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 االفتتاحية
أكد وزير األشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعالن، اليوم السبت بعنابة، أن تثمين البعدين االجتماعي واالقتصادي 

الشبكة وحظيرة النقل   النقل عبر السكة الحديدية يتجسد اليوم من خالل "تنفيذ برامج تأهيل و تحديث  لخدمة

 املجال".  تراتيجية في هذابالسكة الحديدية مع تحديد األولويات االس

تبسة، أن تأهيل و تحديث  -وأوضح الوزير، خالل إشرافه على وضع حيز الخدمة لقطار كوراديا السريع لخط عنابة

ضمن التوجه الرامي إلى مد شبكة النقل بالسكة الحديدية إلى أبعد   سنة، يندرج 45تبسة، الذي يعود إلى  -خط عنابة

دة تأهيل إلى إعا  ربط الواليات الحدودية باألقطاب الحضرية واالقتصادية الكبرى باإلضافةالوطني و   النقاط بالتراب

 األخيرة بفعل األضرار التي طالتها خالل العشرية السوداء".  خدمة النقل عبر السكة الحديدية التي "تراجعت في السنوات

دمة النقل عبر السكة كيلومتر في الساعة(، تتجه خ 160ومن خالل توفير خدمة نقل نوعية عبر قطار كوراديا السريع ) 

رحلة قصيرة عبر هذا القطار رفقة سلطات الوالية انطالقا من محطة القطار   خالل -كما أضاف السيد زعالن-الحديدية 

 املواطنين والتخفيف من حدة  بعنابة إلى غاية محطة مدينة الحجار، نحو إعادة االعتبار لثقافة النقل عبر القطار لدى

 ت، مؤكدا على أهمية املحافظة على هده املكتسبات وتأمينها .الضغط على شبكة الطرقا

تبسة، سيتم كما أفاد املسؤول األول عن القطاع، في تصريح لوسائل  -وإلى جانب تأهيل خط السكة الحديدية عنابة

  جبل -اإلعالم، تأهيل الخط املنجمي عنابة

لبعد االقتصادي لشبكة النقل عبر السكة الحديدية كيلومتر لنقل الفوسفات وتجسيد ا 400العنق )تبسة( على مسافة 

بمنطقة أقص ى شمال شرق الوطن، موضحا أن الجهود املبذولة في مجال التأهيل و التحديث والتوسيع التي تشهدها 

مليون طن من البضائع  70مليون مسافر و 60من نقل  2023خدمة النقل بالسكة الحديدية ستمكن في آفاق سنة 

 سنويا .

التجارب التقنية الجارية وذلك   سطيف فور إتمام-أخرى، كشف الوزير عن إطالق قطار كوراديا لخط عنابة من جهة

 في غضون الشهرين املقبلين على أقص ى تقدير .

تبسة يوم غد األحد في الخدمة التجارية املوجهة للمسافرين بداية من -وسيشرع قطار كوراديا السريع لخط عنابة

 باتجاه مدينة تبسة .  حا انطالقا من عنابةالخامسة والربع صبا

مقعدا "درجة أولى" املسافة في ظرف ال يتجاوز أربع ساعات  60مقعدا من بينهم  255وسيقطع هذا القطار الذي يتسع ل 

 د. ج . 895وبتسعيرة حددت ب 

ة تياجات الخاصتبسة، الذي يوفر خدمة نوعية ويخصص عربة لفائدة األشخاص ذوي االح -ويقطع قطار كوراديا عنابة

قاملة و سوق أهراس و مداوروش و وادي الكباريت بنفس الوالية،   مع توقف في املسار بكل من بلدية بوشفوف بوالية

 قبل التوقف بمدينة تبسة، حسبما تمت اإلشارة إليه.
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 واج())تدشين مصنع لتركيب السيارات من عالمة "باييك

بعد ظهر اليوم السبت ببلدية وادي الشعبة بوالية باتنة على تدشين  أشرف وزير الصناعة واملناجم، يوسف يوسفي،

 مصنع جديد لتركيب السيارات من عالمة "باييك" مع شريك صيني.

وأبدى السيد يوسفي الذي كان برفقة سلطات الوالية في إطار زيارة قام بها إلى الوالية إعجابه بالتكنولوجيا العالية 

 وخاصة أجهزة مراقبة جودة وأمن السيارات.  بهذا املصنع املستخدمة في تركيب السيارات

لنا بتصدير هذا املنتوج ونمكن   وقال وزير الصناعة واملناجم في هذا الصدد : "تهمنا جودة السيارات وهو ما يسمح

 مستوى عال من الجودة"، مضيفا "طلبنا من صاحب املصنع العمل  املستهلك الجزائري من الحصول على سيارة ذات

 املناولة ليكون ثمن السيارة معقوال" .  بسرعة فيما يخص

ألساس ي من هذه العملية "ليس التركيب، وإنما صناعة السيارات التي تتحقق وأوضح يوسف يوسفي بأن الهدف ا

تدريجيا و ذلك ما يدفعنا إلى خلق صناعات أخرى جديدة ال توجد حاليا بالجزائر كصناعة زجاج السيارات وأنواع 

 فيها."  البالستيك املستخدمة

 رئيس الجمهورية السيد عبد -كما قال-عليه مرارا  وأضاف بأن ذلك يندرج في إطار تنويع االقتصاد الوطني الذي يؤكد

مشيرا إلى أن منطقة الهضاب العليا وشرق البالد بدأ يتكون بها قطب   العزيز بوتفليقة وكذا التوجه نحو التصدير،

 صناعي في امليكانيك بامتياز.

شاريع املختلفة التي تشهدها وأشار السيد يوسفي الذي كان يشدد في كل مرة على احترام مقاييس الجودة إلى أن امل

اد التي تشمل عديد الواليات تدل على "أننا نسير تدريجيا نحو تحويل االقتص  البالد ومنها تلك املتعلقة بالفوسفات بتبسة

 الجزائري من املحروقات إلى الصناعة والفالحة وكذا السياحة".

، حيث أكد صاحب املصنع لوزير الصناعة واملناجم وحضر عملية تدشين هذا املصنع زبون وكيل عالمة "باييك" بتونس

بأن شحنة أولى من هذه السيارات السياحية "سيتم تصديرها إلى تونس" فيما توجد كذلك عقود أبرمت مع دول أخرى، 

 باملائة من املنتج نحو السوق الخارجية". 50املسطر هو "تصدير نسبة   مؤكدا على أن الهدف

موديالت  5ك الجزائر" بباتنة سيصنع سب الشروحات التي قدمت باملناسبة لوزير الصناعة واملناجم، فإن مصنع "بايي

ألف وحدة على أن  20بـ 2019من بينها سيارة نفعية كمرحلة أولى، فيما يقدر معدل إنتاج هذا املصنع إجماليا نهاية 

 ألف وحدة سنويا مستقبال. 60تصل قدرته اإلنتاجية إلى 

باملائة من  50تسمح لها "بتصدير   لك رخصةواستنادا للشروحات املقدمة باملناسبة، فإن شركة "باييك الجزائر" تمت

منصب  1000فيما تقدر مناصب الشغل التي سيستحدثها املصنع بـ  منتجها إلى دول شمال إفريقيا والشرق األوسط"،

 منصب آخر غير مباشر. 220مباشر و

 
 )واج( "واملخابر "مدعوة إلرساء نظام متابعة ومراقبة جد صارم مكاتب الدراسات

أكد وزير األشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعالن، بعد ظهر اليوم السبت بقاملة على أن مكاتب الدراسات واملخابر 

 إلرساء نظام متابعة ومراقبة جد صارم".  "مدعوة

وحمام دباغ  20الوزير لدى إشرافه على انطالق أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوالئي بين الطريق الوطني رقم وأوضح 

"مطالبة بتسخير كل إمكاناتها لضمان تقليص آجال اإلنجاز" و"احترام   كلم بأن مؤسسات اإلنجاز 4)قاملة( على مسافة 

 معايير النوعية".
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تتميز بظاهرة انزالق التربة ببعض أجزائها، أكد السيد زعالن بأن ذلك يتطلب "معالجة وبعدما أشار إلى أن هذه املنطقة 

 خاصة من طرف مكاتب الدراسات واملخابر".

