
 
 

 
 

 

 
 2018 نوفمبر  04األحد 

 

 

 

 

 
 منتدى رؤساء المؤسسات

 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة 08

Communication@fce.dz 
 



 

 2 

 الفهرس

 
 3 ................................................................................................................ االفتتاحية 

 3 ................................................................................ مصغرة مؤسسات انشاء في الطلبة ملرافقة

 3 ............................. (الجزائري  الشباب)املؤسسات رؤساء ومنتدى وهران جامعة بين ما اطار  اتفاقية امضاء

 4 .............................................................................. (برس سبق) وهران في األفسيو  فرع تدشين

 4 ................................................................... ”الجزائر فالي سيليـكــون  وهران“ من الثالثـــة الطبعـــة

 4 ........................................... (الجزائر وقت) االقتصادي التنوع لتحقيق الرقمي االنتقال تجسيد ضرورة

 5 ............................................................................ (الجزائر)وهران في األفسيو  فرع يدشن حداد

 5 .......................................... (واج)االقتصادية باإلصالحات التعجيل ضرورة على يشدد قةبوتفلي الرئيس

 6 ...................................... (واج)  والدولية الوطنية للحاجيات لالستجابة الطاقوية القدرات تطوير : أويحيى

 8 ....................................... (واج) "مستدامة تنمية أجل من البيئية الثقافة نشر " أهمية على تؤكد زرواطي

 9 ............................... (واج)األولية للموارد التبعية بسبب االقتصادي النمو  معدل في تقلبات: افريقيا شمال

 10 ................................ (واج) باالبتكار  االستعانة على فأكثر  أكثر  املؤسسات تجبر  السوق  تقلبات: محروقات

 11 .................................................... (آ آس تي)غائبة وحلول  صادمة أرقام.. الجزائرية ”األدمغة“ هجرة

 12 .......................... (أ آس تي)التصدير ومعركة املحلية التنافسية بين الجزائر  في االسمنت مصانع..  باألرقام

 13........................................................................................ وتأمينات مالية/ بنوك 

  13....................................................................................................... وشراكة تعاون 

 13.................................. واألمني العسكري  التعاون  في هامة نتائج تحقيق تؤكد التونسية الحكومة

 13 ........................................ (أونالين الشروق) بتونس جزائرية 56 مقابل بالجزائر  تونسية مؤسسة 800

 14................................................................ :البريطاني األول  الوزير  مبعوث ريسبي ريتشارد اللورد

 14 ........................ (أونالين الشروق) الجزائر  مع تجاري  اتفاق توقيع من تمنعنا للبريكسيت االنتقالية املرحلة

 15 ................................................. (واج)   شرف ضيفة الجزائر : ليفربول  في للمدن العالمي اليوم إحياء

 16 .................................................... التشغيل لتطوير  الجزائرية االستراتيجية إلى تتطرق  املتحدة األمم

 17 ............................. (واج)  إفريقيا شمال ببلدان اإلحصاء أنظمة نقائص إلى يتطرقون  املتحدة األمم خبراء

 19....................................................................................................................... تجارة 

 19....................................................................................................................... يقظة 

 

 



 

 3 

  الفتتاحيةا
   

 ملرافقة الطلبة في انشاء مؤسسات مصغرة
 

 )الشباب الجزائري(امضاء اتفاقية اطار ما بين جامعة وهران ومنتدى رؤساء املؤسسات
 

قام امس والي الوالية السيد مولود شريفي باالشراف  على افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة ملنتدى "وهران سيلكون 

ر رءيس ن بحضو فالي*،املنظم من طرف منتدى رؤساء املؤسسات وهي الفعالية للتي جرت على مستوى فندق امليريديا

منتدى املؤسسات *افسيو* السيد علي حد اد  وكدا اطارات املؤسسات والجامعات والطلبة الجامعيين وقد عرفت 

مشارك من الطلبة والجامعات واملؤسسات وكذا املمولين .وخالل كلمته كشف الوالي عن  300هذه الطبعة حضور 

ار بدعم من وزارة البريد وتكنولوجيا ت االعالم واالتصال حيث هكت 10انشاء اول حظيرة تكنولوجية تتربع على مساحة 

اشار الى انطالق الدراسات الخاصة بهذا املشروع التي سيتم تسليمها خالل الثالثي االول من العام القادم وسيعقب 

ستوى ى مدلك مباشرة الشروع في تجسيده وقد اختير موقع بلقايد الحتضان املشروع الذي سيكون االول من نوعه عل

الغرب الجزاءري يهدف الى جعل وهران مدينة ذكية سيما وهي على موعد مع احتضان تظاهرة العاب البحر االبيض 

واضاف بانه سيتمخض عن هده بطبعة الخروج بتوصيات ومقترحات تصب  2021املتوسط املزمع تنظيمها افاق سنة 

عي نحو تطبيق التوصيات النجاح تظاهرة العاب البحر سيما في وعاء  تطوير مدينة وهران وجعلها مدينة ذكية وكدا الس

فيما يخص ادخال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة بتطبيقات ذكية عبر تقنية الهاتف الذكي سمارتفون خاصة في 

مجال االتصال والنقل .وقد توج حغل االفتتاح بامضاء اتفافية اطار ما بين جامعة وهران ومنتدى املؤسسات جيل 

يو تهدف الى تشجيع الطلبة.ومرافقتهم وتقديم  التسهيالت امامهم النشاء مؤسسات مصغرة  خاصة بهم وفي هدا افس

الشان ثمن رءيس منتدى املؤسسات على حداد االتفاقية املمضاة وعبر عن استعداده ملرافقة الطلبة وتشجيع بحوثهم 

ة خاصة بهم تضمنو لهم ولوج عالم الشغل وتحقيق وتقديم التسهيالت امامهم ومساعدتهم على انشاء مؤسسات مصغر 

اهدافهم ومشاريعهم من جهته ثمن املكلف بالعالقات الخارجية بجامعة وهران اسماعيل بالسكا  االثفاقية واشتر الى 

ر اقيام الطلبة  بانجاز عديد البحوث والدراسات التي تحتاج الى  تطوير  ومرافقة واكد حاجة املؤسسات الى اطارات وافك

بناءة  لتطوير تفسها  مع الحاجة لتفعيل تكوينات تتوافق وحاجيات سوق العمل بدوره اكد مندوب منتدى املؤسسات 

بوالبة وهران رمون محمد امين مدى الحاجة لجعل وهران مدينة رقمية في ظل التطور التكنولوجي والتقدم الدولي  

منتدى املؤسسات سيكون حاضرا بقوة النجاح تظاهرة العاب  مضيفا بانه هناك كفاءات البد من استغاللها واكد بان

البحر االبيض املتوسط واضاف بانه سيتم دعم وربط جميع املنشات  سيما االماكن السياحية والتاريخية وكدا وساءل 

شاء نالنقل  بشبكة االنترنيت الرقمية وبدوره كشف ممثل منتدى رءساء املؤسسات املكلف باالعالم السيد غوتي عن ا

برنامج *افاق * ممول من قبل االتحاد االوروبي  يهدف الى تكوين الطلبة في املجاالت غير موجودة في البالد واضاف بانه 

سيتم عقد لقاءات واجتماعات ما بين الجامعة ومنتدى املؤسسات تهدف الى التقليل من نسبة البطالة وتمكين الشباب 

 من تجسيد مشاريعهم وطموحاتهم .
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 سبق برس()تدشين فرع األفسيو في وهران 

 

أشرف رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، رفقة والي وهران، مولود شريفي، على تدشين مندوبية املنتدى في 

 .وهران

ائال: بات عصرية قاليوم، صور املقر الجديد الذي يحتوي على متطل ونشر حداد في صفحته عبر الفيسبوك، صبيحة

املحلية  ومع السلطات سيكون بال شك مكسبا جديدا لألعضاء واملتعاملين اإلقتصاديين، للتشاور بينهم هذا الفضاء“

 .”التنمية االقتصادية الوطنية الشاملة للوالية من أجل النهوض بالتنمية املحلية التي هي عماد

 

 

 ”وهران سيليـكــون فالي الجزائر“الطبعـــة الثالثـــة من 

 وقت الجزائر() االقتصاديضرورة تجسيد االنتقال الرقمي لتحقيق التنوع 

ثّمن والي والية وهران، مولود شريفي، تنظيم منتدى رؤساء املؤسسات سنويا ملتقى حول التكنولوجيات الجديدة 

ألنه يندرج في صلب برنامج فخامة رئيس الجمهورية،  والحلول الذكية التي تطورها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،

 .ولكون املؤسسات الناشئة خصوصا في التكنولوجيات الجديدة، تقدم حلوال ذكية ومتكاملة في تسيير املحيط

، تحت ”وهران سيليكون فالي الجزائر“وأكد والي والية وهران، أمس، في كلمته االفتتاحية للملتقى السنوي الثالث من 

