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االفتتاحية
الجزائر في املعرض الفالحي ببرلين من اجل استكشاف فرص تصدير جديدة(واج)
تميزت الدورة الـ  137للمعرض الدولي للفواكه والخضر "فروي لوجستيكا " ،التي انطلقت اليوم االربعاء ببرلين  ،بمشاركة
املؤسسات الجزائرية بعد غياب دام حوالي ثمانية سنوات عن هذه التظاهرة االقتصادية .
وشهد هذا املعرض مشاركة حوالي عشرين مؤسسة جزائرية قدمت من اجل استكشاف فرص تصدير جديدة.
وتؤكد هذه العودة اإلرادة الجزائرية في إعادة ربط االتصال مع التظاهرات االقتصادية الهامة بغية ترقية املنتوج
الجزائري على الصعيد الدولي في اطار استراتيجية تنويع الصادرات.
وأكد وزير التجارة سعيد جالب خالل تدشينه لجنا الجزائر املشارك في هذا الحد الدولي الذي يجمع ازيد من 3.200
عارض ممثلين ل 80دولة و يتوقع قدوم  78.000زائر منهي محترف من  130بلد،قائال " ان حد فروي لوجستيكا ،يعد
إحدى الصالونات التي تم اختيار املشاركة فيها من بين املعارض االخرى من طرف اللجنة املشكلة من عدة وزارات،
نظرا ألهمية الكبرى التي يكتسيها بالنسبة للجزائر".
ويشارك في هذه التظاهرة إضافة إلى املنتجين واملوزعين للخضر والفواكه مؤسسات ناشطة في املجال التقني
الفالحي (البذور و تطوير تشكيلة األنواع والعتاد و تكنولوجيا املراقبة و التغليف )...و اللوجستية (النقل و الخدمات
الجمركية و محطات تحميل الخضر و الفواكه و مخازن للتبريد و توزيع واسع )...و كذا مصالح الخدمات (مراقبة الجودة
و شهادات النوعية و نظام تسيير املخزونات والتسويق و كذا التأمينات.)...
وتعد هذه التظاهرة الحد األول املسجل في برنامج التظاهرات االقتصادية الدولية للمدة املمتدة من 2020- 2019
التي من املقرر ان تشارك فيها الجزائر و البالغ عددها  53معرض و صالون.
والهدف من هذه املشاركة الجزائرية يتمثل في ابراز نوعية و تنوع املنتوج الفالحي الجزائري و كذلك استكشاف فرص
جديدة للتصدير .و لهذا تم اختيار العارضين الجزائريين املشاركين في هذه التظاهرة االقتصادية ،التي تجري فعاليتها
بالعاصمة االملانية  ،من بين املتعاملين االقتصادية الذين قاموا بعمليات تصدير املنتجات الفالحية.
واستفاد املشاركون في هذا الحد من تخفيض بلغ  80باملائة من تكاليف املشاركة من طرف الصندوق الوطني لدعم
و ترقية الصادرات.
==الخدمات اللوجستية ،إحدى أهم املكاسب لتعزيز الصادرات==
ويري السيد جالب ان املنتوج الجزائري حاضر فعال في األسواق الدولية و نوعيته يشهد لها" ،لكن يتطلب ترقية
أفضل لضمان ديمومة حضوره".
ويتعلق األمر إذن بإعطاء دفعا كبيرا للصادرات الفالحية الجزائرية و ذلك برفع حجم املنتجات املصدرة و ذلك من خالل
إبرام اتفاقيات مع املتعاملين القائمين على التوزيع الكبير.
وأضاف وزير التجارة ان "هذا املعرض فرصة لتقريب املصدرين الجزائريين من الشبكة الدولية ذات التوزيع الكبير".
وأفاد "ان املرحلة االولى إلدخال منتجاتنا تم تخطيها .ينبغي اآلن الذهاب إلى سرعة اقوي بتصدير كميات اكبر".
ولجلب الزبائن املحتملين  ،يجب على العارضين الجزائريين إبراز قدرات املنتوج الفالحي الجزائري مع التركيز أساسا على
القرب الجغرافي بالنسبة ألوروبا و تنوع املنتوج و التعريف باملنتجات املحلية ذات الجودة العالية" ،كلها مكتسبات
تمنحنا هامش تحرك هام" يفيد الوزير.
