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 الفتتاحيةا
 

 )واج(  ت على ضفاف االوديةبدوي يؤكد على منع البناءا

العمرانية، نورالدين بدوي، اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة، في ختام   ألح وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة

 ضفاف االودية.  الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث على ضرورة منع البناءات غير القانونية على  الندوة

ي فوريا و يتعلق االمر خاصة بتلك الت  اال و توصيات منبثقة عن هذا اللقاء تتطلب تطبيقاوأوضح الوزير ان "هناك اعم

 تقترح منع البناءات على ضفاف األودية".

املحلي تهدف الى منع كل البناءات على   ودعا السيد بدوي في هذا الخصوص الى "اتخاد تدابير و اجراءات على املستوى 

 بعد احصاء و تقييم جيوب البناءات غير القانونية.  يجب ان يتممجاري الوديان" مضيفا ان ذلك 

سان املوارد البشرية للجماعات االقليمية بتلم  كما أشار وزير الداخلية في ذات السياق الى فتح املدرسة الوطنية لتكوين

 تسيير مخاطر الكوارث.  قبل نهاية السنة سيما من اجل

في  قد اوصوا خاصة بمنع البناءات  لطبيعيةللتذكير، أن املشاركين في هذا اللقاء الوطني حول تسيير مخاطر الكوارث ا

 مجاري االودية.  املناطق القابلة للفيضانات سيما على ضفاف

"رغم الجهود التي تبدلها الدولة للتقليص   أما وزير السكن و العمران و املدينة عبد الوحيد تمار فقد اكد عشية ذلك انه

البناءات ال زالت على مستوى املناطق التي حددتها التكنولوجية اال ان   من مخاطر الكوارث الطبيعية و

 كمناطق خطيرة".  الدراسات

املعرضة للفيضانات و ذات تربة غير   وأضاف ان تلك الفضاءات التي تشكل خطرا هي املناطق غير القابلة للبناء و

ث االحياء القصديرية ضفاف االودية سيما من خالل بناءات هشة حي  مستقرة او عرضة لالنزالقات و البناءات على

 بمحاذاة الصدوع و املنشآت الصناعية و التكنولوجية.

بمزيد من اليقظة بخصوص احترام   كما أوضح الوزير ان "هذه الظاهرة تستوقف السلطات املحلية من اجل التحلي 

الل خريطة تلك املناطق التي يجب ان تكون معروفة من خ  توصيات تلك الدراسات و مراقبة مستمرة على مستوى 

 طبيعية او صناعية".  بلدية لألخطار سواء كانت

سجلوا حضورهم في هذا اللقاء   مشارك من مختلف املؤسسات و الهيئات الوطنية و الدولية 700للتذكير، إن أكثر من 

 الوطني حول تسيير مخاطر الكوارث.

الوطنية و مخططات العمل متعددة   و يهدف هذا اللقاء الذي دام يومين الى تحديد املحاور الكبرى لالستراتيجية

 (.2030-2019القطاعات خالل الفترة املمتدة بين ) 

 

 

 

 

 )واج( التأكيد على أهمية تعزيز قدرات الجزائر من أجل مجابهة مخاطر الكوارث
 

مخاطر الكوارث في ختام أشغالهم يوم الثالثاء على األهمية القصوى   شدد املشاركون في الندوة الوطنية حول تسيير

ر الكوارث ة أكبر وفعالة ملخاطمجابه  يكتسيها مسعى تعزيز قدرات الجزائر القانونية والتكوينية والتوعوية من أجل  التي

 الطبيعية.
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وخبراء من مختلف القطاعات   ودعا املشاركون في التوصيات املتوجة للندوة التي دامت يومين بمشاركة مختصين

جهوية وإقليمية ودولية مختصة الى زيادة في الوعي بين جميع   واملؤسسات على املستوى الوطني وممثلين عن منظمات

ة على البالد املتتالي  العواقب غير املرغوبة والخسائر املكلفة التي تكبدها تفاقم الكوارث الطبيعية  منأطراف الفاعلة 

شبكة من الباحثين   املتخصصة والجامعات وإقامة  من خالل معرفة أفضل للمخاطر وكذا تعاون اكبر بين املراكز

 القرار والعلماء.  املتخصصين وعالقة أفضل بين صناع

لصدد الح املتدخلون على ضرورة وضع قاعدة بيانات خاصة بكل املخاطر)الخطر، الهشاشة، اآلثار الناجمة(، وي هذا ا