والذي نظم بفندق ميريديان، ” مركز مستقبلي لنظام املؤسسات الناشئة بوهران :الحظيرة التكنولوجية لوهران“ شعار:

تقدم اإلجراءات القانونية واإلدارية بين السلطات الوالئية والوكالة الوطنية لتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية من 

خاصة وأن التظاهرة هذه تجمع الفاعلين في مجال التكنولوجيات أجل استحداث الحظيرة التكنولوجية لوالية وهران، 

الحديثة والرقمية في الجزائر لتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء األجانب املختصين، من أجل تحسيس اإلدارات 

ي هذا ف والسلطات بأهمية وحاجيات املتعاملين االقتصاديين في مجال الرقمنة.وتسمح التظاهرة للعديد من الفاعلين

املجال، يشكلون مجاالت البحث، الجامعة، التكوين املنهي واملتعاملين االقتصاديين، ملناقشة العراقيل التي تواجه 

املهنيين في هذا القطاع الرقمي، حيث تم اختيار وهران الحتضان هذا الحدث الرقمي، كونها تتوفر على كل املؤهالت، 

رقمنة، بدليل تواجد كل من املعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم ألن تكون قطب اقتصادي بامتياز موجه لل

واالتصال، وعدة مخابر للبحث في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، فضال عن تسجيل منذ بضعة سنوات ديناميكية 

كون فالي ليوهران سي“تشجع على استحداث مؤسسات ناشئة في القطاع التكنولوجي.وتهدف الطبعة الثالثة لتظاهرة 

، التي تنظمها مندوبية منتدى رؤساء املؤسسات لوالية وهران، لجمع كل الفاعلين في مجال التكنولوجيات ”الجزائر

الحديثة والرقمية في الجزائر لتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء األجانب املختصين في املوضوع، من أجل تحسيس 

كما عمل القائمون على هذا الحدث ”.عاملين االقتصاديين في مجال الرقمنةاإلدارات والسلطات بأهمية وحاجيات املت

من أجل وضع مقاربة عملية لوضع جسور حقيقية بين البحث العلمي، التكوين املنهي “الهام في طبعته الثالثة، 

، حيث ”عاواملتعاملين االقتصاديين لتشخيص العراقيل وصياغة مقترحات تسلم للسلطات العمومية املعنية بالقط

مثلت التظاهرة فضاء مفتوحا ملناقشة وتحليل عدد من املواضيع الهامة، مثل البحث، بحضور عدد كبير من الجامعات 

واملعاهد املتخصصة ومشاركة سلطات الضبط في القطاع الرقمي والهيئات املصرفية والبنكية. ويأتي تنظيم الطبعة 

، التزاما من منتدى رؤساء املؤسسات، الذي سبق وأن رافع من أجل ”ائروهران سيليكون فالي الجز “الثالثة من تظاهرة 

العمل على تحقيق األمن الرقمي، موازاة مع األمن الغذائي والطاقوي في إطار إستراتيجية شاملة لتطوير االقتصاد 

شرة أو مهتمة مشارك وهيئة ذات صلة مبا 1500الوطني، خاصة وأن الطبعة الثانية للتظاهرة عرفت حضور ما يقارب 
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بتطوير القطاع الرقمي. وكان رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، قد أكد في تصريحاته السابقة على وعي 

السلطات العمومية بمدى أهمية تنويع األنشطة االقتصادية املربحة وخاصة تلك املنتجة للثروة، مشددا على التزامها 

يليكون س“نتقال الرقمي لالقتصاد الوطني الجزائري، وهو ما تجسده لقاءات سنوات ببعث برامج تسمح باال  5منذ قرابة 

، املكرسة للتنمية الرقمية، والتي أضحت تمثل حدثا هاما نظرا للدور الرئيس ي الذي يمكن أن تلعبه ”فالي الجزائر

ء ملنتدى رؤسا الرقمنة في تنمية االقتصاد الوطني، حيث يمثل التحول الرقمي موضوعا رئيسيا وخط عمل أساس ي

املؤسسات ويستوجب ربطه بالتنويع االقتصادي لظهور قطاعات صناعية جديدة، وبالتالي توفير االقتصاد أداة لتحقيق 

ة بين بالتوقيع على اتفاقي” وهران سيليكون فالي“النمو وخلق فرص العمل.لإلشارة، فقد توجت الطبعة الثالثة للقاء 

 .، تخص التعاون بين عالم البحث العلمي واملؤسسة”أحمد بن بلة“ن منتدى رؤساء املؤسسات وجامعة وهرا
 

 )الجزائر(حداد يدشن فرع األفسيو في وهران

ية على تدشين مندوب أشرف رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، رفقة والي وهران، مولود شريفي،

وي ة اليوم، صور املقر الجديد الذي يحتصبيح املنتدى في وهران ،ونشر حداد في صفحته عبر الفيسبوك،

الفضاء سيكون بال شك مكسبا جديدا لألعضاء واملتعاملين  هذا“على متطلبات عصرية قائال: 

ي ه بينهم ومع السلطات املحلية للوالية من أجل النهوض بالتنمية املحلية التي اإلقتصاديين، للتشاور 

 عماد التنمية االقتصادية الوطنية الشاملة
 

 

 

 )واج(الرئيس بوتفليقة يشدد على ضرورة التعجيل باإلصالحات االقتصادية

شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم األربعاء على ضرورة التعجيل باإلصالحات االقتصادية والتحرر أكثر 

  للمحروقات وتقلبات سعرها في األسواق العاملية. فأكثر من التبعية

، أن الجزائر وإذ كانت قد حققت الندالع الثورة التحريرية 64رسالة لألمة بمناسبة الذكرى الـ وأكد رئيس الجمهورية في 

لف أشكالها، إال أنه "يتعين علينا بذل املزيد من الجهود للتكفل بجميع تقدما "يحق االعتزاز به" في مجال التنمية بمخت

االقتصادية وتنويع مكونات اإلنتاج الوطني لكي   الحاجات االجتماعية الـمتبقية لشعبنا )...( والتعجيل باإلصالحات

 نتحرر أكثر فأكثر من التبعية للـمحروقات وتقلبات سعرها في األسواق العاملية".

ذكر بأن ثورة أول نوفمبر شكلت، بعد استعادة االستقالل، "منطلقا ملسار عظيم، مسار بناء و تشييد"، حرص  فبعد أن

الرئيس بوتفليقة على اإلشارة إلى أن إنجازات الجزائر املستقلة تقاس باألوضاع التي استرجعت حريتها في ظلها، و التي 

ري و باالفتقاد لألطر اإلدارية مع وجود أمية تكاد تكون شاملة و كانت قد تميزت بتشريد ما يربو عن ربع الشعب الجزائ

 فقر سائد و بثروات وطنية تحت سيطرة مستعمر األمس.

ففي تلك املرحلة من تاريخها، كان ينظر إلى الجزائر على أنها "دولة ناجحة في إقالعها التنموي"، فضال عن تميزها بدورها 

والـمستضعفة، و كذا في ريادة نضال شعوب جنوب املعمورة من أجل    تعمرةالريادي في مساندة حقوق الشعوب املس

 إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد وتثمين الثروات الطبيعية للشعوب، يقول رئيس الجمهورية.

كر في ذات الصدد، بأن هذه املسيرة كانت قد تعثرت بفعل تقلبات سعر املحروقات التي شلت املسار االقتصادي 
ّ
كما ذ

  لبالد لتدخل الجزائر "جراء تهاون سياس ي" دوامة الخرابل

 واإلرهاب و الدمار، "األمر الذي تولدت عنه عوامل الـمأساة الوطنية التي عانى منها شعبنا قرابة عقد من الزمن".

http://www.aps.dz/ar/algerie/61938-64
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ية قرابة ل"إنكم شرفتموني بثقتكم الغا  وعرج رئيس الدولة على الظروف التي كان قد تقلد فيها سدة الحكم، حيث قال:

في محيط دولي تنكر لنا و وضعنا تحت حصار غير معلن"، ليضيف   سنة قبل اليومي في ظروف وطنية صعبة و 20

"استلهمنا معا من مراجعنا السمحة ومن قيم بيان ثورة نوفمبر الـمجيدة و توصلنا، إلى تصويب األمور، وإلى الدخول في 

 حقيق الكثير من طموحاتكم الـمشروعة".مرحلة من إعادة بناء ما دمري والعمل بغية ت

ومن أهم ما تم تجسيده في خضم هذه املرحلة، تحقيق السلم و استرجاع األمن عبر كل ربوع الجزائر، وهم شرطان ألي 

 تنمية أو بناء.

