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 االفتتاحية

 
 مليون أورو 15بقيمة استثمارية قاربت 

 )املحور اليومي(تفتتح مصنعا ألجهزة التلفزيون بتونس كوندور 

 نعا ألجهزةمص  كوندور   كوندور ، من املرتقب أن يفتتح مجمع  تتبناها شركة تماشيا مع سياسة االستثمار الخارجي التي

 300مليون أورو، وسينتج أكثر من  15قرابة  ة التونسية، إذ تبلغ تكلفة االستثمار في املصنعالتلفزيون في مدينة باج

 .املتوقع أن يخلق ألف منصب شغل تقريًبا ألف جهاز تلفزيون سنويا، ومن

 2019الرحمن بن حمادي، فإن املصنع سيدخل حيز الخدمة عام  عبد  كوندور   حسب رئيس مجلس إدارة مجموعة 

 .اإلجراءات اإلدارية واستخراج التراخيص تهاء منفور االن

 سنحاول إعادة إنتاج نفس نموذج العمل الذي اعتمدناه في   بيزنس نيوز  تونيزيان  وأوضح بن حمادي في حوار مع موقع

باالستحواذ على الشركات التي  الجزائر، أي أن نبدأ بخطوات صغيرة ثم نذهب حيث توجد فرص لالستثمار أو نقوم

  ا أنشطة تكميلية ملا نقوم بهلديه

 بالنسبة  حين يتم إنشاء خط الشحن  وأضاف بن حمادي
ً
 استثنائيا

ً
الذي يربط تونس بغرب إفريقيا، فسيكون ذلك أمرا

رك إلى هذه الدول، لكن األمور تتح ولتونس، في الوقت الراهن، نحن مضطرون للمرور عبر مالطا أو إسبانيا للتصدير  لنا

 300الهدف من وراء املصنع االول للشركة في تونس هو إنتاج أكثر من  حيح. وأردف نفس املتحدث أنوفي االتجاه الص

ت في تونس لتركيب مكيفا الشركة تخطط إلنشاء وحدة  تلفزيون سنوًيا. وقال رئيس مجلس إدارة كوندور أن ألف جهاز 

 .  وأجهزة كهربائية موجهة بشكل كامل للتصدير

متواجدة حاليا في ثالث قارات، لكن للمجمع خطة توسعية تستهدف   كوندور   ويبرز بن حمادي في ذات الحوار أن عالمة

 . في تصدير ما ننتجه % 80نحن شركة تصدير ونهدف للوصول ملعدل   بلدا 35

س إدارة مة رئيس مجلقائد السبس ي األربعاء املاض ي في تونس العاص لإلشارة، فقد استقبل الرئيس التونس ي الباجي

تونس خاصة في منطقة  دقيقة ركزت على استثمارات الشركة الجزائرية في 45مقابلة دامت أكثر من  مجمع كوندور،

 .صادر عن مجلس إدارة املجمع باجة التي ستشهد إنشاء مصنع تابع لها كما ورد في بيان

 

 بعد تنصيب وحدة لإلشراف على تنفيذها

 )املساء( 2030في إطار استراتيجية « درةمبا» 15سوناطراك تطلق 

املكلفة بإعداد االستراتيجية  تم وضعها من قبل اللجنة 29مبادرة من بين  15شركة سوناطراك في تنفيذ  شرعت

تحولها »تتضمن خطة واضحة املعالم ترمي إلى تطوير الشركة وضمان  ، كل واحدة منها2030ـ  2020الجديدة لفترة 

الذي توقف في السنوات  الريادة في كافة أوجه نشاطها، السيما أنها تطمح إلى مواصلة امتدادها الدولي نحو « الجيد

 .األخيرة

التي  «التشخيص»مؤخرا، أن الشركة بعد إنهاء مرحلة  وكشف مستشار الرئيس املدير العام لسوناطراك فتحي عرابي

إطار  لخطط العمل التي تم وضعها في« التنفيذ»ة متعاون وخبير، دخلت حاليا مرحل 1000شارك فيها أكثر من 

 .االستراتيجية
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املبادرات التي تم تحديدها وفقا ألسلوب يضمن التحول  املرحلة التي نشرع فيها اآلن هي تنفيذ»وقال في هذا الصدد إن 

 .لتغييرا لضمان تحقيق« السرعة الصحيحة»مشددا على ضرورة انطالق هذه املبادرات بـ  ،«الجيد لسوناطراك

تم تنصيب وحدة لإلشراف على تنفيذ هذه الخطط  تم وضعها، بعد أن 29مبادرة من بين  15وأكد الشروع في تنفيذ 

ي قد الت إزالة كل العقبات»العام عبد املومن ولد قدور، والتي سيكون من ضمن مهامها  تابعة مباشرة للرئيس املدير 

 .«تعترض تنفيذ املبادرات

ام التز »من جهة، و« وفهم التغيير من قبل الجميع قبول »تبر أن نجاح هذه الخطط متوقف على لكن السيد عرابي اع

