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 االفتتاحية
 العملية أصبحت تقليدا سنويا

 )وقت الجزائر(ألف قفة رمضان 50يوزع ” األفسيو“

ألف قفة رمضان عبر  50مضان، لتوزيع نظم منتدى رؤساء املؤسسات الطبعة الرابعة، على التوالي، من مبادرة قفة ر 

 .واليات الوطن

وبحسب بيان لآلفسيو أمس، فان املبادرة أصبحت تقليدا سنويا في إطار العمل التضامني للمنتدى، الذي يعكف ممثلوه 

 ، نعلى إنجاح العملية بالتجند الكامل خالل هذه الفترة من السنة، وهي مبادرة يهدف من خاللها اآلفسيو إلى التضام

 .كذلك تقاسم القيم الراسخة مع أفراد املجتمع من اجل تقوية توجه املنتدى املواطناتي

 .وأشار البيان إلى أن أعضاء اآلفسيو انخرطوا بقوة في العملية، من أجل إعطائها كل فرص النجاح

، حيث أكد املنتدى ”امنمنتدى متض“تجند املندوبيات الوالئية في تقليد سنوي يدخل ضمن إطار برنامج ” آفسيو“وأكد 

سيواصل عمله التضامني وفاء ملبادئه وقيمه املواطنية، التي هي تعبير صادق على التزام أعضاء املنتدى بترسيخ “أنه 

من جانبه، عبر رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، على حداد، في منشور له على صفحته الرسمية، عن ”.التضامن الوطني

أحيّي روح التجنّد وااللتزام لدى كافة زمالئي رؤساء وأعضاء املندوبيات الوالئية للمنتدى، “ارتياحه للعملية، حيث قال: 

قفة رمضان.. أشكركم جميعا على الوفاء لروح ومبادئ املنتدى، وتجسيد أسمى معاني “إلنجاح الطبعة الرابعة لعملية 

 .”التضامن الوطني والتآزر االجتماعي

 

 إفريقيايوسفي كشف أنه أكبر مشروع في 

 )املساء(إماراتي إلنتاج الحديد والصلب  -مركب جزائري 

كشف وزير الصناعة واملناجم، يوسف يوسفي، أمس، خالل زيارة العمل التي قادته إلى عنابة عن بعث مشروع للشراكة 

 .اإلماراتية قريبا يتعلق بمشروع صناعي إلنتاج الحديد والصلب -الجزائرية 

مليار دوالر، وسياسهم هذا  1األكبر في إفريقيا، وقد رصد له غالف مالي قدر بـ وأوضح يوسفي بأن هذا املشروع يعد

  .املشروع في تعزيز االستثمار االقتصادي وخلق ثروة مضافة

من جهة أخرى، أكد يوسفي خالل معاينته لورشة الفرن العالي بمركب الحديد والصلب الحجار على ضرورة العمل 

الوزير أكد في  . ج والوصول إلى مليون طن من مادة الحديد التي تصدر للخارج سنوياوتكثيف الجهود لرفع سقف اإلنتا

حديثه للعمال والوقوف على ظروف العمل باملركب، أن الدولة بعد استرجاعها مركب سيدار الحجار كانت على وعي تام 

ط ت الحكومة في تفعيل املخطبأن هذه املنشأة لن تضيع وستواجه املديونية التي خلفها الشريك األجنبي وقد نجح

 .االستراتيجي وحماية املؤسسة من الضياع

كما شدد الوزير على ضرورة إعادة القروض التي منحتها الدولة في البرنامج التأهيلي الذي خضع له عمالق الصلب 

ألف  80 ستهلك بينالحجار، وقد عرج في سياق حديثه عن مشكلة املياه التي تعاني منها والية عنابة خاصة أن املركب ي

 .لتر مكعب وقد قررت الحكومة للتنقيب عن املياه وإنجاز محطة ضخ مستعملة لهذه املؤسسة ملواجهة أزمة املياه

وبالنسبة ملؤسسة فيروفيال، التي كانت نقطة مهمة في زيارة وزير الصناعة واملناجم، أعطى هذا األخير توجيهات صارمة 

عنية من إعداد استراتيجية عمل جديدة لتوسيع مجاالت الشراكة وتلبية حاجيات لتحمل املسؤولية تمكن الجهات امل
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السوق الوطنية، إلى جانب تقليص فاتورة استيراد املواد الخام في مجال عربات نقل البضائع وذلك للنهوض بالتنمية 

 .ومجمع بالرة وغيرها الوطنية وتعزيز التكامل والشراكة بين املؤسسات األخرى ،على غرار مركب سيدار الحجار 

استفادت  2017خالل السنوات املاضية وخالل سنة  وقدمت شروحات للوزير عن االختالالت التي عرفتها املؤسسة 

مليار دينار جزائري موجه لصيانة التجهيزات وكذلك رسكلة وتكوين العمال.  4،2من برنامج استثماري متنوع، حيث رصد 

كيب وصيانة عربات ترمواي والتي تعمل بشراكة مع الشركة الفرنسية ألستون وعن مؤسسة سيتال املتخصصة في تر 

قامت املؤسسة ببعث  2013قامت بتركيب عربات لكل من قسنطينة، ورقلة، سطيف. وخالل سنة  51/49بقاعدة 

هامة عربة ترمواي والعملية متواصلة الستكمال عملية إنجاز عربات ترمواي مستغانم والذي دخل مرحلة 198نشاط 

قطارا خالل نهاية السنة القادمة. لإلشارة، فإن وزير  17وهي الصيانة وتكوين الكفاءات والتحضير لصيانة حوالي 

الصناعة عاين كال من املنطقة الصناعية جسر بوش ي ووحدة إنتاج الورق والطباعة، كما زار وحدة إنتاج خاصة 

 .معاينة مؤسسة مركب التجهيزات اإللكترونية الريالنلصناعة األدوية واملنتجات الصيدالنية ايفوالب وكذلك 

 

 

 

 
 )تي آس آ(مجلس الحكومة يجتمع الخميس من أجل قراءة ثانية ملشروع قانون املالية التكميلي

 

ماي، إلعادة النظر مرة أخرى في مشروع قانون املالية التكميلي  17ينتظر أن يجتمع مجلس الحكومة الخميس املقبل 

 .عن مصدر حكومي tsa ع املشروع إلى قراءة ثانية قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته، حيث سيخض2018

وحسب نفس املصدر، فسيتم في البداية فحصه ثم مناقشة أحكام املشروع، دون استبعاد إمكانية إدخال تدابير 

رفض العمل تحت الضغط، واهتمامنا الحكومة ت“جديدة أو سحب أو تعديل بعض املواد فيه، كما يؤكد ذات املصدر أن 

 .”هو العمل من أجل مصلحة االقتصاد الجزائري 

على مجلس الوزراء يوم االربعاء املاض ي، ولكن تم إلغاؤه بعد  2018وكان مبرمجا إحالة مشروع قانون املالية التكميلي 

 .أن طلب الرئيس بوتفليقة من الوزير االول أحمد أويحيى إعادة قراءته

 
 آالف رأس 10املشروع األول الخاص بتربية  إلى جانب

 )املحور اليومي(آالف بقرة في بالبيض 3مشروع أمريكي جديد في الفالحة لتربية 

سيشرع األمريكيون في تجسيد مشروع استثماري جديد بوالية البيض يخص القطاع الفالحي، فبعد املشروع الضخم 

 .، من املنتظر أن يرى مشروع آخر النور قريبا AIAG  مع األمريكيببلدة برزنة جنوب والة البض بين مجمع لشب واملج

رأس، سيطلق في والية البيض بين مستثمرين من والية بسكرة وثالثة  3000يتمثل املشروع في مزرعة لتربية األبقار بـ  

