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 االفتتاحية
 )واج( مليار دج سنويا 40حجم النفايات املختلفة عبر الوطن تمثل قيمة تجارية تضاهي أل 

يرة البيئة و الطاقات املتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، يوم األحد ببومرداس عن أ  الحجم الكبنر لليفايات كشفت وز 

مليار دج سيويا إال أ  وتنرة رسكلتها تبقى  40املنزلية و ما شابهها عبر كل الوطن تمثل قيمة تجارية كبنرة تضاهي أل 

 ضعيفة جدا .

على هامش إفتتاح اللقاء الجهوي لواليات الوسط الشرقي للبالد حول  وأوضحت السيدة زرواطي في ندوة صحفية

مليار دج سيويا تبقى  40االقتصاد التدويري أ  "وتنرة رسكلة اليفايات بالجزائر التي تمثل قيمة تجارية كبنرة تضاهي أل 

 ابهها سيويا" .مليو  طن من اليفايات املنزلية و ما ش 34ضعيفة جدا باملقارنة مع حجمها الذي يصل إلى 

و ذكرت الوزيرة بأ  العمل جار في هذا اإلطار على تطوير االقتصاد التدويري بوصفه أحد املفعالت األساسية للتيمية 

املستدامة و االقتصاد األخضر و من خالل هذه الجلسات سيتمكن القطاع مستقبال من تحديد "الرؤية االقتصادية" و 

ميصب عمل  100.000) اليفايات( الذي بإمكانه توفنر ما يزيد عن "اإلستراتيجية "الكفيلة باستغالل هذا املخزو  

 مباشر بن  مباشر و غنر مباشر .

و صرحت السيدة زرواطي أ  دائرتها الوزارية تولي أهمية كبنرة ملوضوع االقتصاد التدويري ملا يقدمه من مزايا في 

 ترقية اإلنتاج و االستهالك املستدامن  .الحفاظ على البيئة و تيمية الثروة و خلق مياصب شغل باإلضافة إلي 

لوضع أسس االقتصاد التدويري في البالد عن طريق مياقشة مختلف  -تقول الوزيرة-"نحن مدعوو  في هذا الصدد 

محاوره من الجانب القانوني و املؤسساتي و كذا األليات التي تساهم في وضع حنز التيفيذ نظام متن  اقتصاديا و محدود 

 التأنثنرات السلبية على البيئة".من حيث 

وأكدت في هذا املجال أنه لن يتم إدخار أي جهد إلستغالل هذه اإلمكانيات ذات القيمة االقتصادية العالية عن طريق 

تغينر أنظمة التسينر الحالية التي أصبحت ال تتوافق مع متطلبات املرحلة الراهية حيث تم في هذا اإلطار التوقيع على 

او  بن  الوكالة الوطيية لليفايات التابعة لقطاعها ووزارة الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية إتفاقية تع

 بمياسبة اليوم الوطني للبلدية .

و تهدف هذه اإلتفاقية إلى مرافقة الجماعات املحلية في التسينر املدمج لليفايات و التدقيق و الترشيد في تسينر مراكز 

املتعلق بتسينر  19- 01ني و إنجاز مخططات تسينر اليفايات على مستوى البلديات و إعادة اليظر في القانو  الردم التق

اليفايات و مراقبتها و إزالتها و تكييف تسينر املؤسسات بما يتوافق مع املتطلبات االقتصادية و االجتماعية و البيئية 

 الجديدة .

تتواصل على مدار يومن  بكلية الحقوق ببودواو )غربا( و تحمل شعار "من و تضمن حفل افتتاح هذه الفعالية التي 

إقتصاد خطي ... إلى اقتصاد تدويري " بحضور إطارات من مختلف القطاعات و ميتخبن  و خبراء و باحثن  و فيين  و 

ثلي مختلف الهيئات والية ، إلقاء عدد من الكلمات من طرف مم 18ممثلي املؤسسات االقتصادية و املجتمع املدني من 

 و امليظمات املشاركة إلى جانب محاضرات تقيية متخصصة في املجال .

و تم تشكيل من خالل أشغال هذا اللقاء الجهوي تسعة ورشات موضوعاتية تضم إطارات و خبراء ممثلن  عن مختلف 

 طار التيظيمي و املؤسساتي القانوني و البنية التحتيةالقطاعات و الهيئات املشاركة تياقش مواضيع تتعلق أهمها باإل 

الضرورية و الالزمة إلعادة الرسكلة و التثمن  و موضوع الحكامة و جاذبية االستثمار و خلق املؤسسات الياشئة و 

 الشراكة بن  القطاع الخاص و العام .
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روع اضيع أخرى تتعلق بترويج الشعب و الفكما تياقش هذه الورشات التي تختتم بتوصيات ترفع إلى الجهات الوصية مو 

الجديدة للتثمن  و تطوير املؤسسات الصغنرة و الجوانب االقتصادية و املالية و دور الضريبة اإليكولوجية و االتصال و 

 التحسيس و املجتمع املدني إلى جانب رهانات االقتصاد الدائري على املستوى املحلي.

