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  الفتتاحيةا
 )واج( مشروع تحويل الفوسفات، عهد جديد للصناعة و إلقتصاد خارج املحروقات

نية و املجمعات الصي  منال-بين مجمعي سوناطراك و أسميدال  يشكل التوقيع يوم االثنين بتبسة على إتفاق شراكة

الجزائر و يد للصناعة بالفوسفات تدشينا لعهد جد  املسيرة من طرف شركة سيتيك لتجسيد املشروع املندمج لتحويل

 من خارج املحروقات, حسب ما اتفق على قوله مهندسو هذا املشروع.  يعزز اإلستراتيجية االقتصادية

املجمعات الصينية املسيرة من   منال و-و خالل مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة بين مجمعي سوناطراك و أسميدال

كلم  106كلم عن بئر العاتر التي تبعد ب 22الواقعة على بعد   طرف شركة سيتيك التي جرت بمنطقة علقة أحمد

اعي أهم مشروع صن  الوزير األول السيد أويحيى أن "املشروع املندمج لتحويل الفوسفات يعد أكبر و  جنوب تبسة أكد

صاد االقت بإحداث تغيير بمنطقة شرق البالد و تعزيز   تطلقه الجزائر منذ ما يقارب العشرية و الذي ستسمح آثاره

 الوطني".

بوتفليقة مكنت الجزائر من تسيير   و صرح السيد أويحيى أن "الحوكمة الجيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز

 التحدي من أجل بلوغ مرحلة تبشر بمستقبل واعد للبالد".  ظرف اقتصادي صعب و ضمان االستمرارية و رفع

العالقات الجزائرية الصينية تسجل   الصناعيين الجزائري و الصيني أفاد السيد أويحيى بأن و بعد أن هنأ املجمعين

 تمتين العالقات الثنائية.  اليوم االثنين "قفزة نوعية" على مسار تعزيز و

ائري ز على االتفاق لحساب الطرف الج  و استنادا للرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك عبد املؤمن ولد قدور الذي وقع

الفوسفات و الغاز الطبيعي "هام و ضخم و سيتم تسخير كل اإلمكانيات من   فإن املشروع املندمج الستغالل و تحويل

 تجسيده".  أجل

مذكرا   للفوسفات",  املشروع املندمج  و إلتزم ذات املسؤول في هذا السياق ب"تسخير كل اإلمكانيات من أجل إنجاز هذا

 د.ج لهذا املشروع.  مليار 1500بأنه تم تسخير ما ال يقل عن 

ينية الفوسفات يعكس رغبة السلطات الص  و بالنسبة للرئيس املدير العام لشركة سيتيك شان كسياويجيا فإن "مشروع

 وجه الخصوص".  في مرافقة التنمية بأفريقيا و الجزائر على

املشروع تعبر عن رغبتها في "مرافقة   الشركة التي يمثلها و من خاللها األموال الصينية املوضوعة ضمن هذا و أكد أن

 أجل مصلحة البلدين".  الطرف الجزائري في تجسيد مركب الفوسفات من

باملائة  51 فيه يمتلك الطرف الجزائري   و يعد هذا املشروع املندمج الستغالل و تحويل الفوسفات و الغاز الطبيعي الذي

هكتار و أرضية وادي الكبريت  2045مقسما بين منجم بالد الحدبة بتبسة على   باملائة بالنسبة للطرف الصيني 49مقابل 

هكتار  42ميناء عنابة على   هكتار و 149هكتار و أرضية حجار السود بسكيكدة على  1484أهراس املتربعة على   بسوق 

 املشروع., حسب البطاقة التقنية لهذا 

ينتظر أن يدخل مرحلة االستغالل في   ماليير دوالر و الذي 6و سيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار ب

حين أن ورشات اإلنجاز الخاصة به عبر الواليات األربع املذكورة   آالف منصب شغل مباشر في 3باستحداث  2022سنة 

 الوثيقة. ألف منصب شغل , وفقا لذات  14آنفا ستضمن 

 مليار دوالر سنويا . 1,9الصعبة تتجاوز   و سيضمن مركب الفوسفات عائدات بالعملة

كل من الداخلية و الجماعات املحلية   و كان الوزير األول السيد أحمد أويحيى خالل زيارته لوالية تبسة مرفوقا بوزراء

 الصناعة و املناجم يوسف يوسفي.الطاقة مصطفى قيطوني و   و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي و
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ربع املدنية و العسكرية للواليات األ   و لدى وصوله إلى مطار العربي التبس ي تم استقبال الوزير األول من طرف السلطات

والي تبسة و فريد محمدي رئيس الجهاز التنفيذي لسوق أهراس و محمد   املعنية باملشروع على رأسهم عطاهلل موالتي

 عنابة و هجري درفوف رئيس الجهاز التنفيذي املحلي لسكيكدة.  مزهود والي

 

 )واج( مشروع الفوسفات ببئر العاتر "تبسة"، مشروع كل اآلمال

كلم جنوب تبسة  106الطبيعي ببلدية بئر العاتر الواقعة على بعد   يشكل املشروع املندمج الستغالل الفوسفات و الغاز

منال -أسميدال خالل التوقيع على اتفاق شراكة بين مجمعي سوناطراك و تجسيده يوم االثنين من  الذي ظهرت معالم

مثلما يتفق على قوله عديد املواطنين الذين   و املجمعات الصينية املسيرة من طرف شركة سيتيك "مشروع كل اآلمال"

 إلتقت بهم "وأج".

و فقط و إنما ستكون له   عملفبالنسبة لسكان هذه البلدية الحدودية ال يضمن مشروع مركب الفوسفات مناصب 

 خاصية "إنعاش التنمية املحلية للمنطقة كلها".

 املشروع يتجسد على أرض الواقع.  سنة و هو بطال بأنه "متلهف" لرؤية هذا 35و اعترف لوأج محمد مناس صاحب 

ا سيد هذا املشروع" مردفلكن تأخر تج  و أفاد "منذ سنوات عديدة و الحديث جار حول تثمين املورد املنجمي لبئر العاتر

يجدون صعوبة في إيجاد منصب عمل و أعتقد أن مصنع الفوسفات   بأن "هذه املنطقة فقيرة و معزولة و سكانها

 ضمن مسار التنمية".  سيسمح بإطالق املدينة

سيسمح باستحداث سلسلة   سنة و الذي يرى بأن مشروع مصنع الفوسفات 30و يقاسمه نفس الرأي بالل عليوات 

 تجارية و سلسلة تشغيل.

ص و شبكة طرقاتها على وجه الخصو   و أردف ذات املتحدث "سيسمح مركب الفوسفات بإعادة االعتبار ملنطقة بئر العاتر

أخرى في مجال الخدمات و ستكون ذات فائدة بمنطقة عقلة   و سيساهم في استحداث نشاطات تجارية صغيرة و

 أحمد".

ة بإنجاز مشاريع تنموية محلي  سيضمن لبلدية بئر العاتر موارد مالية و سيسمح و أضاف "تجسيد مشروع الفوسفات

 ستسمح بتحسين اإلطار املعيش ي لسكان هذه البلدية."

 ---عائلة في إطار مركب الفوسفات 139نزع ملكية --- 

اتر قبل ببلدية بئر الع بالد الحدبة  و شرع في التجسيد امليداني للمشروع املندمج الستخراج و تحويل فوسفات منجم 

 الجزائرية و الصينية.  التوقيع على اتفاق الشراكة بين الشركات

 139تحقيق املنفعة العامة تم نزع ملكية   و استنادا لرئيس املجلس الشعبي البلدي لبئر العاتر محمد زرقي فإنه من أجل

 عائلة بمنطقة بالد الحدبة.

عائلة ببالد  139املنصرم و شملت   و أضاف "تم الشروع في عملية نزع امللكية من أجل املنفعة العامة شهر أكتوبر

 الحدبة".

