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  الفتتاحيةا
 أس. أبي. أ ا بفندق األوراس ي خالل ملتقى نظمته شركة

 )املحوةر اليومي(من املؤسسات اإلفريقية تعتمد على التكنولوجيات الحديثة % 30
 

 املختصة في تقديم اقتراحات وحلول  أس بي ا  إفريقيا، وليد بن عمر لدى شركة كشف مسؤول منطقة شرق وغرب

باملائة، معتبرا أن هذه النسبة  30 للشركات لتطويرها أن عدد املؤسسات التي تستعمل التكنولوجيات الذكية تقدر بـ

مليون دينار خالل نهاية  250أن شركتهم تطمح إلى تحقيق رقم أعمال يبلغ  مقارنة مع دول األوروبية، مؤكدا ضئيلة

 .الجارية السنة

املختصة في اقتراح حلول للشركات لتطويرها   اس بي ا  عمر لدى شركة قال مسؤول منطقة شرق وغرب إفريقيا وليد بن 

بتطلعاتها، مشيرا في هذا الشأن  ملائة على مستوى افريقيا هو رقم ضئيل مقارنةبا 30املؤسسات التي تقدر بنحو  إن عدد

املساهمة بشكل قوي وفعال في الشركات املصغرة واملتوسطة في الجزائر،  إلى أن الحلول التي تقترحها الشركة من شأنها

ارات بفندق االوراس ي بحضور إط  أس أبي أ  املتحدث داته في تصريح له على هامش امللتقى الذي نظمته شركة وأوضح

أس   ودورها في االقتصاد الرقمي، منوها في الوقت ذاته بأن شركة الشركة والذي سيتمحور حول املؤسسات الذكية

ركات واملنافسة على عكس الش للمؤسسات باستخدام التكنولوجيا الحقيقية والتي من شأنها تحسين الخدمة تسمح  بي أ

الهاشمي بن على في كلمته التي ألقاها   اس أبي أ  املدير العام لشركة ذه الحلول. ومن جهته أكدالتي ال تعتمد على مثل ه

السنة الجارية، مشيرا في الوقت  مليون دينار نهاية 250اللقاء أن الشركة تطمح الى تحقيق رقم أعمال يصل الى  خالل

ينار رقم أرباحها خالل السنة املاضية، مؤكدا أن مليون د 200قيمته  ذاته إلى أن هذه األخيرة تمكنت من تحقيق ما

عامل، وبلغة األرقام  35بنحو  لم تكن لتتحقق إال من خالل تضافر جهود كل العمال الذين يقدر عددهم  األرقام هذه

د سنة تمكنت من خاللها االستحوا 16تمتلك خبرة في املجال تقدر بنحو  قال املسؤول األول عن الشركة أن هذه األخيرة

استراتيجية جديدة من خاللها يمكن  زبون لالستعمال هذا النظام. وتابع املتحدث ذاته قائال إن الشركة سطرت 70على 

 .العيادات و الصيدليات وكذلك وكاالت السيارات خلق شركات جديدة علما أنها موجودة في
 

 قال إنه ينتظر الضوء األخضر من رئاسة الجمهورية للقاء الرئيس بوتفليقة

 )املحور اليومي(الفيزا ويأمر بتسهيل منح قريبا ماكرون يعلن عن زيارة ثانية للجزائر 

  شنغن  لفائدة الجزائريين للحصول على تأشيرات  تسهيلية  ماكرون، عن إجراءات أعلن الرئيس الفرنس ي ايمانويل

تعرف فيه معدالت الرفض ارتفاعا كبيرا  لدخول فرنسا خاصة للصحافيين والكتاب ورجال األعمال في الوقت الذي

رتيب ت مؤكدا أنه سيزور الجزائر قريبا، وأنه ينتظر رد الرئيس بوتفليقة من أجل ة بالجزائر،من طرف القنصلية الفرنسي

 .بوتفليقة بالرئيس قريب للقاء يتطلع هذه الزيارة و

 من رئاسة الجمهورية ليحل بالجزائر للمرة الثانية بعد انتخابه على رأس قال الرئيس الفرنس ي أنه ينتظر الضوء األخضر 

ة تنطلق في نهاية السنة الجارية أو بداي لتي أكدت وسائل إعالمية فرنسية أنها ستكون ضمن جولة مغاربيةاإليليزي وا

جل أ الفرنس ي أيضا أنه سيزور الجزائر قريبا، وأنه ينتظر رد الرئيس بوتفليقة من السنة املقبلة، كما كشف الرئيس

القتصادية أين ستتركز ملفات الزيارة على الشراكة ا ، بوتفليقةيتطلع للقاء قريب بالرئيس   ترتيب هذه الزيارة، مؤكدا أنه

ن، كما البلدي إلى ملفات الهجرة السرية ومواجهة اإلرهاب في منطقة الساحل، والعالقات بين بين البلدين، باإلضافة

م ، بعد تسجيل تقدلالعتراف بجرائمها في مستعمرتها القديمة على فرنسا  ضغطها  ستكون الزيارة فرصة للجزائر ملواصلة

وكذا اعالن ماكرون  واألرشيف، 19على غرار إعادة جماجم املقاومين الجزائريين خالل القرن الـ في بعض امللفات
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األرشيف، مشيرا إلى مواصلة التفاوض إلعادة األرشيف  استعداد الطرف الفرنس ي إعادة نسخة طبق األصل لجميع

بهمجية  اتجاه الجزائر ضمن اعترافاته  اإليجابية خطواته واصلة لـتدريجيا، وذلك م 1962-1830الخاص بالفترة 

كان يوما للقمع العنيف ضد  1961أكتوبر  17  أن  تويتر  االستعمار الفرنس ي، حيث قال ماكرون في تغريدة له في موقع

هادئ  لبناء مستقبل هذا هو شرط  ، أن تواجه الجمهورية الفرنسية هذا املاض ي القريب املتظاهرين الجزائريين، ويجب

التأشيرة، قال ماكرون خالل تدشينه ملشروع مؤسسة  وفيما يتعلق بملفات . مع الجزائر ومع مواطنينا من أصل جزائري 

لتأشيرة ا تم تقديم تعليمات واضحة للسفارة الفرنسية بالجزائر من أجل تسهيل منح  أنه سيفيتال الجديد بفرنسا،

 توجد  أنه دامشد ، على متانة العالقة بين البلدين ل الجزائريين، وهذا كإجراء للحفاظللصحفيين والكتاب ورجال األعما

رتفاع نسبة ا وبخصوص ، البلدين بخصوص منح التأشيرة للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا بين واضحة اتفاقات

ح لجزائر من أجل دراسة ملفات منللسفارة الفرنسية با تم منح تعليمات  رفض منح التأشيرة للجزائريين قال ماكرون

 مشيرا ، رنساف لزيارة األشخاص تنقل ضد ليس   أنه مؤكدا ، بطريقة أكثر براغماتية من ذي قبل التأشيرات للجزائريين

قانونية. من جهته أكد قصر اإلليزيه، أن مشروع مجمع  غير  بطريقة يتنقلون  الذين األشخاص من كبير  عدد وجود إلى

التقارب  عشرات مناصب الشغل، وأضاف البيان، أن استثمارات ربراب تندرج في إطار  سيفيتال جيد وسيخلق

، حديثة صديقة للبيئة، كما أوضح ذات البيان االقتصادي الجزائري الفرنس ي، وأن مشروع سيفيتال يعتمد على تقنيات

اكينات مل سيفيتال تمت إدراجها في آخر لحظة ألجندته، ويتعلق األمر بوحدة إنتاجية لرئيس ماكرون ملصنعأن زيارة ا

 .بمدينة شارل فيل بضواحي باريس الفرنسية منصب عمل 1000صناعة املياه النقية عالية الجودة، أين سيستحدث 
 

 

 

الدعوة إلى توفير املناخ السياس ي واالقتصادي املالئم لتمكين الشباب اإلفريقي من مواجهة مختلف 

 )واج(التحديات 

املناخ   ئر العاصمة بمناسبة إحياء يوم الشباب اإلفريقي, إلى توفيردعا املشاركون في الندوة التي نظمت يوم األربعاء بالجزا

ي التحديات وتحقيق التنمية املستدامة ف  السياس ي واالقتصادي املالئم لتمكين الشباب اإلفريقي من مواجهة مختلف

 القارة السمراء.