 20واستنادا للشروح التي قدمت للوزير بعين املكان فإن ازدواجية الطريق الوالئي الرابط بين الطريق الوطني رقم 

مليون د.ج وفي آجال  460التضامن والضمان للجماعات بغالف مالي بـ  صندوق وحمام الدباغ يندرج في إطار برنامج 

 شهرا بالنظر إلى صعوبة تضاريس الجهة.  18إنجاز بـ

ومن شأن استكمال أشغال إنجاز ازدواجية هذا الطريق أن يسمح بضمان تنمية اجتماعية واقتصادية بهذه املنطقة 

ساعات و إحداث سيولة في الحركة املرورية  3ل في عديد األحيان إلى تص  السياحية وفك الخناق على حركة املرور التي

 وبحماماتها املعدنية.  بهذه املنطقة التي تشهد توافدا الفتا للزوار لالستمتاع بمناظرها الطبيعية الخالبة

دارية مع والية بين مجاز عمار و الحدود اإل  20إثرها أعطى الوزير إشارة انطالق أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 

 مليار د.ج. 5,5كلم بغالف مالي بـ 30وادي زناتي( على مسافة  -عمار   كلم )شطر مجاز 46قسنطينة على مسافة 

بين الحدود اإلدارية مع  16دواجية الطريق الوطني رقم وببلدية بوشقوف، أشرف السيد زعالن على انطالق أشغال از 

كلم كشطر أول وهو املشروع الذي خصص له غالف  42غرب على مسافة -والية سوق أهراس والطريق السيار شرق 

 شهرا. 15و في آجال إنجاز حددت بـ  مليار د.ج 3,2مالي بقيمة 

ة قاملة قد تعززت بنيتها الطرقية وتداركت العجز في هذا وأوضح الوزير أن باستكمال إنجاز هذه املشاريع تكون والي

على محور منطقة عبور نحو واليات قسنطينة وعنابة وسوق أهراس وأقطاب   املجال، مشيرا إلى أن والية قاملة تقع

 أخرى حيث عرفت شبكة طرقاتها جراء العبور نحو املوانئ اهتراء كبيرا.

لة ئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واملتمثوذكر أيضا أن هذه املشاريع التي شرع فيها اليوم في إطار برنامج ر 

الرابط بين واليتي قاملة وقسنطينة مرورا بمجاز عمار ووادي زناتي  20الطريق الوطني رقم   في تحديث و إنجاز ازدواجية

الدرعان أهراس باتجاه بوشقوف )قاملة( مرورا ب  انطالقا من سوق  16وكذلك و تحديث وازدواجية الطريق الوطني رقم 

 آثار إيجابية على الصعيدين االجتماعي و االقتصادي.  )الطارف( والذي يربط بالطريق السيار شرق ستنجر عنها

وجدد الوزير تأكيده على أن الحكومة مثلما تولي عناية كبيرة إلنجاز الطرقات واملنشآت الفنية فإنها بمقابل ذلك "حريصة 

 كتسبات".امل  على تجسيد برامج صيانة وتثمين هذه

 

 
 )واج( أويحيى: التصدير أصبح ثقافة لدى املقاول الجزائري 

أشاد الوزير األول أحمد أويحيى اليوم الخميس بشروع العديد من املتعاملين الجزائريين في دخول اسواق خارجية معتبرا 

 أن التصدير اصبح اآلن "ثقافة" لدى املقاول الجزائري.

ملعرض االنتاج الجزائري بقصر املعارض )الصنوبر  27ل افتتاح الطبعة الوأوضح السيد اويحيى في تصريح صحفي خال

الجزائر(، أن هذه التظاهرة هي مناسبة "لنزف رسالة تهاني للشركات الجزائرية من القطاعين العام والخاص -البحري 

ة ذات منتجات وطنيوفي نفس الوقت رسالة تأمل للمواطن الجزائري الذي يرى كيف أصبح اآلن السوق الوطني مليئا ب

 جودة عالية".

واعتبر بأن املعرض هو أيضا فرصة أثبتت بأن "التصدير دخل في أدبيات املقاول الجزائري سواء كان عموميا او خاصا، 

 إن لم نقل في ثقافته".

 يكون هللا وبهذه الطريقة "ستتطور البالد، فالتطور ال يأتي بين ليلة وضحاها بل خطوة بعد خطوة وباالستقرار وإن شاء

 يضيف الوزير االول. االستقرار"،
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وخالل زيارته ملختلف أجنحة املعرض ي التقى السيد أويحيى بعدة متعاملين قاموا برفع نشاطاتهم التصديرية بشكل 

الف طن ويعتزم بلوغ  270بتصدير  2018الفت على غرار املجمع العمومي لصناعة االسمنت جيكا" الذي قام خالل 

ما  2018ومجمع الصناعات اإللكترونية الخاص "كوندور" الذي صدر إلى ثمانية دول في   2019في" مليون طن  1,7

 .2022باملائة بغضون  25مليون دوالري ويتعزم رفع حصة الصادرات في رقم أعماله إلى  52قيمته 

الحكومة ملعالجة كل العراقيل التي تعترض تصدير املتعاملين الوطنيين وفي هذا الصدد أبدى السيد أويحيى استعداد 

 ملنتجاتهم السيما ما يتعلق بالنظام الضريبي والجمركي.

ليكون  2019كما دعا البنوك ملرافقة هذه الحركية مثمنا مبادرة البنك الجزائري الخارجي بفتح فروع له في فرنسا خالل 

 ارج.بذلك أول بنك وطني سينشط في الخ

فسة في األسواق الخارجية بالنظر لنوعيته داعيا املتعاملين إلى التحلي وأكد أيضا بأن املنتج الجزائري قادر على املنا

 "بروح هجومية" إلثبات إمكانيتهم.

وفي هذا السياق خاطب الوزير األول أحد املتعاملين في مجال صناعة العجائن قائال "في الخارج هناك دولة جارة جعلت 

 ا أنفسكم وان تبرهنوا العكس".من الكسكس ي منتوجا خاصا بها، لذا أطلب منكم ان تثبتو 

كما اعتبر بأن املشاريع الصناعية في الواليات الحدودية يمكن أن تكون "القوة الضاربة" في اقتحام االسواق املجاورة 

 للجزائر.

ولدى تفقده لجناح الصناعات العسكرية شدد الوزير األول على ضرورة انفتاحها على السوق املدنية لتلبية حاجيات 

 القطاعات السيما قطاع األشغال العمومية والجماعات املحلية وباألخص ما يتعلق بالنقل املدرس ي.مختلف 

ما عم تصدير منتجاتهم السيوبخصوص القطاع الفالحيي دعا الفالحين إلى االعتماد على نظام التعاونيات الخاصة لد

الخضر والفواكه والتحالف مع متعاملي الصناعات الغذائية مثنيا على "القفزة النوعية" التي عرفها القطاع في السنوات 

 االخيرة.

 غير أنه دعا إلى بذل جهود أكبر لتلبية الطلب املحلي في مجاالت الحبوب والحليب واللحوم.

املين على رفع حجم التعاون بين اصحاب مشاريع التركيب وفي زيارته لجناح صناعة السيارات، حث السيد أويحيى املتع

 قصد "ربح الوقت" ورفع نسبة االندماج الوطني.

وأبرز بأن "بعض االجزاء يمكن أن تركب في أكثر من عالمة، لذلك البد من خلق حوار بين املتعاملين في إطار املنافسة 

 .الشريفة. كلما زاد التقارب بينكم كلما ربح الجميع" اكثر"

وبجناح املؤسسة الوطنية لصناعة السيارات الصناعيةي طالب عمال هذا "االرثالصناعي الوطني" إلى بذل املزيد من 

 املجهودات لتحقيق الهدف املنشود في تغطية حاجيات السوق الوطني والحد من اللجوء إلى االستيراد.

