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 االفتتاحية 
 باستحداث مؤسسة تضامنية لرعاية الفئات املحتاجة

 )وقت الجزائر(يجدد تكفله بذوي االحتياجات الخاصة” األفسيو“

املحتاجة خاصة ذوي االحتياجات  جدد منتدى رؤساء املؤسسات دعمه ملبادرات التضامن والتكفل برعاية الفئات

، لتأكيد دور بمناسبة اليوم الوطني لذوي االحتياجات الخاصة الخاصة، حيث كانت الفرصة أمس من تيزي وزو،

 .املسعى التضامني اتجاه هذه الشريحة من املجتمع في هذا” افسيو“

وزو، بمناسبة االحتفال باليوم  واستغل نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، محمد بايري، أمس، في كلمته بتيزي 

ية، الفرصة لتأكيد على من كل سنة، بالتعاون مع مكتب افسيو بالوال  مارس 14الوطني لذوي االحتياجات املصادف لـ 

املنتدى علي حداد ملؤسسة خاصة  بإطالق رئيس في مرافقة كل املبادرات التضامنية، والذي تجسد” األفسيو“ دور 

املحتاجين والتكفل بكل األعمال التضامنية مع الفئة الذين هم  بمنتدى رؤساء املؤسسات، موجهة لرعاية األطفال

يسعى لبناء مدرسة لذوي  أن منتدى رؤساء املؤسسات رئيس املنظمة، أعلن مؤخراواملراقبة، خاصة وأن  بحاجة للدعم

الجزائر العاصمة، قصد تسهيل وصولهم إلى جميع املرافق، مع  االحتياجات الخاصة في مدينة سيدي عبد هللا في

 .جديدة لتشجيع الشركات ليس فقط على رعايتهم، ولكن أيضا لتوظيفهم استحداث آلية

الوطنية لذوي االحتياجات الخاصة،  خالل تنظيم مبادرة مع الفدرالية علي حداد، في كلمته” األفسيو“وكان رئيس 

مؤسسة عضو في املنتدى، ملنح فرص العمل  4000التزامه بتحسيس الـ  بمناسبة افتتاح رأس السنة امليالدية، عن

املنتدى، على بناء  سأعمل رفقة زمالئي في“ائال: االحتياجات الخاصة في مناصب عمل مخصصة لهم، ق وإدماج ذوي 

 .”اإلعاقة، وترجمتها إلى عمل ميداني ملموس ومثمر شراكة قوية مع الفيدرالية الجزائرية لألشخاص ذوي 

إطار إستراتيجية وطنية شاملة، تضع  كما جدد حداد، حينها استعداده الدائم ليكون املنتدى عضوا بارزا، ليشارك في

إلدماج ذوي االحتياجات الخاصة في الوسط املنهي، وهي اإلستراتيجية التي  واإلجراءات الالزمة والتكفل كل التدابير 

مقترحا في ذات السياق، استحداث  سنكون أول من يدعمها،“في إعدادها، قائال  -حسبه-وزارة التضامن الوطني  شرعت

 .لة تشغيل حصرية لذوي االحتياجات الخاصةالخاصة وكذا وضع وكا فروع نشاط موجهة لتشغيل ذوي االحتياجات

 من ذوي االحتياجات الخاصة ليسوا بحاجة املتعلقة بهذه الفئة من املجتمع، هي أن املواطنين” افسيو“ومن بين قناعات 

 األفكار  وهي…وندعم قدراتهم ليتمتعوا باستقاللية ولو نسبية في حياتهم اليومية إلى صدقة، بل يحتاجون لنثّمن قدراتهم

االجتماعي واالقتصادي لذوي اإلعاقة، سواء عبر توفير  التي قدمها علي حداد في خرجاته، أين التزم بتسهيل اإلدماج

 .تجسيد مشاريعهم في إطار املقاوالتية مناصب الشغل أو في
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اجتمع اليوم األربعاء بالجزائر العاصمة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأصدر في أعقابه 

 بيانا فيما يلي نصه الكامل:

جمادى الثاني  26املوافق لـ  2018مارس  14"ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية اليوم األربعاء  

 اجتماعا ملجلس الوزراء. 1439

 وبهذه املناسبة، درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين املالية. 

تشريع الساري في هذا املجال مع الدستور الذي نص على سن قانون عضوي متعلق و يهدف هذا النص إلى تكييف ال 

بقوانين املالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية مليزانية الدولة و تعزيز العالقة بين الحكومة و البرملان فيما 

 يخص هذا امللف.

مدى ثالث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف ويتضمن مشروع القانون العضوي هذا تحديد إطار للميزانية على 

أفضل لتسيير ميزانية الدولة و يتضمن النص تحديد مختلف الدوائر الوزارية الحتياجاتها من القروض على أساس 

 برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل لألداءات املحققة.

العضوي، بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة السيما وباملوازاة ستتزود الحكومة، استنادا إلى مشروع القانون  

 إمكانية اللجوء إلى املراسيم املتعلقة باالعتمادات امللحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خالل السنة املالية الجارية.

لدولة ميزانية اوبهذا سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العالقة بين الحكومة و البرملان فيما يخص ملف  

 مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير املالية العمومية.

ومن ثمة، ستكون مستقبال الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرملان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء  

نة التي تسوية امليزانية من الس من الربيع، باإلضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة املرجعية ملناقشة قانون 

 (.1-( حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط )ن3-تسبق مناقشة القانون بثالث سنوات )ن

ويقتض ي تطبيق األحكام املتضمنة في مشروع القانون العضوي املتعلق بقوانين املالية تحضيرات مسبقة هامة. و لهذا  

 .2023بالنسبة لقانون املالية  2022الجديدة لن تدخل التطبيق إال ابتداء من فإن هذه املعايير 

لدى تدخله عقب املصادقة على مشروع القانون العضوي هذا، أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن األمر يتعلق  

العام و كذا تعميق املالية العمومية وهو إصالح يضاف إلى رقمنة اإلدارة و املرفق   بإصالح هام من أجل عصرنة

 الالمركزية بحيث يشكل املجموع جزء هام من إصالح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.

وأعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي املتعلق بقوانين املالية بكافة  

سا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا املشروع في مجال التكوين الضمانات الضرورية لنجاحه املستقبلي. وركز أسا

 والرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها املدعوين إلى تطبيق هذه األحكام الجديدة.

 املحدد لألعياد القانونية. 1963كما درس و صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون املعدل و املتمم لقانون يوليو  

 ا التعديل لترسيم الترسيخ القانوني إلدراج يناير في قائمة األعياد القانونية الوطنية.وجاء هذ 

ديسمبر الفارط خالل مجلس الوزراء ترسيم يّناير عيدا  27للتذكير، فإن السيد رئيس الجمهورية كان قد قرر يوم  

 لعمل.يناير الفارط من طرف وزارة ا 12قانونيا وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 

  

وكانت املصادقة على مشروع القانون هذا فرصة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدعوة الحكومة أيضا إلى اإلسراع في 

عرض مشروع القانون العضوي املتعلق بإنشاء االكاديمية الجزائرية للغة األمازيغية لدى رئيس الجمهورية على البرملان، 

 غ مرحلة متقدمة من التحضير.علما أن مشروع القانون العضوي هذا بل
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كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتعلق باملوافقة على مالحق عقود متعلقة باستكشاف  

  املحروقات واستغاللها.

بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من  1998و  1992ويعدل اثنان من هذه املالحق عقودا مبرمة على التوالي سنتي  

 ( سنوات.05ل تمديد مدة االستكشاف بحقول أورهود و إن أميناس بخمس )أج

 لتغيير تسمية الشريك األجنبي الناشط  
ً
أما امللحق الثالث فيحّين العقد الذي يربط سوناطراك و"غاز دو فرانس" مراعاة

 في حقل توات و التي أصبحت "جي دي أف سويز".

بين سوناطراك و "إينال" و  2014ليه مجلس الوزراء فيتعلق بعقد مبرم سنة وأخيرا، فإن امللحق الرابع الذي صادق ع 

الذي بموجبه يتنازل هذا الشريك األجنبي عن كل حصصه بحقل "مصاري أقبلي" لصالح شركة "دراغون أويل" في حين 

 من الحصص في هذه الشراكة. %51تحتفظ الشركة الوطنية ب

ومن جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فالحية من أجل إنجاز إحدى عشر  

 منطقة صناعية.

ويسمح هذا اإلجراء املطابق لقانون الخاص باألراض ي الفالحية بتحرير أراض فالحية ضعيفة الخصب تابعة ألمالك 

منطقة صناعية وهي على التوالي: ديدوش مراد بوالية قسنطينة و ( 11الدولة غالبا غير مستغلة، إلنجاز إحدى عشر )

مداوروش بوالية سوق أهراس و أوالد قاسم و عين مليلة بوالية ام البواقي و بوقادير بوالية الشلف وتيزي غنيف و ذراع 

 والية وهران.غانم و بطيوة بامليزان بوالية تيزي وزو و ديرة بوالية البويرة و العريشة بوالية تلمسان والحساين بوالية مست

وتعد هذه املناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل نشر االستثمار في كل ربوع  

 الوطن وكذا تلبية طلب املستثمرين في مجال العقار.

هاء مهام وظائف سامية في وختم مجلس الوزراء أشغاله باملصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تخص تعيين وان 

 الدولة".

