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 االفتتاحية
 األعمال في الجزائراالتحاد األوروبي يدعم تحسين مناخ 

 )املساء( مليون أورو  132برنامج مالي يصل إلى 

راوح تت« إطار موحد للدعم»بعنوان  الجزائر واالتحاد األوروبي أمس، ببروكسل، على برنامج تعاون مالي جديد صادقت

الل خ أولويات التعاون التقني واملالي الثنائي في إطار اآللية األوروبية للجوار  مليون أورو، ويحدد 132و 108قيمته ما بين 

 .السنتين املقبلتين، حيث سيتم تكييفه على أساس التطورات

ندوة صحفية مشتركة نشطتها مع وزير الشؤون  وذكرت رئيسة الدبلوماسية األوروبية فيديريكا موغيريني، خالل

ى إل هذه الدورة أن األولويات املدرجة لهذا البرنامج تشمل دعم اإلصالحات الرامية قبالخارجية عبد القادر مساهل، ع

األعمال واإلطار   بأعمال دعم لتحسين مناخ تنويع النموذج االقتصادي الجزائري، مضيفة أن االتحاد يعتزم القيام

 .الذي تنشط فيه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر

جودة وكذا التنمية املحلية والطاقات املتجددة، وذلك في  وروبي أيضا دعم اإلنتاج الزراعي ذيكما يعتزم االتحاد األ 

بتكار البحث العلمي واال  الطاقة الذي يكتس ي أهمية بالغة بالنسبة للطرفين، إضافة إلى العالقة بين إطار الحوار حول 

 .االقتصادي

إرادة »مسجلة « تقريبا في كل املجاالت»املحرز « للتقدم» ارتياحهاوفي تقييمها للشراكة مع الجزائر أعربت موغيريني، عن 

 .التعاون أكثر لتعميق هذا« مشتركة

واالقتصادية التي باشرتها السلطات  السياسية  وإذ أكدت بأن االتحاد األوروبي يبقى ملتزما بمرافقة اإلصالحات

ميم ص  يبقى في»الحكامة السياسية في الجزائر  األوروبية أن إصالح نظام الجزائرية، أوضحت رئيسة الدبلوماسية

 .«الشراكة ويستفيد من دعم االتحاد األوروبي لتطبيقه، السيما في مجالي العدالة والديمقراطية التشاركية

ضبط املبادالت التجارية في إطار احترام اتفاق  إجراءات  تتخذ»وجددت السيدة موغيريني، إرادة االتحاد األوروبي في أن 

ال وإذا أقرب اآلج في»الجزائر واالتحاد األوروبي اتفقا على استكمال محادثاتهما في هذا الشأن  ، مشيرة إلى أن«راكةالش

 .«أمكن قبل نهاية السنة

مساهل، شخصيا بشأن  القادر   تقدر على وجه الخصوص دور الجزائر والوزير عبد»من جهة أخرى أكدت املتحدثة أنها 

االستراتيجي رفيع املستوى الذي أطلق في أكتوبر الفارط، في مجاالت  معربة عن ارتياحها للحوار  امللفين )مالي وليبيا(،

  .ومكافحة اإلرهاب والتطّرف األمن

، «على مواجهتها في إطار التعاون لفائدة مواطنينا التحديات األمنية ليست لها حدود ونحن عازمون »كما ذكرت بأن 

 .«ومعلومات نتقاسمها وعلينا إنجاز عمل كبير سويا تجارب مضيفة في هذا الشأن لدينا

« الصريح واملفتوح»من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، على ضرورة تعزيز الحوار 

الجزائر واالتحاد األوروبي في إطار شراكة شاملة، مجددا دعوته للمفوضة األوروبية املكلفة بالتجارة سيسيليا   بين

 .ستروم، لزيارة الجزائرمامل

على السياق الذي أجبر الحكومة الجزائرية على اتخاذ  وأكد مساهل، أن اللقاء شكل مناسبة الطالع الشريك األوروبي

 سيفض ي إلى لتقليص وارداتها، معربا في هذا الشأن عن يقينه بأن جهد الحوار هذا« املؤقتة اإلجراءات»مجموعة من 

 .الت الطرفينتفهم وتكّفل أفضل بانشغا

املشترك أكد وزير الشؤون الخارجية، بأن الجزائر واالتحاد  ولدى تطرقه إلى املسائل الدولية واإلقليمية ذات االهتمام

ي املنطقة، واالستقرار ف وهي العمل على استعادة الّسلم»نفس االنشغاالت ونفس األهداف في املنطقة  األوروبي يتقاسمان

 . «املسطرة  وليبيا لتحقيق األهداف في مسارات السالم في مالي ومرافقة األطراف الفاعلة
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 دورة الحوار الجزائري ـ األوروبي في مجال األمن في أكتوبر القادم

في  األوروبي مواصلة التعاون  السياق، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بأنه ينبغي على الجزائر واالتحاد في نفس  

املستوى في مجال   انعقاد الدورة الثانية للحوار غير الرسمي رفيع ة التطّرف، معلنا عنمجال مكافحة اإلرهاب وظاهر 

 .األمن ومكافحة اإلرهاب بين االتحاد األوروبي والجزائر خالل شهر أكتوبر املقبل بالجزائر

ة د الدورة الثالثة للجناألوروبي، أعلن الوزير أيضا عن انعقا وبعد أن جّدد تمسك الجزائر بالتعاون الطاقوي مع االتحاد

 .نوفمبر القادم بالجزائر حول الطاقة في

 نجاح التقييم املشترك التفاق الشراكة

أن ممارسة التقييم املشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة  ملجلس الشراكة أكد مساهل، 11وفي كلمته االفتتاحية للدورة الـ

جهات لتقريب مواقف وو   وار والتشاور يظالن الوسيلة األمثلاألوروبي تمت بنجاح، مضيفا أن الح بين الجزائر واالتحاد

 .النظر بين الجانبين، على ضوء ما قد يفض ي إليه من نتائج عملية يتوجب على الطرفين تنفيذها معا

 

 

 
 ة امليتروفي ثاني خرجة له بعد تدشين كتشاوة وتوسع

 )املحور اليومي(بوتفليقة في زيارة تفقدية للمسجد األعظم والزاوية البلقايدية اليوم

 بزيارة للمسجد األعظم اليوم بالنظر لألهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

شخصيا على مدى تقدم األشغال به،  لهذا املشروع، حيث أكدت مصادر متطابقة أن بوتفليقة سيزور املسجد للوقوف

تدشين املقر الجديد للزاوية البلقايدية الكائنة بتيقصراين ببلدية بئر  ة علىكما سيشرف خالل هذه الزيارة امليداني

 .خادم

 إلى زيارة الرئيس عبد العزيز   املحور اليومي  األشغال أرجعتها مصادر تعرف ورشة املسجد األعظم تسارعا كبيرا في 

ين دخل املشروع قبل أسابيع مرحلة التزي بوتفليقة للمسجد الذي يعتبر أحد أهم املشاريع في فترة حكمه للجزائر، وقد

 بالتشاور مع مهندسين في التزيين وخطاطين لضبط التصاميم الداخلية والخارجية، والزخرفة. وهي العملية التي تتم

والتشديد على ضرورة الزيادة في وتيرة العمل  حيث زاره وزير السكن عبد الوحيد طمار مؤخرا عدة مرات ملتابعة األشغال

 املشروع في ظل التأخر املسجل في تسليمه، حيث عرف املسجد العديد من املشاكل ل اإلسراع في االنتهاء منمن أج

لتأخرها في إنجاز املشروع، كما لم تمنع  بداية بإسناده لوزارة السكن بعد سحبه من وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

وال إلى وص عن هذا املشروع والتي تتجاوز تكلفته ملياري دوالر، املشاريع إلى التراجع األزمة املالية وإلغاء العديد من

عيس ى أن مفاتيح املسجد األعظم ستسلم في  الفضيحة التي فجرها األملان، حيث أكد وزير الشؤون الدينية، محمد

نها أ ظم،الشؤون الدينية واألوقاف، حول املساحة املخصصة للصالة في املسجد األع ، كما قال وزير 2018شهر ديسمبر 

لتكوين األئمة ومكتبة تحتوي على مليون  ألف مصّل، مضيفا أن باقي املنشأة من املسجد ستكون كلية 35تستوعب 

 ثقافي إسالمي، كما ستنشأ باملسجد األعظم حديقة تضم جميع النباتات املذكورة عنوان إسالمي مرجعي، ومتحف ومركز 

 .في القرآن الكريم

 بوتفليقة خالل هذه الزيارة امليدانية على تدشين املقر الجديد للزاوية ن يشرف الرئيسمن جهة أخرى، من املرتقب أ

 .تحضيرا الستقباله البلقايدية الكائنة ببلدية تقصراين، حيث تجري بها عمليات تنظيم وتجميل
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ل الفارط ا مطلع أفريالجزائر العاصمة بعد ظرف وجيز عن تلك التي قام به تأتي زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى

بلدية بين ساحة الشهداء و  خصصها لتدشين مسجد كتشاوة ببلدية القصبة وتدشين توسعة خط امليترو الرابط حيث

 .العاصمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحفاوة وترحيب حارين جسر قسنطينة وهي الزيارة التي استقبل خاللها سكان

 

 

 
 )واج(طن بتبسة في السنوات املقبلة ماليين  5توقع بلوغ إنتاج الحديد الخام حوالي 

كلم شمال شرق تبسة( أن  90توقع وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي اليوم االثنين بمنجم الحديد ببلدية الونزة )

مليون طن خالل سنة  1،5ماليين طن في السنوات املقبلة مقابل  5يصل إنتاج الحديد الخام بهذه الوالية إلى حوالي 

2017. 