املناخ السياس ي واالقتصادي   روخالل هذا اللقاء الذي احتضنه منتدى جريدة املجاهد, أوضح املشاركون أن توفي

الشريحة من "تفجير طاقاتها وتحسين مستوى القارة في كل املجاالت   املناسب للشباب في إفريقيا من شأنه تمكين هذه

 االقتصادية منها".  خاصة

حقيق من ت"يملك قدرات وكفاءات تمكنه   وفي هذا الشأن, قال رئيس جمعية "رجاء", نبيل يحياوي, أن الشباب اإلفريقي

 عن تعزيز دورها على املستوى الدولي".  تنمية اقتصادية مستدامة في القارة, فضال

نوفمبر الذي تمكن بفضل إرادته من   وباملناسبة, تطرق السيد يحياوي إلى "التاريخ املجيد الذي صنعه شباب أول 

 واستلهام العبرة منه لتطوير القارة". "االقتداء بجيل أول نوفمبر   استرجاع السيادة الوطنية", داعيا الشباب إلى

"عزم الشباب الصحراوي على مواصلة   من جانبه, أكد األمين العام التحاد الطلبة الصحراوين, موالي أحمد إبراهيم,

تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية", مشيدا في ذات الوقت ب"التاريخ   الكفاح لتمكين شعب بالده من ممارسة حقه في

 العالمي".  صنعه الشباب الجزائري في سبيل استرجاع حريته", واصفا إياه ب "النموذج  لذياملجيد ا

مداخلة له الشباب اإلفريقي إلى "استغالل   أما سفير دولة جنوب إفريقيا بالجزائر, ثكوزاني دونيس دلومو, فقد دعا في

التركيز   املجاالت, خاصة منها االقتصادية, من خالل وانتهاز الفرص املتاحة في مختلف  اإلمكانيات التي تزخر بها إفريقيا

 على إنشاء مؤسسات اقتصادية لتحقيق التنمية املستدامة".
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بإدماج الشباب في عمليات تشييد   وأبرز الديبلوماس ي الجنوب افريقي ضرورة "إيجاد اآلليات واإلجراءات الكفيلة

ة أضحت اليوم واعية بكل التحديات التي تواجهها قارتهم, الشريح  مجتمعاتهم وقارتهم على السواء, خاصة وان هذه

 ات".رفع كل تلك التحدي  بالعوملة وهجرة األدمغة", داعيا إلى "تمكين الشباب اإلفريقي من املساهمة في  خاصة ما تعلق

 .ر نوفمبراملصادف للفاتح من شه  جدير بالذكر أن إحياء يوم الشباب اإلفريقي يتزامن مع عيد الثورة الجزائرية

 

 واج()اجتماع بالدوحة بين متعاملين جزائريين و قطريين لبحث فرص التعاون في القطاع الفالحي 

اجتمع يوم األربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة وفد من املتعاملين االقتصاديين الجزائريين بمسؤولي مجموعة 

السعيد جالب وذلك لبحث فرص الشراكة والتعاون املتخصصة في املنتجات الفالحية تحت إشراف وزير التجارة   حصاد

 مع املجموعة.

نوفمبر حيث  8و  6القطرية ما بين   تم االجتماع على هامش معرض املنتجات الغذائية والضيافة املنظم في العاصمة

 تشارك الجزائر بصفتها ضيف شرف.

على اعتبار أن الجزائر تعد حاليا   جاالتقطرية في مختلف امل-وبحث املتعاملون إمكانية الدخول في شراكة جزائرية 

 معبرا نحو السوق األفريقية.

إطار استراتيجية الحكومة املسطرة   وأكد السيد جالب خالل اللقاء على أهمية تعزيز املبادالت مع الجانب القطري في

 الواردات.  لتنويع الصادرات خارج املحروقات وتقليص حجم

م انتاج االعالف والحبوب واللحو   الدخول في استثمارات مع الشركاء القطريون تخصوتسعى الجزائريحسب الوزير إلى 

 الجزائر.  والدواجن والتي توفر فرصا كبيرة للمستثمرين في

ي على استثمارات موجهة للتسويق املحل  كما أشار املتعاملون إلى التنوع املتوفر في املنتجات الجزائرية والتي تقوم

 للتصدير.  وأخرى 

باعتبارها تملك أكبر مصنع للتوضيب   جانبهم أكد مسؤولو مجموعة حصاد اهتمامهم بمنتجات التمور الجزائرية من

 وتصدير التمور في قطر .

التمور والتي تعرف بغناها باإلنتاج ذي   السوق الجزائرية في مجال  واكد مسؤولو الشركة أنهم يرغبون في التوجه نحو

 وإيران وغيرهما.  سوق الكويت  النوعية الرفيعة إلى جانب

ذي هالل الكواربي واملدير التنفي  نائب رئيس مجموعة حصاد قطر علي  وحضر االجتماع إلى جانب املسؤولين الجزائريين

 مبارك راشد السحودي وإطارات أخرى في املجموعة .  إلدارة العالقات التجارية ملجموعة حصاد قطر

 

 

 

 

 

 

 )واج(بالعاصمة  ظمة اإلشارات واالتصاالتسكك حديدية: تدشين مركز جديد ألن

الغني زعالن، يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة على تدشين مركز جديد   أشرف وزير األشغال العمومية والنقل، عبد

 من الجيل التكنولوجي األخير.  اإلشارات واالتصاالت في قطاع السكك الحديدية  ألنظمة
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 وتسهيل حركة النقل عبر السكك  ت ، إلى تطوير نظام اإلشارات وتحسين األمنويهدف املركز ،املجهز بأحدث التقنيا

 الحديدية في الجزائر.

يقوم بها مهندسو التصميم باستخدام   دراسات التنفيذ التي  بإجراء عمليات للتحقق من نجاعة  املركز  وسيسمح هذا

 جهيزات.املحتملة على مختلف الت   برمجيات خاصة من أجل إجراء التقويمات

 الذين يتنقلون عبر القطارات.  كما سيسمح باختبارات لتحسين خدمة املسافرين

من إجراء األبحاث وتحاليل   وفي إطار صيانة خطوط السكك الحديدية حيز االستغالل ، سيمكن هذا املركز أيًضا

 التقنية املحتملة.  لتدارك و احتواء اي خلل مما يسمح بحل املشاكل

في إطار مشروع مشترك  2004فإن شركة " استيل رايل أوتوماسيون " التي تسير املركز، قد أنشئت في وجدير بالذكر، 

  ( وشركة سيمنس األملانية.SNTFالحديدية الوطنية )  بين شركة النقل بالسكك  أملاني -جزائري 

يد منذ ب هللا بان الشركة تستفبن جا  ياسين  للشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية  قد صرح الرئيس املدير العام 

التكنولوجيا األملانية إلى الجزائر مما سمح بتكوين املهندسين الجزائريين    نقل و تحويل  بموجب هذه الشراكة من 2014

 سيمنس.  اوتوماسيون" من طرف خبراء شركة  -" استيل رايل -أملانيا، باإلضافة إلى تأطير مديرين وفنيين الشركة   في

املرور الخاصة بالسكك الحديدية و كذلك   شهرا في مجال إشارات 18مهندسا وتقنيا تكوينا في أملانيا ملدة  51 وقد تلقى

 النظم.  دراسات في مجال الهندسة و مصداقية

أملانيا في مختلف مجاالت التسيير و   رايل اوتوماسيون " في -"استيل  اطار في شركة 58تكوين   باإلضافة إلى ذلك، تم

 ة املشاريع في هذا القطاع.إدار 

التجريبي هو جزء من تحويل   وقال السيد بن جاب هللا للصحفيين على هامش حفل تدشين املركز : "هذا املرفق

 التكنولوجيا الذي بدأ يتجسد".

ت اوأوضح نفس املسؤول أن هذا املركز يسمح باالقتصاد في تكاليف تكوين اإلطارات و كذا توفير تكلفة مراقبة العملي

 في أملانيا.  والتجهيزات

ح في االستقاللية والتنافسية "لتصب  أوتوماسيون" باكتساب -رايل -سيسمح لشركة "استيل  وفقا له، فإن هذا التطور 

 العالمي".  غضون بضع سنوات مركًزا للكفاءات ذات البعد

  320بن جاب هللا أنه بإمكان الشركة املختلطة التي توظف   وأضاف السيد
ً
تصبح في نهاية املطاف أول   أنشخصا

 للجزائر، و هذا من خالل  بإمكانها أن تدر العملة الصعبة  شركة فرعية للشركة الوطنية للنقل عبر السكة الحديدية

 السكك الحديدية التي يمكن تصديرها الحقا.  خدماتها في مجال هندسة

ضرورة ان يحوز بلد بحجم الجزائر   ا املركز، علىمن جانبه، أكد السيد زعالن خالل ندوة صحفية بمناسبة تدشين هذ

في ضل االستثمارات الكبيرة التي يباشرها في قطاع النقل بالسكك   على هذا النوع من التكنولوجيات املتقدمة خصوصا

 الحديدية".

