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 االفتتاحية
 في ظل عدم تحقيقها للنتائج املرجوة رغم املاليير املخصصة

 )الشروق أونالين(فتح املزارع النموذجية للمجمع الزراعي اللوجستيكي للشراكة مع الخواص 

والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، حول وضعية املركب الزراعي التقني وتربية كشف وزير الفالحة والتنمية الريفية 

الكائن بسوق االثنين شرق بجاية، أنه رغم التحفيزات والجهود التي تبذلها الدولة لترقية نشاط مثل ” كازال“الحيوانات 

ة للحوم الحمراء التابعة للمجمع هذه املركبات التي تم دمجها ضمن املزارع النموذجية التابعة للمؤسسة الجزائري

رجوة غير قادرة على تحقيق النتائج امل -يقول الوزير في رده –الزراعي اللوجستيكي، اال أن املزرعة املذكورة سالفا بقيت 

 .منها

وفي هذا السياق، كشف الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب كمال بوشوشة، عن قرار إدراجها على غرار عدد من 

رع النموذجية التابعة للمجمع اللوجستيكي ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحجم استثمار املزا

ماليير دينار، وقد تم االنطالق في اجراءات هذا البرنامج، عن طريق إعالن ايداع االهتمام، منذ شهر مارس  9قدره 

 .يؤكد الوزير –الفارط 

هكتار أراض صالحة  370هكتار، منها  437ية للمزرعة النموذجية لسوق االثنين تقدر بـوأشار بوعزقي أن املساحة اإلجمال

هكتار إلنتاج األعالف والحبوب، وتعد تربية وتسمين األبقار وإنتاج الحليب أهم  286للزراعة، خصصت منها مساحة 

مؤهالت كبيرة، من وفرة لألراض ي تتمتع ب -يقول الوزير –رأس وهي بذلك  360نشاطها، حيث يصل عدد األبقار بها الى 

 .الخصبة ومياه السقي ومبان لتربية الحيوانات

بتخصيص مبلغ مالي  2017و 2009وإلعادة تأهيل هذه املزرعة وبعث االستثمار فيها، فقد قامت الدولة ما بين سنة 

مليون دينار في  27لي يناهز مليون دينار في إطار الصندوق الوطني للتنمية الفالحية، كما تم تخصيص مبلغ ما 18يفوق 

شكل استثمارات على حساب األموال الخاصة للمزرعة، وجهت أساسا القتناء العتاد الفالحي واألبقار والبذور وكذا 

 .توسيع شبكة السقي

 

 
 )واج(  : إعطاء األولوية القصوى لالقتصاد املنتج2019مشروع قانون املالية 

الوطني اليوم االثنين بالجزائر العاصمة بإعطاء األولوية القصوى لالستثمار املنتج طالب عدد من نواب املجلس الشعبي 

 و السنوات املقبلة، من أجل تمكين الجزائر من الخروج من تبعيتها إليرادات املحروقات. 2019في سن قانون املالية لسنة 

تمويل غير التقليدي، في التصدي إلى تراجع كما ألح النواب على ضرورة تفادي اللجوء الى طبع النقود او ما يمس ى بال

 أسعار النفط مما له من أثار سلبية من شأنها أن تعرقل مشروع الحكومة في بناء اقتصاد منتج خارج قطاع املحروقات.

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب دقموس دقموس ي، )جبهة الجزائر الجديدة( ان استمرار االعتماد على مداخيل املحروقات 

على "عجز الحكومة في إحداث انطالق حقيقي لالقتصاد الوطني" حيث وجدت في اللجوء الى التمويل غير التقليدي يدل 

 "حال سهال".

كما حذر السيد دقموس ي، خالل الجلسة العلنية التي يحضرها وزير املالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من 

العمالت األجنبية، متأسفا لعدم التفكير في إيجاد حلول ناجعة للحد  من استمرار تدهور قيمة الدينار أمام -الحكومة

 .2019من تلك الظاهرة في إطار مشروع قانون املالية لسنة 
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وبدوره اقترح النائب س ي ميمون سماعيل )حركة مجتمع السلم( توفير اآلليات و القوانين التي من شأنها تحسين مناخ 

إبراز اقتصاد متنوع يرتكز على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على األعمال بالجزائر و تساهم بذلك في 

 حد السواء.

كما دعا ذات النائب الى اجراء تطهير مالي من قبل مؤسسات الدولة دون اللجوء إلى البنك املركزي و تفادي بذلك 

ع الضرائب ال سيما على املستوى التحكم في التضخم و كذا عصرنة قطا  التمويل غير التقليدي، ملحا على ضرورة

 املحلي )البلديات(.

في حين ندد النائب، خالد تزرعت ) األحرار( غياب بنود في املشروع تعنى بتطوير املناطق الجبلية و الريفية على غرار 

 استمرار تمويل البرامج االنمائية للمناطق الجنوبية و الهضاب العليا.

تدخله على عدم بروز اثار التطور و التنمية على   الوطني الديموقراطي( فقد ركز فيأما النائب بلقاسم بركات )التجمع 

الداخلية رغم استمرار تخصيص ميزانيات هامة في القوانين املالية السابقة، معتبرا ذلك   مستوى العديد من املناطق

 "تهميشا" للمناطق الريفية و لسكانها.

باملئة في اطار قانون  50عقول" ان يتم رفع تمويل البرامج التنموية للبلديات بواستطرد في ذات السياق، انه من "غير امل

( لكن دون " ملس تحسن حقيقي للمستوى املعيش ي ألهالي العديد من مناطق الوطن" ال 2018)  املالية للسنة الجارية

 سيما النائية.

