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 االفتتاحية
 )واج( الهجرة غير الشرعيةتكوين الشباب في املقاوالتية وسيلة "فعالة" ملحاربة 

غير الشرعية, أبو بكري تيديان ديالو أن تكوين شباب افريقيا في   أكد ممثل املنظمة السينغالية ملحاربة الهجرة

التي ما فتئت تتوسع في   املقاوالتية من شأنه ان يشكل وسيلة "فعالة" ملحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية  مجال

 السنوات األخيرة.

الدولية للمنظمات غير الحكومية   ديالو خالل تدخله في اليوم الثاني من أشغال الدورة الثانية للندوة وأكد السيد

االجتماعي التابع لألمم املتحدة املنعقدة بمركز الدولي للمؤتمرات عبد   املجلس االقتصادي و  االفريقية االعضاء في

ة هذه وسيلة فعالة ملكافح  ال املقاوالتية من شأنه أن يشكلرحال بالجزائر العاصمة ان تكوين الشباب في مج  اللطيف

 إفريقيا.  "اآلفة" التي تمس على وجه الخصوص فئة الشباب في

يفا تعانيه بالده من ظاهرة الهجرة مض  و ذكر السيد ديالو وهو مهندس في اإلعالم اآللي و مستشار في تشغيل الشباب, بما

للوصول ألوروبا مرورا باملغرب ال يزال في ارتفاع متسببا في  2006  منذ سنةان عدد األشخاص الذي عبروا الحدود 

 على مستوى قطاع الصيد البحري "االستراتيجي" الذي فقد معظم اليد العاملة به.  خسائر كبيرة

يتهم إما بألوروبا انتهى األمر بغال  وأضاف في ذات السياق أن الشباب السنغاليين الذين خاطروا بحياتهم بغية الهجرة

 فقدوا حياتهم أثناء عبور املتوسط.  بالترحيل إلى خارج الحدود األوروبية أو

ج العديد من املشاكل املتعلقة باالندما  و تابع السيد ديالو يقول ان "من حالفهم الحظ بالوصول ألوروبا يواجهون كذلك

عالم   دني االفريقي للتركيز اكرر على إدماج الشباب فياألطراف الفاعلة في املجتمع امل  و غياب الحماية االجتماعية", داعيا

 الشغل.

ان املرتبطة بظروف معيشة السك  و أعرب نفس املتدخل عن ثقته في قدرات الشباب و إمكانياته بالرغم من الصعوبات

ت يال "مرشحين محتملين" للهجرة غير الشرعية, للحصول على تمو   شاب سنيغالي كانوا 45موضحا أنه دعم شخصيا 

 إفريقي( إلطالق نشاطات جديدة محلية مع فرص مضمونة للشغل.  مليون فرنك 10)

لجمعية االفريقي للمجتمع املدني بالشراكة مع ا  و ثمن السيد ديالو انعقاد الطبعة الثانية لهذه الندوة التي نظمها البرملان

ي خريج  ة, مشيرا إلى أن الشباب االفريقي السيمانوفمبر بالجزائر العاصم 21إلى  19  الوطنية للتبادل بين الشباب من

 إبداعهم و ابتكارهم.  الجامعات يحتاجون إلى إجراءات مرافقة و دورات تكوينية إضافية لتحفيز روح

أراضيه, أكد السيد ديالو أن "الهجرة ال يمكن   و بعد ان اعترف بأن البطالة و الفقر ألزمتا الشباب االفريقي على مغادرة

شباب بلدانهم ب  الكفاءات االفريقية املقيمة بالخارج السيما في البلدان الغربية إلى االهتمام  ها حال مرضيا", داعيااعتبار 

 األصلية من اجل دعم مشاريع االدماج و الحد من الفقر.

 

 إجراءات جديدة تدخل حيز الخدمة قريبا

 )الشروق أونالين( منع الشاحنات التي تنقل حموالت زائدة من دخول الطريق السيار 

ام األي ارة عن إجراءات جديدة سيتم العمل بها فيملؤسسة الجزائرية للطرقات السي كشف محمد خالدي، األمين العام

 .االهتراء املقبلة تهدف إلى حماية الطرقات السريعة الجديدة بالجزائر من

الفترة من أجل مواجهة الحموالت  وبحسب تصريحات خالدي لإلذاعة الوطنية، فإن اإلجراءات يتم استكمالها في هذه

 وسيشرع في تطبيقها األيام املقبلة، ويتعلق األمر بمراقبة وزن الشاحنات وكل رةالزائدة وتأثيراتها على جودة الطرق السيا
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دما سيتأكد عن“تربط الطريق السيار وقال  املركبات التي تحمل أوزانا محددة وستتم العملية على مستوى املحوالت التي

 .”ستمنع من دخول الطريق السريع أن الشاحنات تنقل حموالت زائدة

يتوافق والدراسات التي تم  ن الحموالت الزائدة ومعدل استعمال الطرقات من طرف السائقين ال وأوضح خالدي أ

الدراسات توقعت مرور حموالت بوزن إجمالي يعادل “السيارة، مشيرا إلى أن  إنجازها قبل البدء في مشاريع إنجاز الطرق 

حجم ما تتحمله الطرقات السيارة إلى  ة التي رفعتطنا على الطرق السيارة غير أن الواقع يشير إلى الحموالت الزائد 13

سريعا للطرقات، ال سيما الضغط الذي تمارسه الشاحنات لدى توقفها  طنا وهو ما يمثل الضعف ويسبب اهتراء 25

 .”ظهور االهتراءات معينة في بعض األمكنة كالحواجز ومحطات التوقف واالستراحة وهو ما يسرع من لفترات

هي بصدد اإلنجاز منها الطريق  مداخل مباشرة إلى املوانئ البحرية 8اف ضيف األولى أن هناك وعلى صعيد آخر أض

الطريق السيار احنيف، وكذلك ميناء سكيكدة إلى الطريق السيار عل  الرابط بين جنجن سطيف، وطريق بجاية إلى

 الذي سيدخل قريبا في الخدمة ستغانمكلم الذي دخل حيز الخدمة، باإلضافة إلى الطريق الرابط بين ميناء م 31مسافة 

باملائة، وميناء الغزوات  70السيار الذي تناهز نسبة األشغال به  كلم، وكذا طريق ميناء وهران بالطريق 60على طول 

 .السيار وكذلك طريق الرابط بين ميناء سكيكدة بالطريق السيار مع الطريق

والتي تهدف إلى ربط املوانئ واملدن الكبرى  دعم الحركة االقتصاديةهذه الروابط تدخل في مجال “وأشار املتحدث إلى أن 

 فك العزلة عن التجمعات السكانية املعزولة بعد مرور مشاريع الطرق السيارة غرب فضال عن-بالطريق السيار شرق 

 .”عليها

 6محطة حيز الخدمة و 29محطة منها  43وعن أماكن الراحة التي تم إنجازها على طول الطريق السيار قال إنها بلغت 

 محطة صيانة على 22سيتم الشروع في إنجازها في األيام املقبلة، باإلضافة إلى  8أخريات في إطار اإلنجاز باإلضافة إلى 

 . خدماتها عن قريب طول الطريق السيار شرق غرب تشهد في غالبيتها وتيرة إنجاز جيدة وستقدم

كلم دخلت حيز الخدمة  1278منها  ة التي سيتم إنجازها في الجزائر،كلم من الطرقات السيار  5500وتحص ي املؤسسة 