س مجلس األعمال الجزائري آالف رأس لكل منهم.وقال رئي 5مزارعين أمريكيين يملكون مزارع في والية يوتا األمريكية بنحو 

املفاوضات مستمرة معهم، وسيتم التوقيع على مذكرة بين الطرفين في سبتمبر املقبل،   األمريكي إسماعيل شيخون إن

. وكان مسثمرون أمريكيون قد أقاموا مشروعا بسهل ضاية البقرة  2019وسوف يبدأ العمل في نهاية هذا العام أو بداية 

الية البيض املعروف بـ املزرعة العصرية ، وسينفذ على سبع مراحل بالتدريج. وتقدر قيمة ببلدية بريزينة جنوب و 
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 5مليون دوالر، وتقدر املرحلة األولى من املشروع بـ  608,53مليار دينار أو ما يعادل  67املشروع االستثماري إجماال بـ 

ألف رأس  20إلى إنشاء مزرعة عصرية لتربية قرابة  مليون دوالر. ويهدف هذا املشروع 45,43ماليير دينار أو ما يعادل 

بقرة حلوب باعتماد تقنيات حديثة، إضافة إلى الزراعة الدورية لكل من منتجات البطاطا واألعالف والحبوب بمعدل 

 100مليون لتر سنويا من الحليب الطازج إضافة إلى  245محصولين في السنة، ويراهن في هذا اإلطار على بلوغ إنتاج 

 10لف طن من األعالف خاصة الفصة التي تعتبر ضرورية لنجاح تربية البقرة الحلوب.كما يهدف املشروع إلى إنتاج أ

طن من البطاطا، منها ما هو موجه لإلستهالك وأخرى  36.300آالف طن من اللحوم الحمراء )لحوم البقر( باإلضافة إلى 

طن من اللوز،  3000ألف طن من الحبوب و 223ن إنتاج كبذور، إضافة إلى محاصيل أخرى خاصة بالحبوب فضال ع

األمريكية في مرحلة أولى استصالح -كما يستهدف مشروع الشراكة الجزائرية .منصب شغل مباشر 1.500وتوفير نحو 

 270هكتار منها لغرس محصول البطاطا، من ضمنها  540هكتار، يتم استغالل  1.440وزراعة أراض بمساحة قوامها 

هكتار موجهة لزراعة الحبوب )قمح صلب( وباقي املساحة تخصص لزراعة  180ة بإنتاج البذور، إضافة إلى هكتار خاص

هكتار( بتقنيات حديثة خاصة بالرش املحوري، تضمن سقي كافة املساحة  1.440وستجهز تلك املساحة ) .األعالف

 متر من قبل مجموعة 2000بصفة دورية ومنتظمة، حيث تم استقدام منظومة تنقيب وحفر إلى عمق 

VALLEY    نظام رش محوري 16األمريكية، حيث يمكنها القيام بعمليات تنقيب عمودية، فضال عن استقدام . 

 

 
 الغش )واج(ملتعلق بحماية املستهلك وقمع مجلس األمة: املصادقة على مشروع القانون ا

املستهلك و قمع الغش خالل جلسة علنية عقدت  املتعلق بحماية  صادق مجلس األمة اليوم األحد على مشروع القانون 

 وبحضور وزير التجارة سعيد جالب.  بن صالح يرئيس املجلس  القادر  برئاسة السيد عبد

املستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات   املتعلق بحماية 2009و يؤطر النص املعدل و املتمم للقانون الصادر في فبراير 

البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد االستهالك   دمات ما بعدتطبيق اإلجراءات املتعلقة بخ

 ما هو معمول به دوليا.  على غرار

التداخالت مع مختلف القطاعات   ومن خالل العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل

ؤقت" بعبارة "الدخول املؤقت" مع اضافة بعض التوضيحات امل  املكلفة بالرقابة تم استبدال مصطلح "الرفض

مطابقة   من هذا القانون و التي تؤطر احكامها الحاالت املرخص بها بالدخول املؤقت من اجل  54الضرورية في املادة 

 املنتوج املستورد.

ة للمناطق تحت متخصص  كما تم التوضيح أن املطابقة في حالة "الدخول املؤقت" ممكنة على مستوى مؤسسات

 التغطية الجمركية أو على مستوى محالت املتدخل.

ا تتضمن اجراءات تحفظية يمكن تطبيقه  و في اطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليدي تم إدراج مادة

 على املنتجات املشتبه فيها.

كلفة املكلفين بالرقابة التابعين لإلدارة امل  ا االعوانويأتي هذا الحكم ملأل الفراغ القانوني املسجل في هذا امليدان السيم

ملواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق امللكية الفكرية و   بالتجارة الذين ال يمكنهم التدخل

 يثبت املخالفة.  حكم
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داري ؤقت للنشاط و الغلق اإل امل  كما يتضمن النص الجديد الغلق اإلداري للمحالت بما يسمح بالتفريق بين التعليق

خالل غلق اداري للمؤسسة في حين أن التعليق املؤقت للنشاط الذي   للمحالت لكي ال يتم اإلضرار بسلسة االنتاج من

 يعد كافيا.  يشكل محل مخالفة

 ---إدراج إلزامية احترام املتطلبات املتعلقة بمصدر املنتوج --                     

تائج املتطلبات املتعلقة بمصدره و الن   ديالت املقترحة ينص مشروع القانون أن "املنتوج يجب ان يحترممن بين التع و 

املرجوة منه و املميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه و التاريخ االقص ى الستهالكه و كيفية استعماله 

  ريت عليه".وشروط حفظه و االحتياطات املتعلقة بذلك و الرقابة التي اج

 .املادية و ال يسبب له ضررا معنويا"  و تنص مادة أخرى على أنه "يجب أن ال يمس املنتوج املقدم للمستهلك بمصلحته

ملصاريف اضافية و الزامه باحترام شروط   لإلشارة " الى انه في اطار كل بيع يمنح املستهلك أجل للتراجع دون دفعه

 املنتوجات املعنية في اطار تنظيم".  و قائمةالتعاقد بينما يحدد أجل التراجع 

املستهلك السماح بالدخول املؤقت أو   و من جهة أخرى يمكن ألعوان مكافحة الغش التابعين للوزارة املكلفة بحماية

أو النهائي للمنتوجات أو اتالفها   و االيداع و الحجز و السحب املؤقت  رفض الدخول للمنتجات املستوردة عند الحدود

 للمحالت التجارية.  و التعليق املؤقت للنشاطات أو الغلق االداري 

االشتباه في عدم مطابقة املواد   ويتم النطق بهذا الرفض املؤقت لدخول منتوج مستورد على مستوى الحدود في حال

 املعنية من أجل التأكد من عدم مطابقة املنتوج.

 على منتوجات يشتبه أنها مقلدة".  و السحب املؤقت يمكن أن تتمو تمت االضافة في ذات املادة أن "عمليات الحجز أ

لمحالت املؤسسات أو الغلق النهائي ل  كما يمكن ملصالح حماية املستهلك و قمع الغش الشروع في التعليق املؤقت لنشاط

 للقوانين.  التجارية التي تم التأكد من عدم مطابقتها

ام املتعلقة باإليداع و التحليل والتجريب و املطابقة و السحب املؤقت و تغيير كما أن التكلفة املترتبة عن تطبيق األحك

 الوجهة و إعادة التوجيه و الحجز و االتالف يتحملها املتدخل.