للمعنيين موضحا بأنه سيتم إنجاز   إعانة مالية للسكن الريفي 250و أردف في ذات السياق بأنه تم منح ما مجموعه 

 بجميع وسائل الراحة الالزمة."  هذه السكنات "على شكل تجمعات حضرية مزودة

بإجراء نزع امللكية و التي كانت   عائلة من أصل مجموع العائالت املعنية 12"منذ شهر أكتوبر املنصرم أعيد إسكان 

 تقطن في سكنات هشة" , يقول نفس املصدر.

والتي في يها الوالي عطاهلل ميشرف عل  و أضاف "لقد تم تهديد سكناتهم و تتواصل عملية تحرير منطقة بالد الحدبة التي

 أحسن الظروف".
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فرعية لشركة فيرفوس   كما أوضح ذات املنتخب بأن شركة مناجم الفوسفات "سوميفوس" بتبسة و هي شركة

 مليون د.ج لتعويض هذه العائالت. 92خصصت 

 

 )واج( "مركب الفوسفات، أكبر مشروع صناعي منذ ما يقارب عشرية"

لتحويل الفوسفات هو "أكبر و أهم مشروع أكد الوزير األول أحمد أويحيى يوم االثنين بتبسة بأن املشروع املندمج 

 الجزائر منذ ما يقارب عشرية."  صناعي تطلقه

منذ عشرية من الزمن و الذي   "يعد املشروع املندمج لتحويل الفوسفات أكبر و أهم مشروع صناعي تطلقه الجزائر

 ا أكده السيد أويحيى خاللستعزز االقتصاد الوطني" حسبم  ستسمح آثاره بإحداث تغيير على منطقة شرق البالد و

ينية الص  منال و املجمعات-شراكة لتجسيد هذا املشروع بين مجمعي سوناطراك و أسميدال  مراسم التوقيع على اتفاق

 املسيرة من طرف شركة سيتيك.

عائدات من العملة الصعبة   سيضمن 2022و أضاف الوزير االول بأن دخول هذا املشروع حيز االستغالل بحلول 

 مليار دوالر من خارج املحروقات." 2"تقارب 

ير بوتفليقة مكنت الجزائر من تسي  كما أفاد السيد أويحيى بأن "الحوكمة الجيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز

 التحدي من أجل بلوغ مرحلة تبشر بمستقبل واعد للبالد."  ظرف اقتصادي صعب و ضمان االستمرارية و رفع

املؤمن ولد قدور و الرئيس املدير العام   ق من طرف الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك عبدو تم التوقيع على االتفا

كلم عن بئر العاتر التي تقع على  22تحويل الغاز بمنطقة عقلة أحمد على بعد   لشركة سيتيك شان كسياويجيا بمديرية

 كلم جنوب عاصمة الوالية. 106  بعد

باملائة  51يمتلك الطرف الجزائري فيه   غالل و تحويل الفوسفات و الغاز الطبيعي الذيو يعد هذا املشروع املندمج الست

هكتار و أرضية وادي الكبريت  2045مقسما بين منجم بالد الحدبة بتبسة على   باملائة بالنسبة للطرف الصيني 49مقابل 

هكتار  42ميناء عنابة على   هكتار و 149هكتار و أرضية حجار السود بسكيكدة على  1484أهراس املتربعة على   بسوق 

 حسب البطاقة التقنية لهذا املشروع.

ينتظر أن يدخل مرحلة االستغالل في   ماليير دوالر و الذي 6و سيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار ب

حين أن ورشات اإلنجاز الخاصة به عبر الواليات األربع املذكورة   اشر فيآالف منصب شغل مب 3باستحداث  2022سنة 

 ألف منصب شغل حسب ذات الوثيقة.  14آنفا ستضمن 

العسكرية للواليات املعنية بهذا املشروع   وحضر مراسم التوقيع على االتفاق عالوة على السلطات املحلية املدنية و

و   حلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي و الطاقة مصطفى قيطوني و الصناعةامل  وزراء كل من الداخلية و الجماعات

 املناجم يوسف يوسفي.

 )واج( اتفاق شراكة بين سوناطراك و مجمعات صينية إلنجاز مشروع مندمج الستغالل الفوسفات

سيرة و املجمعات الصينية امل  منال-تم التوقيع يوم االثنين بتبسة على اتفاق شراكة بين مجمعي سوناطراك و أسميدال

تحويل الفوسفات و الغاز الطبيعي ملناجم منطقة بالد   مندمج الستغالل ومن طرف شركة سيتيك إلنجاز مشروع 

 الوزير األول أحمد أويحيى.  الحدبة خالل حفل أشرف عليه

املؤمن بن قدور و الرئيس املدير العام   و تم التوقيع على االتفاق من طرف الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك عبد

كلم عن بئر العاتر التي تقع  22تحويل الغاز بمنطقة عقلة أحمد على بعد    مديريةلشركة سيتيك شان كسياويجيا ب

 كلم جنوب عاصمة الوالية. 106   على بعد
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 51يمتلك الطرف الجزائري فيه    و يعد هذا املشروع املندمج الستغالل و تحويل الفوسفات و الغاز الطبيعي الذي

هكتار و أرضية وادي  2045مقسما بين منجم بالد الحدبة بتبسة على    صينيباملائة بالنسبة للطرف ال 49باملائة مقابل 

ميناء عنابة على    هكتار و 149هكتار و أرضية حجار السود بسكيكدة على  1484أهراس املتربعة على    الكبريت بسوق 

 هكتار حسب البطاقة التقنية لهذا املشروع. 42

ينتظر أن يدخل مرحلة االستغالل في    ماليير دوالر و الذي 6استثمار بو سيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ 

حين أن ورشات اإلنجاز الخاصة به عبر الواليات األربع املذكورة    آالف منصب شغل مباشر في 3باستحداث  2022سنة 

 ألف منصب شغل حسب ذات الوثيقة.   14آنفا ستضمن 

 مليار دوالر سنويا. 1,9جاوز و سيضمن مركب الفوسفات عائدات بالعملة الصعبة تت

 الفوسفات.   و خالل مراسم التوقيع على االتفاق تم عرض املشروع املندمج الستغالل و تحويل

 للواليات املعنية بهذا املشروع وزراء كل من   كما حضر مراسم التوقيع عالوة على السلطات املحلية املدنية و العسكرية

التهيئة العمرانية نور الدين بدوي و الطاقة مصطفى قيطوني و الصناعة و    الداخلية و الجماعات املحلية و

 يوسف يوسفي.   املناجم

 

 

 
 )واج( افتتاح الصالون الدولي للنقل واللوجستيك بالجزائر 

الثنين على افتتاح الطبعة الثالثة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك أشرف وزير التجارة سعيد جالب يوم ا

 نوفمبر الحالي بقصر املعارض )الجزائر العاصمة(. 29و  26والذي يجري في الفترة بين   (2018)لوجيستيكال 

مة مساهعملية التصدير من خالل   وخالل زيارته ملختلف أجنحة الصالون دعا الوزير مختلف العارضين إلى تسهيل

 اللوجستية.  طرق النقل املختلفة للسلع وكذا الخدمات

وفي هذا السياق شدد السيد جالب امام ممثلي شركات النقل البري والبحري وبالسكك الحديدية وكذلك الشركات 

 تعزيز صادرات البالد عن طريق خفض تكاليف وآجال التصدير وهذا  األخرى املعنية على ضرورة العمل للمساعدة في

 في إطار تنافس ي.

التي تسجلها االتفاقية اإلطار   تساءل الوزير عن التطورات  ولدى وقوفه بجناح شركة الخطوط الجوية الجزائرية

واملتعلقة بنقل البضائع املوجهة للتصدير جوا والتي تم توقيعها قبل أسبوع بين دائرته الوزارية وشركة الشحن التابعة 

 الجوية.  للخطوط

بين شركة الطيران واملتعاملين   دد ي أكد املدير العام لهذه الشركة يحيى حسناوي وجود اتصاالتوفي هذا الص

 للسلع نحو نواكشوط )موريتانيا(.  االقتصاديين في إطار عمليات التصدير األسبوعية

ند ت مربحة عيجعل هذه الرحال   كما كشف عن اتصاالت مع مستوردين جزائريين ملنتجات األسماك املوريتانية وهو ما

 عودتها إلى الجزائر العاصمة.

