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  الفتتاحيةا

 )واج(خارج أوبك: الدعوة إلى مواصلة الجهود من أجل استقرار السوق النفطية -أوبك

ألحد بالجزائر العاصمة أكدت العديد من الدول األعضاء وغير األعضاء بمنظمة الدول املصدرة للبترول )أوبك( يوم ا

 على إرادتها في العمل أكثر على تعزيز االستقرار الذي يميز السوق النفطية حاليا.

خالل مشاركتهم في االجتماع العاشر للجنة الوزارية املشتركة ملتابعة اتفاق   خارج أوبك-وقد أجمع وزراء دول أوبك

"أوبك" وشركاءها من الدول املنتجة خارج أوبك على  خفض اإلنتاج النفطي ألعضاء منظمة الدول املصدرة للنفط

 ضرورة اإلبقاء على الحوار بينهم وبين الدول املستهلكة، معتبرين أن ذلك سيسمح ببلوغ أسعار تخدم اقتصاد الطرفين.

ذا كوفي كلمته االفتتاحية ألشغال االجتماع، دعا وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، الدول املنتجة والصناعة النفطية و 

 انتقال مرن للحفاظ على التوازن الحالي للسوق النفطية".  املستهلكين إلى توحيد جهودهم االيجابية مع ضمان

وحسب الوزير فإن للجنة الوزارية املشتركة ملتابعة اتفاق خفض اإلنتاج النفطي ألعضاء منظمة الدول املصدرة للنفط 

يعطي للسوق الرؤية الالزمة واملزيد من   س الحكم الراشد الذي"اوبك" وشركاءها من الدول املنتجة خارج أوبك تعك

ِقعا". 25الشفافية خاصة على مستوى العرض الشهري الخاص ب  بلدا ُموَّ

ك خارج أوب-وذكر املسؤول األول عن قطاع الطاقة في الجزائر أنه خالل األشهر األولى من تطبيق إعالن التعاون أوبك

رت بعض الشكوك غير املبررة في قدرتهم الجماعية على  25ف الذي تمت املوافقة عليه من طر 
ّ
بلدا منتجا للنفط "أث

 للتخلص من فائض املخزون واستعادة توازن السوق النفطية".  العمل بنجاعة

وتابع املسؤول األول عن قطاع الطاقة يقول "لقد أظهرنا جميعنا مهارات القيادة و املرونة و الحكم الراشد"، مضيفا 

 خارج أوبك كان نجاحا "متميزا" و"تاريخيا".-التعاون أوبك نأن إعال 

من جهة أخرى، قال السيد قيطوني أنه يجب حاليا وضع السبل والوسائل الكفيلة "بضمان ديمومة تعاوننا وكذا 

 خارج أوبك ولكن بين البلدان املنتجة واملستهلكين كذلك".-ليس فقط بين دول أوبكالحفاظ على أسس الحوار الدائم 

من جهته صرح رئيس أوبك ووزير الطاقة والصناعة لدولة اإلمارات عربية املتحدة، سهيل محمد املزروعي أن "أوبك 

 ليست منظمة سياسية ودورها يتعلق باألحرى بتحقيق توزان السوق النفطي".

املزروعي إلى أن "األوبك ليست منظمة سياسية وهي غير معنية بالضغوطات السياسية"، ملمحا إلى  و أشار السيد

املنشورات األخيرة للرئيس األمريكي دونالد ترامب عبر التويتر، والتي طلب فيها من دول األوبك رفع إنتاجها واتهمها ب 

 "الدفع نحو رفع مستمر ألسعار النفط ".

وإنما من أجل   لوزير اإلماراتي أن األوبك " غير مكلفة بالدفع إلى رفع أو خفض أسعار النفطوفي هذا الشأن، حدد ا

 تحقيق توازن السوق".

 كما أكد الرئيس الدوري ألوبك بأن قدرات اإلنتاج الحالية يمكنها ضمان والحفاظ على توازن السوق النفطي العالمي.

 تي نملكها نستطيع التحكم والحفاظ على هذا التوازن ملدة أطول".وصرح قائال "أعتقد و أتمنى بأنه مع القدرات ال

 كما أضاف قائال: "ال نريد أن يستمر تفريغ املخزونات أكثر من هذا وال خام أكثر في السوق".

 ل و قال السيد املزروعي انه "ال يمكننا النجاح من دون الثقة بين املنتجين األعضاء في أوبك وغير األعضاء وكذا مع الدو 

 املستهلكة".

كما تابع قائال بأن االتفاق بين اوبك وشركائها ال يستهدف أسعار النفط فحسب ولكن يسعى إلى استقرار السوق، مردفا 

بالقول "سنواصل على التحلي بالحكمة"، حيث أضاف: "يجب أن نستمر في استباق العرض والطلب لتفادي أخطاء 

 السوق النفطي".

     ه التحديات ستكون أكثر صعوبة "إذا لم نعمل سوية".وفي نفس السياق اعتبر بأن

http://www.aps.dz/ar/economie/60621-2018-09-23-10-57-16
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كما أعرب السيد املزروعي عن رغبة منظمة "أوبك" في استقطاب الدول املنتجة خارجها في إطار اتفاق الخفض      

 العالمي من أجل املساهمة في الحفاظ على توازن السوق.

 يلة".و أكد قائال "نأمل في أن يدوم استقرار السوق لفترة طو 

من جانبه، أكد األمين العام ملنظمة أوبك محمد سنوس ي باركيندو أن الجهود املبذولة من طرف الدول األعضاء وغير 

األعضاء في أوبك مكنت من إعادة االستقرار للسوق، داعيا إلى مواصلة الحوار حول تقلبات السوق من أجل الحفاظ 

 على توازنه.

لمنظمة بالجهود املبذولة من طرف الجزائر، بقيادة رئس الجمهورية السيد عبد ومن جهة أخرى، نوه األمين العام ل

في تحقيق استقرار السوق بمشاركة الدول املنتجة وغير املنتجة لألوبك، قائال أن الجزائر أصبحت   العزيز بوتفليقة،

 ".2016"بيان الجزائر في "مدينة املواقف" والتي احتضنت مشاورات أعضاء األوبك وخارج أوبك الذين توصلوا إلى 

خالد الفالحي بأنه واثق من أن البترول املعروض سيبقى متوفرا في السوق  وزير الطاقة السعودي ومن جانبه، أكد

 اإلجراءات املالئمة" على املدى البعيد.النفطية العاملية بشكل كاف وذلك من خالل اتخاذ "

وأوضح السيد الفالح في تصريحات صحفية على هامش أشغال االجتماع بأن اململكة السعودية "ال تؤثر على األسعار"، 

 مضيفا بأنه "ال يوجد اتفاق لرفع إنتاج البترول حاليا".

دوالري  80اق النفط العاملية مع بلوغ األسعار مستوى كما أشار الوزير السعودي إلى أن االستقرار الذي تعرفه حاليا أسو 

 "مرض ي للمنتجين واملستهلكين" على حد سواء.

من جانبه، دعا وزير الطاقة الروس ي ألكسندر نوفاك إلى توسيع التعاون بين الدول املنتجة للنفط في منظمة اوبك 

 وخارجها لتحقيق استقرار بعيد املدى في السوق العالمي.

)تاريخ انتهاء اتفاق  2018د نوفاك في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح أشغال االجتماع بأنه "مع اقتراب نهاية وأوضح السي

 خفض اإلنتاج( من الضروري أن نفكر مليا في توسيع شراكتنا ملواجهة التحديات الجديدة التي نواجهها اليوم ومستقبال".

