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  الفتتاحيةا
 

 

 ة ويحدد الشروطالوزير األول يوقع مرسوما تنفيذيا يضبط العملي

 الشروق أونالين() !ال استيراد قبل دفع الضرائب وإثبات جودة السلع وبلد املنشأ

 يوما أخرى  15أشهر ويمكن تمديد آجاله لـ 6القرار املسبق" صالح لـ"

ع الوزير األول أحمد أويحيى،
ّ
 قرارا يتضمن تشديد شروط منح القرارات املسبقة من قبل مديرية الجمارك وقـ

املودعة في الطلب، ودفع كافة الرسوم  للمستوردين، وتتضمن هذه األخيرة إلزامية مطابقة املنشأ والجودة للسلع

 .استيراد والحقوق الجمركية، قبل أي عملية

الجمارك، وذلك قبل إجراء  وحسب مرسوم تنفيذي، حددت الحكومة كيفيات منح القرارات املسبقة من قبل إدارة

املتضمنة التصنيف التعريفي الجمركي قرارات تخص معلومات  عمليات الستيراد والتصدير، حيث تسمى القرارات

أر ” “أحول املنش قرارات تخص معلومات ملزمة“ى ، والقرارات املتضمنة منشأ البضائع تسم”تي س ي أر “تعريفية ملزمة 

 .”أر س يدي تي“اإلعفاء من الرسوم والحقوق فتسمى  ، أما القرارات املتضمنة إمكانية استفادة البضائع من”س ي أو

ءات يخص البضائع التي استوفت اإلجرا ويكون القرار املسبق امللزم بالنسبة ملصالح الجمارك تجاه حامل القرار، فيما

لقرار ا القرار، وبالنسبة لحامل القرار تجاه مصالح الجمارك ابتداء من تاريخ تبليغه لجمركية بعد تاريخ سريان مفعول ا

 .القرار عند انقضاء هذه اآلجال أشهر، ويمكن طلب تجديد 6بكل الوسائل، ويكون القرار املسبق صالحا لـ

تطابق ملزمة، أن البضائع املصرح بها ت خص معلومات تعريفيةولتطبيق القرار املسبق، فعلى حامله إثبات في حال كان ي

 في حال كان يتعلق بمعلومات ملزمة حول املنشأ أن البضائع املعنية والشروط مع تلك التي يتم وصفها في القرار، أما

 .املحددة لكتساب املنشأ مطابقة من كل النواحي للبضائع وللشروط موضع القرار

اإلعفاء من الحقوق والرسوم أن الشروط  لق بمعلومات ملزمة في مجال استفادة البضائع منوفي حال كان األمر يتع

 املديرية العامة للجمارك، أو مكتب الجمارك الذي يتبع له املقر الجتماعي مستوفاة، ويودع طلب القرار املسبق لدى

 .يوما 15 إلى أيام، ويمكن أن يمدد األجل 8ملقدم الطلب، وتعلم اإلدارة بقبوله في ظرف 

الستيراد املحتملة أو مودعا قبل  ولالستفادة من القرار املسبق، يجب أن يكون الطلب مطابقا لعملية التصدير أو 

حال قرار يخص معلومات تعريفية ملزمة، ومحررا في حال قرار ملزم  تسجيل التصريح الجمركي للبضائع ومحررا في

اإلعفاء من الحقوق  ل قرار ملزم حول إمكانية استفادة البضائع منحول املنشأ، أو محررا في حا يخص معلومات

 .تعيينها وتسميتها التجارية والرسوم وفق النموذج املحدد، ومتضمنا تعريف البضاعة حسب

ها املحددة، ويكون منشأ البضاعة أو تصنيف ويرفض إصدار قرار مسبق عندما ل يقدم طالبه معلومات تكميلية في اآلجال

البضاعة محل فحص بمناسبة الجمركة، وتبلغ مصالح الجمارك صاحب الطلب  الجهات القضائية أو تكون  محل طعن

 األحكام التعريفية أو  يوما مع توضيح سبب الرفض، وتلغى القرارات املسبقة عندما تصبح غير مالئمة مع 15خالل 

 .صاحبها تقديم طلب قرار مسبق جديد هذه الحال يطلب من اإلجراءات الجمركية أو إجراءات تجارية جديدة، وفي

إصدار القرار، وذلك في حالت خاصة،  يوما من 30ويمكن لصاحب الطلب، طلب إعادة النظر في القرار في أجل أقصاه 

ملعلوماتي ا العناصر عند اتخاذ القرار، مع العلم أنه تدرج القرارات املسبقة في النظام حينما ل يؤخذ بعين العتبار بعض

