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 االفتتاحية
 )واج( ديسمبر بالعاصمة 26إلى  20من  27معرض اإلنتاج الجزائري من 

ديسمبر الجاري بقصر  26إلى  20ائري خالل الفترة ما بين سيتم تنظيم الدورة السابعة و العشرين ملعرض اإلنتاج الجز 

 بيان للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير.  املعارض بالعاصمة حسبما أفاد به

اقتصادي مستدام"، و تعد هذه التظاهرة التي تنظم تحت شعار " إنجاح مسعى الصادرات من أجل نمو 

جميع   شركة من 430اقتصاديا رئيسيا للمتعاملين االقتصاديين، حيث سيشهد هذا املعرض مشاركة أكثر من   موعدا

 متر مربع. 26.076إجمالية قدرها   قطاعات االقتصادية الوطنية، والتي ستعرض على مساحة

رض اإلنتاج الجزائري على مر هذه السنوات وسيلة أصبح مع  وحسب املشرفين على تنظيم هذه التظاهرة االقتصادية،

 فعالة لتسليط الضوء و إبراز اإلمكانات الحقيقية للشركات الجزائرية.

و حسب املنظمين تكشف هذه الحركية " اإلرادة املتزايدة والتزام الحكومة بتشجيع الشركات الوطنية 

 .والخاصة لتجعل منها املحرك لجميع أشكال التطور والنمو االقتصادي"، يضيف نفس البيان  العمومية

إجراءات التوجيه ودعم الشركات   ويشير املنظمين لهذا املعرض أن" من سمات هذه اإلرادة اإلصالحات الجديدة و

 األسواق الخارجية".  الراغبة في تحقيق طموحاتها القتحام

وترقية وتعزيز اإلمكانات املوجودة، الرامية إلى تنفيذ   في إطار اإلستراتيجية الوطنية لدعم  و تندرج كل هذه اإلجراءات

تعبئة جميع الفاعلين   سنة للتصدير، و الذي يستلزم  2019  و التي سمحت بإعالن  برنامج رئيس الجمهورية،

 االقتصاديين للتموقع في األسواق الدولية.

 

 )واج( خارطة طريق إلعداد املحاور الكبرى لإلستراتيجية الوطنية للتصدير 

سوف تكون سنة ترقية الصادرات خارج  2019سنة اكد وزير التجارة، السعيد جالب، يوم الثالثاء بالجزائر إن 

 املحروقات الى جانب العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من إعداد املحاور الكبرى لإلستراتيجية الوطنية للتصدير.

وقال السيد جالب، في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة اللقاء الوطني املتعلق بإنجاح عمليات التصدير، انه من خالل 

نطباعات التي تم استقاؤها عبر التظاهرات التجارية التي قام بها قطاع التجارة في العديد من الدول من اجل التعريف اال 

باملستوى الذي توصلت إليه املنتجات الجزائرية سواء الزراعية الغذائية او التحويلية او االلكترونية و الكهرومنزلية 

ترقية الصادرات خارج املحروقات و سيكون هذا املوضوع عنوانا بارزا  سوف تكون سنة 2019فانه على يقين ان سنة 

 و محوريا للنقاش االقتصادي و ترجمة فعلية للتنسيق و التعاون القطاعي مع مختلف الشركاء.

وفي ذات السياق، أضاف الوزير ان البعثات االقتصادية في مختلف السفارات الجزائرية بالخارج ستكون سندا قويا 

مسعى ترقية الصادرات وولوج العديد من األسواق الخارجية و املستمدة من االستراتيجية املعتمدة على التنويع  لتحقيق

املثمر للشركاء االقتصاديين على الصعيد العالمي و االفريقي مع انشاء منطقة التبادل الحر التي تمت املصادقة عليها في 

 بكيغالي )رواندا(.خالل قمة رؤساء االتحاد االفريقي  2018مارس 

 لتطوير الصادرات  ابرز السيد جالب اهمية استغالل النمو االقتصادي الذي تعرفه القارة اإلفريقية وبهذا الشأن،

 الجزائرية خارج املحروقات.

بغية تمركز الجزائر و جعلها بوابة افريقيا  2020/  2019وفي هذا االطار، كشف الوزير عن تسطير برنامج ثري بعنوان 

 التجارية مع مختلف التكتالت االقليمية و الدولية.للشراكة و التنمية االقتصادية و 
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معرضا ملواكبة فتح  25معرضا دوليا سيكون الفريقيا الحيز االوفر بحوالي  53وسيشمل البرنامج املذكور املشاركة في 

 املعابر الحدودية مع موريتانيا و النيجر و مالي و كذا تنمية املناطق الحدودية.

نه سيتم خالل لقاء اليوم العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من اعداد املحاور الكبرى من جهة اخرى، قال الوزير ا

 لالستراتيجية الوطنية للتصدير مشيرا الى انه تم الشروع في بناء اسسها.

كما اكد على وجود ارادة سياسية و دعم مستمر من طرف رئيس الجمهورية لهذا املسعى الى جانب اهتمام الحكومة 

 لصادرات خارج املحروقات.بترقية ا

واشار السيد جالب الى الخطوات التي خطتها الجزائر خالل العشريتين االخيرتين في شتى امليادين الى جانب تكثيف 

حركتها حيث تجعل من الديناميكية االقتصادية قاطرة حقيقية للمساهمة في الحركة التنموية على املستوى الوطني و 

 الجهوي و الدولي.

سيد جالب فان التوجه نحو االسواق الخارجية ما هو اال منحى طبيعي و منطقي من اجل احتالل الجزائر وحسب ال

 املكانة التي تستحق فعال في االسواق الخارجية كقطب اقتصادي فعال و حيوي على الصعيد الجهوي.

 تشخيص العراقيل ورسم معالم استراتيجية لترقية الصادرات 

للقاء كمحطة هامة تأتي الستكمال سلسلة التشاور التي تمت بين الفاعلين االقتصاديين البراز واعتبر الوزير هذا ا 

التحديات و تشخيص العراقيل التي "ال زالت عقبة في مسار ترقية التصدير الى جانب رسم املعالم االولى الستراتيجية 

حضيرها مع بعض املؤسسات الدولية و التي حقيقية لترقية الصادرات خارج املحروقات "مذكرا انه تم الشروع في ت

 واضحة تعتمد على قطاعات استراتيجية ذات اولوية.  تتمحور حول رؤية

ولدى تطرقه ملختلف املعارض الخارجية التي شاركت فيها املؤسسات العمومية و الخاصة ، قال السيد جالب ان هذه 

 عالي من التنافسية. املشاركة ابرزت ان املنتجات الجزائرية ذات جودة و مستوى 

واشار في هذا الصدد الى ان اعادة هيكلة لجنة تنظيم املعارض و تثمين املشاركة الجزائرية في املعارض الدولية ابتداء 

 839الى  2017مؤسسة في  374سمحت بتسجيل ارتفاع في عدد املؤسسات املشاركة الذي انتقل من  2018من يوليو 

 باملئة . 124يفوق  ، أي بمعدل نمو  2018مؤسسة في 

 باملئة. 28باملئة و اخيرا اوروبا ب  29باملئة متبوعة بأفريقيا ب  34وقد تمحور اهتمام الجزائر باملنطقة العربية بنسبة 

كما افاد الوزير ان هذه املشاركات افرزت التوقيع على العديد من االتفاقيات منها اتفاقيات تصدير املنتجات الجزائرية 

اتفاقية مع موريتانيا و اتفاقية واحدة مع  25اتفاقيات مع بلجيكا و اكثر من  4يات مع الواليات املتحدة و اتفاق 9و هي 

 اتفاقيات مع القاهرة. 5اتفاقية مع الغابون و  12الدوحة و 

 هذا الى جانب مفاوضات بين املتعاملين االقتصاديين الجزائريين و االجانب ال تزال مفتوحة الى اليوم.

