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 االفتتاحية 
 

)واج( مليار دج 1.000بقيمة تفوق  2018مشروع سنة  2.200صناعة : تسجيل أزيد من      
   

 

 

 

ا

مليار دج بهدف تطوير  1.000مشروع في مجال الصناعة بقيمة تفوق  2.200تسجيل أزيد من  2018تم خالل سنة 

 الصناعة الجزائرية، حسبما أكده يوم السبت بالعاصمة وزير الصناعة و املناجم يوسف يوسفي.

و قال السيد يوسفي خالل ندوة صحفية بعد تدشينه برفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ لوحدة "نوفاتيس تكنولوجي" 

ة زجاج النظارات الطبية بالكاليتوس و كذا للوحدة الصناعية لتحويل الورق "الهالل" بوادي السمار أن هذه لصناع

األف منصب شغل جديد. 100املشاريع املسجلة بغضون العام الفارط ستسمح بتوفير أكثر من 

دمة نه سيتم خالل األشهر القاو أبرز بخصوص الحصائيات املتعلقة بالنمو الصناعي خارج قطاع املحروقات بالجزائر أ

وضع دليل للشركات ذات النشاط الصناعي )يتضمن كل املعلومات املتعلقة بنشاطاتها( موضحا ان املؤسسات العمومية 

اقامت بتقديم الحصائيات املتعلقة بها فيما يتم ذلك تدريجيا فيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص.

"يلزم" جميع املؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة ان تقوم بتقدم  2019و لفت الوزير أن قانون املالية لسنة 

ااإلحصائيات املتعلقة بنشاطها و ذلك بهدف حماية املنتوج الجزائري.

بعد قيامه بتدشين وحدة "نوفاتيس تكنولوجي" لصناعة زجاج النظارات الطبية بالكاليتوس و  او ثمن السيد يوسفي

ببلدية وادي السمار هذه النجازات خصوصا و أن هذه الوحدتين الصناعيتين تعتمدان وحدة "الهالل" لتحويل الورق 

 على التكنولوجيات املتطورة و اآللت الحديثة التي يتحكم في تسييرها إطارات و تقنيين" جزائريين".

 7مل إلنتاج عا 250 او تطمح وحدة "نوفاتيس تكنولوجي" لصناعة زجاج النظارات الطبية بالكاليتوس التي تشغل

امليارات وحدة من الزجاج الطبي سنويا مع التوجه بعدها نحو التصدير، حسب مسيري الوحدة .

كما ستعمل على تكوين إطارات جزائرية في هذه التكنولوجيا الحديثة )سويسرية( مع إنشاء وكالت لتسويق هذا املنتوج 

ايات الوطن.باملائة عبر مختلف ولا 100)الزجاج الطبي( من صنع جزائري 

وحدات عبر الوطن )بعد تدشين وحدة وادي السمار(  6أما بخصوص شركة "الهالل" لتحويل الورق فهي تتوفر على ا

امليون كراس مدرس ي في العام. 120مع طاقة إنتاج إجمالية تبلغ 

شروعها في من تحقيق الكتفاء الذاتي مع 1993و حسب املسيرين، فإن هذه املؤسسة استطاعت منذ تأسيسها سنة 

 على غرار تونس و املغرب. اعمليات التصدير نحو عدد من الدولا

و ستوقع الشركة عدة اتفاقيات مع دول افريقية على غرار بوركنا فاسو و مالي و النيجر لتصدير منتوجاتها نحو هذه 

االبلدان.

 الستقرار الذي تعرفه البالد و قال السيد يوسفي في هذا الصدد ان الصناعة الجزائرية تتطور يوما بعد يوم بفضل

اسياسيا و أمنيا و بفضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
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و قال بخصوص صناعة الورق أنه لبد من التفكير في كيفية توفير املادة األولية لهذه الصناعة بالجزائر من خالل 

اعة الورق و ذلك لتفادي استيراد املادة األولية للورق من استغالل مادة "الحلفاء" التي كانت تستغل فيما مض ى لصن

االخارج.

ا

 :في حوار ملجلة "أوكسفورد بيزنس غروب".. الرئيس بوتفليقة يوضح معالم املرحلة القادمة

  )الشروق اليومي( مواصلة اإلصالحات.. دعم االستثمار وتحسين معيشة الجزائريين
 

 ، وأن”ل مفر منها“وغاية ”امحوري“فليقة، أن تنويع القتصاد الوطني هدف أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوت

 .”غير كافية“ولكنها تبقى ”اليست بالهّينة“النتائج املحققة إلى حد اآلن 

، أبرز ”أوكسفورد بيزنس غروب“حول الجزائر ملكتب النصح القتصادي  2018في حوار نشر األربعاء ضمن تقرير سنة 

التنويع القتصادي هدف محوري وغاية ل مفر منها بالنسبة ملسعانا القتصادي، وتجسيده ليس “أن الرئيس بوتفليقة 

 .”سهال، ألنه يتطلب سياسات اقتصادية وصناعية وفالحية مالئمة والوقت واملثابرة في تطبيقه

 التنويع يستلزم حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين

أيضا حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين في التنمية سواء تعلق األمر بالسلطات يستلزم “وأكد الرئيس أن هذا التنويع 

العمومية والجماعات املحلية واملؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية أو بالشركات األجنبية التي يمكنها تقديم الكثير 

 .ه ميدانيا، موضحا أن األمر يتعلق بالتزام تم تبنيه منذ عدة سنوات ويجري تطبيق”لقتصادنا

ر بوتفليقة، بمختلف برامج الستثمار العمومي التي ساهمت
ّ
 في تدعيم شبكة الهياكل القاعدية واستحداث مناصب اوذكـ

شغل وتثمين فرص الستثمار وتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف املعيشية للمواطن، مشددا على سياسات إعادة 

ساهمت في بعث وبروز نشاطات صناعية )الحديد والصلب والصناعة الصيدلنية التوزيع الصناعي ودعم الستثمار التي 

 .(…والسيارات والصناعة اللكترونية والغذائية واإلسمنت

م غير الوطني ليس بالهين، لكنه يبقى اليوا اإن املستوى الذي بلغه تنويع القتصاد“واستطرد رئيس الجمهورية بالقول: 

تشكيل خيار جاد للمحروقات من خالل ترقية صادرات  ام املضافة القطاعية بشكل دائمكاف من أجل إعادة توازن القي

 .”السلع والخدمات

 مكافحة البيروقراطية.. دعم الستثمار ودور القطاع الخاص

وأبرز رئيس الدولة ثالثة عوامل يتوقف عليها نجاح مسار التنويع، حيث يتعلق األمر، أول، بدور القطاع الخاص  

للمؤسسة الخاصة  االتنويع ل يمكن أن يتحقق دون حضور قوي ونشيط“، مؤكدا أن ”ري لنجاح هذا املسارالضروا“

 .”في جميع قطاعات النشاط القتصادي

فإنه لن ينجح إل إذا ارتكز على تحسين نوعية التسيير القتصادي، ليس  – يضيف الرئيس –وثانيا، فإن هذا التنويع 

 .اإلدارات القتصادية للدولة، بل أيضا على مستوى املؤسسات العمومية والخاصةفقط على مستوى املؤسسات وا

 -فليقةحسب بوت-وثالثا، فإن مسار التنويع، يتطلب مكافحة صارمة لكل أشكال التسيير واملمارسات البيروقراطية 

 ر املقبول أن تثبط املبادراتمن غي“مشددا على ضرورة العمل أكثر على تحسين مناخ األعمال، مؤكدا في هذا اإلطار أنه 

في مجال  ، مذكرا بما تحقق”واإلرادات الحسنة واللتزام الوطني واملالي للمقاولين بفعل سلوكيات بيروقراطية أو منفعية

 .التبسيط الداري والتنظيمي من تقدم أكيد في اطار مسعى تحسين مناخ األعمال الذي تمت مباشرته منذ سنوات

 من التقدم ومواصلة اإلصالحات علينا تحقيق املزيد
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ة واملتعامل القتصادي )الحال االنتائج جلية في عديد مجالت الحياة اليومية للمواطن“الرئيس قال في هذا الشأن بأن 

 ،”، ولكن علينا تحقيق املزيد من التقدم على هذا الدرب…(املدنية والعدالة والسجل التجاري والجمارك

اتي في برنامج اإلصالحات سواء على الصعيد املؤسس”ابعزم“، حسب بوتفليقة، في الستمرار ويتطلب نجاح مسار التنويع

