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  الفتتاحيةا
 )واج(أكتوبر املقبل 7إلى  5منتدى رؤساء املؤسسات ينظم جامعته الصيفية الرابعة بالوادي من 

أكتوبر املقبل بوالية الوادي،  7إلى  5يعتزم منتدى رؤساء املؤسسات تنظيم الطبعة الرابعة لجامعته الصيفية من 

 حسبما أفاد به يوم األربعاء بيان لهذه املنظمة.

وسيتم تنظيم هذه التظاهرة تحت شعار: "مؤسسة ذكية من أجل اقتصاد جديد"، وهو موضوع "فرض نفسه، بالنظر 

 إلى الرهانات املتعلقة بتحول االقتصاد الوطني"، حسب نفس املصدر.

ساء املؤسسات أنه في هذا السياق الخاص، بدأت الشركة الجزائرية في البروز "كقوة دافعة" و جاء في بيان منتدى رؤ 

مساهمة املؤسسات في جهود خلق الثروة تتأكد اليوم أكثر فأكثر   في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد، معتبرا أن

 في القطاعات خارج املحروقات.

ظل التحدي األكبر في البيئة العاملية الحالية حيث يعتمد بقاء املؤسسة على قدرتها غير أن "املعركة من أجل التنافسية ت

على االبتكار"، يضيف بيان املنظمة التي ترى بأن دور املؤسسة ينبغي أن يكون مهيمنا ومستداما، باالعتماد أكثر على 

 ويع االقتصاد الوطني الذي شرعت فيهامواردها الخاصة لإلنتاج والتصدير واالبتكار وبالتالي تكون حافزا ملسار تن

 السلطات العامة.

"هذا هو التحدي الرئيس ي اآلن ومستقبال بالنسبة للمؤسسة الوطنية قصد رفع اقتصادنا إلى مرتبة االقتصادات 

 ةالصاعدة، القادرة على مواجهة الظواهر املربكة التي تتولد من تقلبات األسواق، ال سيما سوق النفط "، تقول املنظم

 في بيانها.

من خالل العمل على خلق   و حسب منتدى رؤساء املؤسسات فانه و أمام انهيار أسعار املحروقات فان تحقيق التقدم

 موارد جديدة للنمو مبنية على الجهد املنتج و التنافسية بين املؤسسات االقتصادية مرهون بتوفر عدة شروط .

كفء و متأقلم دوما، في حين أن نشاط املؤسسات تجاه مواردها  و يتمثل الشرط األول في امتالك رأسمال بشري 

البشرية يبقى في الكثير من األحيان الحلقة األضعف إلستراتيجيتها التنموية عندما تكون ببساطة غير متأقلمة وتجاوزها 

 الزمن.

التسيير املحكم و  أما الشرط الثاني فهو مرتبط بالتكنولوجيات الحديثة والتي تعد جهازا مهما في التنظيم و 

بإنشاء و   للمؤسسة، يضيف املنتدى الذي شدد على "ضرورة مرافقة الحركية الجديدة من خالل السماح  الناجع

 تطوير املؤسسات الناشئة" .

بالنسبة للشرط الثالث فيتعلق بتوفير مناخ مناسب من اجل تطوير إمكانات نمو املؤسسات الناشئة التي يمكن لبعضها 

 ؤسسات اقتصادية رائدة في املستقبل.أن تصبح م

و في هذا اإلطار، أنشأ املنتدى فضاء الستقبال ومرافقة الشباب الذين يحملون مشاريع لتطوير تصورات مبتكرة و 

 إنشاء مؤسسات من اجل دمقرطة استعمالها لدى املستخدمين سواء منهم املتعاملين االقتصاديين أو عموم املواطنين.

 بع فيتمثل في إرساء سياسة تنمية محلية التي تسمح بخلق ديناميكية اقليمية.و أما الشرط الرا

 كما تطرق منتدى رؤساء املؤسسات للطاقات املتجددة و التي تعد شرطا اساسيا لتحقيق االنتقال الطاقوي.

امة و اقل و بعد أن ذكر أن الدول تعيد النظر في مزيجها الطاقوي بغية استغالل مصادر جديدة و نظيفة و مستد

اعتبر املنتدى أن الجزائر كانت في وضعية مواتية تسمح لها بأن تصبح مورد عالمي للطاقة الشمسية بعد أن   كلفة،

 كانت منقب و مستغل و مصدر للمحروقات.

"هذه هي الشروط التي تسمح للمؤسسة أن تلعب دورها في بناء اقتصاد قوي و مستدام ليحوز على مكانة في اقتصاد 

 ة" يضيف بيان املنتدى .العومل
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و على صعيد أخر، سيتم عرض خالل الطبعة الرابعة للجامعة الصيفية للمنتدى أهم عناصر مخطط العمل و كذا 

تطلعات املنتدى للعب دورا محوريا بهدف تحقيق االندماج و "املساهمة في اإلصالحات الهيكلية التي تسعى إلى بناء 

 اقتصاد وطني مستدام".

الجامعة الصيفية فرصة للقيام بتقييم ذاتي ملا تم انجازه من اجل تدعيم املكتسبات و سد النقائص من كما ستشكل 

 اجل رفع التحديات.

 

 دولة 109عارض من  7200بحضور 

 )الشروق أونالين(شركة جزائرية تطلب املشاركة في الصالون الدولي لألغذية بباريس  64

 

أكتوبر املقبل بباريس،  25إلى  21، املزمع تنظيمه من ”سيال“لدولي لألغذية شركة جزائرية على الصالون ا 64تراهن 

من أجل تغيير الصورة املشوهة التي طالت املنتوجات الجزائرية املصدرة إلى الخارج، والتي تلقت في األشهر األخيرة ضربة 

 .موجعة، بحجة عدم مراعاتها للمعايير الدولية في التغليف والتخزين وغيرها

قطاعا ويتربع على  21تظر تسجيل مشاركة جزائرية قوية، في هذا الصالون املنهي األكبر في العالم، حيث يشمل وين

وفد  125دولة، فضال عن مشاركة  109عارض من  7200دولة و  194ألف زائر من  160هكتارا ويجمع  27مساحة 

 .رسمي

جزائر، في ندوة صحفية، أن الشركة الجزائرية للمعارض وأوضح نبيل باي بومزراق، املسؤول عن الترويج للمعرض في ال

رف تلقت طلبات معتبرة من ط” سيال بباريس“، وهي الجهة املنظمة للجناح الجزائري في صالون ”صافكس“والتصدير 

طلبا قدمتها شركات مختصة  64الشركات الجزائرية من أجل املشاركة في هذا الصالون، حيث بلغ عدد طلبات املشاركة 

إنتاج الفواكه والخضر واملواد الغذائية واملنتجات املسكرة والحلويات والبسكويت وكذا صناعة الخبز، مشيرا إلى أن  في

 .املشاركة الجزائرية شهدت ارتفاعا خالل هذه السنة

دي عارضا في هذا الحدث االقتصا 20، مثل الجزائر 2016وأضاف املتحدث أنه خالل الطبعة األخيرة املقامة في عام 

 .زائر منهي وطني 700الهام بالعاصمة الفرنسية الذي حضره ما ال يقل عن 

، الحدث الزراعي الغذائي الرئيس ي في هذا املجال ”سيال“واعتبر نبيل باي بومزراق، الصالون الدولي لألغذية بباريس 

 ”مةفرصة مه“ا املوعد يشكل ، مضيفا أن هذ”ومنصة للتبادل ومقياسا لالتجاهات العاملية في مجال األغذية الزراعية

 .للشركات الجزائرية للبحث عن أسواق جديدة على الصعيد الدولي

 .”سيال“باملائة من النفقات املتعلقة باملشاركة في معرض  80وفي إطار دعمها للتصدير تقوم الدولة بتغطية 

وا في ظل ارتفاع عدد سكان العالم وأشار بومزراق إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت يشهد فيه سوق الغذاء العالمي نم

وفقا  2050باملائة في آفاق  70إلى  60باملائة وكذا الطلب على الغذاء الذي سيزيد من جهته بـ  30الذين يتوقع نموهم بـ 

 .لعدة دراسات دولية متخصصة
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 ج()واملتابعة اتفاق التخفيض األحد القادم بالجزائر  10بترول: عقد االجتماع الوزاري ال

للجنة الوزارية املشتركة املكلفة بمتابعة اتفاق خفض إنتاج البترول  10يعقد يوم األحد القادم بالجزائر االجتماع ال

 لبلدان منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبيب( و البلدان خارج منظمة األوبيب.

