
 
 

 
 

 

 
 2018 مارس 14األربعاء 

 

 

 

 

 
 منتدى رؤساء المؤسسات

 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة 08

Communication@fce.dz 
 



 

 2 

  الفهرس

 3 ..................................................................................................................... االفتتاحية 

 3 .............................................................................. الجزائر في أسبوعين دامت زيارة بعد

 3 .................................................................................................... (املحور )النقود طبع سياسة من ويحذرها الخارجي لالقتراض ةالحكوم يدعو  األفامي

 4 ..................................................... املحلية الجباية قانون  مشروع مضمون  تنشر  «املساء

 4 ........................................................................................................................ (املساء) والواليات للبلديات جديدة وصالحيات الجبائي لنظاما تبسيط

 6 .................................................. الوطن وخارج داخل من عارضا 80 من أزيد فيه يشارك

 6 ........................................................................................................................... (املساء) واألسفار  للسياحة الثاني الدولي الصالون  تحتضن قسنطينة

 6 .................................................... باملائة 5.5 بـ إفريقيا شمال في متوسط نمو  نسبة توقع

 6 ........................................................................................................................... (الجزائر وقت)بالجزائر االقتصادية اإلصالحات يثّمن اإلفريقي نكالب

 7 ........................................................ ..الدستور  من 43 املادة تخرق  تعليمات عن تحدثوا

 7 ............................................................................ (أونالين الشروق)!خواص ألننا الصفقات من بإقصائنا الوالة يأمرون وزراء: يشتكون  مالأع رجال

 8 ........................................ ألفا 30 وتوظيف أعمال كرقم دينار  مليار  100 بـ ببلوغ توقعات

 8 ............................................................................................................ (أونالين الشروق)بالجزائر العسكري  التصنيع في أجنبية استثمارات دوالر  مليار 

 9 ............................................ :ور قد ولد.. مصفاتين استغالل بعد سيطبق اإلجراء إن قال

 9 ............................................................................................................................. (اونالين الشروق)  سنتين بعد البنزين استيراد عن نهائيا سنستغني»

 10 .....................................................................................(اونالين النهار )قريبا الجمهورية رئيس إلى السنوي  تقريره يرفع العام للمرفق الوطني املرصد

 10 ...........................................................................(اونالين النهار )األسر لفائدة الدولة إعانات تحديد في 2019 من بداية الشروع.. الرسمية الجريدة

 11...................................................................................... :قيتوني مصطفى الطاقة وزير 

 11 ................................................................................................................................ (أونالين الشروق)وإفريقية عربية لدول  الكهرباء ستصدر  الجزائر 

 11........................... :قدور  ولد..  سنتين منذ مبرمج وتوقفه سكيكدة مركب في صعوبات ال 

 11 ................................................................................................ (اونالين الشروق)اآلجال قبل املشاريع تنهي التي الوطنية للشركات تدفع سوناطراك

 12........................................................................... ..باملرقين للمكتتبين عالقة ال  إن قال

 12 ........................................................................................................... (اونالين الشروق)!املدعم الترقوي  سكنات لتسيلم آجال ال : تمار الوحيد عبد

 13 ...................................................................................................................... 2018 نهاية قبل الدفع بنظام غرب-شرق  السيار  الطريق تجهيز  : زعالن

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

 14 ......................................................................................................... (TSA)”النقود طبع“ بمراقبة ستقوم التي اللجنة تفاصيل..  ينشئها الجزائر  بنك

  14............................................................................................................ وشراكة تعاون 

 14............................................................................................................................. تجارة 

 14 ............................................................................................................................................ (الخبرأونالين) "اإللكترونية التجارة قانون  لسحب نية ال "

 15 ............................................................................................................ ( عربي TSA الجزائر)الجزائرية األسر  ملداخيل وطني إحصاء ستطلق الحكومة

 16.................................................................... :للتجار الجزائرية الوطنية الجمعية رئيس

 16 ......................................................................................................................................... (أونالين الشروق)رمضان خالل السلع في ندرة ال .. اطمئنوا

 16............................................................................. شهريا دينار  ألف 27و مليونا 12 بين

 16 ................................................................................................................................... (اونالين الشروق)الشقق كراء في وأرخصها البلديات أغلى هذه

 17............................................................................................ إعالمية يقظة 



 

 3 

 

 االفتتاحية 
 بعد زيارة دامت أسبوعين في الجزائر

 )املحور(األفامي يدعو الحكومة لالقتراض الخارجي ويحذرها من سياسة طبع النقود

تحفظها بشأن بعض القرارات التي اعتمدتها الحكومة ملعالجة األزمة االقتصادية جراء تهاوي أسعار   ياألفام  أبدت بعثة

النفط ومنها طبع النقود، داعية إلى استبعاد االقتراض من البنك املركزي مع ضرورة وضع استراتيجية تمويلية واسعة 

 .النطاق

  

ى الجزائر التي دامت أسبوعين، من أن تؤدي السياسات الجديدة حذرت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها إل

املنتهجة من طرف الحكومة )طبع النقود لسد العجز( إلى تفاقم االختالالت وزيادة الضغوط التضخمية، حيث أكد 

يرة برئيس البعثة جان فرانسوا دوفان في ندوة صحافية عقدها بفندق الجزائر، أن الجزائر ما زالت تواجه تحديات ك

، حيث بقي العجز كبيرا 2017نتيجة تهاوي أسعار النفط منذ أربع سنوات، رغم ما حققته من ضبط مالي كبير في عام 

 .في املالية العامة والحساب الجاري على حد قوله

لكلي اتتفق مع السلطات الجزائرية في هدفها املتمثل في تحقيق االستقرار االقتصادي   األفامي  وأضاف دوفان أن بعثة

والعمل على تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء كل شرائح املجتمع، كما تشاطر تحليل الحكومة بشأن املشاكل 

االقتصادية التي تعيشها الجزائر بسبب تراجع إيرادات املحروقات، وضرورة تنويع االقتصاد، مبدية في الوقت ذاته نوعا 

 .عالجة األزمة ومنها طبع النقودمن التحفظ بشأن بعض القرارات التي اعتمدتها مل

في السياق ذاته، أوص ى الصندوق بضرورة االستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين 

محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض األصول، باإلضافة إلى الحصول على 

ات استثمارية يتم اختيارها بدقة، إضافة إلى خفض نسبة النفقات الجارية من الناتج قروض خارجية لتمويل مشروع

املحلي اإلجمالي تدريجيا، والحد من االستثمار وزيادة كفاءته، حيث يرى فريق البعثة أن الجزائر ما زالت أمامها فرصة 

فضا نسبيا والدين الخارجي القليل لتحقيق التوازن بين اإلصالح االقتصادي والنمو، حيث يبقى الدين العام منخ

 .يفسحان املجال لتقوية املالية العامة بصورة تدريجية

إلى إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف املوازية، باإلضافة إلى   األفامي  ودعا

رفع كفاءة اإلنفاق العام، وتقوية إطار تقوية سياساتها االقتصادية، وهوما يتضمن تعزيز إدارة املالية العامة، و 

 .اإلجراءات االحترازية واالستعداد لألزمات

وللتذكير، رفضت الجزائر العودة إلى االقتراض الخارجي، بعد تجربتها السابقة إبان العشرية السوداء والضغوطات 

جديدة تقرر اللجوء إلى االقتراض الكبيرة التي فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة آنذاك، مما جعل الحكومة ال

الداخلي من أجل تجاوز األزمة املالية التي تمر بها البالد جراء تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية وتراجع احتياطي 

 .الصرف
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 تنشر مضمون مشروع قانون الجباية املحلية« املساء

 )املساء(تبسيط النظام الجبائي وصالحيات جديدة للبلديات والواليات 

ترح مشروع قانون الجباية املحلية الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، مجموعة من يق

اإلجراءات لتحديث اإلطار القانوني للضرائب والرسوم والحقوق السارية في التشريع الحالي، وذلك من خالل تبسيط 

ه بهدف ضمان نجاعته. وحسبما توضحه وثيقة مشروع القانون النظام الجبائي املحلي وإدراج آليات جديدة لتسيير 