الوزير خالل زيارة عمل و تفقد قام بها اليوم إلى هذه الوالية أن هذه الزيادة املرتقب تحقيقها في السنوات املقبلة وأوضح 

ستساهم في تخفيض فاتورة استيراد البالد ملنتجات الحديد، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق كذلك بفضل تمويل الدولة 

 ا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.تنفيذ 2017ملركب الحجار للحديد والصلب خالل سنة 

وشدد السيد يوسفي على وجوب توحيد الجهود ومضاعفتها لبلوغ هذا الهدف من خالل إجراء الدراسات التقنية 

والجيولوجية الالزمة الكتشاف املخزون الباطني من الحديد الخام، و ذلك بمنجم الونزة الذي يعد األول وطنيا و كذا 

 منجم بوخضرة بنفس الوالية.

وفي سياق متصل، صرح أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة األشغال العمومية والنقل من أجل ضمان كل 

التسهيالت لحركة نقل املادة األولية )الحديد الخام( من منجمي الونزة و بوخضرة نحو مركب الحجار عبر خط السكة 

 الحديدية.

االت بعض املنتخبين املحليين حول الوضع البيئي والصحي باملنطقة، شدد وزير الصناعة و املناجم وفي رده على انشغ

على ضرورة اقتراح دراسات تهدف إلى حماية البيئة، من خالل رش مستمر للطرقات باملياه ملنع انبعاث الغبار و التنسيق 

 ربو ببلدية الونزة.مع وزارة الصحة و السكان الستحداث مركز للتكفل بعالج مرض ى ال

وفي تصريح لـ/وأج حول اليد العاملة بمنجم الونزة، أكد الوزير أن العدد املتوفر حاليا كافيا لتلبية احتياجاته في هذا 

تحقيق الفائدة  --كما قال--املجال، مشيرا إلى إمكانية فتح باب التوظيف في حال ما إذا تطلب األمر ذلك بشرط 

 م خلق ضغط على مؤسسة مناجم حديد الشرق.االقتصادية العمومية وعد

وحسب ما ورد في الشروحات املقدمة بعين املكان، فقد بلغ إنتاج والية تبسة من الحديد الخام من خالل منجمي الونزة 

مليون طن وجه معظمها لتموين مركب الحجار للحديد و الصلب بعنابة،  1،5وبوخضرة خالل السنة املاضية حوالي 

 مليون طن. 2سؤولون ارتفاع اإلنتاج مع السنة الجارية ليصل إلى حدود فيما توقع امل

من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة واملناجم أن الدولة تولي أهمية بالغة للمشروع الضخم الستخراج الفوسفاط من 

ود )سكيكدة( "بالد الحدبة" ببلدية بئر العاتر وتحويله إلى كل من مركب وادي الكباريت )سوق اهراس( وحجر الس

مليون طن من الفوسفاط وغاز  10 --كما قال--وتصديره إلى األسواق العاملية عبر ميناء عنابة، حيث سيتم إنتاج 

 األمونياك واألسمدة الفوسفاتية.

ماليين دوالر في إطار اتفاقية تعاون مع شريك  6وأوضح السيد يوسفي أن تجسيد هذا املشروع تطلب استثمارا بقيمة 

شيرا إلى أن والية تبسة ستستفيد منه من خالل استحداث مناصب الشغل للشباب ودعم الحركة االقتصادية صيني، م
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املحلية، معلنا كذلك عن دراسة مشروع آخر من قبل مصالحه الستثمار منجم الفوسفاط ببلدية العوينات بهدف 

 من التبعية للمحروقات. --كما قال--التخلص 

ال شرق تبسة(، اطلع الوزير والوفد املرافق له على وضعية املنجم واستمع النشغاالت كلم شم 34وببلدية بوخضرة )

عامال حاليا موزعين عبر مجموعتين في حين يتطلب  214  العمال والتي تمثلت في نقص عدد اليد العاملة حيث يوظف

 عامال جديدا خالل السنة الجارية. 172توظيف  --حسب ما علم بعين املكان--األمر 

 

 

 

 
الجزائر واالتحاد األوروبي يؤكدان التزامهما بتعميق عالقاتهما من اجل "فضاء مشترك 

 )واج(  "لالستقرار

ة للشراكة ألولويات املشتركجددت الجزائر و االتحاد األوروبي اليوم االثنين ببروكسل التأكيد على "تمسكهما" بتجسيد ا

واستنتاجات التقييم املشترك التفاق الشراكة مؤكدين على التزامهما بتعميق عالقاتهما بهدف "إنشاء فضاء مشترك 

 لالستقرار والديمقراطية و االزدهار املتبادل".

ع املدني والديمقراطية ملجلس الشراكة على "أهمية دور املجتم 11وأكد الجانبان في بيان مشرك نشر عقب الدورة ال

 التشاركية" معربين عن اهتمامهما ب "تقاسم التجارب" في هذه املجاالت.

مشيرة  2016في هذا الصدد نوه االتحاد االوروبي "باإلصالحات" التي باشرتها الجزائر على اثر املراجعة الدستورية لسنة 

 ادئ متقاسمة للديمقراطية".إلى أن الشراكة بين الجزائر واالتحاد االوروبي تقوم على "مب

كما أعربت الجزائر واالتحاد االوروبي عن التزامهما بتعزيز التعاون في مجال تنويع االقتصاد الجزائري "في ظرف خاص 

 ".2014ناتج عن انخفاض أسعار املحروقات منذ سنة 

لويات الشراكة التقنية واملالية وعبرا من جانب آخر عن ارتياحهما للمصادقة على اإلطار الوحيد للدعم الذي يحدد أو 

 حيث "يحتل دعم التنويع االقتصادي املكانة األولى". 2020-2018الثنائية للفترة املمتدة بين 

والدليل على ذلك، حسب الجانبين، التوقيع خالل مجلس الشراكة على اتفاقية تمويل برنامج دعم قطاع الفالحة الذي 

 يجية من اجل األمن الغذائي للجزائر.يهدف إلى تعزيز بعض الفروع االسترات

كما جددت كل من الجزائر و االتحاد االوروبي بهذه املناسبة التأكيد على ارتياحهما في "اخذ جميع اإلجراءات املتعلقة 

بمبادالتهما التجارية بعين االعتبار في ظل احترام اتفاق الشراكة" مشيرين إلى أن هذا االتفاق "يتضمن آليات تسمح 

 خذ بالحسبان الصعوبات االقتصادية التي يتلقاها هذا الطرف أو ذاك".باأل 

وأشار ذات البيان "إلى إمكانية استكمال املحادثات الثنائية التي تمت مباشرتها لهذا الغرض في اقرب اآلجال و ان أمكن 

 قبل نهاية السنة الجارية".

للمقاوالتية واالستثمار وكذا "أهمية تشجيع االستثمارات كما ذكر الجانبان في ذات السياق بأهمية توفير مناخ مالئم 

 املباشرة كوسيلة لتعزيز عالقاتهما على املدى الطويل من اجل شراكة شاملة و استراتيجية".

 -االتحاد االوروبي: شراكة متعددة األشكال-الجزائر

http://www.aps.dz/ar/economie/56760-2018-05-14-17-29-02
http://www.aps.dz/ar/economie/56760-2018-05-14-17-29-02
http://www.aps.dz/ar/economie/56760-2018-05-14-17-29-02
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يادين كما يشهد على ذلك انضمام الجزائر كما تشمل الشراكة متعددة األشكال بين الجزائر واالتحاد االوروبي عديد امل 

للشراكة حول البحث و االبتكار في املنطقة املتوسطية و الشروع في التعاون في مجال الحماية املدنية و تسيير االخطار 

 الكبرى.

جال الطاقة مفي ذات السياق جدد االتحاد االوروبي والجزائر التأكيد على إرادتهما في "تفعيل" حوارهما رفيع املستوى في 

 من اجل "تدعيم االمن الطاقوي وتعزيز مبادالتهما و ترقية استعمال الطاقات املتجددة و النجاعة الطاقوية".

