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 االفتتاحية
 القطاع الخاص حاز على حصة األسد

 )الشروق اونالين( 2018ألف طالب عمل خالل 375توظيف أكثر من 

طالب عمل في  420ألف و 375حمد رضا، اإلثنين، عن تنصيب كشف املدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، زقادي أ

 .2018املؤسسات االقتصادية العمومية والخاصة برسم سنة 

ايجابية بالنسبة   كانت 2018وخالل استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة اإلذاعية األولى، قال زقادي إن سنة 

إطار عمليات الوساطة الكالسيكية أو في إطار جهاز املساعدة  للوكالة الوطنية للتشغيل من منطلق ما تم تحقيقه في

وأن القطاع الخاص حاز  2017باملائة مقارنة بـ  7على اإلدماج املنهي، مضيفا أن هذه املؤشرات سجلت ارتفاعا يقدر بـ 

ا اكتفى باملائة من إجمالي التنصيبات، فيم 80طالب عمل وهو ما يمثل  411ألف و 300على حصة األسد بتنصيب 

 .باملائة من إجمالي عملية التوظيف 20ألف موظف أي ما يعادل  75القطاع العمومي بتنصيب أزيد من 

 32وأكد املدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أن قطاع الخدمات والصناعة احتال الصدارة في توفير فرص العمل بـ 

على اعتبار أن هذا األخير وحسب املتحدث يعد  4فقطاع الفالحة بـ باملائة  31باملائة يليهما قطاع األشغال العمومية بـ 

 .قطاعا عائليا بالدرجة األولى

باملائة هي نسبة االستجابة لطالبي العمل عبر وساطة الوكالة الوطنية للتشغيل، مذكرا  83وصرح زقادي أحمد رضا، أن 

إال أن هذه األخيرة مسؤولة عن عملية االنتقاء وفق بأن الوكالة يمكنها تلبية جميع احتياجات املؤسسات االقتصادية 

توطين فرص العمل ببعض املناطق وفي بعض التخصصات املتعلقة بقطاع   معايير تحددها، مشيرا إلى تسجيل فوارق في

 .البناء واألشغال العمومية

باملائة  30الب عمل، ط 753ألف و 456بلغ مليون و  2018وأضاف املتدخل في ذات السياق أن عدد املسجلين خالل 

باملائة من خريجي مراكز ومعاهد التكوين املنهي، وهو املؤشر الذي قابله حوالي  23منهم من خريجي الجامعة الجزائرية و

 .2017باملائة مقارنة بـ  10نصف مليون عرض عمل بزيادة قدرها 

تتمثل في فضاء  2019عن بعد خالل وفي إطار عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل، أعلن املتحدث عن إطالق خدمات 

البي وهي خدمات تهدف إلى تلقين ط” الكتاب األبيض“إعالمي يضم أفالما قصيرة وبيانات مدونة في شكل ما يطلق عليه 

 .العمل وهم في بيوتهم تقنيات البحث عن فرصة العمل

قراءة  ة املهن والوظائف التي تسمح بإجراءوتأتي هذه الخدمة لتضاف إلى الخدمات التي توفرها الوكالة واملتمثلة في مدون

موحدة ملنصب العمل وملؤهالت طالب العمل وألطر الوساطة املوضوعة تحت تصرف املتعاملين االقتصاديين وطالبي 

 209ألف و 16العمل عالوة على دور املرافقة الذي توفره الوكالة في التسويق ملؤهالت طالب العمل، مذكرا بتنظيم 

 .2018إلى  2015شخص منذ  616ألف و 181ات البحث عن فرصة عمل استفاد منها ورشة حول آلي

 

 

 
 )واج(  ضرورة تظافر الجهود إلعادة تأهيل الهياكل القاعدية باملناطق الحدودية

اليوم السبت بدائرة تين زواتين، بوالية  هيئة العمرانية، نور الدين بدوي،زير الداخلية والجماعات املحلية والتأكد و 

 املناطق الحدودية.تمنراست، على ضرورة تظافر الجهود إلعادة تأهيل الهياكل القاعدية ب

http://www.aps.dz/ar/algerie/61362-2018-10-15-11-12-01
http://www.aps.dz/ar/regions/62704-2018-11-17-15-02-54
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ة مشاريع في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى املنطقة والتي تدوم ثالثة أيام، "أنه وأوضح الوزير لدى تفقده وتدشينه عد

ال بد من تظافر جهود مختلف القطاعات وبإشراك صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية خالل املرحلة املقبلة 

أن األولوية ستمنح للهياكل القاعدية، إلعادة تأهيل الهياكل القاعدية ومن بينها الطرقات باملناطق الحدودية"، مؤكدا 

 حيث ستخصص البرامج القطاعية إلعادة تأهيل تلك املنشآت ومن بينها شبكة الطرقات.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير األشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعالن، من جهته أنه يوجد حاليا طريق قيد اإلنجاز 

 كلم . 16.500تين زواتين مرورا بأدرار وتندوف إلى غاية الدبداب بطول   يعبر كل املناطق الحدودية انطالقا من

وأشار إلى أنه وبفضل هذه العمليات فإن دائرة تين زواتين سوف يكون لها منفذا نحو والية تمنراست، بعد أن شرع في 

الوالية أيضا، مضيفا كلم انطالقا من سيلت نحو تين زواتين، مما سيمكن من ربطها بمقر  108وقت سابق في إنجاز 

أنه " يتم حاليا كذلك ربط تين زواتين بعين قزام، وربطها أيضا بتيمياوين )أقص ى جنوب والية أدرار( يمما سيسمح لها 

 بضمان ثالث منافذ".

مليار دج إلنجاز عدة مشاريع باملنطقة، منها صيانة املقاطع املهترئة من  5ر5لوحدها  2018وذكر زعالن أنه خصص في 

 ريق الرابط بين آراك وعين صالح والطريق الرابط بين تمنراست وعين قزام.الط

ويواصل الوفد الوزاري الذي يضم أيضا وزير التجارة سعيد جالب واألمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصالح 

دة ينة وتدشين عإلى املناطق الحدودية، حيث سيتم خاللها معا  املستشفيات، سعيد حربان، هذه الزيارة امليدانية

 مشاريع اجتماعية اقتصادية بكل من تين زواتين وعين قزام وعين صالح وعاصمة الوالية.

 

نسيب يشرف على وضع حيز الخدمة لنظام التحويل الغربي للمياه انطالقا من سد إيغيل أمدة 

 )واج()بجاية( نحو سد املوان )سطيف

نين بخراطة )بجاية( على وضع حيز الخدمة لنظام التحويل الغربي أشرف وزير املوارد املائية حسين نسيب اليوم االث

 للمياه انطالقا من سد إيغيل أمدة )بجاية( باتجاه سد املوان بالقرب من سطيف.

وأكد الوزير عقب تلقيه عرضا مفصال حول هذا النظام في إطار زيارة عمل و تفقد إلى واليتي سطيف و بجاية، أن هذا 

ل"أحد أهم املشاريع التي تم تجسيدها في البالد  -كما قال–اريخية" من خالل وضع حيز الخدمة اليوم يعتبر "محطة ت

 منذ االستقالل".

وأوضح السيد نسيب أن هذا املشروع يندرج ضمن البرامج الكبرى للري التي تهيكل للمخطط الوطني للري الذي عرف 

دا وعددا كبيرا من التحويالت املائية الكبرى و محطات س 36بإنجاز  2000تطورا "غير مسبوق" منذ عام  -كما قال –

 تحلية مياه البحر.

والتي وصفها  2018وذكر الوزير باملناسبة بحصيلة اإلنجازات التي تحققت لفائدة قطاع املوارد املائية خالل سنة 

 بـ"اإليجابية جدا".