ج بمصدر املنتوج و النتائ  كما يتضمن النص غرامات صارمة على أي شخص ال يحترم الخصوصيات التقنية املتعلقة

الصنع و أجل انتهاء الصالحية أو أي شخص ال يحترم الزامية   نظيمية و التغليف و تاريخاملتوخاة و الخصوصيات الت

ة وذلك أخرى مالئم  للمستهلك متعلقة باملنتوج الذي يعرضه لالستهالك من خالل الوسم أو أي طريقة  تقديم معلومات

 راءة و الرؤية و التعرف على املنتوج.بشكل تسهل الق  باللغة العربية أو اختياريا بعدة لغات في متناول املستهلك

 كما تفرض غرامة على أي شخص ال يحترم األحكام املتعلقة بحق التراجع.

 )واج(توقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك و توتال ملشروع بتروكمياء 

وير و ز و تطسيتم إنشاء شركة مختلطة بين الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و املجمع الفرنس ي توتال النجا

 استغالل مركب إلزالة الهيدروجين من البروبان و انتاج بوليبروبيلين.

و تم اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الرئيسين املديرين العامين لسوناطراك ومجمع 

 توتال على التوالي عبد املومن ولد قدور و باتريك بويان.

الذي  هذا املشروع البتروكيميائي  ذي لتطوير األعمال و التسويق لدى سوناطراك، توفيق حكار أنو أوضح املدير التنفي

طن/سنويا من البروبان  650.000طن/سنويا من بوليبروبيلين من خالل استعمال شحنة  550.000تقدر طاقة إنتاجه ب

وحدة و   الة الهيدروجين من البروباناملتحصل عليه من منشآت فصل غاز البترول املميع ألرزيو يتضمن مصنعا إلز 

 إلنتاج بوليبروبيلين و وحدة لوجيستية مزودة بالتكنولوجيات الحديثة.

 كا الذي أنجز في السبعينات.1يتعلق األمر بأول مشروع لبوليبروبيلين في الجزائر و ثاني مشروع للبتروكيمياء بعد س ي بي 
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مليار دوالر بالنسبة للشريكين اللذان  1ر5الذي يقدر استثماره ب-وأوضح السيد حكار أنه سيتم تمويل هذا املشروع 

باملائة برؤوس أموال خاصة و  30ي بنسبة 2018سيطلقان دراسات هندسة مفصلة خالل السداس ي الثاني من سنة 

في  عباملائة على شكل اعتمادات بنكية، مشيرا إلى أنه موازاة مع إنشاء شركة مختلطة خاصة بهذا املشروع "سنشر  70

 فترة البحث عن تمويل جد هام".

بضمان تغطية شاملة لحاجيات البالد من حيث   و سيسمح هذا املشروع الذي من املقرر إطالق أشغاله بعد سنة

شخص ملرحلة  6.000بوليبروبيلين الذي يتم حاليا استيراده، و كذا إنشاء مناصب شغل مباشرة من خالل تخصيص 

 ستغالل التجاري.شخص ملرحلة اال  600البناء و 

 مليون دوالر. 100طن من هذه املادة بما يعادل  78.000فقط استوردت الجزائر ما ال يقل عن  2017و في سنة 

 مليون دوالر. 650ألف طن بما يعادل  500ب 2023-2018و ستقدر احتياجات الجزائر من مادة بوليبروبيلين في فترة 

ملشروع، أشار السيد حكار إلى أنه سيكون من "األمثل" استهداف سوق شمال و بالتطرق إلى التنافسية التجارية لهذا ا

 إفريقيا و أوروبا و تركيا، مذكرا بهذه املناسبة أن األسواق األوروبية و التركية مستوردون "هيكليون" لهذا املنتوج.

يما طوير البيتروكيمياء ال سو من جهته أشار السيد ولد قدور أن هذا املشروع يندرج ضمن استراتيجية سوناطراك في ت

 تحويل املواد األولية في الجزائر و هذا من أجل تثمين املنتوجات بدل تصديرها خام و كذا خلق مناصب عمل.

و أكد السيد بويان على ان هذا املشروع يندرج ضمن استراتيجية مجمع توتال للبتروكيمياء الذي يهدف إلى تطوير 

ة لالستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على البالستيك، مضيفا انه يمثل فرصة لتعزيز نشاطاته بدءا من املواد األولي

 التعاون مع سوناطراك باالستثمار معا نظرا للعالقات الوطيدة بين توتال و سوناطراك في مجال التنقيب و االنتاج.

ياء مجاالت اخرى إلى جانب البتروكيم و في هذا الصدد ذكر املسؤول األول ملجمع توتال أن الطرفين سيطلقان شراكات في

 و التي سيتم الكشف عنها قريبا.

في العديد من املجاالت مثل النسيج و التعليب و صناعة السيارات و الصناعة البحرية و   للتذكير يستخدم بوليبروبيلين

 املائية و البناء و النقل و في املجال الصيدالني.

 

 

 )واج(الوطني للطاقة والطاقة املتجددة رغم األزمة املالية الدولة عازمة على انجاز البرنامج 

أكد الوزير األول أحمد أويحيى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سهر الدولة على مواصلة "جهودها بعزم من أجل 

ائمة إلى تزال ق تحقيق كل أهدافها املسطرة في البرنامج الوطني للطاقة والطاقة املتجددة"، رغم األزمة املالية التي "ال 

 غاية يومنا هذا".

وفي رده على سؤال لعضو مجلس األمة مصطفى جغدالي، حول التدابير املتخذة من طرف الحكومة من أجل رفع التجميد 

 املدينة والكهرباء الريفية املسجلة لفائدة والية املسيلة، قرأه نيابة  عن بعض املشاريع التنموية املتعلقة بالربط بغاز

ر العالقات مع البرملان محجوب بدة خالل جلسة علنية مخصصة لطرح األسئلة الشفوية، قال السيد أويحيى عنه وزي

أن "قطاع الطاقة حقق تطورا ملحوظا في بالدنا وأن الدولة تسهر على مواصلة تكثيف جهودها بعزم من أجل تحقيق 

 ".كل أهدافها املسطرة في برنامجها الوطني للطاقة والطاقة املتجددة

وأضاف الوزير األول، أن هذه األهداف املسطرة، ليست فقط من أجل "تحقيق الربط والتواصل الكامل للكهرباء والغاز 

 عبر كامل ربوع التراب الوطني، بل من أجل تأمين موارد طاقوية جديدة كذلك".

ه صادي الذي تبنته الدولة باعتبار وأوضح السيد أويحيى، أن السياسة الطاقوية، تعد "أحد أهم ركائز نموذج النمو االقت

عملها   واالجتماعية للبالد"، مشيرا إلى أن هذا "ما دفع بالحكومة إلى االلتزام بمخطط  املحرك الفعلي للتنمية االقتصادية
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ولوج  بشبكة الكهرباء والرفع من معدل  بتلبية الطلب الوطني على الكهرباء والغاز من خالل تحسين نسبة ربط البيوت

 از الطبيعي إلى املساكن عبر مختلف مناطق التراب الوطني".الغ

وفي ذات السياق، شدد الوزير األول، على أن الحكومة "تسهر على توفير كافة الظروف املناسبة والوسائل املالئمة من 

ى أكثر من إل أجل مواصلة تنفيذ البرنامج الضخم الذي سطرته في هذا املجال والذي يفترض أن يرفع من إنتاج الكهرباء

باملائة،  99بـ  2017"، وكشف أن "نسبة الربط بشبكة الكهرباء قدرت خالل سنة 2020ألف ميغاوات في آفاق سنة  30

 باملائة كمعدل وطني". 55في حين بلغ معدل توصيل الغاز الطبيعي في حدود 

سياسة أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ ال وبشأن املشاريع الطاقوية التي مسها قرار التجميد بوالية املسيلة، فأشار إلى

الوطنية لترشيد النفقات العمومية التي تبنتها السلطات العمومية من أجل التحكم في النفقات العمومية والحفاظ على 

التي و  أسعار البترول على املستوى الدولي  التوازنات املالية للبالد، في ظل "الظروف الصعبة" التي عرفتها بسبب تراجع

املالية للدولة، مشيرا إلى أن هذه الظروف "شكلت أزمة مالية ال تزال قائمة   أدت إلى انخفاض محسوس في اإليرادات

 إلى غاية يومنا هذا".

