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االفتتاحية
حداد ينتزع ترخيص النقابة وينتخب رئيسا لألفسيو مجددا ويخاطب ربراب:
كلنا جزائريون وال أفضلية ألحد ..يجب التحلي بالحكمة !(الشروق أونالين)
رفض رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد ،املعاد انتخابه ،السبت ،على رأس أكبر تجمع لرجال املال واألعمال في
الجزائر ،التعليق على التصريحات التي أدلى بها رجل األعمال وصاحب مجمع سيفيتال ،يسعد ربراب حينما اشتكى من
العراقيل التي يواجهها في الجزائر ،مكتفيا بالقول “يجب أن تتمتع بالحكمة والرزانة ،والبحث عن حلول بهدوء ،ففي
النهاية كلنا جزائريين ول يوجد من هو أحسن من اآلخر”.
وقال حداد خالل ندوة صحفية عقدها ،السبت ،بمقر املنتدى الجديد بباب الزوار ،والذي وضع حجر أساسه مباشرة
بعد إعادة انتخابه لعهدة ثانية على رأس األفسيو ،في رد على سؤال حول التصريحات األخيرة للملياردير ربراب “كلنا
جزائريين وسواسية ول أحد بإمكانه أن يأخذ حق اآلخر” ،مضيفا “نحن في األفسيو أناس واعيون وعقالء ،لسنا همجيين،
علينا انتهاج سياسة الحوار إليجاد الحلول” ،وذهب للقول “اسألوني عن األفسيو وأعضاءه ول تسألوني عن رأيي في
البقية””.
وكشف رئيس منتدى رؤساء املؤسسات عن تلقيه الدعم من كافة رجال املال واألعمال في املنتدى ،وهو األمر الذي قال
إنه يفرحه ويسعده ،فيما أعلن عن اإلفراج عن نقابة املنتدى خالل  10ايام إلى  15يوما كاقص ى حد ،وهذا بعد حيازتهم
رسميا على ترخيص وزاره العمل والشغل والضمان الجتماعي خالل أسبوع من اليوم ،مشيرا إلى أن العديد من التغييرات
ستنتج تبعا لذلك ،حيث سيتم سحب اعتماد الجمعية من وزارة الداخلية والجماعات املحلية ،وانتزاع وصل النقابة
من وزارة العمل ،وبناء على ذلك سيكتس ي األفسيو صالحيات إضافية على غرار منظمات الباترونا الرائدة عامليا ،وذكر
حداد في هذا اإلطار منظمة امليديف الفرنس ي ،فيما ذهب أبعد من ذلك مصرحا “من قبل كنا نحضر الثالثية كمدعوين،
أما اليوم فسنحضرها كطرف يجلس الى طاولة الحوار”.
وعاد حداد للحديث عن انجازاته على رأس األفسيو خالل األربع سنوات املاضية رفقة نوابه ،مشددا نصبنا مندوبين
ولئيين ومسؤولين عن املنتدى بكافة بقاع العالم “أما اليوم ،فأنتم الوحيدون القادرون على تقييم أدائنا” ،يقول حداد،
متوقعا دخول اعضاء جدد للتنظيم الذي يضم اليوم  4000منخرط و 7آلف مؤسسة ،وينام على رأسمال يعادل 40
مليار دولر ،كما يوظف األفسيو  400ألف جزائري وهو رقم معتبر.
وحضر الجمعية العامة املنظمة بقاعة علي معاش ي بقصر املعارض امس كافة أعضاء املكتب الوطني وكبار رجال األعمال
على غرار بن حمادي عن مجمع كوندور وحسناوي سفيان ملجمع نيسان وجمال شلغوم ،وحكيم السوفي وغيرهم من
نواب الرئيس ،كما تلقى حداد دعم األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين عبد املجيد سيدي السعيد الذي
حضر وأكد دعم “ليجيتيا” لحداد وتنظيم “األفسيو”.

تتكفل بإنجازه شركة " قايا " املعروفة
إعطاء إشارة بناء مقر جديد ضخم لألفسيو (الوسط)
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أعطى أمس رئيس منتدى رجال األعمال علي حداد بالعاصمة إشارة انطالق انجاز املقر الجديد لألفسيو  ،وهو املقر
الضخم الذي يتربع على مساحة أكثر 2600م مربع  ،والذي ستتكفل بإنجازه الشركة ذات الحقوق الجزائرية " قايا "
املعروفة بإنجاز هذه املباني من هذا النوع .
ويتضمن املقر الجديد لألفسيو الذي تم أمس وضع حجر بداية انجازه بمنطقة باب الزوار بالقرب من فندقي ايبيس و
الهيلتون 11 ،طابق  ،إضافة إلى 4طوابق تحت أرضية  ،حيث سيخصص الطابق األعلى الى مكتب رئيس املنتدى  ،و
اإلدارة ومجلس اإلدارة .
كما سيحتوي هذا املقر الجديد على العديد من املكاتب  ،إضافة إلى قاعة كبيرة للمؤتمرات  ،حيث قدرت مساحة
الطوابق ب1029م ،2وقرابة 1000مربع للطوابق السفلية ومرآب السيارات  ،وسيحتوي هذا املقر الجديد الذي رصد
له مبلغ انجاز ب2مليار و 200مليون دينار جزائري  ،على مطعم  ،و كذلك مشتله خاصة باملؤسسة الصغيرة  ،حيث
ستخصص لهم مكاتب  ،كما سيكون املدخل الرئيس ي للمقر مقتبس من هندسة مدينة الجزائر العاصمة  ،لسيما ما
تعلق باألقواس .
أشغال املقر ستكون 18شهر بالنسبة لألشغال الكبرى  ،فيما تمتد مدة اإلنجاز كاملة 30شهر  ،حيث سيتم انجازه من
طرف مؤسسة األشغال " قايا " و التي هي شركة جزائرية 100باملئة و تحتوي على سواعد صينية  ،وهي الشركة املعروفة
بانجازاتها للعديد من املشاريع في هذا املستوى  ،لسيما في الجانب الصناعي و السكنات و العمارات الضخمة مثلما هو
في وهران وعدة مدن جزائرية  .فكان من بين منجزات شركة " قايا " مصنع سيارات سوفاك بغليزان  ،مصنع تركيب
السيارات كيا بباتنة  ،والعديد من مشاريع الترقية العقارية  ،إضافة إلى عدة مشاريع سكنية التي تتجاوز ال1000مسكن
 ،حيث تعدى عدد سكناتها املنجزة فالجزائر 25ألف مسكن .
وقد أعتبر نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات بايري أن هذا املقر الجديد هو دفع جديد ملتعاملي و شركاء املنتدى ،
وبمثابة اللتزام مع املنتسبين للمنتدى  ،وسيكون فضاءا أوسع ملواجهة مختلف التحديات  ،كما اعتبر بايري أن اختيار
شركة " قايا " إلنجاز هذا املشروع جاء بعد عرض مناقصة وطنية  ،فازت بها هذه الشركة التي تتمتع بسمعة وكفاءة
في النجاز  ،وهي شركة جزائرية بحقوق جزائرية .
كما اعتبر بايري أن انجاز هذا املقر  ،هو بأموال مختلف أعضاء األفسيو  ،مضيفا مثل ما ذهب إليه علي حداد أن هذا
املقر الجديد هو لتشجيع و إعطاء دفع ملتعاملي األفسيو ومختلف شركائه.

الجزائر – انتخاب علي حداد على رأس االفسيو للمرة الثانية(تي آس آ)
تم اليوم إعادة انتخاب علي حداد ،على رأس منتدى رؤساء املؤسسات ،للمرة الثانية على التوالي من طرف الجمعية
العامة العادية اإلنتخابية لفسيو.
ودعا رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد جميع الحاضرين بالتوجه نحو املقر الجديد الخاص بمنتدى رؤساء
املؤسسات الواقع بالدار البيضاء.
وعلى حداد ،البالغ من العمر  53عاما ،هو املؤسس واملالك ملجمع  ETRHBلالشغال العامة ،وتم انتخابه ألول مرة لرئاسة
الفسيو في  27نوفمبر .2014
وقد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي مراد زمالي في افتتاح هذه الجمعية العامة أنه سيتم عقد اجتماع
األسبوع املقبل في مقر إدارته إلنهاء اإلجراءات املتعلقة بطلب تحويل الفسيو الى نقابة.
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إعادة انتخاب علي حداد على رأس منتدى رؤساء املؤسسات (الجمهورية)
تم أمس بالجزائر العاصمة إعادة انتخاب علي حداد على رأس منتدى رؤساء املؤسسات بعد التصويت عليه خالل
جمعية عامة انتخابية نظمها املنتدى .
و تم انتخاب السيد حداد و هو املترشح الوحيد خالل جلسة انتخابية نظمت بقصر املعارض (الصنوبر البحري) .و
يرأس علي حداد مجمع األشغال العمومية و الري و البناء (أو.تي.أر.أش.بي ).
و يضم منتدى رؤساء املؤسسات و هو جمعية ذات طابع اقتصادي انشئت في أكتوبر من سنة 2000ي حوالي 4.000
رئيس مؤسسة يمثلون أكثر من  7.000شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق  4.000مليار دج حسب األرقام التي
قدمها املنتدى .

مترشح وحيد في الجمعية العامة
تجديد الثقة في حداد على رأس منتدى املؤسسات (الشعب)
تم ،أمس ،بالجزائر العاصمة ،إعادة انتخاب علي حداد ،على رأس منتدى رؤساء املؤسسات بعد التصويت عليه خالل
جمعية عامة انتخابية نظمها املنتدى.
وتم انتخاب حداد وهو املترشح الوحيد خالل جلسة انتخابية نظمت بقصر املعارض (الصنوبر البحري) .ويرأس علي
حداد مجمع األشغال العمومية والري والبناء (أو.تي.أر.أش.بي).
ويضم منتدى رؤساء املؤسسات وهو جمعية ذات طابع اقتصادي أنشئت في أكتوبر من سنة  ،2000حوالي  4.000رئيس
مؤسسة يمثلون أكثر من  7.000شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق  4.000مليار دج حسب األرقام التي قدمها
املنتدى.
وتحتل العديد من شركات املنتدى مرتبة رائدة في فروع نشاطها .ومن أهم القطاعات التي تغطيها شركات املنتدى (18
قطاعا من بين  22قطاعا مدرجا ضمن التصنيف الوطني) قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات
الكهربائية واإللكترونية وامليكانيكية والصيدلنية وصناعة الورق والتغليف والخشب واألشغال العمومية والبناء وكذا
التوزيع الواسع النطاق.

فيما دعا سيدي السعيد إلى رفع العراقيل عن االستثمار
حداد يعرض أموال الخواص على الحكومة(النصر)

ّدد أعضاء الجمعية العامة ملنتدى رؤساء املؤسسات ،أمس ،الثقة في علي حداد كرئيس ألكبر تنظيم ألرباب العمل في
الجزائر لعهدة ثانية ،وبعد حصوله على تزكية أرباب العمل ،دعا علي حداد ،الحكومة لرفع العراقيل التي تعيق
الستثمارات ،وقال بأن« " الفسيو" ل يريد مزايا ول امتيازات بل تطبيق القانون» ،مبديا استعداد الخواص للمساهمة
في تمويل انجاز املشاريع العمومية.
انتخب علي حداد رئيسا ملنتدى رؤساء املؤسسات لعهدة ثانية ،حيث زكى  ،مندوبو الجمعية النتخابية ملنتدى رؤساء
املؤسسات  ،علي حداد  ،لعهدة ثانية على رأس املنتدى الذي يضم أهم رجال األعمال في الجزائر .وصوت املندوبون
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برفع األيدي خالل الجمعية النتخابية التي انعقدت بقصر املعارض صافاكس بالعاصمة ،لصالح علي حداد كمرشح
وحيد لرئاسة املنتدى لعهدة جديدة.
ومباشرة بعد انتخابه ،أكد علي حداد ،بأنه عمل رفقة األعضاء اآلخرين  ،طيلة األربع سنوات املاضية  ،حتى يصبح
للمنتدى صوت في السياسة القتصادية .وقد مكنته األنشطة التي قام بها على مدى السنوات األربع املاضية  ،من
وضع واآلليات واألساليب التي مكنته من أن يكون حاضرا  ،وأن يكون لها صوت قوي في السياسة القتصادية .وقال
إن «األفسيو» وضع أسسا متينة خالل الفترة املمتدة من  ،2018-2014بحيث زاد عدد أعضائه من أقل من  400إلى
ما يقرب  4000من رؤساء الشركات  ،بمختلف القطاعات .كما عزز انتشاره في املناطق القتصادية  ،ومن السلطات
املحلية  ،على وجه الخصوص.
وتطرق حداد ،إلى النجازات املحققة في السنوات املاضية ،حيث قال بأن املنتدى حقق مكتسبات كبيرة ونجح في توسيع
قاعدته  ،كما تدعمت مكانته ومصداقيته داخليا و خارجيا  ،مشيرا إلى النتقادات التي تعرض لها «الفسيو» ،حين
خاطب املشاركين في الجمعية العامة قائال «كنتم شهودا على العداء الذي واجهناه من األطراف الرافضين للتغيير ورغم
ذلك حافظنا على الهدوء والرزانة»  ،وقال بأن املنتدى دافع عن التوجهات السليمة للبالد والتي تضمنها برنامج الرئيس
بوتفليقة.
وأكد حداد بأن «الفسيو» يتحمل مسؤولياته وينخرط في مسعى التحول القتصادي  ،عبر اقتراحات براغماتية لتصحيح
الختاللت  ،داعيا جميع أعضاء املنتدى إلى التجند  ،وفي رد على منتقديه  ،قال حداد أن املنتدى ليس ملكا ألحد ،ل
لرئيسه ول ملكتبه التنفيذي ،مشددا على ضرورة أن يتأقلم املنتدى ليكون في مستوى التحديات التي تواجهها البالد.
وبغية مواجهة تلك التحديات ،أعلن حداد توسيع تشكيلة املجلس التنفيذي ،وتشكيلة املكتب لالستجابة لتحديات
املرحلة املقبلة ،حيث تقرر إنشاء منصب نائب رئيس مكلف بملف تطوير و عصرنة املنتدى وآليات عمله  ،مضيفا أنه
سيطلب من أعضاء املكتب تحديد خطة عمل واألهداف املتوخاة خالل األربع سنوات املقبلة ،على أن يقدم املعنيون
سنويا حصيلة أعمالهم أمام الجمعية العامة ،كما تقرر توسيع صالحيات املندوبيات الولئية لدعم قدراتهم على التكفل
بانشغالت املتعاملين.
 3أولويات ضمن أجندة املنتدى
وحدد رئيس الفسيو 3 ،أولويات على رأس أجندته ،منها انجاز مقر جديد للمنتدى ،بحيث تم أمس رسميا وضع حجر
األساس لالنطالق في األشغال بمنطقة باب الزوار ،إضافة إلى بناء مدرسة عليا للتجارة والتسيير لتكوين اإلطارات
والكوادر ،أما النقطة األخيرة فتتمثل في انجاز مدرسة للتكفل بـ  1000طفل من ذوي الحتياجات الخاصة.
ولم يخف على حداد ارتياحه ملا تحقق من انجازات خالل فترة وليته األولى  ،ومشاركة املنتدى في الحوار الجتماعي مع
الشركاء ،وقال بأن الجزائر تواجه تحديات كبيرة تتطلب تجند كل القوى الحية ودعم النسجام الجتماعي  ،واعتبر بأن
العقد القتصادي والجتماعي للنمو الذي يربط أطراف الثالثة  ،يعد اإلطار األمثل لتحقيق األهداف املسطرة ومواجهة
كل التحديات التي تقف في طريق تطوير القتصاد الجزائري.