بعض املتعاملين يطلبون من الحكومة رخصا الستيراد العتاد الالزم لكنهم يؤكدون انهم ال يجدون املنتج في السوق "هناك 

املحلي. رسالتي إلى العمال هي بذل املزيد من الجهود. نحن بصدد إقامة شراكة موسعة. ال أريد عرقلة مستقبل مركب 

ل، في حين أن الشريك االجتماعي يبدي تجاوبه. البد ان نجد حال صناعي يعتبر إرثا للشعب الجزائري وكذا أجور العما

 لهذا املشكل العالق منذ اكثر من سنة"يحسب تصريحات الوزير األول.

شركة تشارك بمعرض االنتاج الجزائري الذي ينظم تحت شعار"انجاح التصدير من أجل نمو  430يذكر أن أكثر 

 ري.ديسمبر الجا 26الى  20اقتصادي مستديم" من 

 متر مربع. 26.076 ويمثل هذه الشركات كافة قطاعات االقتصاد الوطني على مساحة اجمالية قدرها
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 ()واج تنويع عروض التكوين لتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها االقتصادي و االجتماعي

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تنويع عروض 

 .ليم العالي على محيطها و تسهيل اندماج الخريجين في سوق العملالتكوين لتعزيز انفتاح مؤسسات التع

وقال السيد حجار، خالل افتتاحه للندوة الوطنية للجامعات،التي تزامنت مع تنظيم دورة املجلس الوطني لتقييم 

حث و البالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، أن "مراجعة خريطة التكوين ترمي إلى ربط عروض التكوين و برامج 

 ."اإلبتكار بسياسات التنمية اإلقتصادية وذلك من أجل تسهيل اندماج الخريجين في سوق العمل

ولتجسيد ذلك،أوضح الوزير أن اللجنة الوطنية التي كلفت بمراجعة خريطة التكوين، تبنت مسعى "استراتيجيا يرتكز 

لمؤسسة الجامعية ، إلى جانب مراعاة الخصوصيات على املراجعة التدريجية وذلك من أجل الحفاظ على السير الحسن ل

 ."الجهوية و املحلية لكل مؤسسة

ألف  40وباملناسبة،حث السيد حجار ،مسيري الجامعات على استغالل برنامج الحكومة الذي يستهدف استحداث 

 .مؤسسة مبتكرة من خالل فتح فضاءات إلجراء التربصات في الوسط املنهي

ي للموسم الحالي، قال السيد حجار أنه تميز "بتوسيع االلتحاق ببعض الفروع بناء على وبخصوص الدخول الجامع

معدالت دنيا إلى تخصصات أخرى على غرار الهندسة املعمارية، إلى جانب تجميد فتح عروض تكوين جديدة في طوري 

 ."الليسانس و املاستر ماعدا حاالت استثنائية مبررة

حائز جديد على شهادة البكالوريا ، معربا عن ارتياحه ل  255.500كما ذكر الوزير الى أن القطاع استقبل هذا املوسم 

 .على رغبتهم األولىباملائة من املترشحين  74"للسير الحسن "لعملية التوجيه و التسجيل التي أسفرت على حصول 

وفيما يتعلق بطور املاستر ، قال الوزير ، بان استعمال نظام املعلومات املدمج "بروغرس" اقتصر هذه السنة على 

استقبال الترشيحات عبر االرضية الرقمية، فيما جرت معالجة امللفات ودراستها على مستوى املؤسسات الجامعية 

طالب موزعين على أكثر من  204.800ض حاالت الغموض و اللبس إلى تسجيل املعنية ، التي عرفت "بالرغم من بع

 ."مسار تكوين 3730

وبخصوص الدكتوراه ، أوضح الوزير أن عملية الترشح عبر األرضية الرقمية جرت عموما ب "سالسة"، حيث سجل 

طالب في التكوين اإلقامي في الطب و  3.000عرض تكوين ،إلى جانب تسجيل  719طالبا يتوزعون على  6380أكثر من 

 .الصيدلة و طب األسنان

مقعدا كان يتنظر  67.500مقعدا من بين  53.200حجار أن قطاعه استلم ،  وعلى صعيد هياكل االستقبال ،ذكر السيد

مقعد لبداغوجي، أما بالنسبة لقدرات  1.438.000استالمها ، لترتفع بذلك قدرات استنقبال الشبكة الجامعية إلى 

ات اإليواء اإلجمالية سرير ينتظر استالمها و بذلك بلغت قدر  45550سرير جديد من بين  23344اإليواء ، فقد تم استالم 

 سرير. 607.000أكثر من 

 

 

 

 )واج( ديسمبر بالعاصمة 25تنظيم الجلسات الوطنية حول البيئة واالقتصاد التدويري يوم 

من الشهر الجاري بالجزائر العاصمة,حسبما افادت  25يوم   تنظم الجلسات الوطنية حول البيئة واالقتصاد التدويري -

 قات املتجددة , فاطمة الزهراء زرواطي.وزيرة البيئة و الطا  الخميس  به يوم

,ترأسها السيد عبد القادر   خالل جلسة علنية بمجلس األمة مخصصة لألسئلة الشفوية  و اوضحت السيدة زرواطي

سلسلة التظاهرات التي تنظمها الوزارة للتحسيس   بن صالح رئيس املجلس, فان هذه الجلسات تندرج في اطار
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ساس اعادة ا  في اطار االقتصاد التدويري الذي يقوم على  تثمينها  البالستكية منها و اهمية  النفايات و خاصة  بمخاطر

 رسكلة النفايات بمختلف أنواعها .

للنفايات البالستكية و تداعياتها   و في ردها على سؤال أحد اعضاء مجلس االمة حول تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي

بخطورة الوضع مشيرة الى ان معدل استهالك األكياس البالستيكية في   الوزيرة الخطيرة على البيئة و الصحة , أقرت

 كيس للفرد الواحد سنويا . 180  الجزائر بلغ

الحمالت االعالمية و النشاطات   و اضافت الوزيرة قولها أن محاربة هذه الظاهرة يبدأ اساسا بتحسيس الفرد عبر

 امليدانية.

ت بقافلة املدينة الخضراء التي اشرف  تي يحرص القطاع على مباشرتها, ذكرت الوزيرةو من ضمن النشاطات التطوعية ال

مؤثرة في املجتمع", حيث جابت عدة واليات كما نوهت بحملة تنظيف   عليها شخصيا مع برملانيين وفنانين وشخصيات

 قامت بها نوادي الغوص بإشراف خبراء من االمم املتحدة.  الشواطئ التي

ث واليات بالتنسيق مع السلطات املحلية, حي  القفة املصنوعة باملواد طبيعية عبر عدة  توزيع  وزيرة بحملةكما ذكرت ال

 تدريجيا محل الكيس البالستيكي مما سيسمح بالحد من التلوث البالستيكي.  أبدت رغبتها في ان تحل هذه القفة

استيراد االكياس البالستكية كما   لقاض ي بمنعمن جانب آخر ثمنت الوزيرة القرار الصادر عن وزارة التجارة ا

 دفع رسوم تسهم ايراداتها في تمويل عمليات محاربة التلوث البالستيكي.  اجبار منتجي املواد البالستكية على  اقترحت

النفايات مادة اولية يمكن تدويرها   اما على الصعيد االقتصادي, فقد اكدت السيدة زرواطي على سعيها في جعل من

 عمليات الجمع, و الفرز و اعادة تدوير النفايات.  ا يسهم في بتشجيع االستثمار سواء على صعيدم

هذا  الشباب الراغبين في االستثمار في  و في هذا االطار ذكرت ان دائرتها الوزارية تسعى الستقطاب و مرافقة املنتجين و

مسؤولي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و الوكالة  مع  اجتماعات  عدة  املجال. كما اوضحت في هذا الصدد عن عقد

وجيه للتامين على البطالة لت  لدعم تشغيل الشباب و املركز الوطني للسجل التجاري و كذا الصندوق الوطني   الوطنية

 االستثمارات. نتثمنين النفايات مع ضرورة مرافقة البنوك لهذا النوع م   املستثمرين املستقبليين نحو االستثمار في مجال

 النفايات, حيث اشارت الى  و شددت زرواطي على ضرورة وضع تسهيالت و منح تحفيزات للمستثمرين في مجال تدوير

كلغ من األكياس البالستيكية في الساعة  250يمكنها رسكلة   مركز الردم التقني حميس ي بالعاصمة الذي تدعم بماكينة