 .جهة أخرى  من« قوي من عمال سوناطراك

خالل مراجعة مسار املوارد البشرية لجعل املسارات املهنية  إلى إصالح عميق في قلب املؤسسة من« املبادرات»وترمي هذه 

كة، تحديد ما تطمح إليه الشر  األدوات الرقمية للحصول على أرباح عملياتية، إضافة إلىوتنفيذ جملة من  أكثر جاذبية،

البساطة، العمل، التفويض، املبادرة، التواصل »للتحويل، وهي  ووضع حلقة توجيهية لألداء وتطبيق ست قيم قوية

ركة ش»التحول نحو  والدولي، إلىالشركة الوطنية للمحروقات، وهي رائدة على املستويين الجهوي  وتسعى  .«والتعاون 

 .الذي مازال معتمدا على املحروقات في إعداد ميزانيته السنوية تهتم بالربح وطبعا توفير املوارد املالية للبلد،« تجارية

التشريعية واالقتصادية واالجتماعية. وتهدف إلى ترقية  بالتكيف مع السياقات« 2030أس آش »وتسمح االستراتيجية 

 6لوغ لب الخمس شركات بترولية األولى في العالم، وذلك بمضاعفة الحجم السنوي لالكتشاف إلى مصافسوناطراك 

الرقابة على مخططات وتكاليف املشاريع الكبرى لتدارك  آبار في وضع االستكشاف وتعزيز  4آبار/سنويا في إطار التطوير و

 .املوجودة ي طن معادل بترول سنويا في الحقول ماليير دوالر، ورفع حجم األداء إلى مليون 3العجز املقدر بـ 

توفير الطاقة الشمسية بكافة منشآت سوناطراك،  كما يتم بلوغ ذلك الهدف عبر تحضير االنتقال الطاقوي عن طريق

 .جيغاواط 1ر3وبالتالي اقتصاد 

أسواق جديدة، وتعزيز قدرات  باملائة من الغاز املصّدر إلى 50أما بالنسبة للتسويق فإن الهدف املعلن هو إعادة توجيه 

ة بين إنشاء شركة مختلط اقتناء مصنع تكرير بإيطاليا مؤخرا(، ووضع صناعة بتروكيمياوية حقيقية )تم التكرير )تم

  .(مليار دوالر 1.5البروبان وإنتاج بوليبروبيلين بقيمة  سوناطراك وتوتال إلنجاز مركب إلزالة الهيدروجين من

إلى احتياطات جديدة وتصدير املهارات واكتساب  ن االستراتيجية الجديدة ستسمح بالوصول وعلى الصعيد الدولي، فإ

 .والتطوير في الشراكة القدرة على التكرير بالخارج

والعالمي، السيما أن هناك طلبا من عدة دول لتواجد  وتسعى سوناطراك إلى إعادة تموقعها على املستوى الجهوي 

اك فيها تجربة سوناطر  والعراق وإثيوبيا، بدون أن ننس ى سوق أمريكا الجنوبية التي تمتلك ليبيا سوناطراك بها، من بينها

 .وخبرة من خالل استثماراتها هناك

قة بلده مراف  يعّول على خبرة مجمع سوناطراك ألجل»وكان الوزير البوليفي للنفط أكد في زيارته األخيرة للجزائر، أنه 

  .«ات على أرضهومساعدته على تطوير قطاع املحروق

بيعي متعددة، مثل التنقيب والبتروكيمياء والغاز الط وتم االتفاق على استكشاف فرص االستثمار في بوليفيا في مجاالت

كانية لهذا البلد، إضافة إلى دراسة إم  املنتجات الجزائرية املكررة وتصدير الغاز الطبيعي املميع املمّيع والنقل وتسويق

 .غير املطورة استغالل االستكشافات

مليار  60ُيرتقب أن يولد ـ حسب مسؤولي سوناطراك ـ أكثر من  للتذكير، فإن التأثير املنتظر من تطبيق هذه االستراتيجية

ُيرتقب استثمارها في  باملائة 50باملائة منها ستخصص الستغاللها الداخلي، و 50العائدات اإلضافية،  دوالر من

  .تكويناالحتياطات وقدرات اإلنتاج وال
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 يوم()الجزائر الاختيار مشاريع الحاضنة التكنولوجية لجازي واملدرسة الوطنية املتعددة التقنيات

قامت الحاضنة التكنولوجية لجازي باملدرسة  بعد الدعوة للمشاركة في املسابقة التي تم إطالقها في أبريل املاض ي ،

كجزء  باختيار مجموعة من املشاريع املبتكرة التي سيتم دعمها  ENP Incubator By Djezzy الوطنية املتعددة التقنيات

 .من برنامج الحاضنة

نسخة منه أنه تم اإلعالن عن قائمة املشاريع  وأوضح البيان الصادر اليوم عن املتعامل و يحوز موقع الجزائر اليوم على