 

 

 )واج("ولية في الحصول على "سعر مناسبالجزائر متمسكة بحق البلدان املنتجة للمواد األ 

 

جدد الوزير األول، أحمد أويحيى، يوم األحد، تمسك الجزائر بحق البلدان املنتجة للمواد األولية في الحصول على "سعر 

 مناسب" خدمة لتنميتها.

س بيب( رئيو أكد السيد اويحيى خالل تدخله في حفل التكريم الذي خصت به منظمة البلدان املصدرة للنفط )او 

الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على هامش اجتماع اللجنة الوزارية املشتركة ملتابعة اتفاق خفض االنتاج النفطي 

لبلدان اوبيب و خارج اوبيب، أن هذا الحق شكل لسنوات طويلة محورا ملعارك شاركت فيها الجزائر "بنشاط" على 

 .1971لى أرضها من خالل تأميم املحروقات في سنة مستوى األمم املتحدة و كذا منظمة اوبيب و ع

كما أشار الوزير األول إلى أن املحيط الدولي قد تطور منذ ذلك الوقت، مضيفا ان الرهانات نفسها ال زالت قائمة 

 بالنسبة للبلدان املنتجة للمواد االولية.

لبات كبيرة" ذات نتائج مالية و اقتصادية و أوضح في هذا الخصوص أن أسعار املحروقات تعرف دائما و بشكل دوري "تق

 و اجتماعية "جد مؤملة" للبلدان املنتجة.

و لذلك، يضيف السيد أويحيى، فان الجزائر التي ساهمت "بشكل نشيط" في "التجنيد التضامني" للبلدان املنتجة 

 ي ثمارها".للنفط العضوة و غير العضوة في اوبيب "تعرب عن ارتياحها لرؤية هذه الديناميكية تعط

http://www.aps.dz/ar/economie/60627-2018-09-23-11-46-53
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كما أكد "إننا نحي مرافعات لجنتكم الوزارية املشتركة ملتابعة اتفاق دول اوبييب و خارج اوبيب و نأمل في ان تسهم 

 برميل النفط في السوق الدولية".ل بشكل مستقر و دائم سعرا مناسبا استنتاجاتكم في أن تضمن

من جانب أخر أعرب السيد أويحيى باسم الشعب الجزائري و حكومته عن عميق عرفانه للتكريم الذي خصت به 

 منظمة اوبيب الرئيس بوتفليقة "الذي يقدم شكره لكم".

يما الدفاع جة للمواد األولية سو تابع قوله "انه تكريم مستحق الحد املناضلين األكثر نشاطا لقضية بلدان الجنوب املنت

 عن حقوق البلدان املنتجة للمحروقات".

ملا كان وزيرا للشؤون الخارجية في نتائج  1973و ذكر في هذا السياق بان السيد بوتفليقة قد ترك بصمته في سبتمبر 

ية مسالة التنمية االقتصاد  ةقمة البلدان غير املنحازة التي جرت في الجزائر و الذي ادرج في اجندة هذه الحركة التحرري

 لبلدان الجنوب "كإضافة ضرورية" الستقاللهم املسترد.

استدعى السيد بوتفليقة ،الذي كان يترأس الجمعية العامة لألمم املتحدة،  1974كما ذكر السيد أويحيى أنه في سنة 

 واد األولية من أجل تنمية دولية "عادلةدورة استثنائية لهذا املنتدى العالمي من أجل مناقشة طلب البلدان املنتجة للم

 أكثر".

، يضيف السيد أويحيى، ساهم السيد بوتفليقة بشكل "حاسم" في التحضير للقمة االولى للبلدان 1975و في مارس 

وزنا كبيرا في دور و مكانة هذه املنظمة على الساحة  األعضاء في األوبيب و نجاحها اذ كان لهذه الندوة، على حد قوله، "

 الدولية".

، ساهمت الجزائر أيضا " ب "صفة حاسمة" في أول تنسيق بين بلدان األوبيب و البلدان خارجها بهدف 1999و في سنة 

 ثر من سنة، حسب السيد أويحيى.تقويم أسعار برميل البترول بعد تراجعها الكبير الذي استمر ألك

و تحت اشراف الرئيس بوتفليقة، دعم االجتماع الوزاري لألوبيب املنعقد بوهران عملية تقويم اسعار  2008في سنة 

 املحروقات التي تراجعت نتيجة األزمة املالية العاملية، يقول الوزير األول.

ميع قادة البلدان املنتجة للبترول أوبيب و خارج أوبيب من مبعوثيه إلى ج 2015كما أوفد الرئيس بوتفليقة مجددا في 

 . 2014اجل تحرك "متضامن" أمام االنخفاض الخطير ألسعار املحروقات املسجل منذ يونيو 

 في هذا الشأن، أوضح السيد أويحيى أن "هذا الجهد الجزائري كان متأن و دؤوب غير أنه اعطى نتائج ملموسة".

 

 سعارحفاظا على استقرار األ 

 )الشروق أونالين(تصفع ترامب من الجزائر وترفض الزيادة في إنتاج البترول ” أوبك“

واملنتجين من خارجها بقرار اإلبقاء على مستويات االنتاج الحالية ” اوبك“خرج اجتماع منظمة الدول املصدرة للنفط 

 .تاج وخفض األسعار، في رد صريح على تهديدات وضغوطات الرئيس ترامب برفع اإلن2019إلى غاية 

وقال وزير الطاقة السعودي خالد افالح للصحفيين قبيل بدء حفل تكريم منظمة اوبك لرئيس الجمهورية عبد العزيز 

( هو كيفية 2019بوتفليقة إنه سيتم املحافظة على مستويات اإلنتاج الحالية، وسيبقى التحدي خالل العام املقبل )

 .لخام الذي سيكون مصدره دول من خارج اتفاق التخفيضالتعامل مع زيادة في املعروض من ا

وكان تصريح الفالح بمثابة رد مباشر على الرئيس األمريكي الذي طالب بزيادة اإلنتاج لخفض األسعار، وحسب الفالح، 

فإن العام املقبل يجب أن يكون هناك عمل بين دول االتفاق لتفادي أن تكون هناك هزات في السوق النفطية بسبب 

 .عرض زائد محتمل من دول من خارج االتفاق

باملائة نظرا لعدم ووصل  100وحسب وزير الطاقة السعودي، فإن نسبة االلتزام باتفاق التخفيض ما زالت تفوق 

 .حصص بعض الدول إلى املطلوب، وسيتم العمل على الوصول على احترام اتفاق التخفيض بنسبة مائة باملائة

http://www.aps.dz/ar/economie/60639-2018-09-23-15-26-51
http://www.aps.dz/ar/economie/60638-2018-09-23-15-02-51
http://www.aps.dz/ar/economie/60638-2018-09-23-15-02-51
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طاقة أن الطلب في شهر أكتوبر أعلى من سبتمبر الحالي، لكن السوق حسبه ستكون متوازنة وأوضح الوزير السعودي لل

 .والعرض والطلب قريبين من بعض وسيستمر االستقرار إلى نهاية السنة

باملناسبة، صرح الوزير األول أحمد أويحيى بأن الجزائر متمسكة بحق البلدان املنتجة للمواد األولية في االستفادة من 

 .عادل لهذه الثروة لصالح تنميتها سعر 

وقال أويحيى، خالل كلمة له عقب تكريم رئيس الجمهورية من طرف منظمة أوبك إن أسعار املحروقات ال تزال تشهد 

