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 االفتتاحية
 خالل الجمعية العامة االنتخابية

 )واج( ما عدا حداد” األفسيو“ح النتخابات ال مرش

 منتدى رؤساء املؤسسات، الخميس، وهو أكبر تجمع لرجال العمال في الجزائر، عملية إيداع امللفات للترشح لرئاسة

حداد، ليكون بذلك املرشح الوحيد  حيث لم يودع أي رجل أعمال ملف ترشحه ما عدا الرئيس الحالي للمنتدى علي

 .ديسمبر املقبل 15النتخابية املزمع عقدها يوم  الجمعية العامةلخالفة نفسه خالل 

لنتخابات منتدى رؤساء املؤسسات على  لم يقم أي رجل أعمال آخر بإيداع ملفه للترشح”أالشروق“ووفقا ملا علمته 

في  ي،املاض  باملرادية بالعاصمة، عقب اختتام عملية إيداع الترشحات مساء الخميس املتواجد”أالفسيو“مستوى مقر 

أعضاء املجلس الوطني فقط إضافة إلى  ديسمبر املقبل، من قبل 15الوقت الذي سيتم انتخاب رئيس لألفسيو يوم 

 رجل 120ومندوبي جيل أفسيو، حيث أن املعنيين بالتصويت ل يتجاوز عددهم  نواب الرئيس واملندوبين الولئيين

أ.ىآلف رجل أعمال عضو باملنتد 7أعمال من إجمالي 

 ”األفسيو“قدم محاور برنامجه في حال فوزه بعهدة ثانية على رأس 

 )وقت الجزائر(حداد يطلق حملته االنتخابية من تلمسان

  

يقة، تفلبالتجند خلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوأ جدد أمس، رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، التزامه

ا للجزائر وتأكيده الوطنية، ملواصلة مساره من أجل الستقرار والمن والتنمية والزدهارأ الذي جسد طريق املصالحة

 .على الساحة الدولية

افة عبد بقصر الثق”أالبواب املفتوحة”لـ بتلمسان”أأفسيو“أكد علي حداد، أمس، في كلمته بمناسبة تنظيم مندوبية 

أ”أالفسيو“لتكون انطالقة لحملته النتخابية، أن  استغلها حداد الكريم دالي، والتي
 
فعال وأ أضحى يمثل عنصرا رئيسيا

الجانب، كما يعتبر دوره محورا هاما يتمتع  في املشهد الجتماعي القتصادي للجزائر، ومحترما من طرف الشركاء

تستمد  لتيا”أالفسيو“الجالية بالخارج، وهذا بفضل الداء املنتظم والشفاف لهيئات  باملصداقية ومطلب ملح من طرف

زيد من لفتح امل”أأفسيو“في إطار إستراتيجية  قوتها من أعضائها في مختلف الوليات. وأوضح حداد، أن اللقاء هذا يأتي

لية، من الوأ قديم رؤية للشركات بهذهولتسليط الضوء على فرص الستثمار في تلمسان، وت اآلفاق حول مجال العمال

”أالفسيو“لنطالق حملته النتخابية لتجديد عهدته لرئاسة  خالل تقييم منتجاتها وخدماتها، مشيرا أن اختيار الولية

 الثقافة عبد الكريم قدمته الولية لتاريخ الجزائر. وأضاف حداد، أن الحدث الذي أقيم أمس في قصرأ يأتي عرفانا ملا

والفرص القتصادية والستثمارية التي توفرها عبر جميع  من حيث تطورها”أالفسيو“هو مثال حي ملا حققته  دالي،

الهيئة  بعد أن عرفت تطور بشكل كبير في السنوات الخيرة،”أالفسيو“ميزاتها وثرواتها، مشيرا أن  الوليات بمختلف

مات التي حققتها على أرض الواقع وبفضل خيارات مختلف اللتزا خالل السنوات الخيرة تحولت هامة بفضل تجسيد

خيرة، جاء في رسالته الأ والتي ساهمت بدورها في تنويع املشهد القتصادي الوطني. كما ذكر حداد، بما أعضاء املكاتب،

ساء خدمة املؤسسة وحمل انشغالت املقاولين ورؤأ“قائال:  ،”الفسيو”عقب إعالنه ترشحه لعهدة رئاسية ثانية لـ

ال العهدة طوأ ، وهو ما تم العمل به”في مسعى املساهمة بشكل أفضل في بناء القتصاد الوطني املؤسسات، كلها تصب

للحفاظ على اللتزامات التي قطعتها أمامكم والتي  الحالية..مع أعضاء جميع الهيئات التي تمثل منظمتنا، سعيت

ا خلقه تمد القوة من أعضائه وتنظيمه والوسائل التي تمكن مناليوم يس”أالفسيو“إن  ..منحتموني الثقة لتجسيدها

الغرض بأن املنظمة أضحت اليوم تحمل  بالعتماد فقط على موارده الخاصة، حيث يبقى الغرض من هذا هو تذكيرأ



 

 5 

 قاربت والتي”أالفسيو“الدراسات والوثائق واملقترحات التي قدمها “حداد أن  على عاتقها مهمة ومسؤولية ثقيلة. وتابع