وتبقى آفاق تصدير كميات معتبرة من املنتجات الفالحية الجزائرية مرهونة بتطوير الخدمات اللوجستية و خفض كلفتها.
وأكد الوزير قائال "اذا أردنا تصدير كميات كبيرة  ،النوعية وحدها غير كافية.
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ينبغي كذلك ضمان تموين في املدة املحددة من طرف الزبون".ولهذا تم القيام بعمليات تصدير تجريبية خالل سنة
 2018قصد اختبار قدرات مسار الخدمات اللوجستية الوطنية لضمان احترام التوقيت.
وأعطت هذه العمليات التجريبية "نتائج مرضية" تسمح بالتوصل إلى عقود تموين سنوية ،يشير الوزير.
وطمأن الوزير بهذا الشأن قائال "سنرافق املصدرين الجزائريين للمنتجات الفالحية لضمان نجا النقلة من مرحلة وضع
املنتوج إلى مرحلة التصدير املنتظم و بكميات كبيرة".ويذكر أن الصادرات الفالحية الجزائرية من املنتجات الغذائية
بلغت حوالي  60مليون دوالر سنة  2018مقابل  44مليون دوالر في .2017

فيضانات :ضرورة إعادة تأهيل وتحيين االستراتيجية الوطنية لحماية املدن (واج)
أكد وزير الداخلية والجماعات املحلية و التهيئة العمرانية ،السيد نور الدين بدوي يوم االثنين بعنابة على ضرورة "إعادة
تأهيل و تحيين االستراتيجية الوطنية لحماية املدن من الفيضانات".
و أوضح الوزير الذي كان بمعية وزيري كل من األشغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن و املوارد املائية حسين نسيب
لدى متابعته ببلدية البوني لعرض حول مخلفات الفيضانات التي مست عدة مناطق بوالية عنابة و اإلجراءات املتخذة
أن "الفيضانات التي شهدتها والية عنابة يومي  24و  25يناير املنصرم و الناتجة عن التهاطل الهام لألمطار  155-ملم في
أقل من  48ساعة»-تفرض علينا التأمل و مراجعة االستراتيجية الوطنية لحماية املدن من الفيضانات و تحيينها".
وقال «جئنا لوالية عنابة حاملين رسالة قوية من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تقض ي بضرورة اتخاذ
كل اإلجراءات وتسخير كل اإلمكانيات لتفادي عواقب الفيضانات األخيرة ومعالجتها" ،مفيدا بأنه "سيتم التكفل بكل
اإلشكاليات املطروحة على مراحل".
و اعتبر السيد بدوي إن املرحلة األولى هي عبارة عن إجراءات مستعجلة يتوجب اتخاذها لتجسيدها على املدى املتوسط،
مردفا بأنه سيتم عقب االنتهاء من الدراسات "تخصيص اإلمكانيات املالية و املادية إلعادة تأهيل كل ما مسته هذه
الفيضانات".
واستنادا للسيد بدوي فإنه يتعين استخالص الدروس من مثل هذه الفيضانات من أجل تأهيل اإلنجازات الهيكلية
املحققة مع التوقف ملراجعة النقائص عند إعداد املشاريع املستقبلية ،مشددا على أهمية عاملي "التقييم ومعالجة
النقائص" لتفادي مثل هذه الفيضانات.
و في سياق حديثه ،دعا السيد بدوي أيضا إلى "رسم منهجية عمل" على املديين املتوسط و البعيد.
و فيما يتعلق بوالية عنابة فقد أعطى الوزير تعليمات للمسؤولين املحليين بتحديد االحتياجات على مختلف املستويات
املعنية بالوقاية من الفيضانات ،عالوة على إنجاز سد واقي لتجميع مياه األمطار بمنطقة بوحديد مع توسيع شبكة
محطات الرفع ملواجهة مخلفات الفيضانات.
و كان السيد بدوي قد زار حي بوخضرة ببلدية البوني الذي تضرر جراء الفيضانات التي مست الوالية يومي  24و 25
يناير املنصرم و تبادل أطراف الحديث مع عديد املواطنين الذين طمأنهم بتجند السلطات العمومية التخاذ التدابير
الالزمة لحماية والية عنابة من الفيضانات ،كما عاين ببلدية الحجار ثانوية محمد كلوس ي التي تضررت هي األخرى جراء
الفيضانات التي مست ما مجموعه  22مؤسسة تربوية في األطوار التعليمية الثال .
