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 االفتتاحية
 من كلفة املشروع  %40تصل إلى 

 )الشروق أونالين(منح مالية معتبرة للجمعيات واملؤسسات املصغرة 

 
ن يكو   خصصت الحكومة منحا مالية ومساعدات لفائدة الجمعيات وتجمعات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي

 .باملئة من تكلفة املشروع اإلجمالية 40الهدف من إنشائها تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وقدرت قيمتها بـ

 مقالت قد تعجبك

مؤخرا في الجريدة الرسمية الشروط التي ينبغي أن تتوفر في تجمعات الصادر  253-18وحدد املرسوم التنفيذي رقم 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أو الجمعيات للحصول على إعانة الدولة، وأهمها عدم وجود غرض مربح لها، باإلضافة 

مول بها في ت املعإلى مطابقة أهدافها لسياسة الدولة في مجال تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، واحترام التشريعا

 .هذا املجال

إعانة مادية لتمويل املشاريع التي تقترحها   ستمنح الدولة 2في مادته  -نسخة منه” الشروق“تحوز -وحسب ذات املرسوم

كل من الجمعيات املمثلة للمؤسسات الصغيرة جدا واملانحة لخدمات تلبي احتياجات املؤسسات الصغيرة 

و تجمعات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسية شعب النشاط باإلضافة إلى الجمعيات أ  جدا،

لسيما تلك املتعلقة باملناولة من خالل مشاركة مختلف الفاعلين املتدخلين في نظام تصنيع منتوج مادي أو غير مادي 

املهنية والتجمعات التي تنش ئ هياكل أو خدمة انطالقا من البحث والتطوير إلى غاية الستهالك النهائي، أو الجمعيات 

 .لدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

وتمنح الدولة إعانة مالية لهذه الجمعيات أو التجمعات عبر الوكالة املكلفة بتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وفقا 

ير املكلف غيرة واملتوسطة والوز قرار مشترك بين الوزير املكلف باملؤسسات الص  لدفتر الشروط النموذجي املحدد بموجب

باملالية، ويشترط أن تمنح اإلعانة ملشروع واحد في آن واحد، حيث تمنح من أجل إنجاز مشروع مدعوم بخطة عمل 

باملئة من تكلفة املشروع اإلجمالية، كما يشترط ذات املرسوم أن ل تتجاوز تكلفة املشروع  40على أن ل تتجاوز عتبة 

انة عتبة معينة ستحدد لحقا بموجب قرار مشترك بين الوزير املكلف باملؤسسات الصغيرة الذي يتحصل على إع

هذه املنح إلى إبرام اتفاقية سنوية بين الوزارة املكلفة بهذه املؤسسات   واملتوسطة والوزير املكلف باملالية، وتخضع

 .يفيات تنفيذ ومتابعة مخطط املشروعاملمثلة بالوكالة والجمعية أو التجمع املستفيد، حيث تحدد التفاقية ك

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تضم   وأقّر ذات املرسوم في مادته الرابعة منحة خاصة للجمعيات أو تجمعات

وسيتم تحديد هذه املنحة من خالل قرار مشترك بين الوزير املكلف   األشخاص ذوي الحتياجات الخاصة

الوزير املكلف بالتضامن الوطني والوزير املكلف باملالية، وفي سياق متصل، يتعين الصغيرة واملتوسطة و   باملؤسسات

 .منها القوانين األساسية للجمعية  على املعنيين التقدم بطلب مرفق بعدة وثائق
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 مشاريع شراكة لترقية التجارة البينية

 )الشروق اونالين(اهتمام قطري باملنتجات الغذائية الجزائرية 

 
شار األعمال القطري وعضو الغرفة اآلسيوية العربية للتجارة، سعد الدباغ، إن السوق القطرية وما جاورها قال مست

 .من الدول اآلسيوية بحاجة إلى الستفادة من مميزات الجودة والنوعية التي تتميز بها املنتجات الجزائرية

السوق القطرية تتيح فرص عديدة لولوج املنتوج  وأوضح سعد الدباغ في تصريح نقلته وكالة األنباء الجزائرية، بأن

 .الجزائري إلى أسواق القارة اآلسيوية باتخاذ قطر كبوابة رئيسية

وحسب املسؤول يرتقب تباحث مشاريع شراكة ذات األهمية بين الجزائر وقطر للرقي بالتجارة البينية، وذلك بمناسبة 

 .2018معرض الضيافة واملنتجات الغذائية للدوحة 

مثمرة، حيث استقطبت اهتمام العديد من املتعاملين القطريين  –حسب نفس املصدر  –انت املشاركة الجزائرية وك

وغير القطريين الذين أبدوا استعدادهم لبحث شراكات مع نظراءهم الجزائريين خصوصا املنتجات التي لقت الطلب 

 .الكبير خالل هذه التظاهرة

الجزائر، أن إقبال املتعاملين القطريين واألجانب على ” بيفا“مدير التسويق ملؤسسة  من جانبه، أوضح رياض مخناش ي

متعامل خالل ثالثة أيام منهم قطريون ومصريون  20منتجات املؤسسة كثيف، سيما أن الشركة استقبلت أكثر من 

 .وأتراك وعدد من املتعاملين األوروبيين

وريد وسعر هي يجعل الزبون األجنبي يرغب في اكتشافه أكثر، مشيرا إلى ويرى مخناش ي أن مواصفات املنتوج وكيفية الت

 .وجود العديد من مشاريع التفاقيات يتم بحثها حاليا

ومن شأن عملية تفعيل مجلس األعمال الجزائري القطري املرتقب، توضيح الرؤى والستراتيجيات املستقبلية لدخول 

 .السوق القطرية، يضيف نفس املتحدث

إلى أن التظاهرة مكنت املؤسسة من عقد ” إيوا دات لتصدير التمور “من جهته، أشار املكسب العيد مسير مؤسسة 

متعاملين قطريين وأجانب )قطر ومصر وتركيا والنرويج( حيث ينتظر إتمام اإلجراءات النهائية لتوقيع  8شراكات مع حوالي 

 .العقود في الفترة املقبلة

قطر إلى الرواج ب” الجزائر -الصومام“فواز البلوي ممثل ملبنة ” بير حاء للتجارة واملقاولت“لشركة  وتطرق املدير التنفيذي

 .الذي عرفه املنتوج في دولة قطر بعد سنة واحدة من دخوله السوق 

وقال فواز إن اإلشكال الوحيد الذي تواجهه هذه الشراكة يتعلق بصعوبات الشحن والتي تأخذ وقتا معتبرا للنقل 

 .الحصول على الشهادات الصحية من مصالح الصحة للبلدين ما يتسبب في تقليص مدة صالحية املنتوجو 

 لملاس: يجب تحضير استراتيجية للتعاون والستثمار

وأوضح الخبير القتصادي، إسماعيل لملاس الذي حضر مختلف فعاليات التظاهرة أن هذا املعرض يعد بمثابة 

 .2019املعرض الكبير الخاص باملنتجات الجزائرية املرتقب تنظيمه بقطر سنة  النطالقة األولية لتحضير 

وحسب لملاس فإنه يتوجب التحضير لستراتيجية تتضمن عناصر التعريف بالعرض واستكشاف األسواق والتعريف 

 .بكيفية دخولها لضمان انطالقة سليمة للتعاون والستثمار
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بعد انتهاء املعرض من خالل إجراء عمليات تقييم شاملة للتظاهرة، لتحديد وأوضح لملاس أن العمل الحقيقي يبدأ 

مواطن القوة والضعف والشروع مباشرة في بحث طرق ولوج املنتجات الجزائرية إلى السوق القطرية وخطوط التصدير 

 . الجديدة املحتملة إلى أسواق القارة الصفراء

غذائية التي تحتضنها العاصمة الدوحة في وقت متأخر من يوم واختتمت فعاليات تظاهرة الضيافة والصناعات ال

 .الخميس

مؤسسة جزائرية عرضت طيلة ثالثة أيام  33حضور ” ضيف الشرف“وعرفت التظاهرة التي شاركت فيها الجزائر بصفة 

 .تشكيلة متنوعة من املنتجات الغذائية والفالحية

 
 واج() املحليةك الجماعات تنصيب لجنة وزارية مكلفة بمتابعة أنشطة تثمين أمال

والتهيئة العمرانية، صالح الدين دحمون يوم الخميس على  املحلية والجماعاتأشرف األمين العام لوزارة الداخلية 

