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  الفتتاحيةا
 )واج( 2019مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية في اطار قانون مالية  100رصد   

حد بالجزائر العاصمة, ان  تم في أعلن وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, يوم اال 

مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية" بهدف تمكين البلديات من  100"رصد غالف مالي ب  2019قانون مالية   اطار

 تلبية احتياجات املواطنين والتكفل باملشاريع التنموية ذات الطابع الجواري .

الشعبي الوطني حول ميزانية قطاع  في   الية وامليزانية باملجلسوقال السيد بدوي خالل تقديم  عرضا أمام لجنة امل

 100العالقات مع البرملان محجوب بدة ,أن  "تم رصد غالف مالي يقدر ب  , بحضور وزير2019اطار مشروع قانون مالية 

م واصلة تدعيم  جزائري للمخططات البلدية للتنمية" وهو يعكس اإلرادة القوية للسلطات وعزمها على  مليار دينار

مشاريع االحتياجات املباشرة للمواطنين والتكفل ب  البلدية لتحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة" كما تمكنها من "تلبية

 مشاريع التزود باملياه الشروب, التطهير وفك العزلة.  محلية ذات طابع جواري" منها

مشتركة بين وزارتي املالية والداخلية   " من قبل لجنةوذكر ان توزيع هذه االعتمادات على البلديات تتم " بالتشاور 

ديمغرافية وجغرافية ومالية " بغرض التوفيق بين االحتياجات املعبر   اعتمادا على "معايير موضوعية ومؤشرات

 واالمكانيات املالية املتاحة.  عنها

صندوق التضامن والضمان للجماعات   بروبعد أن أشار الى ان " مبلغ مخصصات الدولة املمنوحة " للجماعات املحلية ع

" اعانات للتسيير والتجهيز  2019الصندوق سيخصص خالل   املحلية " ستعرف انخفاضا محسوسا ", اكد ان هذا

االقتصادي   الجماعات املحلية, واضاف ان هذا الصندوق " سيواصل مجهودات  ملرافقة الدور   واالستثمار "لفائدة

ية من خالل " تخصيص غالف مالي يمنح في شكل قروض مؤقتة توج  لتمويل املشاريع الجديد " للجماعات املحل

 املنتجة للمداخيل ".

منها " ترشيد النفقات و تحكم اكبر في   لوزارة الداخلية اعتمد على عدة محاور  2019وأبرز الوزير ان اعداد ميزانية 

طير برنامج تكوني شامل لفائدة اإلطارات واملوظفين لعصرنة اإلدارة وتس  تخصيص املوارد " وكذا وضع استراتيجية

املشاريع  العمومية وتنشيط وتيرة انجاز   ومركزيا وكذا املنتخبين املحليين الى جانب مواصلة تدابير تحسين الخدمة  محليا

لتكفل جديدة لفائدة الواليات املنتدبة وتنمية املناطق الحدودية وا  الى جانب إعطاء األولوية لتسجيل برامج

 باملخاطر.  األمثل

باملائة مقارنة بسنة  3.34ب   وفيما يخص ميزانية التسيير املوجهة لقطاع  كشف السيد بدوي انها" سجلت انخفاض

باملائة والحماية  1.98على غرار املديرية العامة لألمن الوطني ب  " , فيما " عرفت بعض املصالح زيادات طفيفة 2018

"وتقدر عدد املناصب   باملائة 9.27ة فيما ارتفعت ميزانية املديرية العامة للمواصالت الوطنية بباملائ  0.46املدنية ب 

 بالتعاقد". 40704دائم و  379329منصب منها  420033"  2019املالية املقترحة لسنة 

 جازها كما تم اعتمادهااملشاريع الجاري ان  اما بخصوص ميزانية التجهيز ,اوضح الوزير ان  تم " منح االولوية " إلتمام

وااللتزام باإلرشادات التي قدمتها الحكومة واملتعلقة بتسقيف النفقات للتحكم   يضيف الوزير في اطار " التقييد

 17التجهيز على املستوى املركزي "   " , وتضمنت ميزانية 2020/ 2018االنفاق العمومي املؤطر على املدى املتوسط   في

 عملية ". 17اعادة تقييم   مليون دينار وكذا 9.999عملية جديدة بغالف 

اعادة " تكييف " بعض   من جهة اخرى كشف الوزير ان مصالح  " اعتمدت ستة تدابير تشريعية مقترحة " بهدف

اصدار تأشيرة تمديد االقامة لفائدة الرعايا االجانب   دينار كحقوق طابع 1500الرسوم الجبائية منها " دفع مبلغ 

الصالحة من   دج لتأشيرة التمديد 1800يوما و 30الى  16على االقليم الوطني الصالحة من   بصفة نظامية املتواجدين

توجي    اعانات لفائدة جماعات محلية اخرى, وكذا  يوما " الى جانب " الترخيص " للجماعات املحلية بمنح 45الى  31
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ميزانية   وق الضمان والتضامن للجماعات املحلية بدال منالجديدة املستوردة لفائدة صند  الرسم على األطر املطاطية

 البلديات .

 

 )واج( 2019قانون املحروقات سيكون جاهزا أفاق أغسطس 

وقات هو قيد الدراسة حاليا وسيكون البيض أن قانون املحر   يوم األحد بوالية وزير الطاقة، مصطفى قيتوني،أكد 

 ".2019  جاهزا "آفاق أغسطس

القانون سيحمل الكثير من النقاط وذلك   وذكر الوزير في تصريح لوأج على هامش زيارت  التفقدية إلى الوالية أن هذا

و كذا "تقاسم رابح مع جميع الشركاء واملتعاملين"، -والعمل بسياسة رابح  من خالل "املحافظة على مصالح البالد

 بين شركة سوناطراك والشركاء األجانب، وعدم ترك كامل العبء على عاتق سوناطراك".  األخطار

كانت عليها في وقت سابق في قطاع   كما أكد أن "هذا القانون ينتظر من  إعادة الجزائر إلى مكانتها الدولية التي

 املحروقات".

لتقليل أعباء استيراد الوقود وبلوغ   طاق تكرير املحروقات داخل الجزائروأبرز الوزير أن الجزائر تعمل على "توسيع ن

 إلى التصدير".  االكتفاء الذاتي والوصول في مرحلة مقبلة

خالل تخفيض استيراد الوقود   كما كشف في هذا الصدد أن الجزائر حققت خالل السنة الجارية "أرباحا مهمة" من

تدخل مصفاة تكرير املحروقات املتواجدة بالجزائر العاصمة والتي   س هذا املسعى أنمليار دوالر، كما ينتظر في نف 2بلغ 

 طن سنويا.  مليون  5وذلك بطاقة تكرير تقدر ب 2019أشغال إعادة التجديد الخدمة أفاق فبراير   تعرف حاليا

 5 ير هي األخرى تقدر ببقدرة تكر   كما ينتظر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز مصفاة تكرير للمحروقات بحاس ي مسعود

 مليون طن سنويا وذلك في إطار هذا املسعى.

مليون طن من الوقود  5وتصدير   تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود -يضيف السيد قيتوني-و من شأن هذه املشاريع 

 .2022سنويا نحو إفريقيا آفاق 

للسيارات من أجل تخفيض استعمال   ز كوقودفي سياق ذي صلة، شدد الوزير على "أهمية توسيع استعمال مادة سيرغا

ألف مركبة تشتغل بمادة سيرغاز أفاق  500الوزارة برنامجا لبلوغ   الوقود املستورد على غرار البنزين حيث سطرت

2021." 

العاصمة في مجال تركيب أجهزة   شابا من والية البيض على مستوى شركة نفطال بالجزائر 20"سيتم قريبا تكوين 

من فتح مراكز تركيب هذه املعدات بالوالية وذلك تماشيا وسياسة   سيرغاز الخاصة بالسيارات من أجل تمكينهمومعدات 

 االنتقال الطاقوي وتخفيض استعمال الوقود املستورد"، يضيف الوزير.  القطاع في مجال

 يش بيترويليوم من أجل مباشرةبريت  و لتوسيع مصادر املحروقات بالجزائر أشار الوزير الى "اإلتفاق مؤخرا مع شركة

 والقيام بأعمال التنقيب قريبا".  الدراسة حول الغاز في أعماق البحر املتوسط

املحروقات وكذا طاقة اإلنتاج وذلك   وسيمكن االكتشاف في عرض البحر من "تدعيم االقتصاد الوطني ورفع احتياطي

 اء"، وفق السيد قيتوني.املبرمة مع الشرك  من أجل مواجهة الخارج من خالل العقود

مسكن بشبكة غاز املدينة  100ربط   وقد أشرف وزير الطاقة خالل زيارت  إلي والية البيض على تدشين وتشغيل مشروع

 مسكنا آخر بهذه الشبكة. 58أعطى إشارة إنطالق مشروع لربط   بقرية الثنية بعاصمة لوالية. وبنفس القرية

 للسيارات.  دشين مركز تركيب أجهزة ومعدات سيرغازكما قام الوزير بعاصمة الوالية بت

 

 

http://www.aps.dz/ar/economie/61439-2018-10-16-18-03-22
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 مصنع تركيب الشاحنات بمفتاح

 الشروق أونالين() خروج أول شاحنة شهر مارس املقبل

كلم  40تحمل عالمة رونو تروكس من مصنع تركيب الشاحنات بمدينة مفتاح ) ستخرج أول شاحنة من الوزن الثقيل

 .املصنع عبد النور سواكري  والية البليدة( شهر مارس املقبل، حسبما كشف عن  الرئيس املدير العام لهذا شرق 

الوالي، يوسف شرفة، لهذا املشروع االستثماري املسجل في إطار شراكة  وبحسب ما أوضح  سواكري على هامش زيارة

فيفري في عملية تركيب  فرنسية )عالمة رونو تروكس( وسويدية )عالمة فولفو( سيشرع ابتداء من شهر  جزائرية

 .لتشمل مستقبال عالمة فولفو وكس كمرحلة أولىالشاحنات التي ستحمل عالمة رونو تر 

 ألف متر مربع والذي يعد األول من نوع  على مستوى  24املتربع على مساحة  وتقدر طاقة إنتاج هذا املشروع االستثماري 

 .وحدة سنويا 5000 إلى نحو  2020وحدة سنويا كمرحلة أولى لترتفع مع آفاق  2000املغرب العربي 

شاحنة من عالمتي رونو تروكس  2000اإلجمالية املنتجة سنويا ) وحدة من بين الكمية 1700وأضاف سواكري أن 

ول عدد من الد لتغطية السوق الوطنية كمرحلة أولى، فيما سيتم تصدير الكميات املتبقية نحو  وفولفو( ستوج 

ت نات، السيما وأن أغلبية عملياملثل هذا النوع من الشاح اإلفريقية بما فيها تونس، مؤكدا على حاجة السوق الجزائرية

 .الجزائر تتم برا نقل البضائع في

باملناسبة أن جودة ونوعية هذه الشاحنات تضاهي نظيرتها املصنعة ببلدها  كما أكد الرئيس املدير العام لهذا املصنع

وع من نيع هذا الناألجنبي في تص مشيرا إلى استخدام نفس التكنولوجيا املتطّورة التي يعتمد عليها الشريك األم،