 )واج(  انطالق اشغال الجلسات الوطنية للسياحة يوم االثنين بقصر األمم

لها بالجزائر العاصمة يتم خالتيطلق اشغال الجلسات الوطيية للسياحة يوم غد االنثين  بقصر األمم بيادي الصيوبر 

 تيفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ومياقشة العديد من املحاور لتحقيق التيمية السياحية.  تقييم مدى

وتهدف هذه الجلسات التي تيظمها وزارة السياحة والصياعة التقليدية بالتنسيق مع الوكالة الوطيية للتيمية السياحية 

مدى يومن ، الى وضع خارطة الطريق لتيفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة   لرئيس الجمهورية، على تحت الرعاية السامية

والفاعلن  الخواص   عن طرق فتح املجال لليقاش وتبادل وجهات اليظر بن  املشاركن  2030السياحية آلفاق 

 وتثمن  وجهة الجزائر السياحية و  والجامعين  والخبراء واملهيين  من اجل التمكن من تعزيز اقتصاد بديل للمحروقات

 والتاريخي والثقافي والديني الذي تزخر به البالد.  ترقية التراث الطبيعي

مشارك، نهاية املرحلة األولى للمخطط التوجيهي للتهيئة  1000وستحدد هذه الجلسات التي ستعرف حضور حوالي 

ذات األولوية كدعم االستثمار وتهيئة الفيادق العمومية والتي تم خاللها في انطالق املشاريع  2015 - 2008السياحية 

   وتعزيز التكوين.

وسيشرف على افتتاح أشغال هذه الجلسات وزير السياحة الصياعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ليتم بعدها 

مم ل برنامج اال تقديم عرض آخر من قبل السيد بوليوا ريمي ممث  عرض شريط عن اإلنجازات الكبرى للقطاع الى جانب

  يتعلق باللقاءات الجهوية.  قصنر  وكذا عرض شريط  املتحدة للتيمية

 2008من جهتهم، سيقدم الخبراء عرضا يتعلق بتقييم تيفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للفترة املمتدة ما بن  

 الوجهات على مستوى الجماعات املحلية".ديياميكية اإلقليم و تفعيل سياحة   "تيمية السياحة في الجزائر: 2018الى 

ومن املقرر أ  تيطلق أشغال الورشات األربع في الفترة املسائية حيث يتم خاللها التطرق إلى كيفية إنشاء وجهات 

جانب مياقشة موضوع "املياجميت السياحي" ورهانات وتحديات   مستدامة تيافسية وجذابة وحوكمة الوجهات، الى

 .2030آفاق   فيالتيمية السياحية 

ل هذه الورشات البحث عن سبل ترقية الوجهات السياحية من خالل اتخاذ اجراءات كفيلة بنياء كما سيتم من خال

السياحي وأهمية اشراك وكالت األسفار في التيمية السياحية و تسويق   وجهة سياحية دائمة وكيف يمكن تطوير العرض

دابنر يليق به وأهم الت  ض السياحي الذيالوجهات املعروفة والتعرف على املتطلبات الحقيقية للسائح الوطني والعر 

 الواجب اتباعها لضما  إرضاء املواطن املقيم.

ويتم ايضا التطرق الى االدوات التي يجب توفنرها لقياس درجة القابلية للسياحة لدى األقاليم وميتجات الجذب ذات 

نب الى جا  االيواء لكل سائح و ألي سياحة،تجهنزات اإليواء وما هو نوع   األولوية وهل يجب االستمرار في عملية انشاء

 التأكيد على إزالة العراقيل املتعلقة بالعقار السياحي .

وسنركز املشاركو  في الورشات على ضرورة تعزيز السياحة العالجية )الحموية، املعالجة بمياه البحر( ودعم الصياعة 

الجبال، الصحراء( وكذا السياحة الريفية، السياحة وسياحة املغامرات )  التقليدية والسياحة الثقافية والدينية

 التوزيع ومختلف الخدمات  الفالحية وسياحة األعمال واهم وسائل اليقل واإليواء اإلطعام وامليتجات املحلية وشبكات

ركزية في ماملتاحة للسكا  والزوار كاملستشفيات، الصيدليات واملتاجر، الى جانب ابراز أهمية اللجوء الى الحوكمة والال 

  القرار وتعميم الرقمية.  اتخاذ
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وقد سبقت هذه الجلسات الوطيية اربعة لقاءات جهوية نظمت على مستوى واليات ورقلة، قسيطيية، الجزائر العاصمة 

مشارك من اجل إتمام جمع املعلومات والبيانات بغية إنثراء  1200وتلمسا  وشكلت إطارا للتشاور جمعت أزيد من 

 ي.التقييم االول

توصية تم تياولها في نثالث ورشات عمل تطرقت أساسا الى اشكالية  3000وخرجت هذه اللقاءات بصياغة أزيد من 

البحث عن بياء وجهة سياحية جديدة ذات نوعية وجعل السياحة عامل تيمية وقيمة مضافة للوطن والصياعة 

لهيئات ا  طط التوجيهي للتهيئة السياحية ودور ابراز أهمية الديياميكيات الخمس للمخ  التقليدية في الجزائر وكذا

 املسؤولة على تسينر اإلقليم السياحي.