 ىكما تمكنت هيئات ومؤسسات الدولة من العودة إلى النشاط القوي في ظل "الشرعية املكتملة" باالحتكام دوريا إل

ذلك إصالح جهاز العدالة و التشريع لدولة الحق والقانون، و هي   صناديق االقتراع على كل املستويات، يضاف إلى كل

املسيرة التي توجت بإجراء تعديل عميق لدستور البالد، "تعديل عزز حقوق الـمواطنين و حقوق الـمرأة، بصفة خاصة، 

 األمازيغية الـمشتركة بين جميع الجزائريين و الجزائريات".ومكونات الهوية الوطنية وال سيما منها اللغة 

وفي غضون املسيرة ذاتها، تعززت قدرات الجيش الوطني الشعبي بإمكانيات بشرية ومادية، "جعلت منه جيشا محترفا 

شهداء من ى البأتم معنى الكلمة و درعا قويا يحمي أمن البالد والعباد"، يتابع رئيس الجمهورية الذي ترحم باملناسبة عل

 أفراد الجيش و أسالك األمن الذين نالوا شهادة الواجب الوطني.

 

كما عاشت الجزائر طوال هذين العقدين كذلك مسارا تنمويا شمل كل ربوع التراب الوطني، "مسار ال يمكن ألي جاحد 

 تضامن الوطني.كان أن يحجبه"، يضاف إلى ذلك، تجسيدها و "بكل جد" لتمسكها بالعدالة االجتماعية و ال

وتوقف في هذا اإلطار عند انهيار أسعار النفط قبل أربع سنوات، مذكرا بالقرار السديد املتعلق بالتسديد املسبق 

  للمديونية الخارجية والذي جنب الجزائر الكثير من اآلثار السلبية إلخفاض أسعار البترول.

يح لها أن تمض ي قدما إلى األمامي شريطة أن تتمسك ببعض و يرى الرئيس بوتفليقة أن "للجزائر كل املؤهالت التي تت

القيم" و في طليعتها مراجعها الروحية واألهداف التي سطرها بيان أول نوفمبر، خاصة منها بناء دولة ديمقراطية 

 واجتماعية في إطار مبادئ اإلسالم.

دة األشكال في الجوار، بما في ذلك كما أشار السيد بوتفليقة الى أن الجزائر تعيش وسط محيط من األزمات متعد

اإلرهاب واملتاجرة باملخدرات واألسلحة والجريمة املنظمة و غيرها من اآلفات، داعيا الجزائريين إلى بذل الـمزيد من الجهد 

 من أجل الحفاظ على هويتهم و جزائريتهم في عالـم يتميز بالهيمنة الثقافية.

 

 )واج(  جابة للحاجيات الوطنية والدوليةأويحيى: تطوير القدرات الطاقوية لالست

أوضح الوزير األول، أحمد أويحيى، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة أن سياسة الجزائر الطاقوية ترمي إلى تطوير قدرات 

   إنتاجها الطاقوي لالستجابة للحاجيات الوطنية واملساهمة كذلك في تلبية الطلب العالمي عليها.

تجمع رواد صناعة املحروقات   خالل افتتاح أشغال قمة "مستقبل الطاقة في الجزائر" التي وأشار السيد أويحيى

بعدة دول واألمينيين العاميين لكل من األوبيب ومنتدى الدول املصدرة   والطاقات املتجددة في العالم وكذا وزراء الطاقة

ضا تنميتها الوطنية وأي  طاقة لالستجابة لحاجياتللغاز، إلى أن "الجزائر تنوي تطوير قدراتها االنتاجية في مجال ال

 للمساهمة أكثر في تزويد السوق العاملية".

وأكد الوزير األول، في هذا الخصوص، أنه وعلى الصعيد العالمي، وبعدما تضاعف الطلب على الطاقة في السنوات 

يل انخفاض سريع في احتياطات في حين تم "تسج 2040آفاق   العشرين األخيرة، ينتظر أن يتضاعف مرة أخرى في

  الطاقات املتحجرة التي ستنفد ال محالة مع نهاية هذا القرن إذا استمر االستهالك على وتيرته الحالية".
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واستطرد يقول أن "كوكبنا يواجه خطرا كبيرا يهدد مناخه، وعليه ينبغي لنا التفكير في تثمين استعمال الطاقات النظيفة 

 املتجددة.  ي والطاقاتعلى غرار الغاز الطبيع

، في حين 2040باملائة في آفاق  20وقال في هذا الصدد أن "الجزائر ستشهد من جانبها ارتفاعا في طلبها الداخلي بنسبة 

 املحروقات "ستبقى هامة" ملواصلة مسار تنمية البلد.  أن حاجياتنا من املداخيل املنتظرة من

تي تعتزم الجزائر رفعها بمساعدة شركائه الخارجيين، من خالل مسعى يرتكز وقال السيد أويحيى ان هذه هي التحديات ال

 على أربعة محاور.

موضحا أن "األمر يتعلق، أوال، برفع   ويتمثل املحور األول، حسب الوزير األول، في تجديد املوارد الطاقوية وتنويعها،

أوسع للحقل املنجمي الذي ينبغي أن يمتد إلى التقليدية من خالل استكشاف   قدراتنا االنتاجية في مجال الطاقات

 شمال البلد بما في ذلك إلى فضاءنا البحري".

وأكد أن األمر يتعلق أيضا بتثمين املوارد الطاقوية غير التقليدية التي تعتبر هامة، مع "الحرص كل الحرص خالل التنقيب 

 واالستغالل على الحفاظ على البيئة".

د الطاقوية غير التقليدية، تطوير املناخ املحلي في مجال الصناعة والخدمات، مما سيسمح كما سينجر عن تثمين املوار 

 بتوفير عشرات اآلالف من مناصب الشغل للشباب.

ويتعلق ألمر، كذلك، بتشجيع استغالل الطاقات املتجددة، وهو املجال الذي سطرت فيه الجزائر برنامجا طموحا، 

شرك فيه شركة سوناطراك لتعبئ
ُ
في مجال االنتاج وبناء صناعة محلية للمدخالت الضرورية،   ة الشركاء األجانبوست

 كما أكد الوزير األول.

وحسب السيد أويحيى، فإن الحكومة تسعى للمض ي قدما في معركة الطاقة الشمسية املتجددة "كما مضت قدما 

 من وسائل الدعم والتحفيز الضرورية. بذلك كل ما أوتيت  وبنجاح في السابق في معركة تحلية مياه البحر"، لتجند

 ولدى شرحه املحور الثاني، أوضح الوزير األول أن هذا املحور يخص تطوير آفاق جديدة إلنتاج الطاقة.

بذل حاليا جهود كبيرة وسُتعّزز مستقبال من "أجل رفع طاقات أنابيبنا الغازية على نقل 
ُ
وفي هذا الصدد، يؤكد الوزير، ت

  روبا".هذه املادة نحو أو 

ما فيهم الطاقة الشمسية إلى جيرانها ب  وأضاف أن الجزائر ستسعى أيضا على املديين املتوسط والبعيد إلى ترقية تصدير

 األوربيين.

إنتاج املحروقات: إذ ُيعد ذلك هدفا   بعد  وفيما يخص املحور الثالث، فهو يخص تطوير الصناعة البتروكيماوية، وهذا،

 املساهمة أيضا في ترقية صناعات عديدة أخرى بدأت تنشأ في البلد".  لجزائر التي تنوي استراتيجيا بالنسبة ل

وأشاد، في هذا الصدد، بالشراكة التي أبرمت مؤخرا بين سوناطراك وشركة توتال بهدف بناء مركب إلنتاج مادة 

  البوليبروبيالن.

لخص في تحسين إنتاجية أداتنا الوطنية وفعاليتها في أما بخصوص املحور الرابع واألخير أشار الوزير األول إلى أنه يت

يتعلق باللجوء إلى التقنيات األكثر تطورا، وبتحسين أداء املؤسسات. وفي   مجال صناعات املحروقات، مبرزا أنه األمر

 أفضل".  هذا الصدد تدعم الحكومة مخطط تحديث شركة سوناطراك، الذي سيعرضه مسيروها عليكم بشكل

، أضاف السيد أويحيى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحيين القانون الخاص باملحروقات الذي سيكون من جهة أخرى 

 جاذبية االستكشاف واالستغالل في القطاع املنجمي.  جاهزا بعد بضعة أشهر، والذي يهدف إلى تحسين

ا و )إيني، طوطال، ريبسول، سيبس وأكد السيد أويحيى أمام رؤساء أكبر الشركات الطاقوية في العالم العاملية املشاركة

سايبام( أن هذه القمة "رسالة طمأنينة موجهة لباقي العالم من طرف بلد يبني مستقبله الخاص، في جو تطبعه روح 

 الشراكة والوفاء بااللتزامات واملساهمة في بناء عالم يسوده السلم واالنسجام والتعاون".
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 لجزائر==== أهم اإلمكانات التي تمتلكها ا        

وأبرز الوزير األول في مداخلته أمام كبرى شركات الطاقة في العالم اإلمكانات الهائلة التي تمتلكها الجزائر ال سيما  

 الطاقوية منها.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد اويحيى قائال أن الجزائر تملك مؤهالت هامة منها : منشآت قاعدية ال نظير لها في إفريقيا 

( جامعة مع 50( طالب في خمسين )2املتحدة، يترجمها تسجيل حوالي مليوني )  ية حققت أهداف األممتنمية بشر   و

