي تعليقه على هذه الدراسة أكد رئيس املنظمة الجزائرية لل

واملراقبة التقنية وقطع الغيار أدى إلى ارتفاع مصاريف السيارة التي أصبحت حسبه من الضروريات التي تلزم املستهلك 

ئرية اتخصيص النسبة الكبرى من ميزانيته على مركبته، وذلك على حساب صحته وأهله وراحته، فأغلب العائالت الجز 

حسب زبدي باتت محرومة من الكماليات واالستجمام وقضاء العطلة بسبب التبخر السريع لألجور وانهيار القدرة 

  الشرائية

 
 )واج(منتجات معلقة عند االستيراد: صدور املرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية 

 .01تيراد في الجريدة الرسمية رقم صدر املرسوم التنفيذي املتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند االس

البضائع املعينة في امللحق املرفق بهذا   فإنه "يعلق مؤقتا استيراد 2018يناير  7وفقا لهذا النص التشريعي املؤرخ في و 

 ميزان املدفوعات".  ضبط توازن املرسوم إلى غاية إعادة 

 فئة من البضائع.  45  منتجا ينتمي إلى 851ويبلغ عدد املواد الخاضعة للتعليق املؤقت عند االستيراد 

الطازجة )باستثناء املوز(، الخضر الطازجة   ويتعلق األمر أساسا بالفواكه الجافة، األجبان )منتجات نهائية(ي الفواكه

حوم )باستثناء لحوم االبقار(، التونة، مشتقات الذرة، تحضيرات اللحوم، العلكة، الحلويات )باستثناء الثوم(، الل

املحضرة أو املصبرة، املربى   والشوكوالتة، والعجائن الغذائية، ومشتقات الحبوب، ومصبرات الخضر، والطماطم

 ، مواد التنظيف، املواد البالستيكيةوالهالمي والفواكه املصبرة والتحضيرات الغذائية، واملواد املعدنية، االسمنت

املصنعة ونصف املصنعة، منتجات النظافة، الرخام والغرانيت، ورق التنظيف، السجادات، الخزف املصنع،الزجاج، 

 الحصادات، مواد الحنفيات، األسالك والكوابل، األثاث، الثريا،التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.

منتجا، فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات  851ليق استيراد يذكر أنهي زيادة على تع

 االستيراد. 

تقض ي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على االستهالك  2018ويتعلق األمر بتدابير جديدة وردت في قانون املالية 

لنهائية وهي سمك السلمون، الفواكه املجّففة دون قشور فئات من املنتجات ا 10باملائة بالنسبة ل 30الداخلي بنسبة 

وفواكه مجّففة أخرى، التوابل، الحلويات، التحضيرات على أساس املستخلصات )سوائل وغيرها(، أجهزة املودم وأجهزة 

جات وبندها تاالستقبال الرقمي، األجهزة املنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منّبهة، أجهزة الكمبيوتر )تم تحديد اسم املن

 (.2018من قانون املالية   32الجمركي في املادة 

فئة من املنتجات النهائية وهي : بذور عباد الشمس ي معّدات من  32يضاف إلى ذلك، رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل 

ية، أجزاء من ت املعدناملواد البالستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية املياه، أجهزة تنقية املشروبات، أجهزة تنقية الزيو 

مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور املتحّركة، جسور ذات أعمدة متحركة، لواحق اإلعالم اآللي، أجهزة الكمبيوتر 

املركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقات   املحمولة واللوحات االلكترونية، الوحدات

زاء أجهزة املودم وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات املوّصالت، مواد األنابيب، أج  الذاكرة،

الجرارات والشاحنات، عربات التبريد، تحضيرات من الفول   الكوابل الكهربائية، حاويات القمامة، هياكل

هواتف صودا واملياه املعدنية، البطاريات،الالسوداني،املربى، مواد الحنفيات، املحّوالت الكهربائية، املكّمالت الغذائية، ال

 (.2018من قانون املالية  115الخلوية واملشروبات )تم تحديد أسماء املنتجات وبندها الجمركي في املادة 

 

 

https://www.commerce.gov.dz/ar/reglementation/recherche/resultat?q=18-02
https://www.commerce.gov.dz/ar/reglementation/recherche/resultat?q=18-02
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