تعزيز سياسة حماية املنتوج الوطني
وبرأي الرئيس املنتخب لالفسيو  ،فان الجزائر ل يمكنها الستمرار في النهج القتصادي الحالي الذي يعتمد في كثير من
جوانبه على الواردات ،في ظل شح املداخيل وتراجع احتياطي الصرف ،يقابله ارتفاع الطلب الداخلي ،وقال بأن الجزائر
بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتحقيق التحول في نموذجها القتصادي  ،مبديا دعمه للتدابير التي أقرتها الحكومة في هذا
املجال  ،داعيا السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير أكثر حمائية للمنتوج الوطني.
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وفي ما يتعلق بتمويل املشاريع العمومية ومشاريع البني التحتية ،دعا حداد إلى اعتماد نظام التمويل املشترك للمشاريع
 ،من خالل توسيع اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص  ،كآلية فعالة لتجاوز العراقيل املرتبطة بتمويل
املشاريع التي تطلقها الحكومة وخفض اللجوء املتواصل إلى خزينة الدولة لتمويل تلك املشاريع ،مع عقلنة الشروط
املرتبطة بتكاليف النجاز ومدة تجسيد تلك املشاريع  ،كما دعا إلى تعزيز دور املؤسسات املالية من خالل ميكانيزمات
جديدة للتمويل.
كما أبدى حداد دعمه لسياسة لمركزية القرار  ،والتي اقرها الرئيس بوتفليقة  ،والتي سيكون من أهدافها تحرير املبادرة
القتصادية وتطوير جاذبية املناطق  ،داعيا الحكومة إلى العمل على تحسين مناخ األعمال ورفع العراقيل التي تعيق
املستثمرين  ،كما رافع من أجل ترقية املقاولتية في أوساط الشباب  ،وقال بأن األفسيو ل يطلب امتيازات ول مزايا بل
يدعو لتوسيع اإلصالحات وتطبيق القانون على الجميع.
منتدى رؤساء املؤسسات ،جمعية ذات طابع اقتصادي أنشئت في أكتوبر من سنة  ،2000ويضم حوالي  4.000رئيس
مؤسسة يمثلون أكثر من  7.000شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق  4.000مليار دج ،حسب األرقام التي قدمها
املنتدى .وتحتل العديد من شركات املنتدى مرتبة رائدة في فروع نشاطها.

ّ
شدد على ضرورة مراجعة بعض القوانين االقتصادية
سيدي السعيد يدعو الحكومة لرفع العراقيل التي تعيق االستثمارات (النصر)
أكد األمين العام للمركزية النقابية  ،عبد املجيد سيدي السعيد  ،على ضرورة رفع العراقيل التي تعيق الستثمارات ،
داعيا الحكومة إلى إدخال تعديالت على النصوص القانونية التي تسير الفعل القتصادي والستثمار  ،وقال أنه من غير
املقبول أن يطلب من املستثمر خوض معارك إدارية تستمر لسنوات قبل تجسيد مشروعه  ،مضيفا بأن الجزائر تفقد
عشرات مناصب الشغل سنويا بسبب العراقيل التي تعطل تلك املشاريع.
اعتبر عبد املجيد سيدي السعيد ،عالقة الثقة بين الحكومة وشركائها القتصاديين و الجتماعيين  ،تعد بمثابة «حجر
الزاوية» لتحقيق التنمية ،في كلمته ،أمس ،لدى افتتاح أشغال الجمعية العادية النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات،
وقال سيدي السعيد ،بأن كل األطراف تدفعهم نفس الرغبة للتقدم على جميع األصعدة ل سيما في املجال القتصادي
الذي يعد أساس التطور الجتماعي.
وحث سيدي السعيد  ،أعضاء املنتدى  ،الذي يمثل ما يعادل  40مليار دولر  ،إلى مضاعفة حجم استثماراتهم  ،والخروج
نهائيا من التبعية لقطاع املحروقات الذي قال بأنه « ل يجب أن يظل شعارا أجوف بل حقيقة يساهم فيها أرباب العمل
« ،مضيفا بأن مداخيل املحروقات يتوجب أن تبقى كغنيمة حرب وليس أساس التنمية في البالد  ،مشيرا إلى التحديات
التي تواجهها البالد خاصة أمام التدابير الحماية التي وضعتها عديد الدول  ،داعيا كل املعنيين بإيجاد اآلليات الكفيلة
بدعم الستثمار.
وأكد سيدي السعيد  ،بأن مناخ الثقة القائم بين الحكومة والشركاء القتصاديين و الجتماعيين  ،يمكن أن يشكل
قاعدة للعمل من أجل رفع العراقيل التي تعيق الستثمارات  ،واعترف بوجود قوانين غير منسجمة تستوجب املراجعة
و التعديل  ،وقال األمين العام للمركزية النقابية «ل يمكن أن نطلب من املستثمر خوض معارك إدارية لعدة سنوات
قبل أن يجسد مشروعة على أرض الواقع»  ،واستطرد مضيفا  ،بأن هذا التأخر في تجسيد املشاريع الستثمارية يكبد
الجزائر خسائر من حيث مناصب الشغل التي ل ترى النور ويحرم بذلك العشرات من تحسين ظروفهم املعيشية ،
واعتبر سيدي السعيد أن مساعدة املستثمرين يعني املساهمة في خلق مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية
للمواطنين.
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وضم سيدي السعيد ،صوته إلى صوت أرباب العمل املطالبين بإصالحات اقتصادية ومراجعة اإلجراءات التي تضبط
مناخ األعمال  ،وأكد قائال «نتحدث بصوت واحد يجب مراجعة كل القوانين التي تضبط القتصاد»  ،محذرا بأن أي
تأخر في تجسيد هذا املسعى ستكون تكلفته غالية على القتصاد الوطني  ،وشدد على ضرورة استعادة الثقة في الفعل
الستثماري  ،داعيا املستثمرين الوطنيين إلى العمل على جلب املستثمرين األجانب  ،وقال بأن الشريك الجتماعي يضع
شروطا ثالثة لدعم املستثمرين ،ويتعلق األمر بخلق مناصب الشغل  ،تسديد الضرائب و تسديد الشتراكات لصندوق
الضمان الجتماعي
ّ
وأكد األمين العام لإلتحاد العام للعمال الجزائريين  ،أن الجزائر اليوم بحاجة لالستثمار  .مشيرا أن الستثمار هو كنز
للجزائر واألرقام التي تعرفها الجزائر في الستثمار ل تلبي الطموح.
و اعتبر سيدي السعيد بان بناء الجزائر ل يتم على أيدي األجانب  ،بل بسواعد املستثمرين الجزائريين  ،وقال بأن
الجزائر تتوفر على كل القدرات واملؤهالت املادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف  ،وأضاف قائال «ينقصنا ش يء واحد»
يتمثل حسب األمين العام للمركزية النقابية في تعزيز جاذبية القتصاد ورفع كل العراقيل التي تعيق الستثمار.

زمالي يثني على دور املنتدى في الحفاظ على السلم االجتماعي
اعتمــاد «األفسيو» كـأول نقــابــة ألربـاب العمـل قـريبـا(النصر)
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي ،مراد زمالي ،عن قرب منح العتماد ملنتدى رؤساء املؤسسات كنقابة
ألرباب العمل ،وكشف عن لقاء يعقد األسبوع املقبل لوضع أخر اللمسات على القرار وترسيم تحول «الفسيو» إلى نقابة
للباترونا ،منهيا بذلك الجدل الذي أثير حول هذا املطلب الذي تقدم به املنتدى قبل أشهر ،وقال زمالي بان القرار جاء
بعد الكثير من اللقاءات ،مشيدا بحرص املنتدى على احترام قوانين الجمهورية.
تعهد وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي ،مراد زمالي ،بمنح إعتماد ملنتدى رؤساء املؤسسات لتكون أول نقابة
ألرباب العمل في الجزائر .وكشف زمالي في كلمة ألقاها ،أمس ،خالل جلسة افتتاحية ألشغال الجمعية اإلنتخابية ملنتدى
رؤساء املؤسسات ،بقصر املعارض في العاصمة ،عن لقاء سيجمعه مع مسؤولي األفسيو إلنهاء العمل واستكمال النقاش
الذي فتح معهم منذ عدة أشهر قبل وضعهم لطلب اإلعتماد ،قائال“ :إن شاء هللا يكون لديكم اإلعتماد في أقرب وقت”.
وحرص زمالي ،على رفع اللبس بشان هذا امللف الذي أثار الكثير من الجدل ،وقال بان «الفسيو» أودع لدى مصالح
وزارته طلب العتماد كنقابة للباترونا ،مشيرا بان هذا املطلب كان محور عدة لقاءات بين الطرفين ،قبل التوصل إلى
املرحلة النهائية التي ستتوج بمنح العتماد قريبا .وتابع الوزير « ّ
أحيي روح اللتزام واحترام قوانين الجمهورية من طرف
املنتدى» ،مثمنا جهود األفسيو ودعمه لخلق مناصب الشغل.
وشدد وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي بأن تعزيز النمو القتصادي املورد للثورة و الرفاه لن يتأتى دون
توطيد السلم الجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها اإلجتماعيين  .وهو ما يتجلى من خالل لقاءات الثالثية
التي شكلت قاعدة تشاور بين الحكومة والشركاء القتصاديين و الجتماعيين  ،وأضاف قائال «نفتخر اليوم كون هذه
اآللية أصبحت مرجعا على الصعيد الدولي» .
وابدى زمالي ارتياحه للدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الجزائر  ،في خلق مناصب الشغل  ،وأكد املتحدث أن القطاع
الخاص واملؤسسات املنخرطة في «األفسيو» تشغل  400ألف منصب شغل  ،وتدفع اشتراكات لدى صندوق الضمان
الجتماعي تصل  138مليون دينار جزائري .وقال زمالي في هذا السياق إن الحكومة جعلت من أولياتها تعزيز املسؤولية
الجتماعية للمؤسسات مما يبقي املؤسسة اإلقتصادية في املساهمة في التنمية العامة.
وبحسب وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي  ،فان الحكومة تولي أهمية كبيرة لالقتراحات التي يبادر بها الشركاء
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للمساهمة في استتباب السلم الجتماعي وترقية الشغل ومحاربة البطالة وترقية النمو القتصادي ،مبديا استعداد
مصالحه للتعاون مع كل الشركاء في مجال ممارسة الحق النقابي وتطبيق تشريعات العمل.

هذا ما سيقوم به االفسيو لصالح الشركات بعد تحوله الى نقابة(تي آس آ)
كشف عضو املكتب التنفيذي ملنتدى رؤساء املؤسسات واملندوب الولئي للمنتدى في ولية برج بوعريريج حسين بن
حمادي  ،في تصريح لـ  TSAعربي  ،أن قرار وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي مراد زمالي بعقد اجتماع األسبوع
املقبل في مقر إدارته إلنهاء اإلجراءات املتعلقة بطلب تحويل “األفسيو “الى نقابة ،سيزيد من قوة املنتدى  ،مؤكدا أن
اعتماد الوصاية لنقابة “األفسيو “سيعزز تفاعلها مستقبال مع قرارات الحكومة املتعلقة بحل مشاكل املتعاملين
القتصاديين عبر وليات الوطن.
وأشار أن نقابة الفسيو ستكون الوسيط بين املؤسسات القتصادية املنخرطة فيها والحكومة لتبني متطلباتهم وايجاد
حلول ملشاكلهم  ،وتشجيعهم على تطوير استثماراتهم على مستوى وليات الوطن.
وأكد حسين بن حمادي ،أن منتدى رؤساء املؤسسات عرف طيلة األربع سنوات نموا كبيرا واصالحات عميقة عن طريق
لجان تسيير املنتدى ،حيث حمل هذا األخير العديد من القتراحات التي عادت بالفائدة على القتصاد الوطني  ،وأبدى
تفاؤله بما ستحمله هذه العهدة من إصالحات جديدة تتماش ى والنموذج القتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة ،
قصد تنويع القتصاد الجزائري من خالل تصدير مختلف املنتجات الجزائرية نحو األسواق الخارجية وخصوصا منها
األسواق الفريقية التي تحتاج ملختلف السلع الجزائرية  ،والبتعاد شيئا فشيئا عن الريع البترولي.
وأشار عضو املكتب التنفيذي ملنتدى رؤساء املؤسسات واملندوب الولئي للمنتدى في ولية برج بوعريريج حسين بن
حمادي  ،أنه توجد رهانات كبيرة في انتظار “األفسيو “ ،ونحن كأعضاء في املنتدى سنعمل كل ما بوسعنا لتقديم األفضل
لالقتصاد الوطني والتحسين من أدائه.

