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 االفتتاحية
 ”الجزائر ـ فرنسا“ووفد من منظمة أغورا ” األفسيو“لقاء 

 )وقت الجزائر(اإلجماع على ضرورة استغالل الفرص االقتصادية املتاحة

 فرنسا“االقتصاديين، يمثلون منظمة اغورا االقتصادية  استقبل، أمس، منتدى رؤساء املؤسسات، وفدا من املتعاملين

تراتيجية في إطار إس شركات فرنسية وأخرى مختلطة مع املؤسسات الجزائرية، وهي الزيارة التي تدخل التي تضم” الجزائر

 .على مستوى حوض املتوسط وباقي دول العالم لتوسيع العالقات مع مختلف التنظيمات االقتصادية” أفسيو“

لقاء األمس، الذي أشرف عليه نائب رئيس  ، خالل”الجزائرـ فرنسا“االقتصادية ” اغورا“كريم زريبي، رئيس هيئة  أوضح

 وحضره مجموعة من املتعاملين االقتصاديين الجزائريين والفرنسيين، أن منتدى رؤساء املؤسسات مهدي بن ديمراد

ما هي عليه اليوم، خاصة وأن فرص  سية، يجب أن تتعدى إلىالعالقات االقتصادية بين املؤسسات الجزائرية والفرن

 الفرنسية، التي تعمل بدورها لنقل خبرتها إلى نظيرتها الجزائرية في عدة االستثمار بالجزائر قائمة ومهمة للمؤسسات

 .مجاالت، باعتبار أن الجزائر تمثل في الفترة الحالية أرض خصبة لالستثمارات

تنشط في مجاالت عدة، على غرار  لذي تنقل إلى الجزائر يضم مجموعة من املؤسسات التيوأضاف زريبي، أن الوفد ا

الغذائية، أين أبدى مختلف أرباب املؤسسات الجزائرية والفرنسية الذين  االتصال، الرقمنة، الصيدلة والصناعات

منة والصيدلة، خاصة وأن هذا الرق لقاء األمس، استعدادهم للعمل مع نظرائهم الجزائريين، خاصة في مجاالت حضروا

 .الفرنسية بالجزائر األخير يعرف تواجدا محتشما للمؤسسات

االستثمارات الجزائرية في مجموعة من  من جهتهم، قدم بعض املتعاملين الجزائريين مجموعة من النماذج حول 

 .البحري واللوجيستيك القطاعات على غرار الفالحة، النقل

 رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد لعالقات االقتصادية مع فرنسا، والتي أكد بشأنهاوتعول الجزائر كثيرا على ا

مال األع الفرنس ي، بأن الوزير األول أحمد أويحيى، أبدى دعمه لفكرة إنشاء مجلس خالل إنشاء مجلس األعمال الجزائري 

ي قطاعات متنوعة، حيث يشدد رئيس شراكة ف الفرنس ي، ما يسمح بوضع إطار مناسب يسمح بإطالق مشاريع-الجزائري 

 الطابع التجاري للعالقات بين البلدين، من خالل تشجيع االستثمارات املشتركة ، على ضرورة الخروج من”األفسيو“

 ونقل التكنولوجيا املتطورة وخلق أقطاب امتياز

 ك موثوق، لم تخل بالتزاماتهاالجزائر شري كما رافع حداد من أجل إطالق تحالف إستراتيجي بين البلدين، مشيرا بأن

شراكة لل األزمة األمنية التي عاشتها، وأكد وجود إرادة سياسية قوية إلعطاء دفع قوي  اتجاه الشركاء، حتى خالل سنوات

 .االقتصادية بين البلدين

  
 :رئيس نادي آغورا

 )الشروق اونالين( فرنسا مطالبة بمراجعة نظرتها األمنية للجزائر 

 

ارجية كريم زريبي بتبليغ رسالة قوية للخ” والفرنسيين تجّمع املسيرين واملقاولين الجزائريين“التزم رئيس نادي آغورا 

وموريتانيا، قصد  دول هي الجزائر وتونس 3رطتها األمنية ومراجعتها فيما يخص إعادة النظر في خا الفرنسية يدعوها إلى