مسافر مليون  60البضائع و   مليون طن من 17أن يساهم هذا املركز في تحقيق هدف نقل   وشدد أيضا على ضرورة

 .2021افاق سنة   في

 

 

 

 :"اسعد ربراب لـ "الشروق

 )واج( ”االستثمار بالجزائر أولوية.. وليس لدي وطن بديل“
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 "سيفتال" تقتحم صناعة األدوية والطاقة.. و"شلوم بيرجي" شريكها بأمريكا قريبا 

طلق اريع االستثمارية التي ستأكد الرئيس املدير العام ملجمع سيفتال، اسعد ربراب، أن حقيبته تحمل العديد من املش

بالجزائر إلى جانب املشاريع قيد اإلنجاز، مشيرا إلى أن مشروع صناعة األغشية ومحطات صناعة املياه فائقة النقاء 

الذي دشنه أمس الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون بمنطقة األردنيين شرق شمال فرنسا، هناك ما يقابله من مشروع 

ع آخر لصناعة األدوية بمنطقة الدار البيضاء بالعاصمة، وقال إن رهانه القادم يتمثل في دخول مماثل بالجزائر ومشرو 

الشركة متعددة الجنسيات ستكون في مجالي ” شلوم ببرجي“السوق األمريكية عبر قطاع الطاقة وتحديدا بشراكة مع 

 .الغاز والنفط

مشرع صناعة األغشية وإنتاج املياه فائقة النقاء  رجل األعمال اسعد ربراب الذي قدم عرضا للرئيس الفرنس ي عن

األملانية دخول السوق األمريكية ومشاريع ” فالكون “ومعالجة مياه البحر واملياه الصناعية، قال إنه يراهن عبر تقنية 

ندما ع شراكة مع الصينيين بالسوق الجزائرية، وقال إن سوق املياه سوق كبيرة جدا تعد املاليير من الدوالرات، خاصة

 .يتعلق األمر بشق معالجة آبار النفط التي يتأثر منسوبها من املياه بسبب االستخراج

على هامش تدشين مشروعه الجديد بفرنسا، إن املرحلة القادمة ستعرف دخول مجمعه مجال ” الشروق“وقال ربراب لـ 

ضاء مكان املقر السابق لهيونداي، كما صناعات جديدة منها صناعة األدوية عبر مصنع سيكون مقره بمنطقة الدار البي

سيدشن مشروعا آخر بوالية وهران باإلضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة بالجزائر وخارج الجزائر، باإلضافة إلى شراكات 

 .صينية وأمريكية تكون فيها الغلبة في النسبة دائما للطرف الجزائري 

مر في الخارج تبقى قناعته راسخة بأن االستثمار بالجزائر أولوية أنه مهما استث” الشروق“وأضاف ربراب في حديثه إلى 

قصوى، مؤكدا أن كل بلد ال يبنى إال بسواعد وبمبادرات أبنائه، وبالنسبة إليه فال بلد له سوى الجزائر وهو متأكد من 

 قتحام األسواقأن التنمية املرجوة ستتحقق والغد سيكون أفضل بالعمل واملثابرة وتعزيز االقتصاد الداخلي وا

 .الخارجية

ربراب، قال إن ماكنة صناعة املشاريع لديه ال تتوقف وليس هناك أي مجال صعب االقتحام، إذا كان يضمن خلق 

 .الثروة واستحداث منصب الشغل، ألن هذه الثنائية ال تحتاج إلى تراخيص ألنها القاعدة األساسية لالستثمار

وحدات لصناعة األغشية وصناعة املياه  3فرنسا، ويتعلق األمر بمصنع يضم ربراب، دشن األربعاء مشروعه الثالث ب

فائقة النقاء التي تستخدم في صناعة األدوية إلى جانب معالجة مياه البحر واملياه الصناعية وذلك باستخدام تقنية 

عليها وفق صيغة االستثمار  هكتارا وحصل 15فالكون التي اقتناها مجمع سيفتال من أملانيا، ويتربع املشروع على مساحة 

بواحد يورو رمزي، ومن املنتظر أن يستحدث املشروع مستقبال عشرات مناصب الشغل، هذا املشروع الذي قال ربراب 

م يستغرق دخوله مرحلة اإلنتاج سوى  18إن إطالقه تم بصفة رسمية في 
َ
 .أشهر 3أوت املاض ي ول

 

 

 

 

 

 

 :تقبال.. زعالنالشروع في إنجاز املمرات العلوية لتفاديها مس

 )الشروق أونالين(آالف حادث عبر السكك الحديدية  3نقطة سوداء و 131
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ممرا علويا على مستوى  80كشف وزير النقل واألشغال العمومية عبد الغني زعالن، األربعاء، عن الشروع في إنجاز 

 131بشرية واملادية من مجموع خطوط السكة الحديدة لتقليص عدد حوادث القطارات التي تكبد خسائر في األرواح ال

 .2013حادث منذ  3000نقطة سوداء، مشيرا إلى تسجيل 

وقال الوزير في تصريح إلى الصحافة على هامش امللتقى املنظم حول أخطار املمرات السطحية للسكة الحديدية، إنه 

 300 ما أسفر عن تسجيل 2018إلى غاية  2013تم تسجيل أزيد من ثالثة آالف حادث عبر السكة الحديدية منذ سنة 

 .قتيل

 80نقطة سوداء تسجل فيها حوادث مأساوية، واستدعى األمر الشروع في إنجاز أكثر من  131وقال الوزير إنه تم جرد 

 .ممرا علويا لتجنيب املرور عبر السكة فيما سيتم إنجاز بقية املمرات بعد تخصيص األموال الالزمة

ية للنقل عبر السكة الحديدية أن الحوادث املسجلة ورشق القطار بالحجارة تكلف وبلغة األرقام، كشفت الشركة الوطن

مليار سنتيم سنويا، داعية املواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر وتفادي استعمال املمرات السطحية  100خسائر تفوق 

 .واستعمال املمرات العلوية حفاظا على أرواحهم

بر السكة الحديدية، ياسين بن جاب هللا، على الحركة االحتجاجية التي شنها عمال من جهته، رد املدير العام للنقل ع

القطارات أمس، بأنها عبارة عن احتجاج بسيط دام لنصف ساعة، واصفا إياه باالحتجاج الحضاري، واعتبر األمر دليال 

ت منذ سنتين، معتبرا أن التذبذب على وجود حوار جاد وبناء بين اإلدارة والعمال والدليل أن الشركة لم تسجل إضرابا

 .في حركة القطارات في بعض األحيان مرده إلى أشغال صيانة السكة الحديدية

 

 :"اسعد ربراب لـ "الشروق

  ”االستثمار بالجزائر أولوية.. وليس لدي وطن بديل“

 "سيفتال" تقتحم صناعة األدوية والطاقة.. و"شلوم بيرجي" شريكها بأمريكا قريبا 

س املدير العام ملجمع سيفتال، اسعد ربراب، أن حقيبته تحمل العديد من املشاريع االستثمارية التي ستطلق أكد الرئي

بالجزائر إلى جانب املشاريع قيد اإلنجاز، مشيرا إلى أن مشروع صناعة األغشية ومحطات صناعة املياه فائقة النقاء 

األردنيين شرق شمال فرنسا، هناك ما يقابله من مشروع الذي دشنه أمس الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون بمنطقة 

مماثل بالجزائر ومشروع آخر لصناعة األدوية بمنطقة الدار البيضاء بالعاصمة، وقال إن رهانه القادم يتمثل في دخول 

 يالشركة متعددة الجنسيات ستكون في مجال” شلوم ببرجي“السوق األمريكية عبر قطاع الطاقة وتحديدا بشراكة مع 

 .الغاز والنفط

رجل األعمال اسعد ربراب الذي قدم عرضا للرئيس الفرنس ي عن مشرع صناعة األغشية وإنتاج املياه فائقة النقاء 

األملانية دخول السوق األمريكية ومشاريع ” فالكون “ومعالجة مياه البحر واملياه الصناعية، قال إنه يراهن عبر تقنية 

ئرية، وقال إن سوق املياه سوق كبيرة جدا تعد املاليير من الدوالرات، خاصة عندما شراكة مع الصينيين بالسوق الجزا

 .يتعلق األمر بشق معالجة آبار النفط التي يتأثر منسوبها من املياه بسبب االستخراج

 على هامش تدشين مشروعه الجديد بفرنسا، إن املرحلة القادمة ستعرف دخول مجمعه مجال” الشروق“وقال ربراب لـ 

صناعات جديدة منها صناعة األدوية عبر مصنع سيكون مقره بمنطقة الدار البيضاء مكان املقر السابق لهيونداي، كما 

سيدشن مشروعا آخر بوالية وهران باإلضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة بالجزائر وخارج الجزائر، باإلضافة إلى شراكات 

 .دائما للطرف الجزائري  صينية وأمريكية تكون فيها الغلبة في النسبة

أنه مهما استثمر في الخارج تبقى قناعته راسخة بأن االستثمار بالجزائر أولوية ” الشروق“وأضاف ربراب في حديثه إلى 

قصوى، مؤكدا أن كل بلد ال يبنى إال بسواعد وبمبادرات أبنائه، وبالنسبة إليه فال بلد له سوى الجزائر وهو متأكد من 
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وة ستتحقق والغد سيكون أفضل بالعمل واملثابرة وتعزيز االقتصاد الداخلي واقتحام األسواق أن التنمية املرج

 .الخارجية

ربراب، قال إن ماكنة صناعة املشاريع لديه ال تتوقف وليس هناك أي مجال صعب االقتحام، إذا كان يضمن خلق 

 .ألنها القاعدة األساسية لالستثمار الثروة واستحداث منصب الشغل، ألن هذه الثنائية ال تحتاج إلى تراخيص

وحدات لصناعة األغشية وصناعة املياه  3ربراب، دشن األربعاء مشروعه الثالث بفرنسا، ويتعلق األمر بمصنع يضم 