 .ركللجما
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 تشمل املخالفين للقانون واملتورطين في إغراق الجزائر بمواد غير صالحة لالستهالك

 )الشروق أونالين( قضائيا” شركات استيراد ـ استيراد“حملة ملالحقة 

 مالحقة قضائية تجاه املستوردين املخالفين للقوانين الذين تورطوا في 240 أشهر  6ارة التجارة في ظرف حررت وز 

ين لتعقب نشاط املتعاملين القتصادي محاولة إغراق الجزائر بمواد غير صالحة لالستهالك، ضمن حملة باشرتها الحكومة

 .لك الجزائري ولو على حساب املسته الذين بات هم بعضهم جني األموال فقط

 762.40للمعايير والتي قدرت قيمتها بـ ونشرت مصالح سعيد جالب، أرقاما عن السلع التي تم حجزها بسبب عدم مطابقة

 طنا 21.376سنتيم، باإلضافة إلى توقيف شحنة على مستوى الحدود بلغت كميتها  مليار  76مليون دج، أي ما يعادل 

 .محال تجاريا 1884مليون دج وغلق  7.396من املواد غير املطابقة بلغت قيمتها 

مليون  14.939استيراد لكمية بلغت  ملف 34.294وفيما يتعلق بمراقبة مطابقة املواد املستوردة تم القيام بدراسة 

طن بقيمة إجمالية قدرت  21.376التراب الوطني بلغت كميتها  شحنة لدخول  505طن ونتج عن ذلك رفض قبول 

 .املخالفين ملفا من املالحقات القضائية تجاه املستوردين 240ونتيجة لذلك تم تحرير  مليون دج، 7.396

التحليلية، نتج عن أخذ العينات ما مجموعه  ونقلت وكالة األنباء الجزائرية في برقية لها أمس، أنه في مجال املراقبة

 .باملائة 7.40طابقة قدرت بـأنها غير مطابقة مما يمثل نسبة غير م عينة تبين 602عينة من بينها  8140

التحاليل الفيزيائية والكيميائية كانت  عينة تم أخذها من أجل 4076ومن حيث نوعية التحاليل فقد اتضح أنه من بين 

 عينة من أجل التحاليل امليكروبية فقد 3929باملائة أما التحاليل الخاصة بـ 12.0منها غير مطابقة أي بنسبة  489

 .باملائة 12.0ا غير مطابقة أي بنسبة منها أنه 471أظهرت 

منها غير  31عينة من املنتجات الصناعية لسيما مواد البناء والتجهيزات الكهرومنزلية ولتضح إن  177كما تم أخذ 

 .مطابقة

، في حين تم 2017السداس ي من سنة  لذات 13.09باملائة مقابل  12.73أما من حيث نسبة املخالفات فقد سجلت 

 .منها غير مطابقة 31مواد البناء والتجهيزات الكهرومنزلية واتضح أن  نة من املنتجات الصناعية لسيماعي 177أخذ 

مليار دينار خالل السداس ي األول من  51.32 وكشفت وزارة التجارة أن قيمة املعامالت التجارية غير املفوترة بلغت حوالي

من  مخالفة وتحرير أكثر  79.067املراقبة، سمحت بتسجيل تدخال ملصالح  528.995الـ ، تم تسجيلها بعد2018سنة 

 .محضر 75.609

باملائة، وعدم امتالك  16.81على املراقبة  باملائة، والعتراض 44.16وتتعلق املخالفات أساسا بعدم وضع األسعار بنسبة 

تجاريا  محال  6.961اإلداري لـ مليار دينار، والغلق 4.06وباملقابل تم حجز سلع بقيمة  باملائة، 5.64سجل تجاري بنسبة 

 .ملختلف مخالفات القواعد التجارية لسيما عدم امتالك السجل التجاري 

 

 

 

 )الخبر أونالين(رسم إضافي على استيراد املنتجات النهائية

أعلن وزير التجارة، السعيد جالب، اليوم األربعاء بالجزائر العاصمة أن الرسم اإلضافي املؤقت الوقائي على عمليات  

   شهر سبتمبر القادم.  تطبيق بشكل محتمل مطلعاستيراد السلع النهائية املوجهة لالستهالك سيدخل حيز ال

وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء نادي مصدري املنتجات الفالحية، أوضح جالب أن دائرته الوزارية قد باشرت 

على مقترحاتها وتطلعاتها، وهذا قبل تطبيق الرسم اإلضافي املؤقت   لقاءات مع ممثلي مختلف الشعب من أجل الوقوف

   .2018أقره قانون املالية التكميلي لسنة   الذيالوقائي 
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واستطرد الوزير بقوله "لقد التقينا بممثلي الشعب الغذائية والبالستيكية والسيراميك واألملنيوم. وسنلتقي بحر هذا 