 .األجانب إلى زيارتها النتعاش السياحة بها تشجيع املزيد من االستثمارات األجنبية في بالدنا وتنقل
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ات ينتمون مسيرا للمؤسس 20يتكّون من  وخالل ندوة صحفية عقدها، اإلثنين، بفندق األوراس ي بمناسبة حلول وفد

 زيارة عمل دامت يومين، عاد زريبي ليؤكد أّن الدبلوماسية الفرنسية تصّنف الجزائر في –للنادي من مسيري فرنسا 

رعاياها من التنقل إلى الجنوب الجزائري  الجزائر دوما ضمن دول الخطر، حيث تواصل وزارة الخارجية الفرنسية تحذير 

كون ت ف بقية مناطق الجزائر في الخانة البرتقالية، األقل خطرا نوعا ما، أينتصنّ  املصنف في الخانة الحمراء، في حين

 .التنقالت ممنوعة إال في الظروف القاهرة

املجاالت، مبادرات إلثارة حاضر ومستقبل  فإنه من الضروري اليوم أن تتخذ، في جميع” آغورا“وحسب كريم زريبي رئيس 

 .الطبيعي للعالقات بين أوروبا والقارة اإلفريقية هذين البلدين اللذين يمثالن الجسر 

والجزائر، ألّن العالقة االقتصادية يجب  في كل من فرنسا” رابح –رابح “نحن نفضل من خالل نهجنا شراكات “ويضيف 

ذا ه ويبدو أن املسّيرين الفرنسيين مهتمون بالجزائر دون معرفة كيفية التعامل مع أن تستمر اليوم في كال االتجاهين،

 واقتصاديا، من وجهة نظرهم، مع
ً
 .العديد من الشكوك األمنية والتشريعية البلد الذي يبدو لهم معقًدا سياسيا

واألوروبية، لكن يرغبون في العثور على  من ناحية أخرى، يطمح مسّيرو الشركات الجزائريون دخول السوق الفرنسية

 ا والجزائر للمسيرين في فرنس” أغورا“كل أفضل، وسيسمح نادي الفضاء التجاري بش شركاء اقتصاديين للتنافس في هذا

دير الجزائرية في فرنسا، وتسهيل تص بتسهيل التواصل والعالقات وإنشاء الشركات الفرنسية في الجزائر ولكن أيضا

 ن قاعدةكو ، ونفى املتحدث أن ت”األوروبية نحو السوق الخارجية األوروبية املنتوجات الجزائرية املطابقة للمواصفات

 .العديد من الدول  عائقا في وجه االستثمارات الفرنسية، موضحا أنها مطّبقة في 51/49االستثمار 

 

 :السفير الفرنس ي

 )الشروق اونالين( قريبا” الفيزا“نظام جديد ألخذ مواعيد 

زائر القرارات التي اتخذها الرئيس ماكرون في زيارته األخيرة للج أكد السفير الفرنس ي بالجزائر كزافي دريونكور، اإلثنين، أن

تأشيرة أن عملية استبدال ال استرجاع جماجم الشهداء و أرشيف الحقبة االستعمارية ستطبق، مشيرا حول   بخصوص

 .”املرحلة االنتقالية رغم تعقيدات“املتعامل تتم دون أية عراقيل 

ت بالقليعة باملدرسة الوطنية العليا للمناجمن وأبرز السفير الفرنس ي في تصريح صحفي عقب املحاضرة التي ألقاها اإلثنين

املتعلقة باسترجاع و  زيارته إلى الجزائر شهر ديسمبر املاض ي، التي اتخذها الرئيس الفرنس ي في في والية تيبازة ، أن القرارات

انسوا فر   في تصريحه ملقولة الرئيس الفرنس ي الراحل األرشيف و جماجم الشهداء يتجسد على أرض الواقع، مستندا

 ”للوقت يجب ترك الوقت” ميتران 

تغيير   وفي رده عن سؤال حول  هنالك أمور تتجسد لكن كل ش يء في حينه” وبخصوص ملف الذاكرة قال السفير

التأشيرات ، كشف السفير الفرنس ي عن االجتماع املطول الذي جمعه بوزير  املتعامل املكلف بمواعيد واستقبال طالبي

ة إن كل الترتيبات املتعلق بلده خالل زيارته للجزائر األسبوع املاض ي والذي خص ملف التأشيرات، حيث قال داخلية