العمومية العديد من مقترحاتنا،  مقترحا تم التطرق إليها في النقاش القتصادي الوطني. وقد اعتمدت السلطات 50

كل هذا يصّب من أجل املساهمة بشكل أفضل في بناء القتصاد  التي تخدم املؤسسات، مع العمل على تنفيذها،

حدد اإلطار العام لالقتصاد  من الدستورأ 43، مشيرا إلى أن املادة يشرف عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الوطني، الذي

في كل مرة، في ”أالفسيو“عمومية أو خاصة، وهو ما يدافع عنه  والستثمار، وتقدم الولويات للمؤسسة الجزائرية

ات، ع الوليجمي ومختلف املكاتب في”أالفسيو”الوضعية. وعاد حداد، للحديث عن املقر الوطني لـ مختلف النقاشات

العديد من املشاريع والتي تشارف دراستها على النتهاء كاملقر  إن“والتي ساهمت في التقدم والنمو املسجل اليوم، قائال: 

بالتوحد، وإنشاء حاضنة  الجديد لألفسيو، ومدرسة إدارة العمال واملدرسة الخاصة بالطفال املصابين الرئيس ي

منظمتنا. وتحدث الرجل الول في الفسيو على مندوبيات املنظمة في  تساهم في ريادةللمشاريع الناشئة، كلها معالم س

رأ الخارج،
ّ
يقيا إستراتيجية لقتحام أسواق إفرأ والتي تلعب دورا هاما في الترويج للوجهة الجزائرية القتصادية، حيث سط

 تؤسسات الكبرى، كل هذه اإلنجازات سمحالدولية القتصادية التي تجمع امل وكذا تسجيل حضور الجزائر في املنتديات

تحقيقه في وقت قصير. وأشار حداد  لألفسيو أن يصبح هيئة هامة في الواجهة القتصادية الجزائرية، وهو أمر صعب

 كل، للتجديد املنتظم للهيئات اإلدارية ب”الفسيو”بانعقاد الجمعية العامة لـ سيتم فتح مرحلة جديدة“في ختام كلمته 

حققت املنتدى لتعزيز اإلنجازات التي ت ة إلضفاء الشرعية على عمل املمثلين املختلفين وعلى جميع مستوياتديمقراطي

للتزام ا مع تنفيذ برنامج عمل في خدمة املشاريع ومصلحة القتصاد الوطني، وهوأ بالفعل والقيام بتمثيل أفضل ملنتدانا،

 .لجديدةالجديد الذي أخذته أمامكم لستمرار هذه املرحلة ا

أ

 

 عن طريق االمتياز وبالتنسيق مع الوالة

 لشروق أونالين(ا) إنجاز املنشآت القاعدية في قطاع النقل مفتوح أمام الخواص

 عبد الغني زعالن، الخميس، بالجزائر أن مجال انجاز املنشآت القاعدية في قطاع أكد وزير الشغال العمومية والنقل،

 .طريق المتياز وبالتنسيق مع الولة لين الخواص وذلك عنالنقل خصوصا املحطات البرية يبقى مفتوحا أمام املتعام

ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس  واعلن زعالن، خالل جلسة علنية بمجلس المة خصصت لطرح السئلة الشفهية

 النهائية ملشروع قرار وزاري مشترك سيعرض قريبا لإلثراء، من شأنه تحديد انه يتم حاليا ضبط الصيغة“املجلس، 

 .”في ذلك محطات النقل البريأ قاييس الخاصة بتصنيف وانجاز وتنظيم املنشآت القاعدية في مجال النقل بماامل

يحدد الشروط املتعلقة بمنح المتياز  الذي 417-04وحسب زعالن، يأتي القرار تطبيقا لحكام املرسوم التنفيذي رقم 

مجلس المة ناصر بن نبري، بخصوص انعدام محطة  على سؤال شفوي لعضوأ للخواص إلنجاز هذه املنشآت، وفي رده

ة منح املتعاملين الخواص، الوعي بالتنسيق مع الولة، يجري حاليا“للمسافرين بولية بومرداس، قال زعالن انه  برية

 .”الدوائر، من اجل انجاز محطات للنقل البري وذلك عن طريق المتياز العقارية املتواجدة على مستوى الوليات اوأ

ا الى ، مشيرأ”املحطات البرية للمسافرين املجال ما يزال مفتوحا أمام املتعاملين الخواص إلنجازأ“وتابع الوزير يقول 

 .البري للمسافرين في كل من وليتي وهران وسطيف تسجيل نماذج مشاريع ملحطات للنقل

 املشاريع من جهة وكذا تثمين موارد هوحسب املتحدث فإن منح المتياز للمتعاملين الخواص من شأنه تسهيل انجاز هذ

تسجيل عملية انجاز محطة “انه في حال تحسن الوضع املالي للبالد، سيتم  وأمالك الجماعات املحلية، من جهة اخرى،