طيف غير الغنية بمصادر املياه من تحقيق "قفزة وأضاف وزير املوارد املائية أن مشروع التحويل الغربي سيمكن والية س

نوعية" في توفير هذه املادة الحيوية حيث سيحول إلى هذه الوالية بإضافة التحويل الشرقي انطالقا من سد تابلوط 

 مليون متر مكعب من املياه سنويا. 300)جيجل( ما يقارب 

ملشروع "شبه منعدم" و أن هذا املشروع يعد "بداية وأفاد السيد نسيب أن سد إيغيل أمدة كان استغالله قبل هذا ا

فعلية" الستغالله مشيرا إلى أن دائرته الوزارية قررت إضافة إلى هذا املشروع إنجاز مشروع محلي يتمثل في إنجاز محطة 

لتموين املعالجة املياه ستوجه لتزويد سكان بلديتي خراطة و ذراع القايد )بجاية( لسد العجز املسجل حاليا في مجال 

 باملياه الصالحة للشرب انطالقا من هذا السد.
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كما أعلن باملناسبة عن وجود مشاريع قطاعية في املستقبل في قطاع املوارد املائية ستسمح بتدعيم إضافي لوالية بجاية 

 ع أخرى.مليار د.ج في مجال التموين باملياه الصالحة للشرب إضافة إلى مشاري 2بعد ما استفادت السنة املاضية ب 

ألف متر  50و أكد الوزير أن دائرته الوزارية سجلت لفائدة والية بجاية محطة التحلية مياه البحر بمنطقة توجة بقدرة 

 ألف متر مكعب يوميا. 100مكعب يوميا قابلة للتوسيع إلى 

يزي نبشار مة ببلدية توسيواصل الوزير زيارته التفقدية إلى والية سطيف التي دامت يومين بإشرافه على وضع حيز الخد

ملشروع إعادة تأهيل سلسلة جر املياه انطالقا من منبع وادي البارد نحو بلديات تيزي نبشار و عموشة و األوريسيا و 

 سطيف.

وسيختم السيد نسيب زيارة العمل و التفقد إلى واليتي سطيف و بجاية بمعاينة مشروع محيط السقي بالسهول العليا 

 هكتار. 9319لسطيف على مساحة 

 

 

 
 )واج(ميغاوات من الطاقة الكهربائية الهجينة بجنوب الوطن  50الشروع قريبا في إنتاج 

ميغاوات من الطاقة الكهربائية الهجينة بجنوب الوطن وفق تكنولوجيا تجمع بين الطاقات  50سيشرع قريبا في إنتاج 

اإلثنين، الرئيس املدير العام لشركة الكهرباء و  املتجددة)شمسية و رياح( ووقود أحفوري )الديزل(، حسبما أعلن يوم

 الطاقات املتجددة ، إحدى فروع سونلغاز املكلفة بالطاقات املتجددة.

وأكد شاهر بولخراص لواج على هامش حفل تنصيب إطارات سامية بمختلف وحدات شركة الكهرباء والطاقات 

ة الشمسية و الرياح إلنتاج الكهرباء بجنوب الوطن " تهدف املتجددة أن هذه املشاريع الجديدة املتعلقة بتثمين الطاق

إلى التقليل من اإلعتماد على توليد الكهرباء بالجنوب من الوقود األحفوري و أيضا من تكلفة نقل هذه الطاقة نحو 

 .ن"واليات الجنوب، إضافة إلى وضع مزايا الطاقة الكهربائية في متناول املواطن باملناطق األكثر عزلة بالوط

ويسمح تخفيض استهالك الوقود من التوربينات و املولدات التقليدية إلنتاج الكهرباء حتما بالتقليل من انبعاث الغازات 

 الدفيئة والتلوث، كما أوضح الرئيس املدير العام لشركة الكهرباء والطاقات املتجددة.

سية مختلف محطات إنتاج الطاقة التي تعتمد على وافاد ان املشركة " أطلقت مناقصة إلنجاز و التجهيز باأللواح الشم

الوقود األحفوري بالجنوب "، مؤكدا أن السلطات العمومية وضعت إستراتيجية تهدف إلى التخفيض املحسوس و 

 بشكل تدريجي من املحطات الكهربائية التي تشتغل بالوقود.

 30في املائة، بينما  70حفوري ( الغاز و الدييزل( ب و تقدر حاليا نسبة اإلنتاج الطاقوي بالجزائر من محطات الوقود األ 

في املائة املتبقية يتم إنتاجها باإلعتماد على الطاقات النظيفة و املتجددة، كما تابع املتحدث، مشيرا إلى أن الجزائر 

ق احددت كهدف تقليص وعكس بصفة تدريجية هذه املعادلة عن طريق إجراءات ملموسة تعتمد على تطوير و على نط

 واسع الطاقات املتجددة و تعزيز الفعالية الطاقوية.

وأشار السيد بولخراص أيضا إلى أن السلطات العمومية تشجع اإلنتاج الوطني و دمج املنتوج املحلي في صناعة األلواح 

 و غيرها من التجهيزات الكهرو ضوئية.

العتاد في حال حدوث أعطاب و التحسيس  وأكد "أن التحدي الذي يواجهنا حاليا يتمثل في ضمان صيانة و إصالح

 باملمارسات الجيدة و ديمومة املشاريع عن طريق امتالكها من طرف السكان املحليين".
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و ذلك للتكفل بإنتاج الكهرباء  2012و أنشئت شركة الكهرباء و الطاقات املتجددة التي يقع مقرها اإلجتماعي بغرداية في 

 نوب و الطاقات املتجددة بالنسبة للتراب الوطني.التقليدية للشبكات املعزولة بالج

 

فبراير  26تنظيم الجلسات الوطنية للبيئة والطاقات املتجددة الخاصة باالقتصاد األخضر في 

 )واج(املقبل 

أعلنت وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم االثنين بالجزائر ان الجلسات الوطنية 

فبراير  26و الطاقات املتجددة الخاصة باالقتصاد االخضر أو ما يعرف ايضا بـ " االقتصاد التدويري " ستنظم في  للبيئة

 املجال.  املقبل , يشارك فيها جميع الفاعلين في هذا

ركة اان عقد هذه الجلسات سيعرف مش  و اشارت الوزيرة خالل نزولها ضيفة على منتدى القناة االولى لإلذاعة الوطنية,

فضال عن املجتمع املدني للخروج بورقة طريق حول االقتصاد االخضر   جميع الفاعلين و املتدخلين في مجال البيئة

همها تنجم عنه أ  كل املؤهالت ليحل تدريجيا كبديل اقتصادي للمحروقات مبرزة املزايا العديدة التي  الذي يحوز على

 و اجتماعي.  ديو تحقيق انتعاش اقتصا  استحداث مناصب الشغل

الصالون الدولي الثاني حول   كشفت الوزيرة عن عدد من التظاهرات املرتقب تنظيمها على غرار  وفي ذات السياق

تحت شعار "الطاقات املتجددة خارج الشبكة لتطوير الزراعة في   مارس املقبل 10الى  7البيئة و الطاقات املتجددة من 

 .الصين كضيف شرف  الجنوب " و بحضور 

ي النور خالل هذه السنة و الذ  بخصوص مشروع املركب الخاص بالتسيير و التثمين الطاقوي للنفايات الذي سيرى   و

الوزيرة ان تجسيده يتطلب اموال كبيرة مشيرة ان الدولة ستتكفل   يخص العاصمة و البليدة و تيبازة و بومرداس ,اكدت

 للنفايات في بداية املشروع .  باملائة من نشاطات التثمين الطاقوي   30بتمويل 

ادين للشباب و املتعاملين االقتص  و بخصوص االستثمار في مجال البيئة ,اوضحت الوزيرة انه تم تسجيل اقبال كبير

افقة املتابعة و املر   والطاقات املتجددة مشيرة ان قطاعها يعمل على ضمان  الراغبين في االستثمار في مجال الرسكلة

 ء املستثمرين لتطوير االقتصاد االخضر.لهؤال   الجدية

ي مجال تطلعات الراغبين في االستثمار ف  وأكدت الوزيرة أن الجزائر تتوفر على اإلمكانيات التي تؤهلها لتكون في مستوى 

 لترقية االقتصاد الوطني خارج املحروقات.  الحكومة  اإلقتصاد التدويري الذي تراهن عليه

إلى  2035يرتفع حجمها في آفاق سنة   املتوقع أن  مليون طن من النفايات و من 34سنويا أن الجزائر تنتج   و أوضحت