 اضنة بحضور محمد دبياش مدير املدرسة الوطنية املتعددةماي الجاري في مقر الح 17في اجتماع ُعقد يوم الخميس

 .التقنيات، وفينشنزو نيش ي الرئيس التنفيذي لشركة جازي 

مختلفة مثل البطاقات الذكية والتجارة  وقدم أصحاب املشاريع املختارة ملحة عامة عن مشاريعهم التي تغطي مواضيع

 .الضخمة اإللكترونية والروبوتات والبيانات

ر. املتخصصين في التكنولوجيا والتسيي حاضنة إطاًرا مثالًيا لتطوير املشروع بمساعدة فريق من املحترفينتوفر ال

 ، وسوف تشمل مرافقة مختصة تتناسب مع احتياجات كل  18و  6بين  وستتراوح فترة حضانة املشاريع املختارة
ً
شهرا

 .ق الثروة ومناصب الشغلتظل الحاضنة مفتوحة ألي مشروع من شأنه أن يخل    كما .مشروع

تنضم جازي إلى املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات لتهنئة أصحاب املشاريع املختارة، وتتمنى لهم كل النجاح في هذه 

 .التجربة الريادية

 
 الين()الشروق اون تصنيع نهائيات الدفع اإللكتروني ابتداء من يونيو املقبل إلكترونية:صناعات 

ستشرع املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكترونية لسيدي بلعباس من خالل مصنعها الجديد لإلدماج االلكتروني الذي 

ئيات الدفع اإللكتروني ابتداء من شهر يونيو املقبل، حسب ما صرح به الرئيس وضع حيز الخدمة مؤخرا في تصنيع نها

 املدير العام لذت املؤسسة جمال بكارة.

و أوضح ذات املسئول أنه سيتم تصنيع نهائيات الدفع اإللكتروني من طرف مؤسسة "إيني" في إطار اتفاقية مبرمة ما 

ت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة بهدف ترقية أدوات بين قطاعي الصناعة واملناجم والبريد واملواصال 

 اإلنتاج الوطني.

و يجري في الوقت الحالي استالم الطلبات املتعلقة بتصنيع نهائيات الدفع اإللكتروني، حيث سيتم تصنيعها وفق املعايير 

د جالتي يعمل بها قطاع البريد حسب ما أضافه ذات املسئول، مشيرا إلى أن مصنع اإلدماج اإللكتروني يعمل بعتاد 

 متطور قادر على تصنيع اللوحات والبطاقات اإللكترونية وفق معايير تتماش ى مع مختلف التجهيزات اإللكترونية.

وكشف السيد بكارة من جهة أخرى أن مصنع اإلدماج اإللكتروني الذي يأتي تعويضا للمصنع الذي تعرض لحريق في 

وحات اإللكترونية و التركيب و املراقبة والجودة، و يتضمن ورشات مختلفة، على غرار ورشات صناعة الل 2015سنة 

يتكفل بصناعة اللوحات اإللكترونية املحترفة الخاصة بالسيارات وباألجهزة اإللكترونية ومختلف اللوحات اإللكترونية 

 ذات االستهالك الواسع.

إلكترونية في مختلف املواد اإللكترونية مليون لوحة  1وأشار ذات املسئول إلى أن مصنع اإلدماج اإللكتروني يتوقع إنتاج 

 ألف وحدة تركيب. 700في السنة إلى جانب 
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مهندسا في مجال اإللكترونيك على  20وفي ما يتعلق بتطوير قدرات املوارد البشرية كشف ذات املسئول أنه تم تكوين 

ستجدات الحاصلة في مجال مستوى الواليات املتحدة األمريكية، مشيرا إلى أن املؤسسة تسعى ملواكبة آخر امل

 اإللكترونيك من خالل مخابر البحث التطويري التي يتم من خاللها نقل التكنولوجيات الحديثة.

للتذكير تم الخميس املاض ي وضع حيز الخدمة مصنع اإلدماج اإللكتروني التابع للمؤسسة الوطنية للصناعات 

عة واملناجم يوسف يوسفي ووزيرة البريد واملواصالت اإللكترونية لسيدي بلعباس، وذلك تحت إشراف وزير الصنا

 فرعون.السلكية والالسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة إيمان هدى 

وبتدشين هذا املصنع يكتمل تجسيد املخطط التطويري للمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكترونية املتضمن مصنع 

س اإللكتروني، وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد اللوحات الشمسية ومخابر البحث والتطوير ومخابر القيا

 ي.الوطنعبد العزيز بوتفليقة لتطوير اإلنتاج 

         

 )النهار أونالين(الشروع في هدم البنايات الواقعة على األراض ي الفالحية والساحلية

شرعت البلديات الساحلية في إعداد قرارات هدم البنايات الفوضوية املشّيدة بطريقة غير قانونية على األراض ي الفالحية 

ة عين البنيان بالعاصمة، أن وزارة الداخلية أرسلت بتعليمة من أجل وقال كريم إبلعيدان رئيس بلدي .والساحلية