 ”.البري للمسافرين في هذه الولية عن طريق تمويل من الخزينة العمومية للنقل

منها حيز  77مختلف الصناف، وضعت  للنقل البري للمسافرين منمحطة  85وأفاد الوزير أنه تم استالم لحد اآلن 
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 .املتبقية قصد الشروع في استالمها في املستقبل القريب الستغالل، فيما يجري حاليا تجهيز الثماني

 نعديدة على غرار الجزائر العاصمة ووهرا وقال زعالن ان وسيلة النقل عبر الترامواي أصبحت واقعا ملموسا عبر وليات

 مليونأ 207كلم مما سمح بنقل  100وسطيف، وهذا بطول اجمالي، يقدر بـحوالي  وقسنطينة وسيدي بلعباس وورقلة

أ.مسافر منذ دخول هذه الخطوط حيز الخدمة

قسنطينة باتجاه علي منجلي بأزيد من  الشطر الول من توسعة ترامواي 2019وواصل زعالن انه سيتم استالم، مطلع 

الول من مشروع التراموي مستغانم خالل السداس ي الول من نفس السنة،  يترقب استالم الشطرأكيلومتر، كما  10

إلغائها وبتحسن الظروف املالية سيتم  زعالن، أن الزمة املالية جعلت الحكومة تجمد العديد من املشاريع، دونأ وأوضح

لى ع والعديد من الوليات تشهد اآلن رفع التجميدحاليا تحسنا في الوضع املالي،  أننا نلمس“رفع التجميد عنها، مضيفا 

 العديد من املشاريع

 

 )واج( الندوة الثالثة "مالية و استثمار" يوم االحد بالجزائر : انعقاد 5+5حوار 

غدا الحد بالجزائر بحضور وزراء مالية خمس دول  5+5تنعقد الندوة الوزارية الثالثة "مالية و استثمار" لدول الحوار 

 ية.املالللضفة الشمالية للمتوسط و نظرائهم من اتحاد املغرب العربي، حسبما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة 

و سيتم تراس ندوة الجزائر مناصفة بين وزير املالية، عبد الرحمان راوية، و وزير القتصاد و املالية الفرنس ي، برينو 

ألومير، حسب نفس املصدر.

للقاء و دراسة عدد من النشغالت املشتركة املتعلقة باملالية و  أو تشكل الندوة فرصة لوزراء مالية ضفتي املتوسط

أار، يضيف البيان.الستثم

و سيتطرق املشاركون الى املواضيع ذات الهتمام املشترك و خصوصا مسائل تبادل املعلومات و الستعالمات في ميدان 

أالجمارك و ميادين السياسات الضريبية التي تهدف لبعث الستثمار و تساعد على تطوير التكنولوجيات املالية.

أالية و الستثمار املتعلقة بالتغيرات املناخية و التحول الطاقوي.كما سيتم التطرق كذلك الى مسائل امل

و سيتم إختام اشغال الندوة ببيان نهائي الذي بشكل وجهة نظر مشتركة حول التحديات و الفرص املتعلقة باملسائل 

أاملطروحة، حسب البيان.

أو إسبانيا و فرنسا و إيطاليا و مالطا و البرتغال. كل من الجزائر و تونس و املغرب و ليبيا و موريتانيا 5+5و يجمع الحوار 

 

 )واج(   اإلعالن عن التوصيات املتعلقة باالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفيضانات

تم اليوم السبت بالجزائر اإلعالن عن التوصيات املتعلقة بالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفيضانات والتي دعت على 

 أسات الهيدرولوجية في جميع أنحاء البالد.وجه الخصوص إلى تحيين الدرا

وخالل عرضها لهذه التوصيات بمناسبة انعقاد يوم دراس ي حول الستراتيجية الوطنية ملكافحة الفيضانات والوقاية 

القتصادية بوزارة املوارد املائية، فضيلة حمداوي، إلى تحيين الدراسات  أمنهاي دعت مديرة التخطيط للشؤون

أأموقعا. 233ل سيما على مستوى املواقع املصنفة كمناطق "عالية املخاطر" والبالغ عددها  الهيدرولوجية،

وأشار معدو هذه التوصيات أيضا إلى أهمية عصرنة محطات القياس الهيدرولوجي وتعزيز التنظيم املتعلق بضبط حدود 

أأت.المالك الهيدروليكية العامة وصيانة الودية ومنشآت الحماية من الفيضانا

مليار دج  47كما تمت الدعوة إلى التكفل "العاجل" بما خلفته الفيضانات الخيرة في البالد من آثار تقدر قيمتها بنحو 

أأحسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات املحلية.

ألودية .اوأوص ى املشاركون في اليوم الدراس ي أيضا إلى تأطير وحماية مناطق الفيضانات مع إعداد دليل عملي لترميم 
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وباإلضافة إلى ذلك، دعا املشاركون إلى استعادة املناطق املعرضة لخطر الفيضانات وإعداد نظام مراقبة وتنبيه للمواقع 

أأذات الولوية.