 11مجلس الوزراء: املصادقة على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فالحية من أجل إنجاز 

 )واج(منطقة صناعية 

بالجزائر العاصمة برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم   صادق مجلس الوزراء املجتمع يوم األربعاء

 منطقة صناعية. 11بإلغاء تصنيف أراض فالحية من أجل إنجاز   يتعلق

لقانون الخاص باألراض ي الفالحية, سيسمح   راء, املطابقأن هذا اإلج مجلس الوزراءو جاء في البيان الصادر في أعقاب 

 ( منطقة صناعية.11ألمالك الدولة غالبا غير مستغلة, إلنجاز إحدى عشر )  بتحرير أراض فالحية ضعيفة الخصب تابعة

هراس أ قسنطينة و مداوروش بوالية سوق   و أوضح نفس املصدر أن هذه املناطق تقع على التوالي في ديدوش مراد بوالية

ديرة   البواقي و بوقادير بوالية الشلف وتيزي غنيف و ذراع امليزان بوالية تيزي وزو و  و أوالد قاسم و عين مليلة بوالية ام

 بوالية وهران.  بوالية البويرة و العريشة بوالية تلمسان والحساين بوالية مستغانم و بطيوة

أجل نشر االستثمار في كل   ناعية جديدة سيتم إنجازها منو تندرج هذه املناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة ص

 العقار.  ربوع الوطن وكذا تلبية طلب املستثمرين في مجال

وطني الصناعي عبر كامل التراب ال العقار  علىو يذكر أن الحكومة تعتزم من خالل برنامج عملها االستجابة و تلبية الطلب 

 نمية االقتصادية لكل ربوع الوطن.الت  من أجل بعث االستثمار و ضمان اتساع

( أكثر 1في غضون سنة واحدة ) انجاز  منو كان الوزير االول السيد أحمد أويحيى قد تطرق إلى إجراء من شأنه التمكين 

 للوالة على ضوء إضفاء الطابع الالمركزي على العملية. املباشرة املسؤوليةمنطقة صناعية جديدة تحت  50من 

 

http://ar.aps.dz/algerie/54361-2018-03-14-17-25-28
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 )واج(صادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين املالية مجلس الوزراء : امل

برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون عضوي   صادق مجلس الوزراء املجتمع يوم األربعاء

 بقوانين املالية.  متعلق

التشريع الساري في هذا املجال مع   أن هذا النص يهدف إلى "تكييف مجلس الوزراء و أوضح بيان صدر عقب اجتماع

بقوانين املالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية مليزانية   الدستور الذي يتضمن سن قانون عضوي متعلق

 ا امللف.تعزيز العالقة بين الحكومة و البرملان فيما يخص هذ  الدولة و

سنوات يتم تحيينه سنويا بغية   و يقض ي مشروع القانون العضوي بتحديد اإلطار الخاص بامليزانية على مدى ثالث

 استشراف افضل لتسيير ميزانية الدولة.

القروض على أساس برامج و   و يتضمن النص, يضيف ذات املصدر, تحديد مختلف الدوائر الوزارية الحتياجاتها من

 أفضل لألداءات. ضمان تقييم

ا لها بمواجهة كل وضعية طارئة السيم  و باملوازاة, ستتزود الحكومة استنادا إلى مشروع القانون العضوي بآليات تسمح

 باالعتمادات امللحقة أو إعداد قانون املالية التصحيحي خالل السنة املالية.  امكانية اللجوء إلى املراسيم املتعلقة

يخص ملف ميزانية الدولة مما   العضوي في تحسين العالقة بين الحكومة و البرملان فيما و سيساهم مشروع القانون 

 العمومية استنادا إلى البيان.  سيضف "مزيد من الشفافية" على تسيير املالية

 الربيع. نالجاري للمالية العمومية ابتداء م  و بهذا فإن الحكومة مطالبة مستقبال بعرض تقرير على البرملان حول التسيير

ون السنة التي تسبق مناقشة القان  وسيتم تدريجيا تقليص مدة السنة املرجعية ملناقشة قانون تسوية امليزانية من

 (.1-مناقشة القانون بسنة واحدة فقط )ن  ( حاليا إلى السنة التي تسبق3-بثالث سنوات )ن

ة" و لهذا املالية "تحضيرات مسبقة هام  ق بقوانينويقتض ي تطبيق األحكام املتضمنة في مشروع القانون العضوي املتعل

 , حسب نفس البيان.2023بالنسبة لقانون املالية  2022التطبيق إال ابتداء من   فان هذه املعايير الجديدة لن تدخل

الجمهورية إلى أن األمر يتعلق   لدى تدخله عقب املصادقة على مشروع القانون العضوي هذا, أشار السيد رئيس

إصالح يضاف إلى رقمنة اإلدارة و املرفق العام و كذا تعميق   املالية العمومية وهو  الح هام من أجل عصرنة"بإص

 يشكل املجموع جزء هام من إصالح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات".  الالمركزية بحيث

القانون العضوي املتعلق بقوانين   و أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل "إحاطة تطبيق

املستقبلي." و ركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا املشروع في   املالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه

 األحكام الجديدة.  التكوين و الرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها املدعوين الى تطبيق هذه  مجال

الجديدين االقتصادي و القانوني,   الطار يتطلب العديد من االصالحات من أجل مواكبة الظرفينغير أن هذا القانون ا

 راوية.  حسبما صرح به مؤخرا وزير املالية, عبد الرحمان

مالية وفقا لالستراتيجيات و البرامج   و كان الوزير قد أوضح أن الهدف من هذا االصالح يكمن في ضمان اعداد قوانين

 استنادا لإلمكانيات املتوفرة.  تصور على املدى الطويل و ليس النابعة من

و دعا برملانيون في أكثر من مناسبة ملراجعة السنة املرجعية املعنية بقانون تسوية امليزانية و املتمثلة في املسائلة أمام 

 .3-املالية لسنة ن  البرملان حول تطبيق قانون 

)املجلس الشعبي الوطني و مجلس   م مناقشة هذا النص أمام غرفتي البرملانو قال السيد راوية أنه من املقرر أن تت

 .2018األمة( في 

 

 )واج(مجلس الوزراء يصادق على عدة عقود متعلقة باستكشاف املحروقات واستغاللها 

http://ar.aps.dz/algerie/54361-2018-03-14-17-25-28
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الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم األربعاء على أربعة   مع تحت رئاسة رئيساملجت مجلس الوزراءدرس و صادق 

ي بيان جاء ف  تتضمن املوافقة على مالحق عقود متعلقة باستكشاف املحروقات و استغاللها, حسبما  مراسيم رئاسية

 للمجلس.

بين سوناطراك وشركاء  1998و   1992وأوضح البيان أن "اثنين من هذه املالحق هي عقود أبرمت على التوالي سنتي 

 ( سنوات".05أورهود )ورقلة( و إن أميناس )ايليزي( بخمس )  أجانب, وذلك من أجل تمديد مدة االستكشاف بحقول 

فرانس" نظرا لتغيير تسمية الشريك   وأضاف البيان أن امللحق الثالث يحّين العقد الذي يربط سوناطراك و"غاز دو

 دي أف سويز".  درار( الذي أصبح "جياألجنبي في حقل توات )أ

شركة "إينال" االيطالية و الذي   بين سوناطراك و 2014و حسب نفس املصدر فإن امللحق الرابع يتعلق بعقد مبرم سنة 

بحقل "مصاري أقبلي" )ايليزي( لصالح شركة "دراغون أويل"   بموجبه يتنازل هذا الشريك االجنبي عن كل حصصه

 من الحصص في هذه الشراكة. %51املتحدة( مع احتفاظ الشركة الوطنية ب  )االمارات العربية

 

 )واج(مارس بالجزائر العاصمة  28إلى  26الصالون الدولي األول للبيئة والطاقات املتجددة من 

 

ملعارض مارس الجاري في قصر ا 28الى  26( من 2018)سييرا   املتجددة  ينظم الصالون الدولي االول للبيئة والطاقات

من العارضين   باإلضافة الى العديد  باملائة منها من القطاع الخاص 70شركة  100بمشاركة حوالي   بالعاصمة

 املتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي.  األجانب,حسبما أعلنته يوم األربعاء وزيرة البيئة والطاقات

انية مشاركة شركات فرنسية وأمل  العزيز بوتفليقة , وسيشهد الصالون يالذي سينظم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد

زرواطي  السيدة  هذه الطبعة األولى, حسبما صرحت به  شرف"  وتركية وصينية وفنلندية ,حيث ستكون أملانيا "ضيف

 نشطتها بمقر املؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير )سافكس( .  صحفية  خالل ندوة

هذا املعرض سيسمح للمتعاملين   تع بخبرة كبيرة في املجال البيئي" , مؤكدة أنو حسب الوزيرة فان "أملانيا تتم

لتبادل الخبرات بين املشاركين حيث ستشهد التظاهرة تنظيم   باالستفادة من هذه الخبرة و فرصة  الجزائريين

 لقاءات ثنائية .  من طرف خبراء وطنيين و كذا  رفيعة املستوى   ندوات

مجال الطاقات املتجددة " خارج   الهدف من هذا الصالون هو التعريف باستراتيجية الجزائر فيو أضافت الوزيرة أن 

 فرص تجسيد الشراكات في هذا املجال .   باإلضافة الى دراسة 2030في افاق   الشبكة " وهذا

لطاقات خضر واقطاعات االقتصاد األ   ويسمح الصالون ايضا بتسهيل الوصول إلى تكنولوجيات اإلنتاج املبتكرة في

 املتجددة.

ي املتجددة مضيفة ان الفن البيئ  تمثل قطاع الطاقات  واكدت الوزيرة ان ثلث اجمالي الشركات املشاركة في الصالون 

"الخيمة الفنية للبيئة "حيث سيعرض فنانون ورسامون أعمال   من خالل  سيكون ايضا حاضرا في هذا الصالون 

 بالبيئة.  تعكس مواضيع تتعلق

ويل هناك الكثير من البنوك تلتزم بالتم  يما يخص الدعم املالي لالستثمار في هذا القطاع واوضحت السيدة زرواطي أنوف

 و حماية املحيط.  لتفعيل املشاريع التي تدرج البعد البيئي   في اطار "القروض الخضراء" املوجهة

البيئة و أهميتها و ذلك عبر كل   تناول موضوعمارس ست 16خطبة الجمعة   من جهة أخرى أعلنت السيدة زرواطي أن

 .  مساجد البالد

http://ar.aps.dz/algerie/54361-2018-03-14-17-25-28
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السيدة زرواطي أوال بالجهود املبذولة من   و في ردها على سؤال حول التدابير املتعلقة بنظافة املدن الجزائرية ي ذكرت

لسنوات الخمسة فوضوية في غضون ا  مفرغة  2.000القضاء على اكثر من   طرف الحكومة في هذه املجال ,على غرار

 عشر األخيرة.

