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  الفتتاحيةا
 

 برس()سبق عهدا مقابل والية ثانية لألفسيو 15حداد يلتزم بـ 
 

 حداد، مناشدته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ملواصلة انجازاته جدد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي

 .مكانتها على الساحة الدولية ومشروعه من أجل االستقرار و األمن والتنمية، الزدهار الجزائر وتأكيد

إلنتخابية من والية األغواط، اليوم السبت، انجازاته على إطالق حملته ا وعدد علي حداد، في كلمته خالل إشرافه على

أنشطة املنتدى قد توسعت داخل  خالل فترة رئاسته على مدى السنوات األربعة الفارطة، مشيرا أن” األفسيو“ رأس

رواد األعمال الشباب النشطين، إضافة إلى مساهمته في تطوير  وخارج الوطن، كما شهدت ظهور موجة جديدة من

 .النسوية وغيرها املدعومة اتجاه النساء املقاوالت خصوصا، من خالل ندوة مكرسة للمقاولة راءاتاإلج

لنفسه مقرا يليق بسمعته مجهز بكل الوسائل العصرية عبر كامل التراب  وأشاد املتحدث بقدرته على توفير املنتدى

ماعي، العمومية في الحوار االجت ديين والسلطاتإضافة إلى مساهمته رفقة كافة الشركاء االجتماعيين، االقتصا الوطني،

االقتصادي واالجتماعي للنمو وتنفيذه القى مسارا هاما في الحوار  منوها أن تشكيل عملية صياغة وتوقيع العقد

 .االجتماعي

 سيقود املنتدى نحو املزيد من النجاح في حال توليه رئاسته لعهدة ثانية، التزاما جديدا 15وعرض حداد في ختام كلمته 

أجل تحسين مناخ األعمال، و تطوير  أهمها العمل على بناء اقتصاد منتج ومتنوع ومتطور، وكذلك تقديم مقترحات من

ض فالحي، وعر من طرف الشباب والنساء، وكذلك تطوير القطاع ال حركية مقاوالتية مع استحداث مكثف للمؤسسات

مية، العمو  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل تنفيذ مخططات تطوير الشعب على السلطات برنامج النبعاث

 .الواليات إضافة إلى استحداث حاضنات جديدة للمؤسسات الناشئة على مستوى 
 

 

 

 

 قال إن تواجـــــد املنتــــدى في واليــــات الجنوب دليل علـــى تطوره
 

 )وقت الجزائر(”األفسيو”حداد يعرض االلتزامات الجديدة لـ
 

 مقتنعون بمستقبل زاهر للجزائر تحت قيادة بوتفليقة

-قال إنها عبارة عن التزاماته الجديدة، والتي  محورا، 15عرض أمس رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، 

 .رؤساء املؤسسات نحو املزيد من النجاح بأنها ستقود منتدى -يعتقد

رئاسة محطته االنتخابية الثانية كمرشح ل خابي بوالية األغواط فيقال حداد أمس، في كلمته بمناسبة تنظيمه لتجمع انت

ي جعله ف املنتدى في جميع واليات الجنوب، دليل على التطور الذي شهده.. لقد نجحنا معا تواجد“املنتدى لعهدة ثانية، 

 ماعي..نحناملحيط االقتصادي واالجت منظمة ديناميكية نشطة والتي تكّيف أساليب عملها وتدخلها حسب تطور 

قوة ومصداقية “وأضاف حداد، أن ”. الوفاء أو تجاهل واجبنا اتجاه الوطن معرضون الرتكاب األخطاء، ولكن ليس بعدم

التي نجح في استحداثها  رؤساء املؤسسات، يستمّدها من منخرطيه، من صرامته، من تنظيمه ومن الوسائل منتدى

تنظيمه تكّيف وهيكلته تطورت، قاعدته توّسعت وأشكال التعبير  ة،وتسخيرها، معتمدا في ذلك على إمكانياته الذاتي

مر بها بالدنا التي ت وتنوعت، فهي تتماش ى بشكل أفضل مع املرحلة االقتصادية واالجتماعية التاريخية والتواصل تطورت

محورا ضمن  15د كما قدم حدا”. التي التزمت بها أمامكم لقد حرصت أن أكون دائما وفيا للتعهدات” ، وتابع”اليوم
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ائدة والذي يعود بالف بأنها ستقود منتدى رؤساء املؤسسات نحو املزيد من النجاح، -يعتقد-والتي  التزاماته الجديدة،

اقتصاد منتج، متنوع ومتطور، تقديم مقترحات من أجل تحسين  على املؤسسة االقتصادية الوطنية منها العمل على بناء

ف للمؤسسات من طرف الشباب والنساء، تنظيمحركية مقا مناخ األعمال تطوير 
ّ
ندوة حول  والتية واستحداث مكث

الصناعة السياحية. وبحسب حداد، فقد عرض باملنتدى  الصناعة الغذائية والفالحية، وذات األمر فيما يتعلق بتطوير 

شعب، ال لتطوير برنامجا لبعث املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، من خالل تنفيذ مخططات  على السلطات العمومية

الوطني الذي يهدف إلنجاز االنتقال والفعالية  مع مواصلة املرافعة وتقديم املقترحات من أجل تسريع تجسيد البرنامج

الحيات ص والتنمية املستدامة، بناء وهيكلة منتدى رؤساء املؤسسات مع تدعيم وتوسيع الطاقويين واالنتقال البيئي

بة االقتصاديين وتحريك اللجان القطاعية وستكون بمثا بع شكاوى وطلبات املتعامليناملندوبيات الوالئية، معالجة وتت

مية، الرق اقتراح للمنتدى، خلق فضاءات جديدة مخصصة للقضايا االقتصادية أو للشعب، مثل النواة الصلبة وقوة

، ”لوطنيفي النقاش االقتصادي ا األفسيو تم التطرق إليها مقترحات”سيتم استحداثها داخل املنتدى.وتابع حداد قائال: إن

إليها في النقاش  مقترحا تم التطرق  50والوثائق واملقترحات التي قدمها األفسيو والتي قاربت  الدراسات“مضيفا أن 

مقترحاتنا، التي تخدم املؤسسات، مع العمل على  االقتصادي الوطني. وقد اعتمدت السلطات العمومية العديد من

 املساهمة بشكل أفضل في بناء االقتصاد الوطني، الذي يشرف عليه الرئيس عبد من أجلتنفيذها، كل هذا يصب 

لالقتصاد واالستثمار، وتقدم األولويات  من الدستور، حدد اإلطار العام 43العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن املادة 

في كل مرة، في مختلف النقاشات الوضعية.كما ” األفسيو“وهو ما يدافع عنه  للمؤسسة الجزائرية عمومية أو خاصة،

ة خدمة املؤسس“، قائال: ”األفسيو”لـ حداد، بما جاء في رسالته األخيرة عقب إعالنه ترشحه لعهدة رئاسية ثانية ذكر 

 لوطني،اء االقتصاد ااملؤسسات، كلها تصب في مسعى املساهمة بشكل أفضل في بن وحمل انشغاالت املقاولين ورؤساء

منظمتنا، سعيت للحفاظ على االلتزامات  مع أعضاء جميع الهيئات التي تمثل…وهو ما تم العمل به طوال العهدة الحالية

 اليوم يستمد القوة من أعضائه وتنظيمه” األفسيو“إن …. الثقة لتجسيدها التي قطعتها أمامكم والتي منحتموني

الغرض من هذا هو التذكير الغرض  االعتماد فقط على موارده الخاصة، حيث يبقىوالوسائل التي تمكن من خلقها ب

كما عاد حداد، للحديث عن املقر الوطني ”.مهمة ومسؤولية ثقيلة بأن املنظمة أضحت اليوم تحمل على عاتقها

من  إن العديد“ائال: اليوم ق ومختلف املكاتب في جميع الواليات، والتي ساهمت في التقدم والنمو املسجل ”األفسيو”لـ

 اصة، ومدرسة إدارة األعمال واملدرسة الخ”لألفسيو“كاملقر الرئيس ي الجديد  املشاريع والتي تشارف دراستها على االنتهاء

إن ستساهم في ريادة منظمتنا.. لإلشارة، ف باألطفال املصابين بالتوحد، وإنشاء حاضنة للمشاريع الناشئة، كلها معالم

والية النطالق ال االنتخابية األسبوع املاض ي من والية تلسمان والتي أشار بشأنها، اختيار  شرع في حملتهعلي حداد كان قد 

 .عرفانا ملا قدمته الوالية لتاريخ الجزائر ، يأتي”األفسيو“حملته االنتخابية لتجديد عهدته لرئاسة 
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 حداد يكشف رقم أعمال املنظمة

 )الشروق اونالين( !منتدى رؤساء املؤسسات” ثروة“ألف مليار..  475

مليار دوالر،  40لواء منتدى رؤساء املؤسسات الـتتجاوز الثروة التي يتداولها رجال األعمال وأرباب العمل املنضوون تحت 

ألف مليار سنتيم، وفقا لتصريح رئيس املنتدى الحالي واملرشح الوحيد لالنتخابات املقبلة، املزمع  475أو ما يوازي 

 .إجراؤها شهر ديسمبر املقبل، علي حداد

بالفايسبوك، عن امتالك رجال وكشف رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد، الخميس، عبر صفحته الرسمية 

ألف مليار سنتيم،  475األعمال باملنتدى ملبلغ ضخم كرقم أعمال ألكبر تنظيم للباترونا وأرباب العمل في الجزائر يساوي 

آالف مؤسسة  7ألف جزائري يشتغلون في  400مليار دوالر، كما أماط اللثام عن أرقام ضخمة للتوظيف، قائال إن  40أو 

، الذي وصفه بالتنظيم األكبر على اإلطالق في الجزائر من حيث ”األفسيو”ف رجل أعمال هم أعضاء بـآال  4يمتلكها 