رافقه في أفريل املقبل سي” غلوبال  أف أس“املتعامل الجديد   دخول  بق تتم دون عراقيل وأوضح أنبتغيير املتعامل السا

 . و أنماط تسيير أخرى  جهاز جديد

 
 تركية -بشراكة جزائرية

 )الشروق أونالين( مصنع النسيج بغليزان يبدأ اإلنتاج
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مرحلة  ةتركي-جزائريةبغليزان املنجز في إطار شراكة  أعلنت وزارة الصناعة واملناجم، اإلثنين، عن دخول مصنع النسيج

 .مارس الجاري  15من  اإلنتاج فعليا، بداية

مصانع  8دخل ضمن مشروع مركب يتكون من وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها اإللكتروني، أن املصنع ي

 .مدمجة لإلنتاج كمرحلة أولى

تركيا، شركة تايبا الخاصة، بالتعاون مع  وأوضح البيان أن املصنع تم إنجاز إحدى مراحله من طرف رائد النسيج في

وحدات أخرى تختص في  10ثانية من املشروع االستثماري، سيشهد إنجاز  شركات وطنية، مضيفا أن هناك مرحلة

 .املادة األولية للنسيج واألقمشة التقنية إنتاج

هذا وسيغطي املصنع وفق القائمين عليه حاجات السوق الجزائرية من األقمشة والنسيج واملالبس، ليتم بعدها التوجه 

 .للتصدير نحو الخارج

ة اإلفريقية، حيث في القار ” تايبا“النسيج التركي  ، ملجمع”شراكة تركية”، وذلك بـ”كبر في إفريقيااأل“ويوصف املصنع بأنه 

وظيفة في  ألف 25مليار دوالر، وسيسهم في خلق  1.5أخرى في مصر، وباستثمار فاقت قيمته  تتوفر الشركة على منشأة

 .نهاية املرحلة الثانية

باملائة من  4سابق بأن تنتج فقط  البس أحمد بن عياد، قد صرح في وقتوكان مدير املجمع الجزائري للنسيج وامل

 .باملائة تستورد من الخارج 96 احتياجاتها للمالبس والنسيج، والبقية أي

ولفت ذات املسؤول إلى أن البالد ستغطي احتياجاتها بفضل هذا املصنع الذي يقام بشراكة تركية، وسيشرع في التصدير 

 .الحقا على الخارج

تركيا تصدرت قائمة “الكريم منصوري، إن  ، قال مدير الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، عبد2017وفي نوفمبر 

 هذه قيمة عن تفاصيل ذكر  دون  ،″2017األشهر التسعة األولى من العام  االستثمارات األجنبية في البالد خالل

 .االستثمارات

الجزائر هي الشريك التجاري األول لبالده في “ لجزائر، محمد بوروي، إنوفي سبتمبر املاض ي، قال السفير التركي لدى ا

 .”مليارات دوالر سنويا 5قيمتها إلى  إفريقيا، بحجم مبادالت وصلت

 

 كاريكاتير مراجعة تشريع الصرف وحركة رؤوس األموال قريبا

 )الشروق اونالين( !إلى الخارج” الدوفيز“باملائة من  20الترخيص للمصدرين بتحويل 

باملائة من العملة الصعبة التي يستقطبونها بعد كل  20لالحتفاظ بـ أعطت الحكومة موافقتها املبدئية للمصدريين 

رسيمها القرارات التي ينتظر ت للخارج، ورخصت إلمكانية فتح نقاط بيع للشركات التجارية ألول مرة، وهيتصدير  عملية

الحوار التي جمعت وزارتي الصناعة واملناجم والتجارة مع اللجنة  مباشرة بعد شهر رمضان املقبل، في أعقاب جلسات

 .سات الصغيرة واملتوسطةالستراتيجية التصدير واملجلس الوطني لتنمية املؤس النموذجية

ن على عن حيازة املصدري” الشروق”لـ وكشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح

 وزيري الصناعة واملناجم والتجارة لالستجابة ملطالب املصدرين، يتقدمها تعديل املوافقة املبدئية للحكومة، ممثلة في

للمصدرين، والذين يعادل عددهم اليوم  التشريع املعمول به املنظم لنشاط الصرف وحركة رؤوس األموال عبر السماح