 وستخصص اشغال اليوم الثاني لهذه الجلسات لقراءة وعرض توصيات الورشات االربع.

  

 )النهار أونالين(!دينار 280بـ« اللوبيا»و دينار 150بـ« القرعة»دينار..و 140الطماطم بـ

 خالل أسبوع واحد فقط % 20عرفت زيادات تقدر بـ

 دج 300دج للكلغ الواحد والحمص بـ دييار 200والحار بـ  دييارا.. 70البصل بـ 

 .ظرف أسبوع واحد، في % 20و 15عرفت أسعار الخضر والفواكه والبقوليات ارتفاعا جيونيا، بمعدل تراوح بن  

دييار للكلغ، وارتفع سعر  200الحار  دييار للكلغ الواحد، وبلغ سعر الفلفل140حيث وصل سعر الطماطم إلى حدود 

 .دييار 200بـ دييار للكلغ والعدس 300الحمص ليصل إلى 

، في حال % 30بة ارتفاعا جيونيا، بنس ومن املتوقع أ  ترتفع أسعار الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب الجافة

 .آخر استمرت التقلبات الجوية ألكثر من أسبوع

 .، بجولة استطالعية إلى مختلف أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، وبعض محالت بيع املواد الغذائية«النهار»قامت 

 .وعاألسب أين وقفت على الزيادة املسجلة في أسعار الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب الجافة، خاصة خالل هذا

 .بعد أ  شهدت واليات الوطن تقلبات جوية وتساقط األمطار والثلوج

في حال استمرت  % 30، وقد تصل هذه الزيادات إلى معدل % 20حيث قدرت نسبة الزيادات في الخضر والفواكه بـ 

 .التساقطات

م واحد، حيث بلغ سعر الطماط أسبوع ، على ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه بصفة جيونية في ظرف«النهار»ووقفت 

 .دييار للكلغ الواحد 160حدود 

 60دييار للكلغ، بعد أ  كا  سعرها يقدر بـ 100دييارا و 80دييار، وتراوح سعر الجزر واللفت ما بن   120بعد أ  كا  

 .دييار للكلغ 140دييارا، وبلغ سعر السلطة 

دييارا فقط، فيما بلغ سعر  40بعد أ  كا   دييارا للكلغ، 70دييار، فيما وصل سعر البصل إلى  100بعد أ  كا  سعرها 

 .دييار 150« القرعة»الكيلوغرام الواحد من 

دييار للكلغ بعد أ  كا  في حدود  160دييار في األسبوع املاض ي، فيما بلغ سعر الفلفل الحلو  130بعد أ  كا  في حدود 

 .دييار 100

بعد  140سعر الكيلوغرام من البادنجا  إلى  دييار، ووصل 140كا  في حدود دييار للكلغ الواحد بعد أ   200والحار بـ

 .دييار 100أ  كا  سعره 

 .دييار 120دييار بعد أ  كا  في حدود  140عن غنره من الخضر، حيث بلغ « القرنو  »ولم يختلف كثنرا سعر 

 350بلغت أسعارا جيونية تتراوح ما بن   فقد« لوبيا ماجطو»دييار، أما  200« الجلبانة»وسعر الكيلوغرام الواحد من 

 .دييار للكلغ 500دييار و
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غنر موسمية، أما سعر البطاطا فقد استقر  وبرر بعض الباعة االرتفاع الجيوني في األسعار بأ  بعض الخضر والفواكه

 .دييارا للكلغ 50في حدود 

 .دييار للكلغ 280ارتفاعا قدر بحوالي « املاندرين كليمونتن »فيما سجل سعر 

دييار  350دييارا، أما املوز فقد استقر في حدود  80دييار، والليمو  بـ 180ووصل سعر الكيلوغرام الواحد للبرتقال 

 .للكلغ

 

 

 واج() لالقتصاد التدويري نهاية فبراير القادم بالجزائر العاصمة انعقاد الجلسات الوطنية األولى

أعليت وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، يوم األحد ببومرداس أ  الجلسات الوطيية األولى 

تصاد اق لالقتصاد التدويري ستعقد نهاية شهر فبراير املقبل بالجزائر العاصمة تحت شعار "من اقتصاد خطي إلى

 تدويري".

م الشرقي حول االقتصاد التدويري التي انطلقت اليو  -و صرحت الوزيرة في كلمتها االفتتاحية للجلسات الجهوية الوسط 

و تتواصل على مدار يومن  على مستوى كلية الحقوق ببودواو أ  "الجلسات الوطيية األولى لالقتصاد التدويري ستعقد 

فبراير  4و  3و تسبقها إتمام عقد الجلسات الجهوية املخصصة لواليات الجيوب يومي فبراير الداخل  26و  25يومي 

 القادم" .