زمالي أثنى على املنتدى  ..الحكومة تعتمد االفسيو كنقابة(تس آس آ)
أعلن وزارة العمل والتشغيل والضمان الجتماعي ،مراد زمالي ،اليوم السبت  15ديسمبر ،أنه سيتم اعتماد الفسيو
كنقابة وطنية في األيام القادمة.
ونقلت الفسيو على صفحتها الرسمية على الفيسبوك على لسان زمالي قوله “سيتم اعتماد منتدى رؤساء املؤسسات
كنقابة في اليام القادمة” ،و اضاف ”ّ :
أحيي روح اللتزام واحترام قوانين الجمهورية من طرف املنتدى” ،وأضاف الوزير
“أثمن جهود املنتدى واجدد دعمنا ملنتداكم الذي اضحى حلقة رئيسية لخلق مناصب العمل”.
وانطلقت صباح اليوم السبت أشغال الجمعية العامة العادية النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات ،بحضور معالي وزير
العمل والتشغيل و الضمان الجتماعي ،مراد زمالي ،والمين العام لالتحاد العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين  ،عبد
املجيد سيدي سعيد وعدد كبير من الضيوف  ،وممثلوا منظمات ارباب العمل والجمعيات املهنية واعضاء املنتدى.
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ّبرر تحويل املنتدى إلى نقابة للمشاركة في الثالثية بشكل قانوني
علي حداد يخلف نفسه على رأس "أفسيو"(املحور)
انتخب مندوبو الجمعية النتخابية باألغلبية على علي حداد كرئيس للمنتدى لعهدة ثانية ،حيث حدد حداد ثالثة أوليات
في العهدة الجديدة على غرار النتقال إلى املقر الجديد الذي سيحتضن "أفسيو "بمنطقة العمال باب الزوار وايجاد مقر
ملدرسة التجارة و"املانجمت" املتخصصة في تكوين إطارات التسيير والقتصاد ،باإلضافة إلى انجاز مدرسة للتكفل بألف
طفل بذوي الحتياجات الخاصة.
زكى املندوبون الولئيون ملنتدى رؤساء املؤسسات املرشح الوحيد للرئاسيات علي حداد لعهدة جديدة ملدة أربعة سنوات
أخرى ،حيث أكد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد في كلمة له خالل أشغال الجمعية العامة النتخابية ملنتدى
رؤساء املؤسسات ،املنعقدة أمس بقصر املعارض – الصنوبر البحري ،بأن الجزائر مجبرة بالتحول القتصادي وترشيد
النفقات ،كما جدد دعم توجهات الحكومة ودعم سياسة الالمركزية وتحرير القتصاد.
وشدد حداد ،على تظافر الجهود من أجل مواكبة التطور والرقي ،مؤكدا ،على ضرورة الستفادة من  4سنوات املاضية
من أجل تدارك النقائص لتحقيق الستقرار القتصادي ،مضيفا خالل كلمة ألقاها عقب انتخابه لعهدة ثانية ،أنه
يجب دراسة الوضع الجتماعي والقتصادي للبالد.
وأوضح ،رئيس منتدى رؤساء املؤسسات ،أن "األفسيو" سيدعم جميع التدابير الحكومية ،لبناء اقتصاد متنوع ومزدهر،
مضيفا أن استخدام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ،بمجال تحقيق البنى التحتية يشكل وسيلة فعالة لتخفيف
القيود املفروضة على ميزانية الخزينة العمومية ،مشيرا إلى أن األفسيو وأعضاؤه ،عملوا بشكل مكثف خالل هذه الفترة،
حيث مكنته األنشطة التي قام بها على مدى السنوات األربع املاضية ،من وضع واآلليات واألساليب التي مكنته من أن
يكون حاضرا ،وأن يكون له صوت قوي في السياسة القتصادية ،على حد قوله.
وأفاد علي حداد في رده على سؤال الصحافة حول الغاية من تحويل منتدى رؤساء املؤسسات إلى نقابة ألرباب العمل،
جاءت من اجل املساهمة واملشاركة بشكل رسمي و قانوني في كل األنشطة على املستوى املحلي واملركزي  ،موضحا في
هذا الشأن أن القانون ل يسمح لـ "الفسيو "املشاركة في اجتماعات الثالثية كونه ل يعد منظمة نقابية  ،قائال في هذا
الصدد " كانت مشاركتنا السابقة على اساس الدعوى املوجهة لنا من طرف السلطات العمومية فقط " ،مفندا أن
يكون تحويل املنتدى إلى نقابة فرصة للتضييق على حقوق العمال كما يتم الترويج له من طرف بعض األطراف.
وبخصوص قضية ربراب التي أخرجت العمال إلى الشارع في بجاية ،قال حداد إن اشغال الجمعية واملنتدى يناق
فقط مشاكل املؤسسات املنضوية تحت لوائه وان األمور األخرى ل تهمه ،مضيفا أن "أفسيو "ل يقوم بمعالجة مشاكل
املؤسسات في الشارع بل بالتشاور والتحاور للخروج بحلول لتلك املشاكل ،وان املنتدى ضد الفوض ى.
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مراد زمالي:
13ألف مليار يدفعها رجال “األفسيو” لصناديق الضمان االجتماع (الشروق أونالين)
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي مراد زمالي عن ضخ تنظيم األفسيو لشتراكات تعادل  138مليار دينار
في صناديق الضمان الجتماعي بمختلف أشكالها “كاسنوس” وصندوق التقاعد وغيرها من الصناديق ،وهي مبالغ ضخمة
تساهم في تكريس التضامن بين األجيال وتسهيل عملية دفع معاشات التقاعد.
وقال زمالي خالل حضوره أشغال الجمعية النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات أن األفسيو الذي يضم  7000مؤسسة
يساهم اليوم بقوة في تموين صناديق الضمان الجتماعي ،كما صرح زمالي إن رئيس املنتدى حداد سبق وأن أودع طلب
الترخيص بتحويل منتدى رؤساء املؤسسات لنقابة ،وهو الطلب الذي حظي باملوافقة وسيتم اإلقرار عنه رسميا خالل
أسبوع.

علي حداد رئيسا لـ "األفسيو" لعهدة ثانية (الخبر أونالين)
أعيد انتخاب علي حداد على رأس منتدى رؤساء املؤسسات بعد التصويت عليه خالل جمعية عامة انتخابية نظمها
املنتدى ،اليوم السبت بالجزائر العاصمة .
وتم انتخاب حداد ،وهو املترشح الوحيد ،خالل جلسة انتخابية نظمت بقصر املعارض (الصنوبر البحري) ،ويرأس علي
حداد مجمع األشغال العمومية والري والبناء (أو.تي.أر.أش.بي ).
ويضم منتدى رؤساء املؤسسات ،وهو جمعية ذات طابع اقتصادي أنشئت في أكتوبر من سنة  ،2000حوالي 4.000
رئيس مؤسسة يمثلون أكثر من  7.000شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق  4.000مليار دج ،حسب األرقام التي
قدمها املنتدى .
وتحتل العديد من شركات املنتدى مرتبة رائدة في فروع نشاطها .و من أهم القطاعات التي تغطيها شركات املنتدى (18
قطاعا من بين  22قطاعا مدرجا ضمن التصنيف الوطني )قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات
الكهربائية واإللكترونية وامليكانيكية والصيدلنية وصناعة الورق والتغليف والخشب واألشغال العمومية والبناء وكذا
التوزيع الواسع النطاق.

شـ ــدد عل ــى االسـت ـف ــادة م ــن خب ـ ــرة السن ــوات الـ  4املاضيـ ــة
تزكية علي حداد على رأس “اآلفسيو “لعهدة ثانية(وقت الجزائر)
زكى ،أمس ،مندوبو الجمعية النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات ،علي حداد ،لعهدة ثانية على رأس املنتدى الذي يضم
أهم رجال األعمال في الجزائر.
قال علي حداد ،أمس ،في كلمته خالل أشغال الجمعية النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات ،بقصر املعارض في
العاصمة ،التي توجت بانتخابه على رأس “اآلفسيو“ لعهدة ثانية كمرشح وحيد لعهدة جديدة تدوم أربع سنوات“ :إنه
يجب تظافر الجهود من أجل مواكبة التطور والرقي ،مع دراسة الوضع الجتماعي والقتصادي للبالد“ ،مشددا على
ضرورة الستفادة من الـ  4سنوات املاضية مـ ــن أجل تدارك النقائص لتحقيق الستقرار القتصادي التي ميزها العمل
الحثيث ،طيلة األربع سنوات املاضية ،حتى يصبــح للمنتدى صوت في الس ــياســة القتصادية بفضل مجهـ ــودات أعضائه،

13

الذين عملوا بشكل مكثف ،خالل هذه الفترة .وقد مكنته األنشطة التي قام بها على مدى السنوات األربع املاضية ،من
وضع اآلليات واألساليب التي مكنته من أن يكون حاضرا ،وأن يكون له صوت قوي في السياسة القتصادية ،حيث
وضع “اآلفسيو“ وضع أسسا متينة خالل الفترة املمتدة من  ،2018-2014بحيث زاد عدد أعضائه من أقل من 400إلى
ما يقرب  4000من رؤساء الشركات ،بمختلف القطاعات ،كما عزز انتشاره في املناطق القتصادية ،ومن السلطات
املحلية ،على وجه الخصوص ،قائال “أن املنتدى مازال في الطريق لبناء اقتصاد وطني قوي“ .وكان علي حداد قد قدم
 15محورا ضمن التزاماته الجديدة ،والتي -يعتقد -بأنها ستقود منتدى رؤساء املؤسسات نحو املزيد من النجاح ،بما
يعود بالفائدة على املؤسسة القتصادية الوطنية ،منها العمل على بناء اقتصاد منتج ،متنوع ومتطور ،تقديم مقترحات
ّ
من أجل تحسين مناخ األعمال تطوير حركية مقاولتية واستحداث مكثف للمؤسسات من الشباب والنساء ،تنظيم
ندوة حول الصناعة الغذائية والفالحية ،وذات األمر فيما يتعلق بتطوير الصناعة السياحية .وعرض على السلطات
العمومية برنامجا لنبعاث املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل تنفيذ مخططات لتطوير الشعب ،مع مواصلة
املرافعة وتقديم املقترحات ،من أجل تسريع تجسيد البرنامج الوطني الذي يهدف إلنجاز النتقال والفعالية الطاقويين
والنتقال البيئي والتنمية املستدامة ،بناء وهيكلة منتدى رؤساء املؤسسات مع تدعيم وتوسيع صالحيات املندوبيات
الولئية ،معالجة وتتبع شكاوى وطلبات املتعاملين القتصاديين وتحريك اللجان القطاعية ،وستكون بمثابة النواة
الصلبة وقوة اقتراح للمنتدى ،خلق فضاءات جديدة مخصصة للقضايا القتصادية أو للشعب ،مثل الرقمية ،التي
سيتم استحداثها داخل املنتدى.
برنامج رئيس الجمهورية ّ
عزز االقتصاد الوطني
من جهة أخرى ،أكد رئيس منتدى رؤساء املؤسساتّ ،
أن برنامج رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقةّ ،
عزز القتصاد
الوطني ،الذي أكد على رفع املسؤوليات لكل واحد ،وهو ما تضمنته رسالته خالل اللقاء األخير الذي جمع الحكومة
بالولة .وأضاف حداد ،أن “اآلفسيو“ ّ
يتحمل مسؤولياته التطوعية ،للتحول البراغماتي لكل واحد منهم ،قائال“ :يجب
علينا كمؤسسات جزائرية التضامن مع بعض ـ ــنا بعضا من أجل مصلحة الجزائر“ ،واعتبر ذات املتحدث أن “التحدي
القادم هو مواجهة كافة التحديات والصعاب ،واألولوية هي تعزيز استقرار البالد من جديد“ .وتابع حداد “أن الدراسات
والوثائق واملقترحات التي قدمها “اآلفسيو“ تم التطرق إليها في النقاش القتصادي الوطني .وقد اعتمدت السلطات
العمومية العديد من مقترحاتنا ،التي تخدم املؤسسات ،مع العمل على تنفيذها ،وكل هذا يصب من أجل املساهمة
بشكل أفضل في بناء القتصاد الوطني ،الذي يشرف عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،مشيرا إلى أن املادة  43من
الدستور تحدد اإلطار العام لالقتصاد والستثمار ،وتقدم األولويات للمؤسسة الجزائرية عمومية او خاصة ،وهو ما
يدافع عنه “اآلفسيو “في كل مرة ،في مختلف النقاشات الوضعية.
“هذه أولويات “اآلفسيو“ في املرحلة املقبلة
كما حدد علي حداد في كلمته ،ثالث أوليات ،في العهدة الجديدة ،أولها النتقال إلى املقر الجديد الذي سيحتضن اآلفسيو
بباب الزوار ،أما األولية الثانية فهي إيجاد مقر ملدرسة التجارة واملناجمت املتخصصة في تكوين إطارات التسيير
والقتصاد ،باإلضافة إلى انجاز مدرسة للتكفل بألف طفل من ذوي الحتياجات الخاصة ،مؤكدا في نفس السياق بأن
“الجزائر مجبرة على التحول القتصادي وترشيد النفقات“ ،كما جدد “دعم توجهات الحكومة ودعم سياسة الالمركزية
وتحرير القتصاد“ .لإلشارة ،تحتل العديد من شركات املنتدى مرتبة رائدة في فروع نشاطها ،ومن أهم القط ـ ــاعات التي
تغطيها شركات املنتدى (18قطاعا من بين  22قطاعا مدرجة ضمن التصنيف الوطني) قطاعات الصناعات الغذائية
ومواد البناء والصناعات الكهربائية واللكترونية وامليكانيكية والصيدلنية وصناعة الورق والتغليف والخشب واألشغال
العمومية والبناء وكذا التوزيع الواسع النطاق.
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دعا إلى تعدي ــل النصــوص الت ــي تخ ــص االس ـت ـث ـم ـ ــار ،سي ـ ــدي السعي ــد:
“تحرير املبادرات االقتصادية سيساهم ف ــي خل ــق من ــاص ــب الش ـ ـغـل“(وقت الجزائر)
دعا األمين العام لإلتحاد العام للعمال الجزائريين ،عبد املجيد سيدي السعيد ،إلى “إعادة تعديل النصوص التي تخص
القتصاد الوطني والستثمار مع تحرير املبادرات بهدف خلق فرص العمل“ ،مؤكدا على “ضرورة تكاتف الجهود أمام
واجب دعم حماية القتصاد الوطني“.
وأوضح سيدي السعيد ،أمس ،في كلمته خالل الجمعية النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات“ :أنا أنتظر من رجال أعمال
ثالثة واجبات أساسية ،تتركز أساسا على خلق مناصب شغل ،دفع الضرائب ودفع مستحقات التأمين“ ،مشيرا إلى أن
“رجال األعمال هم أنفسهم من يخلقون جو الستثمار والتنافسية“ ،معربا عن ثقته بعزم في رجال األعمال لتطوير
القتصاد الوطني“ ،خاصة ّ
وأن الجزائر اليوم بحاجة لالستثمار الذي يعتبر كنزا للجزائر واألرقام التي تعرفها الجزائر في
الستثمار ل تلبي الطموح“.
كما طالب األمين العام للنقابة املركزية ،ببذل املزيد من الجهود وخلق عمل جماعي حتى يكون هناك إستثمار قوي
يساهم في بناء القتصاد الوطني ،قائال“ :بدون تطور اقتصادي ل يوجد تقدم اجتماعي“.
ولم يخف ذات املتحدث إعجابه برئيس “اآلفسيو“ ،علي حداد ،كونه رجل نشيط ويحب الوطن ،قبل أن يكون رجل
أعمال ،مؤكدا أن مصالحه لديها ثقة كبيرة في رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة والحكومة .