الكهرومنزلية والورق والكارتون وكذا الطماطم الصناعية من أجل تحضير   األسبوع ممثلين عن شعب األجهزة

  املنتجات التي ستخضع للرسم اإلضافي املؤقت وفق نسب يقترحها املتعاملون.  قائمة

    في املائة حسب تغطية السوق".  200في املائة حتى  30وانطالقا من هذا، ستقترح اللجنة املتخصصة نسبا تتراوح من 

ارية الوزير أنه وقع اختيار دائرته الوز   اإلجراء التنظيمي أوضحو بخصوص املعارضة التي أبداها بعض املتعاملين إزاء هذا 

هذه األخيرة تضم في آن واحد املنتجين و املستخدمين و تسمح بالقيام بتحديد   على املقاربة من خالل الفروع حيث أن

 للسلع غير املوجودة في السوق الوطنية.  سريع

أشار جالب أن الجزائر صدرت خالل   حية املحققة منذ بداية السنةوفي رده على سؤال يتعلق بصادرات املنتجات الفال 

 100مليون دولر أمريكي مضيفا أن هذا املبلغ يمكن أن يصل  52و  51بين    2018( األولى لسنة 05األشهر الخمسة )

 مليون دولر أمريكي بحلول نهاية السنة.

مليون دولر أمريكي في أفاق   600أو  500الحية إلى و حسب الوزير وضعت الحكومة هدف رفع صادرات املنتجات الف

2021/2020. 

 
 

ة خالل سبتمبر املقبل ترقية تصدير املنتجات الفالحية: اعداد مخطط عمل سيرفع الى الحكوم

 )واج( ()وزير

سيتم رفع مخطط عمل من شأنه اعطاء دفع غير مسبوق لترقية تصدير املنتجات الفالحية الى الحكومة خالل شهر 

 افاد به يوم األربعاء بالجزائر العاصمة وزير التجارة, سعيد جالب.  سبتمبر املقبل, حسبما

الفالحية, ان فوج العمل املتعدد   دي جزائري ملصدري املنتجاتو اوضح السيد جالب خالل لقاء مع اعضاء اول نا

اجراءات ترقية تصدير املنتجات الزراعية الذي تم تنصيبه اثر الجلسات   ( الذي يعنى بصياغة4القطاعات رقم اربعة )

داد حاليا الى اعاملنصرم, يسعى   املعقدة في شهر ابريل املاض ي و كذا اجتماع الحكومة لشهر مايو  للفالحة  الوطنية

 سبتمبر املقبل.  سيرفع الى الحكومة قبل نهاية شهر  مخطط عمل

تشكيل افواج يتناول كل واحد   و عن اهداف فريق العمل الذي عقد الى حد الن خمس اجتماعات, ذكر الوزير انه تم

الصندوق الخاص لترقية الصادرات مع التفكير في استحداث منحة   ة صياغةمنها محور من املحاور التي تدور حول اعاد

ي الساري الستثمار الفالح  اعداد بطاقية املنتجات الفالحية و جدول النتاج و الذي سيتم اثراؤه ببرنامج  التصدير و كذا

 باإلضافة الى تدعيم الجانب اللوجستيكي.

املعارض و الصالونات في الخارج و   لى ايجاد سبل تعزيز املرافقة خاللع -حسب ذات املسؤول  -كما تعمل الفواج 

املكلفة بتفعيل برنامج التظاهرات القتصادية على املستوى الدولي و كذا   سيتم في هذا الطار تنصيب اللجنة الوطنية

 انب اعداد الدليل العملي املعتمدج  الطار املنظم ملنح الرخص ملصدري املنتجات الفالحية و هو قيد العداد, الى  اعداد

 العداد.  ملصدر املنتجات الفالحية الذي هو ايضا قيد

لعملية تصدير املنتجات  املنظمة اللوائحو من واجبات الفواج ايضا اطالق منصة معلومات رقمية حول الجراءات و 

جات ات الوطنية في ميدان مخابر تحليل املنتالتصدير و كذا تعزيز القدر   الفالحية و تعزيز تسهيالت عمليات الصرف عند

 الفالحية.
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ها الوطنية الفالحية و ولوج املنتجات لتصديرو اكد السيد جالب ان كل الظروف سيتم توفيرها من اجل انطالق فعلي 

مع  ن على تكوين شبكة من املخابر لتسهيل عملية العتماد و كذا التعاو   حيث تعمل الحكومة الجنبية،الى السواق 

 الشؤون الخارجية ملرافقة القائمين على التصدير على مستوى البلد املضيف.  وزارة

 