ألول مرة للتعريف بمنتوجهم هناك، إضافة إلى السماح للمصدرين باالحتفاظ  شركة بفتح نقاط بيع لهم في الخارج 500

حدا لعدد كبير من املشاكل التي  ل عملية تصدير، وهو ما سيضعباملائة من قيمة العملة الصعبة املحصلة إثر ك 20بـ

 .تجابه هذه الفئة
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عن تشكيل اللجنة النموذجية  وأضاف املتحدث أن املشاورات التي جمعت جمعية املصدرين مع الحكومة أفرجت

أن هذه  ، مشيرا إلى”ألجيكس“بالوكالة الوطنية للتجارة الخارجية  لالستراتيجية الوطنية للتصدير، واملتواجد مقرها

راقيل والذي سيتضمن رفع الع أتت بأكلها ألول مرة، إذ تم االتفاق على تسليم تقريرها للحكومة بعد رمضان، املشاورات

والذي عرقل املصدرين طيلة عشرات السنوات، إذ سيتم تمكينهم  والصعوبات التي يتضمنها تشريع الصرف في الجزائر 

ق لهم بالظفر بأسوا ن العملة الصعبة وفتح نقاط بيع ألول مرة في الخارج، وهو ما سيسمحباملائة م 20من االحتفاظ بـ

 .جديدة في الخارج

يوما  20اللوجستيكية، إذ ينتظر املصدر مرة كل  وأوضح أن أهم العراقيل التي ال تزال تواجه هؤالء هي مشاكل النقل

ي ظل النقص إفريقيا، ف الخضر بالدرجة األولى، إلى أوروبا وحتىسلعه ويتعلق األمر بالتمور و  ليتحّصل على طائرة لتصدير 

املسافرين تتميز بضيق مساحة األمتعة وهو ما يعيق تصدير كميات  الكبير في عدد طائرات الشحن، كما أن طائرات نقل

 .في الرحلة الواحدة كبرى من السلع

كل  اإلفريقية عبر فتح الحدود مع النيجر مرة للقارة وباملقابل طالب املصدرون بتمكينهم من تمرير اإلسمنت الجزائرية

بداية  ألف طن مع 16ألف طن سنويا، مع العلم أنه تم تصدير  300بتصدير ما مقداره  يوما، وذلك سيمكن حسبه 15

 .ثم املتعامل هامل بأدرار السنة من طرف املتعامل الفارج، وسيتوسع التصدير من الفارج إلى جيكا

الشروع في تصدير اإلسمنت ألول مرة وكذا  خيرا بارتفاع عائدات الصادرات بحر السنة الجارية، بعد واستبشر املتحدث

 30براند صدر  مليون دوالر، قائال أن املتعامل 45الكهرومنزلية واإللكترونية، والتي المست  ارتفاع صادرات التجهيزات

 .ماليين دوالر 3مليون دوالر واملتعامل بومار بـ 12كوندور  مليون دوالر منذ بداية السنة معظمها لفرنسا وكذا املتعامل

 

 "نادي "أغورا" يعتزم تقديم طلب رسمي لـ"الكيدورس ي

 )املساء( املطالبة بسحب الجزائر من خارطة الخطر األمني

رسمي إلى وزارة الخارجية  يتقدم بطلبنادي "أغورا" ملسيري املؤسسات الجزائرية والفرنسية، أمس، أنه س كشف

لحثها على سحب اسم الجزائر من خارطة الخطر األمني التي تحذر  الفرنسية "كيدورس ي" خالل األيام القليلة القادمة

مختلف من زيارة الصحراء و  السفر إليها وذلك بغرض ترقية السياحة وتمكين السواح الفرنسيين واألوروبيين رعاياها من

بأن الجزائر استرجعت استقرارها وأمنها وال يمكن تصنيفها ضمن قائمة  لسياحية بالجزائر، مؤكدا في هذا اإلطار املواقع ا

 .أمنية غير املستقرة كليبيا وموريتانيا وغيرها من دول الجوار التي تعيش أزمات الدول 

س، على هامش الزيارة األولى التي خالل ندوة صحفية عقدها النادي، أم وأعلن رئيس نادي "أغورا" السيد كريم زريبي