 .الشاحنات

من املائة من قطع غيار هذه املركبات  10املصنع كمرحلة أولى بتصنيع  فباإلضافة إلى تركيب الشاحنات سيقوم هذا

 .من املائة خالل السنوات املقبلة، يقول سواكري  50ترتفع إلى نحو  على أن

الذي أكد  -يضيف سواكري  -كمرحلة أولى منصب شغل بصفة مباشرة 169وسيسمح هذا املشروع أيضا باستحداث 

ة في التكنولوجيات املستعمل التي ستكون جزائرية مائة من املائة، ستستفيد من دورات تكوينية حول  أن اليد العاملة

 .هذا املجال والتي ستدوم على مدار ستة أسابيع

 

 

 )واج(الندوة الوطنية ملجمع سوناطراك بحاس ي مسعود: إبرام إتفاق االستقرار والتنمية 

رعاية   بين مجمع سوناطراك واالتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء تحت  تم إبرام عقد االستقرار والتنمية

بمنطقة حوض الحمراء بدائرة حاس ي مسعود   لعمال الجزائريين خالل ندوة وطنية نظمت يوم األحداالتحاد العام ل

 كلم جنوب شرق ورقلة(. 80)

عبد املومن ولد قدور, و األمين العام   ويهدف هذا االتفاق الذي وقع علي  كل من الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك,

الكيمياء, حمو طواهرية, و األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين,   لغازلالتحادية الوطنية لعمال البترول وا

 املجيد سيدي السعيد, "إلى ضمان مناخ مالئم للتنمية االجتماعية االقتصادية ".  عبد

. ةتنظيم واحد وليس هناك شراك  وأكد الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك, على هامش مراسم التوقيع, " نحن في

 بكل انسجام مع النقابة ونحن جد قريبين".  وهناك فريق واحد و لذلك دائما أقول أننا عملنا

وتنمية املؤسسة, مؤكدا ضرورة   كما اغتنم السيد ولد قدور الفرصة ليشدد على أهمية انخراط العامل في تسيير

 والتكوين.  التكفل بالعامل سيما ما تعلق من  بالصحة
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يزخر بقدرات بشرية وطبيعية   مجمع واحد ويتعين علينا أن ننجح جميعا من أجل وطننا الذي وأضاف "نحن نعمل في

 هائلة ".

والكيمياء أهمية هذا االتفاق بخصوص تحسين   ومن جهت  أبرز األمين العام لالتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز

دفع من قبل الغير" الذي يضمن التكفل بجزء من ضرورة تعميم نظام "ال  التكفل االجتماعي بالعمال, مشددا على

ر التراب واملنتشرة عب  املطلوبة للفحوصات الطبية على مستوى مختلف هياكل الصحة للخواص املتعاقدة  التكاليف

 الوطني .

ملمتاز التفاق االتاريخي الذي توج بإمضاء هذا ا  وبدوره أكد األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين أن "هذا اللقاء

 الثالثية األخيرة" .  يأتي في إطار تنفيذ توصيات

ويتعلق األمر بعاملي االمتياز و   وركز السيد سيدي السعيد في تدخل  أيضا على عنصرين أساسيين من أجل النجاح,

نظومة ندماج في موالعمل في مجموعة للنجاح وتحقيق االنتصارات واال   االبتكار, موضحا "أن  يتعين توفر قاعدة متينة

 ومتنافس".  العوملة كرابح

 2019لالستقرار والتنمية سيتم التوقيع علي  في   وفي ذات اإلطار أعلن األمين العام للمركزية النقابية أن اتفاقا مماثال

 ومجمع حداد.  من قبل منتدى رؤساء املؤسسات

نوفمبر( تحت إشراف  4-3يومين )  على مدار وتهدف هذه الندوة النقابية ملجمع سوناطراك التي تواصلت أشغالها

والكيمياء وعقدت باملديرية الجهوية لسوناطراك بحوض الحمراء بحاس ي   االتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز

 تقديم واعتماد مشروع اتفاق االستقرار والتنمية, حسب املنظمين.  مسعود, إلى

بين شركاء مؤسسات مجمع   قرار والتنمية كأداة تربط العالقاتوتوجت هذه الندوة بالتوقيع على اتفاق االست

 سوناطراك .

واملناجم و رئيس منتدى   وجرت بحضور النقابيين وإطارات ومسؤولي مجمع سوناطراك وممثل عن وزارة الصناعة

 رؤساء املؤسسات علي حداد والسلطات املحلية.

 
 

 الخبر أونالين() تراجع قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة نحو الجزائر 

  2016مليار دوالر في  1.6مليار دوالر العام املاض ي مقابل  1.2الجزائر تسجل 

تراجع محسوس لقيمة االستثمارات األجنبية املباشرة في كشف آخر تقرير ملنظمة األمم املتحدة للتنمية والتجارة، عن 

، ويتضح أن تأثر قطاع الطاقة 2016مليار دوالر سنة  1.635مليار دوالر مقابل  1.20، حيث بلغت 2017الجزائر سنة 

انوية ث واملحروقات يؤثر إجماال على حجم وقيمة االستثمارات األجنبية املباشرة في الجزائر ويجعل الجزائر دوما وجهة

للرساميل األجنبية ونشاط الشركات الدولية وتعكس عزوف املستثمرين عن الوجهة الجزائرية التي ال تزال معقدة 

 وتطبعا البيروقراطية اإلدارية وعدم الوضوح في مجال التشريعات والقوانين املتغيرة ومسار استثمار مرهق.

: االستثمار، السياسات الصناعية 2018العالمي لالستثمار  وبين تقرير الهيئة األممية الذي حمل عنوان "التقرير 

الجديدة"، تراجعا للتدفقات املالية باتجاه الجزائر، حيث سجلت الجزائر حصيلة متواضعة السنة املنصرمة، حيث 

مليار دوالر، في ظل التردد الذي يتسم ب  سلوك املستثمرين األجانب حيال سوق يعتبر من بين أعقد  1.203بلغت 

 األسواق في املنطقة.

واستنادا إلى التقرير دائما، فإن االستثمارات األجنبية املباشرة باتجاه الجزائر عرفت تقلبات كبيرة، ولكن املالحظ أن 

قطاع الطاقة شكل أحد أهم املصادر خالل السنوات املاضية، إال أن دخول القطاع في أزمة وغياب البدائل، جعل 
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 51باشرة تشح، كما أن القوانين والتشريعات املعتمدة، بما في ذلك إلزام املستثمرين بقاعدة االستثمارات األجنبية امل

في املائة بكل القطاعات وفروع النشاط، وغياب رؤية واضحة املعالم مع التغييرات املستمرة في القوانين، جعل  49و

 التردد سيد املوقف.

ط املباشر باتجاه الجزائر، والذي يعتمد بشكل كبير على االستثمار في النف وأشار التقرير الدولي إلى أن "االستثمار األجنبي

مليار دوالر، على الرغم من مجموعة الحوافز التي وفرها قانون االستثمار  1.2في املائة إلى  26والغاز، انخفض بنسبة 

 الجديد في البالد".

بها مجموعة هواوي )الصين( للمساعدة في تجسيد وأوضح نفس التقرير أن "التنويع تدعم من خالل استثمارات قامت 

مشروع مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة ومن سامسونغ )جمهورية كوريا(، التي افتتحت أول مصنع لتجميع 

الهواتف الذكية في البالد"، مضيفا أن "التعديالت املقترحة في قانون املحروقات واملرتقبة يمكن أن تزيد من املشاركة 

 جنبية في قطاع النفط في البالد بشكل ملحوظ في املستقبل، إذا تم تنفيذها بنجاح".األ 

ورغم مساعي الحكومات املتعاقبة التنسيق مع البنك الدولي لتطوير مقاربات "دوينغ بيزنس" أو مناخ األعمال واالستثمار، 

مرين، فإن مناخ األعمال واالستثمار في واعتماد مشروع قانون استثمار جديد يرمي إلى تقديم مزايا "نظرية" للمستث

الجزائر ال يزال يطغى علي  التسيير اإلداري املركزي البيروقراطي مع تعدد الهيئات والجهات املتدخلة في سلسلة ومسار 

فر ناالستثمار، إلى جانب التغييرات الكثيرة للقوانين والتشريعات املؤطرة ملسار االستثمار والتجارة الخارجية، وهو ما ي

الكثير من املستثمرين في ظل غياب هيئة يمكنها الفصل أو الحكم في املنازعات والطعون أو الشكاوى املقدمة من قبل 

املستثمرين الذين يعانون من بطء اإلجراءات ومن غياب رد فعل سريع للمؤسسات املكلفة وغياب املتابعة، فضال عن 

 ات االستثمار.غياب العقوبات ضد املسؤولين القائمين على ملف

وفي املحصلة، يبقى مسار االستثمار في الجزائر مرهقا وصعبا وغير واضح املعالم، حيث كشف تقرير املنظمة عن تراجع 

، وتبقى االستثمارات 2017مليار دوالر في  1.203إلى  2016مليار دوالر في  1.635قيمة االستثمار األجنبي املباشر من 

، حيث بلغت االستثمارات 2011و 2010، وبعيدة عن املستويات املسجلة في 2012 األجنبية املباشرة ضعيفة منذ

 مليار دوالر على التوالي. 2.580و 2.301األجنبية املباشرة 

مليار دوالر  3.379ما قيمت   2000ويكشف التقرير عن بلوغ مخزون االستثمارات األجنبية املباشرة الجزائرية إلى سنة 

 مليار دوالر. 29.053ما قيمت   2017مليار دوالر وإلى  19.540ما قيمت   2010وإلى 

، بل إذ نجحت مصر 2017وتظل الجزائر من بين أقل البلدان استقطابا لالستثمارات األجنبية املباشرة في املنطقة سنة 

وضع السائد، مليار دوالر للمغرب، بينما تعاني تونس من ال 2.651مليار دوالر استثمارات مقابل  7.392في استقطاب 

 مليون دوالر. 880حيث لم تحقق سوى 

 46، بينما قدرت بـ2017مليون دوالر سنة  4باملقابل، سجلت االستثمارات الجزائرية في الخارج، حصيلة سلبية بناقص 

 ، مما يعكس أيضا انكماش نشاط الشركات الجزائرية على رأسها سوناطراك، كما أشار التقرير إلى2016مليون دوالر في 

 أن سوناطراك تمثل أكبر نشاط لالستثمار في الخارج.

 
 

 

 لخبر أونالين()ا خمس منتجات فالحية ستحصل على عالمة الجودة

أكد وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم اإلثنين بالجزائر العاصمة أن ما ال يقل 

 .2019دة خالل سنة ( منتجات فالحية محلية ستحصل على عالمة الجو 5عن خمس )
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وأوضح بوعزقي خالل يوم وطني حول تثمين املنتجات الوطنية املحلية من خالل الحصول على عالمة الجودة نظم 

باملعهد الوطني للبحث في العلوم الفالحية أن  "فضال عن التمور )دقلة نور( لطولقة )بسكرة( و التين املجفف لبني 

لجودة وكذا زيتون املائدة لسيق )معسكر( الذي هو بصدد الحصول على معوش )بجاية( حيث تحصال على عالمة ا

منها تشكيالت من زيت  2019عالمة الجودة فإن هناك خمسة منتجات أخرى ستحصل على عالمة الجودة في سنة 

 (".ةالزيتون بمنطقة القبائل و برتقال معسكر و مشمش و رمان مسعد )الجلفة( و كذا جبن بوزهرة و عسل إيدوغ )عناب

منتوجا فالحيا محليا تم احصاؤه و التي من  87و تشير االحصائيات الرسمية التي قدمت خالل هذا اليوم إلى وجود 

 شأنها الحصول على عالمة الجودة.

