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 االفتتاحية
 الطاقات البديلة والفالحة:

 (واج) كلفةملموسة العتماد تكنولوجيا نقية أقل فرصة لتقريب الرؤى واقتراح حلول ذكية  

أكد مشاركون اليوم األربعاء في لقاء نظمه مركز تنمية الطاقات البديلة بالتنسيق مع غرفة الفالحة لوالية تيبازة بوحدة 

ن على تقريب الرؤى م  التجهيزات الشمسية ببو اسماعيل حول "استعمال الطاقات البديلة في قطاع الفالحة"  تنمية

 النقية األقل كلفة.  خالل اقتراح حلول ذكية و ملموسة العتماد التكنولوجيا

وأوضح هؤالء أنه حان الوقت للمرور ملراحل ملموسة بعيدا عن التنظير و األبحاث األكاديمية من خالل عرض نماذج 

وتشخيص املشاكل التي تواجههم يوميا في خدمة األرض و من ثمة اقتراح مشاريع على الفالحين مباشرة و االحتكاك بهم 

حلول عملية وذكية باالعتماد على تكنولوجيا نقية و أقل كلفة، خاصة أن تيبازة تعد والية نموذجية لبعث مشاريع 

 االقتصاد األخضر.

جيا سع، ب"اقتراح العمل بتطبيقات تكنولو ويتعلق األمر، حسب املدير العام ملركز تنمية الطاقات البديلة، نور الدين يا

امليدان على املستثمرين في قطاع الفالحة" و "مرافقة املتعاملين في تجسيد مشاريعهم   الطاقات البديلة أثبتت نجاعتها في

 الفالحية باستعمال تلك التطبيقات و التقنيات".

ديلة تستعمل حاليا بالهضاب العليا و أقص ى مضخة آبار تعمل بالطاقات الب 400وقال في هذا السياق ل/وأج أن "

الكهربائية التقليدية ما يسمح باستغالل األراض ي الفالحية الصالحة   الجنوب بمناطق ال تتوفر على شبكة الطاقة

 للزراعة غير مسقية".

ن قبل ة موأضاف أن الباحثون الجزائريون في مجال الطاقات البديلة مستعدون للمساهمة في تجسيد األهداف املسطر 

من خالل نماذج مشاريع عديدة أهمها "تجفيف  2019مليون هكتار من األراض ي املسقية نهاية  2الحكومة القاضية ببلوغ 

 "املضخات الذكية" إلى غيرها من املشاريع.  الخضروات" و

علمي انخراط البحث المن جهته أبرز املفتش العام لوزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شربال، ضرورة 

علمية على اعتبار أن الفالحة و الطاقة مجاالن حيويان و يحضيان بأولوية   في قطاع الفالحة و ضمان مرافقة تقنية و

 الحكومة.  لدى

وفي هذا الصدد، كشف األمين العام لغرفة الفالحة بتيبازة، حميد برناوي، أن اإلشكالية التي تفرض نفسها تتعلق 

"تطوير تجهيزات التجفيف لفائض املنتوج" و "تجهيزات خاصة بهياكل   ل"توفير طاقة دون انقطاع" وبإيجاد حلول 

 التبريد و التخزين بتقنيات الطاقات البديلة و أقل كلفة".

وأضاف أن الوالية التي تعد نموذجية لالقتصاد األخضر، تحص ي مشروعين فالحيين فقط يعمالن بالطاقات البديلة 

أحدهما خاص ب"تربية الدواجن" والثاني يتعلق بمشروع "تربية البقر"، داعيا إلى اقتراح نماذج  2016منذ سنة 

ألف  68إلى قرابة   هكتار 61.825تجهيزات طاقوية بديلة ملرافقة برنامج رفع مساحة األراض ي الفالحية املستغلة من 

 .2022هكتار في حدود سنة  6000هكتار، أي بزيادة تقدر ب

بئر ارتوازي و  712هكتار، منها مسقية وتحتوي على  24.128 -يضيف السيد برناوي -األراض ي املستغلة  ومن إجمالي

بئر تقليدي، أي مساحات بحاجة ماسة لطاقة دون انقطاع و "األمثل" أن يتحول نسبة كبيرة من الفالحين،  2314

يلة، واصفا األمر ب"التحدي" الذي يجب أصحاب املساحات املسقية، من استعمال الطاقات التقليدية إلى طاقات بد

 أن يرفعه الجميع بوالية تيبازة.

وتناول اليوم الدراس ي حول الطاقات البديلة و الفالحة، باإلضافة ملداخالت حول "قطاع الفالحة بالوالية و فرص 

تعمال ضر و الفواكه باسالفالحة"، عرض نماذج ملشاريع حول "تجفيف الخ  االستثمار" و "دور الطاقات البديلة في تطوير
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الطاقات النظيفة" و "استعمال   الطاقات البديلة" و "معالجة املياه القذرة و استعمالها في سقي األراض ي باستعمال

 .اللوحات الكهروضوئية في قطاع الفالحة"، إلى جانب عرض شهادات مستثمرين في قطاع الفالحة

 
 الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد:

 )واج( ومي يستفيدون من تكوين ملكافحة الفسادعون عم 1.100 

عون عمومي  1.100صرح رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم الثالثاء بتمنراست، أنه تم تكوين 

 الفساد.  ضمن الطور الثاني من برنامج التكوين املتخصص ملكافحة

كوينية التي يحتضنها معهد تكوين إطارات الشؤون الدينية وأوضح السيد محمد سبايبي خالل تدخله في افتتاح دورة ت

القطاعات بحضور املنتخبين ، أن الطور الثاني من برنامج التكوين   بتمنراست لفائدة األعوان العموميين من مختلف

 ملكافحة الفساد يأتي بعد التجربة املكتسبة خالل الطور األول من هذا البرنامج.

ديسمبر الحالي، عدة محاور تتعلق بمخاطر الفساد في الصفقات  27دورة التي تتواصل إلى غاية ويشمل التكوين في هذه ال

تبييض األموال، حيث يهدف هذا التكوين إلى " تمكين املوظفين العموميين من   العمومية و الرقابة الداخلية ، ومحاربة

 في تعزيز وعيهم حول مخاطر   متخصص يساهماألداء الصحيح و النزيه و السليم لوظائفهم و استفادتهم من تكوين 

 الفساد"، كما ذكر السيد سبايبي.