تخصص  -مشروع القانون املالية للسنة املقبلة  في -ومن جهته، انتقد النائب عمران ايت حمودة )االحرار( غياب ميزانية

 على صعيد اخر، بالتساوي في منح االمتيازات املتعلقة باالستثمار.  لترقية اللغة االمازيغية، مطالبا،

الوطن من إعفاء ضريبي ملدة عشر   وأوضح ذات النائب انه من "غير املعقول" استفادة املستثمرين في بعض مناطق

 ( سنوات فقط في مناطق اخرى.3)  حين تقتصر تلك املدة على ثالث ( سنوات في10)

 لصالح الفئات الهشة و التحكم أكثر في  ولدى تدخله، اقترح النائب يحي عبازة )االحرار( بإعادة النظر في سياسة الدعم

 ارتفاع األسعار الذي يقابله ركود في األجور مما ادى الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن.

ن تعاني م -ما اشار السيد عبازة الى ضرورة االهتمام بتنمية واليات الجنوب على غرار والية غرداية و التي، كما قالك

 عدة نقائص في قطاعات حساسة كالصحة والسكن و البنى التحتية.

خفاض طفيف على اطار حذر لالقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بان 2019للتذكير يعتمد مشروع قانون املالية 

السياسة االجتماعية للدولة. ويعتمد املشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط   مقارنة مع السنة السابقة مع االبقاء على

 باملئة. 4ر5ومعدل تضخم ب  باملئة 2ر6دوالر و معدل نمو ب 50ب

 2.714منها  2018ارنة بسنة مليار دج بارتفاع طفيف مق 6.508وعلى صعيد امليزانية يتوقع مشروع القانون ايرادات ب

 مليار دج جباية بترولية.

 .2018مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب 8.557أما نفقات امليزانية املتوقعة فتقدر ب

مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية األمنية على الحدود و إلى ارتفاع التحويالت  4.954وتقدر ميزانية التسيير ب

 االجتماعية.

مليار دج سنة  1.760)مقابل   2019مليار دج للتحويالت االجتماعية خالل سنة  1.763غالف مالي بوقد خصص 

 الدولة للسنة القادمة.  باملئة من مجموع ميزانية 21( أي ما يعادل 2018

 500ن و مليار دج للمتقاعدي 290مليار دج موجهة لدعم العائالت و  445وتغطي ميزانية التحويالت االجتماعية أكثر من 

مليار دج للسياسة  350مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من  336مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 

 مليار دج ترصد لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني لالستثمار. 300العمومية للسكن و حوالي 
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مليار دج من رخص البرامج املوجهة ملشاريع  2.600الدفع و مليار دج من أرصدة  3.602أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 

 جديدة أو إلعادة تقييم املشاريع.

وحسب معدي مشروع القانون فان االنخفاض االسمي في ميزانية التجهيز ال يعكس تراجعا في السياسة العمومية 

املاضية لتطهير املستحقات على عاتق امليزانية املخصصة السنة   مليار دج في 300لالستثمار و لكنه يرجع النخفاض ب

 الدولة.

استمرار جهود الدولة لصالح التنمية االقتصادية و االجتماعية السيما من خالل  2019وتكرس أهمية ميزانية التجهيز ل

مليار دج للدعم املتعدد األشكال للتنمية االقتصادية و  1.000البشرية و قرابة   مليار دج لدعم التنمية 625تخصيص 

 مليار دج للمساهمة في التنمية املحلية. 100

 

 
 املجلس الشعبي الوطني :

 2019النواب يشيدون بالطابع االجتماعي والتدابير االقتصادية التي تضمنها مشروع قانون املالية 

 )واج(

شروع قانون ا مأعرب أغلبية نواب املجلس الشعبي الوطني عن ارتياحهم للتدابير االجتماعية و االقتصادية التي تضمنه

خصوصا عدم إدراجه لرسوم و ضرائب جديدة فضال عن املحافظة على الطابع االجتماعي للدولة من  2019املالية لـ 

 خالل الحجم الكبير للتحويالت االجتماعية التي رصدها.

لذي عرضه على , ا2019  كما ثمن أغلبية النواب خالل الجلسة املسائية املخصصة ملناقشة مشروع قانون املالية لـ

املجلس, يوم األحد, وزير املالية عبد الرحمان راوية, محافظة املشروع على املكتسبات االجتماعية للمواطنين و رفعه 

 التجميد عن العديد من املشاريع االقتصادية و التنموية بالرغم من الظرف املالي الذي ال يزال صعبا.

تجمع الوطني الديمقراطي(, خالل جلسة املناقشة العلنية التي ترأسها و في هذا الصدد, ثمن النائب محمد بوحة ) ال

 1.700رئيس املجلس, معاذ بوشارب, و حضرها العديد من الوزراء, كل ما جاء في املشروع, خصوصا تخصيصه ألكثر من 

مليار دج لصندوق  290ـ باملائة من ميزانية الدولة, و كذا رصد ميزانية ب 21مليار دج كتحويالت اجتماعية, أي ما يقارب 

 موجه من الصندوق الوطني لالستثمار الى صندوق التقاعد.  مليار دج 500التقاعد, زيادة على قرض بـ 

و شاطره الرأي زميله في الحزب عبد الكريم شنيني الذي ثمن بدوره التدابير االجتماعية و االقتصادية التي تضمنها 

ذلك بالسياسة املالية و التجارية للحكومة خصوصا إجراء التمويل غير التقليدي , مشيدا ك2019مشروع قانون املالية لـ 

ديون املؤسسات العمومية,   الذي +سمح برفع التجميد عن العديد من املشاريع االقتصادية و التنموية و تسوية

 باإلضافة الى دعم املنتوج الوطني و التقليص من واردات السلع.