 على غرار البالستيك و الورق و النفايات املنزلية .  باملائة منها قابلة للرسكلة 50مليون طن  70

تحداث مناصب العمل, مجال الس  و في هذا الصدد, أكدت الوزيرة على ضرورة استغالل هذا املخزون كمصدر للثروة و

يعد من بين أبرز املجاالت التي يعول عليها لترقية االقتصاد الوطني   مشيرة إلى أن مجال رسكلة و إعادة تدوير النفايات

 املحروقات.  خارج

سؤول امللوث الدافع الى املنتج امل  املفروضة على امللوث, كشفت الوزيرة عن تطلعها لالنتقال من  و بخصوص الضريبة

و  1000و التي تتراوح ما بين  -  الخاصة برفع النفايات من طرف البلديات  تحسين تحصيل الجباية  شيرة الى ضرورةم

 للسكن الواحد.  للسنة  دج 1500

املحيط ,اشارت الوزيرة انه وقبل   و  البيئة  و في ردها عن سؤال للصحافة حول دور التوعية و التحسيس في حماية

بيئية  لتجهيز املدارس بنوادي  و التربية الوطنية   بين وزارتي البيئة  سيتم تحيين اتفاقية  لجاري نهاية شهر يناير ا

 رسائل التحسيس و التوعية باستمرار .  لتمرير
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حماية البيئة في الحياة اليومية   الى ضرورة تظافر جهود الجميع و خاصة املجتمع املدني لغرس مبادئ  كما دعت

 يئة من أهم االولويات .للمواطن و جعل الب

 

 )واج(بدوي يشدد على أهمية ضمان املرافقة التامة للمستثمرين في مناطق التوسع السياحي 

شدد وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم اإلثنين، بوالية تمنراست على أهمية 

 طق التوسع السياحي.ضمان املرافقة التامة للمستثمرين في منا

وأوضح الوزير لدى وضعه حجر األساس ملشروع إنجاز فندق بمنطقة التوسع السياحي بعاصمة األهقار، في إطار اليوم 

الثالث واألخير من زيارته إلى الوالية، " أنه يتوجب ضمان املرافقة التامة للمستثمرين في مناطق التوسع السياحي، 

اط السياحي في كل املناطق السياحية بالوطن على غرار والية تمنراست التي تعد منطقة وإعطاء األولوية لتطوير النش

 ذات طابع سياحي بامتياز".

وأكد السيد بدوي في السياق ذاته، أنه تم تخصيص مبالغ مالية "هائلة" آللية املرافقة بغرض استقطاب املستثمرين 

ئية وتهيئة املناطق وغيرها( وأخرى متعلقة بالعقار السياحي، خاصة الوطنيين، اضافة الى وضع عديد التحفيزات )جبا

مشيرا في هذا الخصوص "أنه سيتم تقديم اقتراح للحكومة ملنح تحفيزات أكبر لفائدة املستثمرين الذين يقومون بتجسيد 

 مشاريعهم بأموالهم الخاصة".

مليون دج، ومن املنتظر  447مبلغ مالي يفوق سرير( في إطار اإلستثمار الخاص ب  250وتندرج هذه املنشأة الفندقية )

 ، حسب البطاقة التقنية للمشروع.2021استالمها مطلع 

وبذات املوقع، قدم عرض حول واقع وآفاق قطاع السياحة والصناعة التقليدية من قبل مسؤولي القطاع بوالية 

 تمنراست.

، عبد الغني زعالن، واملفتش العام لوزارة الصحة كما أشرف السيد بدوي الذي يرافقه وزير األشغال العمومية والنقل

والسكان وإصالح املستشفيات، عمر بورجوان، على وضع حجر األساس إلنجاز مركز للسياحة والتسوق بمدينة 

منصب  100منصب شغل دائم و 136هكتار، مما يوفر  5تمنراست، واملدرج ضمن اإلستثمار الخاص ويمتد على مساحة 

 ، وفق الشروحات املقدمة للوفد الوزاري. 2020في غضون الثالثي األول من مؤقت لدى استالمه 

وتم بمناسبة ذات الزيارة، أيضا وضع حجر األساس إلنجاز مشروع مذبح صناعي يقع بمنطقة النشاطات "تيدس ي" 

تار، هك 3مليون دج، على مساحة  220بعاصمة الوالية ، والذي يندرج أيضا ضمن اإلستثمار الخاص، وخصص له 

منصب شغل مباشر وعدد مماثل من مناصب عمل غير مباشرة بعد دخوله حيز الخدمة خالل الثالثي  58وسيوفر 

 ، حسب البطاقة التقنية للمشروع. 2020الثاني 

ودائما في إطار ترقية اإلستثمار باملنطقة، وضع حجر األساس ملشروع إنجاز مصنع تحويل الرخام والغرانيت الذي يمتد 

منصب شغل  75متر مكعب يوميا، وسيوفر هذا املشروع الصناعي  2.000هكتار، بطاقة إنتاج تصل إلى  3حة على مسا

 مناصب مؤقتة لدى دخوله حيز اإلستغالل. 10دائم و

وباملناسبة، أكد السيد بدوي على ضرورة التفكير في فتح تخصصات بمراكز التكوين املنهي ملسايرة متطلبات اإلستثمارات 

 على غرار مجاالت إنتاج الرخام والغرانيت، حيث تزخر هذه املنطقة بمناجم هائلة في هذا النوع من الثروات. املحلية،

مقعد بيداغوجي( تابع للمركز الجامعي بتمنراست الذي يتوفر على  1.000كما أشرف على تدشين القطب الجامعي )

 مكتبة بذات الصرح العلمي.أجنحة إدارية وأخرى للتدريس، قبل أن يضع حجر األساس إلنجاز 
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وأكد وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، بهذا الصدد، أن املركز الجامعي، الحاج موس ى آغ أخموك، 

بتمنراست تم تجسيده في إطار تطبيق قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ويحص ي اليوم أكثر 

 بتخصصات جديدة لفائدة طلبة املنطقة. -كما أضاف-مستقبال طالب، وسيتدعم 7.000  من

ولدى تبادله أطراف الحديث مع الطلبة حول ظروف الدراسة بهذا الصرح العلمي، أعلن بدوي عن إنجاز ملعب جواري 

    لفائدة طلبة اإلقامة الجامعية بتمنراست.

عيين، وتوزيع املفاتيح على عدد منهم، قبل وضع وحدة لفائدة األساتذة الجام 70كما دشن أيضا مشروع سكني قوامه 

 وحدة لفائدة ذات السلك التعليمي. 50حجر األساس لحصة سكنية قوامها 

وجبة ( باملركز  800ودائما بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف الوفد الوزاري على تدشين مطعم مركزي )

ذات الفضاء العلمي، ومنح سيارة إسعاف لفائدة مديرية الخدمات الجامعي الحاج موس ى آغ أخموك ، ومكتبة مركزية ب

 الجامعية بتمنراست.