 للجنة الوزارية املكلفة بمتابعة أنشطة تثمين أمالك الجماعات املحلية. الرسمي التنصيب

تهدف الى "وضع استراتيجية جديدة  الوزير  منوأوضح بيان لوزارة الداخلية أن هذه اللجنة التي أنشأت بناء على قرار 

 إطار الرؤية الجديدة لدورها القتصادي".  في  لتثمين أمالك الجماعات املحلية

تي اسا بتحديد الصعوبات الأس  وأضاف ذات املصدر أن هذه اللجنة "تتشكل من مسؤولين مركزيين ومحليين وستكلف

وتسييرها واقتراح حلول عملية لذلك، ل سيما من خالل مرافقة   تتلقاها الجماعات املحلية في املحافظة على األمالك

 ومقاسمة املمارسات والخبرات الصحيحة عبر التراب الوطني".  البلديات باستهداف

من أجل خلق الثروة"،   الرؤية الجديدة  ماعات املحلية لهذهدحمون على "الزامية تبني الج  وفي مداخلته أكد السيد

تثمين أمالك البلديات في مخطط عمل وزارة الداخلية املنبثق من برنامج   مشيرا الى طابع "األولوية" في مسألة

 من أجل رفع هذا التحدي بضمان تدريجي تمويل ذاتي للبلديات.  الحكومة

الجديد املتعلق بتفويض املرفق العام   أن املرسوم التنفيذي  لوزارة الداخلية وفي هذا السياق، أعلن األمين العام

الشهادات من خالل إعطائهم مع المتياز تسيير بعض األمالك والخدمات   "سيمكن من تقديم آفاق شغل للشباب حاملي

 للبلدية )أسواق، مواقف سيارات، مسابح، روضات أطفال(.  الجوارية

 مج تكوين لتبسيط املمارسات وأهداف هذا التدبير الجديد".وأعلن عن "وضع برنا

لتعميم  العامين للبلديات واألمناء املحليينكما كشف السيد دحمون عن اطالق دورة وطنية للتكوين لفائدة املنتخبين 

 تجسيد هذه الرؤية. شأنها منممارسات التسيير القتصادي لألقاليم التي 

 :"يد عطار لـ"الشروقمدير سوناطراك سابقا عبد املج

م في سوق النفط.. واألسعار لن تنهار كثيرا” أوبك“
ّ
 ال تتحك

 

باملائة من قيمتها، جاء الدور هذه  20بعد شهر اكتوبر الذي كان كارثيا بكل املقاييس على أسعار النفط التي فقدت نحو 

املرة على العقوبات األمريكية على إيران، والتي عوض أن ترفع أسعار الخام مثلما توقع الجميع، جاءت النتيجة معاكسة 

 .للبرميل في ختام التداولت األسبوعية مساء الجمعةدولرا  70وهوت أسعار الخام تحت حاجز 

نوفمبر، تفاعلت أسعار النفط بشكل عكس ي معها،  4ومباشرة بعد دخول العقوبات األمريكية على إيران الثنين املاض ي 

 69ا دولرا، وتحديد 70دولرا للبرميل، لكنها وبمرور األيام أنهت األسبوع تحت مستوى  72حيث كانت تدور في حدود 

 .دولرا لخام برنت بحر الشمال
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ويضاف هذا النهيار الجديد ألسعار الخام في السوق الدولية، إلى تراجعها املخيف شهر أكتوبر املاض ي، الذي صنف على 

سنوات، حين فاقت  4باملائة من قيمتها، بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ  20أنه شهر أسود أفقد أسعار النفط نحو 

 .أكتوبر املاض ي 3للبرميل في  دولرا 86

وفي السياق، يرى الوزير األسبق ومدير عام سوناطراك سابقا، عبد املجيد عطار، أن تراجع أسعار النفط بعد تطبيق 

هلكون وإنما يتحكم فيه املست” أوبك“العقوبات األمريكية كان متوقعا، وتبين مرة أخرى أن السوق ل تتحكم فيه منظمة 

 .وعوامل أخرى 

أمريكا أيضا تضغط على أسعار أوبك من خالل إنتاجها وبممارسة ضغوط على ” الشروق”وضح عطار في تصريح لـوأ

بلدان منها الصين والهند وتركيا وايطاليا مواصلة شراء  8السوق بصفة غير مباشرة. ويشرح عطار أن واشنطن رخصت لـ

دولرا  90تاج اإليراني من السوق سيرفع األسعار فوق الخام اإليراني، ألنهم )أمريكا( يعلمون حسبه أن فقدان اإلن

 .للبرميل، وستكون هناك ندرة في السوق 

 .”دولرا هي وشركاؤها وبقية املستهلكين 90أمريكا ل يساعدها صعود سعر النفط فوق “وعلق بالقول 

يرانية، وشدد على أن ولفت عطار إلى أن السعودية قامت برفع إنتاجها وروسيا أيضا لتعويض نقص اإلمدادات اإل 

وغزو العراق عام  2001سبتمبر  11السعودية تأتمر بأوامر الرئيس ترامب، وسبق لهذا الوضع أن حدث غداة أحداث 

 .، أين ترتفع األسعار بفعل زيادة اإلنتاج السعودي2003

ار وتوقع عط”. سياسيةهناك عوامل تمنع السعر من الصعود، بعضها تجاري وأخرى غير تجارية، بل جيو “وعلق بالقول 

أن يستقر سعر النفط في األيام واألسابيع املقبلة في هذه املستويات ولن ينخفض كثيرا، ألنه في نهاية املطاف هناك نوع 

 .من التوازن في السوق 

ظمة دولرا للبرميل(، إلى غاية اجتماع من 70وختم عطار باإلشارة إلى أن األسعار ستبقى في هذه املستويات )في محيط 

 .الدول املصدرة للنفط أوبك في فيينا النمساوية شهر ديسمبر املقبل

 

 أكدوا أن الجزائريين مدمنون على املذاق الحلو

صنعون تخفيض السكر في منتوجاتهم 
ُ
 )الشروق اونالين(لهذه األسباب رفض امل

 شركات خفضت نسبة السكر في منتوجاتها فأصابها الركود

الغذائية قائما في بالدنا، فرغم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين قطاع التجارة والصحة السكر وامللح في املنتجات 

والفالحة، إل أنه إلى غاية اآلن لم تثمر جهودها عن قرارات إلزامية وصيغ نهائية إلجبار املصنعين واملنتجين على ذلك، 

عدم التمكن إلى غاية اآلن من إلزام املنتجين  وهو ما يطرح العديد من التساؤلت عن األسباب الحقيقية الكامنة وراء

تخفيض النسب رغم التبعات الخطيرة لذلك على صحة املواطن واقتصاد البالد وميزانية املستهلك الذي ينفق في البداية 

 .إلشباع شهواته وينفق بعدها غاليا جدا لتصحيح الكوارث الصحية التي أحدثتها

ض مدمرة ملا يتسببان فيه من أمرا” السكر وامللح“مرة مما يصفونه بالسم األبيض  يحذر األطباء ومختصو التغذية في كل

كلغ من  40للجسم، وتشير الدراسات الرسمية التي قدمتها وزارة الصحة والتجارة إلى أّن الجزائري يستهلك أكثر من 

كلغ، أي إّن  10ية املحدد بـ السكر سنويا، وهو معدل مهول ومرتفع جدا مقارنة مع ما توص ي به منظمة الصحة العامل

 .مرات أكثر مما يجب 3الجزائيين يتناولون السكر بمقدار 

، فتحت امللف مع أطراف مختلفة ملعرفة األسباب الحقيقة التي تعيق إلزام املنتجين بقوانين لخفض نسبة ”الشروق“

 .امللح والسكر في األغذية

 لحاملستهلك هو العقبة األولى لعدم تخفيض السكر وامل
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وفي الّسياق، أفاد زكي حريز، رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية املستهلك، بأّن املستهلك هو العقبة الحقيقية واألولى 

أمام عدم التمكن من تخفيض السكر وامللح والدهون. فاملواطن تعّود على ذوق السكر الزائد وأصبح لديه نوع من 