وأكد السيد أويحيى "تمسك" السلطات العمومية باملشاريع التي لم يتم االنطالق فيها على مستوى هذه الوالية رغم 

لالنطالق فيها، "ستتم وفقا لعنصر األولوية والحاجة امللحة بمجرد   أن عملية إعادة برمجتها تأجيل تنفيذها، مضيفا

 تحسن الوضع االقتصادي واملالي للبالد".

(، الذي ال يزال قيد التنفيذ، مكن والية املسيلة من "تحقيق 2014-2010وأشار الوزير األول، إلى أن البرنامج الخماس ي )

الريفية وتوصيل الغاز الطبيعي، حيث "ارتفعت بها نسبة توصيل الكهرباء   التزويد بالكهرباءتطور ملحوظ" في مجال 

إلى  1999باملائة سنة  21، وانتقل معدل الربط بالغاز من 2017باملائة سنة  98، إلى حوالي 1999باملائة سنة  82من 

 ".2017باملائة سنة  98حوالي 

بلدية بالغاز الطبيعي، فضال عن استفادة الوالية من مختلف البرامج التنموية  44وأضاف في نفس السياق، أنه تم ربط "

 مالية جد معتبرة".  التي سطرتها الدولة والتي رصدت لها أغلفة

 

 )واج(ضرورة احترام املنتجين واملوزعين لدفاتر الشروط لضمان وفرة الحليب 

لقادر بوعزقي، يوم األحد بورقلة على ضرورة احترام منتجي أكد وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد ا

 وموزعي الحليب لدفاتر الشروط لضمان وفرة مادة الحليب في األسواق.

و صرح الوزير لدى تدشينه ملبنة بعاصمة الوالية في إطار اليوم الثاني واألخير من زيارته للوالية " أنه يتعين على منتجي 

 ر الشروط لضمان وفرة هذه املادة الغذائية الواسعة اإلستهالك في األسواق ".وموزعي الحليب احترام دفات

 وذكر السيد بوعزقي في السياق ذاته أن كميات الحليب التي تنتجها امللبنات كانت عمومية أو خاصة "كافية" .

لة تزويد الساكنة بمدينة ورقوباملناسبة، أبرز الوزير أهمية هذا املشروع '' الطموح'' السيما فيما تعلق باملساهمة في 

 وضواحيها بمادة الحليب املدعم ومشتقاته ، فضال عن استحداث مناصب شغل للشباب.

وفي سياق ذي صلة، شدد وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري على أهمية تطوير املنتوج الفالحي الوطني بما 

 اعي الدولة الرامية في هذا املجال.يضمن له املنافسة في األسواق الخارجية ، مبرزا مس

وأوضح أنه يجري التنسيق مع جميع الفاعلين السيما قطاعي الصناعة والتجارة لتسخير كل اإلمكانيات الالزمة لترقية 

 التصدير وجعله ضمن حلقة متكاملة تشمل اإلنتاج والتحويل والتخزين وغيرها من املجاالت ذات الصلة.
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لتر من الحليب يوميا ، وتوفر حاليا مادتي الحليب املدعم واللبن  90.000حدة الجديدة إلى وتصل قدرات إنتاج هذه الو 

وعصير ''الشاربات'' ، ومن شأنها أن تساهم في تطوير شعبة الحليب باملنطقة من خالل تشجيع املربين واملجمعيين 

 املحليين، حسب الشروحات املقدمة للوفد الوزاري.

ية حاس ي بن عبد هللا املزرعة النموذجية لتربية الجمبري التي جسدت في إطار التعاون وتفقد السيد بوعزقي ببلد

نخلة مثمرة  1.200هكتار)قابلة للتوسيع( تتوفر على  8الكوري الجنوبي ، ومستثمرة فالحية تتربع على مساحة -الجزائري 

 بيت بالستيكي لزراعة مختلف الخضروات. 22باإلضافة إلى 

يرقة سمك )بلطي نيلي( وذلك في إطار إدماج تربية املائيات  100مرة الفالحية على عملية استزراع وأشرف بذات املستث

 في الفالحة.

وأشاد باملناسبة بالجهود املبذولة بوالية ورقلة لتشجيع اإلستثمار في املجال الفالحي السيما في الشعب اإلستراتيجية إلى 

 جانب تربية أسماك املياه العذبة.

مستثمرة لزراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون التي تم استحداثها بدعم تقني إسباني حيث تعتبر أحد أبرز  كما عاين

 النماذج الناجحة في هذه الشعبة بالوالية ، وتتوفر على معصرة حديثة وهي الوحيدة بالوالية .

ع صاحب املشروع إلى تصدير ألف شجرة زيتون من عدة أصناف محلية ومستوردة ، حيث يتطل 100وتحص ي ما يقارب 

 زيت الزيتون نحو أسواق مختلفة .

وبذات البلدية عاين وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري مستثمرة لتربية الدواجن التي تتوفر على مدجنة 

ة للدجاج ة مذبحلتربية دجاج البيض و أخرى لتربية دجاج اللحم ، حيث يسعى مسيروها إلى إنشاء في اآلفاق املستقبلي

 إلى جانب طاحونة للقمح اللين ، حسب شروحات مسؤولي هذا املشروع الفالحي.

هكتارا لزراعة البطاطس و  80هكتار لزراعة الحبوب و  300كما تفقد مستثمرة أخرى ببلدية أنقوسة التي خصص بها 

 رأس(. 500لتربية البقر الحلوب )وحدة  20هكتارا للزراعات املحمية. وتتوفر على  20هكتار لغرس النخيل و  80

و استمع السيد عبد القادر بوعزقي بذات املوقع إلى شروحات حول برنامج تنمية الحبوب بالجنوب و الذي يهدف إلى 

تنويع أصناف الحبوب و تحسين املردود ، حيث جرت ضمن هذا البرنامج و تحت إشراف املعهد التقني للزراعات 

 ا من الحبوب بالوالية املنتدبة املنيعة )والية غرداية( .صنف 14الواسعة تجارب شملت 

واختتم وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري زيارته لوالية ورقلة بمعاينة ''مركب الكثبان'' إلنتاج سمك املياه 

 .العذبة على غرار سمك القط والبلطي النيلي وغيرها

 

تشغيل  ملف على مستوى الوكالة الوطنية لدعم 1.000إعادة جدولة الديون: إيداع أزيد من 

 )واج(الشباب 

ملف من طرف أصحاب املؤسسات املصغرة لالستفادة  1.000  تلقت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أزيد من

ة العاصم  تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير، حسب ما كشفت عنه اليوم األحد بالجزائر  من إجراء إعادة جدولة

 املديرة العامة للوكالة سميرة جايدر.