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ورقلة  :ضرورة تفعيل دور الوكاالت العقارية الوالئية (واج)
أبرز مدير مركزي بوزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية يوم األربعاء بورقلة أهمية تفعيل دور الوكاالت
العقارية الوالئية بما يضمن مساهمتها بشكل كامل في التنمية املحلية وتحسين إطار الحياة للمواطن .
وأوضح مدير العمل اإلقليمي والحضري بالوزارة عبد الوهاب برتيمة خالل تدخله في أشغال امللتقى الجهوي الثاني حول
''تفعيل دور الوكاالت املحلية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري '' والذي يأتي بعد لقاء مماثل نظم بقسنطينة  ،أن
التنمية املحلية ترتكز على وجه الخصوص على تحسين دور الوكاالت العقارية من أجل القيام بشكل أفضل بمهامها ،
سيما ما تعلق منه بالتنظيم العقاري والتهيئة العمرانية.
وأبرز ذات املسؤول املركزي من جهة أخرى أهمية تشخيص املعوقات واقترا الحلول من أجل ضمان عمل جيد لهذه
الوكاالت وفق مخطط األعباء املنظم ملهامها وأنشطتها.
ورافع السيد برتيمة أيضا عن مسألة إعادة توجيه تلك الوكاالت التي تجمع بخصوص جانب املوارد البشرية 3.672
عامال على املستوى الوطني  ،من بينهم  2.515إداري و 1.112تقني  ( ،إعادة توجيهها) نحو مهام أكثر نجاعة بالتنسيق
مع الجماعات املحلية  ،مشيرا في ذات السياق إلى أن من بين  48وكالة عقارية عبر الوطن  17،منها فقط تحوز على دفتر
أعباء مع البلديات .
وبدورها تطرقت مديرة الحكامة املحلية بذات الدائرة الوزارية فتيحة حمريط في تدخلها إلى النظام القانوني والتشريعي
املنظم لهذه الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .
وتجري أشغال هذا اللقاء في ثال ورشات التي تعالج محاور رئيسية  " ،الوضعية الحالية للوكاالت العقارية والصعوبات
املعترضة" و ''مساهمة الوكاالت العقارية في إنجاز برامج وأدوات التهيئة والتعمير وإحدا جاذبية املدن" و" تعديل وإثراء
املرسوم املنظم ملهام الوكاالت العقارية واقترا هيكل نموذجي يتناسب مع توسيع نشاطها " ،حسب املنظمين .
ويهدف هذا امللتقى الجهوي ( 7 -6فبراير) أيضا إلى اقترا حلول من شأنها تحديد العقبات التي تعترض هذه الهيئات في
امليدان وتعزيز دورها في خدمة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .
ويشارك في هذا اللقاء مديرون مركزيون  ،ومديرو الوكاالت العقارية ومفتشون عامون ورؤساء املجالس الشعبية البلدية
من ثماني واليات بجنوب الوطن (ورقلة وبسكرة والوادي و إيليزي وتمنراست وأدرار وغرداية وتندوف).
وبرمجت ملتقيات جهوية مماثلة بكل من وهران وبومرداس قبل عقد ملتقى وطني الذي سيخصص إلعداد مخطط
عمل للوكاالت العقارية للواليات  ،على ضوء التوصيات التي ستتوج عمل الورشات الجهوية .

طاقة :مشاركة أكثر من  120عارضا في صالون الكهرباء والطاقات املتجددة بالجزائر (واج)
ستشهد الطبعة الثانية لصالون الكهرباء و الطاقات املتجددة ,املزمع تنظيمه ما بين  10و  13فبراير الجاري بالجزائر
العاصمة ,مشاركة أزيد من  120عارضا وطنيا و أجنبيا  ,حسب ما أفاد به يوم االربعاء املنظمون لهذه التظاهرة
االقتصادية والعلمية.
وقال منظمو الصالون في ندوة صحفية ,ان هذا الصالون يعد فضاء لعرض اخر االبتكارات في مجال الكهرباء و الطاقات
املتجددة ,مؤكدين ان الطبعة الثانية من هذه التظاهرة تهدف ايضا الى تقديم الحلول املبتكرة في انتاج الطاقة ,و نقلها
و توزيعها وكذا الحلول املعتمدة في مجال تخزين الطاقة و تلك الخاصة باإلنارة ,مما يسمح ,حسبهم ,باعتماد حلول
عملية و مستدامة ملواجهة مختلف املشاكل من بينها تلك املتعلقة بتبذير الطاقة.