ويواصل الوفد الوزاري زيارته إلى الوالية بتفقد وتدشين مشاريع أخرى بعاصمة الوالية قبل عقد لقاء مع املجتمع املدني 

 وأعيان املنطقة بمقر الوالية

 

 :"ة بالعاصمة بوعالم حسان لـ"الشروقمدير مركز إنتاج السندات والوثائق املؤمن

 البطاقات الرمادية البيومترية جاهزة نهاية جانفي 

 2022مليون بطاقة تعريف بيومترية إلى غاية نهاية 

 2018مليون جواز سفر وبطاقة تعريف بيومترية في  26إصدار 

أولى  بالحميز في الجزائر العاصمة، في إصدار ينطلق نهاية الشهر الجاري املركز الوطني إلنتاج السندات والوثائق املؤَمنة 

الدفعات الخاصة بالبطاقات الرمادية البيومترية للمركبات، في وقت سيتم تعميم قاعدة البيانات لكافة رخص السياقة 

 .وبطاقات التعريف الوطنية لجميع الجزائريين على الشبكة اإللكترونية على مستوى جميع البلديات

ير املركز الوطني إلنتاج السندات والوثائق املؤمنة بالحميز، عن الشروع في إصدار البطاقات كشف بوعالم حسان، مد

الرمادية البيومترية، مؤكدا أن املعلومات املتعلقة برخص السياقة وبطاقات التعريف لجميع املواطنين ستكون متوفرة 

بلدية بالعاصمة بالشبكة  47تزويد  بلدية، بعد أن تم 1541إلكترونيا على شبكة موحدة وموزعة على مستوى 

 .اإللكترونية ليتم تعميمها على مستوى بلديات القطر الوطني

وعن شكل البطاقة الرمادية البيومترية الجديدة، قال بوعالم حسان، أن هناك تغييرا بالنسبة ملؤشرات الواليات والسنة 

نفس الحجم، حيث أنها ستتضمن شريحة بمنظومة مع تشفير جديد، وتكون على شاكلة بطاقة التعريف البيومترية وب

مؤمنة تحمي املعطيات الشخصية، كما تتضمن تطبيقات متعلقة بفحص ومعاينة املركبات وكذا التأمين واملعطيات 

 .الخاصة باستهالك الوقود ونظام الترقيم الجديد

ألف بطاقة  570مليونا و 12از سفر وألف جو  370مليونا و 13وبلغة األرقام أكد املسؤول، أن املركز أنجز أكثر من 

ستفتح آفاقا واسعة لجعل “، مبرزا أن هذه األرقام 2018ألف رخصة سياقة في  665ألفا و 20تعريف وطنية بيومترية و

 .”خدمة اإلدارة ذات جودة تستبق الزمن

 12مترية، وأزيد من مليون بطاقة تعريف بيو  35سنوات،  3وباملقابل، قال بوعالم حسان أن املركز سيصدر في ظرف 

مليون رخصة سياقة بيومترية، مؤكدا أن هذه الوثائق ستكون وفق معايير دولية لدواعي األمن وسالمة وثائق الجزائريين، 

 .وكشف عن تسليم أرقام سرية للجزائريين الحائزين على هذه البطاقات، بعد ما تحصلوا على أرقام تعريف وطنية

ات محاوالت التزوير، في ملفات جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية ورخص كما تحدث املسؤول عن تسجيل مئ
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، حيث تم اكتشافها من خالل التدقيق في بصمة املعني، وتم إحالة 2018إلى غاية  2012السياقة البيومترية، منذ سنة 

 .العديد من األشخاص على مصالح األمن ومن ثم على العدالة

، إذ تم إيداعها بملفات خاصة ببطاقات التعريف وجوازات السفر 12الد خاصة رقم كما طال التزوير شهادات مي

بكل ” كودال“البيوميترية، وعن كيفية اكتشاف عملية التزوير، أوضح حسان بوعالم أنه تم االعتماد على تشفير خاص 

 7شهادة ميالد موحدة رقم  إلى 12و 13مواطن واملدون على يمين الشهادة، حيث تحولت كل من وثيقتي شهادة امليالد 

بكود تشفير خاص، وخالل دراسة امللفات الخاصة بطلب استخراج جوازات السفر البيوميترية تمكن أصحاب 

 .االختصاص من اكتشاف التزوير الذي كان بشكل واضح

دة بسبب أزمة اللقاحات ل مهدا
ا

 ساللة أوالد جال

ع الون يرمون املواش ي النافقة بالطاعون وسط تجما  )الشروق اونالين( !ات سكانيةموا

بات وباء طاعون املجترات الصغيرة، تهديدا غير مقتصر على الحيوانات، بل يتعداه إلى تهديد صحة اإلنسان، بفعل 

سلوكيات عدد من مربي املاشية، الذين يتخلصون من الرؤوس النافقة بإلقائها في مناطق سكنية، وهو ما الحظته 

ت يتم التخلص من الجثث من دون االلتزام بالتدابير الوقائية، مما قد يعرض اإلنسان بوالية غرداية، حي” الشرق “

 .ألمراض خطيرة، تهدد حياته وسالمته، ما لم يتم تدارك األمر قبل فوات أوانه

حالة مشتبها في إصابتها  52من جهته، أكد مدير املصالح الفالحية بوالية غرداية مصطفى جقبوب أنه تم تسجيل حوالي 

بؤر، اثنتين على مستوى بلدية بريان، وأخرى ببلدية القرارة.  03رأسا ماتت، في  47بطاعون وباء املجترات الصغيرة، منها 

رأسا ماتت  20بؤر، بعد تسجيل أزيد من  06أن عدد البؤر ارتفع في بلدية القرارة إلى ” الشروق”وأفاد مصدر رسمي لـ

 .بنفس أعراض هذا الطاعون 

ع صباح، اإلثنين، عشرات املوالين أمام املصالح الفالحية بدائرة سيدي خالد غرب والية بسكرة، وفي بسكرة، تجّم 

للمطالبة بضرورة تعجيل وتوسيع عمليات التلقيح ضد الحمى القالعية وطاعون املجترات الصغيرة لتشمل جميع املوالين 

وهذه الساللة باتت مهددة بكارثة حقيقية، في حال  باعتبار أن مناطقهم تعد مهد تربية األغنام من ساللة أوالد جالل،

عدم تعجيل وتوسيع عمليات التلقيح التي يرونها غير كافية لحد اآلن باعتبار أن كمية اللقاح املتوفر ال يتعدى حسبهم 

 .ألفي جرعة

يئي بسيدي الوال وفي السياق ذاته؛ أعلنت، صبيحة اإلثنين حالة طوارئ بعد كشف رئيس لجنة الفالحة باملجلس الشعبي

بلعباس، عن ضرب بعض املوالين قرار السلطات بغلق أسواق املاشية عرض الحائط، بدائرة رأس املاء، أين أقيم موقع 

رأس غنم بسبب الحمى القالعية وطاعون  320لبيع املاشية، في الوقت الذي أحصت فيه مديرية الفالحة نفوق أزيد من 

رأسا من الغنم ملك  20دائما، سجلت والية عين تموشنت األسبوع الجاري نفوق املجترات الصغيرة. وفي غرب البالد 

ألحد املوالين بقرية املساعدة بن باديس ببلدية املالح بعين تموشنت. وطالب املوال املتضرر من السلطات بفتح تحقيق 

 .وبايئي لتحديد أسباب نفوق مواشيه

 

 
 تلقوا خالله آخر املستجدات لعالج السرطان

 )الشروق اونالين(طبيب مقيم مقبل على التخرج  100ن تكوي

طبيب مقيم يشارفون على نهاية مسارهم الجامعي وينحدرون من مختلف املستشفيات الجامعية  100يخضع ما يقارب الـ

للبالد للتكوين بالجزائر العاصمة يمتد على مدار خمسة أيام ابتداء من السادس جانفي إلى العاشر من نفس الشهر 
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تحت إشراف البروفيسور عدة بونجار رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في  ”COM2“ ل األورام الطبيةحو 

 .ورئيس مصلحة األورام بمستشفى البليدة” سافرو “األورام 

ثدي سرطان ال“وحسب املتحدث، فإن األطباء يتلقون خالل التكوين آخر املستجدات في عالج مختلف أنواع السرطان 

 ليتمكنوا من استغاللها في حياتهم العملية، السيما وأنهم سيستلمون ” ة والبنكرياس والقنوات الصفراوية واملبيضوالرئ

 .شهادات تخرجهم شهر فيفري املقبل ويحّولون إلى مدن مختلفة عبر الواليات الداخلية للوطن

 ل استفادة املرض ى من نفس التكفل عبر ويضيف بونجار أّن الهدف من التكوين هو تلقين املكونين طرق العالج من أج

حالة جديدة لكل أنواع السرطان سنويا بالجزائر تحتاج إلى  50000كامل مصالح األورام عبر الوطن، في ظل تسجيل 

 .”املقبول ”عالج ثقيل، يصفه املتحدث بـ

وقد تم خالل الدورة الكشف عن العديد من العالجات الجديدة والتجارب اإلكلينيكية التي تؤكد وتعكس التطورات 

 .في مجال مكافحة هذا املرض

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 
 قال إنه ال تراجع عن سياسة الدعم

 )واج( !ستكون صعبة على الجزائريين 2019وزير املالية: 