للتأمين عن البطالة حمودي محمد،   وأوضحت السيدة جايدر خالل منتدى املجاهد رفقة املدير العام للصندوق الوطني

صغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل أصحاب املؤسسات امل  ملف من طرف 1.100أنه "تم لحد اآلن ايداع 

ملف  500بينهم أكثر من   لالستفادة من إجراءات اعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير، من  الشباب

 أودعت على مستوى البنوك املعنية لهذا الغرض".
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الوطنية لدعم تشغيل الشباب على   كالةومن جهة أخرى أكدت السيدة جايدر أن أعوان املرافقة التابعة لهيئات الو 

مؤسسة مصغرة معنية لالطالع عن كثب على وضعيتها في إطار  860لحوالي   املستوى املحلي قاموا باملعاينة امليدانية

 االجراء.  هذا

املقاولين الشباب أصحاب املؤسسات   وفي هذا السياق ذكرت ذات املتحدثة أنه تم اتخاذ إجراءات ملرافقة بعض

في "إعادة جدولة آجال تسديد القروض املمنوحة لهم في إطار إنشاء   ملصغرة الذين يواجهون "صعوبات"، تتمثل أساساا

 الديون".  وإلغاء غرامات التأخير" مبرزة أن االستفادة من هذا اإلجراء "ال يعني مسح  مشاريعهم

التي تم تمويلها قبل شهر مارس سنة   املصغرةوأبرزت السيدة جايدر أن هذا االجراء يخص الشباب أصحاب املؤسسات 

التحفيزات واملزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ، علما أن "آجال   ألن هؤالء الشباب لم يستفيدوا من 2011

 جوان القادم". 30ملفات املقاولين املعنيين بهذا اإلجراء تمتد إلى غاية   إيداع

ملف من أصحاب مؤسسات   450ق الوطني للتأمين عن البطالة تلقى ومن جهته أكد السيد حمودي أن الصندو 

اإلجراء املتعلقة باعادة جدولة الديون وإلغاء غرامات   مصغرة التي تم انشاؤها في إطار هذا الجهاز لالستفادة من

وكاالت من ال  قرباملؤسسات املصغرة املعنيين من هذا اإلجراء والذين يعانون من الصعوبات الت  التأخير، داعيا أصحاب

 بعث املؤسسات املصغرة التي تواجه صعوبات.  املحلية للصندوق في إطار هذا املسعى الرامي كما قال، إلى إعادة

  

 

 

 

 :مصطفى قيتوني

 )الشروق أونالين( 2021في ” سير غاز“تحويل نصف مليون سيارة إلى 

 ”سيرغاز“مليون سيارة في الجزائر من البنزين إلى أعلن وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، عن خطة حكومية لتحويل نصف 

 .، مجددا دعم الدولة للكهرباء في الواليات الجنوبية2021في آفاق ” جي أن س ي”و

 100وقال قيتوني على هامش تدشين مشروع ربط أنبوب الغاز من إليزي إلى جانت السبت، أنه يجري حاليا تحويل 

ألف سيارة )نصف مليون( في غضون الثالث  500رحلة أولى، قبل الوصول إلى كم” سيرغاز“ألف سيارة من البنزين إلى 

ألف سيارة أجرة، بغية ضمان  50من بينها  2030سنوات القادمة، على أن تشمل املرحلة الثالثة مليون سيارة في آفاق 

 .االستقاللية الطاقوية وبناء اقتصاد وطني متنوع

ع على عقد إنجازه مع "توت
ّ
 ال" الفرنسيةسوناطراك توق

 )الشروق أونالين(ألف مليار إلنهاء واردات البالستيك  20مشروع بـ

  مليار دوالر 1قيمة املصفاة النفطية بإيطاليا أقل من 

  

  

 

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، الجمعة، على عقد مع توتال الفرنسية إلنجاز مركب للبيتروكيمايات 

ألف مليار سنتيم، سيغطي حاجيات  20مليار دوالر ما يعادل تقريبا  1.5يمة مالية تقدر بـباملنطقة الصناعية أرزيو بق

 .الجزائر من البيلوبروبيالن لصناعة البالستيك وغاز البروبان، وتصدير جزء من إنتاج املصنع ألوروبا وإفريقيا وتركيا
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طراك بالعاصمة بين الرئيس املدير العام عبد وتم التوقيع على العقد الجمعة، بمقر الشركة الوطنية للمحروقات سونا

 .املؤمن ولد قدور، والرئيس التنفيذي لتوتال الفرنسية باتريك بوياني

وحسب ولد قدور، فاملشروع هو الثاني من نوعه للجزائر في مجال البروكيماويات، بعد مشروع سكيكدة، مشيرا إلى أن 

اجات الجزائر من البالستيك وتسويق جزء منه في البحر املتوسط مليار دوالر سيغطي احتي 1.5املشروع الذي قيمته 

 .لزبائن من إفريقيا وأوروبا وتركيا

سنوات على األقل، بالنظر  5وقال ولد قدور، إن منتجات املصنع ستكون مسوقة بشكل مضمون من طرف توتال ملدة 

آالف منصب عمل خالل مرحلة  6كثر من وسيوفر املشروع أ” توتال“إلى وجود زبائن لهذه املادة بشكل مسبق لدى 

 .منصب عمل مباشر 600اإلنجاز، بينما سيشغل املصنع عند دخوله مرحلة االستغالل 

وبحسب مسؤولي سوناطراك، فإن هذا املشروع سيساهم في تقلص فاتورة استيراد هذه املادة الضرورية لعديد 

 .ألف طن 178، بكمية بلغت 2017مة وارداتها خالل مليون دوالر سنويا، وهي قي 100القطاعات الصناعية، بنحو 

وفي ندوة صحفية أعقبت التوقيع، شدد الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك بأن زمن بيع البترول الخام والغاز 

 .لوحدهما انتهى، والشركة شرعت في تطوير الصناعة والبيتروكيماوية وما تقدمه من قيمة مضافة القتصاد البالد

 10مليار دوالر، بطاقة إنتاجية تبلغ  1لد قدور، أن املصفاة التي تم شراؤها في إيطاليا لم تتعد قيمتها املالية وأوضح و 

ماليين طن من الوقود  5ماليين طن سنويا، مشيرا بأنه سيتم تسويق نصف إنتاجها السنوي في أوروبا، فيما سيتم جلب 

 .إلى الجزائر لتقليص فاتورة االستيراد

سنوات، بفضل إنتاج مصفاة الشركة  3تحدث أن تتوقف الجزائر وبشكل نهائي عن استيراد الوقود في غضون وتوقع امل

في إيطاليا، فضال عن إتمام مشروع مصفاة حاس ي مسعود، وانتهاء أعمال الصيانة في مصفاة سيدي رزين ببراقي 

 .بالعاصمة

 2020ألف ميغاوات في  30رفع إنتاج الكهرباء إلى 

 )الشروق اونالين(سننجز برنامج الطاقات املتجددة رغم األزمة أويحيى: 

جهودها من أجل تحقيق كل أهدافها املسطرة في “أكد الوزير األول أحمد أويحيى، الخميس، عزم الدولة مواصلة 

 .”ال تزال قائمة إلى غاية يومنا هذا“، رغم األزمة املالية التي ”البرنامج الوطني للطاقة والطاقة املتجددة

وفي رده على سؤال لعضو مجلس األمة مصطفى جغدالي، حول التدابير املتخذة من طرف الحكومة من أجل رفع التجميد 

عن بعض املشاريع التنموية املتعلقة بالربط بغاز املدينة والكهرباء الريفية املسجلة لفائدة والية املسيلة، قرأه نيابة عنه 

اع قط“ة خالل جلسة علنية مخصصة لطرح األسئلة الشفوية، قال أويحيى إن وزير العالقات مع البرملان محجوب بد

الطاقة حقق تطورا ملحوظا في بالدنا وأن الدولة تسهر على مواصلة تكثيف جهودها بعزم من أجل تحقيق كل أهدافها 

 .”املسطرة في برنامجها الوطني للطاقة والطاقة املتجددة

تحقيق الربط والتواصل الكامل للكهرباء والغاز “املسطرة، ليست فقط من أجل  وأضاف الوزير األول، أن هذه األهداف

 .”عبر كامل ربوع التراب الوطني، بل من أجل تأمين موارد طاقوية جديدة كذلك

أحد أهم ركائز نموذج النمو االقتصادي الذي تبنته الدولة باعتباره “وأوضح أويحيى، أن السياسة الطاقوية، تعد 

لها ما دفع بالحكومة إلى االلتزام بمخطط عم“، مشيرا إلى أن هذا ”لي للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبالداملحرك الفع