 االقتصاد لتطوير  لها األولوية منح إلى يدعو  مسدور 

 )املحور اليومي(للشركات الوطنية مقلقال تذبذب أسعار الدينار يعكس واقعا

 انهيار أسعار الدينار أمام العمالت األجنبية، يظهر جليا على املؤسسات أكد الخبير القتصادي فارس مسدور أن استمرار 

 تعرفها التي التذبذبات أن إلى محليا، مشيرا القتصادية الخاصة التي تعتمد على استيراد املادة األولية بغرض التصنيع

النسبة مقلقال ب واألورو ترصد واقعامقابل ارتفاع العمالت األجنبية على غرار الدولر  الوطنية السوق  في الدينار  أسعار 

 .للشركات القتصادية املنتجة

 أنه مع استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام العمالت األجنبية، يظهر جليا ، املحور اليومي  أوضح مسدور في اتصال لـ  

ة املنتجة التي تستورد املواد األولية من جه التأثر على القتصاد الوطني من جهة وتأثر املؤسسات القتصادية الخاصة

 ترصد واألورو الدينار في السوق الوطنية وارتفاع العمالت األجنبية على غرار الدولر  إن تذبذبات أسعار   أخرى، قائال

كن أن ماملواد األولية لغرض التصنيع، واملشكلة من امل تستورد التي املنتجة القتصادية للشركات بالنسبة مقلقال  واقعا

اإلجراءات  وقال املتحدث إن الشركات الخاصة املنتجة لم تتخلص كذلك من حزمة . النهائية تؤثر على األسعار 

نح املستثمرين، والتحيز الفاضح للمؤسسات األجنبية في م البيروقراطية والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها العديد من

ر بذهنية القتصاد املوجه، في حين أن جميعاإلدارة الجزائرية ما زا الصفقات، مؤكدا أن
ّ
اد الدول تعمل باقتص لت تفك

منح األولوية لهذه املؤسسات لتطوير القتصادي الوطني  السوق. في السياق ذاته، دعا الخبير القتصادي إلى ضرورة

أخرى، أفاد  من جهة . الحلول لتطوير القتصاد الوطني يكمن في تشجيع املؤسسات القتصادية إن البحث عن  قائال

ارتفاع نسبة التضخم؛ األمر الذي سيؤثر على  في أساس ي بشكل سيساهم الدينار  قيمة انخفاض فارس مسدور بأن

أسعار البترول  تواصل تذبذب  الجزائري خاصة ذوي الدخل املحدود، قائال في الوقت ذاته إن املستوى املعيش ي للمواطن

 وأرجع هذا النخفاض إلى هشاشة القتصاد الوطني املبني ، زلزال  الدينار سيحدثانفي األسواق العاملية وانخفاض قيمة 

الدينار من أجل  النفط، على حد قوله. كما لم يستبعد محدثنا اتجاه الحكومة إلى خفض قيمة أساسا على مداخيل

اء عدة عمومية، في حين لهذا اإلجر إيرادات إضافية للخزينة ال رفع الجباية البترولية التي تتحدد بالدولر بهدف تحقيق

 .القتصاد، على غرار التضخم وتدني املستوى املعيش ي آثار سلبية على

 

 

 بنوك ومالية/تأمينات 
 :عبد القادر بن مسعود

 )الشروق اونالين( بنكا لتمويل املشاريع السياحية 11التعاقد مع 

التي  سياحيةبنكا جزائريا لتمويل املشاريع ال 11مسعود، األربعاء، عن التعاقد مع  كشف وزير السياحة عبد القادر بن

مختلف املستثمرين من الجانب املالي للدفع  انطلقت أو هي في طور اإلنجاز، خاصة املشاريع الحموية وهذا ملرافقة

ختلف م الذي أعلن عن تنصيب خلية على مستوى الوزارة ملتابعة –حسب الوزير  –األمام  بعجلة التنمية السياحية إلى
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 .شهر سبتمبر القادم تشرع في عملها التفقدي والتفتيش ياملشاريع السياحية عبر الوطن على أن 

ضمن تعليمات رئيس الجمهورية عبد  وذكر بن مسعود خالل زيارته ولية عين تموشنت، أّن استراتيجية قطاعه تدخل

التحديات لستقطاب اكبر عدد ممكن من السياح، خاصة وأّن الجزائر  العزيز بوتفليقة الرامية إلى مجابهة مختلف

 .بمقومات طبيعية به تتمتعحس
 

 

 )واج( 2017مليار دج في  2,5الشركة الجزائرية للتأمينات تحقق أرباحا تبلغ 

مليار دج في  2,3مقابل  2017مليار دج في العام املنصرم  2,5حققت الشركة الجزائرية للتأمينات )كات( أرباحا بلغت 