 

ستكون صعبة ماليا على الجزائريين، غير أنه عاد ليطمئن أن الدولة  2019الرحمان رواية، إن سنة قال وزير املالية عبد 

 .”هذا خيار ال رجعة فيه“ستحافظ على سياسة الدعم االجتماعي، مصرحا: 

حافظ ، املنظم، اإلثنين، بفندق األوراس ي، أن الدولة ست2019وأكد الوزير خالل يوم إعالمي حول قانون املالية لسنة 

، مضيفا في هذا الصدد أن قانون املالية لهذه السنة، ”هذا الخيار ال رجعة فيه“على سياسة الدعم االجتماعي قائال: 

 .سيعمل على الحفاظ على التوازنات الكبرى من خالل الدفع باملشاريع التنموية والحفاظ على املوارد املالية

، وهو تشجيع االقتصاد الوطني، والعمل على حماية 2019ة وأضاف راوية، أن الحكومة وضعت هدفا أساسيا لسن

القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن بنود قانون املالية لهذه السنة لم تتضمن أعباء جبائية جديدة أو ضرائب 

 .يتحملها املواطن، خالفا ملا كان عليه األمر خالل السنوات الثالث املاضية بعد انهيار أسعار البترول

استغل الوزير الفرصة ليدافع على قانون املالية الذي دخل حيز التطبيق، مؤكدا أن هذا األخير جسد التوجهات التي و 

تبنتها الحكومة في مجال الذهاب نحو ترقية الصادرات خارج املحروقات، واالهتمام بالشركات الوطنية على مستوى 

 .القطاع العمومي والخاص

ؤسسات املحلية، وهذا بهدف حماية املنتوج املحلي على حد تعبيره، من خالل طرح جملة ونفس الش يء بالنسبة لدعم امل

 .من اإلجراءات التسهيلية ويتعلق األمر باإلعفاءات الضريبية الكبيرة

 باملقابل، اعترف عبد الرحمان راوية بالعجز املسجل في السنة املاضية واألرقام التي تجعل من التعامل مع األزمة الحالية

مستدال في ذلك باملؤشرات الرسمية التي قدمتها الحكومة على غرار نسبة التضخم،  –حد تعبيره  –مأمورية صعبة على 

 .في املائة 4.5املستقرة في الحدود املتوقعة واملقدرة بـ
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رة  بسجالت تجارية وشهادات توطين بنكية مزوا

 )الشروق اونالين( !ت وهميةمليارا نحو أوروبا باسم شركا 18تهراب ” مافيا الدوفيز“

تفصل، خالل أيام، محكمة الجنايات االبتدائية بالدار البيضاء في العاصمة في ملف قضايئي، يخص عصابة إجرامية 

خطيرة احترفت التهريب والتزوير، وأسست إدارة موازية وشركات وهمية، الهدف منها ضخ مبالغ مالية ضخمة في بنوك 

 .لأللبسة النسائية وأغراض خاصة بالديكورات املنزلية أوروبية تحت غطاء االستيراد

سنة، ويتعلق األمر  46و 40فيفري املقبل ألقوال ثالثة متورطين، تراوحت أعمارهم بين  11وستستمع املحكمة بتاريخ 

، موجود تحت الرقابة القضائية، شكلوا ”م، م”موقوفين بسجن الحراش، وآخر يدعى” س، ب”و” ب، ج“بكل من 

مليار سنتيم بطرق احتيالية، خالل عمليات  18عصابة لتهريب العملة نحو الخارج وتمكنوا من تحويل مبلغ  جميعهم

 .التوطين البنكي واستعمال سجالت تجارية مزورة

، فقد انطلقت التحريات في القضية من تقرير تلقته مصالح أمن والية ”الشروق“وحسب املعلومات التي تحوزها 

ات خطيرة أعده بنك الجزائر، تضمن وجود معامالت تجارية مشبوهة باسم شركتين، تمثلت في الجزائر، يخص تجاوز 

 10و 8استيراد بضايئع وسلع من دولة أوروبية، منها ألبسة وأغراض ديكور، حيث حولت كل شركة مبلغا تراوح بين 

م أن التعامالت البنكية ت ماليير سنتيم، كما أشار التقرير إلى أن املتهمين حاولوا تسليم املبالغ املالية
ْ
تم فقط نقدا، رغ

بالصكوك، وهو ما استدعى فتح تحقيق من قبل بنك الجزائر الخارجي، والقرض الشعبي الوطني اللذين تأسسا كأطراف 

 .مدنية، كونهما ضحايا في القضية بعد فتح حسابات مجهولة أثناء تحويل األموال وإحالة امللف للعدالة

نك، باشرت الفرقة االقتصادية ملصالح الدرك الوطني تحرياتها، وتوصلت إلى ثالثة أشخاص استغلوا واستنادا لتقرير الب

شركتين وهميتين تم باسمهما استخراج سجالت تجارية مزورة، بعد انتحالهم هويات أشخاص آخرين، لتجنب افتضاح 

والتالعب بشهادات التوطين عبر كل  أمرهم، حيث استطاعوا من خاللها تمرير مبالغ ضخمة في إطار صفقات تجارية،

 .من بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي

وعلى أساس نتائج التحري أحيل املتهمان للمحاكمة، كما تأسس الديوان الوطني للسجل التجاري رفقة والية الجزائر 

 .أطرافا مدنية، في انتظار تفاصيل أكثر خالل استجواب املتهمين باملحاكمة

 

 )الخبر أونالين(تقوض مناخ األعمال في الجزائر خمسة مخاطر 

اعتبر تقرير صادر عن منتدى االقتصاد العالمي أن مخاطر عدة تواجه الدول ومحيط األعمال ومناخ االستثمار، وصنفت 

الهيئة الجزائر ضمن البلدان التي تواجه العديد من املخاطر والشكوك التي تقوض هذا املحيط بالنسبة للمستثمرين 

 حتملين، وحددت خمسة مخاطر تواجه مناخ األعمال واالستثمار في الجزائر .امل

مخاطر وشكوك تعيق  10"، أن هناك 2018أشار التقرير الدولي الذي حمل عنوان "املخاطر اإلقليمية للقيام باألعمال 

ارة الوطنية، وصدمة مناخ األعمال واالستثمار، هي البطالة أو نقص فرص العمالة والتوظيف وفشل الحكومة واإلد

أسعار الطاقة، إضافة إلى األزمات املالية وعدم االستقرار االجتماعي العميق واالختالالت والنقائص املسجلة في املنظومة 

املالية واملصرفية، إلى جانب الهجمات السيبرانية التي تكشف عن ضعف وهشاشة األنظمة املعلوماتية والرقمية 

ى التحتية والهياكل القاعدية، وفشل اإلدارات والتسيير على املستوى الجهوي واإلقليمي، وأخيرا واالختالالت في مجال البن

 العامل األمني واإلرهابي.
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وتشكل البطالة وسوء التوظيف أحد أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول، تليها فشل الحكومة والتسيير وإدارة 

لى أن الجزائر تواجه عددا من التحديات، بداية بمؤشرات عدم االستقرار الشؤون العامة، وأكد التقرير الدولي ع

 االجتماعي، وفشل الحكومة والتسيير.

ل أيضا تحديا، بالنظر إلى ارتباط عائدات البالد باملحروقات. 
ّ
كما أن تبعات الصدمة املتعلقة بتقلبات أسعار الطاقة تشك

ثر على مناخ األعمال واالستثمار في الجزائر، ويأتي الفشل في اإلدارة وعّدد التقرير املخاطر الخمسة التي يمكن أن تؤ 

والحوكمة والتسيير في مقدمة التحديات الخاصة بالجزائر، تليها انعكاسات تقلبات وصدمات أسعار الطاقة، ثم قصور 

ر إلى ما إقليمية، بالنظ وفشل املنظومة املالية واملصرفية، ثم تحديات العامل األمني التي ينظر إليه على أساس ظاهرة

 تعرفه املنطقة من مخاطر عدم استقرار، وأخيرا القضايا املتصلة بالغذاء واألمن الغذايئي.