ّ
حيا التزام املنت ــدى واحتــرام ــه لقواني ــن الج ـم ـه ــوري ـ ــة ،زمـال ـ ــي:
اعتمـاد “اآلفسيـو“ كنقاب ــة وطن ـي ــة األسب ـ ــوع املقب ــل(وقت الجزائر)

138مليار دج اشتراكات املنتدى لدى صندوق الضمان الجتماعي
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي ،مراد زمالي ،أنه سيتم اعتماد “اآلفسيو“ كنقابة وطنية األسبوع املقبل.
وقال زمالي ،أمس ،في كلمة ألقاها ،خالل جلسة افتتاحية ألشغال الجمعية النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات ،بقصر
املعارض في العاصمة ،بحضور األمين العام لالتحاد العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين ،عبد املجيد سيدي سعيد
وعدد كبير من الضيوف ،وممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات املهنية وأعضاء املنتدى“ :سيتم اعتماد منتدى
رؤساء املؤسسات كنقابة في األيام القادمة“ ،كاشفا عن لقاء سيجمعه مع مسؤولي “اآلفسيو“ إلنهاء العمل واستكمال
النقاش الذي فتح معهم منذ عدة أشهر قبل وضعهم لطلب العتماد ،قائال“ :إن شاء هللا يكون لديكم العتماد في أقرب
وقت“ .وأضاف الوزيرّ “ :
أحيي روح اللتزام واحترام قوانين الجمهورية من طرف املنتدى ..كما أثمن جهود املنتدى وأجدد
دعمنا ملنتداكم الذي أضحى حلقة رئيسية لخلق مناصب العمل“ .من جهة أخرى ،أشار زمالي بأن تعزيز النمو القتصادي
املورد للثورة والرفاه لن يتأتى دون توطيد السلم الجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها الجتماعيين ،مثمنا
على دور القطاع الخاص في املشهد القتصادي الوطني ،قائال“ :املؤسسات املنخرطة في “اآلفسيو“ تشغل  400ألف
منصب شغل ،وتدفع اشتراكات لدى صندوق الضمان الجتماعي تصل إلى  138مليار دينار جزائري“ ،مشيرا في هذا
السياق إلى أن الحكومة جعلت من أولياتها تعزيز املسؤولية الجتماعية للمؤسسات بما يبقي املؤسسة القتصادية في
املساهمة في التنمية العامة .كما ضرب الوزير مثال باللقاءات الثالثية التي تعد مكسبا للجزائريين وفضاء للتشاور وقوة
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اقتراح في مجال القضايا القتصادية والجتماعية ،معبرا عن الفخر بكون هذه األداة أصبحت مرجعا في العالم في الحوار
املسؤول .وكان أعضاء املنتدى قد صوتوا ،مطلع السنة الجارية ،باألغلبية على مقترح تحويل املنتدى إلى نقابة ،حيث
قال رئيس املنتدى ،علي حداد ،آنذاك إن أعضاء منتدى رؤساء املؤسسات يرفعون التحدي وكانوا في املوعد بقرارهم
السيد ،معتبرا أن “قرار الجمعية العامة يجعلهم يدخلون إلى محطة أخرى في مسار املنتدى”.

إعادة انتخاب علي حداد على رأس منتدى رؤساء املؤسسات (واج)
تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة إعادة انتخاب علي حداد على رأس منتدى رؤساء املؤسسات بعد التصويت عليه
خالل جمعية عامة انتخابية نظمها املنتدى.
وتم انتخاب السيد حداد ،وهو املترشح الوحيد ،خالل جلسة انتخابية نظمت بقصر املعارض (الصنوبر البحري) .و
يرأس علي حداد مجمع األشغال العمومية و الري والبناء (أو.تي.أر.أش.بي).
ويضم منتدى رؤساء املؤسساتي و هو جمعية ذات طابع اقتصادي أنشئت في أكتوبر من سنة  ،2000حوالي 4.000
رئيس مؤسسة يمثلون أكثر من  7.000شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق  4.000مليار دج ،حسب األرقام التي
قدمها املنتدى.
وتحتل العديد من شركات املنتدى مرتبة رائدة في فروع نشاطها .و من أهم القطاعات التي تغطيها شركات املنتدى (18
قطاعا من بين  22قطاعا مدرجا ضمن التصنيف الوطني) قطاعات الصناعات الغذائية و مواد البناء و الصناعات
الكهربائية و اللكترونية و امليكانيكية و الصيدلنية و صناعة الورق و التغليف والخشب واألشغال العمومية و البناء و
كذا التوزيع الواسع النطاق.

تزكية علي حداد رئيسا لألفسيو لعهدة ثانية(سبق برس)
زكى اليوم ،مندوبو الجمعية اإلنتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات ،علي حداد ،لعهدة ثانية على رأس املنتدى الذي يضم
أهم رجال األعمال في الجزائر.
وصوت املندوبون برفع األيدي خالل الجمعية اإلنتخابية التي انعقدت بقصر املعارض صافاكس بالعاصمة ،لصالح علي
حداد كمرشح وحيد لرئاسة املنتدى لعهدة جديدة توم أربعة سنوات.
وحدد علي حداد في كلمة له ثالثة أوليات في العهدة الجديدة أولها اإلنتقال إلى املقر الجديد الذي سيحتضن األفسيو
بباب الزوار.
أما األولية الثانية فهي ايجاد مقر ملدرسة التجارة واملناجمت املتخصصة في تكوين إطارات التسيير واإلقتصاد ،باإلضافة
إلى انجاز مدرسة للتكفل بألف طفل بذوي اإلحتجات الخاصة.
وأكد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات بأن الجزائر مجبرة بالتحول اإلقتصادي وترشيد النفقات ،كما جدد دعم توجهات
الحكومة ودعم سياسة الالمركزية وتحرير اإلقتصاد.

زمالي يتعهد باعتماد األفسيو كنقابة ألرباب العمل(سبق برس)
تعهد وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي ،مراد زمالي ،بمنح إعتماد ملنتدى رؤساء املؤسسات لتكون أول نقابة
ألرباب العمل في الجزائر.
وكشف زمالي في كلمة ألقاها ،اليوم ،خالل جلسة افتتاحية ألشغال الجمعية اإلنتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات،
بقصر املعارض في العاصمة ،عن لقاء سيجعه مع مسؤولي األفسيو إلنهاء العمل واستكمال النقاش الذي فتح معهم
منذ عدة أشهر قبل وضعهم لطلب اإلعتماد ،قائال“ :إن شاء هللا يكون لديكم اإلعتماد في أقرب وقت”.
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وشدد وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي بأن تعزيز النمو اإلقتصادي املورد للثورة والرفاه لن يتأتى دون توطيد
السلم اإلجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها اإلجتماعيين.
وأكد املتحدث أن القطاع الخاص واملؤسسات املنخرطة في األفسيو تشغل  400الف منصب شغل ،وتدفع اشتراكات
لدى صندوق الضمان اإلجتماعي تصل  138مليون دينار جزائري.
وقال زمالي في هذا السياق إن الحكومة جعلت من أولياتها تعزيز املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات مما يبقي املؤسسة
اإلقتصادية في املساهة في التنمية العامة.
وضرب الوزير مثال باللقاءات الثالثية التي تعد مكسب للجزائريين وفضاء للتشاور وقوة اقتراح في مجال القضايا
اإلقتصادية واإلجتماعية ،معبرا عن الفخر بكون هذه األداة أصبحت مرجعا في العالم في الحوار املسؤول.

رسميا “ ..األفسيو” ّ
يتحول إلى نقابة ألرباب العمل (الصوت اآلخر)
أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الجتماعي ،اليوم السبت ،رسميا عن اعتماد منتدى رؤساء املؤسسات
“األفسيو” كنقابة وطنية .
ونشر “األفسيو” عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” إن وزير العمل مراد زمالي أعلن رسميا أنه” سيتم اعتماد منتدى
رؤساء املؤسسات كنقابة في األيام القادمة”،
وتابع الوزير “ ّ
أحيي روح اللتزام واحترام قوانين الجمهورية من طرف املنتدى” ،مثمنا جهود األفسيو ودعمه لخلق
مناصب الشغل .

حداد رئيسا “لالفسيو” لعهدة ثانية(الحوار)
أعيد انتخاب علي حداد على رأس منتدى رؤساء املؤسسات بعد التصويت عليه خالل جمعية عامة انتخابية نظمها
املنتدى ،اليوم السبت بالجزائر العاصمة .
وتم انتخاب حداد ،وهو املترشح الوحيد ،خالل جلسة انتخابية نظمت بقصر املعارض (الصنوبر البحري) ،ويرأس علي
حداد مجمع األشغال العمومية والري والبناء (أو.تي.أر.أش.بي ).
ويضم منتدى رؤساء املؤسسات ،وهو جمعية ذات طابع اقتصادي أنشئت في أكتوبر من سنة  ،2000حوالي 4.000
رئيس مؤسسة يمثلون أكثر من  7.000شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق  4.000مليار دج ،حسب األرقام التي
قدمها املنتدى .
وتحتل العديد من شركات املنتدى مرتبة رائدة في فروع نشاطها .و من أهم القطاعات التي تغطيها شركات املنتدى (18
قطاعا من بين  22قطاعا مدرجا ضمن التصنيف الوطني) قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات
الكهربائية واإللكترونية وامليكانيكية والصيدلنية وصناعة الورق والتغليف والخشب واألشغال العمومية والبناء وكذا
التوزيع الواسع النطاق .

مع انتخاب علي حداد لعهدة جديدة
رسميا األفسيو ّ
يتحول إلى نقابة ألرباب العمل (الشباب الجزائري)
أعلن أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي مراد زمالي في افتتاح الجمعية العامة لـ "الفسيو" ،أنه سيتم
عقد اجتماع األسبوع املقبل في مقر إدارته إلنهاء اإلجراءات املتعلقة بطلب تحويل الفسيو الى نقابة.بعدما تم رسميا
اإلعالن عن تحول منتدى رؤساء املؤسسات إلى نقابة ألرباب العمل تعنى بالدفاع عن منظمات أرباب العمل.
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وجاء العالن على لسان وزير العمل و التشغيل و الضمان الجتماعي مراد زمالي ،خالل مشاركته في الجمعية العامة لـ
"الفسيو" ،حيث سيتم ,ترسيم الخطوة ،باكتساب "األفسيو" لنمط "نقابة" بعدما ّ
ظل منتدى رؤساء املؤسسات
جمعية اقتصادية منذ التأسيس في عام  .2000وقال الوزير في كلمته  " :سيتم اعتماد منتدى رؤساء املؤسسات كنقابة
في اليام القادمة" و اضاف ّ ":
ّ
التحول في
أحيي روح اللتزام واحترام قوانين الجمهورية من طرف املنتدى ويأتي هذا
ظرف ّ
يتسم بتنامي أدوار املنتدى برئاسة رجل األعمال "علي حداد" ،وذلك منذ شتاء سنة  ،2015ولم تكن لبعض
"الزوابع" التي ّ
هبت على "األفسيو" خالل الـ  36شهرا املنقضية ،لتنال من املنتدى الذي صار يتمظهر كـ "لعب أساس ي"
في املنظومة القتصادية والرسمية في الجزائر.
هذا وقد تم انتخاب رجل األعمال علي حداد لعهدة ثانية على رأس منتدى رؤساء املؤسسات "األفسيو ".وقال حداد في
كلمة ألقاها عقب اعادة انتخابه كرئيس لـ"األفسيو''لعهدة ثانية أن برنامج رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقةّ ،
عزز
القتصاد الوطني" .وأشارالى أن "املنتدى مازال في الطريق لبناء إقتصاد وطني قوي.وأنه يجب علينا كمؤسسات جزائرية
التضامن بين بعضنا البعض من أجل مصلحة الجزائر ,وكانت قد انطلقت امس اشغال الجمعية العامة العادية
النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات ،بحضور وزير العمل والتشغيل و الضمان الجتماعي ،السيد مراد زمالي ،والمين
العام لالتحاد العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين  ،السيد عبد املجيد سيدي سعيد وعدد كبير من ضيوف الشرف،
ممثلوا منظمات ارباب العمل والجمعيات املهنية واعضاء املنتدى.وأشرف السيد علي حداد رئيس منتدى رؤساء
املؤسسات رفقة الرئيس الشرفي للمنتدى ،السيد عمر رمضان بوضع حجر الساس للمقر الحتماعي ملنتدى رؤساء
املؤسسات الكائن بحي العمال بلدية باب الزوار ،بحضور نواب الرئيس وعدد كبير من منخرطي الفسيو
وعلى حداد ،البالغ من العمر  53عاما ،هو املؤسس واملالك ملجمع  ETRHBلالشغال العامة ،وتم انتخابه ألول مرة
لرئاسة الفسيو في  27نوفمبر .2014ويضم منتدى رؤساء املؤسساتي و هو جمعية ذات طابع اقتصادي أنشئت في أكتوبر
من سنة  ،2000حوالي  4.000رئيس مؤسسة يمثلون أكثر من  7.000شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق 4.000
مليار دج ،حسب األرقام التي قدمها املنتدى .وتحتل العديد من شركات املنتدى مرتبة رائدة في فروع نشاطها .و من أهم
القطاعات التي تغطيها شركات املنتدى ( 18قطاعا من بين  22قطاعا مدرجا ضمن التصنيف الوطني) قطاعات
الصناعات الغذائية و مواد البناء و الصناعات الكهربائية و اللكترونية و امليكانيكية و الصيدلنية و صناعة الورق و
التغليف والخشب واألشغال العمومية و البناء و كذا التوزيع الواسع النطاق.
وزير العمل يثنى على املنتدى :
" ّ
أحيي روح اللتزام واحترام قوانين الجمهورية بالفسيو "
أعلن وزارة العمل والتشغيل والضمان الجتماعي ،مراد زمالي ،أنه سيتم اعتماد الفسيو كنقابة وطنية في األيام
القادمة.ونقلت الفسيو على صفحتها الرسمية على الفيسبوك على لسان زمالي قوله “سيتم اعتماد منتدى رؤساء
املؤسسات كنقابة في اليام القادمة” ،و اضاف ّ ”:
أحيي روح اللتزام واحترام قوانين الجمهورية من طرف املنتدى”،
وأضاف الوزير “أثمن جهود املنتدى واجدد دعمنا ملنتداكم الذي اضحى حلقة رئيسية لخلق مناصب العمل”.وانطلقت
صباح أمس أشغال الجمعية العامة العادية النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات ،بحضور معالي وزير العمل والتشغيل
و الضمان الجتماعي ،مراد زمالي ،والمين العام لالتحاد العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين  ،عبد املجيد سيدي
سعيد وعدد كبير من الضيوف  ،وممثلوا منظمات ارباب العمل والجمعيات املهنية واعضاء املنتدى.