مواطن شعور قوي باالنتماء إلى   واشارت في هذا الصدد انه حتى تكون املدن "نظيفة جدا" ي "يجب أن يكون لكل

 الذي فقده البعض."  مدينته ووطنه , ويجب أيضا استعادة حس املواطنة

 

 

 )واج(بمرسوم تنفيذي  واإلصالحات االقتصاديةتحديد آلية تنفيذ التمويل غير التقليدي 

صدر في   في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بمرسوم تنفيذي  تحديد آلية متابعة التدابير و اإلصالحات الهيكلية  تم

 من الجريدة الرسمية. 15العدد ال 

ل و املتمم، حيث املتعلق بالنقد و القرض املعد  11-03مكرر األمر رقم  45و يأتي هذا املرسوم تطبيقا ألحكام املادة 

تحديد آلية متابعة التدابير و اإلصالحات الهيكلية و االقتصادية و املالية و امليزانية الرامية   يهدف إلى

( سنوات ابتداء من أول 5توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان املدفوعات و ذلك في اجل أقصاه خمس )   استعادة  إلى

 . 2018يناير 

ابير و التد  بضمان و متابعة تقييم مجموعة  بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة بنك الجزائر   و يكلف

 اإلصالحات و يعتمد في ذلك على لجنة تتكون من ممثليه و ممثلي وزارة املالية .

تقليدي و غير العلى وزير املالية و تعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل   هذه اللجنة في أن تقترح  و تتعلق مهام

البرنامج التقديري إلصدار سندات الدولة املترتبة على ذلك، و تضمن أيضا متابعة تنفيذ مختلف التدابير االقتصادية 

 و املالية إلى جانب ضمان رصد النتائج في مجال إعادة التوازنات لخزينة الدولة و توازن ميزان املدفوعات.

ة اشهر من طرف وزير املالية باألعمال و التدابير املحققة و املتعلقة بإنجاز مختلف و يتم إعالم اللجنة املذكورة كل ثالث

 الهيكلية و االقتصادية و املالية و امليزانية .  اإلصالحات

كما ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير واإلصالحات املحققة إلى جانب وضعية 

لية املتعلقة بخزينة الدولة و التوازنات الخارجية و أيضا مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع املعطيات املا

 إلى األهداف املحددة.

من طرف محافظ بنك الجزائر عن انجاز االلتزامات   و من جهة أخرى، يرفع لرئيس الجمهورية تقرير في كل سداس ي

 االقتصادية و كذا أثارها. املالية و النقدية و مختلف التدابير 

التدابير و اإلصالحات تشمل أربع محاور هي:   و لتحقيق أهداف التمويل غير التقليدي ي تضمن املرسوم مجموعة من

 استعادة توازنات خزينة الدولة واستعادة توازنات ميزان املدفوعات و اإلصالحات الهيكلية املالية واالقتصادية.

ازنات خزينة الدولة عدة إصالحات أهمها تعزيز قدرات التقدير و التسيير للنفقات العمومية و يتضمن محور استعادة تو 

للدولة و عصرنة مجموع األنظمة املستخدمة في تحضير وتنفيذ امليزانية، و ذلك من خالل استكمال و إصدار خالل 

املالية العمومية عن طريق تفويض  مشروع القانون العضوي املتعلق بقوانين املالية، و اعتماد طريقة تسيير  2018

االختصاصات على مستوى الجماعات املحلية و املؤسسات العمومية املقدمة للخدمة العمومية، إضافة إلى اإلدراج 

 . 2021-2019إلطار للنفقات على املدى املتوسط الشامل  2019ضمن مشروع قانون املالية لسنة 

 بة جديدة في مجال إعانات الدولةفي مقار  2019الشروع تدريجيا ابتداء من  
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يتضمن ذات املحور تحسين اإليرادات الجبائية العادية من خالل التعجيل ببرنامج انجاز مراكز الضرائب و مكافحة   كما 

 القواعد التي تحكم الضرائب و مراجعة أدوات التحقيقات.  الغش الجبائي و تحسين التحصيل عبر مراجعة و تعزيز

خالل   دة توازنات خزينة الدولة سيتم اتخاذ عدة تدابير للتحكم في النفقات العمومية و ترشيدها منو في سياق استعا

 .2018تعزيز األحكام التنظيمية املتعلقة بنفقات التجهيز، حيث سيتم إصدار تعليمة لهذا الغرض في 

ياسة اإلعانات العمومية و الشروع سيتم انجاز إحصاء وطني ملداخيل األسر في السنة الجارية تحضيرا لترشيد س  كما

في مقاربة جديدة في مجال اإلعانات املباشرة و غير املباشرة من الدولة لفائدة األسر، إضافة  2019تدريجيا ابتداء من 

إلى الترشيد املتزايد خالل السنوات القادمة لسياسة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية و تنفيذ التشريع في مجال 

 التقاعد.

أما املحور الثاني املتعلق باستعادة توازنات ميزان املدفوعات فيتضمن ترشيد الواردات من السلع و الخدمات من خالل 

بغرض ايالء األولوية لإلنتاج املحلي  2018عدة تدابير من بينها، تعبئة مجموع األمرين بصرف الطلب العمومي مع بداية 

فقات العمومية و مكافحة تضخيم الفواتير، إضافة إلى ترقية الصادرات للسلع و الخدمات طبقا ال حكام قانون الص

 من املحروقات.

ر، نذكر منها تدابي  و فيما يخص محور اإلصالحات الهيكلية املالية، يشمل إصالح املالية و الجباية املحليتين باتخاذ عدة

ير حول اإلصالح املالي و املصرفي من اجل لسياسة جباية محلية . كما يتضمن أيضا تداب 2019و ضع إطار تشريعي في 

تنويع العرض في مجال التمويل و دفع حركية سوق القرض، السيما من خالل استعمال تعميم و سائل الدفع العصرية 

.أما املحور األخير املتعلق باإلصالحات الهيكلية االقتصادية فيشمل آليات تطوير االقتصاد الرقمي و تعزيز الالمركزية و 

ح سوق العمل و ترشيد اإلنفاق العمومي في مجال الحماية االجتماعية و السياسة الصحية، حيث سيم إصدار إصال 

 . 2018قانون جديد حول الصحة خالل 

كما يضم ذات املحور،عصرنة القطاع الفالحي بما يسمح بتحقيق هدف األمن الغذائي وترقية الصادرات الفالحية و 

عيل النمو خارج املحروقات و تحسين مناخ العمال و جاذبية وجهة الجزائر فيما يخص مواصلة تنويع االقتصاد و تف

 .2018االستثمارات املباشرة األجنبية، حيث سيتم بهذا الشأن استحداث لجنة استشارية وطنية في 

 

 )واج(تكوين خاص بمهن صناعة السيارات بوهران: تحقيق خطوة إلى األمام في مجال التخصص 

كفاءات مؤهلة في مهن صناعة السيارات على مستوى مركز التكوين املنهي بواد تليالت و كذا معهد التكوين يعد تكوين 

 بالسانية )وهران( بمثابة خطوة أولى في مجال التخصص.

و يرى املسؤولون املحليون لقطاع التكوين املنهي أنها "بالفعل بداية صعبة لكنها واعدة"، مطالبين بتكييف التخصصات 

املقتضيات االقتصادية و االجتماعية للوالية التي تعتبر قطبا مستقبليا لصناعة السيارات و كذا التفكير في إنشاء  مع

 مراكز امتياز بهدف جعل هذه املهن اكثر استقطابا.

كز او أكد املدير العام لتطوير التمهين و التكوين املتواصل عبد القادر طويل "ان األرضية خصبة لذا يجب انشاء مر 

امتياز لفرع صناعة السيارات"، داعيا إلى تكوين التقنيين السامين و املهندسين السيما من خالل إشراك مخابر البحث. 

 و قال أن "نتائجها ال يمكن ان تكون سوى ايجابية".

ونها توفر د كو اعتبر املدير الجهوي للتكوين املنهي عبد القادر بلبكوش ان "صناعة السيارات تعد احدى ركائز االقتصا

عدد معتبر من مناصب العمل املباشرة ال سيما من خالل تعدد املصنعين و استقرار مجهزي قطاع السيارات بالوطن و 

كذا بروز املناولين". و تسمح اجهزة تكوين الكفاءات املهنية على مستوى مركز التكوين املنهي لواد تليالت و املعهد الوطني 

 بالسانية بتكوين يد عاملة مؤهلة. املتخصص في التكوين املنهي
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متربصا يتابعون حاليا تكوينا باملؤسسة للحصول  90و أكدت املديرة العامة ملعهد التكوين بالسانية فطيمة سحولي أن 

شهرا على شهادة تقني سامي في مجال صيانة املركبات الخفيفة، مشيرة إلى أن املعهد يعتبر مؤسسة نموذجية  30بعد 

تخصصا في مختلف  27ينات في مختلف الفروع املهنية ملجال ميكانيك محركات االالت أي مجموع توفر عدة تكو 

 مستويات التأهيل.

و أشارت ذات املسؤولة إلى أن هذا األمر أصبح ممكنا بفضل التوقيع على اتفاقية مع املّصنع "سكانيا" الذي زود املعهد 

 ن.بورشة خاصة بالتجهيزات الالزمة لتكوين هذه امله

  

 تكوين يد عاملة مؤهلة -

و أكد ذات املصدر "مؤسستنا في املرحلة التجريبية حيث نقوم منذ سنة بتكوين يد عاملة مؤهلة لفائدة القطاع  

 االقتصادي"، موضحا أن األمر يتعلق بتكوين تطبيقي.

