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 االفتتاحية 
 :«املساء»الرئيس املدير العام ملجمع "سيم" ضيف منتدى 

ز لإلنتاج املحلي والتصدير 
ّ
 منع استيراد املنتجات الغذائية محف

أن قرار منع استيراد « املساء »يب الزغيمي، ضيف منتدى السيد عبد القادر ط« سيم»كشف الرئيس املدير العام ملجمع 

املنتجات املصّنعة محليا على غرار الصناعات الغذائية، جاء بعد تفكير عميق ودراسة مسبقة لوضعية السوق على 

ضوء مطالب الصناعيين الذين يعانون منذ عدة سنوات من املنافسة العشوائية ملنتجات أجنبية مجهولة املصدر 

صفات مغشوشة. باملقابل توقع املتحدث حدوث قفزة نوعية في اإلنتاج املحلي خالل السنوات القليلة املقبلة، من وبموا

منطلق أن املنتجين شمروا على سواعدهم وسارعوا إلى التعريف بنوعية منتجاتهم ودراسة السوق لتلبية طلباتها من 

 .خالل توفير الكميات املطلوبة مع ضمان النوعية

لت عجلة التنمية املحلية لعدة سنواتسياسة 
ّ
 االستيراد عط

 بقينا منتجين صغارا رغم استثماراتنا الضخمة

عبد القادر طيب الزغيمي، أن الدولة فكرت كثيرا قبل اإلعالن عن قرار منع « سيم»كشف الرئيس املدير العام ملجمع 

ستيراد املعتمدة منذ عدة سنوات عطلت التطور منتوج يصنع اليوم محليا، خاصة وأن سياسة اال  1000استيراد قرابة 

االقتصادي بالنسبة للمؤسسات املتخصصة في إنتاج مواد لها عالقة مباشرة باملستهلك، وهو ما جعل املؤسسات 

  .«املنتجين الصغار»الوطنية من القطاعين العام و الخاص تصّنف في خانة 

كان يصارع منافسا شرسا يتمثل في منتجات أجنبية »ى أنه كما وصف املتحدث وضعية املنتوج املحلي في السوق عل

، «غاراملنتجين الص»، وهي الوضعية التي جعلتنا في خانة «غالبا ما تكون مجهولة املصدر و بمواصفات مشكوك فيها

 .رغم نوعية اإلنتاج والكميات التي كانت تخرج من مصانعنا

سوق العرض والطلب من منطلق أن مختلف املنتجات تجلب من  وأشار الزغيمي، إلى أن هذه الوضعية أثرت سلبا على

الخارج ما يجعلها مرتبطة باألسواق العاملية التي تتحكم فيها عدة ظروف، األمر الذي فتح املجال واسعا للمضاربة 

.وأمام هذا  يباملنتجات واسعة االستهالك خاصة وأن ثقافة االستهالك بالجزائر تفّضل كل ما هو أجنبي على املنتوج املحل

سنوات باعتماد سياسة  10الظرف ـ يقول محدثنا ـ دافع املصّنعون املحليون عن إنتاجهم وطالبوا منذ أكثر من 

اقتصادية جديدة مبنية على حماية املنتوج املحلي من املنتجات غير الضرورية، خاصة وأن كل الحمالت التحسيسية 

 .ك كل ما هو محلي فشلتاملستهلكين على استهال  لوزارة التجارة لحث

وعن تبعات قرار منح االستيراد أشار مصدرنا أن املصنعين املحليين تنفسوا الصعداء وقرروا التشمير على سواعدهم 

اليوم لربح معركة النوعية، بدليل أن السوق إلى غاية اليوم تتوفر على عدة أنواع من املنتجات املحظورة من االستيراد 

السياسة الرشيدة للحكومة لتنويع االقتصاد الوطني تشجع   غذائية، مشيرا إلى أنه بفضلعلى غرار املنتجات ال

األجانب لتغيير عقودهم التجارية مع شركائهم الجزائريين من عملية البيع املباشر إلى البحث عن مصانع   املتعاملون 

  .للتصنيع للرد على طلبات السوق املحلية و تموين األسواق اإلفريقية

 «الفرينة»أعالف الحيوانات عوض  1994و 1990ائريون استهلكوا ما بين الجز 

شهدت السوق الجزائرية مع بداية التسعينيات ارتفاعا كبيرا في الطلب على املنتجات الغذائية واسعة االستهالك على 

ة خارج، غير أن الفضيحغرار مادة الفرينة، وهو ما سمح بظهور فئة املستوردين الذين احتكروا استيراد الفرينة من ال

، تؤكد تواطأ بعض األشخاص مع متعامل إيطالي لجلب علف حيوانات، وهي مادة 1994التي تم فك خيوطها سنة 
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تنافسية ملدة أربعة سنوات قبل اإلعالن عن رفع   الفرينة املمزوجة بكميات من مسحوق الرخام، تم تسويقها بأسعار

 . ك وضع حد لكل عمليات االستيراد ليومنا هذاتعريفات الجمركية ملادة الفرينة، وبذل

سنة فتح أول مطحنة تابعة للقطاع الخاص بوالية « املساء»مع   في لقائه« سيم»استذكر الرئيس املدير العام ملجمع 

 .«الرياض»تابعة ملجمع   مطحنة عمومية 112، وذلك لدعم نشاط 1990البليدة، إلنتاج مادة السميد سنة 

إلنتاج مادة الفرينة، وهي التي كانت في تلك الفترة تجلب من إيطاليا   الزغيمي ـ تقرر فتح مطحنة ثانية ـ يقول  1994وفي 

تي طحنه، وهي املعامالت ال  للمغرب وتركيا و إيطاليا ليتم  وتركيا، وذلك من خالل شراء القمح اللين من كندا وإرساله

 .دامت ألكثر من أربع سنوات

سوق في ظل عجز اإلنتاج من منطلق أننا في منطقة شبه جافة ال تسمح بإنتاج القمح اللين، ونظرا الرتفاع طلبات ال

من خالل التعاقد مع مطاحن   ظهرت فئة جديدة من التجار الذين اهتموا بمجال استيراد الفرينة من الخارج، وذلك

 2000املطحنة كانت تسوق املنتوج بـأجنبية، وهي املعامالت التي عرقلت تطور نشاط املطاحن داخل الوطن، خاصة وأن 

دج للقنطار، وهو ما جعل السوق تفّضل املنتوج املستورد على  1650دج للقنطار في الوقت الذي يسوقه املستورد بـ

 .املحلي وذلك من رغم نوعيته الجيدة

عار رغم أن سعر وأمام هذا الوضع ـ يقول مصدرنا ـ كان من الضروري التحقيق في األمر لتحديد سبب اختالف األس

القمح اللين هو نفسه عند شراءه في األسواق الدولية، وتكلفة اإلنتاج واليد العاملة بالجزائر كانت أقل من تكاليف 

 .اإلنتاج في الخارج

« الفرينة املغشوشة»وبعد مشاورات مع متعاملين أجانب تم التعرف على صاحب املطحنة التي كانت تسوق للجزائر 