 باملخاطر و وضع نظم املعلومات الجغرافية الخاصة باألخطار.  بعين االعتبار وضع الخرائط املتعلقة  واألخذ

الجراد إلخ(، وإنشاء هيئة مكلفة   ة، التصحر، زحفودعوا أيضا إلى تشجيع إنشاء نظم االنذار لكل املخاطر ) الساحلي

ضرورة اعالم املواطن بكل املخاطر املحدقة بالفضاء الذي يعيش فيه و   بمتابعة املخاطر تطوير االجهزة املخصصة مع

  كل واحد منها.  تحسيسه ازاء

جديدة ييفها مع خريطة املخاطر الوتك  وتضمنت التوصيات من جهة اخرى تعزيز وتحيين القاعدة القانونية واملؤسساتية

سن القوانين وإصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية مع تفعيل آليات   تماشيا مع املعايير الدولية وذلك بمواصلة

 واملحاسبة واملسؤولية.  التنفيذ

امل بين غم والتكالكوارث من خالل التنا  وتمت الدعوة باملناسبة الى تحديد املسؤوليات بدقة في تسيير فعال ملخاطر

 مختلف القطاعات .

اقتراح  املخاطر لتعزيز قوة مجابهتها الى  في دراستها و مناقشتها ملوضوع ـ اإلستثمار في الحد من  كما خلصت أشغال الندوة

فريق الخبراء في هذه الندوة كورقة طريق مرجعيةي تنبع بموجبها كل   وثيقة العمل املنجزة من قبل  اعتماد

التأهيالت املرجوة من خالل تخصيص التمويل الالزم لتسيير مخاطر الكوارث و ترشيد إستخدام املوارد املالية و   الخبرات

املوجهة لبرامج اإلستثمار في مجال تسيير هذه املخاطر إضافة الى ربط خطط الحد من مخاطر الكوارث بخطط التنمية 

 الشاملة.

الخبراء واملختصون بتوقع و تخطيط   جل التدخل بطريقة فعالة أوص ىوفي مجال تعزيز حالة االستعداد للكوارث من أ 

التنمية في جميع املستويات مع تشجيع املدن واملجتمعات املحلية   في مسار التخطيط و سياسة  و دمج مفهوم الخطر

 ملستقبل.ا  أكبر لتطوير و تجديد نفسها من أجل بناء مجتمعات مجابهة في مواجهة الكوارث في  على بذل مجهود

و  من خالل تكوينهم في ما يخص إنجاز   وتم التأكيد في هذا املقام على اهمية اعادة النظر في تكوين مختلف املتدخلين

 املواطنين في ما يخص التصرفات أثناء الكارثة.  تفعيل مخطط النجدة وتحسيس و توعية

حضور الدولي للمؤتمرات بالجزائر ب  ثنين باملركزوكانت الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث قد افتتحت امس اال

 والهيئات الوطنية املختصة.  مشارك يمثلون مختلف املؤسسات 600أزيد من 

ومخططات العمل القطاعية في مجال تسيير   (2030-2019املحاور الكبرى لالستراتيجية الوطنية )  هذا اللقاء  وتدارس

الوطنية والجماعات املحلية وكل األطراف الفاعلة حول   وتجنيد املؤسسات  الكوارث الكبرىي باإلضافة الى تحسيس

 املختلفة.  اإلشكالية مع تحيين األساس القانوني وتكييفيه مع محتويات األطر الدولية  هذه

رئيس  ر نور الدين بدوي يوم االثنين لقرا  وتميزت الندوة بإعالن وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية

بوتفليقة املتضمن توجيه الحكومة بالتكفل "فورا" باملواطنين املتضررين من   الجمهورية السيد عبد العزيز

 بعض واليات الوطن.  التقلبات الجوية األخيرة التي مست  آثار

 برلين تجتمع بفاعلين في قطع الغيار واملناولة.. و"بيجو" تحل مشكلة العقار

 )الشروق أونالين( !منافسة فرنسية أملانية على حصص جديدة في سوق السيارات الجزائرية
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ات الطلبتصريح وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي، بشأن وجود عشرات  تشهد سوق السيارات الجزائرية بعد

سة لالستثمار، تهافتا قويا ومناف على رخص استثمار في مصانع التركيب، مودعة على طاولة املجلس الوطني للحصول 