 .جات التي تقل فيها نسبة السكراإلدمان على ذلك، لذا فهو ل يتقبل املنت

وتطرق حريز في حديثه إلى املفاوضات التي قادتها هيئته مع بعض املتعاملين القتصاديين، التي خلصت إلى أّن املواطن 

ل يتقبل املنتجات املخففة، سواء تعلق األمر بالسكر أم امللح، وحتى الدهون، رغم تخفيض سعرها مقارنة مع ما كان 

أو ما هو متوفر حاليا، األمر الذي ألحق خسائر باملنتجين الذين تداركوا أنفسهم ورفضوا الستمرار في  يعرض سابقا،

 .التخفيض، حسب املتحدث نفسه

واستشهد حريز بتجارب ملؤسسات وطنية في مجال املشروبات وكذا في مجال األجبان لم تفلح محاولتها األولى، وحتى 

بالدنا اضطرت إلى رفع نسبة السكر في منتجاتها لتسويقها بعد أن سّجلت ركودا وكسادا،  العالمات األوروبية املنتجة في

 .وفق ما أكده القائمون على املؤسسة في ردهم على استفسارات جمعية حماية املستهلك

ستهلك وأضاف حريز أن نسبة السكر وامللح والدهون املرتفعة في مختلف املنتجات لها تبعات اقتصادية وصحية على امل

واقتصاد البالد. ولذا، فإن القضية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وقرار شجاع إلزامي صارم مع متابعة دورية ملدى 

 .تطبيقه

 .وعاد املتحدث ليقول إن املتابعة والرقابة لوحدها تبقى منقوصة إذا لم يرافقها عمل توعوي وتحسيس ي كبير

مختلف الشعب التجارية ذات العالقة باألمر فما عدا جمعية منتجي املشروبات ودعا ممثل املستهلكين إلى ضرورة تكتل 

والعصائر ل توجد جمعيات يمكن التحاور والتفاوض معها، موضحا أّن األمور تسهل أكثر في وجود ممثل جاد وواع، 

 .يمكن تكوينه وتحسيسه بحجم الكوارث واألخطار الصحية التي قد يرتكبها في حق أبناء وطنه

اقترح حريز زكي التخفيض التدريجي للسكر وترويض املستهلك الجزائري وتعويده على ذوق أقل حالوة حماية لصحته و 

 .”املستهلكين والسلطات واملتعاملين“وصونا لسالمته، مؤكدا أن القضية مهمة ومسؤولية الجميع 

 جمعية منتجي املشروبات: الجزائريون تعودوا على املذاق الحلو

 

حماني، رئيس الجمعية الجزائرية ملنتجي املشروبات، أن املتعاملين املنخرطين في الجمعية شرعوا في تطبيق أعرب علي 

 .تخفيف نسبي للسكر في منتجاتهم، أّما البقية فينتظرون اإللزام الحكومي أو الوزاري للتقيد به

على عاتقهم وبكونهم مؤسسات مواطناتية وقال حماني إّن ذلك نابع من منطلق وعيهم باملسؤولية الجتماعية امللقاة 

 .يتوجب عليها املحافظة على صحة مستهلك اليوم

وأضاف حّماني أّن تخفيض نسبة السكر في املنتجات الغذائية يكون بشكل تدريجي ول يمكن إقراره فجأة بشكل كلي، 

 خطوة خطوة، فالجزائري تعّود على نحتاج إلى تربية سلوكية لتغيير العادات الغذائية، وذلك يتأتى“واستطرد قائال: 

 .”املذاق الحلو الزائد

وذكر حّماني أّن تخفيف السكر في العصير ولو بنسبة قليلة يتطلب تغييرا في الوصفة بكاملها ومقاديرها، وذلك حسب 

 .وصفه، ليس باألمر السهل والهين، ملا يحرص عليه صاحب العالمة من عدم التغيير في الذوق 

 جزائريون يدركون املخاطر ويتعّمدون  جمعيات املرض ى:

ز مخبي خير الدين، رئيس جمعية مرض ى ارتفاع الضغط الدموي، على اآلثار الصحية الخطيرة لكثير من األغذية التي 
ّ
رك

 .يفوق فيها امللح نسبته املسموح بها ومن أهمها الخبز واللبن والجبن

 .ك األغذية رغم علمهم بما تسببه لهم من تعقيداتوأضاف مخبي أنه من الصعب جدا منع املرض ى من تناول تل
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ولفت املتحدث النتباه إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صّحي، لسيما أن كثيرا من املواطنين باتوا في عداد املرض ى بسبب 

 .ذلك

د أّن جمعيته تنظم دوريا حمالت تحسيسية من أجل توعية املرض ى وبقية املواطنين بأنواع األغذية ال
ّ
مكوناتها ضارة و وأك

 .وتأثيراتها على الصحة

بدوره، أوضح فيصل أوحدة، رئيس جمعية مرض ى السكري، أن ارتفاع نسبة السكر في املنتجات الغذائية أثر سلبا على 

صحة املواطنين الذين يصّرون على استهالك غير عقالني للعصائر واملشروبات املحالة بشّدة وكذا البسكويت واملرطبات، 

 .بدائل صحية وعدم مقدرة املواطن على شراء الفواكه في غير موسمهافي غياب 

ولم يغفل أوحدة الجانب التوعوي حيث قال إن الجمعية تقود حمالت مكثفة لتوضيح املآلت الخطيرة لالستهالك 

 .املفرط لتلك املنتجات وأّن ما تقّدمه من طاقة فارغ وغير نافع

 .ينظمونها بمناسبة شهر نوفمبر األزرق لتحسيس الطلبة والعمال والنساء وتحّدث أوحدة عن مختلف النشاطات التي

 

 )تي آس آ(”تويوتا“صناعة السيارات في الجزائر : ربراب في مفاوضات مع اليابانيين من أجل 

كشف الرئيس املدير العام ملجمع سيفيتال، يسعد ربراب، عن مفاوضات يجريها مع اليابانيين إلنشاء مصنع لصنع 

 .سيارات تويوتا في الجزائر، وليس تركيبها

نحن قمنا بمفاوضات مع السفارة اليابانية بالجزائر، ونحن مهتمين بانتاج “وقال ربراب في تصريحات لقناة البالد، 

 .”سيارات للعالمة تويوتا بالجزائر، ولكن فكرتنا هي إدراج صناعة السيارات وليس مجرد التركيب

ى انتاج كل هياكل السيارة، كاشفا عن مفاوضات مع شركات أوربية إلنتاج مختلف أجزاء ويؤكد ربراب أنه يسعى إل

 .السيارات

كما أكد ربراب أنه بصدد بعث مشروع لنتاج قطع الغيار، حيث شرع في مفاوضات مع موردين أوربيين من اجل انتاح 

فقط مصانع تركيب السيارات لنه من اجل  مشروعنا ليس“قطع غيار السيارات في الجزائر وايضا في اوربا، حيث يقول 

انجاح قطاع صناعة السيارات يجب انتاج كمية كبيرة من قطع الغيار جزء منها للسوق الجزائرية والبقية للسوق عاملية 

 .”وأوربا

 )تي آس آ(2035الجزائر الوسطى مدينة ذكية بامتياز في غضون 

بالجزائر العاصمة، أكلي عمروش، ان الجزائر شرعت في وضع أكد املهندس املعماري املختص في املدينة الذكية 

.كما ستكون هذه  2035استراتيجية خاصة ببناء مدينة ذكية بالجزائر الوسطى والتي سيتم إنجازها في غضون سنة 

 املدينة موافقة للمعايير واملواصفات التكنولوجية .