 30لألوبيب املنعقدة يوم  171زارية الو تم تأسيس منظمة البلدان املصدرة للبترول خارج االوبيب خالل الندوة الو 

 بفيينا. 2016ديسمبر  10خارج األوبيب املنعقد يوم -و من طرف االجتماع الوزاري املشترك أوبيب 2016نوفمبر 

قررت البلدان األعضاء في هذه  2016للندوة الوزارية لألوبيب في سبتمبر  170و خالل انعقاد االجتماع غير العادي ال

مليون برميل يوميا و إنشاء لجنة رفيعة املستوى تترأسها الجزائر  33و  32ر5إنتاجها بحصة تتراوح ما بين  املنظمة تعديل

 بهدف إعداد التفاصيل الخاصة بهذا االتفاق.

للندوة الوزارية  171و تم تحديد هذه التفاصيل ضمن اقتراح جزائري تمت املصادقة عليه خالل االجتماع العادي ال

 بفيينا. 2016قد شهر نوفمبر لألوبيب املنع

كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع البلدان غير األعضاء في املنظمة و قد أفضت هذه املحادثات إلى التوقيع على 

 . 2016اتفاق التعاون بين البلدان األعضاء في األوبيب و البلدان غير األعضاء املشاركة في اجتماع ديسمبر 

 2017مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح من شهر يناير  1ر2ليص إنتاجها البترولي بحوالي و قررت منظمة األوبيب تق

 برميل يوميا. 600000بلدا غير عضو وافقوا على تقليص عرضهم ب  11لتتبعها بعد ذلك 

 . 2018لصالح برميل البترول إلى غاية نهاية  تمديد تسقيف إنتاجهاو بعد مرور سنة، قررت املنظمة و شركائها 

و تتكفل منظمة البلدان غير األعضاء في األوبيب بالسهر على تحقيق أهداف اإلعالن حول التعاون بفضل تطبيق 

 عالن.تعديالت إرادية إلنتاج البترول لبلدان االوبيب و خارج االوبيب املوقعة على هذا اإل 

 كما تسهل هذه اللجنة أيضا تبادل التحاليل و اآلفاق املشتركة مما يعطي اسهاما ثمينا لتقييم مسار املطابقة.

مناصفة كل من وزير البترول السعودي و نظيره الروس ي،    و تضم منظمة البلدان غير األعضاء في األوبيب التي يرأسها 

العربية السعودية و الكويت و فينزويال( و بلدين غير عضوين )روسيا و سلطنة  أربعة بلدان أعضاء في األوبيب )الجزائر و 

 عمان(.

 العمل على إبقاء توازن السوق   

 للنفط األعضاء  وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني قد أوضح مؤخرا أن الطبعة العاشرة الجتماع البلدان املصدرة 

وق النفط الدولي والعمل على إبقاء توازنها"، مشيرا إلى أن هذا وغير األعضاء في األوبيب "ستسمح بمعرفة وضعية س

 االجتماع سيتوج ب"قرارات موحدة".

باملائة قد قررت في  150وكانت منظمة االوبيب التي تجاوزت أهداف االتفاق بمستويات مطابقة قياسية فاقت أحيانا 

 757.000ما تسبب في ارتفاع فعلي للعرض قدر بباملائة، م 100يونيو الفارط حد مستوى احترام االلتزامات بنسبة 

 برميل/يوميا.

ملنظمة االوبيب أن "هذا االتفاق سيؤدي بنا إلى  174وأوضح السيد قيطوني في تصريح له عقب الندوة الوزارية ال

 152ها ، حققنا نسبة امتثال قدر 2018باملائة )التي حددتها املنظمة(. ففي مايو  100العودة إلى نسبة إنتاج قدرها 

 757.000باملائة من حجم االمتثال غير املنتجة أي  52باملائة مقارنة بالحصص الواردة في االتفاق )التراجع(. بالتالي فان 

 برميل يوميا فسيتم استدراكها".

 عوسيعقد اجتماع البلدان املصدرة للنفط األعضاء وغير األعضاء بالجزائر العاصمة في سياق تميزه ضرورة إبقاء ارتفا

 األسعار وضمان استمرارية االستثمارات في مجال النفط و ضمان العرض أمام طلب ينذر باالرتفاع.

http://www.aps.dz/ar/economie/60210-72-2018
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و تجدر اإلشارة إلى أن انعكاسات التي قد تنجم عن الحصار النفطي للواليات املتحدة على إيران الذي سيدخل حيز 

 نوفمبر املقبل تشد كل األنظار. 5التنفيذ يوم 

املتعلق  2015ي دونالد ترمب قد أعلن في مايو الفارط انسحابه األحادي الطرف من االتفاق الدولي لوكان الرئيس األمريك

بامللف النووي اإليراني مجددا العقوبات األمريكية التي رفعت في إطار هذا اإلطار ومانعا البلدان من اقتناء النفط 

 اإليراني وتهديدها بعقوبات.

 1ر4ألوبيب، انهيار مبيعاته عند اقتراب تطبيق هذه العقوبات علما أن انتاجه يقدر بويتوقع إيراني ثالث أكبر منتج ل

 مليون برميل/يوميا.

يملك هذا البلد االحتياطات العاملية الرابعة للنفط في حين أن عدد من البلدان خصوصا في آسيا تحتاج إلى التزود 

 جة النفط اإليراني.بالخام اإليراني خصوصا و أن مصانعها للتكرير موجهة ملعال

في حين تشهد  2016و مع اقتراب االستحقاق املقرر لهذه العقوبات، بلغ إنتاج النفط اإليراني أدنى مستوياته منذ يوليو 

 فنزويال هي األخرى تراجعا مستمرا إلنتاجها.

مع كافة األعضاء"، وبالنسبة لألوبيب، تبقى إيران "عضوا جد مهم )...( وليس لدينا خيار آخر سوى مواصلة العمل 

حسبما أكده االمين العام لألوبيب، محمد بركيندو، دون أن يشرح كيف سيعوض املنتجون العامليون انخفاض 

 الصادرات اإليرانية مع دخول العقوبات األمريكية حيز التنفيذ.

 

 

  

جتماع نات االلجنة الوزارية املشتركة ملتابعة اتفاق بلدان األوبيب وخارج األبيب: خبير يوضح رها

 )واج(   الجزائر

شرح الخبير الدولي في مجال البترول و رئيس مكتب الطاقة مراد برور في حديث لوأج رهانات اجتماع الجزائر للجنة  

 خارج االوبيب الذي سيعقد غدا األحد بالجزائر و آفاق السوق البترولية.-ملتابعة اتفاق أوبيب  الوزارية املشتركة

خارج االوبيب أياما قليلة قبل تطبيق -ع العاشر اللجنة الوزارية املشتركة ملتابعة اتفاق أوبيبسؤال: يعقد االجتما

العقوبات األمريكية ضد إيران. كما ال تستثني العربية السعودية و روسيا احتمال ارتفاع جديد لإلنتاج بعد االرتفاع 

 كم؟الذي تقرر في شهر يونيو و هو خيار تعارضه ايران. فما هي قراءت

مراد برور: يهدف االجتماع الذي سيعقد بالجزائر إلى بحث تطبيق االتفاق املنبثق عن اجتماع فيينا في يونيو املاض ي.     