على نسخة منه، فإنه سيتم تأسيس صالحيات جبائية جديدة للبلديات والواليات تمكنها من « املساء»الذي تحصلت 

 .تحديد جملة من الضرائب وكذا االعفاءات والتخفيضات وتناقش سنويا السياسة الجبائية وتقدم اقتراحات لتحسينها

ويتضمن مشروع قانون الجباية املحلية إجراءات لتدعيم الصالحيات الجبائية للمجالس املحلية املنتخبة، وكذا 

، حيث تشير الوثيقة إلى أن النظام الحالي للجباية «مقاربات جديدة مبتكرة مستوحاة من تجارب أجنبية ناجحة ميدانيا»

. «لفة والتي تعود نتائجها كليا أو جزئيا لفائدة الجماعات املحليةمجموعة غير متجانسة من الضرائب والرسوم املخت»يعد 

 .«جد محدودة»كما أن الصالحيات الجبائية للبلديات 

املجالس املحلية بإمكانها تحديد الرسوم واالعفاءات والتخفيضات في هذا الصدد، فإن أهم املستجدات التي تضمنها 

ئدة البلديات والواليات. وبهذا يمكن للمجالس الشعبية البلدية أو مشروع القانون هي تأسيس صالحيات جبائية لفا

تعريفات الرسوم التي ستحصل واالعفاءات والتخفيضات املرتبطة بفئات معينة من »الوالئية القيام بمداوالت لتحديد 

نويا ة املحلية سكما ستقوم هذه املجالس بمناقشة السياسة الجبائي«. املساهمين املحليين وكذا الغرامات الجبائية

 .وتقترح امليكانيزمات التي من شأنها تحسين املوارد الجبائية لها

كما ينص املشروع على ضمان تمويل الجماعات املحلية ابتداء من انطالق السنة املالية لتمكينها من مواجهة نفقاتها 

ها الجبائية املتوقعة يحدد مبلغللتسيير واالستثمار، حيث تستفيد من تسبيقات شهرية من الدولة حول اإليرادات 

 .من االيرادات املتوقعة 1/12بـ

 تكريس مبدأي التضامن املحلي والتعويض املضمون 

للبلديات « يالتضامن املحل»كما ينص مشروع القانون على التكريس التشريعي للتضامن املحلي األفقي، إذ يمكن في إطار 

 .بلديات أخرى، بموجب مداولة وعبر ميزانية الواليةالتي لها موارد مالية معتبرة أن تمنح إعانات ل

من طرف الدولة في حالة نقص اإليرادات الناتج عن إعفاءات أو تخفيضات « التعويض املضمون »ويكرس كذلك مبدأ 

في الجباية املحلية التي تقررها السلطات العمومية. وكذا تأسيس مبدأ استرجاع الرسم على القيمة املضافة لصالح 

عات املحلية. وتكريس التعاون بين املصالح الجبائية والجماعات املحلية، حيث تشارك على سبيل املثال الجماعات الجما

املحلية في عمليات اإلحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات واألمالك غير املنقولة التي تباشرها مصالح 

 .الضرائب

 عن الوضع مرصد وطني للجباية املحلية يعد تقريرا سنويا

كما ينص على تأسيس مرصد وطني للجباية املحلية يكلف بإعداد تقرير سنوي حول وضعية الجباية املحلية، يتشكل 

 .من منتخبين محليين ووطنيين وإطارات مركزية ومحلية وخبراء وأساتذة جامعيين

ا للتكفل ات املحلية وتخصيصه حصريويقض ي بإلغاء تخصيص اإليرادات الجبائية وتوجيه ناتج الجباية املحلية للميزاني

باملهام املنوطة بالجماعات املحلية، وتقنين الحقوق واإلتاوات املوجهة للجماعات املحلية بما في ذلك إتاوات الطرق 

 .وحقوق التوقف وإتاوات الخدمات

حقوق واإلتاوات املوكلة من مشروع القانون، فإن الجماعات املحلية تتولى إدارة الضرائب والرسوم وال 5وبموجب املادة 

إليها مع مراعاة تلك التي تديرها مصلحة الضرائب. وتبلغ مصالح الضرائب قبل الفاتح من أكتوبر من كل سنة، الوالية 
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والبلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات املحلية بالنواتج الجبائية املتوقعة العائدة مليزانيتها بعنوان السنة 

باملائة من ناتج التحصيل للجباية املحلية كمقابل لعمليات الوعاء والتحصيل التي تقوم بها  4سبة وتقتطع ن .القادمة

 .لفائدة الجماعات املحلية

الرسم «من املشروع إلى قائمة الضرائب والرسوم التي تعود بصفة كلية للجماعات املحلية، ويتعلق األمر بـ 13وتشير املادة 

رسم »، «الرسم على رفع القمامات املنزلية»، «الرسم على السكن«،«لعقاري الرسم ا«،«على النشاط املنهي

الرسم على «و« الرسم الخاص على االعالنات والصفائح املهنية«،«الرسم الخاص على الرخص العقارية«،«اإلقامة

 .«الحفالت واألفراح

 رسوم على رفع القمامات والسكنات والفنادق واألعراس

بالنسبة للرسم على رفع القمامات، تشير الوثيقة إلى أنه يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل  وعلى سبيل املثال، فإنه

باملائة من مبلغ الرسم الخاص في  15فيها مصلحة رفع القمامات وذلك على كل امللكيات املبنية. ويتم تعويض ما قيمته 

ة تسليم القمامات القابلة لالسترجاع إلى منشأالبلديات التي تمارس الفرز، وذلك لفائدة كل مكلف بالضريبة يقوم ب

 3000دج للسكنات و بين  1500و 1000املعالجة، مع العلم أن الرسم السنوي الذي على املواطن دفعه يتراوح بين 

ألف دج على كل محل ذي  130و 20ويصل إلى ما بين  .ألف دج لكل محل ذي استخدام منهي أو تجاري أو حرفي 12و

 .أو تجاري أو حرفي ينتج كميات من القمامة تفوق السابقة الذكراستخدام صناعي 

دج على كل شخص طبيعي يقوم برمي القمامات أو إهمالها  5000و 500ويشير مشروع القانون إلى فرض غرامات بين 

ألف  50وآالف  10أو رفض استعمال نظام جمعها وفرزها، يتم دفعها لفائدة ميزانية البلدية. وتصل الغرامات ملا بين 

 .دج بالنسبة للمخالفين من األشخاص الطبيعيين أو املعنويين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية

وبخصوص الرسم على السكن، فإنه يخص املحالت ذات الطابع السكني أو التجاري، ويتم دفعه عبر فاتورة الكهرباء 

ا في كل البلديات باستثناء البلديات مقر الدائرة ومجموع بلديات دج سنوي 1200دج و 300والغاز وتتراوح قيمته بين 

 .دج 2400و 600واليات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، التي يتراوح فيها املبلغ املقتطع سنويا بين 

 ضأما الرسم على اإلقامة، فموجه للمؤسسات الفندقية ويمكن أن يطبق بعد مداولة املجلس الشعبي البلدي على عرو 

 .دج عن كل شخص وكل يوم إقامة 1000إلى  50كراء الغرف أو املساكن املجهزة املفروشة. ويتراوح مبلغ الرسم من 

وبخصوص الرسم على الحفالت واألفراح، فيطبق على األشخاص الطبيعيين واملعنويين ويخص املستفيدين من تنظيم 

ويتراوح الرسم بين  .باملوسيقى، ويعفى منه األشخاص املعاقين الحفالت واألفراح ذات الطابع العائلي أو الحفالت األخرى 

دج في حال 2000دج و 1000دج عن كل يوم عندما التتعدى مدة الحفلة السابعة مساء ويرتفع إلى ما بين  1000و 500

 .تجاوزت السابعة مساء

ة الرسم على القيمة املضاف»وهي  ويحدد مشروع القانون قائمة الضرائب والرسوم التي تعود جزئيا للجماعات املحلية،

الضريبة «،«الرسوم املتعلقة بالبيئة»، «قسيمة السيارات«،«الضريبة على األمالك«،«الضريبة على الدخل اإلجمالي«،»