 .2017مقارنة ب باملائة  20من خالل هذه الشركة زادت بنسبة  صادرات الفواكه والخضرواتوأضاف بأن 

وش الحديديةي عبد الوهاب أكت  وفيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية أوضح ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك

 بالسكك الحديدية لتسهيل عبور البضائع أثناء عملية التصدير.  حري الجزائرية متصلةأن جميع موانئ الشحن الب
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كما أشار إلى أن شركة النقل بالسكك الحديدية تقوم من خالل شركاتها الفرعية بتطوير قواعد لوجستية داخل البالد 

 الوطنية لتهيئة االقليم.  لتعزيز شبكة اللوجستيات كجزء من السياسة

نور" إلى -"كنان  شمال-البحري   للنقل  نقل البحري أعرب السيد جالب عن حاجة الشركة الجزائريةوبخصوص ال

لهذا الغرض اتفاقية مع   املحروقات وذلك بعدما وقعت الشركة  االندماج كليا في السياسة الوطنية للتصدير خارج

 وزارة التجارة.

 النقل.  لرئيس ي للتصدير" في مجالوصرح بالقول: "نريد أن تكون شبكة كنان هي املتعامل ا

جن جن وهران ...( عرًضا موجًزا لروابط   بجاية  وبشأن منشآت وهياكل املوانئ قدم ممثلو املوانئ املختلفة )سكيكدة

 الحديدية في البالد من أجل تحسين عملية التصدير.  هياكلهم مع شبكة الطرق والسكك

عبور للمنتجات الزراعية واألجهزة   إلى أن هذا الهيكل يعتبر نقطة فعلى سبيل املثال اعتبر ممثل ميناء سكيكدة

 نحو أوروبا.  الكهرومنزلية واملشتقات البترولية بشكل رئيس ي

 إلى إن إحدى االفرع التابعة لهذا امليناء و املخصصة للخدمات
ً
اللوجستيةي تعمل على مرافقة املصدرين   واشار أيضا

 البضائع حتى وإلى غاية رحيلها.  من إيداعمن خالل حوافز تعريفية ابتداء 

 بما في ذلك الحبوب والخشب.  أما ممثل ميناء بجاية فقد أشار إلى أن هذا الهيكل يشهد عبور منتجات مختلفة

 االقتصاديين املحليين الطالعهم على فرص  وأوضح املتحدث ذاته أنه تم إجراء تكوينات متخصصة لفائدة املتعاملين

 دد االنماط.التصدير املتع

 الصناعية في البالد.  ودعا السيد جالب ممثلي موانئ الشحن البحري إلى تكثيف عالقاتهم مع املناطق

والصناعة تحت شعار "تسيير تكاليف   من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة 2018للتذكيري تم تنظيم صالون لوجيستيكال 

 اللوجستيكي القدرة التنافسية واألداء".

اإلدارات والسلطات العمومية ونقل   ما يقرب من ستين عارًضا تشمل قطاعات النشاط املعنية بهذا املعرضومن خالل 

 اللوجستية والبنى التحتية الخاصة بالنقل واإلمداد.  البضائعومساعدي النقل والخدمات

 

 )واج( 2014مشروع لدعم الشباب بالعاصمة منذ  9000أونساج" و"كناك": تمويل "

إلى غاية التسع أشهر األولى من السنة الجارية في إطار  2014منذ سنة   مشروع بوالية الجزائر 9000تم تمويل أزيد من 

يوم  )كناك(, حسبما أفاد به  الوطنية لدعم تشغيل الشباب )أونساج( و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  الوكالة

 االثنين املدير الوالئي للتشغيل.

الية واملناصب املستحدثة بو   مي في تصريح ل/واج بخصوص تطور املشاريع املمولةوأوضح السيد عبد الرشيد إبراهي

 15.746مشروع مع استحداث  9.004تمويل  2018شهر سبتمبر   إلى غاية نهاية 2014الجزائر أنه تم تسجيل منذ سنة 

 جهازي التشغيل "أونساج" و"كناك".  منصب عمل جديد في إطار

التي يقدر  2014املشاريع املمولة منذ سنة   باملائة من مجموع 22.75النساء إستفادت بنسبة فئة   وأفاد املتحدث الى أن

 باملائة. 52.71تحصيل الديون نسبة   مشروع فيما بلغ معدل 9.004عددها ب

جهازي عدد املشاريع املمولة في إطار   انخفاضا في 2014و أشار في هذا اإلطار الى أن والية الجزائر قد سجلت منذ سنة 

النشاطات التي تعرف تشبعا, مؤكدا أنه يتم العمل تدريجيا على توجيه التمويل   "أونساج" و "كناك" بسبب تجميد بعض

ي مجاالت لتوفير الثروات السيما ف  املشاريع الفعالة للقطاعات الحيوية التي تعد محركا للتنمية املستدامة ومصدرا  نحو

 العمومية والصناعات التقليدية.  ألشغالالفالحة والصيد البحري والبناء وا
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لعمل شهادات التكوين املنهي مع ا  للنشاطات التي يمتلك أصحابها شهادات جامعية و --حسبه  --وسيتم توجيه التمويل 

 الشباب لضمان ديمومة مؤسساتهم في السوق الوطنية.  على "رفع املرافقة الحقيقية والفعالة" لهؤالء

 مجال تسيير املؤسسات وتوجيه  غيل الشباب ستعمل على ضمان التكوين لحاملي املشاريع فيكما أكد أن اليات تش

واملهنية من خالل تنظيم ايام دراسية واعالمية لحثهم على انشاء   الجهود نحو استقطاب حاملي الشهادات الجامعية

 في مجال الفالحة والسياحى وتكنولوجيات االعالم واالتصال.  مؤسساتهم خاصة

ذكور و  38.078من بينها   طلب عمل 57.172أشار السيد ابراهيمي, فيما يخص وضعية سوق العمل, الى تسجيل و 

باملائة, فيما بلغت لدى فئة االطار واطار  33يمثل نسبة   بدون تأهيل أي ما 19.083  ضمنها كذلك  اناث ومن 19.094

بمستوى   طلب 3708باملائة( لفئة اعوان مؤهلين و 23طلب ) 13181باملائة( مقابل  31)  طلب عمل 17.931سامي 

 باملائة(. 6تقني سامي )

 10.747قطاع الخدمات و   في 18.521عرض عمل منها  43.306وبلغت عروض العمل حسب طبيعة النشاط والقطاع 

العروض  وتخص هذه  عرض في القطاع الفالحي. 482جانب   في القطاع الصناعي الى 13.826في قطاع البناء و كذا 

عرض في املؤسسات االقتصادية االجنبية  3158  مقابل 28.184القطاع الخاص ب  عرض و 11.964القطاع العام ب

 تنشط في الجزائر.  التي

 

 

 
 )واج( كلم من كوابل األلياف البصرية 140000التدفق السريع لألنترنيت: مد أكثر من 

كلم من  140000من  الجزائر, عادل خمان, يوم االثنين أنه تم مد أكثر   أكد الرئيس املدير العام ملؤسسة اتصاالت

الهاتف  جميع واليات الوطن بشبكة  األلياف البصرية في الجزائر في اطار االستراتيجية الوطنية الرامية الى ربط  كوابل

 و االنترنيت ذات التدفق العالي.