 يوميا  طن 250بما يعادل 

كبديل لألكياس البالستكية و   الستعمالها  الوزيرة على اهمية تشجيع صناعة االكياس الورقية  , اكدتمن جهة اخرى 

 هذه االكياس االيكولوجية  هناك تجار و مستثمرين يستعملون   خاصة في املساحات الكبرى مشيرة بان

على توجيهات املخطط الوطني   كزان دائرتها الوزارية تنتهج حاليا سياسة طموحة ترت  و خلصت زرواطي الى القول 

 الفعالة في املجتمع.  للبيئة و التنمية املستدامة بمشاركة كل القوى 

 

 

 

 

 

 )واج( إنتاج املوز في الجزائر ممكن ومستعدون ملرافقة الفالحين لتطوير الشعبة

وز السبت من تيبازة، أن إنتاج فاكهة املأكد وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اليوم 

 ممكنة بالجزائر، مبرزا أن مصالحه مستعدة ملرافقة الفالحين الراغبين في االستثمار في هذا املجال لتطوير الشعبة.
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وأوضح الوزير، لدى زيارته مزرعة إلنتاج املوز بسيدي راشد الثانية من نوعها بعد تلك املتواجدة بسيدي فرج بالجزائر 

تقوده اليوم لوالية تيبازة، "أن املشروع هام و جدير باالهتمام"، منوها "بمجهودات   عاصمة، في إطار زيارة العمل التيال

 داخل البيوت البالستيكية."  املتعامل الذي توصل إلى التحكم في تقنيات علمية تسمح بإنتاج املوز 

ذه الشعبة و إنتاج أصناف ذات جودة عاملية و من ثمة وأضاف أن مصالحه مستعدة ملرافقة و تدعيم فالحين لتطوير ه

من خالل تقديم كل التسهيالت و تذليل العقبات و تقديم السند و   املساهمة في استقرار أسعارها في السوق الوطنية

 التقنية.  املرافقة

ن أشجار هكتارا م 20في غرس   ويتوقع أن تشرع هذه املزرعة، التي زارها وزير القطاع رفقة والي تيبازة، محمد بوشمة،

 هكتارا مع نهاية السنة القادمة. 100املوز بداية من شهر فبراير القادم قبل بلوغ ال

هكتارا على مدى خمسة سنوات ما يسمح بضبط  500ويعتزم صاحب املشروع، توسيع مشروعه و بلوغ مساحة تقدر ب

دينار جزائري  80و  70أي تتراوح ما بين أسعار املوز في السوق الجزائرية و جعلها تتماش ى وأسعارها في السوق العاملية 

 .للكلغ الواحد، حسب التوضيحات التي قدمها املتعامل لوزير القطاع، السيد بوعزقي

 

 

 )واج(   مشروع مخطط جديد لعصرنة مفتشية العمل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مراد زمالي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن مشروع إعداد 

طط جديد لعصرنة مفتشية العمل لتعزيز استقالليتها وترقية آدائها بهدف ضمان التطبيق األمثل لتشريع وتنظيم مخ

 العمل واستغالل أفضل آلليات الحوار والتشاور .

وأوضح الوزير خالل أشغال اللقاء الوطني إلطارات مفتشية العمل أن تجسيد هذا املخطط الجديد يهدف إلى "تعزيز 

إلى "ضمان التطبيق االمثل لتشريع وتنظيم العمل واستغالل أفضل   و"ترقية مهامها" ويهدف  " هذه الهيئةاستقاللية

رنة البشرية وعص  ملحاسن الحوار والتشاور"، سيما من خالل تحسين الشروط املهنية ملفتش ي العمل وتدعيم املوارد

 وسائل العمل وضمان التكوين املستمر.

يد زمالي ب "النقلة النوعية والكمية التي عرفتها مفتشية العمل من حيث العصرنة منذ وفي هذا السياق ذكر الس

القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة   ، اثر 2005تنظيمها بداية من سنة   إعادة

مع  واحترام حقوق العمال،  ظيم العملوالتي خصت اصالح هيئات الرقابة، بهدف "ضمان التطبيق االمثل لتشريع و تن

 الحرص على استغالل أفضل ملحاسن الحوار و التشاور".

و قال الوزير أن هذه االجراءات تؤكد "العناية التي توليها السلطات العمومية لتزويد مفتشية العمل بالوسائل الضرورية 

عمومية ذات الجودة"، مضيفا أن في سبيل األداء الجيد ملهامها النبيلة، ولتمكين املواطنين من االستفادة من خدمة 

 يدان".هذه الهيئة في امل  التدعيم املتعدد الذي استفادت منه هياكل مفتشية العمل "انعكس بشكل ايجابي على تواجد

زيارة سنة  180.000الى  2006زيارة سنة  98.000وأضاف السيد زمالي أن عدد زيارات الرقابة والتفتيش انتقلت من 

، حيث مست هذه الزيارات مختلف امليادين  2018زيارة خالل االحدى عشر شهرا من سنة  200.000لتفوق  2011

العمل السيما مراقبة تصريح العامل لدى صندوق الضمان االجتماعي حرصا على ضمان التغطية   املتعلقة بتشريع

 االجتماعية لكل العمال.

م الذي ينبغي أن تلعبه مفتشية العمل في مجال متابعة وبنفس املناسبة أشار السيد زمالي إلى الدور "املحوري والها

النزاعات الجماعية في العمل"، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تكريس دور ومكانة   املناخ االجتماعي واملساهمة في الوقاية من
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تماعييني االجومختلف الشركاء   مفتشية العملي ب"اعتبارها اإلطار الشرعي واملرجع الذي يتوجه إليه كافة أطراف العمل

 الجماعي أو في مسائل الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل".  سواء في مجال تطبيق تشريعات العمل أو التفاوض

كما اعتبر السيد زمالي أن مهام التحسيس واالعالم لفائدة الشركاء االجتماعيين، "أحد املحاور ذات األولوية ضمن 

للمرافقة والنصح والتوجيه" بخلق فضاء للتواصل وتبادل   دة أساسيةصالحيات مفتشية العمل" بحيث تمثل "قاع

   املعطيات واملعلومات، قائال أن "أغلب التوترات التي سجلها عالم الشغل سببها "سوء فهم القوانين".

املمنوحة  رص"يولي أهمية بالغة" لتطبيق معايير العدالة والشفافية املرتبطة بالف  ومن جهة أخرى أكد الوزير أن القطاع

السهر على مراقبة التطبيق الصارم للتشريع ولكل االجراءات املرتبطة بظروف   في مجال التشغيل، داعيا الى ضرورة

 تشغيل، من بينها ظروف تشغيل العمالة األجنبية.

عمومية ل"االنشغال الرئيس ي للسلطات ا  وأبرز الوزير أن التطبيق الصارم للتشريع في مجال الصحة وطب العمل يعد

لها من تأثيرات على العمال وعلى منظومة الحماية االجتماعية والصحية وأداء   والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين" ملا

 املؤسسة على حد سواء".

وفي إطار مواصلة جهود الدولة الرامية الى تعزيز ادماج ذوي االحتياجات الخاصة في الحياة االجتماعية واالقتصادية، 

من مناصب الشغل باملؤسسات العمومية والخاصة، دعا الوزير مصالح   باملائة 1سيما من خالل تخصيص نسبة 

املتعلق بحماية و ترقية   2002لسنة  09-02ايالء العناية ملراقبة مدى تطبيق أحكام القانون رقم مفتشية العمل الى 

 الشريحة من املجتمع.  االشخاص املعاقين، خاصة في شقه املتعلق بتشغيل هذه

العمال  وعلى صعيد آخر شدد الوزير ب"الدور الهام الذي يلعبه االتحاد العام للعمال الجزائريين، في حماية حقوق 

وتفضيل أسلوب الحوار والتشاور الذي يوازن ما بين النضال النقابي   واالقتصاد الوطني، وهذا من خالل تشجيع

 ومسؤولية الحفاظ على أداة اإلنتاج الوطنية واستقرار عالم الشغل".