تقلبات خطيرة مصحوبة بعواقب مالية واقتصادية واجتماعية جد مؤملة للبلدان املنتجة، وخاطب أويحيى الحضور، 

في أن تساهم قرارات هذا االجتماع في ضمان سعر عادل لبرميل البترول في السوق الدولية بصفة قائال إن الجزائر تأمل 

 .مستدامة

، بأن الجزائر أدت دورا مميزا وعملت على ”اوبك“من جهته، صرح وزير الطاقة اإلماراتي سهيل املزروعي ورئيس منظمة 

م املنظمة، وأوضح املرزوعي أن هدف املنظمة ليس دعم استقرار السوق، وكذلك الرئيس بوتفليقة الذي لطاملا دع

 .األسعار وإنما ضمان سوق مستقرة وتوازن للعرض والطلب بصفة مستدامة

 

 

 

 :الوكالة الوطنية للتغييرات املناخية تحذر

 )الشروق أونالين(الجزائر ضمن البلدان املعرضة للفيضانات والجفاف 

 

ة، الجزائر ضمن خانة الدول املعرضة ملخاطر التحوالت الطبيعية حسب كل أدرجت الوكالة الوطنية للتغييرات املناخي

سنة املاضية  30املؤشرات التي توصلت إليها نتائج دراسة قام بها مجموعة من العلماء بعد ما عانت الجزائر خالل الـ

ي كبد االقتصاد الوطنشحا في تساقط األمطار مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، كما تنبأت الوكالة بإمكانية ت

 .باملائة جراء هذه التغييرات 14خسائر بنسبة 

وأوضح املدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات املناخية، عبد الرحمان بوقادوم، األحد في تصريح لإلذاعة الوطنية، أن 

خية التي يشهدها العالم، مجموعة من خبراء املناخ كانوا قد وضعوا الجزائر في خانة الدول املعرضة للتغييرات املنا

سنة املاضية  30درجة مئوية فقد شهدت فترة الـ 1إلى  0.7فباإلضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خالل السنوات األخيرة بـ

نقصا كبيرا في تساقط األمطار، مشيرا أن الوكالة الوطنية قامت بالتعاون مع أملانيا بدراسات حول التغيرات املناخية 

منها العوامل التي تسبب الجفاف والفيضانات على غرار تلك التي شهدتها بعض واليات الوطن. وحذرت في الجزائر، 

 .نتائج هذه الدراسات من االنعكاسات املناخية التي يمكن أن تشكل تهديدا لألمن الغذائي للجزائر

ة غرف”قد دخلت بما يعرف بـوقال بوقادوم في السياق، أن تاريخ العاشر من سبتمبر الجاري تكون الكرة األرضية 

أعاصير في فترة يوم واحد بالعديد من مناطق العالم، مشيرا أن الوكالة وضعت برنامجا  9، حيث شهد العالم ”اإلنعاش

مع القطاعات األخرى لتعزيز القدرات ووضع البرامج التنموية على املستوى املحلي والوطني ألخذ بعين االعتبار التغيرات 

وكان  جزائر وعواقبها من فيضانات أو جفاف، مبرزا أن من ضمن القطاعات املتضررة هما املياه والفالحة.املناخية في ال

بوقادوم قد صرح مؤخرا، أن التغييرات املناخية يمكن أن تتسبب في خسائر كبيرة لالقتصاد الوطني يمكن أن تصل إلى 

املدن الشرقية الوطنية نتيجة الفيضانات التي سجلت  باملائة من الناتج الداخلي مثل ما حصل مؤخرا بالعديد من 14

 .بموجبها خسائر بشرية وأخرى مادية معتبرة
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 بدوي التقاهم في اجتماع مغلق

 )الشروق أونالين(وزارة تعلن االستنفار ملواجهة األوبئة املتنقلة عبر األوساخ  13

دائرة وزارية للتكفل بملف األمراض املتنقلة عن طريق  13استنفر وزير الداخلية والجماعات املحلية، نور الدين بدوي، 

املياه، إذ ألزم الجميع بضبط مخطط عمل دقيق ينخرط في إعداده خبراء وباحثين لتهيئة مجاري الوديان وتسيير مياه 

الصرف ومكافحة مظاهر التلوث البيئي، فيما ركز على ضرورة تفعيل أدوار مكاتب النظافة والصحة على مستوى 

ديات، وتدعيمها بكل الوسائل املادية والبشرية ومختلف التجهيزات، وذلك خالل اجتماع ترأسه أمس، وجمع األمناء البل

 .قطاعا وزاريا 13العامين لـ

استمع األحد، وزير الداخلية والجماعات املحلية إلى تقارير أعضاء اللجنة الوطنية املكلفة بمكافحة األمراض املتنقلة 

حيث عرض األمناء العامون لوزارات الصحة والسكان واألشغال العمومية والنقل واملوارد املائية عن طريق املياه، 

والتربية والصناعة واملناجم والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والسكن والعمران والفالحة والتنمية الريفية، 

بير املتخذة واملندرجة في إطار ضمان التحكم األمثل االتصال، والبيئة والطاقات املتجددة وتضمن العرض مجموعة التدا

في مكافحة األمراض املتنقلة عن طريق املياه والحيوان، وتم التأكيد من قبل وزير الداخلية على تعزيز التنسيق وتكثيف 

 .العمل بين القطاعات وفق مخطط عمل سنوي مندمج يسمح بتنسيق ميكانزمات مكافحة هذه املخاطر واألوبئة

د استماعه لتقارير أعضاء اللجنة، أكد بدوي على ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق يعده خبراء وبإشراك باحثين وبع

مختصين في هذا املجال، وفق منهج علمي ومقاربة تشاركية قصد ضبط خارطة عمل تسمح بتكفل أمثل بجميع الجوانب 

 .مظاهر التلوث البيئي املرتبطة بتهيئة مجاري الوديان وتسيير مياه الصرف الصحي ومكافحة

بدوي، أكد خالل االجتماع على ضرورة تفعيل دور مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات وأمر بتدعيمها بكل 

الوسائل املادية والبشرية بمختلف التجهيزات الضرورية السيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية وأداء 

 .يق مع مختلف املصالح القطاعية على املستوى املحليالدور املنوط بها بالتنس

وفي الشق التشريعي، أكد وزير الداخلية على ضرورة تحيين املنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة األمراض املتنقلة 

حسب اختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي وضرورة التحلي بالصرامة وبتطبيق التنظيم 

 .والتشريع املعمول بهما بما يكفل حماية املواطن التي هي اعتبرها بيان وزارة الداخلية فوق كل اعتبار

وألح بدوي، على ضرورة تكثيف العمل امليداني لفرق متعددة القطاعات والتركيز على إشراك املواطن في الحفاظ على 

دخلين تسمح بدعم الجهود العامة في مجال ضمان الصحة العمومية من خالل حمالت توعوية وتحسيسية متعددة املت

 .وحماية املواطن من مختلف املخاطر واألوبئة

قطاعا وزاريا وإن كان يندرج في سياق االجتماعات الدورية للجنة الوطنية  13اجتماع وزارة الداخلية واستنفارها لـ

، إال أنه يأتي بعد 1996ار الوزاري املشترك لسنة املكلفة بمكافحة األمراض املتنقلة عن طريق املياه، التي أوجدها القر 

أيام فقط من إعالن وزارة الصحة حاالت مؤكدة من وباء الكوليرا، كما يأتي في خضم تنامي شكاوى املواطنين من غياب 

 .النظافة وغياب مخططات للتكفل بتنظيف املحيط بما يضمن صحة املواطن
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 استقرار السوق ردت على الرئيس األمريكي ووعدت بدعم 