 باملائة حسبما أفاد به بيان للشركة. 7قدرها   بزيادة 2016

 .2016بعام   باملائة مقارنة 2,3بزيادة  2017مليار دج في  23ويقدر رقم أعمال الشركة ب

مليار دج ما  13,4  من قبل الشركة  2017وفيما يتعلق بإدارة ملفات التأمين بلغت قيمة التعويضات املدفوعة في عام 

 ملف تمت معالجته. 173.590يمثل 

مليار دينار  133,53مقابل  2017في   مليار دج 138,31يذكر أن سوق التأمين في الجزائر حقق إجمال رقم اعمال بقيمة 

 للمجلس 3,6)+  2016في عام 
ً
 الوطني للتأمينات.  باملائة( وفقا

 88مليار دج ) 121,62حيث بلغت   األسد من رقم اعمال القطاعيواستحوذت إيرادات التأمين على الضرار على حصة 

 .2016في عام   مليار دج 119,2باملائة من اإلجمالي( مقارنة بـ 

مليار  11,46مليار دج مقابل  13من   باملائة إلى ما يقرب 13أما بالنسبة للتأمين على الشخاص فقد ارتفعت بنسبة 

 دج.

التأمين على السيارات حقق   فس البيانات انتظهر ن  وبخصوص توزع رقم األعمال على أفرع التأمين على الضرار

 من مجموع رقم العمال.  باملائة 54مليار دج أي ما يقرب من  65,3ايرادات ب 

من إجمالي قيمة أعمال قطاع   باملائة 74وحول حصص السوق استحوذت شركات التأمين العمومية على ما يقرب من 

مليار  43بحوالي  28تليها شركات القطاع الخاص التي يبلغ عددها مليار دج  90,26التأمينات حيث وصلت إلى حوالي 

 باملائة(. 2ماليير دج )ارتفاع ب 3باملائة( ثم الشركات املختلطة ب   24دج )ارتفاع ب

 2017مليار دج في عام  64,8القطاع   من جهة أخرىي بلغ إجمالي قيمة ملفات التامين التي تمت تسويتها من قبل شركات

باملائة( بينما بلغت قيمة مخزون امللفات التي تنتظر التعويض في نهاية   2,3)+  2016مليار دج في عام  63,4مقابل 

 .2016باملائة مقارنة بعام  10,4مليار دج بزيادة  78,5املاض ي   العام

 62يقرب من  ماعلى الضرار بلغت   وتشير البيانات إلى ان قيمة التعويضات التي صرفتها الشركات فيما يخص التأمين

 (.2016بعام   باملائة مقارنة 2)+  2017مليار دينار في عام 

باملائة منها في  63,3ماليير دج  3حوالي   بالنسبة للتأمين على الشخاص بلغت قيمة ملفات التأمين التي تمت تسويتها

 وفاة.باملائة في فرع التامين على الحياة وال 18,6  فرع الحماية والتأمين الجتماعي و
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 تعاون وشراكة
للجنة املشتركة الجزائرية املوريتانية للتعاون الجمركي تبحث اجراءات فتح معبر حدودي بري بين 

 الوطنية( اإلذاعة)البلدين
 

في أشغال اللجنة املشتركة الجزائرية املوريتانية  يشارك املدير العام للجمارك الجزائرية فاروق بحمادي، هذا األربعاء، 

إطار تجسيد اتفاق التعاون املبرم بين الحكومة الجزائرية والحكومة املوريتانية   للتعاون الجمركي، املنعقدة بنواكشط، في

 .  75نشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي املشترك بالنقطة املتعلق بإ

ة الثاني على التوالي بالعاصمة املوريتاني لليوم  وتبحث اللجنة املشتركة الجزائرية املوريتانية للتعاون الجمركي 

 .75نواكشوط، إجراءات إنشاء مركز حدودي بين البلدين عند النقطة الحدودية 

ذاعة الجزائر الدولية، أكد املحلل السياس ي محمد طاييي أن هذا املركز من شأنه تأمين الشريط الحدودي وفي تصريح إل 

 وتسهيل حركة األشخاص والبضائع، وتكثيف التبادلت التجارية بين البلدين.

نة لحة الساكوأبرز املتحدث ذاته دور هذا املركز في تسهيل حركة األشخاص و البضائع، داعيا إلى ضرورة تقديم مص

 املحلية بغض النظر عن الختالفات الجيوسياسية.

كما اشارت الجمارك الجزائرية في بيان لها الى أن هذا املشروع يتماش ى وتوصيات املنظمة العاملية للجمارك املتعلقة 

 باملراقبة املنسقة للحدود.
 