ات الرسم املطبق على تعبئ«و« الرسوم املتعلقة بالنشاط املنجمي«،«الرسم الصحي على اللحوم«،«الجزافية الوحيدة

    .«طرف متعاملي الهاتف النقالالدفع املسبق من 
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 عارضا من داخل وخارج الوطن 80يشارك فيه أزيد من 

 )املساء( قسنطينة تحتضن الصالون الدولي الثاني للسياحة واألسفار 

ولية واملخصصة الحتضان تظاهرات د مدير السياحة بقسنطينة السيد نور الدين بونافع، بقلة الفضاءات املناسبة أقر 

للسياحة، حيث أكد املدير وخالل ندوة صحفية نهار أمس، أن نقص األماكن  بعاصمة الشرق على غرار الصالون الدولي

بعض املشاركين الذين  الفضاءات األخرى التي تعودت على احتضان مثل هكذا تظاهرات تسببت في اعتذار  وضيق

 .تجاتهم في البهو الرئيس يطالبوا بأجنحة أكبر لعرض من

محاولة إيجاد فضاءات مناسبة بالوالية الحتضان  وأضاف املسؤول األول عن قطاعه، أن مصالحه تعمل جاهدة على

تضن اح الدولي للسياحة واألسفار، خاصة وأن قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة لطاملا الطبعة الثالثة للصالون 

األخير للطبعة الثانية من الصالون الدولي  ، معلنا في ذات السياق عن احتضان هذامثل هكذا تظاهرات بات غير مناسب

وخارج  عارضا من داخل 80من ذات الشهر، بمشاركة أزيد من  15أفريل املقبل إلى الـ 12الذي ستنطلق فعالياته من الـ

و ل أوروبية أخرى كإيطاليا وأملانيا، وهزيادة على دو  الوطن على غرار تونس، اململكة العربية السعودية وكذا مصر وتركيا

قطاع السياحة  أيام العديد من الندوات حول االستثمار في 3بونافع ـ الذي سيعرف على مدار  الصالون ـ حسب السيد

 .ملعالم الوالية األثرية ولقاءات بين متعاملي القطاع، ناهيك عن الجوالت السياحية

 «قسنطينة ملتقى الحضارات»واألسفار والذي سيحمل هذه الطبعة شعار  حةأما عن الهدف من الصالون الدولي للسيا

الجسور مع اكتشاف املقومات  السياحة أنه يهدف إلى الترويج بالدرجة األولى للسياحة الداخلية بمدينة فأكد مدير 

 ة بقسنطينة لزوار على وضع العديد من املعلومات السياحية الخاص السياحية الهامة التي تزخر بها املدينة، زيادة

القات الخبرات واالقامة ع ترويج وتسويق الصناعات التقليدية التي تشتهر بها الوالية، عالوة على تبادل الصالون، مع

 .محليين أو أجانب عمل والشركاء واملتعاملين في قطاع السياحة سواء

على هامش الندوة الصحفية عن تنظيم  القادر فندري، من جهة أخرى أعلن رئيس الديوان املحلي للسياحة السيد عبد

طن الو  شهر أفريل املقبل، أين سيتم دعوة عديد مهنيي قطاع السياحة من مختلف واليات نهاية« اديك تور »تظاهرة 

ظاهرة مستقبال، مشيرا في سياق حديثه أن الت للتعريف بالتراث القسنطيني والترويج له محليا قصد كسب سياح أجانب

 .واليات الوطن بعد أن كانت منحصرة في الصحراء عها على مستوى تعد األولى من نو 

 

 باملائة 5.5توقع نسبة نمو متوسط في شمال إفريقيا بـ 

 )وقت الجزائر(البنك اإلفريقي يثّمن اإلصالحات االقتصادية بالجزائر

الجهود املبذولة في املجال االقتصادي بالجزائر، والتي “ ثّمنت خبيرة االقتصاد للبنك اإلفريقي، أسيتان ديارا ثيون،

 العمومية، خاصة وأن في النفقات ، مضيفة أن هذا املسعى يندرج في إطار التحكم”بشكل صارم استهدفت اإلعانات

االقتصادية في الجزائر، من خالل االلتزام  اإلصالحات حيال تجسيد” لكبيرارتياحه ا“عن  2017البنك أعرب في ماي 

 .لصالح برامج استثمارية ملساعدة البالد على تطبيق النموذج االقتصادي الجديد بتعزيز التمويالت

يون وحدة مل 724بغالف مالي إجمالي يقدر بـ  مبادرة في الجزائر  12يعكف البنك اإلفريقي للتنمية حاليا، على إنجاز 

دوالر،  ماليين 9.1بمبلغ  تخص مشاريع اإلسناد واملرافقة التقنية عملية 11ضمنها  من (مليار أورو 1.07مصرفية )حوالي 

 . 2016 مليون أورو تم سحبه دفعة واحدة في ديسمبر  900فضال عن قرض بـ 

تحقيق ” 2018االقتصادية لشمال أفريقيا  اآلفاق“للتنمية بعنوان:  من جهتها، أظهر تقرير جديد أصدره البنك األفريقي
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الخام  ، حيث ُيتوقع أن يسجل الناتج املحلي2017باملائة خالل سنة  3.7اقتصاديا بـ  دول إقليم شمال أفريقيا نموا

وتم تقديم هذا التقرير خالل ندوة مرئية   .2019 باملائة في 4.5و  2018باملائة سنة  5.5لهذه املنطقة ارتفاعا بنسبة 

لمنطقة ل للتنمية بتونس، حيث تحلل هذه الوثيقة آداءات االقتصاد الكلي األفريقي ت باملكتب الجهوي للبنكعقد

الفالحي وكذا أثره على األمن الغذائي والفقر الريفي،  بحيث تولي اهتماما خاصا باإلنتاج ،2019و 2018وآفاقها لسنتي 

أوضحت أن تيون، ف قتصاد للبنك اإلفريقي بتونس، اسيتان ديارامضافة في املنطقة.أما خبيرة اال إضافة إلى خلق قيمة

أسعار املواد األولية  العالمي، خاصة بعد ارتفاع تحسن النمو “راجع إلى  2017تحسن نمو شبه اإلقليم هذا خالل 

ا،املغرب، ليبي تونس، إضافة إلى تسيير أفضل لالقتصاد الكلي في بلدانه )الجزائر، مصر، قياس ي، وتسجيل إنتاج فالحي

إفريقيا بفضل آداءاتها من  املرتبة الثانية، بعد منطقة شرق  في 2017موريتانيا(.وقد ُصنفت منطقة شمال أفريقيا في 

، ”في وضع جيد“ االقتصادي في القارة األفريقية، حيث أشارت املسؤولة األفريقية، أن املنطقة حيث معدل النمو 

ر التوالي: مص ساهموا أساسا في دفع نموه وهي على ها شبه اإلقليم هذاالدول الستة التي يضم موضحة أن أربعة من

لجوء إلى ثيون بتفادي ال والجزائر.وأوص ى البنك اإلفريقي للتنمية بلدان املنطقة، حسب أسيتان ديارا وليبيا واملغرب

اسات لجبائي وتبني سيالنفقات العمومية، من خالل توسيع الوعاء ا سياسات مالية توسعية والسعي إلى تحسين نجاعة

ثالث  غضون سنتين إلى وهي اإلصالحات التي تهدف إلى إعادة توازنات االقتصاد الكلي لهذه البلدان في مناسبة، صرف

 .سنوات

مليار  100على رأسمال بأكثر من  حاليا املساهمة في تأسيس البنك الذي يحوز  لإلشارة، تعتبر الجزائر من بين البلدان

عام الترتيب ال باملائة من أسهم البنك، ما يجعلها املساهم اإلفريقي الرابع والسابع في 4.2جزائر على دوالر، وتمتلك ال

 . الدول األعضاء املساهمة

 

 
 ..من الدستور  43تحدثوا عن تعليمات تخرق املادة 

 )الشروق أونالين(!رجال أعمال يشتكون: وزراء يأمرون الوالة بإقصائنا من الصفقات ألننا خواص