 الفرنسية ملطالبتها باعادة النظر في للجزائر منذ تأسيسه، أن النادي سيطلب لقاء رسميا مع وزارة الخارجية قام بها

 وخاصة جنوبها ضمن املناطق الخطيرة التي يوص ى بعدم زيارتها، مشيرا إلى أن خارطة الخطر األمني التي تصنف الجزائر 

بالجزائر وإطارات في السفارة وطرح عليهم هذا  ذي قام بزيارة عمل إلى الجزائر دامت يومين التقى سفير فرنساالنادي ال

نفة في املص باملوضوع وقناعة أن الجزائر تنعم باألمن واالستقرار على عكس باقي البلدان االقتراح، حيث ملس اهتماما

 .هذه القائمة

ترقية الوجهة السياحية الجزائرية وتشجيع السواح األوروبيين على  وأضاف املتحدث أن الهدف من هذا املسعى هو 

 .الذي يعشقه السواح األجانب موضحا أن الجزائر تزخر بعدة مواقع سياحية وتاريخية خاصة بالجنوب الجزائري  زيارتها،

العتماد ا قتصادية بين الجزائر وفرنسا في املجاالت الواعدة التي يمكنالعالقات اال وأشار نادي "أغورا" الذي يسعى لترقية

رفض السلطات الفرنسية سحب الجزائر من قائمة  عليها لتنويع االقتصاد الوطني، وفي مقدمتها السياحة، أنه في حال
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املعروفة  اتوالشخصي الرعايا الفرنسيين، سيلجأ إلى الضغط باالستعانة بالفنانين الدول التي تشكل خطرا أمنيا على

 .تنعم بها للترويج للوجهة الجزائرية وإقناع األجانب بحالة االستقرار التي

فرنسية من أصول جزائرية بأنه التقى أول أمس وزير السياحة حسن  كما ذكر النادي الذي يضم عدة رؤساء مؤسسات

لالستثمار في املجال  ديد من أعضاء الناديمعه الرؤى حول هذا املوضوع، حيث تم تأكيد استعداد الع مرموري وتبادل

منها فندقا بأربع نجوم تحصلت صاحبته على موافقة  السياحي بالجزائر السيما من خالل إقامة فنادق سياحية،

 .بوالية تيبازة السلطات الجزائرية النجازه

 ال تعيق املؤسسات الفرنسية 51/49قاعدة 

أمامهم  املعتمدة في الجزائر، ال تزعج أعضاءه وال تشكل عائقا 51/49مار االستث وأكد ممثلو نادي "أغورا" أن قاعدة

األطراف حول هذه القاعدة املعمول بها في عدة دول  لالستثمار بالجزائر، معبرا عن استغرابه للضجة التي أثارتها بعض

زائر سيادة الج ى ضرورة احتراماملتحدة األمريكية، حيث دعا السيد زريبي في هذا اإلطار إل متطورة بما فيها الواليات

 .وإستراتجيتها في الحفاظ على اقتصادها من خالل قوانينها

مسيرا ملؤسسات فرنسية معظمهم من  20أغورا" املشكل من " وكشف املتحدث في سياق متصل عن لقاء جمع وفد

ية بإحضار وفود فرنس تقبال بإطارات من وزارة التجارة، حيث تم االتفاق على تنظيم لقاءات مهنية مس أصول جزائرية

 .والتكوين من مؤسسات تنشط في مجاالت الرقمنة، الصناعة، الصحة،

املؤسسات الجزائرية في املجال الفالحي وتشجيع املؤسسات الجزائرية  كما عبر النادي عن اهتمامه بإقامة شراكة مع

معروفة بذوقها الطبيعي "ولكنها غير  توجاتتصدير املنتوجات الفالحية إلى فرنسا والى أوروبا عامة، "كونها من على

أعضاء النادي عن اهتمام العديد من  وعبر  ."مساحات فالحية شاسعة مستغلة بالشكل املطلوب بالرغم من وجود

 باملائة في السنوات األخيرة، 9باملائة إلى  16التي تراجعت فيها حصصها من  املؤسسات الفرنسية بالسوق الجزائرية

طويلة املدى وليست مجرد أسواق، حيث  االستثمارات الفرنسية بالجزائر عبارة عن استثمارات دائمة أو  مشيرين إلى أن