وقد أطلق البرنامج التكويني الخاص بواليات الجنوب الكبير مطلع ديسمبر الجاري بوالية أدرار ومن املنتظر أن يتم تنظيم 

 العام املقبل، حسب ذات املتحدث .  دورة أخرى مماثلة بوالية إيليزي مطلع

  عون عمومي، يضيف السيد سبايبي. 2.600تكوين  2016ل الطور األول من هذا البرنامج الذي أطلق في وتم خال

ومن جهته، أكد والي تمنراست، جياللي دومي، أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعد واحدة من أهم 

السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا أن هذه الدورة قررها رئيس الجمهورية،   اآلليات التي انبثقت عن اإلصالحات التي

 التكوينية ستساهم في ترقية وعي مستخدمي اإلدارة العمومية و املنتخبين بأهمية مكافحة هذه الظاهرة.

 

 )واج(  ة الجديدة للمسافرين بمطار هواري بومدين الدوليزعالن يعاين املحط

الغني زعالن يوم األحد بزيارة تفقدية للمحطة الجديدة للمسافرين   قام وزير األشغال العمومية و النقل السيد عبد

بيان   اد بهأفللقطاع، حسبما   بومدين الدولي و هذا في إطار املتابعة امليدانية و الدورية للمشاريع الكبرى   بمطار هواري 

 الوزارة.

املحطة الجديدة للمسافرين بمطار هواري   و تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف عن قرب على اللمسات األخيرة النجاز كل من

 كذا ربط هذا األخير بشبكة السكة الحديدية.  بومدين الدولي قبل دخولها حيز الخدمة و

 الدولي.  ة و مختلف مداخل و مخارج املطاربرج املراقب -حسب ذات املصدر -كما عاين الوزير 

عية قصد توفير خدمات نو  واألمنية الخدماتيةخالل هذه الزيارة، أكد الوزير على ضرورة التنسيق بين مختلف املصالح 

 ترقى إلى مستوى هذا االنجاز الهام.

 )واج(مؤسسة ناشئة لتجسيد مشروع الجزائر العاصمة مدينة ذكية 300أزيد من 

مؤسسة ناشئة مختصة في مجال التكنولوجيا الرقمية  300أفاد والي العاصمة عبد القادر زوخ يوم األحد أن أزيد من 

 املبتكرة تساهم في تجسيد مشروع " الجزائر العاصمة مدينة ذكية" ومشاريع أخرى.  والحلول 
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وأكد السيد زوخ خالل اشرافه على افتتاح الطبعة األولى للقاء الفاعلين في النظام اإلقتصادي التكنولوجي واملقاوالتي 

عبد   ولوجي "دار تاك" بحضيرة الرياح الكبرى بأوالد فايت بحضور الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراكباملركز التكن

تطوير االقتصاد الوطني من خالل توفير   املؤمن ولد قدور مرافقة هاته املؤسسات ودعم الحاضنات بهدف املساهمة في

 .  مناصب شغل خاصة لخريجي الجامعات واملعاهد

االستراتيجي لعصرنة العاصمة املمتد لغاية   املخططفي اطار  2017منذ سنة  محاضن 12 ي املجموع انشاءوذكر انه تم ف

ا أن الفت تحويل العاصمة الى مدينة ذكيةحلولها املبتكرة استراتيجية ل  ,عبر انشاء مؤسسات ناشئة تكون  2035

 سوناطراك شريك فعال في مرافقة هذه الشركات الناشئة .  مجمع

 و املستشار   و االصطناعي  من جهته استعرض الدكتور رياض حرطاني الخبير الدولي في مجال الذكاء املعلوماتي

ما حققته الشركات الناشئة أهم خطوات املشروع الحيوي و   ملشروع "الجزائر العاصمة مدينة ذكية"  االستراتيجي

ذكية ومركز ال  قطاع التكنولوجيات املتقدمة من حلول وذلك في إطار املخبر التجريبي للمدينة  والحاضنات الناشطة في

 االبتكار التكنولوجي .

 ةباريس )فرنسا( و صاحب الحضير   في تخصص الذكاء االصطناعي من جامعة  و قال الخبير الحاصل على شهادة دكتوراه

التكنولوجية في مدينة سليكون فالي )الواليات املتحدة ( أن املؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال التكنولوجيات 

سيير تطوير و عصرنة ت  يرافقها تقدم حلوال رائدة و أكثر واقعية في مجال استحداث املدن الذكية بهدف  املتقدمة التي

 وذلك بشراكة جميع األطراف الفاعلة في هذا املجال .  عيش ي للمواطنجميع مرافقها ما يسهم في تحسين املستوى امل

كل االبعاد ذات الصلة   تشمل  و قال ان تكنولوجيات اإلعالم و االتصال هي "في قلب التصميم للمدن الذكية " و

ل ... ( اعي و التحليتطوير نشاطات املدينة الذكية ) الذكاء االصطن  بعمليات رصد و جمع و املعلومات و نشر البيانات و

لى للمدينة و بشكل امثل ع  البعد االساس ي في تصميم املدينة الذكية هو العمل على توزيع قواعد البيانات  الفتا أن

 .  و كذلك عموم املواطنين  مختلف هياكل و ادارات املدينة

مدينة ذكية و املؤسسات العاصمة   بدورها أفادت السيدة سليماني فتيحة مسؤولة االستثمار في مشاريع الجزائر

الشركات الناشئة وأصحاب املشاريع والحاضنات التي تمكنت من   الناشئة أن اللقاء هو بمثابة حوصلة لنشاط هاته

قديم إبتكارات لت  ثقة البنوك واملتعاملين اإلقتصاديين . كما أنها تضيف السيدة سليماني فرصة  تمويل مشاريعها ونيل

أجل عصرنة الخدمات والتطبيقات " شاملة حول   رحة التي طورتها املؤسسات الناشئة منالتجارب املقت  بعض رواد

 شركات ناشئة و أصحاب مشاريع والحاضنات والجمعيات التي تعمل في إطار.  نشاط الفاعلين في النظام ضمنهم

ين شئة و مختلف املتعاملاملؤسسات النا  و أكدت ان الهدف االساس ي من التظاهرة هو "تشجيع وخلق تعاون فعلي" بين

بهدف تمويل مختلف املشاريع التي قدموها في إطار الجزائر العاصمة مدينة   االقتصاديين واملستثمرين على غرار البنوك

 ذكية.