فائقة النقاء التي تستخدم في صناعة األدوية إلى جانب معالجة مياه البحر واملياه الصناعية وذلك باستخدام تقنية 

هكتارا وحصل عليها وفق صيغة االستثمار  15قتناها مجمع سيفتال من أملانيا، ويتربع املشروع على مساحة فالكون التي ا

بواحد يورو رمزي، ومن املنتظر أن يستحدث املشروع مستقبال عشرات مناصب الشغل، هذا املشروع الذي قال ربراب 

م يستغرق دخوله  18إن إطالقه تم بصفة رسمية في 
َ
 .أشهر 3مرحلة اإلنتاج سوى أوت املاض ي ول

 

 

 رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية يؤكد

 )الشروق أونالين(الجزائر بلد آمن للمستثمرين الفرنسييين 

رين هدف الغرفة يتمثل في التأكيد للمستثم“أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيساك، إن 

 .”جزائر بلد آمنالفرنسيين بأن ال

وخالل ندوة صحفية نظمت الثالثاء بالجزائر العاصمة، أكد بيساك الذي استلم رئاسة الغرفة، ترقية أكبر لالستثمارات 

 .الفرنسية خارج املحروقات في الجزائر وكذا عالقات األعمال بين البلدين

ت الفرنسيين الذين كانت لهم فرصة زيارة وعن سؤال حول مناخ األعمال في الجزائر، أوضح بيساك أن رؤساء املؤسسا

 .الذي يميز الفضاء االقتصادي للبالد” باألمن“الجزائر تفاجؤوا 

على الرغم من تغيير القوانين والنصوص التنظيمية إال أنه ال يزال لدى رجال األعمال الفرنسيين تلك “وتابع بقوله إنه 

 .”نتأقلم مع القوانين الجديدةاإلرادة في االستثمار في الجزائر، إننا هنا و نحن 

 .”مليون مستهلك 40التي يضم سوقها أكثر من “كما أكد أن الوقت مناسب للقدوم من أجل االستثمار في الجزائر 

وتعمل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية على إبراز الفرص االستثمارية املوجودة في الجزائر وتوجيه رؤساء 

 .من أجل إنجاح أعمالهماملؤسسات الفرنسيين 

أجير قد حققت رقم أعمال  210000وتابع بيساك قوله ان غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية التي تضم حاليا 

 .يزيد عن ملياري أورو

ر سبتمب 26لإلشارة، إلى أن مجلس إدارة غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية قد انتخب في اجتماع عقد بتاريخ 

 .األخير باإلجماع، ميشال بيساك رئيسا جديدا للغرفة ابتداء من هذا الثالثاء

الفرنسية عددا متزايدا من املنخرطين. ففي شهر نوفمبر، وصل عدد -وتستقطب غرفة التجارة والصناعة الجزائرية

 .عضو موزعين على مختلف القطاعات واملناطق 2000منخرطيها إلى 

 

 

 جمعتهما محادثات

 يشرف على إطالق مشروع ربراب إلنتاج املياه بفرنسا  ماكرون
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يطلق رجل األعمال صاحب مجمع سيفتال اسعد ربراب وبحضور الرئيس الفرنس ي امانويل ماكرون، األربعاء، مشروع 

 .استثمار جديدا يضاف إلى املشروعين السابقين ملجمع سيفتال على األراض ي الفرنسية

شروع الجديد الذي شكل مضمون محادثات لقاء جمع الرئيس الفرنس ي امانويل وحسب بيان ملجمع سيفتال، فإن امل

وحدات صناعية إلنتاج األغشية ومحطات إنتاج املياه فائقة النقاء  3ماكرون واسعد ربراب، اإلثنين، يتعلق بإنجاز 

تال منذ ي اقتناها مجمع سيفاألملانية الت” ايفكون “ومعالجة املياه الصناعية وتحلية مياه البحر باستعمال تكنولوجية 

 .أربع سنوات وشرع في اعتمادها بصفة رسمية شهر جوان املاض ي بأملانيا

منصب شغل  1000االستثمار الجزائري الثالث من نوعه ملجمع سيفتال على األراض ي الفرنسية كفيل باستحداث 

 .مستقبال ويقع بمنطقة ليزردان بشمال شرق فرنسا على الحدود مع ليكسمبورغ

إشراف الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون على إطالق املشروع االستثماري الجديد ملجمع سيفتال يأتي في سياق 

احتفالية فرنسا بمرور قرن على انقضاء الحرب العاملية وهي االحتفالية التي حملت برنامج زيارة ملاكرون إلى املناطق التي 

يَ 
ْ
ْوَم من مشاكل اقتصادية واجتماعية بسبب غياب التنمية ويعد مشروع تضررت من الحرب العاملية األولى وتعاني ال

 .سيفتال الجديد لصناعة وتحلية املياه في سياق تنمية هذه املناطق ومعالجة مشاكلها االجتماعية واالقتصادية

لك السبت وذ ويأتي إطالق ربراب ملشروعه الجديد بفرنسا ليتزامن وزيارة الوزير األول أحمد أويحيى إلى باريس هذا

لحضور احتفالية فرنسا التي فضل ماكرون أن يختم دوريته للمناطق املتضررة من الحرب العاملية األولى بباريس هذا 

 .األحد بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات عاملية

 

 

 )واج(منصب شغل  1.000مجمع سيفيتال يستثمر في منطقة األردين و يعد بخلق 

ربراب يوم األربعاء للرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة   م ملجمع سيفيتال يسعدقدم الرئيس املدير العا

 منصب شغل. 1.000ميزيير )منطقة األردين بالشمال الشرقي لفرنسا( مشروعا أقامه مجمعه, واعدا بخلق -شارفيل  الى

دن الذي يقوم بجولة في العديد من امل  س الفرنس يكما أن هذه الزيارة التي أضيفت في اللحظات األخيرة في أجندة الرئي

العاملية األولى قد مكنت الرئيس املدير العام لسيفيتال من تقديم مشروعه   الفرنسية بمناسبة مئوية نهاية الحرب

 . 2019بصناعة آالت ملعالجة املياه الذي يدخل حيز الخدمة نهاية   الخاص

رفه يقول الرئيس الفرنس ي, "شريك نع  مرافقة الدولة الفرنسية ألن سيفيتال,وأكد إيمانويل ماكرون ليسعد ربراب على 

برانت منذ بضع سنوات", مؤكدا أن هذا املشروع "يبعث كثيرا -فاغور   جيدا وبشجاعة كبيرة ومسؤولية استعاد شركة

 اإلقليم" و"سيسمح بتقديم آفاق وتكوين للشباب".  على األمل بهذا

بون   ينةاملاض ي برئيس الدولة الفرنسية في مد  رئيس املدير العام لسيفيتال كان قد التقى الثالثاءوتجدر االشارة الى أن ال

االستثماري املقدر بالعديد من املاليين أورو من مختلف املراحل والذي يضم   اموسون, وكشف له عن مشروعه

 وحدات صناعية ملعالجة املاء وصناعة املاء الصافية جدا.  ثالث

 السيد ربراب فرصة زيارة الرئيس الفرنس ي لإلطالق الرسمي ملشروعه.واغتنم 

أغشية ومحطات إلنتاج املاء الصافي   ماليير أورو من صناعة 4وسيمكن استثمار مجمع سيفيتال الذي يبلغ رقم أعماله 

 الصناعية. جدا وتحلية مياه البحر ومعالجة املياه 

إيفي كوم ملعالجة املياه, مكن من   ذي يقوم به مجمع سيفيتال املسمىوتشير معلومات قدمها املجمع أن التصميم ال

 معالجة املياه.  تنفيذ براءات اختراع وانتاج أغشية ومحطات
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مثلي الرئيس املدير العام للمجمع مل  ويتعلق األمر بتصميم وتكنولوجيا أملانية مبتكرة اقتناها املجمع وقدمت من طرف

 بضعة أشهر بالجزائر.  "ميديف" منذجمعية ارباب العمل الفرنسية 

متر مربع مع احتمال توسعته  4.000  كما أن املشروع مقام في محالت مصنع السيارات الفرنس ي بي آس أ "بيجو" والبالغ

 على أراض مجاورة.