منتوجا على األقل يمكن  الحصول على عالمة الجودة خالل  20و أكد الوزير أن من بين هذا العدد اإلجمالي يوجد 

لكونها تتوفر على مميزات البيانات الجغرافية" )أي أن املنتوج ينتمي ملنطقة جغرافية وإقليم ومنطقة  السنوات املقبلة

أو بلدة محددة يتوفر على نوعية و ميزة أو سمعة مرتبطة بتلك املنطقة(.و من بين هذه املنتجات أشار الوزير إلى أغنام 

 لذات املنطقة فضال عن كليمونتين وبرتقال الهبرة بمدينة وهران.أوالد جالل )بسكرة( و القشابية املنسوجة بوبر الجمال 

في إطار قانون التوجي  الفالحي  2008و تأسف الوزير في كلمت  للتأخر املسجل في هذا املسار الذي انطلق منذ سنة 

ب سنوات وذلك يدل على وجود عراقيل يج 10معتبرا أن منتوجين فقط قد تحصال على عالمة الجودة في ظرف 

تجاوزها.وألح في هذا الصدد على مرافقة الفالحين موصيا مديريات املصالح الفالحية الوالئية بمرافقتهم في اإلجراءات 

 اإلدارية حتى يتمكنون من إيداع ملفاتهم لدى اللجنة الوطنية لعالمة الجودة.

لصالحيات لتأطير عمليات منح عالمات و أكد على مدراء املصالح الفالحية بأن "مديريات املصالح الفالحية لديها كل ا

الجودة و مرافقة الفالحين على املستوى اإلداري و أن ذلك من مسؤوليتكم الخاصة" موصيا أياهم بإعداد أجندة 

للمنتجات القابلة للحصول على عالمة الجودة. كما أكد بوعزقي على األهمية االقتصادية لعالمة الجودة من حيث توفير 

منتوجا فإن  60ملوارد لعالم الريف مضيفا أن تمكن السلطات العمومية من منح عالمة الجودة لـ مناصب الشغل و ا

فضاء و إقليما مختلفا.و فضال عن البعد االقتصادي لتثمين و ترقية  60ذلك يعني ترقية و تطوير منتجات على مستوى 

الوزير   ستخالص  من منح عالمة الجودة للمنتوج. و تابعاملنتوج فقد أشار الوزير إلى البعد الثقافي و التاريخي الذي سيتم ا

أن  "من خالل تثمين املنتوجات املحلية فإن املناطق سترسخ ممارسة و تقليد و النماذج الثقافية للسلف و إعطائ  

 قيمة مضافة".

 نتجات املحلية من خاللاما املدير املركزي بوزارة الفالحة حميد حمداني فقد أكد أن الجزائر قد أرست عوالم تثمين امل

منح عالمة الجودة لدقلة نور و التين املجفف ببني معوش و وجود لجنة وطنية لعالمة الجودة فضال عن وجود ترسانة 

.و خلص في األخير إلى التأكيد بان  سيتم إنشاء هيئة للتصديق خالل شهر نوفمبر من أجل وضع 2008قانونية منذ سنة 

 املنتجات املتحصلة على عالمة الجودة و ضمان استمراريتها و ديمومتها. اإلجراءات الخاصة بمراقبة
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 :مجددا دعوة بوتفليقة إلى مواصلة املسيرة، سيدي السعيد

 )وقت الجزائر(”االستمرارية مطلب شعبي وعمالي“

السعيد،إن  يقترح على رئيس الجمهورية،عبد العزيز  قال األمين العام للمركزية النقابية،عبد املجيد سيدي

 .اصلة مسيرة التنمية في ظل االستقرارالترشح لعهدة خامسة ملو  بوتفليقة،التضحية وقبول 

سوناطراك،التي احتضنها مقر املديرية الجهوية  ذكر سيدي السعيد،في كلمت ،خالل فعاليات الندوة الوطنية ملجّمع

ار إنجازات إطالقا إنك ال يجب“،بأن  ”ميثاق االستقرار والتنمية“بحاس ي مسعود،بشعار  -الحمراء حوض –للنقل باألنابيب 

ي السعيد واعتبر سيد”. فاالستمرارية مطلب شعبي وعمالي بوتفليقة،ومن يفعل ذلك فهو ناكر للجميل،ولذلكالرئيس 

لنقابية تقترح ا سيصوت ال محالة للرئيس بوتفليقة بشكل طبيعي وتلقائي،مشيرا إلى أن املركزية بأن الشعب الجزائري 

سعيد أن األمن هو املحرك الرئيس ي للرقي ال على الرئيس التضحية والترشح للعهدة الخامسة. وأكد سيدي

 تأكيده أن  سيكون حدثا هاما تجديد الثقة في الرئيس بوتفليقة ملواصلة مهام  واالزدهار،مجددا في نفس الوقت

ار تحقيق  لحد اآلن هو السلم واالستقر  واستكمال مسار التنمية. وأكد سيدي السعيد أن العنصر الهام والفعال في ما تم

 الشعبي،وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،والتي تحسب ر علي  أفراد الجيش الوطنيالذي تسه

املركزية النقابية وسوناطراك ما هي إال بداية  ضمن إنجازات . مؤكدا في ذات السياق،أن االتفاقية الجديدة املوقعة بين

لعام للعمال ا مشيرا إلى اتفاقية مماثلة سيتم توقيعها بين اإلتحادخالل الثالثية األخيرة، تنفيذا للعقد الوطني املمض ى

املقبلة.وأوضح سيدي السعيد،أمس،أن االتفاقية مع أول  ،خالل السنة”او تي ار أش بي حداد“الجزائريين ومؤسسة 

ني االجتماعي طالو  سوناطراك هي مثالية وستصبح مثاال يقتدى ب  على املستوى الدولي،تنفيذا للعقد مجمع جزائري وهو 

عقد ،في إطار ال”او تي ار أش بي حداد“مماثلة مع مجمع  واالقتصادي،وهو ما سيتطور مستقبال بالتوقيع على اتفاقية

ناسبة القطاعين. وخالل امل والخاص،باعتبار ان املركزية النقابية توحد الجزائريين وال تفرق بين بين القطاع العمومي

الجنوب،أيضا،بيانا مشتركا دعوا في  رئيس الجمهورية،عبد العزيز  وعمال ونقابات ذاتها،تال ممثلو زوايا الجنوب

 .مواصلة مسيرة التنمية،في ظل االستقرار بوتفليقة،إلى

 
 

 

 

 

 

 تنقل رفقة وفد كبير من إطارات الوزارة ومديري مؤسسات

حور )املميكانيكية نيسان وهينو وجذب استثمارات ابان للفصل في ملفات مصنعييوسفي بالي

 اليومي(

 اليوم، في قضية املصانع اليابانية للسيارات املنتظر إطالقها بالجزائر خالل ينتظر أن يفصل وزير الصناعة واملناجم،

في أدراج وزارة الصناعة   هينو و  نيسان  لقائ  مع مسؤولين ومتعاملين اقتصاديين يابانيين، إذ ما زالت ملفات مصنعي

 .الفصل فيها وتأجيل النظر فيها ملرتين متتاليتين والصندوق الوطني لالستثمار دون 

  

 باليابان لقيادة مباحثات حول سبل تعزيز التعاون مع مسؤولين ومتعاملين حل وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي

من إطارات الوزارة، إلى جانب عدد  زارة أن يوسفي سيكون على رأس وفد هاماقتصاديين يابانيين، حيث أكد بيان للو 

مضيفا أن فحوى النقاش ستتمحور حول سبل التعاون بين البلدين في  من مسيري املؤسسات العمومية والخاصة،

ذه ، وتأتي هوالرقمنة السيارات ولواحقها، الصناعات الكيميائية واملنجمية وكذا مجال اإللكترونيك مجاالت صناعة
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املستثمرين اآلسيويين لدعم الصناعات امليكانيكية بالجزائر  الخطوة لتؤكد سعي الحكومة لجذب أكبر عدد ممكن من

تخصصة املؤسسات اآلسيوية امل تكلفتها مقارنة باألوروبية، حيث دعا وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي بالنظر لقلة

املناسبات إلى االستثمار في الجزائر واالستثمار واملساهمة في ترقية  العديد منفي صناعة أجزاء ولواحق السيارات في 

اك بالجزائر بل ستكون هن لن يكون مستقبال مركبو سيارات  السيارات الوطنية عبر شراكات، مشددا على أن  صناعة

ممكن في صناعة تركيب السيارات بالشروع في أقرب وقت  صناعة للسيارات، حيث طالب مسؤولي مختلف مصانع

تواضعة الجزائرية م في ذلك على الشركات اآلسيوية في هذا املجال، ال سيما أن تجربة الشركات مكونات السيارات، معوال 

 .فقط جدا وتنحصر في صناعة البطاريات وبعض اللواحق القليلة

يدة للمرة الثانية على التوالي إعطاء الضوء األخضر ألربعة مصانع جد من جهة أخرى، أّجل الصندوق الوطني لالستثمار 

التابع ملجمع طحكوت الذي   سوزوكي  تأجيل االجتماع الذي كان مقررا مؤخرا، حيث ستتم دراسة ملفات مصنع بعد

ملرتين خاصة أن الطبعة األخيرة لصالون الغرب للسيارات عرفت عرض  عرف تأخرا كبيرا في إطالق سيارات  والذي تأجل

ويأتي اجتماع الصندوق  . موتورز فالكون   ملجمع  فيزو ملجمع حسناوي، و  فورد و  نيسان  ى مصنعيباإلضافة إل موديالت ،

طلبات فتح مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، لدى وزارة الصناعة،  بعد أيام عن إيداع مجموعة من املستثمرين

لس املوافقة أو الرفض من قبل املج ار منحتخضع للدراسة الصارمة والدقيقة وفق دفتر شروط مضبوط، في انتظ والتي

اإلنتاج املحلي من السيارات وخفض أسعارها لتكون في متناول الجزائريين،  الوطني لالستثمار، الخطوة التي ترفع حجم

السيارات، من أجل فتح مصانع  كشف وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي عن وجود قائمة جديدة لوكالء حيث

مستوى وزارة الصناعة، خاصة بعد تسطير الحكومة استراتيجية تستهدف  ائر، تتم دراستها حاليا علىللتركيب في الجز 

 السيارات الجديدة، من خالل دخول  السيارات املركبة باملوازاة مع مساعي الدولة لتقليص فاتورة استيراد تطوير مجال

لفات ندرسها بصرامة تامة، نقدمها إلى املجلس توجد م  في املوضوع عالمات عديدة لتركيب السيارات، وقال الوزير 

 . فيها لالستثمار ليفصل الوطني

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنوك /مالية وتأمينات 
 

 مليار دينار حاليا 1200ال تتجاوز 

 )الشروق أونالين( نوكهذه أسباب نقص السيولة النقدية في الب
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اشور، أن ع واملؤسسات املالية، والرئيس املدير العام للبنك الوطني الجزائري عبود أكد رئيس الجمعية املهنية للبنوك