 دفاتر شروط وزارية تمنح األولوية للمؤسسات العمومية

وصفوه بسياسة التمييز بين القطاعين العام والخاص، الذي تمارسه استهجن رجال أعمال وأرباب مؤسسات خاصة ما 

الوزارات والتي تراسل والة الجمهورية ومؤسسات تابعة لقطاعها بتعليمات مكتوبة، تفيد بإلزامية منح األولوية في 

قطاع من الدستور، ويشيطن ال 43الصفقات للمؤسسات العمومية على حساب الخاصة، وهو ما يتنافى مع املادة 

 .الخاص، كما تحدث هؤالء عن دفاتر شروط وزارية تأمر بمنح الصفقات للمؤسسات العمومية دون الخاصة

انتقد عضو منتدى رؤساء املؤسسات والرئيس املدير العام لشركة "أليانس للتأمينات" حسان خليفاتي في تصريح 

ومنح األولوية في الصفقات واملشاريع للمؤسسات لـ"الشروق" ما سماه بسياسة التمييز بين القطاعين العام والخاص، 

من الدستور، التي تنص على أنه "ال فرق بين  43اململوكة للحكومة، وقال إن مثل هذه التصرفات تناقض املادة 

 ."املؤسسات العمومية والخاصة، وال وجود لهذا املصطلح، وإنما هنالك مؤسسة وطنية وأخرى أجنبية

ك حينما اتهم وزارات بمراسلة والة الجمهورية بتعليمات مكتوبة للتعامل مع املؤسسات وذهب خليفاتي أبعد من ذل

العمومية ومنحها تسهيالت على حساب املؤسسات الخاصة، كما قال إن دفاتر الشروط التي تشرف عليها عدد من 

 قانون، وتحّدث في هذا اإلطار الوزارات تمنح األولوية للمؤسسة العمومية وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه الدستور وال
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فيفري املنصرم،  24عن املنافسة غير الشريفة التي تطبع السوق الجزائرية، قائال إن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة 

 .املصادف لذكرى تأميم املحروقات كان واضحا وصريحا، حيث دعا إلى عدم التمييز بين املؤسسات العمومية والخاصة

حوارات مع الحكومة ملناقشة الوضع وإيجاد حل للمشكل، ومحاولة تغيير طريقة التعامل مع  وكشف املتحدث عن فتح

املؤسسات الخاصة، والتي يتم استبعادها بشكل غير قانوني وعبر تعليمات مكتوبة من املشاريع والصفقات وهو ما يطرح 

يسمح بهيمنة الشركات العمومية على العديد من التساؤالت، كما قال أنه هذا الوضع يخلق جو منافسة غير نزيه و 

 .حساب الشركات الخاصة

وسبق وأن أمر كل من وزراء الداخلية والجماعات املحلية واملوارد املائية بمنح األولوية في قطاعاتهم للمؤسسات  

ين نسيب حس العمومية، وذلك خالل استعراض مخطط رمضان للتزويد باملياه عبر البلديات، كما أمر وزير املوارد املائية

أمس برفع التجميد عن املشاريع املتوقفة بقطاعه ومنح صفقاتها للشركات العمومية دون الخاصة، وهو األمر الذي أثار 

حفيظة عدد من املؤسسات الخاصة، حيث تحدثت هذه األخيرة عن أهمية وقف التمييز بين القطاعين العام والخاص، 

 .وعدم شيطنة الخواص

 

 
 ألفا 30مليار دينار كرقم أعمال وتوظيف  100توقعات ببلوغ بـ 

 )الشروق أونالين(مليار دوالر استثمارات أجنبية في التصنيع العسكري بالجزائر

 محادثات مع مستثمرين إلنشاء شركات ميكانيكية وتصنيع قطاع الغيار محليا

ون صنيع العسكري املحلي في غضتسعى مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، لتطوير استراتيجية الت

مليار دينار، باإلضافة إلى إبرام شراكات جديدة إلنشاء  100السنة القادمة، وذلك ببلوغ رقم أعمال جميع املؤسسات بـ

شركات ميكانيكية تنتج مكونات املحركات "قطع الغيار"، وذلك بهدف رفع حجم االستثمارات األجنبية في القطاع والتي 

 .يار دوالرتقدر حاليا بمل

قيم اللواء محمد شواكي، مدير الصناعات العسكرية، السنوات األولى من التصنيع العسكري املحلي بـ"اإليجابية" نظرا 

واقع وآفاق"، نظمته لجنة  -الصناعات العسكرية في الجزائر"للنتائج املحققة، وشّدد الثالثاء، خالل يوم برملاني حول 

على أن هذه الصناعات أضحت جزءا ال يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني، متوقعا  الدفاع باملجلس الشعبي الوطني،

تلبية جميع احتياجات السوق الوطنية من الشاحنات والسيارات وحافالت رباعية الدفع بعالمة مرسيدس في غضون 

 .2019سنة 

، دة دول أنها بلد يتمتع باملصداقيةوقال اللواء شواكي إن الجزائر أثبتت بفضل الشراكات الرابحة التي أبرمتها مع ع

خاصة أن الشراكة كانت مع عمالقة التصنيع كأملانيا، مشيرا إلى أن أولى الخطوات الفعلية في هذا االتجاه، التي بدأت 

، باإلعالن عن مشاريع الصناعات العسكرية املحلية قد أسهمت في إنقاذ العديد من الشركات واملصانع 2012عام 

 .كانت مهددة بالغلق أو على حافة اإلفالس، على غرار مصنع األحذية ببوسعابة ومصنعين للخشب بخنشلةالوطنية التي 

وشّدد املتحدث: "إن الشراكة أعطت فرصة ثمينة لالنطالق في مجال التصنيع واالحتكاك برواد هذه الصناعة 

تورة طوير االقتصاد الوطني، وتقليص فاواالستفادة من تجاربها وجلب التكنولوجيا وخلق مناصب شغل واملساهمة في ت

 ."الواردات "مؤكدا" مؤسسة الجيش ال تعاني من عقدة االنغالق ونحن نسعى لتطوير إمكانياتنا

واستبعد شواكي التوجه نحو التصدير حاليا، بالنظر إلى أن األهداف املسطرة من طرف القيادة العليا للجيش والتي 

اجيات املؤسسة العسكرية ومتطلبات السوق، حيث تلقت عدة طلبيات من شركات تسعى في املرحلة األولى لتلبية ح

 .وطنية كمجمع سونطراك ووزارة النقل واألشغال العمومية لتزويدها بالشاحنات والحافالت وغيرها
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ن م وقال مدير الصناعات العسكرية: "نريد أن تكون منتجاتنا ذات جودة وسمعة عاملية، وحاليا نشارف على االنتهاء

دراسة دقيقة إلنشاء شركات إلنتاج مكونات املحركات وعن وجود محادثات مع مستثمرين للمجيء إلى والية قسنطينة 

 .وتيارت ومدينة رويبة بالعاصمة، حيث تتواجد مركبات تجميع الشاحنات واملركبات النفعية

 مليار حجم االستثمارات األجنبية في الجزائر

يحيى، في مداخلة له بعنوان "دور الصناعة العسكرية في تنمية االقتصاد الوطني"، حجم  في حين قّدر املقدم حدوش بن

 ."االستثمار األجنبي املباشر بمليار دوالر "في شكل استثمارات أسهم

تتمثل مشاريع التصنيع العسكري املحلي املنجزة مع شركات وطنية   وحسب املعطيات التي قدمها املقدم حدوش،

ب على تركيب الشاحنات الثقيلة، املركبات النفعية، املدرعات وعربات النقل العسكرية، واألجهزة ومستثمرين أجان

اإللكترونية "أجهزة تصوير ورادر" والذخائر واملتفجرات واملسدسات. في حين تبلغ حصص شركات عمومية في بعض 

التابعة لوزارة الدفاع الوطني، في حين يحوز  باملائة ملديرية ترقية الصناعات العسكرية 34باملائة مقابل  17املشاريع 

 .باملائة 49األجانب حصة تقدر بـ 

باملقابل، قال العقيد قروي محمد األمين، في مداخلة بعنوان "أهمية صناعة الدفاع" إن ما تنتجه املؤسسة العسكرية،  