والحظ التقرير أن العالم يعرف تشابكا أكبر، وهو ما يزيد من التداعيات السلبية في مجال مناخ األعمال واالستثمار، 

رؤية، وكل عدم استقرار وتغيرات متواصلة تنفر املستثمرين وتقوض  خاصة وأن الرأسمال بحاجة إلى استقرار ووضوح

 استقطاب املتعاملين.

وتبقى تقلبات املحروقات والطاقة وتبعاتها من التحديات التي تعانيها العديد من البلدان منها الجزائر، التي تقلص 

والنصف  2017أن ارتفع سعر النفط في  نفقاتها العمومية التي تشكل أحد محركات النمو، وعامل دعم للجباية. وبعد

دوالرا للبرميل، وهو ما أضر  52-50، عاد للتراجع في النصف الثاني من السنة، ليصل إلى معدل 2018األول من 

 بالتوازنات املالية وكشف عن هشاشتها.

دوالرات يساهم في نمو  10إلى أن نمو سعر النفط بمعدل  -استنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي  -وأشار التقرير 

اإليرادات الخاصة باملوازنة بثالث نقاط في الناتج املحلي الخام، والعكس أيضا صحيح. لذا، فإن توقعات النمو في الجزائر 

في املائة في تقديرات الهيئات الدولية املتخصصة، بينما يشير الخبراء إلى حاجة الجزائر إلى معدالت نمو  2ال تتعدى 

 في املائة لضمان تحقيق نقلة فعلية. 10و 7ين تتراوح ما ب

ويأتي التقرير ليؤكد تقدير منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية، التراجع املحسوس في االستثمارات األجنبية املباشرة 

اعتماد ، رغم 2017مليار دوالر في  1.2باتجاه الجزائر، التي ترتبط أساسا بقطاع املحروقات والطاقة، حيث تدنت إلى 

 قانون استثمار يمنح عددا من التحفيزات.
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 )واج( 2018ارتفاع رقم أعمال القطاع خالل األشهر التسعة األولى من سنة  تأمينات:

,  2018مليار دينار خالل األشهر التسعة األولى من سنة  105ر4  حققت السوق الوطنية للتأمينات رقم أعمال يقدر ب

املجلس الوطني   في املائة , حسبما أفاد به 3, بارتفاع بلغ  2017ينار خالل نفس الفترة من سنة د  مليار 102ر3مقابل 

 للتأمينات.

مليار دج خالل نفس الفترة من  90ر4  مليار دج مقابل 94هيمنت التأمينات على األضرار على رقم االعمال االجمالي بـ 

 في املائة(. 4)+ 2017

 في املائة(. 13ر1-مليار دج ) 10  مليار دج مقابل 8ر7على األشخاص انخفاضا, أين بلغ  وباملقابل , سجلت التأمينات

مليار دج ما بين  52بأزيد من   االكبر  وحسب فروع التأمينات على األضرار , يبقى رقم أعمال التأمين على السيارات هو

 في املائة(. 5ر1)+ 2017 مليار دج خالل نفس الفترة من  49ر51مقابل  2018يناير ونهاية سبتمبر 

 التأمين على املخاطر.  في املائة من اجمالي حجم 55ر4ويحوز فرع التأمين على السيارات على ما نسبته 

 

مليار دج,  34ر1مليار دج مقابل  35  وبالنسبة لفرع الحوادث واملخاطر املختلفة , فقد تم تحقيق رقم أعمال بأزيد من

 املقارنة.  بين فترتي في املائة ما 2ر7بارتفاع بلغ 

اجمالي حجم فرع التامين ضد الحوادث   في املائة من 11ر3وفيما يتعلق بالتأمين ضد أثار الكوارث الطبيعية, فقد بلغت 

مليار دج بسبب  3ر9في املائة وبرقم أعمال يبلغ 111  األعمال بأكثر من  واملخاطر املختلفة , و ساهم في نمو رقم

 الرسوم.  ارتفاع

 املائة(.  في 5ر3مليار دج )+ 3ر5ا يتعلق بفرع النقل , فقد ارتفع رقم االعمال الى وفيم

في املائة مسجال زيادة ب   70ر6وسجل طاع النقل البحري أداء جيدا والذي هيمن على قطاع النقل بحصة تقدر ب 

باملائة من رقم اعمال   26قارب ال في املائة وحاز على حصة ت  2في املائة متبوع بالنقل البري الذي عرف زيادة ب  7ر1

 فرع النقل.

مليون  118, ليستقر عند 2017الفترة من   في املائة مقارنة بنفس 13ر1النقل الجوي, فقد تراجع ب   وفيما يتعلق بفرع

 دج.

اله في املائة في حجم رقم أعم  6ر8وينطبق الش يء نفسه على فرع النقل بالسكك الحديدية الذي شهد انخفاضا بنسبة 

 مليون دينار. 6ر2ي الذي بلغ 

املائة( بسبب االنخفاض في اإلنتاج الحيواني   في 7-وبالنسبة لفرع التأمين الفالحيي استمر رقم األعمال في االنخفاض )

 في املائة(. 13ر3-املسؤولية املدنية للفالحين )  في املائة ( وقطاعات 17ر4-)

في املائةي  56ر6الفالحة نموا بنسبة   ائق والحوادث املختلفة في مجالومن ناح?ة أخرى ي سجل فرع الـمين ضد الحر 

 في املائة. 0ر7بنسبة   رقم أعمال االنتاج النباتي  في ح?ن ارتفع

مليار دج الناتجة  1ر58  اعمال قدره  برقم  في املائة 7ر6وفيما يتعلق بفرع التأمين على القروض ي فقد ارتفع بنسبة 

( واإلفالس العام % 50املائة(ي القروض املوجهة لنشاطات التصدير )+   في 55ر6هالكية" )+ عن فرع "القروض االست

 7ر6مسجال انخفاضا ب   في املائة من اجمالي رقم عمال هذا الفرع , 47ر5الرهن العقاري   )% كما سجل فرع 20ر3)+ 

 في املائة بسبب االنخفاض في القروض العقارية املمنوحة من قبل البنوك.

 == استمرار هيمنة املؤسسات العمومية على سوق التأمينات ==
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حجم رقم االعمال االجمالي   باملائة من 72,5و بخصوص حصص السوق, استحوذت املؤسسات الوطنية للتأمينات على  

ات الخاصة باملائة من السوق( للمؤسس 25مليار دينار ) 23,6مقابل   مليار دينار, 68,1لقطاع التأمينات ما يمثل مبلغ 

 باملائة(. 2,4دينار بالنسبة للشركات املختلطة )  مليار 2,29و 

باملائة من حجم رقم االعمال   32,1في رفع رقم اعمال املؤسسات الخاصة )  و يالحظ أن فرع السيارات قد ساهم

 االجمالي لهذا النوع من التأمينات(.

 .2018سبتمبر  30مليار دينار الى   42األضرار فقد بلغت  اما فيما يخص التعويضات املدفوعة في مجال التأمين على

مليار دينار  39,33دينار مقابل   مليار 41,5و بخصوص حجم التصريحات باألضرار املسجلة لدى شركات التامين فبلغت 

 باملائة(. 5,5)+  2017خالل نفس الفترة من 

 باملائة(. 10مليار دج )+  74,8يار دج مقابل مل 82,3أما مخزون حجم األضرار التي تنتظر التسوية فقد بلغ 

مليار  10مليار دينار مقابل  8,7بلغ   باملائة حيث 13,1من جهة اخرى, تراجع حجم رقم أعمال التأمين على االشخاص بـ 

 دينار.