تعرف على سبب اصرار حداد تحويل “االفسيو” الى نقابة(الحوار)
قال رئيس منتدى رؤساء املؤسسات الفسيوا علي حداد في رده على سؤال “الحوار” حول الغاية من تحويل الفسيوا
إلى نقابة لرباب العمل  ،ان الغاية من تغير القانون األساس ي لالفسيوا من جمعية اقتصادية إلى نقابة لرجال األعمال
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 ،من اجل املساهمة بشكل رسمي و قانوني في املشاركة في كل األنشطة على املستوى املحلي و املركزي ،موضحا في
السياق ان القانون ل يسمح لالفسيوا املشاركة في اجتماعات الثالثية بحكم انه ليست منظمة نقابية و كانت مشاركتنا
السابقة على اساس الدعوى املوجهة لنا من طرف السلطات العمومية فقط  ،نفيا باملقابل ان تكون الغاية من هذا
التوجه هو التضييق على حقوق العمال كما يتم الترويج له من طرف بعض األطراف،مؤكدا باملقابل على أن جميع
منظمات أرباب العمل العاملية تحمل الصفة النقابية.

في انتظار اعتماد ”األفسيو” نقابة قريبا
إعادة انتخاب حداد رئيسا للمنتدى (املساء)
أعيد انتخاب السيد علي حداد رئيسا ملنتدى رؤساء املؤسسات ”أفسيو” لعهدة جديدة تدوم أربع سنوات ،وذلك خالل
الجمعية العادية النتخابية التي تم عقدها أمس ،وأعلن خاللها وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي مراد زمالي،
عن موافقة الوزارة على طلب تحويل املنتدى إلى نقابة ،مشيرا إلى أنها ستمنح له العتماد بعد استكمال كل اإلجراءات
املتبقية في الجتماع الذي سيجمع الطرفين هذا األسبوع.
جددت الجمعية العادية النتخابية ملنتدى رؤساء املؤسسات املنعقدة أمس ،بالجزائر الثقة في السيد علي حداد ،الذي
أعيد انتخابه للمرة الثانية على التوالي على رأس املنتدى ،الذي يعد أكبر تكتل لرجال األعمال بالجزائر وسيتحول قريبا
إلى نقابة بطلب منه ،مما سيمكنه من املشاركة ،إلى جانب النقابات في اجتماعات الثالثية وإبداء رأيه في كل القتراحات،
بعدما ظلت مشاركته كضيف مالحظ فقط لعدم اكتسابه صفة النقابة ،باإلضافة إلى إمكانية مشاركته أيضا في لقاءات
املجالس الولئية.
وفي هذا السياق ،أعلن السيد زمالي وزير التشغيل والعمل والضمان الجتماعي الذي حضر مراسم افتتاح أشغال هذه
الجمعية بأن وزارته وافقت على ملف منتدى رؤساء املؤسسات التي أودعه لطلب العتماد ،وسيتم اعتماده قريبا بعد
النتهاء من اللمسات األخيرة املتعلقة بامللف ،واملتمثلة في وثيقة يتعين على املنتدى إحضارها خالل اجتماع سيجمع
أعضاءه بوزارة العمل بحر هذا األسبوع.
ومن املنتظر أن يقوم منتدى رؤساء املؤسسات بعد حصوله على املوافقة الرسمية للتحول إلى نقابة بإلغاء رخصة
نشاطه الحالية كمنظمة معتمدة لدى مصالح وزارة الداخلية ،ليتمكن من مزاولة نشاطه كنقابة ابتداء من سنة .2020
وقال السيد زمالي بأنه ملس خالل الجتماعات واللقاءات املتكررة التي جمعته بأعضاء املنتدى ،التزام هذا األخير باحترام
قوانين الجمهورية ،مذكرا بحرص رئيس الجمهورية على ترقية الحوار الجتماعي وتشجيع الستثمار لجعل املؤسسات
الوطنية في صلب القتصاد قصد ترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
وشدد الوزير على أهمية ترقية الحوار املسؤول مع منظمات أرباب العمل للحفاظ على السلم الجتماعي كونه الوسيلة
املثلى  -كما قال  -للوصول إلى اإلجماع في مختلف الوسائل التي تهم املجموعة الوطنية.
وطالب زمالي باملناسبة ،رؤساء املؤسسات باملزيد من النخراط في منظومة الضمان الجتماعي من خالل التصريح
بالعمال لضمان ديمومة هذه املنظومة ،علما أن اشتراكات املؤسسات الخاصة البالغ عددها  4آلف مؤسسة منخرطة
في منتدى رؤساء املؤسسات والتي توفر  400ألف منصب شغل تقدر بـ 138مليار دينار سنويا.
من جهته ،عبر السيد علي حداد عن اعتزازه بانتخابه على رأس املنتدى لعهدة جديدة ،مؤكدا أنه سيعمل على الحفاظ
على املنتدى كوسيلة لترقية املؤسسات الجزائرية والقتصاد الوطني في ظل التحديات الصعبة التي تفرضها األزمة
الحالية التي تعيشها الجزائر ،والتي تتطلب ـ حسبه ـ وضع سياسة وطنية طموحة لحماية وترقية اإلنتاج الوطني ،وكذا
ترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص كوسيلة فعالة ملواجهة الصعوبات املالية التي تعاني منها الخزينة العمومية.
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في هذا اإلطار ،ألح املتحدث باسم رؤساء املؤسسات ،على ضرورة تحسين مناخ األعمال وخاصة محيط الستثمار ،من
خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية .وأشار إلى أن املنتدى يقدم اقتراحات تسمح بتطوير مجال املقاولتية وخلق املؤسسات
من طرف الشباب والنساء ،معتبرا بأن ”الوقت حان لتوفير الشروط املالئمة التي تعيد األمل للشباب ،على غرار منحهم
تكوينا وتأهيال يسمح لهم باقتحام مجال املقاولتية وتوفير مناصب الشغل.
وإذ أشار إلى أن املجلس التنفيذي للمنتدى واملكتب املنبثق عنه سيقدمان اقتراحات ومبادرات عن طريق األعضاء
الجدد الذين التحقوا بهما ،ذكر حداد بأنه سيطلب من أعضاء املكتب التنفيذي خالل الجتماع األول الذي سيجمعه
بهم بعرض مخطط عمل يحدد األهداف التي ينبغي تجسيدها خالل األربع سنوات القادمة ،مشيرا إلى أن هؤلء األعضاء
سيقومون بتقديم عرض سنوي حول إنجازاتهم املسطرة في هذا املخطط أمام الجمعية العامة.
وشهدت أشغال الجمعية العامة ملنتدى رؤساء املؤسسات ،إلى جانب انتخاب الرئيس حداد كمرشح وحيد ،املصادقة
على التقريرين األدبي واملالي ،وتعين أعضاء املجلس واملكتب التنفيذين للمنتدى.
لإلشارة ،فإن منتدى رؤساء املؤسسات يضم  4آلف عضو يمثلون مؤسسات وطنية برأسمال إجمالي يقدر بـ 40مليار
دولر ،وقد قام املنتدى في اختتام أشغال الجمعية بوضع حجر األساس إلنجاز مقر جديد له بمنطقة باب الزوار بالجزائر
العاصمة ،وهو املقر الذي سينجز بمساهمات مالية للمنخرطين.

حداد يخلف نفسه على رأس الـ”( “FCEالسالم اليوم)
زمالي أثنى على املنتدى وتعهد بإعتماده كنقابة
ُ
أعيد إنتخاب علي حداد ،على رأس منتدى رؤساء املؤسسات ،بعد التصويت عليه أمس خالل جمعية عامة إنتخابية
نظمها الـ “.”FCE
ّ
خلف حداد ،رئيس مجمع األشغال العمومية والري والبناء ( )ETRHBنفسه على رأس الـ “ ،”FCEحيث كان املترشح
الوحيد ،خالل جلسة إنتخابية نظمت أمس بقصر املعارض – الصنوبر البحريّ ،-
صوت فيها املندوبون برفع األيدي.
ويضم منتدى رؤساء املؤسسات ،وهو جمعية ذات طابع إقتصادي أنشئت في أكتوبر من سنة  ،2000حوالي 4000
رئيس مؤسسة يمثلون أكثر من  7000شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق  4000مليار دج ،حسب األرقام التي قدمها
املنتدى ،حيث تحتل العديد من الشركات املنضوية تحت لواء الـ “ ”FCEمرتبة رائدة في فروع نشاطها التي تغطي 18
قطاعا من بين  22قطاعا مدرجا ضمن التصنيف الوطني ،على غرار قطاعات الصناعات الغذائية ،مواد البناء،
الصناعات الكهربائية واإللكترونية ،الصناعات امليكانيكية ،الصيدلنية ،صناعة الورق والتغليف ،وكذا صناعة
الخشب ،فضال عن األشغال العمومية والبناء ،والتوزيع الواسع النطاق.
وفي كلمة له باملناسبة ،حدد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات لعهدة جديدة ،ثالثة أولويات سيتم التركيز عليها في املرحلة
القادمة ،أولها اإلنتقال إلى املقر الجديد لـ “ ”FCEبباب الزوار في العاصمة ،ثانيها إيجاد مقر ملدرسة التجارة واملناجمنت
املتخصصة في تكوين إطارات التسيير واإلقتصاد ،باإلضافة إلى إنجاز مدرسة للتكفل بـ  1000طفل من ذوي اإلحتياجات
الخاصة.
من جهة أخرى ،أكد علي حداد ،أمام املندوبين ،بأن الجزائر مجبرة على التحول اإلقتصادي وترشيد النفقات ،وإغتنم
املناسبة ليجدد دعمه لتوجهات الحكومة ،خاصة منها املتعلقة بدعم سياسة الالمركزية وتحرير اإلقتصاد.
هذا وتعهد مراد زمالي ،وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي ،في كلمة له باملناسبة ،بإعتماد منتدى رؤساء
املؤسسات كنقابة ألرباب العمل ،كاشفا في هذا الصدد عن لقاء سيجمعه مع مسؤولي “ ”FCEإلنهاء العمل وإستكمال
النقاش الذي فتح معهم منذ عدة أشهر قبل وضعهم لطلب اإلعتماد ،وقال مخاطبا علي حداد “اإلعتماد سيكون
بحوزتكم في أقرب وقت إن شاء هللا”.
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وشدد مراد زمالي ،على ضرورة تعزيز النمو اإلقتصادي املورد للثروة ،وأكد أن الرفاه لن يتأتى دون توطيد السلم
اإلجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها اإلجتماعيين ،هذا بعدما أشاد باملؤسسات املنخرطة تحت لواء “،”FCE
كونها توفر  400ألف منصب شغل ،وتدفع إشتراكات لدى صندوق الضمان اإلجتماعي تصل إلى  138مليون دينار
جزائري ،مشيرا في هذا الشأن إلى أن الحكومة جعلت من أولوياتها تعزيز املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات مما يبقي
املؤسسة اإلقتصادية في قلب املساهمة في التنمية العامة.

مجمع "كوندور" يوقع أربع اتفاقيات لتسويق منتجاته بمصر ودول الشرق األوسط (واج)
وقع املجمع الجزائري "كوندور" في القاهرة على اتفاقيات تجارية مع أربع مؤسسات مصرية يتمكن بمقتضاها من تسويق
منتجاته في السوق املصري و كذا في أسواق دول أخرى بالشرق األوسط.
و قد جرت مراسم التوقيع على هام فعاليات الطبعة األولى للمعرض التجاري اإلفريقي الذي ينظم من  11الى غاية
 17ديسمبر الجاري بالعاصمة املصرية.
وتم التوقيع على التفاقيات من طرف الرئيس املدير العام ملجمع "كوندور" ،عبد املالك بن حمادي و ممثلي املؤسسات
املصرية "راجاميك"" ،فري "" ،سبيد تاك" و"ب.د.س ي" ،بحضور وزير التجارة ،سعيد جالب و سفير الجزائر بمصر،
نذير العرباوي.
وتتعلق التفاقيتان املوقعتان مؤسستي "راجاميك" و "فري " بتسويق املنتجات الكهرومنزلية لكوندور في السوق املصري
(غسالت و ثالجات).
أما التفاقيتين املوقعتين مع "سبيد تاك" و"ب.د.س ي" تتعلقان بتسويق الهواتف املحمولة لكوندور في مصر و في دول
أخرى من الشرق األوسط.
و أشار الرئيس املدير العام ملجمع "كوندور" خالل تصريحه الصحفي ان هذه التفاقيات تندرج في اطار سعي املجمع
الجزائري لالستحواذ على القل  %10من اجمالي حصص السوق املصري و ذلك افاق .2022
جدير بالذكر فان أن  38مؤسسة جزائرية تشارك في الطبعة األولى للمعرض اإلفريقي التجاري املنظم من طرف البنك
األفريقي لالستيراد و التصدير "أفريكسيمبنك" ،بالتعاون مع التحاد الفريقي.
ويهدف املعرض التجاري الفريقي الى تحفيز دعم انشاء منطقة حرة افريقية الذي تم التوقيع على اقامتها في مارس
 2018من طرف  44رئيس دولة و حكومة افريقية خالل القمة الستثنائية لالتحاد الفريقي التي عقدت بكيغالي (روندا).
و تمت املصادقة على قرار انشاء منطقة حرة افريقية سنة  2012خالل الدورة العادية ال 18لجمعية رؤساء الدول
وحكومات التحاد الفريقي ،في حين انطلقت املفاوضات بشأنها على مستوى التحاد الفريقي بداية سنة .2015
ومن شان هذه املنطقة الفريقية الحرة ان تشكل سوق موحدة للمنتجات و الخدمات على املستوى الفريقي لكونها
تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات القتصادية و الستثمارات ،ما يسمح -حسب التحاد الفريقي -بالتعجيل بإقامة
التحاد الجمركي الفريقي.
و يتيح هذا املعرض ،األول من نوعه على املستوى اإلفريقي ،منصة تبادل املعلومات حول التجارة و الستثمار و السواق
للسماح للزبائن و املوردين و الدول الفريقية عقد اتفاقيات تجارية.
و يشكل هذا املعرض الذي يجسد التعاون الهام بين التحاد الفريقي و بنك الفريقي لالستيراد و التصدير
"أفريكسيمبنك" ،مرحلة هامة نحو تجسيد اهداف املنطقة التجارية الحرة التي ستشكل سوقا موحدة ألزيد من واحد
( )1مليار شخص.
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و أوضحت دراسة ل"أفريكسيمبنك" أن مشكل الحصول على املعلومات حول التجارة و السوق يعد واحدا من أسباب
ضعف التجارة البينية الفريقية التي ل تتجاوز  15باملئة مقابل  59باملئة في أوروبا و  51باملئة في اسيا و  37باملائة في
أمريكا الشمالية.
و كمبادرة مقترحة لرفع هذا التحدي ،قرر"أفريكسيمبنك" تنظيم هذا املعرض الفريقي كل سنتين قصد توفير معلومات
حول السوق و التجارة و الخدمات و توفير التواصل بين مختلف الفاعلين في التجارة الفريقية.
للتذكير فان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعا املؤسسات الجزائرية للتوجه نحو السوق الفريقية ملد
جسور لوجستية تساهم في انعاش التجارة و التعاون القتصادي الجزائري-الفريقي الذي يبقى دون مستوى المكانيات
املتاحة.
و تفيد اإلحصائيات ان حجم التبادل التجاري بين الجزائر وأفريقيا ل يزال ضعيفا اذ ل يتجاوز  3مليار دولر سنويا كما
أن هذه املبادلت تقتصر على خمسة دول من القارة.
وتتوزع ال 3مليارات دولر املتبادلة بين الصادرات الجزائرية البالغة  1،6مليار دولر ووارداتها من الدول األفريقية و
البالغة  1،4مليار دولر.
وبلغت الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو دول افريقيا  206مليون دولر فقط اي 13باملائة من إجمالي الصادرات
إلى القارة.
و في اطار نشر ديناميكية جديدة لتنظيم الفعاليات القتصادية الجزائرية في الخارج شهدت السنة الحالية تنظيم عدة
تظاهرات مماثلة في عدة عواصم منها واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة و ليبروفيل و داكار.