باملقابل ، اشار الوزير الى تسجيل جملة من االنشغاالت و الصعوبات التي تبديها بعض املؤسسات العاملة في التصدير 

 مؤكدا على البحث عن السبل الكفيلة بتذليلها.

ادنى للمنتوج عند خروجه من املصنع وفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير بان" نجاح عمليات التصدير ال تحدد فقط بسعر 

او من الوحدات االنتاجية الفالحية و انما تحدد و بشكل متفاوت بسعر النقل و ايصال املنتوج الى االسواق الخارجية و 

كذا تكاليف كيفية جذب الزبون مع اخذ بعين االعتبار عالقة السعر بالنوعية مما يستدعي ان يدرس الجانب اللوجستي 

 ل و وسائل االتصال".خاصة النق

كما اكد على ان "االدوات االساسية ملرافقة عملية التصدير يجب ان تسخر لحل جميع املسائل املطروحة داخل الحدود 

و عند هذه االخيرة و خارجها سواء ما تعلق باملراحل الخصوصية لسلسلة القيمة لدفع التنافسية او ما تعلق بنجاعة 

 اج الفالحي و الصناعي و الخدمات".قطاعات محددة في مجال اإلنت
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واكد ايضا ذات املسؤول على ضرورة مواكبة املؤسسة االقتصادية تطور السوق الدولية والتأقلم معها حتى يتسنى 

 للهيئات الوطنية املكلفة بدعم التجارة الخارجية و ترقية الصادرات لعب الدور املنوط بها كواجهة مع االسواق الخارجية.

 

 موارد مائية: نسيب يجدد حرص القطاع على التكفل التام بمشاريع الربط باملياه الصالحة للشرب

 )واج(

جدد وزير املوارد املائية السيد حسين نسيب يوم الخميس بالجزائر عزم قطاعه على التكفل التام بكل انشغاالت 

و هذا   متابعة تنفيذ كل املشاريع املسطرة الخاصة بالربط بشبكات التوزيعمجال التزود باملاء الشروب و   املواطنين في

 بهدف تحسين الخدمة العمومية للمياه.

ة بوشارب رئيس املجلس, ان دائرته الوزاري  و أكد الوزير خالل جلسة علنية باملجلس الشعبي الوطني تراسها السيد معاذ

ت املتعلقة بالتزويد و الربط باملياه الصالحة للشرب لضمان االنشغاال   تعمل على البحث عن حلول نهائية لكل

 عمومية في املستوى املطلوب.  خدمة

لحل مشكلة عجز    االجراءات املتخذة  و في رده على سؤال للنائب بوجمعة طورش )التجمع الوطني الديمقراطي( حول 

الشروب, اوضح السيد نسيب ان هذه الوالية  بلدية بالتزود باملاء  16بعض بلديات والية ميلة و املقدر عددها ب 

ات في تسجل تذبذب  غرار الواليات األخرى من مشاريع هيكلية مشيرا أنه بالفعل التزال بعض البلديات  استفادت على

 التوزيع..

م يقدرات اإلنتاج من اجل التعم  رفع-حسب الوزير  -تم  و بهدف تدارك هذا العجز املسجل على مستوى هذه البلديات

مليار  70على مراحل , حيث قرر وضع برنامج استعجالي للوالية بمبلغ   التدريجي للتوزيع اليومي و القيام بعمليات أخرى 

 مليار سنتيم على حساب الصندوق الوطني للمياه.10فيها   سنتيم بما

قات التخزين وانجاز آبار التوزيع و طا   و واصل الوزير يقول ان قطاعه شرع في انجاز مشاريع إلعادة تأهيل شبكات

بئر إضافي,  21إلنجاز  2018خالل إعادة هيكلة البرنامج القطاعي لسنة   مليار سنيتم من 40جديدة فضال عن تخصيص 

 ثانية.  كعملية

املعرضة لالنزالق املتكرر نظرا لطبيعة   بتدعيم القناة املزودة لوالية ميلة من محطة "عين التين" و  كما قام القطاع

 سنتيم و هي حاليا في طور االنجاز.  مليار 300ربة في املنطقة بمبلغ الت

 2019سحتى شهر مار   املشاريع تدريجيا  استالم جل هذه -يضيف السيد نسيب -و من املرتقب بالنسبة لهذه العمليات 

لتزويد اني من عجز في اباملاء الصالح للشرب لفائدة هذه البلديات التي تع  ما سيترتب عنه أثار ايجابية على التزويد

 الشروب.  باملاء

ألف نسمة أي ان سد  450لفائدة   تمون من سد بني هارون 32بلدية فقط من أصل  15و قال الوزير : "حاليا هناك 

 الوالية من املاء الشروب".  باملئة من حاجيات 64بني هارون يغطي حاليا 

املوارد املحلية و املتمثلة في االنقاب   ون من سد بني هارون بل منال تم  بلدية التي تعاني من عجز 16وأوضح الوزير أن 

 و الينابيع.

از منظومة دراسة شاملة إلنج -املرحلة األولى  في-الوزارية بادرت بتسجيل   و للتكفل بهذه الوضعية ,أشار الوزير ان دائرته

انجاز   وء نتائج الدراسة املنجزة تم تسجيل عمليةسد بني هارون, مشيرا انه و على ض  التزويد باملاء الشروب انطالقا من

 بلدية . 12مخصصة ل   2018املشروع برخصة برنامج الف و مئتان مليار سنتيم بعنوان السنة املالية

مقاول  11العملية و إسناد الصفقات إلى   كما تابع يقول أن الوكالة الوطنية للسدود و التحويالت تقوم بتسيير هذه

 النجاز.لتقليص أجال ا
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في التزويد سيدخل حيز   و أكد السيد نسيب أن تحويل مياه سد بني هارون لفائدة البلديات التي تعرف عجزا

 السنة املقبلة .  االستغالل

ية بتحويل املياه من سد تبلوط بوال   و باإلضافة إلى هذا, أشار الوزير ان والية ميلة ستستفيد من مشروع ثاني يتعلق

مليار سنتيم مشيرا ان انطالق األشغال سيكون  500ميلة بمبلغ   يات أخرى في شمال غرب واليةجيجل نحو ستة بلد

 .2019بداية 

هارون و تبلوط مما سيسمح بتحسين   بلدية بوالية ميلة بنظامي التموين لسد بني 16"مع نهاية املشروعين سيتم ربط 

 تزويد السكان باملاء الشروب" يضيف الوزير.

بوزباير" بحاس ي الرمل باملاء   ؤال أخر للنائب خليفة بن سليمان )جبهة املستقبل( حول ربط "قريةو في رده عن س

وفرة في انتاج املاء الشروب و توزيع منتظم على جل البلديات   الشروب, أوضح الوزير أن والية االغواط تعرف عموما

 .2000استثمارات هامة تم تخصيصها للوالية منذ سنة   بفضل برنامج

رفع  للشرب عبر الوالية ما أدى إلى  بتحسين ملحوظ بالتزويد باملياه الصالحة -حسب الوزير-و مكنت هذه االستثمارات 

 يغطي عموما احتياجات الوالية.  بئر قيد االستغالل ما 35اإلنتاج عن طريق 

ة منها شاريع قيد االنجاز خاصامل  وأوضح السيد نسيب انه سيتم تسجيل تحسن في التزويد باملاء الشروب مع استكمال

مليار سنتيم  230عمليات للتزويد باملاء الشروب برخصة برنامج بقيمة  9  انجاز تجهيز و ربط عدد كبير من اآلبار و انجاز

 إعادة تأهيل شبكات اإليصال و توزيع املياه على مستوى اغلب بلديات الوالية.  تشمل

يدي تتزود حاليا باملاء الشروب من بئر تقل  ه الصالحة بالشرب, أكد الوزير أنهاو فيما يخص تزويد "قرية بوزباير" بامليا

 بواسطة أربعة شاحنات صهاريج تابعة للجزائرية للمياه.  ضعيف التدفق يتم تدعيمه و ملئه يوميا

جاز بئر بإن  ادرتان بلدية حاس ي رمل ب  وللتكفل بهذه الوضعية و تامين املورد املائي لسكان هذه القرية, اشار الوزير

 التفكير في اللجوء الى املناطق املجاورة لجلب املياه .  سلبية ما استدعى  عميق غير ان تجارب الضخ اظهرت نتائج

من منطقة "ظاية اللوح "الى   املياهتمويل دراسة تحويل  -حسب السيد نسيب -و لحل هذا املشكل , قررت الوزارة 

 للمياه.  كلم من الصندوق الوطني 30"قرية بوزباير" على مسافة 

 

 )واج( صادرات خارج املحروقاتالنقل و الخدمات اللوجستية أهم معوقات ترقية ال

يشكل النقل وسلسلة الخدمات اللوجستية، أهم معوقات ترقية الصادرات خارج املحروقات، حسب ما أفاد به 

 املتعاملون االقتصاديون يوم الثالثاء بالجزائر خالل لقاء وطني حول ترقية الصادرات خارج املحروقات.