"الدور الهام" ملصالح ومن جهته أكد األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين عبد املجيد سيدي السعيد على 

في تعزيز االستقرار االجتماعي" معربا عن استعداد النقابة املركزية للتعاون   مفتشية العمل حيث اعتبرها "عنصر أساس ي

ها النبيلة وتعزيز استقالليت  مع قطاع العمل في مجال مرافقة مفتشية العمل بهدف "تحسين ظروف عملها وأداء مهامها

 لضرورية لترقيتها وتطويرها".وتوفير لها الشروط ا

ادي السياق االقتص فرنسا مدعوة للتحلي بجرأة أكبر على ضوء-الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

 )واج( الجزائري 

فرنسا، اليوم الجمعة، للتحلي باملزيد من الجرأة على ضوء السياق  -الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة  تمت دعوة

 جديد، من خالل العمل على ترقية االستثمارات الفرنسية في الجزائر.االقتصادي الجزائري ال

و في كلمة له قبل انطالق أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة، أكد سفير الجزائر بفرنسا، عبد القادر مسدوة أنه 

السوق  ال تزال تهاب فرنسا أن ترافق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي-"البد للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

 الجزائري، وتشجيع املتعاملين الجزائريين الذي يرغبون في تصدير منتوجاتهم إلى فرنسا".

وحضر الجمعية العامة العادية، التي تم عقدها بمقر سفارة الجزائر بفرنسا، كل من رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة 

فرنسا، قاس ي آيت يعلى، ونائب رئيس منتدى -لتجارة والصناعةوالصناعة، العيد بن عمر، ورئيس الغرفة الجزائرية ل

رؤساء املؤسسات، مهدي بن ديمراد، ورئيس نادي املقاولين والصناعيين ملنطقة متيجة، كمال موال، و العضو السابق 

 في مجلس األمة بريزة خياري، إلى جانب أعضاء الجمعية العامة العادية.



 

 11 

ائرية بفرنسا أن هناك موارد كثيرة البد من "االستفادة منها بأكبر قدر ممكن"، وأشار السفير بخصوص الجالية الجز 

مذكرا باإلجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لفائدة أعضاء الجالية والتي أعلن عنها الوزير 

 األول، أحمد أويحيى، السنة املاضية بباريس.

 يعمل الجزائريون املقيمون بفرنسا في اتحاد ولصالح الجزائر".واسترسل السفير بالقول "البد أن 

كما ذكر املسؤول بمدى كثافة األجندة الثنائي، معلنا انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية املشتركة الجزائرية 

 الفرنسية خالل الثالثي األول من السنة القادمة.

والصناعة باملحاور األساسية التي يبنى عليها السياق االقتصادي ومن جهته، ذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة 

إلى  فرنسا-الجزائري الجديد على غرار الفالحة والسياحة والصناعة، داعيا أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

 ين.فرنسياالنصات للتوجهات االقتصادية للبالد للتمكن من تجسيدها عن طريق مشاريع ملموسة مع الشركاء ال

وطرح املشاركون، خالل نقاش مفتوح سبق انعقاد الجمعية العامة العادية، عددا من األسئلة يتعلق معظمها بتعزيز 

 الغرفة وتطويرها.

فرنسا باعتماد -وعند اختتام األشغال، قام أعضاء الجمعية العامة العادية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

، والتي تركز 2014، بعد استعراض ما تم انجازه من طرف هذه املنظمة الشابة التي أنشئت في الحصيلة املالية واملعنوية

نشاطها أساسا على العملية التوعوية للشتات وبصفة عامة الشركات الفرنسية والجزائرية من أجل الضفر بانضمامها، 

 والجزائر. وكذا السعي إلى هيكلة املنظمة على املستوى املركزي وشتى املناطق بفرنسا

واتفق األعضاء على عقد اجتماع، شهر فبراير املقبل، من أجل دراسة خارطة الطريق التي تحوي املهام املسجلة لسنة 

 وتحديد ديناميكية أكثر جرأة. 2019

  

 اإلذاعة)2018مليار دينار حتى نهاية أكتوبر  4.005ار سندات بقيمة التمويل غير التقليدي: اصد

 الوطنية(

مليار  4.005غير التقليدي  لة النقدية التي تم اصدارها عن طريق سندات في اطار عملية التمويلحجم الكت بلغ

، حسبما أشار إليه بنك الجزائر 2018شهر مايو   مليار دينار نهاية 3.585 مقابل ،2018أكتوبر  31وذلك الى غاية  دينار،

 .71حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم  في

بشكل"يسمح للخزينة   2017في أكتوبر املعدل واملتمم  2003مكرر في قانون القرض والنقد لسنة  45ملادة وتشير ا

خمسة سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة   الجزائر املركزي خالل مدة بشكل استثنائي االقتراض من بنك  العمومية

 تمويل الصندوق الوطني لدين العمومي وكذاللمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل ا وذلك

 ."لالستثمار

تنفيذ برنامج االصالحات االقتصادية  مكرر أن هذا"االجراء وضع حيز التنفيذ ملرافقة عملية 45كما تشير املادة 

 ملدةا فياعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان املدفوعات وذلك في غضون  وامليزانياتية والتي من شأنها أن تسهم

 . "املحددة آللية التمويل غير التقليدي

 . وقد تم اقرار آلية ملتابعة تنفيذ هذا االجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر املركزي عن طريق التنظيم

مستحقات الدين الداخلي، خصوصا الديون  وتمويل وسيسمح هذا االجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية

ديون  الصادرة في مقابل إعادة شراء والسندات 2016الوطني للنمو الذي تم اطالقه في  املترتبة عن سندات القرض

 .املستورد واملياه املحالة سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود
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في   الوطني لالستثمار عن اساس مساهمة الدولة تمويل الصندوق   ة العمومية خالل الفترة املحددةكما أنه يتيح للخزين

 . املدى لبرامج االستثمار العمومي االستثمار أو التمويل الطويل

اعادة التوازن املالي لخزينة الدولة وكذا ميزان  والهدف من هذه اآللية املالية ، الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو 

  .ببرنامج اصالح هيكلي لالقتصاد وامليزانية املدفوعات ، وهي مدعمة

 

 

 
 

 بنوك /مالية/تأمينات 

 
 :البنك املركزي يكشف باألرقام

 )الشروق اونالين( !ماليير دوالر بسبب البيروقراطية 5البنوك ضّيعت 

 النقدية خالل السنة الجارية، وذلك نتيجة اعتماد التمويل غير التقليدي، الذي سجل بنك الجزائر تحسنا في السيولة

مليار دوالر،  15سنتيم، وهو ما يعادل أكثر من  ألف مليار  150مليار دينار أي  1500في السيولة في حدود أنتج ارتفاعا 

 مليار دوالر  5فوتت عليها فرصة تحصيل ” من أين لك هذا“البيروقراطية وسياسة  فيما اعترفت هيئة لكصاص ي أن

 .مليار سنتيم 500كمدخرات من العملة الصعبة أي 

االقتصاد، عرفت ارتفاعا خالل  لبنك الجزائر، كشف هذا األخير أن القروض املوجهة لتمويلفي حصيلة جديدة 

مليار دينار إلى نهاية السنة  8880بعد أن كانت في حدود مقابل  مليار دينار  9400وتعدت  2018السداس ي األول من 

دوالر نهاية جوان املاض ي،  مليار  7.93 وقت سجل عجز التوازن العام في ميزان املدفوعات الذي انتقل من املاضية، في

 مليار دوالر نهاية 88.6املاضية، وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر إلى  مليار دوالر نهاية السنة 11مقابل عجز تعدى 

 .جويلية املاض ي

ول لهذه السنة دوالرا خالل السداس ي األ  71ويشير بنك الجزائر إلى أنه رغم ارتفاع السعر املتوسط للنفط إلى حوالي 

 الكميات املصدرة، فإن عجز الحصيلة اإلجمالية للمدفوعات وارتباطها بنقص والذي جاء في سياق تميز بتراجع

الحد لتحقيق توازنات االقتصاد الكلي و  احتياطات الصرف يبقى مرتفعا نسبيا، األمر الذي يفرض بذل املزيد من الجهود