ير التكنولوجيات الحديثة عملت على توف  و لفتت الى أن هذه املؤسسات الناشئة التي تعتمد على أحدث ما توصلت إليها

السيما بين صفوف املتخرجين من الجامعات وملعاهد في شتى التخصصات   مناصب العمل لفائدة الشباب عدد كبير من

 باملناسبة .  والتقنية مبرزة أنه سيتم تنظيم مسابقة في مجال اإلبتكار التكنولوجي الرقمي  العلمية

لف الفاعلين في مجال التكنولوجيا و مخت  و قد شارك في هذا اللقاء أصحاب املشاريع وخريجي املعاهد التكنولوجية و

معاهد واليات الوطن باإلضافة إلى مختصين من عالم املعلوماتية واالتصاالت   الرقمنة واملقاوالتية الشبانية من مختلف

 الخدمات حيث عرضوا مختلف تجاربهم في املجال .  و

 ()واج التأكيد على أهمية الشراكة لتحديد احتياجات املوارد البشرية املؤهلة في مجال السياحة

http://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/58197-2018-06-27-18-00-10
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أكد وزير التكوين والتعليم املهنيين، محمد مباركي، يوم األحد بالجزائر العاصمة، على أهمية الشراكة لتحديد 

رية املؤهلة في مجاالت السياحة واالطعام والفندقة، وذلك في اطار املساهمة في ترقية االحتياجات من حيث املوارد البش

 السياحة كقطاع استراتيجي في التنمية االقتصادية.

ولدى اشرافه رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، بحضور والي والية الجزائر، عبد القادر 

اس ي حول تطوير مهن الفندقة واالطعام والسياحة، أكد السيد مباركي أن الشراكة في هذا زوخ، على أشغال يوم در 

املجال تهدف الى "تحديد احتياجات املؤسسة السياحية من حيث املوارد البشرية الضرورية وتحيين وتحديث برامج 

 ية والفعالية".ومحتويات التكوين وتطوير التربصات التطبيقية لتمكين املتمهنين من اكتساب املهن

وفي نفس السياق، تطرق الوزير الى االمكانيات "الكبيرة" التي يجندها قطاع التكوين املنهي في سبيل تطوير الكفاءات 

 1.300املهنية الالزمة للنشاطات االقتصادية الوطنية، خاصة في شعبة السياحة والفندقة، مشيرا الى وجود ما يقارب 

 478متربص ومتمهن بعروض تكوين في  650.000تكوينية تغطي كامل التراب الوطني وتستقبل سنويا أزيد من مؤسسة 

 تخصص.

تخصصا في التكوين  15تخصصا منها  26وأكد السيد مباركي أن شعبة الفندقة واالطعام والسياحة لوحدها تشمل 

كوين عن طريق التمهين، سيما في مجاالت الفندقة تخصصا وفق نمط الت 11اإلقامي والتمهين والتكوين عن بعد وكذا 

 واالستقبال وخدمات الفندق واملرشد السياحي املحلي و وكاالت السياحة والطبخ.

شاب في هذه التخصصات ويسجل سنويا  40.000وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن القطاع يستقبل سنويا ما يعادل 

ت التكوين املنهي في مختلف تخصصات شعبة السياحة والفندقة متربص من حاملي شهادا 11.500تخرج أزيد من 

 واالطعام.

و اعتبر أن ترقية التكوين عن طريق التمهين، سيما في مجال السياحة، يمثل "هدفا جوهريا" في منظومة التكوين املنهي، 

عن  طبيقي لنمط التكوينموضحا أن التمهين يعد "األكثر فاعلية" و"األقرب من املحيط االقتصادي" ألن التكوين الت

 املنهي.  طريق التمهين يتم في الوسط

من جهته، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية أن االستثمار في العنصر البشري يمثل "العمود الفقري" للسياسة 

" وذلك هلةالتنموية لقطاع السياحة، مؤكدا على "ضرورة االستجابة لالحتياجات الحقيقية للقطاع من موارد بشرية مؤ 

 في اطار "الحرص الدائم على رفع تحدي النوعية".

وفي هذا االطار، ركز الوزير على أهمية الشراكة مع قطاع التكوين املنهي في مجال "تطوير التمهين من أجل االستغالل 

 األمثل للقدرات والكفاءات الشبانية في القطاع السياحي والفندقي".

مسعود أن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية يولي "أهمية قصوى الى استراتيجية ومن هذا املنظور، قال السيد بن 

التكوين ويضعها من بين أهدافه األساسية"، مبرزا أن هذه األهمية "تكمن في ضرورة تزويد املؤسسات الفندقية 

ملوارد تنمية اوالسياحية بيد عاملة مختصة تستجيب ملقتضيات السياحة العصرية، ألن تكثيف فرص التكوين و 

 البشرية بشكل عام "يعد من األولويات األساسية لقطاع السياحة".

فندقا قيد االنجاز على مستوى الوالية، من شأنه  90وفي ذات السياق، تطرق والي والية الجزائر في كلمة له الى وجود "

قي "قيد الدراسة"، مركزا على أهمية مشروع فند 100آالف منصب شغل دائم في اآلفاق املستقبلية"، اضافة الى  8توفير 

 التكوين في ادماج اليد العاملة املؤهلة في عالم الشغل.

وتميز اللقاء بالتوقيع على اتفاقية بين مديرية التكوين والتعليم املهنيين ومديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية 

قة ملهنيين لوالية الجزائر والفدرالية الوطنية ملستعملي الفندالجزائر وكذا اتفاقية أخرى بين مديرية التكوين والتعليم ا

 وكذا النقابة الوطنية لوكاالت السفر الجزائر، سيما بهدف تحديد
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احتياجات املؤسسات السياحية والفندقية في من حيث املوارد البشرية املؤهلة وتحيين برامج التكوين في شعبة السياحة 

 قتصاد الوطني في املجال السياحي والفندقي.والفندقة تماشيا مع متطلبات اال

لإلشارة، تم خالل هذا اللقاء تكريم رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، "عرفانا للجهود التي يبذلها في سبيل 

 ترقية السياحة وتطوير التكوين املنهي".

 

 شركة الصيانة للشرق:

 )واج( ملم ألول مرة بالجزائر  100تصنيع أسطوانات فرن اإلسمنت بسمك 

فرع للمجمعالصناعي إسمنت الجزائر "جيكا" في تحدي تصنيع "ألول مرة  نجحت مؤخرا شركة الصيانة للشرق و هي

لشركة  ملم حسبما كشف عنه يوم الثالثاء بقسنطينة الرئيس العام 100بالجزائر" أسطوانات فرن اإلسمنت بسمك 

 الصيانة للشرق ارزقي فريد الدين قيطوني.