 .التأثير والقوة والقرب من املؤسسات

وخاطب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد الخميس الجزائريين باألرقام الحقيقية للمنتدى الذي ينام على رقم 

 400ليارا، في حين تحدث عن التوظيف ومناصب الشغل، إذ ساهم األفسيو حسبه في فتح م 40أعمال بلغ بلغة الدوالر 

 7آالف رجل أعمال إلى هذا التنظيم كعضو، وتسيير هذه الباترونا لـ  4ألف منصب عمل، كما كشف عن انضمام 

 لى على رأس منتدى رؤساءآالف مؤسسة خاصة، في إشارة منه إلى األرقام التي كانت من قبل، أي قبل انتخابه لعهدة أو 

مؤسسة، ورقم  500يعادل ” األفسيو“، حيث كان عدد املؤسسات املنضوية تحت لواء 2014املؤسسات شهر نوفمبر 

 .سنوات 4مرة في ظرف  20أعمالها ال يتجاوز امللياري دوالر، ليتضاعف 

أيام، حيث لم يودع أي رجل  10بل هذا، واستكملت عملية إيداع امللفات للترشح لرئاسة منتدى رؤساء املؤسسات، ق

أعمال ملف ترشحه ما عدا الرئيس الحالي للمنتدى علي حداد، ليكون بذلك املرشح الوحيد لخالفة نفسه خالل 

ديسمبر املقبل، في حين يرتقب أن يبدي كلمته حول هذا الترشح فقط  15الجمعية العامة االنتخابية املزمع عقدها يوم 

املندوبون الوالئيون ومندوبو جيل أفسيو، وليس كافة األعضاء، بناء على تعديل القانون أعضاء املكتب الوطني و 

 األساس ي الذي أجرته الجمعية العامة للمنتدى شهر جانفي 

 :”املساء”كمال أكسوس رئيس البورصة الجزائرية للمناولة لـ

 املطلوب استراتيجية واضحة للنهوض باملناولة ورفع نسبة االندماج 

عن كيفية تطوير املناولة  «املساء»السيد كمال أكسوس رئيس البورصة الجزائرية للمناولة في لقاء خص به  يتحدث

بالجزائر لتجسيد تنمية صناعية حقيقية، من خالل رفع نسبة االندماج والتقليل من فاتورة استيراد قطع الغيار 

زالت ضعيفة وتتطلب عدة ميكانيزمات، أولها تسطير املستعملة في مختلف الصناعات، مقدرا بأن املناولة ببالدنا ال 

إستراتيجية واضحة، وااللتزام بتطبيق القوانين قصد تمكين املؤسسات املناولة من إعادة التأهيل والحصول على 

شهادات املطابقة لكسب ثقة املؤسسات املصنعة، فيما يرى بأن تطوير إنتاج قطع غيار السيارات يتطلب استفادة 

املحليين من الخبرة األجنبية عن طريق الشراكة وتشجيع منتجي قطع الغيار الدوليين على االستثمار بالجزائر  املناولين

  .من خالل رفع الطاقة اإلنتاجية ملصانع التركيب والترخيص للمنتجين بالتصدير

يرى السيد كمال أكسوس رئيس البورصة الجزائرية للمناولة أن رفع نسبة االندماج وتطوير املناولة املحلية في قطاع 

باملائة، كما ينص عليه دفتر الشروط الخاص بنشاط التركيب يتطلب إقامة شراكة مع مصنعي  40السيارات ليصل إلى 

رتهم، غير أن هذه الشراكة تبقى مرهونة ـ حسبه ـ برفع كمية اإلنتاج التي ال زالت قطع غيار أجانب لالستفادة من خب

محدودة بمصانع التركيب الحالية وذلك لتشجيع املستثمرين األجانب على دخول السوق الجزائرية وتمكينهم من تصدير 

 .منتوجاتهم
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قامة شراكة قوية مع متعاملين أجانب رائدين، وأوضح السيد أكسوس أن تطوير املناولة في مجال السيارات يحتاج إلى إ

من أجل االستفادة من خبرتهم، معترفا بأن هذه الشراكة تبقى صعبة التجسيد في الوقت الحالي ومرهونة برفع مركبي 

  .ألف سيارة منتجة محليا سنويا، ومن ثمة التوجه للتصدير 500السيارات لطاقتهم اإلنتاجية لتتجاوز 

ي قطع الغيار الرائدين عامليا مهتمون بالتركيبة األولى، أي تزويد مصانع إنتاج وتركيب السيارات وأشار إلى أن صانع

وليس بسوق خدمات ما بعد البيع فقط والتي تبقى عائداتها محدودة، موضحا بأن استقطاب هؤالء املستثمرين مرهون 

بعدما أكدوا أن إقامة مصانع لقطع الغيار »برفع اإلنتاج والسماح لهم بالتصدير، حتى تكون استثماراتهم مربحة، 

 .«يتطلب تكاليف كبيرة وبالتالي يجب أن يقابل بسوق تضمن أرباحا تغطي حجم االستثمار

 500غير أن محدثنا لم يستبعد إمكانية قدوم هؤالء املصنعين لالستثمار في السنوات القادمة بعد الوصول إلى إنتاج 

الصدد إن قطاع السيارات يعرف انطالقته األولى في الجزائر ولم يصل بعد إلى  ألف سيارة سنويا، حيث قال في هذا

 -سنوات أو أكثر، ألن التقدم التكنولوجي في السيارات معقد، ويتطلب ـ كما أضاف  10مرحلة النضج، إذ يجب انتظار 

ة تقليل من االستيراد، ومطالباهتمام السلطات العمومية بما يجب القيام به، على غرار مرافقة املؤسسات املوجودة لل

 .مصانع التركيب بإقناع منتجي قطع الغيار الذين تتعامل معهم في الخارج على االستثمار بالجزائر

 عدم تطبيق التشريعات يكبح تطوير املناولة واالقتصاد

 القانون التوجيهي لترقية املؤسسات املصغرة ضرورة ملحة

الجزائرية للمناولة، إلى تطبيق القوانين املتعلقة بترقية أداء املؤسسات  دعا السيد كمال أكسوس، رئيس البورصة

الصغيرة واملتوسطة الناشطة في مجال املناولة، قصد مرافقة مختلف النشاطات الصناعية وخلق قيمة مضافة 

سات عم املؤسلالقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القانون التوجيهي لتطوير هذه املؤسسات الذي جاء بعدة إصالحات لد

  .2017الصغيرة واملتوسطة، الزالت نصوصه غير مطبقة منذ صدوره سنة 

واعتبر السيد أكسوس عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر غير كاف حاليا، للنهوض باالقتصاد خارج 

ل يج صناعي قوي بفضاملحروقات، مثلما هو معمول به في العديد من الدول الناشئة التي تمكنت، حسبه، من خلق نس

 .هذه املؤسسات

وإلنقاذ هذه املؤسسات وتمكينها من املساهمة في الدخل االقتصادي، دعا محدثنا إلى ضرورة اإلسراع في تطبيق القوانين 

السارية املفعول املتعلقة بتطوير ودعم هذه املؤسسات خاصة ما تعلق بالقانون التوجيهي املتضمن ترقية املؤسسات 

 .غير مطبق في امليدان -كما قال  –والذي ال زال لألسف  2017توسطة الذي تمت املصادقة عليه سنة الصغيرة وامل

وصرح السيد أكسوس أن هيئته التي تعمل على ترقية نشاط املناولة ال تلح على تشريع قوانين جديدة في الوقت الراهن، 

نين والتي يمكنها حل العديد من املشاكل وتطوير أداء بالقدر الذي تدعو فيه إلى البداية بتطبيق ما هو موجود من قوا

هذه املؤسسات التي يعول عليها ملرافقة سياسة الحكومة ضمن التوجه الجديد لالقتصاد خارج املحروقات، علما أن 

 هذه القوانين وفي مقدمتها القانون التوجيهي لترقية أداء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، يتضمن عدة إجراءات لدعم

هذا الصنف من املؤسسات، خاصة ما يتعلق بإنشائها والبحث والتطوير واالبتكار وترقية املناولة وكذا الدعم املالي 

 .لعمليات إنقاذ املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي توجد في وضعية صعبة تكون قابلة للتحسين

هدف إرساء نصوص تشريعية متناسقة ويعد هذا القانون بمثابة خطوة هامة في مسار اإلصالحات من أجل بلوغ 

وشفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج املحروقات، يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات االقتصادية الجديدة، 

حيث سيعطي تطبيقه دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة كإحدى دعائم النمط االقتصادي الجديد، الذي 

ي إستراتيجية التصنيع الجديدة، مثلما قامت به الدول املتطورة التي تمكنت بفضل هذه يسمح لها باالنخراط الفعال ف
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اإلجراءات من تحفيز تجمع املؤسسات االقتصادية وضمان ديمومة نشاطها في إطار تنافس ي يتجاوب مع مستجدات 

  .االقتصاد الحالية

ترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تهدف ويشمل القانون الذي عرفت عملية تطبيقه تأخرا، تدابير املساعدة و 

ملتعلقة املنهي، والتكنولوجي، ا  إلى ترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي، التجاري، القانوني، االقتصادي واملالي،

بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وكذا تشجيع كل مبادرات تسهيل حصول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على 

عقار، حيث يسمح للجماعات املحلية باتخاذ التدابير الالزمة ملساعدة هذه املؤسسات بتخصيص جزء من مناطق ال

 .النشاطات واملناطق الصناعية لها

 ترقية صناعة قطع غيار السيارات مرهون بتوفر معايير دولية

 «إيزو »مؤسسة مناولة فقط تحوز على شهادات  20

البورصة الجزائرية للمناولة أن تمكين املؤسسات الوطنية املتعاملة في مجال املناولة أفاد السيد كمال أكسوس رئيس 