جمع كل التوصيات التي تينثق عن هذه اللقاءات الجهوية  -إستيادا للوزيرة -و سيتم خالل هذه الجلسات الوطيية 

ها و إخضاعها ملياقشات معمقة و دقيقة من طرف الخبراء و الفيين  في املجال بغرض التحضنرية نثم القيام بدراست

الخروج بورقة طريق مضبوطة و في وقت زمني محدد لتجسيدها مباشرة في امليدا  و بالتالي املرور إلى أمور فعلية يمكن 

 للمواطن أ  يلمسها ميدانيا في أقرب اآلجال .

خصص لواليات الوسط الشرقي بحضور إطارات من مختلف القطاعات و ميتخبن  و  و يأتي هذا اللقاء الجهوي الذي

خبراء و باحثن  و فيين  و ممثلي املؤسسات االقتصادية و املجتمع املدني ، وفقا للوزيرة عقب الجلسات الجهوية ا ألولى 

مشاركا و توجت بصياغة  420التي انعقدت بوالية البليدة مؤخرا و خصصت لواليات وسط غرب البالد و التي ضمت 

 توصيات . 105

حيث سيتم إنثراء توصيات  -تضيف السيدة زرواطي -"و اليوم نواصل املسنرة من هذه املحطة الثانية ببومرداس 

والية من وسط شرق البالد باعتبار  18الجلسات الجهوية األولى عن طريق دمج عياصر جديدة تأخذ باالعتبار خصوصية 

 لنشاط الصياعي و التجاري . كما تتمنز بخصوصية مياخية و بيئية متيوعة.أنها مياطق كثيفة ا

و اعتبرت أ  هذه الجلسات الجهوية التحضنرية بمثابة مرحلة تشاركية تشاورية مهمة و لبية أساسية لكل التصورات 

طي ستساهم في تغينر سلبيات االقتصاد الخاالقتصادية و االجتماعية املستقبلية بخصوص االقتصاد التدويري حيث 

عن طريق اعتماد أساليب ترشيد االستهالك و ابتكار طرق جديدة لإلنتاج و تثمن  اليفايات و رسكلتها كيظام اقتصادي 

 متكامل و متياسق يساهم في رفع اليمو االقتصادي و يساعد على مكافحة التهديدات البيئية .

نموذج تيموي عالمي مبتكر يجمع بن  الوفاء بالتزام الحفاظ على البيئة من كل أشكال  و أضافت "إنيا نتكلم اليوم عن

التلوث و بن  أساليب رسكلة هذه اليفايات لجعلها مواد أولية يعاد إدخالها في سلسة التصنيع و بالتالي تخفيف أعباء 

 ع اإلستراتيجية الوطيية للبيئة و التيميةنفقات املواد األولية و لهذا أدرجت الجزائر االقتصاد التدويري ضمن مواضي

 املستدامة".
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 صافكس" تجتمع بأصحاب مصانع التركيب لضبط أجندة الصالون الدولي"

 )الشروق أونالين( وجدل حول إلزامية البيع بالصك”.. دي زاد“أيام تخفيضات في سيارات  10

 ع التركيب قريبا، لتحديد أجيدةالسيارات املعتمدين في الجزائر وأصحاب مصان تجتمع إدارة قصر املعارض مع وكالء

ماي املقبل بقصر املعارض  4أفريل و 24 املشاركة في صالو  السيارات املرتقب تيظيم فعالياته في الفترة املمتدة بن 

 االتفاق رسميا على عودة هذه التظاهرة االقتصادية والتي تعد األهم في برنامج الصيوبر البحري، وهذا بعد أ  تم

ما كانت العملية ستتم بالصكوك أو  نع لكل سية، وسيتم خالل االجتماع مياقشة طريقة البيع وإذاالوكالء واملصا

 .السماح بالتعامالت اليقدية

 إ  صالو  السيارات رسميا سيكو  في ، األحد،”الشروق”قال املدير العام لقصر املعارض الطيب زيتوني، في تصريح لـ

 أكد جميع الفاعلن  مشاركتهم في الصالو ، وباملقابل أعلن أنه سيتم االجتماع يثماي ح 4أفريل و 24الفترة املمتدة بن  

للبيع وبأسعار معقولة، إال أنه سيتم  أيام تخصص 10خالل األيام املقبلة لتحديد أجيدة الصالو  الذي سيمتد طيلة 

 ية للشراء أم ستفرض إلزاميةإدارة قصر املعارض ستسمح بالتعامالت اليقد أيضا تحديد طريقة البيع وإذا ما كانت

 .التعامل بالصك

الله صالو  السيارات، وسيتم مياقشة خ وحسب املتحدث، فإ  اللقاء الذي سيكو  بحضور كافة املعيين  باملشاركة في

والشراء غنرها من األمور املتعلقة بالتخفيضات، حيث ستكو  عودة الصالو   كافة التفاصيل املتعلقة بعملية البيع

 .2015والتي كانت آخرها طبعة سية  رة حصريا للمركبات املصيعة في الجزائر خالفا ملا شهدته الطبعات املاضيةامل هذه