واإلداري أو في مجال القتصاد واملالية والبنوك، مشيرا بشأن سؤال حول النموذج القتصادي الذي تبنته الجزائر من 

لتصدي ملقتضيات القتصاد العالمي ، إلى أن الهدف من النهج الجديد املعتمد هو ا2030أجل تنميتها في آفاق 

هذا املسعى القائم على نموذج النمو “، مضيفا إن ”صحيحة ومستدامة“ااوالتخفيف من آثاره وإقرار نمو على أسس

قد زادت من ضرورته امللحة التغيرات غير املنتظمة ألسواق النفط التي تؤثر سلبا على  ا،2016الجديد املعتمد سنة 

 .”لداخلية منها والخارجيةتوازناتنا املالية ا

واعتبر رئيس الجمهورية، أن هذا املسعى يتمثل أساسا في احتواء الستثمارات في الهياكل األساسية التي ل يكون لها 

صدى على قدرات اإلنتاج والتخلص تدريجيا من عجز امليزانية وميزان املدفوعات وإضفاء الوضوح والشفافية على 

القطاعية ومواصلة تطهير مناخ األعمال وترقية الصادرات، خاصة خارج املحروقات، عن طريق  سياساتنا واستراتيجياتنا

 .أعمال أكثر تنظيما واستهدافا

 2030-2020ارتفاع النمو خارج املحروقات ما بين 

اعات طاملحلي واألجنبي لسيما في الق امن جهة أخرى، أوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر ستواصل تشجيع الستثمار 

عب ذات القيمة املضافة العالية، على
ُ

غرار الطاقات املتجددة والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات  اوالش

 .والنشاطات البعدية لقطاعي املحروقات واملناجم وكذا السياحة واملناطق اللوجيستية اوالقتصاد الرقمي

استعادة توازن الحسابات العامة تدرجيا ولكن، وخاصة ما ننتظره من هذا املسعى الجديد ليس فقط “وأكد بوتفليقة 

، هو زيادة نمو الناتج املحلي الخام لسيما خارج املحروقات وارتفاع محسوس 2030إلى  2020بالنسبة الفترة املمتدة من 

تحول لنموذجنا  اللناتج املحلي الخام للفرد وكذا زيادة كبيرة لحصة الصناعة التحويلية في القيمة املضافة اإلجمالية وكذ

 .”الطاقوي يسمح باقتصاد مواردنا غير املتجددة وتنويع الصادرات لدعم تمويل النمو

يمكنه أن يعرف تعديالت ظرفية تمليها “ا-يضيف الرئيس-غير أن نموذج النمو هذا الذي يجري تجسيده تدريجيا 

 و اقتصاد منتج وفعال اجتماعيا ومتحرراتذبذبات القتصاد العالمي وضغوطاته، ولكنه سيظل محافظا على وجهته نح

 .”تدريجيا من التبعية لعائدات صادرات النفط وحدها

 أهداف مراجعة قانون املحروقات.. والستثمار بإفريقيا

رابح -هذا سيساهم بالتأكيد في تطوير شراكة رابح“وحول املراجعة الجارية لقانون املحروقات، أوضح رئيس الدولة، أن 

، مؤكدا أن إرادة الجزائر هي جعل إطارها التشريعي والتنظيمي املسير لقطاعات ”جنبية في هذا املجالمع الشركات األا

 .”أكثر جاذبية“النشاطات 

فرصة حقيقية “وعن دور الجزائر في تعزيز التعاون اإلفريقي البيني، اعتبر الرئيس أن الستثمار في تطوير إفريقيا يمثل 

نحن مقتنعون بأن النشاطات واإلمكانات املتاح “صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي، مضيفا في عالم يواجه ”ايجب انتهازها

 .”استغاللها هي مالئمة إلقامة شراكات جديدة بين املؤسسات الجزائرية واإلفريقية

 في املفاوضات حول إنشاء منطقة تبادل حر قارية بغية تحرير الطاقات ”الفعالة“كما جدد الرئيس مشاركة الجزائر 

 .وتشجيع املبادلت واملساهمة بذلك في تحّول هيكلي للبلدان اإلفريقية

 هذه أهم مفاتيح املرحلة القادمة

التنويع القتصادي هدف محوري وغاية ل مفر منها بالنسبة ملسعانا القتصادي وتجسيده ليس سهال، ألنه يتطلب “

 .”في تطبيقهسياسات اقتصادية وصناعية وفالحية مالئمة والوقت واملثابرة 
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إن املستوى الذي بلغه تنويع القتصاد الوطني ليس بالهين، لكنه يبقى اليوم غير كاف من أجل إعادة توازن القيم “

 .”املضافة القطاعية بشكل دائم تشكيل خيار جاد للمحروقات من خالل ترقية صادرات السلع والخدمات

 .”ؤسسة الخاصة في جميع قطاعات النشاط القتصاديللم االتنويع ل يمكن أن يتحقق دون حضور قوي ونشيط“

من غير املقبول أن تثبط املبادرات واإلرادات الحسنة واللتزام الوطني واملالي للمقاولين بفعل سلوكيات بيروقراطية أو “

 .”منفعية

تجاري والعدالة والسجل الالنتائج جلية في عديد مجالت الحياة اليومية للمواطن واملتعامل القتصادي )الحالة املدنية “

 .”ولكن علينا تحقيق املزيد من التقدم على هذا الدرب…(اوالجمارك

، قد زادت من ضرورته امللحة التغيرات غير املنتظمة 2016املسعى القائم على نموذج النمو الجديد املعتمد سنة “

 .”ارجيةألسواق النفط التي تؤثر سلبا على توازناتنا املالية الداخلية منها والخ

ما ننتظره من هذا املسعى الجديد ليس فقط استعادة توازن الحسابات العامة تدريجيا ولكن، وخاصة بالنسبة للفترة “

، هو زيادة نمو الناتج املحلي الخام لسيما خارج املحروقات وارتفاع محسوس للناتج املحلي 2030إلى  2020املمتدة من 

 .”الخام للفرد

ف تعديالت ظرفية تمليها تذبذبات القتصاد العالمي وضغوطاته، ولكنه سيظل محافظا على يمكن للنموذج أن يعرا“

 .”وجهته نحو اقتصاد منتج وفعال اجتماعيا ومتحررا تدريجيا من التبعية لعائدات صادرات النفط وحدها

رية بين املؤسسات الجزائ نحن مقتنعون بأن النشاطات واإلمكانات املتاح استغاللها هي مالئمة إلقامة شراكات جديدة“

 .”واإلفريقية

 بعث تطمينات تجاه الداخل والخارج

 رسائل من بوتفليقة إلى املواطنين واملستثمرين والشركاء األجانب 10

عّدة رسائل مطمئنة ومحّفزة، ”اأوكسفورد بيزنس غروب“بعث رئيس الجمهورّية في حواره مع مكتب النصح القتصادي 

اه شركائها في الداخل والخارج، من مؤسسات ومتعاملين اقتصاديين ومستثمرين، وقبلهم تجاه في شكل تعهدات دولة تج

الجزائريين الذين تستهدفهم سياسة اإلصالحات العميقة التي يقودها الرئيس في مختلف املجالت، والتي ستتواصل 

 .2020/2030ميدانّيا، حسبه، حتى تحّقق الجزائر أهدافها ضمن آفاق 

النتائج “ولى كانت للمواطنين، ضمن استكمال مسعى اإلصالحات، حيث أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن رسالته األا

، وذكر على سبيل املثال ل الحصر، الحالة املدنية ”جلية في عديد مجالت الحياة اليومية للمواطن واملتعامل القتصادي

ئيس رفض أن تكون تلك املنجزات على أهميتها هي منتهى التطلع والعدالة والسجل التجاري والجمارك، وغيرها، لكن الرا

 .”علينا تحقيق املزيد من التقدم على هذا الدرب“الوطني، مؤكدا أنه يتوجب 

صالحات، في برنامج اإلا”ابعزم“ولذلك أكد الرئيس، في رسالته الثانية، أّن نجاح مسار تنويع القتصاد يتطلب الستمرار 

 .ؤسساتي واإلداري أو في مجال القتصاد واملالية والبنوك، على حّد قولهسواء على الصعيد امل

وفي رسالته الثالثة، لعدم التوقف عند عتبة ما تحقق من انجازات، استطرد رئيس الجمهورية يقول إن املستوى الذي 

اعية قيم املضافة القطبلغه تنويع القتصاد الوطني ليس بالهين، لكنه يبقى اليوم غير كاف من أجل إعادة توازن ال