لعوامل مجتمعة لتوفير من جهته شدد رئيس مشروع خدمات ما بعد البيع وأستاذ مكون السيد سمير بلعمري أن كل ا

تكوين ذو نوعية في تخصصات ثقيلة مهمة كاإللكترونيك وااللكتروتقني وامليكانيك ونظام التبريد، مبرزا أهمية الطاقم 

 التقني الذي يتوفر عليه املعهد الوطني املتخصص في التكوين املنهي لضمان تكوين ذو جودة لفائدة املتربصين.

أيضا معهد التكوين املنهي لوادي تليالت وهو مركز نموذجي في مرحلة التخصص في مهن  وإلى جانب هذا املعهدي هناك

 السيارات كامليكانيك وكهرباء السيارات والكهرباء الضوئية والتكنولوجيات الجديدة.

ن عو في هذا الصددي قال مدير مركز وادي تليالت، السيد هواري رايس "نقدم نمطين للتكويني األول مبدئي واألخر 

متربصا على مستوى موقع انتاج  43باملائة تطبيقي"، مستشهدا بتنصيب  30باملائة تكوين نظري و  70طريق التمهين أي 

شركة رونو الجزائر لإلنتاج في تخصصات املطالة وإصالح الهياكل الخارجية للمركبات والطالء والتلحيم، مضيفا أنه 

 .ة التركيب بشركة رونو في إطار مشروع توسعة مصنع تركيب السياراتيرتقب ادماج الشباب املتربص مستقبال في سلسل

كما أشار رئيس املصلحة البيداغوجية على مستوى ذات املركز، السيد رشيد بلعقون أن "الهدف من ذلك هو إثراء 

تليالت   عروض التكوين في املهن مكيفة مع محيطنا في ظل تضاعف عدد املصنعين"، مضيفا أن مركز التكوين لوادي

املصنع رونو من أجل إثراء برامج التكوين على الصعيد البيداغوجي وفيما يخص التعليم في   يعمل بتعاون وثيق مع

 مجاالت الهياكل الخارجية للمركبات واملطالة والطالء.

في مهن  نوأوضح املدير الوالئي للتكوين، السيد عبد القادر بلبكوش أن هذا الهدف الذي تمليه استراتيجية التكوي

صناعة السيارات، موضحا أن مشاركة املصّنع رونو سمح بتكوين موارد بشرية على مستوى مركز وادي تليالت وحوالي 

في   مكونا لدراسة البرامج )في الهندسة البيداغوجية( وهذا 22ستون عامال )أعوان مراقبة( في مجال تركيب السيارات و 

عت في 
ّ
 ن مديرية التكوين املنهي لوهران و رونو الجزائر لإلنتاج.بي 2016إطار اتفاقية شراكة ُوق

 نموذج رونو - 

وأكد ذات املسؤول أنه يرتقب عما قريب تنظيم تكوين لفائدة املكونين في أربع تخصصات وهي املطالة و الهياكل  

الت، معلنا تمهين بوادي تليالخارجية للمركبات و التلحيم و كهرباء السيارات و ذلك على مستوى مركز التكوين املنهي وال

 عن تكوين آخر لصالح املكونين بهدف تأطير املهنيين واملتربصين.

وأبرز السيد بلبكوش أنه مع استقرار مصنّعين آخرين باملنطقة على غرار مصنع بيجو الذي يرتقب أن يقيم مصنعه 

ارات كوين املتنوع للكفاءات في مهن السيبمنطقة الحامول جنوب بلدية الكرمة )السانية(، ستساهم ترقية التمهين والت

 وكذا توفير شروط إنشاء نسيج وطني للسيارات في تطوير سلسلة مولدة للقيمة في هذا القطاع.
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وكمؤشر واعد للقطاع من شأنه خلق اآلالف من مناصب الشغل التزم مصنع بيجو بإنشاء مركز للتكوين املنهي من أجل 

 يارات وفقا للمعايير الدولية بغية مرافقة هذا القطب الصناعي بوهران مستقبال.تطوير كفاءات فروع مهن صناعة الس

 وسيضمن هذا االلتزام ادماجا مهنيا مثاليا للموارد البشرية من تقنيين ومهندسين واعوان مراقبة، حسب نفس السؤول

 

 )الخبر اونالين( أربعة مليارات دوالر مبادالت تجارية بين الجزائر ولندن

والجزائر في  رابح بين بلده-أكد سفير اململكة املتحدة بالجزائر باري روبرت لوين اليوم األربعاء بتلمسان على شراكة رابح

 ن والطاقة.مجالي تربية الدواج

وأوضح الدبلوماس ي البريطاني في تدخل له خالل لقائه مع متعاملين اقتصاديين بغرفة التجارة والصناعة "تافنة"  

بتلمسان في إطار ملتقى بين شركة بريطانية تنشط في مجال تربية الدواجن وشريكها الجزائري مجمع خاص أنه انبهر 

ب الجزائري و التجهيزات التكنولوجية املستعملة في هذا املجال مؤكدا أنه بنوعية كفاءات املوارد البشرية من الجان

 "مثال عن الشراكة بين بلدينا".

في مجال الطاقة مضيفا أن إمكانيات   كما أشار السفير إلى أن الجزائر واململكة املتحدة يقومان كذلك بأعمال شراكة 

عربا عن تفاؤله بمستقبل هذه الشراكة ألنها "تقوم على )اتفاقات( كبيرة تنتظر التطوير في هذا اإلطار بين الجانبين م

 أساسية هامة".

 .2017وتابع قوله إن حجم املبادالت بين البلدين بلغ أربعة مليارات دوالر خالل  

 

 

 

 الشروق" التقت بعضهم في يومهم العاملي

 )الشروق أونالين(جتمع يعمق إعاقاتهمذوو االحتياجات الخاصة يرفعون التحدي في م

وسط النقائص والجانب املظلم الذي يضع املعاقين بين سندان إعاقتهم ومطرقة التهميش في مجتمع ال يرحم، رفع 

بعض هؤالء تحديات كبيرة أمام إعاقتهم الجسدية ليثبتوا جدارتهم وسط مجتمع قد يجوز وصفه باملعاق ذهنيا، يصر 

الحياة فقط ألن أحد أعضائهم ال يؤدي وظيفته، لكنهم أبوا إال أن يكونوا جزءا من هذا املحيط على وضعهم على هامش 

متحدين الظروف ليشاركوا في خدمة املجتمع والتخفيف من عوائق صنعتها ذهنيات "الكاملين" صورة. "الشروق" زارتهم 

ا من خاللها أن يكونوا القدوة ألمثالهم وحتى بمناسبة يومهم الوطني فتحدثوا عن تجاربهم الناجحة في الحياة، وأرادو 

 .لغيرهم

  ...اشتراط "شهادة التأهيل األسري" على

ب على إعاقتها معاقة حركيا غادرت مقاعد الدراسة مجبرة، لكن حلم التفوق والتغل من العمر، 33الـ في "ب. وريدة" شابة

واالعتماد على نفسها بعيدا عن إعالة العائلة لها، جعلها تستغل الحرفة التي تناقلتها نساء العائلة وهي الخياطة، تعلمتها 

لشغل اقتحام عالم ا في واتها قبل أن تلتحق بمركز للتكوين املنهي قصد الحصول على شهادة تساعدهاعن والدتها وأخ

مستقبال، وهو األمر الذي جعل زوجة شقيقها تشجعها على االستفادة من تمويل أحد أجهزة دعم وتشغيل الشباب، 

ع ت ورشة خياطة باملدينة الجديدة، لتضحيث استفادت من تمويل وكالة تسيير القرض املصغر بوالية تيزي وزو، وفتح

 اليوم بصمتها على الجبة القبائلية والزي التقليدي، الذي جعلت منه عنوانا لتحديها وفخرا تجاوزت به إعاقتها.

معاقة حركيا تمكنت بمساعدة  سنة، 39حالة أخرى ال تختلف كثيرا عن األولى للشابة "وانش جميلة" البالغة من العمر 

خلق مناصب شغل  في حي املليون بمدينة تيزي وزو، أسهمت في من فتح ورشة خياطة وطرز تقليدي ذات الوكالة

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/551251.html
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عضاء، األذهان وليس في األ  في الحقيقة تكمن في للعشرات من الفتيات وتعليمهن هذه الحرفة، وصرحت لنا بأن اإلعاقة

  ..لكل شخص جانب مض يء من حياته يمكنه استغالله ليتغلب على ظروفه ووضعه

حركيا هو اآلخر لكنه يجعل كل متحدث إليه يقف أمام  معاق وصائغ مجوهرات تقليدية، سنة، حرفي56ناصر مالكي" "

مجتمعنا، إذ تمكن رغم حالته من القيام بما عجز عنه الكثير من األصحاء، يقول السيد  حجم اإلعاقة التي يعيشها

الحلي الفضية بمنطقة القبائل، إنه أكبر إخوته الثمانية واضطر  ورشته الواقعة ببني يني قلعة في مالكي" الذي زرناه"

إلى التضحية بمستقبله الدراس ي ملساعدة والده على إعالة العائلة الكبيرة، إال أن األقدار شاءت أن يغادر الوالد عالم 

تتح ورشته الصعبة بأن يف وقت مبكر، فوجد املعني نفسه املعيل الوحيد إلخوته، لم تسمح له الظروف املادية في األحياء

م مختلف املجاالت ووالدا ألطفال يشهد له في منزله، ليصبح اليوم أخا ملهندسين في الخاصة لكنه كان يمارس الحرفة

بالتفوق الدراس ي، تمكن من ضمان التعليم العالي إلخوته جميعا، تزوج من ممرضة أنجبت منه ثالثة أطفال 

  .الجامعة في أكبرهم

أوجههم أبواب عالم الشغل لشح الفرص املتاحة،  في ورشته، بعدما أغلقت في لحاملين للشهادات العلياوظف أشقاءه ا