عالمة للسيارات والشاحيات  40مشاركة  شهر ديسمبر املاض ي،” وست إيكسبو“وباملقابل، شهد صالو  السيارات بوهرا  

 أيام، وذلك في الطبعة الثامية عشرة لهذا الصالو  الذي 4مدى الجزائر، على  والحافالت الياشطة في مجال التركيب في

 بعد غياب صالو  السيارات الدولي تحول إلى الحدث األهم للياشطن  في مجال تركيب وتسويق السيارات في الجزائر،

 .الجزائريو  على تيظيمه كل شهر مارس بقصر املعارض للسية الثالثة على التوالي، والذي تعود

والفاعلن  في قطاع السيارات  اليات معرض السيارات بوهرا  طيلة أربعة أيام، بحضور أكبر املركبن وامتدت فع

، وكذلك ممثلي مصانع تركيب الشاحيات ”هيونداي”و“كيا ”و” سوفاك”و ”رونو“وامليكانيك في الجزائر على غرار 

ى الزبائن واملحترفن  وحت كبنر من املهيين أين تم استعراض أحدث مركباتهم، وشهدت التظاهرة تهافت عدد  والحافالت،

 .على هذا الصالو  

، إنثر تقليص االستنراد نثم 2015سية  هذا، وتشهد السيارات في السوق الجزائرية ارتفاعا حادا في األسعار بداية من

 خليها“عار ، تحت ش2018االرتفاع رغم حمالت املقاطعة التي شهدتها السوق سية  ، واستمر هذا2017وقفه رسميا سية 

سيارة، ولن تستقر األسعار إال إذا ما  في الوقت الذي يرى الخبراء أ  السوق الجزائرية بحاجة ليصف مليو  ” تصدي

 .تم بلوغ هذا املستوى من اإلنتاج

 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات
 

 لوظيف العموميالشروق" تكشف تفاصيل تعليمة املديرية العامة ل"

 )الشروق أونالين( هؤالء املوظفون واملتعاقدون معنيون باإلحالة على التقاعد
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 مارس آخر أجل للمصادقة على مخططات تسينر املوارد النشرية وتحديد املياصب 30

  ترسيم املترّبصن  بمجرد انتهاء فترة التجريب.. وتسوية ملفات الياجحن  في مسابقات التوظيف

تحمل رقم  جانفي الجاري  9العمومية واإلصالح اإلداري، في تعليمة لها صادرة بتاريخ  طالبت املديرية العامة للوظيفة

املوارد النشرية في املؤسسات واإلدارات العمومية  نسخة منها، كافة املسؤولن  املكلفن  بتسينر ” الشروق“، تحوز 09

ينر املوارد لتس العمومية، بضرورة مراعاة التدابنر فيما يخص إيداع مشاريع املخططات السيوية مفتشيات الوظيفةوكذا 

النشرية ينبغي إيداعها لدى مصالح الوظيفة  النشرية، حيث ذكرت التعليمة أ  مشاريع مخططات تسينر املوارد

 .تأخر تفادي أي لك وفقا لإلجراءات املحددة في هذا املجال مععليها في آجالها القانونية وذ العمومية للدراسة واملصادقة

للمصادقة على املخططات السيوية  مارس القادم، كآخر أجل 30وحددت املديرية العامة للوظيفة العمومية، تاريخ 

 إعداد يالشروع ف -تقول التعليمة –مسنري املؤسسات واإلدارات العمومية  لتسينر املوارد النشرية، لذا يتعن  على

 .السية املالية املعتبرة مشاريع مخططات تسينر مواردهم النشرية بمجرد تسليم مدونة منزانية تسينر 

ا بشأ  هذه املخططات عيد دراسة مشاريعه كما طالبت املديرية العامة للوظيفة العمومية، باإلسراع في رفع التحفظات

ونية القان واألعوا  املتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزوا السن إحالة املوظفن  من خالل اتخاذ بعض التدابنر على غرار 

باإلضافة إلى تسوية كافة الوضعيات التي أنثنرت بشأنها  لإلحالة على التقاعد عمال بأحكام التيظيم الساري املفعول 

 .الوظيفة العمومية مع إعداد حصيلة الشغل السيوية في اآلجال القانونية تحفظات من قبل مصالح

ة للوظيفة لتثمينها، طالبت املدرية العام ة ضما  التحسن  املستمر لتسينر املوارد النشرية وتوفنر الظروف الالزمةوبغي

 الشهادات واملؤهالت وكشوف نقاط املترشحن  الياجحن  في مسابقات التوظيف، العمومية بضرورة السهر على تونثيق

يمية بعد إتمام اإلجراءات القانونية والتيظ ء الفترة التجرينية أو وكذا ضرورة السهر على ترسيم املتربصن  بمجرد انتها

يداغوجي الب التكوين األولي أو اجتياز امتحا  الترسيم والتقييم من قبل لجية التفتيش املطلوبة على غرار متابعة