، أما الروابط التي هي حيز الخدمة يصل ”كلم 1400األيام املقبلة إلى  الرقم سيرتفع في“بحسب خالدي الذي أكد أن 

 .كلم التي تنجز اآلن بوالية الطارف 84كلم إضافة  746إلى  طولها

 

 يوما من حركة التغيير في السلك 60ينعقد األسبوع القادم بعد 

 )واج( للتفكيك في اجتماع الحكومة والوالة” قنابل“ 6

ن للقاء املنتدبي املحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي والة الجمهورية والوالة استدعى وزير الداخلية والجماعات

ق التحضير اقتصاديا واجتماعيا للسنة وذلك في سيا سيجمع الحكومة بالوالة، يومي األربعاء والخميس القادمين،

 .لقادما ستعرف استحقاقا هاما يتعلق باالنتخابات الرئاسية املزمع تنظيمها شهر أفريل القادمة، هذه السنة التي

الجماعات املحلية، بداية من الحركة التي  بعد شهرين من إنهاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلعادة هيكلة

مديري  واليات منتدبة، والتي أعقبتها حركة وسط 7والية و 18املاض ي، والتي شملت  لوالة شهر سبتمبر عرفها سلك ا

الجمهورية في اجتماع يفترض أن يشرف على انطالق  التنظيم وبعدها رؤساء الدوائر، يعتزم الجهاز التنفيذي لقاء والة

وأخرى  ملفات جوهرية 6أويحيى، وحسب مصادر حكومية، فإن جدول أعمال اللقاء يتضمن  أشغاله الوزير األول أحمد

باملشروع الوطني للسكن وبرامج املشاريع العمومية  فرعية وعمليات تقييم للمشاريع العمومية الكبرى، ويتعلق األمر 

 .لياملح تنمية على املستوى واملنشآت القاعدية، إلى جانب عمليات تقييم معدالت ال املتعلقة بالبنى التحتية

عشر سنوات، يعتبر بمثابة جلسة  الوالة والذي أصبح تقليدا ضمن العمل الحكومي منذ أزيد من –لقاء الحكومة 

 هذه لم تنعكس على امللفات التي تطرح ضمنه، والتي تكاد ال تتغير في كل مرة للتقييم واملراجعة، إال أن عمليات التقييم
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 .يندمل رغم العالجات املقترحة في كل مرةوكأن الجرح يرفض أن 

باإلجماع، يعبد طريق هذه امللفات التي تقطع  ويبدو أن البيروقراطية وثقل تحرك اإلدارة الذي يعد محط انتقاد حكومي

مال األع الصنوبر في كل مرة، وتدرج ضمن جدول أعمال اللقاء، وكالعادة وحسب جدول  آالف الكيلومترات لتحط بنادي

وسيكون طبعا الوالة باملرصاد للرد على عروض  وزراء الحكومة املعنيون باالجتماع عروضا حول برامج عملهم،سيقدم 

لتنظيمي ا الحكومي عبر مسح شامل ملعوقات التسيير واملطالبة كالعادة بمراجعة اإلطار  الوزراء، للتخفيف من الضغط

ألن الوالة يعتقدون أن مشاكلهم تكمن فيما ذكر  حلية، ذلكودعم صالحيات الوالة واملطالبة بقانون خاص بالجباية امل

ر دو  اللقاء مطلب تكييف قانوني البلدية والوالية مع مفهوم املرفق العام، وتعزيز  من ملفات، كما لن يغيب عن

شكلت مضمون توصيات آخر لقاء جمع  الجماعات املحلية في مرافقة االستثمار، على اعتبار أن كل هذه املواضيع

 .التجسيد ألسباب قد يكشف عنها وزير الداخلية األربعاء القادم الوالة، إال أنها ضلت طريقها نحو  –حكومة ال

العالقة املباشرة باملواطن وتحسين  أن اللقاء سيخصص الحيز األكبر منه للقطاعات ذات” الشروق“وأكدت مصادر 

 ال العمومية، كما ستكون ملفات التعليم واالستثمار واملياه والنقل واألشغ ظروف عيشه، يتقدمها ملف السكن والصحة

 .الجارية والعمل والبيئة حاضرة، ومعلوم أن كل هذه امللفات صنعت الحدث خالل السنة

الدين بدوي، بوالة الجمهورية الجدد مطلع  لقاء األربعاء القادم يأتي في أعقاب لقاء كان قد جمع وزير الداخلية نور 

أن الش الذي وجه خالله بدوي إنذارا صريحا للوالة و حذرهم من التقاعس في تسيير  اللقاء شهر أكتوبر املاض ي، وهو 

 التي أجراها الرئيس بوتفليقة مؤخًرا، على سلك العام املحلي ودعاهم للتكفل بانشغاالت املواطن، على اعتبار أن الحركة

 .وحاسمة في مسار البالد الوالة جاءت في فترة مفصلية

وأكد  ،”الوعي بما ينتظركم في امليدان عليكم جميًعا أن تكونوا على أعلى درجة من“ن بدوي يومها أيضا وقال نور الدي

تصادية اق ميزانية الدولة، قد ولى وإن ما ننتظره منكم هو املبادرة بخلق نشاطات أن عهد االعتماد الكلي على مخصصات

 .”فعلية تتناسب ومكنونات والياتكم وخصوصياتها

التي كان من بينها آخر اجتماع جمع  األخير جاء منسجما إلى حد بعيد مع العديد من خطابات اللقاءات خطاب بدوي 

 املالك سالل، والذي أكد خالله على ضرورة أن تكون الجماعات املحلية قوة الحكومة بالوالة في عهد الوزير األول عبد

ذات مردودية عالية، إال أن العديد  مشاريع استثمارية اقتراح في مجال التنمية املحلية من خالل تقديم تصورات حول 

السابقة بقيت مجرد توصيات وبقيت دار لقمان على حالها، فملف إصالح  من التوصيات التي خرجت بها اللقاءات

ب اقائما بذاته من قبل الشباب أصح املحلية مازال يراوح مكانه، وتشجيع املقاوالتية ومرافقتها مازالت مطلبا الجباية

 االجتماعي في العديد من األحيان، وغيرها من امللفات التي مازالت تنتظر، فهل املشاريع، والسكن مازال يغذي الحراك

 .نوفمبر أن يجد وصفات سحرية لعالج الداء 29و 28بإمكان لقاء 

 

 :"مسؤول اإلعالم بوزارة التكوين والتعليم املهنيين لـ "الشروق

  ”فتح مناصب جديدة في امليكانيك وتكوين الجزائريين بمصنع سراويل الجينز“

 

 ة سبتمبر مقارنة مع السنة املاض يألف مسجل لدور  70زيادة 

 كم عدد املسجلين الجدد لدورة التكوين املنهي هذه السنة؟

ألف منصب تكوين جديد، أي  290لدورة سبتمبر املاض ي تسجيل أزيد من  أحصت وزارة التكوين والتعليم املهنيين،

بالتكوين واكتساب مهنة  ألف مسجل مقارنة مع السنة املاضية، ويرجع ذلك إلى اهتمام شريحة الشباب 70بزيادة 

 .مشاريعهم تمكنهم إما من الحصول على منصب عمل أو تجسيد
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تخصصا جديدا تصب في مهن  60تخصص بدخول سبتمبر املاض ي، مع إضافة  440وأهم ما ميز هذه الدورة، برمجة 