 )الشروق أونالين(لسنا تكتال لالحتكار بل أرضية مسؤولة ملصلحة الجميع ”: أوبك“

 

وّجه األمين العام ملنظمة الدول املصدرة للنفط محمد باركيندو، رسالة واضحة ولو بطريقة غير مباشرة إلى الرئيس 

نها أرضية مسؤولة بما يخدم املصلحة املشتركة األمريكي دونالد ترامب، مفادها أن أوبك ليست كارتل لالحتكار ولك

 .للمنتجين واملستهلكين على حدا سواء

واملنتجون من خارجها األحد، مجمعين على أن السوق النفطية تعيش ” اوبك“وبدا أعضاء منظمة الدول املصدرة للنفط 

دق األوراس ي، وشددوا على أنه من حالة من االستقرار، خالل افتتاح أشغال اللجنة الوزارية املشتركة للمتابعة بفن

 .الضروري مواصلة العمل والتشاور والتعاون للحفاظ على هذا االستقرار بما يخدم املنتجين واملستهلكين

تكار ليست تكتال لالح” أوبك“محمد باركيندو، خالل كلمة له في افتتاح أشغال االجتماع أن ” أوبك”وذكر األمين العام لـ

، حيث فهمت التصريحات ”ي أرضية مسؤولة بما يخدم مصلحة الجميع من منتجين ومستهلكينأو ما شابه ذلك، بل ه

 .على أنها رد مباشر على مطالب دونالد ترامب من املنظمة خفض أسعار النفط

وبحسبه، فإن أوبك تعمل على االستقرار في السوق النفطية وستواصل تعاونها مع املنتجين من خارجها ومع املستهلكين 

سنعمل دون هوادة على استقرار شامل للسوق النفطية الدولية إضافة لحوار بين املنتجين “ها منظمة مسؤولة، وقال كون

 .”واملستهلكين

 .وكان الرئيس األمريكي قد خاطب قبل أيام منظمة أوبك وطلب منها خفضا فوريا ألسعار الخام التي اعتبرها مرتفعة

 ين استمرار التوازن املرن قيطوني: من مصلحة املنتجين واملستهلك

من جهته، قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني إنه من مصلحة املنتجين واملستهلكين والصناعة البترولية استمرار التوازن 

املرن للسوق النفطية الذي هو مفيد للجميع، ويجب النظر في السبل والكيفيات التي تسمح بمواصلة التشاور والحوار 

 .ومن خارجها وبينهم وبين املنتجين“اوبك ”لبين املنتجين من داخ

 .ووفق قيطوني، فإن أشغال لجنة املتابعة عملت على التخلص من املعروض الزائد وإعادة التوازن للسوق النفطية

 الفالج: يجب أال نقطع اإلمدادات عن االقتصاد العالمي

بين املنتجين واملستهلكين ال بد من الحفاظ على أما وزير الطاقة السعودي، خالد الفالج، قال إن هناك جوا من الثقة 

 .توازن العرض والطلب والحرص على عدم املساس باإلمدادات العاملية

ووفق الوزير السعودي، فإن التعاون واالتفاق الحاصل بين املنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها قد ساهم في 

دعم، لكي يستمر في الزمن، من خالل الحوار والتعاون بين استقرار السوق، لكن هذا االستقرار بحسبه بحاجة إلى 

 .الطرفين

قراءة املستقبل والبحث عن التوازن ما بين العرض والطلب والحرص على ضمان كميات   وشدد الفالح، على ضرورة

لح في هذا الفا نفط كافية في السوق الدولية، التي يجب أال تنقطع عنها اإلمدادات ما قد يضر باالقتصاد العالمي. وقال

 .”إننا نعبر عن رضانا بخصوص السوق العاملية بفضل التعاون بين املنتجين من أوبك وخارجها“اإلطار 

أما وزير الطاقة الروس ي ألكسندر نوفاك، فقد حذر من العقوبات التي تفرضها بعض الدول والحروب التجارية، في 

 .ة ضد الصين ودول أخرى إشارة إلى عقوبات واشنطن على طهران والحرب التجاري

وذكر نوفاك، في كلمة له خالل افتتاح االجتماع أن املنتجين من داخل أوبك ومن خارجها يقتربون من تحقيق األهداف 

 .، وهي تحقيق توازن واستقرار للسوق النفطية بحوار وتعاون مشترك2016التي سطرت في اجتماع الجزائر في 

 .ظ على االستقرار في السوق النفطية ينبغي توفير البيئة املالئمة لذلكوأشار الوزير الروس ي، إلى أن الحفا
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 2016سنناقش مدى إلتزام دول األوبك باتفاق سبتمبر 

 )الشروق اونالين(قيطوني: لن نتطرق إلى مسألة رفع اإلنتاج 

 

املشاركين في االجتماع العاشر للجنة الوزارية املشتركة ملتابعة اتفاق خفض أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن 

إنتاج النفط لدول أوبك وخارج أوبك، لن يتطرقوا إلى مسألة رفع اإلنتاج، بل سيناقشوا مدى التزام دول األوبك باتفاق 

 .خفض اإلنتاج

س ي بالعاصمة، أن هدف املجتمعين بالجزائر، وقال الوزير، األحد، على هامش إنطالق أشغال اإلجتماع بفندق األورا

هو طرح إشكالية اإلستقرار وزعزعة السوق الحالي، موّضًحا في الوقت ذاته، أن الهدف من اللقاء، هو توحيد النظر 

 .حول الوسائل النوعية والجادة لخلق تعاون شامل بين الدول املنتجة للبترول

املناسبات، ومختلف اإلجتماعات الدولية ملنظمة أوبك، إلى تقريب املفاهيم وقال الوزير، أن الجزائر، تسعى في مثل هذه 

ووجهة النظر لدى معظم الدول الشقيقة والصديقة، لدول أوبك وخارج أوبك، ردا في الوقت نفسه، على ما أسماهم 

على العمل  قدراتها الجماعيةأّن الدول املشاركة أثبتت ” بالقول ” املشككين في القدرات الجماعية لتنفيذ اتفاق األوبك”بـ

 .”الجاد والحكم الراشد

من جهته، أكد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أن التهديدات التي أطلقها الرئيس االمريكي دونالد ترامب ملنظمة 

أوبك، بشأن دفع أسعار الوقود لالنخفاض، لن تؤثر على أسعار النفط، مضيفا أن أسعار النفط مرضية للجميع، 

اشيا مع قانوني العرض والطلب، وأن دول األعضاء في االوبك تعلم جيد أن إستقرار سوق النفط، له اهمية في تطوير تم

كما أشاد الفالح، بدور للجزائر في منظمة أوبكن مؤكدا أن املنظمة درست كل الحلول التقنية لتعزيز  اإلقتصاد العالمي،

 .إستقرار السوق 

جن زنغنه، الذي لم يحضر إجتماع الجزائر، قد صرح من بالده، أنه يأمل بعدم تأثر القرارات وكان وزير النفط اإليراني، ي

التي تتخذها اللجنة الوزارية املشتركة بين منظمة البلدان املصدرة للبترول، واملنتجين املستقلين بتغريدات الرئيس 

 ترهب التهديدات التي أطلقها ترامب، زمالئيآمل بأال “األمريكي دونالد ترامب بخصوص منتجي النفط، مضيفا بالقول 

وهو  شانا،)، حسب مانقله املوقع اإللكتروني اإلخباري لوزارة النفط اإليرانية ”في أوبك وتدفعهم إلى تنفيذ أوامر أمريكا