غاية نهاية  مليون عقد مسجل الى 2,6  باملائة من 19,1و تراجع عدد العقود املسجلة في مجال التامين على االشخاص بـ 

 .2017نهاية سبتمبر   مليون عقد الى غاية 3,2مقابل  2018سبتمبر 

 باملائة. 13,5  بارتفاع قدره  مليار دج 24من جهة اخرى, بلغ رقم اعمال نشاط إعادة التأمين 

 .2017مقارنة بنفس الفترة من   باملائة 10,5بارتفاع   مليار دج 21,3القضايا الوطنية   و بلغ رقم أعمال

مليار دينار  6,9مليار دينار, منها  8,6  بتعويض مبلغ 2018سبتمبر  30و قامت الشركة الوطنية إلعادة التأمين الى غاية 

 باملائة. 19,8مليار دينار مخصصة للقضايا الدولية, اي  1,7باملائة, و   80,2بالنسبة للقضايا الوطنية, ما يمثل 

مليار دج الى غاية نهاية  30حجمه الى   عادة التامين املتبقية للدفع فقد ارتفعأما بالنسبة ملخزون االضرار في شعبة ا

 مليار دج للقضايا الدولية. 3ر8للقضايا الوطنية و   مليار دج 26,1, منها  2018سبتمبر 

 2,3    مليار دينار, بإرتفاع   138الى رقم اعمال يفوق   بلوغ 2018و توقع املجلس الوطني للتأمينات بخصوص سنة 

 .2017باملائة مقارنة بت 

اما التأمين عن االشخاص فمن   2018مليار دج الى نهاية  127  التأمين األضرار نحو  و من املرتقب ان يصل حجم

 مليار دج. 11,2أن يبلغ   املتوقع

 2018مليار دج من أرباب العمل املخالفين خالل سنة  1.5تأمينات: تحصيل إجباري ملا يقارب 

 )واج(العاصمة  بالجزائر 

مليار دج  1ر 5تمكنت وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء من تحصيل مبلغ قارب 

رب عمل تخلفوا عن  4100وذلك في إطار " التحصيل اإلجباري " ملستحقات الصندوق لدى أزيد من   2018خالل سنة 

والتصريح بعمالهم، حسبما أفاد به اليوم اإلثنين مدير ذات الوكالة الوالئية تسوية وضعيتهم في مجال دفع االشتراكات 

 السيد محفوظ إدريس .

وأوضح السيد إدريس في ندوة صحفية بمناسبة الحملة التحسيسية حول التصريح السنوي لألجور واألجراء لفائدة 

وذلك بعد توجيه إعذارات ألزيد   2018سنة مليون دج خالل  448مليار دج و  1أرباب العمل أنه تم تحصيل ما يقدر ب

رب عمل )ينشطون في القطاعين الخاص والعام( تأخروا عن تسديد اشتراكاتهم وتسوية وضعيتهم في مجال  4100من 

دفع االشتراكات والتصريح بعمالهم حيث تمت مباشرة إجراءات التحصيل اإلجباري بتسوية ودية مللفاتهم. وشدد على 

امتثال هؤالء في غضون نهاية شهر يناير الجاري سيتم تطبيق عقوبات صارمة طبقا للقانون املتعلق أنه في حال عدم 

 . 2008الصادر في فيفري  08/08باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي سيما قانون 
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ر وهو ما يمثل أجي 500مليون و  1رب عمل مقابل تسجيل  35.594وذكر املسؤول أن وكالة والية الجزائر تسجل انتساب 

رب عمل يقوم بصفة منتظمة بتسديد  31.955باملائة من العمال املؤمنين على املستوى الوطني مبرزا أن  10أكثر من 

قاموا بالتصريح الكاذب والتحايل أو عدم االستجابة  4100اشتراكاته في حين بلغ عدد ٍأرباب العمل املخالفين أزيد من 

 مل األجانب يتم التعامل معهم بنفس االجراءات .لإلعذارات. وابرز أن أرباب الع

 15باملائة مقابل  85وذكر السيد إدريس أن نسبة التصريحات بالعمال في والية الجزائر من طرف أرباب العمل بلغت 

ندوق صتضمنتها استراتيجية املديرية العامة لل  باملائة خالفت اإلجراء . ويعود ذلك حسبه إلى التسهيالت واإلجراءات التي

لتسهيل عملية دفع االشتراكات في  www.cnas.dzالوطني للتأمينات االجتماعية من خالل تخصيص بوابة إلكترونية 

أيام أين تم في أكتوبر املنصرم  7سا على مدار  24/24ظروف جيدة وفعالة ألرباب العمل تفاديا للطوابير وذلك طيلة 

إلى  2018فيما ارتفعت خالل فترة كل نهاية األسبوع )الجمعة ( سنة تسوية وضعية للعمال .  27.000  تسجيل أزيد من

 تصريح عن طريق البوابة اإللكترونية . 1800

من جهة أخرى أشار املصدر الى أن وكالة الجزائر ال تعاني من عجز في امليزانية وأن تحصيالت وكالة والية الجزائر للصندوق 

دوق الوطني للتأمينات االجتماعية كما تساهم بنسبة كبيرة في تمويل باملائة من مداخيل الصن 25تؤمن ما يقدر ب

 الصندوق الوطني للتقاعد .

وبعد أن تحدثت عن أهم املزايا و التحفيزات املمنوحة من طرف الوكالة لفائدة منتسبيها السيما من خالل جدولة 

ديسمبر املنصرم بلغ عدد  31ح بأنه إلى غاية تسديد ديونهم الخاصة باالشتراكات السابقة حسب إمكاناتهم املالية، أوض

مليون مؤمن بصفة مباشرة و أزيد من  1ر5مليون منتسب يتم التكفل به منها قرابة  3املنتسبين لوكالة املحلية تسجل 

 من ذوي الحقوق . 1ر5

تساب والترقيم و دعا ذات املسؤول ارباب العمل الذين يشغلون عمال اجانب التصريح بهم من خالل إيداع ملف االن

في اآلجال املحددة و الذي يتضمن وثيقة التصريح باالنتساب ونسخة من جواز سفر وكذا وثيقة سارية تثبت إمكانية 

مزاولة نشاط بالجزائر صادرة عن مديرية التشغيل والعمل على تسوية وضعيتهم في مجال الضمان االجتماعي حتى 

 . يستفيد هؤالء شانهم شأن العمال الجزائريين

و أضاف أن الحملة التحسيسية حول التصريح السنوي لألجور واألجراء" لفائدة أرباب العمل وأهمية التصريح من أجل 

بمقر الوكالة بساحة الشهداء وكذا  2019يناير  31الحصول على حقوقهم في مجال التغطية اإلجتماعية تستمر إلى غاية 

ديدوش مراد  90راش و بشارع سويداني عبد الكريم ببلكور و مركز مراكز الدفع التي تقع بكل من سيدي عقبة الح 3

 وذلك إليداع ملفات التصريح باألجور.
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 تعاون وشراكة

 
 

 تجارة 
 طلبت نقل الشحنات على مرتين

 )الشروق اونالين(ألف طن من القمح  50الجزائر تطرح مناقصة لشراء 

ي للحبوب في الجزائر طرح مناقصة عاملية لشراء كمية من قمح الطحين قال تجار أوروبيون، اإلثنين، إن الديوان املنه

 .يمكن توريدها من أي منشأ

ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري كميات أكبر بكثير من الكميات االسمية  50وطلبت املناقصة كمية اسمية قدرها 

 .”رويترز“التي تطلبها في مناقصاتها، حسب 

العروض في املناقصة هو الثامن من جانفي، على أن تظل العروض سارية حتى التاسع من الشهر  واملوعد النهايئي لتقديم

 .نفسه

فيفري، والثانية بين األول والخامس عشر من مارس.  28و 16وتطلب املناقصة شحن القمح على فترتين، أوالهما بين 

الفترة بين األول والخامس عشر من فيفري، ويمكن تحميل القمح املستورد من مناش ئ أمريكا الجنوبية قبل ذلك في 

 .من الشهر ذاته 28و 16وبين 

 .ألف طن 50ألف طن بعدما طلب  600نوفمبر، اشترى ديوان الحبوب نحو  27وفي مناقصة القمح السابقة يوم 

جودة ال وقالت غرفة صناعة القمح األرجنتينية، الجمعة، إن الجزائر رفضت شحنة قمح من األرجنتين لم تف بمعايير 

 .املتعاقد عليها

 

 

 
 )واج(النمو خارج املحروقات: املؤسسات الجزائرية قادرة على رفع التحدي 

اكد وزير املالية عبد الرحمن راوية يوم االثنين بالجزائر العاصمة ان املؤسسات الجزائرية قادرة على رفع تحدي النمو 

 و الخارجي من خالل استهداف اكبر لألسواق الخارجية.االقتصادي خارج املحروقات سواء على املستوى الداخلي ا

و اثرها على املؤسسة بادرت  2019و اوضح السيد راوية خالل مشاركته في يوم اعالمي حول احكام قانون املالية 

 بتنظيمه الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ان هذا القانون يندرج في اطار مسار مالي يهدف الى ترشيد النفقات و 

 خارج مجال املحروقات. % 3ر2تعزيز مداخيل امليزانية باستهداف نمو بنسبة 

و اضاف الوزير ان "مؤسساتنا ستعرف كيف ترفع التحدي على مستوى السوق املحلية و كذا السوق الخارجية من 

 خالل السعي للحصول على حصص جديدة في السوق الدولية".