  االطار.  و مبدئيا فان االجتماع لن يخرج عن هذا

ادة انتاج تضمن زيويذكر أن اتفاق فيينا بين البلدان املنتجة األعضاء في االوبيب و خارج األوبيب و على رأسها روسيا 

العجز في العرض الذي قد ينتج عن انخفاض انتاج ايران بسبب الحظر وكذا   البلدان األعضاء في االتفاق لسد

عن زيادة  وزراء بلدان منتجة  التي تمر بأزمة و ليبيا التي تتخبط في تهديدات جيوسياسية عنيفة. وقد تحدق  فينزويال

 مليون برميل يوميا. غير أنه لم يتم توثيق أي زيادة في هذا االتفاق. 1ا وبرميل يومي 500.000تتراوح ما بين 

 1ر65واجتماع الجزائر يسعى إلى املض ي أكثر نحو امللموس مع األخذ في الحسبان ارتفاع الطلب الذي قدرته االوبيب ب 

 توزان السوق التي تتأكد أكثر فأكثر.  مليون برميل يوميا هذه السنة و اعادة

نوفمبر بضغط على العرض قد يؤدي الى ارتفاع سريع  4بأ دخول الحظر املفروض على ايران حيز التنفيذ يوم هذا وين

 لألسعار و اختالل توازن السوق.
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ويأتي اجتماع الجزائر لستجابة لرغبة األوبيب في استعادة السوق لتوازنها بالنظر إلى قوة الطلب نسبيا و مخاطر انقطاع 

 الصادرات االيرانية.  ة نتيجة توقفالتموين املنتظر خاص

 غير أن املالحظ أن السوق كانت لها رد فعل أكبر لتراجع االحتياطات األمريكية منه إلى ما قد يسفر عنه اجتماع الجزائر.

دوالر و هو السعر الذي تعتبرها العربية السعودية باملثالي و سيكون حضور ايران في هذا االجتماع  80وتقارب األسعار 

 يؤثر، حسب وجهة نظري، على االتفاقات املعمول بها.  صدر توترات بالتأكيد لكن ذلك لنم

إن محاولة رفع سقف االنتاج موجودة بالتأكيد غير أن الواقعية سيتغلب ألن البلدان املنتجة لم تتجاوز بعد النتائج 

العربية السعودية و التدهور الذي  التي شنتها منظمة األوبيب بتحريك من  الوخيمة على اقتصادها لحرب االسعار

 احدثته في السوق البترولية.

الذي سمح بإرساء قواعد  2016سؤال: يصادف هذا االجتماع الذكرى الثانية التفاق الجزائر التاريخي في سبتمبر  

 انسجام جديد داخل األوبيب و انتعاش أسعار البترول.

عودة األوبيب الى خط الدفاع عن األسعار و التخلي  2016ع سبتمبر مراد برور: كرس اجماع الجزائر املنبثق عن اجتما

 عن الدفاع عن حصص السوق.

مليون برميل  1ر8وقد أدى هذا االجماع الذي انضمت اليه البلدان املنتجة الهامة مثل روسيا إلى خفض االنتاج ب 

 عودية و روسيا.دورا محوريا : العربية الس  يوميا. و في هذا االجماع هناك بلدين يلعبان

فهذان البلدان يجمعهما توافق كبيرا في وجهات النظر الخاصة بمصالحهما البترولية علما أن روسيا التي يعتبر اقتصادها 

   صادراتها من املحروقات و عانت كثيرا من انخفاض األسعار.  قليل التنوع تعتمد بشكل واسع على

مليار دوالر  100فإنها تسجل عجزا ماليا يتعدى   يضا بالتبعية و قلة التنوعأما العربية السعودية التي يتميز اقتصادها أ

مخططها االستراتيجي على املدى الطويل في حين أنها تشهد مرحلة توريث أسري تحمل   و أزمة اقتصادية ترهن نجاح

 شكوكا قوية.

مليار دوالر( الذي أجل مرارا و تكرارا  2000وإضافة الى ذلك، فان مشروع فتح رأسمال شركتها البترولية الوطنية )حوالي 

 . 2015-2014البترول مستوياتها املسجلة في   قد يعرف فشال اذا استعادت أسعار

كما يشترك البلدان في التطلع إلى سعر أمثل يدعم اقتصادهما دون أن يكون مرتفعا جدا حتى يؤدي الى تراجع في 

 الطلب.

اجتماع الجزائر على ايجاد أليات من أجل تحقيق استقرار السوق مع األخذ وفي هذا السياق، من املفروض أن يعمل 

 ليبيا.  في الحسبان عوامل أزمات ايران و فينزويال و

وليس مستبعدا بحسب توقعات تطور العوامل األساسية للسوق )العرض، الطلب واملخزونات( لألطراف الفاعلة 

لسعودية و روسيا أن تختلف إلى حد ما توقعات ارتفاع االنتاج ليترتب املشاركة في االجتماع وخاصة اململكة العربية ا

املتمثل في خط الدفاع عن األسعار   عنه محادثات حادة. غير أنه يبدو من املؤكد أن اإلجماع املنبثق عن اجتماع الجزائر

ائق قبل تعديالت بحسب حقيبقى برأيي واردا و قادرا على التأثير ملدة طويلة على السوق، حتى و إن تطلب في املست

  رهانات أطرافها.  السوق و

  سؤال: ماهي آفاق سوق النفط على املدي املتوسط؟             

عرف زيادة  2018مليون برميل في اليوم سنويا وفي  1ر4مراد برور: يندرج الطلب على النفط في مسار نمو بما يساوي  

  .مليون برميل في اليوم كما ذكرنا آنفا 1ر65ب 

  فالسوق تتجه نحو ديناميكية توازن تبدو لي طويلة األمد.
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دور املنتج املتحكم في السوق الذي  2014إن إنتاج الواليات املتحدة من الغاز الصخري أخذ من منظمة األوبيب سنة 

االنتاج،  ففقد مرونته في الوقت الذي بدأت تضعف فيه فائدة تكالي  يضبط العرض و يحدد السعر غير أن هذا االنتاج

فقط من فوائد  33، نتيجة التقدم التقني و الضغط على شركات الخدمات بحيث تعتبر حاليا %35التي قدرت ب %

 التكاليف قابلة لالسترداد.

بالنسبة لبلدان  90من االحتياطات العاملية مقابل % 3كما تجدر اإلشارة إلى أن الواليات املتحدة ال تمثل سوى %

 من االنتاج العالمي. 50يب األطراف في اتفاق إجماع الجزائر وهي تمثل أيضا %األوبيب وغير األوب

. هذا وستعرف األسعار على 2014يضاف إلى ذلك انخفاض االستثمارات في مجال النفط بألف مليار دوالر منذ صدمة 

طلب عا تناسبا وهو النفاذ االحتياطات في حين يشهد الطلب ارتفا  املدى البعيد منحى تصاعديا يعتمد على استباق

 من البلدان الناشئة.  80الوارد بنسبة %

هذا االتجاه القوي تم كبحه )ويمكن كبحه من حين آلخر( بفعل توجهات وعوامل قصيرة املدى أو العوامل األساسية 

 للسوق أو أزمة اقتصادية...الخ

 ة واملخاطر الجيو سياسية و يفسر تقلباتإن هذا االضطراب في االتجاه و الذي تختص به سوق النفط يزيد من املضارب

 صعوبة التوقعات على املدى القصير.  األسعار وحاالت عدم التيقن الكبير و كذا

استمرار توازن السوق مع توجه األسعار نحو االرتفاع غير أنها ستكون سنة ارتياب  2019من املفروض أن تعرف سنة 

 ق.السو   قوي و الذي سيكون له بالضرورة صدى على

فالرئيس دونالد ترامب تصدر منه اشارات متناقضة للسوق و في نفس الوقت يشكل الحظر الذي فرضه على إيران 

مع الصين و الخالفات التجارية مع الحلفاء التقليديين   التي فتحها  إشارة ارتفاع قوي لألسعار بينما الحرب التجارية

في طياتها تهديد بالركود، تمثل إشارة انخفاض يمكن أن يزداد في حالة وهم بلدان االتحاد األوروبي و كندا، والتي تحمل 

 عدم رجوع العالقات إلى مجراها الطبيعي.

 وقد لقي فتح محادثات تجارية ما بين الواليات املتحدة و الصين ارتياحا كبيرا في السوق.

 1ر4االرتفاع املنتظر للطلب بمتوسط ومن املرجح أن تشهد السوق على املدى املتوسط و البعيد وضعا متأزما نتيجة 

  العرض ناجم عن انخفاض االستثمارات بسبب انهيار األسعار.  مليون برميل في اليوم سنويا وكذا عجز في

و  2020وينتظر تصحيح قوي للسوق خالل العشرية املقبلة بحيث من املحتمل جدا وقوع صدمة تصاعديا ما بين 

التكنولوجيا و االستثمار بحيث أنه تفقد، حسب التوقعات،   ف و تتطلب املزيد من. فالحقول املستغلة بدأت تضع2025

  سنويا. 7و % 5ما بين 

  وفي املقابل، فإن االكتشافات قليلة و صغيرة و مكلفة و صعبة الدخول في االنتاج.