لتمويل استثمارات كبيرة للقطاع الخاص الذي  انخفاض أسعار البترول والتمويالت الضخمة التي قامت بها البنوك

ي ف عات الصناعات الغذائية، وتركيب السيارات كان ل  التأثير البالغاإلسمنت ومجم اقتحم مجاالت مهمة مثل مصانع

وشيئا فشيئا تقلص ذلك الفائض بفعل  تشهد فائضا 2014نقص السيولة في الساحة املالية، بعدما كانت قبل سنة 

 .تحدث في كل الدول  األزمة واصفا هذه الوضعية بالعادية وقد

 مقاالت قد تعجبك

 لى، األحد، بأن مستوى تداول األموال والكتلةللقناة اإلذاعية األو ” الصباح ضيف“وقال عبود لدى استضافت  ببرنامج 

دينار، بينما اليوم بلغ حجم التداوالت بين  آالف مليار  3النقدية التداول في السنوات املاضية وقبل األزمة تحديدا بلغ 

 .مليار دينار 1200إلى  600

ا وأن محافظ بنك الجزائر حثيثا على استقطاب أموال االدخار خصوص وأضاف املتحدث بأن البنوك مطالبة بالعمل

املوجودة خارج التداول والتي تصل  كان لها أثر ايجابي وتخص اإلدماج املالي للكتلة النقدية“ 2018تعليمات في  قد قدم

 مع تلك التعليمات -يؤكد عبود –“التعامل مع هذا الوضع وقد تفاعلت البنوك  مليار دينار من خالل املرونة في 5800

من أجل استقطاب ودمج تلك  موعة من املنتوجات الجديدة والخروج بحمالت دعائية وإشهاريةخالل تقديم مج من

 .األموال

حركية االقتصاد وخصوصا موضوع التصدير واملصدرين الذين يشتكون  وبخصوص تأخر املؤسسات البنكية في مواكبة

ت املالية بأن البنوك في الجزائر تعامل البيروقراطية والتعطيل، أجاب رئيس الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات من

 ويشكل التصدير بالنسبة لها موضوعا جديدا هي بصدد التأقلم والتحكم في  طيلة السنوات املاضية مع االستيراد

ية مع املؤسسات البنكية واملصرف لم يكن لنا”تدريجيا خصوصا مع دول إفريقيا التي هي السوق املعنية بالتصدير و

 واليوم نساير حركية التصدير من خالل مرافقة رؤساء املؤسسات البنكية ات كبيرة في هذا الجانب،اإلفريقية عالق

صدرين ، مطمئنا الناشطين االقتصاديين وامل”موريتانيا واملالية للوفود التي تنقلت إلى األسواق اإلفريقية ومؤخرا بدولة

ها أيضا وال والجزائر تمتلك ية التصدير لدى كل بنوك العالموتقنيات للتعامل املالي ترافقهم في عمل بوجود آليات دولية

 .داعي للقلق بهذا الشأن على حد تعبير املتحدث

والبنكية الناشطة في سوق املال الجزائري، قال عبود بأن عدد كل  وأكد ضيف الصباح بأن عدد املؤسسات املالية

 .اإليجار املالي مالية بما فيها شركات مؤسسات 10مؤسسة مصرفية و 19منها  29املالية بلغ  املؤسسات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتفاع إلى نهاية السنةصرافون يؤكدون استمرار اال 

 الشروق أونالين(-) !وتراجع آخر للعملة الوطنية”.. السكوار“دينار في  215األورو بـ

 213دينار للشراء و 215بالعاصمة ليبلغ ” السكوار”ارتفع سعر األورو نهاية األسبوع املنصرم، بسوق العملة الصعبة بـ

دينار للشراء األسبوع املاض ي، وهو ما أرجع  صرافون بسوق العملة  213دينار للبيع و 211دينار للبيع، بعدما كان يعادل 
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الصعبة إلى كثرة الطلب على العملة األجنبية بسبب اقتراب فترة احتفاالت ليلة رأس السنة وكثرة توج  فئة رجال املال 

 .واألعمال إلى الخارج

دينار في حين أن سعر  215ن سعر األورو بلغ على مستوى السوق السوداء للعملة الصعبة، أ” الدوفيز“ويؤكد باعة 

دينار، وهذا في ظل إقبال كبير للتجار ورجال األعمال وفئة األثرياء على طلب العملة  185الدوالر ارتفع هو اآلخر إلى 

 .، وكذلك القتناء مستلزماتهم من الخارج قبل بداية العام الجديد2019الصعبة مع اقتراب احتفاالت رأس السنة 

بر هؤالء الصرافون أن هذا االرتفاع املفاجئ لسعر العملة الصعبة لم يشمل والية الجزائر فقط، بل امتد إلى بقية واعت

الواليات التي تتوفر على سوق سوداء لبيع العملة على غرار وهران وعنابة وقسنطينة وورقلة ووادي سوف، وهي املناطق 

 .هااألكثر تداوال لنشاط بيع العملة الصعبة وتحويل

ورغم أن خبراء االقتصاد يرفضون الربط بين ارتفاع سعر األورو والدوالر بالسوق املوازية، ومؤشرات االقتصاد العالمي، 

بحكم أن العامل الوحيد الذي يتحكم في بورصة السكوار، هو العرض والطلب، إال أن عددا كبيرا منهم أكدوا أن ارتفاع 

في رفع قيمة العملة األوروبية بالسوق املوازية، في حين توقعوا أن يستمر الوضع على األورو أمام الدوالر األمريكي، ساهم 

ما هو علي ، مع احتمال تسجيل ارتفاع أكبر خالل املرحلة املقبلة إلى غاية بداية السنة الجديدة، خاصة وأن الحكومة 

 .2017قررت مواصلة سياسة طبع النقود، التي أقرتها نهاية سنة 

ؤكد صرافو السوق املوازية، أن سبب ارتفاع قيمة األورو وانهيار الدينار الجزائري يعود الرتفاع نسبة الطلب باملقابل، ي

الناتج عن إعادة رفع الحجر عن االستيراد املتوقع قريبا بعد جاهزية قيم الرسوم املفروضة على املنتجات املستوردة 

الحتفاظ بكميات كبيرة من العملة الصعبة، كمالذ آمن في ظل من الخارج، حيث يلجأ عدد كبير من املستوردين إلى ا

 .االنهيار الذي يشهده في كل مرة الدينار الجزائري، وخوفا من تآكل مدخراتهم بالعملة الوطنية

تجدر اإلشارة إلى أن وزير املالية عبد الرحمن راوية أكد خالل تصريحات صحفية األسبوع املاض ي أن مخابر وزارة املالية 

خذت اإلجراءات االحترازية الالزمة ملنع أية مخاطر يمكن أن تتعرض لها العملة الوطنية الدينار في ظل استمرار سياسة ات

 .طبع النقود إلى نهاية السنة الجارية، حتى ال تشهد قيمة الدينار أي انهيار جديد
 

 

 

 )واج(راوية يحث شركات التأمين على تنويع منتجاتها 

بد الرحمان راوية يوم االثنين بالجزائر العاصمة أن معدل تغطية السوق الوطني للتأمينات ال ذكر وزير املالية ع

 "ضعيفا" و حث شركات التأمين على تنويع منتجاتها و استكشاف مجاالت أخرى للتأمين في الجزائر.  يزال

نات( الذي ينظم  اتحاد شركات التأمي  و خالل الطبعة األولى من ملتقى "ألجيريان أنسورانس" )ملتقى الجزائر حول 

صرح الوزير " يسجل سوق التأمين نسبة   نوفمبر, 6و  5إلعادة التأمين يومي   التأمين و إعادة التأمين و الشركة املركزية

يبين أن هناك هامش نمو قوي   باملئة. طبعا هذا املعدل يبقى ضعيفا مقارنة مع الدول املجاورة. لكن  1تقدر ب  تغطية

باملئة من  84تأمين املخاطر الصناعية الكبرى التي تمثل وحدها   تأمين السيارات و  لتأمين بالجزائر خارج فرعلنشاط ا

 الجزائر".  التأمين في

ج بالكوارث الطبيعية هي ميادين تحتا  و أضاف بأن التأمينات على األشخاص و املتعلقة بقطاع الفالحة و تلك الخاصة

التأميناتي يضيف الوزيري يبقى متوقفا على تحسين مستمر لنوعية الخدمات   ع قطاعللتطوير. لكن تطوير و تنوي

 للمؤمنين و مواصلة جهود عصرنة القطاع.  املقدمة
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تنمية تنافس ي أكثر فأكثري محفزا ل  و يعد اللجوء لتكنولوجيات االعالم و االتصالي في ظل محيط يسجل طلبا متناميا و

لتحسين نوعية الخدمات املقدمة للزبائن و تحفيز السوق بمنتجات     "محرك قوي"نشاطات شركات التأمين كما أن

 االنتشاري حسب السيد راوية.  مبتكرة و واسعة

االجتماعية مضيفا بأن   من جهة أخرىي أشار الوزير الى دور قطاع التأمين كمحرك للتنمية االقتصادية و

 الى امكانيات السوق املحلية و افاق نموها.  ر بالنظرالفعالة في تمويل االقتصاد ستتعزز أكث  مساهمت 

  .على تجنيد االدخار و توظيف  و لقطاع التأمين أيضاي يضيف الوزيري مساهمة هامة في السوق املالية بفضل قدرت 

 3التأمينات الجزائري نموا ب  ي و بالرغم من الظرف املالي الوطني الصعب نسبياي عرف سوق 2017و خالل سنة 

 .2015مقارنة ب 2016  باملئة سنة 1ر3مقابل نمو ب 2016ئة مقارنة ببامل

مليارات دج  4نما القطاع بمبلغ   ي 2016مليار دج سنة  129ر6مقابل  2017مليار دج سنة  133ر3و برقم أعمال بلغ 

 مليار دج. 2ر1انتاج  ب  بفضل فرع التأمين على األشخاص الذي ارتفع

و تنوع سوق   يرتكز على تعزيز تنافسية  د راوية أن  يندرج في اطار االصالح املالي الذيو بخصوص امللتق ي اوضح السي

عمومية و خاصة وطنية و شركات خاصة أجنبية و أخرى بالشراكة مع   التأمينات و هو سوق مفتوح يضم شركات

 التأمين الدولية.  كبريات شركات

دولةي  20مشاركا أجنبيا من  150  خبيرا في التأمين منهم حواليمتعامال و  500و يشكل اللقاءي الذي يجمع أكثر من 

 أعمال جديدة بهدف عقد شراكات محتملة.  اطارا للتبادل بين املهنيين و كذلك لعرض فرص

االقتصادي و املالي العالمي و التأمين و اعادة   و يتمحور اللقاء حول ستة مواضيع هي التأمين و فاتورة الرقمنة و الظرف

على   األموال و التأمين االدماجي و الثورة الرقمية و التقدم التكنولوجي و انعكاسات   مين التقليدي و أسواق رؤوسالتأ

  التضامن املالي للتأمين و اعادة التأمين و كذا املخاطر الناشئة للتأمين.