 .الشروع في هدم هذه البنايات

 .قرارا من أجل إسترجاع تلك األراض ي 30مشيرا إلى أن البلدية شرعت في إعداد قرارات الهدم بالبلدية واملقدرة بـ 

 .ة وعلى الشريط الساحلي نظرا لخصوصية املنطقةوأضاف أنه ال يمكن تسوية البنايات الواقعة في املناطق الفالحي

 
وفد عن املجلس الشعبي الوطني يشارك بنيويورك في أشغال منتدى التعاون االنمائي واجتماع 

 )واج( جلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدةامل

مايو الجاري بنيويورك في أشغال منتدى التعاون االنمائي وكذا  22و  21يشارك وفد عن املجلس الشعبي الوطني يومي 

 االجتماع الخاص للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابعين لألمم املتحدة، حسب ما أفاد به اليوم األحد بيان للمجلس.

شار ذات املصدر إلى أن هذا املنتدى "ينعقد مرة كل عامين أثناء الجزء الرفيع املستوى للمجلس االقتصادي وأ

 واالجتماعي في نيويورك، وتحدد األولويات العاملية واملواضيع الخاصة التي يتناولها املنتدى في كل دورة".

 النشاطين بالنائبين محمد جالب والصديق شهابوذكر البيان، أن املجلس الشعبي الوطني يكون ممثال خالل هذين 

 

 

 بنوك/مالية/تأمينات
 تراكم ملفات جديدة رغم إنذارات وإعذارات وزارة املالية

 )الشروق اونالين( !مليار من أموال الجزائريين 7850” تحتجز“شركات تأمين 

  يار سنتيم في حساب املتعاملينمل 1660زيادات تسعيرة املسؤولية املدنية تضخ 

حايا ض بعد انتهاء كافة املهل التي منحتها إياها وزارة املالية لتعويض زبائنها من تعيش شركات التأمين حالة من الغليان

مليار سنتيم،  7830توزيع تعويضات بلغت اليوم  درجة األولى، في الوقت الذي تعجز هذه األخيرة عنحوادث املرور بال

 .جزائري، في ظل تنامي مخزون األشخاص الدائنين لشركات التأمين بدل تناقصه مليون  3.5يفترض أن يقتسمها 
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، والتي شهد رقم 2017خالل سنة  خاصورغم ارتفاع حصيلة شركات التأمين الجزائرية العمومية والتابعة للقطاع ال

مليون سنتيم، إال أن ملفات األشخاص الذين ينتظرون  886ألف مليار و 13باملائة، وبات يعادل  3.6أعمالها زيادة بـ

 .مليار سنتيم 7850 مليون ملف، بإجمالي تعويضات يعادل 3.5منذ فترة طويلة ال يزال يناهز الـ التعويض

، أن التأمين على السيارات 2017بنهاية  ، والخاصة”الشروق“طني للتأمينات التي اطلعت عليها وتكشف أرقام املجلس الو 

 باملائة، ودفع الجزائريون في ظرف 51إجمالي رقم أعمال شركات التأمين، بنسبة  ال يزال يستحوذ على حصة األسد من

مليار سنتيم عن  1667سددوا  مليار سنتيم لتسديد مستحقات التأمين الشامل على املركبات، في حين 4870سنة 

 .التأمين اإلجباري للسيارات

مليار  500سنتيم، بزيادة عادلت  مليون  831ألف مليار و 13، 2017وعادل رقم أعمال شركات التأمين خالل سنة 

 باملائة، ضختها في خزينتها بفعل زيادات األسعار الخاصة بصنف املسؤولية 3.6ا، أي سنتيم مقارنة مع السنة التي سبقته

مليار  1660والتي استطاعت أن تضخ  ، وجويلية من نفس السنة،2017املدنية التي تم إقرارها بداية من شهر جانفي 

مليار سنتيم، وهي  7850ويضات بـ الشركات تنام على مخزون كبير من التع سنتيم إضافية، في الوقت الذي ال تزال هذه

 .باملائة 45.2يطالب الزبائن بتسديدها في أقرب فرصة، أما عن نسبة التعويض، فقد بلغت  التي

عروض املخفضة التي تعتمدها الشركات في إطار ال ويرجع التراكم الكبير مللفات املؤمنين لدى شركات التأمين إلى األسعار 

بيرا ك غير الشريفة بين هذه الشركات إلى تكسير األسعار وتخفيضها بشكل جعل عددا الترويجية، حيث دفعت املنافسة

عاجزين عن تعويض زبائنهم في ظل غياب  من املتعاملين يواجهون ظروفا مالية صعبة، ووجدوا أنفسهم في ظرف سنة

 .منتجاتها وفق سياسة خاسرة، يؤكد مصدر من القطاع املداخيل، فهذه الشركات باتت تبيع

التأمين على تكسير األسعار وبيع منتجاتها  شكاوى عن إقدام شركات 2016وكانت وزارة املالية قد تسلمت شهر ديسمبر 