قطاعات نشاطات متنوعة,   مستخدم هو مجمع جزائري خاص استثمر في 18.000ويذكر أن مجمع سيفيتال الذي يضم 

االلكترونية واألدوات املنزلية والحديد والصلب وصناعة الزجاج   سيما في الصناعة الغذائية والتوزيع والصناعةال 

 الصناعي والسيارات والخدمات ووسائل االعالم.  املسطح والبناء

 

 

 

 بعد رفض مقترح إلغاء الضريبة على الدخل اإلجمالي في رواتب املستخدمين

 )الشروق اونالين( !ألف دينار 36قاضين أقّل من ال رفع ألجور العمال املت

سقط املادة املحددة لإلشهار في وسائل اإلعالم وتنقذ عديد الوظائف
ُ
 لجنة املالية بالبرملان تـ

هة للمعوزين في رمضان ض إعانات مالية "قفة العار" املوج   هكذا ستعو 

التي تحدد  2019ة الرابعة من مشروع قانون املالية لسنة أسقطت لجنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني، املاد

من رقم أعمالها، وهو القرار الذي من شأنه أن يرفع الضغوط على سوق  2.5حجم اإلشهار الذي يوجه لوسائل اإلعالم بـ

 .اإلشهار في البالد

من مشروع قانون املالية،  4قاط املادة تمكن نواب لجنة املالية وامليزانية بالغرفة السفلى للبرملان مساء الثالثاء، من إس

فإن النواب اسقطوا املادة ” الشروق“الذي يقترح فرض رسوم على نفقات ترويج املنتجات واإلشهار، وحسب مصادر 

تحديد نسبة األموال التي ترصدها الشركات االقتصادية واملؤسسات لترويج منتجاتها وخدماتها “التي كانت تنص على: 

 .، بحجة أن هذه األخيرة بحاجة إلى دراسة معمقة نظرا لتأثيرها املباشر على املعنيين”من رقم األعمال اإلجماليباملائة  2.5بـ

وجاء قرار اللجنة بعد مشاورات طويلة بين النواب، خلص إلى أن اإلبقاء على هذه املادة في نص مشروع قانون املالية 

 .ما وان سوق اإلشهار في البالد يعيش حالة ركود منذ سنواتلن يعود بالفائدة على امليزانية العمومية، السي

، فان الحكومة قبلت إلغاء هذه املادة ملا تحمله من ضرر على املؤسسات، ”لشروق”وحسب نواب اللجنة الذين تحدثوا لـ

زمة مالية ة من أالسيما وان اإلشهار يعد املورد األساس ي للكثير من املؤسسات اإلعالمية التي تعاني في السنوات األخير 

خانقة. كما حذر نواب خالل دراسة املادة من اآلثار السلبية لهذه على املؤسسات املتوسطة والصغيرة، التي تشكل 

 .النسيج الصناعي واإلنتاجي الرئيس ي في الجزائر، التي ستضطر لتقليص املوارد املالية املخصصة لترويج بضائعها

رفضت املقترح الذي تقدم به نواب حزب جبهة التحرير الوطني والقاض ي بإلغاء  باملقابل، نقلت مصادرنا، أن الحكومة

ألف دينار جزائري، بحجة أن هذا  36، بالنسبة للموظفين الذين تقل أجورهم عن IRG الضريبة على األجر اإلجمالي

 .لضرائب املباشرةمليار دينار من ا 360املقترح سيتسبب في خسارة مالية كبيرة للدولة قدرت حسب املختصين بـ

لإلشارة، فإن هذا املقترح الذي تقدم به نواب حزب جبهة التحرير الوطني أعاد للواجهة مسألة األجور الثابتة منذ 

سنوات والتي لم تتغير بالرغم من التحوالت االقتصادية، وهي املسألة التي أثرت بصفة مباشرة على دخل الفرد الجزائري 

 .الشرائية والتهاب األسعارالذي يعاني من ضعف القدرة 
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كلم من خطوط السكة الحديدية بين الهضاب العليا  2300جاز حوالي زعالن : يتم حاليا إن

 الوطنية( اإلذاعة)والجنوب

كلم من خطوط شبكة  2300لي حوا الغني زعالن أنه يتم حاليا إنجاز   وزير األشغال العمومية والنقل، عبد كشف

البشرية املادية و    بموازاة مع القيام بحمالت تحسيسية في إزالة املخاطر بين الهضاب العليا والجنوب السكة الحديدية

 .مستوى هذه الخطوط على

إحصاء  مالبشرية واملادية" مضيفا أنه ت جاء ذلك خالل ملتقى وطني حول املعابر السككية بعنوان "التحديات واملخاطر 

 نقطة سوداء 80املوجودة عرضة للحوادث. وأشار إلى أنه تم التكفل بأكثر من  نقطة سوداء تشكل أكبر املمرات 131

 .بتكليف مؤسسات إلنجاز ممرات علوية

 هللا أن الشركة بصدد استدراك وبالتفصيل يوضح املدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية ياسين بن جاب

 رون،العف-بئرتوتة ، والشلف-بين بني مراد  السككية على عدة محاور  جاز عدة مشاريع في إنجاز الخطوطالتأخر في إن

 .قسنطينة-وهران، والجزائر-والجزائر

ة تزدايت إلى أن السياسة الجديدة للمؤسس من جهته أشار املكلف باإلستثمار بالشركة الوطنية للسكك الحديدية مراد

 .عاملية في تحديد املمرات في إنجاز الخطوط الجديدة وبمقاييستعتمد معايير أكثر حداثة 
  

 نوك /مالية وتأمينات ب
 

 

: الصندوق الوطني لالستثمار يمنح قروضا للصندوق الوطني 2019قانون املالية 

 للتقاعد للحفاظ على توازناته املالية )واج(
بعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون املالية زمالي, يوم األر   كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي مراد

على  قدراته  يرخص للصندوق الوطني لالستثمار منح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد لتدعيم  2019لسنة 

 تغطية منح و معاشات التقاعد و الحفاظ على توازناته املالية.

مليزانية قطاعه ضمن مشروع قانون   ملجلس الشعبي الوطنيوأوضح الوزير لدى عرضه أمام لجنة املالية وامليزانية با

بتدبير جديد واملتمثل في الترخيص للصندوق الوطني لالستثمار بمنح   , أن مشروع هذا القانون "جاء 2019املالية 

ى دالعمومية على امل  الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تدعيمه وذلك بنسب فوائد تتحملها الخزينة  قروض لفائدة

 سنة", دون اعطاء توضيح عن حجم القروض. 40البعيد تصل الى 

الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تغطية   و في هذا الشأن أضاف السيد زمالي أن هذا التدبير يهدف الى "تدعيم قدرات

 توازناته املالية".  منح ومعاشات التقاعد والحفاظ على

ر في سنة   عجزا "ما فتئ يتطور بشكل 2014وقال الوزير أن هذا الصندوق عرف منذ سنة  ب  2014متزايدي فقد قد 

" , منوها بأن "االعتماد 2017مليار دج سنة  479ر1ي وبلغ 2016  مليار دج سنة 336ر8مليار دجي ووصل إلى  155,1

ومة الضمان منظ  في إطار املحافظة على توازنات 2018مليار دج الذي منحته الدولة سنة  500ب   االستثنائي املقدر

ن من ضمان دفع املنح واملعاشات الخاصة
 
 باملتقاعدين".  االجتماعيي مك



 

 14 

ضمن سياسة الدولة في مجال   وفي نفس السياق أكد الوزير أن منظومة الضمان االجتماعي تعد "محورا رئيسيا"

ى بشكل واضح من
 
 قات التضامن الوطنيخالل مساهمتها الخاصة للتكفل بنف  الحماية االجتماعية و أن ذلك "يتجل

 املواطنين ذوي الدخل املحدود".  الهادفة إلى حماية فئة

ية تشير الى "ظهور بعض االختالالت املال  وأبرز السيد زمالي أن املعطيات الخاصة بالوضعية املالية للضمان االجتماعي

ت خاصة فرع التقاعدي بالنظر الناتجة عن اشتراكات الضمان إلرتفاع نفقاته مقارنة بمستوى إيراداته   التي مس 

مالية تقدر سنويا   مليون متقاعد بكلفة 3ر225حيث بلغ العدد االجمالي للمستفيدين من نظام التقاعد   االجتماعيي

 مليار دج". 1282في حدود 

 2019الوطني املرصودة لسنة   وأضاف السيد زمالي أن "االعتمادات املالية املخصصة بعنوان نفقات التضامن

مواصلة التغطية االجتماعية للفئات الضعيفة والهشةي   مليار دج وتهدف إلى 97,539خصصة للقطاعي قدرت بوامل

باملنح واملعاشات املتعلقة, سيما, ب"عالوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب   حيث تتكفل هذه االعتمادات

ائة على املعاشات ومنح التقاعد من نظام بامل 5التقاعد وأصحاب معاشات العجز وزيادة استثنائية مقدرة ب  معاشات

 ومنح التقاعد لنظام األجراء و غير األجراء".  األجراء وغير األجراء وكذا اعادة تثمين استثنائي ملعاشات

 10مليار دج أي بنسبة  8ارتفع ب   ومن جهة أخرىي أكد السيد زمالي أن "املبلغ املوجه للتمويل الجزافي للمستشفيات

, وهو مبلغ موجه للمساهمة في التكفل الصحي  2019مليار دج سنة   88ليصل إلى   2018ارنة بسنة في املائة مق

 اجتماعيا من طرف املؤسسات العمومية للصحة".  باملؤمنين

االجتماعي ضمن مشروع قانون املالية   وعلى صعيد آخر كشف الوزير أن ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان

باملائة من ميزانية التسيير لترقية  90حيث تم تخصيص أكثر من   مليار دج , 181,093مبلغ حددت ب 2019لسنة 

و  التشغيل  وعصرنة إدارة العمل و ضمان التغطية االجتماعية للفئات الضعيفة" مذكرا بأن قضية  التشغيلي دعم