مليار دج لالستثمار في املنشآت  30000سنة اكثر من  15الذي خصص في ظرف كما اشار الى ان الجهد املالي املتزايد 

 القاعدية يوفر اليوم دعامة هيكلية تساعد على االنتاج و تقلص من الفوارق الجهوية.

 كما اكد من جانب اخر بان االقتصاد الجزائري و على الرغم من الظرف املالي الصعب "ما زال يحافظ على صالبته".
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الصناعة محمد العيد بن عمر عن ارتياحه ألحكام القانون سيما   اعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و من جانبه

 تلك التي تشجع االنتاج املحلي و التصدير معبرا عن عزم الصناعيين على رفع تحديات تنمية البالد.

الى التمويل غير التقليدي من اجل  و اعرب السيد بن عمر من جانب اخر عن دعم خيار الحكومة املتمثل في اللجوء

تغطية ميزانيتها معبرا عن انشغاله بخصوص انخفاض قيمة الدينار و قيمة التحويالت االجتماعية التي اعتبرها جد 

 مرتفعة.

ودعا في هذا الصدد الحكومة الى عدم التوان في استهداف الدعم كما دعا الى تبني نظام "اكثر شجاعة" ملكافحة السوق 

 زية.املوا

اما مدير التشريع و التنظيم الجبايئي باملديرية العامة للضرائب كمال تواتي فقد قدم توضيحات للمتعاملين املشاركين 

 .2019حول االحكام الجبائية لقون املالية 

فة او تتعلق هذه االجراءات بتبني نظام القانون العام بالنسبة للمؤسسات االجنبية و مطابقة الرسم على القيمة املض

من املبالغ التي يقدمها دافعوا الضرائب باستعمال ارضية  % 5مع الضريبة على النشاط املنهي و االقتصاد في املصدر ل

الكترونية دون ان يكونوا مسجلين في السجل التجاري فضال عن تبسيط اجراءات النزاع و تصنيف اجراء التحقق من 

 املطابقة.

 لوجيا املعلومات للمديرية العامة للضرائب===سنة التعميم املكثف لتكنو  2019=== 

ال يتضمن اي ضريبة جديدة معلنا ان  2019من جانبه ذكر املدير العام للضرائب مصطفى زيكارة بان قانون املالية  

 مديريته كانت على وشك االنتهاء من مسار تعميم تكنولوجيا االعالم االلي.

 ملكثف لإلعالم االلي على مستوى املديرية العامة للضرائب".ستكون عاما للتعميم ا 2019و اكد بان "سنة 

مركزا للضرائب مربوطة حاليا بنظام االعالم االلي الخاص باإلدارة و الذي اطلق عليه اسم "جبايتيك"  22كما اوضح ان 

 في انتظار توسيع االرضية الرقمية لتضم خمسين مركزا على املدى القصير.

م و االنظمة الجمركية باملديرية العامة للجمارك ابراهيم عبالو فقد قدم اهم االجراءات اما مدير التشريع و التنظي

 سيما تلك املتعلقة بترقية الصادرات. 2019الجمركية املتضمنة في قانون املالية 

حت بو يتعلق االمر خاصة بتخصيص الرواق االخضر لصادرات الخضر و الفواكه و منتجات اخرى قابلة للتلف و التي اص

تصاريحها تسلم في يوم واحد و الترخيص بتصدير املنتجات املحلية و التي ال تستفيد من اي دعم قبلي و انشاء هياكل 

و فضاءات مخصصة للتصدير و التخفيف من مراقبة السلع االخرى و كذا انشاء "فرقة للتصدير" مكلفة خاصة 

 بمراقبة السلع املوجهة للتصدير.

فقد اكد ذات املسؤول ان  2012ون االساس ي للمتعامل االقتصادي املعتمد الذي صدر في و في معرض تطرقه للقان

 متعامال. 436عدد املتعاملين االقتصاديين املعتمدين بلغ حتى اليوم 

كما ادرج القانون, اجراءات تشجيعية لإلنتاج املحلي مثل تطبيق نسبة مخفضة للرسم على القيمة املضافة بالنسبة 

( من اجل تحديد مجموعات 8541ر 40ستيكي املوجه للقطاع الفالحي و اعادة هيكلة بند تعريفي فرعي )للفيلم البال 

قطع الغيار الضرورية املسماة "س ي كا دي" الخاصة بخاليا االلواح الشمسية و تزويدها بنسبة مخفضة من الحقوق 

 اشئة.الجمركية و الرسم على القيمة املضافة من اجل تشجيع هذه الصناعة الن

كما اعفى القانون من الحقوق و الرسوم, نشاطات التصدير و الشراء و التصليح التي تقوم بها شركات النقل الجوي 

 للمسافرين و الشحن ذات القانون الجزائري و كذا فروعها املوجهة للطائرات اثناء استغاللها.

دوالر للبرميل الواحد و نسبة  50راهن على سعر بترول بي 2019للتذكير ان تأطير االقتصاد الكلي املتعلق بالسنة املالية 

 6508اما على الصعيد املالي فان القانون يتوقع تحقيق مداخيل تقدر ب % 4ر5و نسبة تصخم ال تتعدى  % 2ر6نمو ب
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 مليار دج من الجباية البترولية اما نفقات 2714من بينها  2018مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بتلك املسجلة في 

 .2018مليار دج مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بتلك املسجلة في سنة  8557امليزانية فتقدر ب

 

 

 

 

 يقظة إعالمية
 أول اضطراب جوي لشهر جانفي يبدد مخاوف الفالحين

 )واج(أمطار وثلوج على أغلب الواليات ابتداء من األربعاء 

من األربعاء، بقدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية، محمال ترتقب مصالح األرصاد الجوية، تغيرا نوعيا للطقس ابتداء 

بأمطار وثلوج على املرتفعات الوسطى والشرقية التي يزيد علوها عن األلف متر، لتزاد الوضعية ابتداء من ليلة الخميس 

 .إلى الجمعة مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة في أجواء مناخية شتوية بامتياز

خرائط الرقمية، فإن االضطراب القادم من أوروبا سيكون نشيط الفعالية، من شأنه أن وحسب آخر التجديدات لل

يشمل املناطق الشرقية للوطن يوم األربعاء قبل أن يزحف تدريجيا إلى املناطق الوسطى، وسيكون محمال بأمطار على 

تمرار يزيد علوها عن األلف متر مع اسأن تتبعه ثلوج على املرتفعات الشرقية، ثم الوسطى ليلة الخميس إلى الجمعة التي 

 .تراجع درجات الحرارة التي تصل إلى ما دون الصفر على املدن الداخلية

االضطراب الجوي الجديد، والذي سيكون محمال بأمطار معتبرة، سيخص أوال الواليات الشرقية بدءا من جيجل، 

الشرقية األخرى، على أن يصل إلى الواليات الوسطى  بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس وغيرها من الواليات

 .ليلة الخميس إلى الجمعة في انتظار أن يصل إلى الواليات الغربية.. وهللا اعلم

ويعّد هذا االضطراب األول منذ حلول فصل الشتاء الذي ينتظر منح كميات معتبرة من األمطار، وسيبدد معه مخاوف 

 .ة تفيد أن شهر جانفي سيكون جافاالفالحين بعد ما كانت أخبار أولي

 

 