 800طن يوميا إلى  200مطحنته من   الذي تمكن في وقت قياس ي من رفع قدرات إنتاج« لوديو اومبوزيوك»وهو اإليطالي 

طن يوميا، وخالل لقاء مباشر معه يقول الزغيمي، كانت املفاجأة بأن صاحب املطحنة كان يستغل في تلك الفترة 

بهدف  «الخنازير» روبيون يستعملونه لقطعان مسحوق الرخام للرفع من إنتاج مادة الفرينة، وهو املزيج الذي كان األو 

تقوية عظامهم، مع العلم أن صاحب املطحنة االيطالي كشف عن سره بهدف تحويل الزغيمي من منتج للفرينة محلية 

 .طنا يوميا إلى مستورد مع وعده بأن يكون املمثل الوحيد للمطحنة اإليطالية 450بـ

ف تالعب املتعامل االيطالي لوزير التجارة السابق مراد مدلس ي، الذي قرر مباشرة بعد عودة املتحدث من إيطاليا، كش

باملائة بعدما كانوا ال يدفعون فلسا واحدا، مع تشجيع  45رفع التعريفات الجمركية بالنسبة ملستوردي الفرينة إلى نسبة 

تاج، وهي اإلجراءات التي حدت اإلنتاج املحلي من خالل تنسيق العمل ما بين القطاعين العام و الخاص ملضاعفة اإلن

 .من عمليات استيراد الفرينة والرفع من عدد املطاحن الخاصة

عين والرهان تصدير الفائض
ّ
 الدولة رافقت املصن

أن الدولة رافقت املصّنعين املحليين عبر قروض وتحفيزات لتطوير مشاريعهم، « سيم»أكد الرئيس املدير العام ملجمع 

إال تحسين وتطوير اإلنتاج لبلوغ النوعية، مع ضمان الكميات املطلوبة لتغطية طلبات السوق،  وما على املنتجين اليوم

والتفكير في ولوج األسواق العاملية التي تحكمها معايير و ضوابط شديدة. ومن منطلق تجربة املجمع في التصدير أشار 

م السنة عبر عقود تحددها تواريخ زمنية مضبوطة، الزغيمي، إلى ان املتعاملين األجانب يطلبون توفر املنتوج طوال أيا

مع مطالبة املصّنعين الجزائريين بإرسال الطلبات عبر حصص كل شهر، من منطلق أن التخزين ال يقوم به املتعامل 

د، والتبري  األجنبي بل املصنع الجزائري. ولبلوغ رهان التصدير ـ يقول ضيفنا ـ يجب التحكم في تقنيات التخزين والتوظيب

اح الكتس  وهي نقطة ضعف اإلنتاج املحلي في الوقت الراهن، خاصة املنتجات الفالحية التي تعول عليها الحكومة

ء التحول إلى إنشا« سيم»األسواق األجنبية الستدراك انخفاض مداخيل املحروقات، ولتدارك هذا العجز يقترح مسير 

، مصانع التحويل، باإلضافة إلى كل مرافق الحياة لتشجيع قرى فالحية مدمجة بالجنوب، تضم املستثمرات الفالحية
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الشباب البطال على التنقل إلى الجنوب لالستفادة من مناصب عمل دائمة. أما فيما يخص تأقلم املنتجات الفالحية 

الصناعي، و مع طلبات الصناعيين لتطوير فرع الصناعات التحويلية، اعترف الزغيمي، بعدم وجود حوار بّناء ما بين املنتج 

وهو ما دفع املهنيين في هذا املجال إلى البحث عن صيغ جديدة للتعاقد مع الفالحين لتدريبهم على زراعة منتجات 

تتماش ى من ناحية املواصفات مع طلبات وحدات التحويل، وهي الطريقة الوحيدة لبلوغ فالحة عصرية قابلة للتحويل 

 .يقول الزغيمي

 صحاب املطاحن إلى منتجين للقمحسياسة الدعم ال تسمح بتحول أ

أن سياسة الدعم املعتمدة من طرف الحكومة بالنسبة إلنتاج مادة الفرينة ال « سيم»أكد الرئيس املدير العام ملجمع 

تسمح ألصحاب املطاحن بولوج مجال تطوير زراعة القمح بنوعيه، وذلك من منطلق أن الفالح يسوق منتوج القمح 

دج ويتم  4500للحبوب لالستفادة من الدعم، علما أن الديوان حدد سعر القنطار عن الشراء بـمباشرة للديوان الوطني 

دج للقنطار، وعليه فإن  3500للقنطار، وهو ما يضمن ببيع منتوج الفرينة بعد عملية الطحن بـ 2200بيعه للمطاحن بـ

الفرينة مرتفعا جدا وهذا ما ال يخدم السوق  املطاحن ال يمكنها زراعة القمح نظرا الرتفاع التكاليف، وإال سيكون سعر 

 .في الوقت الراهن

أما بالنسبة لنوعية املنتوج املحلي من القمح الصلب، أكد مصدرنا أن األمر مرتبط بمكان زراعة القمح، نوعية البذور 

من مردود االنتاج وتقنيات السقي ومعالجة التربة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مجال زراعة القمح للرفع 

وذلك من خالل تحويل هذا النشاط من املناطق الشمالية إلى الجنوب لالستفادة من املساحات الكبرى وتوفر مياه 

 .السقي واليد العاملة

 يفتح أكبر وحدة لصناعة األعالف بعين الدفلى« سيم »

قار الحلوب بوالية عين الدفلى، للرد على عن فتح أكبر مصنع إلنتاج أعالف األب  «سيم»أعلن املسؤول األول عن مجمع 

طلبات املوالين باملنطقة، و املساهمة في الرفع من إنتاج الحليب تماشيا والتكنولوجيات العلمية الحديثة، وهو املصنع 

بطاقة إنتاجية بلغت « افريل» التابعة للمجمع الفرنس ي « سندرس» ومؤسسة « سيم»الذي تم فتحه بالشراكة ما بين 

 .لف طنأ 300

ونظرا للطلب الكبير على املنتوج ـ يقول الزغيمي ـ تقرر توجيه ثمار هذه الشراكة إلى فتح وحدتين صناعيتين بالشرق 

 .والغرب في املستقبل القريب عوض تصدير املنتوج

 ومصنعا إلنتاج زيت املائدة بوهران..