الجزائر باشرت في أولى مراحلها لتجسيد مشروع املدينة  أن مصالح ولية” عربي TSA ”وأكد أكلي عمروش، في تصريح لـ

الذكية بالجزائر الوسطى، عبر عمليات تهيئة الواجهة البحرية، حيث وضعت دراسات بمقاييس عاملية بشكل يوفر 

 .لساكنيها كل الخدمات

اهم في تنمية واإلبداع تسوأوضح نفس املتحدث، أن املشروع يرتكز على توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم 

 .2035مستدامة، مشددا على أن مشروع الجزائر الوسطى سيكون جاهًزا في غضون 

 املياه والطاقة“وأكد املهندس املعماري، أن أي نجاح ملدينة ذكية يرتبط بمدى قدرتها على وضع البنية التحتية 

، ”املرافق العامة، املبانى، إدارة وفرز النفايات، وغيرها واملعلومات والتصالت، والنقل، وخدمات الطوارئ، باإلضافة إلى

 .كما يجب أن تكون املدينة الذكية مؤمنة مما يسمح بتحسين نوعية الحياة للمواطنين
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ودعا املتحدث، إلى فتح املجال أمام املؤّسسات الناشئة التي تقوم على تكنولوجيات اإلعالم الجديدة، خاصة املختصة 

ة، التي تساهم بشكل كبير في الدفع بعجلة التنمية القتصادية عبر خلق أكبر عدد ممكن من مناصب في املدينة الذكي

 .العمل

و أحياء  BIM باملقابل، كشف رئيس مجلة حياة املدن أكلي عمروش ، عن الطبعة الثانية لنمذجة معلومات املباني

بعين البنيان  2018نوفمبر  27يوم  ” city cad ” سيتي كاد“التي ستنظمها املجلة تحت عنوان  CIM معلومات املباني

 .بالجزائر ، تحت اشراف والي ولية الجزائر عبد القادر زوخ ، وبحضور العديد من املختصين في مجال الهندسة العمرانية

سرا يويرتقب أن تشارك عدة شركات كبرى من مختلف الدول ، في التظاهرة، على غرار الوليات املتحدة األمريكية، سو 

 DIGITAL ” ، بريطانيا ، أملانيا واسبانيا ، كما ستكون هذه املناسبة فرصة لتقديم شركة ناشئة جزائرية مائة باملائة

REALITY”قصد تشجيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وولوجها السوق الجزائرية من الباب الواسعة ، . 

 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 
الصندوق الوطني لالستثمار يمنح قروضا للصندوق الوطني للتقاعد للحفاظ  : 2019قانون املالية 

 )واج(على توازناته املالية 

زمالي, يوم األربعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون املالية   كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي مراد

على  قدراته  ئدة الصندوق الوطني للتقاعد لتدعيميرخص للصندوق الوطني لالستثمار منح قروض لفا  2019لسنة 

 تغطية منح و معاشات التقاعد و الحفاظ على توازناته املالية.

مليزانية قطاعه ضمن مشروع قانون   وأوضح الوزير لدى عرضه أمام لجنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني

ر جديد واملتمثل في الترخيص للصندوق الوطني لالستثمار بمنح بتدبي  , أن مشروع هذا القانون "جاء 2019املالية 

دى العمومية على امل  الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تدعيمه وذلك بنسب فوائد تتحملها الخزينة  قروض لفائدة

 سنة", دون اعطاء توضيح عن حجم القروض. 40البعيد تصل الى 

الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تغطية   دبير يهدف الى "تدعيم قدراتو في هذا الشأن أضاف السيد زمالي أن هذا الت

 توازناته املالية".  منح ومعاشات التقاعد والحفاظ على

ب  2014متزايدي فقد قّدر في سنة   عجزا "ما فتئ يتطور بشكل 2014وقال الوزير أن هذا الصندوق عرف منذ سنة 

" , منوها بأن "العتماد 2017مليار دج سنة  479ر1ي وبلغ 2016  سنةمليار دج  336ر8مليار دجي ووصل إلى  155,1

منظومة الضمان   في إطار املحافظة على توازنات 2018مليار دج الذي منحته الدولة سنة  500ب   الستثنائي املقدر

ن من ضمان دفع املنح واملعاشات الخاصة
ّ
 باملتقاعدين".  الجتماعيي مك

ضمن سياسة الدولة في مجال   زير أن منظومة الضمان الجتماعي تعد "محورا رئيسيا"وفي نفس السياق أكد الو 

ى بشكل واضح من
ّ
خالل مساهمتها الخاصة للتكفل بنفقات التضامن الوطني   الحماية الجتماعية و أن ذلك "يتجل

 املواطنين ذوي الدخل املحدود".  الهادفة إلى حماية فئة

ية تشير الى "ظهور بعض الختاللت املال  ات الخاصة بالوضعية املالية للضمان الجتماعيوأبرز السيد زمالي أن املعطي

إلرتفاع نفقاته مقارنة بمستوى إيراداته الناتجة عن اشتراكات الضمان   التي مّست خاصة فرع التقاعدي بالنظر



 

 11 

مالية تقدر سنويا   ن متقاعد بكلفةمليو  3ر225حيث بلغ العدد الجمالي للمستفيدين من نظام التقاعد   الجتماعيي

 مليار دج". 1282في حدود 

 2019الوطني املرصودة لسنة   وأضاف السيد زمالي أن "العتمادات املالية املخصصة بعنوان نفقات التضامن

مواصلة التغطية الجتماعية للفئات الضعيفة والهشةي   مليار دج وتهدف إلى 97,539واملخصصة للقطاعي قدرت ب

باملنح واملعاشات املتعلقة, سيما, ب"عالوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب   تتكفل هذه العتمادات حيث

باملائة على املعاشات ومنح التقاعد من نظام  5التقاعد وأصحاب معاشات العجز وزيادة استثنائية مقدرة ب  معاشات

 التقاعد لنظام األجراء و غير األجراء".ومنح   األجراء وغير األجراء وكذا اعادة تثمين استثنائي ملعاشات

 10مليار دج أي بنسبة  8ارتفع ب   ومن جهة أخرىي أكد السيد زمالي أن "املبلغ املوجه للتمويل الجزافي للمستشفيات

, وهو مبلغ موجه للمساهمة في التكفل الصحي  2019مليار دج سنة   88ليصل إلى   2018في املائة مقارنة بسنة 

 اجتماعيا من طرف املؤسسات العمومية للصحة".  باملؤمنين

الجتماعي ضمن مشروع قانون املالية   وعلى صعيد آخر كشف الوزير أن ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان

باملائة من ميزانية التسيير لترقية  90حيث تم تخصيص أكثر من   مليار دج , 181,093حددت بمبلغ  2019لسنة 

و  التشغيل  صرنة إدارة العمل و ضمان التغطية الجتماعية للفئات الضعيفة" مذكرا بأن قضيةوع  التشغيلي دعم

 أولوية في برنامج الحكومة".  محاربة البطالة "تدخل في صلب السياسة الوطنية للتنميةي حيث تمثل

يار دج موجه لفائدة جهاز مل  49ر1يقدر ب  من جهة أخرى قال أنه في اطار مشروع هذا القانون "تم رصد إعتماد مالي

أن التنصيبات الجديدة بعنوان هذا الجهاز ل تتم إل في حالت استخالف   املساعدة على اإلدماج املنهي مع العلم

 سوق الشغل.  يستفيدون حاليا من الجهازي بعد أن يتم توظيفهم في إطار التنصيب الكالسيكي" في  الذين

 400.000تتمثل في تحقيق  2019  ر الوزير الى أن األهداف املسطرة خالل سنةوبخصوص التنصيبات الكالسيكية , أشا

 النوع من التنصيبات".  تنصيبي بحكم أن " كل الجهود ستوجه مستقبال لهذا

تظافر جهود مختلف القطاعاتي خاصة   و ذكر بأن التشغيل "ل يعني قطاع العمل لوحده بل إنه ملف مشترك يستوجب

والخالقة للثروة والستثمار املنتج على غرار قطاعات السكن واألشغال   مكانيات التشغيل العاليةتلك التي تتمتع بإ

 والري والفالحة والصناعة والسياحة".  العمومية

 وزير املالية يعرض األحد مشروع قانون املالية أمام النواب بالبرملان

 )الشروق أونالين( !القدرة الشرائيةال رسوم وال ضرائب جديدة مقابل تآكل األجور وانهيار 

 تعديالت أهمها كيفية التنازل عن سكنات عدل و"السوسيال" للمستفيدين 6

يعرض وزير املالية عبد الرحمان راوية، األحد، على نواب املجلس الشعبي الوطني مشروع قانون املالية للسنة القادمة، 

أية رسوم وضرائب جديدة أو زيادات في تسعيرة الوقود والكهرباء  الذي يأتي خاليا على غير العادة منذ ست سنوات، من

باملائة مقارنة بغالف الدعم الجتماعي السنة  2في وقت سجل الغالف املالي للتحويالت الجتماعية ارتفاعا بقرابة 

 .املاضية

ت ي جلسة علنية بعد أن أدرجموازاة لتدابير مشروع قانون املالية، سيتم عرض تقرير لجنة املالية وامليزانية كذلك ف