عن استياءهم من ارتفاع تكلفة نقل السلع  -بحضور وزير التجارة سعيد جالب-فيما يتعلق بالنقل أعرب املشاركون و 

املصدرة و عدم توفر النقل بواسطة السكك الحديدية الذي من شانه ان يقلل من هذه التكلفة خاصة عندما يتعلق 

 األمر بتصدير املنتجات نحو البلدان اإلفريقية و العربية.

إشراك النقل الجوي و البحري في تلبية متطلبات املصدرين الوطنيين على اختالف قدراتهم،  -حسبهم-و يتطلب األمر 

 موضحين أن التصدير أوال و قبل كل ش يء قضية تكلفة و وقت.

و فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، أفاد املتعاملون االقتصاديون أن هنالك نقص فادح في شبكة السكك الحديدية 

 املستثمرات الفالحية و املوانئ و املطارات. التي تربط بين املناطق الصناعية و 

كما أكد املشاركون أيضا على نقص مكاتب الربط والتوزيع التي لها اتصال مع األسواق الخارجية وغياب التجهيزات 

 الحديثة التي تسمح بتعبئة السلع و تفريغها على مستوى املوانئ و املطارات.
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ليات التصدير و تحويل العملة الصعبة، تعميم املقايضة عندما يتعلق األمر واقترح املتعاملون، فيما يتعلق بتمويل عم

 بالتصدير نحو البلدان اإلفريقية.

وتطرق املشاركون ايضا إلى طول مدة تحصيل العملة الصعبة من الخارج بعد عمليات التصدير و كذا غياب إمكانية 

وق و واجبات املشتريين و البائعين التي تساهم في دفع تكاليف الخدمات على املستوى الخارجي بسبب محدودية حق

 وطنية.  تبادالت خارجية و

وتطرق املشاركون أيضا إلى نقص املخابر املكلفة بمرافقة عمليات إخضاع املنتجات املصدرة للتقييس و املطابقة حيث 

 في عملية الصادرات الجزائرية.  تم وصفها ب "كعب الخيل"

للمنتوج املوجه سواء للسوق الوطنية أو إلى   و في هذا الشأن دعوا إلى وضع مسعى "واضح" فيما يخص شهادة املنشأ

 األسواق الخارجية.

و أوضح وزير التجارة في كلمة ألقاها عند افتتاح األشغال أن اإلستراتيجية الوطنية للصادرات خارج املحروقات التي هي 

 ذه العراقيل التي تحد من ترقية عملية التصدير.بصدد التحضير تسمح برفع ه

 وبهذه املناسبة سيتم إعداد ورقة طريق تهدف إلى التكفل باقتراحات املتعاملين و املهنيين الوطنيين املعنيين بالتصدير.

 إلى  و يهدف هذا اللقاء الذي عقد تحت شعار " إنجاح عمليات التصدير لتنويع املداخيل"، حسب مسؤولي القطاع

 إعداد ورقة طريق من شانها إثراء اإلستراتيجية الوطنية للتصدير.

و يهدف اللقاء أيضا إلى تقييم معارض اإلنتاج الجزائري التي تم تنظيمها في الخارج خالل السنة الجارية و ذلك قصد 

 الوقوف عند النقاط االيجابية و السلبية.

لوطنية لترقية الصادرات خارج املحروقات حسب نفس و من شان هذه الحصيلة أن تثري كذلك اإلستراتيجية ا

 املسؤولين.

و يتضمن برنامج اللقاء، الذي شهد مشاركة العديد من الوزراء يخمسة محاور تتعلق بآفاق "تنشيط ترقية الصادرات: 

 و تحدياتخبرات و شهادات" و "مرافقة املؤسسات الجزائرية في الخارج" و "الخدمات اللوجستية: الوسائل املتوفرة 

التصدير" و "تصدير املنتجات الفالحية و الغذائية: اإلجراءات املتخذة لترقية القطاع" و" التصدير و الخدمات و تحديات 

 املؤسسات املبتدئة".

  

 

 

 Digital Business Daysضمن الطبعة الثالثة لـ

 )الشروق أونالين( 2019مال حول الرقمنة بالجزائر في مارسالبيانات موضوع لقاءات األع

عن  ،Sense Conseilاملتخصصة في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، التي تصدر عن شركة N’TIC أعلنت املجلة املجانية

بالجزائر  2019مارس  12في  Digital Business Days (DBD) األعمال حول الرقمنة تنظيم الطبعة الثالثة من لقاءات

 .للبيانات ومعالجتها وتقييمها العاصمة، حيث سيتم تخصيص هذا اللقاء،

عن  ،Sense Conseilاملتخصصة في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، التي تصدر عن شركة N’TIC أعلنت املجلة املجانية

بالجزائر  2019مارس  12في  Digital Business Days (DBD) الثالثة من لقاءات األعمال حول الرقمنة تنظيم الطبعة

 .للبيانات ومعالجتها وتقييمها العاصمة، حيث سيتم تخصيص هذا اللقاء،

 قد يعجبك
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مخصص لحلول تكنولوجيا املعلومات واالقتصاد الرقمي في الجزائر،  وأفاد بيان للمجلة أن الحدث وهو أكبر حدث

الرقمي  املختصين في االقتصاد سيجمع الفاعلين الجزائريين” املؤسسة في عصر البيانات: فرص وتحديات“ :تحت موضوع

والبيانات الرقمية، من الشركات واملؤسسات العمومية، ومجموعة من  وكذا صناع القرار في مجال تكنولوجيا املعلومات

 .اناتبتقييم وحفظ البي املتعلقة املعترف بهم دولًيا الذين سيكشفون عن أحدث االتجاهات في نماذج األعمال الخبراء

صدفة، حيث تعتبر البيانات الذهب األسود في الرقمنة، وقاعدة ظهور  كنوأضاف البيان أن اختيار املوضوع لم ي

ر تعمل بها الشركات في العص الويب )غوغل، األمازون، فيسبوك، آبل( كما أصبحت إدارة البيانات إستراتيجية عمالقة

 .الرقمي

نظم الطبعة الثالثة من
ُ
 التي تشغل الشركات الجزائريةغنيا باملحاضرات، من أجل الرد على األسئلة  برنامجا DBD وت

الخبراء ورؤساء الشركات الكبرى على  باستمرار، حول التحديات املتعلقة بهذا االقتصاد الجديد، حيث سيتداول 

 منها: اتجاهات اقتصاد البيانات، عملية جمع وانسجام البيانات في إطار  للتطرق إلى مواضيع هادفة  DBD  منصة

يص البيانات الشخصية. ناهيك عن تخص يات الرئيسية املتعلقة بتحليل البيانات وحمايةالقوانين املعمول بها، التحد

 استثمرت في استخدام البيانات. كما نجد في البرنامج أيضا، ورشات عمل نقاش حول تجربة الشركات الجزائرية التي