يرا إلى أن الصناعة العسكرية مش ."ال يتمحور في االستغالل العسكري فقط بل يمتد ليشمل شبه العسكري واملدني

شركات صناعية موزعة عبر كل التراب الوطني متخصصة في عدة مجاالت كامليكانيك والكهرباء  10تشرف حاليا على 

شركة قابضة متعددة  12مصنعا و 40والصناعات الكيميائية والنسيج وغير ذلك، مضيفا أن هذه الشركات لديها 

 .األسهم

 خطة اتصالية

بوعالم مادي، مسؤول مديرية االتصال والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، عن تبني الجيش الشعبي الوطني  وكشف اللواء

استراتيجية اتصالية بهدف تمتين العالقة بين الجيش واألمة، مشيرا: "نسعى من خالل األيام املفتوحة والبيانات التي 

مجهودات املؤسسة العسكرية ولطمأنة الرأي العام فيما ترصد مختلف العمليات التي تقوم بها وحدات الجيش، إلبراز 

 ."يتعلق باألمن الوطني وحماية الشريط الحدودي

 :قال إن اإلجراء سيطبق بعد استغالل مصفاتين.. ولد قدور 

 ) الشروق اونالين( سنستغني نهائيا عن استيراد البنزين بعد سنتين»

 ةالسويسري ABB ستقوم بشراء أسهم شركة« سوناطراك» 

، عبد املؤمن ولد قدور، عن إمكانية االستغناء عن استيراد مادة البنزين «سوناطراك»كشف الرئيس املدير العام ملجمع 

تثمارات القابضة لالس« سوناطراك»بعد تسلم مصفاتين، وذلك في غضون سنتين ونصف املقبلة، فيما قامت مؤسسة 

 ABB. واملساهمة بشراء أسهم مؤسسة

القابضة لالستثمارات واملساهمة  «سوناطراك»الل إشرافه على توقيع اتفاقية لشراء مؤسسة وأوضح ولد قدور خ

في الجزائر العاصمة، أن إشكال استيراد مادة البنزين من الخارج سيتم « سوناطراك»بمقر مجمع  ABB ألسهم مؤسسة

 .القضاء عليه مستقبال نهائيا بعد تسلم مصفاتين

سيتم إطالقهما ويدخالن حيز الخدمة، مؤكدا أنه سيتم اّدخار أموال كبيرة جراء هذه  2021مشيرا إلى أنه خالل سنة 

 .العملية

، إن تنازل مؤسسة عن أسهمها ال يعني JOACHIM BRAUN فرع إفريقيا والشرق األوسط ABB وقال املدير العام لشركة

الجديدة التي تريد أن تظهر بالسوق بأكبر الخروج من السوق الجزائرية، معتبرا أن هذه الخطوة استراتيجية للمؤسسة 
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منتوج يستطيع مسايرة التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن املؤسسة متوجهة إلى شكل جديد من الشراكة بدل 

 .الشراكة بمشاريع كبرى 

أن تطور في  الجزائر، طارق الغاني، لـ النهار، بأن املؤسسة تريد ABB وصرح من جهة أخرى، الرئيس املدير العام لشركة

سياستها من خالل الدخول في شراكة أخرى تساعد وتضمن للمؤسسة املواصلة، مشيرا إلى أن املؤسسة ستقوم بالتوجه 

 .إلى إنجاز مصانع ومؤسسات على غرار الكهرباء والغاز واللوحات اإللكترونية

ن، مؤكدا أن املؤسسة تقوم بعدة كما أضاف املتحدث أن املؤسسة ستقوم باالعتماد على مهندسين وتقنيين جزائريي

بحوث في جميع التخصصات الكهرباء والغاز، وذلك بعد تكوين املهندسين الجزائريين على أحدث التكنولوجيات من 

 .مليار دوالر 1.7أجل تسيير املصانع، مضيفا أن املؤسسة صرفت على البحوث قرابة 

 

 ()النهار اونالينرئيس الجمهورية قريبااملرصد الوطني للمرفق العام يرفع تقريره السنوي إلى 

صادق أعضاء املرصد الوطني للمرفق العام، اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة، على مشروع التقرير السنوي للمرصد 

 .2017لسنة 

 .”خالل هذا األسبوع“  رئيس ذات الهيئة عبد الحق سايحي أنه سيتم رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية  وأكد

 .ايحي على هامش أشغال الدورة العادية للمرصد باملدرسة الوطنية لإلدارة موالي أحمد مدغري وقال س

سيتم رفعه إلى الرئيس بوتفليقة هذا األسبوع بعد أن صودق  2017للمرصد لسنة   أن مشروع التقرير السنوي األول 

 .عليه

ير وجبه تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول سوقال أن التقرير مقنن في مرسوم خاص بتسيير املرصد، يرفع املرصد بم

 .املصالح العمومية

 .أن أهم ما جاء فيه هو اإلشارة إلى املجهودات املبذولة من طرف هذه املصالح لتحسين الخدمات في املرفق العام  مؤكدا

 

 الين()النهار اونفي تحديد إعانات الدولة لفائدة األسر 2019الجريدة الرسمية.. الشروع بداية من 

 .في اطار استعادة توازنات خزينة الدولة أمر الوزير االول في مرسوم تنفيذي نشر بالعدد االخير من الجريدة الرسمية

 .، في مقاربة جديدة في مجال اإلعانات املباشرة وغير املباشرة من الدولة لفائدة األسر 2019تضمن الشروع بداية من 

السنـوات القـادمة لسيـاسـة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ الـتشريع في مجال كما أمر بالترشيـد املتـزايد خـالل 

 .التقاعد

وتعـزيز قـدرات التقديــر والتسييــر للنفقــات العموميـة للدولـة وعصرنـة مجمـوع األنظمـة املستخدمـة فــي تــحضير وتنفيذ 

 .امليزانية

 .،مشروع القانون العضوي املتعلق بقوانين املالية 2018وذلك من خالالستكمال واصدار، خالل سنة 

واعتماد طريقة في تسيير املالية العمومية عن ط ريق تفويض االختصاصات على مستوى الجماعات املحلية واملؤسسات 

 .العمومية املقدمة للخدمة العمومية

 .2021 – 2019إلطار للنفقات على املدى املتوسط الشامل  2019ملـاليـة لسنــة اإلدراج ضـمـن مشـروع قــانون ا

 .وضع نظام دمج تسيير امليزانية يسمح بترشيد مسارات امليزانية والتعجيل بمعالجة النشاطات املرتبطة باإلنفاق

ين مكافحــة الغش الجبائي وتحس تــحسين اإليرادات الجبائية العادية، من خالل التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب،

 .الــتحصيل
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من خالل مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم تحصيل الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات، إنشاء سلك ملفتش ي 

 .الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية

ز للدولة، علقـة بنفقات التجهيكما امر بالتحكم في النفقات العمومية وترشيدها، من خاللتعـزيز األحكـام التنظـيمـية املت

 .2018وسوف يتـم استصـدار تعليمـة لهـذا الغـرض فــي سنة 

 .،تحضيرا لترشيد سياسة اإلعانات العمومية 2018إنجاز إحصاء وطني ملداخيل األسر، في سنة 

اشرة من الدولة لفائدة ، في مقاربة جديدة في مجال اإلعانات املباشرة وغير املب 2019الشروع تدريجيا، ابتداء من سنة 

 .األسر

كما أمر بالترشيـد املتـزايد خـالل السنـوات القـادمة لسيـاسـة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ الـتشريع في مجال 

 .التقاعد

تكييف البرامج املستقبلية للتجهيزات العمومية مع التطور الذي تحقق في كل قطاع، مع ترشيد اقتصادي أكبر ومع 

 .درات املالية للدولةالق

 .في إصالح املساهـمة العمومية لسياسة اإلسكان 2018االنطالق مع بداية 

 .من خالل التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة

 .الشروع في تنفيذ املدونة الجديدة للمخطط املحاسبي للدولة

 10الوطني للتجهيز من أجــل التنمــية على أي إنفـاق عمومي لالستـثـمـار يتجاوز مبلغ حيث يجب أن يصدق الصندوق 

 .ماليير دينار

 