ف وسائل اإلعالم بمقرهذه الشركة الواقعة بدائرة حامة و في تصريح لوأج على هامش زيارة موجهة تم تنظيمها على شر 

في تصنيع  2012كلم شمال شرق قسنطينة( أوضح ذات املسؤول بأن شركة الصيانة للشرق التي شرعت في  15بوزيان )

 ملم. 100من تصنيع أسطوانات فرن إسمنت بسمك  2018أسطوانات بسمك أقل تمكنت في سنة 

بالجزائر و الذي تم ب"إمكانات الشركة " ثمرة مهارة تقنيي شركة الصيانة  "األول من نوعه"اإلنجاز الذي يعد و كان هذا 

للشرق الذين اعتمدوا على جهازي تصنيع هما جهازا تثبيت القطعة و تثبيت اآللة و "هي عملية جد معقدة و لكن أضحى 

 أفاد به السيد قيطوني. متحكم فيها بشكل جيد في الوقت الراهن من طرف شركة الصيانة للشرق حسبما

سطوانة فرن اإلسمنت قطعة هامة تتكون من صفيحة معدنية ملفوفة و التي يعد استخدامها ضروريا في و "تعد أ

سلسلة نشاط مصانع اإلسمنت" حسبما أردفه ذات املسؤول مؤكدا بأن شركة الصيانة للشرق باشرت تحديا آخرا 

د ية الشكل على شكل أنبوب مع املزييتعلق بإنجاز في ورشاتها أسطوانات فرن ذات فتحات و هي عبارة عن قطع أسطوان

 من خيارات التشغيل.

و بعد أن سلط الضوء على أهمية هذه اإلنجازات في تحسين أداء مجمع جيكا تحدث الرئيس املدير العام لشركة 

اد االستيراد و تقديم دعم "مريح" لالقتصالصيانة للشرق عن أثر تصنيع أسطوانات فرن اإلسمنت في تقليص تكاليف 

 الوطني.

باملائة من نشاط شركة الصيانة للشرق مخصص لتصنيع القطع )أسطوانات و  35و استنادا لذات املسؤول فإن "

باملائة من نشاطها مخصص للتدخل  65مصفاة إلزالة غبار األفران و آالت رافعة و أخرى لقياس الجرعات( في حين أن 

 يانة و الحفظ."في شقي الص

كما ذكر بأن هذه الشركة التي كانت تضمن مهمة "وضع اإلسمنت تحت تصرف مصانع اإلسمنت" فقط أضحت تتدخل 

 في الوقت الراهن على جميع تجهيزات مصانع اإلسمنت.

ية عيس ى ألف متر مربع باملنطقة الصناع 55و املتربعة على  1992و استهلت شركة الصيانة للشرق التي تم إنشاؤها في 

بن حميدة بديدوش مراد بدائرة حامة بوزياني نشاطها بتصنيع القطع الصغيرة و توصلت في الوقت الراهن إلى تصنيع 

 طن حسبما أشار إليه السيد قيطوني. 80قطع ب

كيس في الساعة حسب ما أردفه السيد  1600" لتوضيب اإلسمنت بطاقة 2و صنعت شركة الصيانة للشرق مركزين "

 بسكرة و ورقلة.قيطوني موضحا بأنه جار تركيب هذين التجهيزين بكل من 
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كما تعززت شركة الصيانة للشرق بعتاد ملالءمة الفرن الساخن حسبما أشار إليه السيد قيطوني مسلطا الضوء على 

مما سيسمح بوضع الحد نهائيا للتكاليف الباهظة  2019أهمية هذا املكسب الذي ينتظر أن يدخل حيز االستغالل في 

 لعمليات

 شاط الرائد و الذي يضمنه في الوقت الراهن خبراء أجانب.املراقبة و اإلشراف على هذا الن

و تتمثل املهمة األساسية لشركة الصيانة للشرق في مرافقة و دعم زخم تطوير مجمع "جيكا" الذي يجري بشكل تصاعدي 

جة محسبما أضافه السيد قيطوني معتبرا أن التدخل و الصيانة الجيدين يسمحان بنجاح التوقفات الوقائية أو املبر 

ملصانع اإلسمنت و من ثمة تحقيق ربح صاف من أجل إنتاج أحسن لإلسمنت )ربح يوم توقف وقائي واحد يعادل حوالي 

 مليون د.ج(. 30

باملائة من رقم أعمال شركة الصيانة للشرق في إطار النشاطات املتعلقة بمجمع  90تجدر اإلشارة إلى أنه تم تحقيق 

 رقم أعمالها محقق من خارج "جيكا".باملائة من  10"جيكا" في حين أن 

و أوضح الرئيس املدير العام لشركة الصيانة للشرق بأن مؤسسته تملك اإلمكانات لتلبية احتياجات جميع مصانع 

اإلسمنت لكن احتياجات "جيكا "تأتي في املرتبة األولى موضحا بأن اإلنجازات املحققة في مجال إنجاز القطع بأكثر من 

 باملائة 80

عدل اإلدماج )املادة األولى مستوردة( تشكل صورة واضحة لجزائر بدأت تأخذ مصيرها الصناعي و االقتصادي من م

 بيدها.

 

 أزمة النفط تفرض التوجه نحو مصادر جديدة لضخ العملة الصعبة

 )الشروق أونالين( !ألف رجل أعمال من أصول جزائرية بفرنسا 40االستنجاد بـ

ثمارات في االست أبناء الجالية الجزائرية بالخارج املشتغلين في قطاع األعمال إلنعاش تسعى الحكومة إلى االستفادة من

دوالرا،  50للواجهة، بعد تهاوي سعر برميل برنت إلى  السوق الوطنية، وضخ مداخيل جديدة في وقت عادت أزمة البترول

 .ألف رجل أعمال من أصول جزائرية 40لوحدها تجمع  مع العلم أن فرنسا

عنه، عقدت الغرفة جمعيتها العامة  ةنسخ” الشروق“وحسب بيان لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، تلقت 

 .املاض ي، وتمت املصادقة على القرارات املدرجة في جدول األعمال العادية الثالثة، بباريس، يوم الجمعة

ه والصناعة بفرنسا، بتقييم مسار ونشاط هذ وسمح هذا اللقاء السنوي لجميع املنخرطين في الغرفة الجزائرية للتجارة

 أوكلت لها مهمة توعية وتحسيس أعضاء وأفراد الجالية واملؤسسات الفرنسية نشأتها، والتياملنظمة الفّتية منذ 

 .املستوى الجهوي في فرنسا وفي الجزائر والجزائرية بغرض انخراطها، وهيكلة املنظمة على املستوى املركزي أو على

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،  فرنسا، بالجزائر تحت وصاية –وتشتغل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 

وبصفة أوسع الرأي العام، بأهمية وعاء وقدرات الجالية التي يمكن  بهدف تحسيس السلطات العمومية، املنظمات

ف السيما في هذه الظرو  لصالح االقتصاد الجزائري، وعموما جميع النشاطات في مختلف القطاعات الوطنية، تجنيدها

 .وارد املاليةالتي تشهد شحا في امل

الكامل للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة  ووفقا لذات املصدر، كان هذا املوعد، فرصة متجددة للتأكيد على االنخراط

التحريرية  الندالع الثورة 64عبد العزيز بوتفليقة، املوجه لألمة بمناسبة الذكرى الـ فرنسا في خطاب رئيس الجمهورية، –