ة واسعة ات بغية تزويد الزبون بباقالتأمين  و يناقش املشاركون في امللتقى العالقة بين التكنولوجيات الرقمية و قطاع

 مع تحسيس  بأهمية التأمين و العمل على توسيع تغطية السوق.  من املنتجات التي تتالءم و احتياجات 

التأمين و السيما التأمين الى   كما يهدف اللقاء للتحسيس حول الجهود الدولية في مجال عصرنة و تسويق منتجات

 املتعاملين في السوق الوطنية.  ميني مستقبلاألشخاص الذي يشكلي حسب املنظ

ات األجنبية في اطار تطوير التكنولوجي  الى جانب هذاي سيناقش الخبراء فرص التعاون بين شركات التأمين الوطنية و

 الحديثة خدمة للقطاع.

 

 مجلس النقد والقرض يصادق على التنظيم الجديد

 )واج(ريين بالبنوك صيغ إسالمية دون فوائد أمام الجزائ 7رسميا.. 

 نظام احترازي ملواجهة املخاطر وشروط جديدة للترخيص للبنوك

ناقش مجلس النقد والقرض ووافق، األحد، على التنظيم املتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك واملؤسسات املالية 

ى مسؤولي بنك ة للشريعة اإلسالمية علالخاصة باملنتجات املالية املطابق” باملالية التساهمية“للعمليات البنكية املتعلقة 

 .الجزائر

يحدد القواعد املطبقة على املنتجات التساهمية التي ال تفض ي إلى قبض أو دفع “ 18/2وأوضح املسؤولون أن التنظيم 

 فوائد، وتتمثل هذه املنتجات في املرابحة واملشاركة واملضاربة واإليجارة االستصناع والسالم إضافة إلى اإليداع في

 .حسابات االستثمار
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وفيما يخص أهداف هذا التنظيم املسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكالسيكية العاملية فتتمثل حسب املسؤولين 

في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل وجمع املوارد واالستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة واملستقبلية 

ندماج املالي من خالل املساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة السيما املتداول خارج للمتعاملين االقتصاديين وتعزيز اال 

 .البنوك

باملساهمة في توسيع تشكيلة املنتجات والخدمات البنكية التي تمس مجموع  -يضيف ذات املصدر-كما يتعلق األمر

 .القطاعات االقتصادية في إطار وساطة بنكية ومالية منظمة ومطابقة

ذا التنظيم املقتضيات املطلوبة في مجال التنظيم واإلجراءات واملالية والتكوين وتأهيل املوظفين، وأكد ويوضح ه

املسؤولون أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية يجب أن ترتكز على ثالثة مبادئ أساسية، ويتعلق األمر 

جب أن يقوم ، وبهذا ي”تعاملين االقتصاديين واالجتماعيينالتدّرج في التطبيق واملشاورة في اإلعداد وإشراك مجموع امل”بـ

تطوير هذه اآلليات على وضع أنظمة تكوين ومحاسبة وتسيير مستقلة ومناسبة وإجراءات مواتية وكذا فضاءات 

 .”مخصصة على مستوى البنوك واملؤسسات املالية

ر ن ومختصين في هذا النوع من املالية، واعتبكما ينبغي على البنوك واملؤسسات املالية أن تتوفر على موظفين مؤهلي

هذا األمر يشكل شرطا أساسيا للبنوك واملؤسسات املالية التي تقرر فتح نوافذ خاصة ألدوات قائمة “املسؤولون أن 

على املشاركة، كما يجب مراعاة االختالف بين هاتين الفئتين من النشاط أي أن املنتوج البنكي التقليدي واملالية 

 .”هميةالتسا

وردا على سؤال حول شروط إطالق هذه الفئة من املنتوج، أكد املسؤولون أن  طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية، 

يقتض ي إطالق هذه املنتجات في السوق فعليا من قبل البنوك واملؤسسات املالية مع الحصول على موافقة عدم اعتراض 

هام املخولة ل  قانونا وفي إطار إثراء مجموعة املنتجات البنكية، يسهر ، ولهذا الغرض وطبقا للم”بنك الجزائر مسبقا

، كما يتأكد من احتواء املخاطر املرتبطة بعملية وساطة ”استقرار وسالمة النظام البنكي في مجمل “بنك الجزائر على 

 .”ى النظام في مجمل أي بنك أو مؤسسة مالية أيا كانت طبيعة املنتجات املعنية بشكل ال يمكن أن يؤثر سلبا عل

، ”وحسب املسؤولين، يتأكد البنك املركزي من أن زبائن البنوك واملؤسسات املالية في منأى عن املمارسات املفرطة

وبخصوص املصادقة على مطابقة املنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة، ُيخِضع النظام الجديد البنوك واملؤسسات 

الوطنية املخولة حسب األصول في هذا الشأن بعد الحصول على موافقة عدم اعتراض  املالية املعنية إلى تقييم الهيئة

 .بنك الجزائر لوضع املنتوج في السوق 

 
 

 تعاون وشراكة
 )واج(  أويحيى يتباحث مع رئيس مجلس الوزراء االيطالي

 .راء االيطالي جوزيبي كونتيبالجزائر العاصمة مع رئيس مجلس الوز  تباحث الوزير األول، أحمد اويحيى، اليوم االثنين

 وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل و وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني.

وكان رئيس مجلس الوزراء االيطالي قد حل في وقت سابق اليوم بالجزائر في زيارة عمل وصداقة بدعوة من رئيس 

 ة.السيد عبد العزيز بوتفليق الجمهورية

وتندرج هذه الزيارة في إطار ترقية الحوار السياس ي رفيع املستوى بين الجزائر وإيطاليا اللتان تربطهما معاهدة الصداقة 

 .2003يناير  27الجوار والتعاون املوقعة بالجزائر في   وحسن
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 على املستويين وسيغتنم الطرفان هذه الفرصة من اجل تبادل وجهات النظر حول املسائل ذات االهتمام املشترك

 املتوسطي واملغاربي وفي منطقة الساحل.

 

 )واج(ابرام عقد بين مجمع سوناطراك و شركة ايطالية من اجل انجاز مشروع لغاز البترول املميع 

العاصمة, مع الشركة االيطالية املختصة في الهندسة مير تيكنيمون عقدا   ابرم مجمع سوناطراك, يوم االثنين بالجزائر

 بالهندسة و التموين و البناء من اجل انجاز وحدة رابعة لغاز البترول املميع.  يتعلق

 مليون دوالر. 248ر5مليار دج اي  29ر17و تقدر قيمة هذا العقد ب 

كم من حاس ي مسعود و  6بعد   املتواجد على GPL- ZCINAو سيتم انجاز هذا املشروع على مستوى املجمع الصناعي 

 في اليوم.  3مليون س م  8ة الغاز حوالي الذي تبلغ طاقت  ملعالج

و سيسمح هذا املشروع بمعالجة الغازات املصاحبة املنتجة على مستوى حقل شمال حاس ي مسعود بغرض زيادة انتاج 

 غاز البترول املميع و املكثف و كذا تحسين نوعيت .

بالهندسة التفصيلية و االمداد باملعدات   ةكما تحتوي الخدمات و املعدات املدرجة في هذا العقد على الدراسات املتعلق

 التجارب و الوضع حيز الخدمة.  و العتاد و كذا البناء باإلضافة الى

طن يوميا  3.600البترول املميع من   , بالرفع من انتاج غاز2021و سيسمح هذا املشروع, املنتظر تسليم  شهر جوان 

 طن يوميا(. 480طن يوميا الى  330  طن يوميا و كذا الغاز املكثف )من 4.800الى 

 )واج(املعرض الدولي للضيافة بقطر: مشاركة جزائرية قوية إلبراز املنتوج الوطني 

الغذائية والضيافة املرتقب تنظيم  في العاصمة القطرية الدوحة   ستعكف الجزائر خالل مشاركتها في معرض املنتجات

الوطني وبحث الفرص املتاحة للشراكة و االستثمار في السوق القطرية و نوفمبر الجاري على ابراز املنتوج   8و  6ما بين 

 غيرها من االسواق الخليجية و األجنبية االخرى.

شاف الفرص الى استك  "ضيف شرف"  بصفتها  وتسعى الجزائر التي ستشارك في فعاليات هذا املعرض في طبعت  الرابعة

 املصنفة ضمن االسواق االقليمية الناشئة في منطقة الخليج العربي.  املتاحة للشراكة واالستثمار في السوق القطرية

ين من املتعاملين االقتصادي  وفد هام  و سيتنقل وزير التجارة السعيد جالب يوم االثنين الى العاصمة الدوحة على رأس

 للمشاركة في املعرض.  مؤسسة اقتصادية 31  الجزائريين يمثلون 

الدوحة للمؤتمرات واملعارض ,   متر مربع للمتعاملين الجزائريين في مركز 600نحو  و قد خصص جناح نبلغ مساحت 

 قطاع الخدمات و السياحة .  ينشطون اساسا في مجال الصناعات الغذائية و كذا

للجزائر في هذا املعرض, حيث ستسعى الى   املشاركة األولى  و ترعى الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير " سافكس"

 و الزوار.  الغذائية والخدمات لدى املتعاملين املشاركين  الصناعات  جودة املنتوج الجزائري في مجال  رازاب

قادمين  واملستثمرين وغيرهم من املهنيين  مختلف املتعاملين في مجال الفنادق واملمونين  وستجمع هذه التظاهرة الدولية

 لحلول و بحث فرص الشراكة و التعاون .املنتجات وا  مختلف دول العالم لتقديم أحدث  من

 في هذه القطاعات.  السوق القطري   وستتاح الفرصة للمسيرين الجزائريين الكتشاف الفرص املتاحة في

أكتوبر املاض ي لإلشراف  23نواكشوط في   وكان وزير التجارة السعيد جالب قد أكد خالل زيارت  إلى العاصمة املوريتانية

على استمرار القطاع في تنفيذ الديناميكية الجديدة للتظاهرات االقتصادية   على فعاليات معرض املنتجات الجزائرية ,

 الخارج.  في

على غرار الواليات   ية الجديدة مكنت الجزائر من دخول عدة أسواق دوليةأن هذه الديناميك  كما أوضح

 وبلجيكا وموريتانيا .  املتحدة
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قطر والغابون و السنغال و   حتى نهاية السنة الجارية بالتوج  نحو أسواق -حسب الوزير-وستستمر هذه العملية 

. يذكر أن    العاصمة  في الجزائر  لمنتجات الجزائريةكبير ل  التظاهرات نهاية السنة بتنظيم معرض  لتختتم هذه  مصر

 االقتصادية على املستوى الدولي واإلفريقي أكتوبر املاض ي  تم في هذا اإلطار تنصيب اللجنة الوزارية لبرمجة التظاهرات

 ودعم املتعاملين االقتصاديين في الخارج.  ملتابعة هذه التظاهرات

 :"قلسفير اللبناني محمد حسن لـ"الشرو 

 )الشروق أونالين(تأشيرة فورية للجزائريين.. وجاهزون إلستيراد التمور وتوسعة اإلستثمارات 

 نعمل على إعادة بعث التعاون في التعليم العالي وتشجيع تنقل طلبة الدكتوراه

 لبنان مستهدف والبعض يريد أن يكون بلدنا بلون واحد وثقافة واحدة

  