تنمية صناعية تشق طريقها في العديد من القطاعات، ومنها قطاع املحروقات الذي سجل أكبر نسبة من التقدم إضافة 

في مجال ربط املنازل بشبكة الكهرباء، وتقريبا  باملائة 100( مليون نسمة، مع تحقيق نسبة تقارب 40إلى سوق بأربعين )

الغاز الطبيعي، مع حركية نمو مافتئت تتعزز في هذا املجال ناهيك عن قدرة هامة على الوفاء بالديون   باملائة بشبكة 60

ن من تغطي  باملائة من 3الخارجية، مع ديون خارجية تقدر بأقل من 
ّ
ة الناتج الداخلي الخام، واحتياطي صرف يمك

 شهرا. 20الواردات ملدة 

ولدى تطرقه للمؤهالت الطاقوية الوطنية أشار الوزير األول إلى أن الجزائر تمتلك احتياطات مؤكدة من املحروقات 

مليون  1،5  منجمي مساحته  ( منها عبارة عن غاز و حقل2/3نفطي ثلثين )  مليار طن مقابل 4000التقليدية تقدر بـ 

منه تقريبا لم يتم استغالله بعد إضافة إلى احتياطات هامة من املوارد الطاقوية غير التقليدية، ( 2/3كلم مربع، ثلثين )

صنفتها الوكاالت املختصة في املرتبة الثالثة عامليا و امكانات هائلة من الطاقات املتجددة والسيما الشمسية عالوة على 

عي كما أنها تملك طاقات معتبرة لتمييع الغاز الطبي  بيب الغاز ،قربها الجغرافي من األسواق األوربية التي تربطها بها أنا

 البيئة".  وإيصاله إلى مناطق بعيدة، مضيفا في هذا السياق "يتميز بلدنا بسياسة طاقوية تحرص حرصا كبيرا على حماية

دي لوسائل املتاحة لبلواعتبر الوزير االول أحمد اويحيى أن "الحديث عن مستقبل الجزائر الطاقوي معناه التطرق إلى ا

 40والتقدم االجتماعي، ذلك أن املحروقات الزالت تساهم بنسبة  االقتصادي والتنوعليواصل مساره في مجال التنمية 

 باملائة في املداخيل الخارجية للبلد". 90باملائة في مداخيل ميزانية الدولة، وأكثر من 

  

 

 )واج( "ن أجل تنمية مستدامةزرواطي تؤكد على أهمية "نشر الثقافة البيئية م

أكدت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم السبت ببرج بوعريريج على "أهمية نشر 

 بيئية وسط املواطنين للدفع بعجلة التنمية املستدامة".  ثقافة

ة "املدينة الخضراء" بمشاركة وجوه و أوضحت الوزيرة خالل إشرافها بوسط املدينة على القافلة البيئية التحسيسي

مارس  21الحياة" التي ستجوب عديد واليات البالد و ذلك إلى غاية   رياضية و فنية وطنية بارزة تحت شعار "لتغرس

 تدامة".تحقيق تنمية مس  املقبل بمناسبة اليوم العالمي للشجرة أنه "دون مشاركة فعلية و فعالة للمواطنين " ال يمكن

دة زرواطي أن ما الحظته اليوم ببرج بوعريرج من خالل إلتفاف املواطنين حول الفنانين و الرياضيين وصرحت السي

داللة كبيرة ملدى ارتباط و وعي املواطن بأهمية املحافظة على البيئة" و هي   املرافقين لهذه القافلة التحسيسية "يحمل

 كل ما هو جميل حسب تعبيرها. لغرس الحياة و األمل و الحياة في -كما قالت-كذلك رسالة 

املجيدة فإن أرض الجزائر التي  1954  الندالع ثورة األول من نوفمبر 64وأردفت "في الوقت الذي نحيي فيه الذكرى الـ

 اليوم باألمل و الحياة لتحقيق تنمية مستدامة".  إرتوت بدماء الشهداء الطاهرة سنرويها نحن

العمل و التفقد التي قامت بها اليوم إلى هذه الوالية على إعطاء إشارة انطالق وقد أشرفت وزيرة البيئة خالل زيارة 

برج بوعريريج و كذا إشارة انطالق حملة تنظيف بحي عمارات طريق غالسة   سباق العدو الريفي بغابة بومرقد بمدينة

 املحلية.  اعةببلدية برج غدير و كذا عملية غرس رمزية ألشجار تزيين بالحديقة العمومية لذات الجم
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 كما زارت معرضا بدار البيئة ببرج بوعريريج و آخر بمتحف برج املقراني بذات املدينة حول البيئة كذلك.

وأشرفت الوزيرة أيضا على انطالق فعاليات ندوة محلية حول "الثقافة البيئية والتنمية املستدامة" و كذا على إعطاء 

قدامى العبي أهلي برج بوعريريج و العبين مرافقين لقافلة "املدينة الخضراء"  إشارة انطالق مباراة في كرة القدم ما بين

من حفل نشطته كوكبة من   بعاصمة الوالية إلى جانب حضورها جانبا 1955أوت  20وذلك بقاعة املركب الرياض ي 

 الفنانين املرافقين لذات القافلة و ذلك باملركب الثقافي محمد بوضياف.

 

)واج(لبات في معدل النمو االقتصادي بسبب التبعية للموارد األوليةشمال افريقيا: تق   

أكد الخبير االممي زبير بن حموش اليوم االربعاء بتونس أن النمو االقتصادي في منطقة شمال افريقيا ال يزال يعرف 

 ناجم.قطاعي الفالحة و امل الى تبعية اقتصادات دول هذه املنطقة االفريقية على املوارد االولية على غرار   تقلبات راجعة

للجنة الخبراء الحكومية الدولية ملكتب اللجنة االقتصادية  33ولدى تدخله خالل اليوم الثاني ألشغال االجتماع ال

في منطقة   %4،8و  %2،9بن حموش عن تسجيل معدل نمو يقدر ب   إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة، كشف السيد

اجعة للجزائر ر   على التوالي، بالرغم من تسجيل تراجع في نسبة النمو بالنسبة 2017و  2016سنتي   شمال افريقيا خالل

 كبير فيما يخص انتاج البترول في ليبيا.  الى الظروف املناخية في هذه املنطقة باإلضافة الى تسجيل ارتفاع

بسبب تدهور  2016  سنة %9،8مقابل  2017سنة  %15،9وحسب املسؤول، يبقى التضخم عاليا حيث بلغ نسبة 

 أسعار الصرف )مصر و السودان و تونس( و تخفيض االعانات )مصر و ليبيا(.

كما أوضح ذات املسؤول أن التنوع الضعيف القتصادات دول شمال افريقيا يؤثر على تقلبات املالية العامة و على 

 رصيد الحساب الجاري.

للناتج املحلي الخام سنة  %8،9-بنسبة   ز املالي في هذه املنطقةوبعد القفزة التي احرزتها اسعار البترول، تراجع العج

 .2016سنة  %11،2-مقابل  2017

 .2017سنة   %5،9-الى  2016  للناتج املحلي الخام سنة %9،7-أما بخصوص العجز الحالي فقد انتقل من نسبة 

ى االقتصادات الجزائرية )عجز بنسبة ويرى السيد بن حموش ان االرتفاع الذي سجلته اسعار النفط عاد بالفائدة عل

 %48،1-مقابل عجز بنسبة  2017سنة  %2،2الليبية )فائض بنسبة   ( و2016سنة  %16،6-مقابل  2017سنة  6،6%-

 (.2016سنة 

كما اعتبر نفس املسؤول انه ال يمكن انكار املكاسب االجتماعية التي حققتها دول منطقة شمال افريقيا رغم عدم تواجد 

 ه الدول في نفس الوضعية.كل هذ

وقال املسؤول االممي ان الظروف املعيشية قد تحسنت بشكل ملحوظ في حين تراجعت نسبة الفقر بشكل ملموس و 

هذا بفضل االستثمارات الكبيرة في مجاالت التربية والصحة والخدمات القاعدية وامكانية الحصول على املاء و الكهرباء 

 و السكن.

( %20،29وش ان احسن الدول التي احرزت تقدما بخصوص مؤشر التنمية البشرية هي السودان )وأشار السيد بن حم

 (.%11،35( و موريتانيا )%12،86و املغرب )

تغييرات جذرية، قال املسؤول االممي انها عرفت ركودا في  2011وبخصوص دول تونس و مصر و ليبيا التي عرفت منذ 

 الى تراجعها على املستوى العالمي.  ا ادىمجال تطور مؤشر التنمية البشرية مم

تراجعا هاما في مجال التنمية البشرية   عرفت ليبيا 2000بعد أن كانت تتصدر الترتيب خالل العشرية األولى لسنوات ال

 مضمونا بالضرورة و بأن األزمات يمكن أن تقلب األوضاع رأسا على عقب.  مما يدل على أن التطور ليس مستمرا و ال
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كان تنويع االقتصادات غير كاف في شمال افريقيا األمر الذي كانت له انعكاسات على الشغل حيث سجل ارتفاع كما 

  .2016في  %12نسبي للبطالة قدر ب 

  وأشار إلى أنه رغم النمو الحيوي يبقى استحداث الشغل غير كاف لتلبية احتياجات السكان الذين يعرفون نموا هاما.