هو تجسيد لقرارات  2019شور سغواني ) جبهة التحرير الوطني( أن مشروع قانون املالية من جهته, اعتبر النائب عا

رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, الرامية الى مواصلة تطبيق سياسة ترشيد النفقات و بعث االقتصاد الوطني 

مشروع القانون بعدم إدراجه لرسوم دون املساس باملكتسبات االجتماعية للمواطن أو قدرته الشرائية, و هو ما جسده 

جديدة من شأنها إثقال كاهل املواطن و مواصلته لتخصيص حجم كبير من التحويالت االجتماعية, زيادة على مختلف 

 اإلجراءات و التحفيزات للنهوض باالقتصاد الوطني.

ي ة تكريس الطابع االجتماعكما ثمنت زميلته في الحزب إيمان مصطفاوي ما جاء في نص املشروع و حرصه على مواصل

 و مواصلة دعم مختلف املواد اإلستهالكية األساسية و الصحة و السكن و التعليم.  للدولة
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و في هذا الصدد, ناشد النائب ساعد زويتن ) التجمع الوطني الديمقراطي(, الذي ثمن هو اآلخر تدابير مشروع القانون, 

التي باشرها", و هو ما أشار اليه كذلك زميله في الحزب عبد الكريم هني, الرئيس بوتفليقة الى مواصلة "مسيرة البناء 

 مكرسا لالستقرار االقتصادي و االجتماعي و هو ما تتطلع اليه الجبهة االجتماعية. 2019معتبرا مشروع قانون املالية 

هو نتيجة لتحسن العديد  2019و بالنسبة للنائب محمد عزايز )الحركة الشعبية الجزائرية( فإن مشروع قانون املالية 

من املؤشرات االقتصادية و يعد تخطيا لألزمة التي عرفتها البالد بعدم فرضه لضرائب و رسوم جديدة, لكن حسبه, من 

الضروري أن تسرع الحكومة في إيجاد حلول كفيلة برفع الصادرات و محاربة التهرب الضريبي و التجارة املوازية و كذا 

 دخار.أموال اال   استقطاب

ما  2019في املقابل, انتقد النائب هشام شلغوم )حزب العمال( تخفيض ميزانية التجهيز في إطار مشروع قانون املالية 

سيؤثر حسبه على املشاريع و خلق مناصب الشغل, كما انتقد عدم تكفل مشروع القانون بترسيم أصحاب عقود العمل 

زب خديجة بودين التي قالت أن مشروع القانون ال يفرض ضرائب جديدة املحدودة, و هو ما أشارت اليه زميلته في الح

منصب عمل في إطار مشروع هذا القانون  18.000لكن ال يتطرق الى املشاكل األساسية كالبطالة, معتبرة ان استحداث 

 موزعة على أربع قطاعات ال يفي بتطلعات مئات االالف من خريجي الجامعات سنويا.

و التي ال  2019هبري ناجي )حركة مجتمع السلم( سياسة التشغيل التي تضمنها مشروع قانون املالية  كما انتقد النائب

ترقى الى تطلعات الشباب خريجي الجامعات و هذا بالعدد القليل للمناصب التي يوفرها مقارنة بالطلب, مطالبا كذلك 

 دج . 4.000قدرة حاليا ب بإدماج أصحاب العقود و الرفع من منحة ذوي احتياجات الخاصة و امل

من جهته, تطرق النائب عبد الكريم بن عمار )جبهة املستقبل(, الى التمويل غير التقليدي, معتبرا أن الحكومة لم توفر 

بعد الشروط األساسية ملواصلة هذه العملية, خصوصا اليات الرقابة و الشفافية, مطالبا الحكومة بالتسريع في إصالح 

املالي, و هو ما ذهب اليه كذلك زميله في الحزب محمد امقران الذي اعتبر ان نص املشروع هو بمثابة القطاع البنكي و 

 " ميزانية تسيير أزمة و ليس ميزانية تقدم الى األمام".

و ستتواصل مناقشات النواب ملشروع القانون الى غاية غد االثنين قبل تدخل رؤساء الكتل البرملانية املرتقب اليوم 

 ين كذلك متبوع برد وزير املالية على انشغاالت النواب.االثن

 ومن املرتقب أن يعرض مشروع القانون يوم الخميس املقبل على نواب املجلس للتصويت عليه.

 

 

 
 )واج(    عارض منتظر في الطبعة الثالثة عشر 500صالون "إيكيب أوتو": أكثر من 

مختلف العالمات و صانعي السيارات املحليين والعامليين في فعاليات عارض يمثلون  500  من املرتقب مشاركة أكثر من

، حسبما أفاد به املحافظ العام 2019مارس  14إلى  11لصالون "إيكيب أوتو" املرتقب تنظيمه من   13الطبعة 

 للصالون، نبيل باي بومزراق.

قطع وتجهيزات السيارات وكذا مواد وخدمات زائر من املهنيين الناشطين في  10.000ومن املرتقب كذلك أن يزور املعرض 

السيد بومزراق خالل ندوة صحفية خصصت لعرض هذه التظاهرة   وصيانة و تصليح السيارات، حسب تصريحات

 االقتصادية املتخصصة .