تور محمد حسن، أوج  التعاون بين البلدين في املجاالت السياسية واالقتصادية يعدد سفير لبنان بالجزائر، الدك

والثقافية واالجتماعية، ويكشف عن اإلجراءات الجديدة املتخذة لفائدة الجزائريين، ومنها منح تأشيرة فورية، ورفع 

 60التخفيضات بها إلى رحالت أسبوعيا، مع توفر فنادق ومنتجعات فخمة، تصل نسبة  3عدد الرحالت الجوية إلى 

 .باملئة

ويؤكد السفير محمد حسن، اهتمام بالده باالستثمار في الجزائر، السيما في قطاع الفالحة وإنتاج دراجات السكوتر، 

واستيراد التمور الجزائرية، عالوة عن ترقية التعاون في التعليم العالي، ويفصل املعني في التطور الكبير الحاصل في مجال 

 .كتب في بالدهطباعة ال

  مقاالت قد تعجبك

 هل لنا أن نعرف مستوى العالقات التاريخية اللبنانية الجزائرية؟

أوال نحن سعداء جدا بأن نجري الحوار تزامنا وهذه األيام املباركة النوفمبرية، أيام التحرير واندالع الثورة الجزائرية 

لعالم، هذه الثورة تسمى في نظري ثورة القرن العشرين، بما املجيدة، هذه الثورة التي أصبحت قدوة لكل الثوار في ا

تحمل  من طهارة وقداسة وعظمة أبناء الجزائر وشهداء ومجاهدي الجزائر، وفي هذه الذكرى لهم منا ألف تحية وسالم، 

ين في كلبناني ولشعب الجزائر األمن واألمان، ولشهدائنا ألف رحمة ونور، ولعظماء الجزائر عبر التاريخ ألف تحية، ونحن

 .نوفمبر املقبل 22في  75الجزائر سنحتفل بعيد استقالل بلدنا الـ

ومن هذا املنظور نرى أن  ليس بالصدفة أن تكون عظمة نوفمبر وقداست ، في هذا الشهر أن تكون بدايت  ثورة نوفمبر 

 .على امتداد شهر كاملجزائرية لطرد املحتل، وخاتمت  استقالل لبنان، نحن نعيش أيام استقالل وانتصارات 

وبالعودة إلى سؤالكم، فالعالقات الجزائرية اللبنانية هي عالقات تاريخية عريقة تتميز بالتوافق الكبير وباالحترام املتبادل 

والتشاور والتنسيق في إطار آلية التشاور بين وزارتي خارجية البلدين، ويجدر بنا التذكير أن لبنان من أوائل الدول التي 

 .1959جانفي  15ت بالحكومة املؤقتة الجزائرية، وكان ذلك في اعترف

 وكيف تقيمون مستوى العالقات االقتصادية اللبنانية الجزائرية؟

ينشط اللبنانيون املوجودون بالجزائر في العديد من القطاعات كاملال واألعمال واملصارف والخدمات البنكية والفندقية 

ستثمارات في قطاع الخدمات املتعلقة بالعمران وتهيئة البناء، وتجديده وصيانت ، والنفط وفي قطاع البناء، وكذا اال 

وكذا إدارة العقارات وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية والدراسات الهندسية للمشاريع، وتنفيذ كافة األشغال 

 .العمومية، فاللبنانيون يسهمون في تطوير الجزائر وإنمائها
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زائر التي تزخر بإمكانيات هامة واستثنائية تؤهلها عن جدارة لتكون قوة اقتصادية وقطبا وقناعتنا الراسخة أن الج

زراعيا وسياحيا وصناعيا إقليميا في املستقبل، ونحن في لبنان على أتم االستعداد لحيازة شرف املساهمة في تعزيز ذلك 

 .بما نمتلك  من خبرات ومنتجات واستثمارات

م كل التسهيالت لترقية التبادالت التجارية، والتكنولوجيا، والسياحية والثقافية والعلمية وإرادتنا قائمة دوما لتقدي

واإلعالمية بين بلدينا، واحتضان كل املبادرات التي تجمع رجال األعمال بين البلدين، ومرافقة كل املشاريع التي ستقدم 

 .القيمة املضافة لالقتصاد الجزائري 

 رية الثنائية اللبنانية الجزائرية ضمن هذا املنظور االقتصادي؟وما هو حجم التبادالت التجا

 .”االستيراد والتصدير“هناك وجود ملتعاملين لبنانيين هنا في الجزائر يعملون في مجال التجارة 

ونحن حاليا نطمح إلى توسعة حجم التبادالت التجارية بين بلدينا، خاصة لتقاسم خيراتنا التي لها ميزات تنافسية 

ية، على غرار التمر الجزائري الذي نحن في حاجة إلى وجوده في السوق الداخلية اللبنانية، وكذلك في املقابل نحن عامل

 .نتطلع إلى أن يجد الفرد الجزائري التفاح اللبناني على طاولت  بمواصفات  العالية واالستثنائية جودة وسعرا

 لبنانية الجزائرية كيف تقيمون الوضع؟وبالنسبة إلى مستوى التبادالت العلمية الثنائية ال

نحن نعمل على إعادة بعث التعاون الثنائي في مجال التكوين العالي والبحث العلمي، وكذا إرسال بعثات الخبراء واألساتذة 

ذوي املستوى العالي وإنشاء وتطوير مشاريع للبحث املشترك، وتشجيع تنقل طلبة الدكتوراه، ومضاعفة تبادالت الوفود 

علمية، والتوأمة بين املؤسسات العلمية للبلدين، السيما التوقيع على اتفاقيات بين الجامعات، وكذا مسعى التوقيع ال

 .على اتفاقيات حول مسألة حل إشكالية معادلة الشهادات لبعض الجامعات اللبنانية

 وكيف تنظرون إلى سبل ترقية العالقات الثقافية اللبنانية الجزائرية؟

لثقافية بين لبنان والجزائر جيدة بل ممتازة، فلو نأخذ كمثال فقط، هذا الحدث الثقافي الدولي املقام حاليا العالقات ا

بالجائر املتمثل في املعرض الدولي للكتاب، نجد القارئ الجزائري يقبل بكثرة على الكتب اللبنانية، كما أن املثقف 

ا نسجل حضور النخب الفنية والفكرية واألدبية الجزائرية بلبنان الجزائري ل  ارتباط وثيق بحركة النشر في لبنان، كم

ووجود احتكاك وحضور قوي لها، مع تسجيل تواصل مستمر ومتنام بين الحركتين الثقافيتين الجزائرية واللبنانية، 

 .ولذلك فنحن نأمل في تطور هذه العالقات الثقافية نحو األحسن واألفضل

الدولي للكتاب الذي تحتضنه الجزائر، صار اعتياديا أن تكون هناك مشاركة كبيرة  يتزامن لقاؤنا هذا مع الصالون 

 لدور النشر اللبنانية، كيف أمكن للبنان النجاح في هذا املجال؟

ملا نذكر لبنان فهو بلد األرز الشامخ، ولبنان بلد الحرف واألبجدية، بلد التسامح واألديان والثقافة، وقبل دخولنا مجال 

لتميز في هذه الحرفة، اخترعنا الحرف األبجدي منذ آالف السنين، لهذا اللبناني ولد مثقفا، وُمحب للمعرفة الطبع وا

سنة، كانت دول أخرى تعيش فقرا وجهال واستعمارا  100واالنتشار، إضافة إلى املطابع في لبنان التي وجدت منذ أكثر من 

ح، كذلك الوجود اللبناني في الخارج ساهم في نشر املنتج اللبناني وانتدابا، بعدها املسائل التقنية تجد الفضاء للنجا

 .الثقافي والعلمي والفكري دون إغفال الجانب االقتصادي

هذا الغنى الذي يقدم  لبنان، نراه في الجانب املقابل بالجزائر، لهفة لدى القارئ واملهنيين، من هنا نشهد مشاركة 

مميز، وهنا في الجزائر نلحظ نشاطا ثقافيا زاهرا يشب  إلى حد كبير ما هو حاصل  اللبنانيين في املعارض الثقافية بشكل

 .في لبنان

كما أن جو الحرية والتسامح ساهم في ازدهار نشاط الطبع، في دول عربية قد يمنع طبع بعض املؤلفات، فقيمة التسامح 

 .والتنوع خلقت حركية وأوجدت حالة من الالحدود للطباعة
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في لبنان مصدر غنى لنا، نحافظ علي ، فنحن نعترف باآلخر ووجهة نظره، ولهذا الغنى والتنوع فلبنان  كما أن التنوع

مستهدف، البعض يريد أن يكون لبنان لونا واحدا وثقافة واحدة، هذا ليس لبنان، لبنان بلد الرسالة، الجميع يعيش 

البعض يفسر التنوع املذهبي على أن  علة، هو علة مطمئنا، منفتح يختلف مع اآلخر ضمن اللعبة الديموقراطية، ولكن 

 .في مكان آخر إذا نظرت إلي  من منظار سوء نية

 وماذا عن مستوى العالقات االجتماعية اللبنانية الجزائرية؟

فضال عن العالقات االقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، فإننا الحظنا على املستوى الشعبي، محبة خاصة لدى 

الجزائري للبنان، وأنا أعتبر أن العالقات اللبنانية الجزائرية في بعدها االجتماعي متميزة عبر مختلف الحقب  الشعب

الزمنية، وهذا ما اكتشفت  عبر العديد من املحطات التي وقفت عليها خالل فترة وجودي القصيرة هنا بالجزائر، فعلى 

ى مدينة خميس مليانة، هذه املدينة التي كانت عاصمة سياسية ألجزاء أكتوبر املاض ي في زيارة إل 28سبيل املثال كنت في 

واسعة من بالد املغرب العربي في عهد بولوغين بن زيري أشهر أمراء صنهاجة، يعود تاريخها إلى الحضارة الفينيقية، أولى 

 .قبل امليالد 42الحضارات التي استقرت بها حتى عام 

 الثنائية اللبنانية الجزائرية في منظوركم؟وماذا عن موقع التبادالت السياحية 

عند مباشرة مهمتي كسفير لبنان للجزائر، أجريت دراسة عامة عن املشاريع ومجاالت العمل في الجزائر، وأي القطاعات 

يمكن أن نترك فيها بصمة، وجدت أن هنالك قطاعين هما السياحة والفالحة، وركزت عليهما، كما اتخذنا قرارا يتعلق 

 .ل منح التأشيرة، التي تسلم في اليوم، أو في نفس الوقت إذا كنت في مكتبيبتسهي

 دوالر للحصول عليها، املبلغ مرتفع كثيرا ملاذا؟ 2000وماذا عن اشتراط إظهار مبلغ 

هذا الشرط يتعلق بحالة واحدة فقط، وهو أن تأخذ التأشيرة في املطار، فقد سهلت الحكومة اللبنانية إعطاء التأشيرة 

ي مطار الشهيد رفيق الحريري فقط، املعبر الوحيد املخول بمنح التأشيرة هو مطار الشهيد رفيق الحريري، يأخذ التأشيرة ف

 .دوالر 2000شرط أن يكون حامال ملبلغ 

 وهل هنالك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها في سبيل ترقية هذا الجانب؟