العمل غير كاف حيث يبقى في مرتبة بعيدة كل البعد عن الدول الناشئة مثل الهند و تركيا على ويعتبر نمو انتاجية 

        سبيل املثال.

ويكمن الحل في توفير عوامل االنتاج ضمن االقتصاد و بحث سبب تباين نشاطات املؤسسات الهامة حيث اتضح بالفعل 

قيا من عدم التوفيق في ضمان عوامل االنتاج النابعة من وجود افري  أنه مقارنة بمناطق أخرى تعاني اقتصادات شمال

 اختالالت هامة.

وتجدر االشارة إلى أن هذه االختالالت راجعة إلى التذبذبات التي تشهدها السوق و عدم كفاءة بعض مؤسسات الوطن 

 و شبه املنطقة.

وير تحويل الهيكلي في شمال افريقيا يقتض ي تطوبرأي ذات املتحدث فان تحقيق زيادة هامة في االنتاج و تسريع وتيرة ال

 لإلدارة.  مؤسسات قوية تحد من السلطة التقديرية

وأكد أن "ذلك كفيل أيضا بجعل املؤسسات االقتصادية في منأى عن التأثير السياس ي و ضمان بيروقراطية ناجعة و 

آت العمومية الضرورية لدعم املبادرات االستثمار مع توفير املنش  حماية قوية لحقوق امللكية و تنظيم مشجع على

 الخاصة".

  

   

 )واج(محروقات: تقلبات السوق تجبر املؤسسات أكثر فأكثر على االستعانة باالبتكار 

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة أن تقلبات أسواق املحروقات تجبر املؤسسات أكثر 

 تكار لتحسين العمليات وخفض التكاليف وهو شرط ال غنى عنه لضمان ديمومتها وتنافسيتها.فأكثر على االستعانة باالب

أكتوبر بالجزائر العاصمة  30و  29وأكد السيد قيطوني عقب أشغال قمة "الجزائر ..الطاقة املستقبلية" املنعقدة يومي 

بتكار خاصة العمل على جميع الجبهات من اجل أكثر واملزيد من اال   أن "على جميع الفاعلين في القطاع التوجه نحو تنوع

 جذب أكبر قدر ممكن من املستثمرين ملجمل سلسلة تثمين املحروقات".

من تنظيم املجمع الوطني للمحروقات سوناطراك والشركة البريطانية للمؤتمرات والعروض والتكوين حول الطاقة 

 لغاز تحت شعار "التنويع واالبتكار واالستثمار".واملنشآت وبمشاركة فعالة لسونلغاز, نظمت قمة البترول وا

وفي كلمته الختامية, شدد الوزير على ضرورة تظافر هذه الشروط الثالثة )التنويع واالبتكار واالستثمار( ألنها, حسبه, 

 "بدونها ال يمكن تصور أية تنمية مستدامة".

حصول على قيمة مضافة وأن يكونوا تنافسيين وأضاف: "اليوم ستسمح هذه الشروط الثالثة مجتمعة لصناعيينا بال

 ويخلقوا مناصب الشغل والثروة".

وتجدر االشارة, من جهة أخرى, أن أشغال قمة "الجزائر ..الطاقة املستقبلية" توجت بتوصيات تالها الوزير األسبق 

 للطاقة نور الدين آيت الحسين.

تشجيع كافة املوارد الطاقوية للبالد و تحسين جاذبية  و من بين هذه التوصيات, شدد السيد آيت الحسين على ضرورة

 التنقيب و االستغالل املجال املنجمي الوطني.

و حسب ذات الخبير في املسائل الطاقوية, تم اقتراح إبقاء الوتيرة على تثمين املوارد غير التقليدية و تلك املجددة و 

 تحسين البيئة العامة لألعمال و تشجيع الشراكة التي تعود بالفائدة لكال الطرفين.
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و يتعلق األمر كذلك باللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة قصد تحسين أداء املؤسساتي إضافة إلى تطوير الصناعة 

 البتروكميائية و هذا بعد انتاج املحروقات.

تقبل" شهدت مشاركة رواد عامليين في مجال صناعة املحروقات و الطاقات و يذكر أن قمة "الجزائر .....طاقة املس

املتجددة باإلضافة إلى العديد من وزراء الطاقة و األمناء العامين ملنظمة الدول املصدرة للنفط "أوبيب" و منتدى الدول 

 املصدرة للغاز.

ة للجزائر, بتبادل وجهات النظر بين مختلف وسمحت منصة النقاش هذه, املتمحورة حول االستثمار و السياسة الطاقوي

 الفاعلين العامليين في مجال صناعة النفط و الغاز.

 

 الجزائرية.. أرقام صادمة وحلول غائبة)تي آس آ(” األدمغة“هجرة 

في حال تقاعس الحكومة عن ” األدمغة الجزائرية“توقع االتحاد العام للمهاجرين الجزائريين بالخارج، استمرار نزيف 

يجاد حلول مستعجلة لالستفادة من خبرات ومؤهالت هذه الكفاءات في تطوير االقتصاد الوطني واستيعابها في سوق إ

 .الشغل

وبهذا الخصوص، كشف رئيس االتحاد العام للمهاجرين الجزائريين بالخارج، السعيد بن رقية أن نصف مليون من 

باملائة منها قررت االستقرار بفرنسا، بينهم  90سنة املاضية،  20الكفاءات الجزائرية، هاجرت إلى الخارج في غضون الـ 

باملائة مقسمون على كل من دول أمريكا الشمالية،  10أالف طالب، باإلضافة إلى  10ألف طبيب وجراح وأكثر من  40

 . كندا وبعض الدول األوروبية كإسبانيا، إيطاليا بلجيكا وأملانيا

أالف جزائري يتواجدون  6نسبة الكفاءات العلمية والباحثين قدرت بـ “، أن ”عربي TSA ”وأفاد بن رقية، في تصريحات لـ

حص ي أزيد من “، مشدًدا على أن ”خارج الوطن، يتمركز جلهم بفرنسا
ُ
باملائة منهم متواجدون  60أالف باحث  10الجزائر ت

 .”خارج الوطن

أالف مهاجر خصوًصا في ظل الظروف الحالية  10إلى  ليصل” العقول الجزائرية“إلى ذلك توقع املتحدث، استمرار نزيف 

طبيب مقيم منذ مطلع العام الجاري، عقب تعرضهم للتهميش من طرف  500التي تعيشها البالد، كاشًفا عن هجرة 

 .الحكومة جراء الحركات االحتجاجية التي قادها هؤالء األطباء

 التمثيليات الدبلوماسية ..الغائب األكبر

تحاد العام للمهاجرين الجزائريين بالخارج، لغياب سياسية واضحة من طرف الدولة الجزائرية وتأسف رئيس اال

اسية عمل التمثيليات الدبلوم“لالستثمار في الكفاءات العلمية أو األكاديمية بالرغم من األرقام الصادمة، مشيًرا إلى أن 

 .”يشبه إلى حد بعيد دور البلدياتبات يقتصر على التسيير االداري كإستخراج جوازات السفر في دور 

ورافع املتحدث لضرورة تخصيص حقيبة وزارية بكل الصالحيات لتمثيل فئة الجالية لالستفادة من خبرات ومؤهالت 

 .هذه الكفاءات في تطور االقتصاد الوطني، واستيعابها في سوق الشغل

 أدمغة جزائرية صنعت التميز

للمهاجرين الجزائريين بالخارج، أن رئاسة البرفسور الجزائري مصطفى بن يحي، باملقابل، ُيؤكد رئيس االتحاد العام 

لجمعية جراحة القدم الدانماركية، ليس بالش يء الغريب، بالنظر إلى أعداد العلماء الجزائريين الذين فرضوا اسمائهم، 

اختراع، وكذلك  14ازا وصاحب أمثال نور الدين ميليكش ي، امللقب بسفير املريخ كعضو املجلس االستشاري لوكالة الن

يوسف تومي كمال، مدير مركز الطاقة النظيفة بالواليات املتحدة األمريكية وعضو بالجمعية األمريكية للمهندسين 

 .امليكانيكيين
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تور الدك األمريكية، باإلضافة إلى” أستر فينغر“وُيشير أيًضا إلى املرحومة أوريدة أوبراهيم، مديرة املكتبة الكبرى بجامعة 

 .كمال صنهاجي، مكتشف دواء اإليدز بأمريكا، وهو مدير أكبر مستشفى أمريكي

 وجهة نظر مختلفة

باملقابل عّبر النائب باملجلس الشعبي الوطني عن املنطقة الرابعة )أمريكا وروسيا وتركيا وأوروبا عدا فرنسا( نور الدين 