لعمود منها الشبكة الرئيسية )ا  وأوضح السيد خمان في حوار لوأج, أن " شبكة اتصاالت الجزائر تشمل عدة أجزاء

كلم باحتساب مجموع روابط النقل املنجزة و املستغلة من طرف  140000  الفقري( باأللياف البصرية التي تفوق حاليا

 " .2018كلم منذ يناير  14000كلم منها  93000الجزائر )حوالي   اتصاالت

ندوف و هي عملية تسمح, كما ت-أدرار  نوفمبر املاض ي, خط األلياف البصرية 14كما ذكر في هذا الصدد بتشغيل, يوم 

 املواطنين و املساهمة في تحسين خدمات الهاتف باملنطقة".  قال, "بمضاعفة طاقة التدفق العالي لفائدة

ربط مختلف البلديات و املجمعات   كما تشمل اتصاالت الجزائر قسما يسمى "شبكة مترو" )داخل الواليات( تكمن في

 بشبكة األلياف البصرية. نسمة 1000سكانها   السكنية الثانوية و املناطق التي يفوق تعداد

نسمة بشبكة  1000عدد سكانها عن   بلدية و منطقة يزيد 1683وفي هذا الصدد أشار ذات املسؤول الى "ربط مجموع 

ملحقة بلدية تم ربطها أيضا بشبكة  2110كلم" مضيفا أن " 16230  األلياف البصرية على مسافة اجمالية تفوق 

 كلم".9683ة تقدر ب على مسافة اجمالي  األلياف البصرية

ح ايصال االنترنيت الى غاية الزبون و أوض  ويخص القسم اآلخر لشبكة اتصاالت الجزائر "الكيلومتر األخير" املتمثل في

مليون نقطة ولوج يتم من  5ر4اتصاالت الجزائر تتوفر حاليا على أكثر من   الرئيس املدير العام في هذا الشأن أن

 يين مسكن.مال  3ربط أكثر من   خاللها
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 2030ميغاواط من الكهرباء إلى آفاق  22.000طاقات متجددة : البرنامج الوطني يهدف إلى تحقيق 

 )واج(

ق قات املتجددة يهدف إلى تحقيصرح وزير الطاقة, مصطفى قيتوني, يوم األحد بوالية ورقلة أن البرنامج الوطني للطا

 . 2030ميغاواط من الكهرباء إلى آفاق  22.000

الشمالي بدائرة البرمة الحدودية   ميغاواط ببئر الرباع 10وأشار الوزير على هامش تدشين محطة كهروضوئية بطاقة 

اواط من الكهرباء إلى آفاق ميغ 22.000للطاقات املتجددة يهدف إلى تحقيق   )جنوب شرق ورقلة( " أن البرنامج الوطني

وغير  مناصب شغل مباشرة  وهو البرنامج الذي من شأنه تلبية متطلبات املستهلك الجزائري املتزايدة وتوفير  , 2030

 مباشرة فضال عن الحفاظ على موارد البالد من املحروقات".

صديره لغاز الطبيعي الذي سيتم توذكر السيد قيتوني أنه مع تنفيذ هذا البرنامج "نتمكن من اقتصاد كميات معتبرة من ا

 هامة للدولة".  إلى الخارج وهو ما سيسمح بتوفير مداخيل

منها  ميغاوات من الكهرباء 200إنتاج  وكشف وزير الطاقة في ذات الشأن أنه سيتم الشروع قبل نهاية السنة الجارية في

 التابعة ملجمع سونلغاز .من طرف شركة الكهرباء والطاقات املتجددة  ميغاوات بالجنوب الكبير  50

والغاز , بحيث ستكون هذه املناقصة   ميغاوات من قبل لجنة ضبط الكهرباء 150"كما تم طرح مناقصة وطنية إلنتاج 

 400أجانب", مثلما ذكر الوزير , مشيرا إلى أنه تم إلى حد اآلن إنتاج   موجهة ملستثمرين وطنيين أو بالشراكة مع

تطوير هذا املجال على نطاق   إلى --طريق الطاقات املتجددة , حيث يسعى القطاع كما أضافمن الكهرباء عن   ميغاوات

 هذه الطاقة في الحياة اليومية للمواطن .  واسع ملا له من فوائد للبالد سيما من خالل إدماج

 املتجددة على الصعيدين اإلقتصادي  وأشار السيد مصطفى قيتوني إلى األثر اإليجابي في تعميم استعمال الطاقات

 املحافظة على البيئة.  واإلجتماعي إلى جانب ما تتيحه من امتيازات في

األهمية التي تكتسيها الطاقات املتجددة   ومن جهتها أبرزت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة , فاطمة الزهراء زرواطي ,

وما   التزام "الجزائر الصريح تجاه الجهود الدولية للتقليل من اإلنبعاثات, مؤكدة   بالنسبة للدولة واعتبارها أولوية وطنية

 ينجر عنها من احتباس حراري" .

ديسمبر املقبل , حيث سنؤكد ليس   للتغيرات املناخية شهر 24وقالت السيدة زرواطي : " نحن على مقربة من القمة أل 

 "قناها في هذا املجال التي حق  على هذا اإللتزام فحسب بل سنفتخر باإلنجازات

 

 

 قال إن مشروع تحويل الفوسفات بتبسة هو األكبر منذ عشرية

 )الشروق أونالين( أويحيى: حوكمة بوتفليقة مكنت من تسيير ظرف صعب

ناعي ص هو أكبر وأهم مشروع“اإلثنين، أن املشروع املندمج لتحويل الفوسفات بتبسة،  قال الوزير األول، أحمد أويحيى،

. وجاء هذا ”البالد، وتعزز االقتصاد الوطني وستسمح آثاره بإحداث تغيير على منطقة شرق  تطلقه الجزائر منذ عشرية،

 جرت مراسيم التوقيع على اتفاق شراكة لتجسيد هذا املشروع بين مجمعي سوناطراك خالل زيارة أويحيى لتبسة، أين

ير األول بأن دخول هذا املشروع الوز  وأسميدال ـ منال، واملجمعات الصينية املسيرة من طرف شركة سيتيك. وأضاف

 .مليار دوالر خارج املحروقات 2من العملة الصعبة، تقارب  سيضمن عائدات 2022حيز االستغالل بحلول 

بوتفليقة، مكنت الجزائر من تسيير ظرف  الحوكمة الجيدة للرئيس“وأكد أويحيى، نقال عن وكالة األنباء الجزائرية، أن 
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 .”التحدي من أجل بلوغ مرحلة تبشر بمستقبل واعد للبالد ارية ورفعاقتصادي صعب. وضمان االستمر 

عبد املومن ولد قدور، والرئيس  وتم التوقيع، حسب املصدر ذاته، من طرف الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك

ن بئر العاتر، كلم ع 22بمديرية تحويل الغاز بمنطقة عقلة أحمد على بعد  املدير العام لشركة سيتيك شان كسياويجيا،

 .كلم جنوب عاصمة الوالية 106و

 51الذي يمتلك الطرف الجزائري فيه  بالنسبة لهذا املشروع املندمج الستغالل وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي،

آالف منصب شغل مباشر، في حين أن ورشات اإلنجاز  3فسيسمح باستحداث  باملائة للطرف الصيني، 49باملائة مقابل 

 .ألف منصب شغل 14في واليات تبسة، سوق اهراس، عنابة، سكيكدة، ستضمن  هالخاصة ب

نور الدين بدوي، والطاقة مصطفى قيتوني،  وحضر املراسيم إلى جانب الوزير األول، وزراء الداخلية والجماعات املحلية

 .والصناعة واملناجم يوسف يوسفي

الذي وقع على االتفاق لحساب الطرف  عبد املومن ولد قدور،” سوناطراك“من جانبه، قال الرئيس املدير العام ملجمع 

هام وضخم، وسيتم تسخير كل “وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي،  الجزائري، فإن املشروع املندمج الستغالل

 .لهذا املشروع مليار دينار جزائري  1500، مذكرا أنه تم تسخير ما ال يقل عن ”أجل تجسيده اإلمكانيات من

ة، يعكس رغبة السلطات الصيني مشروع الفوسفات“دير العام لشركة سيتيك شان الصينية كسياوجيا، فإن وقال امل

 .”الخصوص في مرافقة التنمية بإفريقيا والجزائر على وجه

 

 

 دعا الحكومة لتسهيل جلب االستثمارات الصينية

 )الشروق أونالين( رجل أعمال جزائري يسعى لتصنيع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