 .1947مليار برميل يمثل أضعف مستوى منذ  2ر7وحسب مجمع وود ماكانزي فإن اكتشاف 

وتوضيحا لذلك، إذا ظل ارتفاع   إلى بترول األوبيب و بصفة أخص بترول الشرق األوسط ل ال مناص منهفالعودة 

اكتشاف كل  2030األمور على حالها، فإن السوق تتطلب مع آفاق   مليون برميل، مع استمرار 1ر4الطلب في مستوى 

 ة مرتين.ما تمثله العربية السعودي 2040ما تمثله العربية السعودية و مع آفاق 

و أيا كانت الفائدة من حيث مردودية محركات االحتراق و انتشار النقل بالكهرباء، فإن البلدان الناشئة التي أضحت 

مركز الثقل ومركز االقتصاد العالمي والصناعة البترولية، تبدأ بعد في االستهالك النفطي وتجعل الغية كل التوازنات 

ي حين سيظل النفط يمثل أكثر من ثلث الطلب الطاقوي إلى غاية منتصف القرن الحالية و املستقبلية لسوق النفط ف

 على األقل.
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غرب "سيدخل حيز التنفيذ بمجرد االنتهاء من عملية تنصيب  -نظام الدفع بالطريق السيار شرق 

 )واج( "املرافق

 على مستوى الطريق  نظام الدفع صرح اليوم السبت وزير األشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعالن، من املدية أن

 تنصيب املرافق و تحديد تعريفة املرور".  غرب "سيدخل حيز التنفيذ بعد االنتهاء من عملية-السيار شرق 

املدية"، "نحن في انتظار االنتهاء من تركيب خمسة  -وقال الوزير على هامش زيارته لورشة تحديث محور الطريق "الشفة

 انة الطرق املبرمجة على طول هذا الطريق السريع لتحديد موعد البدء في نظام الدفع".( مركز دفع وصي55وخمسين )

بمجرد أن تكون الهياكل املتواجدة حاليا في  -قال الوزير  -غرب مرتقبا -سيكون نظام الدفع على الطريق السيار شرق 

 طور االنجاز متاحة.

في ذلك الطريق الوطني رقم واحد الذي يربط شمال البالد وأضاف أن "توسعة هذا النظام إلى شبكات طرق وطنية، بما 

 باملناطق الجنوبية ، لم يتم الفصل فيه بعد".

 

 وزارة املالية فصلت في القضية

 )الشروق أونالين(الحكومة ترفض دفع فواتير الهواتف النقالة لألميار 

نظيم الحالي الت“جالس الشعبية البلدية، وأن رفضت وزارة املالية، التكفل بنفقات فواتير الهواتف النقالة لرؤساء امل

 .”املعمول به، ال يسمح التكفل بهذه النفقات

بون لوزارة املالية، يطل” األميار“ردت املديرية العامة العامة للميزانية، بالسلب على العشرات من املطالب التي رفعها 

 ، وذكرت”تسيير الشؤون الخاصة بالبلديةاستعماله في “من خاللها الترخيص القتناء خط هاتف نقال، بدعوى 

رسال تبعا لإل “نسخة منها، ” الشروق“مراسالت املديرية العامة للميزانية موقعة من طرف املدير العام فريد بقة، تحوز 

السابق، تفضلتم موافقتي، بطلب رئيس املجلس الشعبي البلدي، الذي يلتمس من خالله برخصة القتناء خط هاتف 

 .”ستعمالها في تسيير الشؤون الخاصة بالبلديةنقال، بغرض ا

جوابا على ذلك، يشرفني أن أعلمكم أن التنظيم الحالي املعمول “وأكدت مراسلة املديرية العامة للميزانية بوزارة املالية 

 .”به، ال يسمح التكفل بهذه النفقات

العمومية، حيث رخص الوزير األول أحمد وشرعت الحكومة، في تسوية الديون املترتبة على عاتق الشركات والهيئات 

من ميزانية التسيير للسنة،  2017و 2016اويحيى، قبل فترة قصيرة، بدفع جميع ديون القطاع العام التي تشكلت سنتي 

واإلشهار الخاصة بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، وتشير أرقام إال أن وتشمل املدفوعات فواتير الكهرباء والغاز واملاء 

 .مليار دينار 1000حجم ديون غير مدفوعة قد تجاوز 
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 بهدف حماية العقار الفالحي

 )الشروق أونالين(بوعزقي: يجب احترام الضوابط القانونية في املستثمرات الصغيرة 

 

ة والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، إلى توفير الحماية الالزمة للعقار الفالحي، دعا وزير الفالحة والتنمية الريفي

والقيام بحمالت تحسيسية الحترام التشريعات والضوابط القانونية السارية املفعول، وتطبيقها في كل املعامالت املتعلقة 

 .بالعقار الفالحي، ال سيما تلك التي تخص عملية التجزئة

ل كتابي للنائب عن والية غرداية محمد أبي إسماعيل، املتعلق باإلجراءات املتخذة لتسوية الوضعية وفي رد على سؤا

القانونية للمستثمرات الفالحية، التي تقل مساحتها عن الهكتار الواحد بوالية غرداية، أكد وزير الفالحة على أن املصالح 

لضرورية، فيما يتعلق بعملية تسوية الوضعية القانونية الفالحية عبر كامل التراب الوطني، قد تلقت التوجيهات ا

للمستثمرات الفالحية، والتي تقل مساحتها عن الهكتار الواحد، استنادا إلى التصنيف الوارد في املرسوم التنفيذي رقم 

 .، الذي يحدد شروط تجزئة األراض ي الفالحية1997ديسمبر  20املؤرخ في  97-490

عية القانونية لهذه املستثمرات الفالحية بقيت مجمدة على مستوى املصالح اإلدارية، مما وأشار النائب إلى أن الوض

تسبب في نشوء وضعيات معقدة، خاصة عقب وفاة صاحب املستثمرة، كما أن بعض األراض ي التي تم استصالحها 

فهوم ة اقتصاديا، حسب معبارة عن جيوب عقارية تقع في سفوح املرتفعات تحولت إلى مستثمرات فالحية قابلة للحيا

املتعلق بحيازة  13/08/1983املؤرخ في  83/18املحدد لكيفيات تطبيق القانون  38/724من املرسوم رقم  6املادة 

 .امللكية العقارية الفالحية، وساهمت في توفير العديد من مناصب الشغل ملواطني الوالية

ح الفالحية لوالية غرداية، عبر محاضر ومداوالت لجان الدوائر وعن الحاالت املقترحة للتسوية، والتي ترد إلى املصال

والبلديات، أوضح الوزير في رده أنها تنقسم إلى نوعين، النوع األول يخص قطع أراض تمت حيازتها دون سندات رسمية، 

ه هذوتم استصالحها من طرف أصحابها، وأصبحت منتجة، وقد قامت مديرية املصالح الفالحية للوالية بتسوية 

الحاالت، وإصدار قرارات التنازل بعد التأكد امليداني من استغاللها، وهي في الغالب عبارة عن جيوب أو امتدادات تقل 

 .مساحتها عن الهكتار الواحد داخل املناطق الفالحية

ة، والتي تقل خارج املناطق الفالحية( ُمنحت من طرف لجنتي الدائرة والبلدي)أما النوع الثاني فيتعلق بأراض بيضاء 

مساحتها عن الهكتار الواحد، وهي محل اعتراض من املصالح الفالحية للوالية، وذلك العتبارات عدة وهي أنها تتعارض 

، 1997ديسمبر  20املؤرخ في  490-97مع املساحة املرجعية الخاصة باملنطقة، طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 

حية، ولم يتم استصالحها من طرف طالبيها، وبهذا الشكل، تكون معرضة الذي يحدد شروط تجزئة األراض ي الفال 

 .للتقسيم واالندثار بسهولة

 ترقيع طريق املنيعة تمنراست في انتظار استكمال الطريق املزدوج

 )الشروق أونالين(زعالن: استالم الطريق شمال جنوب نهاية السنة 

 

سيكون “)شمال جنوب(،  1سبت، أن مشروع الطريق الوطني رقم أعلن وزير األشغال العمومية عبد الغني زعالن، ال