ين عادة من يقررون مغادرة بالدهم دون رجعة، في حين أن على إعتبار أن املهاجر ” مهاجر“بلمداح، عن اعتراضه لكلمة 

 .الجزائريين املقيمين في املهجر هم عبارة عن مغتربين

أن هناك مبالغة في الحديث عن هجرة األدمغة الجزائرية، بالنظر إلى أن هؤالء ” عربي TSA ” ويرى بلمداح في تصريح لـ

 .هرون لكثرة عددهمأشخاص ناجحون في الجزائر بشكل كبير لكنهم ال يظ

نجاح هؤالء ال ُيقارن بحجم النجاح بالخارج بسبب توفر اإلرادة وهي إرادة التحدي وفرض :” ويشّدد املتحدث في السياق 

أعتقد أن الجزائر بإمكانها االستفادة من أبنائها املتواجدين في الخارج ” ، مؤكًدا:”الوجود وتوفر الوسائل وظروف العمل

 .”لسفارات الجزائريةوهذا ما تقوم به ا

 

 

 

 

 

 

 )تي آس أ(باألرقام .. مصانع االسمنت في الجزائر بين التنافسية املحلية ومعركة التصدير

 

تخوض مصانع اإلسمنت في الجزائر، معركة حقيقية في ظل املنافسة الشرسة في السوق املحلية، ومساعي الحكومة 

مليون طن سنويا في أفاق  40الجزائر من مادة االسمنت الى  لتطوير استراتيجية هذه الشعبة من خالل وصول انتاج

 .مليون طن سنويا 30و  25،مقابل إنتاج حالي من هذه املادة يتراوح بين  2020سنة 

 22مصنعا، موزعة عبر كافة التراب الوطني، إذ بلغ إجمالي انتاجها أكثر من  17إلى  3وانتقل عدد مصانع اإلسمنت من 

 .2016مليون طن في عام 

لرائد في ا” جيكا“كما ينشط في هذا الفرع حالًيا أربعة متعاملين اقتصاديين منهم املجمع الصناعي لإلسمنت الجزائر 

” الفارج هولسيم“مليون طن سنويا ، ويأتي في املرتبة الثانية املتعامل األجنبي  13صناعة االسمنت بقدرة إنتاجية تقارب 

 . ن سنويا ، متبوعا بمتعاملين جزائريين من الخواصالذي ينتج أكثر من ثمانية ماليين ط

، أن املجمع الصناعي لإلسمنت جيكا يعتزم الرفع من نسبة انتاجه إلى ”عربي TSA ”وأكدت مصادر من وزارة الصناعة لـ

 .( عقب توسعة ثالث مصانع، وإطالق مصنعين جديدين 2020-2019مليون طن في غضون السنتين القادمتين ) 20

صدر أن من بين املشاريع املوسعة الخاصة باإلسمنت تلك الواقعة بوالية الشلف وعين الكبيرة بزهانة، باإلضافة ولفت امل

 .الواقعتين بأم البواقي وبشار” سيغ“إلى إطالق مشروعين جديدين لصناعة االسمنت 

في حين سينتج مصنع بشار مليون طن من االسمنت في السنة  2املستقبلي ” سيغ“ويرتقب أن تبلغ نسبة إنتاج مصنع 

وصلت قدرته  2017مليون طن في السنة، وبالنسبة ملصنع عين الكبيرة الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر فيفري  1

مليون طن، وبالنسبة ملصنع االسمنت بالشلف املشروع الذي تم تحقيقه والذي بدأت أشغاله خالل  3اإلنتاجية إلى 



 

 13 

مليون طن مع دخوله حيز  4مليون طن في السنة حالًيا و أزيد من  2.135إنتاج  ليحمل نسبة 2018السداس ي األول من 

 .الخدمة

، حيث 2018مليون طن من نسبة انتاجه خالل سنة  1.5و  1املجمع الصناعي لإلسمنت جيكا يسعى إلى تصدير ما بين 

، كما  SODISMAC. GICA عألف طن من االسمنت عبر فر  30وقع املجمع اتفاقية مع متعامل أجنبي من أجل تصدير 

سيقوم بتصدير منتوجات أخرى، كالحجر الجيري والجبس وستصدر هذه املنتجات عبر ميناء ارزيو بوهران وجن جن، 

 .بوالية جيجل

على مكانته الرائدة في مجال تصنيع االسمنت من حيث املبيعات العاملية لسنة ” الفارج“لإلشارة فقط يحافظ مجمع 

مليون أورو ، يليها مجمع هولسيم الذي بلغت نسبة مبيعاته  884ألف و  15ن طن وبرقم أعمال مليو  141.2بـ  2010

 . مليون أورو 691ألف و  15مليون طن برقم أعمال وصل إلى  136.7العاملية 

مون إيدالبرج سو ” الصين“أنويكونش ” سويسرا“هولسيم ” فرنسا“يشار إلى أن أبرز مصانع االسمنت في العالم هي الفارج 

 . ”البرتغال“كامبور ” إيطاليا “بوزي اونيسام ” اليابان” تاهيو ” إيطاليا“ايتالسمونتي  ”مكسيك“سومكس ” أملانيا ” 

 

 /مالية وتأمينات بنوك 

 تعاون وشراكة
 الحكومة التونسية تؤكد تحقيق نتائج هامة في التعاون العسكري واألمني

 )الشروق أونالين(زائرية بتونس ج 56مؤسسة تونسية بالجزائر مقابل  800

ما تحقق من نتائج هامة على مستوى التعاون والتنسيق بين تونس “قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن 

والجزائر في املجالين العسكري واألمني في إطار جهود البلدين ملكافحة اإلرهاب واستئصاله من جذوره يحفز على مواصلة 

 .”تركة خاصة في ظل استمرار التهديدات اإلرهابية وغيرها من املخاطر املحدقة باملنطقةهذه الجهود املش

د ذات املسؤول، خالل حضوره احتفالية أقيمت بالسفارة الجزائر بتونس، الخميس إلى الجمعة، تخليدا للذكرى 
ّ
وأك

ين ومواصلة تنمية املناطق الحدودية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلد“النطالق للثورة التحريرية، على أهمية  64

 –تنفيذ كل االتفاقيات والتوصيات املنبثقة عن الدورة األخيرة للجنة الكبرى املشتركة التونسية “مجّددا الحرص على “

 .”الجزائرية

 توأشاد الشاهد، في كلمته، بمستويات التعاون بين تونس والجزائر في مجاالت السياحة والطاقة والتعليم والخدما

املزيد من تطوير هذا التعاون وتوسيع نطاقه في ظل اإلمكانيات الكبيرة “واالستثمار وغيرها مجّددا حرص تونس على 

 .، حسب تعبيره”والواعدة

العمل مع األشقاء الجزائريين من أجل مواصلة أواصر األخوة والتعاون لالرتقاء “وأكد في ذات الصدد الحرص على 

 .”مستويات أرفع من الشراكة االستراتيجية لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين“ى بالعالقات بين البلدين إل

محطة مضيئة في تاريخ الجزائر “في الجزائر ستبقى  1954ثورة األول من نوفمبر “وشّدد الشاهد في كلمته أيضا على أن 

 .، وفق تعبيره”واملنطقة ونبراسا ملهما لألجيال القادمة
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القادر حّجار، في كلمته خالل الحفل أن العالقات التونسية الجزائرية بقيادة رئيس ي البلدين  من جهته، أكد السفير عبد

ل تجربة ناجحة في الفضاء املغاربي“
ّ
، مؤكدا في هذا الصدد أن السلطات العليا في البلدين تعمالن من أجل االرتقاء ”تشك

 .”دنموذجا يحتذى به في بناء الفضاء املغاربي املنشو إلى مستوى شراكة استثنائية حقيقية، حيث تكون “بهذه العالقات 

واستعرض الدبلوماس ي الجزائري، باملناسبة، مستويات التعاون بين البلدين خصوصا في املجالين التجاري واالقتصادي، 

 تونس ي يجتمع، حسب تقديره،-إقامة منتدى لرجال األعمال أو مجلس لألعمال جزائري “والحظ انه بات من الضروري 

 .باملوازاة مع اجتماع اللجنة الكبرى املشتركة للتعاون باإلضافة إلى إقامة معرضين ملنتجات البلدين

مليون دوالر وذلك  840وقّدر السفير حّجار، حجم املبادالت التجارية بين تونس والجزائر، خالل العام الجاري، في حدود 

ؤسسة تونسية ناشطة في الجزائر فضال عن اشتغال املئات م 800إلى غاية شهر أوت املاض ي كما أشار إلى وجود نحو 

 .من التونسيين في مؤسسات في بالده

مؤسسة جزائرية ناشطة في تونس التي استقبلت إلى حدود شهر سبتمبر املنقض ي  56وأشار السفير أيضا إلى تواجد نحو 

 .أكثر من مليون وستمائة سائح جزائري 

 