ية، بعد االطالع على أرض الواقع، وعلى الطائرة والخدمة في املطار، أجريت لقاء مع املدير العام للخطوط الجوية الجزائر 

مع تسجيل تأخرات وأحيانا إلغاء للرحالت، كان هنالك خلل في رحلة الجزائر ولبنان، وأظهر عدد من املسافرين اللبنانيين 

فانشغاالتهم بالدقيقة،  امتعاضا من هذا الوضع ومنهم من فضل السفر عبر إيطاليا أو فرنسا، السيما رجال األعمال

حملنا هذه االنشغاالت إلى املدير العام للشركة، الذي استجاب للمطالب وتقرر تغيير نوع الطائرة، ورفع الرحالت من 

 .أسبوعيا، والرابعة ستدخل الخدمة قريبا، اآلن الطائرة تذهب إلى بيروت شب  ممتلئة 3رحلتين إلى 

اه األولى ينبع من إدراكنا لإلمكانيات الهامة التي تزخر بها الجزائر، التي تؤهلها كي كما أننا نحن نعمل في اتجاهين، االتج

تكون منطقة ذات جاذبية سياحية عالية، هذا الرهان الذي تملك الجزائر كل أدوات ، وهو ما يدفعنا إلى توثيق تعاوننا 

ب ثمارات، واملحافظة عليها، وتثمينها كي تكتسمع إخواننا الجزائريين لتحقيق ما يحتاج  هذا القطاع من استقرار لالست

صفة االستدامة، من خالل توطين االستثمارات اللبنانية بهذا القطاع، واالتجاه الثاني يتمثل في تشجيع الجزائريين على 

 ،اكتشاف لبنان كوجهة سياحية خارجية ذات قيمة عالية، اكتشاف لبنان بمعامل  وطبيعت ، وتنوع  الثقافي والتاريخي

اكتشاف لبنان كواحدة من جنان هللا فوق األرض، والحمد هلل فخالل هذه السنة تضاعف عدد السياح الجزائريين 

 .للبنان

سنعقد لقاءات مع املتعاملين السياحيين الجزائريين، لتعريفهم على اإلمكانيات والهياكل السياحية الهائلة في بلدنا، مع 

ائري، في وسط بيروت، قد تكون األسعار مرتفعة نوعا ما، لكن خارج قلب تقديم عروض حسب إمكانيات السائح الجز 

كم تجد فنادق ومنتجعات رائعة بأسعار نعتقد أنها مقبولة  50أو  20العاصمة نفس الخدمات بأقل سعرا، مسافة 
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على ربط باملئة تخفيضات، سنجمع الوكاالت السياحية الجزائرية مع اللبنانية، والعمل  60للغاية، ستوفر حتى 

 .العاصمتين برحالت شارتر

ما أنا متأكد من ، أن الجزائريين وغيرهم من مواطني الدول العربية تواقون إلى زيارة لبنان، لكن بعض الجهات تعمل 

على تصوير لبنان أن  مرتع للتنظيمات اإلرهابية، وأن القانون مغيب، هو كالم، ال قانون مبالغ في ، لبنان وفي عز الحرب 

ية والغزو اإلسرائيلي كانت هنالك سياحة، هنالك تشوي  من بعض وسائل اإلعالم وتضخيم وتسويد للحقيقة، األهل

 .بغرض اإلضرار بقطاع السياحة

 هل هنالك تسهيالت لحركة تنقل األفراد ما بين لبنان والجزائر، خاصة في ما يتعلق بمنح التأشيرة؟

بين الجزائر ولبنان، فقد اعتمدنا طريقة التسليم الفوري للتأشيرة، إدراكا منا ألهمية تسهيل حركة تنقل األفراد 

فالجزائري يتسلم تأشيرت  في نفس اليوم الذي قدم في  الطلب، كما حسنا في طبيعة الرحالت وعلى الخصوص بالتعاون 

 .مع الخطوط الجوية الجزائرية

 كيف تتصورون آفاق التعاون بين الجزائر ولبنان؟

امللموسة التي قطعتها الجزائر في تنويع اقتصادها، وبناء منظومة بديلة خارج املحروقات، تقوم على ملواكبة الخطوات 

تحقيق األمن الغذائي والصحي وتحسين نوعية الحياة، فإننا نتطلع إلى تطوير تعاوننا في قطاعات الزراعة والسياحة 

امليكانيكية، ومنها على الخصوص صناعة  والطاقة والبناء والصناعات الصغيرة واملتوسطة، وخاصة الصناعات

للمساهمة في وضع منتج في السوق الجزائرية، بمقاييس عاملية للمساهمة في فك االختناق ” فئة السكوتر“الدراجات 

املروري على مستوى النقل الحضري، وفي العديد من القطاعات يمكن للجانبين اللبناني والجزائري، إقامة شراكة رابحة 

ونحن نطمح إلى توسعة االستثمارات اللبنانية بالجزائر من خالل توسيع عالقات الشراكة بمساهمة رجال  للجانبين،

 .أعمال البلدين

 ماذا تحمل من الجزائر من فترة إقامتك القصيرة هنا؟… هل من كلمة أخيرة تتفضلون بها سعادة السفير

ناني ديثا وقديما، بالفطرة يحبون الجزائر وتاريخها اللبشخص السفير ينطبق على كل لبناني، كل لبناني محب للجزائر ح

ملا يقرأ عن الجزائر وتاريخها وعظمائها يفتخر بأن هنالك شعبا حيا مقاوما حامل لقضايا أمت  العربية وقضايا اإلنسانية، 

ارحكم ، وأصال يتنازل عن شرف  وكرامت ، وهذا يتطابق مع شخصية اللبناني، أما عن شخص ي فأشعر بأنني في لبنان

 .القول إني نذرت نفس ي أن أكون في قوافل شهداء الجزائر من حبي وعشقي لبلدكم

إن عمق التمازج بين املعاني الحضارية والتاريخية والشعبية والثقافة واالجتماعية بين بلدينا لبنان والجزائر، ووحدة 

 ال يمكن حصرها، هي عوامل توحدنا إلى حد التماثل،املسار واملصير بينهما، إضافة إلى أوج  التشاب  التي تجمعنا التي 

وبإمكانها أن تسمح لنا باملض ي سريعا لتجسيد العديد من املشاريع الهامة واملشتركة التي ستترجم عمق هذه املعاني 

 .والصالت في أعمال واستثمارات يشهد منافعها الشعبان الجزائري واللبناني

 

 

 

 ية بالجزائرأكور للفنادق" توسع سلسلتها الفندق"

 (لشروق ةاونالين(ا)مطلع ” ميركور سكيكدة“اتفاقية إلنشاء فندق 

” ندال  رانيا“الرائدة في قطاع الضيافة العاملية عن توقيع اتفاقية إدارة مع شركة  املجموعة” أكور للفنادق“أعلنت 

تتح في بميناء سكيكدة في الجزائر، على أن يف من الفئة املتوسطة، في موقع استراتيجي” ميركور سكيكدة“الفتتاح فندق 

 .غرفة 178ليضم  2020عام 
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املدن الجزائرية بفضل فرص النمو  باعتبارها من أهم” ميركور “وتم اختيار مدينة سكيكدة الحتضان سلسلة فنادق 

 للعديدالهائلة في أسواقه
ً
 من شركات الغاز الطبيعي وتكرير النفط والبتروكيماويات، باإلضافة إلى أنها ا، وكونها موطنا

رض فعاليات االجتماعات واملؤتمرات واملعا باستقطاب” ميركور سكيكدة“تمتلك ثالث أكبر ميناء تجاري. وسيقوم فندق 

 أعمال مجهزة بالكامل لتلبية احتياجات ضيوف على قاعات اجتماعات ومراكز  على املستوى اإلقليمي، الحتوائ 

 عن جذب األشخاص لالستمتاع بروائع السياحة الساحلية في
ً
 .سكيكدة الشركات، فضال

 التنفيذي ملنطقة الشرق األوسط قال مارك ويليس، الرئيس -حسب بيان لذات الشركة-وعلى هامش توقيع االتفاقية 

الفندق الجديد فرصة مميزة تمكننا من وضع خطط استراتيجية لتنمية  ثليم”: “أكور للفنادق“وإفريقيا في مجموعة 

ع إن هذه الشراكة م“، وأضاف ”الجزائر عالمتنا التجارية املرموقة من الفئة املتوسطة داخل مدينة سكيكدة في مكانة

 مع”رانيا الند“
ً
رفتهم بالسوق ومع التزامنا بالتعاون مع الكيانات املحلية في إفريقيا للجمع ما بين خبراتهم ، تأتي تماشيا

نحن على ثقة تامة من أن هذه الشراكة ستحقق “، وأردف ”الضيافة املحلي وبين مواردنا الفريدة وفهمنا العميق لقطاع

 .”تحمل  من فرص واعدةفي السوق الجزائرية الغنية وما ” ميركور سكيكدة“لفندق  مكانة راسخة

إلى املساهمة ” ميركور سكيكدة“ نسعى من خالل“من جهت ، قال األستاذ محمد أمين بن كينيو، مؤسس املشروع: 

في املدينة من أجل تلبية الطلب املتزايد على السفر ألغراض العمل  بشكل فّعال في عملية تطوير املرافق السياحية

 .”ماعاتاملؤتمرات واملعارض واالجت ولحضور 

 

 تجارة  
 

 رجل أعمال يتنقلون الثالثاء إلى الدوحة 30وزير التجارة و

 )واج(جزائرية تدخل األسواق القطرية ” دقلة”مليون دوالر بطاطا و 18

، الثالثاء، إلى العاصمة القطرية رجل أعمال 30يتنقل وفد جزائري رفيع املستوى يتقدم  وزير التجارة سعيد جالب و

ة املنظم الثالثاء واألربعاء، أين سيتم فتح ملفات الشراك” قطر للضيافة وقطر فود“الدوحة للمشاركة في فعاليات معرض 

الجزائرية القطرية وتطبيع املشاريع العالقة ومناقشة إمكانية رفع الصادرات الجزائرية نحو قطر ويتعلق األمر بالتمور 

 .ر والفواك  بالدرجة األولىوالخض

نسخة من ، وفي إطار تنفيذ البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في مختلف ” الشروق“وحسب بيان لوزارة التجارة تلقت 

التظاهرات االقتصادية املقامة بالخارج، يشارك وزير التجارة سعيد جالب على رأس وفد من رؤساء املؤسسات 

، الذي ستحتضن  الدوحة بمركز املعارض واملؤتمرات في ”قطر للضيافة وقطر فوود“معرض االقتصادية الجزائرية في 

 .نوفمبر الجاري، أين ستكون الجزائر ضيف شرف الطبعة الرابعة لهذا املعرض 8و 6الفترة املمتدة بين 

فالحية ذات الوفرة متعامال اقتصاديا أين سيتم عرض املواد الغذائية واملنتجات ال 30وتتضمن البعثة الجزائرية 

والنوعية، فيما سيكون املعرض فرصة للمتعاملين االقتصاديين الجزائريين لالستحواذ على حصة من السوق القطرية 

 .والتي تعتمد على املستوردين وتركز على استيراد املنتجات ذات الجودة العالية التي تتميز بها املنتجات الجزائرية

مليار دوالر وفقا آلخر اإلحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة  6.5القطرية في الجزائر وقد تجاوزت قيمة االستثمارات 