 الوزير السابق حاجي بابا عمي، وتعهدت آنذاك بفتح تحقيق في امللف والكشف عمن بطريقة غير نزيهة، وذلك في حقبة

مكانه ولم يتم اإلفراج عنه لحد  أن هذا التحقيق بقي يراوح يقف وراء الوضعية الصعبة التي تعيشها السوق، إال 

مخزون شركات التأمين بدل تناقصه، مع العلم أنه يفترض أن تكون الشركات  الساعة، وهو ما يؤدي في كل مرة إلى تنامي

 2018و 2017في حين أن سنوات  ،2015، ولم يتبق إال ملفات سنة 2014سوت كافة امللفات غير املعوضة قبل سنة  قد

 .تلقائية في نفس السنة ، يفترض أن تكون قد سّويت بطريقة2016وقبلها 

 

 على مصانع التركيب الجزائرية TVA الحكومة تراجع سياستها وتفرض

 )الشروق اونالين( باملائة زيادة في أسعار السيارات في جويلية القادم 9

 الجهاز التنفيذي يبرر اإلجراء بالتطور والنمو الحاصل في املجال

 راوية لـ"الشروق": إجراءات مشروع قانون املالية التكميلي جميعها سارية في جويلية القادم

على  باملائة، بداية من شهر جويلية القادم 9يل زيادات عند حدود الجزائر إلى تسج تتجه أسعار السيارات املركبة في

تركيب السيارات على مراجعة سياستها  أقص ى تقدير، وذلك بعد أن كانت قد أجبرت وزارة الصناعة واملناجم مصانع

 .بمهمة إشهار أسعار السيارات لدى خروجها من مصانع التركيب في الشق املتعلق باألسعار، بعد أن تكفلت

االستثمار واملتعلقة بمدة اإلعفاء من دفع  في إجراء جديد يثير الكثير من نقاط الظل، كسرت الحكومة إحدى مزايا

 5أقرته ملصلحة مصانع تركيب السيارات، والذي كان يفترض أن يمتد إلى فترة  الرسم على القيمة املضافة، الذي

اجتماعها يوم األربعاء املنقض ي على مشروع  دقت الحكومة فيسنوات كاملة من السنة األول لبداية االستثمار، إذ صا

لرسم ل السنة ومن بين اإلجراءات الجديدة، إخضاع شركات تركيب املركبات والسيارات قانون املالية التكميلي لهذه

ى إلى النسبة املخفضة للرسم عل CKD SKD ، إذ سيتم إخضاع مركبي السيارات بصيغة”TVA ” على القيمة املضافة
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 باملائة، هذا الرسم الذي سيضيفه أصحاب املصانع لكلفة املركبات ويدرج مباشرة 9القيمة املضافة واملقدرة بنسبة 

 .ضمن الفاتورة التي يدفعها املواطن عند شراء املركبات

ملالية ا واإلجراءات التي تضمنها مشروع قانون  وحسب تصريح وزير املالية عبد الرحمان راوية، للشروق فجميع البنود

بيق بداية التط الرسوم الجديدة على رخص السياقة والبطاقات الرمادية وغيرها، ستدخل حيز  التكميلي للسنة، بما فيها

يستدعي تأجيل دخول اإلجراءات الجديدة حيز  جويلية القادم على أقص ى تقدير، وأوضح الوزير أنه ليس هناك ما

لطابع ا دة للوثائق إلى ارتفاع التكلفة بسبب تحول طابعها من العادي إلىالرسوم الجدي التطبيق، كما أرجع الزيادة في

 .البيومتري 

حكومية أنه أول إجراء يجسد اإلرادة  إقرار الرسم على القيمة املضافة على مصانع تركيب السيارات، أكدت مصادر 

ستفيد ت سياستها تجاه مصانع تركيب السيارات التي تعد من بين االستثمارات التي السياسية للجهاز التنفيذي ملراجعة

اجم التحقيقات التي باشرتها وزارة الصناعة واملن من النظام الجبائي التفضيلي ومن مزايا جبائية وجمركية وقد أثيرت مع

ي مجال ف تسجيلها تطور ونموا ملحوظاالقيمة املضافة، وبررت الحكومة اإلجراء املقترح ب مسألة عدم دفع الرسم على

عن طريق الشراكة، وأشارت الحكومة إلى أنها  إنجاز االستثمارات العمومية والخاصة، فضال عن املشاريع التي تقام

صنعين امل بحاجة إلى الدعم، وتوقعت أنه من شأن اإلجراء أن يرفع من تكاليف وأعباء ستدعم الصناعات التركيبية التي

ؤكد محلية في مجال توسيع املناولة، خاصة أن املعطيات ت سعار ويدفع باملقابل املركبين إلى البحث عن بدائلوبالتالي األ 

 تصريحات الوزير  السيارات أصبح منذ بداية السنة تحت مجهر الحكومة، وعلى فوهة بركان، وتؤكد أن مجال تركيب