 .بشكل دائم وتشكيل خيار جاد للمحروقات من خالل ترقية صادرات السلع والخدمات

أّما الرسالة الرابعة، فقد جاءت لتشجيع القطاع الخاص واملستثمرين الوطنيين واألجانب على السواء، قصد ترقية 

لى مواصلة املكافحة الصارمة للممارسات الشراكة بين الطرفين خدمة لالقتصاد الوطني، حيث شّدد الرئيس ع

البيروقراطية، معتبرا أن مسار التنويع في القتصاد يتطلب مكافحة صارمة لكل أشكال التسيير 

 .البيروقراطية، مبرزا ضرورة العمل أكثر على تحسين مناخ األعمال اواملمارسات
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املبادرات واإلرادات الحسنة واللتزام الوطني واملالي وفي الرسالة املوالية، أكد الرئيس أنه من غير املقبول أن تثبط 

منفعية، مذكرا بما تحقق في مجال التبسيط اإلداري والتنظيمي من تقدم  اللمقاولين بفعل سلوكيات بيروقراطية أو

 .أكيد في إطار مسعى تحسين مناخ األعمال الذي تمت مباشرته منذ سنوات

، 2030يس للنموذج القتصادي الذي تبنته الجزائر من أجل تنميتها في آفاق أما الرسالة السادسة، فقد خّصصها الرئ

إذ أوضح بوتفليقة أن الهدف من النهج الجديد املعتمد هو التصدي ملقتضيات القتصاد العالمي والتخفيف من آثاره 

 .”صحيحة ومستدامة“وإقرار نمو على أسس 

ى القتصادي، بعد اندلع أزمة البترول، والذي يتمثل أساسا في كما جاءت الرسالة السابعة مبرزة معالم هذا املسع

احتواء الستثمارات في الهياكل األساسية التي ل يكون لها، حسب رؤية الرئيس، صدى على قدرات اإلنتاج والتخلص 

قطاعية ال تدريجيا من عجز امليزانية وميزان املدفوعات وإضفاء الوضوح والشفافية على سياساتنا واستراتيجياتنا

 .ومواصلة تطهير مناخ األعمال وترقية الصادرات، خاصة خارج املحروقات

ل عزم الجزائر على مواصلة تشجيع الستثمار املحلي واألجنبي، مضمون الرسالة الثامنة، لسيما في القطاعات 
ّ
بينما شك

الزراعية الغذائية والخدمات غرار الطاقات املتجددة والصناعات  اوالشعب ذات القيمة املضافة العالية، على

 .اللوجيستية اوالقتصاد الرقمي والنشاطات البعدية لقطاعي املحروقات واملناجم وكذا السياحة واملناطق

وير هذا سيساهم بالتأكيد في تط“لتأتي الرسالة التاسعة بالتأكيد على املراجعة الجارية لقانون املحروقات، قائال إن 

، موّضحا أن إرادة الجزائر هي جعل إطارها التشريعي والتنظيمي ”ات األجنبية في هذا املجالرابح مع الشرك-شراكة رابح

 .”أكثر جاذبية“املسير لقطاعات النشاطات 

رسالة عاشرة، تجاه القادة األفارقة وشركاء ”اأوكسفورد بيزنس غروب“هذا وتضمن حوار الرئيس بوتفليقة ملؤسسة 

 .القاّرة السمراء

ا

 )واج(  "قة: التنويع االقتصادي هدف "محوري" وغاية "ال مفر منهاالرئيس بوتفلي
   

 

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن تنويع القتصاد الوطني هدف "محوري" و غاية "ل مفر منها" و أن 

 النتائج املحققة الى حد اآلن "ليست بالهينة" ولكنها تبقى "غير كافية".

حول الجزائر ملكتب النصح القتصادي "أوكسفورد بيزنس  2018ربعاء )أمس( في تقرير سنة ففي حوار نشر يوم األا

غروب"، أبرز الرئيس بوتفليقة أن "التنويع القتصادي هدف محوري و غاية ل مفر منها بالنسبة ملسعانا القتصادي و 

او الوقت و املثابرة في تطبيقه".تجسيده ليس سهال ألنه يتطلب سياسات اقتصادية و صناعية و فالحية مالئمة 

واعتبر رئيس الدولة أن هذا التنويع "يستلزم أيضا حشد كافة الطاقات و جميع الفاعلين في التنمية سواء تعلق األمر 

بالسلطات العمومية والجماعات املحلية و املؤسسات الوطنية الخاصة و العمومية أو بالشركات األجنبية التي يمكنها 

القتصادنا". تقديم الكثيرا

اوأوضح أن األمر يتعلق بالتزام تم تبنيه منذ عدة سنوات و يجري تطبيقه ميدانيا.

و في هذا السياق، ذكر الرئيس بمختلف برامج الستثمار العمومي التي ساهمت في تدعيم شبكة الهياكل القاعدية 

 تحسين الظروف املعيشية للمواطن.واستحداث مناصب شغل و تثمين فرص الستثمار و تعزيز القدرة الشرائية و 

كما شدد بصفة خاصة على سياسات اعادة التوزيع الصناعي و دعم الستثمار التي ساهمت في بعث و بروز نشاطات 

اصناعية )الحديد و الصلب و الصناعة الصيدلنية و السيارات و الصناعة اللكترونية و الغذائية و السمنت...(.
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يقول "أن املستوى الذي بلغه تنويع القتصاد الوطني ليس بالهين لكنه يبقى اليوم غير  و استطرد رئيس الجمهورية

كافيا من أجل إعادة توازن القيم املضافة القطاعية بشكل دائم و تشكيل خيار جاد للمحروقات من خالل ترقية 

اصادرات السلع و الخدمات".

امكافحة صارمة للممارسات البيروقراطية ا

اثه، ركز رئيس الدولة على ثالثة عوامل يتوقف عليها نجاح مسار التنويع.و في معرض حدي

و يتعلق األمر، أول، بدور القطاع الخاص "الضروري لنجاح هذا املسار" يقول الرئيس بوتفليقة مؤكدا أن "التنويع ل 

ا.يمكن أن يتحقق دون حضور قوي و نشيط للمؤسسة الخاصة في جميع قطاعات النشاط القتصادي"

ثانيا، فإن هذا التنويع، يضيف رئيس الجمهورية، لن ينجح ال اذا ارتكز على تحسين نوعية التسيير القتصادي، ليس 

افقط على مستوى املؤسسات و الدارات القتصادية للدولة بل أيضا على مستوى املؤسسات العمومية و الخاصة.

املمارسات البيروقراطية" يقول السيد بوتفليقة مشددا على  ثالثا، فهو يتطلب "مكافحة صارمة لكل أشكال التسيير وا

اضرورة العمل أكثر على تحسين مناخ األعمال.

و أكد في هذا اإلطار أنه "من غير املقبول أن تثبط املبادرات و الرادات الحسنة و اللتزام الوطني واملالي للمقاولين بفعل 

في مجال التبسيط الداري و التنظيمي من تقدم أكيد في اطار مسعى  سلوكات بيروقراطية أو منفعية" مذكرا بما تحقق

اتحسين مناخ األعمال الذي تمت مباشرته منذ سنوات.

وقال في هذا الشأن بأن "النتائج جلية في عديد مجالت الحياة اليومية للمواطن و املتعامل القتصادي )الحالة املدنية 

..( و لكن علينا تحقيق املزيد من التقدم على هذا الدرب"، يقول رئيس و العدالة و السجل التجاري و الجمارك.

االجمهورية.

كما يتطلب نجاح مسار التنويع الستمرار "بعزم" في برنامج الصالحات سواء على الصعيد املؤسساتي و الداري أو في 

 ااامجال القتصاد و املالية و البنوك، أضاف رئيس الجمهورية.

، أوضح الرئيس 2030ل حول النموذج القتصادي الذي تبنته الجزائر من أجل تنميتها في آفاق وفي رده على سؤا

بوتفليقة أن الهدف من النهج الجديد املعتمد هو التصدي ملقتضيات القتصاد العالمي والتخفيف من آثاره وإقرار نمو 

اعلى أسس "صحيحة ومستدامة".

، قد زادت من ضرورته امللحة التغيرات 2016وذج النمو الجديد املعتمد سنة وأردف يقول أن "هذا املسعى القائم على نم

اغير املنتظمة ألسواق النفط التي تؤثر سلبا على توازناتنا املالية الداخلية منها والخارجية."