 برنامج الحكومة". أولوية في  محاربة البطالة "تدخل في صلب السياسة الوطنية للتنميةي حيث تمثل

مليار دج موجه لفائدة جهاز   49ر1يقدر ب  من جهة أخرى قال أنه في اطار مشروع هذا القانون "تم رصد إعتماد مالي

أن التنصيبات الجديدة بعنوان هذا الجهاز ال تتم إال في حاالت استخالف   املساعدة على اإلدماج املنهي مع العلم

 سوق الشغل.  هازي بعد أن يتم توظيفهم في إطار التنصيب الكالسيكي" فييستفيدون حاليا من الج  الذين

 400.000تتمثل في تحقيق  2019  وبخصوص التنصيبات الكالسيكية , أشار الوزير الى أن األهداف املسطرة خالل سنة

 النوع من التنصيبات".  تنصيبي بحكم أن " كل الجهود ستوجه مستقبال لهذا

تظافر جهود مختلف القطاعاتي خاصة   ال يعني قطاع العمل لوحده بل إنه ملف مشترك يستوجبو ذكر بأن التشغيل "

والخالقة للثروة واالستثمار املنتج على غرار قطاعات السكن واألشغال   تلك التي تتمتع بإمكانيات التشغيل العالية

 والري والفالحة والصناعة والسياحة".  العمومية
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 )واج(ر على مستوى خطوط السكك الحديدية نقل: نحو الغاء املعاب

زعالن, الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة مشاريع السكك الحديدية   دعا وزير االشغال العمومية و النقل, عبد الغني

 في تنفيذ البرنامج املتعلق بإزالة املعابر على مستوى شبكة السكك الحديدية و التي تتسبب في حوادث تنجم  الى االسراع

 عنها خسائر في االرواح و العتاد.

ة" واملادية الناجمة عن املعابر السككي  للصحافة على هامش ندوة وطنية حول "املخاطر البشرية  تصريح  وقال الوزير في

بالتعاون مع األجهزة األمنية   و ذلك  معبر سككي خطير 131انه تم احصاء   نظمت اليوم االربعاء بالجزائر العاصمة,

 معبر. 650  من هذه املعابر قد أزيلتي من مجموع 80إلى أن أكثر من   مشيرا

ما تبقى من "النقاط السوداء" سيتم   فإن عمليات إزالة  وحسب املسؤول االول على قطاع النقل و االشغال العمومية ,

 تدريجيا وفقا للظروف املالية املتوفرة.

لضمان سالمة حركة املرور عند   إلى تكثيف جهودها  لحديديةو دعا السيد زعالن الشركة الوطنية للنقل بالسكك ا

 معابر السكك الحديدية.

الى  2013  السكك الحديدية منذ  حادث تم احصاءها على مستوى معابر 1.370و في هذا السياق, اشار الوزير الى 

 جريح. 498حالة وفاة و  317اليوم متسببا في 

شبكة السكك الحديدية وفقا للمعايير   خطوط  كيلومتر من  2.300انجاز حوالي  من جهة أخرى ذكر الوزير انه يتم حاليا

 جسر. 650يتضمن   قيد االنجاز حاليا  دفتر الشروط املتعلق بهذا املشروع  الدولية عبر التراب الوطني, مضيفا الى ان

 و اشار الوزير الى أن هذه الخطوط السككية الجديدة خالية تماما من املعابر .

و االعباء املالية املنجرة عنها   بدون معابر( ستقلل من ضحايا الحوادث  تابع يقول " هذه الخطوة ) خطوط سككيةو 

 التجهيزات... "  )ضمان االجتماعي, تعويضات مالية ,اصالح

ضر ي حياسين بن جاب هللا, الذ  الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ي  اكد الرئيس املدير العام للشركة  جهته,  من

فإن إزالة املعابر السككية يمكن من تشغيل القطارات بأعلى سرعة   فضال عن تحسين السالمة املروريةي  أنه  الندوة,

 تقليل مدة سفر الركاب و نقل البضائع.  ي وبالتاليي

 الرحلة " .  و أضاف قوله " إزالة معابر السكك الحديدية تجنب التوقف املتكرر للقطارات خالل

عقب احتجاج من قبل موظفي    ل للصحفيين حول تعطل حركة السكك الحديدية التي سجلت صباح االربعاءوعن سؤا

"لم تتجاوز نصف ساعة"ي مؤكدا انه سيتم عقد   االحتجاجية  أن هذه الحركة  الشركةي اجاب السيد بن جاب هللا

 واملوظفين يوم الخميس ملناقشة مطالبهم.  اجتماع بين اإلدارة

على أن الحوار مستمر وهناك وعي    يدل ,حسبه,  ات املسؤول "ان الشركة لم تشهد إضرابا منذ سنتيني مماذ  واضاف

 للحوار" .  حقيقي لدى املوظفين حول اهمية اعطاء األولوية

 يالناجمة عن معابر السكك الحديدية الت  للتحسيس باال خطار  الحملة الوطنية  للتذكير , نظمت هذه الندوة في ختام

 األولوية املطلقة للقطار".  طيلة أسبوع تحت شعار"قف:  نظمتها الشركة

الوطن : الجزائر العاصمة   ابواب مفتوحة طيلة أسبوع في مختلف محطات السكك الحديدية عبر  كما شهدت الحملة

ابر الغاء مع على مستوى املدارس ومدارس السياقة حول   وقسنطينة وعنابة ووهران باإلضافة الى نشاطات تحسيسية

 السكك الحديدية.
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 عاون وشراكةت
 

 

 )واج(ياباني  -يوسفي يشارك بطوكيو في ملتقى اقتصادي جزائري 

يوسفي, يوم األربعاء بطوكيو رفقة مسؤولين يابانيين رفيعي املستوى في   شارك وزير الصناعة و املناجم, السيد يوسف

متعامل اقتصادي جزائري, حسبما  30سسة يابانية و حوالي ياباني حضره أزيد من مائة مؤ -اقتصادي جزائري   ملتقى

 أفاد به بيان للوزارة.

الشؤون الخارجية الياباني, السيد   تحادث السيد يوسفي على هامش هذا اللقاء مع نائب وزير البرملان لدى وزير  و

روفومي تاكينامي يضيف ذات االقتصاد و التجارة و الصناعة, السيد هي  كنجي يامادا, و كذا نائب وزير لدى وزير

 املصدر.

 و املناجم.  و قد تمحورت املحادثات بين املسؤولين حول سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة

يمكن أن تلعبه هذه الهيئة في  الذي الدور كما تحادث الوزير مع نائب رئيس الوكالة اليابانية للتجارة الخارجية حول 

 االستثمار في الجزائر. في الراغبةبانية تحسيس و مرافقة املؤسسات اليا

 البيان.   حسب نيسان،السيد يوسفي كذلك مسؤولين عن مصنعي سيارات سوزوكي و  واستقبل 

 

 )واج(شراكة بين الجزائر ومصر في مشاريع تربية األسماك باملياه العذبة 

ك املائيات باملياه العذبة, لتنمية تربية أسماالرائدة في مجال تربية   تم مؤخرا توقيع اتفاق شراكة بين الجزائر ومصر,

 النيلي بالجزائر, حسبما علم يوم األربعاء من املدير العام للصيد البحري وتربية املائيات, طه حموش.  البلطي

ة ر البحري وتربية املائيات للقاهرة في الفت  و تم التوقيع على هذا االتفاق خالل زيارة لوفد عن املديرية العامة للصيد

تربية   أفاد به لوأج السيد حموش الذي أشار إلى أن "مصر تعتبر من الدول الرائدة في  نوفمبر الجاري, حسبما 6إلى  4من 

 مليون طن في السنة".  املائيات باملياه العذبة ال سيما سمك البلطي النيلي الذي تنتج منه حوالي

النوع من السمك بوالية بشار حيث   خالل مزرعة لتربية هذاو أبرز ذات املسئول أن هذه الشراكة سيتم تجسيدها من 

التقنيين و يرقات سمك البلطي النيلي والتغذية الخاصة لهذا النوع   سيساهم الطرف املصري في تسيير املزرعة و توفير

 من السمك.

رزا أنه "سيتم إيفاد دورات مب  كما أشار السيد حموش إلى أن هناك برنامج لتكوين التقنيين الجزائر من خالل عدة

األجل على مستوى مزارع الجانب املصري إلى غاية التحكم الكلي في   التقنيين الجزائريين للقيام بدورات تكوينية طويلة

 بكميات كبيرة لهذا النوع من السمك".  كل أطوار إنتاج

ر أن زارع تربية سمك البلطي النيلي غيم  و أوضح املدير العام للصيد البحري وتربية املائيات أن الجزائر لها تجربة في

الشراكة هو التحكم في اإلنتاج املكثف لهذا النوع من السمك الذي يصدر   اإلنتاج محدود الفتا أن الهدف من هذه

 أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا.  إلى

في مرحلة أولى والتحكم أيضا في   سنةألف طن في ال 30ألف إلى  20و قال ذات املتحدث" نريد الوصول إلى إنتاج من 

 000الكبرى لتربية األسماك باملياه العذبة توجد بوادي سوف على مساحة   إنتاج أغذية السمك ", مشيرا إلى أن املنطقة

 والتي ستستقبل من دون شك مشاريع تربية أسماك البلطي النيلي.  هكتار 1
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مستثمرا والذين نجحوا في إنتاج مليونين   30ئيات يعمل بها أكثر من حوضا لتربية املا 44و يوجد بهذه املنطقة حاليا 

سنة مما يجعل والية الوادي في مصاف قطب لتربية املائيات, وفق ذات   من يرقات سمك البلطي النيلي في اقل من

 املصدر.