 طبي، الحكومة لتسهيل جلب االستثمارات الصينية إلى الجزائر، خاصة في قطاع عمال الجزائري، فرحات بندعا رجل األ 

مسية، والحافالت التي تشتغل بالطاقة الش الصناعات املرتبطة بالطاقة الشمسية صديقة البيئة، منها صناعة السيارات

 .أهمية إضافة إلى استثمارات أخرى ال تقل

 مقاالت قد تعجبك

مؤخرا، بدعوة من  ، إنه قام بزيارة إلى جمهورية الصين، ”أون الين الشروق“وقال بن طبي في تصريح مكتوب ملوقع 

 .وخبراتها في املجال أعمال صينيين وبعض مسؤولي الشركات البترولية هناك اطلع فيها على نشاطاتها رجال

عمل بالطاقة الشمسية، حيث يصنع الصينيون سيارة والحافالت التي ت وأوضح أنه أجرى زيارة إلى مصنع السيارات

كلم، مضيفا أنه كانت  400حوالي  كلم، أما الحافالت فتسير  150بالطاقة الشمسية بإمكانها السير على مسافة  تعمل

 تصورا لو تم جلب مثل هذا االستثمار “املاء بالطاقة الشمسية، متسائال  له زيارة لبعض معامل صناعة أجهزة لتسخين

 .”الجزائر التي تزخر بالطاقة الشمسية ىإل

 املعنية التسهيل لنا لجلب هذه املصانع إلى بالدنا التي حباها هللا بالشمس، أريد من الوزارات“وقال في هذا الخصوص: 

وهلل الحمد تزخر بالطاقة الشمسية، حيث  وهذه الطاقة صديقة للبيئة واإلنسان، وبديلة للغاز أيضا، خاصة وأن بالدنا

لتي ا باملائة من إجمالي االستهالك وال داعي لتخزينها مثل الدول األسيوية 70تمثل  أن من مميزات هذه الطاقة أنها طاقة

 .”باملائة بعد تخزينها 40تضيع حوالي 

 كنت ازور دولها في كل سنة مرتين على ، حيث2004وليدة اليوم، بل تعود إلى  عالقتي بقارة آسيا ليست“وأضاف بقوله: 

إلى الجزائر، وأنا شخصيا جد مرتاح  األقل بدعوة من رجال االعمال هناك، بحثا عن الخبرة وسعيا لجلب االستثمارات

 .الخبرة وتوطيد عالقاتي مع مختلف الصناعيين الصينين لهذه الزيارات، التي مكنتني من رفع
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بالجزائر شهر ديسمبر املقبل وفد من رجال أعمال لدراسة بعض  وكشف رجل األعمال أنه من املنتظر أن يحل

 .الفالحة والتجارة وفي قطاعات أخرى  االستثمارات في

 

 

 :"وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي مراد زمالي لـ"الشروق

  ما قبل التشغيلإدماج تدريجي للموظفين باإلدارات.. واألولوية لعقود 

 غرامات مالية ضّد كل مؤسسة ترفض توظيف ذوي االحتياجات الخاصة

 إحالة أي عون إداري يتالعب بمناصب العمل ويتورط في البزنسة

  

 االجتماعي، عن طريق لجان تفتيش فجائية، األحد، في تنفيذ العقوبات الخاصة شرعت وزارة العمل والتشغيل والضمان

ائة من مناصب العمل لذوي بامل 1بدفع الغرامات املالية على كل مؤسسة أو شركة ترفض تشغيل أو تخصيص حصة 

املحلية للتشغيل ثبت تورطه في التالعب بعروض العمل على العدالة  االحتياجات الخاصة، وإحالة كل عون بالوكاالت

 .الدائمة الوقوف على تنفيذ أولوية العاملين وفق عقود ماقبل التشغيل في عروض العمل موازاة مع

، عن تشكيل فرق خاصة تتكون من ”الشروق”لـ ضمان االجتماعي، اإلثنين،كشف مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل وال

وكاالت ل العامة للوزارة، املفتشية العامة للعمل، إلى جانب لجان التفتيش التابعة إطارات تابعة لكل من املفتشية

 100د عمالها العمومية والخاصة التي يفوق عد ، ملداهمة الشركات واملؤسسات”لونساج، النام، كناك“التشغيل 

 الخاصة، االحتياجات ذوي  من باملائة 1 نسبة بتوظيف يلزم الذي ،″02-09“رقم  موظف، والوقوف على مدى تطبيق

 .مع فرض عقوبات على املخالفين لهذا القرار

الصندوق الوطني لذوي االحتياجات  وتتعلق العقوبات يضيف زمالي، بدفع غرامات مالية معتبرة وصبها مباشرة في

 جهود الدولة املتعلقة بمواصلة زيادة إدماج وتوظيف أكبر عدد من ذوي  اصة، مؤكدا أن هذا اإلجراء يدخل في إطار الخ

 .االحتياجات الخاصة باملؤسسات العمومية والخاصة

املدمجين في جهاز املساعدة على  وفي سياق متصل، أمر الوزير حسب ما صرح به بضرورة إعطاء األولوية للشباب

 ، موضحا أن اإلشكال األساس ي املطروح2019الكالسيكي في عالم الشغل خالل سنة  املنهي، في عمليات التنصيباإلدماج 

اإلداري، ما يطيل مدة إدماجهم نظرا للشروط  باملائة منهم يتواجدون في القطاع 72بالنسبة لوضعية هؤالء الشباب، أن 

 .”لول املناسبة لهمتبذل من أجل إيجاد الح كل الجهود“املطلوبة، وقال إن 

القانون ضد كل عون إداري ثبت سوء تسييره  في إطار ما يمليه” حازمة وصارمة“وباملقابل، توعد زمالي باتخاذ إجراءات 

وق لس والشفافية في عمليات التشغيل املعمول بها وكذا األدوات القانونية املؤطرة وعدم احترامه لقواعد العدالة

مرتكبي هذه “مضيفا أنه لن يتساهل مع  ،”ت الجنوب أم في غيرها من واليات الوطنالتشغيل سواء كان في واليا

 خارجه والذين حاولوا تشكيل شبكة منظمة للبزنسة بمناصب عمل مقابل مبالغ التجاوزات سواء من داخل القطاع أو 

 .”مالية أو أداء خدمة ما
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 )الخبر أونالين(إسبانيا على وشك االنتهاء -أشغال الكابل البحري الجزائر

صرح الرئيس املدير العام التصاالت الجزائر، عادل خمان، اليوم اإلثنين، أن مشروع إنجاز كابل األلياف البصرية 

 نتهاء".فالنسيا( "على وشك اال  -وهران  -البحري الرابط بين الجزائر وإسبانيا )العاصمة 

 -وأوضح خمان في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أن "إنجاز نظام الكوابل البحرية الرابط بلدنا بإسبانيا )العاصمة 

فيما يخص الجزء البحري   %100فالنسيا( املسمى مشروع "أورفال/ألفال" على وشك االنتهاء مع مد بنسبة  -وهران 

 واستكمال محطات التثبيت الثالثة".

ار إلى أن "االستكمال الكلي لهذا املشروع ودخوله حيز الخدمة املرهون بإنجاز أشغال الربط التي ستدوم بضعة وأش

 أسابيع يخضع ملوافقة السلطات اإلسبانية".

 10جيغابايت/الثانية، قابل للتوسع إلى غاية  400وأكد أن "هذا النظام الذي سيعزز الشريط العابر الدولي املقدر بـ 

 ت/الثانية".تيراباي

وفيما يتعلق بمشروع "ميديكس"، أوضح الرئيس املدير العام التصاالت الجزائر، أن هذا املشروع املتضمن ربط شبكة 

مرحلة  يوجد "في  الليف البصري الجزائري بالنظام البحري الدولي الرابط بين الواليات املتحدة وآسيا عبر املتوسط

 االستكمال".