بتلبية الطلب الوطني على الكهرباء والغاز من خالل تحسين نسبة ربط البيوت بشبكة الكهرباء والرفع من معدل ولوج 

 .”الوطنيالغاز الطبيعي إلى املساكن عبر مختلف مناطق التراب 

 باملائة معدل توصيل الغاز الطبيعي 55
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تسهر على توفير كافة الظروف املناسبة والوسائل املالئمة من “وفي ذات السياق، شدد الوزير األول، على أن الحكومة 

ن مأجل مواصلة تنفيذ البرنامج الضخم الذي سطرته في هذا املجال والذي يفترض أن يرفع من إنتاج الكهرباء إلى أكثر 

باملائة،  99بـ  2017نسبة الربط بشبكة الكهرباء قدرت خالل سنة “ أن وكشف ،″2020ألف ميغاوات في آفاق سنة  30

 .”باملائة كمعدل وطني 55في حين بلغ معدل توصيل الغاز الطبيعي في حدود 

السياسة  قرار يندرج في إطار تنفيذوبشأن املشاريع الطاقوية التي مسها قرار التجميد بوالية املسيلة، فأشار إلى أن هذا ال

الوطنية لترشيد النفقات العمومية التي تبنتها السلطات العمومية من أجل التحكم في النفقات العمومية والحفاظ على 

التي عرفتها بسبب تراجع أسعار البترول على املستوى الدولي والتي ” الظروف الصعبة“التوازنات املالية للبالد، في ظل 

شكلت أزمة مالية ال تزال قائمة “ى انخفاض محسوس في اإليرادات املالية للدولة، مشيرا إلى أن هذه الظروف أدت إل

 .”إلى غاية يومنا هذا

السلطات العمومية باملشاريع التي لم يتم االنطالق فيها على مستوى هذه الوالية رغم تأجيل ” تمسك“وأكد أويحيى 

ستتم وفقا لعنصر األولوية والحاجة امللحة بمجرد تحسن “لالنطالق فيها،   مجتهاتنفيذها، مضيفا أن عملية إعادة بر 

 .”الوضع االقتصادي واملالي للبالد

تحقيق “(، الذي ال يزال قيد التنفيذ، مكن والية املسيلة من 2014-2010وأشار الوزير األول، إلى أن البرنامج الخماس ي )

رباء من ارتفعت بها نسبة توصيل الكه“الريفية وتوصيل الغاز الطبيعي، حيث في مجال التزويد بالكهرباء ” تطور ملحوظ

إلى حوالي  1999باملائة سنة  21، وانتقل معدل الربط بالغاز من 2017باملائة سنة  98، إلى حوالي 1999باملائة سنة  82

 .”2017باملائة سنة  98

ي، فضال عن استفادة الوالية من مختلف البرامج التنموية بلدية بالغاز الطبيع 44“وأضاف في نفس السياق، أنه تم ربط 

 .”التي سطرتها الدولة والتي رصدت لها أغلفة مالية جد معتبرة

 

 TSA  ) للحكومة” وجع الرأس“يوسفي أمهل إطاراته .. مركب الحجار أصبح يشكل  –الجزائر 

 (عربي
 ” ذ انجازه في القرن املاض ي، إلى مشكل كبير يشكلتحول مصنع الحجار للحديد والصلب بعنابة من مفخرة للجزائر من

 .بالنسبة للحكومات املتعاقبة، التي فشلت في بعثه وتحسين مردوديته” وجع الرأس

هذه الوضعية التي يعاني منها املصنع تجعل استمرارية وجوده على املحك، وهو ما يفهم من الرسائل التي وجهها وزير 

 .طارات وعمال املصنع في زيارته الى والية عنابةالصناعة واملناجم يوسف يوسفي إل 

ودعا يوسفي مسؤولي و إطارات وعمال هذا املركب إلى ضرورة مواجهة التحديات ليتمكن من تسديد القروض التي 

، كما ”تقليص النفقات و تضافر الجهود بين اإلطارات والعمال“في آجالها املحددة. وألجل ذلك يجب   منحتها الدولة له

لذا يجب تقليص تكاليف اإلنتاج السيما وأن مركب الحجار “يوسفي الذي أضاف بأن األجور تعد جزءا من التكلفة  قال

 .، على حد تعبيره”ليس وحده في امليدان و يواجه منافسة شرسة

مؤكدا  بكما حذر يوسفي االطارات والعمال من املنافسة القوية للشركات القطرية واالماراتية في مجال الحديد والصل

 .”يعلمون جيدا ما تقوم به وتكاليفكم وقادرون على منافستكم فإما أن تحسنوا العمل أو تغلقون املصنع“أنهم 

وليست النفقات والتكاليف وحدها من زادت من تدهور املصنع، بل حتى الخطط السابقة للحكومة، ومنها الصفقة 

 .مليار 928اقت الخاسرة مع الشريك الهندي الذي تسبب في ديون مالية ف

الوزير يوسفي طالب أيضا بضرورة ارجاع الديون التي منحت له مؤخرا من أجل انعاشه، مؤكدا أنهم أمام ضرورة 

 .تحسين االنتاج ومواجهة املنافسة او الغلق بعد ان استنزف كل الحلول املمكنة
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 الحجار سينافس أكبر مصنع في الجزائر وإفريقيا 

، كشف وزير ”سنوات املقبلة 4سيغطي احتياجات البالد من الحديد والصلب خالل الـ“كب وبعدما أضاف بأن هذا املر 

تدشين أكبر مركب للحديد والصلب في الجزائر وفي أفريقيا ما سيجعل مركب  ”قريبا“الصناعة و املناجم بأنه سيتم 

 .الحجار أمام منافسة جديدة

قدرات و “في صناعة الحديد والصلب في الجزائر، مبديا ثقته في  ”رائدا“ودعا باملناسبة العمال إلى جعل مركب الحجار 

 .”مؤهالت اإلطارات والعمال لرفع التحدي وأن يكونوا في املستوى املطلوب

فقد تم منذ مطلع ماي الجاري “وأشار الوزير إلى أنه حسب الشروح التي تلقاها من الرئيس املدير العام ملركب الحجار 

 30مليون دوالر على أن يتم خالل الشهرين املقبلين تصدير ما قيمته  34د و الصلب بقيمة تصدير منتجات من الحدي

 . ”مليون دوالر من مواد الحديد والصلب 120مليون دوالر لتصل نهاية السنة الجارية إلى 

ملالية سنوات من اآلن ستزول كل الصعوبات ا 3وباستكمال جميع االستثمارات بعد سنتين إلى “وأكد يوسفي أنه 

 . ”سنويا  مليون طن 1للمركب ليصل اإلنتاج إلى أكثر من 

وباإلضافة إلى ذلك كشف الوزير عن مشروع عنابة شراكة بهذا املركب بين مؤسسات جزائرية بما فيها مركب الحجار 

 .الصلب في الجزائرصناعة الحديد و  –كما قال–مليار دوالر و هي الشراكة التي ستعزز  1وشركة إماراتية باستثمار يقدر بـ 

 

 

 بنوك/مالية/تأمينات
 )النهار أونالين(!تحويـــل األمـــوال مـــن حســـاب إلـــى آخـــر بالهــاتـــف النقــــال

 لحاملي البطاقة الذهبية« بريدي موب»مؤسسة بريد الجزائر أطلقت خدمة 

ن الجزائريون الحاصلون على البطاقة الذهبية ملؤسسة بريد الج
ّ
زائر، من تحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى سيتمك

حسابات أخرى من دون التنقل إلى مكاتب البريد عبر تطبيق الهاتف النقال بعد إطالق مؤسسة بريد الجزائر خدمة 