وحسب   وجا إلنتاج زيت املائدة عما قريب،االستثمار عما قريب في زراعة عباد الشمس و س« سيم»قرر مسير مجمع 

املتحدث فإن غالبية مصانع إنتاج الزيت وعددها خمسة تقوم بجلب املادة األولية للزيت من الخارج ليتم تصفيتها 

داخل الوطن، وهو ما يجعل الحكومة مضطرة ملواصلة عملية دعم إنتاج هذه املادة املصّنفة في خانة املنتجات واسعة 

 .االستهالك

وقصد املساهمة في الرفع من قدرات اإلنتاج الوطني تقرر الشروع ابتداء من شهر نوفمبر املقبل، في استيراد بذور عباد 

لزراعة عباد الشمس   الشمس والسوجا، في مرحلة أولى إلنتاج زيت املائدة، في انتظار االستفادة من أراض ي فالحية

 .نع و التوقف عن االستيرادوالسوجا في مرحلة ثانية لتوفير البذور للمص

 املؤسسات املالية ال ترافق االستثمار الخاص

أن املؤسسات املالية إلى غاية اليوم، ترفض مرافقة الصناعيين الكبار وتجبرهم « سيم»كشف الرئيس املدير العام ملجمع 

 .ةعلى التعامل مع األسواق املوازية عندما يتعلق األمر بتحويل األموال للعملة الصعب
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وحسب السيد الزغيمي، فكل رجال األعمال يضطرون إلى تحويل العملة بالسوق السوداء من منطلق أن البنوك ال 

أورو، وهو املبلغ الذي ال يسمح لهم بدفع تكاليف الرحالت للخارج للتعاقد مع املتعاملين  200تسمح لهم بصرف أكثر من 

 .األجانب

البنوك العمومية فتح وكاالت لها بالقرب من املناطق الصناعية، مشيرا  على صعيد آخر، تطرق املسؤول إلى رفض كل

إلى أنه راسل شخصيا كل املؤسسات املالية العمومية والخاصة لفتح وكالة تجارية لها بالقرب من مصنع املجمع باملنطقة 

نك رد لم يكن إال من وكالة لبالصناعية عين الرمانة بالبليدة، لتسهيل املعامالت التجارية عند البيع والشراء لكن ال

 .خاص. مضيفا أن كل معامالت البيع و الشراء الخاصة بمنتجات املجمع تتم عبر تحويالت بنكية داخل هذه الوكالة

 )واج(وزارة الفالحة بصدد تطبيق برنامج "طموح" لترقية تربية اإلبل 

يق برنامج "طموح" لترقية و مرافقة تربية اإلبل على تعكف وزارة الفالحة والتنمية الفالحية والصيد البحري على تطب

 املستوى الوطني، حسبما أكده يوم األحد بأدرار املسؤول األول عن القطاع السيد عبد القادر بوعزقي.

( لعيد الجمل ببلدية برج باجي مختار 22وقال السيد بوعزقي خالل كلمة له بمناسبة انطالق الطبعة الثانية و العشرون)

ادرار أن قطاعه بصدد "تطبيق برنامج طموح لترقية و دعم تربية اإلبل، و كذا التكفل باملراعي لضمان العلف  بوالية

 لإلبل و سائر املواش ي خصوصا بمنطقة الجنوب الكبير".

و أضاف خالل هذه التظاهرة التي ستدوم ثالثة أيام أن وزارة الفالحة ستتكفل بالناحية الصحية و البيطرية لالبل و 

سائر املواش ي عبر كامل التراب الوطني ، مشيرا انه سيتم "تقديم كل أنواع الدعم من اجل تربية اإلبل السيما املوجهة 

 إلنتاج حليب".

و بعد أن ذكر في هذا الصدد بأنه تم إنشاء ملبنة إلنتاج حليب اإلبل بتندوف، أكد أن قطاع الفالحة سيدعم كل 

 ر في مجال انشاء امللبنات الخاصة بحليب اإلبل.املستثمرين الذين يريدون االستثما

-و من اجل توفير العلف لجميع املواش ي بمنطقة الجنوب، السيما ببلدية برج باجي مختار و التي تزخر بمراعي كبيرة سيتم

دعم املستثمرين الفالحيين عن طريق منحهم قطع أراض ي مع تشجيعهم على إنتاج مختلف انواع  --حسب الوزير-

 العلف.

لعيد الجمل بمشاركة  22كلم جنوب ادرار( فعاليات الطبعة  800و كانت قد انطلقت ظهيرة األحد ببرج باجي مختار ) 

 شعار "الجمل مطية ثورية و حتمية اقتصادية".  جمعية محلية ثقافية و تراثية تحت 70أزيد من 

عات صحراوية وسط حضور كبير لوافدين و قد عرف حفل االفتتاح تقديم استعراضات لإلبل مصحوبة بأهازيج و إيقا

 و زوار من املناطق املجاورة.

 

 )واج(مونبولييه بداية من األحد املقبل -لجوية الجزائرية: خط جوي جديد وهران

مارس ي يربط بين مدينتي  25تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية افتتاح خط جوي منتظم جديد يوم األحد املقبل 

 مونبولييه.-( ومونبولييه )جنوب فرنسا(، باملوازاة مع تعزيز الخط الجوي الجزائر العاصمةوهران )غرب الجزائر

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم األحد انه تمت برمجة رحلتين في األسبوع في إطار الخط الجديد، مشيرة إلى أن 

 الصطياف.تحديد توقيت الرحالت تم وفقا ملرحلتين مختلفتين: املوسم العادي وموسم ا

ي فإن الرحلة 2018اكتوبر  27سبتمبر إلى  16يونيو ومن  16مارس إلى  25ففيما يتعلق بالبرنامج األول الذي يمتد من 

دقيقة(،  20دقيقة )الوصول على الثالثة و 45من وهران إلى مونبولييه مبرمجة أيام الجمعة على الساعة الواحدة زواال و

دقيقة )الوصول على الساعة الخامسة  20لييه إلى وهران على الساعة الرابعة مساء وبينما تمت برمجة الرحلة من مونبو 

 دقيقة(، حسب نفس املصدر. 50و
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من وهران إلى مونبولييه أيام األحد   ، ستنظم رحلتين2018سبتمبر  15يونيو إلى  17أما في الفترة الصيفية املمتدة من 

لوصول على الساعة الثانية ونصف(، ورحلتين من مونبولييه إلى وهران دقيقة )ا 55زواال و 12والجمعة على الساعة ال

 دقيقة(. 55و 11دقيقة )الوصول على الساعة  25أيام األحد والجمعة على الساعة العاشرة و

وأضافت الخطوط الجوية الجزائرية بأنه تم الشروع في بيع التذاكر الخاصة بالخط الجديد على مستوى الشبكة 

 كة.التجارية للشر 

 مونبولييه يصبح نصف أسبوعي-الخط الجزائر 

مارس الجاري  25مونبولييه نصف أسبوعية ابتداء من -من جهة أخرى، ستصبح الرحالت على الخط الجزائر العاصمة 

 بعدما كانت تشمل رحلة واحدة في األسبوع.

أكتوبر(، تمت  27-سبتمبر 16يو و يون 16-مارس 25وحول توقيت الرحالتي اوضحت الشركة بأنه خالل الفترة العادية )

دقيقة )الوصول على الساعة الثالثة  15برمجة رحلتين من العاصمة إلى مونبولييه أيام األحد على الساعة الثانية زواال و

دقيقة(، بينما برمجت الرحلتين  25دقيقة(، وأيام الجمعة على الساعة السابعة صباحا )الوصول على الثامنة و 40و

دقائق( وأيام  10دقيقة )الوصول على السادسة و 40ه إلى العاصمة أيام األحد على الساعة الرابعة مساء ومن مونبوليي

 دقيقة(. 55دقيقة )الوصول على الساعة العاشرة و 25الجمعة على الساعة التاسعة صباحا و

أيام األحد والجمعة على  سبتمبر( ستنطلق الرحالت من العاصمة إلى مونبولييه 15-يونيو 17وفي الفترة الصيفية )

دقيقة(، بينما ستتم الرحالت من مونبولييه إلى العاصمة  25الساعة الثامنة صباحا )الوصول على الساعة التاسعة و

 أيام األحد والجمعة أيضا على الساعة الثالثة زواال ونصف )الوصول على الساعة الخامسة(.