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كما اكدوا بان الصالون يطمح ألن يكون فضاء لتبادل الحلول املبتكرة و مستقبلية لتلبية حاجيات البالد نت الطاقة
السيما تلك املتعلقة باالقتصاد في استهالك الكهرباء و مكافحة تقليد املعدات ,و كذا تطوير مجال الطاقات املتجددة
(الطاقة الشمسية و طاقة الريا ).
و ستعرف طبعة  2019لهذا الصالون مشاركة سبعة ( )7دول (املانيا ,وفرنسا,واسبانيا,والصين,وتونس,وتركيا ,الى جانب
اململكة العربية السعودية) حيث سيبحث املهنيين الجزائريين و نظراءهم األجانب مختلف الحلول املبتكرة ضد تبذير
الطاقة ,و كذا الوسائل و الحلول ملواجهة تقليد املعدات املتعلقة بمجال الكهرباء والتي قد تسبب في حواد وخيمة منها
الحواد املنزلية او الصناعية .
و ستنظم على هامش هذا الصالون عدة محاضرات ينشطها مختصين باإلضافة الى نوادي علمية ينشطها طلبة
سيسهمون في اثراء هذه التظاهرة من خالل تقديم تصورات و ايضاءات حول مستجدات مجال الطاقة وكذا حول
طاقات املستقبل.
وتتعلق املحاضرات التي ستعرض على هامش الصالون بعدة محاور منها االقتصاد في االنارة ,و النجاعة الطاقوية الطاقة
في مجال البناء ,و العداد الذكي.
الى جانب هذا ,سيعرض مشروع "تيبازة سمارت سيتي" من قبل وحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية التابع ملركز
تطوير الطاقات املتجددة.

مشروع القانون املتعلق بالنشاطات الفضائية يكرس"االحتكار الحصري" للدولة (واج)
يكرس مشروع القانون املتعلق بالنشاطات الفضائية "االحتكار الحصري" للدولة على هذه النشاطات ،كما يتكفل
باملسائل املتعلقة بمسؤوليتها في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية
على االقليم الوطني.
كما يكرس مشروع القانون--مثلما ورد في عرض أسبابه" --إلزامية استحدا سجل وطني لتقييد االجسام الفضائية
املطلقة في الفضاء الخارجي" ،وكذا "تكفله باملسائل املتعلقة بالوقاية من االخطار الفضائية في حالة وقوع كارثة والتي
لم يتطرق إليها التشريع الوطني وذلك تكملة ألحكام القانون رقم  20-04املؤرخ في  25ديسمبر  2004املتعلق بالوقاية
من االخطار الكبرى وتسيير الكوار في اطار التنمية املستدامة".
وقد جاء مشروع القانون مقسما على  5فصول و 24مادة تتضمن االحكام العامة والتعريف ،االساس التشريعي
للتسجيل االجباري لألجسام الفضائية املطلقة ،االجراءات والتدابير للوقاية من االخطار الفضائية وتسيير الكوار ،
مسؤولية الدولة في حالة وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي مسجل على السجل الوطني الى جانب االحكام الرامية الى
وضع الصيغة النهائية لالطار القانوني للنشاطات الفضائية مع استثناء النشاطات الفضائية املتعلقة باحتياجات الدفاع
الوطني.
وفي هذا االطار تنص املادة الثانية من مشروع القانون على أن النشاط الفضائي يمارس في اطار "االستخدام السلمي
للفضاء الخارجي خدمة للتنمية املستدامة ورفاه املجتمع وكذا أمن االشخاص واملمتلكات وحماية الصحة العامة
والبيئة من أجل تنمية اجتماعية-اقتصادية وطنية مستدامة فضال على احترام االلتزامات الدولية للجزائر".
كما يعرف مشروع هذا القانون النشاطات الفضائية في مادته الثالثة ب"نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع
والتطوير واالطالق والطيران والتوجيه والتحكم في االجسام الفضائية وعودتها".
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من جهة أخرى جاء في عرض االسباب ان الجزائر أنشأت سنة  ، 2002الوكالة الفضائية الجزائرية باعتبارها "مؤسسة
وطنية ذات طابع خاص مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني" وذلك من
اجل "مراقبة نشاطاتها التي قد تحملها املسؤولية الدولية".