كأقص ى تقدير، عدا بعض النقاط الوعرة التي نعمل لتسليمها في أقرب  2019جاهزا نهاية العام الحالي أو في جانفي 

ف هناك وجاء هذا خالل زيارة الوزير لوالية املدية، حيث كانت منطقة الحمدانية أول نقاط زيارته، ووق”. وقت ممكن

 .على عديد النقاط السوداء التي تعطل املشروع

مليار دينار، وشطر ثان من  160كلم بتكلفة  850ويضم املشروع شطرين، األول من العاصمة إلى املنيعة على مسافة 

ة لوضعيكلم. وعن الشطر األخير قال زعالن إن تكملته مرتبطة با 800املنيعة إلى تمنراست مرورا بأراك على مسافة حوالي 
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كلم، والذي يشهد تدهورا كبيرا،  250لكن هذا ال يمنع من تزفيت شطر املنيعة أراك املمتد على مسافة “العامة للبالد 

 .على حد قوله ”نتيجة سلكه من طرف مركبات الوزن الثقيل، بانتظار تتمة ازدواجية املشروع

ص له غالف مالي وستنطلق املؤسسة املنجزة أن تزفيت الشطر املذكور هو مشروع ظرفي، قد خص“وأضاف املتحدث 

 .”في األشغال خالل األيام القليلة املقبلة

إن فسخ عقود الشركات “وعن سبب عدم معاقبة املؤسسات املتأخرة في األشغال، استبعد الوزير هذه الخطوة، وقال 

م تبق له سوى ثالثة شهور كأقص ى في هذا الوقت بالذات، غير معقول وغير وارد، كون املشروع يشارف على النهاية، ول

تقدير على استالمه، وليس من مصلحتنا إلغاء عقود وفتح مناقصات لتتمته، وسنعمل على املتابعة املستمرة لتسريع 

 .”استالمه

 

 )النهار أونالين(«2019نصب شبكة لتأمين العاصمة من الفيضانات في »

 :حسين نسيب ي الحراش..قال إن مهمتها تجميع مياه األودية لتحويلها إلى واد

 مؤسسة صناعية وراء تلويث املياه بالعاصمة 11

كشف، أمس، وزير املوارد املائية، حسين نسيب، عن اعتماد نظام تأمين العاصمة من مخاطر الفيضانات من خالل 

ريو فيضان سينا شبكة جديدة لتجميع مياه األدوية وتحويلها مباشرة إلى واد الحراش بعد عملية التصفية لتفادي تكرار 

 .باب الوادي في العاصمة

وأكد املسؤول األول عن قطاع املوارد املائية، حسين نسيب، خالل زيارة تفقدية قادته إلى مختلف مشاريع قطاعه، 

رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أن هناك عدة منشآت كبرى خاصة بتأمين العاصمة من ظاهرة الفيضانات، 

 .2019ول شبكة جديدة لتجميع مياه األودية حّيز الخدمة قبل حلول سنة والتي تتمثل في دخ

 4حيث تسمح هذه الشبكة بتحويل كل مياه األودية املتجهة نحو واد أوشايح إلى واد الحراش مباشرة عبر نفق بمسافة 

ملساس ة ومن دون اكلم بعد تصفيتها، وذلك لتفادي الفيضانات بواد أوشايح، مع تهيئة هذا األخير بطريقة اقتصادي

 .باملمتلكات

 .وهو برنامج سطرته الحكومة لتفادي تكرار سيناريو فيضان باب الوادي

م 2500وقال نسيب إن وظيفة واد الحراش تكمن في تأمين العاصمة من ظاهرة الفيضانات، كونه يستوعب حوالي 

 .بؤ واإلنذار بالفيضاناتمكعب من مياه األمطار في الثانية، إضافة إلى أنه يحتوي على أجهزة التن

وبخصوص ظاهرة الفيضانات التي اجتاحت بعض الواليات الشرقية وتسببت في خسائر مادية وبشرية معتبرة، أوضح 

 الوزير أن مشاريع قطاع املوارد املائية ال يمكنها أن تنفرد بحلول ملواجهة ظاهرة الفيضانات،

ق مع القطاعات األخرى وفق مخططات التسيير مع أخذ التدابير مضيفا أن ظاهرة الفيضانات يمكن مواجهتها بالتنسي

 الالزمة والوقائية لتفادي هذه الظاهرة،

حيث أشار نسيب إلى أن قطاعه يملك مخططا وطنيا لتأمين املدن من الفيضانات، وذلك من خالل إنجاز مشاريع وتهيئة 

 .األودية ومراقبتها عن طريق معدات وأجهزة تعمل بنظام اإلنذار

داعيا في السياق ذاته كل املصالح املحلية إلى أن تكون جاهزة للتدخل السريع والتجهيز باإلمكانيات التي من شأنها أن 

 .تعيد األمور إلى مكانها الطبيعي

املياه املعالجة بالدرجة الثالثة تصب في واد الحراش بحوالي »وتابع الوزير بخصوص عملية تنقية واد الحراش، بالقول: 

لف متر مكعب في اليوم، فيما سيتم تسليم محطتين كبيرتين لتصفية وتطهير املياه املستعملة بكل من بوينان وبني أ 90
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، التي من شأنها أن تقض ي على ظاهرة تلوث املياه، كما أن هناك أعمال خاصة للقضاء عن 2018مراد، مع نهاية سنة 

 .«املناطق الصناعية كل مصادر التلوث، سواء املياه القادمة من املنازل أو 

لنقل « سيال»مؤسسة صناعية بضرورة إبرام عقود مؤقتة مع شركة  11وأمر مسؤول القطاع، حسين نسيب، مسؤولي 

مياه املؤسسات امللوثة عبر صهاريج وتحويلها إلى محطة براقي ملعالجتها وتصفيتها أو تنصيب محطة تطهير للمياه امللوثة 

 .«نه ُيمنع على املؤسسات الصناعية تلويث الطبيعة قانوناإ»بداخل هذه املؤسسات، وقال: 

 

 (TSA)طاسيلي للطيران تجدد اعتمادها ضمن برنامج الجودة الدولية لألمن الجوي 

اعتمادها لدى الجمعية الدولية للنقل الجوي و ذلك للمرة ” طاسيلي للطيران“الوطنية للنقل الجوي   جددت الشركة

 .، حسبما افادت به الشركة في بيان لها، نشرته وكالة االنباء الجزائرية”إيوزا“الرابعة وتحصلت على معيار 

واجتازت شركة طاسيلي للطيران بنجاح للمرة الرابعة برنامج تدقيق ملنح االعتماد من طرف الجمعة الدولية للنقل 

 .، يضيف ذات املصدر” اياتا“الجوي 

في  ملراقبة معايير االمن” اياتا“ران والذي تم وضعه من طرف جمعية ويعد معيار ايوزا برنامجا للتدقيق في شركات الطي

 .النقل الجوي 

 ، للتأكد من مستوى مطابقة” اياتا“ويتم القيام بهذا التدقيق من طرف خبراء تابعون ملنظمة دولية معتمدة من طرف 

 .دني والدولي، حسب نفس املصدرفي مجال الطيران امل  وكذا املمارسات الضرورية املوص ي بها  معيار 1000قرابة ال 

وإدارة األزمات ومراقبة مدى التحكم في   وتشمل هذه املعايير مكونات نظام إدارة النوعية والجودة ونظام تسيير األمن

 .فس املصدريضيف ن  الطيران والتقنيين  التدريب والتكوين في جميع مهن الطيران وكذا تكوين املدربين وموظفي قمرة

التدقيق أيضا العمليات خالل الطيران وعلى األرض والصيانة وتحضير الرحالت التي تتخللها عملية تفتيش  وتغطي عملية

 .واملراقبة املباشرة من خالل عملية محاكاة الطيران ”رحلة املراقبة”خالل الطيران تسمى

لنقل الجوي )إياتا( في مجال وتعتبر شهادة )إيوزا( األكثر صرامة من حيث القوة و مرجع مشترك للجمعية الدولية ل“

 . يضيف بيان الشركة” األمن والسالمة والجودة لشركات الطيران

التزامنا وتصميمنا للحفاظ على وتيرة عمل   تجديد االعتماد للمرة الرابعة من طرف شركتنا يؤكد“وأضافت الشركة ان 