 .باقتصاد بديل للمحروقات القطاعات التي حددتها الدولة كأولوية للنهوض

مؤسسة تكوينية، حيث  1295فيها  ن عبر شبكة وطنية للتكوين والتعليم املهنيين التي سيكون وسيتم تكوين املسجلي

 املعهد أو عن طريق التمهين، وسط بيئة حقيقية للعمل، وهو ما يعطي أهمية يكون التكوين إما إقاميا داخل املركز أو 

شراكة حقيقية بين وزارة  يعكسألف منصب تمهين، األمر الذي  120كبيرة للتخصص، حيث تم تخصيص أزيد من 

 .فتح أبوابه الستقبال هذا العدد الهائل من املمتهنين التكوين والتعليم املهنيين والقطاع االقتصادي الذي

 ما هي مشاريع الشراكة القائمة بين وزارة التكوين املنهي واملؤسسات االقتصادية؟

قتصادي كتخصص التكوين في مهن البالستيك بالتعاون مع القطاع اال قامت الوزارة بتجسيد عدة مشاريع بالشراكة

ي مهن حاليا يكّون عشرات املتربصين ف املقاولين والصناعيين للمتيجة، كما أنه تم إنشاء املركز ببني مراد وهو  مع نادي

 .البالستيك

اجها صصات التي يحتفي مختلف التخ وفي هذا اإلطار، أنجزت وزارة التكوين والتعليم املهنيين مشاريع أخرى ناجحة،

 تستوجب استيراد يد عاملة أجنبية، وعلى سبيل املثال مركز االمتياز في االقتصاد الوطني بقوة وكانت في وقت مض ى

البناء واألشغال العمومية مع مجمع  الكهرباء والطاقة بالرويبة مع مؤسسة شنايدر الفرنسية، مركز االمتياز في مهن

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال مع اتصاالت الجزائر إلى جانب مركز االمتياز  متياز فيكوسيدار، أضف إلى ذلك مركز اال 

 .الفالحة مع وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  في

 ما هو جديدكم للمرحلة املقبلة في مجال التكوين؟

لتكوين مع احتياجات سوق العمل، أخرى وبعضها قيد اإلنشاء تالئم ا تسعى الوزارة إلى استحداث مؤسسات امتياز 

في  والنسيج، ومركز االمتياز  االمتياز في النسيج مع مركب تايال بوالية غليزان إلنتاج سراويل الجينز  مركز  على غرار 

بوعريريج، إلى جانب معاهد وطنية متخصصة حسب النشاط االقتصادي  اإللكترونيك بواليتي سيدي بلعباس وبرج

انيكية باإلنشاءات امليك عية، فمثال بوالية قسنطينة يتم االهتمام بالتخصصات املتعلقةلألحواض الصنا الرئيس ي

 .والصناعية واملحركات

 دعا الحكومة إلى وضع خطة لإلصالح اإلقتصادي

 )الشروق أونالين( 2019تقرير دولي يحذر الجزائر من أزمة اقتصادية في 

ر مركز 
ّ
واجه أزمة اقتصاديةللدراسات في تقرير اإلثني” غروب إنترناشونال كرايزس“حذ

ُ
حلول  مع ن، من أّن الجزائر قد ت

 .، إصالحات اقتصادّية فورّية2014 في حال لم ُيجر هذا البلد، الذي تراجعت موارده النفطية منذ 2019

ه 
ّ
ي2019فإّن أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب الجزائر مع حلول سنة  (…) في غياب إصالحات“وجاء في التقرير أن

ّ
 ، لتغذ

 .”ر املحيط باالنتخابات الرئاسية القادمةالتوت

السلطات الجزائرية تعترف بأّن النموذج االقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة “وبحسب التقرير، فإّن 

 .”في تصحيحه

 قتهاالحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة اإلجراءات التي طبّ “ وعّبر مركز الدراسات عن األسف ألّن 

ي التضخم لتقليص النفقات في امليزانية، التي لن ترى نتائجها فوًرا، وسياسة مصرفية
ّ
 .”تغذ

 اللجوء إلى االستدانة من الخارج، واالستدانة من البنك املركزي بطبع العملة عدم 2017وكانت الجزائر قّررت في نهاية 

م لخبراء باًباسنوات، وهو ما اعتبره ا 5لسّد العجز في امليزانية على مدى 
ّ
 .مفتوحا لزيادة التضخ

 زمةتفادًيا أل ” وضع خارطة طريق لإلصالح االقتصادي“الحكومة الجزائرّية إلى  ودعا مركز الدراسات الذي مقّره بروكسل

 .”املالية العمومية تحسين الشفافية فيما يخّص “جديدة. وبحسب املركز، فإّن الحّل يكمن في 
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الفاعلين االقتصاديين واملجتمع املدني حول التحّديات التي تواجهها  فتح حوار موّسع مع“كذلك، يجب على الحكومة 

ان يبلغون أقل من %70ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أّن  الجزائر 
ّ
 .وفق ما جاء في التقرير” سنة 30 من السك

ّية االقتصاد الجزائري املرهون بأسعار النفط ضعيفة. كما يعتمد مردود سنة من حكم بوتفليقة، ما زالت 20وبعد 

 .امليزانية العامة كثيًرا على السلع املستوردة وسياسة دعم تقضم كّل سنة مبالغ ضخمة من البلد

، التي نّصت كما العام املاض ي على 2019على ميزانية الدولة لسنة  وصادق مجلس النّواب الجزائري يوم الخميس

وأهّمها الوقود والحبوب  من النفقات لتمويل اإلعانات االجتماعية، ودعم السلع الواسعة االستهالك %20 حو تخصيص ن

 .والسكر والزيت والحليب

 )الخبر أونالين(مليار دوالر 75طاقة: مخطط استثماري بقيمة 

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الثالثاء بالجزائر عن وضع مخطط استثماري في القطاع الطاقوي بقيمة 

 طاع ورفع املداخيل بالعملة الصعبة.من أجل تطوير الق 2022-2018مليار دوالر وذلك خالل الفترة  75

وخالل الندوة التي نشطها مناصفة مع املحافظ األوروبي املكلف بالنشاط من أجل املناخ والطاقة ميغيل أياس كانت، 

االجتماع الثالث السنوي للحوار السياس ي رفيع املستوى حول الطاقة بين الجزائر واالتحاد األوربي، أوضح   في ختام

مليار دوالر لالستثمار في  56مليار دوالر املرصود لالستثمارات الطاقوية مبلغ  75  سيتم تخصيص من ضمنالوزير أنه 

 املتعاملين األوروبيين في قطاع الطاقة -ذكر بمؤهالت البالد في املجال الطاقوي -قطاع املحروقات. ودعا قيطوني الذي 

  لبترولي والغازي.في الجزائر في االستكشاف واإلنتاج ا  لالستثمار بقوة

وأكد أن الهدف من الشراكة مع االتحاد األوروبي يكمن في تشجيع املستثمرين األوروبيين في قطاعات الغاز الطبيعي 

والطاقات املتجددة والفاعلية الطاقوية. وفي هذا الصدد، أشار أن الجزائر بصفتها ثالث ممون لالتحاد األوروبي بعد 

ضمن الشركاء األساسين لالتحاد األوروبي. وذكر أيضا أن الجزائر تستفيد من امتيازات  روسيا والنرويج تسعى للبقاء

 كبيرة ما يسمح لها بتعزيز تعاونها مع االتحاد األوروبي.