 .مج مكثف لإلصالحات الهيكليةبرنا من تآكل احتياطات الصرف وذلك عبر 

النقد املتداول خارج البنوك، عاد بنك  ورغم االنتقادات التي طالت بنك الجزائر بخصوص األرقام التي قدمها بخصوص

 4.675البنك  باملائة، وهو ما يمثل حسب 33النقدية املتداولة خارج البنوك تمثل نسبة  الجزائر ليؤكد مجددا أن الكتلة

على شكل أرصدة نقدية في املعامالت واالكتناز بقيمة  ، ويوضح البنك أن هذه الكتلة املوزعة2017هاية مليار دينار ن

ي املتداولة في االقتصاد املواز  مليار دينار لدى الشركات واألسر، بينما يمثل الباقي األموال 2.000و 1.500تتراوح ما بين 

 .مليار دينار 3.200و  2.680وتتراوح ما بين 

البنك محمد لكصاص ي بإطالق عملية  ية النقدية التي أشار إليها بنك الجزائر في تقرير جديد وجهه محافظالوضع

اإلدماج املالي لضمان تعبئة أفضل للقدرات املالية للبنوك، من خالل  واسعة تجاه البنوك من أجل تطوير وتوسيع

ات عراقيل في فتح الحساب ة والتي يواجه أصحابهاخاصة الستقطاب العملة الوطنية والعملة الصعبة املكتنز  إجراءات

القيود التي يؤكد بنك الجزائر أنها أعاقت استقطا مدخرات أكيدة  والتزويد وسير الحسابات وتبرير مصادر األموال. هذه
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جزائر لواملقدرة من قبل بنك ا مليار دوالر أمريكي، وذلك بالنظر إلى عدد الحسابات النشطة 5الصعبة تعادل  من العملة

 .مليون حساب 4.7

البنكية عبر جميع قطاعات االقتصاد  في شق آخر، يشير بنك الجزائر أنه من أجل توسيع نطاق املنتجات والخدمات

 املنظمة واملكيفة، وافق مجلس النقد والقرض على التنظيم املتعلق بشروط ضمن إطار الوساطة املالية واملصرفية

ابقة للشريعة الخاصة باملنتجات املط” التساهمية باملالية“ة للعمليات البنكية املتعلقة ممارسة البنوك واملؤسسات املالي

اإليداع في صناديق  وكذا” سالم”و” االستسناء”و” االيجارة”و” املضاربة”و” املشاركة”و” املرابحة“ اإلسالمية على غرار 

 .االستثمار

،  ال تتضمن أي تحصيل أو دفع للفوائ ويحدد هذا التنظيم القواعد املطبقة على ما يسمى باملنتجات التساهمية التي

 يضبط هذا النشاط الخاص بالبنوك التقليدية العاملية يهدف إلى التكفل فيما يتعلق بأهداف هذا التشريع الذي

التوقعات الحالية واملستقبلية  طريقة تتماش ى معبخصوصيات هذا النوع من التمويل وجم الثروات وفق أفضل 

 باملساهمة في تعبئة االدخار على وجه العموم وتعبئة أيضا السيولة املالية للمتعاملين االقتصاديين وتعزيز التنوع املالي

 .املتداولة خارج البنوك على وجه الخصوص

 

 

 

 

 

 
 ألف دينار بسب أعياد نهاية السنة و"الصولد" بأوروبا 22المس 

 )الشروق اونالين( يلهبون السوق السوداء” الدوفيز“سماسرة 

 سراي: الحل الوحيد هو فتح مكاتب صرف لوضع حد النفالت األسعار

دينار،  21500أورو حدود  100السوداء، مستويات قياسية، حيث بلغت قيمة  شهد سعر األورو، السبت، في السوق 

 .لعمرةالوطنية ونهاية السنة، وا توقعات باستمرار املنحى التصاعدي للعمالت األجنبية بسبب تراجع قيمة العملة وسط

 قد يعجبك

عدد من واليات الوطن بارتفاع بالعاصمة وأماكن صرف العملة الصعبة في  ”السكوار“تفاجأ قاصدو سوق بورسعيد 

دينار جزائري،  21500ليقفز إلى  أورو، 100ألف دينار مقابل  21200األورو الذي لم يتجاوز، قبل أسبوع، حدود  سعر 

دج عند البيع، وفي السوق  180دوالر  1السوق املوازية، أين وصل سعر  كما يعرف سعر العملة الخضراء ارتفاعا في

الرسمية واملوازية يصل إلى  دج، وبهذا يكون الفارق في سعر عملة األورو بين السوق  116قيمة، يقابل نفس ال الرسمية

 .دج 26السوداء و الرسمية، يصل إلى  دج، والفارق بين سعر الدوالر في السوق  80قرابة 

لب لى ارتفاع الط، إ”الشروق”بالسكوار لـ” بزناسية الدوفيز“كشف عنه  ويرجع االرتفاع الذي يشهده األورو، حسب ما

م تركيا، يضاف إلى ذلك موس مع اقتراب أعياد نهاية السنة، والتخفيضات املنتظرة في دول فرنسا، إسبانيا، تزامنا

 األجنبية لم يكبح الطلب، واإلقبال على شراء العمالت األجنبية وباألخص العمرة. كما أكد هؤالء أن ارتفاع سعر العمالت
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، يقصدون بعض الدول األوروبية واآلسيوية في الفترة األخيرة، بسبب تجار الكابة الذين األورو بلغ مستويات قياسية

 .لجلب السلع بما يعرف تجارة الشنطة

، ”الشروق”واملستشار السابق باألمم املتحدة الدكتور عبد املالك سراي لـ وفي السياق، شدد الخبير االقتصادي الدولي

بالدنا،  النفالت أسعار الدوفيز في ي كافة الوكاالت والبنوك التجارية لوضع حدضرورة ترسيم فتح مكاتب الصرف ف على

 مكاتب الصيرفة، حيث قطعت العديد من الدول العربية على غرار األردن وتونس ويرى أن الجزائر متأخرة في مجال فتح

 لتي قد تضمن للخزينة العموميةاملكاتب ا مجاالت واسعة في هذا املجال، بينما عجزت الجزائر عن الشروع في فتح هذه

 العمالت األجنبية وهو أمر مهم جدا ملعرفة حجم األموال بالعملة الصعبة التي عائدات مهمة ناهيك عن مراقبة سوق 

 .تدور، وحمايتها من أي استغالل غير قانوني

 قى املواطن الجزائري تحتيضيف سراي، يب وأمام استمرار ارتفاع العمالت األجنبية وانهيار قيمة الدينار الجزائري،

ن صرف أل  الرابح األكبر في هذه املعادلة، هم املغتربون الذين يأتون خاصة من أوروبا، رحمة السوق السوداء، فيما يبقى

سعر الصرف يفوق بكثير ذلك املطبق رسميا  اليورو الذي يجلبونه معهم بالسكوار يضمن لهم عائدات أعلى، خاصة وأن

 .في البنوك

 

 

 

 

 

 
 )واج(   توسيع االدماج املالي لتعزيز القدرات البنكية

عملية واسعة تجاه البنوك من أجل تطوير و توسيع االدماج املالي بهدف تعبئة  2018أطلق بنك الجزائر خالل سنة 

 تنويع االقتصاد الوطني.أفضل للقدرات املالية للبنوك في سياق يتميز بالعمل على تحقيق هدف 

بفعالية اكثر من اجل ادخال السيولة النقدية املكتنزة   البنوك على العمل  وفي اطار هذا املسعى، حث بنك الجزائر

 للبنوك وتوجيهها لتحقيق أهداف تمويل االقتصاد وتنويعه.

خرين وازي وارساء الثقة مع الزبائن املدويتمثل الرهان أيضا في التقليل من السيولة النقدية املتداولة في االقتصاد امل

 في إطار عالقة بنكية مهنية وهادئة.

و ارساء الثقة لدى املدخرين اصحاب القدرات بما فيها   و بذلك فان البنوك مطالبة باتخاذ جميع التدابير التسهيلية 

 الشركات و االسر.