 .املباركة، والذي أكد وجوب تسريع اإلصالحات االقتصادية

 فرنسا والجزائر، وإعطاء حركية وتسعى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا لبناء جسر اقتصادي حقيقي بين

 .ونظيرتها الفرنسية عبر مشاريع ذات قيمة مضافة عالية جديدة للشراكة بين املؤسسات الجزائرية
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الجزائر لدى الجالية، من رجال  مثل أهداف غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية بفرنسا، خصوصا في ترقية صورةوتت

البلدين، وتوجيه االستثمار الفرنس ي نحو الجزائر وتطوير شراكة  األعمال بفرنسا وخلق جسور لفرص األعمال بين

في األسواق  املوجهة نحو التصدير  مخارج للسلع الجزائرية بين املتعاملين الجزائريين والفرنسيين، وبحث صناعية ومنتجة

 .الفرنسية

 

 )النهار أونالين( ألف جزائري دخلوا تونس عبر معبر أم الطبول في يوم واحد 17

 شرطة الحدود تسجل كثافة في الحركية بمناسبة رأس السنة امليالدية

رأس ريين نحو الجارة تونس لالحتفال بالجزائ يشهد املعبر الحدودي أم الطبول بالطارف، إقباال غير مسبوق للمسافرين

 آالف 4ألف مسافر غادروا التراب الوطني على متن  17فقط أكثر من  سجل، أمس، السنة امليالدية الجديدة، أين

 .سيارة، فيما يرتقب ارتفاع العدد في الساعات القادمة

 تفال برأس السنة امليالدية بتونس ومبررهماالح إلى املعبر، أين وجدنا أغلب املسافرين ممن قرروا« النهار»وقد تنقلت 

 .التي ال تتوفر في الجزائر، وكذا انخفاض أسعار الخدمات السياحية توفر مرافق السياحة والترفيه

ر، التونسية على بعد كيلومترات فقط من الجزائ فيما فضل آخرون التأشير على جوازاتهم واالكتفاء بزيارة مدينة طبرقة

متطلبات  لتوفر  االحتفال بأعياد امليالد بتونس، معللين موقفهم بضرورة البقاء في الجزائر  كرةبينما عارض آخرون ف

تونس لتغيير األجواء والبحث عن املتعة السياحية خارج  قضاء العطل، وبين هذا وذاك، فإن اآلالف الزالوا يزحفون نحو 

 .التراب الوطني

الحدود كافة اإلمكانيات وضاعفت من  نس، جندت مصالح شرطةوللتكفل األحسن بتسهيل عملية العبور من وإلى تو 

 .مسافر يوميا منذ بداية العطلة الشتوية ألف 16تسخير األعوان، السيما بعد تسجيل 

 )النهار أونالين(«تعليق استيراد األبقار واملاعز إلى غاية القضاء على الوباء»

 :ارة الفالحةبسبب انتشار الحمى القالعية ومرض مجهول.. مدير املصالح البيطرية بوز 

 «املصالح البيطرية تقوم بالتشخيص الدقيق ملعرفة نوع املرض الستيراد اللقاح» 

 «استيراد لقاح الحمى القالعية في شهر جانفي لتوزيعه على الفالحين» 

 «تعويض املربين املتضررين يكون بعد تشخيص املرض» 

رأس من الغنم منذ  200نفوق ألف و مي كريم، عنكشف، أمس، مدير املصالح البيطرية بوزارة الفالحة، قدور هاش

 .الوطن اجتياح مرض مجهول للمواش ي في عدد من واليات

اللقاح الخاص به، مضيفا أنه في هذا  فيما لم يتم تشخيص املرض بشكل دقيق قصد التعرف عليه من أجل استيراد

 ريةلحدودية وفي امليدان من قبل املصالح البيطالتدابير على مستوى املناطق ا الصدد تقرر تعليق االستيراد واتخاذ كل

 .املرض في البؤر املعنية الوالئية لتحسيس الفالحين بضرورة التبليغ عن الحاالت املرضية من أجل محاصرة

 املوالين واالتحاد العام للفالحين الجزائريين، قال مدير املصالح البيطري بالوزارة، خالل ندوة صحافية بحضور ممثلي

العية الق املجهول الذي يصيب املواش ي في ثالث واليات من الوطن، وكذا حاالت للحمى لحهم سجلت هذا املرضإن مصا

مضيفا أن مصالحهم في اتصال دائم باملوال، حتى  التي تصيب رؤوس األبقار لكن املصالح املعنية متحكمة في األمر،

 .املرضية يتجنب التناقض ويصرح بالحاالت

املتنقل الذي يصيب األغنام يتم العمل على  الح البيطرية بوزارة الفالحة أن هذا املرض املجهول واعترف مسؤول املص

 املصالح املخبرية املتخصصة من أجل معرفته، والتحرك لجلب اللقاح الخاص به تشخيصه وإجراء التحاليل من قبل
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جدوى، كما كشف في هذا الصدد أن  ن حتى ال يتسبب األمر في خسارة أموال كبيرة من جراء اقتناء لقاحات من دو 

 .خالل شهر جانفي القادم الوزارة بصدد اقتناء لقاح ضد الحمى القالعية

غنام تكون له أعراض من استهالك لحوم األ  وبخصوص تأثير املرض على صحة املستهلك، نفى مدير املصالح البيطرية أن

ألغنام ا رار يتخذه الوالة لحماية الثروة الحيوانية ومنع تنقليضيف أن غلق األسواق ق واألبقار في الوقت الحالي، قبل أن

 .املصالح البيطرية املريضة، في حين يبقى نقل املواش ي إلى املذابح بترخيص مسبق من قبل

وزارة الفالحة قد خصصت ما قيمته  وبخصوص تعويض املوالين املتضررين من املرض، أكد قدور هاشمي كريم، أن

صاب أ املؤمنين أو غير املؤمنين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لهذا املرض املجهول الذي ويض املربين سواءمليون دينار لتع 85

ثم الحديث عن كيفية تعويض هؤالء  األغنام يتم حاليا التشخيص الدقيق له ملعرفة كيفية الوقاية والتصدي له

 .املتضررين من عدمه

وزارة الفالحة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف  ملواش ي، مروان عزاوي،من جهته، دعا رئيس الفيدرالية الوطنية ملربي ا

سواق األ  تسجيل خسائر في رؤوس األغنام وإيجاد لقاح للحد من املرض، إضافة إلى تنظيم انتقال املرض الذي أدى إلى

 .التبليغ عن الحاالت املرضية حتى ال يؤثر غلق األسواق على أسعار اللحوم، مضيفا أنه على املربين

 

 

 
 