من الحصول على أسواق في قطاع الصناعات امليكانيكية، يتطلب تكيفها مع املعايير الدولية وحيازاتها على شهادات 

من مجموع املؤسسات املتعاملة في مؤسسة وطنية فقط تحوز على هذه الشهادات  20املطابقة للمنتوج، الفتا إلى أن 

 .هذا املجال، األمر الذي يبقي نسبة االندماج حاليا محتشمة

وأوضح السيد أكسوس أن مؤسسات املناولة ببالدنا، بالرغم من توفرها على بعض اإلمكانيات التي تمكنها من إنتاج 

طابقة التي تعد ضرورة ال مناص منها قطع غيار لتزويد مصانع تركيب السيارات، تبقى مطالبة بحيازة شهادات امل

القتحام عالم امليكانيك، مشيرا إلى أن هذه املؤسسات مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مض ى بالحيازة على هذه 

املتعلقة بالجانب « 18000»املتعلقة بجانب السالمة، وكذا « 14001«و «9001إيزو »الشهادات، خاصة ما تعلق بشهادة 

في مجال السيارات والتي تضمن مطابقة املنتوجات للمعايير الدولية التي يشترطها صانعو « إيزو تياس» األمني وكذا شهادة

 .السيارات

مؤسسة من مجمل  20وأكد نفس املسؤول أن عدد املؤسسات املناولة التي تحوز على هذه الشهادات حاليا ال يتجاوز 

أخرى  110البورصة الجزائرية للمناولة، في حين تبقى  مؤسسة تنتج قطع غيار وبعض لواحق السيارات أحصتها 130

 .بحاجة إلى هذه الشهادات

ولتطوير املناولة والتقليل من فاتورة االستيراد بتشجيع اإلنتاج املحلي، دعا محدثنا إلى اتخاذ إجراءات ملرافقة املؤسسات 

معترف بها عامليا، لتمكينها من تسويق الناشطة في هذا املجال وتمكينها من الحصول على شهادات موافقة ومطابقة 

منتوجها للمؤسسات التي تفرض شروطا صارمة، خاصة فيما يتعلق باملناولة امليكانيكية، األمر الذي يبقي حاليا على 

باملائة قطع الغيار  70االستيراد في ظل غياب هذه الشهادات بحيث تستورد حاليا مصانع تركيب السيارات أكثر من 

 .ي تستعملها في التركيبواللواحق الت

واعتبر أكسوس دعم السلطات العمومية للمؤسسات الوطنية الناشطة في مجال املناولة أمرا ضروريا، ألن ذلك يسمح 

برفع نسبة االندماج بمختلف مصانع التركيب التي بدأت ترى النور ببالدنا في السنوات األخيرة. ولم يستبعد أن تصل 

سنوات في حال وجود إرادة قوية من أصحاب  5باملائة بعد  40زالت محتشمة إلى أزيد من  نسبة االندماج هذه التي ال 

القرار واملناولين أنفسهم، وإزاحة العراقيل البيروقراطية وإعادة تأهيل املؤسسات وتمكينها من الحصول على شهادات 

 .مطابقة املنتوج

 منها مع عدة قطاعات قريبا  7سيتم إبرام 

 يات مع مؤسسات صناعية لتطوير املناولةاقتراح اتفاق
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تقترح البورصة الجزائرية للمناولة على املؤسسات الوطنية الراغبة في رفع نسبة اندماجها، توقيع اتفاقيات إطار معها 

 .لتمكينها من املرافقة

ن اتفاقيات بيوأوضح رئيس الهيئة أن البورصة ارتأت هذا الحل كطريقة ناجعة للنهوض باملناولة من خالل توقيع 

أصحاب القرار، ممثلين في املؤسسات الصناعية الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز وغيرهما، مع مؤسسات مناولة 

من القطاع الخاص، لتمكين هذه األخيرة من املناولة وتموين املؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن البورصة توصلت إلى 

برى عن التعامل مع املؤسسات املحلية الصغيرة، ولجوئها إلى مناقصات هذا الحل بعدما سجلت عزوف املؤسسات الك

تسمح للمؤسسات العمومية  2012دولية الختيار مناولين أجانب بالرغم من وجود أمرية أصدرتها وزارة الصناعة سنة 

 .التعامل مع املناولين الخواص أو العموميين بموجب اتفاقيات إطار لتموينها بقطع الغيار

حدثنا في هذا املجال بأن البورصة الجزائرية للمناولة وقعت على اتفاقية من هذا النوع مؤخرا مع شركة نفطال وذكر م

اتفاقيات أخرى في األيام املقبلة مع مؤسسات تنشط في عدة مجاالت كقطاع الصيدلة،  7ومن املنتظر التوقيع على 

 .الصناعات الغذائية، البتروكمياء وغيرها

التفاقيات تعد بمثابة إطار يحمي ويؤمن العالقة بين هذه املؤسسات واملناولين، الفتا إلى أن البورصة وأوضح أن هذه ا

  .2019تطمح لتعميم هذه االتفاقيات على كل القطاعات األخرى خالل سنة 

 إعادة تأهيلها تسمح بترقية املناولة واالستغناء عن استثمارات جديدة

 ع الغيار في حال مرافقتهامؤسسة قادرة على صناعة قط 130

شدد السيد كمال أكسوس، رئيس البورصة الجزائرية للمناولة، على ضرورة اإلسراع في تسطير إستراتيجية واضحة 

لتطوير املناولة بالجزائر في كل املجاالت الصناعية، بما فيها في قطاع السيارات من أجل رفع نسبة االندماج، والتقليل 

مليون دوالر موجهة للسيارات، مؤكدا بأن  200مليار دوالر، منها  1,23الغيار التي تقدر بأكثر من  من فاتورة استيراد قطع

املؤسسات الناشطة في هذا املجال تتوفر على إمكانيات هامة من شأنها رفع نسبة االندماج في حال دعمها ومرافقتها 

 .دون الحاجة إلى إقامة استثمارات جديدة في الوقت الراهن

السيد أكسوس أن تطوير املناولة ببالدنا بحاجة إلى تسطير إستراتيجية واضحة بفتح نقاش واسع يشارك فيه كل ويرى 

الفاعلين والسلطات العمومية لخلق نسيج صناعي قوي يمكن االقتصاد من الصمود في وجه األزمة التي يعيشها بعد 

املؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال املناولة لها تراجع مداخيل النفط، حيث ذكر في هذا اإلطار بأن العديد من 

قدرات ال بأس بها، يمكن االستفادة منها في مرافقة النشاطات الصناعية لعدة مؤسسات منتجة، بما فيها مصانع تركيب 

السيارات، غير أن العديد من هذه املؤسسات حسبه، تحتاج إلى مرافقة ومساعدة لتكون أكثر تنافسية، وتجلب بذلك 

ثقة املصانع التي تشترط قطع غيار مطابقة للمعايير الدولية في مجال الجودة ضمانا لسالمة وأمن مستعمليها وحفاظا 

 .على سمعة وصورة العالمة التي تمثلها على الصعيد العالمي

ية مؤسسة جزائر  130وذكر السيد أكسوس أن البورصة الجزائرية للمناولة قامت بتحقيق ميداني أحصت من خالله 

منها تتوفر على إمكانيات  30تنشط في مجال املناولة، تنتج عدة أجزاء ولواحق موجهة آلالت التصنيع وكذا للمركبات، 

 20تؤهلها لالنطالق في إنتاج هذه القطع وتموين مصانع السيارات بعد قيامها بعملية إعادة تأهيل خفيفة، فيما تنتج 

 .شاريع تراموايمن هذه املؤسسات حاليا العديد من القطع مل

كما أرجع محدثنا ضعف املناولة ببالدنا إلى غياب االتصال، في الوقت الذي ال زالت فيه العديد من املؤسسات املتعاملة 

في القطاع منغلقة على نفسها وال تملك ثقافة التعريف بمنتوجاتها، مشيرا في هذا السياق إلى أن البورصة الجزائرية 

سسات الوطنية ميكانيزمات إلعادة التأهيل والتنظيم من الناحية التقنية وفقا للمعايير الدولية، للمناولة تقترح على املؤ 

 .بالشراكة مع مؤسسات أجنبية تتمتع بخبرة وتجربة في امليدان لالستفادة من معرفتها، وتطوير أدائها
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 :عبد القادر بوعزقي

 شروق أونالين()المليار دوالر  30قيمة اإلنتاج الفالحي بالجزائر تفوق 

قال وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، األحد، بأن الحكومة تولي أهمية كبرى لتطوير القطاع الفالحي 

والرفع من قيمة اإلنتاج، وهو ما ترجمته األغلفة املالية املخصصة للقطاع منذ سنوات. وأوضح عبد القادر بوعزقي في 

على اختتام اليوم الدراس ي حول السقي واقتصاد املياه، بأن الحكومة أولت اهتماما كلمة له، لدى إشرافه باملسيلة 

للري الفالحي الذي يعد من األولويات في قطاع الفالحي من خالل البرنامج الوطني للتنمية الفالحية، هذا األخير جعل 

غية رفع قيمة اإلنتاج وتطوير حسب الوزير من السقي أهمية كبرى، حيث ال يمكن الوصول إلى األهداف املسطرة ب

 .القطاع دون االهتمام بالسقي

ألف  300إلى مليون و 2000ألف هكتار سنة  350املتحدث أكد بأن املساحات املسقية شهدت تطورا وارتفاعا من 

 .حالياألف هكتار  800ألف هكتار من املساحات املسقية بالطرق املقتصدة للمياه إلى  575هكتار في الوقت الحالي، ومن 

وأضاف بوعزقي بأن الدولة خصصت أمواال طائلة وكذا آالف اآلبار وحجز كميات هائلة من املياه، تطورت من مليار متر 