كما اعرب الجانبان عن ارتياحهما لقرار إنشاء لجنة برملانية مختلطة بين االتحاد االوروبي و الجزائر حيث تم تنظيم 

 .2018من سنة   اجتماعها االول خالل السداس ي الثاني

والتزما من جانب اخر بتعزيز الحوار حول مسالة الهجرة من اجل "االستفادة من الطرق القانونية للتنقل في إطار مقاربة 

 للجانبين".  شاملة وأجندة ايجابية بالنسبة

م مية التي تقو في هذا الصدد أكدت الجزائر واالتحاد االوروبي على مواصلة جهودهما من اجل "مكافحة الشبكات اإلجرا

بتهريب األشخاص" مع التذكير انه "في النهاية ليس هناك اال ظرف اقليمي مستقر و احترام الكرامة اإلنسانية وتنمية 

 اجتماعية واقتصادية الكفيلة بتقليص و تنظيم هذه الظاهرة".

املنطقة التي تعد "احيانا واتفق الجانبان في هذا الخصوص على "العمل معا" من اجل تسوية النزاعات واألزمات في 

 مصدرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية".

"مواجهة تلك التهديدات بكثير من  واالتحاد االوروبيولدى تطرقهما للتهديد اإلرهاب، على مواطنيهما قررت الجزائر 

 مية".ألسباب اإلرهاب والتطرف و ارتباطاته مع الشبكات اإلجرا معمقة معالجةالعزيمة واإلصرار مع ضرورة 

والذي من شانه  2017في أكتوبر  ومكافحة اإلرهابكما نوها بإطالق الحوار غير الرسمي رفيع املستوى في مجال االمن 

 "تعزيز تعاونهما في هذا املجال".

اما على الصعيد اإلقليمي فقد اكد الجانبان على عزمهما "مواصلة تعاونهما من اجل وضع حد لالزمات و النزاعات التي 

 ا املنطقة و مواجهة التحديات األمنية متعددة االشكال املترتبة عنها و تعزيز الصمود و االستقرار االقليمين".تعرفه

االهتمام املشترك بتسجيل "تطابق كبير لوجهات النظر" بين  والدولية ذاتكما سمحت دراسة املسائل االقليمية 

 الجانبين.

 

 )واج(واالرتقاء بالوجهة السياحية الجزائرية السياحة والنقل: اتفاقيتين لدعم التنافسية 

تم يوم االثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين عدة متعاملين في مجالي السياحة 

مستوى  ىوالنقل من أجل دعم الجاذبية والتنافسية في السياحة واالرتقاء بوجهة الجزائر إلى مصف الوجهات املتميزة عل

 البحر األبيض املتوسط و إعطاء املكانة املتميزة للسياحة الصحراوية.

وترمي هاتان االتفاقيتان إلى دعم ومرافقة املتعاملين ومختلف الفاعلين الناشطين في مجال تنمية السياحة في مختلف 

 لضمان الجاذبية السياحية.جوانبها وترقية السياحة بالداخل والخارج وتثمين الصناعة التقليدية كأداة فعالة 

وقد وقع على االتفاقية األولى املدير العام للديوان الوطني للسياحة رشيد شلوفي ورئيس املدير العام للخطوط الجوية 

الجزائرية عالش بخوش، تقض ي بتقديم عروض تنافسية في مجال النقل لدعم السياحة الداخلية السيما باملناطق 

 هة السياحية الجزائرية.الصحراوية والترويج بالوج

ووقع على االتفاقية الثانية الرئيس املدير العام لشركة الطيران الطاسيلي بلقاسم خرشاوي ورئيس املجمع العمومي 

للفندقة والسياحة والحمامات املعدنية لزهر بونافع ورئيس الفيدرالية الوطنية لوكاالت السياحة حسان خداش، وترمي 

 حية الجزائرية وإعطائها املكانة الالئقة بها.إلى تعزيز الوجهة السيا
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وباملناسبة، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود في كلمة له خالل إشرافه بمعية وزير األشغال 

سؤولين ملالعمومية والنقل عبد الغني زعالن على مراسم التوقيع، بأن االتفاقيتين "تترجمان اإلرادة القوية التي تحدو ا

القائمين على هذه القطاعات للمض ي قدما في خدمة السياحة الوطنية والنهوض باالقتصاد الوطني تحت قيادة رئيس 

 الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وأشار السيد بن مسعود في هذا اإلطار إلى "املجهودات الكبيرة للدولة من أجل تطوير السياحة، مما جعل هذا القطاع 

أكبر املستفيدين من االستثمارات في مختلف القطاعات الداعمة له من مطارات وموانئ وسدود ومحطات تحلية  من

 املياه وطرق سريعة وسكة حديدية وغيرها من املنجزات األخرى التي تساهم في تعزيز السياحة".

هة بمثابة "وسيلة مثلى لترقية الوجواعتبر الوزير في تصريح له عقب التوقيع أن الوكاالت السياحية و األسفار تعد 

 السياحية بكل مناطق الوطن السيما السياحة الصحراوية التي يعول عليها لتعزيز القطاع وتحقيق التنمية".

وشدد على وجوب "توفير وسائل النقل الجوي بأسعار تنافسية لدعم السياحة الداخلية، السيما بمناطق الجنوب"، 

 سياحية لدى املواطنين وتحسين الخدمات وتوفير الفنادق الستقبال السياح".مذكرا بضرورة "ترسيخ ثقافة 

الف سرير الستقبال السياح"، مشددا على أهمية  35وكشف باملناسبة أنه "سيتم قريبا دعم الفنادق العمومية ب

لى لنقل البحري والعودة إ"إعادة النظر في أسعار الفنادق املتوفرة في املناطق الداخلية عبر الوطن وكذا مراجعة أسعار ا

 بالواجهة البحرية الجزائرية".  الرحالت السياحية البحرية الكتشاف السواحل الجزائرية والتعريف

العمومية والنقل على أهمية التوقيع على االتفاقيتين مع عدد من الفاعلين من القطاعين   من جهته، أكد وزير األشغال

وجهة سياحية في مستوى االمتياز بما يخدم االقتصاد الوطني ويحسن صورة  من أجل "تطوير السياحة وجعل الجزائر 

 الجزائر في الخارج".

 

 )واج(الدولة عازمة على انجاز البرنامج الوطني للطاقة والطاقة املتجددة رغم األزمة املالية 

لة "جهودها بعزم من أجل أكد الوزير األول أحمد أويحيى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سهر الدولة على مواص

تحقيق كل أهدافها املسطرة في البرنامج الوطني للطاقة والطاقة املتجددة"، رغم األزمة املالية التي "ال تزال قائمة إلى 

 غاية يومنا هذا".

وفي رده على سؤال لعضو مجلس األمة مصطفى جغدالي، حول التدابير املتخذة من طرف الحكومة من أجل رفع التجميد 

 املدينة والكهرباء الريفية املسجلة لفائدة والية املسيلة، قرأه نيابة  ن بعض املشاريع التنموية املتعلقة بالربط بغازع

عنه وزير العالقات مع البرملان محجوب بدة خالل جلسة علنية مخصصة لطرح األسئلة الشفوية، قال السيد أويحيى 

وأن الدولة تسهر على مواصلة تكثيف جهودها بعزم من أجل تحقيق  أن "قطاع الطاقة حقق تطورا ملحوظا في بالدنا

 كل أهدافها املسطرة في برنامجها الوطني للطاقة والطاقة املتجددة".

وأضاف الوزير األول، أن هذه األهداف املسطرة، ليست فقط من أجل "تحقيق الربط والتواصل الكامل للكهرباء والغاز 

 بل من أجل تأمين موارد طاقوية جديدة كذلك". عبر كامل ربوع التراب الوطني،

وأوضح السيد أويحيى، أن السياسة الطاقوية، تعد "أحد أهم ركائز نموذج النمو االقتصادي الذي تبنته الدولة باعتباره 

عملها   ططخواالجتماعية للبالد"، مشيرا إلى أن هذا "ما دفع بالحكومة إلى االلتزام بم  املحرك الفعلي للتنمية االقتصادية

ولوج  بشبكة الكهرباء والرفع من معدل  بتلبية الطلب الوطني على الكهرباء والغاز من خالل تحسين نسبة ربط البيوت

 الغاز الطبيعي إلى املساكن عبر مختلف مناطق التراب الوطني".

ن اسبة والوسائل املالئمة موفي ذات السياق، شدد الوزير األول، على أن الحكومة "تسهر على توفير كافة الظروف املن

أجل مواصلة تنفيذ البرنامج الضخم الذي سطرته في هذا املجال والذي يفترض أن يرفع من إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 
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باملائة،  99بـ  2017"، وكشف أن "نسبة الربط بشبكة الكهرباء قدرت خالل سنة 2020ألف ميغاوات في آفاق سنة  30

 باملائة كمعدل وطني". 55ل الغاز الطبيعي في حدود في حين بلغ معدل توصي

وبشأن املشاريع الطاقوية التي مسها قرار التجميد بوالية املسيلة، فأشار إلى أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ السياسة 

والحفاظ على  ةالوطنية لترشيد النفقات العمومية التي تبنتها السلطات العمومية من أجل التحكم في النفقات العمومي

والتي  أسعار البترول على املستوى الدولي  التوازنات املالية للبالد، في ظل "الظروف الصعبة" التي عرفتها بسبب تراجع

املالية للدولة، مشيرا إلى أن هذه الظروف "شكلت أزمة مالية ال تزال قائمة   أدت إلى انخفاض محسوس في اإليرادات

 إلى غاية يومنا هذا".