 ناتبنوك /مالية/تأمي 

 
 املصارف واملؤسسات املالية تخص كل العمليات التي تقوم بها

 ي(يوماملحور ال)بنك الجزائر يحدد نظام جديدا للممارسية املصرفية املتعلقة بالصيرفة اإلسالمية

يرفة أي الص« الصيرفة التشاركية»العمليات املصرفية املتعلقة بـ  حدد بنك الجزائر عبر نظام جديد قواعد ممارسة

الذي نشر  2018نوفمبر  4املؤرخ في  02-18من طرف املصارف واملؤسسات املالية، بمقتض ى بالنظام رقم  اإلسالمية

  .من الجريدة الرسمية 73ضمن العدد 

سديد ت والتي ال يترتب عنها تحصيل أو « التشاركية»ماة املطبقة على املنتجات املس يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد

للمصارف واملؤسسات املالية املعتمدة للقيام  فوائد، إلى جانب تحديد شروط الترخيص املسبق من طرف بنك الجزائر 

  .بالصيرفة التشاركية بالعمليات املصرفية املتعلقة

ي ف ت التي تقوم بها املصارف واملؤسسات املالية، املتمثلةكل العمليا»التشاركية  وتعد العمليات املتعلقة بالصيرفة

التي ال يترتب عنها تحصيل أو  عمليات تلقي األموال وعمليات توظيف األموال وعمليات التمويل واالستثمار 

د املتعلق بالنق 2003غشت  26املؤرخ في  11-03من األمر رقم  69و 66 ، واملحددة في إطار املادتين«الفوائد  تسديد

 .والقرض

 املرابحة، املشاركة، املضاربة، اإلجارة، االستصناع،»املنتجات التالية:  وحسب املصدر، فإن هذه العمليات تخص فئات

 .«السلم، الودائع في حسابات االستثمار
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 يةكاملؤسسة املالية املعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتجات مالية تشار  ويتعين على املصرف املعتمد الناشط أو 

 املالية، والتي تدعم طلب الترخيص تقديم بطاقة وصفية للمنتوج ورأي مسؤول رقابة املطابقة للمصرف أو املؤسسة

 .املسبق املوجه إلى بنك الجزائر

بنك الجزائر، يتعين على املصارف أو البنوك واملؤسسات املالية املعتمدة  وبعد الحصول على الترخيص املسبق من طرف

لوطنية املنتجات إلى تقييم الهيئة ا الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها ألحكام الشريعة أن تخضع تلكترغب في  التي

 .املؤهلة قانونا لذلك

املصرف  عن باقي أنشطة« شباك املالية التشاركية«االستقاللية اإلدارية واملالية لـ وينبغي اتباع هذه اإلجراءات لضمان

 .أو املؤسسة املالية

ضمن مصرف معتمد أو مؤسسة مالية معتمدة تمنح حصريا خدمات  دائرة« شباك املالية التشاركية»ويقصد بـ 

ن بتنظيم ومستخدمي التشاركية، ويكون هذا الشباك مستقال ماليا عن الدوائر والفروع األخرى، ومنتجات الصيرفة

 .مخصصين حصريا له

شبابيك »ؤسسة املالية املعتمدين، يجب التعامل مع ضمن املصرف أو امل «شباك املالية التشاركية»وفي حال تعدد 

م زبائنها تسويق هذه املنتجات إعال  ككيان واحد. ويتعين على املصارف واملؤسسات املالية املرخص لها« التشاركية املالية

 تالتي تطبق عليها إلى جانب إعالم املودعين خاصة أصحاب حسابا بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى 

، «يةاملالية التشارك شباك»طبيعة حساباتهم. ويحق للمودع الحصول على حصة من األرباح الناجمة عن  االستثمار حول 

التمويالت التي يقوم بها املصرف. فضال عن ذلك، تخضع  ويتحمل حصة من الخسائر املحتملة التي يسجلها الشباك في

 .ةاملالي ية والتنظيمية املتعلقة باملصارف واملؤسساتالتشاركية لجميع األحكام القانون منتجات الصيرفة

 

 
 تلتسهيل عمليات التخليص وتسيير النفقا

 )الشروق أونالين( للمؤسسات” كوربورايت“بنك التنمية املحلية يطلق بطاقة 

املؤسسات ب ، وهي بطاقة بنكية خاصة”بطاقة كوربورايت“منتوجا بنكيا جديدا باسم  أطلق بنك التنمية املحلية، األحد،

ي مرافقة ف النفقات املهنية واملتمثلة أساسا وموجهة للمستخدمين، سهلة املنال تستعمل من أجل تخليص وتسيير كل

التحكم في  يةأيضا عمل” كوربورايت“وتسهيل معالجة بيانات النفقات املهنية، وتسهل بطاقة  وتأمين تنقالت املتعاملين،

 .النظام املصرفي للمؤسسة واتخاذ القرار امليزانية املخصصة للنفقات املهنية، باإلضافة إلى التحكم في

حسب بيان لهذا األخير، تسلمت  والفضية لبنك التنمية املحلية،الذهبية ” كوربورايت“ولالستفادة من بطاقة 

فتح حساب جار، وتحتوي بطاقة كوربورايت لبنك التنمية املحلية  نسخة منه، يتوجب على املؤسسات فقط” الشروق“

 ناإللكتروني ويمك أجل السحب عن طريق موزعات الدفع اإللكتروني والدفع بواسطة أجهزة الدفع على رقم سري من

 .أيضا القيام بالعمليات عن طريق االنترنت

ارات من طرف مسيري املؤسسات واإلط ويمكن استعمال بطاقة كوربورايت لبنك التنمية املحلية للقيام بعمليات الدفع

 .بالقيام بالنفقات في إطار نشاطاتهم املهنية ومندوبي املبيعات وكل األشخاص املعنيين

الخدمات تنويع وعصرنة باقة املنتجات و  لبنك التنمية املحلية إلى” كوربورايت“يبنكية ويهدف إطالق منتوج البطاقة الب

لبنك ا فئاتهم )الخواص، املؤسسات، املهنيين( وإضفاء أكثر جودة للعالقة ما بين البنكية املوجهة للزبائن بمختلف

 .وعمالئه وترقيتها إلى مستوى املعايير الدولية
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ع الضرائب بإمكان املؤسسة املنخرطة دف ة كوربورايت في تخليص وتسيير النفقات املهنية،وباإلضافة إلى استعمال بطاق

 يمكن للبنك تعويضها بعد التصريح من طرف املؤسسة، ويمكن استعمال بطاقة والفواتير، وفي حال ضياعها أو سرقتها

وني أو أجهزة الدفع اإللكتروني بكل اإللكتر ( بواسطة اإلنترنت أو موزعات الدفع7أيام/  7و 24سا/  24كوربورايت )

 .أمان وطمأنينة

 

 

 

 تعاون وشراكة
 )واج( لثالثي األول خارج أوبك: نتائج اتفاق خفض اإلنتاج ستلمس ابتداء من نهاية ا-أوبك

توقع وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم األحد بالجزائر أن تبدأ سوق النفط العاملية انطالقا من نهاية الثالثي األول 

في جني ثمار اتفاق خفض اإلنتاج املوقع بفيينا مطلع ديسمبر الجاري بين منظمة أوبك وشركائها املنتجين خارج  2019

 املنظمة.