 .عمل على تعليم عشرات الشباب حرفته التي حافظ عليها إلى يومنا هذا

 

 :رزاق محمد نبيل   ..  رئيس االتحاد الوطني للمعاقين

 منحة العار قضت على كرامة املعاقين

اد الوطني للمعاقين، رزاق محمد نبيل، وضعية املعاقين باملزرية جدا وهي ال تخفى على أحد لكنهم وصف رئيس االتح

ليسوا جميعا يعيشون على التسول، بل هناك معاقون حققوا نجاحات وهناك جانب مشرق في حياتهم علينا الحديث 

اجهم ة تتعلق في مجملها بغياب آليات إلدمعنه، واعتبر املتحدث املشاكل التي تتخبط فيها فئة ذوي االحتياجات الخاص

 .في املجتمع

آالف دينار التي ال تسمن وال تغني من جوع، وقضت على  4ودعا رزاق محمد نبيل الدولة إلى التخلي عن منحهم منحة 

ا حكرامة املعاقين وهي مجرد مناورة وذر للرماد لشراء سكوت هذه الفئة املهمشة واملحرومة من جميع حقوقها، مقتر 

 .توفير مناصب شغل لهم كي يتقاضوا مرتبات شهرية تساعدهم في تأسيس حياتهم وإعانة عائلتهم

وتحدث رئيس فرع االتحاد الوطني للمعاقين بأسطوالي، حنيش عيس ى، عن معاناتهم مع املنحة التي تعرف تذبذبا فأحيانا 

النسبة إلى ذوي االحتياجات الخاصة الذين يقبضونها كل شهر ومرات عديدة تتأخر، هذا زيادة على ضعفها خصوصا ب

يستعملون الحفاظات فالكمية التي تمنحها لهم مديرية النشاط االجتماعي "ال داس" غير كافية، فيكونون مجبرين على 

 .شراء كميات إضافية بأموالهم الخاصة

 بية اإلدارات واملؤسساتواعترف املتحدث بصعوبة العثور على وظيفة بالنسبة إلى ذوي االحتياجات الخاصة فغال

يرفضون تشغيلهم ويعانون من التهميش فيتم إقصاؤهم من السكنات االجتماعية، ومن بين املعاناة التي يصطدم بها 

املعاقون وذووهم مشكلة التمدرس فمثال في بلدية اسطاوالي ال تتوافر أقسام خاصة بمرض ى التوحد، لذا يكون أولياؤهم 

لتوحد في بن عكنون أو إلى مدارس خاصة، وما يزيد الطين بلة غياب وسائل تنقلهم مما يلزم ملزمين بنقلهم إلى مركز ا

أولياءهم تولي هذه املهمة وبالتالي يتخلون عن مناصبهم الوظيفية مقابل متابعة فلذات أكبادهم. وأكد محدثنا توافر 

 .اإلصرار والعزيمة لدى هذه الفئة إذا ما وفرت لهم الظروف املناسبة

رد لنا املتحدث حكايات عن عائالت ترفض أبناءها املعاقين وتعمل على إخفائهم وإبعادهم عن املجتمع وترفض وس

احتكاكهم بالعالم الخارجي، فيما هناك أسر مثقفة تبذل قصارى جهدها إلدماج ابنها املعاق ويتحدون في سبيل ذلك 

 ماح لهم بتسجيل أبنائهم املنتمين إلى ذوي االحتياجاتاملجتمع بأسره، بدءا من املؤسسات التعليمية التي ترفض الس



 

 14 

الخاصة في أقسام عادية عمال بنصيحة املختصين النفسانيين، وتتجدد هذه املشكلة مطلع كل عام دراس ي فيشنون ما 

 .يشبه الحرب مع املديرين واملعلمين وحتى أولياء باقي التالميذ

 اإلستنجاد باألئمة واملساجد لوقف النزيف

 )الشروق أونالين(آالف قتيل بسبب مجازر الطرقات 4الف مليار خسارة وآ 10

دعا املشاركون في اليوم الدراس ي حول السالمة املرورية بالجزائر، في مقر مديرية األمن العمومي، بالعاصمة، أئمة 

مليار  10000دينار )مليار  100املساجد، إلى ضرورة التحسيس بمخاطر حوادث املرور التي تكلف خزينة الدولة سنويا 

 .ألفا آخر بجروح وعاهات وإعاقات حركية 60آالف جزائري سنويا وتتسبب في إصابة  4سنتيم(، وتقتل 

وقال ممثل الحماية املدنية في التدخل واإلسعاف، رابح محي الدين، أن من انجح الحلول إلقناع سائقين متهورين اغلبهم 

ن مئات املصلين يرتادون بعض املساجد، حيث عمدت مديرية الحماية من الشباب، اللجوء إلى املساجد، موضحا أ

 .املدنية بالتنسيق مع األمن العمومي، إلى اللجوء إلى األئمة لغرس الثقافة املرورية في عقول الشباب

ه ذوأكد املتحدث أن مصالحه، تعمل على تكوين اكبر عدد من الجزائريين في اإلسعافات األولية الجماهيرية، خالل ه

دراجة نارية ملصالح الحماية املدنية ستكون  150ألف جزائري، مشيرا إلى أن 100الصائفة، وقد منح شهادة مسعف لـ

 .دراجين في السالمة املرورية على مستوى العاصمة 6في خدمة حوادث املرور عبر الطرقات، وهذا بعد انطالق عمل 

املدرية العامة لألمن الوطني، استفادت من مختلف التجارب في من جهته، أكد مدير األمن العمومي، عيس ى نايلي، أن 

مجال السالمة املرورية، من خالل تعزيز الرؤى، ومن خالل التحسيس والتوعية وإعداد األسابيع واأليام التحسيسية، 

زمات أخرى مليار دينار سنويا، مما يستدعي خلق ميكاني 100حيث باتت حسبه، حوادث املرور تكلف الخزينة العمومية 

 .يمكن من خاللها تقليص هذه التكلفة في ظل األزمة املالية

وقال احمد نايت احمد، مدير املركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقات، إن اإلجراءات الجديدة التي ستدخل حيز 

مندوبية رية، و التنفيذ قريبا من خالل تأسيس مجلس تشاوري يتكفل بتوجيهات إستراتيجية في مجال السالمة املرو 

رصد املخالفات بعد دخول البطاقة الرمادية االلكترونية حيز التنفيذ، ورخص السياقة بالتنقيط، ستتحقق من خاللها 

 .باملائة من العائدات والغرامات الجزافية توجه للمندوبية 25صرامة تطبيق القانون، علما حسبه أن 

مستشفى بن عكنون املتخصص في تقويم العظام، من االستمرار كما تأسف البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، من 

في استيراد األجهزة والعتاد الخاص بعالج ضحايا حوادث املرور، خاصة فيما يخص البراغي والقطع املعدنية التي يتم 

نع صبها تقويم العظام، مشيرا أن العشرات من املعوقين يتكفل بهم املستشفى، فعلى الحكومة أن تفتح مؤسسات ل

 .مثل هذه اللوازم الطبية والتي يرى أنها سهلة الصنع

 

 الشروق" تنشر مضمون تعليمة الوظيفة العمومية"

 هذه شروط ترقية املوظفين الحاصلين على شهادات خالل املسار املنهي

هادات على شاشترطت املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، إمكانية ترقية املوظفين الذين تحصلوا 

بعد توظيفهم، إلى رتب أعلى، ضرورة املصادقة على املخطط السنوي لتسيير املوارد البشرية، تجسيدا للتدابير العملية 

 .الرامية لتعزيز التوازنات الداخلية للبالد

 3031م وقد وجهت في هذا الصدد، مصالح الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري لدى الوزير األول، تعليمة تحمل رق

مارس الجاري، موجهة إلى املدير العام للميزانية فيما يخص الترقية على أساس الشهادة، وذلك ردا على  7مؤرخة في 

االستفسار حول إمكانية ترقية املوظفين، الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم إلى رتب أعلى، وذلك قبل املصادقة 

 .ية بعنوان السنة املالية املعتبرةعلى املخطط السنوي لتسيير املوارد البشر 
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وأشارت تعليمة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن مصالحها قد تلقت عديد 

املتعلق بالترقية على أساس  2017نوفمبر  30املؤرخ في  04االستفسارات في هذا الشأن، ضمن أحكام املنشور رقم 

، املحددة للعالقات الوظيفية بين مصالح 2016أكتوبر  23املؤرخة في  09عليمة الوزارية املشتركة رقم الشهادة، وكذا الت

املديرية العامة للميزانية ومصالح املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، في إطار مهامهم املتعلقة بضبط 

 .تعداد املستخدمين في املؤسسات واإلدارات العمومية

املتعلق باملصادقة على املخططات السنوية لتسيير املوارد  2014جوان  8املؤرخ في  10وعمال بأحكام املنشور رقم 

املحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية  2015ديسمبر  23املؤرخة في  01البشرية، والتعليمة الوزارية املشتركة رقم 

شارت تعليمة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري أن ترقية املوظفين الذين الرامية لتعزيز التوازنات الداخلية للبالد، أ

تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم، إلى رتب أعلى مرتبط باملصادقة على املخطط السنوي لتسيير املوارد البشرية 

  .بعنوان السنة املالية املعتبرة

 

 

 )واج( "ياتصدير الطاقة الكهربائية في املستقبل إلى تونس و ليب"

صرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الثالثاء بخنشلة بأن الجزائر "ستصدر الطاقة الكهربائية في املستقبل نحو ليبيا 

 مرورا بتونس".

و أوضح الوزير في رده على سؤوال لوأج على هامش زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى هذه الوالية أن تصدير الكهرباء 

رنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و املتضمن تصدير الفائض من هذه الطاقة و ذلك يندرج ضمن ب

 بمجرد تحقيق االكتفاء الذاتي في هذا املجال.