أفضل شروط األمان والحفاظ على عالمة  ثابتة وحازمة نحو البحث املستمر عن التحسين املتواصل والدائم لتحقيق

 .”السالمة واألمن الجوي 

في اطار شركة مختلطة بين مجمع سوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية  1998  وتأسست شركة طاسيلي للطيران سنة

 .2005البترولي الوطني منذ   باملائة للمجمع 100قبل ان تصبح فرعا بنسبة 

من مختلف االصناف ، وتضمن خطوطا داخلية الى جانب نشاطها عبر الخطوط الدولية  طائرة 12وتمتلك الشركة حاليا 

 .()تركيا( وروما وميالن )ايطاليا  برحالت نحو عدة مدة فرنسية الى جانب اسطنبول 
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 مليون طن من النفايات والطمي من قاع الوادي 2,2رفع 

م صيف 
 
 )املساء( 2019مشروع وادي الحراش يسل

، وذلك بعد االنتهاء من 2019 القائمون على أشغال تهيئة وادي الحراش تسليم املشروع بصفة نهائية صيف توقع

« نفطال»كيلومترا، في انتظار تراخيص من  18من أصل  كيلومترا 16أشغال تنظيف وتوسيع مجرى الوادي على مساقة 

عند مصبه في البحر،  لتأمين أنابيب نقل مشتقات البترول والغاز إلتمام عملية تنظيف عمق الوادي «سونطراك«و

 .كيلومتر وسط مدينة الحراش 1,5وتهيئة املجرى على مسافة 

مليون طن من الطمي املتسبب في الروائح  2,2عن  يزيد مع العلم أن عمليات رفع النفايات الصلبة مكنت من جمع ما

 .باملائة 90بلغت  الكريهة وأن أشغال التهيئة

لدى اطالعه على تقدم مشروع تهيئة وادي الحراش رفقة والي الجزائر  كما حرص وزير املوارد املائية حسين نسيب،

هكتار إلنجاز فضاءات ترفيهية  500عبد القادر زوخ، على احترام آجال تسليم املشروع والسهر على استغالل  العاصمة

  .على طلبات العاصميين ومالعب ومسالك للدراجات الهوائية وذلك للرد

، شدد 1950واالجتماعية لتهيئة الوادي الذي لم يتم تنظيفه منذ سنة  وبعد أن عّدد نسيب، األهداف الهيدروليكية

وجيه الصرف الصحي لت حمايته من التلوث مستقبال وذلك من خالل ربط كل األحياء القريبة منه بشبكات على ضرورة

صناعية محطات مصغرة للتطهير األولي ملياه الصرف الصناعية  وحدة 704املياه ملحطة التطهير ببراقي، على أن تقتني 

 .إلى شبكات الصرف الصحي قبل توجيه املياه

مؤسسة صناعية  24املوارد املائية لوالية الجزائر، فقد تم إحصاء  حسب الشروحات املقدمة من طرف مدير مصالحو 

ذ الصناعية في مجرى الوادي من باملناطق الصناعية لكل من الروبية والرغاية والحراش، كانت توجه مياه الصرف ملوثة

لضمان نقل مياه الصرف « سيال»وحدة مع  11تعاقدت  في حين وحدة صناعية، 13عدة سنوات، وقد تم غلق قنوات 

 .إلى محطة التطهير

 الوحدات الصناعية مطالبة بتطهير مياه الصرف قبل نهاية السنة

 ،«يالس»صناعية ملوثة إلى التعاقد مع شركة إنتاج وتطهير املياه بالعاصمة  مؤسسة 11من جهته أكد الوزير، أن لجوء 

ى الضغط ، داعيا املصالح املختصة إل«ظرفي أمر »بر صهاريج إلى محطة تطهير املياه ببراقي لنقل مياه الصرف الصناعية ع

تكون س في مجال تطهير ومعالجة مياه الصرف، مشيرا إلى أن نهاية السنة الجارية، على كل الوحدات الصناعية لالستثمار 

مياه الصرف التابعة لها، وما عليها في هذه  آخر أجل لكل املؤسسات الصناعية لالمتثال إلى القوانين قبل غلق قنوات

لك ذ الصناعية، وعدم التفكير مجددا في التخلص منها في مجرى الوادي، وفي حال تم الحالة إال التكّفل بمياه الصرف

  .سيتم معاقبتها قضائيا مع تغريمها ماليا

فيضانات أشارت الشروحات املقدمة من لحماية وادي الحراش من التلوث وال أما فيما يخص األشغال الجاري إنجازها

لإلنذار ضد الفياضانات تكون مربوطة  أنظمة 3املصالح املختصة إلى تدعيمه بأربع محطات ملراقبة نوعية املياه، و طرف

 .ببراقي، على أن يشرع في تجربة هذه املعدات نهاية السنة الجارية بنظام معلوماتي تابع ملحطة التطهير 

بشأنها مع عدة مؤسسات تم التطرق إلى وجود أنبوبين لنقل مشتقات البترول  يتم حاليا التباحثوعن املعوقات التي 

كيلومتر، باإلضافة إلى مرور  1,5مدينة الحراش، وهو ما عرقل عملية تنظيف وتوسيع مجرى الوادي على مسافة  وسط

إلى البحر ببلدية املحمدية، وهو ما أخر أشغال  بالحامة عند مخرج الوادي قناة لنقل الغاز تابعة ملحطة تحلية مياه البحر 

 2,2اليوم برفع ما قيمته  الطمي من عمق الوادي، مع العلم أن أشغال تهيئة وتنظيف وادي الحراش سمحت لحد رفع

 .انتشار الروائح الكريهة مليون طن من النفايات والطمي الذي كان سببا في
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ملعتمدة لتنظيف عمق الوادي عن مخرجه للبحر، وهي النقطة السوداء ا وفي رد على انشغال الوزير، بخصوص التقنية

فع االتفاق على جلب باخرة صغيرة لر  التي تعرف اليوم انبعاثا للروائح الكريهة، كشف مدير املوارد املائية عن الوحيدة

 متر، غير أن 500تطهير قاع الوادي، وهي العملية التي ستتم على مسافة  الطمي تكون مجهزة بمضخات خاصة لضمان

 وهذا حتى ال تسبب عمليات التنظيف في األشغال لم تنطلق قبل تأمين قناة لنقل الغاز تقع بالقرب من مجرى الوادي،

  .حوادث قد تكون كارثية

فة بتهيئة وادي الحراش بغالف مالي يقدر بـ« دايو»والوالي على شركة  ومن بين االقتراحات التي عرضها الوزير 
ّ
 40املكل

متر في الجو، وهو املقترح الذي  100مسافة  مليار دينار إنجاز نافورة عند ملتقى الوادي بالبحر، تسمح بتدفق املياه على

نجاز إضافيا إل  التقنية قبل إنجازه، مع العلم أن وزارة املوارد املائية لن تضيف مبلغا ستتم دراسته من طرف اللجان

  .النافورة

ألف متر مكعب من املياه النظيفة لضمان سيولة املياه  90الحراش بـ  على صعيد آخر حرص الوزير، على تموين وادي

ق املجرى تسمح له بالتسيير املحكم لتدف كيلومترات للمالحة، مشيرا إلى أن كل أشغال التهيئة وتوسيع 6واستعمال  به

 عندما ارتفعت مياه الوادي 2017هو ما تمت تجربته خالل شتاء الثانية، و  متر مكعب في 2500املياه بما يزيد عن 

  .ألقص ى مستوى لها ولم تسبب أية فيضانات

تسليم مشروع إنجاز مجمع مائي لجمع كل من مياه وادي  على صعيد آخر تفقد وزير املوارد املائية، آخر اللمسات قبل

وادي الحراش عبر  متر مكعب في الثانية، ليتم توجيهها إلى 100األمطار، بطاقة استيعاب تصل إلى  الرمانة وأبكي ومياه

بغلق كل املصبات املائية التي تمون وادي أوشايح إلتمام  كيلومترات، وهو ما يسمح 5قناة تحت األرض تمتد على طول 

 .والتنظيف أشغال التهيئة

الفيضانات خاصة بشارع طرابلس  تأمين العاصمة من وبعين املكان أعرب نسيب، عن ارتياحه للمشروع الذي من شأنه