املهيية مباشرة  لفحوصفي املسابقات واالمتحانات وا للترسيم.. باإلضافة إلى ضرورة السهر على تعين  وتيصيب الياجحن 

 .النهائية ليتائج لهذه املسابقات بعد إمضاء محاضر اإلعال 

 املخططات السيوية لتسينر املورد النشرية من جهة أخرى، سمحت املديرية العامة للوظيفة العمومية بإجراء تعديل على

لسية ا اية الثالثي الثالث من نفسجديدة في املنزانية شريطة أ  يتم ذلك قبل نه املصادق عليها عيد بروز معطيات

 .2019سنتمبر  31املالية، أي قبل تاريخ 

املصادقة على املخططات السيوية لتسينر  ، بعد2019كما أشارت التعليمة إلى أ  إعادة توزيع املياصب املالية بعيوا  

 من املرسوم التيفيذي رقم 5دة ال يقتض ي تعديل هذه املخططات، وذلك وفقا للما املوارد النشرية، بعيوا  هذه السية،

واالمتحانات والفحوص املهيية في املؤسسات  ، املحدد لكيفيات تيظيم املسابقات2012أفريل  25املؤرخ في  12-194

ية الشاغرة املال على السلطة التي لها سلطة التعين  إعداد قرار أو مقرر توزيع املياصب واإلدارات العمومية، فيما يتوجب

املنزانية مع تبليغه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل  ، مباشرة بعد استالم مدونة2019ة املعتبرة بعيوا  السي

 .من تاريخ توقيعه عشرة أيام ابتداء

 هذه طريقة استغالل املياصب املحّررة

 يظيم الساري قا للتاملالية املحررة بصفة نهائية خالل السية املالية، يتم وف كما أوضحت التعليمة أ  استغالل املياصب

أو امتحا  أو فحص منهي بعيوا   املفعول سواء من خالل اللجوء إلى قوائم االحتياط، شريطة عدم تيظيم مسابقة

املياصب املحررة للتوظيف، سواء خارجي عن طريق املسابقات على أساس  السية املالية املعتبرة أو من خالل تخصيص

 .التوظيف املباشر أو الترقيةأو على أساس االختبارات أو  الشهادات
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عمومية أخرى، يمكن لقطاعات التربية  أما فيما يتعلق باملياصب املحررة بفعل نقل املوظفن  إلى مؤسسات وإدارات

 ريقتن استغاللها وفقا للط -تقول التعليمة –فقط، دو  غنرها من القطاعات  والتعليم العالي والتكوين املنهي والصحة

 للوظيفة العمومية أ  املياصب املحررة خالل نفس السية املالية، في حن  أوضحت املديرية العامة سالفتي الذكر خالل

لكيفيات ل املوظفن  أو األعوا  املتعاقدين، بسنب إهمال امليصب، يكمن استغاللها وفقا السية املالية املعتبرة بفعل عزل 

، املعتبرة، سالفة الذكر وذلك بالنسبة لكافة القطاعات املعتمدة الستغالل املياصب املالية املحررة خالل السية املالية

 غنر مرتبط أ  إبداء املوافقة على طلبات نقل املوظفن  إلى مؤسسات وإدارات عمومية أخرى  فيما أشارت التعليمة

 .السية املالية املعتبرة سينر املوارد النشرية بعيوا باملصادقة على املخططات السيوية لت

 
 )واج( الجزائر/البنك العاملي : آفاق التعاون في مجال املساعدة التقنية

ئر العاصمة، املدير الجديد لدى البيك العالمي للميطقة التي استقبل وزير املالية عبد الرحمن راوية يوم األحد بالجزا

تنتمي إليها الجزائر، شهيد أشرف ترار، والذي تحادث معه حول آفاق التعاو  في مجال املساعدة التقيية، حسبما أفاد 

 به بيا  للوزارة.

تها ملساعدة التقيية، والتي تيدرج نشاطاوخالل هذا اللقاء، تطرق الطرفا  إلى "آفاق التعاو  مع البيك العالمي في مجال ا

 في إطار التطورات االقتصادية األخنرة في البالد" حسب نفس املصدر.

وبهذه املياسبة، استعرض الوزير املحاور الرئيسية لسياسة الجزائر في مجال التيمية واإلصالحات الهيكلية الجارية وكذا 

طات العمومية لسلالوضعية االقتصادية الكلية للبالد، مسلطا الضوء على "أهمية السياسة املوازناتية التي شرعت فيها ا

 والتي ترمي إلى تلبية االحتياجات املتعلقة بتمويل االستثمارات محليا مما يسمح بضما  نمو اقتصادي مستديم".

 من جهته، اكد السيد ترار "استعداده ملواصلة االستجابة للحاجيات التي عبرت عنها الجزائر في مجال املساعدة التقيية".

بيك العالمي إلى الجزائر لقاءات مع أعضاء من الحكومة واملؤسسات الوطيية قصد االطالع ويتضمن برنامج زيارة ممثل ال

 على التطورات االقتصادية واالجتماعية التي أحرزتها الجزائر، كما تشمل زيارات ميدانية عديدة.