اتها املتعلقة بالتعريف و شرح الشروط البنكية في هذا الصدد، فان البنوك مطالبة بالتحرك من اجل تنفيذ التزام

 بصفة مبسطة من أجل وضع املدخرين املستثمرين اصحاب القدرات في جو من الثقة.

 ما يكون مبالغا فيه وال أساس له في أحكام القانون املتعلق بالوقاية من 
ً
وبالفعل، فقد لوحظ أنه بسبب تفسير غالبا

ي اعادة رؤوس االموال بشكل تعسف  في  كانت السبب  ن بعض الشبابيك البنكيةتبييض األموال وتمويل اإلرهاب، فا

 وبدون مبرر تنظيمي.
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بالخصوص بآجال فتح   وقد لوحظ ان هذا التفسير املحدود الذي تقدمه بعض البنوك لألحكام التنظيمية يتعلق

 موال تحت التصرف.اضافة الى اآلجال املبالغ فيها فيما يخص وضع األ   الحسابات و قبول الودائع

ونتيجة لذلك، فإن هذا التصرف لم يخدم االندماج املالي و تسبب لدى املدخرين في حدوث سوء فهم ، بل وحتى عدم 

 الرضا عن البنوك التي أدت إلى استمرار نقص ادخار االموال على مستوى البنوك.

باملائة  33كتلة النقدية التي تبلغ قيمتها ما يقارب في الواقع، فان النقد املتداول خارج البنوك يشكل نسبة معينة من ال

شكل ارصدة نقدية في املعامالت و االكتناز بقيمة مقدرة ما بين   و املوزعة على 2017مليار دينار نهاية  4.675،ما يمثل 

راوح ما املوازي و يت في االقتصاد  مليار دينار لدى الشركات و األسر بينما يمثل الباقي االموال املتداولة 2.000و  1.500

 مليار دينار. 3.200و  2.680بين 

و االجراءات الخاصة باستقطاب املوارد املالية ال تخص فقط العملة الوطنية و انما العملة الصعبة املكتنزة و التي 

 رصدة.الى جانب تبرير مصدر األ   بفتح الحسابات و التزويد و سير الحسابات  يواجه اصحابها عراقيل مختلفة و املتعلقة

د املختلفة بتطوير اإلدماج املالي و أعاقت استقطاب املدخرات من العملة الصعبة و التي تمثل ولم تسمح هذه القيو 

مليار  5  قرابة  املدخرات )ما يعادل  مليون حساب( من قيمة 4،7بالنظر الى عدد الحسابات النشطة )  مساهمة اكيدة

 دوالر أمريكي( واإلمكانات التي يمكن أن تأويها.

طة في اطار الوسا  ه من أجل توسيع نطاق املنتجات والخدمات البنكية عبر جميع قطاعات االقتصادمن جهة اخرى ، فان

املالية واملصرفية املنظمة واملكيفة ، وافق مجلس النقد و القرض على التنظيم املتعلق بشروط ممارسة البنوك 

للشريعة   ابقةاملط  الخاصة باملنتوجات املالية  "التساهمية  "باملالية  املتعلقة  البنكية  واملؤسسات املالية للعمليات

االسالمية على غرار " مرابحة" و " مشاركة " و " مضاربة" و " ايجارة" و " استسناء " و "سالم" و كذا االيداع في صناديق 

 االستثمار.

 فوائد.تحصيل أو دفع للو يحدد هذا التنظيم القواعد املطبقة على ما يسمى باملنتجات التساهمية التي ال تتضمن اي 

فيما يتعلق بأهداف هذا التشريع، الذي يضبط هذا النشاط الخاص بالبنوك التقليدية العاملية، يهدف الى التكفل 

بخصوصيات هذا النوع من التمويل و جمع الثروات لتلبية بأفضل طريقة ممكن التوقعات الحالية و املستقبلية 

يضا السيولة تعبئة ا  التنوع املالي باملساهمة في تعبئة االدخار على وجه العموم و للمتعاملين االقتصاديين و كذا تعزيز 

 املالية املتداولة خارج البنوك على وجه الخصوص، يضيف نفس املصدر.

و يتعلق االجراء الهام االخر في قرار مجلس النقد و القرض برفع راس املال االدنى املطلوب لدى البنوك و املؤسسات 

 .املالية

مليار دج، في حين ارتفع راس املال  10مليار دج مقابل  20و هكذا تضاعف راس املال األدنى املطلوب للبنوك لينتقل الى 

مليار دج، علما ان آخر قرار تعلق برفع راس املال االدنى املحدد  3ر5مقابل   مليار دج 6ر5األدنى للمؤسسات املالية الى 

 .2008تم في ديسمبر 

و  للساحة البنكية  حجم راس املال وكذلك بإعطاء اشارة ايجابية قوية  الجراء ايضا بترقية عملية ضبطو يسمح هذا ا

التدخل   املالية فيما يخص قاعدتها املالية و كذا استقرارها و يمنح للبنوك واملؤسسات املالية ايضا القدرة املعتبرة على

  لتمويل االقتصاد الوطني.

 == السيولة البنكية في تصاعد لكن عجز ميزان املدفوعات يبقى مرتفع==                                      

مليار دج  1.380ر6و في سياق تطبيق التمويل غير التقليدي، تحسنت السيولة النقدية خالل هذه السنة لترتفع من  

 .2018أكتوبر مليار دج الى غاية نهاية  1.500الى  2017الي نهاية ديسمبر 
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 9.408لتصل الى  2018و فيما يتعلق بالقروض املوجهة بتمويل االقتصاد، عرفت ارتفاعا خالل السداس ي االول من 

 .2017مليار دج الى نهاية ديسمبر  8.880مقابل   مليار دج

مليار  7ر93انتقل من و فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، تم تسجيل تراجع عجز التوازن العام في ميزان املدفوعات الذي 

 .2017مليار دوالر نهاية  11ر06مقابل عجز بلغ  2018دوالر الى نهاية جوان 

مليار دوالر نهابة ديسمبر  97ر33مقابل  2018مليار دوالر نهاية يونيو  88ر6وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر الى 

2017. 

في سياق تميز بتراجع الكميات ، 2018السداس ي االول   دوالر خالل 71ورغم ارتفاع السعر املتوسط للنفط الى حوالي 

 املصدرة، فان عجز الحصيلة االجمالية للمدفوعات )وارتباطها بنقص احتياطات الصرف( يبقى مرتفعا نسبيا.

و في هذا السياق، يجب مضاعفة الجهود لتحقيق توازنات االقتصاد الكلي سعيا لضمان قدرات ميزان املدفوعات و 

 ك عبر برنامج مكثف لإلصالحات الهيكلية.الحد من تآكل احتياطات الصرف و ذل

 

 

 

 تعاون وشراكة
 )واج( القامة العالقات الجزائرية الصينية: البلدان يشيدان باالنجازات الهامة 60الذكرى ال

ة نائية في شتى املجال والقفز اشادت الجزائر والصين مساء يوم االربعاء باإلنجازات "الهامة" التي شهدها العالقات الث

 النوعية" التي عرفها مسار هذه العالقات خاصة منذ ارساء الشراكة االستراتيجية الشاملة.  "

العاصمة بحضور عدد من اعضاء الحكومة   وخالل حفل نظم باملركز الدولي للمؤتمرات " عبد اللطيف رحال" بالجزائر

جية اكد وزير الشؤون الخار   مثلي املنظمات والهيئات الدولية واإلقليميةيوم  وسفراء بعض الدول املعتمدين بالجزائر

 بين الجزائر والصين "عرف  القادر مساهل ان التعاون الثنائي بعد ستين سنة على إقامة العالقات الدبلوماسية  عبد

ح حقيق مشاريع كبيرة لصالوالثقافية والعلمية ما مكننا من ت  إنجازات هامة في شتى املجاالت ال سيما االقتصادية

 بلدينا".