مليار  22.000مليار برميل بترول واحتياطات الطاقة غير التقليدية واملقدرة بـ  6ذكر احتياط   االمتيازات  ومن بين هذه

ز. وفيما يخص الطاقات املتجددة والفاعلية الطاقوية، قال الوزير أن البرنامج املخصص من طرف الحكومة من الغا 3م

يحفز اهتمام الطرف األوروبي. وفي هذا السياق، أشار أن الحكومة تعمل على وضع اإلمكانيات الالزمة إلشراك الشركاء 

   زات وتبادل الخبرات.األوروبيين في تنفيذ هذا البرنامج خصوصا في إنجاز التجهي

فضال عن مصداقية   وحسب قيطوني، فإن االستقرار الذي تنعم به الجزائر والظروف الخاصة التي تمنحها بالدنا

الجزائر من شأنهما استقطاب املزيد من االستثمارات الخارجية خاصة في مجال التنقيب عن البترول والغاز وأيضا في 

قات املتجددة. وفيما يتعلق بمراجعة قانون املحروقات، أكد الوزير أن هذه اإلجراء والغاز والطا  قطاع البتروكيماء

يهدف لجعل االستثمار أكرر جاذبية للشركاء األجانب وأيضا لتحسين مناخ األعمال واملحافظة على مداخيل العملة 

ح دى البعيد من خالل شراكة رابوكشف إن الهدف يكمن في الوصول إلى األمن الطاقوي للبلد على امل  الصعبة للجزائر.

 رابح مع أكبر املجمعات البترولية والغازية.-

للتذكير فإن االجتماع السنوي رفيع املستوى بين الجزائر واالتحاد األوروبي في القطاع الطاقوي الذي ترأسه الثالثاء في 

األوروبي والجزائر في املجال  الجزائر كل من قيطوني وأياس كانت في إطار الشراكة اإلستراتيجية بين االتحاد

وتغطي هذه الشراكة مجمل امللفات ذات االهتمام املشترك كاملحروقات والطاقات املتجددة والفاعلية   الطاقوي.

الطاقوية وإصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي واإلدماج التدريجي ألسواق الطاقة وتطوير البنى التحتية ذات االهتمام 

 كنولوجيا والتنمية املحلية.املشترك وتحويل الت
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)سبق برس(أويحيى يدشن يوم اإلثنين مركب الفوسفات جنوب تبسة  

 أويحيى، بزيارة عمل إلى والية تبسة من أجل تدشين مشروع مناجم الفوسفات يقوم يوم اإلثنين، الوزير األول، أحمد

 .مصدر محلي من” سبق برس“حدبة التابعة لبلدية بئر العاتر حسب إفادة تلتقها ببالد ال

يتقدمهم وزير الصناعة واملناجم، يوسف يوسفي، وبحضور وفد صيني رفيع  وينتظر أن يرافق الوزير األول، وفد حكومي

 .مليون طن 500الية بـ اإلجم طاقته  مليار دوالر، وتقدر 1.2الذي بلغت قيمتة  من أجل إطالق املشروع املستوى 

منال )لألسمدة( وشركتين صينيتين، وهما -شركة سوناطراك وأسميدال  وسيتم انجاز هذا املشروع بالشراكة بين

 .49/51و)وانغفو( وفق قاعدة  ()سيتيك

 

 

 ”بيجو الجزائر”تحسبا إلطالق مصنع 

 )املساء( تخصيص قطع أرضية ملؤسسات املناولة بطافراوي 

تهيئة منطقة النشاطات الجديدة  والي وهران السيد مولود شريفي، أول أمس، خالل إشرافه على تدشين مشروع أعلن

 ، تتوفر حاليا على جميع الضروريات”بيجو الجزائر”تضان مصنع اختيارها الح بطافراوي، أن القطعة األرضية التي تم

ص ملؤسسات م وشركات املناولة في وقت سيت والتهيئة، مضيفا أن قطعا أرضية مجاورة تقع بنفس املنطقة، ستخصَّ

 .منصب شغل 6000وحدات ومصانع، سيتم بموجبها توفير  توزيع قطع أرضية استثمارية على خواص إلنشاء

عد أهم  وهران مولود شريفي، أول أمس، على تدشين مشروعأشرف والي 
ُ
تهيئة منطقة النشاطات بطافراوي التي ت

 .الصناعية املوزعة عبر تراب الوالية منطقة صناعية تضاف للمناطق

هكتارا بعد تحويله من  120إنجازه فوق على مساحة  املنتظر ” بيجو الجزائر”وأكد الوالي أن املنطقة تجاور مصنع 

مة في للمساه الكرمة. وسيتم، باملقابل، توفير عقارات لصالح إنجاز مصانع وشركات مناولة ة الحامول ببلديةمنطق

رة. مناولة خاصة بالسيارات، ستكون بجوار املصنع مباش املشروع بالنظر إلى استراتيجية الجزائر املتعلقة بإنشاء صناعة

 .اطات طافراوي لالستثمار الخاص بمنطقة النش كما سيتم فتح املجال

شاب، خاصة من أبناء البلدية  6000شغل ألكرر من  وأكد الوالي أن منطقة النشاطات طافراوي ُينتظر أن توفر مناصب

املستثمرين  الوالي أن تسهيالت كثيرة ُمنحت من طرف الدولة ألصحاب املشاريع من والقرى املجاورة لها. وأضاف

 .اريعهم على أرض الواقعالخواص، الذين يبقون ملتزمين بتجسيد مش

مشروعا استثماريا، وهي مشاريع  120تراخيص إلنجاز  وأعلن والي وهران أن مصالحه املختصة وافقت، مؤخرا، على منح

ملناطق با على ضرورة الحرص على انطالق املستثمرين الذين تحصلوا على قطع أرضية متعددة التخصصات. كما شدد

في العملية؛ بما يدفع عجلة اإلنتاج، ويسمح  الصناعية أو مناطق النشاطات، في تجسيد مشاريعهم مباشرة واإلسراع

 واملتخصصة. وستمس عمليات التهيئة شبكة التطهير ومد قنوات مياه الشرب والصرف بإدماج اليد العاملة املحلية

مستثمرا في  87املبرمجة داخل املنطقة  مليون دج. وسيستفيد من القطع األرضية 120الصحي وشق الطرقات بمبلغ 

البالستيك والنسيج إلى جانب بعض النشاطات التحويلية. كما تم تخصيص  عدة نشاطات؛ كالحديد والصلب ورسكلة

و الوكالة الوطنية للتأمين ” أونساج” تشغيل الشبابأرضية لشباب مستفيدين من دعم الدولة في إطار وكالتي دعم  قطع

سنوات قليلة، من تطوير مشاريعهم، وأصبحوا بحاجة إلى مساحات إضافية.  ، الذين تمكنوا خالل”كناك”عن البطالة 

جهته، أعلن مدير الصناعة بوالية وهران السيد عبد  من .قطع أرضية لصالحهم 7على هذا املناول توزيع  وسيتم

تحضير  منطقة صناعية ومنطقة نشاطات جديدة، تم 13وهران ستستفيد الحقا من إنشاء  خلدون، أن والية الرحمان