 حسب بيان الخطوط الجوية الجزائرية. 738و 737وستتم جميع هذه الرحالت على متن طائرة بوينغ 

 
 )اإلذاعة الوطنية(ندوة النجاعة الطاقوية في الجماعات املحلية تختتم باقتراح عدة توصيات 

اختتمت ندوة النجاعة الطاقوية في الجماعات املحلية التي نظمت اليوم الخميس بالجزائر بقراءة عدة توصيات ينتظر 

رقة طريق التحول الطاقوي تأخد في الحسبان كل الرهانات و التحديات الطاقوية على أن تكون انطالقة لتنفيذ و 

  املستوى املحلي .

السيد مصطفى قيطوني ووزير الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة   و تم قراءة التوصيات بحضور وزير الطاقة،

حيث أكد املشاركون في هذه الندوة على   ادر زوخ،السيد عبد الق  العمرانية، نور الدين بدوي و كذا والي العاصمة

ضرورة مواصلة جهود نشاطات التحسيس على املستوى املحلي من خالل تنظيم ايام جهوية للتعريف بالرهانات و 

  التحديات املرتبطة بالفعالية الطاقوية محليا.

املحلية يكلف بمتابعة و تنفيذ مخططات كما دعا املشاركون إلى إنشاء وظيفة القائم بالطاقة على مستوى الجماعات 

 عمل النجاعة الطاقوية.

وتضمنت التوصيات أيضا مواصلة عملية االستقصاء التي أطلقتها وزارة الداخلية من اجل معرفة الوضعية الشاملة 

عالجتها من بالنسبة ألمالك البلديات خاصة املدارس و املنشآت الخدمية و املساجد مع التفكير في وضع قاعدة بيانات مل

  اجل مالئمة مشاريع الفعالية الطاقوية و ضمان متابعتها الحقا.

وشكل التكوين أيضا محورا مهما في التوصيات حيث دعا املشاركون إلى وضع برنامج تكوين و تدعيم الكفاءات اتجاه 

 رؤساء املشاريع و القائمين بالطاقة على مستوى البلديات.
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شرح و نشر منهجية إعداد مخططات العمل الخاصة بالفعالية الطاقوية و ترقية أداء   كما ألح املشاركون على ضرورة

مؤسسات الخدمات الطاقوية املحلية و إعطاء األولوية للمشاريع التي من شأنها أن تساهم في إنشاء سوق عمل دائمة 

  خاصة بالفعالية الطاقوية.

شاركون إلى إحصاء نقاط اإلنارة على مستوى كل بلدية و إعداد امل  و بخصوص تعميم اإلنارة العمومية الناجعة ي دعا

مخططات سنوية لتجديد حظيرة اإلنارة العمومية و اعتماد مواصفات تقنية خاصة باملصابيح املوجهة لالنارة العمومية 

  تكون مقتصدة للطاقة.

لجماعات املحلية للسير بغاز فضال عن ذلك دعا املشاركون الي تشجيع عمليات تحويل سيارات و مركبات حضائر ا

 البترول املميع )جي بي آل(.

  

 

 )اإلذاعة الوطنية(لعيد الزربية في أجواء بهيجة  50غرداية : انطالق الطبعة ال 

لعيد الزربية )السجاد( الذي تحييه سنويا عاصمة وادي ميزاب )غرداية( أحد املناطق  50تميز افتتاح الطبعة ال 

السبت بتنظيم في أجاء بهيجة موكب يضم حوالي عشرين عربة مزينة بأجود وأفخر الصناعات السياحية بالجزائر هذا 

   التقليدية على رأسها الزربية .

وفي موكب أنيق عبرت العربات املزينة بالزرابي ومختلف أنواع منتجات الصناعة التقليدية التي تمثل مختلف مناطق 

 تزين هذا الشارع الرئيس ي بحلة جميلة صاحبتها أنغام ''القرقابو'' الفلكلورية. والية غرداية شارع األمير عبد القادر، حيث

واستمرت مسيرة موكب العربات املزينة بالزرابي املوشحة بالرموز واألشكال التي تبرز العمق االجتماعي والثقافي التاريخي 

 ف الشرف.لكل منطقة من مناطق الوالية بحضور السلطات املحلية وعديد املدعوين وضيو 

وخالل كلمته بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة االقتصادية والثقافية أشاد وزير السياحة والصناعات التقليدية حسن 

مرموري بالجهود املبذولة من طرف النساء املاكثات في البيوت بالجزائر العميقة في ضمان استمرارية الصناعة التقليدية 

 االقتصاد املحلي وتنشيط السياحة.الخالقة للثروة والتي تساهم في دعم 

ويسعى املشاركون في هذه الطبعة عبر كل عربة إلى إبراز خصوصيات وإمكانات الصناعة التقليدية بكل منطقة من ربوع 

 والية غرداية السيما في مجال صناعة الزرابي.

طح زربية التي تنسج عادة على سوتعتبر زربية قصر غرداية العتيق هي املرجع األساس ي باملنطقة ، حيث تتميز هذه ال

 أبيض برموزها الخاصة واملعبرة عن البعد االجتماعي والثقافي والتاريخي للمنطقة.

وأشرطة مصممة بأناقة على خلفيات   وباملقابل يعد صنف ''الحنبل'' الذي يتمثل في سجادة منسوجة ومزينة بخطوط

شح باللون األحمر القرميدي مرجعا آخر لزربية وادي ميزاب وقصر تحمل ألون متعددة كاألسود الداكن والبني الفاتح املو 

 بني يزقن على غرار ''تاورت'' و''أنشان'' و ''أنجم'' والتي يكمن االختالف فيما بينها إال من حيث الحجم.

املنزلية  تتقليدي إذ يعتبر أحد األدوا  إن صناعة الزرابي تحظى بمكانة خاصة باملنطقة فكل عائلة غرداوية تملك منسج

تعداد النساء الحرفيات اللواتي يشتعلن في هذا املجال بالبيوت أو ضمن تعاونيات   الضرورية ، كما تجدر اإلشارة إلى أن

 ألف امرأة. 20قد بلغ نحو 

وتعمل الحرفية خالل عملية صناعة الزربية على أبراز وتحديد مجموعة الرموز املختلفة األشكال واأللوان التي تعبر عن 

 أصالة الزربية الغرداوية.

كل قيمة الزربية السيما التجارية تأخذ بعين االعتبار هذا الجانبي حيث يتم قياس القيمة الكاملة للسجاد ي بما في 

 من خالل هذه الزاوية.ذلك التجارية ي 
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 معرض لإلمكانيات الثقافية والتراثية التي تزخر بها والية غرداية...  