 .مليار أورو 2,5بالجزائر بـ قدروا مخزون االستثمارات الفرنسية

 املرسوم الخاص بتفويض املرفق العام أمام الحكومة قريبا

  إشراك الخواص في تسيير الهياكل العمومية

يير تسيير يشرك الخواص في تس قريبا إلى الحكومة مشروع مرسوم يحدد كيفيات تفويض املرفق العام، وهو نمط يرفع

املدير العام للموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية عبد الحليم  الهياكل والبنى التحتية، حسبما أعلن عنه أمس

 .مرابطي

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  247-15املرسوم الرئاس ي وتم صياغة هذا النص التنظيمي عامين بعد دخول 

 القيام باختيار  ، بغرض تشجيع املسيرين على املستوى املحلي على2015حيز التنفيذ في نهاية  العام  وتفويضات املرفق

  .تخسر الجماعة املحلية نمط التسيير األنسب والتفاوض حول العقود بشكل جيد، حتى ال 

خاصة مربحة للطرفين لفائدة املواطن، -إلى ضمان شراكة عمومية  ويهدف التنظيم الجديد الذي يجري التحضير له

وتفويض املرفق  الخاصة -قدمها السيد مرابطي خالل يوم إعالمي وتكويني حول الشراكة العمومية  وفقا لشروحات

ارة الداخلية والجماعات املحلية وبرنامج دعم اتفاق وز  العام والدور االقتصادي للجماعات املحلية املنظم من طرف

والجماعات املحلية  األوروبي وكذا منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بحضور إطارات الوزارة الشراكة مع االتحاد

  .والية 48عبر 
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البلديات  الكثير من هامش اللقاء إلى أن العجز في امليزانية املسجل في وأشار نفس املسؤول في تصريحات صحفية على

عصرية مطبقة في مختلف أنحاء العالم على غرار تفويض املرفق العام  أنماط  من لجوء املسيرين املحليين إلى يجعل

  .في تكاليف التسيير ضروريا، حيث يمكن تفويض تسيير البنى التحتية إلى الخواص البلدية من التحكم أمرا

أسس ملفهوم "تفويض املرفق العام" في سياق تراجع املداخيل النفطية  2015ويذكر أن قانون الصفقات العمومية لـ

تنجز منشآت أو تقتني تجهيزات ضرورية لتسيير املرفق العام عن طريق   حيث يمكن في هذا اإلطار للدولة بأن للبالد،

  .مصادر تمويل خارج امليزانية العامة

االمتياز واإليجار والوكالة املحفزة  عقود"  واإلنجاز والتسيير بواسطة ويتم اللجوء هنا إلى بعض األنماط العصرية للتمويل

و اإلدارة أ التعاقدية، فإن املنشآت أو التجهيزات املعنية تصبح ملكا للمؤسسة العمومية أو التسيير". و في نهاية الفترة

مين العام لوزارة الداخلية، تضم عمل برئاسة األ  العمومية املعنية. وأشار السيد مرابطي إلى أنه تم تنصيب مجموعة

  .بتفويض املرفق العام والتي تعكف حاليا على االنتهاء من إعداد النص ممثلين عن عدة وزارات معنية

علق تفويض املرفق العام، تت كيفيات  وأضاف أن من بين النقاط التي يرتقب أن يتضمنها مشروع املرسوم الذي يحدد

اللجوء إلى تفويض املرفق العام لضمان تأطير املسيرين املحليين بطريقة  ها في حالةبدفاتر الشروط التي يتم اعتماد

هو التوصل إلى تزويد  وواضحة ومحددة من أجل تجنب مخاطر خسارة البلدية، مطمئنا بأن الهدف النهائي شفافة

ة ت على مستوى وزارة الداخليجانبه، أكد مدير املنشآت والتجهيزا املواطن بخدمة عمومية ذات نوعية وبأقل تكلفة. من

العام،  تفويض املرفق غريس ي أن عدة منشآت صحية ورياضية وأخرى يمكن تسييرها في املستقبل بفضل السيد محمد

حاليا على ممتلكات غير مستغلة ألنها ال تملك الوسائل  وأوضح في تصريح للصحافة أن البلديات أو الواليات تحوز 