 

 

 
 

 

 

 :الوزير األول البريطاني اللورد ريتشارد ريسبي مبعوث

 املرحلة االنتقالية للبريكسيت تمنعنا من توقيع اتفاق تجاري مع الجزائر )الشروق أونالين(

قال اللورد ريتشارد ريسبي، املبعوث التجاري واالقتصادي للوزير األول البريطاني، تيريزا ماي إلى الجزائر، إن املرحلة 

اري تمنعها من توقيع اتفاق تج” البريكسيت“من االتحاد األوربي أو ما يعرف بـ  االنتقالية التي تعقب خروج بريطانيا

 .مباشر مع الجزائر

خالل لقاء مع عدد من رسائل اإلعالم الوطنية بسفارة ” الشروق“وذكر اللورد ريتشارد ريسبي األربعاء في رد على سؤال لـ 

سيت(، سينجر عنه مرحلة انتقالية تفرض اتباع إجراءات بريطانيا بالجزائر، أن الخروج من االتحاد األوربي )بريك

 .معينة، على عالقة بمعايير الجودة والتنظيمات مع بروكسل

وأضاف اللورد ريتشارد ريسبي أنه خالل تلك الفترة من غير املمكن أن توقع بريطانيا اتفاقا تجاريا مع الجزائر، لكن 

عالقاتنا ومواصلة النقاشات مع الجزائر وسيواصل املستثمرون البريطانيون  ال تمنعنا من تعزيز “الفترة االنتقالية( )ذلك “

 .”في املجيء إلى الجزائر للتشاور وتوقيع عقود استثمارية

نحن ننتظر بفارغ الصبر تعديل قانون املحروقات “وتطرق املسؤول البريطاني إلى ملف قانون املحروقات، وقال بشأنه: 

الذي سيحدد كيف سيتم إعادة تنظيم هذا القطاع في الجزائر حتى تستطيع االستجابة … لةفي الجزائر خالل السنة املقب

 .”لتطلعات الشركاء

وأشار املتحدث إلى أنه يثق في تصريحات وزارة الطاقة وسوناطراك بخصوص التعديالت التي ستمس قانون الطاقة 

 .الجزائري 

، ”قبل الطاقةالجزائر مست“زائر هذه املرة، هو املشاركة في ملتقى وكشف اللورد ريسبي أن السبب الرئيس ي لزيارته إلى الج

 .الذي كان عرف تنظيما محكما حسبه، وحضورا لعديد الفاعلين في قطاع الطاقة على املستوى العالمي
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ر بودعا املبعوث التجاري للوزير األول البريطاني، وزير الطاقة مصطفى قيطوني إلى زيارة لندن شهر جانفي املقبل، ع

دعوى رسمية وجهها إليه، من أجل إلقاء كلمة الحديث مع الشركاء البريطانيين في مجال الطاقة، حول الفرص التي 

 .توفرها الجزائر في القطاع، والتواصل مع الشركات الطاقوية البريطانية

سنة،  50وهذا منذ ” .أن.ألجي“واعتبر ريسبي أن الجزائر ممون موثوق بالطاقة لبريطانيا وخصوصا الغاز الطبيعي املشال 

 .، يضيف املتحدث”لم يسبق أن عرفنا أي مشكل في التزود بهذه املادة من الجزائر”و

الطاقوية، ملباشرة عمليات بحث استكشاف جديدة ” بي.بي“وتطرق ريسبي إلى االتفاق املوقع بين سوناطراك وشركة 

 .تفاق يعبر عن الثقة التي وضعتها سوناطراك في البريطانيينواستغالل املحروقات غير التقليدية، مشيرا إلى أن هذا اال

 
 

 

 
 

 

 )واج(   إحياء اليوم العاملي للمدن في ليفربول: الجزائر ضيفة شرف

شارك وزير السكن و العمران و املدينة عبد الوحيد تمار،أمس األربعاء، في ليفربول في املراسيم الرسمية إلحياء 

 ضيف شرف.العالمي للمدن بصفته   اليوم

وفي مداخلة له بهذه املناسبة، تناول الوزير الذي كان مرفوقا بسفير الجزائر في لندن السيد عمار عبة الخطوط العريضة 

بوتفليقة في مجال السكن و االستراتيجية املصادق عليها من طرف الحكومة خاصة في   لسياسة الرئيس عبد العزيز

 لدى الوفد الجزائري. مجال القضاء على السكن الهش حسبما علم

من جهة أخرى، تحادث السيد تمار على هامش هذه املراسيم مع وكيل األمين العام لألمم املتحدة، املديرة التنفيذية 

  محمد شريف.  لبرنامج السكن األممي، السيدة ميمونة

لى إضافة إلى برمجة زيارة إ بين الطرفين  واستنادا الى املصدر ذاته، فقد تركزت املحادثات حول التعاون و التنسيق

 الجزائر.

وعرض الوزير خالل هذه املحادثات حصيلة حول الجهود التي تبذلها الجزائر في قطاع السكن و املدن. كما أطلع السيد 

 التشريعي من أجل االمتثال للتعهدات الدولية )اتفاقية كيوتو(.  ميمونة محمد شريف حول تكييف اإلطار

رة التنفيذية للبرنامج األممي للسكن باإلنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر في القطاع معربة عن من جهتها، نوهت املدي

 أملها في القيام بزيارة إلى هذا البلد.

 2014أكتوبر من كل سنة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة  31وتقرر إحياء اليوم العالمي للمدن يوم 

 ياة أفضل".تحت شعار " مدينة أجمل، ح

إلحياء اليوم العالمي للمدن تحت شعار "   وقد اختارت األمم املتحدة هذه السنة مدينة ليفربول الحتضان أهم حدث

 التأكيد على تحديات التعمير.  بناء مدن مستدامة و مقاومة" من اجل
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 األمم املتحدة تتطرق إلى االستراتيجية الجزائرية لتطوير التشغيل 
نة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة اليوم الخميس بتونس االستراتيجية الجزائرية لتطوير توظيف أبرزت اللج

 الشباب والنساء.

للجنة  33و تطرقت الخبيرة، أمال نجاح البشبيش ي، التابعة لهذه الهيئة األممية، في تدخلها خالل أشغال االجتماع ال

للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، املخصص ألنظمة اإلحصاء   الخبراء الحكومية املشتركة التابعة

وقضايا والتنمية في بلدان شمال إفريقيا، الى جهود الجزائر لتنمية الشباب والنساء، مشيرة الى وضع آليات التوظيف 

 لصالح هاتين الشريحتين من املجتمع.

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي خصصت الجزائر لها  وفي هذا الصدد، شددت على أن هذه اآلليات مثل

 قد ساعدت على خفض معدل البطالة بشكل كبير في البالد.  ميزانيات ضخمة،

وأشارت أيضا إلى املساواة في األجور بين الرجال و النساء و كذا قرار رفع نسبة تمثيل املرأة في البرملان و املجالس املنتخبة 

 دية و الوالئية( لتمكينها من لعب دورها الكامل في الحياة السياسية.األخرى )البل

كما أشارت السيدة البشبيش ي إلى جهود الجزائر إلنهاء العنف ضد املرأة في الدوائر االجتماعية واملهنية على السواء، 

 من العنف في قانون العقوبات.  تحمي املرأة  مشيرة الى إدراج أحكام

في كلمتها الى سياسات بلدان شمال إفريقيا األخرى في تعزيز التوظيف وتنمية املرأة، مضيفة أن كما تطرقت الخبيرة 

 التقدم املحرز في هذه املجاالت يختلف من بلد إلى آخر ويعتمد على الوسائل واإلرادة السياسية.

لي بلدان تحدة فرصة للخبراء و ممثلألمم امل  ويشكل االجتماع املنظم من قبل مكتب اللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة

شمال إفريقيا للتبادل حول االحتياجات في مجال انتاج إحصائيات ذات جودة و كذا األنظمة املتبعة إلنتاج البيانات و 

 تحليلها في هذه املنطقة.

، تونس، زائروينعقد االجتماع بمشاركة ممثلين سامين للحكومات و املؤسسات الوطنية لإلحصاء في دول املنطقة )الج

 املغرب، موريتانيا، ليبيا، مصر و السودان(.

 و سترفع التوصيات التي يخرج بها املشاركون إلى مؤتمر وزراء املالية و التخطيط و التنمية االقتصادية من أجل متابعتها.

ي و االجتماع لإلشارة، فإن اللجنة االقتصادية إلفريقيا هي إحدى خمس لجان إقليمية التابعة للمجلس االقتصادي

 لألمم املتحدة.

وتتمثل مهمة مكتبها بشمال افريقيا في تعزيز التنمية بالبلدان السبعة الواقعة في شبه املنطقة من خالل مساعدتها على 

املساهمة في التحول الهيكلي االقتصادي واالجتماعي من خالل التركيز على   صياغة و تنفيذ سياسات وبرامج من شانها

يين: التكامل اإلقليمي في شمال افريقيا واإلشكاليات املرتبطة بالكفاءات والتشغيل والتنمية العادلة موضوعين أساس

 باملنطقة.