وأعلن من جهته وزير املوارد املائية ي حسين نسيبي عن تنصيب لجنة مركزية مشتركة إلجراء تقييم دوري لنشاطات 

أأوطنية.هذه الستراتيجية ال

أوأوضح الوزير أن هذه الستراتيجية ستساعد على إدارة الفيضانات بطريقة مندمجة في جميع مهامها العملياتية.

أأوأضاف ان "هذه خطة واقعية ودقيقة على املدى القصير واملتوسط، والطويل."

 

 )واج( مخطط وطني للتكيف مع آثار تغير املناخ قيد التحضير 

وزارة البيئة والطاقات املتجددة بالتعاون مع برنامج المم املتحدة للتنمية على إعداد مخطط وطني للتكيف مع تعكف 

 آثار تغير املناخ، حسب ما أعلنت اليوم السبت بالجزائر وزيرة البيئة والطاقات املتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي.

اس ي حول الستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية من الفيضانات وأوضحت الوزيرة في كلمة القتها بمناسبة اليوم الدرأ

العلمية خاصة التي تم إعدادها من طرف الوزارة التي تشرف عليها، أظهرت  أواملخاطر الكبرى أن مختلف الدراسات

أضرورة وضع أنظمة مراقبة وإنذار للتحكم في املخاطر الطبيعية مثل الفيضانات و حرائق الغابات و الجفاف.

أوفي هذا الشأن، أكدت على أهمية القيام بنشاطات مشتركة و منسقة بين مختلف القطاعات للتصدي لتغيرات املناخ.

ومن جهة اخرى، أكدت السيدة زرواطي، على ضرورة التكفل بإشكالية تغير املناخ كعنصر أساس ي في كل مشاريع 

أأالتنمية.

التي تشرف عليها على إقحام مختلف القطاعات لإلعداد املخطط  تضيف السيدة زرواطي، عملت الوزارة-في هذا الصدد 

أالوطني للمناخ.

 64عملية للحد من تأثيرات الحتباس الحراري، واتخاذ  75نشاطا مكون من  156وسمح هذا املخطط بوضع تعريف ل

أبالحوكمة. أنشاطا تعلق 16إجراءا لتكييف مع تغيرات املناخ و 

 

انطالق أشغال الندوة حول السياسات االقتصادية واالندماج التجاري واحداث مواطن شغل 

 )واج( مستدامة في بلدان املتوسط

انطلقت الجمعة بقمرت )الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية( أشغال الندوة حول "السياسات القتصادية 

 توسط" .مواطن شغل مستدامة في بلدان امل أوالندماج التجاري واحداث

طي الوروبي للبحر البيض املتوس أويشارك في هذه الندوة التي ينظمها البنك املركزي التونس ي بالتعاون مع املعهد

واملغرب و ليبيا واسبانيا و كذا مسؤولون سامون بالبنوك املركزية  أمحافظو البنوك املركزية لكل من الجزائرو تونس

أمالطا والبنك املركزي الوروبي.غرار فرنسا وايطاليا وأ ألعدة دول على

ادية الكبرى استقرار التوازنات القتص أوستركز الندوة على دور البنوك املركزية ملنطقة البحر البيض املتوسط في تحقيق

املشاركون على تدارس الليات الكفيلة بتحسين احداث مواطن شغل  أواملالية وكذلك النمو القتصادي وسيعكف

أسالسل القيمة الوطنية بين املؤسسات الدولية واملؤسسات الصغرى واملتوسطة. أمستدامة وتطوير

محافظى البنوك املركزية واملسؤولين  أوأكد البنك املركزي التونس ي "ان هذه الندوة تمثل فرصة لدفع الحوار بين

يات الكفيلة برفع التحد املنطقة من اجل تبادل وجهات النظر حول السبل أالسامين بالبنوك املركزية لعدد من بلدان

أمنطقة البحر البيض املتوسط. أامللحة في
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الوسط تبقى محدودة جراء الصراعات  أوأشار البنك الى ان الفاق القتصادية لبلدان منطقة شمال افريقيا والشرقأ

أالقتصادي. أالقليمية وذلك رغم تدعم النتعاش

 

 

 

 

 :''ة لوالية الجزائر لـ'' الشروقمدير املخطط الرئيس ي للمرونة الحضاري

  خطرا بيئيا بعاصمة البالد 14مشروع ملحاربة أكثر من 

املخططات  خطرا بيئيا يهدد عاصمة البالد، حيث إن ذات املصالح قامت بدراسة 14 تعتزم ولية الجزائر محاربة أزيد من

 .موافقة الحكومة السنة املاضية حازت الخاصة بمشاريع حماية املوطنين واملحيط من مختلف الكوارث التي

والوافد الجديد على الدائرة اإلدارية  وأكد محمد إسماعيل مدير املخطط الرئيس ي للمرونة الحضارية لولية الجزائرأ

 ”الشروق ”ولية الجزائر السبت املاض ي املصادف لذكرى فيضانات باب الوادي لـ لشراقة على هامش الندوة التي نظمتها

وأن هذا املشروع املهم استنفد عمليات  ن الدول القالئل التي تبنت مشاريع ملواجهة التغيرات املناجية،أن الجزائر م