تعديالت منها املادة التي أثارت الجدل في قوانين املالية السابقة ويتعلق األمر بكيفيات بيع السكنات الجتماعية  6اللجنة 

سنوات وتسديد مساعدة الدولة، ستعرف الجلسات  5بمختلف الصيغ، والتي ستخضع لضرورة تملكها سنتين عوض 

في يوم واحد عرض القتراحات والتعديالت او إلغاء إجراءات أخرى، على أن يرد وزير املالية  التي ألول مرة ستختصر 

 .على أسئلة ومالحظات النواب غدا، على أن تتم املصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس القادم

الشعبي الوطني لوزراء مشروع قانون املالية الذي شكل موضوع عدة جلسات استماع من طرف لجنة املالية للمجلس 



 

 12 

الحكومة ومديرين عامين تابعين لوزارة املالية كمديري الضرائب وامليزانية والخزينة والجمارك واملحاسبة وأمالك الدولة، 

اعتمد في إطار حذر لالقتصاد الكلي واقترح تخفيض لنفقات ميزانية السنة السابقة مع اإلبقاء على السياسة الجتماعية 

 .للدولة

مليار للتحويالت  1763دولرا، إل أنه خصص غالفا ماليا بـ 50د مشروع النص على سعر مرجعي لبرميل النفط بـويعتم

 .باملائة من إجمالي ميزانية الدولة للسنة القادمة 21مليار دينار السنة الجارية، أي ما يعادل  1.760الجتماعية، مقابل 

مليار دينار للمتقاعدين  290مليار دينار موجهة لدعم العائالت و 445 وتغطي ميزانية التحويالت الجتماعية أكثر من

مليار دينار  350مليار دينار للسياسة العمومية للصحة وأكثر من  336مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 500و

 .ي لالستثمارمليار دينار تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطن 300للسياسة العمومية للسكن وحوالي 

مليار دينار من رخص البرامج املوجهة  2.600مليار دينار من أرصدة الدفع و 3.602أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 

ملشاريع جديدة أو إلعادة تقييم املشاريع. وحسب معدي مشروع القانون فإن انخفاض ميزانية التجهيز ل يعكس تراجعا 

مليار دينار في امليزانية املخصصة السنة املاضية لتطهير  300لكنه يرجع لنخفاض بـفي السياسة العمومية لالستثمار و 

مليار دينار للدعم  1.000مليار دينار لدعم التنمية البشرية وقرابة  625املستحقات على عاتق الدولة، كما تم تخصيص 

ة املحلية، ويتوقع مشروع قانون املالية عجزا مليار دينار للمساهمة في التنمي 100املتعدد األشكال للتنمية القتصادية و

 .مليار دينار 2.200يقارب 

وفي جانبه التشريعي، يقترح مشروع قانون املالية اجراءات تهدف لتحسين تسيير املالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب 

محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، ادرج مشروع القانون جهازا ضد  الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي، في اطار 

 .اإلفراط من شأنه ان يحد من خصم بعض األعباء التي تقدمها املؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على املؤسسات

مؤسسات ة للويتعلق األمر بالحد من تكاليف املساعدة التقنية واملالية والحد كذلك من خصم الفوائد املالية املدفوع

 .أو بين املؤسسات ذات الصلة

كما يوجد تدابير تخص تشجيع اإلنتاج املحلي للمدخالت في صناعة الطاقة املتجددة بهدف تشجيع اإلدماج الوطني، إذ 

يراجع هذا اإلجراء معدلت الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة املضافة بهدف السيطرة على استيراد املكونات 

 .ملنتوج النهائيالوسيطة وا

وأن كشفت عنه في أعداد سابقة، يخول ” الشروق”وفيما يتعلق بالسكن، يقدم مشروع القانون إجراءين، مثلما سبق لـ

باملائة للقروض املمنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار  100اإلجراء األول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة 

 .سكن من برنامج عدلألف  90انجاز الشطر الخامس من 

أما بالنسبة لإلجراء الثاني فيتعلق بالسكن اإليجاري الترقوي والذي يستفيد بموجب مشروع قانون املالية للسنة 

القادمة من دعم الدولة، ل سيما المتيازات املتعلقة بمنح األراض ي واإلعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك 

 .ين بتنفيذ برامج السكنللمقاولين العقاريين املكلف

سنة بمعدل مدعم،  40كما يسمح مشروع القانون لصندوق الستثمار الوطني بمنح قروض طويلة األجل تصل إلى 

وهذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع املعاشات، مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف 

 .كذا تحسين التغطية املالية للنظام الوطني للمعاشاتتحقيق التوازن املالي على املدى الطويل و 

 وتمنحهم األولوية في املناصب الدائمة 2019وزارة العمل تضبط أجندة 

 )الشروق اونالين(ألف موظف بعقود ما قبل التشغيل  400تسوية ملفات 

 ألف آخر ضمن عقود العمل املدعم 20ألف طالب شغل و 270تنصيب قرابة 
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ألف شاب في مناصب عمل  302كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي، مراد زمالي، عن تنصيب أكثر من 

ألف منصب شغل جديد من خالل استحداث  13عبر الوطن عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، فضال عن إنشاء 

 .آلف مؤسسة مصغرة منذ بداية السنة 5أكثر من 

وزير في مداخلة له سبقت لقاءه بمديري التشغيل الولئيين، السبت، باملدرسة العليا للضمان وبلغة األرقام، كشف ال

طالب شغل في إطار التنصيب  269.993الجتماعي، ان الوكالة الوطنية للتشغيل عبر فروعها ساهمت في تنصيب 

ود العمل املدعم، أي ما شاب طالب شغل مبتدئ تم توظيفهم في إطار عق 20.950الكالسيكي، إضافة إلى تنصيب 

طالب شغل مدمج بصفة دائمة في القطاع اإلقتصادي، فيما تكفلت الهيئات الخاصة املعتمدة  290943يعادل مجموع 

 .باملائة 74تنصيبا، مشيرا أن اغلب املناصب تم استحداثها في القطاع الخاص أي بنسبة  11.065لتنصيب العمال، بـ

رفضوا عروض الشغل، بسبب رفضهم العمل في القطاع الخاص واألجور املتدنية.  طالب شغل ممن 9843وسجل الوزير 

شاب طالب شغل  37920وبخصوص املناصب التي تم شغلها في إطار جهاز املساعدة على اإلدماج املنهي، فقد تم إدماج 

وى املناطق ألف منصب شغل في مختلف املصالح اإلدارية للبلديات على مست 14مبتدئ، مشيرا إلى استحداث 

 .الحدودية

وأشار أن العدد اإلجمالي للشباب الذين استفادوا من جهاز املساعدة على اإلدماج املنهي، منذ إطالقه إلى غاية نهاية شهر 

شاب من املستفيدين من الجهاز من الندماج في  1.700000شاب، حيث تمكن ما يقارب  2.088.253، بلغ 2018أوت 

 .واألشكالسوق الشغل بمختلف الصيغ 

، فإن اإلشكال األساس ي املطروح 407038وأضاف انه بالنسبة لباقي الشباب املستفيد الذين ل يزالون في إطار الجهاز أي 

منهم يتواجدون في القطاع اإلداري، أين تبلغ مدة اإلدماج ثالث سنوات قابلة للتجديد. كما أن شروط  %72يتعلق بكون 

اعد الخاصة بالوظيفة العمومية، تؤدي إلى إطالة مدة مكوث املستفيدين من عقود التوظيف الدائم التي تخضع للقو 

 .اإلدماج على مستوى الهيئات اإلدارية العمومية

وأسدى الوزير تعليمات ملسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل، بغرض إعطاء األولوية في التنصيب الكالسيكي في إطار نشاط 

هؤلء الشباب، مشددا على ضرورة اعتماد املعايير التي تم على أساسها وضع جهاز الوساطة الذي تقوم به الوكالة ل

املساعدة على اإلدماج املنهي، والتي تقوم على مقاربة اقتصادية بحتة في معالجة مسألة بطالة الشباب، من خالل توجيه 

رية ر التنصيب في الهيئات اإلداالتنصيبات نحو القطاع القتصادي الذي يمنح فرصا أكبر للتوظيف الدائم، واعتبا

 .العمومية حالة تكتس ي طابعا استثنائيا

 

 

 2019مليار دينار كجباية بترولية مليزانية الدولة مرتقبة في مشروع قانون املالية  2.714طاقة: 

 )واج(

 2019كشف وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الخميس بالجزائر أن قيمة الجباية البترولية املرتقبة في سنة 

 دولر حسبما 50مليار دينار على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ   2.714ر5  تقدر ب

 تضمنه مشروع قانون املالية للسنة املقبلة.