ماليير متر، مؤكدا بأن الرهان الحقيقي في الوقت الحالي يتمثل في االستثمار وتوسيع املساحات للرفع  7مكعب إلى غاية 

مليار دينار من اإلنتاج الفالحي على املستوى  3215مكن من تحقيق ما قيمته من اإلنتاج وتحسين نوعيته، وهو ما 

 .مليار دوالر سنويا 30الوطني أي ما يعادل 

 
 

 

 

 )واج(تدشين املرحلة االستثمارية الثالثة ملركب "توسيالي" للحديد والصلب بوهران 

ة االستثمارية الثالثة ملركب الحديد أشرف وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي يوم السبت على تدشين املرحل

 كم شرق وهران(. 40والصلب "توسيالي" املتواجد ببطيوة )

إطار تطوير صناعة الحديد والصلب في   في 2013وتندرج هذه املرحلة الجديدة للمركب الذي دخل حيز اإلنتاج في عام 

ية حسبما أبرزه الوزير خالل مراسم التدشين لالستثمارات الوطنية واألجنب  الجزائر وال سيما من خالل دعم الدولة

 بأن هذا املركب يعد "األكبر في إفريقيا".  مذكرا

وتخصص هذه املنشأة الجديدة التي تم االنتهاء من انجازها ودخلت حيز الخدمة بنجاح لتثمين املادة األولية للحديد 

 لرئيس مجلس إدارة املركب فؤاد توسيالي.تحترم املعايير البيئية   وهي مجهزة بأحدث الوسائل التقنية والتي
ً
 وفقا

ماليين  4الحديد بطاقة إنتاجية تبلغ   ويشمل هذا املصنع الجديد الذي تم دمجه مع املركب وحدة تكوير ملعالجة خام

 من الكريات الحديدية.
ً
 طن سنويا

مليون طن سنويا مجهز  2ر5ة االنتاجي  كما تضم املنشأة الجديدة وحدات أخرى مثل مصنع الصلب الذي تبلغ طاقته

 ووحدة ملحقة من نفس الحجم للمعالجة بالخفض املباشر.  بفرن القوس هو األكبر من نوعه في العالمي

مليون طن/سنة  2ر4معالجة تصل إلى   وتتوفر أيضا على آلتين للتصفيح النتاج حديد الخرسانة عالية السرعة بطاقة

 سنويا ووحدات فرعية أخرى متنوعة ملحقة بهذه املنشأة الجديد. طن 400.000ووحدة أنابيب لولبية بطاقة 

ماليين طن سنويا  4ويلبي مركب "توسيالي" بجميع مرافقه املتنوعة حاليا احتياجات السوق الوطنية بإنتاج ما يقرب من 

 من حديد الخرسانة واألسالك.
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ا الستيراد هذه املنتجات الحديدية حسبم  ا سابقاوقد مكنت هذه الوتيرة باقتصاد مليار دوالر أمريكي كان يتم انفاقه

 أشير إليه.

 أمريكي من املنتجات الحديدية. مليون دوالر 300ويتوقع مركب "توسيالي" تصدير السنة القادمة ما يعادل زهاء 

 يبة املدى.بين طموحات "توسيالي" قر  كلم من 11كما يعد انجاز ناقل آلي من املركب إلى ميناء أرزيو على مسافة حوالي 

هذا الناقلي اعتبارا من يونيو   ويندرج هذا املشروع في إطار الشراكة مع ميناء أرزيو وسيسمح للمركب من خالل

طن. وسيتم تحميل الشحنة في غضون أربعة  200.000باستقبال ألول مرة في الجزائر ناقالت املعادن بطاقة   2019

 أشير إليه. حسبما أيام

 

 )واج(هندي لتركيب الجرارات الفالحية  -جزائري  استحداث مشروع مشترك

عت شركة "ل.دي أزواو" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد بموجب القانون الجزائري ومجمع 
ّ
وق

 هندي ماهيندرا ماهيندرا يوم األحد بتيزي وزو اتفاقا إلنشاء مشروع مشترك.

اعية ماهندرا املتواجدة باملنطقة الصناعية لوادي عيس ي مراسم واحتضن مقر وحدة ل.دي أزواو لتركيب الجرارات الزر 

توقيع هذه االتفاقية التي وقعت عن الجانب الجزائري من طرف املدير العام لشركة "ل. دي أزواو"، لحلو أزواو، و عن 

ارية نصيب آلية إدالجانب الهندي مسؤول العمليات الدولية ملاهيندرا ماهيندرا ل .تي.دي، آرفيند ماثيو و ذلك بهدف ت

 وقانونية إلنشاء هذا املشروع املشترك.

وطبقا لهذه االتفاقية، سيحتفظ ل.دي أزواو بأغلبية األسهم، حسبما أوضحه السيد أزواو الذي أشار إلى أنه بفضل 

 و هذا املشروع املشترك ستعزز شركة ماهندرا وجودها في الجزائر وستسمح لوحدة التركيب ل.دي أزواو بالتوجه نح

 التصدير ودخول أسواق معينة بشكل مستدام وفعال خاصة في الشمال اإلفريقي و األوروبي.

جرار  330.000دولة حققت مبيعات تزيد عن  40من جانبه قال السيد أرفيند الذي ذكر أن مؤسسته التي توجد في 

نقطة  32شركته ما مجموعه فتحص ي  2010سنويا على الصعيد العالمي. أما في الجزائر حيث هي متواجدة بها منذ 

 زبون. 3200اتصال للعمليات التجارية و مصلحة ما بعد البيع إلى جانب 

وخالل تدخله في هذا الحفل وصف املدير املحلي للصناعة و املناجم، موال حميطوش، مشروع وحدة تركيب الجرارات 

 القدرة التنافسية.و صناعة املعدات الفالحية ب "الذكي" ملا سيكون له من أثر إيجابي على 

سيساعد على " -حسبه-وأشار املسؤول نفسه إلى أن تصنيع األجزاء امليكانيكية الدقيقة هي في قلب هذا االستثمار ألنه 

 تطوير املناولة وتحسين معدل تكامل املنتوج".

ستثمار عن هذا اال من جانبه أشار رئيس املجلس الشعبي الوالئي، يوسف عوشيش، إلى املنفعة و املصلحة التي ستنجم 

و املتمثلة في استحداث كل من الثروة و مناصب شغل، مجددا التأكيد على جاهزية مصالحه و استعداده ملرافقة هذا 

 املستثمر في خطواته للحصول على التراخيص الالزمة للدخول في اإلنتاج.

جرار سنويا و  3000ة إنتاج تقدر ب وفي رده عن سؤال حول موعد دخول هذه الوحدة الخدمة و تركيبها لجرارات بطاق

وحدة/سنويا، أوضح مدير الصناعة و املناجم أنه سيتم "قريبا" تقديم رخصة  2700إنتاجها للمعدات املرافقة بطاقة 

 دخول هذه األخيرة حيز االستغالل.

إجراء إصدار  وطمأن ذات املسؤول أنه "ال يوجد أي حظر بشأن هذا املشروع" املنجز في ظرف أقل من عامين. "إن

رخصة دخوله حيز التشغيل يسير في الخط الصحيح و وفقا للمعلومات التي تحصلنا عليها فإنه سيتم تسوية هذا املشكل 

 قريبا".
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حتى يتمكن من رفع إنتاج  2017من جهته ذكر املدير العام ملؤسسة ل.دي أزواو أنه ينتظر هذه الرخصة "منذ مايو 

 ملساهمة في تحسين املردود واإلنتاجية بهذا القطاع ".املعدات الفالحية بالجزائر وا

منصب شغل مباشرة  225مليار دج، ستساهم في استحداث  2ر5وأشار إلى أن هذه الوحدة التي تتجاوز تكاليف إنجازها 

 بعد دخولها حيز اإلنتاج.

 

 )واج(بوعزقي يؤكد على أهمية تطوير السقي الفالحي 

يفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي بعد ظهر اليوم األحد باملسيلة على أهمية تطوير أكد وزير الفالحة والتنمية الر 

 السقي الفالحي من خالل تجنيد املياه السطحية والجوفية و املياه املصفاة من محطات التصفية املنتشرة عبر الوطن.

لفالحي وآفاق تطويره بوالية املسيلة وأوضح الوزير خالل إشرافه على اختتام فعاليات يومين دراسيين حول الري ا

نظمته املديرية املحلية للمصالح الفالحية بمشاركة تقنيين في الري والغابات والفالحة بأن هذه األهمية تتجلى من خالل 

هكتار حاليا فيما قفزت   ألف 300مليون و  1إلى  2000ألف هكتار عام  350ارتفاع املساحات املروية وطنيا من 

ألف هكتار حاليا   800إلى  2000ألف هكتار عام  75التي تستعمل فيها التقنيات الحديثة للري الفالحي من املساحات 

.وأبرز السيد بوعزقي الذي استهل زيارة عمل وتفقد إلى هذه الوالية تدوم يومين أن الدولة الجزائرية تبذل مجهودات 

  "جبارة" في مجال حجز املياه والتي لم تكن

من تحقيق  -ماليير متر مكعب في الوقت الحالي ما مكن ،كما أضاف 7مليار متر مكعب مقابل  1تتجاوز  2000خالل عام 

 ماليير دوالر سنويا. 3ما يزيد عن   مليار دج أي 3215إنتاج فالحي سنوي قيمته 

ة املسقية ت الفالحيوبالرجوع إلى والية املسيلة ذكر الوزير بالهدف املسطر من طرف سلطاتها في مجال توسيع املساحا

ألف هكتار حاليا وهو هدف يراه السيد بوعزقي قابل  40ما يقل عن   مقابل  2022ألف هكتار في آفاق  50لتصل إلى 

 للتحقيق مبديا استعداد وزارة الفالحة مرافقة السلطات املحلية لتحقيق هذا الهدف سواء ماليا أو تقنيا.