 وبخصوص قطاع الصيانة، دعا السيد بومزراق إلى االستثمار في التكوين من أجل إضفاء احترافية أكبر في القطاع.
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وفي هذا الصدد، دعا نفس املسؤول إلى مضاعفة مشاريع مراكز التكوين بالنسبة لألشخاص املؤهلين في مجال صيانة 

سنة، مشيرا  20  باملائة من الحظيرة الوطنية للسيارات يتجاوز عمرها  52السيارات للنهوض بهذا القطاع، خصوصا وان 

لى مستوى مركز التكوين بواد تليالت ومعهد التكوين بالسانية إلى مثال تكوين األشخاص املؤهلين ملهن السيارات ع

 بوالية وهران.

 كما دعا ذات املسؤول إلى تعزيز هذا النوع من املبادرات "ملهن املستقبل التي تستقطب األجيال القادمة".

تي توفرها م الوتابع املتحدث يقول "هذه النشاطات تسمح للشباب ببعث مشاريعهم الخاصة بفضل مختلف آليات الدع

 قطع الغيار و مختلف اللواحق األخرى.  الدولة"، مشددا على أهمية االستثمار في مجاالت تصنيه

 

 

 "يسّوقها مصنعون جزائريون عبر اتفاقية مع املتعامل "نفطال

 )الشروق أونالين( !بنفس السعر بداية من جانفي” سيرغاز“ألف سيارة  50

 سنة إلى تقنية "جي بي أل" لتخفيض االعتماد على البنزينألف مركبة قبل نهاية ال 80تحويل 

على مستوى شركة نفطال مصطفى نوري عن التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع ” سيرغاز“كشف مدير تطوير خدمة 

أصحاب مصانع تركيب السيارات في الجزائر، حيث سيتم تسويق السيارات املركبة في الجزائر للزبائن بخزانات الغاز 

ألول مرة، ودون زيادة ملحوظة في السعر، وستتم العملية بنفس السعر السابق، وبالعكس سيجني صاحب السيارة 

 .مبالغ أكبر باحتساب تكلفة الوقود طيلة سنة من السير

إلى غاية ” جي بي أل“ألف سيارة تسير بتقنية الغاز  460وجود لحد الساعة ” الشروق”وأحص ى املتحدث في تصريح لـ

، وهو رقم معتبر مع برمجة 2018ألف مركبة إلى تقنية الغاز بنهاية سنة  80الجارية، فيما كشف عن تحويل  السنة

، وال يتعلق األمر حسبه بشركة نفطال لوحدها 2019ألف سيارة سنويا إلى هذه التقنية بداية من سنة  100تحويل 

 .خواصمتعاملين  9وإنما كافة املتعاملين الذين يتجاوز عددهم اليوم 

وقال نوري مصطفى أن البرنامج الخاص بتطوير تقنية الجي بي أل في الجزائر ينبثق عن خطة وزارة الطاقة، حيث تم 

فيما شدد على أن  2020و 2018ألف تحويل للمركبات من تقنية البنزين إلى الغاز بين سنتي  500تسطير هدف لبلوغ 

 .2022حلول سنة ثالث أرباع املحطات ستكون مزودة بتقنية الغاز ب

باملائة من  10واعتبر ممثل شركة نفطال أن املفاوضات اليوم قائمة مع مصانع تركيب السيارات لتحويل ما مقداره 

، وهي نفس النسبة املفروضة على الوكالء املعتمدين 2019السيارات املنتجة محليا إلى تقنية الغاز، وذلك بداية من سنة 

باملائة، وذلك بسعر مقبول، حتى ال  30ثم  20ارات، فيما سيتم رفع النسبة تدريجيا إلى املكلفين سابقا باستيراد السي

ترتفع ثمن املركبة املنتجة محليا، ويتسنى لزبونها تخفيض تكلفة الوقود عبر اعتمادها على الغاز بدل البنزين، مع إحصاء 

 .الفرق الشاسع في السعر بين هذين النوعين من الوقود

أن نفطال بصدد تطبيق مخطط لتوسيع اعتماد تقنية الغاز في السيارات من خالل التعاقد مع  وأضاف املتحدث

باملائة،  50املتعاملين من الشركات وكذا أصحاب سيارات األجرة الذين يستفيدون من تخفيضات في التحويل تصل 

لسنة سيتم فتح كوطة جديدة ملباشرة سيارة أجرة إلى تقنية الغاز وهذه ا 200مشيرا إلى أن السنة املاضية تم تحويل 

ألف سيارة من التحويل  50العملية من جديد، مع العلم أن وزارة النقل وكذا وزارة الطاقة وقعت اتفاقية الستفادة 

 .باملائة مدعمة من طرف الدولة 50إلى تقنية الغاز بتسعيرة أقل بـ
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 ين()الخبر أونال الحجار" سينتج هياكل السيارات املصنعة محليا "

يتجه مركب "الحجار" للحديد والصلب إلى إنتاج هياكل السيارات املصنعة محليا من قبل العديد من العالمات 

والشركات التي أنشأت مصانعها على املستوى الوطني، في إطار إطالق الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة واملناجم 

 االقتصاديين على االستثمار في الجزائر في هذا املجال. الوصية، قطاع الصناعة امليكانيكية وتشجيع املتعاملين

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات العمومية في رفع نسبة االندماج في قطاع الصناعة امليكانيكية وتركيب 

 طالسيارات على الصعيد املحلي، على اعتبار أن هذه النسبة تظل متواضعة جدا رغم الشروط املفروضة في دفتر الشرو 

املنظم للمهنة، التي تؤكد على ضرورة رفع هذه النسبة خالل ثالث سنوات من االنطالق في النشاط تدريجيا لبلوغ حد 