السيد توفيق طورش , بحضور وزير   مليزانية باملجلس الشعبي الوطني برئاسةو خالل تدخله أمام لجنة املالية و ا

, أوضح الوزير أن ميزانية تسيير 2019دراسة مشروع قانون املالية   العالقات مع البرملان السيد محجوب بدة بمناسبة

حين قدرت   املئة( فيب 87مليار دج معظمها مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر ) 50ر8  مبلغ  القطاع خصص لها

 مجال الطاقة.  مليار دج موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة في 49ر6ميزانية التجهيز ب 
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الوطني لدعم الستثمار من اجل   مليار دج موجهة للصندوق  24ر1و تابع السيد قيطوني يقول انه تم تخصيص مبلغ 

مليار دج  5ر5ج لدعم فاتورة الكهرباء لوليات الجنوب و مليار د  20التزويد بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز و 

 الطاقات املتجددة و التحكم في الطاقة.  لبرنامجي

يهدف أساسا إلى تلبية احتياجات   و أكد الوزير أن قطاعه سطر برنامجا طموحا للتنمية و هذا على املدى املتوسط

 اخيل الصادرات.الرفع من مد  السوق الوطنية من املنتجات الطاقوية و كذا

ل النتاج و تحسين استغالل حقو   و أوضح ان هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نشاط الستكشاف بالتقليل من تكلفة

 الجزائر من املحروقات على املدى املتوسط و البعيد.  انتاج -البترول و الغاز مما سيعزز حسب الوزير

ان قطاعه يسعى الى تطوير النشاطات   املواد الطاقوية ,اكد الوزيرو لتلبية احتياجات السوق الوطنية املتزايدة من 

و لنتهاء من برنامج تأهيل و تحديث مصفاة الجزائر مع نهاية هذه السنة   التحويلية بإنجاز مشاريع بتروكيماوية جديدة

 مليون طن/سنة. 3ر65مليون طن/سنة حاليا الى  2ر7قدرات تكرير املصفاة من   للرفع من

مليون طن/سنة بحيث  5تكرير   ل الوزير يقول انه تم طرح مناقصة إلنجاز مصفاة جديدة بحاس ي مسعود بقدرةو واص

 تيارت بنفس القدرة.  و ستكون متبوعة بمصفاة 2022ستدخل في الخدمة سنة 

مليون  29ر62من التكرير في الجزائر   و أوضح السيد قيطوني يقول في ذات السياق انه و بهذه النجازات سترتفع قدرات

 السنة على املدى املتوسط.  مليون طن في 40ر565طن /سنة حاليا الى 

" نافطال" برمجت عدة مشاريع   و من اجل تحسين نوعية الخدمة , اشار ان شركة تسويق و توزيع املنتجات النفطية

 طات التوزيع.جديدة و انابيب النقل و كذا مح  للرفع من قدرات التخزين و التوزيع بإنشاء مراكز

اغلبها  2022-2018دولر للفترة   مليار 59و فيما يخص الستثمار في مجال املحروقات , أوضح الوزير انه تم تخصيص 

 لنشاطات البحث و الستكشاف.

الف ميغاواط في نهاية  18بلغت   و خالل هذا الجتماع, كشف الوزير ان قدرات انتاج الكهرباء عرفت استقرارا بحيث

انتاج الكهرباء مع دخول محطات جديدة حيز الخدمة بطاقة   مشيرا ان قطاعه سيواصل تطوير قدرات 2018ر سبتمب

 .2022ميغاواط في   8.000اجمالية تقدر ب 

الف ميغاواط من  22  انتاج  كما جدد عزم قطاعه على مواصلة تنفيد برنامج الطاقات املتجددة الذي يهدف الى

بالعتماد على الصناعة الوطنية و على قدرات مجمع سوناطراك   دى املتوسط و البعيد و هذاالطاقات املتجددة على امل

 جديدة.  في تركيب شبكة محطات

املزايدة إلنجاز عدد من املحطات إلنتاج   و تابع يقول ان لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ستطرح قريبا مناقصة عن طريق

 ميغاواط. 150اجمالية تصل الى   انتاج  الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بطاقة

الطاقات املتجددة الذي أدرج في   و في ذات السياق أشار السيد قيطوني ان مجمع سوناطراك يعتمد أيضا على قطاع

طموحا على مستوى املواقع الصناعية لقطاع املحروقات لتغطية   بحيث سطر برنامجا 2030  قلب رويته الستراتيجية

 احتياجات املواقع البترولية من الطاقة الكهربائية .  باملئة من 80

بتوفير مليار متر مكعب من الغاز في   -جيغواط 1ر3  الذي يهدف الى انتاج -و أكد الوزير أن انه سيسمح هذا البرنامج 

ة قسيصاحب هذا البرنامج بعمليات تخص ترقية التحكم و ترشيد الطا  السنة و هو حجم سيوجه للتصدير مشيرا انه

 تطبيق الفعالية الطاقوية في املنشآت و املنازل.  من خالل تعميم
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 تعاون وشراكة
 تثمين دور الجزائر في مسعى النيباد خاصة في منطقة الساحل اإلفريقي )واج(

ات لتحقيق األمن والستقرار بمنطقة الساحل" في التوصي مبادرة النيباد  ثمن املشاركون في الورشة الدولية حول "تفعيل

مساء يوم الخميس بتمنراست دور الجزائر في مسعى النيباد من حيث األداء واملتابعة خاصة في منطقة   الختامية

 الساحل اإلفريقي .

لحوكمة والدعم ترسيخ مبادئ ا  كما أكدت التوصيات على أهمية تدعيم آليات وسبل التعاون البيني والعمل على

 مؤسسات البحث العلمي واملجتمع املدني في تفعيل هذه املبادرة.  املؤسساتي في إطار آليات مبادرة النيباد, وإشراك

و إفريقيا مع استراتيجية التفتح نح  وشدد كذلك املشاركون في الورشة على ضرورة تكييف القوانين والتشريعات املحلية

منطقة الساحل اإلفريقي, و العمل على استحداث منظومة إحصائية   ائع, سيما فيبما يضمن تنقل األفراد والبض

 لالنتقال من وضعية التكامل إلى الندماج في العالقات البينية.  إفريقية مشتركة

منطقة الساحل اإلفريقي و  في  وتم التأكيد كذلك على أهمية إدراج مشاريع ومخططات عملية تعزز عوامل الستقرار

التهديدات على غرار الهجرة غير الشرعية والجريمة املنظمة   مكافحة مواطن الهشاشة من خالل التصدي ملختلف

 العابرة للحدود.

من بينها تلك التي ساهم بها   وكانت أشغال هذه الورشة الدولية قد تواصلت هذه األمسية بتقديم مداخالت أخرى 

الستراتيجية )موريتانيا( والتي ركز فيها على إصالح منظومة العدالة   مدير املركز املغاربي للدراسات ديديي ولد السلك

 فرص الستثمار في إفريقيا .  وسبل ترقية

ار كل مظاهر الفساد لتحقيق الستقر   ويرى املتدخل في هذا الصدد "ضرورة إصالح منظومة العدالة في إفريقيا ومكافحة

املنظمة لالستثمار بما يضمن توفير مناخ مالئم لستقطاب الستثمارات   لعمل على ترقية القوانيناملؤسساتي و ا

 القارة اإلفريقية ".  لفائدة

الطريق العابر للصحراء يكتس ي أهمية   ومن جهته أكد مستشار بوزارة النقل واألشغال العمومية محي الدين محمد أن

ويضمن تكثيف التبادل البيني من خالل تحرير التجارة البينية بين   التنميةاستراتيجية كبيرة في مجال التعاون و 

 اإلفريقية وخاصة في منطقة الساحل.  الدول 

لصحة الجهود التي تبذلها مصالح ا  وبدورها أبرزت األخصائية في األمراض املعدية بمستشفى تمنراست, توهامي نسرين,