 .واألملانيين شديدة بين املتعاملين الفرنسيين

مشاكل في العقار املخصص  وفي الوقت الذي تسعى فرنسا إلنجاح مشروع مصنع بيجو بوالية وهران، والذي شهد

 لتعزيز التجارة واالستثمار لقاء شهر ديسمبر املقبل ببرلين مع متعاملين ه، تنظم املنظمة غير الحكومية األملانيةإلنجاز 

ض تجربتي مرسيدس وفولكسفاغن، والعرو  جزائريين ملناقشة فرص إنجاز مصانع سيارات أملانية جديدة في الجزائر، بعد

 .ئرفي الجزا التي تطرحها سوق املناولة وقطع الغيار 

إطار تطوير العالقات االقتصادية  وحسب ما نشرته غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبر موقعها اإللكتروني، وفي

لتجارة ا الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع املنظمة غير الحكومية لتعزيز  الجزائرية األملانية، تنظم الغرفة

إلى  2018ديسمبر  5إلى  1األعمال الجزائريين من  ين، تنقل وفد من رجالوسفارة الجزائر في برل” نوموف“واالستثمار 

 .برلين بأملانيا

بافارية، الجزائريين املهتمين بالسوق ال ووفقا لذات املصدر، تعتبر هذه املهمة فرصة إضافية للمتعاملين االقتصاديين

لصناعة ا لصناعات الغذائية، الطاقات املتجددة،األملان في القطاعات املرتبطة با ومستعدة لتطوير شراكات مع نظرائهم

نية واإللكترونيات، البنى التحتية، الصناعة الصيدال  امليكانيكية وصناعة السيارات، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .القطاع املالي والبتروكيماويات وكذلك

ة املهمة أن تعيد استمارة التسجيل املرفق هذهوفي هذا اإلطار، طلبت غرفة التجارة من الشركات املهتمة باملشاركة في 

 .2018أكتوبر  30اإللكتروني، وذلك قبل  عبر الفاكس أو اإلتصال بالبريد

مصالحه بصدد النظر في عشرات  وسبق وأن صرح وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي، بداية األسبوع الجاري، بأن

لون أجانب، يرغبون في االستثمار في السوق الجزائرية، حيث يتواجد متعام طلبات مصانع تركيب السيارات التي تقدم بها

ود أو اإليجاب، ما يعني عدم وج حاليا على طاولة املجلس الوطني لالستثمار، الذي سيدرسها ليرد عليها بالسلب امللف

 .قائمة مسقفة للمستثمرين في قطاع السيارات

اهتمام عشرات رجال األعمال األجانب  وأضاف وزير الصناعة أن االستثمار في قطاع تركيب السيارات ال يزال يثير 

 طاولة وزارة الصناعة، وتحديدا املجلس الوطني لالستثمار الذي يتكفل بدراستها والعالمات الدولية التي أودعت طلبا على

يعدون باآلالف، وأحص ى في هذا اإلطار  تمام املستثمرين أيضا الذينجميعا، في حين أوضح أن قطاع املناولة يثير اه

 سيارات سنويا، وكل ذلك يساهم حسبه في إنعاش الصناعة امليكانيكية في ألف قطعة 50و 30إنتاج ما يتراوح بين 

 .الجزائر

 

 /مالية وتأمينات  بنوك
 لعملية تخص  برامج صندوق الجماعات املحلية

 )الشروق اونالين( !املشاريععبر كل  والية ملتابعة تمويل ” مراقب حكومي“
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عال الف املحلية والتهيئة العمرانية، الوالة ورؤساء الدوائر، إلى السهر على التسيير  دعت وزارة الداخلية والجماعات

مؤرخة  1002وأوضحت في تعليمة تحت رقم  للبرامج املمولة في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية،

 األمين العام لوزارة الداخلية، بأن النقائص التي خلصت إليها اللجنة التقنية ممضاة من قبل 2018أكتوبر  15ريخ بتا

دوق، عمليات التجهيز املمولة من الصن للصندوق املذكور، على مستوى الواليات والبلديات واملتعلقة بتنفيذ ومتابعة

دم احترام ع يزانياتي أو تبليغ اإلعانات إلى البلديات املستفيدة، وكذا إلىوالتقييد امل تعود أساسا إلى التأخر في التفريد