في املائة، من خالل إقحام املناولة الوطنية تدريجيا في إطار منح األولوية للمنتوج املحلي والعمل على نقل التكنولوجيا  40

 اشرة من دون خلق قيمة مضافة.وتجاوز مرحلة االستيراد للتركيب مب

وحسب مصادر "الخبر"، فإن مركب الحديد والصلب "الحجار" بعنابة سيتوجه إلنتاج هياكل مختلف أنواع السيارات 

املصّنعة محليا فور االستجابة للمعايير املطلوبة من العالمات املصنعة في الجزائر، من أجل تقليص فاتورة الواردات 

هيزات وهياكل السيارات املعفاة، وفقا للقانون ساري العمل به، من تسديد الرسوم الجمركية الوطنية الخاصة بالتج

واألعباء الجبائية، على خلفية اإلسهام في تنمية هذا النوع من النشاطات االقتصادية عبر االمتيازات الواردة في هذا 

  املجال.

السيارات املوجهة ملصانع التركيب املحلية، خالل األربعة وفي هذا الشأن، ارتفعت تكلفة الواردات الوطنية من هياكل 

مليون دوالر، وهو ما يناقض االستراتيجية  848أشهر األولى من السنة الجارية، حيث كلفت الخزينة العمومية ما يفوق 

ع استيراد منالتي تتعامل على أساسها الحكومة في ضبط التجارة الخارجية وتقليص فاتورة الواردات الوطنية، من خالل 

السيارات وعدم منح الرخص خالل السنتين األخيرتين، فضال عن كونها عبئا إضافيا على خزينة الدولة، بحكم أن 

 استيراد هذا النوع من التجهيزات معفى بنص القانون من دفع الرسوم الجمركية.

 الهياكل والتجهيزات املستعملة منوحسب األرقام الرسمية لحصيلة املديرية العامة للجمارك، فإن تكاليف استيراد 

مليون دوالر في الفترة املمتدة من جانفي إلى أفريل  468قبل مصانع تركيب السيارات في الجزائر انتقلت من أزيد من 

مليون دوالر خالل الفترة نفسها من السنة الحالية، وهو ما يمثل ارتفاعا في قيمة هذا النوع من  848إلى أكثر من  2017

 في املائة. 81املستوردة، يزيد على املواد 

وعلى هذا األساس، فإن واردات هياكل السيارات تعتبر أكبر قيمة في قائمة املنتجات املستوردة ضمن فئة "املنتجات 

 480في املائة من هذه املجموعة، تليها واردات األدوية التي قفزت هي األخرى من  29االستهالكية غير الغذائية"، إذ تمثل 

، فيما بلغت واردات 2018مليون دوالر خالل الفترة نفسها من سنة  709إلى  2017ن دوالر في األربعة أشهر األولى من مليو 

مليون دوالر، فيما بلغت تكاليف استيراد املنتجات املندرجة ضمن فئة املواد االستهالكية  112لواحق السيارات أكثر من 

 ل أربعة أشهر فقط.مليار دوالر خال 2.89غير الغذائية إجماال 

 

 )اإلذاعة الوطنية(التوقيع على ثالث اتفاقيات إطارية بين قطاعي البريد والسكن 
 

اتفاقيات إطارية للشراكة بين وزارتي البريد واملواصالت السلكية والالسلكية  3تم االثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على 

 والتكنولوجيات والرقمنة والسكن والعمران واملدينة. 

ير ن، و وز وأشرف كل من وزيرة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعو 

السكن والعمران واملدينة عبد الوحيد تمار، على حفل توقيع اتفاقيات الشراكة املبرمة بين "بريد الجزائر" و "اتصاالت 
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الجزائر" وديوان الترقية و التسيير العقاري و املؤسسة الوطنية للترقية العقارية باإلضافة إلى الوكالة الوطنية لتحسين 

 السكن وتطويره )عدل(.

تتمحور االتفاقيات اإلطارية الثالث املوقعة في مجال البريد حول وضع تحت تصرف مؤسسة "بريد الجزائر" محالت و 

ستتم إعادة تهيئتها على شكل مكاتب بريد على مستوى اإلنشاءات الحضرية الجديدة وهذا رغبة في دعم عملية توسيع 

   لمستأجرين الجدد بمجرد أن يستقروا بمنازلهم.النسيج الحضري وكذا توفير الخدمات البريدية واملالية ل

وفيما يتعلق بمجال االتصاالت السلكية والالسلكية حددت مؤسسة اتصاالت الجزائر مع شركائها، من خالل االتفاقيات 

 شروط وكيفيات التكفل بعمليات التهيئة املناسبة في األحياء السكنية القائمة باإلضافة إلى تخصيص مواقع في مشاريع

البناء الجديدة "ضرورية" لنشر شبكات األلياف البصرية بهدف "تسريع" آجال عملية ربط املنازل في املدن الجديدة، 

 من ناحية و"ترشيد" النفقات العمومية و"تجنب" إلحاق الضرر باملباني بعد استكمال األشغال لتوصيل كوابل الشبكة.

ة مكاتب بريد "تندرج ضمن مخطط الكثافة البريدية املخصص هذا واشرف الوزيران من جهة اخرى على تدشين ثالث

لوالية الجزائر" ويتعلق األمر خاصة باملحالت التي تمت تهيئتها على شكل مكاتب بريد املتواجدة بحي عدل وحي السكن 

 الترقوي العمومي باملدينة الجديدة سيدي عبد هللا وكذا حي الشعايبية بواد الشبل بئرتوتة.