 كانت املنطقة الصناعية حاس ي عامر استفادت من بطاقاتها التقنية في انتظار األغلفة املالية املخصصة لها، في وقت
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عد أقدم مليون دج 630غالف مالي قدره 
ُ
ريبا. ق منطقة صناعية بوالية وهران، وستبدأ األشغال لصالح تهيئتها، والتي ت

تهيئة شاملة بمساهمة املستثمرين الخواص  كما أوضح املدير أن منطقة النشاطات السانيا ستعرف هي األخرى، أشغال

صص لها غالف مالي قدره  باملنطقة في انتظار انطالق أشغال
ُ
ليار م 500تهيئة وعصرنة املنطقة الصناعية بطيوة، التي خ

 .منتشرة عبر والية وهران منطقة صناعية ومنطقة نشاطات 17سنتيم، على أن تشمل عمليات التهيئة 

 

 

 بالتعاون مع الغرفة الفالحية لوالية املسيلة

 )الشروق أونالين( الصالون الدولي للفالحة الصحراوية والسهوب شهر فيفري املقبل

 الحادي عشر للصالون الدولي للفالحة الصحراوية والسهوب، في الفترة املمتدة إيفنتس، الطبعة ”BMA“ تنظم وكالة

بالتعاون مع الغرفة الفالحية واملصالح  ، بمدرسة الفندقة بمدينة بوسعادة، والية مسيلة،2019فيفري  15الى  13ن مابي

 .الفالحية للوالية

، ، اإلثنين، على نسخة منه”أونالين الشروق“وستتمحور فعاليات الصالون، حسب بيان للجهة املنظمة، تحصل موقع 

 الفالحية الحديثة، املتخصصة في مجال الزراعة، والضخ والري، والعتاد املعداتعلى ثالثة محاور رئيسية، وهي عرض 

دة وكذلك وجديد الحبوب والشجيرات واألسم املتعلق بالبيوت البالستيكية، والعتاد املتعلق بتربية الحيوانات واملاشية،

 .املبيدات

 والسهوب شهر فيفري املقبل، هو  صحراويةوبخصوص املحور الثاني الذي سيعتمد عليه الصالون الدولي للفالحة ال

لباحثين ومختصين من مختلف املعاهد والجامعات الوطنية والدولية،  مجموعة من الندوات واملحاضرات واملداخالت

يتم  املنطقة، حيث خاللها إلى خصوصيات الفالحة الصحراوية والسهبيةن وتربية الحيوانات في هذه سيتطرقون من

 .الزوار والشركاء ارب بين مختلف العارضين واملهتمين منتبادل اآلراء والتج

مسابقة األكالت التقليدية، وجائزة  كما سيتخلل الصالون حسب ذات البيان، برنامجا للنشاطات الترفيهية، يضم

تخصيص فضاءات ملختلف املعاهد واملؤسسات املعنية بالتأهيل واإلرشاد  أحسن مستثمرة فالحية في املنطقة، مع

 .حيالفال

كونها تمثل قطبا فالحيا بامتياز  -حسب املنظمين-الجدير بالذكر، أن اختيار مدينة بوسعادة لتنظيم الصالون 

 بوسعادة ثالث واليات فالحية واعدة، وهي املسيلة، بسكرة والجلفة وهي بمستثمراتها الفالحية، حيث تتوسط مدينة

 .ةالوطنية بمختلف املنتجات الفالحي تساهم في تمويل األسواقالواليات املعّول عليها للنهوض بالقطاع الفالحي، و 
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 )واج( وة إلى تفعيل شراكة حقيقية بين البلدينالجزائر/قطر: دع

فيصل بن قاسم آل ثاني، يوم االثنين بالجزائر العاصمة إلى التعجيل   دعا رئيس رابطة رجال األعمال القطريين، الشيخ

بتفعيل شراكة حقيقية بين الجزائر و قطر، مقترحا إنشاء شركتين مختلطتين جزائرية قطرية للنقل البحري والجوي، 

  ا جاء اليوم االثنين في بيان لوزارة التجارة.حسب م

و اغتنم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني فرصة استقباله من قبل وزير التجارة، سعيد جالب، بحضور عدد من 

سفير دولة قطر لدى الجزائر، حسن بن إبراهيم املالكية،   و بحضور   املستثمرين و رجال األعمال القطريين املرافقين له

زائرية قطرية ج  مجموعة من االقتراحات تعجل بتفعيل شراكة حقيقية بين البلدين بإنشاء شركتين مختلطتينلتقديم 

للنقل البحري والجوي، إضافة إلى قواعد لوجيستيكية باملعايير العاملية في عدة مدن جزائرية لتكون بوابة فعلية لرفع 

 خاللها باقي الدول اآلسيوية.  حجم الصادرات لقطر ومن

كما اقترح أيضا تقديم الدعم الكامل إلنجاز مصانع جزائرية على التراب القطري للمواد التي تعرف فائضا في اإلنتاج 

 املحلي وخاصة الغذائية منها.

وبدوره، أثنى السيد جالب على سرعة التفاعل والتجاوب من طرف األشقاء القطريين وأن هذه الزيارة رفقة هذا الوفد 

نية الحقيقية في تفعيل العالقات البينية بين البلدين وتمتين وتطوير الشراكات بين املتعاملين الهام تدل على ال

 االقتصاديين لكال البلدين.

لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد   كما أكد الوزير أن أبواب دائرته الوزارية مفتوحة على كل االقتراحات تجسيدا

 بيرة لإلستثمار خارج قطاع املحروقات ورفع حصص الصادرات وتنويعها.العزيز بوتفليقة، الذي يولي أهمية ك

يأتي هذا اللقاء تجسيدا التفاقيات الشراكة التي هي نتاج الدعوات التي قدمها السيد جالب للمستثمرين القطريين في 

 آخر زيارة عمل اقام بها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

 )واج( باملائة 98لجزائر الدولي تصل الى أشغال خط السكة الحديدية نحو مطار ا

يربط مطار الجزائر الدولي هواري بومدين بالشبكة الوطنية   بلغت نسبة تقدم اشغال خط السكة الحديدية الذي

 باملائة حسبما أكده يوم االثنين وزير االشغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن . 98للسكك الحديدية نحو 

دمت للوزير من طرف مسؤولي املشروع فان خط السكة الجديد يمتد من محطة باب الزوار و حسب الشروحات التي ق

عبر نفق منجز تحت املحول الجنوبي على الطريق السريع  1ر6  كلم منها 2ر8  الى مطار الجزائر الدولي على مسار بطول 

 البيضاء و بن عكنون.  الرابط بين الدار

حسبما أكده السيد الوزير خالل الندوة   تزامنا و افتتاح املطار الدولي الجديد و سيدخل هذا الخط الجديد حيز الخدمة

 التفقدية التي قادته الى موقع املشروع .  الصحفية التي نشطها على هامش زيارته

ودة تحت جاملياه و الكهرباء و الغاز املو   توزيع  وتابع الوزير يقول " رغم النسيج العمراني املكثف و املعقد و كذا شبكات

تجاوز كل هذه العراقيل بفضل التنسيق املحكم مع باقي القطاعات األخرى   االرض تمكن القائمون على املشروع من

 اليوم اشغال النفق تم االنتهاء منها بشكل كامل " .  املعنية .