التقارير الدورية املبينة لنسبة استهالك اإلعانات  مبدأ التخصيص الحاصل إلعانات الصندوق وعدم االلتزام بإرسال

 .البرامج املمونة ومدى تقدم أشغال وتنفيذ

ات إبالغ املسؤولين املحليين بكيفي منها، بأن هذه التعليمة تهدف إلىنسخة ” الشروق“وأوضحت التعليمة التي تحوز 

 من صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية، من حيث املتابعة وفي إطار  تسيير إعانات التجهيز واالستثمار املمونة

 .املمنوحة ترشيد النفقات ومرافقة الجماعات املحلية من أجل التجسيد الفعال لالعتمادات

يتعين حسب “الصندوق، فإنه  من أجل تجنب إلغاء اإلعانات غير املجدية وبهدف االستخدام األمثل العتماداتو 

، ”سويةت االحتياجات املعبر عنها وإرفاقها تلقائيا بالبطاقات التقنية وكل وثيقة التعليمة على الوالة التدقيق في تقييم

املرجوة من التكفل بانشغاالت وتحسين ظروف معيشة  العتبار اآلثار وكذا الحرص على تحديد األولويات مع األخذ بعين ا

 .املواطنين

تم توجيهها في قرارات التبليغ  وفي ذات الصدد، تخصص كافة اإلعانات املمنوحة من الصندوق تخصيصا خاصا، كما

بالصرف الرئيس ي  بواقي اإلعانات يخضع للموافقة املسبقة لآلمر  وكل إعادة تخصيص لإلعانات أو اعادة استعمال

 .دراسة الطلب املعد لهذا الغرض للصندوق بعد

اآلجال املحددة واملسجلة ضمن البرامج  وطلبت الوزارة من الوالة إشهار اإلعانات إلى كافة البلديات املستفيدة في

 عملياتوتجسيد ال ميزانية الوالية، من أجل تمكينهم من االلتزام باالعتمادات املمنوحة لفائدة البلديات واملسجلة في

 .املمونة

ة املمولة من قبل الصندوق في اآلجال الالزم السهر على انطالق مشاريع التجهيز  -حسب التعليمة-كما يتعين على الوالة 

من  16املادة  لإلنجاز، ويعاد إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية، طبقا ألحكام مع احترام اآلجال املحددة

إنشاء الصندوق، إعادة املبالغ املتبقية من اإلعانات  املتضمن 2014مارس  24املؤرخ في  116-14فيذي رقم املرسوم التن

من تاريخ منحها وكذا  سنوات 3ألف دينار جزائري واإلعانات غير املستعملة بعد  50يزيد مبلغها عن  غير املستعملة التي

 .ملنتجة للمداخيلا استرجاع القروض املؤقتة املمنوحة لتمويل املشاريع

يدة بمساهمة مالية من الجماعة املحلية املستف ويمكن وفق ذات التعليمة املشاركة في تمويل إعانات التجهيز واالستثمار 

جة املشاريع املنت املرسوم املذكور أعاله. كما طلبت وزارة الداخلية، من الوالة تقديم اقتراحات من 14طبقا ألحكام املادة 

طابع كل والية وبلدية، بهدف تثمين أمالك الجماعات  ستمول عن طريق القروض املؤقتة، وذلك حسبللمداخيل التي 

 .املستديم للميزانيات املحلية املحلية وتحقيق التمويل

ن والبلديات، فقد أمرت الوصاية، بضرورة تعيي وبغية ضمان مراقبة ومتابعة صارمتين للبرامج املمولة لفائدة الواليات

العمليات  أشهر، تبين مدى تنفيذ 3ظروف تنفيذ هذه البرامج، مع إعداد وضعية كل  يوان يكلف بمتابعةملحق بالد

 .املمولة من صندوق لتضامن والضمان للجماعات املحلية

ليفه موافاة الواليات ببياناته، يتم تك وذكرت التعليمة بأنه ستكون كل والية محل متابعة عن طريق تعيين إطار، سيتم

 .للبرامج املمولة من الصندوق  بمرافقة الوالة لضمان التجسيد األنجع
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 تجارة
 

 للحفاظ على الوفرة والحد من املضاربة

نة لتموين السوق   )املساء( إخراج مليون طن من البطاطا املخز 

” اونيالف”متعدد املهن للخضر والفواكه  طنيمن وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شرع الديوان الو  بطلب