 .للخبراء، اجتماعات ثنائية ووجبات غذاء عمل

مختص في مجال تكنولوجيا املعلومات والرقمنة،  500مشارك، بما في ذلك  700وستجمع هذه الطبعة ما ال يقل عن 

 .سيتم إعداد مساحة عرض مخصصة ملزودي حلول تكنولوجيا املعلومات كما

 زائر،رقمية في الجموعد للمختصين في مجال تكنولوجيا املعلومات والبيانات ال أكبر  Digital Business Days أصبح اليوم

مشارك بما في  500للشركات، أكثر من  ، التي كانت مخصصة للتحول الرقمي2018حيث جمعت طبعته الثانية في عام 

من مزودي حلول تكنولوجيا  17املعلومات والرقمنة، باإلضافة إلى  من املختصين في مجال تكنولوجيا 350ذلك 

 .B2B مقابلة عمل ثنائية 400تم تنظيم  الذين قاموا بعرض منتجاتهم، كما املعلومات
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 بنوك /مالية/تأمينات 
 ..ألف منصب 387مبررا شغور 

 )واج( راوية: تدخالت فجائية ملحاربة تضخيم فواتير االستيراد

 علومات متكامل بمساهمةعن شروع املديرية العامة للجمارك في انجاز نظام م كشف وزير املالية عبد الرحمان راوية

 .الطرفين الخبرة الكورية الجنوبية بعد ما تم التوقيع الثالثاء على الصفقة بين

انشغاالت أعضاء مجلس األمة في جلسة علنية خصصت ملناقشة مشروع قانون  وأضاف الوزير الثالثاء ، خالل رده على

 .2019جديد ستتم خالل ، بأن أولى تطبيقات هذا النظام ال2016امليزانية لسنة  تسوية

ير أنه تم تحديد التوجهات الكبرى للتدقيق في تضخيم الفوات الوزير  وبخصوص إشكالّية تضخيم فواتير االستيراد، أعلن

ئي، داعيا التهرب الجبا املراقبين والتدخالت الفجائية، كما سيتم انتهاج ذات الطريقة أيضا، ملحاربة عن طريق مضاعفة

 .فية واالنضباط في تحرير الفواتيرإلى االلتزام بالشفا

ملخصصة ا املساحات العقارية ببطء اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بتوفير العمومية وبّرر راوية مشكلة تأخر املشاريع

 .في التنظيم الخاص بالصفقات العمومية لإلنجاز وغياب األوعية في املدن الكبرى وكذا ثقل التدابير املقررة

ص من إعا
ّ
 اإلجراءات من أجل التقليل من هذه  وزير املالية إلى اعتماد سلسلة من دة تقييم املشاريع، لفتوللتخل

تسجيل املشاريع الكتمال دراسة النضج  الظاهرة وحصر عمليات إعادة التقييم في الحاالت املبررة، وعلى رأسها إخضاع

الدوري )كل خمس سنوات(   نمية والتطهيرالوطني للتجهيز من أجل الت والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق 

 .مالءتهما والعمليات التي لم تثبت االستثمارات العمومية من خالل سحب املشاريع ملدونة

منصب يعكس وضعية  378.551عددها املقدر في تقرير مجلس املحاسبة بـ وعن مناصب العمل الشاغرة، أكد راوية بأن

ثر الذهاب النهائي إ عجز وشغور املناصب الناتجة عن صات التي تسجلبالنظر لنقص املترشحين في التخص مبررة

رية البش طول آجال املصادقة على مخططات التسيير للموارد التقاعد أو الوفاة واملؤقت )حاالت االنتداب( إضافة إلى

 .وإجراءات تنفيذها

 
 )واج( : اإلجراءات املتخذة تتناسب مع قدرات البالد2016ية امليزانية قانون تسو 

 2016قال وزير املالية عبد الرحمان راوية يوم الثالثاء بالجزائر أن اإلجراءات املتخذة في إطار تنفيذ قانون املالية لسنة 

لية للبالد والتي تمنح "األفض تندرج ضمن مسعى "حذر و واقعي" بما يتناسب مع القدرات الوطنية املالية واالقتصادية

 لفعالية النفقة العمومية".

، بمجلس األمة 2016و أوضح وزير املالية في جلسة علنية لعرض ومناقشة نص القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 

محورت حول في إطار تنفيذ قانون املالية ت 2016ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس املجلس، أن ميزانية الدولة لسنة 

 .2019- 2015تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الخماس ي 

مبلغا يقدر ب  2016ويهدف هذا اإلجراء الى ترشيد النفقات العمومية وتحسين اإليرادات، اين اقر قانون املالية لسنة 

ة لنفقة التسيير ة و مليار دج بالنسب 4807مليار دج لنفقات امليزانية مقسمة الى  7984مليار دج لاليرادات و  4747

 مليار دج. 3237مليار دج لنفقة التجهيز العمومي، ليفض ي الى عجز تقديري بقيمة  3177

مليار دج فيما  3344مليار دج منه  5026الى  2016وفيما يخص التنفيذ وصل املبلغ االجمالي لإليرادات املحققة سنة 

 ية البترولية.مليار دج بالنسبة للجبا 1683يتعلق باملوارد العادية و
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مليار دج بعنوان  2031مليار دج بعنوان التسيير و 4327مليار دج منه  6358وبلغت نفقات امليزانية املنفذة ما قيمته 

 التجهيز .

مليار دج أي ما يمثل  1517مليار دج وصل العجز الحقيقي الى  185و باضافة النفقات امليزانية غير املتوقعة التي ناهزت 

 ن الناتج الداخلي الخام.في املائة م 9

فقد تم تخفيض هذا العجز امليزاني بواسطة  -يضيف السيد راوية-رة املتبعة من طرف الدولة ونظرا للسياسة الحذ

 . 2016مليار دج نهاية  839السيولة املتاحة في الخزينة وعلى مستوى صندوق ضبط االيرادات الذي سجل رصيدا ب 

في  8مليار دج أي بزيادة تقارب  1348مبلغا قيمته  2016وفيما يخص التحويالت االجتماعية اقر قانون املالية لسنة 

 . 2015املائة مقارنة بسنة 

 87مليار دج موجهة لبرامج االستثمار بما قيمته  1655مليار دج منها  1894وبلغت قيمة رخص البرامج املصادق عليها 

 مليار دج للعمليات برأس املال. 239في املائة و

 متوقعة في قانون املالية لذات السنة.% 4.60ل نسبة مقاب % 3.30نسبة  2016وسجل النمو االقتصادي في 

مليار دوالر امريكي ويعود  26مقابل تقدير ب  2016مليار دوالر امريكي في  28كما سجلت صادرات املحروقات عائدا ب 

 .2016مليار دوالر (اساسا الى التقدير الضعيف لحجم صادرات املحروقات في قانون املالية 2الفارق املسجل )

 قد أثر انخفاض االيرادات البترولية بكيفية سلبية على املوارد املالية مما أفض ى إلى تجميد بعض املشاريع.ول

 2015دوالر أمريكي في  52ر81دوالر أمريكي مقابل  44.76وبلغت قيمة متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري 

دوالر بعنوان قانون املالية  60دوالر أمريكي، مقابل  45ط بـ اقر سعر مرجعي لبرميل النف 2016مذكرا بأن قانون املالية 

 .2015التكميلي لسنة 

كانت متوقعة في  % 4.7في القطاع الفالحي مقابل  % 1.8ويفسر التباطؤ املسجل في النشاطات خارج املحروقات أي بـ 

في قطاع البناء و األشغال  % 5 ، و % 5.70في قطاع الخدمات التجارية مقابل توقع  % 2.90و  2016قانون املالية 

 .% 5.90العمومية مقابل توقع 

 2015مليار دج في  15.902مقابل  2016مليار دج في  14.381نحو  2016و بلغ الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات في 

 باملائة املتوقعة في قانون املالية لنفس السنة. 4.70من باملائة إال أنها اقل  2.30مسجال نسبة نمو 

مليار دوالر امريكي من تلك  8مليار دوالر امريكي، أي اقل ب  47ما قيمته  2016ووصلت قيمة واردات السلع املنجزة في 

 مليار دوالر أمريكي. 55املتوقعة بموجب قانون املالية أي 

يراد التي وضعتها السلطات العمومية والتي مست اساسا مجموعة سلع ويرجع هذا الفارق الى سياسة ترشيد االست

 التجهيز ومجموعة سلع االستهالك.