من القرارة التي تقع بمنطقة شبه رعوية إلى املنيعة الصحراوية مرورا بمتليلي الشعانبة واملحطة الحموية زرلفانةي هي 

اتها التي تزخر بها في مجال الصناعات التقليدية بحضور التي تعرض عبر هذا املوكب إمكان13كل والية غرادية ببلدياتها 

 جمهور غفير جاء ليحتفل ببداية الربيع الغرداوي.

وتم خالل مرور املوكب تقديم استعراضات فلكلورية لفرق الفنتازيا واملهاري التي تعبر عن تقاليد املنطقة مع تقديم 

 الشاي األخضر املتميز بالخيمة الصحراوية.

الستعراضات بإضفاء جو من االحتفال البهيج للموكب الذي مر عبر شارع األمير عبد القادر إلى غاية وسمحت هذه ا

 ساحة محمد خميستي أين تمت إقامة منصة على شرف الوفد الرسمي وأعيان املنطقة.

 هم مقوماتكما تفاجأ عدد من السياح بهذا االحتفال البهيج ، حيث عبروا عن امتنانهم ورغبتهم في اكتشاف أحد أ

 الصناعة التقليدية الجزائرية.

وباملقابل أكد عديد األشخاص أن عيد الزربية يمثل فرصة لجلب السياح في هذه الفترة من العطلة الربيعية فضال 

 عن كونه مناسبة للمرأة الحرفية لتسويق منتجاتها مباشرة دون وسيط.

من الشهر الجاري إقامة نشاطات ثقافية مختلفة ،  22اية ويشمل برنامج عيد الزربية الذي ستتواصل فعالياته إلى غ

إلى جانب تنظيم معرض لبيع منتجات الصناعة التقليدية يضم عدد من املؤسسات املصغرة ومتربصين بمراكز التكوين 

 املنهي ببهو قصر املعارض املتواجد بحي بوهراوة.

ألمسية على مراسم تدشين هذا املعرض الذي وبهذا الصدد سيشرف وزير السياحة والصناعات التقليدية هذه ا

 سيسجل مشاركة نحو مائة عارض يمثلون نحو عشرون والية من الوطن.

 

 

 
 

 بنوك/مالية/تأمينات
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 تعاون وشراكة
 )واج(مارس بالبرازيل 23الى  18الجزائر تشارك في املنتدى العاملي الثامن للمياه من 

من الشهر  23أشغال املنتدى العالمي الثامن للمياه و تستمر الى غاية   ية برازيلياتنطلق يوم األحد بالعاصمة البرازيل

 الجاري بمشاركة وزير املوارد املائية السيد حسين نسيب حسبما افاد به يوم السبت بيان للوزارة.

د ة في قطاع املوار املؤسسات الناشط  و سيرافق السيد نسيب الى برازيليا وفد هام من االطارات العليا و كذا رؤساء

 املائية , يضيف ذات املصدر.

ياه قضايا امل  مستديرة لبحث  وزراء الدول املشاركة في املنتدى حيث سينشط مائدة  و سيشارك الوزير في اجتماع

 و كذا خدمات التطهير.  خاصة تلك املتعلقة بتموين السكان باملياه الشروب,

ث تسيير املوارد املائية , حي  رض تجربة الجزائر في مجال استغالل واملناسبة ستكون ايضا فرصة للسيد نسيب لع

 2000العجز املسجل في هذا امليدان في فترة قياسية مع بداية سنة   سيبرز كافة الجهود التي اتخذتها الجزائر لتتجاوز 

سقية املساحات امل  تطويراملوارد املائية املتنوعة و تسيير تموين السكان باملياه الصالحة للشرب و   في مجال حشد

 حماية الصحة العمومية و البيئة.  املياه املستعملة بهدف  لضمان االمن الغذائي اضافة الى تطهير

اه أكبر البرازيلية بالتعاون مع املجلس العالمي للمي  و تعتبر الطبعة الثامنة للمنتدى العالمي للمياه الذي تنظمه الحكومة

 ئم هذا العام تحت شعار " تقاسم املاء" .تلت  تظاهرة تجمع الحكومات

ف اإليجابية على جميع املستويات بين مختل  كما يمثل هذا املنتدى فرصة هامة لتبادل التجارب واالفكار و التطبيقات

 اه.سيير امليفي مجال ت  باإلضافة الى املجتمع املدني تحقيقا للتنمية املستدامة  الدول و املؤسسات و الجامعات املشاركة

 و ذلك على غرار الطبعات السابقة .  و خلص البيان الى أن املنتدى الدولي الثامن للمياه سيتوج باعالن وزاري مشترك

 

 
فرنسا: االستقطاب االقتصادي لإلقليم محور لقاء بين الوالة الجزائريين و نظرائهم -الجزائر

 )واج(الفرنسيين 

اللقاء الذي جمع , يوم الخميس بالجزائر العاصمة, الوالة   محور  شكل االستقطاب و التطوير االقتصادي لإلقليم

 جديدة.  الفرنسيين, ال سيما في سياق دولي يتميز بظهور فاعلين اقتصاديين وطرق استهالك  الجزائريين بنظرائهم

رانية لية و التهيئة العمالداخلية و الجماعات املح  في هذا السياق, أوضح املدير العام لتهيئة و جاذبية االقليم لدى وزارة

اليم االق  اتخذنا عدة قرارات و قمنا بعدة اعمال مرتبطة باستقطاب و عصرنة و تنويع اقتصاد  مجيد سعادة قائال "لقد

 في اطار استراتيجية وطنية تواجه تحوالت جديدة في هذا املجال".

لالقليم نظم بمناسبة لقاء   االقتصاديو جاء تصريح السيد سعادة خالل أشغال اجتماع حول استقطاب و التطوير 

وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين   والة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين, ترأسه مناصفة

 الدولة وزير الداخلية الفرنس ي, جيرار كولومب.  بدوي, و وزير

البحث و كذا تعميم استعمال   ا على تطوير االبداع وو أشار السيد سعادة أن هذه االستراتيجية ترتكز ال سيم

 تعزيز قدرات مختلف املتدخلين في هذا التطوير.  التكنولوجيات الجديدة لإلعالم و االتصال فضال عن



 

 11 

و عصرنة املدن الكبرى و كذا   كما تعتمد على ظهور اقطاب جاذبية و انجاز مناطق صناعية و مدن جديدة و تأهيل

 من املعايير الدولية.  م األكثر تجهيزا و جاذبية لتقريبهامرافقة األقالي

-املخطط املدير لتهيئة الطريق السيار شرق   و من بين األعمال املبادر بها في اطار هذه االستراتيجية ذكر السيد سعادة

واليات هيئة اقاليم البالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و عنابة و مخططات ت  غرب و املخططات املديرة لتهيئة املدن

 كذا املخططات املديرة لتهيئة الساحل.  و

ع املهمة و التكنولوجيات األولوية و الدف  أما فيما يخص اهداف االستراتيجية, أكد املسؤول أنها ترمي إلى تحديد املواقع