وفي هذا االطار تعمل الوكالة على "تفعيل البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة سنة  2006والذي يحدد
االستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط الفضائي في الجزائر".
ويرتكز هذا البرنامج مثلما جاء في مشروع القانون على "خطة عمل تحدد مشاريع التطبيقات الفضائية ومشاريع االنظمة
الفضائية االكثر مالئمة لالنشغاالت الوطنية ومشاريع البنية التحتية الفضائية واقتناء املعدات الخاصة وجميع الوسائل
واملوارد التي تضمن نجا تنفيذه".

رئيس االتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة لـ "الشروق":
“صفقات مناولة لـ 9آالف مؤسسة مصغرة ..ومساع إلدماج قرض ي أنساج وكناك ”
ما هو برنامج عمل االتحاد الوطني للمستثمرين الشباب خالل سنة 2019؟
نحضر في البداية لعقد لقاء األسبوع املقبل بالجزائر العاصمة ،ملباحثة ملف كيفية خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة
جديدة ،في إطار البرنامج املسجل بالشراكة مع االتحاد األوروبي ،من خالل خلق مناطق نموذجية للنشاط ،على مستوى
البلديات وذلك بالتنسيق مع املديريات الجهوية.
كيف سيتم ذلك؟
في هذا اإلطار نبلغكم أن القانون الجديد للبلديات ،يسمح للبلديات التي ال تتوفر على عقارات مناسبة بخلق مؤسسات
باالستعانة بعقارات بلديات أخرى ،فالبلديات التي تنام على غالف مالي كاف ،بإمكانها االستعانة بعقارات البلديات
الفقيرة إلنجاز املشاريع التي تمولها البلديات الغنية ،كما نسعى أيضا لعقد لقاءات مع وزارة العمل والشغل والضمان
االجتماعي حول ملف الحجز على عتاد أصحاب مشاريع أنساج املتأخرين في دفع املستحقات وأقساط الديون ،من أجل
التخفيف في هذا اإلجراء ،إضافة إلى عقد شراكات بين املؤسسات الكبرى واملؤسسات املصغرة لتمكين هذه األخيرة من
الظفر بصفقات مناولة ،تسمح ببقائها في السوق وتحميها من االندثار.
كم عدد منخرطي االتحاد الوطني للمستثمرين الشباب؟
عدد منخرطي االتحاد الوطني للمستثمرين الشباب يعادل اليوم  9آالف مؤسسة ،وهو رقم معتبر نسعى لرفعه بشكل
أكبر خالل املرحلة املقبلة ،إضافة إلى رفع نسبة التوسع لدى املؤسسات املصغرة التي ال تتجاوز لألسف اليوم نسبتها 1
باملائة.
ما هي مقترحاتكم لتطوير قروض الدعم ،في خضم النموذج االقتصادي الجديد؟
نقتر في هذا اإلطار إدراج قرض ي أنساج وكناك في آلية واحدة ،وصندوق واحد للتسهيل على حائزي املشاريع وتمكينهم
من االنتقاء بين عدة صيغ ،وفقا لظروف الشاب مع االستفادة من نفس االمتيازات.
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120عارضا و  7دول أجنبية في الصالون الدولي للصناعات الكهربائية والطاقات املتجددة(املساء)
تقرر رسميا إقامة الصالون الدولي للصناعات الكهربائية والطاقات املتجددة في طبعته الثانية بقصر املعارض في الفترة
بين  10و  13فيفري الجاري بمشاركة متعاملين جزائريين وأجانب يمثلون سبع دول.
وأوضحت منظمة الصالون نسيمة مسعودي أن التظاهر ستشهد زيادة في عدد املشاركين بـ 15باملائة مقارنة بالطبعة
األولى من  80إلى  120مشاركا مع حضور مؤسسات تمثل سبع دولية أجنبية على غرار تركيا وتونس وأملانيا والسعودية،
مضيفة أن الشركات املشاركة ستقدم آخر ابتكاراتها في الكهرباء والطاقات املتجددة.
في السياق كشف خالد تيتري ممثل إحدى الشركات العاملية في الكهرباء أن الشركة العاملية ستعرض أخر اإلبتكارات في
املجال واملنتشرة بكثرة في أوربا ،وهي مستعدة لوضعها تحت الخدمة هنا في الجزئائر.