القدرة اإلنتاجية ملجمع سونلغاز من الطاقة الكهربائية تتجاوز  19000ميغاواتر (واج)
تتجاوز القدرة اإلنتاجية ملجمع سونلغاز من الطاقة الكهربائية إلى حد اليوم  19000ميغاواتر سنويا ،حسبما كشف
عنه يوم الخميس ببومرداس الرئيس املدير العام للمجمع.
وأوضح السيد محمد عرقاب في تصريح للصحافة عقب زيارة التفقد و املعاينة لعدد من مشاريع القطاع عبر الولية
بأن "هذه القدرة اإلنتاجية ستتدعم في السنوات القادمة بعد دخول  8محطات كبرى لتوليد الكهرباء عبر الوطن حيز
الستغالل في أفاق  2024إلى قرابة  25000ميغاواتر.
وقال الرئيس املدير العام بأن هدف املجمع هو "التغطية املتواصلة و في حينها لالحتياجات و الطلب الذي هو في تزايد
مستمر من الطاقة الكهربائية وطنيا" ،مؤكدا بأن الجزائر تخلصت و تجاوزت مرحلة "التخوف" من عدم الوفرة في إنتاج
الكهرباء و أصبحت حاليا "مرتاحة" في هذا املجال.
وأضاف بأن املؤسسة غطت الصائفة الفارطة الطلب املتزايد على الكهرباء "حيث أنتجت  13776ميغاواتر و نتوقع في
صائفة  2019القادمة إنتاج نحو  15800ميغاواتر لضمان التغطية للطلب املتصاعد في هذه الفترة من السنة مع
الستعداد لتغطية كل الطلبات من خالل اإلنتاج الحتياطي املرصود للحالت القصوى و عند حدوث األعطاب".
وعن استفسار حول الزيادة من عدمها في تسعيرة الكهرباء ،أوضح السيد عرقاب أنه "ليس هناك أي زيادة في التسعيرة
إلى حد اليوم" ،مؤكدا أن الدولة وضعت هيئة لجنة ضبط أسعار الكهرباء و الغاز و هي الوحيدة املكلفة و عندها
الصالحيات الضرورية للنظر من عدمه في مراجعة تسعيرة الكهرباء.
ومؤسسة سونلغاز باعتبارها شركة اقتصادية تقدم خدمة عمومية و هي في تحسن مستمر" ،محتوم عليها"  -يضيف
نفس املسؤول -الحفاظ على مكتسباتها و الستمرارية في نشاطاتها اإلنتاجية و "تحتاج إلى القدرات املالية التي تسمح
لها بتطوير و تحسين الخدمات و تحديث طرق الستغالل و كل هذا يكلف خزينة الدولة الكثير" ،حسب قوله .
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والدولة الجزائرية -يؤكد نفس املصدر" -تساعد كثيرا املؤسسة من ناحية الدعم املالي من خالل منح قروض مدعمة
مباشرة تدفع على مدى  30سنة بفائدة واحد في املائة فقط ( ،)% 1مشيرا في هذا اإلطار إلى أنه على عاتق املؤسسة
ديون لدى البنك الوطني الجزائري ،املمول الرئيس ي للمؤسسة وصلت إلى  1650مليار دج.
وفيما تعلق بمستحقات املالية للمؤسسة لدى مختلف الهيئات و اإلدارات عبر الوطن ،فقد وصلت -حسبه -إلى نحو 60
مليار دج و تم في  2018تحصيل نحو  30باملائة من مجمل املستحقات املذكورة و ذلك ضمن مساعي متعددة تتمثل
أبرزها في جدولة دفع الدائنين لهذه املستحقات.
وكان الرئيس املدير العام ملجمع سونلغاز قد استهل الزيارة ببلدية رأس جنات شرق الولية ،حيث تفقد ورشة إنجاز
محطة توليد الكهرباء بتقنية املزج بين الغاز و البخار بقدرة إنتاج تناهز  1200ميغاواتر و تدخل حيز الستغالل شهر يناير
القادم و تدشن رسميا شهر يونيو .2019
وبنفس املحطة و بعدما استمع مسؤول سونلغاز لعروض حول مخطط التنمية الكهربائية محليا ووطنيا أشرف على
وضع حيز الخدمة الخط الكهربائي بقدرة  400كيلوفولط الذي سينقل الكهرباء من محطة رأس جنات إلى بلدية س ي
مصطفي ببومرداس و منه إلى ببلدية العفرون بولية البليدة.
كما أشرف ببلدية الناصرية على وضع حيز الخدمة مشروع تزويد  1332وحدة سكنية بالغاز الطبيعي على مستوى قرى
"بوعاصم" و" بوهراو"و "تعزيبت"و " إحسامن" ،كما أعطى ببلدية شعبة العامر إشارة انطالق أشغال إنجاز شبكة نقل
الغاز الطبيعي تمس نحو  3000عائلة على مستوى منطقة أولد سعيد ،وكذا إنجاز شبكة لنقل الغاز الطبيعي بقرية
أولد علي.

وزير العمل يدعو إلى تعزيز املقاوالتية في الوسط الجامعي واالرتكاز على النشاط الفالحي (واج)
دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي ،مراد زمالي ،اليوم الخميس من الشلف إلى تعزيز املقاولتية في الوسط
الجامعي والرتكاز على النشاط الفالحي لدفع الشباب الى إستحداث مؤسسات مصغرة.
وأوضح السيد زمالي في كلمة ألقاها بمركز تجميع املواهب وتحضير النخب الرياضية عقب استماعه لعرض حال قطاع
التشغيل بالولية ،أن "ولية الشلف استعادت بريقها وتتعافى لتحقيق التنمية املأمولة" ،داعيا إلى تحقيق مزيد من
النتائج عبر "تعزيز املقاولتية والستفادة من املزايا والتسهيالت التي تمنحها األجهزة العمومية لستحداث املؤسسات
املصغرة".
ّ
وأكد الوزير في معرض كلمته على "ضرورة تفعيل نشاط دور املقاولتية في الوسط الجامعي وهيئات التكوين املنهي من
خالل تمكين الطلبة واملتربصين من الطالع على كافة املعلومات التي تسمح لهم بإنشاء وتسيير مؤسساتهم املصغرة وفقا
لقدرات الولية".
وأردف قائال في هذا الصدد " أنه يمكن الرتكاز على النشاط الفالحي لدفع الشباب حاملي الشهادات الجامعية وذوي
الكفاءات املهنية الى استحداث مؤسسات مصغرة في مختلف الشعب ذات العالقة بالنشاط الفالحي خاصة بالنسبة
للصناعات التحويلية والخدمات املرتبطة بهذا املجال".
ّ
وثمن السيد زمالي اإلحصائيات املسجلة بالنسبة لقطاع التشغيل بالولية خاصة فيما يتعلق بمناصب الشغل التي تم
خلقها في إطار أجهزة دعم التشغيل أو عقود العمل الكالسيكية وهو ما ساهم في تسجيل نسبة بطالة بالولية ّ
تقدر ب
56ر 8باملائة (أقل من املعدل الوطني للبطالة بنقطتين).
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كما طالب الوزير القائمين على قطاع التشغيل بالولية بتبني خطة عمل واستراتيجية من شأنها املساهمة في ترسيم
حاملي عقود الدماج املنهي بالقطاع الداري في مناصب ضمن عقود العمل الكالسيكية ،حيث سجلت الولية إلى غاية
العشر أشهر األولى من السنة الجارية تنصيب  5066طالب عمل في هذه الصيغة (العمل الكالسيكي).
وشدد على أهمية استمرار وانتظام اللجان املحلية لترقية التشغيل وتحويلها لفضاء للنقاش والقتراحات وكذا تطوير
رؤية مشتركة بين مختلف القطاعات ،والحرص على مراعاة البعد القتصادي من خالل اشراك فروع النشاطات
والغرف املهنية (الفالحة – التجارة – الصناعة) ومراكز التكوين املنهي.
ولدى زيارته لهيئتي الضمان الجتماعي بتنس والشلف أكد على ضرورة تحصيل الشتراكات بكافة الطرق القانونية
ومضاعفة نشاط التحسيس والتوعية واإلعالم اتجاه املواطن ومختلف املتعاملين القتصاديين بأهمية النتساب
صناديق الضمان الجتماعي ،لفتا إلى أن هذا سيساهم في "ضمان ديمومتها (الصناديق) وديمومة الخدمات واألداءات
التي تمنحها ملختلف شرائح املجتمع لسيما الهشة والضعيفة منها".
وفي رده عن سؤال للصحافة يتعلق برفع نسبة تمثيل ذوي الحتياجات الخاصة باملؤسسات التي ل تتجاوز نسبة 1
باملئة ،أجاب السيد زمالي أن مصالحه ستعمل على إعادة النظر في هذه النسبة ورفعها مستقبال.
وكان الوزير قد قام خالل زيارة العمل والتفقد لقطاعه بالشلف بتدشين مقر الوكالة املحلية للتشغيل  .كما زار عدد
من املؤسسات املصغرة املنشأة في إطار جهازي دعم وتشغيل الشباب ،الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى جانب
وقوفه على مشروع انجاز الصندوق الوطني للعطل املدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية.

الصالون الدولي للتمور يفتتح بمشاركة  140متعامال (واج)
أشرف وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزغي اليوم السبت ببسكرة على افتتاح الصالون
الدولي الرابع للتمور بمشاركة  140متعامال اقتصاديا ما بين جزائريين و آخرين من تونس ومصر واإلمارات العربية
املتحدة .
كما حضر افتتاح هذه التظاهرة القتصادية التي تدوم ثالثة أيام أكثر من  30سفيرا و ممثال لبعثات دبلوماسية معتمدين
بالجزائر على غرار املجر و فنزويال و الفيتنام و كوريا الجنوبية و إندونيسيا وتونس والسينغال.
ولدى زيارته ملختلف األجنحة شدد وزير الفالحية و التنمية الريفية و الصيد البحري على أهمية الرفع من الكميات
املصدرة من التمور لالستجابة للطلب املتزايد على هذه املادة الغذائية في السوق الدولية مذكرا في هذا السياق
بالتسهيالت التي توفرها الدولة ملنتجي و مصدري التمور.
و يتضمن الصالون الدولي للتمور في طبعته الرابعة ببسكرة عرض تشكيالت متنوعة من التمور ومشتقاتها ومعدات
املكننة الفالحية الحديثة.
وقد احتوت مختلف أروقة هذا الصالون الذي تحتضنه املدرسة األوملبية للمواهب الشابة العالية سلة من شتى أصناف
التمور منها اللينة والصلبة على غرار دقلة نور ذات السمعة العاملية والدقلة البيضاء والغرس.
و تعرض في هذه التظاهرة كذلك عديد املواد التي تكون قاعدتها من محاصيل التمور من ذلك املربى والعسل والخل
ومسحوق التمر فضال عن تخصيص جناح ملشتقات النخيل على غرار القفة واألرائك والحبال.
ويتضمن املجال املخصص للعتاد الفالحي عينات ألنظمة السقي و جرارات فالحيةوأكياس تستعمل في حماية عراجين
التمور من التقلبات الجوية ومواد التوضيب والتعليب إلى جانب مواد كيماوية تستعمل في إبادة الحشرات الضارة
واألعشاب الطفيلية.
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ويرمي هذا الحدث القتصادي باألساس إلى التعريف باملنتوج الوطني لشعبة التمور والترويج له والسعي للتموقع في
السوق الدولية حسبما ورد في الشروحات التي قدمت باملناسبة.
و يواصل الوزير زيارته لولية بسكرة التي تدوم يوما واحدا بمعاينة منجزات ومشاريع تابعة لقطاعه على غرار وحدات
تكييف التمور ومستثمرات فالحية تابعة لخواص كما يشرف على لقاء مع مصدري التمور والخضروات.

حجار يشدد على تفعيل العالقة بين الجامعة واملحيط االقتصادي واالجتماعي(املحور اليومي)
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الطاهر حجار ،اليوم السبت ،بسيدي بلعباس ،على "أهمية تفعيل العالقة
بين الجامعة واملؤسسة والحرص على التواصل الفعلي بينها وبين محيطها القتصادي والجتماعي ،حتى يتسنى للطلبة
القيام بتربصات ميدانية في الوسط املنهي ما يسمح بضمان نجاعة مهنية في عالم الشغل".
وأوضح حجار أن "تعزيز العالقة بين الجامعة واملؤسسة والحرص على التواصل القتصادي والجتماعي هو التحدي
الذي يتوجب على الجامعة رفعه بواسطة التوجه الستعجالي إلى التكوينات ذات الطابع املنهي مع إشراك املؤسسات
فيه" ،وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على الحتفالت املخلدة للذكرى األربعين لتأسيس جامعة "جياللي اليابس"
لسيدي بلعباس ،رفقة وزيري التكوين والتعليم املهنيين والبريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات
والرقمنة محمد مباركي وإيمان هدى فرعون على التوالي ،نقال عن وكالة األنباء الجزائرية ،بأن "مستقبل الطلبة مرهون
بما يقدم لهم من مادة حية ثرية ذات جودة عالية في مجال التكوين وخاصة التكوين املنهي ما يستدعي تنويع وإثراء
العروض التكوينية بما يؤدي إلى اكتساب الطلبة الكفاءات العلمية واملهارات املهنية التي تفتح لهم آفاق واسعة في عالم
الشغل واملساهمة في التنمية الشاملة للبالد".