اع بعة استثمارات قطلدراسة و متا  وبخصوص طاقة النقل املتوقعة لهذا الخط الجديد اوضح مسؤولو الوكالة الوطنية

تتراوح   حيث من املرتقب أن دقيقة 30برمجة انطالق القطارات كل   أنه سيتم  النقل بالسكك الحديدية )أنسريف(

 .ألف يوميا 20ألف و  18ما بين   طاقة نقل الركاب

دفع و و شبابيك ال بمكاتب ادارية  وقد دعمت املحطة بثالثة طوابق األول أرض ي و يتضمن ارصفة النقل و الثاني مجهز

 لذوي   تجارية و مطاعم لخدمة املسافرين و كذا مصاعد كهربائية  االستعالم أما الطابق الثالث فهو مزود بمحالت

 و فضاءات خضراء و مركز للشرطة حسب شروح مسؤولي املشروع.  االحتياجات الخاصة
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 بشركة االنجازات الفنية الكبرى )أنجوا(  يتعلق األمرمن القطاع العام و   يذكر أن الشركات التي أوكل لها املشروع كلها

آم" و شركة "رايل الكتريك" و شركة استيل لإلشارة و نظام االتصاالت و   و شركة أ"نفرا رايل" و شركة " أو في آس

 الدراسات "سيتي رايل".  مكتب

زال جارية و سيتم استالمه في سنة يذكر أن أشغال خط امليترو الذي يربط محطة الحراش بمطار الجزائر الدولي ما ت

2022. 

 

 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 

 

 تعاون وشراكة
 )واج( نوفمبر الجاري في برشلونة 22انعقاد املنتدى الوزاري السادس للغاز يوم 

بحضور وزير الطاقة السيد نوفمبر الجاري في برشلونة )اسبانيا(  22  سينعقد املنتدى الوزاري السادس للغاز يوم

 حسبما افاد به يوم االثنين بيان للوزارة.  مصطفى قيطوني,

ة للغاز, سيتطرق الوزراء للسياسات الطاقوي  و خالل هذا املنتدى املنظم من طرف املؤتمر الدولي للطاقة واالتحاد الدولي

 الشاملة.  حقيق التنميةالتكنولوجية التي تسمح للقطاع الغازي بت  السوق و التقنيات  و وضعية

الناجحة من اجل مستقبل   على بحث و مناقشة سياسات التحويل الطاقوي   و سيعكف املشاركون في هذا الحدث

 طاقوي مؤكد شامل و دائم يضيف ذات املصدر.

يا و الطاقوية و املناخية و التكنولوج  التبعية املشتركة للسياسات  كما سيتناول املشاركون العديد من القضايا مثل

 أساسيات السوق.  االبتكار الغازي فضال عن

ق االستثمارات للتجارة و تدف  باإلضافة إلى هذا سيتباحث الوزراء املشاركون في املنتدى السبل املرتبطة باآلليات الناجعة

عن    زايد فيها التموين يوم بعد يوم فضالمرحلة يت  املرتبط بهذه االسواق التي تعيش  املستقبلية في قطاع الغاز

 تنافسيتها املستمرة .

 .  و ستتمحور املناقشات أيضا حول دور الغاز في التطور املقاوم للتغيرات املناخية

املرتقبة بداية شهر ديسمبر القادم في   حول التغيرات املناخية لألمم املتحدة 24  عشية الندوةو ينظم هذا املنتدى 

 ولونيا(.كاتويس )ب

قاومة االبتكار في األنظمة الطاقوية امل  و في برنامج هذا املنتدى ثالثة دورات علنية ستكون مخصصة لدور التكنولوجيا و

 الغاز و تأمين االمدادات و تنويع التموين بالغاز.  لالنبعاث الضعيف الكربون و الطلب على

ع الغاز و طرق و وسائل تشجي  لدورة املخصصة للطلب علىالسيد مصطفى قيطوني في ا  وزير الطاقة  و سيكون تدخل

 .  االستثمار الضروري في البنى و التدفقات التجارية
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 )واج( األوروبي يجددان عزمهما لتطوير تعاونهما الطاقوي  الجزائر و االتحاد

جددت الجزائر و االتحاد االوروبي يوم الثالثاء بالجزائر استعدادهما لتطوير شراكتهما في املجال الطاقوي تشمل 

  االستثمار في الرروات األحفورية )املحروقات( و الطاقات املتجددة على حد سواء .

املفوض االوروبي املكلف بالعمل في مجالي   نشطها وزير الطاقة مصطفى قيطوني معو خالل ندوة صحفية مشتركة 

( لالجتماع السنوي للحوار السياس ي رفيع املستوي 3الدورة الثالثة ) املناخ و الطاقة ميغال آياس كانيت عقب أشغال

ارادتهما القوية لتعزيز التعاون و الشراكة الثنائية في  أعرب الطرفان عن الطاقة بين الجزائر و االتحاد االوروبيحول 

  . ضوئية ) الطاقة الشمسية(-الغاز الطبيعي املميع و صناعات الطاقة الكهرو  سيما في قطاع انتاج قطاع الغاز 

الجزائر و االتحاد االوروبي أوضح   ن بالغاز املوقعة بينو في رده على سؤال يتعلق بانقضاء آجال عقود التموي

 مؤكدا أن "العقود الغازية مع الشريك االسباني تم ابرامها".  قيطوني أن املفاوضات ما تزال مستمرة  السيد

للتفاوض حول العقود   وتابع السيد قيطوني يقول "ممثلو مجمع سوناطراك متواجدون حاليا في مدريد )اسبانيا(

 تبقية ".امل

 في هذا الصدد ذكر الوزير بـ "جدية و التزام " الجزائر في تموين شركاءها بحاجياتهم من املحروقات .

الربط  السيد قيطوني أن تفعيل هذا  وبخصوص شبكات الربط الكهربائي بين الجزائر و الضفة الشمالية للمتوسط قال

رنسا و اسبانيا قبل التفكير في انشائه بين الجزائر و خصوصا بين ف  مرهون بوضع ربط بين الدول االوربية أوال

 األوروبية .  الدول 

 تونس.  ابرز الوزير ضرورة اقامة ربط كهربائي بين الشبكات مع املغرب و  في هذا الصدد

 طلالندماج في السوق األوربي لشبكات الرب  و اضف الوزير أن الجزائر سبق و أن رفعت طلب رسمي لدى املمثل األوروبي

 املنتجة من الطاقة الشمسية الى السوق األوروبي .  فائضها من الكهرباء  الكهربائي ما يسمح للجزائر بتصدير

طويلة   الصحفيين حول مراجعة العقود الغازية  من جانبه اكد املفوض األوروبي للطاقة وقضايا املناخ في رده على اسئلة

الطرفين تبقى   بي مستقبال , أن كميات الغاز املتفق عليها في عقود التموين بيناالتحاد االورو   االمد املبرمة بين الجزائر و

 " مستقرة".

بالغاز الطبيعي علما أن الجزائر تبقى   أن االنشغال األول لالتحاد األوروبي يكمن في التموين  و اضاف في هذا الصدد

 من حاجياتها الغازية .  باملائة 13  األوروبي حيث تلبي حاليا  من بين املمونين الرئيسين لالتحاد

 وحسبه " الجزائر شريك هام و فعال و لم نصادف اية مشاكل معه ".