كون لها ي واعتبر رئيس الجمهورية، أن هذا املسعى يتمثل أساسا في احتواء الستثمارات في الهياكل األساسية التي لا

صدى على قدرات النتاج والتخلص تدريجيا من عجز امليزانية وميزان املدفوعات وإضفاء الوضوح و الشفافية على 

سياساتنا واستراتيجياتنا القطاعية ومواصلة تطهير مناخ األعمال وترقية الصادرات، خاصة خارج املحروقات، عن طريق 

اأعمال أكثر تنظيما واستهدافا.

 2030-2020وقع للنمو خارج املحروقات ما بين ارتفاع مت 

و في سياق آخر، أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر ستواصل تشجيع الستثمار املحلي واألجنبي لسيما في القطاعات ا

والشعب ذات القيمة املضافة العالية، على غرار الطاقات املتجددة والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات والقتصاد 

الرقمي والنشاطات البعدية لقطاعي املحروقات و املناجم وكذا السياحة و املناطق اللوجيستية.ا

أضاف يقول "ما ننتظره من هذا املسعى الجديد ليس فقط استعادة توازن الحسابات العامة تدرجيا و لكن، وخاصة 

خام لسيما خارج املحروقات وارتفاع محسوس ، هو زيادة نمو الناتج املحلي ال2030إلى  2020بالنسبة الفترة املمتدة من 
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للناتج املحلي الخام للفرد وكذا زيادة كبير لحصة الصناعة التحويلية في القيمة املضافة اإلجمالية وكذا تحول لنموذجنا 

االطاقوي يسمح باقتصاد مواردنا غير املتجددة وتنويع الصادرات لدعم تمويل النمو".

يجري تجسيده تدريجيا "يمكنه أن يعرف تعديالت ظرفية تمليها تذبذبات القتصاد  غير أن نموذج النمو هذا الذي

العالمي وضغوطاته، ولكنه سيظل محافظا على وجهته نحو اقتصاد منتج و فعال اجتماعيا ومتحرر تدريجيا من التبعية 

 لعائدات صادرات النفط وحدها"، يقول رئيس الجمهورية.

نون املحروقات، أوضح رئيس الجمهورية أن "هذا سيساهم بالتأكيد في تطوير شراكة و بخصوص املراجعة الجارية لقا

رابح مع الشركات الجنبية في هذا املجال" مؤكدا أن إرادة الجزائر هي جعل اطارها التشريعي والتنظيمي املسير -رابح

القطاعات النشاطات "أكثر جاذبية".

ة البيني، اعتبر الرئيس بوتفليقة أن الستثمار في تطوير افريقيا يمثل "فرص و عن دور الجزائر في تعزيز التعاون الفريقي

احقيقية يجب انتهازها" في عالم يواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي.

و استطرد يقول "نحن مقتنعون بأن النشاطات والمكانات املتاح استغاللها هي مالئمة إلقامة شراكات جديدة بين 

او الفريقية".املؤسسات الجزائرية 

كما جدد الرئيس بوتفليقة مشاركة الجزائر "الفعالة" في املفاوضات حول انشاء منطقة تبادل حر قارية بغية تحرير 

االطاقات و تشجيع املبادلت و املساهمة بذلك في تحول هيكلي للبلدان الفريقية.

ا

)واج(: ينبغي على الجزائر تسريع تنويعها االقتصادي  2018تقرير مجمع أكسفورد   

 
  

 
 

ينبغي على الجزائر تسريع تنويع اقتصادها ملواجهة سياق اقتصادي عالمي متقلب يتميز سيما بعدم استقرار السوق 

س ل الجزائر و الذي كشف عنه, أمالنفطية , حسبما أكده مكتب أكسفرد بيزنيس لألعمال في تقريره السنوي األخير حوا

 األربعاء, بالجزائر العاصمة.

يشير التقرير نفسه و الذي عرض بحضور, على التوالي, كل من وزراء الصناعة و املناجم و التجارة و كذا التصال,  او

و  2018السادة يوسف يوسفي و سعيد جالب و كذا جمال كعوان, الى أن "تقلبات أسعار النفط التي لوحظت خالل 

صعيد, ألجل ضمان  اانخفاض احتياطات العملة الصعبة للبلد, تجعل من هذا التنويع أمرا ل مفر منه على أكثر من

االقتصاد الوطني على املديين القصير و الطويل". ااستقرار نمو

ية, أعمال بحسب ذات املجمع,تعد كل من ترقية الستثمارات الخاصة و جذب املزيد من الستثمارات األجنب او

"أساسية", ألجل السماح بتطوير القطاعات الستراتيجية, حيث يمكن للجزائر أن تعول على المتيازات التنافسية ,على 

اغرار املنتجات الصيدلنية و مواد البناء و الفالحة و كذا السياحة.

و التي انضمت الجزائر الى " مبادرتها في هذا السياق, نوه التقرير بتموقع الجزائر نحو شركاء جدد , ل سيما الصين  او

 طرف األوروبيين. االحزام و الطريق " و تركيا, و التي من شأنها السماح بتعويض ركود الستثمارات املنجزة من
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شاملة حول مختلف القطاعات القتصادية التي  ايتضمن تقرير هذا املجمع البريطاني للخبرة القتصادية تحاليل او

افرصها", بحسب معديه. الجزائر في سياق عالمي و مقارنة تطورها وتسمح " بإدراج ا

 SH2030استراتيجيته , 2018في قطاع الطاقة, خصص التقرير جزءا للمجمع سوناطراك الذي أطلق, خالل سنة  او

ا.2030مليار دولر أمريكي أفاق  55استثماري قيمته  ااملدعمة بمخطط او

,مرافقة التحويل  2019على القانون الجديد حول املحروقات و املرتقب للسنة توضح الوثيقة نفسها أنه "ينبغي  او

اضمان الرتفاع باإلمكانات الوطنية لهذا القطاع". االذي تم الشروع فيه للقطاع الطاقوي الجزائري و

الد الب أما في ما يخص قطاع الصناعة و املناجم, اعتبر مجمع أكسفورد بيزنس أن مشروع الفوسفات العمالق بشرقا

امليار دولر يمثل احد أهم املشاريع التي اطلقت بالجزائر في السنوات األخيرة. 6الذي تقدر قيمته ب 

اكما عرفت قطاعات اخرى اطالق مشاريع مهمة على غرار الصناعة الصيدلنية و السمنت و كذا الصناعات الغذائية.

, ل سيما السياسة الجديدة لبنك الجزائر, 2018ة املسجلة سنة و في قطاع املالية, أشار التقرير إلى "التطورات العديد

 اطالق الدفع اللكتروني و الندماج املالي و قدرات انظمة التمويل األخرى على غرار الصيرفة السالمية و اليجار املالي.

لداخلي الخام خارج احد اهم العوامل لنمو الناتج ا 2018من جهة أخرى, لحظ املجمع أن قطاع الفالحة شكل سنة 

ااملحروقات.

و في تعليقه على تقرير مجمع أكسفورد بيزنس, اعرب السيد يوسفي عن "ارتياحه للتقدم الكبير املسجل في بعض 

االقطاعات" و هو تقدم تم تحقيقه, على حد قوله, بفضل استقرار البالد.

ا على وجه الخصوص إلى تقلب اسعار البترول و مع هذا تبقى العديد من التحديات يتعين رفعها, يضيف الوزير, مشيرا

او املحيط الجيواستراتيجي.

من جهته, ابرز السيد جالب "أننا في الجزائر على وعي بأن مصيرنا يكمن في تنويع نشاطاتنا القتصادية و مواردنا و كذا 

جابة الكفيل باستغالل مواردنا و الستشركائنا", مبرزا أن "تحقيق اقتصاد النمو و البداع و المتياز و النمو الكبير وحده 

التحديات الغد على الصعيد القتصادي".

أما ممثل البنك العالمي, السيد دامبا با فلقد دعا خالل تدخله في النقاشات التي تلت عرض التقرير إلى تحرير املبادرات 

اداث مناصب عمل مستقرة.القتصادية من خالل تشجيع املزيد من املؤسسات و هو األمر الذي من شأنه استح

كما شكلت الندوة فرصة لعرض الطبعة الثانية ل "مؤشر مؤسسات مجمع اكسفورد بيزنس", و هي دراسة اجريت سنة 

رئيس مؤسسة بهدف تقييم ثقة هؤلء املسؤولين بخصوص الوضع القتصادي و افاق النمو في  90و استهدفت  2018

االسنوات املقبلة.