في تصريح صحفي على هامش لقاء جمعه بإطارات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز،  وأوضح السيد قيطوني،

 ".2019بأنه "لكي نصل إلى النتائج املرجوة من اتفاق الخفض الجديد، البد من انتظار نهاية الثالثي األول ل

 دوالر للبرميل". 70و 65و أضاف بأن "أسعار النفط سترتفع، قبل أبريل املقبل، لتتراوح بين 

لتقييم آثار اتفاق الخفض على  2019يجتمعون مع الدول املنتجة من خارج املنظمة في أبريل وصرح بأن أعضاء أوبك س

 السوق، مضيفا بهذا الخصوص أنه "إذا تطلب األمر القيام بخفض جديد، سنقوم بذلك".

فس الوقت، ندوالرا للبرميل سيكون "مناسبا" للمنتجين واملستثمرين واملستهلكين في  70و 65و اعتبر بأن سعرا ما بين 

الفتا من جهة أخرى إلى تباطؤ الطلب على النفط في السوق العالمي بالنظر لعدة عوامل من بينها الحرب التجارية بين 

 الواليات املتحدة والصين.

مليون برميل يوميا  1,2وكانت أوبك اتفقت مع الدول املنتجة خارجها، وعلى رأسهم روسيا، على خفض إنتاجهم بإجمالي 

برميل تخفضها السعودية،  377.000برميل بالنسبة ألوبك، من بينها  800.000، موزعة بين 2019من الفاتح يناير ابتداء 

 برميل يوميا بالنسبة للدول الشريكة في االتفاق خارج أوبك. 400.000و 

باملائة بينما التزمت  3العضو في أوبك بخفض إنتاجها بواقع  15ن التزمت كل دولة من الدول الوجاء هذا االتفاق بعد أ

 باملائة من إنتاجها. 2,2كل دولة من الدول العشر الشريكة في االتفاق بخفض 

 ويستثني هذا االتفاق كال من إيران وفنزويال وليبيا بالنظر للصعوبات املسجلة في إنتاج حصصهم املعتادة.

 

 )واج( متعامل سحبوا دفتر الشروط 60مشاريع املحطات الشمسية: أزيد من 

متعامال اقتصاديا سحبوا دفتر الشروط  60أفاد رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، عبد القادر شوال، أن أزيد من 

 ميغاوات في مجال الطاقة الشمسية. 150ق املزايدة تخص املتعلق بعرض املناقصة عن طري

وفي تصريح لوأج على هامش لقاء ملسؤولي الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز )فرع تابع لسونلغاز(، أكد السيد 

هذه  بهدف الشروع في عملية تقييم 2019فبراير  19شوال أنه يتعين على املتعاملين املعنيين تقديم عروضهم قبل 

 العروض.
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نوفمبر املاض ي، بمثابة مرحلة نموذجية من شأنها فتح الطريق النتشار أوسع  18ويعد عرض املناقصة، الذي أطلق في 

 . 2030ميغاوات من الطاقات املتجددة في آفاق  22000إتطلع إلى إنتاج مجموع   للطاقات املتجددة في الجزائر التي

، من القطاع العمومي أو الخاص، الراغبين في االستثمار لوحدهم أو بالشراكة ويخص هذا العرض املستثمرين الوطنيين

  الكهربائية للطاقة الشمسية.  في مجاالت انجاز و استغالل املحطات

كما سيتكفل املستثمرون الذين ستوكل لهم هذه املشاريع أيضا بإنجاز محطات إفراغ الطاقة املنتجة و ربط هذه 

 ة الى تسويق كميات الطاقة املنتجة.املحطات بالشبكات الكهربائية اضاف

  وسيتم انجاز محطات الطاقة الكهربائية باستعمال التجهيزات املصنوعة محليا فقط.

ويجب على املتعهد ابراز، ضمن عرضه، نسبة االندماج املحلي مقارنة بتكلفة االستثمار املحلي ) خارج تكلفة استئجار 

  األرض(.

في انجاز و استغالل و صيانة املشاريع الصناعية و في حشد رؤوس أموال خاصة و  كما يجب عليه أيضا التمتع بخبرة

 قروض.

ويتعلق عرض املناقصة بإنجاز سبع محطات تقع بمناطق فالحية بجنوب الوطن بهدف تغطية الحاجيات الطاقوية التي 

 التي تتميز بقدرات فالحية كبيرة.  تتطلبها نشاطات املتعاملين بهذه املناطق

ميغاوات(  10ميغاوات( بورقلة و تندلة ) 10ميغاوات( وبلحيران ) 10ميغاوات( و مغارين ) 10لق األمر بمنطقة نزلة )ويتع

 ميغاوات( بغرداية. 50ميغاوات( في بسكرة و القرارة ) 50ميغاوات( بالواد وديفل ) 10و نخلة )

 

 

 
 

 تجارة 
 من خالل تحيين قائمة السلع املعنية بالعملية

 )الشروق أونالين( الحكومة تقرر إعادة النظر في قانون تجارة املقايضة عبر الحدود

 

نتشرة م الحكومة قررت إعادة النظر في القوانين املنظمة لتجارة املقايضة التي مازالت أعلنت وزارة التجارة، األحد، أن

 .عبر املناطق الحدودية الجنوبية مع كل من مالي والنيجر

رجية وزارة ممثلي قطاعات وزارة الخا ترأس وزير التجارة سعيد جالب اجتماعا قطاعيا بحضور “ووفق بيان للوزارة 

 مصالح الجمارك، بنك الجزائر، مصالح الضرائب وزارة الفالحة وزارة السياحة الداخلية وزارة املالية ممثلة بكل من

 . لوزارة التجارة والصناعات التقليدية، األمين العام لوالية تندوف وكذا اإلطارات املركزية

املقايضة بالواليات الحدودية وقد أكد  تناول االجتماع إعادة النظر في القانون الخاص املنظم واملؤطر لتجارة“وأوضح 

 قوائم سلع املبادالت تماشيا ومتطلبات الواليات الحدودية من أجل خلق الوزير على ضرورة تحيين القانون وكذا