 املتواجدين بإقليم هذه الولية الحدودية الشاسعة.  ةالجزائرية لضمان التكفل التام بكل األفارق

 الطبي بين اإلطارات الطبية بدول   واقترحت في تدخلها استحداث إتحاد إفريقي لألطباء من أجل تعزيز سبل التعاون 

في  اوتبادل الخبرات, مؤكدة في ذات الوقت أن الجزائر تؤدي دورا كبير   أفريقيا و ذلك من خالل تكثيف فرص التكوين

 األمراض املعدية بهذه املنطقة.  مكافحة
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نراست الجتماعية لتفعيل املجتمع املدني بتم  وتناول املشاركون في هذه الورشة الدولية التي نظمتها الجمعية الثقافية

األمن و الستقرار وسبل وضع برامج ذات الصلة بالسلم و األمن بمنطقة   عدة محاور تركزت بالخصوص حول تحقيق

التي تجعل من هذه   وحول شروط تحقيق الحكامة السياسية و القتصادية, وأيضا إبراز مختلف املقومات  ساحلال

 الثقافية و التجارية بين هذه الدول.  املنطقة فضاء للتبادل التجاري وتوفير فرص لتكثيف التبادلت

ق أ
ٌ
حضور عدد من ممثلي السلك   خاموكوشهد هذا اللقاء الذي احتضن أشغاله املركز الجامعي الحاج موس ى أ

 مالي و نيجيريا إلى جانب أساتذة ومختصين من بدان الساحل.  الدبلوماس ي لدول أفريقية بالجزائر من بينها النيجر و

 

 )واج(  مليون أورو للجزائر من اجل التعاون االقتصادي والتقني 25هبة صينية ب

العاصمة، على اتفاق تعاون اقتصادي و تقني يتعلق بمنح هبة صينية وقعت الجزائر و الصين ،اليوم الخميس بالجزائر 

 لحقا بين الجانبين.  مليون اورو موجهة لتمويل مشاريع في إطار التعاون الذي سيتم 25الجزائرية بقيمة   للحكومة

ري و سفير الصين الجانب الجزائ  ووقع التفاق كل من المين العام لوزارة الشؤون الخارجية، نور الدين عيادي عن

 بالجزائر يانغ غوانغيو عن الجانب الصيني.

-التعاون القتصادي و التقني الجزائري   و يندرج توقيع هذا التفاق الذي جاء باقتراح من الجانب الصيني في اطار

ة الذكرى سنالقائمة منذ تاريخ طويل بين البلدين اللذين يحييان هذه ال  الصيني و تعزيز اواصر الصداقة و التضامن

 عبد العزيز بوتفليقة و نظيره  إلقامة عالقاتهما الدبلوماسية و ذلك طبقا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية  60ال

السمو بعالقات التعاون الستراتيجية بين البلدين الى "شراكة   من اجل 2014فبراير  24الصيني ش ي جينبينغ في 

 شاملة".  استراتيجية

ل هذا الصدد توقيع اتفاقات مماثلة خال  ان الجزائر و الصين تربطهما "عالقات تعاون قوية" حيث تم فييجذر التذكير ب 

تمويل مشاريع "أوبرا الجزائر" و "استصالح األراض ي الفالحية املالحة و بالجزائر"   السنوات الخيرة بين البلدين في اطار

 مليون دولر(. 30:  2017مليون دولر،   15:  2016دولر،  مليون  38: 2015و "قصر الثقافة و الترفيه للشباب" )

 

 )واج(افريقي ببكين  -املجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي يشارك في لقاء صيني

 

نظمت في العاصمة الصينية بكين من طرف املجلس   مائدة مستديرة  الوطني القتصادي و الجتماعي في  شارك املجلس

 بيان للمجلس.  يوم السبت  اعي الصيني حول التعاون الفريقي الصيني, حسبما افاد بهالجتم  القتصادي و

السيد   القتصادي و الجتماعي  المين العام للمجلس الوطني  هذا اللقاء الذي حضره وفد جزائري ترأسه  و جمع

لة صادية و الجتماعية و الهيئات املماثاعضاء في اتحاد املجالس القت  املجالس القتصادية و الجتماعية  لخضر قينون,

 و"املجلس القتصادي و الجتماعي للصين.  افريقيا  في

ر بين الجزائر و الصين و التي تعززت أكث  و قوة التعاون   املجلس القتصادي و الجتماعي بكثافة  و بهذه املناسبة ذكر

 املة.شراكة استراتيجية ش  الى  بإرادة رئيسا الدولتين و ترقيتها

ن في سبتمبر املاض ي من طرف البلدي  التوقيع  و اوضح من جانب اخر, بان هذه الشراكة من شانها ان تتعزز اكثر بفضل

 .21الحزام القتصادي لطريق الحرير و طريق الحرير البحري للقرن   على مذكرة تفاهم حول التعاون في اطار مبادرة

رابح مع الدول الفريقية -رابح  بمبادرة الصين لصالح شراكة  الجتماعيرحب املجلس القتصادي و   من جهة اخرى,

التكنولوجيا و املعارف الصينية انطالقا من مبدأ ان اقتصاد اليوم هو   داعيا الى تنمية افريقيا من خالل تحويل

 القتصاد املبني على املعارف و البتكار.  ذلك
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ادرة الصينية لغرض لعب دور في تجسيد املب  و دعا املجلس ايضا الى تعزيز التقارب بين املؤسسات املدنية الفريقية و

 العيش معا بسالم.  النهاية الى تكريس مبدأ  الصينية "طريق الحرير" التي تهدف في

 
 

 تجارة 
 واج()ن في القطاع الفالحي اجتماع بالدوحة بين متعاملين جزائريين و قطريين لبحث فرص التعاو 

اجتمع يوم األربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة وفد من املتعاملين القتصاديين الجزائريين بمسؤولي مجموعة 

املتخصصة في املنتجات الفالحية تحت إشراف وزير التجارة السعيد جالب وذلك لبحث فرص الشراكة والتعاون   حصاد

 مع املجموعة.

نوفمبر حيث  8و  6القطرية ما بين   هامش معرض املنتجات الغذائية والضيافة املنظم في العاصمةتم الجتماع على 

 تشارك الجزائر بصفتها ضيف شرف.

على اعتبار أن الجزائر تعد حاليا   قطرية في مختلف املجالت-وبحث املتعاملون إمكانية الدخول في شراكة جزائرية 

 معبرا نحو السوق األفريقية.

إطار استراتيجية الحكومة املسطرة   السيد جالب خالل اللقاء على أهمية تعزيز املبادلت مع الجانب القطري فيوأكد 

 الواردات.  لتنويع الصادرات خارج املحروقات وتقليص حجم

م و انتاج العالف والحبوب واللح  وتسعى الجزائريحسب الوزير إلى الدخول في استثمارات مع الشركاء القطريون تخص

 الجزائر.  والدواجن والتي توفر فرصا كبيرة للمستثمرين في

ي على استثمارات موجهة للتسويق املحل  كما أشار املتعاملون إلى التنوع املتوفر في املنتجات الجزائرية والتي تقوم

 للتصدير.  وأخرى 

رها تملك أكبر مصنع للتوضيب باعتبا  من جانبهم أكد مسؤولو مجموعة حصاد اهتمامهم بمنتجات التمور الجزائرية

 وتصدير التمور في قطر .