السيد أويحيى "تمسك" السلطات العمومية باملشاريع التي لم يتم االنطالق فيها على مستوى هذه الوالية رغم  وأكد

لالنطالق فيها، "ستتم وفقا لعنصر األولوية والحاجة امللحة بمجرد   تأجيل تنفيذها، مضيفا أن عملية إعادة برمجتها

 تحسن الوضع االقتصادي واملالي للبالد".

(، الذي ال يزال قيد التنفيذ، مكن والية املسيلة من "تحقيق 2014-2010ر األول، إلى أن البرنامج الخماس ي )وأشار الوزي

الريفية وتوصيل الغاز الطبيعي، حيث "ارتفعت بها نسبة توصيل الكهرباء   تطور ملحوظ" في مجال التزويد بالكهرباء

إلى  1999باملائة سنة  21، وانتقل معدل الربط بالغاز من 2017باملائة سنة  98، إلى حوالي 1999باملائة سنة  82من 

 ".2017باملائة سنة  98حوالي 

بلدية بالغاز الطبيعي، فضال عن استفادة الوالية من مختلف البرامج التنموية  44وأضاف في نفس السياق، أنه تم ربط "

 مالية جد معتبرة".  التي سطرتها الدولة والتي رصدت لها أغلفة

 )واج(ل الطاقوي في الجزائر سيتم تدريجيا التحو 

ترة للمحروقات ستستمر لف  سيتم تحقيق التحول الطاقوي في الجزائر بطريقة تدريجية من منطلق أن تبعية البالد

 أخرى، حسبما صرح به يوم االثنين الرئيس املدير العام لسوناطراك، عبد املومن ولد قدور.

في ندوة حول التحول الطاقوي و تنويع االقتصاد الوطني، نظمت من قبل مجلس و قال السيد ولد قدور خالل تدخله 

األمة، أن الجزائر "ستكون تابعة للمحروقات لفترة أطول ، نريد االستثمار في الطاقة الشمسية لكن ستكلفنا الكثير من 

بصدد القيام به )بالنسبة األموال. أريد أن اعرف من أين يمكن لنا الحصول على هذه األموال. حاليا، سوناطراك 

بطريقة تدريجية. هو عمل على املدى البعيد" مذكرا أن مؤسسته، و كما هو منصوص عليه في   للطاقة الشمسية(

 وات ساعي بدأت تطويره".-جيغا 1ر6، تملك 2030-2020مخططها 

اته بالكهرباء عن طريق و في هذا الصدد، قال السيد ولد قدور ان مجمع سوناطراك يرتقب تزويد كل حقوله و مركب

الطاقة الشمسية : "خططنا ألن نكون أول من يستعمل الطاقة الشمسية في الجزائر. الطاقة الشمسية في مخططاتنا. 

 ال يوجد شك في هذا لكن ال يمكنها )الطاقة الشمسية( أن تعوض علي املدى القصير و املتوسط املوارد األخرى األرضية".

كد الرئيس املدير العام لسوناطراك "أنها ثروة منحنا هللا أياها. ال أرى ملاذا ال نستغلها. و بخصوص الغاز الصخري، أ

لكن لم نقل ابدا أننا سنستغلها اآلن"، مشيرا إلى أن سوناطراك هي بصدد التفكير في جمع كل الشروط التي ستسمح 

 حماية الصحة اإلنسانية". باستغالل الغاز غير التقليدي "بأمان و في إطار احترام البيئة و خصوصا

 "سنذهب للغاز الصخري اآلن، غدا أو بعد غد. سناتي بطريقة ذكية، مبرمجة و مخطط لها، حسب نفس املسؤول.

و فيما يتعلق بموضوع التوازن الجهوي بالنسبة للواليات التي ستستقبل مشاريع االستثمارات البيتروكيماوية، قال 

األولوية للمواقع املوجودة و التي لها التجهيزات و الخدمات األساسية و إال ستكون  السيد ولد قدور أن االختيار يعطي

 كلفة املشروع أكبر".
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و أشار املسؤول في هذا السياق إلى موقع وحدة البيتروكيمياء التي سيتم إنشاؤها بمشاركة املجمع الفرنس ي "توتال" 

ي...(، و هذا إلنشاء و تطوير و استغالل مجمع لفصل بارزيو يتمتع بكل الشروط األساسية )كهرباء، ماء، أراض 

 الهيدروجين عن البروبان و إنتاج البوليبروبيالن.

و بحسبه، في حال ما تم إنشاء هذه الوحدة ببجاية عوض أرزيو، "يجب توفير كل الشروط األساسية. وبهذا سيتم رفع 

 مليار دوالر ما يجعله غير مجدي". 3إلى  1ر5قيمة املشروع من 

  

 

 

 إكسترانات" أطلقت برنامجا تحسيسيا في الفضاءات العمومية ملحاربة التبذير"

 )الشروق اونالين( !باملائة من محتويات القمامة مواد غذائية 35

 

برنامجا تحسيسيا مكثفا في الفضاءات ” اكسترانات“مع اقتراب حلول شهر رمضان وموسم االصطياف أطلقت مؤسسة 

ية تنتمي إلى مجال تدخلها من أجل مكافحة التبذير الغذائي الذي يبلغ ذروته في هذه املواسم بلد 31العمومية يستهدف 

 .”ال لتبذير النعمة فهي اليوم موجودة وغدا مفقودة“بحكم العادات والتقاليد، وذلك تحت شعار 

مج انطلق روق فإن البرنانوارة أكساس في حديثها للش” إكسترانات“وحسب ما أكدته املكلفة باالتصال الجواري بمؤسسة 

السبت املاض ي في شرق العاصمة على مستوى بلديتي عين طاية ورغاية في انتظار بلديات أخرى على غرار رويبة وأخرى 

باملائة من محتوى حاويات القمامة عبارة عن  35غرب العاصمة، وتؤكد أكساس نوارة أن املعاينة امليدانية تكشف أن 

ألكل املطبوخ والعجائن الغذائية والحلويات والخبز الذي يتصدر قائمة األغذية التي يتم نفايات غذائية على غرار ا

 .تبذيرها

كما  2017طن من الخبز في  105وبهذا الخصوص تجدر اإلشارة، تقول أكساس، إلى أّن مؤسسة اكسترانات استرجعت 

يتم شهريا جمع “ز. وتضيف أكساس نوارة طن من مادة الخب 25.31ما يناهز  2018استرجعت خالل الثالثي األّول من 

 ”.طن خبز على مستوى مواقع االسترجاع والفرز االنتقائي للمؤسسة 600و 500ما بين 

وتهدف هذه النشاطات التوعوية، وفق ممثلة املؤسسة، إلى رفع مستوى الوعي لدى املستهلك الجزائري من خالل الحوار 

لتبني سلوكات إيجابية مضادة للتبذير من أجل مواجهة اآلثار االقتصادية  املباشر، حيث تركز على اقتراح حلول عملية

 .والبيئية السلبية الناتجة عن تضاعف كمية النفايات التي ينتجها األفراد

 مساهل يرافع على عالقات متوازنة مع بروكسل

)واج(الجزائر تتحفظ على هيمنة املطالب التجارية لالتحاد األوروبي   

جلس الشراكة بين االتحاد األوروبي والجزائر في العاصمة البلجيكية بروكسل، اإلثنين، وشهدت انطلقت أعمال م

الجلسة مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، واملمثلة العليا للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي 

 .فيديريكا موغيريني

ومكافحة اإلرهاب والتطرف، وكذا املسائل املتعلقة بتنفيذ أولويات الشراكة  وتطرقت املباحثات إلى التطورات في املنطقة

 عن منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف، بحسب 2017مارس  13الثنائية التي تم تبنيها في 
ً
، وسبل التعاون اإلقليمي فضال

 .بيان صادر عن االتحاد األوروبي
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، ويشمل الحوار السياس ي، والحكامة، وسيادة 2020متد إلى العام ويربط الجزائر باالتحاد األوروبي اتفاقا للتعاون ي

القانون، وتعزيز الحقوق األساسية والتعاون، والتنمية االجتماعية االقتصادية، بما في ذلك التجارة والوصول إلى السوق 

ذلك  لبعد اإلنساني، بما فياألوروبية املوحدة، والطاقة والبيئة والتنمية املستدامة، والحوار االستراتيجي واألمني، وا

 .الحوار الثقافي والديني والهجرة وتنقل األشخاص

وجاءت الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الخارجية، لتكشف عن وجود اختالل في العالقات بين الجزائر واالتحاد 

املقاربة التي قال إنها  ، وهي”توازون في املصالح بين الطرفين“األوروبي، وهو ما كان وراء دعوة مساهل إلى إحداث 

االتحاد األوروبي بخصوص حصصه في السوق ” االنشغاالت التي يطرحها”أيضا بالنسبة للمسائل التجارية و” صالحة“

 .”ظرف خاص“التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في سياق ” تدابير ترشيد الواردات” الجزائرية عقب 