ذي ا أضاف السيد حموش الالعذبة كم  و من جهة أخرى اقترحت الجزائر تقاسم تجربتها في مجال تربية الجمبري باملياه

بورقلة املنجزة في إطار الشراكة مع الكوريين الجنوبيين أولى العديد   أشار إلى أنه بعد نجاح التجربة النموذجية

 املستثمرين الخواص اهتمامهم بهذا املجال.  من

ساهم يات" باملثمرة جدا" وتتربية املائ  واعتبر نفس املسئول الشراكة مع كوريا الجنوبية واملجر وحاليا مصر في مجال

 بالجزائر.  بشكل فعال في تنمية هذا النشاط

 

 )واج(فرنسا: ترقية اكبر لالستثمارات خارج املحروقات -الجزائر

الفرنسية التي يرأسها ميشال بيساك، إلى ترقية اكبر لالستثمارات الفرنسية   تسعى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية

 جزائر وكذا عالقات األعمال بين البلدين.املحروقات في ال  خارج

"هدفنا يتمثل في التأكيد  وأضاف السيد بيساك خالل ندوة صحفية نظمت اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة أن 

 للمستثمرين الفرنسيين بان الجزائر بلد امن".

فرنسيين الذين كانت لهم فرصة ال  وعن سؤال حول مناخ االعمال في الجزائر اوضح السيد بيساك ان رؤساء املؤسسات

 الفضاء االقتصادي للبالد.  زيارة الجزائر تفاجؤوا "باألمن" الذي يميز

ك يزال لدى رجال االعمال الفرنسيين تل  وتابع قوله انه "على الرغم من تغيير القوانين و النصوص التنظيمية اال انه ال

 تأقلم مع القوانين الجديدة".هنا و نحن ن  االرادة في االستثمار في الجزائر، اننا

 مليون مستهلك". 40اكثر من   كما اكد ان الوقت مناسب للقدوم من اجل االستثمار في الجزائر "التي يضم سوقها

االستثمارية املوجودة في الجزائر و توجيه رؤساء   وتعمل غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية على ابراز الفرص

 انجاح اعمالهم.  ين من اجلاملؤسسات الفرنسي

اجيرا قد حققت  210000تضم حاليا   وتابع السيد بيساك قوله ان غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية التي

 رقم اعمال يزيد عن ملياري اورو.

سبتمبر  26اريخ انتخب في اجتماع عقد بت  لإلشارة الى ان مجلس ادارة غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية قد

  رئيسا جديدا للغرفة ابتداء من هذا الثالثاء.  االخير باإلجماع السيد ميشال بيساك

عضوا نشطا في مجلس االدارة  2011  ويعتبر السيد بيساك الذي خلف جون ماري بينال الذي تراس الغرفة منذ فبراير

 لسنوات عديدة و احد االعضاء املؤسسين للغرفة.

منخرط موزعين على مختلف  2000  التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية انها تجاوزت مؤخرا عتبةكما اعلنت غرفة 

 القطاعات و املناطق.

ي الجائزة االولى للفائزة في املسابقة الت  وقامت الغرفة من خالل نادي النساء رئيسات املؤسسات اليوم الثالثاء بإسداء

 18ملشروع مقاوالتي يخص النساء الشابات الجزائريات الالتي تتعدى اعمارهن   للدعم املالي 2017اطلقت في ديسمبر 

 سنة.

باألجبان )ناليلي( واختيرت الفائزة   سنة( عن مشروعها الخاص 29وقاد فازة بالجائزة في النهاية السيدة نائلة شاكر )

 بعد مسار تنافس ي طويل.
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ا التقييم من حملة رعاية نظمت خصيص  ولى بعد مداوالت لجنةواستفادت صاحبة مشروع ناليلي التي فازت بالجائزة اال 

 في انتاج االجبان.  ملرافقتها كليا في تمويل مؤسستها املتخصصة

 

 
 

 

 )واج(ملنتدى البلدان املصدرة للغاز  20قيطوني يشارك منتصف نوفمبر في الندوة الوزارية الـ 

ري ببورت دي سبان )ترينيداد و توباغو( في الندوة الوزارية الجا  نوفمبر 14سيشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني في 

 البلدان املصدرة للغازي حسب ما أفاد به يوم األربعاء بيان للوزارة.  العشرين ملنتدى

و خالل هذه الندوة التي تصادف احياء الذكرى العاشرة لتأسيس منتدى البلدان املصدرة للغازي ستناقش الدول 

االقتصاد العالمي و التوجهات الحالية و املستقبلية ألسواق الطاقة كما   من بينها دور الغاز فياألعضاء مواضيع هامة 

حسب نفس  2018  و في الكشف السنوي للمنتدى الذي سيصدر في ديسمبر 2040توقعات الغاز العاملية   جاءت في

 املصدر.

ية فرضيات مرتبطة بالظروف االقتصاد  ترتكز على كما سيتطرق الوزراء الى التوقعات بعيدة املدى حول الطاقة و التي

 السارية املفعول.  الكلية و أسعار الطاقة و السياسات الطاقوية

مستديرة حول الغاز الطبيعي   نوفمبر الجاري ببورت دي سبان خالل مائدة 13و ستكون للسيد قيطوني مداخلة يوم 

نعقاد ملتقى خاص ينظمه املنتدى بالتعاون مع وزارة الطاقة ا  و األمن الطاقوي على املدى الطويل ستنظم على هامش

 لجمهورية ترينيداد و توباغو.  و الصناعات الطاقوية

ة للغاز و مسؤولون في منظمات دولية للطاق  و سيشارك في هذا امللتقى وزراء الطاقة األعضاء في منتدى البلدان املصدرة

 و االتحاد الدولي للغاز و كذا كبريات شركات الطاقة. للطاقة  أمريكية-على غرار املنظمة الالتينية

بموسكو ملناقشة وضعية السوق  2017  و كان االجتماع الوزاري ملنتدى البلدان املصدرة للغاز قد انعقد في أكتوبر

 .2022-2018للفترة   العاملية للغاز و اعداد استراتيجية مشتركة

من خالل تسليم هذا   حول الغاز. و  لجزائر املقر الجديد ملعهد البحوثو تقرر رسميا خالل هذا االجتماع أن تحتضن ا

في هذا االتجاه خالل قمة   2015املصدرة للغاز القرار املصادق عليه سنة   املشروع للجزائر أكد أعضاء منتدى البلدان

 الدول و الحكومات.  رؤساء

دراسات دولي و التي أظهرت اإلسهام   وى التي أعدها مكتبو يأتي القرار الذي تم اتخاذه بموسكو بعد تقديم دراسة الجد

 سواء بالنسبة ملنتدى البلدان املصدرة للغاز كهيئة أو للدول األعضاء.  الكبير الذي سيقدمه هذا املعهد بعد انجازه

لدان غير الرسمي لنفس الب  للمنتدى 8حالياي تضم هذه املنظمة الحكومية املشتركة التي أسست خالل الدورة ال

الجزائر و بوليفيا و غينيا االستوائية و مصر و ايران و ليبيا و   بلدا عضوا هي 12بموسكو  2008املنعقدة في ديسمبر 

بلدان مالحظة و هي  7الى   و روسيا و ترينيداد و توباغو و االمارات العربية املتحدة و فينيزويال اضافة  نيجيريا و قطر

 البيرو و أزربيجان.  و عمان و هوالندا والعراق و كازاخستان و النرويج 

 الغازية في العالم.  وتمتلك الدول األعضاء في منتدى البلدان املصدرة للغاز معا ثلثي االحتياطات
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 )واج(الجزائر/الصين: تعاون ثري في مجال الحوكمة املحلية 

ين بدوي و سفير جمهورية الصين الشعبية التهيئة العمرانية نور الد  أشاد وزير الداخلية و الجماعات املحلية و

 املحلية بين البلدين.  يانغ غوانغيو, يوم األربعاء بالجزائر بالتعاون الثري في مجال الحوكمة  بالجزائر,

انتهاء مهامه بالجزائر, نوه الطرفان ب   و على هامش الزيارة التي خص بها السيد بدوي سفير الصين بالجزائر اثر

التكوين   البلدين في جميع املجاالت السيما التعاون الثري في مجال الحوكمة املحلية و  ادالت املثمرة بين"ديناميكية التب

 و تعزيز امكانيات املوارد البشرية", حسب بيان لوزارة الداخلية.