اية غ مخزنا للتبريد لتموين السوق بهذا املنتوج، حيث تم إلى 69املخزنة على مستوى  السبت الفارط، في إخراج البطاطا

باملائة من املخزون املقدر بقرابة مليون  5نهار أمس، حسب مدير ضبط اإلنتاج الفالحي وتطويره محمد خروبي، تسويق 

مراحل تمتد إلى غاية شهر ديسمبر املقبل، حيث يرتقب دخول  5عملية تموين أسواق الجملة على   طن، على أن تتم

  .منتوج البطاطا املوسمية للسوق 

” الكسيرب”وتطويره، فإن قرار إخراج مخزون نظام ضبط إنتاج البطاطا  وحسب تصريح مدير ضبط اإلنتاج الفالحي

سنة، حيث يهدف اإلجراء إلى ضمان  نتاج البطاطا الطازجة ما بين أكتوبر وديسمبر من كللوجود فترة فراغ في إ يرجع

 .الفالح خالل فترة جني املحصول من جهة أخرى  ضبط تموين السوق من جهة وحماية هامش ربح

موزعة على  مخزنا للتبريد 69ألف طن من البطاطا الطازجة عبر  99وقد تقرر هذه السنة ـ يقول السيد خروبي ـ تخزين 

 .والية 14

ألف هكتار،  130مليون قنطار وذلك بعد تخصيص  41املوسم ارتفع إلى  كما أكد املتحدث أن إنتاج البطاطا خالل هذا

ألف طن من  69السوق بـ أن عملية جني املحصول ال تزال متواصلة عبر ألفي هكتار، حيث يتوقع تموين مشيرا إلى

يشرع مع بداية ديسمبر املقبل، في جني املحصول الجديد الذي  ا املوسم، على أنالبطاطا كآخر حصة من املنتوج لهذ

 .من طرف الفالحين يتم حاليا غرسه

 إخراج مليون طن من أكد خروبي، تموين األسواق إلى غاية اليوم” سيربالك” وعن مستوى تقدم عملية إخراج مخزون

نة لتموين السوق  طا لضمان تعديل كفة األسعار، وأشار إلى أن سعر البيع بأسواق آالف طن من البطا 5بـ البطاطا املخز 

ومكان  دينارا للكيلوغرام الواحد، مرجعا سبب اختالف األسعار إلى نوعية البطاطا 45و  37الجملة يترواح اليوم بين 

تلف من منطقة تي تخباإلضافة إلى النوعية ال الشمال،  فمنتوج املستثمرات بالجنوب يكون مرتفعا مقارنة بمنتوج”جنيها 

ستهلك امل حول نوعية البطاطا املخزنة التي ينفر منها” املساء”وردا عن سؤال ”.املنتجة إلى أخرى حسب أصناف البطاطا

د مدير الضبط أن تكون نوعية البطاطا املخزنة رديئة،  بسبب رداءة نوعيتها وعدم احترام معايير التبريد والتخزين، فن 

حوم تقوم للخضر والل رقابة والتفتيش املكونة من ممثلين عن مديريات الفالحة والديوان الوطنيال مشيرا إلى أن مصالح

للتخزين، كما تقوم بزيارات فجائية خالل مرحلة التبريد  بعملية مراقبة مكان التخزين قبل وصول البطاطا املوجهة

بل إخراجه املنتوج ق  عن قيامها بمراقبة نوعيةاحترام كل املعايير التقنية املتعارف عليها، فضال  للوقوف على مدى على

 .من املخازن لتسويقه

 من تكوين في الخارج للتحكم في تقنيات” أونيالف”الخواص املتعاقدين مع  على صعيد آخر استفاد عدد من املتعاملين

ل األخيرة، ما جعخالل السنوات  التخزين، وحسب السيد خروبي، فإن عملية التبريد و التخزين عرفت تطورا ملحوظا

  .بين املنتوج املخزن والطازج الكثير من املختصين يجدون صعوبة في التفريق

متعدد املهن للحوم والخضر فريد عبدوش، أن الديوان حرص على إعداد  من جهته أكد املدير العام للديوان الوطني

تعاقد خالل السنة الجارية، ال ا إلى أنه تمصارمة للمتعاملين الناشطين في مجال التخزين والتبريد، مشير  دفاتر شروط