من رؤساء املؤسسات يتطلعون بشكل ايجابي أو ايجابي جدا تطور ظروف السوق  %73دراسة أن و أظهرت نتائج هاته ال

ااملسجلة في الطبعة السابقة للدراسة. %61املقبلة مقابل  12في الشهر ال

 

 أويحيى يجدد دعم الدولة لتنمية املناطق الفالحية : مؤكدا األولوية املمنوحة للواليات املنتجة

 (املساء)

 

بالوسائل واإلمكانيات الضرورية،  األول أحمد أويحيى عزم الحكومة على تنمية املناطق الريفية ودعمهااالوزير جدد

 على القطاع الفالحي في إطار الستراتجية الوطنية للترقية الفالحة والتنمية مة إلضفاء ديناميكيةواتخاذ التدابير الالزا

 .الريفية
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املرتبط بإجراءات ترقية املناطق الفالحية بولية املسيلة قرأه  ونقل الوزير األول في رده على سؤال النائب محمد شاللي

يذ الحكومة بمواصلة دعمها لتنف مة والبرملان محجوب بدة، نقل التزامالوزير املكلف بالعالقات بين الحكوا نيابة عنه

الريفية عبر جميع ربوع الوطن، ومن ضمنها ولية املسيلة، مضيفا أن  الستراجية الوطنية لترقية الفالحة والتنمية

ي وتنمية أكبر للقطاع الفالحديناميكية  تسهر على توفير اإلمكانيات الضرورية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعطاء الحكومة

 .املناطق الفالحية عبر الوطن

استراتيجية دعم وتطوير القتصاد الوطني وخلق الثروة  وإذ اعتبر القطاع الفالحي أحد الروافد الهامة واألساسية في

والهتمام  اصةاألولوية الخ الشاملة، أكد السيد أويحيى أن وعي الحكومة بهذه املميزات يجعلها تضفي وتكريس التنمية

 .مثلما هو جلي في برنامج الحكومة ومخططات عملها الالزم لترقية قطاع الفالحة والتنمية الريفية،

ر الوزيرا
ّ
األول باملقاربة متعددة األبعاد التي تعطي األولوية  وفي سياق شرحه مخطط الحكومة في هذا املجال، ذك

 .ملسيلةاملنتجة، خاصا بالذكر ولية ا واألسبقية للوليات

املربين واملوالين وفك والعزلة عن املناطق الريفية، مبرزا  واستشهد الوزير األول في رده بالتدابير املتخذة من أجل دعم

درت النحل على املربين استفادت منه ولية املسيلة في هذا اإلطار، ومنها مثال، توزيع خاليا لتربية أهمية الدعم الذي
ُ
، ق

ماليين دينار، وبلوغ مساحة األراض ي املستغلة فالحيا،  3,5بقيمة  ار، فضال عن توزيع مشاتلمليون دين15قيمتها بـ 

ر في نفس الصدد، بعمليات شق الطرق الفرعية لفك العزلة عن مليونا
ّ
املداشر والقرى، والتي كلفت  هكتار. كما ذك

مليون دينار لتنفيذ هذه  250، تخصيص إطار توصيل الكهرباء الريفية مليون دينار، في حين تم في 75خزينة الدولة 

 .بالولية العمليات

ا

  )واج(تطوير البتروكيماويات: عدة مشاريع للشراكة في طور املفاوضات
  

بوهران أن عدة مشاريع للشراكة في إطار تطوير البتروكيماويات "توجد صرح وزير الطاقة مصطفى قيتوني يوم الخميس 

 في طور املفاوضات".

وأبرز الوزير للصحافة على هامش زيارته لوهران بأنه "سيتم إطالق عدة مشاريع في مجال البتروكيماويات في إطار 

 من تصدير الغاز الشراكة ونحن نتفاوض عليها حاليا"، مؤكدا اعتماد الجزائر على خيار تطوير 
ً
البتروكيماويات بدل

االخام.

وأشار مصطفى قيتوني الى أن تصدير غاز البوتان إلى تونس في "تزايد ملحوظ"، لفتا الى أن "تصدير الكهرباء يعد واقعا 

اأيًضا".

ى أن را إلوتستعد الجزائر في هذا السياق لتصدير الكهرباء مثلما أوضح الوزير دون تحديد آجال لهذه العملية، مشي

ا"محادثات جارية مع زبائن محتملين".

ومن جهة أخرى وردا عن أسئلة الصحفيين عن دور الجزائر في منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( ذكر السيد قيتوني 

 بأن "بلدنا يعد أحد مؤسس ي هذه املنظمة".

الجمهورية السيد عبد العزيز  "تعد مساهمتنا في أوبك مهمة ، وهذا ، على وجه الخصوص ، بفضل مبادرة رئيس

. وهو العمل الذي كلل بالنجاح لصالح دول أوبك في الوقت الذي كنا نشهد فيه صدمة نفطية"،  2016بوتفليقة في عام 

امضيفا أن "الجزائر تؤيد انضمام دول أخرى إلى أوبك". ايقول السيد قيتوني،
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 جار وتوقيف مؤقت ملنشآته الصناعيةعنابة: تسرب كميات هائلة من املياه إلى مركب سيدار الح

  (واج)
  

تم توقيف النشاط باملنشآت الصناعية ملركب سيدار الحجار بعنابة بصفة مؤقتة ليلة أمس الخميس إلى الجمعة بعد 

أن غمرت املياه الفرن العالي و املفولدات و باقي منشآت املركب بسبب الفيضان الذي عرفه وادي سيبوس, حسب ما 

 جمعة من الرئيس املدير العام لذات املركب, شمس الدين معطا هللا .علم يوم ال

أمس الخميس  او أوضح ذات املسؤول بأن "تسرب املياه إلى املركب بدأ في حدود الساعة الحادية عشرة من ليلة

وغمر  أمتارا ليتواصل إلى حد الساعة" مردفا بأن "علو املياه املتجمعة ببعض وحدات املركب بلغ بين أربعة إلى خمسة

ااملناطق السفلى للفرن العالي و املفولدات ومواقع تواجد الشبكات الكهربائية".

"و قد شرعت فرق الحماية املدنية في امتصاص املياه في حين ل تزال مياه مجرى برقوقة املار بمحاذاة املركب قبل أن 

اد به ذات املسؤول الذي ذكر بأن "مركب تصب في وادي سيبوس تتجه نحو موقع املركب وتغمر وحداته", مثلما أف

مما تسبب في تعطيل نشاطه اإلنتاجي لعدة  2011و  2001سيدار الحجار سبق له وان تعرض ملثل هذا الفيضان سنتي 

اأسابيع".

و حسب املصالح املحلية للحماية املدنية فإن "وادي سيبوس الذي يصب بالبحر ويتلقى مياه مجاري عدة أودية تمر 

لولية على غرار برقوقة و مبوجة والحزام الواقي ملدينة عنابة يحتاج إلى عملية جهر لتسهيل جريان املياه و تفادي بتراب ا

االفيضانات".

و تتواصل حاليا عمليات امتصاص املياه من وحدات املركب وسط تجند لفرق الحماية املدنية والفرق التقنية التابعة 

اإلشارة إليه.ملركب سيدار الحجار, حسب ما تمت ا

 
 ج(أ)و  الشروع في عملية رقمنة إدارات املالية ملجابهة التهرب الجبائي

  

  

كشف وزير املالية، عبد الرحمان راوية، يوم السبت من البليدة، عن مباشرة عملية رقمنة إدارات املالية و ذلك في 

 مسعى مجابهة التهرب الجبائي.

يناير من كل سنة(،  26تفالت الرسمية الخاصة باليوم العالمي للجمارك )و أوضح السيد راوية، لدى إشرافه على الح

أن "مصالحه باشرت عملية رقمنة إدارات املالية و ذلك بهدف ضمان التصال الفعال بين مختلف أنظمة املعلومات 

االخاصة بهذا القطاع فضال عن مجابهة التهرب الجبائي وزيادة إرادات امليزانية".

افي هذا السياق، كافة موظفي القطاع لالنخراط في مسار عصرنة اإلدارة في إطار ممارسة مهامهم النبيلة. و دعا الوزير،

وقال املسؤول األول عن القطاع أن "من شأن هذه العملية و تلك املتعلقة بالتسهيالت الجمركية التي أقرتها الجمارك 

لقضاء على مختلف أشكال املمارسات البيروقراطية التي تؤثر الجزائرية لفائدة املتعاملين القتصاديين املساهمة في ا

اعلى تطوير التجارة و املبادلت الخارجية".