 مليار دوالر امريكي . 17عجزا ب  2016وعرف رصيد امليزان التجاري في 

 ==2016باملائة سنة  6.4==تضخم بنسبة  

 ائة متوقعة في قانون املالية.في امل 4في املائة مقابل  6.4نسبة  2016وسجلت نسبة التضخم سنة  

مليار دج خاصة بالدين  3407مليار دوالر منها  3534ما قيمته  2016وبلغت مستحقات الدين العمومي نهاية ديسمبر 

 مليار دج خاصة بالدين الخارجي . 127الداخلي و

مليار دج  1.683لغ مليار دج خصص منها مب 1.807فقدرت ب  2016أما بخصوص الجباية البترولية املحصلة سنة 

مليار دج  99مليار دج لفائدة الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات )النفط( و  3مليزانية الدولة، فيما خصص مبلغ 

 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات املتجددة واملشتركة. 23لصندوق ضبط اإليرادات و
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وهذا  2015مليار دج في  3110مليار دج مقابل  839الى  2016ضبط االيرادات نهاية  ووصلت السيولة املالية لصندوق 

 مليار دج مخصص لحساب نتائج الخزينة. 2370بعد اقتطاع مبلغ 

في املائة من نسبة التمدرس  99ولفت السيد راوية في ختام عرضه إلى أن العمليات املالية سمحت بالتوصل الى تحقيق 

سنة، كما مكنت من تغطية البلديات بمؤسسات  15و 6في املائة لألعمار ما بين  95سنوات و نسبة  6لألطفال ذوي 

 في املائة. 4في املائة وإتاحة التعليم ما بعد التعليم العالي بنسبة  62التكوين بنسبة 

 مواطن. 967نسمة، الى جانب طبيب لكل  698نسمة وقاعة عالج لكل  323عامل شبه طبي لكل  1يضاف الى ذلك توفير 

في املائة من املواطنين باملاء  98شخص في كل شقة وتزويد  4.58ة بلوغ السكن الى برفع نسب -يتابع راوي -كما سمحت

 في املائة بشبكة التطهير. 90في املائة بشبكة الغاز و 60في املائة بالكهرباء الريفية، وربط  100الشروب وقرابة ال 

 

 )واج( قييم املشاريعأعضاء مجلس األمة يدعون للحد من ضعف استهالك االعتمادات وإعادة ت

على ضرورة  2016دعا أعضاء مجلس األمة يوم الثالثاء بالجزائر خالل مناقشتهم ملشروع قانون تسوية امليزانية لسنة 

 التجهيز وكذا إعادة تقييم املشاريع.  الحد من ضعف استهالك االعتمادات املالية السيما املخصصة في إطار ميزانية

حمد قطشة )التجمع الوطن الديمقراطي( إلى استمرار "الفجوة" بين حجم االعتمادات واعتبر في هذا اإلطار السيد م

 -العلى سبيل املث–املمنوحة وبين االنجازات الفعلية متسائال عن عدم صرف مخصصات مالية هامة لفائدة املعوزين 

 بالرغم من الطلب الكبير عليها.

 ة.النقائص امللحوظة منذ سنوات مما يؤثر على نجاعة تنفيذ امليزاني وأضاف أن التسيير املالي للميزانية تميز بتكرر نفس

وطالب في نفس التوجه، السيد محمود قيساري )جبهة التحرير الوطني( بتقديم توضيحات من طرف الدوائر الوزارية 

قدرتهم على م محول الصعوبات التي يجدونها في مواجهة التحفظات املالية املتكررة واالستماع لتبريراتهم بخصوص عد

 تجاوز هذه الصعوبات.

من جهته، شدد العضو بلقاسم قارة )جبهة التحرير الوطني( ضرورة وضع حد إلعادة تقييم املشاريع معتبرا أن هذا 

املشكل أصبح "ظاهرة" حيث نادرا ما يتم إنجاز مشروع دون مراجعة تكلفته عدة مرات مما ينجر عنه خسائر مالية 

 في اآلجال. معتبرة وتأخرات هامة

ولحل هذه االشكالية، دعا إلى سد الثغرات املوجودة في قانون الصفقات العمومية السيما املتعلقة باللجوء املفرط 

للصفقات بالتراض ي والتحايل في دفاتر الشروط بشكل يمنح االفضلية ملؤسسات دون غيرها "مما يفتح املجال أمام 

 شبهات املحسوبية والفساد".

خصوص السيد عبد القادر بن سالم )ثلث رئاس ي( إلى مراجعة قانون الصفقات العمومية بشكل يسمح ودعا بهذا ال

لإلدارات والهيئات اآلمرة بالتدخل في كلفة املشروع، إذ "ال يعقل أن يكون للمقاول الحق في رفع قيمة املشروع إذا 

 انخفضت". ارتفعت قيمة املواد املستخدمة وال يكون لإلدارة الحق في خفضها إذا

يل الضريبي حصة هامة من مداخالت أعضاء مجلس األمة حيث اعتبر السيد حميد كما حظيت إشكالية ضعف التحص

 بوزكري ) التجمع الوطني الديمقراطي( أن تطبيق النظام الضريبي يتم حاليا على حساب مبدأ املساواة امام الضريبة.

قييم أثرها بالرغم من عدم ت ولفت إلى أنه في الوقت الذي يتفش ى فيه التهرب الضريبي، تعرف النفقات الجبائية تزايدا

 الفعلي على االقتصاد.

ويشاطره الرأي السيد مصطفى جغدالي )جبهة التحرير الوطني( حيث أشار إلى ان املوظف يحمل على عاتقه بشكل كبير 

الراتب بينما تتهرب الكثير املؤسسات من دفع ما يجب عليها من دفع الضرائب باعتباره خاضعا للنظام االقتطاع من 

 ضرائب.
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اما السيد علي جرباع )التجمع الوطني الديموقراطي( فقد اكد على ضرورة عصرنة االدارة الجبائية لتحقيق الشفافية 

ها الجمارك وعلى رأس وضبطه مع أسس املحاسبة العامة مع ضرورة التنسيق التام بين مختلف الهياكل املعنية بالضرائب

 والقضاء.

كما تم التطرق إلى إشكالية متابعة توصيات مجلس املحاسبة وعدم تجسيدها ميدانيا بالرغم من تكررها لسنوات 

 عديدة.

 

 )النهار اونالين(وحدة ومؤسسة إنتاج عسكرية في معرض اإلنتاج الوطني 16

 .ملعرض اإلنتاج الوطني   27وحدة ومؤسسة إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في الطبعة 16تشارك 

 .بقصر املعارضالصنوبر البحري بالعاصمة 2018ديسمبر  26إلى  20مقرر تنظيمه في الفترة املمتدة من  املعرض 

 تي بادر بها رئيس الجمهورية، والهادفة إلىال وقالت وزارة الدفاع الوطني ان في إطار ديناميكية إنعاش االقتصاد الوطني

 .تشجيع املنتوج الوطني

وتطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الهادفة إلى تطوير قاعدة 

 .صناعية عسكرية قوية

 .ة واملديرية املركزية للعتاد بالجناحوتشارك قيادتي القوات الجوية والقوات البحرية، ومديرية الصناعات العسكري

الصناعات العسكرية بمختلف  حيث ستكشف ما يضّمه من منتجات متنّوعة تترجم املستوى الرفيع الذي بلغته

 .نوعي فروعها، والتي تساهم في تعزيز نسيج اقتصادي وطني

 .توهذا عبر العديد من املؤسسات والوحدات اإلنتاجية املتخصصة في مختلف املجاال 

على غرار قطاع النسيج والصناعات امليكانيكية الخفيفة والثقيلة، والصناعات اإللكترونية، وكذا صناعة وتجديد العتاد 

 .البحري والجوي 

 

 

 تعاون وشراكة
 واج()لجنوبية: االرتقاء بالتعاون االقتصادي إلى مستوى الشراكة اإلستراتيجيةكوريا ا -الجزائر 

يون إلى الجزائر، للبلدين بتأكيد سعيهما إلى تعزيز تعاونهما االقتصادي -سمحت زيارة الوزير األول لكوريا الجنوبية لي ناك

 وإعطائه دفعا جديدا بهدف االرتقاء به إلى مستوى شراكتهما االستراتيجية.