 .املعايير متعامال تتوفر فيهم كل الشروط و  69مع 
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أشار عبدوش، إلى أن الديوان قرر تخزين البطاطا ” سيربالك”الضبط  وفيما يخص املنتجات الفالحية املعنية بنظام

  .وزير القطاع على يكون منتوج البصل معنيا بالتخزين في مرحلة قادمة بعد الحصول على موافقة والثوم،

باخرة محملة ببذور البطاطا املوجهة للغرس املتكرر من هولندا،  على صعيد آخر أعلن مدير الضبط عن صول أول 

تقليص الكميات املستوردة  ى أن يتممتعامال خاصا لتوفير طلبات املهنيين، عل 44تسليم رخص استيراد لـ وذلك بعد

للبرنامج الوطني للرفع من عدد املساحات املخصصة إلنتاج بذور  من البذور خالل السنوات القليلة القادمة تنفيذا

  .البطاطا

ف الجزائر في صدارة  112للبطاطا يبلغ  للتذكير فإن نسبة استهالك الفرد الجزائري  كيلوغرام في السنة، وهو ما يصن 

 .الدول األكثر استهالكا للبطاطا الطازجة ترتيب
 

 

 

 )واج( معرض املنتجات الجزائرية بنواكشوط: ديناميكية جديدة للتظاهرات االقتصادية

سعيد جالب امس الثالثاء بالعاصمة املوريتانية نواكشوط على استمرار القطاع في تنفيذ أكد وزير التجارة ال

خالل افتتاحه معرض اإلنتاج الجزائري بنواكشوط    الجديدة للتظاهرات االقتصادية في الخارج وذلك  الديناميكية

 رفقة نظيرته املوريتانية السيدة حديجو مبارك فال .

ناميكية الجديدة مكنت الجزائر من دخول عدة أسواق دولية على غرار واشنطن وبلجيكا وأوضح الوزير أن هذه الدي

 وموريتانيا .

وستستمر هذه العملية حتى نهاية السنة بالتوجه نحو أسواق قطر والغابون واملعرض الكبير بالقارة األفريقية لتختتم 

 لجزائرية.التظاهرات نهاية السنة بمعرض املنتجات الجزائرية في العاصمة ا

يذكر أنه تم في هذا اإلطار تنصيب اللجنة الوزارية لبرمجة التظاهرات االقتصادية على املستوى الدولي واإلفريقي 

 ودعم املتعاملين االقتصاديين في الخارج.  الخميس املاض ي ملتابعة هذه التظاهرة

د على دوحسب الوزير فإن كل هذا العمل جاء تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تش

دول الجوار لتوفير كل اآلليات إلنجاح املبادالت االقتصادية وتنمية   وجوب التوجه نحو السوق اإلفريقية والتعاون مع

 املناطق الحدودية.

 وفق الوزير وسيلة لتنمية التبادل التجاري وتحقيق االندماج االقتصادي عبر االستثمارات.  وسيكون املعرض

اتفاقية، أين تم توقيع ثالث اتفاقيات جديدة باجنحة العرض على هامش االفتتاح  12تم سهرة امس توقيع وقد 

 الرسمي ملعرض املنتجات الجزائرية.

وأكد الوزير حرص الحكومة على دفع قاطرة التعاون االقتصادي وتدعيم كل املساعي لتحقيق التعاون للوصول خالل 

الشراكة بين الجزائر و موريتانيا و ترفع حجم املبادالت الى مستوى   ستثمارية كبرى تعزز السنوات املقبلة إلى مشاريع ا

 بالعالقات القائمة بين البلدين.  يرقى

وتابع "نحن على ثقة أن هذه املساعي ستعرف تجسيدا فعليا في هذا امليدان "، مؤكدا استعداد القطاع لدراسة كافة 

 مال املوريتانيون و الجزائريون .االنشغاالت التي يقدمها رجال األع

أكد الوزير أنها مكنت من إبراز التنويع من حيث املنتوج الوطني الذي بلغته   وبخصوص التظاهرة التي افتتحت امس

 الجزائر حاليا.