توفير عديد الشروط من بينها تفعيل العمل الجواري واإلرشادي الذي يصب و أشار الوزير إلى أن هذا الهدف يتطلب 

ضمن ترقية استعمال مكثف لتقنيات الري الحديثة املقتصدة للمياه وتجنب الطرق التقليدية التي كثيرا ما تؤدي الى 

 ضياع كميات كبيرة من املياه دونما استغاللها .

ه املصفاة التي مصدرها محطات تصفية املياه املستعملة املوجودة عبر بلديات ودعا وزير الفالحة كذلك إلى استغالل امليا

فالحي من حيث قيمة اإلنتاج ال -والية املسيلة مبديا تفاؤله "بمستقبل زاهر للفالحة" بهذه الوالية والرقي بها ،كما قال

في الوقت الحالي في هذا املجال  22تبة الـ مليار دج وجعلها تحتل مراتب أولى وطنيا بدال من املر  70السنوي إلى ما فوق ال

.و واصل السيد بوعزقي زيارته لوالية املسيلة باإلشراف على إطالق عملية السقي بمحيط قرية "مزرير" ببلدية املسيلة 

األخيرة كما سيتلقى عرضا حول مشروع تجديد قنوات السقي انطالقا   الذي تمت إعادة تهيئته في السنوات الخمس

 لقصب بذات البلدية ويدشن املقر الجديد ملحافظة الغابات بالوالية.من سد ا

لتأسيس  44ويشرف وزير الفالحة في ثاني يوم من زيارته لوالية املسيلة غدا االثنين على فعاليات االحتفال بالذكرى الـ 

 االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين.

 
 

 بنوك /مالية وتأمينات 
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 )الخبر أونالين(آالف مليار دج 10بلغت قروض االقتصاد الوطني 

آالف مليار دج  10ينتظر أن تصل قيمة القروض املوجهة لالقتصاد الوطني مع نهاية شهر ديسمبر املقبل إلى أزيد من 

، كما أكده اليوم األحد بورقلة رئيس الجمعية املهنية للبنوك 2017باملائة مقارنة مع سنة  12مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 

 ملؤسسات املالية.وا

مليار دج حسبما أوضحه عاشور  9.408وكانت قيمة هذه القروض قد بلغت إلى غاية شهر جوان من السنة الجارية 

عبود خالل أشغال يوم دراس ي نظم باملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بعنوان "تمويل املشاريع االستثمارية في 

 الجنوب الكبير''. 

 هذه املؤشرات "تبين الدور املستمر الذي تلعبه البنوك في عملية التمويل واالقتصاد الوطني''. وحسب عبود فإن جميع 

أشغال   باملائة من هذه القروض قد تم توجيهها إلى القطاع الخاص، كما ذكره ذات املسؤول خالل 50يذكر أن أزيد من 

والتجارة التابعين لواليات ورقلة وغرداية واألغواط هذا اللقاء الذي جمع عديد املتعاملين االقتصاديين وغرف الصناعة 

 باإلضافة إلى الرؤساء املدراء العامين لعدد من البنوك العمومية واملؤسسات املالية. 

باملائة من إجمالي القروض  73مليار دج وهو ما يمثل نسبة  6.879أما بالنسبة للقروض املوجهة لالستثمار فقد بلغت 

 كما أشار إليه في نفس السياق. ،2018مع نهاية يونيو 

 

واعتبر ذات املسؤول أن املنظومة املالية واملصرفية لها دور رئيس ي في مرافقة مشاريع االستثمار وتوجيهها نحو الطريق 

األنجع وذلك من خالل عملية التمويل وتسخير كل التسهيالت والتوجيهات و إزالة كل العراقيل والتكفل بانشغاالت 

 املتعاملين االقتصاديين. املستثمرين و 

عاتقه فقد كان من الضروري أن تقتحم البنوك مجاالت ولكي يكون القطاع املصرفي في مستوى املهام امللقاة على 

التمويل الحديثة لفائدة املؤسسات سواء العمومية أو الخاصة حيث كانت من املمولين واملساهمين خالل السنوات 

املاضية في تمويالت ضخمة ومهيكلة مست كل القطاعات اإلستراتيجية في االقتصاد الوطني، حسب رئيس الجمعية 

 لبنوك واملؤسسات املالية. املهنية ل

و تطرق املتدخل باملناسبة إلى مدى استعداد البنوك ملرافقة املستثمرين عن طريق تقديم كل التوضيحات والشروح 

من خالل هذا اللقاء الذي اعتبره فرصة "لإلصغاء النشغاالتهم وتبادل اآلراء والخبرات والتعريف بكل وسائل التمويل 

 القروض التقليدية أو اإليجار املالي''. املطروحة سواء عمليات 

وحث رئيس الجمعية جميع املتعاملين االقتصاديين واملستثمرين على صالبة ومدى نجاعة القطاع املصرفي الوطني وعن 

تجنده والتزامه الدائم واملستمر ملواصلة الجهود ملرافقة وتلبية االحتياجات التمويلية للمستثمرين وكذا دعم طموحاتهم 

ططهم التطويرية باعتباره شريكا استراتيجيا ودائما في العملية التنموية بمناطق الجنوب والهضاب العليا التي يعول وخ

 عليها كثيرا في خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية املحلية. 

قديم ا"، توعرف اللقاء الذي يحمل شعار "القطاع املصرفي في خدمة االستثمار والتنمية في الجنوب والهضاب العلي

عديد املداخالت التي تتعلق بتمويل املشاريع االستثمارية وإبراز واقع و آليات تمويل املشاريع واإلجراءات التي وضعتها 

 الدولة قصد ترقية وتشجيع املستثمرين املحليين للتوجه نحوها. 

يد و "اإليجار املالي وسيلة لتجسويتعلق األمر بكل من "التمويالت البنكية كوسيلة ملرافقة العمالء االقتصاديين" 

 االستثمارات" و "رأس املال االستثماري تقنية مالية في خدمة املؤسسات" وكذا "الضمانات املالية".
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 :قال إن القانون سيطبق بصرامة.. راوية لـ النهار

 )النهار أونالين(«آالف مليار ضرائب باملالحة أو بالقباحة 4سنسترجع »

لية من خالل املديرية العامة للضرائب، اعتبارا من العام الداخل، في تحصيل األموال الضريبية ستشرع وزارة املا

 .باستعمال شتى الطرق، والتي بلغت حسب آخر التقديرات املتوصل إليها أربعة آالف مليار سنتيم

لية خصصة ملناقشة قانون املا، على هامش الجلسة امل«النهار»وقال وزير املالية، عبد الرحمن راوية، في تصريح خص به 

 .، بالغرفة العليا للبرملان، إنه سيتم تطبيق القانون على املتهربين ضريبيا اعتبارا من العام الداخل2019لسنة 

، في إشارة ضمنية له إلى اللجوء إما إلى خيار الجدولة أو خيار التهديد «القباحة»أو بـ« املالحة»وسنسترجع األموال بـ

 .ضين لتسديد ديونهم، وهذا بالنظر للوضع الحالي الذي تمر به البالدوالوعيد للراف

التصريح املقتضب للمسؤول األول على قطاع املالية، جاء بمثابة رد مباشر على تدخالت أعضاء مجلس األمة، التي لم 

 .تخرج في الغالب عن الوعاء الضريبي وقضايا التهرب

ين باثني عشر ألف مليار سنتيم، غير أن مراجعة القيمة من طرف اللجنة وكان إجمالي الديون الضريبية لدى املتهرب

املكلفة بذلك واملشكلة من طرف املديرية العامة للضرائب، قد أثبتت في أولى نتائج تحقيقاتها بأن ثمانية آالف مليار 

 .عبارة عن غرامات مالية ناجمة

ة في الجريدة الرسمية، التعامل بنوع من الليونة مع ، أي بعد صدور قانون املالي2019إلى ذلك، سيتم بداية من 

املتعاملين والتجار الذين يعملون بصفة متأخرة بأن عليهم ديون، وذلك من خالل تقديم طعون وتمكينهم من إعادة 

 .جدولة الديون 

كين أجنبيين ألف مليار سنتيم التي تخص بن 550هذا، وكانت املديرية العامة للضرائب قد أكدت استحالة تحصيل الـ

اثنين، ألن مسيريهما ال يتوفران على عقار وال ممتلكات وأصحابهما في السجن، وبالتالي يصعب تحصيل هذه القيمة، في 

 .حين تعود بعض الضرائب إلى شركات عمومية منحلة يستحيل تحصيلها وتراكمت منذ االستقالل إلى غاية اليوم

 
 

 

 راوية يبّرر أرقام الوضع االقتصادي

 )الشروق أونالين( !اتورات يطالبون بمراجعة األجور ومحاسبة الحكومةسين

غطت تدخالت أعضاء مجلس األمة عن كتلة الثلث الرئاس ي، على تدخالت باقي أعضاء الغرفة العليا، من حيث الشراسة 

ة ية الدولة على الجبايالحكومة وممارسة الرقابة على أدائها، وما بين التحذير من اإلفراط في اعتماد ميزان” محاسبة ”و

النفطية واملطالبة بمراجعة أجور الطبقة املتوسطة وعدم انعكاس إنفاق مليارات الدوالرات على نسب البطالة، 

واملطالبة بأرقام دقيقة ونتائج التمويل غير التقليدي ومحاربة األسواق املوازية، وجد وزير املالية عبد الرحمان راوية 

 .لى تقديم ما يشبه بيان السياسة العامة للسيناتوراتنفسه وسط اللهب مجبرا ع

بعد أن قدم وزير املالية عبد الرحمان راوية، األحد، مشروع قانون املالية متباهيا بمحافظة الدولة على طابعها االجتماعي 

وية نفسه وجها مليار دوالر، وجد را 16مليار دينار أي عند حدود  1700وبقاء قيمة التحويالت االجتماعية عند حدود 