من جهته أكد رئيس البعثة التجارية التونسية رياض عطية أن املشاركة التونسية في الصالون تأتي لتعزيز التعاون
الثنائي في املجال الطاقوي والتعرف على التطورات الجديدة.

جامعة "قاصدي مرباح" بورقلة
130اتفاقية تعاون مع مؤسسات اقتصادية واجتماعية (املساء)

ُ
أبرمت 130اتفاقية تعاون بين جامعة "قاصدي مربا " بورقلة ومؤسسات اقتصادية  -اجتماعية محلية ووطنية عمومية
خالل السنوات األخيرة ،حسبما ُعلم ،أمس ،من مسؤولي هذا الصر العلمي .وتندرج جميع االتفاقيات في إطار تعزيز
الشراكة والتعاون بين الجامعة ومحيطها الخارجي ،وبناء عالقة تبادلية تنسجم مع املتطلبات االقتصادية واالجتماعية
التي تعيشها الوالية في الوقت الراهن ،كما أوضح لوأج نائب مدير الجامعة املكلف بالعالقات الخارجية والتعاون
والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية.
ّ
مكنت هذه االتفاقيات من إتاحة الفرصة للطلبة الذين يتابعون تكوينهم في العديد من التخصصات ،من إجراء
التربصات امليدانية في وسط منهي يتوافق مع تخصصاتهم وتحقيق الكفاءة في تكوين املوارد البشرية ،مثلما شر مراد
قريش ي .وتهدف أيضا إلى تنظيم وتوجيه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بما يتماش ى والتوجهات العاملية املعتمدة
على تنويع طرق التعليم وتكييفها مع متطلبات سوق الشغل ،كما تمت اإلشارة إليه .
وتتكفل ،في هذا اإلطار ،الجامعة بالشق البيداغوجي واملتابعة املستمرة للطالب ،فيما تضمن املؤسسة الطرف في
التعاون بتوفير التربص امليداني ،وإمكانية توظيف الطالب املتربص لديها بعد التخرج مباشرة من الجامعة ،يضيف
املتحد .
ومن بين أهم االتفاقيات تلك املبرمة بين الجامعة والشركة الجزائرية إلنتاج الكهرباء ،التي ضمنت تربص وتوظيف 17
طالبا تحصلوا على شهادة ماستر في الهندسة الكهربائية وتلك املوقعة مع بعض املؤسسات االقتصادية بمدينة حاس ي
ّ
واملؤسسة الوطنية ألشغال اآلبار واملؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار
مسعود ،على غرار املؤسسة الوطنية للتنقيب،
وغيرها ،حسب نفس املصدر .
ويعمل مكتب الربط بين املؤسسات والجامعة على غرار العديد من الهيئات التي تعمل في هذا املجال ،على تطوير وتعزيز
الروابط بين الطرفين ،والبحث في اآلليات الخاصة بإدماج الطالب في الحياة املهنية ،وتطوير قدراته ،وتعريفه بكيفيات
إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وآليات التمويل التي أقرتها الدولة في هذا الشأن وغيرها .
ُيذكر أن جامعة "قاصدي مربا " تتوفر حاليا على  11ميدان تكوين و 74عرضا في الليسانس و 101آخر في املاستر ،في
حين بلغ عدد الفروع املؤهلة في الجامعة بخصوص التكوين لنيل شهادة الدكتوراه 63 ،تخصصا .
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وتركز الجامعة خالل املرحلة الراهنة بعد سلسلة اإلنجازات املحققة واملكتسبات املوضوعة لفائدة طلبتها الذين تجاوز
عددهم خالل املوسم الجامعي الجاري  30ألف طالب ،على االنتقال من الكم إلى الكيف ،حسب مسؤولي هذا الصر
العلمي .
وتطمح املؤسسة الجامعية في هذا اإلطار ،إلى تحقيق "الريادة" في نوعية التعليم وجودته؛ من أجل مسايرة متطلبات
العصرنة في شتى املجاالت العلمية ،مثلما تمت اإلشارة إليه .