السيد آياس كانيت أن هذا   قال  و بخصوص قانون املحروقات الجديد قيد التحضير من طرف الحكومة الجزائرية,

 . الجزائر و االتحاد األوروبي "ايجابي جدا" الحوار بينأن   النص من شأنه أن يعزز مناخ االعمال في الجزائر مؤكدا

http://www.aps.dz/ar/economie/62799-2018-11-19-12-10-24
http://www.aps.dz/ar/economie/62799-2018-11-19-12-10-24
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ان االمر ال يتعلق أبدا بالتوقف عن استيراده بل ببحث   و بخصوص الغاز الطبيعي املميع قال السيد آياس كانيت

 األوروبي يلتزم بكل عقوده املبرمة مع الجزائر في مجال الغاز الطبيعي.  امكانية اضافة الغاز الطبيعي مؤكدا أن الطرق 

و اضاف " الجزائر تحوز على امكانيات كبيرة في مجال انتاج الغاز الطبيعي و كذا الغاز الصخري و نعتقد ان الغاز 

 االتحاد األوروبي لتطوير استراتيجية لدمجها في هذه العقود."  لذلك يسعى  الطبيعي املميع سيصبح مهم للغاية

 من كال الطرفين == الطاقة الشمسية : تقريب املتعاملين الصناعيين  == 

من جانب آخر تم االعالن عن خريطة طريق اعدتها الجزائر بالتعاون و التنسيق مع االتحاد االوروبي لتعزيز الشراكة  

 املقبلة.  االستراتيجية في مجال الطاقة خالل السنوات

مصطفي قيطونيي عقب أشغال   خالل ندوة صحفية مشتركة نشطها بمعية وزير الطاقةو صرح املسؤول االوروبي 

رفيع املستوي حول الطاقة بين الجزائر و االتحاد االوروبي قائال   السنوي للحوار السياس ي  لالجتماع  (3الدورة الثالثة )

ح القادمة كما ستسم  ة خالل السنواتقاما بإعداد و املصادقة على خريطة طريق ستؤطر نشاطات الشراك  "ان الطرفين

 بتطويرها بطريقة اكرر فعالية".

و يتضمن مخطط العمل هذا على وجه الخصوص تنظيم ورشة عمل بين الصناعيين الجزائريين و نظرائهم االوروبيين 

 الخصوص الطاقة الشمسية بالجزائر.  بهدف تطوير صناعة الطاقات املتجددة على

و فيما يتعلق بالشراكة الجزائرية االوروبية في مجال الغاز اكد املسؤول االوروبي ان الجزائر كانت من بين "املمونين 

 الطبيعي. و االتحاد "سيبقى اهم زبائنها" في هذا املجال.  الرئيسيين" لالتحاد االوربي بالغاز

اد اصبح اكرر تنافسية انا متأكد ان االتح  الحالي للسوق العاملية للغاز الطبيعي املميع الذي و افاد قائال "في السياق

 لهذه املادة مع االستمرار في االستيراد عبر خطوط االنابيب القائمة".  االوروبي يعول على الجزائر كممون 

 ددة" .للجزائر في مجال الطاقات املتج  ائلة"بتقييم الرروة اله -يضيف املسؤول االوربي-كما سمح اللقاء ايضا للطرفين

دعم للطاقات املتجددة و النجاعة   اتفاقية لتمويل برنامج تعاون و 2017مارس و يذكري في هذا السياق توقيع في 

 مليون اورو. 10الطاقوية بغالف مالي قدر ب

سياس ي رفيع املستوي حول الطاقة بين ال  السنوي للحوار  لالجتماع 3ال  و بالنسبة للسيد آي آس كانات فان الدورة

العاالقات بين الطرفين" مضيفا ان الشراكة االستراتيجية القائمة بين   الجزائر و االتحاد االوروبي سمح "بتعزيز

 في مجال الطاقة "تعد ركيزة العالقات القائمة بين الطرفين".  الطرفين

 

 )واج( االتحاد األوروبي: خريطة طريق لتعزيز التعاون الطاقوي -الجزائر

اعدت الجزائر و االتحاد االوروبي خريطة طريق لتعزيز الشراكة االستراتيجية في مجال الطاقة خالل السنوات املقبلة 

 انات.آي آس ك ميغال الطاقةيوم الثالثاء بالجزائر املفوض االوروبي املكلف بالعمل في مجالي املناخ و  اعلن ماحسب 

و صرح املسؤول االوروبيي خالل ندوة صحفية مشتركة نشطها بمعية وزير الطاقة مصطفي قيطوني عقب أشغال 

السياس ي رفيع املستوي حول الطاقة بين الجزائر و االتحاد االوروبي قائال   لالجتماع السنوي للحوار  (3الدورة الثالثة )

الطرفين قاما بإعداد خريطة طريق ستؤطر نشاطات الشراكة خالل السنوات القادمة كما ستسمح بتطويرها   "ان

 بطريقة اكرر فعالية".
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 )واج( تطوير التصنيع في القارة مرهون بتفعيل استراتيجيات تنموية يقودها األفارقة

 , اعضاء في املجلس االقتصادي و الندوة الدولية الثانية للمنظمات غير الحكومية االفريقية فياشاد خبراء مشاركون 

صاد االفريقي تالتحويل الهيكلي لالق  االجتماعي ملنظمة االمم املتحدة "ايكوسوك", يوم الثالثاء بالجزائر ان التصنيع و

 مصممة من طرف األفارقة أنفسهم.  البد ان يترجم عن طريق استراتيجيات تنموية

انه من الضروري للغاية تنفيد نموذج جديد للتنمية في افريقيا خاص   و اوضح الخبير االقتصادي, مصطفى ميقيدش

و  2025و  2020ان العديد من الدول تبنت خطط التنمية آلفاق   مضيفاباالفارقة بعد بالخروج من النموذج الحالي 

 يكفي فقط تنفيذها للوصول الى التطور املنشود.  و تعتقد انه 2030

الجنسيات لالستشارة و تحمل قراءة   شركات كبيرة متعددة  حسبه باستراتيجيات طورتها و سوقتها  و يتعلق االمر

 ات االفريقية.خارجية و خاصة لبروز االقتصادي

ور و التط  لبلوغ  و واصل السيد ميقيدش يقول ان هذه املخططات "جاهزة لالقتناء" هي عبارة عن "دليل تكنوقراطي"

اإلفريقية عالوة على ذلك فان برامج اعادة الهيكلة ملؤسسات صندوق   لكن دون االنشغال بتوقعات الشعوب و النخب

 توضح حدود الحلول االتية من الخارج.  النقد الدولي هي امثلة

تحديات كبرى امنية و ديموغرافية و   و دعا الخبير في هذا الصدد الى نظام تنموي جديد في افريقيا مرتكز على اربعة

 طاقوية و كذا تحديات التكنولوجيا و االنتاج.

يعد  و   شاملة, قوية واكرر استقرارا  لدول القارة تحقيق تنمية من شانه ان يسمح  و حسب هذا الخبير فان هذا النظام

تدفق املهجرة او على االقل   و الحد من ظاهرة  فرص عمل كبيرة  خلق  السبيل الوحيد للتقليص من ظاهرة الفقر,و

 ضبطها.