 400من  -كما قالûو أضاف السيد قيطوني في هذا السياق بأن مشاورات جارية حاليا مع تونس التي ستستفيد 

 ورات في نفس اإلطار مع ليبيا.ميغاواط، فيما تجري كذلك مشا

تم  واليتي باتنة و خنشلة هذه األخيرة التي  و من املزمع أن يتم تصدير الطاقة الكهربائية إلى هذين البلدين انطالقا من

 1266،7ميغاواط( باإلضافة إلى محطة الرميلة بنفس الوالية ب 421،5بها اليوم تدشين محطة توليد الكهرباء "لبرق" )

 60،9املشروع الذي تقدمت به األشغال بنسبة   و هو  ميغاواط 1600و القابلة للتوسيع في املستقبل إلى ميغاواط 

 باملائة.

ألف مياغواط  22من جهة أخرى، و بشأن الطاقة الشمسية ذكر الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية يتضمن أيضا إنتاج 

إلى أنه تم االنطالق في تنفيذ هذا البرنامج الذي تجسد منه  ، مشيرا 2030في آفاق   من الكهرباء بالطاقة الشمسية

 ميغاواط. 400 -كما قال-حاليا

ميغاواط من أجل تجسيدها من  120" إجراء مناقصة لوضع في السوق 2018و أضاف بأنه سيتم "قبل نهاية سنة 

 طرف مستثمرين خواص من خالل تصنيع األلواح الشمسية.

 الوظيفة العموميةالشروق" تنشر مضمون تعليمة "

 )الشروق أونالين(هذه شروط ترقية املوظفين الحاصلين على شهادات خالل املسار املنهي

اشترطت املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، إمكانية ترقية املوظفين الذين تحصلوا على شهادات 

ة سنوي لتسيير املوارد البشرية، تجسيدا للتدابير العمليبعد توظيفهم، إلى رتب أعلى، ضرورة املصادقة على املخطط ال

 .الرامية لتعزيز التوازنات الداخلية للبالد
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 3031وقد وجهت في هذا الصدد، مصالح الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري لدى الوزير األول، تعليمة تحمل رقم 

ما يخص الترقية على أساس الشهادة، وذلك ردا على مارس الجاري، موجهة إلى املدير العام للميزانية في 7مؤرخة في 

االستفسار حول إمكانية ترقية املوظفين، الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم إلى رتب أعلى، وذلك قبل املصادقة 

 .على املخطط السنوي لتسيير املوارد البشرية بعنوان السنة املالية املعتبرة

اإلصالح اإلداري، التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن مصالحها قد تلقت عديد وأشارت تعليمة الوظيفة العمومية و 

املتعلق بالترقية على أساس  2017نوفمبر  30املؤرخ في  04االستفسارات في هذا الشأن، ضمن أحكام املنشور رقم 

للعالقات الوظيفية بين مصالح ، املحددة 2016أكتوبر  23املؤرخة في  09الشهادة، وكذا التعليمة الوزارية املشتركة رقم 

املديرية العامة للميزانية ومصالح املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، في إطار مهامهم املتعلقة بضبط 

 .تعداد املستخدمين في املؤسسات واإلدارات العمومية

ة على املخططات السنوية لتسيير املوارد املتعلق باملصادق 2014جوان  8املؤرخ في  10وعمال بأحكام املنشور رقم 

املحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية  2015ديسمبر  23املؤرخة في  01البشرية، والتعليمة الوزارية املشتركة رقم 

ين ذالرامية لتعزيز التوازنات الداخلية للبالد، أشارت تعليمة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري أن ترقية املوظفين ال

تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم، إلى رتب أعلى مرتبط باملصادقة على املخطط السنوي لتسيير املوارد البشرية 

  .بعنوان السنة املالية املعتبرة

 

 بعد تغطية احتياجات مختلف أسالكها

 )الشروق أونالين(مصانع الجيش ستنتج األلبسة واألحذية للجزائريين قريبا

تشرع مصانع النسيج املنضوية تحت لواء املؤسسة العسكرية في التصنيع للمدنيين قريبا، عبر إنتاج األلبسة واألحذية 

واملنسوجات على مستوى وحداتها، وتسويقها للجزائريين بأسعار معقولة، بعد ما استطاعت تغطية كافة احتياجات 

 .واردات النسيج والتي بلغت ماليير الدوالرات أفرادها، ويأتي ذلك كخطوة جديدة لتقليص فاتورة

وبهذا الخصوص، أعلن العقيد قروي محمد األمين خالل مشاركته في يوم برملاني نظمته لجنة الدفاع باملجلس الشعبي 

شركات الوطنية الناشطة في صناعة النسيج والتي تم إنقاذها من اإلفالس عن طريق الوطني الثالثاء، عن شروع ال

دخولها في شراكة مع مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، أنها ستخترق مجال إنتاج األلبسة للمدنيين 

ج لسوق الوطنية في مجال النسيبأسعار معقولة، مؤكدا: "لقد استطاعت الصناعة العسكرية املحلية تلبية احتياجات ا

واأللبسة املنتجة بالجزائر في إطار الشراكات وفي إطار املؤسسة التي تنتج البدالت واألحذية ألفراد الجيش الوطني الشعبي 

وملختلف الوحدات العسكرية وشبه العسكرية وسيتم قريبا تزويد السوق الوطنية بألبسة للمدنيين والتي نضمن بأنها 

 ."جودة وبأسعار جيدةستكون ذات 

ولفت نفس املتحدث إلى "أن عدة مؤسسات وطنية للنسيج كانت مفلسة، لكن تم إعادة استغاللها وبعث الروح فيها 

باملائة محليا"،  100وعليه فيتم إنتاج كل اللوازم من ألبسة للجيش وأحذية، وغيرها من املنتوجات املصنعة بنسبة 

      .ي إطار دعم اإلنتاج الوطني والتقليص من فاتورة االستيراد والتي بلغت رقما قياسيامشيرا إلى أن هذا اإلجراء يدخل ف

وحسب تقييم مديريه الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، للسنوات األولى من التصنيع العسكري املحلي فإنها 

يج الصناعي الوطني، حسب تصريحات مديرها إيجابية" نظرا للنتائج املحققة، كما أنها أضحت جزءا ال يتجزأ من النس"

 .اللواء محمد شواكي

 

 تتابع آثار العملية على االقتصاد
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 )الشروق اونالين(إنشاء لجنة ملراقبة طبع األموال

 التوازنات االقتصادية، ستقوم بتقديم تقارير دورية خاصة ملتابعة عملية طبع النقود وآثارها على أنشأت الحكومة لجنة

 .املركزي ووزير املالية ورئيس الجمهورية ملدير بنك الجزائر 

ووفق مرسوم نشر في العدد األخير من الجريدة الرسمية، وقعه الوزير األول فإن هذه اللجنة تتكون من ممثلي البنك 

 .املركزي ووزارة املالية

اللجوء إلى عملية طبع الدينار والبرنامج  ت لوزير املالية، حول مستوى وكلف املرسوم هذه اللجنة بتقديم مقترحا

 .على ذلك التقديري إلصدار السندات املترتبة

 .كما تتولى اللجنة رصد النتائج في مجال إعادة توازنات الخزينة وتوازن ميزان املدفوعات

تنفيذ التدابير واإلصالحات املحققة  ىووفق الوثيقة "ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا حول مد

لى إ املعطيات املالية املتعلق بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية ومستوى اللجوء إلنجاز البرنامج املرفق، ووضعية

 ".التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى األهداف املخولة

ة رئيس الجمهورية، عن انجاز االلتزامات املالي إلى محافظ بنك الجزائر تقريرا في كل سداس ي  ونص املرسوم على أن يرفع

 .كما هو منصوص عليها في البرنامج وكذا أثرها والنقدية واألعمال والتدابير 

 

 بنوك/مالية/تأمينات
 مرسوم تنفيذي يتضمن تدابير جديدة للتحكم في النفقات العمومية

 !إحصاء مداخيل الجزائريين لغربلة املستفيدين من أموال الدعم

 مضاعفة "التقشف" في التوظيف باإلدارات والتقاعد وتمويل املشاريع

 التهّرب الجمركي في عمليات االستيرادخطة استباقية لوقف تضخيم الفواتير و 

الجارية، وذلك تحضيرا لترشيد سياسة اإلعانات  لسنةقررت الحكومة إطالق عملية إحصاء وطنيا ملداخيل األسر خالل ا

 االجتماعي أو شعبيا النظر في اإلعانات املباشرة وغير املباشرة أو ما يعرف بسياسة الدعم العمومية، تمهيدا إلعادة

 .العائالت الجزائرية "السوسيال" استنادا إلى نتائج اإلحصاء الوطني ملداخيل

تنوي اتخاذها للتحكم في النفقات العمومية وترشيدها، وترشيد اإلعانات،  وأدرجت الحكومة مجموعة من التدابير التي

القتصادية ية، اواإلصالحات الهيكل في امللحق الذي جاء ضمن املرسوم التنفيذي الذي يحدد آلية متابعة التدابير  وأكدت

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

وغير املباشرة من الدولة لفائدة األسر،  ، في مقاربة جديدة في مجال اإلعانات املباشرة2019السنة املقبلة أي سنة 

 خالل السنوات القادمة موازاة مع إقرار عملية ترشيد لسياسة التوظيف في قطاع الترشيد إضافة إلى الرفع من درجة

 .الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد

 املرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تكييف البرامج كما سيتم حسب نفس امللحق الذي حمله

بالتنمية مع التطور الذي تحقق في كل   املستقبلية للتجهيزات العمومية،أي عملية تمويل مختلف املشاريع ذات العالقة

 تمليه القدرات املالية للدولة، ويبدو أن اآلليات الجديدة التي حملها قطاع، وكذا ترشيد اقتصادي أكبر حسب ما