 البروفال( بالقبة، ومنطقة التنس بحي باش جراح، مؤكدا أن القناة ستضمن صرف) ببلدية حسين داي، وحي البدر 

 .املياه بكل أمان وذلك ابتداء من شهر ديسمبر املقبل

 
 

 بنوك ومالية/تأمينات 
 أورو 500و 200و 100مافيا تهريب العملة تحتكر أوراق 

 )الشروق أونالين(األورو بالبنوك والسوق السوداء اختفاء غامض للفئات الكبرى من 

 

بعملة األورو، فيما تمنح األوراق  20تفاجأ زبائن عدة وكاالت بنكية على مستوى الوطن، بفرضها أوراقا نقدية من فئة 

راؤ أور فأكثر لزبائن خاصين، وهو ما يثير عدة شكوك خصوصا مع تزايد عمليات تهريب العملة م 100النقدية من فئة 
ّ
 .خ

خالل مختلف العمليات التي يقوم بها زبائن بعض الوكاالت البنكية، يصطدمون أثناء سحب مبالغهم املالية بأوراق 

ق األمر بمبلغ كبير قد يتجاوز  50و 20كثيرة من فئة 
ّ
أورو، ويحاول العاملون بالقّباضات  1000أورو، حتى ولو تعل

ص من األوراق النقدية ذات القيمة األ
ّ
ل من التخل

ّ
رة  50ق

ّ
دين لهم أّن هذه الفئات هي املتوف

ّ
أورو للزبائن العاديين مؤك

فقط، فيحصلون بذلك على عدد ضخم من األوراق النقدية، ويتعامل الزبائن مع الوكاالت البنكية عن طريق عّدة 
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، أو منحة السفر ”الفيزا“عمليات أكثرها إيداع وسحب األموال في إطار كشف الحسابات التي تقّدم ضمن ملف طلب 

 .السنوية أو األجور التي يتقاضها املتقاعدون 

، واألمر ”املعريفة“أورو تمنح لزبائن خاّصين عن طريق  500و 200و 100، فإّن الفئات من ”الشروق“وحسب مصادر 

ص من فئات األوراق النقدية 
ّ
، أورو 50و 20و 10و 5ذاته على مستوى السوق السوداء أين يحاول الباعة التخل

ويحتفظون بالفئات األكبر، وحسب ما تشير إليه تفسيرات الناشطين في سوق العملة، فإّن الفئات النقدية الكبرى جّد 

مطلوبة بالسوق السوداء والوكاالت البنكية نظرا لضحالة حجمها بالنسبة للمبالغ الكبرى املراد تهريبها نحو الخارج، 

ق األمر بمافيا تهريب العملة أو تّج 
ّ
الذين يرغبون في تحويل مبالغ معتبرة من عملة األورو نحو الخارج من ” الكابة“ار ويتعل

دون إثارة انتباه مصالح الجمارك على مستوى املطارات واملوانئ وحتى الحدود البّرية بالنسبة لتونس مثال، وتشير مختلف 

را إلى أّن املبالغ املحجوزة هي م
ّ
أورو، حتى يسهل  500ن فئات كبرى تصل إلى عمليات الحجز وإحباط تهريب العملة مؤخ

 .إخفاء أكبر مبلغ ممكن من دون التصريح به
 

 
 

  تعاون وشراكة
 :السفير اإليطالي بالجزائر باسكالي فيريرا

 )الشروق أونالين(الجزائر شريك اقتصادي مهم 

 

ثر مما كانت أك“اكة قوية مع الجزائر، قال السفير اإليطالي بالجزائر، باسكالي فيريرا، إن بالده ترغب في ربط عالقات شر 

 .”عليه في السابق، خاصة فيما تعلق بالقطاع االستثماري وتبادل الخبرات في مجال عدة

وأضاف السفير اإليطالي، خالل الزيارة التي قادته، الثالثاء، إلى مدينة سطيف، بدعوة من غرفة الصناعة والتجارة 

ضية، توجت العالقات بين إيطاليا والجزائر، بالعديد من اإلنجازات خاصة فيما األشهر املا 7، أنه خالل الـ ”الهضاب“

أعطت إضافة ودعما للعالقة بين “تعلق بتبادل الخبرات والتكوين في مجاالت عديدة، وهي اإلنجازات التي قال إنه 

 .”البلدين

مار الذي خاصة في القطاع االستث“الصحيح، كما أشار السفير اإليطالي، أن العالقة بين بلده والجزائر، تسير في الطريق 

وكان للسفير اإليطالي، لقاء مع رجال األعمال والصناعيين بمدينة ”. يعتبر معادلة مهمة في تقوية أي عالقة بين بلدين

سطيف، أين شرحوا له بالتفصيل كل العراقيل التي تواجههم خالل تنقالتهم إلى إيطاليا بغرض الدخول للسوق 

 ربط مبادالت تجاريةاإليطالية و 

 
 

 

 

 

 )واج(  اإلمارات العربية املتحدة: بحث سبل تعزيز التعاون الطاقوي -الجزائر

استقبل وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم االثنين وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن سعيد املنصوري الذي تباحث 

 للوزارة.  ب ما أفاد به اليوم الثالثاء بيانالتعاون الطاقوي و تطورات السوق النفطية، حس  معه سبل تعزيز
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وتطرق الطرفان لضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة وإلى سبل استغالل فرص االستثمار 

 املحروقات.  السيما في مجال االستكشاف و تطوير قدرات انتاج

-ي الى الجزائر بمناسبة انعقاد اللجنة املشتركة الجزائريةوجاء اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد املنصور 

 االماراتية.

     كما تطرق الجانبان الى مجاالت أخرى للتعاون ترتبط بالطاقات املتجددة والتكوين و تبادل الخبرات بين البلدين. 

 للفرص لتعزيز الشراكة و  وعبر الطرفان عن ارتياحهما لنوعية العالقات التي تربط البلدين داعين إلى دراسة أحسن

واعدة مثل هندسة املعلومات و التجارة االلكترونية التي تعد محركات   خاصة الشراكة االستراتيجية في مجاالت جديدة

 للتنمية وذلك من أجل انجاح االنتقال و التنوع االقتصادي ي يضيف نفس املصدر.

ة أوبك و خارجها في استقرار السوق على املديين املتوسط كما تطرق االجتماع لتطور السوق النفطية و دور دول منظم

 و الطويل.

 مستقرة.  وعبر الوزيران في هذا االطار عن ارتياحهما للتعاون و للمشاورات املتواصلة بين البلدين في سبيل سوق نفطية

عقد في بك و خارج أوبك سيمنظمة أو   يذكر أن االجتماع العاشر للجنة الوزارية املشتركة ملتابعة تطبيق تخفيض إنتاج

  سبتمبر الجاري. 23الجزائر في 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجارة 
 أسواق 4قضت على 

 )الشروق أونالين(والية الجزائر تعلن الحرب على األسواق الفوضوية 

في  ةشرعت مصالح والية الجزائر، نهاية األسبوع، في تطبيق مخطط إزالة األسواق الفوضوية وغير القانونية واملصنف

 .الخانة الحمراء

القضاء على األسواق، بعد قرار وزارتي الداخلية والجماعات املحلية والتجارة بالقضاء عليها بعدما عادت ” حملة “جاءت 

 .بقوة في اآلونة األخيرة
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كشفت إحصائيات مصالح والية الجزائر عن عودة عدد من األسواق الفوضوية بشكل رهيب في الفترة األخيرة، خصوصا 

في البلديات التي تعرف ارتفاعا في عدد السكان وحتى األحياء الجديدة لم تسلم من ذلك، حيث قام عديد الشباب 

بنصب طاوالتهم عند مداخل العمارات، كما هو الحال بحي الشعيبية، وهو ما جعل ذات املصالح تضع إستراتيجية 

سواق الفوضوية الصغيرة املتواجدة ببل
ّ
ديات العاصمة كخطوة أولى قبل التوجه إلى األسواق جديدة للقضاء على األ

 .الفوضوية الكبرى 

وفي سياق مواز، قامت ذات املصالح، بعد قرار أصدره والي العاصمة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات املحلية 

اء على التجارة الفوضوية بلدية، واتخاذ كافة التدابير للقض 57وكذا وزارة التجارة بإطالق عملية واسعة النطاق تشمل 