 مجموعة من الخبراء للوصول إلى مواجهة الكوارث على غرار الزلزل وكذا التنظيم وحاليا يخضع لدراسة من قبل

الترميم التي باشرتها الولية منذ أكثر من  عملياتالفيضانات، مؤكدا في ذات السياق أن عمليات إعادة اإلسكان وكذا 

أ.مشاريع مواجهة الكوارث سنوات تدخل كلها في إطار تجسيد 4

إلى غاية أكتوبر في مجال التكفل  2018 أما العقيد تغرستين، مدير الحماية املدنية، فأكد أن آخر اإلحصائيات لسنة

مضيفا أن مصالحه تشرف على تقديم تكوينات املسعفين طفال،  17منهم  شخص 14499بالشخاص دون مأوى، جمع 

وهو إقرار مسعف لكل عائلة،  مواطن وتتطلع إلى بلوغ هدف واحد 3262الناس وإلى غاية اليوم تمكنت من تكوين  لعامة

على مستوى البلديات للتدخل في حال وقوع الكوارث وتقديم يد  التكوين هدفه تقديم دروس في اإلسعافات الولية

 .احترافية ساعدة بطريقةامل
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 بنوك /مالية/تأمينات 
 ..دعا إلى سن  قانون جديد خاص بالتأمين الفالحي

أ)الشروق أونالين( مليار.. تعويضات للفالحين املتضررين جراء تقلبات الجوأ 420بن حبيلس: 

 مليارأ 420للتعاون الفالحي شريف بن حبيلس انه تم تعويض الفالحين بأزيد من  كشف املدير العام للصندوق الوطني

 .قانون جديد خاص بالتأمين الفالحي سبتمبر الفارط، داعيا إلى سن30سنتيم منذ انطالق العام الجاري إلى غاية الـ 

ار يحمل طابع تسيير الخطالطبيعية  وقال بن حبيلس إن الوقت قد حان لسن قانون التأمينات الفالحية ضد الكوارث

إداري، موضحا أن قانون التأمينات ضد الكوارث الطبيعية ل يعني بالفالح  ويؤسس لعقد تأمين فالحي اقتصادي لأ

 . جراء المراض الخطيرة خاصة ول يتضمن تدابير خاصة بتعويضه في حال وقوع الجفاف وهالك الحيوانات بصفة

للقناة اإلذاعية الولى، عن  س الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباحوبلغة الرقام، تحدث شريف بن حبيل

 مليارسنتيم، مشيرا إلى أن نسبة املؤمنين 700العام املنصرم والتي فاقت الـ التعويضات املالية التي استفاد منها الفالحونأ

لخيرة، إل أن هذا النمو ل يعكس في الربع ا باملائة مسجلة خالل السنوات 7إلى  6باملائة مقارنة بـ 26تقدر اليوم بـ

رة متطوأ يعتبره املتدخل القطاع البديل للمحروقات والذي يحتاج آلليات اقتصادية الحقيقة قدرات القطاع الذي

أ كالتأمين الفالحي للدفع به

 التأمين وأن شعب الحبوب والبطاطا تأتي وأوضح ضيف الولى أن وليات الشرق والوسط تتصدر الوليات املقبلة على

 تفاؤله باستقطاب الوليات الجنوبية ووليات أخرى بعد طرح منتوجات تأمينية في مقدمة الشعب املؤمنة، معربا عن

 .جديدة

 هتمللتعاون الفالحي إلى أن الصندوق ي وبالحديث عن املنتوجات التأمينية الجديدة، نبه املدير العام للصندوق الوطني

 الكوارث الطبيعية في الشعب الستراتيجية كالقمح والبطاطا واملردود والسقي بتسويق منتجات تأمينية عصرية ضد

وها تتيح لهم الدفع بالتقسيط، من التكميلي وتأمين الحيوانات ضد المراض مع وضع تحفيزات للفالحين وإمكانيات

أثقة الفالح بالطابع التعاضدي للصندوق الذي مكن من كسب

الصناعة التحويلية، ذكر بن حبيلس  وبعد أن أشار إلى مرافقة الصندوق للفالح في دعم وتوسيع نشاطه في مجال

مكتب محلي خاصة في املناطق النائية، فضال عن  452وأكثر من  صندوقا جهويا 67بتوسيع شبكات الصندوق إلى 

 .يات مع معاهد ومدارس تقنيةمستفيد في الصناديق الجهوية وإبرام اتفاق 752 تكوين أزيد من
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 :محافظ بنك الجزائر محمد لوكال

 )الشروق اونالين( !احتياطي النقد األجنبي للجزائر سيواصل االرتفاع

 إن احتياطيات النقد الجنبي للجزائر ستواصل الرتفاع مع بقاء أسعار النفط قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال،

أ.دولرا للبرميل، وهو الرقم املقترح في ميزانية العام القادم 50فوق مستوى 

ذا من العملة الجنبية بلغ حاليا في ه احتياطي الجزائرأ“على هامش مؤتمر في تونس قائال ”أرويترز“وصرح لوكال لوكالة 