 ين".جزائر و الصالتاريخية وروابط الصداقة بين ال  و خلص البيان الى أن الجانبان أكدا بهذه املناسبة "جودة العالقات

 

 تجارة  
 ..املستثمرون يدرسون طبيعة السوق في قطر

 )الشروق أونالين(جالب: املنتجات الجزائرية تتمتع بكل املقاييس إلقتحام أسواق الخليج 

ن يأكد وزير التجارة سعيد جالب، الثالثاء، على وجود فرص هامة للتعاون بين املتعاملين االقتصاديين الجزائري

 .والقطريين، مبرزا إمكانيات التصدير الكبيرة املتاحة لولوج السوق القطري ومنه إلى باقي األسواق الخليجية االخرى 

العاملية للتوزيع والتجارة على هامش معرض الضيافة ” اللولو“وأوضح جالب لدى زيارته جناح أحد فروع مجموعة 

نوفمبر الجاري، أن املتعاملين الجزائريين في مجال التجارة الخارجية  8و 6واملنتجات الغذائية املنظم بالدوحة ما بين 

 .يعكفون حاليا على دراسة وبحث طبيعة السوق القطرية لتحديد املنتجات الجزائرية التي يمكن تصديرها إلى قطر

ي دولة قطر، ير املعتمدة فوأكد الوزير باملناسبة على توفر الجودة والنوعية في املنتجات الجزائرية والتي تتوافق واملعاي

، وتمكن ”هذه فرصة لتنسيق العمل مع السفارة الجزائرية في قطر وربط االتصال مع شركات التوزيع الكبرى “مضيفا: 

املتعاملون الجزائريون من التواصل بشكل مباشر مع مسؤولي هذه املجموعة أين تم تبادل املعلومات وتقديم شروحات 

 .عن نشاطاتهم املختلفة

العاملية السيد شان نواز على وجود فرص هامة للتعاون بين أكبر ” اللولو“جانبه، أكد املدير اإلقليمي ملجموعة  من

 .متعامل للتوزيع في دولة قطر وبين املتعاملين االقتصاديين الجزائريين

لف والخضر وفواكه ومختوأبدت املجموعة اهتمامها باملنتجات الفالحية الجزائرية على غرار منتجات التمور والزيتون 

 .العصائر واملصبرات وغيرها

من جانبه، ثمن رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة محمد العيد بن اعمر هذه املبادرة التي ستسمح بتبادل أكثر 

 .للمعلومات وربط عالقات وطيدة بين متعاملي كال البلدين بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة القطرية

اعمر، سيعقد اليوم األربعاء اجتماع بين مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وغرفة التجارة وحسب بن 

 .”اآلفاق الواعدة للتعاون “والصناعة القطرية بمقر الغرفة لبحث 

فروع في دولة قطر وتصل قيمة مبيعاتها سنويا  7فرعا على املستوى الدولي منها  164وتضم مجموعة اللولو العاملية 

مليار دوالر أمريكي. وتشارك الجزائر في فعاليات هذه التظاهرة االقتصادية كضيف شرف، حيث سيعمل  6.2أكثر من 

 املتعاملون االقتصاديون الجزائريون خاللها على بحث الفرص املتاحة للشراكة واالستثمار في السوق القطرية
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 تانياحاويات شهريا لألردن في انتظار ليبيا وموري 10تصدير 

 )الشروق اونالين(الخزف.. الزعفران والتفاح ومنتجات أخرى مرشحة للتصدير من بوابة باتنة 

عرفت والية باتنة ديناميكية مهمة في املدة األخيرة، من الناحية الفالحية والصناعية على الخصوص، وهذا موازاة مع 

والسلطات العليا، بدليل أن بعض املصانع دخلت بروز عديد املجمعات الصناعية التي حظيت بإشادة الجهات الوصية 

 .غمار تصدير منتجاتها في إطار الحصول على العملة الصعبة

حاويات شهريا من  10صنع مجمع خاص بباتنة التميز مع مطلع املوسم الجديد، وهذا بعد ما دخل غمار تصدير 

متر  13650قدرت مساحة الدفعة األولى بـ السيراميك نحو األردن، حيث كانت أول خطوة شهر سبتمبر املنصرم، وقد

ألف أورو، خطوة وصفها الكثير من املتتبعين باملشجعة، خاصة وأنها ستسمح  28مربع وقيمة مالية مصرح بها تصل إلى 

 .بمنافسة السوق األوربية في األردن، في انتظار توسيع العملية نحو البلدان املجاورة، وفي مقدمة ذلك ليبيا وموريتانيا

قد وصف أمين معلى، مسير املصنع هذه الخطوة باملحفزة، بغية ترقية االقتصاد الوطني، والتوجه من تغطية السوق و 

باملائة  15ألف متر مربع يوميا، ويعمل على تغطية  30املحلية إلى التصدير، حيث أكد بأن طاقة نشاط املصنع تقدر بـ

تصدير من بوابة األردن، في انتظار توسيع العملية نحو ليبيا من السوق الجزائرية، وهذا موازاة مع دخول عالم ال

وموريتانيا، منوها بجهود الحكومة التي قدمت امتيازات مهمة لتفعيل نشاط املستثمرين، في الوقت الذي يؤكد والي 

في  ةباتنة عبد الخالق صيودة على وجود جهود لترقية مناطق نشاطات صناعية جديدة في طور االستثمار واملساهم

تغطية السوق الجزائرية والتطلع إلى عملية التصدير، واصفا مثل هذه الديناميكية باإليجابية، وهو نفس االنطباع 

الذي وقف عليه وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي خالل زيارته األخيرة إلى باتنة، واصفا عاصمة األوراس على أنها 

 .دم االقتصاد الوطنيقطب مهم في الصناعة وبقية األنشطة التي تخ
 

 

 مربو الدواجن يبررون وجمعيات املستهلكين تتوعد باملقاطعة

 )الشروق أونالين(دينار قبيل املولد  500الدجاج يشارف 

 

تشهد أسعار الدجاج ومنذ أكثر من شهر، ارتفاعا جنونيا بعد تخطيها عتبة املعقول حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد 

دينار مع حلول موعد االحتفاالت باملولد النبوي الشريف  420و 410دينار مع توقع بلوغه ما بين  400و 380منه ما بين 

أهل  حسب توقعات-الذي هو على األبواب، في انتظار تهاوي أسعاره تدريجيا في غضون شهر أو شهرين على أكثر تقدير 

 .االختصاص

ا منها املتخصصة في بيع اللحوم ومشتقاتها، يلمح االرتفاع الفاحش املتجول عبر القصابات واألسواق هذه األيام ال سيم

في أسعار اللحوم البيضاء والدجاج على وجه الخصوص حيث يجبر كل من كان ينوي الشراء العودة فارغ اليدين بعدما 

ه محدودو يستغل تيقن أن حتى اقتناء هذا الصنف من اللحوم لم يعد في متناوله بعدما ظل البروتين األقل تكلفة الذي

تساؤالت عديدة لم تجد لها إجابات لدى املواطنين الذين يستغلون هذا النوع من  .الدخل كقيمة غذائية ألجسادهم

اللحوم في الوالئم ومختلف األعياد ال سيما وأن االحتفال باملولد النبوي الشريف وما تقتضيه املناسبة من كثرة الطلب 

ة قد تزامنت هذه الفترة واالرتفاع الجنوني ألسعار الدجاج الذي تسجل حاليا بورصته على الدجاج في أطباقه التقليدي

 .أعلى معدل لها على اإلطالق

من جهتها، حملت االستفسار ملربي الدواجن باعتبارهم األكثر جهة التي يمكن لها أن توضح األسباب الكامنة ” الشروق“
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رئيس فدرالية مربي الدواجن نور الدين، أن اإلشكال له امتداد من وراء االرتفاع الحاصل في أسعار الدواجن، فأكد 

بعد تطبيق قانون االستيراد وتداعيات إجبار املستوردين الخواص كافة املربين شراء ذرة الدجاج  2017السنة املاضية 

اء الدجاج من خالل السداس ي الثاني من السنة املاضية مع فرض دفع املبالغ املتأخرة قبل الحصول على غذ” كاش“

ظلوا يقتنون غذاء الدواجن من عند املستوردين  -يقول –من املئة من املربين  80السداس ي األول ال سيما وأن ” كوطة“

من املئة من  70الخواص قبل تطبيق قانون االستيراد الجديد، هي األوضاع التي دفعت بهؤالء املربين إلى بيع ما نسبته 

دينار، وأوضح عيد أن  100إلى  10من ” الفلوس“تاكيت وما ترتب عنه من ارتفاع سعر املانحة للك” األمهات“الدجاج 

شهور وما تستلزم الفترة من تقديم  8نقص السنة املاضية أثر على األسعار خاصة وأن مراحل منح الكتاكيت تأخذ فترة 

” األمهات“ى تقدير ألن وقتها ستكون العناية والتغذية. وتوقع عيد أن تتهاوى األسعار في غضون شهر أو شهرين على أقص 

دينار وقد  300أن ينزل الثمن إلى ما دون  -حسبه–شهرا حتى تبيض حيث ينتظر  13متوفرة والتي عادة ما تأخذ مدة 

 .دينار 250يصل إلى 
 

 يقظة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