مكتب بريد  242ب البريد هذه "في تعزيز الشبكة البريدية على مستوى والية الجزائر العاصمة التي تضم وتساهم مكات

وستسمح كذلك باالستمرار في تحسين الكثافة البريدية للوالية ونوعية الخدمة العمومية املقدمة للمواطنين على حد 

 سواء".

ى مستوى املدينة الجديدة لسيدي عبد هللا، علما بان والية قام الوزيران بتدشين وكالة تجارية لالتصاالت عل  كما

نقطة حضور موزعة على كافة إقليمها من أجل توفير تشكيلة متنوعة من  12وكالة تجارية و 30الجزائر تتوفر على 

 77و ADSLألف مشترك في خدمة االنترنت الثابت  428ألف مشترك في خدمة الهاتف الثابت و 526الخدمات ملا يفوق 

 (. 4GLTEألف مشترك بخدمة أنترنت الجيل الرابع) 

 

 )املحور اليومي(و البداية ستكون باألدوية 2019الكودبار" سيصبح إجباريا في "

 2019سيصبح إجباريا في   code barre "   كشف مدير النوعية واالستهالك بوزارة التجارة سامي قلي أن "الكود بار

اإلجراء قصد التعريف بسيرورة املنتوج واحترام املواصفات العاملية املطلوبة في عمليات وستخضع األدوية في البداية لهذا 

 .التصدير

أشهر األولى من السنة الجارية في برنامج  9وأبرز املتحدث خالل عرضه لحصيلة نشاطات مصالح الرقابة خالل الـ  

غير إجباري في الوقت الحالي، إذ يتم االكتفاء  "ضيف الصباح" للقناة اإلذاعية األولى هذا االثنين أن" الكود بار"

باملعلومات التي يتضمنها الوسم حول املسؤول عن وضع املنتوج حيز االستهالك ورقم الحصة، منبها لضرورة تحيين 

 .املرسوم املتعلق باإلعالم في شقه املتعلق بحجم الكتابة على املنتوج

  

 

 الكوابل بالجزائريطلق أول وحدة إلنتاج ملحقات ” السويدي”

 )املساء( 2019إنجاز مصنع للعدادات الذكية في 

، عن استعداد املجمع لتدشين مصنع ”السويدي للكهرباء الجزائر”كشف السيد عدلي كفافي، املدير العام ملجموعة 

 .، سيساهم في إيجاد حلول ذكية لسوق الكهرباء2019جديد للعدادات الكهربائية الذكية في سنة 
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ملصنع جديد إلنتاج ملحقات الكوابل ” السويدي للكهرباء الجزائر”يح السيد كفافي، خالل تدشين مجمع وجاء تصر 

 .مليون دوالر 1ألف طن سنويا باستثمار قدر بـ 100الكهربائية بوالية عين الدفلى، تقدر طاقته اإلنتاجية بـ

لتغطية السوق الوطنية والتصدير نحو الخارج،  ويعد هذا املصنع األول من نوعه في الجزائر والثاني في إفريقيا موجه

 .باملائة 35حيث سيمكن هذا اإلنجاز من تقليص فاتورة استيراد الجزائر للملحقات الكهربائية بنسبة 

خالل ندوة صحفية عقدها على هامش تدشين املصنع باملنطقة ” السويدي للكهرباء الجزائر”وأكد املدير العام ملجموعة 

عين الدفلى، أمس، أن مجمعه تمكن من تغطية كل النشاطات املتعلقة بمجال الصناعة الكهربائية  الصناعية لوالية

 .من اإلنتاج إلى التوزيع، مرورا بنقل الطاقة واالستثمار في الطاقات املتجددة

دماج باملائة من حصص السوق الوطنية، حقق نسبة ان 45وأشار نفس املسؤول إلى أن مجمعه الذي يسيطر على نسبة 

حاوية  600باملائة من رقم أعماله خالل السنة الجارية، شملت  20باملائة للمنتوج املحلي، وتمكن من تصدير  35تقدر بـ

تم تسويقها إلى عدة دول بإفريقيا وخارجها منها مصر، موريتانيا، قطر، العربية السعودية، تونس، إيطاليا، إسبانيا، 

 .الشيلي، البحرين، وقبرص

ألف طن سنويا من مختلف أنواع الكوابل منها كوابل الضغط املنخفض  30حاليا ما يعادل ” السويدي” وينتج مجمع

، فضال عن كوابل 2009، وكوابل الضغط املتوسط التي انطلق املجمع في إنتاجها سنة 2008التي شرع في صناعتها سنة 

 .محول طاقة سنويا 3000الضغط العالي و

 .عامل بطريقة غير مباشرة 1000موظف بطريقة مباشرة و 600ل ـ حاليا ويوظف املجمع ـ املصري األص

وقد أشاد املسؤول األول عن املجمع، باملناسبة بمناخ األعمال في الجزائر والتسهيالت التي تقدمها السلطات للمستثمرين 

 .واملنتجين لتشجيعهم على خلق قيمة مضافة وتطوير الصادرات خارج املحروقات

حلوال طاقوية متكاملة تشمل الكوابل وملحقات وكذا محوالت الطاقة واملولدات الكهربائية، إضافة إلى  ويقدم املجمع

أمس، بعيد ميالده العاشر بالجزائر، فيما تتواجد ” السويدي للكهرباء الجزائر”توليد ونقل وتوزيع الطاقة، وقد احتفل 

    .دول في العالم 110 فروع هذا املجمع الرائد في مجال الصناعة الكهربائية عبر 
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 بنوك /مالية/تأمينات 