 

 إلعادة بعث أنشطة التنقيب وتطوير املنطقة

 (لشروق أونالينا) اإليطالي إلنجاز محور الغاز ” إيني“شراكة بين سوناطراك ومجمع 

ع الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك عبد املومن ولد قدور 
ّ
وممثل املجمع اليطالي ايني، كالوديو ديسكالزي في  وقـ

 .وض بركين إلنجاز محور الغازشراكتهما والتعاون على مستوى ح ميالن اتفاقا لتعزيز 

التعاون بين الشركتين على مستوى  وتمثل هذه التفاقية التي تم توقيعها أول أمس، مرحلة إضافية من أجل تعزيز 

 .، لغرض إنجاز محور الغاز في املنطقة405كتلة  MLE و 403كتلة BRN حوض بركين بالتوافق مع املنشآت املوجودة في

أفريل  في إطار مذكرة التفاهم املوقعة في فالتفاق املبرم بين الطرفين يندرج” سونطراك“شركة وحسب ما أفاد به بيان ل

عث ب العلمية والتقنية لسوناطراك بوهران، حيث يهدف إلى تحقيق برنامج طموح إلعادة الفارط بمناسبة انعقاد األيام

، بالتناسق مع تلك التي ستنجز مستقبال أنشطة التنقيب وتطوير املنطقة، وهذا من خالل تحسين الهياكل املوجودة
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 MLE مع مرافق (assets de BRN) والسيت (fast-track) يتواصل فيه بسرعة كلم 180واملتمثلة في وضع خط بطول 

 .ستصبح محور غاز في حوض بركين التي

تتماش ى والتطورات الحاصلة في  2018/2019على شروط تجارية للعام ” إيني”تفقت سونطراك ووفي سياق متصل، ا

تعزيز التعاون في قطاع البتروكيماء والطاقات املتجددة وكذا فرص التعاون  سوق الغاز العاملية، كما اتفقتا أيضا على

 .املستوى الدولي على

تقييم تمديد اإلمداد بالغاز إلى ما بعد  اء مفاوضات تجارية بهدفعلى إجر ” إيني“وكشفت ذات الشركة عن املوافقة مع 

ي إطار ف تعاونهما وشراكتهما، واعتبر في السياق ممثل ايني هذه التفاقية خطوة لألمام في إطار تعزيز  2019فترة العقد في 

طرف إيني حول عقود اإلمداد وإعادة التفاوض من  في الجزائر، (upstream) املسار اإلستراتيجي لتوسيع أنشطة ابستريم

ختلف م تبرز أيضا التعاون القوي بين سوناطراك وإيني الذي تطور في –حسبه  –أنها  بالغاز على املدى الطويل، كما

 .في إطار الطاقات املتجددة املجالت، من الستكشاف إلى تنمية مشاريع جديد في مجال الغاز، وأيضا

 
 

 

 ()واج سفيراسبانيامحور محادثات بين السيد قيطوني و سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة 

اس اسبانيا بالجزائر, السيد سنتياقو كاباناستقبل وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم األربعاء بالجزائر سفير 

 الذي تطرق معه الى سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة, حسبما افاد به بيان للوزارة.  انسورينا و

وصفاها "بالجيدة و القديمة" مع   و استعرضا الطرفان عالقات التعاون الجزائرية السبانية في مجال الطاقة و التي

 زيزها.تع  الحديث عن افاق

 في املجال الطاقوي.  لنوعية العالقات مع اسبانيا  عن رضاه  قيتوني  و بهذه املناسبة , عبر السيد

 و الطاقات املتجددة و تحلية  املحروقات  بين البلدين في مجالت  لتعزيز العالقات  قطاعه  الوزير على ارادة  كما اكد

 مياه البحر.

   املناقصتين اللتين سيتم اطالقهما قريبا.    سسات السبانية للمشاركة بقوة فيو في هذا الطار, دعا الوزير املؤ 

 الطارف و زرالدة.   و تتعلق املناقصة الولى بإنجاز وحدتين لتحلية مياه البحر في كل من وليتي

 وئية .باستعمال اللواح الض  ميغاواط من الطاقة املتجددة 150  بإنتاج  اما املناقصة الثانية فتتعلق

 الجزائرية و الشركات السبانية لنجاز   بين املؤسسات  بهذا الخصوص , تطرق السيد قيطوني الى امكانية الشراكة  و

 هذه املشاريع.

بفعالية من اجل تعزيز الروابط و    من جهته, عبر سفير اسبانيا عن ارادة الحكومة الجديدة لبالده للتجاوب و العمل

 مجال الطاقة.  امليادين و خاصة في  بين البلدين في جميع العالقات الستراتيجية

الشراكة و التعاون بين املؤسسات   عن رضاه على عالقات  الديبلوماسية السبانية في الجزائر  ممثل  اعرب  كما

 الجزائرية و السبانية في القطاع الطاقوي.