 .، وهي األولى من نوعها في الجزائر بغرض تسهيل مختلف العمليات النقدية على املواطن«بريدي موب»

م النقدية واملعامالت البريدية املالية ملؤسسة بريد الجزائر، شبل نبيل، أمس، خالل نزوله كشف مدير الدراسات بقس

 .على أمواج القناة األولى لإلذاعة الجزائرية، عن جديد مؤسسة بريد الجزائر «نحن في الخدمة»ضيفا على برنامج 

الذي يسمح ملالكي البطاقة الذهبية باالستفادة ، و «أندرويد»ويتعلق األمر بتطبيق ذكي يمكن تحميله عبر الهواتف النقالة 

من خدمة تحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حسابات أخرى باستعمال ذلك التطبيق ومن دون عناء التنقل إلى 

 .مكاتب البريد

ل ك من جهة أخرى، أكد املدير العام ملؤسسة بريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، أنه تحسبا لشهر رمضان تم تفعيل

اإلجراءات لتوفير السيولة املالية عبر كل املكاتب البريدية، وذلك لضمان تلبية حاجيات املواطنين من أصحاب الحسابات 

 .ماليين يوميا 3السحب النقدي املهمة، والتي تقدر بأكثر من   البريدية وتمكينهم من عمليات

نية، أن الحاجيات إلى السيولة سجلت خالل شهر رمضان وأوضح دحماني، أمس، على أمواج القناة الثالثة لإلذاعة الوط

مليار دينار. وفي هذا الصدد، أكد  358مليار دينار، فيما ينتظر أن تصل هذه السنة إلى أكثر من  290الفارط أكثر من 

ذا هأن بريد الجزائر اتصلت بمصالح الخزينة العمومية وفروع بنك الجزائر من أجل توفير هذه األموال، مضيفا أن 

 .اإلجراء تم اتخاذه من أجل التكفل بطلبات الزبائن في مجال السحب وضمان خدمة أفضل
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مكتب،  3800كما شّدد املسؤول األول لبريد الجزائر، على أن جميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني واملقدر عددها بـ 

وضحا أن الزبائن يقومون خالل هذه املدة ستبقى مفتوحة لفترة من الليل خالل العشر األواخر من الشهر الفضيل، م

 .بسحب مبالغ كبيرة لتلبية الحاجيات، خاصة بمناسبة عيد الفطر املبارك

من أجل تكثيف شبكات البريد  2020 إلى 2018وبخصوص عصرنة املؤسسة، كشف دحماني عن برنامج يمتد من 

 .وتدشين خدمات إلكترونية لضمان أفضل الخدمات للزبون 

ماليين  5مليون حساب بريدي، منها  23، أشار دحماني إلى أن بريد الجزائر يشرف على تسيير قرابة من جهة أخرى 

 .ألصحاب حسابات لديهم بطاقة الدفع اإللكتروني

 

 

 
 تعد األضعف من بين دول شمال إفريقيا

 )الشروق أونالين(مليار دوالر تحويالت الجالية الجزائرية  2.1

 

مليار دوالر، وهي األضعف من بين دول شمال إفريقيا، إال أنها في تطور مستمر  2.1بالخارج بلغت تحويالت الجزائريين 

 .مقارنة بالسنوات املاضية ، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي

صدارة الدول العربية بحجم تحويالت املغتربين من العمالت الصعبة إلى مصر، بلغ  –حسب التقرير  –واحتلت مصر 

 2.1لليمن ، و 3.4لألردن، و 4.4مليار للمغرب، و 7.5مليارات دوالر إلى لبنان، و 8مليار دوالر، و 20 العام املنقض ي

مليار  1.6لتونس ، وتتذيل القائمة تحويالت املغتربين لسوريا بـ  1.9للجزائر، ومليارا دوالر للضفة الغربية وقطاع غزة ، و

 . دوالر

، % 6.4حويالت املغتربين العرب إلى الناتج املحلي في بلدانهم، كان كما يلي: مصر وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن نسبة ت

، وتونس %15.3، الضفة الغربية وقطاع غزة %1.2، الجزائر %13.1، اليمن % 1.9، األردن %6.7، املغرب %15.1لبنان 

4.8%. 

 4.6مليار دوالر، متوقعا نموها  63وسجلت  %7تحويالت املغتربين تطورت في العام املاض ي على املستوى العالمي بنسبة 

 .مليار دوالر 667لتسجل  2019في العام  3.9مليار دوالر، وبنسبة  642للعام الحالي لتصل إلى  %

 

 

 

 

 تعاون وشراكة

 

 تجارة  
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 )النهار أونالين(«من قيمة رقم األعمال للمصّدرين الجزائريين ٪20فوائد تصل إلى »

 :«النهار»نتوج والبلد الذي استقبل السلعة.. وزير التجارة في حوار لتلفزيون تكون حسب نوعية وقيمة امل

 من املئة على املستوردين 200و 30رسوم جمركية تترواح بين  

كشف وزير التجارة، السعيد جالب، عن امتيازات جديدة تخص املنتجيين الجزائريين الذين يستطيعون تصدير 

من املئة من قيمة رقم األعمال، كما قرر رفع رسوم املستوردين  20و 5يتراوح بين  «بونيس»منتوجاتهم للخارج من خالل 

 .من املئة قصد إعطاء األولوية للمنتوج الجزائري في السوق  200الى 

، «ضيف االقتصاد»من خالل برنامج « النهار»قال، أمس، وزير التجارة السعيد جالب، في الحوار الذي خص به تلفزيون 

جية التي جاء بها تمكن من تشجيع املنتوج الجزائري، من خالل إعطاء امتيازات تسمح للمنتج بالتصدير إلى إن االستراتي

الخارج، مشيرا إلى أنه تلقى وعودا من قبل بعض املنتجين الذين أكدوا أنهم يستطيعون الزيادة من إنتاجهم عشرات 

 .روبيةاألضعاف من أجل تحويلها إلى عدد من األسواق العربية واألو 

من املئة، حسب  20و 5كما أوضح الوزير أنه سيتم منح املصدر الذي استطاع تصدير منتوجاته فائدة تتراوح قيمتها بين 

نوعية وقيمة املنتوج وكذا البلد املسوق له، حيث يتم منح املنتج الذي استطاع دخول السوق األوروبية والسوق 

 .مة رقم األعمالمن املئة من قي 20اإلفريقية فائدة تصل إلى 

من جهة أخرى وقصد تشجيع املنتوج الوطني، قال الوزير جالب إنه تقرر فرض الرسم التكميلي املؤقت الذي يتراوح 

 .من املئة، وهذا قصد محاربة ظاهرة تهريب العملة الصعبة عبر تضخيم الفواتير 200و 30بين 

على املستوردين للحد من ظاهرة استيراد املنتوجات وقال الوزير في هذا الصدد، إنه يعمل على مضاعفة الضرائب 

 .وإعطاء األولوية للمنتوج الجزائري، وأضاف الوزير أن هذا املقترح سيتم طرحه على الحكومة للبت فيه

، أكد الوزير أنه تم تحيينها، كما أنها تبقى 851وبالنسبة للمواد االستهالكية املمنوعة من االستيراد واملعروفة بقائمة 

ة وكذا بعد املواد األولية الخاص« البسكويت»توحة للتحيين، حيث تم رفع التجميد عن بعض املواد، مؤخرا ،على غرار مف

 .بصناعة األوراق

من املئة، كما أن  50وأوضح املتحدث أن عملية تجميد استيراد بعض املواد ساهم في تقليص قيمة الصادرات بقيمة 

مليار دوالر، كما أكد املتحدث أن هذه  47إلى  51يد واإلسمنت والسيارات من هذه اآللية سمحت بخفض واردات الحد