ال ب سعار العاملية للنفط سيساعدارتفاع الأ“، مضيفا ”حوالي عامين من الواردات مليار دولر أي ما يعادل 88الوقت 

أ.”شك في رفع الحتياطي في الفترة القادمة

 .2020باملائة في العامين الجاري والقادم وأربعة باملائة في  4.5وأوضح لوكال أيضا إن الجزائر تستهدف تضخما عند 

 

 أعلنها محافظ بنك الجزائر

ة جديدة في الجزائر قريبا  )واج( أوراق نقدي 

سيشرع بنك الجزائر قريبا في إصدار أوراق بنكية جديدة وقطعة نقدية في إطار عملية تجديد النقد حسب ما علم لدى 

أ.مسؤولي بنك الجزائر

 .دج 100دج وقطعة نقدية من فئة  1000دج و 500ويتعلق المر بإصدار أوراق بنكية جديدة من فئة 

العامين للبنوك وللمؤسسات املالية، أطلع  صمة مع الرؤساء املديرينوخالل لقاء انعقد الخميس املاض ي بالجزائر العا

 4هؤلء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خالل دورته املنعقدة يوم  محافظ بنك الجزائر محمد لوكال

أ.نوفمبر املنصرم حسب ذات املصدر

عملية كالسيكية لتجديد النقد ”بـ وفي هذا السياق، أوضح محافظ البنك املركزي لهؤلء املديرين أن المر يتعلق

 مع اعتماد التقنيات الجديدة للتأمين وترقية التطور بالجزائر في مجال املتداول، حيث يعود بعضها إلى ثالثة عقود

أ.”التنمية والعصرنة

رسكلة الوراق النقدية املتداولة من فئة  ل يشكل سوى استبدال تدريجي في اتجاه إعادةهذا العمل “كما أكد لوكال أن 

أ.”القيمة الصورية دج التي لها نفس 1000دج و 500

 .”ل يجب تأويلها على أنها تغيير للنقد الوطني“من جهة أخرى، أوضح نفس املسؤول أن هذه العملية 

 
 )واج( بنك الجزائر: عملية تجديد األوراق البنكية

سيشرع بنك الجزائر قريبا في إصدار أوراق بنكية جديدة و قطعة نقدية في إطار عملية تجديد النقد حسبما علمته وأج 

 لدى مسؤولي بنك الجزائر.

أدج. 100دج و قطعة نقدية من فئة  1000دج و  500و يتعلق المر بإصدار أوراق بنكية جديدة من فئة 

و خالل لقاء انعقد الخميس املاض ي بالجزائر العاصمة مع الرؤساء املدراء العامين للبنوك و للمؤسسات املالية، أطلع 

 4مجلس النقد و القرض خالل دورته املنعقدة يوم  محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلء بهذا القرار الذي اتخذه

أنوفمبر املنصرم حسب ذات املصدر.
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في هذا السياق، أوضح محافظ البنك املركزي لهؤلء املدراء أن المر يتعلق ب "عملية كالسيكية لتجديد النقد املتداول 

حيث يعود بعضها إلى ثالث عقود مع اعتماد التقنيات الجديدة للتأمين و ترقية التطور بالجزائر في مجال التنمية و 

 العصرنة".

كما أكد السيد لوكال أن "هذا العمل ل يشكل سوى استبدال تدريجيا في مجال إعادة رسكلة الوراق النقدية املتداولة 

أدج التي لها نفس القيمة الصورية". 1000دج و  500من فئة 

أمن جهة أخرى، أوضح نفس املسؤول أن هذه العملية " ل يجب تأويلها على أنها تغيير للنقد الوطني".

 

 مجلس النقد والقرض يقرر ولوكال أخطر الرؤساء املديرين العامين
 

 )واج( رفع الرأسمال األدنى للبنوك واملؤسسات املالية للتخفيف من ضغط طبع النقود

 مهلة سنتين للمؤسسات املعنية من أجل المتثال للمطلب التنظيمي الجديد

مليار  2000مليار دينار أي  20الدنى املطلوب للبنوك وللمؤسسات املالية، إلى  قرر مجلس النقد والقرض رفع الرأسمال

دينار، وأقر املجلس مدة سنتين كمهلة لتمكين  يرأمالي 10سنتيم، عوض الرأسمال املعتمد في الوقت الحالي واملقدر بـ

أ.املعنية للتكيف مع القرار الجديد املؤسسات املالية والبنكية

ع للبنوك وللمؤسسات املالية، في اجتما التقى محافظ بنك الجزائر يوم الخميس املاض ي ، بالرؤساء املديرين العامين

وب املطل جدول أعمال اللقاء، ويتعلق المر بمراجعة الحد الدنى الذي شكل محورأ يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى امللف

الجتماع الذي التقى فيه محافظ بنك الجزائر  إلنشاء مؤسسات مالية أو بنكية، ويأتي هذا الجتماع بعد شهرين من

لعملة ا الجزائر، وانتهى بتبني ورقة طريق أقرت مجموعة من التسهيالت كإجراء لستقطاب مسؤولي القطاع املصرفي في