لوجه أمام أعضاء األمة من الثلث الرئاس ي، الذين لم يشفع انتماؤهم لهذه الكتلة لراوية ووجد نفسه أمام وابل من 

االنتقادات لسياسة الحكومة في الشقين االقتصادي واالجتماعي ولوم مبطن وصريح، فوسط تثمين األعضاء املتدخلين 

ء بها نص القانون السيما ما تعلق بالحفاظ على التحويالت االجتماعية وعدم فرض من أحزاب املواالة للتدابير التي جا

 .رسوم وضرائب جديدة، أطل متدخلون آخرون بانتقادات صريحة
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الرؤية االجتماعية التي يكرسها النص الذي لم يأت “وبعد أن حّيا عضو املجلس أحمد بوزيان عن الثلث الرئاس ي 

، حذر الحكومة تحذيرا صريحا من مواصلة اعتماد ميزانية الدولة بشكل مفرط على ”اليةبضرائب جديدة رغم األزمة امل

الجباية النفطية، وطالب السيناتور الحكومة بمراجعة أجور الطبقة املتوسطة في ظل ارتفاع أسعار االستهالك، داعيا 

نظرا العتماد  2006جعة كلية سنة إلى محاربة األسواق املوازية، ومعلوم أن أجور الوظيف العمومي التي عرفت مرا

بمخلفات وأثر  2012و 2011قانون الوظيفة العمومية وما انجر عنه من قوانين أساسية أفرزت مراجعة لألجور سنتي

 .، ومنذ ذلك الوقت عرفت األسعار زيادات متوالية دون أن تقابلها مراجعة جديدة لألجور 2006رجعي بداية من سنة 

إلى ضرورة أن تنعكس النفقات العمومية  2019بميزانية ” رضاه“الثلث الرئاس ي، الذي عبر عن وأشار سيناتور آخر عن 

أنفقنا مليارات الدوالرات خالل السنوات املاضية لكننا لم نخفض البطالة “الضخمة على انخفاض نسبة البطالة وقال 

دوره سيناتور آخر الغش الضريبي ظاهرة مقلقة ، داعيا بدوره إلى التحكم في االقتصاد املوازي واعتبر ب”نقطة1.2سوى بـ

 .للخزينة أكثر فأكثر، وتساءل نفس البرملاني عن نتائج التمويل غير التقليدي مطالبا بأرقام دقيقة عن تطبيق هذه اآللية

كان ينبغي “ هباملقابل، أبدى سيناتور آخر، استغرابه من اإلبقاء على نفقات التسيير مرتفعة رغم األزمة املالية، معتبرا أن

باملائة على أقل تقدير لتتمكن الدولة من تدارك احتياطات الصرف، في مقابل  20تقليص ميزانية السنة القادمة بنسبة 

 .ذلك ركزت مدخالت أعضاء من مجلس األمة حول االنشغاالت ذات الطابع املحلي

ية واملالية بالغرفة العليا للبرملان أن ميزانوفي تقريرها التمهيدي حول نص القانون اعتبرت لجنة الشؤون االقتصادية 

استمرارية النهج املتصل بالتحكم في اإلنفاق العام بهدف االستدامة املالية للحد من “السنة القادمة تندرج في إطار 

 .”التوتر على الخزينة دون املساس بالدعم االجتماعي الذي يبقى مركزيا في سياسة الدولة تجاه املواطن

النص يضبط إطاره املرجعي دون إغفال التحديات الكامنة ومواجهتها بخطى محسوبة باعتماد املوارد  وأضافت أن

املتاحة فضال عن مجابهة الضغط امليزانياتي ومختلف العوائق املنبثقة عن ركود نشاط املحروقات والعمل على إرساء 

 .شروط تعافي االقتصاد الوطني وتحقيق األهداف املسطرة

ليدي التمويل غير التق“في ردود حول ملفات متفرقة، قال وزير املالية ألعضاء لجنة الشؤون االقتصادية، إن من جهته، و

-2019هو تمويل مؤقت طبًقا لقانون النقد والفرض املعدل واملتمم، وعليه فإن التوازنات االقتصادية خالل الفترة 

في مرحلة النمو، بما يسمح باالعتماد على املوارد  2021 ستتميز بسياسة االستقرار للتمكن من الدخول بعد سنة 2021

 .”املالية التقليدية من خالل خلق الثروات الوطنية

-2016وأبرز راوية، أن النموذج الجديد للنمو املصادق عليه قد أدرج مراحل للنمو االقتصادي أولها مرحلة اإلقالع 

 50قدم تطمينات بخصوص اعتماد الحكومة سعرا مرجعيا بـ، كما 2021تليها مرحلة النمو االقتصادي ما بعد  2019

دوالرا لبرميل النفط هو إجراء حذر نظًرا للتقلبات التي تعرفها أسعار النفط املتأثرة بعوامل ذات طابع اقتصادي وجيو 

سوق  تسياس ي خارجي إذ ال يمكن التحكم وال التنبؤ بها بصفة موضوعية في األجل املتوسط وال حتى القصير بتقلبا

 .”النفط

درك أنه من املمكن أن تتراجع األسعار الحالية السنة القادمة، بسبب اختالل العرض 
ُ
وأكد وزير املالية أن الجزائر ت

والطلب تحسًبا إلعادة النظر في اتفاقية خفض اإلنتاج التي صادقت عليها دول االوبيك، كما قدم راوية توضيحات 

قاض ي بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، الذي أدرجه في خانة العملية الكالسيكية بخصوص قرار بنك الجزائر األخير ال

 .لالستبدال التدريجي لألوراق القديمة لتفادي التضخم وال تتعلق بسحبها من التداول 
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 أسعاره تشهد التهابا في السوق 

 وق أونالين()الشر وزارة التجارة: استيراد املوز ال يخضع لنظام الحصص أو رخص االستيراد 

 .أعلنت وزارة التجارة، األحد، أن سلعتي املوز الطازج و الحوم املجزئة ال تخضع لنظام الحصص وال لرخص االستيراد

في سياق اإلجراءات الجديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع والسلع، تعلم الوزارة كافة “وأوضحت في بيان لها أنه 

واللحوم بالقطع  0803.10.10.00فاكهة املوز الطازج بالتعريفة الجمركية الفرعية املتعاملين االقتصاديين أن سلعتي 

بالتعريفة الجمركية الفرعية  -لحوم واحشاء صالحة لالستهالك-للتعريف الجمركي  02املعرفة بعنوان الفصل 

 .”، ال تخضع لنظام الحصص أو رخص االستيراد0803.90.10.00

، 2018عمليات استيراد لبعض السلع التي تخضع ملعايير تأطير خاصة منذ مطلع سنة  يأتي هذا في إطار تنظيم“وأضافت 

ومن اجل ضمان استقرار تموين السوق الوطنية و مكافحة املضاربة واالحتكار ورفع االسعار، وإضفاء الشفافية 

 .”والتنافسية في املعامالت التجارية

 

 

 

 

 

 :عبد القادر بوعزقي

 الشروق أونالين()مليار دوالر  30لجزائر تفوق قيمة اإلنتاج الفالحي با

قال وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، األحد، بأن الحكومة تولي أهمية كبرى لتطوير القطاع الفالحي 

 والرفع من قيمة اإلنتاج، وهو ما ترجمته األغلفة املالية املخصصة للقطاع منذ سنوات. وأوضح عبد القادر بوعزقي في

كلمة له، لدى إشرافه باملسيلة على اختتام اليوم الدراس ي حول السقي واقتصاد املياه، بأن الحكومة أولت اهتماما 

للري الفالحي الذي يعد من األولويات في قطاع الفالحي من خالل البرنامج الوطني للتنمية الفالحية، هذا األخير جعل 

ن الوصول إلى األهداف املسطرة بغية رفع قيمة اإلنتاج وتطوير حسب الوزير من السقي أهمية كبرى، حيث ال يمك

 .القطاع دون االهتمام بالسقي

ألف  300إلى مليون و 2000ألف هكتار سنة  350املتحدث أكد بأن املساحات املسقية شهدت تطورا وارتفاعا من 

 .ألف هكتار حاليا 800تصدة للمياه إلى ألف هكتار من املساحات املسقية بالطرق املق 575هكتار في الوقت الحالي، ومن 

وأضاف بوعزقي بأن الدولة خصصت أمواال طائلة وكذا آالف اآلبار وحجز كميات هائلة من املياه، تطورت من مليار متر 

ماليير متر، مؤكدا بأن الرهان الحقيقي في الوقت الحالي يتمثل في االستثمار وتوسيع املساحات للرفع  7مكعب إلى غاية 

مليار دينار من اإلنتاج الفالحي على املستوى  3215اإلنتاج وتحسين نوعيته، وهو ما مكن من تحقيق ما قيمته من 

 .مليار دوالر سنويا 30الوطني أي ما يعادل 

 

 

 
 

 

 



 

 16 

: تثمين الحفاظ على التحويالت االجتماعية وعدم فرض ضرائب  2019مشروع قانون املالية لـ 

 )واج(  جديدة

علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس املجلس، في   س األمة اليوم األحد، خالل جلسةشرع أعضاء مجل

حيث ثمن أغلب األعضاء املتدخلون التدابير التي جاء بها نص القانون السيما ما  2019املالية ل  مناقشة نص قانون 

 جديدة.  يتعلق بالحفاظ على التحويالت االجتماعية وعدم فرض ضرائب

ل الجلسة التي حضرها وزير املالية عبد الرحمان راوية إلى جانب عدد من الوزراء، أعرب املتدخلون خالل الجلسة وخال

بها نص مشروع قانون املالية خصوصا الحفاظ على مستوى التحويالت   الصباحية عن ارتياحهم لإلجراءات التي جاء

 االجتماعية وعدم تضمنه ألي رسم أو ضريبة جديدة.