ل املطروحة للتعاون، إال أن الخالف يبقى قائما بشأن البعد التجاري في وإن كان الطرفان يتفقان في الكثير من املسائ

هذا االتفاق، وهو ما عبر عنه في وقت سابق، مدير التعاون مع االتحاد األوروبي والهيئات األوروبية لدى وزارة الشؤون 

االتحاد األوروبي، ما دفعه إلى الخارجية علي مقراني، الذي أكد أن التجارة ظلت تهيمن على العالقات الثنائية لصالح 

 .وضع أسس اقتصاد متنوع بدعم من االتحاد األوروبي

 

 مرسوم تنفيذي يضبط الصيغة الجديدة

 )واج(حسب كّل والية ” الترقوي املدّعم“هذه األسعار النهائية لسكنات 

 

ت لسكن الترقوي املدعم، وجعلفصلت وزارة السكن واملدينة في الشروط والكيفيات املالية وكذا آليات تمويل إنجاز ا

املشرف عليه إشرافا مباشرا من الناحية  ”الوكالة”هذا املشروع وعصبه األساس ي و” بنك“من الصندوق الوطني للسكن 

مليون سنتيم  440و 250املادية، وفيما أحيت هذه الصيغة نمط الشقق من غرفتين، أقرت أسعارا تتراوح ما بين 

رى، وغير بعيد عن هذا السعر ستتراوح أسعار الشقق بالهضاب العليا والحنوب، أين ستصل بالنسبة لبلديات املدن الكب

 .مليون سنتيم 390

واصلت وزارة السكن مراجعة النصوص املؤطرة للقطاع، وجاء الدور هذه املرة على صيغة السكن الترقوي املدعم، 

الرحمان راوية وعبد الحميد طمار، أنه يجب أن ينجز الذي أكد قرارا جديدا وقعه مشاركة مع كل من وزير املالية عبد 

 .04-11من طرف مرق عقاري يستوفي الشروط املنصوص عليها في القانون رقم 

العملية، حيث سيتولى بصفة حصرية جمع زيادة ” دينامو“وحسب القرار الجديد، فالصندوق الوطني للسكن سيكون 

ريع إنجاز السكن الترقوي املدعم املكونة من مساهمات املستفيدين وقروض على إعانات الدولة مجمل املوارد املالية ملشا

عقارية محتملة او موارد مالية أخرى، وتودع هذه املوارد جميعها لفائدة املرقي العقاري عن طريق الصندوق الوطني 

ة التي مل فقط للغايللسكن على أساس أوامر بالدفع، ويجب أن تودع هذه املوارد في حسابات بنكية منفصلة أو تستع

 .خصصت من أجلها

وحسب مواد القرار الجديد، فتحدد كيفيات رصد القروض العقارية على أساس اتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن 

والبنوك، وينجز السكن الترقوي املدعم حسب الخصائص التقنية املطبقة على إنجاز الترقوي املدعم، ويتم التنازل عن 

 .دعم على أساس عقد بيع على التصاميم، طبقا لألحكام التشريعية والتنظيميةالسكن الترقوي امل

ويعد الصندوق الوطني للسكن اتفاقية تتضمن شروط وكيفيات تمويل ومتابعة إنجاز مشروع السكن الترقوي املدعم 

نية ة العناصر التقويصادق عليها كل من مدير الوالية املكلف بالسكن واملرقي العقاري، ويجب أن تتضمن االتفاقي

 .واملالية املستمدة من البطاقة التقنية للمشروع املصادق عليها من طرف املرقي العقاري ومدير الوالية املكلف بالسكن
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عقد ملكية العقار، وقوائم ويتم إعداد االتفاقية على أساس ملف يتضمن مجموعة من الوثائق، منها نسخة من 

املكتتبين املؤهلين لالستفادة من السكن الترقوي املدعم، ونسخة من رخصة البناء أو شهادة التعمير، ويجب أن يصادق 

الوالي أو ممثله على قائمة طالبي السكن الترقوي املدعم وترسل إلى الصندوق الوطني للسكن وإلى املرقي العقاري ملشروع 

 .املدعم السكن الترقوي 

ويتم حساب سعر التنازل عن السكن الترقوي املدعم، باحتساب كل الرسوم ويجب أن يتضمن تكاليف الخدمات 

وقيمة قطعة األرض بعد خصم التخفيضات املمنوحة من طرف الدولة لكل وحدة والدراسات واإلنجاز والطرق 

 .والشبكات، وتبقى مصاريف نقل امللكية على عاتق املقتني

صحاب القرار أن املحالت ذات استعماالت غير تلك املوجهة للسكن الترقوي املدعم ال تستفيد من التخفيضات وأوضح أ

على سعر األرض، غير أنه ال تخضع مساحات مواقف السيارات التي تقع في الطوابق تحت األرض، وحسب األسعار التي 

 250ات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة تتراوح ما بين تضمنها القرار الوزاري، وفي التفاصيل فالسكن في بلديات والي

مليون سنتيم، في حين تتراوح  440غرف  4مليون سنتيم بالنسبة للشقة من غرفتين، في حين يصل شعر الشقة من 

 .مليون سنتيم 390مليون و 220أسعار السكنات ببلديات واليات الهضاب العليا ومقر واليات الجنوب ما بين 

وزير السكن فقد قررت الحكومة توزيع الحصة اإلجمالية للسكن الترقوي املدعم حسب عدد الغرف إلى  وحسب قرار 

 20غرف، و 4باملائة منها ستكون شققا من  30غرف، في حين  3باملائة من الحصة اإلجمالية ستكون شققا من  50

قادات حتى من قبل رئيس الجمهورية الذي باملائة شققا من غرفتين، رغم أن هذا النوع من الشقق كان دائما محط انت

 .سبق وأن وصف العديد من املشاريع السكنية باملراقد

وأشار القرار إلى أنه بصفة انتقالية تبقى مشاريع السكنات الترقوية املدعمة التي تم االنطالق فيها قبل إمضاء هذا القرار 

 .لجريدة الرسميةخاضعة لألحكام التي كانت مطبقة عليها قبل نشر القرار في ا

 

 قانون أساس ي يوّسع سلطة العاصمة في تنسيق املرافق العامة قريبا

 )الشروق أونالين( !إدارة واحدة لتسيير الجزائر وتيبازة والبليدة وبومرداس

 أشهر على بلورة املشروع األّول من نوعه 6فوج عمل من الخبراء يعكف منذ 

 "وراء البحث عن "هيكل فعالزحف العمران وثقل البرامج وتزايد السكان 

شرعت وزارة الداخلية والجماعات املحلية في التحضير الرسمي ملشروع قانون أساس ي، ينظم سير عاصمة البالد، في 

 .ظل التوسع الكبير الذي شهدته في السنوات األخيرة لتصل إلى حدود واليات مجاورة منها البليدة، تيبازة وبومرداس

أشهر على  6فوج عمل تابع للوزارة يعكف منذ “زارة الداخلية عبد الرحمان صديني، أن كشف املفتش العام لدى و 

 .”إعداد وبلورة القانون األساس ي للعاصمة الذي يعد األول من نوعه

وأوضح املتحدث في تصريحات صحفية، اإلثنين، على هامش فعاليات ملتقى جهوي لواليات الوسط إلثراء املشروع 

جماعات اإلقليمية، أنه ال يمكن تسيير عاصمة الجزائر بنفس الطريقة املنتهجة حاليا، بالنظر إلى التمهيدي لقانون ال

 .”نفوذها الذي تجاوز حدودها الجغرافية

ويضع املشروع الجديد الحرية للجماعات املحلية بضم عدة بلديات وعدة واليات من أجل تسهيل عملية تسيرها 

واها، والقضاء على العزلة املسجلة على مستوى املناطق الحدودية بين هذه وتجسيد املشاريع التنموية على مست

 .الواليات

مفهوم تسيير املرفق العام على مستوى العاصمة يختلف “وحسب الشروحات التي قدمها عبد الرحمان صديني، فإن 
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أما في العاصمة فإن مثل هذا  تماما عن املدن األخرى التي يمكن أن تتشابك املرافق العامة على مستوى حي من األحياء

 .”التشابك قد يضم عدة بلديات بل عدة واليات وهو ما يقتض ي تنظيم خاص

وسجلت وزارة الداخلية أن والية الجزائر توسعت إلى درجة أضحت تمارس نفوذها على العديد من الواليات املجاورة 

 .”املشاريع التي تخص العاصمة ، باإلضافة إلى العديد من”مثل واليات بومرداس، البليدة وتيبازة

وإعتبر املفتش العام لدى وزارة الداخلية، أن املعطيات الجديدة تقتض ي وضع تنظيم إداري جديد من خالل مفهوم 

 .املدينة الذي يسمح بتجاوز بعض الصعوبات في تنسيق األعمال ما بين مختلف الجماعات اإلقليمية للمدينة الواحدة

ر الدين بدوي، خالل زيارة قادته إلى والية بومرداس سابقا، أن األخيرة تعتبر من الواليات القريبة وأعلن وزير الداخلية نو 