 .باملائة 35السيارات مطالبون برفع نسبة اإلدماج إلى  بياألول أحمد أويحيى على هامش الصالون الدولي األخير أن مرك

فة املركبين بدفع الرسم على القيمة املضا اإلجراء الذي تضمنه مشروع قانون املالية التكميلي لهذه السنة، والذي ألزم

يارات الس تركيب مشاريع التركيب، خالل مرحلة اإلنجاز أي االستثمار، ومعلوم أن مجال يعد أول امتياز يسقط من مزايا

ء التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار، واإلعفا يستفيد من اإلعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع املستوردة

إنجاز  مباشرة في املضافة فيما يخص السلع والخدمات املستوردة أو املقتناة محليا التي تدخل من الرسم على القيمة

والرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقارية  من دفع حق نقل امللكية بعوض االستثمار، فضال عن اإلعفاء

مالك العقاري ومبالغ األ  االستثمار املعني، إلى جانب اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار  التي تتم في إطار 

 .بنية املوجهة إلنجاز املشاريع االستثماريةالعقارية املبنية وغير امل الوطنية املتضمنة، حق االمتياز على األمالك

 

 

 
مايو في كوريا  25إلى  21اجتماعات البنك االفريقي للتنمية والصندوق االفريقي للتنمية من

 )واج( الجنوبية

للجمعية السنوية للصندوق االفريقي  44للجمعية السنوية للبنك االفريقي للتنمية والدورة ال  53ستعقد الدورة ال 

املالية عبد الرحمان   مايو الجاري في بوسان )كوريا الجنوبية( والتي سيشارك فيها وزير 25إلى  21للتنمية من 

 لها.  حسبما افادت به يوم األحد وزارة املالية في بيان  راوية

نك واملالي للدول األعضاء في ب  وقال نفس املصدر أن هذه االجتماعات ستوفر فرصة للمسؤولين في العالم االقتصادي

 نظرهم حول الوضع االقتصادي واملالي الدولي.  و وجهات  لتبادل خبراتهم  لتنمية اآلفريقيا

 "تسريع التصنيع في أفريقيا".  وستعقد االجتماعات السنوية للبنك األفريقي للتنمية لهذا العام حول موضوع
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 عزيز التحول الهيكلي.لت  ويعكس اختيار هذا املوضوع الرغبة في التصنيع املستدام في أفريقيا كوسيلة

ة التحديات الرئيسية التي تواجه القار   وستتناول االجتماعات والفعاليات املخطط لها على هامش هذه االجتماعات أيضا

 من تجارب البلدان الصناعية الرئيسية.  في سعيها للتصنيع وكذلك الدروس املستفادة

ثلون األفريقي للتنمية الذين يم  ن الدول األعضاء في البنكوعلى هامش هذه الجلسات سيلتقي السيد راوية بنظرائه م

 مع رؤساء املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية.  بلدهم في مجلس محافظي تلك املؤسسة ويلتقون 
ً
 أيضا

 " واجتماع اللجنة2018أفريقيا عام   كما أن الوزير مدعو أيضا للمشاركة في الحدث "حوار حول اآلفاق االقتصادية في

 دول أخرى. 8فيها هذا العام إلى جانب   التوجيهية املشتركة التي تعد الجزائر عضوا

رئيس الوزراء ووزير االستراتيجية   على هامش هذه االجتماعات وبدعوة من نائب-ومن جانب آخر سيشارك السيد راوية 

 في جنوب إفريقيا. السادس حول التعاون االقتصادي  أشغال املؤتمر -واملالية في كوريا الجنوبية 

خطوة للتقدم السريع؟" إلى تعزيز حوار   الذي سيكون موضوعه "أفريقيا والثورة الصناعية الرابعة:  ويهدف هذا املؤتمر

 االقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا.  سياس ي رفيع املستوى حول التعاون 

دولة  80االقتصادية للبلدان األفريقية يضم   ي التنميةلإلسهام ف 1964  يذكر أن بنك التنمية األفريقي الذي أنش ئ سنة

 غير إفريقية.  دولة 26دولة أفريقية و 54عضو منها 

 مليار دوالر. 100  وتعد الجزائر من بين الدول املؤسسة لهذا البنك الذي يتجاوز رأسماله حالًيا

الدول األفريقية والسابع على الترتيب   م بينتعد الجزائر رابع أكبر مساه  في املائة من أسهم هذا البنك 4ر2وبنسبة 

 العام بين الدول األعضاء.