عن تعزيز قدرات  قيمة مضافة كبيرة مصدرها البحث و االبتكار, فضال   بالتنمية املحلية و ابراز نشاطات ذات

 لإلندراج في ديناميكية اقتصاد دولي يعرف تحوالت.  الفضاءات

رية و ة عصالجزائر لجعل هذه األخير   واليةو عرض والي الجزائر, عبد القادر زوخ املخطط االستراتيجي لتهيئة و عصرنة 

 .مستقطبة و ذكية

إياه ب"الهام جدا" للجزائر التي تملك   و أشاد والي مقاطعة ألب كوت آزور )مرسيليا(, بيار دارتو بهذا املخطط واصفا

 تحسين االستقطاب و التنمية االقتصادية لإلقليم".  "من القدرات ما يؤهلها ملواجهة رهان

مالحظات مماثلة و طرق متقاربة من    "رغم اختالف بلدينا أظن أنه لديناو أضاف السيد دارتو في ذات السياق قائال 

تكمن أهمية هذا االجتماع "الذي سيسمح لنا بالتقارب أكثر لتبادل   حيث معالجة املشاكل و اقتراح الحلول", و هنا

 تجاربنا".

مة للتطرق إلى املبادرات القائ  فرصة  و كان هذا االجتماع الذي حضره العديد من والة الجمهورية و نظرائهم الفرنسيين

اكتشاف مقاربات جزائرية فرنسية في هذا الشأن فضال عن استهداف   في مجال االستقطاب االقتصادي لإلقليم و

 الرئيسية و ابراز الطرق املمكنة لتحسين التعاون الثنائي.  الرهانات

بتبادل الخبرات املكتسبة في كل   أن هذا الحدث سمح و في هذا اإلطار صرح السيد سعادة لوأج على هامش هذا اللقاء

 متناسقة عبر كامل التراب الوطني رغم خصوصية كل منطقة.  بلد خاصة و أن الجزائر تهدف إلى إقامة تنمية

ة يبين وزارتي الداخلية الجزائرية و الفرنس  للتذكير فان هذا اللقاء الذي يندرج في إطار املبادالت و التعاون الالمركزي 

 املبادالت ذات االهتمام املشترك.  سيشكل "فرصة إلثراء و تعزيز

 
 اج()و مساهل يستقبل مدير املكتب اإلقليمي للدول العربية في برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 و  استقبل وزير الخارجية السيد عبد القادر مساهل يوم األحد بالجزائر العاصمة األمين العام املساعد لألمم املتحدة

املدير املساعد لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، مدير املكتب اإلقليمي للدول العربية في نفس البرنامج السيد مراد وهبة، 

 حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و يقوم السيد وهبة حاليا بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في الندوة الدولية املنظمة من طرف وزارة الداخلية و 

الجماعات املحلية و تهيئة اإلقليم بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي تحت عنوان : "ترقية املشاركة السياسية 

مارس  18و  17للمرأة، دعم أساس ي ملسار اإلصالح السياس ي و التنمية املستدامة" الذي ينعقد في الجزائر العاصمة يومي 

 الجاري.

بمقر الوزارة، أشاد الطرفان بنوعية العالقات التي تربط الجزائر بهذا البرنامج االممي، و خالل املحادثات، التي جرت 

 مؤكدين على إرادتهما املشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في شتى املجاالت.

رأة ملو ركز الجانبان على التقدم الذي أحزته الجزائر في مجال ترقية املساواة بين الجنسين و في تحقيق استقاللية ا

 بفضل عصرنة التشريع الوطني بشكل يضمن تمثيال أحسن للمرأة في املجالس املنتخبة، يضيف نفس املصدر.

http://ar.aps.dz/sante-science-technologie/48554-2017-10-16-14-57-59
http://ar.aps.dz/sante-science-technologie/48554-2017-10-16-14-57-59


 

 12 

في هذا السياق تمت اإلشارة إلى الحضور املتزايد للمرأة الجزائرية في مختلف القطاعات )تربية، تعليم عاليي صحة، 

 باملئة. 50وق قضاء و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال( و الذي أصبح يف

صالحة امل  كما تطرقت املحادثات إلى إشكالية الهجرة غير الشرعية و مكافحة اإلرهاب و إلى التجربة الجزائرية في مجال

الوطنية و القضاء على التطرف، و هي التجربة التي ينوي البرنامج االنمائي لألمم املتحدة مشاركتها مع دول أخرى في إطار 

 ليمي، حسب نفس املصدر.برامجه للتعاون اإلق

 

 

 

 تجارة  
س )تي آبنشر قائمة األسعار .. هكذا تريد وزارة الصناعة ضبط سوق السيارات املركبة في الجزائر

 آ(

تراهن وزارة الصناعة واملناجم، على القائمة التي تسلمتها من مصنعي السيارات، والتي تحدد كلفة السيارات املركبة 

ف أي تالعب في األسعار، وان اعترفت الحكومة بعدم قدرتها على فرض سعر محدد عند الخروج من املصنع، لكش

 .للمصنعين، إال أنها ألزمت املصانع بعدم تجاوز أسعار السيارات املحلية، تلك املستوردة

روجها من اليوم االربعاء، والتي تخص أسعار السيارات املنتجة محليا عند خ القائمة التي نشرتها وزارة الصناعةأظهرت 

، تباينا كبيرا بين كلفة اإلنتاج عند املصنع ”كيا“و ” فولكسفاغن“، ”هيونداي“و ” رونو“املصنع والتي تخص كل من 

مليون سنتيم لبعض السيارات التي توصف بالفخمة، ما  50إلى  20وأسعار البيع النهائي، حيث تتراوح الزيادات ما بين 

 .تحديد األسعار ومدى فاعلية أجهزة الرقابةيطرح تساؤالت حول الطريقة املعتمدة ل

و ستسمح القائمة التي تسلمتها للوزارة، بمقارنة أسعار السيارات املنتجة محليا مع أسعار السيارات املصنعة في بلدان 

أخرى أو املستوردة، إضافة إلى مراقبة هوامش الربح، بسبب وجود إمكانية لجوء مصنعين إلى تضخيم تلك الهوامش، 

رت بعض التساؤالت حول األسعار املطبقة محليا، وما عزز تبك الشكوك بوجود تالعب في األسعار، هو تزامن اإلعالن أثا

 .عن تلك القائمة مع تسريب إشاعات تتحدث عن انخفاض أسعار السيارات الجديدة املصنعة محليا

للكشف عن أسباب ارتفاع السيارات في  وتعتزم وزارة الصناعة مواصلة التدقيق في أسعار السيارات املركبة محليا

الجزائر، حيث ملح مسؤولون إلى وجود تالعب في كلفة اإلنتاج وفي هامش الربح ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع للزبائن، 

حيث أضحت أسعار السيارات املحلية تفوق تلك املستوردة أو املصنعة في دول أخرى على غرار تركيا أو روسيا بالنسبة 