بنوك /مالية/تأمينات
تسلمتها خلية االستعالمات املالية
1300تبليغ بنكي حول تدفق مالي مشبوه (الشروق اونالين)
تلقت خلية املعالجة واالستعالمات املالية بوزارة املالية  1300تقرير بنكي يتضمن شكوك صريحة حول تدفق مالي
ّ
تخص
مشكوك في أمره ،ويحمل مضمون هذا التبليغ الصفة النوعية أي مصادر هذا التدفق املالي لعدة اعتبارات
بدرجة أولى شبهة تبييض األموال وأموال املخدرات واإلرهاب أو الجريمة املنظمة بجميع أنواعها في وقت أودعت خمس
مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص ملفاتها لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وذلك قصد دخول
بورصة الجزائر.
وخالل الورشة التقنية التي جمعت مسؤولين للتسوية واملراقبة املالية “كوسوب” وبنك الجزائر وخلية معالجة
واالستعالم املالي ،أبرز املشاركون في هذه الورشة ضرورة تعيين مسؤول توكل له مهمة مراقبة املطابقة على مستوى كل
مؤسسة مالية ،من أجل الكشف عن االحتيال ،ولفت املتحد إلى أنه يتوجب على هذه املؤسسات املالية “إظهار درجة
مرتفعة من اليقظة” ،إذ أكد رئيس خلية املعالجة واالستعالمات املالية عبد النور حيبوش ،أن املؤسسات املالية
الجزائرية تقدمت كثيرا في مجال مطابقة أساليب املراقبة لديها مع املعايير الدولية ،مما يسهل لهذه الهيئة مهمتها في
الرقابة املالية مشيرا إلى أنه بفضل تدابير اليقظة التي اتخذها بنك الجزائر ،التي ترتكز على منهج املخاطر ،وامتالك
أدوات خاصة لتحديد املخالفات إضافة إلى عمليات تكوين املوظفين فإن البنوك تظهر املزيد من الجهد الستهداف
التصريحات بالشكوك ،مع التركيز على النوعية أي الشكوك املثبتة بدال من الكمية أي تلك الشكوك املتعلقة بالقيمة
الكبيرة.
وحول عدد تقارير الشكوك التي تم إرسالها إلى اللجنة في عام  ،2018كشف حيبوش أن األمر يتعلق بقرابة  1300ملف،
وهو نفس العدد املسجل عام  ،2017علما أن اللجنة تتلقى بصفة دورية من طرف البنوك واملؤسسات املالية “تقارير
حول الشكوك” و”تقارير سرية” من بنك الجزائر والجمارك ،واملديرية العامة للضرائب تحدد أي تدفق مالي مشكوك
فيه ،ويتم تسجيل املعلومات التي تتلقاها اللجنة ويتم تحليلها ومعالجتها ومسحها مسبقا من خالل املراسالت املوجهة
إلى املؤسسات الوطنية املعنية في إطار تبادل املعلومات والتنسيق الوطني واألجنبي ،وعندما يتم ثبوت الشك ،تخضع
املعلومات املستلمة للمعالجة القضائية عن طريق إحالة امللف على السلطات القضائية املعنية.
من جانبه ،أوضح رئيس اللجنة عبد الحكيم برا للصحافة على هامش ورشة تقنية للتكوين حول مطابقة املؤسسات
املالية أن هناك خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص أودعت ملفاتها على مستوى بورصة الجزائر
القـتـطاع مكان لها ،ومن املؤسسات الخمس ،توجد مؤسسة مختصة في إنتاج وتصدير املنتجات الفالحية في حين أن
أخرى تنشط في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.
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وأضاف برا أنه في نوفمبر  ،2018كانت املؤسسة الجزائرية “اوم لالستثمار” املختصة في السياحة الحرارية ،أول
مؤسسة من فئة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي حصلت على املوافقة من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات
البورصة لولوج إلى بورصة الجزائر والتي انضمت إليها فعليا في ديسمبر الفارط ،وبعد عشرين سنة من الوجود ،تضم
بورصة الجزائر في محفظتها ستة سندات واملتمثلة في “صيدال” وفندق االوراس ي و”أليانس للتأمينات”“ ،ان س ي ا رويبة”
و”بيوفارم” إضافة إلى “اوم انفست لالستثمار” ،بقيمة مالية تتجاوز  40مليار دينار ومبلغ مستحق من سندات
الخزينة قدر بـ 400مليار دينار أي  40ألف مليار سنتيم.

تعاون وشراكة

تجارة

يقظة إعالمية
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