 
 :وزير الطاقة مصطفى قيتوني

 )الشروق أونالين(الجزائر ستصدر الكهرباء لدول عربية وإفريقية

 على تصدير الكهرباء، نحو دول عربية قال وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، خالل زيارته لوالية خنشلة، إن الجزائر عازمة

 .وإفريقية على غرار تونس، ليبيا، املغرب، مالي والنيجر وغيرها

لتكون الطاقة الكهربائية، "واحدة من الطاقات املتجددة، التي يجب االستثمار فيها" حسب قيتوني الذي قال إن التصدير 

 .منها سيكون منتصف السنة الجارية، بعد تسجيل االكتفاء الوطني

 
 :ال صعوبات في مركب سكيكدة وتوقفه مبرمج منذ سنتين .. ولد قدور 

 )الشروق اونالين(سوناطراك تدفع للشركات الوطنية التي تنهي املشاريع قبل اآلجال

 البيروقراطية تعيق تصدير خبرتنا وتجربتنا في الطاقة

 صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون اإلقتصادية والوطنية

أكد الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك عبد املؤمن ولد قدور إن التوقف التقني ملركب الغاز الطبيعي املسال 

 .بسكيكدة كان مبرمجا منذ عامين وال يوجد أي إخالل بتموين الزبائن والشركاء في الخارج

، قال ولد قدور بأن معلومات غير وفي ندوة صحفية بمطار إن امناس على هامش زيارة ملشروع الحقل الغازي تينهرت

صحيحة وغير مؤسسة تداولتها وسائل إعالم أجنبية وتم تناقلها من طرف صحف ومواقع وقنوات جزائرية بخصوص 
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صعوبات في مركب "جي.أن.أل" سكيكدة رغم أنها معلومات غير صحيحة، ألن التوقف التقني للمركب أمر روتيني ومبرمج 

 .منذ نحو سنتين

دور فإن تداول معلومات من هدا القبيل وهي غير مؤسسة وغير صحيحة ال يضر فقط بالشركة وحسب ولد ق

 .بالبالد ككل، وتسبب ذلك حسبه في حالة من التوتر وخاصة على الصعيد الخارجي  وإنما

ك، امستحقات الشركات الوطنية املشاركة في مشاريع سوناطر   وفي سياق آخر، أعلن ولد قدور عن آلية جديدة لدفع

 .اآلجال املحددة  أكثر للشركات التي تكمل انجاز املشروع قبل انتهاء  فصاعدا الدفع  حيث سيتم من اآلن

وحسبه فإن هذا اإلجراء يهدف إلى محاربة التأخر في املشاريع الذي طبع املؤسسة مؤخرا، مشيرا إلى أن أي شركة تنهي 

ية إضافية كنوع من التحفيز لدعم الشركات الوطنية من جهة مشروعها قبل الوقت املحدد له ستستفيد من مزايا مال

 .والقضاء على التأخر في تسليم املشاريع، وستستفيد منه الشركة والعمال

وأشار ولد قدور أن هذا املشروع كان محل مناقصة دولية إلنجازه وكان من املفروض أن يكون ذلك من طرف شركات 

 .من نصيب شركات جزائرية وطنية أشهر أن يكون  3أجنبية، لكن تقرر قبل 

وتحدث ولد قدور عن وقع البيروقراطية الثقيل على الشركة من خالل اإلجراءات الثقيلة التي واجهتها الشركة مع 

الجمارك بخصوص مشروع صناعي ملعدات الحفر في اآلبار، فيما يخص استيراد توربينات، مشيرا إلى أن البيروقراطية 

   .ة ويجب تسوية هذا املشكل الذي يعيق سوناطراك لتصدير معارفها في قطاع الطاقةاإلدارية ما زالت ثقيل

 

 

 

 ..قال إن ال عالقة للمكتتبين باملرقين

 )الشروق اونالين(!عبد الوحيد تمار: ال آجال لتسيلم سكنات الترقوي املدعم

 كل مكتتبي "عدل" املستلمين ألوامر الدفع سيحصلون على مساكنهم

، الثالثاء، قائال إن كل مكتتب حصل على أمر بالدفع "لسكن عبد الوحيد تمار، مكتتبي برنامج "عدلطمأن وزير ا

"سيحصل على مسكنه"، وخالل زيارة عمل لوالية الجلفة، أعلن تمار عن انتهاء العالقة بين املستفيدين من برنامج 

ن عبر تفيدين رفع انشغاالتهم مباشرة ملديريات السكالسكن الترقوي املدعم واملرقين العقاريين، مشيرا إلى أنه على املس

 .الوطن تجنبا للمشاكل التي كانت تحدث بين املستفيدين واملرقيين العقاريين

وذكر الوزير أنه عقد لقاء مع املقاولين واستمع إلى جميع االنشغاالت وتم حلها وأنه يرفض أي تبرير مستقبال لتأخر 

ا، وأضاف أن هناك فسخا لعقود املشاريع للمقاولين املتقاعسين، كما ذكر وزير السكن املشاريع السكنية مهما كان نوعه

ألف سكن ترقوي مدعم عبر جميع واليات الوطن، حيث  70على هامش زيارته إلى والية الجلفة أنه تم إطالق مشروع 

 .انطلقت اإلجراءات األولية لهذا البرنامج الذي ينتظره السكان بفارغ الصبر

لوزير أن هناك إجراءات جديدة تم اعتمادها من أجل تفعيل برنامج الترقوي املدعم والذي عرف بعض وأكد ا

االختالالت، ولم يحدد وزير السكن أي إجراء بخصوص هذا امللف، ولم يخف أن هناك خلال في امليكانيزمات، وتأخرا في 

د، شاكل خصوصا املتابعة وعالقة بين املرقي واملستفيوتيرة اإلنجاز، على أن يتم وضع ميكانيزمات جديدة لتفادي هذه امل

وقال "الدولة كانت بعيدة، أما اآلن عن طريق مدير السكن هناك متابعة من البداية للنهاية والتمويل يمر على صندوق 

ألف وحدة  16السكن لضمان تقدم األشغال ونحفظ حقوق املرقي وهناك إجراءات أخرى ويوجد إحصاء ملشاكل 

 ."وهناك خلية تعمل ملعالجة هذه املشاكلستعالج 
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وأضاف وزير السكن "الترقوي املدعم لم ينطلق بعد، ونمط هذه الصيغة مثل جميع األنماط وتختلف في امليزانية املالية 

وحدة.. البرنامج هذا عند الوالة"، مضيفا أن  200ألف وحدة سكنية وزعت عبر جميع الواليات وللجلفة  70وهناك 

 .مة بين وزارتي السكن والداخلية تمنح الحرية للسلطات املحلية الختيار املرقين واألرضية وكذا تصفية امللفاتهناك تعلي

وأكد تمار أن الجزائر تحترم "معاهدة كيتو" وأن تعزيز االستقرار بالريف أولوية وال يتناقض مع بنود املعاهدة املذكورة 

لذي يناسبه، كما ألح وزير السكن على ضرورة احترام آجال انتهاء أشغال والتي تقر في حق املواطن العيش في املحيط ا

البناء ومتابعة املشاريع خصوصا املشاريع التي كانت معطلة في الوقت السابق، مضيفا أن البرنامج السكني للجزائر، 

 .مميز، ومن بين أهم البرامج هو السكن الريفي بقيمة أربعين باملائة من مجمل السكنات

وحدة سكنية من مختلف الصيغ، حيث تم توزيع االستفادات واملفاتيح على  4279أشرف وزير السكن على توزيع وقد 

مستفيد في إطار الترقوي املدعم  160مستفيد في إطار البيع باإليجار و 600مستفيد في إطار السكن اإليجاري و 3499

مليار لتهيئة األرضيات والتجزئات العقارية 74يص وحدة سكنية في إطار الترقوي العمومي، وأكد الوزير تخص 20و

 .بالجلفة

 طالبو السكن يستقبلون تمار باالحتجاجات

هذا، واستقبل الثالثاء وزير السكن، باالحتجاجات في عديد نقاط زيارته إلى الجلفة. ونظم مكتتبو "الترقوي املدعم" 

املشروع. كما احتج أيضا بعين وسارة طالبو السكن بعين وسارة وقفة إلسماع صوتهم للوزير، بهدف حل مشكلة تأخر 

" احتجاجا على الفواتير "املضخمة"، لتضمنها 2االجتماعي وقاطنو السكن الهش. وبعاصمة الوالية نظم مكتتبو "عدل 

 .خدمات وهمية على غرار املصاعد والنظافة

 

 

 

 

  2018غرب بنظام الدفع قبل نهاية -تجهيز الطريق السيار شرق  : زعالن

, حسبما 2018غرب بمختلف تجهيزات االستغالل وعلى رأسها نظام الدفع قبل نهاية -يتم تزويد الطريق السيار شرق 

 أعلنه ا الثالثاء بالجزائر وزير األشغال العمومية والنقل عبد الغني زعالن. 