 مجالت املحروقات و الكهرباء و الطاقات  في الجزائر في  ارالشركات السبانية بالستثم  على اهتمام  من جانب اخر , اكد

 املتجددة.

 الثنائية.تعزيز العالقات    و تنفيد الجراءات املوص ى بها بهدف متابعة اليةو اتفقا الطرفان على وضع 
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 تجارة  
 

منظمة حماية املستهلك تدعو وزارة السكن الى إلزام وكالة "عدل" واملؤسسة الوطنية للترقية 

 )واج( ارية بتحرير عقود اكتتابالعق

وزير السكن والعمران واملدينة عبد الوحيد طمار إلى الزام  ومحيطه املستهلكدعت املنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد 

عقود  بتحرير  «enpiلتحسين السكن وتطويره "عدل" واملؤسسة الوطنية للترقية العقارية " الوطنية الوكالةكل من 

 كتتبين كفيلة بحف  حقوقهم.اكتتاب أولية مع امل

"التجاوزات" املسجلة على مستوى   وأوضح رئيس املنظمة السيد زبدي مصطف ي خالل ندوة صحفية بالجزائر أن

اين شرعت في الجراءات لرفع دعوى   لحماية حقوق املكتتبين  الوكالتين دفعت باملنظمة الى التوجه نحو القضاء

 وميتين.املؤسستين العم  قضائية ضد هاتين

كتتاب الولي تتعلق بال املكتتبين حقوق وناشد السيد زبدي وزير السكن للزام املؤسستين بعدة اجراءات كفيلة بحف  

الواحد واحترام ترتيب املكتتبين في توزيع السكنات وكذا سنة ايداع   والتحديد النهائي لسعر املتر املربع للسكن

 الكتتاب والغرامة املفروضة عند التنازل عن السكن.  تملفا

ن اللجوء الى القضاء و يلزم هاتي يجنبنا انوأضاف رئيس املنظمة قائال:" نطلب من وزير السكن بما انه املسؤول الول 

 السكنات التي ستباع للمواطن". تفاصيل كلاملؤسستين بإعداد عقود اكتتاب تحمل 

العمومي"أل.بي.بي"ي قال   وتحدث رئيس املنظمة عن خروقات مست صيغتي البيع باليجار "عدل" والسكن الترقوي 

 انها الحقت اضرارا بالغة باملواطنين املسجلين.

ين ومنه الى القضاء ملتابعة الوكالت للتوجه السكناتودعا املتحدث املواطنين الذين تعرضوا الى اضرار بسبب سوء انجاز 

 أو في مواد البناء املستعملة. النجاز  فياملقاولت املسؤولة عن الغش 

 

 :املنظمة الجزائرية للمستهلكين تصعد من لهجتها

 الشروق أونالين()  !على كل سكن مغشوش” عدل“سنقاض ي 

 نطالب وزارة الفالحة بالكشف عن املكمل الغذائي املتسبب في تعفن األضاحي

 باملائة من أنواع املارغارين في األسواق تشكل خطر على الصحة 60
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 لعقاريةا اءات الضرورية ملقاضاة شركة الترقيةوإرشاد املستهلك شروعها بإتباع اإلجر  أعلنت املنظمة الوطنية لحماية

ENPI املكلفة ببناء سكنات lpp  التي يشتملها برنامجهما وغياب عقود اكتتاب  ، نظرا للخروقات الكبيرة”عدل“وشركة

 .هذه الصيغ ضحية الزيادات في األسعار في كل مرة أولية، مما يجعل املستفيد من

رقوي بعض املستفيدين من سكنات الت كشفت املنظمة خالل ندوة صحفية عقدتها أمس، باملركز الثقافي لبلوزداد، بأن

 موعد تسلمها فخالل ساعات قليلة من فتح حسابين إلكترونيين تلقوا آلف ، ل يعرفون مكانها ول ”عدل”و lpp العمومي

لجوئهم للطعن في حال وجود أي  توقيع على وثائق تؤكد عدمالشكاوي من مواطنين، بعضهم اعترفوا باضطرارهم لل

 .عيب في السكن

مة وتحدث املستشار القانوني للمنظ وحث زبدي املواطنين الذين يعانون من نقائص في السكنات على اللجوء للقضاء،

لنص ل مرة، مستغلين اغياب عقود الكتتاب األولية فترتفع األسعار في ك جمال تواتي عن اآلثار السلبية الناجمة عن

مليون سنتيم في  15مالية قدرها  يحدد األسعار حسب التكلفة النهائية، مستغربا إجبار املستفيد على دفع غرامة الذي