 .ات رونولسيار 

وكشفت القائمة التي أفرجت عنها وزارة الصناعة، عن فوارق هامة بين األسعار املعتمدة داخل مصانع تركيب وتجميع 

مليون سنتيم، فيما أكد وزير الصناعة  50إلى  20السيارات وبين تلك املعمول بها في أسواق السيارات والتي تتراوح بين 

سعار السيارات املركبة في الجزائر، لن ترتفع أكثر من السيارات املستوردة. وقال واملناجم، يوسف يوسفي، مؤخرا، أن أ

يوسفي في ندوة حول املناولة في صناعة السيارات األسبوع املاض ي، أن الحكومة أمرت من منتجي السيارات بالجزائر، 

 م املواطنين الجزائريين. وقال يوسفبإفادتها باألسعار ملراقبتها. وهذا لضمان أسعار مماثلة للسيارات املستوردة أما

 .يوسفي أنه سيتم نشر هذه األسعار

وأكد الوزير أن الحكومة ال تحدد أسعار السيارات املركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة ملراقبة األسعار املطبقة، مشيرا إلى 

ر  .ر السيارات املستوردةأن دفاتر الشروط تنص على أن أسعار السيارات املركبة محليا ال يجب أن تتجاوز أسعا
ّ
وذكـ

https://www.tsa-algerie.com/ar/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
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يوسفي أصحاب املصانع بأن الدولة قد قدمت لهم تسهيالت ضريبية وأخرى تتعلق باإلجراءات اإلدارية إلى ما غير ذلك، 

 .لكن باملقابل الحكومة لن تقبل بأن تسوق السيارات املصنعة محليا بسعر يفوق سعر السيارة املستوردة

مليون سنتيم لسيارة من  114بين ” رونو سامبول “زارة الصناعة، تتراوح أسعار سيارة وبحسب القائمة التي نشرتها و 

التي تسير بالبنزين، بينما يتم تسويق هذه السيارات بأسعار تتراوح  1,6مليون سنتيم للسيارات من نوع  137إلى  1,2نوع 

سامبول “بر مواقعها( ويصل سعر مليون سنتيم )حسب السعر املعروض من قبل الشركة ع 162مليون إلى  133بين 

 134,6مليون سنتيم و  149بين ” سانديرو “مليون سنتيم، ، فيما تتراوح أسعار سيارات  180املزودة بنظام اإلنذار إلى 

 .مليون سنتيم 167مليون سنتيم حسب قوة املحرك. بينما سعرها عند املوزعين يفوق 

مليون سنتيم  167,4مليون سنتيم للسيارة إلى  153,4من  ”i 10 grand“ أما بالنسبة لسيارات هيونداي فتتراوح أسعار

مليون سنتيم، أما بالنسبة لسيارات  193لهذا املوديل حسب قوة املحرك عند خروجها من املصنع وتباع في السوق بـ 

“i 20”  بالنسبة  مليون حسب نوع املحرك، أما 197مليون إلى  195فتتراوح أسعارها عند الخروج من املصنع من

” سنتافي“مليون سنتيم، فيما يصل سعر سيارة  190,2مليون سنتيم إلى  175,2تتراوح أسعارها من ” اكسنت“لسيارات 

 .مليون سنتيم 50مليون سنتيم ما يعني زيادة تصل الى  549مليون سنتيم. وتباع في السوق بابتداء من  497,4إلى 

تراوح أسعارها والتي ت” ايبيزا“والتي تخص أربع نماذج، منها سيات ” اغنفولكسف“وبالنسبة للسيارات املركبة في مصنع 

بينما تسوق  .الجديدة” ايبيزا“مليون سنتيم لسيارة  195مليون و  180مليون للعادية و ما بين  180إلى  165,3ما بين 

” قولف“رك، أما سيارة مليون سنتيم حسب النوع وقوة املح 279و  249مليون سنتيم و  219هذه السيارة ابتداء من 

مليون سنتيم بالنسبة  360مليون سنتيم إلى  249فيتراوح سعرها عند املصنع )سعر غير مخصص للبيع للزبون( من 

” كادي“، أما بالنسبة ألسعار سيارة 330عند املوزع بداية من ” قولف“حصان(، وتباع  143بقوة  tdi 2,0قولف “لسيارة 

مليون سنتيم  380مليون سنتيم و  332مليون سنتيم. وتباع في السوق بـ  353,4ليون إلى م 211النفعية فتتراوح ما بين 

 ”كادي كامبي“لنوع 

نماذج  5التي تحص ” كيا“بالنسبة لسيارات  181,6إلى  141,3فهي تتراوح ما بين ” كيا“فيما يخص التي ينتجها مصنع 

مليون سنتيم، بينما تتراوح أسعار سيارة  189سوق بداية من منها سيارات تعمل بنظام تغيير السرعة أوتوماتيكي، وهي ت

 .مليون سنتيم 257مليون سنتيم، وتسوق للزبون بسعر يبدأ من  235مليون سنتيم إلى  188,9من ” ريو الجديدة“

 

 ()واجاسمنت: الفارج الجزائر تعتزم تصدير كميات كبيرة نحو بلد من افريقيا الغربية قريبا 

( الجزائر، السيد سارج دوبوا يوم الخميس Lafarge Holcimالعامة ملجمع "الفارج هولسيم" ) أعلن مدير الشؤون

بالجزائر أن املجمع يعتزم تصدير "مئات آالف األطنان" من اإلسمنت الرمادي خالل شهر مارس أو أبريل القادم نحو بلد 

 من إفريقيا الغربية.

التصدير خالل لقاء مع وسائل اإلعالم، صرح السيد دوبوا أن  وردا على سؤال لوأج حول مشاريع املجمع في مجال

املجمع "بصدد التوقيع على عقد ضخم لتصدير مئات اآلالف من أطنان االسمنت الرمادي في شكل اسمنت فج دون 

 توظيب نحو بلد من إفريقيا الغربية خالل شهر مارس الجاري أو أبريل القادم".

أن تكون نحو غامبيا" دون توضيحات أكثر و ذلك من باب التحفظ و خشية  -حتملمن امل-و أضاف أن "عملية التصدير 

 املنافسة.و في حالة التأكد من الخبر فان األمر يتعلق بثالث عملية تصدير نحو غامبيا.

 جالغربية أبدت اهتمامها بمنتوجات "الفار   في نفس السياق، أوضح ذات املسؤول أن حوالي خمسة عشر بلدا من إفريقيا

و هو  2020ماليين طن في آفاق  5هولسيم الجزائر"، مشيرا إلى أن املجمع يتطلع إلى رفع صادراته نحو هذه املنطقة إلى 

 باملئة من السوق. 30ما يمثل نسبة 
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و كشف السيد دوبوا أن إعداد مخطط للتصدير على املدى الطويل نحو إفريقيا "صعب جدا" ألن سوق االسمنت على 

 تعرف منافسة شرسة.مستوى القارة 

وقال ان استكمال مشاريع مصانع االسمنت الجاري انجازها على مستوى القارة ستحول البلدان املستوردة إلى بلدان 

 مصدرة مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر على سبيل املثال.