قدم أأمام املشاركين في إجتماع الجزائر، حيث قال أن ما  ما أكده وزير الطاقة الروس ي، ألكسندر نوفاك، في مداخلته

عليه الرئيس األمريكي دونالد ترامب من سياسات للعقوبات ستضع األمن القومي الطاقوي في خطر، مثمنا دور الجزائر، 

 .في حماية أرضية التعاون ملواجهة كافة التحديات في سوق النفط العالمي

 

 

 

 

 

 إطار جديد طويل املدى للتعاون بين أوبك واملنتجين من خارجها

 )الشروق أونالين(عودي: اجتماع الجزائر مناسب لصناع القرار في أمريكا وزير الطاقة الس

كشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن ميثاق جديد للتعاون ومراقبة أسعار النفط والتحكم فيها ما بين 

ل، ويشمل مبر املقبمنظمة الدول املصدرة للنفط أوبك واملنتجين من خارجها، من املتوقع أن يتم التوقيع عليه في ديس
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تعاونا لضبط السوق على املدى الطويل، واعتبر أن نتائج اجتماع الجزائر ستكون مناسبة لصناع القرار األمريكي الذين 

 .يريدون تفادي تضرر اقتصاد بالدهم

جين من نتوأوضح خالد الفالح، أمس، في ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية املشتركة ملنظمة اوبك وامل

خارجها، أن التفكير جار لتعويض اتفاق التخفيض املحدود زمنيا بإطار تعاون طويل املدى غير محدود في املدة ومن 

 .املتوقع أن يتم املوافقة الرسمية عليه خالل اجتماع فيينا في ديسمبر املقبل

ة الحالية )أوبك واملنتجين من وحسب الفالح، فإن امليثاق الجديد سيوجه الدعوة أيضا لدول من خارج املجموع

 .خارجها( لكي يكون هناك تعاون أشمل من أجل سوق مستقرة

واعتبر الفالح أن الحوار جد مهم مع الواليات املتحدة وهي ستكون راضية عن نتائج اجتماع الجزائر، كونها دولة منتجة 

 ي تضرر اقتصادها ولكن نتائج اجتماعومستهلكة للنفط في نفس الوقت. ووفق ذات الوزير، فإن واشنطن تريد تفاد

 .الجزائر مناسبة لصناع القرار في أمريكا

 تسريبات عن وقف إمداد الغاز عبر أنبوب املغرب العربي

 )الشروق أونالين(هل قررت الجزائر رفع ورقة تمويل املغرب بالغاز؟ 

 

ن ين الجزائر وإسبانيا عبر البر املغربي، عكشفت تسريبات تم تداولها مؤخرا بشأن احتمال إيقاف أنبوب الغاز الرابط ب

 .مؤشرات أوراق يمكن أن تقفز إلى واجهة العالقات الجزائرية املغربية، التي لم تنعم يوما باالستقرار

 Pedro) أوروبا أو ما ويعرف أيضا باسم –وتحدثت التسريبات االعالمية عن احتمال وقف خط أنابيب املغرب العربي

Duran Farell pipeline) الذي ”ميدغاز“، أما املبرر فهو أن الجزائر تملك أنبوب غاز آخر هو 2021، في غضون عام ،

 .يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة دون املرور على البر املغربي، تقدر طاقته بنحو ثمانية ماليير متر مكعب من الغاز املسال

ر، قبل أن يصل إلى مدينة قرطبة اإلسبانية عبر التراب ويربط خط أنابيب املغرب العربي، بين حاس ي الرمل في الجزائ

مليار متر مكعب من الغاز  13.5كلم على التراب املغربي، وهو ينقل  540كلم، منها  300املغربي، على مسافة ألف و

ت مليار متر مكعب تشكل كافة احتياجا 1.1مليون متر مكعب من الغاز من مجموع  500سنويا، يحصل منها املغرب على 

 .الجارة الغربية من هذه املادة الطاقوية

الطرف املغربي سارع إلى نفي هذه التسريبات، على لسان وزير الطاقة واملعادن، عزيز رباح، في محاولة للحد من مخاوف 

ن إتزود اململكة املغربية بالغاز الجزائري، ال سيما وأن تقارير نقلت عن وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، قوله 

 .(الجزائر ستضخ املزيد من الغاز عبر األنبوب اآلخر الرابط بين بني صاف وأمليريا اإلسبانية )ميدغاز

األرقام املتعلقة بالعالقات الجزائرية املغربية في مجال الطاقة، تشير إلى أن الجارة الغربية حصلت على حصة من الغاز 

مليون دوالر في الفترة نفسها من العام املاض ي،  71ليون دوالر، مقابل م 121إلى غاية شهر أوت األخير، تقدر قيمتها بنحو 

 .حسب اإلحصائيات الصادرة عن املغرب، وهو ما يكشف ثقل وأهمية هذا األنبوب بالنسبة للرباط

مل عومعلوم أن املغرب يحصل على الغاز الجزائري باملجان، أي مقابل مرور أنبوب الغاز على أراضيه، ما يعني أن وقف ال

بهذا األنبوب، سيحتم على املغرب شراء الغاز من األسواق العاملية، وهو ما سيفقد الرباط موردا ماليا معتبرا، في وقت 

 .تبدو خزينة اململكة غير قادرة على مسايرة األعباء املتزايدة للشعب املغربي الذي يعاني من مشاكل البطالة والفقر

ه التسريبات محاولة من قبل السلطات الجزائرية إحراج جارتها الغربية، وهي قراءة بعض املراقبين في املغرب اعتبروا هذ

قد ال تخلو من ش يء من املصداقية، ألن العالقات بين الجزائر والرباط تشهد حالة من عدم االستقرار املزمن، بسبب 

الرئيس بوتفليقة ونظيره العاهل مواقف عدائية من قادة املخزن، تأبى التوقف بمناسبة أو بدونها، حتى وإن تبادال 

 .املغربي رسائل التهنئة في األعياد واملناسبات
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وعندما تكون العالقات غير مستقرة بين بلدين، فإن كل بلد يسعى إلى توظيف األوراق التي بيده من أجل تركيع خصمه، 

 تقبال في وجه النظام املغربي إذاوقد تكون ورقة الغاز هي الورقة الثقيلة التي يمكن للطرف الجزائري أن يرفعها مس

 .استمر في ممارسة هوايته املفضلة، في استعداء الجزائر عبر املنابر الدولية

عاظم أوروبا، تأتي في وقت تت –التسريبات التي تتحدث عن إمكانية وقف اإلمداد بالغاز عبر خط أنابيب املغرب العربي 

ربية، بفعل الجهود التي يقوم بها الرئيس األملاني األسبق فيه الضغوط على املغرب بخصوص قضية الصحراء الغ

هورست كوهلر، مبعوث األمين العام لألم املتحدة على الصحراء، الذي يبحث عن حل لهذه املعضلة التي عمرت ألكثر 

ة نهاي من أربعة عقود، وهو ما يضع املغرب أمام كم هائل من الضغوط والتحديات، قد تفقده القدرة على املناورة في

 .الشهر املقبل عندما يلتقي في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليزاريو تحت مجهر األمم املتحدة

 

 )واج(  الدالية تستعرض بطرسبورغ اآلليات الجديدة من أجل إدماج النساء في املقاوالتية

ة )روسيا(، اآلليات الجديد املرأة، غنية الدالية بسان بطرسبورغ  استعرضت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا

 تؤديه املرأة في التنمية  الجزائر من أجل إدماج النساء في مجال املقاوالتية إلى جانب الدور الهام الذي  التي وضعتها

 االقتصادية واالجتماعية في املناطق الريفية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

سبتمبر، أوضحت  20إلى  19من   انعقد الذي النساءاسيا حول ولدى تدخلها خالل اليوم الثالث ألشغال منتدى أور 

للمقاوالتية النسوية، أنه باإلضافة إلى مختلف األجهزة التي   الوزيرة التي حضرت ورشة حول برامج ومؤسسات التنمية

ف يدة بهدجد  جل تمكين النساء والفتيات في الجزائر، تعتزم دائرتها الوزارية استحداث آليات  وضعها القطاع من

 إدماج عدد أكبر من النساء في مجال املقاوالتية بحيث يجدر تشجيعهن.