يوسف يوسفي وزير الصناعة واملناجم يكشف:
"مسح ديون "اينور " واستفادتها من  3مليار دينار للرفع من إنتاج الذهب"(املحور اليومي)
أكد وزير الصناعة واملناجم ،يوسف يوسفي ،أن السلطات العامة قامت بمحو ديون شركة " اينور " للمعادن
النفيسة واستفادتها من غالف مالي يقدر بـ  3مليار دينار ملراجعة خطة تطويرها واستغاللها إلحياء نشاطها ،وبالتالي رفع
إنتاج الذهب
قال الوزير خالل كلمة في املجلس الوطني لنواب الشعب ،إن هذا املشروع املتمثل في زيادة انتاج الذهب في اقض ى
جنوب الجزائر أن وزارته أطلقت مناقشات مع الشركاء األجانب لستغالل املناجم .من بينها الذهب في جنوب الجزائر
في رده عن سؤال للنائب البقاعي همل ،عن وضع مناجم الذهب في تمنراست ،ل سيما مناجم تيراك وأميسما ،خالل
جلسة مكرسة للمسائل الشفوية  ،برئاسة معوض بوشارب ،رئيس الجمعية قال يوسفي إن الشركة الوطنية لتعدين
ً
مضيفا أن املناقشات جارية مع العديد من
الذهب ) (ENORل تملك خبرة كافية لستخراج الذهب تحت األرض،
الشركات األجانب ذوي الخبرة لستغالل هذا الخام.
وقال إن املناقشات مع الشركاء األجانب "تمض ي قدما" دون ذكر أسماء وجنسيات الشركاء األجانب املعنيين ودون
تحديد املواعيد النهائية إلطالق العمل  ،مشددا على أن هذه الشراكة ستزيد من إنتاج األجانب .الذهب وفقا لحتياطات
املتاحة.
وفيما يتعلق بتعدين الذهب في منطقتي تيريك وميسميسا  ،قال يوسفي إن نشاط تعدين الذهب وتنميته في كال املنجمين
قد تم على عدة مراحل .في البداية  ،قامت شركة إينور وحدها بتطوير وإعداد العملية  ،وبعد ذلك أقامت شراكة مع
شريك أجنبي.
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عن شراكة "اينور" مع الشريك األجنبي  ،قال الوزير "لسوء الحظ  ،لجأت الشركة األجنبية التي احتفظت بأكثرية
األسهم في الشركة إلى استغالل الطبقات السطحية من الركاز ،دون تفصيل خطة للتنمية املستدامة والستغالل
الصناعي  ،وبالتالي منع الستغالل الفعال ملناجم الذهب".
لإلشارة فإنه خالل السنوات األخيرة كانت هناك املئات ،أو حتى اآللف من عمال املناجم غير الشرعيين ،قادمين من
مالي ،النيجر ،تشاد وحتى السودان لنهب باطن املناطق الحدودية الباحثين عن الذهب  ،ألحقوا أضرارا هائلة في البلدان
املجاورة ،مثل اإلفراط في استخدام الزئبق الذي تسبب في كارثة إيكولوجية في تشاد.
وقد أوقف الجي الجزائري خالل سنة  2017توقيف ألف شخص  ،وتم ضبط  484جهاز كشف و 520جهاز ثاقب،
في حين أن هذا النشاط محظور رسميا على الجزائريين.

التحويالت من سد كدية أسردون (البويرة) "ستقض ي على العجز في التموين باملاء الشروب
باملسيلة"(واج)
أكد وزير املوارد املائية ،حسين نسيب ،يوم السبت بولية املسيلة أن تحويل املياه انطالقا من سد كدية أسردون بولية
البويرة نحو مدينتي املسيلة و بوسعادة "سيمكن من القضاء على العجز املسجل حاليا في مجال تزويد سكان املدينتين
بمياه الشرب".
وأوضح في أول محطة لزيارة عمل و تفقد شرع فيها اليوم إلى ولية املسيلة تدوم يومين و ذلك بموقع خزان املياه
بسعة  10آلف متر مكعب بمدينة املسيلة ،أن هذين التحويلين املائيين "سيدعمان املدينتين بكمية إضافية تصل إلى
 24ألف متر مكعب يوميا" مقابل عجز يقدر حاليا عبر هذه الولية بـ  30ألف متر مكعب يوميا.
وسيتم تدارك ما تبقي من العجز في مجال املياه عبر هذه الولية من خالل تجسيد عدة عمليات خاصة بتسخير املياه
الجوفية من خالل إنجاز تنقيبات على عاتق صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية من بينها بئرين عميقتين
بعاصمة الولية إحداهما دخلت حيز الستغالل.
و منح الوزير مهلة حددها "قبل نهاية مارس املقبل" لتحسين وضعية التزويد بمياه الشرب لفائدة سكان هذه الولية ،
مشددا أيضا علي ضرورة تحسين التسيير والشروع في تحديث شبكات توزيع مياه الشرب خصوصا بمدينة املسيلة
فضال عن تحسين توزيع املياه لفائدة البلديات الواقعة عبر رواق شبكة الجلب من سد كدية أسردون.
ولدى معاينته أشغال إزالة الطمي من سد القصب ببلدية املسيلة  ,شدد وزير املوارد املائية على ضرورة اإلسراع في
استغالل املشاريع الجديدة لحجز املياه السطحية بسد بلدية مقرة املستلم منذ سنتين و سد سيدي أولد عبد الوهاب
ببلدية سيدي عيس ى بقدرة تخزين تصل إلى  7ماليين متر مكعب و إدراجه تحت وصاية الوكالة الوطنية للسدود و
التحويالت.
واعتبر السيد نسيب أن الستمرار في تسخير املياه الجوفية ألغراض السقي الفالحي و مياه الشرب قد يؤدي إلى انخفاض
منسوبها و بالتالي عدم إمكانية تجددها مثلما حدث –كما قال -بمحيط غريس بمعسكر مما استدعى عمليات دعم
بالعتماد على املياه السطحية انطالقا من السدود القريبة من املنطقة.
وأكد املسؤول األول عن القطاع باملناسبة أيضا على ضرورة تجنب زراعة الحبوب ببعض مناطق ولية املسيلة ألنها
تتطلب كميات معتبرة من مياه السقي التكميلي مقترحا التركيز بدل ذلك على زراعة الخضروات و األشجار املثمرة.
وسيواصل وزير املوارد املائية زيارته إلى ولية املسيلة يوم غد األحد بالتوجه إلى بوسعادة لتدشين مشروع تدعيم هذه
املدينة بمياه الشرب انطالقا من سد كدية أسردون (البويرة) و إعطاء إشارة انطالق مشروع حماية املدينة الجديدة
لبوسعادة من الفيضانات.
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فالحة" :البرنامج االستعجالي ضد التصحر يساهم في الحفاظ على املناطق الرعوية و السهبية "
(واج)
اكد وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،السيد عبد القادر بوعزغي ،يوم الخميس بالجزائر ان البرنامج
الستعجالي ملكافحة التصحر قيد التنفيذ حاليا سيحد من مخاطر هذه الظاهرة الطبيعية التي تهدد الغطاء الغابي
في السهوب واملحميات الرعوية.
و خالل جلسة علنية مخصصة لطرح األسئلة الشفهية باملجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد معاذ بوشارب رئيس
املجلس ،أوضح الوزير في رده على سؤال للنائب جمال قيقان (التجمع الوطني الديمقراطي) ،حول مشاكل انجراف
التربة وزحف الرمال من الجنوب نحو الشمال،انه من ضمن الستراتيجية التنموية للقطاع تم ضبط برنامج خاص
للحد من ظاهرة التصحر قيد التنفيذ يتضمن عدة اجراءات تهدف الى حماية األراض ي السهبية و الرعوية،ل سيما تلك
املعرضة ملخاطر التغيرات املناخية واملمارسات العشوائية لإلنسان.
من ضمن هذه الجراءات ذكر الوزير انشاء صندوق خاص بمكافحة التصحر وتنمية القتصاد الرعوي والسهوب.
كما تطرق الى حماية وتأهيل النظم اليكولوجية الهشة واملهددة بالتدهور من خالل تدعيم وتوسيع السد الخضر .
وحسب الوزير فإن ":المر يهدف بالدرجة الولى الى مواصلة الجهود من اجل التصدي لظاهرة التصحر التي تشهدها
املناطق السهبية".
وحسب شروح الوزير فإن محاربة هذه الظاهرة تقتض ي توسيع نطاق العمل ضمن املناطق املتضررة بسبب عدة
عوامل طبيعية  ،ويتم ذلك من خالل وضع تجهيزات قاعدية لحماية التربة من النجراف .
وفي نفس السياق اشار الوزير الى اعادة تأهيل النظام البيئي للواحات من اجل الحفاظ على الوظيفة القتصادية
والجتماعية للواحات على مساحة  60.000هكتار.
كما اكد انه تم وضع برنامج وطني للتشجير يهدف الى توسيع الثروة الغابية واملحافظة على التربة قصد الوصول الى
تشجير مساحة  1،52مليون هكتار الى جانب اعادة تأهيل السد الخضر وتوسيعه ضمن مخطط يمتد الى غاية 2022
،واعادة تأهيل املناطق الرعوية للوصول الى مساحة  3،22مليون هكتار ورفع قدرات الري املخصصة لألراض ي الرعوية
من خالل انشاء  1.000نقطة للتمون باملياه يضيف الوزير.
ومن ضمن التدابير التي تسمح بمكافحة التصحر ذكر الوزير ايضا انشاء و تهيئة مسالك ريفية جديدة على طول 480
كلم متر توسيع املساحات الرعوية ،واعادة تأهيل أراض ي الحلفاء من خالل تجديد مساحة  150ألف هكتار من الغطاء
الحلفي اضافة الى استغالل  75ألف هكتار اخرى  ،ووضع محميات فيما يخص هذه املادة الطبيعية األولية على
مساحة  100.000هكتار .
و اكد السيد بوعزغي ان القطاع يهدف الى إرساء اسس التنمية الفالحية والرعوية من بينها تمكين الفالحين واملربين
واملستثمرين من ممارسة نشاطاتهم في ظروف مالئمة مما يساهم في نمو مستمر للقطاع الفالحي والذي يشهد تطورا
ابتداء من عام .2000
ومن بين املشاريع املحققة قال الوزير أنه تم تشجير الى غاية اآلن  223.000هكتار من املساحات الرعوية ،وإنشاء
مساحات رعوية محمية بغالف مالي قدره  1،2مليار دج سنويا وتشغيل حوالي  3.300حارس محمية التي تديرها البلديات.
كما تم ،غرس  127ألف هكتار من الشجار املثمرة من بينها  85ألف هكتار من اشجار الزيتون اضافة الى 400.000
من النباتات الرعوية .

27

وتطرق السيد بوعزغي الى اتمام الشغال الخاصة بحماية املجاري املائية والسدود والتي تبلغ طاقتها  3،6ماليين متر
مكعب ،وتهيئة وإنشاء  9آلف نقطة مياه من أنقاب وسدود وأحواض وينابيع إضافة الى انجاز  186ألف متر من البار
الرعوية العميقة و  480كيلومتر من قنوات الصرف ومن أجل تسهيل وصول الفالحين الى مستثمراتهم و فك العزلة عن
التجمعات الريفية تم انشاء وتهيئة املسالك الريفية على طول  18.000كيلومتر ،مع تهيئة مساحة  29ألف هكتار من
الراض ي الفالحية و اختيار النواع الزراعية التي تتالءم مع التربة واملناخ لكل منطقة.
وتم تثمين املنتجات الغابية عن طريق استغالل  720ألف متر مكعب من الخشب  ،وانشاء مناطق رعوية تبلغ مساحتها
 422ألف هكتار بهدف زيادة المكانات العلفية و الحفاظ على املوارد الطبيعية و تحسينها و اعادة بعث و تنمية املراعي
املتضررة من الستغالل الالعقالني.

بنوك /مالية/تأمينات

تعاون وشراكة
الوزير األول لجمهورية كوريا في زيارة رسمية يوم األحد إلى الجزائر (واج)
يشرع الوزير األول لجمهورية كوريا لي ناك-يون غدا األحد في زيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من الوزير األول أحمد
أويحي ،حسبما افاد به بيان ملصالح الوزير األول اليوم السبت.
وتندرج هذه الزيارة التي تدوم ثالثة أيام في إطار تعزيز عالقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و جمهورية كوريا اللتين
يربطهما اعالن الشراكة الستراتيجية املوقع عليه سنة  2006بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الكوري
حسب ذات املصدر.
وستكرس زيارة السيد لي ناك-يون الى بحث العالقات الثنائية و سبل و وطرق تعزيزه الشراكة الثنائية أكثر.
كما سيشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا القليمية والدولية ذات الهتمام املشترك.
واستنادا الى بيان الوزارة األولى ،ستعقد الدورة الخامسة ملجلس األعمال الجزائري-الكوري أيضا بالجزائر على هام
هذه الزيارة بمشاركة مؤسسات البلدين.
ويتضمن برنامج ضيف الجزائر زيارتين ذات طابع سياحي األولى الى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة و الثانية الى حديقة
التجارب بالحامة.
من جهة أخرى ،سيتوجه الوزير الول لجمهورية كوريا الى ولية بومرداس خالل اليوم الخير من زيارته حيث سيقوم
بزيارة الى محطة توليد الطاقة الكهربائية بكاب جنات.
وتعد كوريا الجنوبية ،حسب ارقام الجمارك الجزائرية ،احد أهم الشركاء التجاريين للجزائر ،حيث بلغ حجم املبادلت،
قرابة 3ر 2مليار دولر أمريكي سنة  ،2017منها قرابة  700مليون دولر أمريكي من الصادرات الجزائرية و كذا 6ر 1مليار
دولر أمريكي من الواردات.
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وخالل السداس ي األول من السنة الجارية  ،2018بلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية  609مليون دولر أمريكي،
فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد  474مليون دولر أمريكي.
ويربط الجزائر و كوريا الجنوبية ،اتفاق شراكة استراتيجية وقع في مارس  ،2006ما يجعل الجزائر البلد اإلفريقي الوحيد
الذي يوقع على مثل هذه التفاقية مع كوريا الجنوبية.
وقد دعا الطرفان من خالل اإلعالن عن هذه الشراكة اإلستراتيجية إلى إقامة شراكة استراتيجية أساسها التفاهم و
الثقة املتبادلين.
و ترمي هذه الشراكة الى ترقية عالقاتهما متعددة األشكال الى مستوى أعلى و إلى تعزيز تعاونهما في املجالت السياسية و
القتصادية و املالية و الثقافية والعلمية و التكنولوجية و كذا في املجالت األخرى ذات الهتمام املشترك.
كما يهدف هذا التفاق الى توطيد تعاونهما الثنائي على الساحة الدولية.