نية وأبحاث عمق البحر قد انتهت وكذلك األمر بالنسبة لإلجراءات اإلدارية واملالية"، مشيرا إلى وقال أن "الدراسات التق

 تيرابايت/الثانية". 2.2جيغابايت/الثانية وسيوسع إلى  200أن هذا النظام "سيعزز الشريط العابر الدولي بـ 

عتبرا يهدفان إلى ضمان ربط أوسع وآمن وأوضح ذات املتحدث، أن "هاذين املشروعين الهامين اللذين سجال تقدما م

 أكثر ومقاوم أكثر".

وبهذه املناسبة، أعلن الرئيس املدير العام التصاالت الجزائر أن الشريط العابر الدولي الذي يعبر على الكابل البحري 

SEAMWE4  2018سبتمبر  30تيرابايت إلى غاية  1.2القادم من عنابة سجل ارتفاعا محسوسا قدر بحوالي. 

جيغابايت/الثانية سنة  710.15انتقل من  SEAMWE4وأشار إلى أن "الشريط العابر الدولي املار عبر الكابل البحري 

 ".2018سبتمبر  30جيغابايت/الثانية في  1171.75إلى  2017

قدره  قوأضاف أن هذا الشريط العابر الدولي تعزز كذلك بوضع ربط بري يربط شبكتنا البرية بالشبكة التونسية بتدف

جيغابايت/الثانية لضمان الربط في حالة حدوث عطب في الكابل البحري أو تسجيل ذروة غير متوقعة في استهالك  100

  الشريط العابر الدولي.

 

 )تس آس آ(ميناء جن جن يحقق أرقاما قياسية في تصدير االسمنت، الفلين والورق

جل أرقاما محسوسة في تصدير الفترة االخيرة حركة تجارية ملحوظة ، حيث س عرف ميناء جن جن بوالية جيجل في

يناء الفالحية بحصتها من هذا امل املنتجات وعلى رأسها االسمنت ، الفلين والورق ، في حين لم تحظى املنتجات مختلف

 . نظرا لعدة متغيرات

على عربي ، أن مصالحه تركز حاليا  TSA لـ وكشف املدير العام مليناء جن جن بوالية جيجل عبد السالم بواب في تصريح

 مادة االسمنت والكلينكر املوزعة عبر مجمع بسكرية لالسمنت ، مجمع الفارج عمليات التصدير وخصوصا منها تصدير 

 450كل من االسمنت والكلينكر الى  ستصل نسبة تصدير  2018واملؤسسة الوطنية جيكا ، حيث أفاد أنه في نهاية سنة 

 . ألف طن
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في عملية تصدير االسمنت وهم  2019 عاملين اثنين سوف يدخلون سنةوفي ذات السياق أشار محدثنا أنه يوجد مت

مصنع االسمنت ببلدية عين االبل جنوب الجلفة التابع رجل االعمال  سيالس التابعة ملجمع سواكري بوالية بسكرة ،

 . علي حداد

، مشيرا  2018ل فترة ميناء جن جن خال حاوية ما بين الفلين والورق عبر  2000وأضاف ذات املتحدث أنه تم تصدير 

 هكتار  78اإلنجاز والخاص بإنشاء محطة الحاويات التي ستكون أول محطة بمساحة  الى املشروع الكبير الذي هو في طور 

، بمعنى أنه  EVP 18000تصل الى  متر الستقبال السفن الكبيرة التي 17كلم ، بعمق يصل الى  2مع رصيف خطي بطول 

 .الصين عبر ميناء جن جن رة القادمة منسوف يتم استقبال السفن الكبي

سيصدر من خاللها منتوج جديد أال وهو  2019وبحديثه دائما على عمليات التصدير كشف عبد السالم بواب أن سنة 

 . وهي كل من مجمع كلورال وناسال منتوج امللح وذلك من قبل مؤسسات وطنية

ضرورة تنظيم هذه الشعبة من خالل وضع  مليناء جن جن علىأما فيما يخص املنتجات الفالحية ، فشدد املدير العام 

 أكبر من املنتوجات الجزائرية التي تتميز بالجودة والنوعية وذلك بالتعاون  خط منظم مستدام ، لكي يتم تصدير كميات

 . خارج الوطن جد ضئيلة والتنسيق مع املتعاملين الفالحين ، معتبرا نسبة تصدير املنتجات الفالحية

محطة املعادن لتزويد مجمع الحديد  برز املشاريع التي يحضر لها ميناء جن جن ، حسب محدثنا هي انشاءومن أ

 . املعادن انطالقا من السنة املقبلة مليون طن من 3.5والصلب بالرة الذي سينتج 

االف طن يوميا  5قدرة انتاج تصل الى  ألف طن ، مع 250باإلضافة الى انشاء وحدة سحق بذور السوجة بقدرة تخزين 

 ، في حين توجد وحدات صغيرة أخرى هي في طور اإلنجاز وسنعلن 2019األول من  وستدخل في عملية اإلنتاج في الفصل

 .عنها في األيام القادمة

 

 بنوك /مالية وتأمينات 
 ..دافع عن جدوى التمويل غير التقليدي وطبع النقود

 )الشروق اونالين( راجعة سياسة الدعم وتحصيل آخر سنتيم من الضرائب املتأخرةراوية: م

 مليار.. وعودة صندوق ضبط اإليرادات قريبا 33500لجباية النفطية ارتفعت بـ

  

لى ع ليحي ملف عقلنة التحويالت اإلجتماعية، اإلثنين، مؤكدا بأن الحكومة تعمل عاد وزير املالية عبد الرحمان راوية

فيما دافع عن جدوى التمويل غير التقليدي،  إيجاد آليات ناجعة وموضوعية ملراجعة سياسة الدعم لجعلها أكثرعدالة،

ي إطار آلية ف ا أن املبالغ املرصودةلتأكيد نجاعة اللجوء إلى طبع األوراق املالية، مؤكد واستند على تراجع نسبة التضخم

 .ياالستهالك، وإنما أخذت وجهتها نحو تمويل االستثمار العموم التمويل غير التقليدي لم توجه لتمويل نفقات التسيير وال 

املالية، أن معدل التضخم تباطأ إلى  وأوضح الوزير في رده على أعضاء مجلس األمة في ختام مناقشتهم ملشروع قانون 

من  باملائة، وأكد أن مبلغ األموال التي كان 5.5أن كانت نسبة التضخم املتوقعة  باملائة نهاية سبتمبر املاض ي بعد 4.45

طية، امليزانية السيما عائدات الجباية النف املقرر رصدها طبقا للتمويل غير التقليدي قد انخفض بفضل تحسن عائدات

 .تقليديال ة النقدية التي كان يعتزم اإلستعانة بها ضمن التمويل غير لطبع الكتل مما يعني أن بنك الجزائر لم يلجأ

عجز الخزينة للسنة الجارية، لم تلجأ  مليار دينار كان يتوقع تخصيصها لتغطية 1.800وأوضح وزير املالية أنه من بين 

 خالل السداس ي األول من مليار دينار لتغطية عجز الخزينة 900اال في حدود  الدولة إلى آلية التمويل غير التقليدي
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باملائة مقارنة بالعجز املتوقع نظرا لتحسن  29السنة، وإلى غاية شهر جوان املاض ي سجل عجز الخزينة الفعلي تراجعا بـ

مليار دينار  450دينار مقارنة بالسنة املاضية، وأشار راوية الى أن مصالحه تترقب تحصيل  مليار  335الجباية النفطية بـ

 .لجاريةنهاية السنة ا

الشرائية للمواطن التي دعا  وحسب راوية فسيوجه هذا الفائض لتمويل صندوق ضبط اإليرادات وبخصوص القدرة

متحكم فيه السيما بفعل “اعتبر ممثل الحكومة أن معدل التضخم  أعضاء املجلس لحمايتها في ظل ارتفاع األسعار،

درة الدينار وتدني الق عن العالقة بين انخفاض سعر صرف ، وأما”السيولة التي يطبقها بنك الجزائر وسائل امتصاص

النخفاض القدرة الشرائية في الجزائر، ألن أسعار املواد األساسية  الشرائية فأكد الوزير أن تراجع سعر الصرف ال يؤدي