وتعد لجنة الخبراء الحكومية املشتركة جهاز قانوني تابع للجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة في شمال 

 افريقيا تضم ممثلين عن الدول األعضاء.

ع هذه اللجنة سنويا لتقييم الظرف االقتصادي و االجتماعي باملنطقة والفصل في التوجهات االستراتيجية للجنة وتجتم

 الخبراء الحكومية املشتركة بشمال افريقيا.
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 )واج(  خبراء األمم املتحدة يتطرقون إلى نقائص أنظمة اإلحصاء ببلدان شمال إفريقيا

ة اليوم األربعاء بتونس أن أهداف التنمية املستدامة أبرزت ضعف أنظمة اإلحصاء أكد خبراء من منظمة األمم املتحد

 الوطنية لبلدان شمال افريقيا، مسجلين نقائص كبيرة في أنظمة اإلحصاء لبلدان هذه املنطقة من القارة اإلفريقية.

ملشتركة، أوضح خبراء مكتب اللجنة الحكومية ا  للجنة الخبراء 33وفي مداخلة خالل اليوم الثاني من أشغال االجتماع ال

املتحدة أنه يجب على بلدان شمال إفريقيا أوال تعزيز قدراتها في مجال تحديد وإعداد   االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم

)برنامج  2030و تقييم سياسات التنمية املستدامة من أجل إنجاح برنامج التنمية املستدامة لألمم املتحدة في آفاق 

 .2063( و أجندة 2030

التي بادر بها االتحاد االفريقي تعد بمثابة خطة عمل من أجل دفع تنمية القارة و تدعيم  2063وللعلم، فان أجندة 

 التكامل و الوحدة االفريقيتين والتطلع إلى جعل إفريقيا قارة مزدهرة ترتكز على نمو شامل و تنمية مستدامة.

قبل كل   م أن تحديد السياسات التنموية املناسبة ومتابعتها و تقييمها تتطلبوقد اعتبر نفس الخبراء ضمن مداخالته

 ش يء مجموعة واسعة من "املعطيات اإلحصائية النوعية".

وعليه فانه من الضروري، على حد قولهم، التوفر على معطيات ذات نوعية و محينة من أجل تزويد بلدان شمال 

خيارات واضحة و تطبيق سياسات ناجعة لخدمة التنمية   و الشروع في افريقيا بوسائل من أجل تحديد األولويات

 املستدامة.

من جهة أخرى، أوضح الخبراء أن " الندرة املزمنة للمعطيات التي تعاني منها هذه البلدان مع نقص التحفيزات ملواجهة 

م هذه األهداف املحددة في إطار األم هذا العجز و نقص اإلمكانيات التقنية واملالية تشكل عائقا كبيرا يحول دون تحقيق

 املتحدة".

 --املوارد البشرية و املالية الخاصة باإلحصائيات ليست في مستوى الحاجيات--        

 ويرى الخبراء أن أهداف التنمية املستدامة أبرزت ضعف أنظمة اإلحصاء الوطنية لبلدان شمال افريقيا. 

املعطيات الخاصة بعدد من اإلحصائيات   لدان هذه املنطقة ال يجمعون في هذا الخصوص، الحظ هؤالء أن أغلبية ب

جباية وتجارة و فالحة و بيئة...( و ال تلك املتعلقة بمؤشرات التنمية   األساسية )والدات و وفيات ونمو اقتصادي و

 (.2063و أجندة  2030املستدامة )برنامج 

 جه صعوبات زادت من حدتها ضعف امكانياتها الخاصة باإلحصاء".كما أردف الخبراء أن جميع بلدان شمال افريقيا "توا

وعليه، فان أغلبية بلدان هذه املنطقة من القارة تتوفر على " معطيات غير كافية" حول الفقر و تواجه صعوبات في 

 تقديم معطيات لفترات تقل عن خمس سنوات أو في الوقت الالزم.

ق بهذه االهداف بجميع هذه البلدان فان املعطيات غير متوفرة و مؤشر متعل 242وبخصوص حوالي ثلثي من أصل 

 ناقصة ضف الى ذلك أن أغلبية املعطيات ليست محينة.

ليست منتشرة كفاية و بالتالي يستحيل على أصحاب القرار السياس ي إعداد   وحتى وان توفرت هذه املعطيات، " فإنها

 تلف فئات املجتمع" حسب قولهم.مخ  برامج أو إجراءات ملتابعة أو مقارنة وضعيات

كما أشاروا إلى أنه ال يوجد أي بلد مزود بقوانين أو نصوص تشريعية و تنظيمية في مجال االحصاء تكون مطابقة 

 باملبادئ االساسية لإلحصاء الرسمي لألمم املتحدة.

سمية املخصصة لإلحصائيات الر وحسب قولهم فانه يجب رفع تحديات ذات طابع مؤسساتي: ألن املوارد البشرية واملالية 

 "ليست في مستوى الحاجيات".
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ولتقييم الوضع بشكل واضح، أعدت اللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة تقريرا بعنوان " ثورة املعطيات 

بشمال  تقعحول الوضعية الحالية ألنظمة االحصاء الوطنية بسبعة بلدان   و التحول الهيكلي ببلدان شمال افريقيا"

  افريقيا:

 الجزائر و تونس و املغرب و ليبيا و موريتانيا و مصر و السودان".

ويقوم التقرير بتحديد الفاعلين األساسيين ألنظمة االحصاء و تحليل قدرات أنظمة االحصاء الوطنية و تشخيص 

 ات نوعية.تقديم واستعمال معطيات ذ  النقائص و العراقيل التي تواجهها هذه البلدان من أجل

ويقدم هذا التقرير ليس فقط تحليال شامال و معمقا للقيود التشريعية واملؤسساتية و التقنية التي تواجهها بلدان شمال 

األولوية و الحلول امللموسة ألصحاب القرار السياس ي و مانحي التعاون االقليميين و   افريقيا بل أيضا االعمال ذات

 طيات في خدمة التنمية.الدوليين الراغبين في وضع املع

فضائية و معطيات االتصاالت السلكية و الالسلكية اهتماما -وتثير اليوم الطرق الجديدة لجمع املعطيات السيما الجيو

 أيضا بالبلدان النامية.  كبيرا ليس فقط بالبلدان املتطورة بل

 أسرع و بأقل تكلفة. وتمنح هذه الطرق ألنظمة االحصاء الوطنية فرصة انتاج معطيات بشكل أسهل و 

كما تسمح أيضا بضم مصادر املعطيات غير التقليدية مع مصادر املعطيات التقليدية )تلك املحققة من االحصاءات أو 

 الخصوصيات الفضائية أو الديموغرافية.  التحقيقات( بهدف انتاج معطيات مجددة و ذلك حسب

نوفمبر بالعاصمة التونسية تحت  2أكتوبر إلى  30التي تنظم من  للجنة الخبراء الحكومية املشتركة 33وتنعقد الدورة ال

 البيانات في خدمة التحول الهيكلي".  شعار " ثورة البيانات بشمال إفريقيا: وضع

وتنظم هذه الدورة بمشاركة ممثلين سامين للحكومات و املؤسسات الوطنية لإلحصاء في دول املنطقة )الجزائر، تونس، 

كذا االمانة العامة التحاد املغرب العربي و منظمات أممية و حكومية أخرى   ، ليبيا مصر و السودان" واملغرب، موريتانيا

 واملجتمع املدني و الوسط األكاديمي.

وسترفع التوصيات التي يخرج بها املشاركون إلى ندوة الوزراء االفارقة للمالية و التخطيط و التنمية االقتصادية للجنة 

 املتحدة من أجل تنفيذها.  يقيا التابعة لألمماالقتصادية الفر 

لإلشارة فإن اللجنة االقتصادية إلفريقيا هي إحدى خمس لجان إقليمية التابعة للمجلس االقتصادي و االجتماعي لألمم 

 املتحدة.

ساعدتها على م وتتمثل مهمة مكتبها بشمال افريقيا في تعزيز التنمية بالبلدان السبعة الواقعة في شبه املنطقة من خالل

املساهمة في التحول الهيكلي االقتصادي واالجتماعي من خالل التركيز على   صياغة و تنفيذ سياسات وبرامج من شانها

موضوعين أساسيين: التكامل االقليمي في شمال افريقيا و اإلشكاليات املرتبطة بالكفاءات والتشغيل و التنمية العادلة 

 باملنطقة.

الحكومية املشتركة جهاز قانوني تابع للجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لالمم املتحدة في شمال  وتعد لجنة الخبراء

 افريقيا تضم ممثلين عن الدول األعضاء.

وتجتمع هذه اللجنة سنويا لتقييم الظرف االقتصادي و االجتماعي باملنطقة والفصل في التوجهات االستراتيجية للجنة 

 تركة بشمال افريقيا.الخبراء الحكومية املش
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