 وحسب السيد جالب فقد لقي املعرض نجاحا كبيرا في مسألة التعاون بين البلدين بالنظر إلى حجم االتفاقيات املوقعة

 واإلقبال الكبير للمواطنين واملتعاملين املوريتانيين.
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مبارك فال خالل االفتتاح ترحيبها   من جانبها جددت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة املوريتانية السيدة خديجة

 العالقات التجارية.  بالتعاون االقتصادي بين البلدين وتعزيز

نتجات الجزائرية والكثير من الشركات دليل واضح على طبيعة وأكدت الوزيرة املوريتانية أن العرض القيم الذي قدم للم

 االندماج االقتصادي املغاربي واالفريقي.  العالقة التي تربط البلدين وتحقق

 والتي تعد "مشجعة"لتعزيز العالقات أكثر.  وتطرقت الوزيرة إلى عالقات األخوة وحسن الجوار بين البلدين

وريتانية ووزير املالية املوريتاني بأجنحة املعرض حيث وقف عند العديد من وتجول السيد جالب رفقة نظيرته امل

الكهرومنزلية وااللكترونيك، أين تم تكريم وزيرة التجارة املوريتانية   الشركات الوطنية على غرار جناح كوندور للتجهيزات

 املؤسسة.  من طرف

التابع لوزارة الفالحة وأجنحة مواد البناء والصناعات إلى جانب ذلك وقف الوفد الوزاري بجناح املنتجات الفالحية 

الكيميائية والصناعات الغذائية على غرار مجمع بالط ومنتجات صومام وعصائر رويبةي ومنتجات أخرى نالت إعجاب 

 املواطنين املوريتانيين.

 2020مليون طن من إلى إفريقيا الغربية في  2يعتزم تصدير 

 )الشروق أونالين(يفتتح أول محطة ملعالجة نفايات املحروقات لإلسمنت” الفارج“

لصناعة اإلسمنت، سارج دوبوا، أن املجمع سيستلم ” الفارج هولسيم الجزائر“ كشف مدير العالقات العامة بمجمع

 .محطة ملعالجة النفايات البترولية عن طريق تقنية الحرق، شهر ديسمبر املقبل أول 

انجاز هذه املحطة التي يقع مقرها  وأضاف املسؤول، خالل لقاء صحفي نظم، الثالثاء، بالجزائر العاصمة، أن تكلفة

املحطة األولى ضمن برنامج يتضمن انجاز محطات أخرى مماثلة عبر مصانع  مليون دج، وهي 700بوالية معسكر، تقدر بـ

 .املتواجدة في واليتي املسيلة وبسكرة املجمع

ألولى من نوعها في الجزائر، املحطة ا ، أن هذه2020وأوضح دوبوا في عرض قدمه حول حصيلة وآفاق املجمع إلى غاية 

 األحواض النفطية وكذا آبار املحروقات املوحلة، مشيرا إلى أن هذا االستثمار  ستسمح بحرق النفايات البترولية في قاع

وطني ستمكنه من مواصلة تطوره في السوق ال يأتي في إطار إستراتيجية املجمع التي تهدف إلى تحديد بدائل للنمو التي

 .وتحقيق الفائض في اإلنتاج يسير نحو التشبع لإلسمنت والذي

طاقة استيعاب السوق الجزائرية  ال بد من إيجاد مجاالت نشاط أخرى، فضال عن مجال اإلنتاج، ألن“وقال املتحدث 

مليون طن في  46، حيث سيقفز العرض إلى 2020باملائة في آفاق  100مليون طن سنويا ستصل  22املقدرة حاليا بـ

 .”السنة

دوبوا أن الكميات املوجهة  ، قال2018صوص صادرات مجمع الفارج هولسيم الجزائر من اإلسمنت خالل سنة وبخ

ألف طن. ويتوقع  300متخطية بذلك التوقعات التي كانت في حدود  ألف طن، 400نحو أسواق إفريقيا الغربية بلغت 

إلى إفريقيا الغربية في  مليون طن من اإلسمنت 2شرع في إجراء عدة عمليات تصدير نحو الخارج، تسويق  املجمع الذي

 .2020آفاق 
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 (ج)وا جالب يستقبل في نواكشوط من طرف الرئيس املوريتاني محمد ولد عبد العزيز 
 

نواكشوط من طرف رئيس الجمهورية اإلسالمية املوريتانية  بالعاصمة األربعاءاستقبل وزير التجارة سعيد جالب يوم 

ن حول سبل دعم و تعزيز التعاون الثنائي و الرقي به إلى مستوى العالقات محمد ولد عبد العزيز، حيث تباحث الطرفا

 السياسية والتاريخية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين.