نريدها أن تكون قطبا حضاريا رفقة واليات “من العاصمة والتي لديها من املؤهالت، وقادرة على خلق الثروة، مؤكدا: 

 .”البليدة، وتيبازة والعاصمة

، وبذلك تحّولت الجزائر ”املحافظة“دارية للجزائر بنظام إقليمي جديد هو نظام عززت الخريطة اإل  1997وفي سنة 

” الدوائر الحضرية“بلدية حضرية تسمى  28كم مربع، تضم  809.19العاصمة إلى محافظة الجزائر الكبرى، مساحتها 

ستوري، حيث تم العودة بقرار من املجلس الد 1998بلدية. لكن هذا النظام ألغي سنة  57بلدية عادية، بمجموع  29و

 .2000بالجزائر العاصمة إلى نظام الوالية سنة 

 

 )تي آس آ(”سنوات 3آالف إطار غادروا سوناطراك في  10“الشركة عاجزة عن وقف النزيف : 
 

قال الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك، عبد املومن ولد قدور، بأن الشركة غير قادرة على مواجهة النزيف الكبير 

آالف عامل في الشركة الوطنية للمحروقات غادروا سوناطراك في الثالث سنوات األخيرة  10إطاراتها، وكشف بان في 

 .بسبب التقاعد املسبق، والعروض املغرية التي تصلهم من شركات أجنبية أخرى 

تواصل بين عمالها، واعترف ولد قدور، خالل يوم برملاني حول قطاع الطاقة، بعدم قدرة الشركة على وقف النزيف امل

في إشارة إلى اإلغراءات واألجور ” ال يوجد حل للحفاظ على إطارات وكوادر الشركة في مواجهة الشركات األجنبية“وقال 

ى عدم ، في إشارة إل”ليست لدينا القدرة وال اإلمكانيات للحفاظ عليهم“التي تمنحه لهم تلك الشركات، وأضاف قائال 

ور لعمالها تكون في مستوى األجور التي تمنحها الشركات األجنبية العاملة في قطاع قدرة سوناطراك على دفع أج

 .املحروقات

ودافع ولد قدور، عن خيار الشركة بشراء مصفاة في ايطاليا لتكرير النفط الجزائر، وذالك رغم االنتقادات التي وجهها 

صفاة جاء للحفاظ على مصالح الدولة، مشيرا بان خبراء بسبب قدم املنشأة النفطية، وقال بان االستثمار في تلك امل

التذبذب الكبير في أسعار املحروقات يفرض على سوناطراك التوجه نحو تكرير النفط الخام للتقليل من تداعيات تراجع 

 .األسعار وانخفاض املداخيل

ر ال تكون للجزائر وحدة لتكري من غير املنطقي أن“وانتقد ولد قدور، اإلستراتيجية التي كانت متبعة لحد اآلن، وقال 

الشركة قررت التوجه نحو هذه السياسة التي تمنح قيمة إضافية اكبر من بيع الخام  بان مشيرا ،″2018املحروقات في 

ألف طن  500سيسمح بانجاز وحدة بطاقة تكرير تقدر بـ ” توتال“للخارج، وقال بان االتفاق املوقع مع الشركة الفرنسية 

 .موجهة للسوق املحلية لتلبية الطلب من قطاع تركيب السيارات ألف طن 70منها 

وقال بان إستراتيجية سوناطراك املستقبلية هي العمل على إدماج الشركات املحلية في أنشطتها الصناعية، بإشراك اكبر 

وقات للمحر  عدد ممكن من تلك الشركات في املجاالت التي تخص صناعة املحروقات، مبديا استعداد الشركة الوطنية

 .ملساعدة تلك الشركات على اكتساب املهارات التكنولوجية من خالل شركاء أجانب
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 بنوك/مالية/تأمينات
 )واج(صدور مرسوم تنفيذي "قريبا" يحدد كيفية تطبيق الشعاع الجمركي 

يد يحدد شروط األحد بتبسة عن "قرب صدور مرسوم تنفيذي جد  أعلن املدير العام للجمارك, فاروق باحميد, يوم

 وكيفية تطبيق الشعاع الجمركي قصد تسهيل حركة املبادالت التجارية داخل املناطق الحدودية".

كلم جنوب تبسة( أن مواد 100)  وأضاف نفس املسؤول خالل تدشينه ملقر مفتشية أقسام الجمارك ببلدية بئر العاتر

 التنقل بكل أريحية من و إلى املناطق الحدودية.تمكنهم من   هذا القانون ستسمح بتقديم عدة تسهيالت للتجار

الجمارك من خالل تشجيع االستثمار   وأكد أن املرسوم التنفيذي املرتقب "حال صدوره" سيشكل دعما و إضافة لسلك

 عبر املناطق الحدودية للبالد.  ودعم حركة تنقل البضائع واملبادالت التجارية

األخيرة سيشكل "دعما لالقتصاد   رسوم التنفيذي الذي يخضع حاليا للمساتوأردف املدير العام للجمارك أن هذا امل

التهريب" مشيرا إلى أنه يتوجب على التجار الشرعيين االلتزام بشروط   الوطني" كما سيمثل "ضربا ومحاربة لكافة أنواع

 الحصول على رخص التنقل.  محددة منها

اع قائمة البضائع املعنية بالشع  ومستثمري منطقة بئر العاتر حول وأوضح ذات املسؤول في رده حول انشغاالت فالحي 

اإلسمنت وغيرها أن املرسوم الجديد سيعمل على تحديد هذه القائمة   الجمركي خاصة منها املواد الفالحية واملياه و

 طبيعة كل منطقة.  تماشيا مع

ك مقر الفرقة متعددة املهام للجمار   سة على تدشينوقد أشرف السيد باحميد خالل زيارة العمل التي قادته إلى والية تب

كما ûإدارية و رقابية هامة يتعزز بها قطاع الجمارك بالوالية و ذلك تنفيذا   منشأة -حسبه-ببلدية أم علي والتي تعد 

صاد االقتصاديين ودعم االقت  لبرنامج رئيس الجهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتسهيل نشاط املتعاملين  -قال

الوطني, مؤكدا على أهمية الدور الرقابي لهذا الجهاز في مكافحة الجريمة املنظمة والتهريب خاصة بوالية تبسة التي يزيد 

 كلم. 300الحدودي عن   شريطها

 نحو "تعميم استعمال أجهزة السكانير املتنقلة عبر مختلف املراكز الحدودية" 

بعد ظهر يوم األحد بتبسة أنه سيتم تزويد مختلف املراكز الحدودية عبر وصرح املدير العام للجمارك فاروق باحميد  

 "سكانير متنقلة" بهدف تقليص إجراءات الرقابة.  الوطن بأجهزة

جهاز سكانير  14بالجزائر مزود حاليا بحوالي   وأوضح ذات املسؤول خالل زيارة قام بها إلى هذه الوالية أن قطاع الجمارك

 ملراقبة محتويات الحاويات الكبيرة بغية الكشف عن املواد املعدة للتهريب.  انئ موجهةمتنقل عبر مختلف املو 

خالل اقتناء هذه األجهزة وتزويد   وأضاف السيد باحميد أن أجهزة السكانير املتنقلة سيتم "تعميمها عبر مراحل" من

ة التهريب عبر الشريط الحدودي الجزائري إلى مكافحة ظاهر  -كما قال   -مختلف املراكز الحدودية بهاي في خطوة تهدف 

 عليها.  والقضاء

ه تفصيليا حول حصيلة نشاط قطاع  وفي سياق متصلي تلقى املدير العام للجمارك باملركز الحدودي بوشبكة عرضا

ماليير دج كإيرادات لهذا املركز خالل السنة املاضيةي  3من   حيث تم تسجيل أزيد  2017بوالية تبسة خالل سنة 

 .2017من قانون املالية  37دج لبلدية الحويجبات وفقا ألحكام املادة   مليون  295جهت منها و 

? من أصل 43عبور املواطنين نسبة   وقد سجل ذات املركز خالل نفس الفترةي تنفيذا ملهامه املتمثلة في مراقبة حركة

ألربعة لوالية تبسة )بوشبكة, بتيتة, املريج و عبر املراكز الحدودية ا  مليون زائر عبروا من و إلى الجزائر 2حوالي 
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خالل مختلف املنازعات   مليون دج من 878تحصيل ما يفوق  2017العيون(, كما سجل مركز بوشبكة خالل سنة   رأس

 املسجلة ال سيما املتعلقة منها بالتهريب.

سند عبور جمركي  11120يفوق   و فيما يتعلق بتطوير و تحديث سلك الجمارك أشار العرض املقدم إلى إحصاء ما

 الجمركية و ربح الوقت.  بهدف تسهيل اإلجراءات 2017إلكتروني خالل سنة 

ا كافة التسهيالت املمكنة دعم  من جهة أخرىي شدد السيد باحميد على ضرورة مرافقة املستثمرين املحليين ومنحهم

ليل كما قال من معدالت عمليات التهريب املسجلة التجارية بهدف التق  لالقتصاد الوطني وإنعاشا لحركية املبادالت

 سنويا.