د تميزت الزيارة التي دامت ثالثة أيام باتفاق الطرفين الجزائري والكوري الجنوبي على ضرورة دعم التوجه الجديد وق

في مجال الشراكة الصناعية لصالح الطرفين في جميع القطاعات والرفع مع حجم املبادالت التجارية وكذا البحث عن 

 ع التأكيد على ضرورة رفع تحديات جديدة.سبل جديدة لدعم التعاون الثنائي في مجال التصنيع م

الكوري الجنوبي التي انعقدت أمس االثنين فرصة بالنسبة للبلدين  -وكانت الطبعة الخامسة ملنتدى األعمال الجزائري 

            لتوضيح رؤيتيهما في هذا الشأن.

مال، الذي ترأسه مناصفة مع نظيره وفي هذا الصدد، قال الوزير األول، أحمد أويحيى، في كلمة ألقاها خالل منتدى األع

يون، أن "الشركات الكورية اكتفت خالل سنوات طويلة بإبرام عقود انجاز في مختلف القطاعات ولم -الكوري، لي ناك

نر ابرام شراكات صناعية اال في السنوات األخيرة وخصت في بداية األمر املجال االلكتروني قبل أن تتوسع ملجال صناعة 

 الوقت الحالي"، معربا عن أمله في استمرار هذا التوجه الجديد.السيارات في 
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وأكد السيد أويحيى أن الجزائر تشكل بالنسبة للمؤسسات الكورية "بوابة" نحو افريقيا واالتحاد األوروبي والعالم العربي، 

 مشيرا الى االمتيازات العديدة املمنوحة للمستثمرين األجانب.

يون بأن الجزائر هي البلد االفريقي الوحيد الذي وقعت معه جمهورية كوريا اتفاق -من جهته، أوضح السيد لي ناك

 ، معترفا بأن املبادالت بين البلدين لم تكن كافية لالرتقاء الى مستوى شراكتهما االستراتيجية.2006شراكة استراتيجية في 

ها، مقترحا في هذا الخصوص تدعيم التعاون واعتبر أن هناك عددا كبيرا من القطاعات التي يمكن للبلدين التعاون في

بالخروج من التخلف، مضيفا أن "الجزائر هي أكبر بلد في  --كما قال--الثنائي في مجال التصنيع الذي سمح لبلده 

إفريقيا وثالث أهم حقل بترولي بالقارة وإذا كان باستطاعة كوريا الجنوبية إعطاء دفع جديد لالقتصاد الجزائري فإن 

 ون شرفا كبيرا للشعب الكوري".ذلك سيك

، ستجتمع خالل 2007كوريا الجنوبية، التي يعود آخر لقاء لها الى سنة -وأعلن السيد لي أن اللجنة املشتركة الجزائر

 ، مضيفا أن "هذا اللقاء سيكون فرصة هامة لبحث التعاون الجاري ورفع تحديات جديدة سويا".2019سنة 

، تخص مجاالت االستثمارات بالتوقيع على خمس مذكرات تفاهم اقتصادية بين البلدينوقد توج منتدى األعمال 

 والطاقات املتجددة والجمارك والبيئة والتقييس.

"غلوبال غروب" واملجمع الكوري  كما تم على هامش هذا اللقاء، التوقيع على عقد شراكة بين املؤسسة الجزائرية

الجنوبي "هيونداي موتورز" إلنجاز مصنع إلنتاج الشاحنات والحافالت بباتنة، وأمض ى العقد كل من لرئيس املدير العام 

 ملجمع "غلوبال غروب" حسان عرباوي، وممثل "هيونداي موتورز" دونهو شوا.

مليون  100وتقدر قيمة عقد الشراكة بأكثر من  2019ع نهاية وسيدخل املصنع األول من نوعه في إفريقيا حيز الخدمة م

باملائة  40منصب عمل مباشر وغير مباشر على االقل وبنسبة إدماج وطني يقارب  5.000دوالر، وسيسمح املصنع بخلق 

 .باملائة خالل السنتين أو ثالث سنوات بعد إطالقه 60الى  50مع انطالق املشروع مع امكانية أن تصل ما بين 

يون محادثات مع الوزير األول أحمد أويحيى بقصر -وخالل زيارته التي شرع فيها يوم األحد املاض ي، أجرى السيد لي ناك

 الحكومة، كما التقى برئيس مجلس األمة عبد القادر بن صالح.

ة الى حديقة الثانيوتضمن برنامج ضيف الجزائر زيارتين ذات طابع سياحي، األولى الى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة و 

 التجارب بالحامة.

مليار دوالر أمريكي سنة  2ر3وتعد كوريا الجنوبية أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر، حيث بلغ حجم املبادالت قرابة 

 مليار دوالر أمريكي من الواردات. 1ر6مليون دوالر أمريكي من الصادرات الجزائرية وكذا  700، منها قرابة 2017

مليون دوالر أمريكي،  609، بلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية 2018السداس ي األول من السنة الجارية وخالل 

 مليون دوالر أمريكي. 474فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد 

فريقي يوقع ، ما يجعل الجزائر ثاني بلد إ2006ويربط الجزائر وكوريا الجنوبية اتفاق شراكة استراتيجية وقع في سنة 

 على اتفاقية من هذا النوع مع كوريا الجنوبية.

إلى اقامة شراكة استراتيجية  2006وقد دعا الطرفان من خالل االعالن عن هذه الشراكة املوقع عليها شهر مارس 

 أساسها التفاهم والثقة املتبادلين.

 ى والى تعزيز تعاونهما في املجاالت السياسيةوترمي هذه الشراكة الى ترقية عالقاتهما متعددة األشكال الى مستوى أعل

واالقتصادية واملالية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وكذا في املجاالت األخرى ذات االهتمام املشترك، كما يهدف هذا 

 االتفاق الى توطيد تعاونهما الثنائي على الساحة الدولية.