تذهب العديد من القراءات إلى أنه السبب  الصعبة، وهي ورقة الطريق التي أسقطت سؤال من أين لك هذا؟ والذي

في  رةق السوداء بهوامش ربح كبيتعلق بالعملة الصعبة التي تجد طريقها إلى السوأ الرئيس من نفور املودعين، خاصة ما

أ.ظل غياب مصارف رسمية

مليار  20املطلوب تمت مضاعفته لينتقل إلى  وحسب ما نقلت وكالة النباء عن مسؤولي بنك الجزائر فالرأسمال الدنى

 6.5لى إ فعماليير دينار، في حين أن الرأسمال الدنى املطلوب للمؤسسات املالية، سيرت 10دينار بعد أن كان في مستوى 

 .2008برفع الرأسمال الدنى املطلوب يعود إلى ديسمبر  مليار دينار علما أن القرار الخير الخاص 3.5مليار دينار مقابل 

املديرين العامين للبنوك وللمؤسسات  لقاء الخميس املاض ي، أطلع خالله محافظ بنك الجزائر محمد لوكال الرؤساء

 نوفمبر، وفّضل مجلس النقد 4مجلس النقد والقرض خالل دورته املنعقدة يوم  تخذهاملالية، على هذا القرار الذي ا

أ.التنظيمي والقرض منح أجل سنتين للمؤسسات املعنية من أجل المتثال لهذا املطلب

ل عالقة له بصالبة املنظومة “الدنى  كما أكد محافظ البنك املركزي أمام هؤلء املديرين أن إعادة ضبط الرأسمال

على ”ألنسبيةا في املقاومة التي سبق أن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية ومردوديتها البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها

أ.حد تعبير لوكال

تدعيم رأسمال البنوك واملؤسسات املالية  وأوضح مصدر بنكي، أن لوكال أخبر رؤساء البنوك بأن القرار يندرج في مجال

 يهدف إلى إجراء تأهيل في”أمجلس النقد والقرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال ، كما برر قرارأالناشطة في الجزائر

عشرية من قبل وإعطاء الساحة البنكية  مجال إعادة الضبط السمي مقارنة باملستوى التنظيمي الدنى الذي يعود إلى

جال م عطي البنوك واملؤسسات املالية قدرة أنسب فيقاعدتها املالية واستقرارها وي واملالية إشارة قوية في مجال تعزيزأ

أ.التدخل في تمويل القتصاد الوطني
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ت تبرير اإلجراء الجديد بأنه إحدى آليا في الضفة املقبلة لتطمينات لوكال، نجد خبراء في القطاع املالي يذهبون إلى

 الية ووضعيات البنوك، ومعلوم أن بنكالتمويل غير التقليدي على السوق امل مواجهة تبعات وانعكاسات اللجوء إلى

التقليدي وطبع النقود الذي وصل مستوى  الجزائر كان قد تبنى مجموعة من اإلجراءات ملواجهة انعكاسات التمويل غيرأ

 .مليار دولر حسب سعر الدولر في السوق املوازية 35مليار دينار وهو ما يقارب  3500

 

 

 تعاون وشراكة
 )واج(  من أجل شراكة مربحة للطرفين رجال األعمال من الجزائر وجنوب إفريقيا يعملون 

يعمل رجال العمال الجزائريين والجنوب افريقيين سويا من أجل شراكة مربحة للطرفين، حسبما أشار إليه اليوم 

 الثالثاء بوهران سفير جنوب إفريقيا في الجزائر دونيس تي دلومو.

ة والصناعة لناحية وهران بحضور متعاملين وصرح السفير ل/وأج على هامش منتدى إقتصادي انتظم بمقر غرفة التجارأ

إفريقيا وضعت مكانيزمات للمساعدة على تسهيل و ترقية  أاقتصاديين من املنطقة من مختلف القطاعات أن جنوب

أالستثمارات ل سيما في إفريقيا.

وهي وكالة  يكا أجونس ي"وفي هذا السياق استعرض الدبلوماس ي مثال وكالة افريقيا لالستثمار والتجارة "تراد انفاست أفرأ

أاملتعاملين القتصاديين املحليين للنشاط في الخارج. أبجنوب افريقيا ملساعدة 2016استحدثت في 

وأشار السيد تي دلومو إلى الهتمام الذي يوليه رجال العمال من جنوب أفريقيا لالستثمار في الجزائر بفضل طبعة 

أأاكة، متطرقا إلى عدد من أعمال الشرأ2018صاجكس 

امللموسة بين البلدين منها على وجه الخصوص التكوين في قطاع الطيران وفي دعم النشطة الصناعية، فضال عن 

أالبترول والغاز.

وقال سفير جنوب أفريقيا في الجزائر أن "أولويتنا تكمن في امليدان املنجمي وتطوير املنشآت والبناء والصحة والصيدلة 

ذائية والطاقة املتجددة والصناعة التحويلية وتكنولوجيات اإلعالم و التصال الحديثة و والسياحة و كذا الصناعة الغ

الخدمات و قطاع السيارات"، مضيفا أنه تجري مباحثات مع مؤسسات جزائرية لترسيخ عمليات للشراكة حيث توجد 

أالعقود في طور التوقيع.