حل لهذه  القطاع العمومي والخاص املراقب عن قرب من طرف الدولة تعد أحسن الشراكة بين لتسييرها معتبرا

    .كما ذكر في هذا اإلطار بالتجارب الرائدة، من حيث تفويض املرفق العام في كل من الصين وتونس وفرنسا  .الوضعية

 ارب الدولية في مجال تفويضإلطارات الجماعات املحلية لالستفادة من التج لإلشارة، فقد شكل اليوم اإلعالمي فرصة

    .خبراء جزائريين وأوروبيين املرفق العام والشراكة بين القطاع العمومي والخاص والتي تم عرضها من طرف

 

 
 بهدف تكييفه مع أهداف االستثمار والتنمية املتوازنة

 )املساء( الداخلية تشرع في تقييم مخطط تهيئة اإلقليم

ا، بعد الوطني لتهيئة اإلقليم ميداني وزارة الداخلية والجماعات املحلية وتهيئة اإلقليم في دراسة وتقييم املخطط شرعت

، وذلك 2015 - 2011وتنفيذه خالل الخماس ي  2010الذي تم إصداره في  سنوات من بداية تطبيق هذا املخطط 5

ى وديمغرافي بالتشجيع عل إلحداث توازن تنموي  بعض األخطاء واستدراك النقائص التي تم تسجيلها قصد تصحيح

وتوفير مناصب الشغل والتقليل من ظاهرة هجرة السكان لهذه املناطق  االستثمار في املناطق الداخلية والهضاب العليا

 .ظروف حياة مالئمة بحثا عن

ادة هيئة العمرانية السيد مجيد سعوالجماعات املحلية والت وأوضح املدير العام لتهيئة وجاذبية اإلقليم بوزارة الداخلية

ملعرفة نقاط القوة  باإلذاعة الوطنية، أن وزارة الداخلية تقوم بدراسة وتقييم هذا املخطط خالل استضافته أمس،

 .مع متطلبات املرحلة الحالية التي تعرفها البالد والضعف فيه، ومراجعة بعض النقائص املسجلة، وجعله يتماش ى
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قانون تهيئة اإلقليم والتي تلزم بمعاينة وتقييم أي مخطط  من 2ييم في إطار تطبيق أحكام املادة كما تندرج عملية التق

ره ببرنامج يستدعي تغيي عن تطبيقه ملعرفة إن كان فّعاال ومتناسبا مع األهداف التي وضع ألجله أو  بعد مرور بضع سنوات

 .أو مخطط آخر

الدولة في سنوات التسعينات، غير أنه تم تسجيل  إلقليم أعدتهوذكر السيد سعادة بأن املخطط الوطني لتهيئة ا

ي ترتكز الت مختلف األقاليم والواليات من ناحية التنمية واالستثمارات الوطنية واألجنبية اختالالت وعدم توازن بين

واليات العقار بال التي تبذلها الدولة من أجل توفير  بشكل خاص على واليات دون أخرى بشمال البالد، رغم كل املجهودات

 .الداخلية والجنوبية

قارب السكانية التي ترتفع في املناطق الشمالية، حيث ي واعتبر املتحدث املشكل الحقيقي لألقاليم الوطنية هي الكثافة

الوطني، متوقعا أن  باملائة من مساحة التراب 4باملائة في املناطق الساحلية في مساحة ال تتعدى  64عدد السكان بها 

توازن ديمغرافي واقتراح إجراءات تحفيزية من شأنها  عمل املخطط على تصحيح الوضع من خالل دراسة كيفيات إيجادي

حو املدن ن جلب مشاريع استثمارية تشجع املواطنين على االستقرار وتقلص من ظاهرة النزوح تحقيق التنمية عن طريق

 .الشمالية الكبرى بحثا عن مناصب الشغل

لكل أقاليم الوطن منها الهضاب العليا والجنوب وكذا  لهدف من هذه الدراسات يتمثل في إعطاء جاذبيةوإذ أوضح أن ا

لى أن السيد سعادة إ والحدودية والواحات كي تكون جذابة للسكان وتوفر كل الظروف املعيشية، أشار  املناطق الجبلية

 .ذه األقاليم لتعميرها بعد تهيئتها وتنميتهاللتوجه له هذه الدراسة تهدف أيضا إلى تشجيع وجذب سكان الشمال