 
ً
مليون وحدة حسابية )حوالي  724قدره   عملية بمبلغ إجمالي 12وتضم محفظة البنك اإلفريقي للتنمية في الجزائر حاليا

مليون يورو تم صرفها  900 وقرض ب  مليون دوالر  9,1فنية ملا مجموعه   عملية مساعدة 11مليار يورو( تشمل  1.07

 .2016في ديسمبر   بالكامل دفعة واحدة

التنمية االفريقي مما مكن الجزائر من   ي وافق مرسوم رئاس ي على تسجيل الجزائر لزيادة رأسمال بنك 2016في مايو 

 هذه املؤسسة املالية األفريقية.  سهم إضافي في رأس مال 1.067الحصول على 

هذه الزيادة في رأس املال جاءت نتيجة دخول لوكسمبورغ وتركيا في رأس مال بنك التنمية االفريقي ألعضاء غير أفارقة 

في املائة في رأس  60إضافي مخصص للبلدان األفريقية للحفاظ على نسبة   سهم 15.000مما أدى إلى إصدار أكثر من

 البنك.  مال هذا

 

 

 تعاون وشراكة
)الشروق  الفاو تدعو إلى حماية النحل وغيره من امللقحات لتجنب العجز في التنوع الغذائي

 اونالين(

ى واألفراد إل  تفال األول باليوم العالمي للنحل , الدول ,عشية االح)الفاو(  دعت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 عجز في التنوع الغذائي.  بذل املزيد من الجهود لحماية النحل وغيره من امللقحات لتجنب حدوث

يدات التغير املناخي والزراعة املكثفة واملب  وحذرت املنظمة من أن النحل يتعرض لتهديد كبير لعدة أسباب , أهمها تأثيرات

 والتلوث.  لحشرية وفقدان التنوع الحيوي ا
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نودا املدير العام ملنظمة الفاو جوزيه غرازيا  وفي كلمة في االفتتاح الرسمي ليوم النحل العالمي األول في سلوفينيا قال

 االنتقال إلى نظم وسياسات غذائية أكثر مراعاة للملقحات.  سيلفا أن الدول بحاجة إلى

تخدام وتكثيف اإلنتاجية باالستناد الى االس  نه "ال يمكن أن نواصل التركيز على زيادة اإلنتاجوأكد السيد دا سيلفا على أ

 الكيماوية التي تهدد املحاصيل وامللقحات".  الواسع للمبيدات الحشرية واملواد

اآلن أن نترجم األقوال الى أفعال ونقوم   "عليناو بدوره قال وزير الزراعة والغابات واألغذية في سلوفينيا ديجان زيدان 

 من امللقحات بحيث نهتم ببقائها واستمراريتها وبالتالي بقاءنا واستمراريتنا".  بنشاطات معينة للحفاظ على النحل وغيره

 والنوعيةأو بآخر من حيث الكمية   في املائة من املحاصيل الزراعية في العالم تعتمد بشكل 75للتذكير فان أكثر من 

وغيره من امللقحات سيقض ي على القهوة والتفاح واللوز والطماطم   على عمليات التلقيح. ولذلك فإن غياب النحل

 من املحاصيل الزراعية األخرى التي تعتمد على امللقحات.  والكاكاو والعديد

 أن نتخذ خيارات صديقة للملقحات.   و قال دا سيلفا: "تقع على كل واحد منا مسؤولية تجاه حماية النحل وعلينا 
ً
جميعا

 النحل تسهم في هذه الجهود".  زراعة الورود في املنزل لتغذية فحتى

 والوطواط والخنافس تطير وتقفز وتزحف  و اوضحت املنظمة ان امللقحات مثل النحل والنحل البري والطيور والفراشات

 في أعداد وتنو   على الزهور وتساعد في تلقيح النباتات
ً
اتي ع امللقحمضيفة انه قد شهدت العقود االخيرة انخفاضا

رابات املناخي الذي يحدث اضط  األدلة إلى أن هذا االنخفاض سببه األساس ي األنشطة البشرية ومن بينها التغير  وتشير

 في مواسم الزهور.

الزراعة اإليكولوجيةي أن تحسن من   و في هذا االطار , اكدت الفاو انه يمكن للممارسات الزراعية املستدامة وخاصة

 الحشرية واملساعدة على تنويع املساحات الزراعية.  ن خالل تقليل تعرضها للمبيداتحماية النحل م

درجات التفاعل بين النباتات   دا سيلفا: "تسعى الفاو من خالل الزراعة اإليكولوجية الى إحداث أقص ى  وأضاف

خلق  ملية اجتماعية تشتمل علىالتي يجب أن تكون مستندة إلى ع  والحيوانات والبشر والبيئة. ونحتاج إلى االبتكارات

 العلوم والخبرات املحلية".  املعرفة واستخدام

إلدارة املبيدات توفر إطار عمل حول   وقامت الفاو بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية بصياغة مدونة سلوك عاملية

 تعرض امللقحات للمبيدات.  أفضل املمارسات التي يمكن أن تساعد في خفض

كلم شمال غرب  50بريزنيكا التي تبعد   في قرية  مايو 20ال الرسمي بأول يوم عالمي للنحل يوم الحد وسيجري االحتف

 بوروت باهور.  العاصمة السلوفينية تحت رعاية الرئيس

وقد تم  1734النحل الحديثة واملولود عام   تجدر االشارة الى ان قرية بريزنيكا هي مسقط رأس انطون جانسا رائد تربية