التمور والتي تعرف بغناها باإلنتاج ذي   السوق الجزائرية في مجال  واكد مسؤولو الشركة أنهم يرغبون في التوجه نحو

 وإيران وغيرهما.  سوق الكويت  النوعية الرفيعة إلى جانب

ذي هالل الكواربي واملدير التنفي  نائب رئيس مجموعة حصاد قطر علي  وحضر الجتماع إلى جانب املسؤولين الجزائريين

 مبارك راشد السحودي وإطارات أخرى في املجموعة .  إلدارة العالقات التجارية ملجموعة حصاد قطر

 

 
 )واج( "جالب: معرض الدوحة أعطى صورة واضحة عن مكانة الجزائر كـ " وجهة استثمارية واعدة

مشاركة الجزائر كضيف شرف في معرض الضيافة واملنتجات الغذائية   أكد وزير التجارة السعيد جالب يوم الثالثاء أن

اسهاماتها في   صورة واضحة لدول العالم عن أهمية ومكانة الجزائر كـ "وجهة استثمارية واعدة , و  بالدوحة أعطى

 ة ".تنشيط الديناميكية القتصادية القليمية و القاري

الذي تحتضنه العاصمة  الغذائية "  معرض " الضيافة و املنتجات وأوضح الوزير خالل ندوة صحفية نظمت على هامش

لجزائر وخاصة التنوع في نظرة شاملة عن التنوع القتصادي في ا  أن هذه التظاهرة سمحت بمنح  القطرية الدوحة

http://www.aps.dz/ar/economie/62180-2018-11-06-17-27-27
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الحضور الجزائري   سنة من العمل و جهود التطوير , مؤكدا أن 20  املنتجات الغذائية و هو ثمرة  النتاج الفالحي و

 في مجالت التصدير والستثمار .   جزائرية -ان يتوج بشراكات قطرية   من شأنه  القوي في املعرض

املتخصصة في   الشركات الجزائرية  شركة من كبريات 31طر للضيافة نشارك بـ و تابع جالب :" نحن اليوم في معرض ق 

 لتطوير التجارة البينية مع دولة قطر".  انتاج املواد الفالحية والغذئية و نسعى جاهدين

من  ةالجزائري وما توفره السوق الجزائري  ويشكل املعرض وفق الوزير فرصة للمتعاملين القطريين للتعرف على النتاج

الصناعات من جهة , ومن جهة أخرى فرصة للمتعاملين القتصاديين   فرص استثمارية هامة سيما في مجال

 إلعطاء نظرة لنظرائهم القطريين ومختلف مؤسسات التوزيع عن نوعية و جودة املنتوج الجزائري.  الجزائريين

  

  

الستثماري, من شأنه أن يعزز أكثر العالقات   التجاري وحسب الوزير فإن تطور العالقات الجزائرية القطرية في املجال 

 الدبلوماس ي.  املتينة املتجذرة املجال السياس ي و

 6 أنها ضعيفة نوعا ما " إذ ل تتجاوز ال  وفي رده على سؤال يتعلق بقيمة املبادلت التجارية بين البلدين, أوضح الوزير

 نحو قطر, والتي  وضع اللبنة األولى لتوسيع الصادرات الجزائرية حاليا بصدد  ماليين دولر, مشيرا إلى أن القطاع

 "سوقا واعدة".  تشكل

 لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد  في هذا الصدد أبرز الوزير الستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الجزائر وفقا

العالم, و دعم التعاون مع الدول الجارة الصادرات الجزائرية نحو دول    العزيز بوتفليقة, و التي تهدف الى تكثيف

 والشقيقة.

والتي مكنت من دخول عدة اسواق   وتواصل الجزائر تنفيذ الديناميكية الجديدة للتظاهرات القتصادية في الخارج,

 وحاليا قطر.  دولية على غرار بلجيكا وواشنطن وموريتانيا

سيرتفع تدريجيا ", إل أن القطاع   القطرية, قال الوزير أن "عددهاوعن عدد الشركات الجزائرية املتواجدة في السوق 

التوزيع الكبرى في قطر لربط عالقات مباشرة بين املنتج الجزائري وشركات   يفضل بالرغم من ذلك "التعامل مع شركات

 املوجودة في قطر".  التوزيع

"حصاد" الغذائية الرائدة في قطاعي   الستثمار وشركةويرتقب أن يقوم الوزير غدا الربعاء بزيارة عمل إلى مركز قطر ل

 ة.العمال القطري  مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة لدولة قطر ورابطة  الزراعة والثروة الحيوانية, إلى جانب لقاءات

ناعة الجزائرية وغرفة التجارة والص  كما سيعقد غدا الربعاء اجتماع خاص بين مسؤولي غرفة التجارة والصناعة

 التعاون".  القطرية بمقر الغرفة لبحث "اآلفاق الشراكة و

املتزامنة مع املعرض ي   " على سلسلة من الفعاليات2018ومن جهة أخرى يشتمل برنامج تظاهرة "قطر للضيافة 

 الصالونات املتخصصة لالطعام ومسابقات في الطهي.

 على ن
ً
اركين ونشاطات تفاعلية تتيح للمش  دوات ولقاءات ثنائيةوباإلضافة إلى هذه املسابقاتي سيشتمل املعرض أيضا

الضيافة والفنادق واملطاعم واملقاهي والطالع على آخر املشاريع   والزوار التعرف على أحدث التوجهات ضمن قطاع

 هذه املجالت.  الستثمارية في

 

 
 )واج(انونية باملئة من العالمات الوطنية إلنتاج القهوة غير مطابقة للمواصفات الق 48
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املستهلك و محيطه "أبوس" مصطفى زبدي يوم السبت بالجزائر, ان   و توجيه  كشف رئيس املنظمة الجزائرية لحماية

 في التشريع.  من العالمات الوطنية للقهوة "غير مطابقة" للمعايير املنصوص عليها  باملئة 84حوالي 

انوني الق  في القهوة و التوسيم  بإجراء تحاليل ملعدل السكر و اشار السيد زبدي خالل ندوة صحفية ان منظمته قامت

 تم عرضها على ثالثة مخابر تحاليل جزائرية مختلفة.  بحيث  لقهوة منتجة محليا  عالمة تجارية 12لها على 

و   افةضاملرتفع او عدم ذكر املواد امل  سواء فيما يخص معدل السكر  فان غياب املطابقة سجل  و حسب نتائج التحاليل

و   املحدد لخصائص القهوة و شروط 2017املرسوم التنفيذي لشهر فبراير   معدلتها على غالف املنتوج مثلما ينص

 لالستهالك.  طرق عرضها

في عملية   النشأ  الكراميل او  الذين يدمجون السكر و  نص القانون, فان املنتجين  من 19و حسب املادة 

مرئية و غير قابلة للمسح تسمية "قهوة محمصة بالسكر" او   بطريقة واضحة و لبد عليهم الشارة  التحميص

 بالسكر" .  مطحونة محمص  "قهوة

 من حجم املنتوج الكامل.  باملئة 3املرسوم أيضا على أن معدل املواد املضافة ل يجب ان يتجاوز   و ينص

معدل سكر " مرض ي و معقول "   قط تحتوي علىعالمة, فان خمسة منها ف 12و كشفت نتائج التحاليل انه ومن بين 

باملئة( في  3خمس عالمات اخرى وصفت ب"املقبولة" )حوالي   باملئة( و معدل السكر لدى 3-من وجهة النظر الصحية )

 باملئة(. 14و  10)  معدل السكر املضاف بـ "املغشوش "  حين ان اثنين وصف تصريح

وا يسارع  السوق الوطنية, ان  التجاريتين للقهوة والكثر تسويقا في  و دعا السيد زبدي مالكي هتين العلمتين

اية و توجيه لحم  للمنظمة الجزائرية  التجارية خالل التحاليل املقبلة  للتشريع افضل من ذكر اسماء عالماتهم  لالمتثال

 املستهلك.

التحاليل و ذكر اسماء العالمتين اللتان تصران   وأكد قائال انه " ستشرع املنظمة خالل الشهر الثالثة القادمة في إعادة

 به لكي ل تستمر في تسميم املواطن الجزائري".  على عدم احترام التنظيم املعمول 

ة مادة تعتبرها املنظمة العاملية للصح  و حسب ذات املتحدث فان املواد املضافة يمكن ان تحتوي على الكريالميد, و هي

 خطيرة على صحة النسان.

عند استهالكه بمعدل معين,   وضح السيد زبدي ان حرق السكر الذي يولد الكريالميد يمكن ان يسبب السرطانو ا

 املقرمشة "الشيبس" و اللحوم املشوية خاصة.  موجودة ايضا في البطاطا  مشيرا ان هذه املادة

ي لسيد زبدي الى الغاء املرسوم التنفيذا  املواد املضافة في تحميص القهوة ,دعا  و من اجل توقيف الفراط في استخدام

 كبيرا, لته يسمح بدمج املواد الضافية في انتاج القهوة.  ترك فراغا قانونيا  ألنه 2017لفبراير 

عن عدم   الضافية ناجمة اساسا  في استخدام املواد القانونية التي سمحت بالفراط  و اوضح ان هذه الفجوة

 في القهوة.  املخابر الوطنية تقييم معدل الكريالميد  مقدرة
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