 نحو استثمارات جديدة الستيعاب فائض اإلنتاج 

هة خالل عمليات التصدير، "حيا" السيد دوبوا تشجيع السلطات و عن سؤال للصحافة حول الصعوبات املواج 

العمومية الجزائرية لهذه العمليات، السيما من خالل الشروع في انجاز سكك حديدية تربط مصانع املجمع بأقرب 

ارج فاملوانئ لإلسراع بوصول البضائع و التخفيف من التكاليف، مشيرا إلى أن هذا ما يتم حاليا بالنسبة ملصنع "ال 

 هولسيم الجزائر" بمدينة بسكرة على سبيل املثال.

من جهة أخرىي أبرز مدير الشؤون العمومية للمجمع "سرعة" السلطات العمومية في التكفل بمطالب و انشغاالت 

 املؤسسات املصدرة.

كل اكبر ر التي تشو بخصوص السوق الوطنية لإلسمنت، أوضح السيد دوبوا أن املجمع يعتزم البقاء "نهائيا" في الجزائ

 بلدا ينشط بها. 90كلغ من اإلسمنت سنويا للنسمة( من مجموع  600األسواق الخمسة و األكثر إستراتيجية )

كان "جد فعال" من حيث االنتقال بالبالد من مستورد إلى مصدر، علما   تدخل الدولة الجزائرية  و أكد السيد دوبوا أن

 في السنة.  طن  مليون  24و  23تراوح ما بين الجزائر تسجل حاليا طاقة زائدة ت  أن

ا السوق الجزائرية" مضيفا في هذ  التي تشهدها  نفس املسؤول على التوضيح أن مجمعه "ال يخش ى" املنافسة  كما ألح

ق االستثمارات، من خالل االنطال   الصدد أن اإلستراتيجية املعتمدة من أجل "استيعاب فائض اإلنتاج" تكمن في تنويع

ذات قيمة مضافة عالية مثل إنتاج مواد البناء عالوة على االسمنت و ترميد النفايات املنزلية و   قطاعات جديدةفي 

 الطرقات.  و كذا انجاز و صيانة  الصناعية

و في هذا الصدد، كشف السيد دوبوا أن مؤسسته تعمل "بشكل وثيق" مع وزارة األشغال العمومية والنقل لالنطالق 

 ".600  "أرديا  ملتعلق بالبنى التحتية الطرقية عبر خدمتها املدعوةا  في النشاط

باستخدام املواد املحلية مثل االسمنت و الخرسانة   الطرقات  الخدمة في آن واحد ببناء و تعزيز و صيانة  هذه  و تسمح

 طريق.  يطلق فيها مشروع  و بتفادي فتح محاجر الحص ى كل مرة

إلى الشروع بالتعاون خصوصا مع الجماعات املحلية في ترميد النفايات   هولسيم"  جمن جانب أخر تطمح "الفار   و

مناطق   األخرى الواقعة في مختلف  تابعة ملصانعها، و أيضا تلك التابعة ملصانع االسمنت  بواسطة أفران مرتفعة الحرارة

 الوطن.

يات املخدرات التي يتم حجزها و كذا مع مصالح الجمارك من أجل ترميد كم  و شرح السيد دوبوا يقول "نعمل مع

 درجة مئوية ". 1.500تفوق   الصيدليات من أجل اتالف األدوية املنتهية الصالحية في أفراننا ذات درجة حرارة

 سوناطراك ألجل ترميد طينه االصطناعي.  للمحروقات  الوطنية  الشركة  كما كشف عن إجراء مفاوضات مع

السيد دوبوا أن الفارج هولسيم أنتج   أوضح 2018و توقعات سنة   2017املجمع سنة   هاالتي حقق  و بخصوص النتائج

 نفس السنة.  خالل  دينار جزائري   مليار 85و  80يتراوح ما بين   رقم أعمال  ، و حقق 2017طن سنة   مليون  11ر5

الثالثة بمعسكر و املسيلة و متعاون جزائري ضمن مصانعه  5.500فإن املجمع الذي يوظف  2018و بالنسبة للسنة 

 مليون طن.  11ر5بسكرة و أيضا ضمن املناولة، يراهن على إنتاج 

مليار دينار جزائري  74مبلغ   2013سنة   نشاطه  بداية  في الجزائر منذ  املجمع  و تتجاوز االستثمارات التي حققها

 بحسب نفس املسؤول.
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م لألسواق باملواد األساسية خالل رمضان املقبل اتخاذ جميع اإلجراءات لضمان تموين منتظ

 )واج(

أكدت وزارة التجارة في بيان نشرته يوم األحد بأنه تم اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية لضمان تموين منتظم لألسواق 

 باملواد األساسية خالل شهر رمضان املقبل.

لية املوجهة لصناعة الحليب املبستر املدعم ومن القمح وأوضحت الوزارة بأن املخزونات املتوفرة حاليا من املواد األو 

الصلب واللين، إضافة إلى املنتجات الفالحية املوسمية )الخضر والفواكه( ومنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء، تسمح 

ين يبتغطية واسعة الحتياجات املواطنين، وأن كل املتدخلين من مؤسسات رسمية أو دواوين ضبط أو متعاملين اقتصاد

 التزموا باتخاذ كل التدابير ألجل ضمان وتوفير املواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان.

وتؤكد وزارة التجارة في هذا الصدد بأن مصالحها "لن تذخر جهدا في السهر على التموين الواسع واملنتظم للسوق 

ا عبر التتبع اليومي للسوق ومتابعة تطور األسعار، مع "ايالء باملنتجات الغذائية والحفاظ على استقرار األسعار"ي السيم

 أهمية قصوى لجودة السلع ولشروط وضعها لالستهالك وكذا شفافية ونزاهة املعامالت التجارية"، يضيف البيان.

ع، تضم سوكانت وزارة التجارة نصبت لجنة مختلطة ملتابعة وتسهيل تموين السوق باملواد الغذائية ذات االستهالك الوا

والصيد البحري والديوان الوطني املنهي للحليب والديوان الوطني للخضر واللحوم   ممثلي وزارة الفالحة والتنمية الريفية

 والديوان الوطني املنهي للحبوب والبقول الجافة ومصالح الجمارك ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص.

بغرض استعراض اإلجراءات  2018ها التحضيرية لشهر رمضاني في يناير وشرعت هذه اللجنة املختلطة في عقد اجتماعات

املتخذة من طرف كل متدخل لضمان تموين منتظم للسوق باملواد الغذائية واسعة االستهالك وعلى رأسها الحليب 

 والحبوب والخضر والفواكه و اللحوم، خالل شهر رمضان وما بعده.

تها إلى ما بعد شهر رمضان وخالل املوسم الصيفي بمساهمة كل املتدخلين وتعتزم هذه اللجنة مواصلة عقد اجتماعا

لضبط السوق، حسب البيان الذي أكد بأن مصالح الوزارة "لن تتوان في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتكفل بأي اختالل 

 محتمل لتموين السوق".
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