لوطني ة للمجلس الشعبي االسلكية والالسلكي  وأوضح زعالن خالل جلسة استماع بلجنة النقل واملواصالت واالتصاالت

من أشغال تركيب هذه التجهيزات التي تشمل نظام الدفع، نظام تسيير  2018  بأنه من املتوقع االنتهاء قبل نهاية

املرور، نظام الرصد الجويي نظام االتصال الداخليي نظام املراقبة بالفيديو، شبكة االلياف البصرية، شبكة   حركة

 السريع ولوحات تحمل رسائل متغيرة.  طوارئ إذاعة الطريقاالرسالي شبكة االتصال بال

 الطريق السياري حسب الوزير.  محطات دفع على مستوى  7محطة دفع على مستوى املحوالت و 48ويجري حاليا إنجاز 

يغطي كل مركز منها شطرا من   مركز صيانة واستغالل 22فضاء راحة و  35محطة خدمات و 42ويترافق ذلك مع إنجاز 

 دقيقة على أقص ى تقدير. 30حالة حصول طارئ خالل   كم مما يسمح بالتدخل في 75إلى  65طريق يمتد من ال

بآخر شطر  2019الثالثي األول من   كم , غير أنه سيتدعم بنهاية 1.132غرب حاليا على طول -ويمتد الطريق السيار شرق 

كمي وفقا  1.216ل االجمالي للطريق السيار إلى ليصل بذلك الطو   كم 84له على مستوى والية الطارف على مسافة 

 .لشروحات زعالن
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 بنوك/مالية/تأمينات
 (TSA)”طبع النقود“بنك الجزائر ينشئها .. تفاصيل اللجنة التي ستقوم بمراقبة 

تي لتضمن العدد األخير من الجريدة الرسمية، تفاصيل اللجنة التي أوكلت لها مهمة مراقبة التمويل غير التقليدي، وا

 .سيقوم بنك الجزائر بإنشائها وتكون تابعة له

وجاء في املرسوم الذي أمضاه الوزير األول أحمد أويحيى أن املرسوم يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير واالصالحات 

وذلك في  وعات،الهيكلية االقتصادية واملالية وامليزانية الرامية الى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان املدف

 .2018أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من أول يناير 

لف بنك الجزائر، بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة، طبقا للمادة األولى أعاله، بضمان “وجاء في املسوم 
ّ
يك

 .”متابعة وتقييم تنفيذ التدابير واألعمال املنصوص عليها في البرنامج امللحق بهذا املرسوم

يعتمد بنك الجزائر في إطار املهمة املسندة إليه .. على لجنة تتكون من “أما املادة الثالثة من املرسوم فتضمنت أنه 

 .”ممثليه وممثلي وزارة املالية

أما بخصوص مهام اللجنة فتتمثل في تقديمها اقتراحات لوزير املالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل 

 .والبرنامج التقديري إلصدار سندات الدولة املترتبة على ذلك غير التقليدي

كما تضمن متابعة إنجاز التدابير واألعمال الواردة في البرنامج املرفق، وتضمن رصد النتائج في مجال إعادة توازنات 

 .خزينة الدولة وتوازن ميزان املدفوعات

فا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير واإلصالحات كما يطلب املرسوم من اللجنة أن ترسل إلى محافظ بنك الجز 
ً

ائر، كش

املحققة إلنجاز البرنامج املرفق، ووضعية املعطيات املالية املتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية، ومستوى اللجوء 

 .إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى األهداف املخولة

رير إلى رئيس الجمهورية، في كل سداس ي، عن إنجاز االلتزامات املالية والنقدية، ويكون محافظ بنك الجزائر ملزم برفع تق

 واألعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج، وكذا أثرها

 

 تعاون وشراكة

 

 

 تجارة  
 )الخبرأونالين( "ال نية لسحب قانون التجارة اإللكترونية"

ة، اليوم اإلثنين بالجزائر العاصمة، أن القانون املحدد للقواعد العامة املتعلقة أكد وزير العالقات مع البرملان الطاهر خاو 

بالبريد واالتصاالت اإللكترونية سيتم عرضه والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس األمة قريبا مشيرا إلى أن 

 لم تبد أي نية لسحبه".  "الحكومة

ي، للمجلس الشعبي الوطن  قل واالتصاالت السلكية والالسلكيةوأوضح خاوة، في رده على انشغال أحد أعضاء لجنة الن 

أن القانون املتعلق بالتجارة اإللكترونية سيتم عرضه على مجلس األمة "األسبوع املقبل" أما القانون املحدد للقواعد 

 املتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية فسيتم مناقشته "الحقا".
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لسحب القانون"،   ر بن خالف ) جبهة العدالة والتنمية( أن الحكومة "لم تبد أي نيةوأضاف في رده على النائب لخض 

الذي تم للتذكير املصادقة عليه شهر فبراير املنصرم من قبل نواب الغرفة السفلى، مذكرا بهذا الخصوص أن مجلس 

 األمة له صالحيات دستورية في إبداء الرأي في أي نص قانوني.

إلثنين قد عرضت ا  املواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون،وكانت وزيرة البريد و 

أمام لجنة التجهيز والتنمية ملجلس األمة، مشروع القانون املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت   املنصرم

 اإللكترونية.

القانون إلى تاريخ الحق سيتم  ء اللجنة على تأجيل مناقشة مشروع وجاء في بيان املجلس أنه "تم االتفاق مع أعضا 

 تحديده فيما بعد، نظرا لالرتباطات الطارئة للوزيرة".

يذكر أن مشروع القانون، الذي تأجل أيضا التصويت عليه باملجلس الشعبي الوطني ألسباب تقنية قبل املصادقة  

طوير وتقديم خدمات البريد واالتصاالت اإللكترونية ذات نوعية يهدف إلى تحديد الشروط التي من شأنها ت  عليه،

 املتعاملين.  مضمونة والشروط العاّمة الستغالل هذه النشاطات من طرف

 
 ( عربي TSA )الجزائرالحكومة ستطلق إحصاء وطني ملداخيل األسر الجزائرية

لية، وذلك تحضيرا لترشيد سياسة اإلعانات قررت الحكومة إنجاز إحصاء وطني ملداخيل األسر، خالل هذه السنة الحا

العمومية، حيث أدرجت الحكومة ضمن التدابير التي تنوي اتخاذها للتحكم في النفقات العمومية وترشيدها، إعادة 

 .النظر في اإلعانات املباشرة وغير املباشرة وذلك استنادا إلى نتائج اإلحصاء الوطني ملداخيل العائالت الجزائرية

حكومة في امللحق الذي جاء ضمن املرسوم التنفيذي الذي يحدد آلية متابعة التدابير واإلصالحات الهيكلية، وأكدت ال

االقتصادية واملالية وامليزانية، الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان املدفوعات، الشروع تدريجيا، 

إلعانات املباشرة وغير املباشرة من الدولة لفائدة األسر، إضافة ، في مقاربة جديدة في مجال ا2019ابتداء من سنة 

الترشيد املتزايد خالل السنوات القادمة لسياسة الترشيد املتزايد خالل السنوات القادمة لسياسة التوظيف في الوظيفة 

 .العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد

لعمومية مع التطور الذي تحقق في كل قطاع، مع ترشيد اقتصادي كما سيتم تكييف البرامج املستقبلية للتجهيزات ا