ر رقمي" لتغيي -بيئي -"اقتصادي   منتدى التفكير و البحث موس ى سيسوكو الى نموذج  ممثل  و في هذا الصدد, دعا

 الفريقي.االقتصاد ا

آثار االحتباس الحراري" يقول   من شدة  للقارة الذي يعاني  البيئي  هذا النموذج يجب ان يأخذ في الحسبان اوال الواقع

نظرة اخرى و يجنبنا االندفاع الى ميدان يسعى   املفهوم الجديد يعطي لنا  مضيفا ان "هذا  هذا املتحدث املالي,

 للتخلص منه ".  غيرنا

ة من بينها الزراعة الدقيقة والطاق  الرقمي, يعتمد حسبه على شتى املجاالت -البيئي -النموذج االقتصادي و تابع "هذا

 والقاطرات الخضراء لفك العزلة عن دول القارة.  البصرية  الشمسية واملوارد املائية , واأللياف

 ملحاربة البطالة في الوسط األكاديمي بهدف  أكد الباحث دافيد تيتيه من غانا على أهمية تكثيف املبادرات  من جانبه

 الحد من هجرة األدمغة.

البلدان األفريقية إلعداد مشاريع   قدم مشروًعا يهدف إلى إنشاء منتديات أكاديمية في العديد من  وفي هذا السياق 

 بتمويل مشاريع أخرى مستقبال.  التزامها بدورها  مبتكرة تحصل على الدعم والتمويل مقابل

خياطي,  محمد توفيق   االقتصادية و التصدير"  ة "شركة الجزائرية للتظاهراتمن جانبه, أبرز رئيس و املدير العام لشرك

 حلوال مبتكرة ال سيما في القطاعات اإللكترونية والصناعية.  في تطوير  الخبرات الجزائرية

 على كل متعامل اقتصادي ان  و اضاف السيد خياطي" تنميتنا مرهونة ببناء القدرات املحلية " يمضيفا انه "يجب

 البحت عن االسواق الخارجية".  وطنه, قبل ان يفكر في  يفرض نفسه اوال على مستوى 
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 تجارة 
 وزارة التجارة تمنح املتعاملين االقتصاديين مهلة جديدة لتسوية سجالتهم

 )واج( أفريل املقبل 15املستوردين بداية من قائمة جديدة بأسماء 

قبل، وذلك امل مطابقة السجالت التجارية للمتعاملين االقتصاديين إلى غاية شهر أفريل قررت وزارة التجارة تمديد مهلة

 تتوفر الوزارة على قائمة بأسماء املستوردين الرسميين بعد انتهاء املهلة األولى نهاية السنة الجارية، حيث يرتقب أن

املمارسين لنشاط  أفريل املقبل. وأعلمت مصالح وزارة التجارة املتعاملين االقتصاديين 15 والحقيقيين بداية من

سجالتهم التجارية قد تم تمديدها بصفة استثنائية إلى  االستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها، بأن آجال مطابقة

 .2019أفريل  15غاية 

التاريخ عديم األثر وال يكون لحامله  تجارة، يصبح كل سجل تجاري لم يجدد قبل هذاوعليه، وحسب إعالن لوزارة ال

 األولية واملنتوجات والبضائع املوجهة إلعادة البيع على حالتها، وذلك بعد الحق في ممارسة نشاطات استيراد املواد

السجالت التجارية وكل مخالفة سيتم  انقضاء املهلة املحددة، حيث ستباشر مصالح الرقابة املؤهلة اجراءات مراقبة

 .قمعها طبقا للتشريع الساري املفعول 

 الفروع املحلية التابعة لـها املتواجدة على وتبقى مصالح املديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري وكذا مصالح

 .التجارية همن مطابقة سجالتتحت تصرف املتعاملين االقتصاديين املعنيين لتمكينهم م مستوى الثماني وأربعين والية

بمزاولي بعض األنشطة خصوصا استيراد  وكانت قد قّررت وزارة التجارة تحديد مدة صالحية السجل التجاري الخاص

 .املوجهة إلعادة البيع على الحالة بسنتين قابلة للتجديد املواد األولية واملنتجات والسلع

التجاري املحددة بسنتين، تصبح هذه  انقضاء مدة صالحية السجل”وبـوحسب نص القرار الذي وقعه وزير التجارة فإنه 

 املعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط االستيراد والبيع على الحالة الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية

 جاري وذلك بحذف نشاطتعديل سجلها الت”بـ ، غير أنه وفي حال ممارسة الشركة عدة نشاطات، فإن القرار يلزمها”فقط

لرقابة ا ، وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح”والسلع املوجهة إلعادة البيع على الحالة استيراد املواد األولية واملنتجات

 .القرار املؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسب ما ورد في أحكام هذا

 

 اإلجراء يهدف إلى إعادة التوازن لسوق الدواجن

 )الشروق اونالين( ن دجاجة مبيضة لكسر األسعار استيراد مليو 

نظمة الوطنية لحماية
ُ
اج، بعد الدج املستهلك، بإجراء استيراد قرابة مليون دجاجة َمبيضة لكسر أسعار لحوم رّحبت امل

فاق مع
ّ
ربّين اقتراح استيراد بيض ُمخّصب للتحكم في  ما قفزت ملستويات قياسية، مؤكدا أنه سبق للمنظمة باالت

ُ
امل

 .سوق الّصيصان

دج للكلغ الواحد، ما جعل  450دج و 380وعرفت أسعار لحوم الّدجاج في اآلونة األخيرة ارتفاعا كبيرا تراوح بين 

 .البيضاء، والتي كانت أقرب إلى جيوبهم ُمقارنة باللحوم الحمراء واألسماك الجزائريين يستغنون عن شراء اللحوم

في كسر أسعار اللحوم البيضاء،  ن دجاجة مبيضة للمساهمةولكسر ُجنون األسعار، قّررت الّسلطات استيراد مليو 

 ”الشروق“املستهلك، والتي اعتبرها رئيسها، مصطفى زبدي في اتصال مع  واإلجراء رّحبت به املنظمة الوطنية لحماية

ل صدمة“الثالثاء، أن االرتفاع القياس ي ألسعار لحوم الدواجن في بالدنا 
ّ
كتويا بنار ُم كبيرة للُمستهلك، والذي أصبح  شك
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ق
ّ
تناول  األسعار، خاّصة فيما تعل

ُ
 .”بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك، بعد ما لم تُعد في امل

د زبدي أن املشكل الرئيس ي في ارتفاع أسعار الدواجن والذي ال يزال
ّ
قائما، هو في غالء أسعار الّصيصان بعد ما  وأك

 املنظمة تقترح على السلطات وبمعّية ممثلي صغار املربين، استيرادما جعل  دج للُصوص الواحد، وهو  130ناهزت 

خّصب من الخارج لغرض إعادة التوازن في سوق الدواجن، وكسر 
ُ
االحتكار واملضاربة التي قام بها البعض في  البيض امل

 .مجال الّصيصان

تحدث، أن استيراد البيض املخصب أو الدجاج املبيض 
ُ
أن يكون استعجاليا، إلعادة التوازن نراه إجراء البد “ويرى امل

 .”الى سوق الدواجن

حوم البيضاء
ُّ
خالل الصائفة، مؤكدة دعمها هذا املنتج،  وُيشار إلى أن الحكومة سبق لها التدخل اثر غالء أسعار الل

 خلهادوزيادة االستهالك في الصيف، كما أعلنت وزارة الفالحة وقتها، عن ت ومبررة الظاهرة بتذبذب العرض والطلب

ضبط األسعا للتحكم في شعبة الدواجن، وبالخصوص تتبع املسار التقني خالل مراحل تربية
ُ
ر الدواجن، ومع ذلك لم ت

 .إلى اليوم
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