عاد ال، و االجتماعية املتعددة األشك ومسقفة، واعتبر الوزير أن القدرة الشرائية محفوظة بفضل التحويالت مدعمة

، وأكد أن الحكومة تعمل على امللف ملراجعة هذه ”السوسيال“سياسة  راوية ليحي النقاش حول عقلنة ومراجعة

 .ذياألجندة اآلنية للجهاز التنفي بعد أن كان قبل أسابيع قد أكد في بيان رسمي للوزارة أن امللف ليس ضمن السياسة،

دوالرا، أوضح الوزير مرة أخرى أن  50بـ تماد سعر مرجعي لبرميل النفطوفي رده على النواب الذين تساءلوا عن سبب اع

أسعار النفط العاملية، وبخصوص تآكل احتياطي الصرف، قال أن الحكومة  األمر يتعلق بإجراء حذر تمليه تقلبات

 .التجارة الخارجية في هذه االحتياطات من خالل تسيير حذر يراعي تطور أسواق النفط وتطور  ”تتحكم“

هذه امليزانية لم تتقلص فعليا، بل جاء  باملائة السنة القادمة، أوضح الوزير أن 11وعن سبب تخفيض ميزانية التجهيز بـ

 مليار دينار  400مليار دينار رصد السنة املاضية كعمليات في رأس املال منه  900تراجعها بسبب عدم تجديد مبلغ 

صندوق الضمان االجتماعي، أي أن األمر  نار كمساهمة استثنائية فيمليار دي 500لتسوية ديون مستحقة على الدولة و

 .يتعلق بخطأ تقني

الوزير أن الدولة لن تتخلي بأي حال من  وحول ملف التهرب الضريبي الذي تطرق إليه الكثير من أعضاء املجلس، أكد

 املحصلة، مشيرا إلى تكفل السلطة القضائية هذه السنة، بصالحية تحصيل األحوال عن سعيها لتحصيل الضرائب غير 

 .املحصلة بأي حال من األحوال الضريبة القضائية، وقال نحن سنهتم بالباقي ولن نتنازل عن تحصيل الضرائب غير 

ألف ملف سنة  52غ للرقابة الجبائية بل وعن تدخالت أعوان الرقابة الجبائية، ذكر راوية بأن عدد امللفات التي خضعت

 .2017 مليار دينار في 89.5إلى أكثر من  2013مليار سنة  71.3تمت معاينتها من  ، حيث انتقلت قيمة امللفات التي2017

عملية مراقبة معمقة  227املحاسبة و عملية ملراقبة 1.937وبخصوص برنامج الرقابة الجبائية لهذه السنة فيشمل 

 .محاسبية ظرفية عملية 611للوضعية الجبائية العامة و

 
 

 تعاون وشراكة
 

 )واج( ديسمبر  2نوفمبر الى  27معرض املنتجات الجزائرية بالغابون من 

ديسمبر بالعاصمة الغابونية  2نوفمبر الجاري الى  27الجزائرية من   سيتم تنظيم معرض خاص باملنتجات

 مؤسسة جزائرية. 70بمشاركة   ليبروفيل

الجزائرية التي تنشط بشكل   للمؤسسات 2م 1.500و في الحديقة النباتية بالعاصمة الغابونية, تم تخصيص مساحة 

امليكانيكية وااللكترونية واألجهزة املنزلية والصناعات   غذية وكذلك في الصناعاترئيس ي في قطاع الزراعة واأل 

 والبتروكيماوية وفي فرع األشغال العمومية.  الكيماوية
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الذي يرافقه متعاملون اقتصاديون   و يرأس الوفد الجزائري األمين العام لوزارة التجارة, السيد شريف عوماري, و

 العارضة. جزائريون يمثلون الشركات

الستكشاف السوق الغابوني الذي   و يعد هذا الحدث االقتصادي فرصة للشركات الجزائرية, خارج قطاع املحروقات,

البلدين, واستكشاف الفرص التجارية والبحث عن فرص لوضع شبكات   يمكنه تطوير العالقات التجارية بين شركات

 ة لوأج.حسب توضيحات ممثل وزارة التجار   تجارية مستدامة,

ي وهي أسواق و الت  الغابون والدول املجاورة  و يعتبر الهدف الرئيس ي لهذه التظاهرة تعزيز إمكانات التصدير الجزائرية في

 في متناول املنتجات الجزائرية.

 ونغو.كغينيا االستوائية والكاميرون وال  مليون نسمة املحيط األطلس ي غربا و 1ر7يبلغ عدد سكانه   و يحد الغابون الذي

 املنغنيز.  أما القطاعات االقتصادية الرئيسية فيه هي املحروقات و والخشب واملعادن خصوصا

 بوتفليقة, الذي دعا إلى التوجه نحو األسواق  ويأتي هذا املعرض الجزائري في إطار توصيات رئيس الجمهورية,عبد العزيز

تظل   تعاون التجاري واالقتصادي بين الجزائر وأفريقيا التيتساهم في إعادة تنشيط ال  األفريقية وإقامة جسور لوجستية

 ادنى من اإلمكانات املوجودة.

ويتم   مليارات دوالر سنويا 3بما ال يزيد عن   و ال تزال املبادالت التجارية الجزائرية مع إفريقيا منخفضة في الوقت الحالي

 القارة.  ( بلدان فقط في5تجسيدها مع خمسة )

مليار دوالر ووارداتها من  1.6الجزائرية البالغة   مليارات دوالر بين الصادرات 3بادالت التجارية التي تبلغ وتنقسم هذا امل

 مليار دوالر.  1.4الدول األفريقية والبالغة 

لتي باملائة من إجمالي الصادرات إلى القارة ا  13ماليين دوالر فقط, أي  206و تبلغ الصادرات الجزائرية خارج املحروقات 

 مراكز تجارية )كوت ديفوار, السنغال و الكاميرون(.  ال تملك بها الجزائر سوى ثالث

روفيل معرض ليب  في الخارج, سبق  و في إطار نشر ديناميكية جديدة من خالل مختلف الفعاليات االقتصادية الجزائرية

 ونواكشوط والدوحة.  هذه السنة معارض تم تنظيمها في واشنطن وبروكسل

ي املستوى الدولي واإلفريقي أكتوبر املاض   كر أنه تم تنصيب اللجنة الوزارية لبرمجة التظاهرات االقتصادية علىو يذ

 املتعاملين االقتصاديين في الخارج.  ملتابعة هذه التظاهرات ودعم
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لتأسيس االتحاد الوطني  44جمهورية بمناسبة إحياء الذكرى الالنص الكامل لرسالة رئيس ال

 )واج(للفالحين الجزائريين

 44بوتفليقة, يوم االثنين, رسالة الى الفالحين بمناسبة إحياء الذكرى ال وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز 

 لتأسيس االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين هذا نصها الكامل :

  

 رحمن الرحيم"بسم هللا ال

 والصالة و السالم على أشرف الـمرسلين

 وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

 السيد األمين العام لالتحاد الوطني للفـالحين الجزائريين

 العاملين في قطاع الفالحة السيدات والسادة أعضاء االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين وجميع الفالحين و 

ربعين البهيج إلحياء الذكرى الرابعة واأل   ي فيها أن أتوجه إليكم و أنتم ملتئمون في هذا الحفلإنها مناسبة سعيدة يطيب ل

لتأسيس االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين وال أبدأ دون أن أعرب لكم عن عمق مشاعر الود و اإلخاء والتقدير و من 

 خاللكم إلى كافة الفالحين عبر ربوع الوطن.

في شهر نوفمبر األمجاد أترحم بكل خشوع و إكبار على أرواح شهدائنا األبرار مستذكرا بطوالت الفالحين  و ملا كنا ما زلنا

الجزائريين البواسل في أريافنا و مداشرنا و جبالنا أولئك الذين أذاقوا املستعمر الغاشم األمرين مبرهنين على ارتباطهم 

جلها و من أجل استرجاع السيادة الوطنية ثم من أجل اإلسهام باألرض و دفاعهم عنها إلى حد التضحية بالنفس من أ

 في بناء صرح الجزائر الحديثة الحرة الـمزدهرة.