 .والوصول إلى اكتفاء ذاتي في الحديد 2018اآللية ستسمح بتشجيع االستثمار في إنتاج اإلسمنت أواخر 

 

 
: محادثات بين متعاملين أجانب وجزائريين من اجل إبرام عقود شراكة 2018معرض الجزائر الدولي 

 ج()وا

َعب بين متعاملين 
ُ

أكد وزير التجارة، سعيد جالب، اليوم األحد أن املحادثات جارية من أجل إبرام عقود في مختلف الش

 ملعرض الجزائر الدولي. 51اقتصاديين أجانب وجزائريين شاركوا في الطبعة ال

رت محادثات بين متعاملين ج 51وأفاد السيد جالب لدى اختتام هذه الطبعة أنه "خالل معرض الجزائر الدولي ال

اقتصاديين أجانب، السيما منهم الصينيين، واملتعاملين الجزائريين وعليه فالعديد من العقود التي هي اآلن في مرحلة 

 املفاوضات من املرتقب أن يتم التوقيع عليها بعد هذه التظاهرة".
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لى أن املتعاملين الجزائريين ونظرائهم األجانب وأعرب الوزير عن ارتياحه ألن الهدف املنشود قد تم "بلوغه" مشيرا إ

تجسيد استثمارات في مختلف امليادين الصناعية )األدوات الكهرومنزلية والهاتف   سيعملون بعد هذه التظاهرة من أجل

 النقال والخزف والبالستيك وامليكانيك والنسيج( في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تنويع االقتصاد الجزائري.

وأضاف أنه "في غضون األشهر الثالثة أو األربعة املقبلة سيتم القيام بمتابعة ملعرفة العقود التي سيتم إبرامها بين 

 املتعاملين الجزائريين واألجانب".

واعتبر السيد جالب أن االستثمارات األجنبية "مرحب بها" على الدوام، مضيفا أن كل الظروف متاحة لهم لتمكينهم من 

 في تنويع االقتصاد الجزائري. الساهمة

شهر رمضان وبالضبط من   ملعرض الجزائر الدولي ستجري بعد 52من جهة أخرى، أعلن السيد جالب أن الطبعة ال

 وتعديالت على الطبعات املقبلة ملعرض الجزائر الدولي".  ، موضحا أنه يستم القيام مراجعة2019يونيو  23إلى  18

الطبعات املقبلة بخلق فرض شراكة بالتوجه نحو إضفاء املهنية على معرض الجزائر  وأكد الوزير "سنقوم في إطار 

 الدولي".

مايو الجاري  13إلى  8الذي نظم تحت شعار "التجارة في خدمة اإلنتاج الوطني" من  2018وجرى معرض الجزائر الدولي 

متعامل  271عارض و  413رة ب السيد جالب مشاركة وطنية كبي  بقصر املعرض )الجزائر العاصمة( وعرف حسب

   .²م  4.000بلدا من إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا على مساحة إجمالية تقدر ب  26أجنبي يمثلون 

إلقامة العالقات  60كضيف شرف تزامن مع الذكرى ال  ملعرض الجزائر الدولي بمشاركة الصين 51ال  وتميزت الطبعة

  شريك اقتصادي و تجاري للجزائر.  تعد أول  االقتصادية بين الجزائر والصيني التي

مؤسسة صينية ممثلة لقطاعات الصناعة وااللكترونيك والكهرباء واالتصال والبناء  56وقد عرض ما ال يقل عن 

   .²م 1.500والسيارات واملحروقات على مساحة تقارب 

زائر أغلبيتهم  200.000أن حوالي   زيتونيوأوضح الرئيس املدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الطيب  

"كانت ايجابية جدا" ومن شأنها أن تمكننا من التوجه  51الطبعة ال  قد توافدوا على هذه الطبعة، مؤكدا أن  مهنيون 

 املهنية عليها".  نحو اضفاء

ن ملين االقتصاديين مولدى تدخله خالل اختتام هذه الطبعة أشار أحد الصناعيين الصينين إلى أن العديد من املتعا

وهذا من أجل ابرام عقود شراكة في مختلف امليادين )البناء والنسيج   بلده قد أجروا محادثات مع نظرائهم الجزائريين

 وإلخ(.

 

 
 )واج(على املؤسسات الفندقية وضع أسعار مقبولة وموضوعية تناسب الجزائريين 

بن مسعود ، يوم األحد بمستغانم أن على املؤسسات الفندقية أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر 

 العمومية والخاصة أن تضع أسعار "مقبولة وموضوعية تناسب الجزائريين".

وأوضح عبد القادر بن مسعود خالل زيارة عمل وتفقد للوالية أن "أسعار الفنادق تخضع للعرض والطلب لكن هناك 

 أو خاصا".  ينة حسب املصلحة ومع مراعاة تكاليف االستثمار سواء كان عمومياإمكانية لتخفيض هذه األسعار بنسبة مع

وأبرز السيد بن مسعود أن "األسعار الحالية ليست باهضة باملقارنة مع دول أخرى لكن على املؤسسات الفندقية 

ة وترقية الفندقيخصوصا العمومية تحسين طريقة التسيير وتكوين واستقطاب املعارف لتطوير مداخيل هذه الهياكل 

 الخدمات السياحية التي تقدمها".
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ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن "دائرته الوزارية تعمل على النهوض بالقطاع من خالل تبسيط اإلجراءات القانونية 

 ملرافقة املستثمرين وتطوير السياحة الداخلية والترويج للجزائر كقطب سياحي متميز".

خالل هذه السنة على تقييم املخطط التوجيهي للسياحة من خالل عقد  -يد بن مسعودوفقا للس-كما ستعمل الوزارة 

جلسات جهوية ووطنية ستسمح لكل الفاعلين بتحيين األهداف اإلستراتيجية للقطاع الذي يعتبر "رافدا قويا" من روافد 

 االقتصاد الوطني.

التابعة للزاوية العالوية بوادي الحدائق )بلدية صيادة( ودعا املسؤول األول للقطاع أثناء زيارته ملؤسسة "جنة العارف" 

إلى "تثمين التراث املادي وغير املادي الديني الجزائري باعتباره مصدر إشعاع وطني ودولي له تأثير كبير في إفريقيا و العالم 

." 

يها أن تشارك وتساهم في وأبرز وزير السياحة أن "الزوايا يجب أن تكون متاحف مفتوحة على املواطنين واألجانب وعل

ترقية وجه الجزائر السياحية، منوها باملجهودات التي تبذلها الزاوية العالوية ال سيما في مجال رقمنة املخطوطات 

 والحفاظ على املوروث املادي".

ر سري 350وقام الوزير بمعاينة مشروع توسعة املركب السياحي املنتزه بصابالت )غرب مستغانم( بطاقة استقبال 

 سرير. 1500والقرية السياحية "زينة بيتش" بمنطقة الشعايبية )شرق مستغانم( بطاقة 

مؤسسة أخرى تنشط  35املؤسستين السياحيتين قبل موسم االصطياف القادم لتضاف إلى   وسيتم استالم هاتين

 رير، كما أشير إليه.ألف س 18مخيم صيفي بقدرة  44سرير و 4820حاليا على مستوى والية مستغانم بطاقة استقبال 

وتم خالل هذه الزيارة امليدانية التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين مديرية السياحة والصناعة التقليدية ومديرية الثقافة 

وبينها وبين مديرية التعليم والتكوين املهنيين بما يسمح بترقية السياحة الثقافية وتكوين الشباب في مهن السياحة 

 والفندقة.

ير السياحة والصناعة التقليدية خالل هذه الزيارة بتدشين ثالث مؤسسات فندقية جديدة وحديقة لأللعاب وقام وز 

 املائية "أكوا بارك" ومركز رياض ي.

 
 

 

 

 يقظة إعالمية