توفيرها من أجل تدعيم  يجب التيوخالل هذى املنتدى الذي تمحورت النقاشات فيه حول إمكانيات وظروف العمل 

ة دور ية الريفية"، أهميتحت موضوع "دور املرأة في التنم ورشة كذلكاملقاوالتية النسوية، أبرزت الوزيرة التي حضرت 

 واالجتماعية في املناطق الريفية، حسب ما جاء في البيان. االقتصادية التنميةاملرأة في 

في السياسة والتقدم  النساء دور كما شاركت الوزيرة في ورشات أخرى تمت بصلة لإلشكاليات املطروحة حول "

 االجتماعي".

 ق أونالين()الشرو «2019بطاقة مهنية لكل فالح بداية من »

 :النهار تنشر توصيات أول اجتماع بين رؤساء مجالس الشعب ومسؤولي وزارة الفالحة

 حق االستفادة من قروض وضمان جرد عدد الفالحين واملربين تحضيرا إلعداد بطاقية معلوماتية 

 تكليف كل مدير مركزي بإعداد تقارير دورية مفصلة عن نشاط كل شعبة

ية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزڤي، رؤساء املجالس الوطنية متعددة املهن للشعب أمر وزير الفالحة والتنم

الفالحية، إلى غاية نهاية السنة الجارية إلتمام االعتمادات اإلدارية وتنصيب كل الهياكل، وتوزيع بطاقة مهنية لكل 

 .شعبة

 ماتية دقيقة ملنهي القطاع الفالحي وضمان لكل منهي حقهبهدف جرد عدد الفالحين واملربين تحضيرا إلعداد بطاقية معلو 

 .في االستفادة من قروض بنكية وتسهيالت عبر كل التعاونيات الفالحية

وحسب املعلومات املتوفرة لدى النهار، وخالل أول اجتماع عقده وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد 

لوطنية متعددة املهن للشعب الفالحية، تم االتفاق على توزيع بطاقة مهنية لكل القادر بوعزڤي، مع رؤساء املجالس ا

 .شعبة
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وهو ما يسمح بجرد عدد الفالحين واملربين تحضيرا إلعداد بطاقية معلوماتية دقيقة ملنهي القطاع الفالحي، وهي البطاقة 

 .عبر كل التعاونيات الفالحيةاملهنية التي تضمن لكل منهي حقه في االستفادة من قروض بنكية وتسهيالت 

كما حرص الوزير خالل أول اجتماع منهي لرؤساء املجالس املهنية ورؤساء الشعب الفالحية، على ضرورة تنسيق العمل 

مع كل الفاعلين في القطاع الفالحي لعصرنة اإلنتاج، والسهر على تعميم استعمال املكننة الصناعية والحلول 

 .من مردود اإلنتاج وعصرنة الشعب الفالحية التكنولوجية الحديثة للرفع

الوزير تعليمات والتوصيات على غرار إعداد ورقة طريق لكل شعبة تكون محددة برزنامة تخص تطوير اإلنتاج،  كما وجه

لضبط السوق ودعم الصادرات إلى   مع ضمان تموين السوق وتنظيم سلسلة اإلنتاج عبر تخزين الفائض من اإلنتاج

 .الخارج

جهة أخرى، أمر وزير الفالحة عبد القادر بوعزڤي رؤساء املجالس املهنية إلى التفتح على وسائل اإلعالم للحديث عن من 

إنجازات القطاع وإنجاز مجالت تعرض كل شعبة، وعرض مختلف التسهيالت والتحفيزات املقترحة من طرف الوزارة 

 .للنهوض بالقطاع الفالحي

ية إلى تقوية نظام متابعة نشاط املجالس والشعب الفالحية، مشيرا إلى أن جهاز املتابعة كما دعا الوزير مصالحه الوزار 

املنصب حديثا، حيث أسندت مهمة متابعة عمل كل شعبة فالحية إلى مدير مركزي، سيسمح باقتراح حلول جذرية لكل 

ل شعبة فالحية ووضعية اإلنتاج االنشغاالت املهنية، على أن يرفع كل مدير مركزي تقريرا دوريا مفصال عن نشاط ك

 .وتموين السوق 

 

 

 منع البيع باألرصفة يخلق أزمة في التموين بالحليب

 )املساء( باملائة 20اليومية بنسبة  التجار يخفضون حصصهم

قانون لتنظيم التجارة يمنعهم  باملائة بعد صدور  20تجار التجزئة حصصهم اليومية من الحليب املدعم بنسبة  خفض

 .من عرض منتجاتهم خارج املحالت

الحليب، أمين بلور، فقد اضطر املوزعون هم كذلك إلى تخفيض حصصهم  وحسب تصريح رئيس اللجنة الوطنية ملوزعي

 .امللبنات الحليب، مما خلف ندرة في تسويق املنتوج رغم توفره بكميات كبيرة لدى اليومية من

، فإن عملية تموين التجار تعرف منذ أسبوع اضطرابات كبيرة ”املساء»لـ وحسب تصريح رئيس اللجنة الوطنية للموزعين

سلبا على نشاط املوزعين الذين  رغم توفر كميات كبيرة من الحليب على مستوى امللبنات، وهو األمر الذي أثر  وذلك

باملائة، وهي نسبة مرشحة  20الكميات اليومية التي انخفضت بنسبة  أصبحوا ينتظرون يوميا اتصاالت التجار لتحديد

 .معاقبة التجار املخالفين حالة واصلت مصالح األمن رفقة فرق قمع الغش لالرتفاع في

 لرفع انشغاالت املوزعين” جيبلي”بمصالح وزارة التجارة ومصالح مجمع  كما أكد أمين بلور أن اللجنة حاولت االتصال

سنتيم للكيس الواحد،  0,90بقيمة  القانون األخير الذي زاد من معاناتهم اليومية خاصة وأن هامش الربح محدد حيال

 ممثلي املوزعين، داعيا وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  ل منعدمة على حد قول غير أن قنوات االتصا

 .للتدخل العاجل لبحث حلول جذرية إلشكالية تموين الحليب

” بليجي”اقتراح ثالجات خاصة لبيع الحليب توزعها وزارة التجارة أو مجمع  ومن بين االقتراحات التي رفعها املوزعون،

 .ظروف صحية آمنة ار، وهو ما سيعطي صورة جديدة لواجهات املحالت وضمان بيع املنتوج فيالتج على

والحرفيين، طاهر بولنوار، أن التجار يعانون كثيرا في عملية تموين  من جهته، كشف ممثل الجمعية الوطنية للتجار 

زيد الكثير منها، والتي ال ت ضيق بالحليب املدعم بسبب منع عرض املنتجات عند واجهة املحالت، وبسبب املواطنين
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تقليص املواد الغذائية املعروضة للبيع والحليب هو أول منتوج تم تقليص  مترا مربعا، اضطر التجار إلى 30مساحتها عن 