 .حال تنازله عن سكن الترقوي العمومي

 تحذر من خطر املكمالت الغذائية على لحوم األضاحي” أبوس“

 نية ملربي املواش ي لستعمال العلف السليم والغير ممزوج لتقديمه لألغنامالوط بدعوة الفيدرالية” أبوس“أشادت منظمة 

املاضية، وبعد تسجيل الحوادث املتكررة  شهرا كامال قبيل عيد األضحى، وأوضحت املنظمة تشكيلهم خالل السنوات

ديد الة لم وقع للعالفالحة لم تتجاوب معهم، حيث ملسوا استخفافا وعدم مب لجنة ملتابعة تعفن األضاحي لكن وزارة

ي املكمل الغذائي املستورد املتسبب ف العائالت الجزائرية، وخير دليل على ذلك تكتمها على نتائج التحاليل واسم من

 .بدرجات الحرارة التعفن ومحاولتهم التهرب بربط األمر 

في تعفن اللحوم، محمال  غذائية ورجح زبدي وجود عالقة بين خلطة تسمين املواش ي التي تباع واملكونة من مكمالت

وتساءل املتحدث عن نتائج التحاليل السابقة معتبرا األمر مشكل صحة  التجار الباحثين عن الربح السريع املسؤولية،

فادي املواطنين واملربين بضرورة ت وفصل املتحدث في العوامل الرئيسية التي تمنع املوالين نصحت املنظمة .حيوانية

 .األضحى وتجنب أعالف الدواجن والبتعاد عن التلقيح إل عند الضرورة ة شهر قبيل عيداملكمالت الغذائية ملد

 باملائة من أنواع املارغارين في األسواق تشكل خطر على الصحة 60

 املحتوية على كميات كبيرة من الدهون ” املارغرين“املستهلك من بعض أنواع  حذرت املنظمة الوطنية لحماية وإرشاد

حيث تعرضهم لرتفاع مستوى  و املتحولة، والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة وسالمة مستهلكيها،التقابلية أ

إرتفاع ضغط الدم الفجائي، تشنج الشرايين، السكري، حص ى املرارة،  الكوليسترول الضار في الجسم، السمنة املفرطة،

باملائة من الكتلة اإلجمالية، فيما  2سبتها ب الكبد. ونظرا لهذه املخاطر الكبرى قامت الدول الغربية بتحديد ن أمراض

 أنواع مارغرين شهيرة في السوق املحلية، توصل 7محليا، فمن خالل تحليل  تغيب هذه املعايير في املنتجات املصنعة

ية العالمات يلتزم بكمية الدهون التقابل فقط من هذه 3املخبر الفرنس ي الذي استعانت به املنظمة إلى نتيجة مفادها أن 

 .في عالمة أخرى  13,70في إحدى العالمات و 16,08فيما وصلت نسبتها  املحددة من قبل الشركات الغربية،
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باملائة، حسب ما أعلنتة اليوم الربعاء وزيرة  55,88، 2018بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة يونيو 

 بموقع التواصل الجتماعي فيسبوك وتويتر.التربية الوطنية على حسابها الرسمي 

باملائة، حيث سجلت شعبة  55,88، بلغت  2018وأوضحت الوزيرة أن "نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة 

باملائة مشيرة إلى أنه بإمكان كل مترشح الطالع على نتائج البكالوريا عن طريق النظام  78ر61الرياضيات أعلى نسبة ب

،  http://bac.onec.dz  لوماتي لوزارة التربية الوطنية وذلك على موقع الديوان الوطني لالمتحانات و املسابقاتاملع

# (، وكذلك عن طريق التصال على 567وبواسطة الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف النقال بالتصال بالرقم )*

 " .2018وليو ي 19مستوى املؤسسات التربوية وذلك ابتداء من يوم الخميس 

 2018امتحان شهادة البكالوريا دورة   سيتم اإلعالن عن نتائجقد أكدت أمس الثالثاء أنه وكانت السيدة بن غبريت 

 ". http://bac.onec.dzاملوقع   على( 20:00يوم غد الخميس على الساعة )

باملائة   40مترشح من بينهم  709.448يونيو  25و  20الوريا في الفترة املمتدة ما بين وبلغ عدد التالميذ الذين اجتازوا البك

 مترشح من ذوي الحتياجات الخاصة. 400أحرار و 

 باملائة. 56,07و كانت نسبة النجاح في هذا المتحان السنة املاضية بلغت
 

http://www.aps.dz/ar/algerie/58764-2018-07-17-12-24-00
http://www.aps.dz/ar/algerie/58764-2018-07-17-12-24-00