 

 
 )واج( 2017دينار خالل سنة  40.300ي بالجزائر يصل إلى اكثر من متوسط االجر الصاف

 39.901مقابل  2017دييار خالل سية  40.325قدر متوسط االجر الصافي في الجزائر )خارج قطاعي الفالحة و االدارة( ب 

 باملئة، حسب ما علمته واج لدى الديوا  الوطني لإلحصائيات. 1ر06اي بزيادة  2016دييار خالل 

  متوسط االجر الصافي من االجر الخام خالي من جميع االقتطاعات )الرسم على الدخل االجمالي و الضما  و يتكو 

دييار في القطاع العمومي و ب  56.200ب   االجتماعي و التقاعد(و حسب كل قطاع قانوني، قدر متوسط االجر الشهري 

دييار، حسب نتائج تحقيق  23.200ق يقدر ب اي بفار  2017خالل سية   دييار في القطاع الخاص الوطني 33.000

 535مؤسسة منها  762لدى  2017خالل شهر مايو لسية   سيوي حول االجور أجراه الديوا  الوطني لإلحصائيات

عامل فأكثر يشتغلو  في مختلف القطاعات عدا قطاعي الفالحة و  20مؤسسة خاصة تحص ي  227مؤسسة عمومية و 

 االدارة.

عود اساسا لوجود بعض املؤسسات العمومية و حسب الديوا ، فا  الفارق في االجور بن  القطاع العام و الخاص ي

مثل ما هو الحال بالنسبة ملؤسسات الصياعة االستخراجية )قطاع   الهامة من حيث عدد العمال بيظام اجور محفز

 املحروقات و الخدمات البترولية( و النشاطات املالية و اليقل و كذا االتصاالت.
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 األكبر == األجور في قطاعي املحروقات و املالية هي  

و يعد متوسط االجور الصافية الشهرية االكثر ارتفاعا في الصياعات االستخراجية )السيما انتاج و خدمات املحروقات(  

دييار، متبوعة بقطاعات انتاج و توزيع الكهرباء  60.000دييار و في االنشطة املالية )بيوك و تأمييات( ب  104.800ب 

 دييار. 45.000و الصحة  دييار  45.500و الغاز و املاء ب 

في الصياعات االستخراجية و النشاطات املالية إلى كو  املؤسسات التي تعمل في   و عزا الديوا  ارتفاع االجور اكثر

هاذين القطاعن ، تشغل عدد اكبر من الحاصلن  على شهادات و تمتلك اكثر موارد مالية من االخرين لدفع اجور عمالهم 

 )نظام اجور خاصة(

دييار بعد االجر في قطاع العقارات  30.700قابل نجد متوسط االجر الصافي املتوسط في قطاع البياء هو األضعف بـ بامل

                في قطاع الفيدقة حسب بيانات الديوا .  33.600دييار و ب  33.400بييما يصل في قطاع الخدمات للمؤسسات 

ي هذه القطاعات هو توظيف كبنر لعمال ذوي مؤهالت أقل )أعوا  و من بن  اهم اسباب الضعف النسبي لألجور ف

 تيفيذ(، حسب الديوا  الوطني لإلحصائيات.

)ارتفاع  2017دج بالنسبة لإلطارات في  79.000و بحسب التأهيل، فإ  متوسط األجر الصافي، في كل القطاعات، يقارب 

ألعوا  التيفيذ   دج 28.900باملائة( و  1ر32ارتفاع بـ دج ألعوا  التحكم ) 47.300( مقابل 2016مقارنة بـ  1ر91بـ 

 باملائة(. 0ر92)ارتفاع بـ 

دج، و الصحة  129.462و بحسب القطاع و التأهيل، فإ  متوسط األجر األكبر متواجد في الصياعات االستخراجية بـ 

ى أنه في الصحة، يتعلق االمر باملؤسسات الصحية دج، حسب الديوا  الوطني لإلحصائيات، مشنرا ال 94.300  بـ

الخاصة، في حن  أ  املؤسسات في القطاع العمومي، هي خدمات موجهة للعامة )مدرجة مع اإلدارة( و بالتالي ليست 

 مدرجة مع التحقيق.

 من جهة اخرى، تم تسجيل فوارق كبنرة في األجور في بعض الحاالت بيفس التأهيل و بحسب قطاع النشاط.

في  36.100دج مقابل  98.600و بالتالي، ألعوا  التحكم، فإ  متوسط األجر الصافي، في الصياعات االستخراجية هو 

 قطاع البياء.

دج في قطاعي  25.700و   في الصياعات االستخراجية  72.850  و بالنسبة ألعوا  التيفيذ، فإ  متوسط األجر الصافي هو

 التجارة و التصليح.

بحسب الديوا  الوطني لإلحصائيات "تأهيل العامل و القطاع و حجم املؤسسة و كذا خاصيات األجر للمؤسسات في و 

 كل قطاع هي العوامل املحددة لألجر".