االستثمار، موضحا أنه لو تم الحرص على تطبيق توصيات  كما أكد نفس املسؤول على الدور املنوط بالوالة في جذب

نموية وحركية ت الفضاءات الالزمة لجلب االستثمار، فإن األقاليم ستصبح ذات ديناميكية الدراسات املرتبطة بخلق

 .مؤكدة

وأصبحت تستقطب بعض املشاريع الصناعية، فيما تصنف  أشار في هذا اإلطار إلى أن بعض األقطاب بدأت تعرف نمواو 

رورة ض فالحية يمكن استغاللها عن طريق دعوة البنوك ملرافقة الفالحين، داعيا إلى بعض املناطق األخرى كأقطاب

ة وإسهامها في تنويع االقتصاد الوطني وخلق قيم ملشاريعتشجيع البحث العلمي الذي يعنى بالتنمية الوطنية إلنجاح ا

 .مضافة خارج قطاع املحروقات

الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين األسبوع املاض ي والذي  وثّمن السيد سعادة باملناسبة تنظيم اللقاء الذي جمع والة

رة فرنسا وخب ستفادة من تجربةاملعلومات واآلراء حول تهيئة وجاذبية األقاليم، بهدف اال  خصص للتباحث وتبادل

 .مسؤوليها املحليين في املجال
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 :منظمة املستهلك تدعو إلى تحقيق تكميلي حول ملف السيارات

 )الشروق اونالين( أسعار وزارة الصناعة غير واقعية مقارنة بدول أخرى 

التي كشفت عنها وزارة الصناعة تحتاج تحقيقا  أكدت املنظمة الوطنية لحماية املستهلك، األحد، أن أسعار السيارات

 .بتلك املطبقة في دول أخرى  تكميليا ألنها مرتفعة مقارنة

الصناعة واملناجم بكشفها للمستهلك ألسعار  إذ تثمن املنظمة الخطوة الجريئة لوزارة“دت املنظمة في بيان لها أن وأك

بقى ت بأن تتبع الوزارة هاته الخطوة بالعمل على التحقيق في صحة هذه األسعار التي الخروج من املصنع، إال أنها تطالب

 .”عن األسعار املطبقة في الدول األخرى  نها تبقى بعيدة كل البعدمجرد تصريحات من الشركات املصنعة، خصوصا وأ

 (Prix de transfert) مجال أسعار التحويل من خالل التقنيات املعمول بها قانونا في“أن هذا التحقيق يتم  وأضافت 

 .”الشركة األم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم التي تكشف عن أسعار التحويالت بين

هي بها من طرف شركات التركيب نفسها، و  فإن األسعار املشهرة باملوقع تمثل تكلفة اإلنتاج املصرح“نظمة امل  وحسب

 ”ملاليةا املصالح املختصة التابعة لوزارة الصناعة أو وزارة التجارة أو حتى وزارة بالتالي غير محقق فيها من طرف مختلف

مبلغ مليون دينار جزائري في السيارة  ربح خيالية، تصل إلى كشفت عن هوامش“وأكدت ان هذه األسعار املعلن عنها 

 تبدو معقولة في عالمات أخرى إذا ما تمت املقارنة بين التكلفة املصرح بها الواحدة في بعض العالمات وعن هوامش

 .”وسعر البيع النهائي لدى الوكالء املعتمدين

ء والتحقيق الدقيق مع الوكال“التهاب األسعار  ودعت املنظمة الحكومة إلى محاربة ظاهرة السماسرة التي لعبت دورا في

وم أن املرس ببيعهم لعدد هائل من السيارات الجديدة لهؤالء الباعة غير املعتمدين ، رغم املتواطئين مع السماسرة،

باإلضافة لقانون مكافحة الفساد وتبييض األموال  ع ذلك صراحة،يمن 2015فيفري  08املؤرخ في  15/58التنفيذي 

ون اعتماد د الجديدة بالتصريح بأسماء كل الزبائن الذين يقتنون عددا معتبرا من السيارات الذي يجبر وكالء السيارات

 .”أو سجل تجاري 

 . لك في إطار دفتر شروطسنوات وذ 3وجددت الجمعية دعوتها إلى فتح املجال أمام استيراد السيارات أقل من 
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