ين االقتصاديين املعتمدين الحائز   وأردف في هذا الصدد أن مصالح الجمارك ستقوم بعملية تقييم لنشاط املتعاملين

 منهم كما قال وتطهير القوائم من املتخاذلين.  على رخص منذ حوالي سنتين بهدف تحديد الجادين

 

ن العضوي لقوانين املالية: فعالية النص مرهون بمدى تحضير األرضية مشروع القانو 

 )واج(    الالزمة

أكد رئيس مجلس املحاسبة، عبد القادر بن معروف، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة أن فعالية مشروع القانون 

رتبطة انية للمجلس الشعبي الوطني، مالعضوي لقوانين املالية الذي يجري حاليا دراسته على مستوى لجنة املالية و امليز 

 بمدى تحضير األرضية الالزمة لتجسيده.

تلته جلسة نقاش ي أن هذه   وأوضح السيد بن معروفي خالل عرض قدمه أمام اللجنة بحضور رئيسها توفيق طورش

ة مصالح محاسبي لوزارة املالية و الوزارات األخرى و تكوين  األرضية تعتمد على تأهيل و تكوين املنظومة البشرية

حديث و ت  متخصصة في املحاسبة التجارية و املحاسبة التحليلية بكل ادارة و مؤسسة عمومية الى جانب اتمام عملية

 رقمنة املنظومة املالية.

 وقال السيد بن معروف بهذا الخصوص :" انه عمل ثقيل جدا يتطلب الكثير من الوقت".

ملحاسبة بخصوص هذا النص الهام، الذي يعد ثاني أهم قانون بعد وفي تفصيله ملالحظات و اقتراحات مجلس ا

القانون لم يتطرق الى "مؤشرات النجاعة" في االداء رغم ان   الدستوري لفت السيد بن معروف االنتباه الى أن مشروع

لى مدى و ليس عتقييم الهيئات الرقابية في اطار مساعي الحكومة املعلن عنها ينبني على أساس تحقيق مؤشرات االداء 

 صرف االعتمادات.

كما أن مشروع القانون لم ينص ي حسبهي على ادراج برنامج سنوي للنجاعة و لم يحدد أصال مفاهيم املهمة و البرنامج 

 املوجودة بينها.  و النشاط و الفروق

لوزارات و لكن على و أوضح قائال " فكرة اعتماد ميزانية على أساس األهداف معناها ان االعتمادات ال توزع حسب ا

استراتيجية للدولة" على غرار تعزيز االنتاج الفالحي و تحقيق االمن الغذائي   أساس مهام محددة تشكل خيارات و أهداف

 مثال.

وأضاف :" اذا حافظنا على ميزانية على أساس الوزارات فال يمكن ان نراقب مدى تحقيق األهداف الن الرقابة الناجعة 

 م ال بد ان تركز على مدى تجسيد أهداف السياسات العمومية و ليس مدى تجسيد البرامج".لتسيير املال العا

و الحظ بهذا الخصوص أن مشروع النص ال يتطرق للسياسات العمومية بل يركز على البرامج و على الوزارات تماما 

اس املهام و ليس البرامج فال يمكن لدينا اعتمادات موزعة على اس  . و تابع قائال: "اذا لم تكن 17-84كما في قانون 

 القانون جاء بتغيير جذري".  القول ان مشروع
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 = ضرورة منح الحرية للمسير العمومي في استعمال االعتمادات==      

  

من جهة أخرى، اعتبر السيد بن معروف أن فعالية مثل هذا النص تبقى مرهونة بإعطاء الحرية واالستقاللية للمسيرين 

 ن في التسيير و استعمال االعتمادات املالية.العموميي

وقال ان الهدف املفترض من قانون كهذا هو التسيير الناجع للمال العام و ذلك من خالل اعتبار تسيير املال العام 

يخضع لنفس القوانين التي تسير املال الخاص و ان الدولة تسير ميزانيتها على أساس قواعد النجاعة . لكن الوصول الى 

هذا النوع من التسيير يقتض ي /يضيف السيد بن معروف/ منح الحرية و املسؤولية للمسير العام للتصرف في 

 االعتمادات.

باملقابل فان مشروع القانون "لم يتطرق إلى حرية املبادرة للمسير العام في التسيير و ال في صرف االعتمادات ما يعني ان 

 نون من النمط القديم لتسيير االعتمادات مع كل ثقله و عراقيله"|، حسبه.املسيرين العموميين يبقون مقيدين ويعا

و ناشد البرملانيين في هذا السياق الى التفكير في كيفية تكريس حرية املبادرة للمسيرين العموميين و تكريس مسؤوليتهم 

 أيضا عن طريق تطبيق عقود النجاعة.

على ضرورة توضيح محتوى   ه الهيئة الرقابية للمال العامو بخصوص بعض الجوانب التقنية للنص أكد رئيس هذ

 امليزانية توضيحا دقيقا. كما أكد على أهمية توضيح األسس التي  االعباء غير املتوقعة و النفقات غير املنصوص عليها في

 تم على أساسها اعداد توقعات امليزانية على املدى املتوسط

إلزالة "الغموض" و "التناقض"   ن مشروع القانون يتطلب تعديالت عديدةوخالل النقاش أجمع أعضاء اللجنة على أ

 الذي يكتس ي بعض بنوده.

مايو الجاري ليتم التصويت  24و  23وسيتم مناقشة مشروع القانون في جلسات علنية باملجلس الشعبي الوطني يومي 

 جوان القادم . 4على النص يوم 

 

 

 

 

 تعاون وشراكة

 تجارة 
 :واملستهلكين تحذر املواطنينجمعيات التجار 

 )الشروق اونالين(لهفتكم على األسواق تسببت في ارتفاع األسعار 

 بولنوار: ثقافة تخزين األغذية رفعت األسعار

 باملائة 50زبدي: أسعار بعض الخضر ارتفعت بـ 

ين هذه األيام الجزائري” لهفة“حذرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين واملنظمة الجزائرية للمستهلكين من 

باملائة في بعض األنواع  50باملائة، ووصلت إلى  20على األسواق واملساحات التجارية، ما ساهم في ارتفاع األسعار بنسبة 

 ..من الخضر، بسبب السلوكيات العشوائية للمستهلكين الذين لجؤوا لتخزين املواد االستهالكية ما ساهم في ارتفاعها

ين، املستهلكين وثقافة التخزين املنتشرة لدى الجزائري” لهفة“هر بولنوار ارتفاع بعض املواد قبيل رمضان إلى وأرجع الطا

باملائة، مؤكدا أنها تتأثر بالخطابات التهويلية والتخويفية التي تدفع إلى الشراء أكثر بسبب  20التي ترفع األسعار بحوالي 
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ه ال ” لوكوريي“نزوله ضيفا على فوروم يومية إحساس املستهلك أنه غير آمن، وكشف خالل 
ّ
 إلى جانب مصطفى زبدي أن

مجال للتخوف لسببين، أولهما أن مخزون املواد الغذائية العامة يكفي لتلبية الطلب إلى غاية انقضاء الصيف، وثانيهما 

 .حاصيلأن شهر رمضان يتناسب مع بداية مرحلة جني املحاصيل املوسمية أي ستكون هناك وفرة في امل

ودعا بولنوار التجار إلى االلتزام بالقوانين املعمول بها لترقية الخدمة العمومية، كما وجه نداء مماثال للمستهلكين 

 .للمحافظة على استقرار الطلب وتجنب التبذير

” ل بولنوارافثقافة االستهالك، حسبه، هي التي تحدد األسعار وعلى املستهلك أن ال يفتح املجال للتاجر الستغالله، وق

 .، وتطرق بولنوار إلى تأثير التبذير والتخزين على اقتصاديات الدول واألفراد”لسنا منظمين حتى في نظام استهالكنا

من جهته، عّبر زبدي مصطفى رئيس منظمة حماية املستهلك عن أمله في أن تتالش ى تخوفات املستهلك وأن تجد 

ريقها للتجسيد وأن تؤتي أكلها، سيما وأن شهر رمضان بات لصيقا بارتفاع اإلجراءات الجيدة التي سنتها وزارة الصحة ط

باملائة. واعتبر زبدي  50األسعار التي شملت إلى غاية اآلن بعض الخضر والفواكه منها البطاطا والطماطم اللتين ارتفعتا بـ 

ش سبة اإلنتاج وتحديد املضاربين وهامأّن سند املعامالت التجارية بات ضرورة حتمية اآلن لتتبع آثار املنتج ومعرفة ن

 .الربح

 

 

 

 مستوردون جزائريون يصدمون شركاءهم اإلسبان

 )الشروق اونالين(نحو تجميد استيراد السيراميك اإلسباني مجددا إلى نهاية العام 

 

 يدسادت حالة من الرعب لدى مصنعي الخزف والسيراميك األسبان بسبب ما وصفوه عزم الحكومة الجزائرية تجم

ترخيص منحت سابقا  107استيراد هذه املواد مجددا إلى غاية نهاية العام الجاري، حيث من املنتظر ا ننتهي آجال 