 105.700و بحسب الصفة القانونية و النشاط، فإ  في القطاع العمومي، األجور مرتفعة في الصياعات االستخراجية )

 دج( .57.000دج و النشاط املالي ) 57.000االتصال دج( و قطاع اليقل و 

 دج(.35.400دج( و الفيدقة و اإلطعام )36.200في املقابل، هذه االجور ميخفضة نسنيا في قطاعات البياء )

و   دج( و التجارة45.000دج( و الصحة ) 74.600و في القطاع الخاص، فأ  النشاطات االكبر اجرا هي القطاع املالي )

 دج(.43.000)التصليح 

دج( 28.200دج( و السكن و خدمات املؤسسات )26.200في املقابل، النشاطات األقل اجرا هي الصياعات االستخراجية )

 دج( . 29.800و )البياء 

 تعاون وشراكة
 )واج(لبنان: تطوير العالقات التجارية محور محادثات وزيرا التجارة للبلدين ببيروت -الجزائر
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سبل تعزيز وتطوير العالقات التجارية بن  الجزائر و لبيا  محور محادنثات بن  وزير التجارة، سعيد جالب و وزير شكلت 

االقتصاد والتجارة اللبياني، رائد خوري خالل لقاء جمع الطرفن  أمس الجمعة ،على هامش االجتماع الوزاري للمجلس 

يياير  20و 18التيموية االقتصادية واالجتماعية امليعقدة ما بن    ةاالقتصادي واالجتماعي للدورة الرابعة للقمة العربي

  الجاري ببنروت، حسبما أفاد به بيا  الوزارة يوم السنت.

سبل تعزيز وتطوير العالقات التجارية بن  البلدين،اذ تم االتفاق   قد تباحثا خالل هذا اللقاء  وأوضح البيا  ا  الطرفا 

 الستكمال االجتماعات الخاصة بترقية هذه العالقات.  على تشكيل لجيتن  مصغرتن 

وقدم السيد جالب بهذه املياسبة عرضا عن مياخ االستثمار في الجزائر والتسهيالت التي تقدمها الحكومة وفقا لتوجيهات 

 نرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وحرصه على توفنر كل الظروف املالئمة الستقطاب االستثمارات م

 األشقاء في العالم العربي .

كما أبرز السيد الوزير الديياميكية التي تعيشها الجزائر اليوم للنهوض باقتصادها وتيويعه وفقا للمعاينر العاملية مقدما  

 .2018نموذجا عن مختلف املشاركات الجزائرية في املعارض العاملية سية 

 

 
 )واج(  اإلماراتي في املجال البرملاني-دعوة إلى ضرورة االرتقاء بالتعاون الثنائي الجزائري 

-االرتقاء بالتعاو  الثيائي الجزائري دعا السفنر اإلماراتي ،يوسف سيف خميس سباع آل علي، اليوم األحد إلى ضرورة 

 اإلماراتي نحو مزيد من االزدهار والسيما على الصعيد البرملاني.

ستوى اإلمارات العربية املتحدة، بامل -وأشاد السفنر اإلماراتي خالل مراسم تيصيب املجموعة البرملانية للصداقة الجزائر

لدين، مجددا دعوته إلى "االرتقاء بالتعاو  الثيائي نحو مزيد من "املتمنز" لعالقات التعاو  والتشاور التي تجمع الب

االزدهار والسيما على الصعيد البرملاني"، حسب ما أفاد به بيا  للمجلس الشعبي الوطني وأكد باملياسبة، أ  "اإلمارات 

 والجزائر يدعما  بعضهما السيما في ظل التحديات التي تواجه األمة العربية".

رئيس لجية الشؤو  الخارجية والتعاو  والجالية، عبد الحميد س ي عفيف، خالل إشرافه على مراسم  ومن جهته، نثمن

"املتيية" التي تجمع البلدين على كافة املستويات وأكد أ  الجزائر   تيصيب هذه اللجية الثيائية، العالقات التاريخية

لخدمة  وتقوية العمل املشترك  لدين، لتعزيز الصف العربيواإلمارات العربية املتحدة، "يسعيا  دائما، برعاية قائدي الب

 مصالح شعوب امليطقة".

وتابع السيد س ي عفيف قائال بأ  املجلس الشعبي الوطني حريص على إعطاء "دفعة" للعالقات مع املجلس الوطني 

و  وتوطيد انية في"تمتن  أواصر التعاالدور الذي تلعبه الديبل وماسية البرمل  االتحادي اإلماراتي، الفتا، في هذا املقام، إلى

من تيصيب مجموعة الصداقة   األخوة من خالل تفعيل البعد البرملاني في مسار التعاو  باعتباره الهدف املتوخى

 الجزائرية اإلماراتية".

وفي ذات السياق، أعرب اليائب التلي ماض ي، بعد ظفره برئاسة مجموعة الصداقة، عن استعداد اليواب الذين 

سيعملو ، تحت ظل هذه اآللية، لالنخراط في جهود التعاو  بما ينسجم مع اإلرادة السياسية لدى قيادتي البلدين، 

 يضيف البيا .
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