انعقاد الطبعة الخامسة ملنتدى األعمال الجزائري-الكوري يوم االثنين املقبل بالجزائر (واج)
تعقد الطبعة الخامسة ملنتدى األعمال الجزائري-الكوري يوم الثنين املقبل بالجزائر ,بحضور الوزير األول,
أحمد أويحيى و نظيره الجنوب كوري لي ناك-يون الذي سيشرع في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم ثالثة أيام.
و خالل زيارته الى الجزائر ,سيجري السيد لي ناك-يون الذي سيكون مرفوقا بوفد هام محادثات مع الوزير األول ,أحمد
أويحيى و كذا مع مسؤولين سامين جزائريين.
و يتضمن برنامج ضيف الجزائر زيارتين ذات طابع سياحي األولى الى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة و الثانية الى
حديقة التجارب بالحامة.
و تعد كوريا الجنوبية ,حسب ارقام الجمارك الجزائريةي احد أهم الشركاء التجاريين للجزائر ,حيث بلغ حجم املبادلت,
قرابة 3ر 2مليار دولر أمريكي سنة  ,2017منها قرابة  700مليون دولر أمريكي من الصادرات الجزائرية و كذا 6ر 1مليار
دولر أمريكي من الواردات.
و خالل السداس ي األول من السنة الجارية  ,2018بلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية  609مليون دولر أمريكي,
فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد  474مليون دولر أمريكي.
و يربط الجزائر و كوريا الجنوبية ,اتفاق شراكة استراتيجية وقع في سنة  ,2006ما يجعل الجزائر ثاني بلد إفريقي يوقع
على اتفاقية من هذا النوع مع كوريا الجنوبية.
وقد دعا الطرفان من خالل العالن عن هذه الشراكة املوقع عليها شهر مارس  2006الى اقامة شراكة استراتيجية
أساسها التفاهم و الثقة املتبادلين.
و ترمي هذه الشراكة الى ترقية عالقاتهما متعددة األشكال الى مستوى أعلى و الى تعزيز تعاونهما في املجالت السياسية
و القتصادية و املالية و الثقافية و العلمية و التكنولوجية و كذا في املجالت األخرى ذات الهتمام املشترك.
كما يهدف هذا التفاق الى توطيد تعاونهما الثنائي على الساحة الدولية.

السفير األمريكي يقف على مناخ األعمال و آفاق الشراكة االقتصادية بوالية أدرار (واج)
وقف سفير الوليات املتحدة األميركية بالجزائر جون ديسروكر مساء امس الربعاء بولية أدرار على مناخ العمال و
افاق تطوير الشراكة القتصادية ,مبديا اهتماما باملشروع النموذجي للطاقة املدمجة بمنطقة كابرتن شمال الولية.
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و قال والي ادرار ,حمو بكوش ,الذي رافق السيد ديسروكر في هذه الخرجة ان زيارة هذا الخير مكنت من إبراز مختلف
املقومات التي تحظى بها أدرار في مختلف املجالت الحيوية مما يفتح كما قال "فرصة لتعزيز التعاون القتصادي من
خالل اقامة مشاريع استراتيجية في املجالت الحيوية".
و وصف السفير األمريكي لقاءه مع والي أدرار ب "الثري" و تمحور حول اآلفاق التنموية لهذه الولية ذات املساحة
الشاسعة مقارنة بعدد سكانها و التحديات التي تطرحها خصوصيتها.
و شملت زيارة الديبلوماس ي األمريكي للولية غرفة الصناعة و التجارة اين تحادث مع القائمين عليها على مناخ األعمال
بالولية و عن سبل تطوير العالقات القتصادية بين املتعاملين الجزائريين و نظرائهم المريكيين.
كما زار السفير األمريكي وحدة تطوير البحث في الطاقات املتجددة بالوسط الصحراوي بعاصمة الولية اين وقف على
الجهود العلمية التي يبذلها الباحثون بهذه الوحدة و الشراكة العلمية بين الوحدة و الوليات املتحدة األمريكية في مجال
الطاقات املتجددة.
و أعرب السيد ديسروكر عن "اعجابه الكبير" باملشروع النموذجي للطاقة املدمجة بمنطقة كابرتن شمال ولية أدرار و
التي تمزج بين الطاقة الشمسية و طاقة الرياح إلى جانب الطاقة الكهربائية.

تجارة
مطالب بتحيين قائمة الـ 1000منتج
قرار وقف االستيراد ينقذ  12ألف “رجل أعمال” من اإلفالس !(الشروق أونالين)
قال رئيس التحاد الوطني للمستثمرين الشباب ،رياض طنكة ،إن قرار الحكومة بمنع استيراد ما يقارب  1000منتج،
وفقا لعدة قوائم سوداء تخضع للمراجعة في كل مر من قبل وزارة التجارة ،أفض ى إلى إنقاذ  12ألف مؤسسة مصغرة
من اإلفالس في الجزائر ،ويتعلق األمر بالدرجة األولى بمنتجي السيراميك والخزف والنسيج والحطب وبعض الحرفيين،
حيث إن قرار منع الستيراد مكن من استحواذهم على أسواق جديدة وزيادة الطلب على منتجهم املحلي وأعطاهم
فرصة للبروز بشكل أكبر.
وأوضح طنكة في تصريح إلى “الشروق” أن املشكل املطروح بالنسبة إلى القوائم السوداء للمواد املمنوعة من الستيراد،
أو تلك التي يتم تحضيرها وتتعلق بفرض رسوم تتراوح ما بين  30و 200باملائة على املواد املستوردة املنتجة محليا ،يكمن
في كون هذه القوائم غير مفصلة ول تتضمن معطيات كثيرة عن هذه املواد ،األمر الذي يوقع في كل مرة عددا من
املستوردين في مشاكل بالجملة.
وضرب املتحدث في هذا اإلطار ،مثال باملستورد الذي استقدم األطنان من النفايات عبر ميناء بجاية ،مشيرا إلى أن
فرض املزيد من التوعية كان سيحول دون ذلك ،مشددا على أنه بالرغم من النجاح الذي حققه عدد من املؤسسات
املصغرة التي كانت تعي ظروفا مالية صعبة وكانت ستواجه اإلفالس إلى وقت قريب لول فرض اإلجراءات املتعلقة
بمنع الستيراد من طرف وزارة التجارة ،إل أن هذه األخيرة تبقى في حاجة إلى التحيين والتفصيل والتوضيح والتشهير
بشكل أكبر وأوسع لفئة رجال األعمال وألصحاب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،كما دعا إلى أهمية استشارة
األخصائيين في مثل هذه القرارات وعدم اتخاذها بشكل معزول عنهم على مستوى املكاتب.
وباملقابل ،حذر رئيس التحاد الوطني للمستثمرين الشباب من استحواذ عدد كبير من التجار على السوق واحتكارهم
لبعض املواد بعد فرض قوائم سوداء لالستيراد من طرف وزارة التجارة ،داعيا إلى رقابة أشد وفرض الصرامة في
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التعامل مع هؤلء ،وكل ذلك يقول “طنكة” ضيق الخناق على بعض املؤسسات املصغرة بدل اإلفراج عنها ،محذرا من
أن تستغل قرارات الحكومة لتمكين بعض الفئات من تحقيق أرباح إضافية على حساب املناولين واملقاولين البسطاء
وأصحاب املؤسسات املصغرة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
هذا ،وتقوم الحكومة قريبا بفرض رسم جديد رسميا على السلع املستوردة ،ستتراوح نسبة هذا الرسم ما بين  30و200
باملائة من قيمة السلع ببلد املنشإ ،األمر الذي سيجعل أسعار السلع التي ستحملها سلسلة من القوائم الجديدة التي
ستفرج عنها وزارة التجارة بصفة دورية ،وسينتج هذا الرسم زيادة في أسعار هذه السلع عند نفس نسبة الرسم أو أكثر
بقليل حسب نسبة هام ربح السلعة من املستورد مرورا ببائع الجملة وصول إلى بائع التجزئة ،ويأتي ذلك في إطار ما
تضمنه نص قانون املالية التكميلي لسنة 2018.

مفاوضات حول منطقة التبادل الحر :توصلنا إلى "نتائج جيدة "(واج)
صرح وزير التجارة ،سعيد جالب يوم الخميس بالقاهرة أن املفاوضات حول انشاء منطقة التبادل الحر في القارة
الفريقية قد وصلت الى "نتائج جيدة".
وأوضح السيد جالب في تصريح للصحافة عقب انتهاء أشغال الجتماع السابع لوزراء تجارة التحاد الفريقي التي
انطلقت أمس األربعاء في القاهرة أن املفاوضات بخصوص إنشاء منطقة تبادل حرة في قارة إفريقيا عرفت "تقدما جيدا"
وأفضت إلى "تائج جيدة".
وأضاف الوزير في ذات السياق "تتجلى املرحلة املقبلة من هذه العملية في تمهيد األرضية على املستوى الوطني بغية
توفير الظروف الالزمة إلطالق هذا املشروع الفريقي".
وأشار السيد جالب أن الدول الفريقية ستنتظر مهلة  5سنوات قبل أن تحرر تجارة السلع التي تراها "حساسة" بالنظر
ألهميتها بالنسبة لقتصادها ،مضيفا ان هذه املنتوجات يمكن ان تكون صناعية او فالحية او تضم كال القطاعين في
حين سيتم تحرير السلع املصنفة "غير حساسة" بمجرد افتتاح منطقة التبادل الحر.
واستطرد الوزير قائال أن جميع مناطق التبادل الحر التي انشئت في بعض املناطق من افريقيا سوف تنصهر تدريجيا في
منطقة التبادل الحر الفريقية في غضون  10سنوات.
لالشارة فإن اجتماع وزراء التجارة الفارقة قد انعقد على هام الطبعة األولى للمعرض التجاري الفريقي املنظم من
 11إلى  17ديسمبر بالقاهرة والذي عرف مشاركة  1200مؤسسة افريقية من بينها  38تمثل الجزائر.
للتذكير تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في مارس  2018من طرف  44من رؤساء الدول
والحكومات اإلفريقية خالل القمة الستثنائية لالتحاد اإلفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي.
وقد تم اعتماد قرار إنشاء املنطقة في عام  2012في الدورة العادية ال 18لجتماع رؤساء دول وحكومات التحاد
اإلفريقي ،بينما بدأت مفاوضات التحاد اإلفريقي حول إنشائها الفعلي في عام .2015
ومن شان هذه املنطقة الفريقية الحرة ان تشكل سوق موحدة للمنتجات والخدمات على املستوى الفريقي لكونها
تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات القتصادية والستثمارات .ما يسمح -حسب التحاد الفريقي-بالتعجيل بإقامة
التحاد الجمركي الفريقي.
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يقظة إعالمية
عدد الرحالت سيصل إلى  150رحلة يوميا ..مدير "سوغرال":
7آالف جزائري “يزحفون” نحو الجنوب لقضاء “الريفيون ”(الشروق أونالين)
أكد الرئيس املدير العام لشركة تسيير واستغالل محطة للنقل البري بالخروبة ،عز الدين بوشهيدة ،في تصريح
ّ
القصر تزامنا مع احتفالت ليلة رأس السنة ،لتفادي الوقوع في مشاكل مع أسرهم،
لـ”الشروق” ،منع بيع التذاكر لفئة
كما توقع أن تنقل  7آلف جزائري عبر الحافالت لقضاء “ليلة الريفيون” بالجنوب.
وقال بوشهيدة ،إن شركة “سوغرال” سخرت  213رحلة نحو الجنوب الجزائري فيما سجلت  3450مسافر خالل األسبوع
القادم ،حيت من املتوقع أن يتضاعف العدد إلى حوالي  7ألف مسافر على محطة الخروبة في األيام األخيرة من هذا
الشهر ،لكونه يتزامن مع العطلة الشتوية والريفيون أين تكثر عليها حركة املسافرين الذين يفضلون قضاء هذه املناسبة
في جو مميز وسط الصحراء بمناظرها الخالبة ،مبرزا أن العدد الحالي وصل  105رحلة ،مرجحا أن يرتفع العدد إلى 150
رحلة نحو الجنوب يوميا.
كما أوضح املسؤول ،بخصوص الخطوط املتجهة إلى الوليات الغربية للوطن على غرار وهران ،تلمسان ،سيدي بلعباس
وعين تموشنت فقد اتخذت املؤسسة كل اإلجراءات والتدابير لتوفير الظروف املالئمة للسفر ،حيث برمجت هذه األخيرة
160رحلة مسجلة ،إما حاليا بلغت  81رحلة أي بمعدل  2300مسافر.
ويتوقع بوشهيدة ارتفاع العدد الذي يمكنه أن يتجاوز  6ألف مسافر خالل األيام األخيرة كون ان العطلة الشتوية
تزامنت مع “الريفيون” حيث ستعرف حركية كبيرة في عدد رحالت.
باملقابل ،تم تسخير  320رحلة مسجلة نحو الشرق الجزائري ،أما عدد رحالت املسخرة حاليا فتعادل  190رحلة لسيما
أن إدارة املحطة اتخذت مجموعة من اإلجراءات تحسبا لتسجيل طلب متزايد في عدد الرحالت التي من املتوقع ان تصل
في األسبوع األخير من هذا الشهر إلى حوالي  250رحلة في يوم ،فيما يتوقع أيضا أن يتجاوز عدد املسافرين  10آلف
مسافر.
وأفاد بوشهيدة أن عمال النظافة يشتغلون دون توقف وهذا قصد إعطاء صورة ايجابية للمحطة وجعل العديد من
املواطنين يختارونها بدل من استعمال سيارات األجرة خاصة بالنسبة للذين ل يملكون إمكانية السفر جوا ،مشددا على
أن مصالح األمن متوفرة بشكل كبير خاصة من اجل منع بيع التذاكر لفئة القصر وهذا لتفادي وقوع في املشاكل.
أما فيما يخص زيادات سعر التذكرة أكد هذا األخير أنها تبقى في مجملها رمزية ل تمس جيب املواطن مبرزا انه لحد
الن لم يصلهم أي إشعار بالزيادات من طرف وزارة النقل ،مشيرا إلى إعادة تهيئة الخارجية ملحطة النقل البرية بغالف
مالي يقدر بـ  9ماليير و 500مليون سنتيم يأتي في إطار تحسين الواجهة املحاذية للمسجد األعظم.
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