 .ماي الجاري  30الستيراد هذه املنتجات في 

االسبانية عن مصنعين للسيراميك بمنطقة كاستيون جنوبي البالد، خشيتهم من تجميد ” أل موندو“وأفادت صحيفة 

لحكومة الجزائرية الستيراد هذه املواد إلى غاية نهاية العام، وهذا بناء على ما استقوه من شركائهم كلي وشامل ل

 30من املنتظر آن تنتهي في  107الجزائريين )املستوردون(، مشيرة إلى أن التراخيص التي منحت ديسمبر املاض ي وعددها 

 .ماي الجاري 

لقوا ردا واضحا من طرف شركائهم الجزائريين الذين يستوردون هذه وذكرت الصحيفة ذاتها أن الصناعيين األسبان ت

املواد وهي أنه يجب إقامة شراكة بين الطرفين إلنتاج وتصنع الخزف والسيراميك على ارض الجزائر وليس االستمرار 

 .”فقط في التصدير إليها

لى معدات ومواد أولية للسيراميك رفع الحكومة لقرار حظر االستيراد ع –تضيف الصحيفة  –وما عزز هذا الشعور 

 .منها الزجاج السيراميكي والتي تدخل في صناعته محليا، وهو ما يرجح منه االستيراد مجددا إلى غاية نهاية العام الجاري 

وحسب احصائيات جمعية منتجي ومصنعي السيراميك االسباني فقد تراجعت الجزائر في ترتيب اكبر زبائن هذه املواد، 

لى وقت قريب في املركز الثالث عامليا كأكبر مستورد للخزف والسيراميك اإلسباني، لكنها تدحرجت إلى الصف حيث كانت إ

 .عامليا، وهو ما يفسر حجم الخسائر التي تكبدها هذا القطاع االسباني بسبب تجميد االستيراد 14الـ 

ض ي ضغوطا كبيرة على الجزائر في محاولة لثنيها وكان املصنعون اإلسبان قد مارسوا طيلة األشهر األخيرة من العام املا
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عن قرار تجميد استيراد الخزف السيراميك، وصلت حد مقايضة الغاز املصدر نحو هذا البلد بفتح الباب أمام الواردات 

 .مجددا إضافة لرسائل إلى سفارة الجزائر بمدريد

الجزائر، لقي املصنعون األسبان إجابة واضحة من وخالل انعقاد القمة الثنائية رفيعة املستوى بين البلدين مؤخرا ب

طرف نظرائهم الجزائريين مفادها أن شركات تنشط في املجال تعاني من صعوبات وبعضها أوشك على الغلق، والجزائر 

 .رابح لإلنتاج محليا-تمثل البديل من خالل استثمار رابح

 

 

 
 )واج(   2018 وقود: تراجع طفيف في االستهالك خالل الثالثي االول لسنة

 2018مليون طن خالل الثالثي األول لسنة  3ر35بلغ استهالك الوقود )خارج غاز البترول املميع( بالسوق الوطنية 

باملئة، حسبما علم لدى سلطة ضبط  1ر4أي بتراجع قدر ب  2017مليون طن خالل نفس الفترة من سنة  3ر40مقابل 

 املحروقات الجزائرية.

 925.856رصاص( فقد بلغ استهالكها االجمالي   ثة من الوقود )البنزين املمتاز و العادي و دون وبخصوص األصناف الثال

  باملئة. 5بلغ   طن( أي بتراجع 974.932طن )مقابل 

طن ما بين يناير و نهاية  319.575بلغ   وعلى اساس كل فئة، فان الحجم املستعمل للبنزين املمتاز من طرف السائقين

 باملئة. 14( اي بانخفاض نسبته 2017الفترة من سنة   طن في نفس 370.697  بل)مقا 2018مارس 

طن ( اي  278.946طن )مقابل  277.951  كما أن االستهالك الخاص بالبنزين العادي سجل هو االخر تراجعا طفيفا بلغ

 باملئة. 0ر4بانخفاض يقدر ب

 325.289  طن )مقابل 328.329قليال اذ بلغ   ين ارتفعوفي املقابل، فان استعمال البنزين دون رصاص من طرف السائق

 باملئة. 1طن( أي بزيادة نسبتها 

 2018طن خالل الثالثي األول لسنة   مليون  2ر427وبخصوص املازوت, بقي استهالكه في نفس املستوى تقريبا أي ب

 . 2017  مليون طن في نفس الفترة من سنة 2ر425مقابل 

طن(  99.424طن )مقابل  136.161هاما بلغ   ز البترول املميع فقد سجل استهالكه ارتفاعاوبالنسبة للوقود الخاص بغا

 باملئة. 37اي بارتفاع نسبته 

مليون طن مقابل  3ر489وفي املجموع، فقد بلغ االستهالك االجمالي للوقود )البنزين و املاوزت( و وقود غاز البترول املميع 

 باملئة. 0ر3  مليون طن أي بتراجع نسبته 3ر5

 يواصل استهالك الوقود على وتيرة  في هذا السياق، أشارت سلطة ضبط املحروقات أنه للسنة الثالثة على التوالي   

 البترول املميع تدريجيا بشكل معتبر.  االنخفاض فيما ارتفعت نسبة استهالك وقود غاز

مع االبقاء على سعر  2016الفاتح يناير   ء منوحسب هذه الوكالة، فان ذلك ال يعود فقط لتعديل أسعار الوقود ابتدا

 دج/لتر( بل أيضا " للتراجع املحسوس" في واردات السيارات. 9) 2015سنة   وقود غاز البترول املميع في نفس مستوى 

 عبر الحدود".  وتمثل العامل األخر حسب ذات السلطة في التراجع الهام "لتهريب الوقود

 4ر15ليبلغ  2016مليون طن في سنة  4ر27الى 2015مليون طن سنة  4ر43جع من ويذكر أن استهالك البنزين ترا

 . 2017و  2015باملئة ما بين   6ر3أي بانخفاض بلغت نسبته  2017مليون طن في 
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ليبلغ  2016مليون طن في  10ر3الى   2015مليون طن في سنة  10ر8وبالنسبة للمازوت فان االستهالك انخفض من 

 . 2017و  2015باملئة ما بين  6ر6  أي تراجع بنسبة 2017ي سنة مليون طن ف 10ر08

ليبلغ  2016طن في  352.000الى  2015  طن في 291.000وبخصوص وقود غاز البترول املميع فان االستهالك ارتفع من 

 باملئة. 57نسبتها   أي بزيادة 2017طن في  457.000  استهالكه

دج/لتر بالنسبة  38ر95الرسوم إلى   باحتساب جميع 2018ع املطبقة سنة وارتفعت أسعار الوقود في محطات التوزي

دج/لتر بالنسبة للبنزين بدون رصاص وإلى  41ر62للبنزين املمتاز وإلى   دج/لتر بالنسبة 41ر97للبنزين العادي وإلى 

 دج/لتر. 9ن تغيير بقيمة بدو   دج/لتر بالنسبة لوقود الديزل )املازوت( في حين بقي وقود غاز البترول املميع  23ر06

 1ر35الوقود املستورد( مقابل   مليون طن من 2ر96مليار دوالر ) 1ر6بلغت فاتورة واردات الوقود قرابة  2017وفي 

 .2016مليون طن( في  3ر06مليار دوالر )

ي والتي ي املصافالحالية لإلنتاج ف  ومن أجل تقليص فاتورة واردات الوقود تم وضع برنامج استثماري لتعزيز القدرات

 مليون طن/السنة من الوقود. 11ر5تقدر ب 

ويتعلق األمر بمشروع إلعادة تأهيل وتحديث مصفاة سيدي رزين )الجزائر( التي سترتفع بها طاقة إنتاج وقود الديزل 

 400.000مليون طن/السنة و تنتقل إمكانيات إنتاج البنزين من   1ر18طن/السنة إلى  737.000)املازوت( من 

طن/السنة إلى   88.700( سينتقل من GPLمليون طن/السنة في حين أن وقود غاز البترول املميع )  1ر3طن/السنة إلى 

 طن في السنة. 270.000

مصافي حاس ي مسعود والتي   ومن جانب آخر سيتم إطالق اعالن عن مناقصات خالل السنة الجارية من أجل إنجاز

مليون طن/السنة لكل  5مصفاة تيارت بإمكانيات إنتاج تبلغ   قبل أن تتبعها 2022يرتقب دخولها حيز االنتاج سنة 

 واحدة.

تشغيل السيارات إلى وقود غاز   ومن أجل تخفيض استهالك البنزين تم إطالق منذ عدة سنوات برنامج لتحويل نظام

سيارات التي تم تحويلها علما أن عدد ال 2021سيارة في افاق   500.000البترول املميع و الذي يهدف إلى تحويل 

سيارة في   24.700و 2016سيارة في  43.000مقابل  2017سيارة في  60.000الستعمال وقود غاز البترول املميع بلغ 

2015. 

 ماليين مركبة. 6وتحص ي الحضيرة الوطنية للسيارات حاليا أزيد من 
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