و أضاف "أن التسهيالت الجمركية املمنوحة للمتعاملين القتصاديين ل سيما املصدرين منهم ستساهم في تقليص 

ن جهة أخرى"، مؤكدا على ضرورة محاربة كافة األعباء الجمركية من جهة و كذا تطوير عملية التجارة الخارجية م

اأشكال البيروقراطية و العمل على تحسين مناخ األعمال.

و أردف الوزير أنه "من بين أهم العوامل التي ألح عليها رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار مسعى 

حاربة الصارمة لكافة املمارسات البيروقراطية و كذا العمل ترقية القتصاد الوطني خارج املحروقات هو التركيز على امل
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على تسهيل التبادلت التجارية املشروعة و العمل الفعلي على محاربة كل املبادلت التي من شأنها املساس بالقتصاد 

االوطني و التماسك الجتماعي ".

 كل "تحديا" كبيرا يتم العمل على تطبيقه و هذا فيو في هذا السياق، اعتبر ذات املسؤول أن تنويع القتصاد الوطني يش

إطار تنفيذ عدة إصالحات على مستوى مختلف القطاعات و وفقا لألولويات املحددة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، 

 نمشيرا إلى أن كل األعمال و التدابير الهادفة إلى تطوير الصادرات "ترمي إلى املساهمة في استعادة التوازنات في ميزا

 املدفوعات."

و في هذا الصدد، أكد السيد راوية أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية بالغة لتطوير نشاط و عمل املؤسسة الجمركية 

كفاعل أساس ي على مستوى الحدود هذا بالتنسيق مع كافة الفاعلين اآلخرين املتدخلين في عملية التجارة الدولية لسيما 

اتيكي.ضمن املسارين البنكي و اللوجس

لإلشارة، فقد تم في إطار هذه الحتفالت التي حضرها كل من املدير العام للجمارك، فاروق باحميد، و وزيرة البيئة و 

الطاقات املتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، و كذا األمين العام لإلتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد املجيد سيدي 

صاديين املعتمدين تضمن لهم الستفادة من اإلجراءات الجمركية املبسطة و كذا سعيد، منح قرارات للمتعاملين اإلقت

امنحهم األولوية في معالجة البضائع عند نقطة املراقبة و هذا بعد التأكد من استفائهم لجملة من الشروط و اإللتزامات.

ت ة و تقليد الرتب لفائدة إطاراكما أشرف الوفد الرسمي على تدشين املقر الجديد ملفتشية أقسام الجمارك بالبليد

االجمارك.
 

 )النهار اونالين( يوما فقط لدراسة ملفات اإلستفادة من قروض "الكناك" 15حمودي: 
 
 

يوما فقط لدراسة ملفات  15، أن ”كناك“قال محمد حمودي املدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 

يوما وبعدها  15املشاريع منذ ايداع امللف وحتى تاريخ دراستها تقدر بـ اةمضيفا أن تاريخ دراس .اإلستفادة من القروض

ا.يتم عرض امللف على اللجنة

ليست متوقفة بل األمر يتعلق بصاحب املشروع اخاصة وأن هنالك اطارات على املستوى املحلي ملتابعتها، مؤكدا أنها 

 .شباب مجبر بإنشاء املؤسسة وإتمام امللفامللف على مستوى البنك، والاحيث يعمل الصندوق على وضع.أيضا

باملائة من الطلبات العمومية للمؤسسات املصغرة ل تمس كل القطاعات بل تخص  20مشيرا إلى أن تخصيص 

مؤسسات اشغال البناء والخدمات وشريحة معينة هي التي تستفيد غير أن  على غرار .الصفقات العمومية

قطاع الفالحة في صدارة  مضيفا في ذات السياق إلى أن .لمائةبا 20العديد من الشباب استفادو من 
 .اإلستثمار من قبل الشباب خاصة في المناطق الداخلية

 
 )واج( 2018مليون منصب شغل مباشر عند نهاية  1.2أونساج" و"كناك": إنشاء أزيد من "
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الجزائر العاصمة، أنه تم إنشاء ما ل يقل أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي، مراد زمالي، يوم السبت ب

مؤسسة مصغرة منذ اطالق آليات الوكالة الوطنية لدعم  532.451منصب شغل مباشر بفضل تمويل  1.207.539عن 

 اتشغيل الشباب )أونساج( والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة )كناك(.

ين لكل من آليات "أونساج" و"كناك" أن السنة املاضية لوحدها وأبرز الوزير خالل افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولئي

منها كانت في إطار  5.535مؤسسة مصغرة،  9.009منصب شغل مباشر بفضل تمويل مشاريع  22.450عرفت انشاء 

امنصب شغل. 13.852آلية "أونساج" سمحت بخلق 

( قد تم من خالل سداد القروض، في 4.406) 2017وأضاف السيد زمالي أن تمويل مجمل مشاريع "أونساج" في سنة 

باملائة من مجمل املؤسسات املصغرة التي أنشأت.  74، نسبة 2018حين شكلت املشاريع املمولة بهذه اآللية في عام 

ا.2018باملائة في عام  84وقال أن نسبة سداد القروض املمنوحة في إطار هذه اآللية قد بلغت 

باملائة في مجمل املشاريع  86اد الوزير الى "تراجع" الخدمات، التي انخفضت من أما بخصوص طبيعة النشاطات، أشار أف

، وهذا في إطار دعم تشغيل الشباب. في 2018باملائة بعد ذلك في  17، ثم 2017باملائة سنة  20إلى  2011املمولة عام 

باملائة عام  31والصناعة نموا من مقابل ذلك، سجلت املشاريع املتعلقة بالفالحة والصيد البحري واألشغال العمومية 

ا.2018باملائة في  69ثم  2017باملائة سنة  67إلى  2011

وفيما يتعلق بطبيعة املستفيدين من هذه القروض، أعرب الوزير عن ارتياحه لرتفاع حصة املتخرجين من قطاع 

 2011باملائة في  7ت نسبة الجامعيين من ، في حين ارتفع2018باملائة في  61إلى  2011باملائة سنة  16التكوين املنهي من 

 ا.2018باملائة عام  36إلى 

مليون دج بالنسبة  5ولدى تطرقه للشق املتعلق بنسبة التمويل، أكد السيد زمالي أن مجمل املشاريع املمولة في حدود 

باملائة  26مليون دج، و 1باملائة بمبلغ يقل عن  10باملائة من مجمل املشاريع منها  83آللية "أونساج" قد مثلت نسبة 

اامليون دج. 10و 5باملائة ما بين  17مليون دج و 5و  2باملائة ُمّولت ما بين  46مليون دج، و 2و  1بمبالغ تتراوح ما بين 

اا

ال وجود لـ "متابعات قضائية" ضد املستفيدين

ها أو هم بصدد القيام بذلك بل بعد أن جدد التأكيد على أن "أغلبية الشباب املستفيدين من القروض قد سددواا ا ا

و أن البعض سدد بشكل مسبق" فند الوزير "الشاعات" املتداولة حول القيام ب "متابعات قضائية" ضد املستفيدين 

اااالذين لم يتسن لهم تسديد قروضهم في اآلجال القانونية.

نوك على مساعدة الشباب على إيجاد و أضاف في ذات الصدد أن مصالح دائرته الوزارية "تعمل بتشاور مع مسؤولي الب

احلول عملية للصعوبات التي تعترضهم".

كما أعرب الوزير عن "استعداد" السلطات العمومية "ملرافقة" الشباب عبر ترتيبات "ل تتعارض مع املنطق القتصادي" 

مات التأخير و النسب الذي تقوم عليه هذه األجهزة مشيرا إلى "إعادة النظر" في أجال التسديد مع "مراجعة" غرا

 املصرفية.

في ذات السياق، دعا الوزير املعنيين إلى التقرب من مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني 

للتأمين على البطالة بغرض "إعادة بعث" نشاطاتهم، معتبرا أن "أهم مكسب" تحقق بفضل هذه األجهزة هو ترسيخ 

التية" لدى الشباب."روح املبادرة و املقاوا

كما دعا املسؤولين املحليين املكلفين بتطبيق هاذين الجهازين إلى تشجيع تشغيل الشباب و انشاء املؤسسات املصغرة 

امع أخذ بعين العتبار "الوسائل القتصادية و الحتياجات" الخاصة بولياتهم.

ا
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 )واج(سنة  55 الصندوق الوطني للتامين على البطالة: رفع سن املستفيدين إلى
  

 

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الجتماعي، مراد زمالي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان السن املحدد لالستفادة 

 سنة. 55الى  50من تسهيالت و مزايا جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة ستمدد و ستنتقل من 

سنة  55دد لالستفادة من جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة الى وأوضح الوزير انه "تقرر تمديد السن املح

سنة، حيث تم مؤخرا املوافقة على اقتراح تعديل النصوص القانونية املسيرة لهذا الجهاز في انتظار صدور  50عوض 

ااملرسوم الرئاس ي في الجريدة الرسمية".