في إصالح املساهمة العمومية لسياسة اإلسكان، وال سيما  2018أكبر ومع القدرات املالية للدولة، واالنطالق بداية من 

هة اصة من جمن خالل التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان من جهة ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخ

 أخرى، إلى جانب الشروع الشروع في تنفيذ املدونة الجديدة للمخطط

املحاسبي للدولة، ويؤكد على وجوب تصديق  الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية على أي إنفاق عمومي لالستثمار 

 .ماليير دينار 10يتجاوز مبلغ 

، بغرض إيالء 2018مرين بصرف الطلب العمومي، مع بداية وفيما يتعلق بترشيد الواردات، سيتم تعبئة مجموع اآل 

األولوية لإلنتاج املحلي للسلع والخدمات، طبقا ألحكام قانون الصفقات العمومية، وكذا رفع العرض الداخلي للسلع 

والخدمات من اجل ضمان قابلية ميزان املدفوعات للبقاء على املدى املتوسط وتفادي تآكل االحتياطات الرسمية 

للصرف، إضافة إلى تعريف نفقات التجهيزات العمومية ذات الكثافة العالية، من حيث الواردات والحد منها، ضبط 

التجارة الخارجية بهدف التقليل من الواردات من خالل تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، ومكافحة تضخيم 

اإلدارات الجبائية والجمركية في بلد املنشأ. باملوازاة مع ترقية  الفواتير من الواردات عن طريق تبادل املعلومات مع

 .الصادرات خارج املحروقات

 لجنة لتحسين مناخ األعمال وتسهيل االستثمارات األجنبية
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وفيما يتعلق بتحسين مناخ األعمال وجاذبية وجهة الجزائر فيما يخص االستثمارات املباشرة األجنبية، تقرر إحداث 

ية وطنية تكلف بهذا امللف هذه السنة، يشارك فيها ممثلو املتعاملين االقتصاديين ملختلف قطاعات لجنة استشار 

االقتصاد الوطني وكذا ممثلي اإلدارات املعنية، وكذا التكييف التدريجي للتشريع والتنظيم االقتصاديين على ضوء 

وستعمل الحكومة بهذا الخصوص على تقليص توصيات اللجنة االستشارية الوطنية املكلفة بتحسين مناخ األعمال. 

 .اآلجال وتبسيط اإلجراءات من أجل إنشاء املؤسسات، وخصوصا في إطار االستثمارات املباشرة األجنبية

 
 :رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار

 )الشروق أونالين(اطمئنوا.. ال ندرة في السلع خالل رمضان

ائرية للتجار، الحاج الطاهر بولنوار حصول ندرة في الخضر والفواكه خالل شهر استبعد رئيس الجمعية الوطنية الجز 

رمضان، نظرا لتزامن الشهر مع موسم الجني في منطقة متيجة والغرب الجزائري وفي الكثير من املساحات الزراعية 

 .والبيوت البالستيكية

، 2018زون السلع املستوردة لن ينتهي حتى آخر وقال املتحدث إن اغلب تجار الجملة للمواد الغذائية يؤكدون أن مخ

وأن بعض هذه السلع ستبقى صالحة االستهالك لغاية الصيف، وهذا يعني حسبه أن املواد الغذائية املستوردة، ستكون 

 .متوفرة خالل رمضان

باملائة  80ث قال إن وحّمل بولنوار املستهلك الجزائري، مسؤولية املشاركة في رفع األسعار مع بداية الشهر الكريم، حي

من النفايات في املزابل في رمضان، هي مواد غذائية، داعيا الجزائريين، إلى تجنب اللهفة واملبالغة في االستهالك والتبذير، 

 .حتى ال يترفع الطلب عن العرض

 ، قصدوفيما يخص مادة الحليب، أكد بولنوار، أن الجمعية ستراسل أصحاب مصانع تحويل الحليب لبذل مجهودات

 .تلبية الطلب، مشيرا أن أسعار اللحوم الحمراء تبقى رهينة منع االستيراد عن الكثير من منهي هذا النشاط

 

 

 
 ألف دينار شهريا 27مليونا و 12بين 

 )الشروق اونالين(هذه أغلى البلديات وأرخصها في كراء الشقق

ألف دينار بالنسبة  26، والتي تتراوح بين 2017ئر لسنة نشر موقع "الكرية" الثالثاء أسعار كراء وتأجير الشقق في الجزا

مليون سنتيم على مستوى بلدية حيدرة وهي  12.6شقق، على مستوى بلدية خرايسية بالعاصمة وهي األقل سعرا و 3لـ

ع ماألغلى تكلفة، في حين احتلت البلديات الساحلية أعلى نسبة من الطلب على غرار سطاوالي وعين البنيان وزرالدة، 

 .واليات واستقرارا بالعاصمة ووهران 7واليات وارتفاعا بـ 10العلم أن أسعار الكراء شهدت انخفاضا على مستوى 

 في 
ً
ووفقا للدراسة التي أعدها املوقع العقاري املتخصص "الكرية"، شهدت العاصمة الجزائر ووالية وهران استقرارا

باملائة في  2باملائة في الجزائر العاصمة وما يقرب من  2,0قدره بانخفاض  2017و 2016أسعار إيجار الشقق بين عامي 

 بنسبة 
ً
 .باملائة 1.7وهران، في حين شهدت تلمسان تراجعا

 2016واليات على األقل، انخفاضا في متوسط إيجارات الشقق السكنية بين عامي  10وحسب نفس الدراسة عرفت 

ألف دينار شهريا  32دينار شهري إلى  500ألف و 39ملائة، من با 20، وشهدت مدينة بومرداس انخفاضا بنسبة 2017و
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دينار  600ألف و 27إلى  2016الف دينار شهريا في  35، كذلك تيزي وزو، حيث انخفض متوسط اإليجار من 2017في 

 .باملائة 6باملائة وبجاية  8باملائة وسكيكدة وسيدي بلعباس بـ 16وتيبازة بـ 2017شهريا سنة 

باملائة، عين  13باملائة، سطيف  37يات على األقل ارتفاعا في إيجارات الشقق وهي البويرة بزيادة تناهز وال  7كما شهدت 

 .باملائة 2.7باملائة، عنابة  8.8باملائة، تيارت  3.27باملائة، قسنطينة  10باملائة، البليدة  11الدفلى 

ألف دينار شهريا، بينما في املدن  40ألفا و 30بين  وقد لوحظ أن غالبية اإليجارات املتوسطة في الواليات تتراوح ما

ألف دينار شهريا، ووفقا لنفس  40الكبرى مثل وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة، يتجاوز اإليجار املتوسط مستوى 

شهري دج شهريا، حيث أن قيمة اإليجار ال 765الدراسة، يبلغ متوسط سعر اإليجار للمتر املربع الواحد بوالية الجزائر 

متر  100ألف دينار لشقة مساحتها  76مترا مربعا وتصل إلى  50دينار، لشقة مساحتها  271ألف و 38تتراوح ما بين 

 .مربع

، إلى أن أدنى اإليجارات تمارس في 2017كما يشير تحليل متوسط اإليجار لكل بلدية على مستوى والية الجزائر في عام 

ألفا بين  32ألفا و 26ألف دينار شهريا، وبين  26يعادل إيجار شقة بخرايسية البلديات البعيدة على وسط العاصمة، و 

 .سيدي موس ى وبوروبة والكاليتوس وبراقي وأوالد شبل وتسالة املرجى واملرس ى وهراوة

ألف دينار بكل من برج الكيفان  33و 37أما املنطقة الشرقية للعاصمة ال تزال أسعار الكراء بها معقولة وتتراوح بين 

وبرج البحري والرغاية وعين طاية، في حين يتراوح بالبلديات الساحلية على غرار سطاوالي عين البنيان الحمامات زرالدة 

ألف دينار ويتعلق األمر  124ألفا و 73ألف دينار، أما مرتفعات العاصمة فيتراوح سعر الكراء فيها بين  65ألفا و 38بين 

 .ملرادية واألبيار وسعيد حمدين ودالي براهيمبحيدرة التي تظل األغلى وبن عكنون وا
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