 .وهناك من رفض أصال بيع الحليب حصته

رة، مشيرا إلى إرسال طلب اتخاذ هذا القرار، خاصة وأنهم يعنيهم مباش كما أعاب بولنوار تهميش ممثلي التجار عند

 املدعم عبر كل البلديات للرد على التجار لتعيين موعد لرفع انشغاالتهم، مع اقتراح فتح نقاط لبيع الحليب لوزارة

 .بدأت تظهر منذ أسبوع طلبات املواطنين والحد من األزمة التي

 بتموين املواطنين بالحليب املدعم بسب الوطنية ملوزعي الحليب تفاقم أزمة على صعيد آخر، توقع ممثل رئيس اللجنة

و تتلف عند عملية التوزيع أ الذين يرفضون تعويضهم بخصوص أكياس الحليب التي” جيبلي”تعنت مسؤولي مجمع 

أكياس من التجار بسبب تلفها، وال يتم دفع قيمتها للموزع ال من  10 إلى 8البيع، مشيرا إلى أن كل موزع يسترجع بين 

و دعم املنتوج تنطلق من املنتج، وه مللبنة، األمر الذي يهدد نشاط موزعي الحليب، مشيرا إلى أن سلسلةوال من ا التاجر 

 واملستهلك، إال أن املوزع هو الوحيد خارج دائرة الدعم، رغم أنهم يقومون  املربي، إلى جامع الحليب الطازج وامللبنة

 .بعملية التوزيع

املتحدث إلى إرسال طلبات لوزارتي التجارة والفالحية لفتح باب النقاش  رق وقصد إيجاد حلول جذرية لهذا الوضع، تط

 .ملف توزيع الحليب لالستماع إلى االنشغاالت حول 

         .واقتراح حلول تساهم في حماية نشاط املوزعين وضمان توفر املنتوج بالكميات املطلوبة وبدون مضاربة

    

 
 

 بنوك ومالية/تأمينات 
 

 

  تعاون وشراكة
 

 )الخبر أونالين(مركب بالرة نموذج محفز لشراكات أخرى مع قطر

أكد وزير الصناعة يوسف يوسفي اليوم األحد بجيجل على أن مركب بالرة للحديد و الصلب التابع للشركة الجزائرية 

 .""نموذجا محفزا ألن تكون هناك شراكات أخرى مع قطر القطرية يعد

و وصف الوزير في تصريح للصحافة خالل زيارة عاين فيها رفقة وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة 

 ".هذا املركب بـ"الهام" وأنه "أحد أكبر املركبات للحديد والصلب بأفريقيا

باملائة حسب الشروحات التي  80ال إنجاز هذا املشروع والتي بلغت نسبة وأبدى يوسفي رضاه عن مدى تقدم أشغ

 -حسبه-ماليين طن سنويا ما سيلبي  4قدمت بعين املكان مبرزا الطاقة اإلنتاجية الكبيرة لهذا املركب والتي ستصل إلى 

 .االحتياجات املحلية من الحديد الصلب ثم التوجه نحو األسواق الدولية

حمد بن صالح السادة ما قاله نظيره الجزائري مثمنا هذا املشروع الذي وصفه بـ "الصرح الكبير م  من جهته شاطر

مشيرا إلى حرص أمير دولة قطر ورئيس وزرائها على تتبع أشغال إنجاز هذا  "ونموذج للتعاون ما بين الجزائر و قطر
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-ب الجزائري بتجسيد هذا املركب ما يعد املشروع بصورة "حثيثة" قبل أن يعرب عن سعادته الكبيرة اللتزام الجان

 .بادرة خير لتعاون أوسع بين البلدين -حسبه

ومن جانب الشركة الجزائرية القطرية القائمة على مركب الحديد الصلب ببالرة فقد أشاد رئيس مجلس إدارة املركب 

الزيارة التي قام  -كما قال-بدليل محمد صخر حرامي باالهتمام واملتابعة التي يحظى بها هذا "القطب الصناعي الهام" 

بها اليوم الوزيران الجزائري والقطري إلى موقع املركب مذكرا بدور هذا الشروع على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي 

منصب وأضعاف ذلك من املناصب غير  1800على املنطقة إذ سيمكن من استحداث مناصب عمل مباشرة تصل إلى 

 .املباشرة

سؤول أن نسبة األشغال التي تم بلوغها اليوم "تبعث على التفاؤل لقرب إتمام إنجاز هذا املشروع الحلم وأضاف ذات امل

 .املشترك" الذي يعكس الصداقة بين البلدين

وصرح املدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب يوسف أحمد املهندي في عرضه حول مراحل إنجاز هذا املركب 

 2شهر مايو املقبل" ليكون بذلك جاهزا لبلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى "أن آخر وحدة ستستلم وحدات ب 9الذي يضم 

 -كما قال-مليون طن سنويا في مرحلة ثانية الش يء الذي يلبي  4مليون طن سنويا في املرحلة األولى وتتعداها إلى 

 .االحتياجات املحلية من الحديد والصلب

 

 
 

 

 تجارة 
 

 

 حقيق بادرت إليه املنظمة الوطنية لحماية املستهلكوفق معطيات أولية لت

 )الشروق أونالين( !من املائة من الذهب املسوق في الجزائر مغشوش 80

 

حّولت تجارة الذهب املغشوش في بالدنا كثيرا من االنتهازيين إلى مليارديرات على حساب جيوب املواطنين البسطاء وأهل 

بعد أن بارت تجارتهم فاضطروا إلى غلق ورشاتهم ومحالتهم في ظل منافسة غير  املهنة األصليين الذين خّربت بيوتهم

 .شريفة عصفت بهم

رة من انتشار الذهب املغشوش في بالدنا، وكثيرا ما وقفت مصالح األمن والدرك الوطني 
ّ
في كّل مرة تتعالى األصوات املحذ

همعلى عمليات نوعية تورط فيها بارونات فرضوا منطقهم باالعتماد 
ّ

 .على السوق املوازية والفوضوية التي أنعشت غش

وفي الّسياق فتحت املنظمة الوطنية لحماية املستهلك تحقيقا وطنيا ومعّمقا حول الذهب املتداول في السوق الجزائرية 

دته املنظمة
ّ
 .باعتبارها سوقا كبيرا ويقصدها الجميع، حتى بعض الفقراء املقبلين على الزواج، حسب ما أك

د، في تصريح خّص به الشروق أّن تحّركهم جاء بناء على شكاوى من قبل املصنعين مصطف
ّ
ى زبدي رئيس املنظمة أك

والتجار الذين أثاروا مسألة وجود خروقات وتجاوزات وبيع كميات من الذهب غير مطابقة للمعايير املعلن عنها لتباشر 

 .رى املنظمة عملها على مستوى واليات عديدة، سيما املدن الكب

 ”الدمغة”الغش يطال نوعية القيراط و
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املعطيات األولية غير مطمئنة وأّن نسبة كبيرة من الذهب املتداول في السوق النظامية املراقبة ال “كشف املتحدث أّن 

ع نتوافق املعايير من حيث نوعية القيراط املصرح به والدمغة املزّورة في أحيان كثيرة وهذا بالنسبة للذهب املحلي واملص

قيراطا  16محليا، وهو ما يهدد الحرفيين واملهنيين ويوجد منافسة غير شريفة في السوق الوطنية حيث يباع الذهب من 