 باليوم العالمي للنحل.  مايو لالحتفال 20ار يوم ميالده اختي
ً
 سنويا

 في إقرار يوم النحل
ً
 رئيسيا

ً
ة العالمي من خالل قرار تبنته باإلجماع الجمعي  وقد لعبت سلوفينيا بالتعاون مع الفاو دورا

ملربي   ة إلى لرابطة سلوفينيااملاض ي بدعم من االتحاد الدولي لرابطة مربي النحلي إضاف  العامة لألمم املتحدة العام

 النحل ووزارة الزراعة والغابات واألغذية.
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 2016مليار دج سنة  1.682ر6 مليار دج مقابل  2.127بلغت عائدات الجباية النفطية املحصلة فعليا السنة املاضية 

مدير العالقات العامة باملديرية العامة للضرائب براهيم بن علي   لواجباملئة حسب ما صرح به  26ر4أي بارتفاع قدره 

 الكلية للميزانية حسب نفس املسؤول.  باملئة من العائدات 39ر2بلغت الجباية النفطية املحصلة  2017و خالل سنة .

أي ما  2016ر دج سنة مليا 3.076ر4  مقابل 2017مليار دج سنة  3.306أما موارد الجباية العادية املحصلة فقدرت ب

 للميزانية.  باملئة من االيرادات االجمالية 60ر8معادل 

 مليار دج. 2.200كان قد توقع جباية نفطية ب 2017يذكر أن قانون املالية ل

مليار دج  344ر8مليار دج مقابل   438ر6بلغت الجباية النفطية املحصلة  2018  و فبراير  و بخصوص شهري يناير

 باملئة.  48ر2أي بارتفاع ب 2017خالل نفس الفترة من 

مليار دج خالل نفس الفترة  476ر7  مقابل 2018مليار دج خالل يناير و فبراير  471ر5اية العادية و بلغ تحصيل الجب

 من السنة املاضية.

 مليار دج من موارد الجباية العادية للجماعات املحلية. 88و تم تخصيص 

 وات==عدة سن  مليار دج مبلغ مستحقات الجباية غير املحصلة من ادارة الضرائب منذ 2.000  == 

 2.000املسؤول انها تقدر ب  و حول مبلغ مستحقات الجباية غير املحصلة من ادارة الضرائب لحد االني اوضح نفس 

 مليار دج.

يشير  و التي -املستحقات غير املحصلة  و كان املدير العام للضرائب مصطفى زيكارة قد أوضح بهذا الخصوص ان "هذه

تي ال تتعلق بالتحصيالت السنوية ال -املرافقة لقوانين ضبط امليزانية  ريرهلها باستمرار مجلس املحاسبة في تقا

 االحيان".  توقعاتنا دائما بل بغرامات قضائية و ديون جبائية لشركات حلت منذ عقود في بعض  تتجاوز 

تهرب و ال السيما من خالل محاربة  و تسعى ادارة الضرائب حسب السيد بن علي الى تحصيل تدريجي لهذه املستحقات

 الغش الجبائيين.

معاقبتهم فيما بعد. هذه احدى   و قال املسؤول بهذا الخصوص :"تم اخطار جميع مصالحنا من أجل تقص ي املتهربين و

 على تثمين الجباية العادية".  املهام الرئيسية الدارة الضرائب التي تعمل اليوم

باملئة مقارنة  50ة النفطية بلغ الجباي  و حول املحاور الكبرى الستراتيجية ادارة الضرائب في هذا املجال في ظل تراجع 

الجباية العادية لتصبح املمول الرئيس ي مليزانية الدولة أوضح املسؤول ان   و سعي السلطات العمومية لتعزيز 2014ب

 يتعلق بعصرنة االدارة و توسيع الوعاء العقاري و تثمين الجباية املحلية.  االمر

الجبائي و تثمين الجباية املحلية"  الوعاء توسيعدون عصرنة طرق التسيير و و قال: "ال يمكننا زيادة الجباية العادية 

 بتقييم تطبيق هذه االجراءات التي تعد "التزاما" تجاه دافعي الضرائب.  مضيفا ان ادارة الضرائب تقوم سنويا

وسيع ين مناسبتين لتضريبت يعدان السكنو اعتبر في مجال توسيع الوعاء الضريبي ان الرسم العقاري و الرسم على 

 صيغها وزعت خالل السنوات االخيرة. بمختلف السكناتالتحصيل السيما و أن عددا كبيرا من 

سمحت برفع عدد دافعي  مراجعته انان توسيع مجال تطبيق الضريبة الجزافية املوحدة ضروري خاصة و  واضاف 

 مليون شخص. 1ر4الضرائب الخاضعين له الى 

وزارة الداخلية و الجماعات   الجارية حاليا من طرف باإلصالحاتاية املحلية ذكر املسؤول و بخصوص تثمين الجب

 الجباية املحلية "يتقدم بصفة ايجابية".  بإصالحاملحلية مضيفا ان مشروع القانون املتعلق 
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