والتجاريين للجزائري فقد عرفت العالقات   اضافة الى كون الصين واحدا من اهم الشركاء االقتصاديين  وقال بانه "

شراكة   السياسيتين للبلدين قفزة نوعية كبيرة بعد رفع عالقات التعاون االستراتيجي الى  الثنائية بفضل إرادة القيادتين

ي بوتفليقة ورئيس جمهورية الصين الشعبية ش   تيجية شاملة على اثر توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيزاسترا

 اإلعالن ألسياس ي بهذا الشأن".  على 2014ماي  25جينبينغ بتاريخ 

ملخطط اشرة تنفيذ االصين مع دولة عربية تالها مب  و اشار الى ان هذا اإلعالن "كان الوثيقة االولى من نوعها التي تبرمها

الذي حدد خطوات العمل املشترك في جميع املجاالت"ي مذكرا  2018-2014الشامل   الخماس ي للتعاون االستراتيجي

ن حكومتي على مذكرة تفاهم بي  " تأكيدا لهذه اإلرادة املشتركة تم في الرابع من سبتمبر املاض ي ببيجين التوقيع  بانه

 رين" .للقرن الواحد والعش  االقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري   بناء الحزامالبلدين بشأن تعزيز التعاون ل

ا في التي يتوفر عليها البلدان "ستسمح لهم  وعبر السيد مساهل في هذا املقام عن يقينه بان االمكانات املادية والبشرية

ن " ال بين البلدي  مصلحتهما املشتركة"ي الفتا الى ان العالقاتالتي تخدم   املستقبل بإنجاز العديد من املشاريع

ملحافل الدولية والتنسيق املتميز في ا  تميزت بالثقة السياسية املتبادلة والتعاون املثمر والتبادل اإلنساني الوثيق  طاملا

 بخصوص القضايا ذات االهتمام املشترك".
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سنة التي مضت على إقامة العالقات عرفت   بان " الستين  اكد من جهته لي ليان خه فقد  اما السفير الصيني بالجزائر

القائم   والتزمنا بمبادئ االحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون   قلبا لقلب وتعاونا يدا بيد  تعانقا

بما   لةواستمرارها مع عدم بروز اي مشكلعالقاتنا   على املصلحة املشتركة وخلقنا بذلك معجزة متمثلة في التطور السليم

 البلدين والشعبين".  يعود بفوائد ملموسة على

الثورة التحريرية وبعدها دعا السفير   وبعد ان استعرض الدعم السياس ي واملادي الذي قدمته الصين للجزائر خالل

لعمل االفريقيي مشددا على ضرورة ا تنفيذ نتائج قمة بيجين للتعاون الصيني  الصيني الى بذل الجهود من اجل متابعة

 بناء مصير مشترك بين البلدين .  من اجل   سويا

 والصين تدعمها بثبات".  كما اكد في نفس السياق ان الجزائر " لها دور ووزن هامين في الدول النامية

ر يجسد العالقات بريد الجزائ  هذا وقد تميز الحفل بتدشين ووضع ختم اليوم االول الصدار طابع بريدي من طرف

واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمية و وزارة   من وزارة البريد  الجزائرية الصينية بمبادرة

 الخارجية .  الشؤون

التعاون القادم مع جمهورية الصين   في اطار  هذا الطابع الذي صممه الفنان علي مشطة إنجازات الجزائر  وجسد

 الشعبية .

وأول  1958سبتمبر  19غداة تأسيسها في   الصين اول دولة عربية تعترف بالحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائريةكانت 

الجزائر مباشرة بعد االستقالل من خالل إرسال بعثة طبية كما ساهمت   دولة استجابت للنداء املستعجل الذي وجهته

 التحتية.  التنمية البشرية وتطوير البنية دعم مسيرة البالد التنموية خاصة في مجال  وال تزال في

 

 

 )النهار أونالين(وزير الخارجية األردني في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين

في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين تندرج في  ديوزيرالخارجية وشؤون املغتربين األردني، أيمن الصف يقوم  

 .واألخوة بين البلدين الشقيقين التعاون   إطارتعزيزعالقات

 الخارجية عبد القادر مساهل  وكان في إستقباله اليوم السبت بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون

 .الثنائي وسبل تعزيزها مباحثات تتناول عالقات التعاون   حيث سيجري مساهل مع نظيره األردني

 .وذلك تنفيذا لإلرادة املشتركة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأخيه امللك عبد هللا الثاني

أين سيتم خالل هذا اللقاء إستعراض القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك وباألخص مستجدات الساحة 

 .العربية
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 تجارة 
 :"تحادية يوسف قلفاط لـ"الشروقرئيس اال

  الخبازون يصرخون.. ال زيادات في سعر الخبز لكن أنقذونا من اإلفالس

داية ب للخبازين، يوسف قلفاط، أن الحكومة لن تفرض أي زيادات على أسعار الخبز مع أكد رئيس االتحادية الوطنية

 .”مادة الخبز ستبقى ثابتة ولن تشهد أي زيادات“، قائال: 2019سنة 

، مؤكدا 2019الخبز مع بداية سنة  طمأن يوسف قلفاط، املواطنين بأن الحكومة لن تفرض أي زيادات في أسعار مادة

ضيفا في تصريح تعليمة من طرف وزارة التجارة تنص على الزيادة، م أن مصالحه لم تتلق لحد الساعة أي قرار أو 

أنها أي زيادات أو رسوم من ش أن قانون املالية للسنة املقبلة والذي صادق عليه البرملان بأغلبية لم يتضمن ”الشروق”لـ

 .منذ سنوات أن ترفع سعر هذه املادة التي ال تزال ثابتة

ش الربح القانوني والشرعي لضمان هام وفي هذا السياق، دعا محدثنا إلى ضرورة خفض أسعار كافة أنواع القمح وهذا

 مراسالت للوزارة الوصية قصد إعادة النظر في هذا الطلب املتمثل في إعادة للخبازين، كاشفا عن توجيه مصالحه لعدة

ن عنصر في ممارسة نشاطهم، السيما أ النظر في هامش الربح الذي يعتبر حسب رئيس االتحادية الوطنية للخبازين أهم

 .هامش الربح للخباز مع مرور الوقت يد تدريجي مما يضعفاملواد األولية في تزا

على غرار الفرينة والشعير مرتفعة ما  ويرى قلفاط أن هذا املطلب جاء بناء على دراسات أثبتت أن سعر القمح وأنواعه

 هاءوإن وزارة التجارة وعدتهم بتقديم ملفهم إلى الحكومة لدراسة هذه القضية يؤثر على هامش ربحهم، مشيرا إلى أن

 الوحيدة التي لها استفادة ضئيلة فئة الخبازين تعتبر “املشكل الذي عرقل مسار عملهم طيلة هذه السنوات، مصرحا: 

 .”مقارنة مع فئات األخرى من التجار

 

 الوطنية( اإلذاعة)معرض املنتوج الوطني: فرصة لتنويع االقتصاد وتشجيع التصدير

جزائرية ملؤسسات العرف معرض املنتوج الوطني إقباال للزوار من بينهم مهنيون للتعرف على املنتجات التي تعرضها ا

من هذه التظاهرة االقتصادية التي تحمل شعار إنجاح  27التي تمثل كافة قطاعات االقتصاد الوطني في الطبعة ال

 التصدير من اجل نمو اقتصادي مستديم.

ضا يوتراهن الحكومة على ورقة املنتوج املحلي كإحدى الطرق للخروج من دائرة االعتماد على املحروقات فإنها تعمل أ

 باملوازاة على تشكيل طريق معبد لهذه املؤسسات الوطنية والنهوض أكثر باالقتصاد الوطني.

ويقول احد العارضين في هذا الصدد "انه يصنع مبردات املاء الصناعية التي كنا باألمس نستوردها وأصبحت اليوم 

 محلية الصنع وبأيادي جزائرية مائة باملائة".

 2019ت املاضية من بين الخطط املستقبلية واليوم تحقق في الوقت الذي اعتبرت فيه سنةوكان هذا الهدف في السنوا

 سنة للتصدير.

ويقول عارضين في هذا الخصوص" بان الشركات الخاصة قادرة على خوض غمار هذه التجربة وان وزير التجارة اتخذ 

 جملة من اإلجراءات التي ستجعل األفاق في هذا املجال مشرقة".

 الحكومة اليوم على إزالة الصعوبات من اجل تنافسية املنتوج الوطني على الساحة الدولية.وتعمل 
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