ة إلى نقاط أخرى تركزت خاصة على تطوير املناولة في صناعة كما تطرق السيد تي دلومو والذي يزور وهران للمرة الثاني

أالسيارات بالجزائر وكذا التبادل الحر )إفريقيا( وانسجام املعايير لتسجيل املنتجات في ميدان الصحة.

وادي الجزائر لإلنتاج ب-وتضمن برنامج زيارة سفير جنوب افريقيا في الجزائر أيضا الطالع على مصنع السيارات رونو

أ)سياحة(. أتليالت وعقد اجتماع مع مسؤولي مجمع أدن

كما سيكون للسفير غدا الربعاء لقاء مع والي وهران مولود شريفي، إلى جانب زيارة املؤسسة الوطنية للصناعات 

أاللكترونية )ايني( بسيدي بلعباس.

  

 

 

 



 

 13 

 
 )واج( نوفمبر  19إلى 17ار في البنية التحتية في زيارة إلى الجزائر من رئيس البنك األسيوي لالستثم

سيشكل برنامج البنى التحتية التي أنجزتها الجزائر خالل السنوات الخيرة محور املحادثات التي ستجمع وزير املالية, 

الجزائر من  كون الذي يزورأالسيد عبد الرحمن راوية برئيس البنك السيوي لالستثمار في البنية التحتية, السيد جين لي

 نوفمبر, حسبما أفاد به بيان للوزارة. 19إلى  17

وأوضح البيان أن رئيس البنك السيوي سيجري خالل اقامته بالجزائر محادثات مع وزير املالية, وهو اللقاء الذي 

نوات ائر خالل السسيشكل فرصة للطرفين من أجل تبادل الروئ بخصوص برنامج البنى التحتية التي أنجزتها الجزأ

أالخيرة وكذا أفاق التعاون بين الجزائر وهذه املؤسسة املالية".

أكما سيلتقي السيد جين ليكون الذي يزور الجزائر لول مرة بأعضاء أخرين من الحكومة مكلفين بقطاع البنى التحتية.

 ير الشغال العمومية والنقل, السيد عبدويتعلق المر, حسب ذات البيان, بوزير املوارد املائية, السيد حسين نسيب ووزأ

أالغاني زعالن.

مليار  100, برأس مال قدره 2016ويعد البنك املتواجد مقره ببكين )الصين( بنك تنمية متعدد الطراف, أنش ئ في يناير 

أدولة من الدول العضاء , القليمية وغير القليمية. 87دولر ويحص ي 

أاسا في البنى التحتية املستدامة وفي قطاعات النتاج داخل هذه الدول العضاء.كما تتمثل مهمته في الستثمار أس

 

 
 

 تجارة 

 

 
 أعلنتها "فرعون" مع أول خطوة لتصديرها إلى إفريقيا

 نالين()الشروق او  سعار اإلنترنت الجديدة وتدفقاتهاهذه تفاصيل التخفيضات على أ

لثابت ا الرقمنة، هدى إيمان فرعون، الخميس أن تدفق اإلنترنتالسلكية والالسلكية وأ أعلنت وزيرة البريد والتصالت

 .الثابت لتصالت الجزائر ميغابايت في الثانية مع تخفيض في أسعار اإلنترنت 2سينتقل إلى 

 الجزائريين املوصلين اليوم بهذه الشبكة تدفق اإلنترنت لدى“وفي مداخلة على أمواج اإلذاعة الوطنية أكدت الوزيرة أن 

، ”مضافة آليا وهو التدفق الدنى ملشاهدة فيديو والستفادة من خدمات ذات قيمة ميغا 2ميغا سيشهد انتقال إلى  1بـ 

أاتصالت الجزائر“مشيرة إلى أن املتعامل العمومي   .”ميغا 2املستقبل عروضا أقل من  يقدم في“لن ”

دينار بداية  1600دينار إلى  2600نخفض من في نفس السياق، أضافت فرعون أن التسعيرة الخاصة بهذه الخدمة ست

أ.2019جانفي 1من 

يض تحسين النوعية ولكن أيضا مع تخف كما أشارت الوزيرة إلى أن السلطات العمومية تسعى لتوفير اإلنترنت للجميع مع

أ.”الجميع في السعار حتى يكون ذلك في متناولأ

في مسار تصدير اإلنترنت إلى إفريقيا عبر  لجزائر، للبنة الولىوجاء هذا اإلعالن تزامنا مع تدشين الوزارة واتصالت ا

أ.مالي اللياف البصرية العابرة إلى دولة
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كون بمثابة البصرية بولية أدرار، التي ست وتتمثل الخطوة في إطالق رسمي للهيئة املشرفة على الوصلة اإلفريقية لأللياف

تصالت ا لبداية بدولة مالي، وهذا ضمن مخططات التوسع الدولية لشركةاإلفريقية، وا قاعدة تصدير اإلنترنت إلى القارة

 .الجزائر
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