و خالل هذا اللقاء قدم الرئيس املوريتاني توجيهات من أجل دفع وتعزيز عالقات التعاون االقتصادي و تكثيف املبادالت 

 ال البلدين.التجارية بما يخدم مصالح ك

و أبرز الرئيس املوريتاني محمد ولد عبد العزيز خالل ذات اللقاء أهمية افتتاح املعبر الحدودي البري الشهيد مصطفى 

 "بفتح آفاق كبيرة لالندماج االقتصادي بين البلدين".  أنه كفيل بتندوف، مؤكدابن بولعيد 

زيز س الجمهورية السيد عبد العمن جانبه أبلغ السيد جالب رئيس جمهورية موريتانيا اإلسالمية التحيات األخوية لرئي

 بوتفليقة معربا له عن االهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس بوتفليقة للتعاون االقتصادي بين البلدين الشقيقين.

ط اإلنتاج الجزائري الذي يقام بنواكشو كما أطلع الوزير رئيس الجمهورية املوريتانية بحوصلة نشاطات فعاليات معرض 

 مؤسسة جزائرية. 170من الشهر الجاري بمشاركة  29إلى غاية 

الوزير بالتفاعل اإليجابي للمتعاملين االقتصاديين املوريتانيين في هذه التظاهرة و اهتمامهم بعقد  نوه املناسبةبهذه 

 شراكات مع نظرائهم الجزائريين في مختلف املجاالت .

ن السيد جالب قد استقبل بقصر الرئاسة املوريتانية بنواكشوط بحضور وزيرة التجارة املوريتانية السيدة خديجة و كا

 بن مبارك فال وسفير الجزائر بموريتانيا ابراهيم خدودي.

 

 
 

 شراكة وتعاون 
 

 )واج( رجال أعمال جزائريين وموريتانيين في زيارة إلى املنطقة الحرة "نواديبو" بعد غد الخميس

العمل املوريتانيين زين العابدين ولد الشيخ لوأج يوم الثالثاء بنواكشوط على أهمية   أكد رئيس االتحاد الوطني ألرباب

 لعالقات واملبادالت التجارية.البلدين ودورها في توسيع أطر ا  االتفاقيات املبرمة بين مؤسسات

بعد غد الخميس ي لزيارة   رجل أعمال نحو نواديبو 50ولهذا الغرض سيتوجه وفد هام من رجال األعمال يضم 

 الحرة واالطالع على فرص االستثمار بها.  املنطقة

وريتاني رجل أعمال م  20رجل أعمال جزائري و  30الوفد الذي سينتقل عبر طائرة خاصة يوم الخميس يضم 

 املجال.  سيقدم رئيس املنطقة الحرة شرحا مفصال حول الفرص االستثمارية املتوفرة في هذا  حيث

 لقاءات أعمال فردية بين رجال األعمال الجزائريين واملوريتانيين.  وستنظم باملناسبة

يما في ة بين البلدين ستجاري  وحسب السيد ولد الشيخ فان فتح املعبر الجديد مصطفى بن بولعيد سيؤدي إلى نهضة

والغاز خاصة بعد اكتشاف وجود كميات هامة من الغاز   مجاالت الصناعة، والزراعة والصيد البحري واملعادن

 موريتانيا.  في
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ات أهمية بدل مجهود أكثر لترقية العالق  املوريتاني أكد السيد ولد الشيخ على-وفي شرحه ملهام مجلس األعمال الجزائري 

رجل أعمال من كلتا الدولتين لدفع التعاون  31موريتاني يضم -زائري أعمال ج  بين البلدين حيث قال: "أنشأنا مجلس

 املجاالت االقتصادية بين البلدين".  في شتى

جال الثالثاء، ومراقبة مختلف العراقيل في امل  ويتكفل هذا املجلس بمتابعة مدى تنفيذ كل االتفاقيات التي تم إبرامها

 قصد رفعها.

ئمة منذ البحري بموريتانيا، والتي كانت قا  ستفادة من الخبرة الجزائرية في قطاع الصيدويسعى الجانب املوريتاني إلى اال 

 نفس املصدر.  وعرفت بعض الركود بعدها، حسب 1983

 نشاط الصيد البحري في موريتانيا.  بواخر صيد جزائرية الصنع لدعم 5ب  1983يذكر أن الجزائر زودت موريتانيا سنة 
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