لى التمويل غير التقليدي التي قدم بنك الجزائر أو  حترازية مالزمة لعمليةاملرسوم التنفيذي تعد بمثاية أدوات رقابية أو ا

مليار سنتيم  ألف 230مليار دينار أي  2300األرقام التي كشفت أن عملية طبع النقود تجاوزت  أرقامها بخصوصها وهي

  .نهاية شهر نوفمبر املاض ي
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 لسياسة اإلسكان، وال سيما في إصالح املساهمة العموميةاملرسوم الى أنه بداية من السنة الجارية سيشرع في  وأشار   

الحضري للسكان من جهة، ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من  الجانب املتعلق بالتخفيف من وتيرة التمركز 

 بويؤكد املرسوم ضرورة وجو  أخرى، إلى جانب الشروع في تنفيذ املدونة الجديدة للمخطط املحاسبي للدولة، جهة

ماليير دينار، أي  10على أي إنفاق عمومي لالستثمار يتجاوز مبلغ  الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية  تصديق

 .سنتيم ألف مليار 

 خريطة الطريق الجديدة أنه سيتم تعبئة مجموع اآلمرين بصرف الطلب العمومي، وفيما يتعلق بترشيد الواردات، تشير 

قانون الصفقات العمومية، وكذا رفع  ية لإلنتاج املحلي للسلع والخدمات، طبقا ألحكامهذه السنة بغرض إيالء األولو 

 ضمان قابلية ميزان املدفوعات للبقاء على املدى املتوسط وتفادي تآكل العرض الداخلي للسلع والخدمات من اجل

 فة العالية، من حيث الوارداتالكثا االحتياطات الرسمية للصرف، إضافة إلى تعريف نفقات التجهيزات العمومية ذات

 التقليل من الواردات من خالل تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، والحد منها، وضبط التجارة الخارجية بهدف

الجبائية والجمركية في بلد املنشأ،  ومكافحة تضخيم الفواتير من الواردات عن طريق تبادل املعلومات مع اإلدارات

 املحروقات. ويبدو من عمل الحكومة الجديدة لترشيد النفقات أنها قد أخذت رقية الصادرات خارجوالعمل على ت

الدعم وتقليص التوظيف في قطاع  بنصيحة صندوق النقد الدولي الذي يصر عليها في كل مرة على مراجعة سياسة

 .الوظيفة العمومية

 بيةلجنة لتحسين مناخ األعمال وتسهيل االستثمارات األجن مؤطر

وجهة الجزائر خاصة بالنسبة إلستقطاب االستثمارات املباشرة األجنبية،  وفيما يتعلق بتحسين مناخ األعمال وجاذبية

ديين املتعاملين االقتصا حسب النص التشريعي إحداث لجنة استشارية وطنية تكلف بهذا امللف، تضم ممثلي تقرر 

 املعنية، والتكييف التدريجي للتشريع والتنظيم االقتصاديين على ملختلف القطاعات الوطنية إلى جانب ممثلي اإلدارات

يط اإلجراءات اآلجال وتبس اللجنة االستشارية الوطنية املكلفة بتحسين مناخ األعمال، سعيا منها لتقليص ضوء توصيات

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

 

د أهمّية تكوين 
ّ
 :الباحثين.. رئيس اللجنة البيداغوجيةأك

 )الشروق أونالين(سنوات املقبلة بالجامعات 10ألف أستاذ خالل  120توظيف 

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيكوك  أكد رئيس اللجنة الوطنية البيداغوجية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ف نحو  قويدر، أّن قطاع التعليم
ّ
احتياجات كّل  ل العشر سنوات املقبلة بناء علىألف أستاذ خال 120العالي سيوظ

 .جامعة

إلعالم ا الثالثاء، على هامش انعقاد املؤتمر الدولي الخامس للرابط العربية لعلوم وقال رئيس اللجنة الوطنية للتكوين،

 
ّ
را، فإّن احتياجات  ه وفقا لدراسة أجرتها وزارة التعليمواالتصال بجامعة مستغانم، إن

ّ
العالي والبحث العلمي مؤخ

ب توظيف نحو 
ّ
 ألف أستاذ خالل العشر سنوات املقبلة، مشيرا إلى أّن تخّصص العلوم اإلنسانية 120القطاع تتطل

 .يرألساتذة لتحسين مستوى التأطمن ا واالجتماعية من خالل مختلف املسارات التي تندرج ضمنه بحاجة إلى ضّخ املزيد

يزاولون أبحاثهم أو الذين ناقشوا رسائلهم وينتظرون التوظيف، إذ طمأن  وستتاح الفرص لطلبة الدكتوراه الذين

ا في سيكوك
ّ
التوظيف، مدافعا عن توّجه الجامعة  قويدر، جميع خريجي العلوم اإلنسانية واالجتماعية بأّن لهم حظ

  .واالهتمام به لترقية البحث العلمي في الجزائر ألكاديميالجزائرية عن التكوين ا

عملية إصالح واسعة تتدّعم  ذات املصدر، فإّن الوزارة لجأت إلى توحيد الليسانس ومواءمة املاستر في إطار  وحسب  

ق ملتأوضاع الجامعة الجزائرية، مشيرا إلى القرار الجديد ا بحزمة من النصوص التنظيمية التي من شأنها تحسين
ّ
عل
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ات على ذلك بآلي العلمي ومشاريع البحث التي ستستوعب أغلب طلبة الدكتوراه من خالل التشجيع بمخابر البحث

خصوصا أّن هذه اآلليات تشمل أيضا جوانب الرقابة  مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابا على مردودية البحث العلمي

لوطنية اللجنة ا حال عدم االلتزام بالشروط املحّددة. وأعطى رئيساملخابر ومشاريع البحث في  واملساءلة وتؤّدي إلى غلق

التخّصصات على مستوى مختلف جامعات الوطن من  البيداغوجية إحصائيات عن تطّور الجامعة الجزائرية في فتح

ة ثانية حلمر  واالتصال الذي كان في السبعينيات في املدرسة الوطنية العليا فقط ثّم في بينها تخّصص علوم اإلعالم

 .نقطة تكوين بمختلف جامعات الوطن 23بثالث جامعات هي الجزائر ووهران وعنابة وهو حاليا متاح في 

 

 :"سفيان شريخي املدير العام لشركة سوفيكلي لـ "الشروق

 !بإمكاننا تغطية شمال إفريقيا وتسويق لوحات ترقيم السيارات في أوروبا

 سننتج املقافل بمواد محلية ولن نلجأ إلى االستيراد مستقبال

ات، تغطية شمال إفريقيا بلوحات ترقيم السيار  كشف املدير العام لشركة "سوفيكلي"، سفيان شريخي، أن شركته تنوي 

غرار  باملائة، وتصديرها منتجها إلى عدة بلدان على 100الجزائرية بنسبة تقارب الـ  وهذا بعدما أضحت تغطي السوق 

سوفيكلي" تنتج حاليا مليوني لوحة ترقيم " فرنسا واملغرب وتونس وبلجيكا وبلدان أخرى تقع جنوب الصحراء، مؤكدا أن

 .مليون وحدة سنويا 20إلى  للسيارات، وتطمح إلى رفع اإلنتاج

 *وقعتم مؤخرا عقدا مع الشركة األمريكية ستانلي بالك آند ديكر عالَم ينص؟

 175ماليين دوالر، املوقع مع الشركة األمريكية التي أسست منذ  10راتيجي الذي تبلغ قيمته يهدف اتفاق الشراكة االست

عالمة، إلى تسويق تشكيلة واسعة من األدوات واملعدات الكهربائية املحمولة  18مصنع عبر العالم و 100سنة التي تملك 

 مريكية، كما تأتي هذه االتفاقية ضمن رؤية بعيدةفي السوق الجزائرية تحت عالمة "ديوالت"، ستانلي وبالك آند ديكر األ 

ِلح في السوق الجزائرية، حيث إن الزبائن الجزائريين يطلبون 
ٌ
املدى لتطوير املؤسسة، بالنظر إلى حجم الطلب الكبير وامل

 يكمنذ سنوات عديدة أدوات ومعدات كهربائية محمولة أكثر أمانا وجودة، وهو ما سنوفره بفضل شراكتنا مع الشر 

األمريكي، كما أن هذه الشراكة ستفتح آفاقا واعدة نحو إنشاء وحدة لتركيب وتصنيع األدوات واملعدات الكهربائية 

 .  املحمولة في الجزائر

 وما جديد وحدة إنتاج لوحات ترقيم السيارات؟

خبرة التي روع، وبفضل الحاليا "سوفيكلي" تنتج مليوني لوحة ترقيم سيارات في السنة، وهي ترافق الدولة في هذا املش

مليون لوحة ترقيم  20باملائة من السوق الوطنية، سنرفع قدرة اإلنتاج إلى  90سنة، وتغطيتها أكثر من  20اكتسبتها منذ 

للسيارات سنويا، ونحن بإمكاننا تغطية شمال إفريقيا بلوحات ترقيم ذات نوعية وبشكل راق وفخم وفق املعايير الدولية، 

 هي إيصال املنتج إلى أوروبا وفق املقاييس املعمول بها عامليا.واستراتيجيتنا 

 وبخصوص إنتاج املقافل.. ما هي مشاريعكم في هذا املجال؟

تعتبر "سوفيكلي" الصانع األول للمقافل في الجزائر، نحن حاليا نحاول فهم السوق الجزائرية واحتياجاتها، باإلضافة إلى 

شرعنا في التوزيع الجيد ملنتجاتنا، وفي هذه السنة وتحديدا خالل أوت أو سبتمبر  دراسة النوعية واألسعار، كما أننا

 .املقبلين سنصنع القوالب إلنتاج املقافل بمواد وطنية ومحلية، ولن نستوردها بعد اآلن

 

 )الخبر(تعديل شروط االلتحاق بمهنة موثق

من الجريدة الرسمية الذي صدر مؤخرا مرسوما تنفيذيا يقض ي بتعديالت متممة شروط االلتحاق  15تضمن العدد الـ 

 بمهنة املوثق والقواعد املنظمة لها.
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 2008أوت  3املؤرخ في  242-08املعدل للمرسوم رقم  2018مارس  5املؤرخ في  84-18وبموجب املرسوم التنفيذي رقم 

يتابع الناجحون في مسابقة االلتحاق بمهنة املوثق تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة، حيث يشمل تكوينا ميدانيا 

 أشهر ، وتكوين نظري يمتد على مدى شهرين. 10بأحد مكاتب املوثقين مدته 

أن يتضمن دروسا ومحاضرات وأعماال تطبيقية، كما ُيجرى التأطير  وحسب ذات املرسوم فإن برنامج التكوين ينبغي

مع  اتفاقيات تبرم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة مؤسسات ومعاهد التكوين األخرى في إطار 

 وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين.