 

 

http://www.aps.dz/ar/algerie/64107-2018-12-17-14-18-23
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 تجارة 
 : ”املساء”وزير التجارة يكشف لـ

  طن من الخضر ستصدر ملوريتانيا األحد املقبل 400

ديسمبر  23لألسواق املوريتانية يوم  لتحضير إلرسال أول طلبيةعن ا” املساء»وزير التجارة، سعيد جالب، أمس، لـ كشف

طن من مختلف أنواع الخضر، سيتم إرسالها  400من نوعها تتشكل من قرابة  املقبل، مشيرا إلى أن هذه الشحنة األولى

 .شاحنة نصف مقطورة باتجاه نواقشوط 20متن  على

ينة مد في  د نجاح أول معرض للمنتوجات الجزائرية املنظموحسب تصريح الوزير، فإن هذه العملية األولى تأتي بع

املتعاملين الجزائريين واملوريتانيين، حيث  نواقشوط شهر أكتوبر الفارط، وذلك بعد عقد عدة اتفاقيات تجارية بين

تتبعها  أن إرسال أول شحنة من املنتجات الغذائية والفالحية يوم األحد املقبل، على تّوجت هذه املساعي باالتفاق على

 .مستقبال عمليات مماثلة ملختلف األسواق اإلفريقية

 20أن املجمع جند لهذه العملية ” املساء»بوعالم كني، لـ ،”لوجيترانس”من جهته، أكد املدير العام ملجمع النقل البري 

اللوجيستية  طن من مختلف أنواع البضائع، مشيرا إلى أن اإلمكانيات 400لنقل ما يقارب  شاحنة نصف مقطورة

في نقل البضائع املعروضة في صالون املنتجات  للمجمع والخبرة امليدانية التي اكتسبها السائقون خالل مشاركتهم

 البضائع املوجهة للتصدير، مع العلم أن املجمع حدد مسار الشاحنات من خالل الوطنية، يسهل إنجاح عملية نقل

 .املحدد وضمان وصول البضائع في الوقتاستغالل أحدث تقنيات االتصال لتأمين الطريق 

انطالقها من مقر الشركة الوطنية للمعارض والتصدير  وعن أنواع املنتجات املوجهة للتصدير، والتي سيتم إعطاء إشارة

، ”اءاملس»لـ من املتعاملين، أشار رئيس نادي املصدرين للمنتجات الفالحية، جمال شلوش بحضور وزير التجارة وعدد

منطلق أن إنتاج الفواكه لم يصل حاليا إلى  حصصا من منتوج البطاطا والبصل على وجه الخصوص، من أنها تشمل

لمنتجات ل املنتجات الغذائية التي تعرف عليها املوريتانيون خالل املعرض األخير  مرحلة التصدير، باإلضافة إلى باقي

 .الغذائية

مدينة داكار بالسنيغال، تشمل حصصا من البطاطا  إلى على صعيد آخر، كشف السيد شلوش عن إرسال طلبية ثانية

ل ك من السنة املقبلة في إرسال حصص شهرية لعدة أسواق بإفريقيا وحتى أوروبا تخص والبصل، على أن يشرع ابتداء

 البيضاء، وذلك بعد اقتراح خدمة النقل البري  أنواع الخضر والفواكه، باإلضافة إلى مشتقات الحليب والبيض واللحوم

 .عبر حاويات مبردة

حتى تتكفل الدولة بنسبة من تكاليف النقل  أما فيما يخص إعادة إنعاش الصندوق الوطني لترقية الصادرات،

مل الع أن” املساء»املحروقات، أشار األمين العام لوزارة التجارة، شريف عماري، لـ واللوجيستيك لدعم الصادرات خارج

اقتراحها على املصدرين، مشيرا إلى أنه يتم  ة لتحديد تكلفة الدعم التي سيتمجار على قدم وساق على مستوى الوزار 

ال واألشغ مفصلة حول تكاليف النقل املعتمد لدى مؤسسات النقل التابعة لوزارة النقل تقارير   حاليا استقبال

 .ئها تحديد نسبة الدعمالوزارتين، ليتم على ضو  العمومية، وذلك بالنظر إلى اتفاقية اإلطار املوقعة مؤخرا ما بين

وزارة التجارة بخصوص خدمات الصندوق، للشروع  كما أوضح عماري أن املصدرين، غير مجبرين على انتظار قرارات

 .منطلق أن الدعم يسلم لهم بأثر رجعي في تصدير املنتجات الفالحية، من

ف عنه منذ أربعة أشهر، وسيتم في الصادرات، تم الكش لإلشارة، فإن قرار تعديل خدمات الصندوق الوطني لترقية

قل على الن نسبة الدعم، األمر الذي من شأنه ترقية نشاط الصادرات الفالحية، باالعتماد القريب العاجل الكشف عن

 .البحري والجوي، األكثر تكلفة مقارنة بالنقل البري 
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 ”ايزو ”املناولون في مجال السيارات ال يحوزون على شهادات 

 )املساء( 2019مقياسا جديدا في  750ع معهد التقييس يض

قطاعات صناعية خالل سنة  مقياس دولي جديد يخص عدة 750لوضع ” ايانور ”املعهد الجزائري للتقييس  يحضر 

لفائدة املؤسسات في مجال التقييس، وذلك تزامنا مع تأكيد املختصين  مع إنشاء أكاديمية لتكوين املوارد البشرية 2019

 مجال امليكانيك لحيازة شهادات قة وتشجيع املؤسسات الجزائرية للمناولة املتعاملة فياملجال، على ضرورة مراف في

ولوج األسواق الخارجية والتعامل مع مصانع تركيب السيارات التي تشترط  املطابقة للمعايير الدولية حتى تتمكن من

 .ال يمكن لغير الحائز على هذه الشهادات توفيرها مقاييس

لليوم الوطني للتقييس  23الجزائري للتقييس، خالل االحتفال بالطبعة  لس، املدير العام للمعهدوكشف السيد جمال حا

دوليا جديد يخص مجاالت  مقياسا 750لجائزة الجودة التي نظمها املعهد أمس بالجزائر، عن إدخال  41 والطبعة

ألف  17التي تتوفر حاليا على أكثر من  مشيرا إلى أن الجزائر  ،2019النوعية، حفاظا على أمن املستهلكين خالل سنة 

البعض منها لم تعد  تعمل على مراجعة هذه املقاييس في كل مرة مع إدخال أخرى جديدة أو إلغاء مقياس معتمد،

 .تستجيب لحاجيات السوق والتطورات املسجلة

 181جديدا مع مراجعة  مقياسا 331، منها 2018مقياسا جزائريا في سنة  659وذكر املتحدث بأن املعهد قام بوضع 

  .مقاييس 5آخر باإلضافة إلى إلغاء  مقياس

و ايز ”ومقياس ” حالل”في عدة مجاالت، على غرار مجال اعتماد منتوجات  وإلى جانب املقاييس الجديدة التي سيدخلها

  .2019في  يحضر املعهد إلطالق أكاديمية للتكوين وإنشاء دار للنوعية بالعاصمة” الرشوة ضد 37001

 املقاييس الالزمة لتطوير صناعة”الوطني للتقييس هذه السنة ملوضوع  لليوم 23وقد خصص موضوع االحتفال بالطبعة 

ضرورة وضع ميكانيزمات ملعرفة  ، حيث أجمع املتدخلون في اللقاء من خبراء ومتعاملين في املجال على”السيارات

 .نسبة االندماج في صناعة السياراتللرفع من  التطورات والقرارات التي يجب إقحامها وفرضها

لصناعة السيارات والرئيس املدير العام السابق ” طحكوت”ملجمع  وأشار السيد مختار شهبوب نائب املدير العام

ز قطع غيار السيارات ال تحو  الوطنية للسيارات الصناعية، في هذا اإلطار إلى أن مؤسسات املناولة في مجال للمؤسسة

يحرمها من املساهمة في الرفع من نسبة االندماج والتوجه إلى التصدير،  قة للمقاييس الدولية، مماعلى شهادات املطاب

قة هذه بسياراتهم، األمر الذي يستدعي مراف صانعي السيارات يشترطون مقاييس دولية في املنتوجات التي يركبونها كون 

 .هذه الشهادات املؤسسات وتشجيعها على الحصول على

 مقاييس جزائرية وتطبيق املقاييس الدولية املعمول بها في مجال صناعة لسيد شهبوب أن الوقت حان لوضعكما اعتبر ا

ات املتطورة التي تفرض معايير إنتاج محرك السيارات واملتعلقة بجانب الحفاظ على البيئة، مثلما قامت به بعض الدول 

 همبر املاض ي بفرض معايير على منتجي السيارات تجبر التي قامت في شهر سبتم صديقة للبيئة، على غرار فعلت فرنسا

املحركات املستعملة في السيارات املركبة  النظيفة، في الوقت الذي ال زالت فيه” 6أورو ”بإنتاج محركات من صنف 