 .”قيراطا وبسعر مرتفع 18على أنه من 

من املائة من الذهب املسّوق غير مطابق للمعايير  80لألسف اإلحصائيات األولية أثبتت أّن “واستطرد زبدي قائال 

 .”اتواملواصف

ووعد رئيس املنظمة الوطنية لحماية املستهلك باستكمال التحقيق الوطني خالل األيام القليلة املقبلة ورفع امللف كامال 

مع التقرير النهائي إلى الجهات املعنية املسؤولة عن الوضع ملتابعة امللف والوقوف على الحقائق املثبتة والدفع بها للقيام 

 .ق الذهب في الجزائربمراقبات دورية لتطهير سو 

د الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أّن أهم عامل ساعد على انتشار الذهب 
ّ
من جهته أك

ال تسّوق  -يقول املتحدث -املغشوش هو السوق املوازية ونقاط البيع الفوضوية ألنها غير مراقبة وحتى بارونات الذهب

 .يق النظامي لعلمها املسبق بأنها مراقبة وقد يفضح أمرهاهذه املادة املغشوشة عبر الطر 

من املائة من الذهب  40وأكد بولنوار أّن املعلومات الرسمية التي تحوزها جمعيته وتشاركها مع املهنيين تؤكد أّن 

ن ياملتداول في الجزائر مغشوش، موضحا أن تجار الذهب املغشوش يستفيدون كثيرا على حساب أهل املهنة األصلي

 .الذين يبيعون ذهبا خالصا وأصليا

وكشف بولنوار عن حاالت عديدة لتجار بارت تجارتهم وورشات أغلقت أبوابها بسبب املنافسة غير الشريفة والتالعبات 

الحاصلة، حتى أّن الدولة، يضيف بولنوار، لم تتخذ إجراءات لتشجيع الورشات املحلية وتطوير املنتوج الوطني، وبالتالي 

على التاجر إال أن يغلق أو يغش هو اآلخر، وهذا ال ينفي وجود كثير من النزهاء الذين يقاومون هذه املمارسات  لم يبق

 .إلى غاية اآلن ويحافظون على سمعتهم بكل الوسائل

 التأكد من الذهب األصلي يتطلب آليات ال يملكها إال املهنيون 

للمواطنين والزبائن قال بولنوار إّن ذلك صعب جدا ويتطلب  وعن كيفية التأكد من حقيقة املعدن الحقيقي بالنسبة

 املهنيون وهو ما يجعلنا ننصح بأن تكون عملية الشراء من لدن تجار محل ثقة سبق 
ّ
آليات ال يمتلكها وال يعرفها إال

 .التعامل معهم دون أي شكاوى 

ك ملية شراء أفضل وسيلة لضمان حق املستهلوتبقى املطالبة بفاتورة يحّدد فيها وزن ونوعية القطع الذهبية بعد كل ع

 .والزبون 

وسبق لعديد مصنعي وممتنهي تجارة الذهب والفضة من خالل مختلف تمثيلياتهم التحذير من انتشار الذهب املغشوش 

 نومجهول الهوية، الذي يتداول حاليا في السوق الجزائرية، وذلك جراء نقص التموين باملادة األّولية م” غير املدموغ“

 .األسواق العاملية، حيث يتم مزج الذهب بالنحاس وغبار الذهب وأحيانا الفضة للتحايل على الزبائن

وحسب معلومات استقيناها من أهل املهنة، فإن كميات من الذهب املغشوش التي ترّوج في األسواق الجزائرية يأتي 

ت الوطنية سرا بخلط كمية من النحاس أو الفضة أغلبها من إيطاليا وتركيا، بطرق غير شرعية، كما تقوم بعض الورشا

 .من املائة فقط من الذهب 40مع كمية قليلة من الذهب بما يشكل نسبة 
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 يقظة 
 

 :تنسيقية األطباء املقيمين تستنكر قرارات حجار وتقرر 

 )الشروق أونالين(احتجاجات أسبوعية كل اثنين باملستشفيات الجامعية بداية من اإلثنين 

 

تنسيقية املستقلة لألطباء املقيمين تنظيم احتجاجات أسبوعية بداية من اإلثنين، عبر املستشفيات الجامعية قررت ال

راسب من حقهم في دورة  820تنديدا بقرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار األخيرة، والتي أقصت 

 .استدراكية

نين وقفات احتجاجية أسبوعية ستدوم كل أسبوع وفي نفس اليوم على وستشهد املستشفيات الجامعية بداية من االث

الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية تراجع وزارة حجار عن قرار اإلقصاء الذي طال املقيمين الراسبين في امتحان نهاية 

يخها قريبا عن تار التخصص، كما قررت التنسيقية املستقلة لألطباء املقيمين تنظيم وقفة احتجاجية وطنية سيعلن 

 .ألف طبيب مقيم عبر الوطن 15يشارك فيها أكثر من 

وأدانت ذات التنسيقية في بيان تحوز الشروق نسخة منه القرارات املنبثقة عن اجتماع الوزير حجار برؤساء اللجان 

غير مباشر من  لالبيداغوجية بكليات الطب، والتي أقصت بموجبها املقيمين الراسبين في امتحان نهاية التخصص بشك

، دون منحهم الحق في دورة استدراكية 2019خالل تأجيل السنة الجامعية الخاصة بهم إلى غاية شهر مارس/أفريل

حسب ما ينص عليه قانون الطبيب املقيم، وبهذا سيجتاز املعنيون سنة في سنتين ونصف ما سيحرمهم من بداية 

ر معلوم مع انعدام فرص النجاح بسبب اجتيازهم لالمتحان مع حياتهم املهنية من جهة ويعلق مصيرهم إلى أجل غي

 .دفعة أخرى 

ألف طبيب مقيم من خالل إضرابهم الذي دام ثمانية أشهر  15وذكَرت التنسيقية في بيانها بالتضحيات التي قام بها 

 امه في أحسنوكل هذا ألجل تحسين الخدمات الصحية وتوفير الظروف املالئمة لتكوين الطبيب وكذا ملمارسة مه

الظروف، حيث ضحوا بوقتهم وبمصيرهم ملستقبل صحي جيد بعد سنوات من السكوت والخنوع في بيئة صحية مافتئت 

 .تتدهور يوما بعد يوم

وعاد املقيمون ليذكروا الحكومة بوعودها والتي تم إطالقها عبر تصريحات املسؤولين في الوزارتين املعنيتين بملف األطباء 

كان شرط فتح الحوار مع مسؤولي التنسيقية وفتح باب املفاوضات حول مطالبهم هو تجميد اإلضراب  املقيمين، حيث

أكدوا حسن نيتهم وأوقفوا اإلضراب بعد برمجة دورة امتحان  -يضيف البيان-الذي دام ثمانية أشهر، ورغم أن املعنيين 

 .وال يزال الصمت والغموض يكتنفان قضيتهمالتخصص شهر جويلية، إال أن الوضع لم يتغير رغم مرور ثالثة أشهر 

وتساءل املعنيون كيف تتم معاقبتهم ألنهم استعملوا حقا دستوريا وقاموا باإلضراب من أجل مطالب مشروعة، كما 

أنهم قاطعوا امتحان نهاية التخصص في دورتين متتاليتين، ومن أجل ذلك يحرم أطباء مقيمون من حقهم في امتحان 

لهم على دخولهم في اإلضراب، وهو اإلجراء الذي أدانته التنسيقية املستقلة واعتبرته مجحفا في حق استدراكي عقابا 

 .املقيمين وسيزيد من تأزم الوضع أكثر

 

 