 السّيدات الفضليات

 السادة األفاضل

املخطط الوطني للتنمية الفالحية  2000   إيمانا مّنا بأن الجزائر حباها هللا بخيرات ومؤهالت فالحية كبيرة, تبنينا سنة

بالقطاع الفالحي ويشجع الفالحين واملربين و يقحم املبادرات الخاصة عن   الـمرام منه أن يؤطر النهوضالذي كان 
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األقاليم الريفية وساكنتها   ليشمل إعادة تنشيط الفضاءات و  2002االستصالح و االستثمار. وقد تم توسيعه في    طريق

 سيخ مبادئ حماية البيئة.تر   قصد تعزيز األمن الغذائي بتثمين املوارد املتاحة و

محطة أخرى لتصويب املسار باللجوء إلى وسائل مبدعة   2009كان لقائي بالفالحين ومختلف الـعاملين ببسكرة في فبراير 

 تتضمن خاصة إعادة ترتيب سلم األولويات وتبني مقاربة أكثر فعالية و رصد وسائل تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

ر سياسة التجدد الفالحي والريفي التي تم اعتمادها بناء على قانون التوجيه الفالحي لسنة هذا األمر تبلور في جوه

ي و التي أمدت القطاع بسياسة واضحة املعالم وأهداف دقيقة وخارطة طـريق ترمي إلى تحويل الفـالحة إلى  2008

 حقيقي للنمو االقتصادي للبالد.  محـرك هام و

ملواطنينا و تأمين الـمداخيل لفالحينا و   فـاظ على القدرة الشرائيةو قد انصـب اهتمامي خالل سنـوات متتالية على الح

والتنظيمي    الفالحي و إضفاء فعالية أكبر على التسيير اعتمادا على اإلطار التشريعي   توفير الـمحيط الـمالئم للنشاط

ل الدعم الضرورية و الـمراقبة الـمالية و وسائ  الذي تم تكييفه مع التغيرات الـمستجدة. كما رصدت الدولة الـموارد

 إجراءات مسح الديون األساسية و اإلعفاء من أداء عدد من الحقوق و الرسـوم.  الفّعالة إضافة إلى تطبيق

الفالحي و تحرير الـمبادرات   بتنفيذ هذه السياسة سجل قطـاع الفالحة تطـورات ملحوظة في مجال حماية العقار

 على إيجاد أسـواقالخاصة و تشجيع االستثمار والح
ّ

خارجية جديدة للـمنتجات الفالحية مع تثمين الـدور السيادي   ث

 الضبـط و الحرص على إحترام معايير الصحة والسالمة والجـودة.  لـمصالح الدولـة في

تج من النا % 12.3و قد سمحت هذه التدابير من اإلرتقاء بالـمؤشرات الكلية لقطاع الفالحة حيث أصبح يمثل اليوم 

 مليار دج. 3 216و قيمة إنتاج تفوق  % 3.25عن   الداخلي الوطني الخامي بنسبة نمو تربو

كما أصبحت الفالحة في الجزائر تشغل قرابة ربع تعداد اليد العاملة أضف إلى ذلك إدماج الشباب خريجي معاهد 

 دعـم الـمستثمرات الفالحية.  التكويني وإنشاء الـمؤسسات الـمصغرة في إطار

الوطني يبقى غير كاف في ظل بروز    إن هذا التحسـن الذي يشهده قطـاع الفالحة مع ما يمثـله من أهمية في االقتصاد

بإيجابية ال سيما منها التغيرات الـمناخية واألزمات الغذائية   تحديات أخرى ال بد لبالدنا من التعامل معها

ن مواجهة األسعار و تذبذبها فضال ع   حية الدولية التي تتميز باالرتفـاع فيالعاملية وعدم استقرار األسـواق الفال    والـمالية

 فالحتنا لتنافسية متصاعدة ال بد أن ترقى لـمجابهتها.

 السيدات الفضلـيات

 السـادة األفاضل

انعقاد الجلسات الوطنية   إن الدولة ستظل دوما إلى جنب الفالحي و قد وجهت بهذا الخصوص الحكومة بمناسبة

 دعـم و مرافقة الفالحين رغم الصعوبات املالية التي تعرفها البالد.   إلى االستمرار في تنفيذ آليات 2018للفالحة في أفريل

الفالحي إحدى أولوياتها تفعيال للـمادة    و في ذات السياق إنني حرصت و أحرص دوما على أن تجعل الحكومة من العقار

أحمر ال يجوز تخطيه ال سيما من خالل تأمين حيازته و استـرجاع ما لـم    من الدستور واعتبارا لكونه خطا 19

 استغالله بشكل عقالني و اقتصادي.   يتم

الـمبادرات الشبانية وتقوية    أناشد مختلف هيئات الدولة على إيالء أقص ى االهتمام لتشبيب قطاع الفالحة و دعم

 النهوض أكثر بقطاع الفــالحة وعصرنته وتنميته.التنظيمات الـمهنية و مساعدة الـمرأة الريفية و 

 سيما منها تطوير الري الفالحي عبر تعميم  و أدعو الحكومة لتركيز جهودها على الـمحاور االساسية للتنمية الفالحية ال

املياه والتحسيس بأهمية التأمين الفالحي و الحماية االجتماعية و   استعمال الوسائل الـمساعدة على اقتصاد

و  و مكننة النشاط الفالحيي  باعتمادهما في أوسـاط الفالحين والـمربيني وترقية الصناعة الزراعية الغذائية   اإلقناع

 تشجيع تصدير الـمنتجات الفالحية.
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ـة الفالحية ال سيما لدى شريح   كما أهيب بمختلف املؤسسات و الهيئات أن تضاعف االهتمام بالتكوين في الـمجاالت

التكنولوجية على الـمستويين الجهوي و العالمي باإلضافة إلى تثمين   في األرياف و تتبع آخر التطورات الشباب و 

 االستثماري.  البحوث العلـمية و تقريب الـمخابر و املراكز البحثية من محيطها االقتصادي و   نتائج

 السّيدات الفضلـيات

 السادة األفـاضل

للفالحين الجزائريين مساهمة منه في   بالدور الفعال الذي يقوم به االتحاد الوطنيأرى من الواجب أن أنوه مرة أخرى 

الوطني ومرافقة الفالحين و املّوالين ومربي الـماشية و اإلصغـاء إليهـم    ترقية قطـاع الفالحة وفي ازدهار االقتصاد

رين أنكم جميعا ستكونون دوما حاض   ي كبيـرة فيتمكينهـم من أداء نشاطـاتهم في جـو من االستقرار و الطمأنينة. وثقت   و

 الفالحي والريفي.   في امليدان و ستظلون في مستوى تطلعات العالم

يد الجسـام التي بذلها جيل نوفمبر الـمج   إن السيـادة الوطنية التي تنعم بها بالدنا اليومي هي ثمرة من ثمار التضحيات

الواجب علينا جميعا أن نعمل جاهدين في سبيل تكريس هذه السيادة في معاشنا   و حفاظا على عهد الشهداء األبرار من

ن جودته والسعي الحثيث م   الحياة اليومية لـمواطنينا من خالل الرفع من اإلنتاج الفالحيي وتحسين نوعيته و   وفي

غالبة هذا التحدي بما فيه خير هذا الـمسعى و التجند لـم   أجل تحقيق أمننا الغذائي. لذا أدعوكم إلى االنخـراط في

 البـالد.

ْم بحفظه و    و ال أختم رسالتي هذه دون أن أجدد لكم كل مشاعر التقدير واإلكبار راجيا من
ُ
ك

َ
أل

ْ
الـمولى عز وجل أن َيك

 كنف جزائر الرغد والخير و النماء.   ينعم عليكم بواسع عطفه و دوام عونهي في

 اته" .و السـالم عليكم و رحمة هللا و برك
 

 

 

 

 

 