املتدخل  ودعا .التي لم تعد مستعملة في الدول املتطورة” 3أورو» و” 2أورو ”تستورد من نوع  بالجزائر وحتى تلك التي كانت

نحو الطاقات النظيفة كالسير غاز، مؤكدا أن األمر  إلى اتخاذ قرارات للتخلي عن محركات ديازال امللوثة للبيئة والتوجه

 .من وزارة الصناعة يتطلب إرادة سياسية قوية

 إسمنت عين الكبيرة تتوج بالجائزة الوطنية للجودة

التي عادت هذه السنة ملؤسسة االسمنت لعين الكبيرة بسطيف فرع للنوعية  وعرفت املناسبة تقديم الجائزة الجزائرية

 ظلت الجزائر تستورد هذه املادة نظير جهودها في رفع اإلنتاج الوطني وتصدير االسمنت ألول مرة بعدما” جيكا” مجمع

 .جائزتي تقدير لكال من مؤسسة حسناوي ومؤسسة سيتال في السنوات املاضية. كما منحت لجنة التحكيم
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 لوزارة الصناعة واملناجم أن الغاية من هذه الجائزة هو تحفيز املؤسسات كد السيد خير الدين مجوبي األمين العاموأ

بما يمكن من خلق الثروة ومناصب  الوطنية على بلوغ مستوى الجودة ورفع تحديات املنافسة الداخلية والخارجية،

االنخراط في مسعى النوعية والجودة قصد التحسين املستمر  إلى أهمية الشغل ورفع اإلنتاج الوطني وترقيته، مشيرا

 .لها املحلية وجعلها تتطابق مع املعايير الدولية للجودة عن طريق وضع مقاييس للمنتوجات

بين املعهد الجزائري للتقييس ومؤسسات وطنية لتزويدها بمقاييس،  اتفاقيات تعاون  5كما تم خالل اللقاء توقيع 

مؤسسة الصناعية، املجمع امليكانيكي، و  يوان الوطني للقياسة القانونية، املؤسسة الوطنية للسياراتاألمر بالد ويتعلق

  .لإلسمنت” جيكا”

 

 

 

 
 )النهار أونالين(2019دقيقـــة فقـــط لجمركـــة السلـــع بدايـــة مــــن  60

 النهار تنشر تفاصيل النظام الجديد للجمارك بالتنسيق مع الكوريين

 «ساعة 149و 96جمركة السلع ومراقبة الوثائق كانت تستغرق مدة تتراوح بين » 

 «يقض ي على ظاهرة الرشوة لدى أعوان الجماركالنظام الجديد للجمركة س» 

والجوية بنسبة تفوق املئة وخمسون من  تقرر وبصفة رسمية تقليص آجال جمركة السلع عبر الحدود البرية والبحرية

ساعة، بمجرد دخول االتفاقية املوقعة بين املديرية العامة  149عوض  املئة، لتتم في أجل أقصاه ساعة واحدة،

 .2019ئرية ونظيرتها الكورية حيز التنفيذ اعتبارا من جانفي الجزا للجمارك

صبيحة أمس، بين فاروق باحميد ونظيره الكوري،  وقالت مصادر رسمية باملديرية العامة للجمارك، إن االتفاقية املوقعة

وجهة امل لعالعمل بنظام الجمركة اإللكترونية، والذي سيعمل على تقليص جمركة الس ستمكن الجمارك الجزائرية من

 .ساعة كنظام معمول بها حاليا إلى ساعة واحدة 149للتصدير من 

بالتنسيق مع مصالح وزارتي التجارة  فيما تقلص آجال جمركة السلع عند االستيراد وحتى املراقبة لها عبر الحدود

بة على الوثائق من ساعة إلى ست ساعات، وتقليص آجال الرقا 210البحري، من  والفالحة والتنمية الريفية والصيد

 .ساعة إلى ساعة واحدة 96

ول صالحية االتفاقية، التي سُتفّعل بحل وأكدت على أن التقليص هذا في اآلجال سيتم بصفة تدريجية قبل انتهاء آجال

 .2021سنوات، أي مع نهاية  جانفي الداخل، وتنتهي بعد ثالثة

بمقر املديرية العامة، إن املشروع هذا سيغير  ع على االتفاقيةوقال، فاروق باحميد، املدير العام للجمارك، عقب التوقي

 .يالعالم االستفادة من الخبرة الكورية، التي تعتبر رائدة في املجال على الصعيد طريقة نشاط الجمارك من خالل

طارات، ملمع املسافرين على مستوى ا وستمكننا من تخفيض آجال وتكاليف الجمركة، كما سيغير نظام العمل والتعامل

وسنعمل على رقمنة وعصرنة النظام الجمركي من أجل الدفع باالقتصاد  هناك تحدي كبير ونحن واعون بحجمه»

 .«الوطني
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تي منذ شهر أفريل املاض ي، وأن التجهيزات ال وأشار إلى أن التنسيق بينه وبين نظيره الكوري انطلق منذ ثمانية أشهر أي

يكون س الجمركي، تم استالمها منذ أربعة أيام، وأن اإلشراف على مهمة التسيير النظام  ستعمل من أجل رقمنة وعصرنة

 .وسيتكفلون بمهمة التحويل التكنولوجي مهندسا جزائريا سيتلقون تكوينات داخل الوطن وخارجه 60من طرف 

 

 

 )واج(مليةبسكرة: تطوير التوضيب والتعليب ضروري لتقديم منتج التمور في األسواق العا
أكد عارضون في الصالون الدولي الرابع للتمور الذي اختتمت فعالياته مساء يوم االثنين ببسكرة أن تطوير التوضيب 

 والتعليب "ضروري لعرض منتوج التمور في األسواق العاملية".

ما صنف مور و السيو في هذا السياق صرح املستثمر في مجالي إنتاج وتسويق تمور دقلة نور عبد الباسط جالب بأن الت

دقلة نور املعروفة رغم جودتها فهي بحاجة إلى عمليات توضيب وتعليب في مستوى قيمة املنتوج لتقديمه إلى املستهلك 

 املحلي واألجنبي.

وأوضح أن السنوات األخيرة تميزت بأجواء تنافسية في مجال الجودة بين املنتجين وكذا بين املسوقين فمع فتح باب 

واد تعليب تقدم املنتج بصفة صحية و بجمالية التصدير أصبح من "الضروري ملواجهة املنافسة العاملية استعمال م

 راقية".

من جهته أبرز صاحب مؤسسة جنوب تمور للتصدير إبراهيم زنداقي أن تحسين عرض املواد الغذائية املسوقة خارج 

الجزائر "مرتبط بمدى معرفة خصائص هذه األسواق ومتطلباتها" مشيرا إلى أن مصدري التمور يستعملون مواد تعليب 

 ومستوردة بأحجام مختلفة تستجيب لطلبات املستهلك األجنبي. محلية

وأشار إلى أن مشاركة املتعاملين الجزائريين في الصالونات االقتصادية الدولية قد ساهمت في تعرف املصدرين بعوامل 

 دولة أوروبية و أمريكية و آسيوية و إفريقية. 40  جاذبية السواق عبر

تونسية عاملة بالجزائر في مجال عمليات التوضيب والتعليب ناصر حمدي أن تطوير  من جهة أخرى ذكر ممثل مؤسسة

التوضيب والتعليب يساهم في عرض أفضل للمنتج الجزائري في األسواق العاملية ومع دخول عدد من املصدرين 

تمور لب العالمي على الالجزائريين السوق العاملية أصبح من الضروري بناء عالقات شراكة في املجال مشيرا إلى أن الط

 في "تزايد".

لإلشارة فان الصالون الدولي للتمور في طبعته الرابعة الذي احتضنته مدينة بسكرة على مدار ثالثة أيام عرف مشاركة 

عارضا محليا و أجنبيا من منتجين للتمور ومختصين في التوظيب والتعليب ومصدرين إلى جانب متعاملين في  140

 الحي.صناعة العتاد الف
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