عضو املجلس أحمد بوزيان ) الثلث الرئاس ي( "الرؤية االجتماعية التي يكرسها النص الذي لم يأت بضرائب جديدة وحيا 

  رغم األزمة املالية" لكنه حذر من مواصلة

اعتماد ميزانية الدولة بشكل مفرط على الجباية النفطية كما طالب بمراجعة أجور الطبقة املتوسطة في ظل ارتفاع 

 داعيا من جهة أخرى الى محاربة األسواق املوازية .  الكأسعار االسته

ملبلغ التحويالت االجتماعية الذي   أما عبد القادر مولخلوة )التجمع الوطني الديمقراطي( فعبر عن "ارتياح كبير"

 تساءللكنه شدد على ضرورة تحقيق توزيع عادل لهذه التحويالت. و   مليار دج( 1700)أكثر من  2019خصصته ميزانية 

 نتائج التمويل غير التقليدي مطالبا بأرقام دقيقة عن تطبيق هذه االلية.  نفس البرملاني عن

، فأشار إلى ضرورة أن تنعكس النفقات 2019أما عبد القادر شنيني )الثلث الرئاس ي(ي الذي عبر عن "رضاه" بميزانية 

ارات الدوالرات خالل السنوات املاضية لكننا لم قائال: "أنفقنا ملي  العمومية الضخمة على انخفاض نسبة البطالة

 نقطة" داعيا بدوره الى التحكم في االقتصاد املوازي و تحقيق العدالة الجبائية. 1ر2سوى ب  نخفض البطالة 

 كما اعتبر عبد القادر بن سالم )الثلث الرئاس ي( بدوره الغش الضريبي ظاهرة مقلقة للخزينة أكثر فأكثر.

د الوهاب بن زعيم )حر( استغرابه من اإلبقاء على نفقات التسيير مرتفعة رغم األزمة املالية معتبرا أنه باملقابل أبدى عب

 باملئة على أقل تقدير لتتمكن الدولة من تدارك احتياطات الصرف". 20ب  2019"كان ينبغي تقليص ميزانية 

لصباحية للنقاش حول االنشغاالت ذات الذي تدخلوا خالل الجلسة ا 14مع هذا، تمحورت جل مداخالت النواب ال

 الطابع املحلي.

تندرج  2019وفي تقريرها التمهيدي حول نص القانوني اعتبرت لجنة الشؤون االقتصادية و املالية باملجلس أن ميزانية 

لخزينة دون االنهج املتصل بالتحكم في االنفاق العام بهدف االستدامة املالية للحد من التوتر على   في إطار "استمرارية

 املساس بالدعم االجتماعي الذي يبقى مركزيا في سياسة الدولة تجاه املواطن".

وأضافت بأن النص يضبط اطاره املرجعي دون إغفال التحديات الكامنة ومواجهتها بخطى محسوبة باعتماد املوارد 

ء د نشاط املحروقات و العمل على إرسااملتاحة فضال عن مجابهة الضغط امليزانيات، و مختلف العوائق املنبثقة عن ركو 

 شروط تعافي االقتصاد الوطني و تحقيق األهداف املسطرة.

وأشادت اللجنة بكون النص "ال ينغلق على نفسه بل يتفتح على معطيات وتوقعات ويحتكم الى رسم معامله تبعا 

   لعاملية".الهيئات االقتصادية ا  للتنبؤات الكمية و تقريبات الخبراء كتلك الصادرة عن

مداخلة أخرى ليتم  24مساء اليوم بعرض  2019وتتواصل مناقشة أعضاء الغرفة العليا للبرملان لنص قانون املالية 

  غدا االثنين االستماع لرد وزير املالية على

 انشغاالت البرملانيين. و سيصوت املجلس على نص القانون األربعاء القادم.
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 تعاون وشراكة
 

ل 
ّ
 ماليين طن ومداخيله مليارا دوالر 10عامل.. ينتج  آالف 4يشغ

 )الشروق أونالين(إلنتاج الفوسفات بتبسة ينطلق بشراكة صينية ” مشروع القرن “

يتم عقد شراكة جزائرية صينية، االثنين، بحضور وفد حكومي، برئاسة أحمد أويحيى، الوزير األول لإلشراف، على 

إنتاج مادة الفوسفات، باملنطقة الحدودية، بالد الحدبة، شرق بئر العاتر، بجنوب االنطالقة الفعلية، ملشروع استغالل و 

ماليين طنا سنويا، 10ماليير دوالر، حيث سيمكن من إنتاج  6والية تبسة، وقد خصص لهذا املشروع الضخم أكثر من 

تجة زائر بقائمة أكبر الدول املنمما سيسمح كمرحلة أولية، بتحقيق االكتفاء الذاتي في األسمدة الزراعية، والتحاق الج

 .للفوسفات عامليا

كيلومتر جنوب تبسة، وهو أحد أكبر الحقول في إفريقيا، وال يبعد  120ويقع الحقل املنجمي، بالد الحدبة، على مسافة 

الحق، م 4كيلومترا شرقا، والذي ينتج حاليا نحو مليون طن سنويا، وسيمتد املشروع إلى  20عن حقل جبل العنق، إال بـ

 .ماليين طن سنويا 10عبر لعوينات، الكباريت، قاملة، وعنابة، وهذا ما سيمكنه من رفع قدرته اإلنتاجية إلى 

كما أن هذا املشروع الضخم، الذي انتظره السكان لعدة سنوات، خاصة بعد زيارة املدير العام ملؤسسة سوناطراك، 

دبة، بأن سوناطراك دخلت في شراكة استغالل معامل عبد املومن ولد قدور، قبل سنة، والذي أكد بحقل الح

الفوسفات، بالتعاون مع مجمع املناجم وشركة صينية، بعد دراسة أكدت أن املشروع، سيحقق أرباحا تتراوح ما بين 

مليار دوالر، وسيسمح من تسويق الفوسفات محليا وأيضا إلى األسواق العاملية، من خالل استخراج نحو  2و 1.5

ماليين طن سنويا من األسمدة  4طن سنويا من حمض الفوسفور، ومثله تقريبا من مادة األمونياك، ومليون 1,5

الفوسفاتية واألزوتية، وهو ما سيغلق الباب أوال في وجه املستوردين ملادة تملك الجزائر احتياطيا يبقى لعقود من 

 .األزمان، قدرها الخبراء بماليير األطنان

هذه املادة في السوق املحلي، سترفع من مؤشر اإلنتاج الفالحي، وتوفر آالف مناصب وحسب مختصين، فإن توفر 

الشغل، مثل ما أشار إليه والي الوالية كذلك، السيد موالتي عطا هلل، وأن هذه بشرى أخرى للجزائر، خاصة أن املشروع 

اطق الحدودية، التي يشتكي آالف منصب شغل، ما سيقلل من الحركات االحتجاجية خاصة باملن 4سيشغل أكثر من 

باملائة من األرباح مقابل شحن املادة من امليناء، كما أن هذا  5شبابها من البطالة، وستستفيد والية عنابة، من نسبة 

 .املشروع سيقفز بالجزائر إلى مصاف الدول الكبرى في إنتاج الفوسفات، ويساهم في تقليص التبعية للبترول

 
 

 

 )واج(ع االيطالي ايني يوقعان عدة اتفاقات تعاون طاقة: سوناطراك واملجم

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك واملجمع االيطالي ايني يوم السبت بالجزائر العاصمة على عدة اتفاقات 

د يدين عبعلى التوالي الس  سيما في مجال الطاقات املتجددة سيما بحضور الرئيسين املديرين العامين للشركتين  تعاون 

 اللجنة املديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد املحروقات ارزقي حسيني.  املؤمن ولد قدور و كالوديو ديسكالزي و كذا رئيس

و يتعلق العقد االول بين سوناطراك و ايني بمجال التعاون العلمي من اجل انجاز مخبر شمس ي ذكي بئر الرباع شمال 

 )ورقلة(.
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ر على تجسيد مشروع البحث و التطوي  لشروط و الكيفيات التي يتفق من خاللها الطرفانويهدف هذا العقد الى تحديد ا

و/او تطبيقات مبتكرة من اجل االستعمال في منشات النفط و   من اجل انجاز مخبر شمس ي ذكي وكذا تحديد حلول 

 بئر الرباع شمال.  الغاز على مستوى منشات

قوة املوجودة و محطة الطاقة الشمسية ب  بمنطقة عملياتية بجوار املنشات أما الهدف املبتغى فيتمثل في انجاز املخبر 

 شمال من اجل االستفادة من التناغم مع العمليات الجارية.  ميغاواط على مستوى موقع بئر الرباع 10

عملية  فبيئة قاسية و كذلك تكلي  كما يتعلق االمر بتوفير مجموعة مبتكرة من منشات تجهيزات مراقبة الفعالية في

 سوناطراك و ايني.  تسيير وتطوير املخبر الى فريق مشترك بين

حث إنتاج الطاقة املتجددة و الب  أما التعاون بين الجانبين فسيسمح كذلك بضمان تكوين و تبادل للمعارف حول أنظمة

 و التطوير املشترك.

بتجسيد مخطط عمل يرمي الى تطوير   لقأما العقد الثاني املوقع باالحرف االولى من قبل مسؤولي املجمعين فيتع

 الطاقات املتجددة.

من مصالح سوناطراك  % 49للتنازل عن   كما وقعت سوناطراك و ايني و كذا وكالة ألنافت على مالحق لعقود استكشاف

تفاق في لفائدة مجمع ايني التي وقع بشانها ا 2و سيف فطيمة و اورهود   في املحيطات الثالثة للبحث وهي زملة العربي

 االخير بين سوناطراك و ايني.  اكتوبر 29

من قبل  % 49قبل سوناطراك و   من % 51سنة في حدود  25وسيتم تمويل عقود البحث و االستغالل التي تمتد على 

 ايني.