اء الولئيين لجهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و وأشار السيد زمالي خالل افتتاح اللقاء الوطني للمدرا

سنة(  55الصندوق الوطني للتامين على البطالة الى ان هذا الجراء الجديد سيسمح لألشخاص من هذه الفئة العمرية )

في مؤسساتهم  هنية"من "الستفادة" من التسهيالت و املزايا التي يمنحها الصندوق و الستفادة من "تجاربهم و كفاءاتهم امل

ااملصغرة.

كما دعا املسؤولين املحليين املكلفين بتسيير الجهازين إلى "إعالم" الشباب و البطالين بالتعديالت الخيرة الخاصة بتسيير 

هذه الخيرة و كذا "تعزيز" التعاون بين هذه اآلليات بغية "توحيد جهودهم" من اجل "استعمال امثل لإلمكانيات املادية 

 لبشرية" املوضوعة تحت تصرفهم.و ا

يكون الصندوق  2018مؤسسة مصغرة في سنة  3474وأضاف الوزير معتمدا على معطيات احصائية انه بفضل تمويل 

 62منصب شغل مباشر وإطالق مشاريع بنسبة سداد قدرت ب 8598الوطني للتامين على البطالة قد ساهم في توفير 

من املشاريع املدرجة خالل السنة املنقضية علما ان  % 40بتمويل  -زمالي حسب السيد-وسمحت هذه التسديدات  .%

في  2018سنة  % 51ر8ثم الى  2017سنة  % 46ر3الى  2011في سنة  % 3تلك التابعة لقطاع الفالحة قد انتقلت من 

 21ر2الى  2011سنة  % 2ر2 احين ان النشاطات املرتبطة بالصناعات التقليدية قد عرفت ارتفاعا حيث انتقلت من

 .2018سنة  %

سنة  % 87ر5انخفاضا منتقال من  -يضيف الوزير-باملقابل عرف عدد املشاريع املنشاة في مجال الخدمات )منها النقل( 

ا.2018سنة  % 9ر8ثم إلى  2017سنة  % 13ر2الى  2011

فقد أكد ذات املسؤول أن  أما فيما يخص مبالغ القروض املمنوحة في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة

امليون دينار. 5من املشاريع املنشاة منذ إطالق الصندوق قد مولت في حدود اقل من  % 82ر37

 24ر99مليون دينار و  2الى  1من املشاريع قد خصصت لها قروض تتراوح بين  % 25ر4و خلص في الخير إلى التأكيد بان 

مليون دينار  9مجموع املشايع فقط قد استفدت من قروض تزيد عن  من % 3مليون دينار في حين ان  3الى  2من  %

اجزائري.

ا

(الجزائرية اإلذاعة) الجزائر بحاجة إلى هيئة مكلفة بترقية الوجهة السياحية  

 

توجت الجلسات الثالثة للسياحة قبل ثالثة أيام بعدة توصيات كانت خالصة للورشات األربع التي شرحت طيلة يومين 

 ورهانات قطاع السياحة في الجزائر. من النقاش بين الفاعلين واقع

ويبقى على املهتمين تنفيذ هذه التوصيات لتحقيق إقالع حقيقي في هذا القطاع الحيوي، ويرى في هذا الخصوص مدير 

الوكالة الوطنية لتطوير السياحة نورالدين ندري"أن املطلوب هو التعامل مع الجزائر كوجهات سياحية ومن خالل 
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عادة تكييف بعض املتطلبات من النتائج سواء كانت لها عالقة بالستثمار او غيرها كذلك تثمين الجلسات نسعى الى إ

اكل القدرات السياحية التي تتوفر عليها الجزائر".

وعن النقائص التي ما تزال مطروحة حسب ما جاء في توصيات الجلسات الوطنية الثالثة للسياحة يقول مدير الترقية  ا

الصناعة التقليدية"لقد تم تسجيل بعض النقائص التي مازالت عالقة لحد اآلن ومنها نقص املوارد السياحية بوزارة وا

ااملالية لترقية الوجهة السياحية للجزائر.

ومن بين النقائص أيضا عدم وجود هيأة مكلفة بترقية الوجهة السياحية للجزائر ولذلك تم اقتراح هيئة مكلفة بتسيير 

اي وطنيا كما يالحظ أيضا نقصا في جودة التكوين".املقصد السياحي الجزائرا

ا

 بنوك/مالية/تأمينات
 

بنك الجزائر يطّبق أدوات كافية لتحييد   :لوكال يطمئن بشأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي

 )املساء( الزيادة في السيولة

ا

د أي تحييالنقدية الكافية ل محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أن البنك املركزي قام بتطبيق أدوات السياسة أكد

، إعادة 2018غير التقليدية، مشيرا في هذا اإلطار إلى أنه تم في جانفي  زيادة في السيولة الناتجة عن عمليات التمويل

ساعة، أسبوع واحد وشهر  24عمليات السوق املفتوحة لستيعاب السيولة عند مستويات استحقاق مختلفة، ) تشغيل

باملائة إلى  8، ثم من 2018باملائة في جانفي  8باملائة إلى  4من  طيات مرتين،واحد(، كما تم رفع نسبة متطلبات الحتيا

 .2018في جوان  باملائة 10

"، إلى أن السيولة داخل 2018في حوار نشر بتقرير "ألجيريا  وفيما يتعلق باآلثار النقدية لهذه الستراتيجية أشار لوكال،

ميزان املدفوعات  ، بسبب العجز الكبير في2017وأكتوبر  2014والتي انخفضت بشكل حاد بين نهاية  سوق ما بين البنوك

 .2017 مليار دينار في نهاية ديسمبرا 1400ارتفعت مرة أخرى إلى 

فإن هذه السياسة الّنقدية لمتصاص السيولة  ومن أجل منع أي صدمات تضخمية محتملة ناجمة عن زيادة السيولة

حديد ت األدوات التي تقوم بتقييم مستوى السيولة والتنبؤ به، وبالتالي "تتيح للبنك سب السيد لوكال ـ علىاعتمدت ـ ح

 ."الحتياطيات الحرة داخل النظام املصرفي املبالغ التي يمكن امتصاصها من أجل الحفاظ على مستوى مناسب من

ثة أهداف رئيسية هي تغطية العجز املالي، وتمويل ثال وذكر نفس املسؤول بأن التمويل غير التقليدي يسعى لتحقيق

إجمالي موارد  ، بلغ2018وتوفير األموال للصندوق الوطني لالستثمار، مشيرا إلى أنه في جوان  الدين العام الداخلي

دينار  مليارا 1400، و2017طبعها خالل الربع الرابع من عام  مليار دينار تم 2200مليار دينار، منها  3600التمويل هاته 

 .2018من عام  خالل الربع األولا

اإلصالحات الهيكلية الالزمة إلعادة التوازن امليزاني  تخصص لتنفيذ 2023إلى  2018كما أكد أن الفترة املمتدة من 

عديالت من الت في ذلك العجز املحلي والخارجي، حيث سيتعين لذلك ـ حسبه ـ وضع هذه املجموعة لالقتصاد الوطني بما

السنوات الخمس املقبلة، من أجل توفير مناصب  ات في القتصاد الكلي، "موضع التنفيذ تدريجيا على مدىواإلصالح

 ."عمل دائمة ونمو اقتصادي شامل

لتشجيع الستثمار األجنبي املباشر، أشار لوكال، إلى  وحول إضفاء مرونة على سياسة الصرف وتحويل العملة األجنبية

ر مذكرا بأن الجزائ تحويل بالكامل لجميع معامالت الحساب الجاري في ميزان املدفوعات،قابلة لل أن العملة الوطنية
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الدولي، والتزمت بعدم فرض قيود على أسعار الصرف في هذه  املادة الثامنة من صندوق الّنقد 1997اعتمدت في عام 

 .العمليات

 تنظيمي للعملة األجنبية في الجزائر ـ كما أوضح ـ يدعماإلطار ال أما فيما يتعلق بالعمليات املالية مليزان املدفوعات فإن

لى رأس لنقل األرباح املوزعة ع األجنبي املباشر. فضمن التشريعات الحالية لالستثمار األجنبي "هناك أنظمة الستثمارا

 ."فيةأو التص استثمار أرباح األسهم، باإلضافة إلى العائدات من التنازلا املال األجنبي املستثمر، بما في ذلك إعادة

تدفقات الستثمار األجنبي املباشر إلى الجزائر "والتي ل تزال  في املقابل اعترف محافظ بنك الجزائر، بأنه من أجل زيادة

الجزائر إلى التركيز بشكل أكبر  (، ستحتاج2017مليار دولر في عام  1,2الحالي عند مستويات منخفضة )نحو  في الوقت

 .على التحديات األخرىا

وأكد في هذا الخصوص أن البالد تتخذ إجراءات مستمرة لتحسين بيئة األعمال بهدف تعزيز جاذبية اقتصادنا 

 .للمستثمرين األجانب الخارجيين

 

 تعاون وشراكة
 

  (وأجيناير بموسكو ) 30إلى  28الروسية من -للجنة االقتصادية املختلطة الجزائرية 9الدورة ال
 

  

للجنة القتصادية  9ال أعلن وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الدورة

يناير بموسكو و ستتوج بخارطة طريق من شأنها تحديد أولويات  30إلى  28الروسية ستنعقد من -املختلطة الجزائرية

 التعاون.