 .التي أثرت على االقتصاد الوطني وكذا على صحة املستهلك

وبعد إزالة سوق الساعات الثالث بباب الوادي والذي صنف ضمن الخانة الحمراء، قامت مصالح الوالية بإزالة السوق 

طى، ناهيك عن سوق الحميز، ليتم بالجزائر الوس” كلوزال“وكذا سوق ” سوريكال”املعروفة ببلدية باب الزوار وهو سوق 

 .تعميم قرار إزالة أسواق أخرى ببلديات جسر قسنطينة والقبة وحسين داي والدويرة في األسابيع املقبلة

أسواق للجملة من أجل القضاء على  7سوقا جوارية و 17لإلشارة فإن والية الجزائر خصصت أغلفة مالية إلنجاز 

 .التجارة الفوضوية

 
 

 

 الجامعات ومعاهد التكوينتخص  خريجي 

 )الشروق أونالين(فرصة واحدة لكل شاب للعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل 

 

وجه وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مراد زمالي، تعليمة إلى كل من املدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل 

ض العمل أو تخلى عن منصبه في إطار عقود ما قبل ومديري التشغيل عبر الواليات، يأمرهم بإقصاء كل شاب رف

التشغيل من منصب آخر ضمن ذات الصيغة، ويدخل ذلك في إطار منح فرصة واحدة لكل شاب ضمن عقود املساعدة 

 .على اإلدماج املنهي

 لوطنيةأن وزير العمل والضمان االجتماعي دعا في تعليمة للمدير العام للوكالة ا” الشروق”وذكرت مصادر مطلعة ل

ومديري التشغيل عبر الواليات، بالكف عن توظيف الشباب الذي تخلى عن وظيفته في إطار إحدى ” إنام“للتشغيل 

الصيغ املتاحة أو إسقاط كل شاب اثبتت البطاقية الوطنية للضمان االجتماعي انه سبق له العمل في إحدى الشركات 

واقتصار هذه الصيغة فقط على  ”daip“ ة على اإلدماج املنهيالعمومية أو الخاصة، من التوظيف ضمن جهاز املساعد

 .خريجي الجامعات أو مراكز التكوين أو الشباب الذين لم يسبق لهم العمل في أي مجال

وبررت الوزارة تعليمتها بالقول أن جهاز املساعدة على اإلدماج املنهي، هو عبارة عن إعانة توفرها الدولة لطالبي العمل 

إدماجهم في سوق الشغل بغرض اكتساب الخبرة في امليدان، وبالتالي منحهم فرصة لتطوير ذواتهم،  الجدد، بغرض

واثبات وجودهم وبالتالي تكوين يد عاملة مؤهلة مع مرور الوقت، فضال عن أنها إعانة لفائدة املؤسسات العمومية 

رص إلبراز إمكاناتهم ومن ثم إدماجهم والخاصة لتشجيعها على فتح مناصب الشغل وتمكين هؤالء من الحصول على ف

فإن أي شخص تخلى عن منصبه فإنه يكون قد ضيع فرصة  -حسب مصادرنا-نهائيا في مناصب عمل قارة، وبالتالي 

 .الكتساب الخبرة الالزمة



 

 19 

وأضافت ذات املصادر أن لكل شخص الحق في الحصول على هذه الفرصة مرة واحدة في حياته، ومن غير املعقول أن 

بح هذا الفرد يتجول بين املؤسسات وبالتالي يحرم أشخاصا آخرين من فرص االلتحاق بمنصب عمل، ومن شأن يص

 .عملية اإلدماج في إطار هذا الجهاز أن تضع حدا ملعدالت التخلي عن الوظيفة بالنسبة لطالبي العمل الجدد” تقنين“

يل، ثالث صيغ للتوظيف وهي عقود املساعدة على ومعلوم، أن الحكومة قد وفرت من خالل الوكالة الوطنية للتشغ

اإلدماج املنهي املوجهة لألشخاص الذين لم يسبق لهم العمل في أي مؤسسة، وتشمل بالدرجة األولى خريجي الجامعات 

ومعاهد التكوين، حيث يمكن لطالب العمل الحصول على راتب شهري تتكفل الوكالة بدفعه للعامل في أي مؤسسة 

ألف دينار ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ناهيك عن عقود العمل املدعمة التي تمنح  15دينار و 8000ن يتراوح ما بي

ألف دينار شريطة أن تتكفل هذه األخيرة بصرف باقي الراتب، وأخيرا صيغة  12فيها الوكالة إعانة للمؤسسات تقدر ب

الة ؤسسات باملوظفين وال يكون دور الوكالة في هذه الحالعروض الكالسيكية واملتمثلة في التوظيف املباشر من طرف امل

 .سوى الوساطة في مجال الشغل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنوات والقدرة الشرائية تنهار 4بلغ أقص ى مستوياته منذ 

 )الشروق أونالين( !تحرق جيوب الجزائريين” الدوفيز“نار 

دينار في أغلب املدن  213جاوز وألول مرة عرف سعر األورو مستويات قياسية، السبت، في السوق السوداء، حيث ت

الجزائرية وفي مقدمتها العاصمة، وسط توقعات باستمرار املنحى التصاعدي للعمالت األجنبية بسبب تراجع قيمة العملة 

باملائة من  40الوطنية، حيث انهار الدينار الجزائري حسب ما كشف عنه الخبير االقتصادي عبد املالك سراي، وفقد 

 .قيمته

بالعاصمة وأماكن صرف العملة الصعبة في عدد من واليات الوطن بارتفاع  ”السكوار“تفاجأ قاصدو سوق بورسعيد 

دينار جزائري،  21300أورو، ليقفز إلى ما بين  100ألف دينار مقابل  21سعر األورو الذي لم يتجاوز، قبل أسبوع، حدود 

دينار للبيع، وهو ما يشير إلى حجم االنخفاض الشديد في قيمة  181دينار للشراء، و 183في حين بلغ سعر صرف الدوالر 

مواسم الحج والعمرة والصيف  العملة الوطنية منذ بداية العام الجاري، ويعتبر هذا االرتفاع جنونيا، على اعتبار أن 

 .قد انقضت، وهي املناسبات التي يتزامن معها ارتفاع الطلب على العملة األجنبية

طبع املزيد من الدينار الجزائري، ستواصل قيمة العملة الوطنية في االنهيار،  ي تستمر فيه الحكومة فيوفي الوقت الذ

يبقى الرابح األكبر في معادلة االرتفاع  ويبقى بذلك املواطن تحت رحمة السوق السوداء في ظل الوضع الراهن، فيما

وبالتحديد من فرنسا، ألن صرف األورو الذي يجلبونه معهم املستمر لألورو، هم املغتربون الذين يأتون خاصة من أوروبا 

إقبال  بالسكوار يضمن لهم عائدات أعلى، خاصة أن سعر الصرف يفوق بكثير ذلك املطبق رسميا في البنوك، إلى جانب

 .ةبالتجار، خاصة الصغار منهم والذين يقصدون بعض الدول األوروبية واآلسيوية، لجلب السلع بما يعرف تجارة الكا

، أنه من خالل تتبع قيمة الدينار في السنوات ”الشروق”وفي هذا السياق، أكد الخبير االقتصادي عبد املالك سراي لـ

انطلق مع انخفاض قيمة العملة الجزائرية أمام  األربع األخيرة، يتضح أن قيمة الدينار الجزائري تسير بمؤشر سلبي،

دينار  106.9دينارا جزائري مقابل  79.82ح سعر صرف الدوالر األمريكي بـ، حيث تراو 2014أوت  8العمالت األجنبية في 
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جزائري أمام األورو، وهي السنة التي تزامنت مع بداية انهيار أسعار النفط في األسواق العاملية، ليواصل الدينار تراجعه 

 .أمام بقية العمالت

االقتصاد الجزائري الذي بدأت مؤشرات  سيضعفوأضاف سراي أن تداعيات انخفاض الدينار مقابل ارتفاع األورو 

انهياره تلوح بشدة، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، ومنه فإن تآكل العملة يضيف ذات الخبير االقتصادي، 

سيؤدي إلى اضطرار الحكومة لالستنجاد باحتياطي الصرف من العملة الصعبة التي تملكها الجزائر الستيراد املواد 

 .ستهالكية من الخارج، وهو ما سيؤدي في األخير إلى تراجع املخزون االحتياطياال 
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