 تعاون وشراكة
 مليون دوالر 249عبر بناء مصنع بقيمة 

 اإليطالية توقعان عقدا إلنتاج غاز البروبان )الشروق أونالين(” إيمو”سوناطراك و

النفطية بمدينة حاس ي مسعود لبناء اإليطالية ” إيمو“أعلن مجمع سوناطراك، اإلثنين، عن إبرامه عقدا مع شركة 

 .مصنع الوحدة الرابعة إلنتاج غاز البروبان املميع

 مقاالت قد تعجبك

العقد املبرم بين الشركتين هو األول من نوعه فيما يخص بناء مصنع إلنتاج غاز البروبان “وجاء في بيان للمجمع أن 

 36)زسينا( من جميع الجوانب على أن تخضع للتجارب بعد املميع واملكثفات األخرى، حيث تم تجهيز املنشأة النفطية 

 .”شهرا لفترات متفاوتة

مليون دوالر وسيعالج ثمانية ماليين متر مكعب من الغاز على أن ينتج  249وأوضح البيان أن تكلفة هذا املصنع قدرت بـ 

مما سيتيح الفرصة أمام املسؤولين طنا من املكثفات  150طن من غاز البروبان املميع و 2600في املستقبل ما يقارب 

 .لتسويق هذا املنتج داخليا وخارجيا

شهرا ويهدف لزيادة إنتاج غاز البترول املسال واملكثفات في حقل حاس ي  30وأضاف البيان أن املشروع يمتد لفترة 

 .مسعود

ي مسعود بين شركة العقد املبرم بحاس “وقال رئيس شركة سوناطراك عبد املومن ولد قدور في تصريح صحفي، إن 

و)إيمو( من أهم العقود املبرمة كونه سيسمح بتحقيق زيادات مهمة في العائدات للدولة الجزائرية عند  ()سوناطراك

 .”بداية عمليات اإلنتاج ويدعم االقتصاد الوطني

قبلة سنوات املاملشروع سيخضع للمتابعة في كل مراحله وسيدخل حيز الخدمة فعليا خالل العشر “وأكد ولد قدور بأن 

 .”بعد خضوعه لكل التجارب مما سيساهم في تسويق املنتجات البترولية

 

 

 

 

 

 
 مبادرة من فرنسا وعمالقة التكنولوجيا

 )الشروق أونالين(لتنظيم اإلنترنت؟ ” دعوة باريس“ما هي 

لتوقيع االثنين، إلى ادعت فرنسا وشركات تكنولوجية أمريكية عمالقة بما في ذلك مايكروسوفت الحكومات والشركات، 

على مبادرة جديدة لتنظيم اإلنترنت ومحاربة تهديدات مثل الهجمات اإللكترونية والرقابة على اإلنترنت وخطاب 

 .الكراهية
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طلق عليه 
ُ
يل ، يأمل الرئيس الفرنس ي إيمانو ”دعوة باريس للثقة واألمن في الفضاء اإللكتروني“وبإصدار اإلعالن الذي أ

 .2017جهود تنظيم اإلنترنت بعد فشل الجولة األخيرة من مفاوضات األمم املتحدة عام  ماكرون في إحياء

وحظيت الوثيقة بدعم دول أوروبية كثيرة لكن لم تدعمها الصين أو روسيا وتحث الحكومات على تعزيز الحماية من 

 .التدخل في االنتخابات عن طريق اإلنترنت ومنع سرقة األسرار التجارية

في بادئ األمر إال أن مسؤولين فرنسيين أعادوا صياغتها ” دعوة باريس“وكانت شركات تكنولوجية قد دفعت بمبادرة 

 .لتشمل العمل الذي قام به خبراء باألمم املتحدة في السنوات األخيرة

 مجتمع تقني من الالعبين لكنه ليس محك“وقال مسؤول بمكتب ماكرون: 
ً
. واآلن و اإلنترنت فضاء يديره حاليا

ً
بما أن وما

 باإلنترنت فإننا بحاجة للتوصل إلى سبل جديدة لتنظيم الشبكة العنكبوتية.. وإال فإن 
ً
نصف البشرية أصبح متصال

 .”اإلنترنت كما نعرفها اليوم، حرة ومفتوحة وآمنة، ستتضرر من التهديدات الجديدة

سبوع إلحياء الذكرى املئوية النتهاء الحرب العاملية األولى، ومع إطالق املبادرة بعد يوم من املراسم التي أجريت مطلع األ 

 .يأمل ماكرون في الترويج ملساعيه الرامية إلى زيادة التعاون على مستوى العالم في مواجهة القومية املتصاعدة

اولة عتبرها محوفي إشارة أخرى إلى عزوف إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن االنضمام للمبادرات الدولية التي ت

 .للتعدي على السيادة األمريكية، قال مسؤولون فرنسيون، إن واشنطن قد ال توقع على املبادرة لكن املحادثات مستمرة

 .لكنهم قالوا إن شركات تكنولوجية أمريكية كبرى بما في ذلك فيسبوك وألفابت ستوقع

 

 
 

 

 

 

 
 

 تجارة 
 املواد غير املطابقةمليار من  700مصالح وزارة التجارة حجزت 

 )الشروق اونالين( 2019نظام يلزم كبار املنتجين بالنظافة ودورات تكوينية للتجار الصغار بداية 

كشف مدير النوعية واالستهالك بوزارة التجارة سامي قلي، االثنين، عن الشروع في تفعيل قرارين وزاريين مشتركين 