و أوضح السيد مساهل أثناء ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية الروس ي, سيرغي لفروف, أن "أولويات 

الروسية, املقررة في موسكو من -للجنة القتصادية املختلطة الجزائرية 9تحدد أثناء الدورة الالتعاون بين البلدين س

ا".2019يناير  30إلى  28

 .9و أكد أن هذا اللقاء "سيسمح بإعداد خارطة طريق ملتابعة تنفيذ األهداف التي ستقرر" أثناء الدورة ال

ن الثنائي و تكثيف املبادلت التجارية و الستثمارات, أكد السيد و بعد ان جدد إرادة البلدين في تنويع مجالت التعاوا

مع نظيره الروس ي حول "ضرورة إعطاء مضمون اقتصادي قوي لهذه العالقة الثنائية لكي  "مطول"مساهل أنه تحادث 

اتكون "شاملة أكثر" استجابة "لطموحات الشعبين و الحكومتين".

االتشاور حول املسائل الطاقوية", لسيما فيما يتعلق باألسعار و استقرار السوق. و أشار في هذا الصدد إلى أهمية "تعزيزا

و كان رئيس الدبلوماسية الروسية قد حل مساء أمس األربعاء بالجزائر العاصمة في زيارة تدوم يومين بدعوة من نظيره 

 الجزائري عبد القادر مساهل.

نتظم و التشاور الدائم القائمين بين البلدين منذ التوقيع على اعالن و تندرج هذه الزيارة "في إطار الحوار السياس ي امل

ا.2001الشراكة الستراتيجية املشترك بين الجزائر وفدرالية روسيا في 

كما تندرج زيارة وزير الشؤون الخارجية الروس ي في سياق يطبعه التطور املستمر للحوار السياس ي و التعاون بين البلدين 

االروسية.-ورة التاسعة للجنة القتصادية املختلطة الجزائريةعشية انعقاد الد

ا

 )واج(جالب : مراجعة التنظيم القانوني املسير لتجارة املقايضة إلعطائها أكثر فعالية 
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كشف وزير التجارة السيد سعيد جالب يوم الخميس بالجزائر ان دائرته الوزارية تعكف على إعادة النظر في التنظيم 

 لحالي املسير لتجارة املقايضة من اجل إعطائها اكثر فعالية و مردودية لالقتصاد الوطني.القانوني ا

و خالل رده على األسئلة الشفوية باملجلس الشعبي الوطني , اوضح السيد جالب ان اعادة النظر في التنظيم القانوني 

إدراج مواد جديدة تدخل ضمن تجارة  الحالي لتجارة املقايضة سيكون من خالل تعديل القرار الوزاري املشترك وا

ااملقايضة استجابة ملطالب الفاعلين في هذا املجال.

و أشار الوزير ان هذا التعديل سيضفي ل محالة املزيد من التوازن على املبادلت التجارية املتعلقة بتجارة املقايضة و 

اجعلها أكثر مردودية.

اء فوج عمل مشترك على مستوى وزارة التجارة يضم كل من قطاعات و في هذا السياق تابع الوزير يقول انه تم إنش

التجارة و الداخلية و الخارجية و الفالحة و السياحة و الجمارك و بنك الجزائر مشيرا انه تم عقد عدة اجتماعات بمقر 

قترحات ايضا لدراسة املوزارة التجارة للتكفل بأبرز انشغالت سكان املناطق الجنوبية و الحدودية و سلطاتها املحلية و 

 التي من شانها تفعيل تجارة املقايضة في املناطق الحدودية.

و من بين هذه املقترحات ذكر الوزير مراجعة قائمة املواد املعنية باملقايضة وزيادة حجم عمليات الدخول و الخروج عبر 

ة املقايضة بعد ان كانت مقتصرة على دولتي دولة موريتانيا في قائمة الدول الحدودية املعنية بتجارا االحدود و ادراج

االنيجر و مالي و ذلك بعد فتح املعبر الحدودي مع موريتانيا عبر ولية تندوف.

و تابع جالب يقول انه تم اقتراح إدراج تعديل قانوني جديد ينظم بموجبه سير التظاهرات القتصادية الكبرى على غرار 

اتظاهرتي "اسيهار" و "املوقار".

افة إلى هذا, أشار الوزير أن قطاعه يعمل على دراسة الكيفيات التي تسمح بتأطير أمثل لعمليات منح السجالت باإلض

التجارية للبيع بالجملة للتجار الناشطين على مستوى الوليات الحدودية و ذلك لترقية تجارة املقايضة بصفة خاصة 

اعامة.وترقية الصادرات خارج املحروقات نحو دول الجوار بصفة 

وفي سياق اخر كشف الوزير ان قطاعه بصدد تنظيم ملتقى "اسيهار" في ولية تمنراست يضم متعاملين اقتصادين 

اومتعاملين نيجريين و ماليين و هذا في بداية شهر مارس املقبل . اجزائريين من كل وليات الجنوب

( حول عدم فصح وزارة التجارة عن النتائج و في رده عن سؤال للنائب لحسن عريبي )حزب جبهة العدالة و التنمية

التحاليل املخبرية للمكمل الغذائي "رحمة ربي" , اوضح الوزير ان املكمالت الغذائية ل تشترط أية رخصة من وزارة 

التجارة لصناعتها و استيرادها و تسويقها مشيرا أنها تخضع ملنظومة القوانين املنظمة للنشاط تجارة املنتجات الغذائية 

 من حيث الرقابة و حماية املستهلك.

و في هذا السياق ذكر الوزير أن وزارة الصحة صنفت هذا املنتوج كـ "مكمل غدائي" و ليس كـ "دواء ملرض ى 

امشيرا ان مصالح قطاعه قامت بالسحب املؤقت للمنتوج من مسار الستهالك بهدف التحقيق . االسكري"

ان هذا الخير غير مطابق للقانون املطبق على هذا النوع من  -حسب الوزير - و كشفت التحاليل املخبرية لهذا املنتوج

ااملنتجات الغذائية .

و أضاف الوزير يقول أنه من الجانب الجرائي و لحد اآلن فالقضية لتزال مطروحة على مجلس الدولة و لم يتم الفصل 

افيها بعد.

حول إمكانية تحويل السجل التجاري من شخص  اة املستقبل(و في رده عن سؤال أخر للنائبة حليمة زيدان )حزب جبه

طبيعي إلى شخص معنوي, أوضح الوزير أن القانون التجاري الجزائري يفرق بين الشخص الطبيعي و املعنوي بحيث 

ت مشيرا ان كل منهما يخضع إلجراءات و شروط مختلفة سواء أثناء املعامالا اأنهما مستقالن استقاللية تامة عن بعضهما,

االتجارية او عند الحصول على مستخرج السجل التجاري.
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و أوضح الوزير أن الشخص الطبيعي ل يخضع عند ممارسة نشاطه التجاري إلى أي نوع من الشروط الخاصة كاملقر 

السجل  االجتماعي و رأس املال و التسمية فيكفي فقط عن تعبيره إلرادته ملمارسة التجارة و تقديم ملف لدى مصالح

االتجاري.

فانه ملزم باستفاء بعض الشروط املرتبطة بطبيعته كشركة لسيما اختيار  -يضيف الوزير-أما الشخص املعنوي 

تسمية الشركة و إعداد القانون األساس ي للشركة و إشهار القانون األساس ي في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية ثم 

  إتمام إجراءات القيد في السجل التجاري .
 

 
 

 