برنامج استكشاف باستثمار يفوق   ايني انجاز برنامج اول لالشغال يتضمن -في هذا الصدد تعتزم جمعية سوناطراك 

 االهتزازي ثالثي االبعاد. 18من النشاط 2كلم  2600مليون دوالر من اجل انجاز حفر خمسة ابار و اقتناء و معالجة  80

دوالر النجاز محطة ضغط وخط تصريف   ( مليار1كما سيتم وضع برنامج اشغال تطوير املرحلة االولى املقدر بواحد )

 ر املنتجة للزيت و شبكة لجمع ابار املنتجة للغاز و ربطها بخط للغاز.أبا  بئرا للتطوير و شبكة جمع 18املكثفات و حفر 

 من الغاز الجاف. 3مليار عادي م  14مليون طن يساوي بترول منها  145وستسمح برامج التطوير ببلوغ انتاج يقدر ب

اما املحيط  2012" قد وقع بين النافت و سوناطراك في 2للتذكير ان عقد البحث و االستغالل في محيط "اورهود 

 .2015لسوناطراك في   التعاقدي "زملة العربي" فقد منحته النافت

 سوناطراك في يوليو األخير.  أما عقد البحث و االستغالل في محيط "سيف فطيمة" فقد وقع بين النافت و

تعلق بتطوير الطاقات مذكرة تفاهم ت  على 2017كما تجدر االشارة الى ان الجانبين قد وقعا باالحرف االولى في ديسمبر 

 املتجددة.

الشمسية و انجاز دراسة الجدوى بعد   وتهدف مذكرة التفاهم الى تحيد املواقع الرئيسية النجاز وحدات انتاج الطاقة

 املشاريع املحددة.  اختيار املواقع و اعداد نموذج اعمال لتطوير

 االهمية التي يوليها اليوم الشركاء  التوقيع علىوقد اكد الرئيس املدير العام لسوناطراك في تدخله بمناسبة حفل 

 سوناطراك خاصة.  االجانب سيما ايني للجزائر و ملجمع

تراهن كثيرا على الشراكة االجنبية اال   2030وأشار في هذا الخصوص الى ان سوناطراك و في اطار استراتيجيتها الفاق 

 ينتظر التجسيد في الداخل.يبقى الكثير   انه و رغم التقدم املحقق في هذا اإلطار

سوناطراك التي اصبحت في رايه   اما الرئيس املدير العام ملجمع ايني فقد اكد من جانبه على التقدم الذي حققته

 مؤسسة "تنافسية" و "فعالة".
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 تجارة 
 بنك الجزائر يكشف أرقاما مخيفة حول الكتلة املالية

)الشروق أونالين(تهم ملواجهة الطوارئ ألف مليار في بيو  42” يكّدسون “جزائريون   

 إجراءات مستعجلة الستقطاب السيولة النقدية املتداولة خارج البنوك

 "و"االدخار السّري" ُينعش "التراباندو اإلسالمية.ارتفاع أصول البنوك 

باملائة من إجمالي  31يحص ي بنك الجزائر نسبة االدخار الوطني في شكل نقود ورقية متداولة خارج القنوات البنكية، بـ

مليار دينار أي  428الكتلة النقدية أو ما يعرف بالسيولة املالية املتداولة في الجزائر، وتترجم هذه النسبة رقما يقدر بـ

مليار دينار، في وقت ستعتمد املنظومة  1380.6مليار سنتيم، من إجمالي السيولة النقدية اإلجمالية واملقدرة بـ 42800

ائر األسابيع القادمة نظاما جديدا يحدد كيفيات التمويل التشاركي، كخطوة جديدة الستقطاب املوارد البنكية في الجز 

 .املدخرة خارج البنوك

كشف مدير القرض والتنظيم البنكي ببنك الجزائر محمد لحبيب قوبي، نسبة جديدة عن األموال املدخرة في شكل 

لتقى الجزائري األول للتأمين واملالية اإلسالميين عن نسبة ادخار نقدي نقود ورقية، إذ تحدث خالل مداخلة ألقاها في امل

باملائة، وهي الحصة التي وصفها بالعالية والتي تستدعي بذل املزيد من الجهود الستقطاب  31خارج البنوك وصلت إلى 

ري منه، خاصة بعد هذه املوارد نحو البنوك قصد تعزيز قدراتها على تمويل النشاط االقتصادي،السيما االستثما

انسحاب الخزينة العمومية من عمليات تمويل املشاريع بما فيها املشاريع العمومية وتفويض املهمة بصفة حصرية 

 .للسوق املالية املعنية حسب االقتصاديات العاملية بهذه املهمة

 428مليار دينار أي  428تمثل بوزارة املالية أنها ” الشروق“النسبة التي كشف عنها ممثل بنك الجزائر أكدت مصادر 

ألف مليار سنتيم، على اعتبار أن الكتلة النقدية وصلت نهاية السنة املاضية أي في أعقاب اعتماد التمويل غير التقليدي 

فاملعطيات والحقائق التي تضمنها  ”الشروق“مليار دينار، وحسب مصادر  1380.6وعملية طبع أوراق نقدية إلى حدود 

ائر املتعلقة بضعف املوارد البنكية التقليدية أجبرت بنك الجزائر على اللجوء الى جمع املوارد عن طريق تقرير بنك الجز 

 .تنويع وتكييف منتجات االدخار والتمويل لتلبية حاجيات كل الفئات سواء تعلق األمر باملتعاملين أواملواطنين

القرض والنقد البحث عن حلول ملشكل اإلدخار هذه الضرورة االستراتيجية أكدت مصادرنا أنها حتمت على مجلس 

نوفمبر الجاري، أنه سيتم قريبا نشر نظام جديد  4خارج القنوات الرسمية واألموال املتداولة خارج هذا املسار، وتقرر في 

 .في الجريدة الرسمية يحدد القواعد املتعلقة بمنتجات التمويل التشاركي

بدقة وكيفيات ممارستها مع الفصل التام بينها وبين النشاطات البنكية هذا النظام يتضمن تعريف هذه املنتجات 

التقليدية، غير أن هذا النص الجديد الذي أعده بنك الجزائر ال يسمح بالقيام بجميع العمليات البنكية التشاركية على 

ل املزيد ا بنك الجزائر بذغرار عمليات السوق املفتوحة وعمليات السوق بين بنكية وهو ما يفرض على السلطات بما فيه
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 .من الجهود لطرح نصوص تنظيمية جديدة الستكمال الترسانة القانونية وتأطير جل أنشطة التمويل التشاركي

وفي السياق، تم االتفاق على املنهجية املقترحة من قبل بنك الجزائر والتي تقوم على مبادئ التشاور في إعداد النصوص 

 .جميع الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيينوالتدرج في تطبيقها وإشراك 

واعتبر املسؤول بالبنك املركزي، أن إنشاء إطار تنظيمي ومحاسبي متكامل يغطي هذا نشاط هو عملية مستمرة في الزمن 

تتطلب نفسا طويال وتستدعي الكثير من الجهود والصبر واملثابرة، مشيرا إلى أن نجاح مشروع التمويل التشاركي يرتكز 

 .ا على نجاعة طاقم من املؤهلين واملتكونين بصورة كافيةأيض

وبعيدا عن أرقام بنك الجزائر وسلسلة الحلول التي لم تثبت نجاعتها إلى حد الساعة في عالج داء األموال املتداولة خارج 

إذ  من املنتجات القنوات الرسمية، أشار خالل أشغال امللتقي عدد من ممثلي البنوك إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع

مليار دج  270إلى  -وهما البنكان اإلسالميان الوحيدان النشاطان في الجزائر-” السالم”و” البركة“ارتفعت أصول بنكي 

 .مليار دج على التوالي 100و

وبخصوص التأمين التكافلي، أشار مدير شركة سالمة للتأمينات محمد بن عربية وهي الشركة الوحيدة التي تنشط في 

املجال بالجزائر إلى نقص األدوات القانونية التي تسمح بنموه ونجاحه إذ يتم تأطيره حاليا من خالل القوانين  هذا

 .املوجهة للتأمينات التقليدية

باملائة من أصولها  50واشتكى بن عربية من كون النصوص الحالية تفرض على شركته كباقي شركات التأمين استثمار 

وهو ما يدفع إلى حسم  -في ظل غياب صكوك اسالمية-هذه األخيرة غير مطابقة للشريعة  في سندات الخزينة مع أن

 .مردود هذه االستثمارات من نتائج الشركة

  
 

 

 

 )واج(وزارة التجارة: استيراد املوز واللحوم املجزئة ال يخضع لنظام الحصص أو رخص االستيراد 

ن سلعتي املوز الطازج و الحوم املجزئة ال تخضع لنظام الحصص وال أعلنت وزارة التجارة في بيان لها اليوم األحد، أ

  لرخص االستيراد.

يين ان كافة املتعاملين االقتصاد  وفي سياق اإلجراءات الجديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع و السلع، تعلم الوزارة 

و اللحوم بالقطع املعرفة بعنوان  0803.10.10.00الجمركية الفرعية   سلعتي فاكهة املوز الطازج بالتعريفة

، ال 0803.90.10.00  بالتعريفة الجمركية الفرعية -لحوم و احشاء صالحة لالستهالك-للتعريف الجمركي   02  الفصل

  تخضع لنظام الحصص أو رخص االستيراد، يضيف البيان.

، و من 2018ر خاصة منذ مطلع سنة يأتي هذا في إطار تنظيم عمليات استيراد لبعض السلع التي تخضع ملعايير تأطي

املضاربة و االحتكار و رفع االسعار، و إضفاء الشفافية والتنافسية   اجل ضمان استقرار تموين السوق الوطنية و مكافحة

 املعامالت التجارية، يضيف نفس املصدر.  في
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