مليون دوالر،  65بين البلدين خالل األشهر السبعة األولى  2018واملناجم، في حين تجاوز حجم التبادل التجاري سنة 

 .مليون دوالر صادرات جزائرية نحو الدوحة 18منها 
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جزائرية إلى السوق القطرية في املنتجات الغذائية واملعجنات والخضر والفواك  والتمور وزيوت وتتمثل أهم الصادرات ال

 47املائدة والسكر وبعض املنتجات الكهرومنزلية واإلسمنت، في حين استقبلت السوق الجزائرية سلعا قطرية بقيمة 

شركة قطرية، معظمها  245تنشط في الجزائر مليون دوالر خالل األشهر السبعة األولى من السنة الجارية، وباملقابل 

 .متخصصة في مجال الهواتف النقالة وملحقاتها

وتشهد العالقات االقتصادية الجزائرية القطرية واملبادالت التجارية نموا متزايدا خالل الفترة األخيرة، يترجمها مصنع 

والر، حيث يعد من أهم املشاريع االستثمارية الحديد والصلب بالرة بوالية جيجل الذي تقدر تكلفة إنجازه بملياري د

ماليين طن في املرحلة  5مليون طن سنويا خالل األشهر املقبلة، ليرتفع إنتاج  إلى  4.2املشتركة، وسينتج في مرحلة أولية 

 .القادمة

 ..تكثيف التنسيق بين وزارة التجارة والجمارك

 الين()الشروق أونفي تضخيم الفواتير  جالب: فتح تحقيق في بلدان اإلستيراد لكشف املتورطين

 أسعار مرجعية للبطاطا والقرعة والبصل والطماطم قريبا

بالتنسيق بين وزارت  ومصالح الجمارك للقضاء عل ” عمل معمق“كشف وزير التجارة، سعيد جالب، االثنين، عن أداء 

 .ظاهرة تضخيم الفواتير عند استيراد السلع

من قبل لجنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني ترأسها توفيق طورش،  وأوضح جالب خالل جلسة استماع

، أن مكافحة ظاهرة 2019بحضور وزير العالقات مع البرملان، محجوب بدة، ملناقشة مشروع قانون املالية لسنة 

سيق بين وزارة التجارة التن -حسب -تضخيم الفواتير يتم عن طريق التعاون بين كافة الفاعلين، وفي هذا اإلطار يتم 

 .والجمارك للتأكد من صحة املبالغ املقيدة في الفواتير بالتعاون مع البلد املصدر

، ”نحن بصدد القيام بتحريات وتحاليل ملعرفة البلدان التي تشهد صادراتها محاوالت تضخيم في الفواتير“وقال جالب 

 .ن مبلغ الفواتيرمضيفا ان  توجد اتفاقات مع تلك الدول للسماح بالتأكد م

وردا على تساؤالت أعضاء اللجنة حول تنظيم التجارة الخارجية، أكد الوزير إن سياسة الدولة تسعى إلى إعادة التجارة 

الخارجية إلى طابعها العالمي، ولكن مع حماية املنتوج الوطني، مؤكدا ان تطبيق الرسم اإلضافي املؤقت للحماية سيسمح 

 .باملائة حسب قيمة املواد املصنعة املستوردة 150 –باملائة  120حقوق تتراوح بين  للمستوردين عن طريق دفع

باملائة من تلك  50مليار دوالر، حيث أن تطبيق معدل  1.4وشدد جالب على أن استيراد املواد املصنعة نهائيا يكلف 

 .مليون دوالر إلى الخزينة العمومية 700الحقوق اإلضافية سيسمح بتحصيل حوالي 

وبخصوص التجارة الداخلية، قال الوزير أن مصالح  تسعى حاليا إلى تدارك النقائص التي يعرفها نظام مراقبة نوعية 

السلع، حيث يتم حاليا تقييم هذا النظام على مستوى كل واليات الوطن بغية تحسين . واعترف جالب بأن األسواق 

لتي قام بها منذ تنصيب  على رأس الوزارة، حيث اكتشف بأن تسيير الجزائرية غير منظمة، مشيرا إلى الخرجات امليدانية ا

في إجراء تحقيق ميداني، مضيفا  -حسب قول -تلك الفضاءات التجارية ال يحترم دفتر الشروط، وقد شرعت الوزارة 

 .ان  سيجتمع في املستقبل القريب مع كافة مديري أسواق الجملة من اجل تباحث إجراءات تسيير مؤسساتهم

، حيث تفتقد الجزائر لفضاءات لبيع الجملة ”التوزيع الواسع“أعلن جالب أن وزارة التجارة تعمل حاليا على ملف و 

خاصة بتوزيع السلع واملواد الفالحية لتلك الفضاءات، وسيتم في هذا الصدد حسب  ” مركزية بيع“ونصف الجملة وكذا 

إنجاز أسواق جديدة للجملة عبر مختلف واليات الوطن،  وضع مخطط وطني لتوزيع السلع واملواد الفالحية، يتضمن

حيث سيتم مستقبال استالم سوق للجملة بوالية سطيف، ثم تليها أخرى بوالية عين الدفلى، مشيرا إلى تحديد هدف 

 .إلنجاز سوق ضخمة بمنطقة بوفاريك بوالية البليدة
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عن شروع مصالح  مستقبال في وضع أسعار مرجعية وحول مراقبة أسعار املواد الفالحية في األسواق، أعرب الوزير 

 .ألربعة أو خمسة أنواع من الخضر الواسعة االستهالك كالبطاطا والقرعة والبصل والطماطم

 18مليار دج منها ميزانية تسيير بـ 19، من أكثر من 2019وكشف جالب أن قطاع  استفاد ضمن قانون املالية لسنة 

مليون دج، مشيرا إلى تراجع ميزانية التسيير مقارنة بالسنة الجارية في إطار سياسة  685مليار دج وميزانية التجهيز بـ

 .ترشيد النفقات

 

 
 

 :منتجو املشروبات والياوورت واألجبان يستنجدون بالوزير األول 

 )الشروق اونالين( !ألف عامل 30يوما.. أو تسريح  60رخص استيراد الحليب خالل 

تجي املشروبات والعصائر الوزير األول أحمد أويحيى باملسارعة في اإلفراج عن رخص استيراد طالبت الجمعية املهنية ملن

مسحوق الحليب غير املدعم قبل نهاية السنة في ظل الوضع السيئ الذي يعيش  منتجو الياوورت واألجبان الذين تراجع 

 .ألف عامل 30إنتاجهم بشكل ملحوظ، وباتوا مهددين باإلفالس وتسريح 

رئيس الجمعية علي حماني، خالل ندوة صحفية نشطها، األحد، بمقر الجمعية بعين هللا بالعاصمة، نداء استغاثة  ووج 

للوزارة األولى طالبها من خاللها بتحرير رخص استيراد مسحوق الحليب غير املدعم، حيث تحدث عن مشكل كبير وأزمة 

عراقيل في منح رخص استيراد مسحوق الحليب غير املدعم في األفق مع نهاية السنة بسبب فرض وزراة الفالحة عدة 

، ”اإلنتاج في تراجع رهيب والسوق الوطنية ستعاني من عجز“التي تستعمل أيضا في صناعة األجبان والياغورت، مشددا 

 في السابق كانت األمور تسير بطريقة طبيعية لكن بعد فرض وزارة الفالحة شروطا جديدة، منها رخصة تحدد“مضيفا 

 ، واعتبر ”الكمية والنوعية والبلد املورد واملدة الزمنية التي حددت بثالثة أشهر فقط، كل ذلك زاد من عمق األزمة

املتحدث أن املدة في السابق كانت محددة بسنة وهو األمر الذي يجعل املنتجين في أريحية، لكن الشروط التعجيزية، 

، مشددا على أن ”ار مسحوق الحليب تلتهب بالسوق الدوليةحسب  املفروضة اليوم، وفرض مدة معينة يجعل أسع

 .توج  املنتجين للشراء في وقت واحد أمر يرفع الطلب عليها

وفي هذا اإلطار، طالب املتحدث بأن يتضمن توزيع الرخصة تحديد النوعية وليس الكمية واملدة والبلد، وأيضا شدد 

 .ة جدا وغير كافية للمنتجينعلى أن تحديد مدة الرخصة بشهرين يعتبر فترة قليل

وحسب حماني، فإذا كانت هناك تجاوزات من بعض املنتجين اليجب ان تعمم على الجميع، مشيرا إلى أن هذه األزمة 

ألف شخص سيؤدي بالضرورة إلى أزمة  30تهدد االقتصاد الوطني بحكم أن إفالس هذه املصانع التي توظف أكثر من 

يد أن يكون هناك تداخل في الصالحيات بين وزارة التجارة والفالحة، فاألولى تفرض علينا ال نر “بطالة في األفق، مصرحا 

 .”الكمية ومكان امليناء الذي سينزل في  هذا املسحوق والثانية تفرض علينا املدة، وهذا األمر غير معقول 

وندرة في السوق، األمر الذي في حال استمر الوضع على ما هو علي  فسوف تكون هنالك أزمة “وختم املتحدث بالقول 

، ”سيسمح لبعض الجهات باستيرادها بطريقة غير شرعية، والدليل وجود كميات كبيرة من هذه املادة في السوق املوازية

 .مطالبا الحكومة بوضع معايير شفافة في االستيراد

 
 

 

 

 )واج( 2019البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار املنتوجات الغذائية األساسية خالل سنة 
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باملائة رغم  1,6توقع البنك العالمي ارتفاع أسعار املنتوجات الغذائية األساسية واملواد الخام، العام املقبل بنسبة 

 بشكل طفيف العام الجاري مدفوعة بوفرة املنتوج والتوترات التجارية.  تراجعها

بر املاض ي، أن زيادة التوترات التجارية في وأشار البنكي في نشرية حول أفاق سوق املنتوجاتي نشرها خالل شهر اكتو 

 العالم ستلقي بظاللها على أسعار املنتوجات األساسية غير الطاقية.

مشكال  2019دوالرا للبرميل خالل سنة   74ويتوقع البنك ان تنمو أسعار النفط الخام في السوق العاملية لتصل الى 

 . 2019دوالرا في حين ستشهد أسعار املعادن استقرارا سنة  72البالغ   2018زيادة مقارنة بسعر البرميل لسنة 

املعدل مقارنة باسعار هذه املواد   باملائة في 33,3وكشف البنك ان أسعار الخام والغاز والفحم ستسجل زيادة بنحو 

 .  2019لكنها ستشهد استقرارا خالل سنة  2017سنة 

ء االقتصاديين بالنيابة في البنك الدولي، شانتا ديفارجاني " ان وقال املدير األول القتصاديات التنمية ورئيس الخبرا

الكبرى في العالم سيفض ى الى خسائر اقتصادية هامة وتكاليف تجارية   ارتفاع التوترات التجارية بين االقتصاديات

 ستنعكس على امتداد مسار سلسلة القيم املضافة في العالم" .

الكبرى سيكون ل  انعكاسات سلبية هائلة على بقية دول العالم من خالل  وأضاف "ان كل تراجع لنمو االقتصاديات

 التجارة ومناخ ثقة األعمال والتدفقات املالية وأسواق املنتوجات األساسية.

 
 

 يقظة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