ة من وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح بعد استشارة الغرفويتم تحديد البرنامج التكويني لاللتحاق بهذه املهنة بقرار 

 .الوطنية للموثقين، وفقا لذات املرسوم

 

 

 تعاون وشراكة
 )واج("العالقة بين فرنسا و الجزائر ستعرف "تطورات جديدة

 نأكدت الوزيرة املكلفة بالشؤون األوروبية ناتالي لوازو في ردها على سؤال بالجمعية الوطنية الفرنسية إن العالقة بي

 فرنسا و الجزائر ستعرف "تطورا جديدة" في املجال االقتصادي.

و أوضحت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب جون السال خالل جلسة مخصصة لألسئلة الشفهية أن "عالقتنا مع 

 ةالجزائر ستعرف تطورات جديدة في املجال االقتصادي، في إطار إنتاج مشترك و استثمارات متقاطعة تعطي األولوي

 لتحويل التكنولوجيا و العمل من اجل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة".

كما أن تسجيل إجابة الوزيرة لدى وزير أوروبا و الشؤون الخارجية جون ايف لودريان قد تم نشرها و صدرت في 

 الجريدة الرسمية.

ديسمبر  6انويل ماكرون إلى الجزائر في و ذكرت الوزيرة في هذا الصدد بزيارة الصداقة و العمل التي قام بها الرئيس ايم

 األخير، مؤكدة "إننا نقوم معا في إطار هذه الروح باإلعداد للمستقبل مع الجزائر".

و تابعت قولها "انه بعد الزيارة مباشرة استقبل الوزير األول الفرنس ي نظيره الجزائري الجتماع اللجنة الحكومية املشتركة 

د عملنا معا لتحديد محاور عمل حول مدة املرحلة الخماسية"، مضيفة ان العالقة مع رفيعة املستوى، و بالتالي فق

 الجزائر "يجب ان تعرف كذلك تطورات جديدة في مجال التكوين بهدف تسهيل تشغيل الشباب الجزائري".

ل وني مع تسهيكما أشارت إلى أنها يجب أن تعرف "تطورات جديدة" في مجال التنقل بغية "مكافحة التنقل غير القان

 التنقل الشرعي، سيما بالنسبة للقوى الحية : املثقفين و املقاولين و الطلبة".

و في إطار مكافحة اإلرهاب، أكدت الوزيرة على التعاون بين البلدين مذكرة بان "الجزائر قد دفعت من اجل هذه القضية 

 و أن معركتنا معركة مشتركة". ثمنا باهضا في سنوات التسعينات من خالل مواجهة اإلرهاب و التطرف

و خلصت الوزيرة في االخير إلى القول انه "من اجل اإلعداد للمستقبل يجب علينا مواجهة املاض ي و ان بلدينا مرتبطين 

 بالتاريخ و الجغرافيا و بروابط انسانية خاصة وبالتالي فان عالقاتنا يجب ان تكون في مستوي هذه الروابط".
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 تجارة  
 )الخبر أونالين( أول عملية تصدير عبر السكك الحديدية نحو تونس

حديدية نحو تونس انطالقا من املنطقة اللوجيستيكية تم إطالق خالل األسبوع الجاري أول عملية تصدير عبر السكك ال

 )امليناء الجاف( ببلدية تكستار بوالية برج بوعريريج, حسبما علم اليوم األربعاء من مسؤولي هذه املنشأة.

وأوضح ذات املصدر أن أول تجربة للتصدير عبر السكة الحديدية بدأت مع أحد املتعاملين االقتصاديين الذي سينقل  

 حاوية أسبوعيا من السلع الجزائرية إلى تونس. 80إلى  70ين ما ب

وتهدف هذه العملية إلى تمكين املتعاملين االقتصاديين و التجاريين الوطنيين من رفع حجم الصادرات خارج قطاع 

ذكره  ااملحروقات و منحهم التسهيالت و البدائل الكافية لتشجيعهم على التصدير و البحث عن أسواق خارجية, حسبم

 ذات املصدر.

  

 
 )واج(صناعة السيارات في الجزائر: نشر أسعار السيارات عند الخروج من املصنع تركيب و 

قوائم أسعار الخروج من املصنع للسيارات الخفيفة املركبة أو املصنوعة   نشرت وزارة الصناعة و املناجم يوم األربعاء

 ة.للسيارات اسعار السيارات املستورد  يالجزائر في اطار جهودها من أجل الحرص على أن ال تفوق أسعار االنتاج الوطن  في

الجزائر, أشارت قائمة أسعار الخروج من املصنع   و بالنسبة للسيارات املركبة من طرف الشركة ذات األسهم رونو انتاج

 1.140.778   ( ان سعرهما يقدر على التوالي بD16 1.6( و البنزين )D12 1.2بالبنزين )  أن سيارات سيمبول التي تسير

 دج. 1.607.614  فيبلغ سعرها  دج في حين أن سيارة سيمبول التي تسير بالدييزيل 1.376.653و  دج

 1.346.414بنزين, فيقدر سعرها ب   ( ذات محركDacia Sandero stepwayأما قيمة سيارة داسيا سانديرو ستيبويل )

 دج.  1.490.373( فتبلغ 1.5دج و ذات محرك دييزيل )

 Tahkoutالشركة ذات املسؤولية املحدودة   " املركبة من طرفI10 grandعار السيارات من نوع "من جهة أخرى, فان اس

Manufacturing Company   بنزين   دج حسب الوقود املستعمل 1.674.600دج و  1.534.572فان سعرها يتراوح ما بين

 أو دييزيل و حسب قوة املحرك.

دج في حين بلغ  1.970.000دج و  1.950.000التوالي  الشركة فيقدران علىاملقترحتين من نفس  I20أما اسعار الفئتين 

 دج. 1.902.349دج و  1.752.349املركبة في ثالث فئات مختلفة فيتراوح ما بين   (Accentسعر سيارة "أكسانت" )

دج في حين  2.670.000دج و  2.520.000  ( لذات الشركة عند خروجهما من املصنع بElantraو تباع فئتا ايالنترا )

 GL) 1.6دج بالنسبة لفئة  2.760.242( و GL TCI 6MT) 1.6بالنسبة لفئة   دج 2.610.242 (Cretaيبلغ سعر كريتا )

TCI 6AT.) 

( في فئتين تقدر االولى Tucsonn)  سيارة توكسان Tahkout Manufacturing Companyمن جهة أخرى, تصنع شركة 

 دج. 4.756.144دج و الثانية  3.956.144ب 

 دج.  4.974.132  ( بمبلغ Santafeكما تقوم نفس الشركة بتركيب سيارة سانتاف ) 
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الشركة الى أن سعر بيكانتو الجديدة   فقد اشارت GLOVIZ (KIAو بخصوص قائمة أسعار منتوجات الشركة باألسهم )

(Picanto يتراوح ما بين )1.816.798  دج و 1.413.437 ( دج و سعر ريووRIOالج ) دج  1.889.235ديدة فيتراوح ما بين

( Ceratoحين بلغت سيراتو )  دج في 4.697.471دج و  3.503.353  ( ما بينSportageدج و سبورتاج )  2.348.511  و

 دج.  2.623.744دج و  1.906.116حسب مختلف الفئات ما بين 

 2.782.355دج و  2.776.798توالي ب ال  الجديدة من انتاج نفس الشركة على K2500و  K2700و يقدر سعر كل من 

 دج.

( الجزائر فان SOVAC Production)  و بخصوص السيارات ذات الوزن الخفيف التي تصنعها الشركة ذات األسهم

( حيث يقدر سعرهما على التوالي Octavia( نموذج أوكتافيا ) Skoda)   قائمة االسعار تشير الى فئتين من سيارة سكودا

دج و سيارة غولف   1.950.000دج و  1.653.000( ما بين Seat Ibizaدج و سيات ايبيزا ) 3.500.000  و  دج 2.490.000

 (Golf ما بين )دج فيما بلغ سعر 3.600.000دج و  2.490.000  ( كاديCaddy ما بين )3.534.000دج و  2.110.000 

 دج.

على هامش االيام العلمية االولى   حفية نشطهاو للتذكير أكد وزير الصناعة و املناجم يوسف يوسفي خالل ندوة ص

بالجزائر أن الدولة تسهر على أن تفوق اسعار السيارات املركبة محليا   حول املناولة في مجال السيارات نظمت مؤخرا

 السيارات املستوردة.  أسعار

لما بحيث سيتم نشر هذه االسعار عباألسعار   كما أكد الوزير قائال " لقد طلبنا من مجموع الصانعين املحليين موافاتنا

 السيارات املركبة محليا أسعار السيارات املستوردة.  أن الدولة تسهر على أن ال تفوق اسعار

املركبة محليا ليس من صالحيات الحكومة   في هذا الخصوص, صرح السيد يوسفي أنه اذا كان تحديد اسعار السيارات

 فهي مؤهلة ملراقبة االسعار املطبقة.

 أن تفوق اسعار السيارات املستوردة.  أردف يقول أن دفاتر الشروط تنص على أن السيارات املركبة محليا ال يجبو 
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