 7في وقت حجزت مصالح الوزارة أكثر من ” الكود“، موازاة مع 2019من يتعلقان بتوفير النظافة بصفة إلزامية بداية 

 .مليار سنتيم من املواد غير املطابقة 700ماليير دينار، أي 

للمنتجين الكبار  haccp ويتعلق القرار الوزاري األول حسب ذات املتحدث عبر اإلذاعة الوطنية، بإجبارية العمل بنظام

اييس ومعايير النظافة بصرامة داخل وحدات اإلنتاج مع الحصول على التزام من املسؤول وهو نظام يرتكز على احترام مق

 .األول عن املنتوج بتطبيق هذه التدابير ضمانا ألمن وسالمة املستهلك

أما القرار الثاني فيخص التجار الصغار الذين سيخضعون بصفة إجبارية لتكوين حول معايير النظافة والتفريق بين 

 46التنظيف، وتم اتخاذ القرارين نتيجة مخالفة انعدام النظافة تأتي في مقدمة املخالفات املسجلة بنسبة التعقيم و 

 . باملائة
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ماليير دينار من املواد بسبب  7من جهة أخرى، أكد مدير النوعية واالستهالك بوزارة التجارة سامي قلي حجز أكثر من 

 . أشهر األولى من العام الجاري  9انعدام الفوترة أو نهاية الصالحية خالل الـ 

ألف مخالفة  170ألف تدخل أفرزت عن تحرير أكثر من  391مليونا و –حسب ذات املسؤول  –ونفذ أعوان الرقابة 

 .غلق إداري 12400ألف متابعة قضائية واقتراح  161و

أشهر األولى من العام  10زت خالل الـوبالنسبة للتحاليل املقارنة ملادة القهوة، أشار قلي إلى أن مصالح وزارة التجارة حج

 .منها غير مطابقة للمواصفات 16عينة، أظهرت نتائج التحاليل أن  153طنا من هذه املادة واقتطعت  40الجاري 

 619أجريت على مستوى الوحدات اإلنتاجية الكبرى لهذه املادة و 94عملية مراقبة منها  713وقد نفذت ذات املصالح 

 .متابعة قضائية 22التجزئة أسفرت عن لدى تجار الجملة و 

وأشار ممثل وزارة التجارة في هذا املقام باملجهودات التي تقوم بها جمعية حماية املستهلك، مؤكدا تعاون الوزارة وتحمل 

 املسؤولية الكاملة تجاه املخالفين

وستخضع األدوية  2019إجباريا في سيصبح  code barre ”الكود بار“وأكد مدير النوعية واالستهالك بوزارة التجارة أن 

 .في البداية لهذا اإلجراء قصد التعريف بسيرورة املنتوج واحترام املواصفات العاملية املطلوبة في عمليات التصدير

غير إجباري في الوقت الحالي، إذ يتم االكتفاء باملعلومات التي يتضمنها الوسم حول ” الكود بار“وأبرز ضيف األولى أن 

عن وضع املنتوج حيز االستهالك ورقم الحصة، منبها لضرورة تحيين املرسوم املتعلق باإلعالم في شقه املتعلق املسؤول 

 .بحجم الكتابة على املنتوج

 

 

 

 

 

 يقظة إعالمية
 نادي املخاطر يحذر ومدير "أوبال" يتبّرأ

 )الشروق أونالين( !أنابيب متفّجرة 7بالعاصمة ينام فوق ” الصابالت“منتزه 

تقرير حديث أعده مجموعة من الخبراء عن املخاطر التي تهدد منتزه الصابالت بالعاصمة عن وجود سبعة أنابيب  كشف

متفجرة، تمر تحت املنتزه، وتشكل خطرا كبيرا على مرتاديه، باعتبارها قنابل موقوتة، وحذر التقرير من عواقب انفجار 

ها، داعيا السلطات الوصية إلى ضرورة التحرك العاجل لتغيير أي أنبوب، من شأنه أن يتسبب في كارثة ال تحمد عقبا

 ..مسار هذه األنابيب

، وجود سبعة أنابيب متفجرة ”الشروق اليومي“وأكد الخبراء الذين أعدوا هذا التقرير في تصريح حصري إلى جريدة 

لنقل الغاز والبترول والبنزين واملازوت وغازات أخرى سريعة االلتهاب، تمر تحت منتزه الصابالت وتربط بين ميناء الجزائر 

كاشفين أنهم حذروا في وقت سابق من تشييد منتزه الصابالت الذي واملركب الطاقوي بمنطقة سيدي رزين ببراقي، 

يستقطب آالف العائالت فوق هذه األنابيب املتفجرة، خاصة مع كثرة وعشوائية أشغال الحفر التي صحبت تهيئة املنتزه، 

األنبوب الذي  وأضاف الخبراء الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم أن انفجار هذه األنابيب وارد في أي لحظة على غرار 

انفجر مؤخرا ببراقي، غير أن عواقب االنفجار تكون حسبهم كارثية بحكم التوافد الكبير للمواطنين على هذا املنتزه الذي 
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 .تحول إلى متنفس حقيقي في العاصمة في ظل نقص مرافق التنزه

خة منه، الخطر الكبير الذي نس ”الشروق“ويكشف مخطط مرور األنابيب املتفجرة تحت منتزه الصابالت، الذي تحوز 

تشكله على املواطنين في منطقة تعرف حركية كبيرة للسائحين والعائالت، خاصة في املناسبات واملواسم، حيث أكد 

 ..أحد الخبراء أن انفجار أحد هذه األنابيب قد ينسف منتزه الصابالت بأكمله

 

 