 .”لدول املجاورةديناميكية تجارية بين سكان الواليات الحدودية وا

العزيز بوتفليقة الذي يولي عناية  تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد“وحسب البيان فذلك جاء بناء على 

ومن خاللها توفير مناصب الشغل بهذه املناطق التي ستشهد في القريب  خاصة لخلق حركية تجارية وجلب اإلستثمارات

 .”الدول اإلفريقية تكون محطات انطالق للصادرات الجزائرية لباقيإرساء عدة قواعد لوجيستيكية ل العاجل



 

 15 

العجائن الغذائية والفواكه والخضر وأدوات  ويشار إلى أن تجارة املقايضة عبر الحدود مع كل من النيجر ومالي محدودة في

 بناءوت وبعض مواد اللتسويق وتوزيع املنتجات البترولية )نفطال( من دهون وزي الحدادة ومنتجات املؤسسة الوطنية

 .والتبغ املحلي وبعض املنتجات اإللكترواملنزلية

لحنة والفول ومشتقاتها )نيسكافي( ي والتوابل وا فيما تتمثل منتجات دول إفريقيا الغربية في فاكتهي املانغا واملوز والقهوة

 .املشابهة السوداني وغيرها من املنتجات

 
 )واج( "ن كهرباء : مراجعة األسعار ليست مطروحة حاليا و لكن "بإمكانها أن تكو 

اكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم األحد بالجزائر، أن مراجعة أسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا في برنامج 

 الحكومة، لكنها واردة في املستقبل في إطار مراجعة جهاز الدعم.

 هرباء و الغاز و قال السيد قيطوني خالل ندوة صحفية عقب لقاء بمسؤولي و إطارات املؤسسة الوطنية لتوزيع الك

ا نحدد لكن بإمكانها أن تكون عندم  التابعة ملجمع سونلغاز "في الوقت الحالي، ليس هناك اي نية في رفع أسعار الكهرباء،

 كيلوواط وما هي االسر التي يجب ان تدفع أسعار الكهرباء الحقيقية". 125االسر التي هي بحاجة الى الجزء االجتماعي بـ 

 كيلوواط في كل ثالثي. 125و تطبق سونلغاز أسعار مدعمة و مخفضة جدا بالنسبة لالستهالك االسري االقل من 

لكن، يقول الوزير، "الكل في الجزائر يستفيد من الجزء االجتماعي، و هذا غير طبيعي. يجب ان يذهب هذا الى املحتاجين 

فقط"، مضيفا انه كل سنة، تقدم سلطة ضبط الكهرباء و الغاز طلب الى الحكومة ملراجعة األسعار بالنظر لشكاوي 

 مجمع سونلغاز.

هي من تقرر و حتى األن لم تفعل ذلك لكن بإمكانه أن يكون. هناك العديد من الدول التي قامت به من قبل  "الحكومة

 كمصر )..(. لكن يجب الذهاب الى هذا بدون تسرع"، حسب الوزير.

ع سونلغاز، ممن جهة أخرى، في كلمته االفتتاحية للقائه مع إطارات املؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة ملج

وجه الوزير كلمته الى املدير العام ملجمع سونلغاز، محمد عرقاب، طالبا منه "عدم القلق" بخصوص االسعار : 

"املخططات االستعجالية )املتعلقة ببرنامج االستثمار( تمت املوافقة عليها و تمويلها بعائدات عمومية. ال تقلق السيد 

 ي سونلغاز".عرقاب، سونلغاز هي الدولة و الدولة ه

"ال تقلقوا بخصوص االسعار. قدموا اقتراحات حول االسعار لكن ليس لكم ان تقرروها. الدولة هي التي تقرر عن طريق 

 سلطة ضبط الكهرباء و الغاز بتغيير االسعار"، حسب السيد قيطوني.

دج  4الساعي و سعر البيع الذي هو دج للكيلوواط  12كما ذكر في هذا الصدد ان الفارق بين كلفة الكهرباء املنتجة بـ 

 تتكلف به الدولة و هي الوحيدة التي بإمكانها تحديد سياسة األسعار في سوق الطاقة الوطني.

للتذكير، كان السيد عرقاب قد صرح مؤخرا لإلذاعة الوطنية انه "من الواجب" مراجعة أسعار الكهرباء، موضحا ان 

 ن تمويلها الذاتي لبرنامجها االستثماري.االسعار الحالية ال تسمح لسونلغاز بضما
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 يقظة إعالمية
 :أكد التحكم في زمام األمور.. مدير املصالح البيطرية

 (لشروق أونالينا) !رأس غنم.. لكننا بعيدون عن الخطر 1000الطاعون ضرب 

 

 ليون دينار الستيراد اللقاحاتم 400تخصيص 

 فدرالية املربين: الترخيص للمربين ببيع اللحوم بعد معاينتها من بيطري 

اعون ط الفالحة، كريم قدور الهاشمي، وجود وباءْين بالجزائر أصابا املاشية، وهما أكد مدير املصالح البيطرية بوزارة

 الجزائر ليست في مرحلة“مطمئنا بأن  املجترات الصغيرة والحمى القالعية، تسببا في نفوق ألف رأس غنم صغيرة،

 .”الخطر، وأنها ُمتحكمة في زمام األمور 

املاشية والخرفان حديثة الوالدة،  مت والغموض، اثر نفوق العشرات منوجاء اعتراف وزارة الفالحة بعد أيام من الص

 بوزارة الفالحة وخالل ندوة صحفية عقدها رفقة رئيس فدرالية املوالين، أنه ال  ومع ذلك اعتبر مدير املصالح البيطرية

 بعد ظ يمكن معرفة الداء الحقيقي الذي أصاب املاشية وال يمكن التسرع في
ّ

هور نتائج التحاليل التصريحات، إال

 .على حد قوله” الجزائر ولكن يوجد وباء في“البيطرية، 

واليات، وقد تم االستعانة بمخابر  وبخصوص داء الحمى القالعية، فكشف هاشمي عن تسجيل حاالت مشبوهة في ثالث

 .عمليات التلقيح دولية من أجل التحقق منها للشروع في

في وضعية طوارئ وأن الوضع متحكم  بأن الجزائر ليست“اطنين ومربي املاشية ومن جهة أخرى، طمأن ذات املسؤول املو 

 منتشر عبر كثير من دول العالم، وأن الجزائر مشاركة في برنامج عالمي ملكافحة ، معتبرا أن وباء طاعون املجترات”فيه

 .2019سنة  مليون دينار من أجل استيراد اللقاحات 400هذا الفيروس. وكشف تخصيص مبلغ 

 قرار غلق األسواق محترم عبر الواليات

املواش ي إال بترخيص من املصالح  من جهة أخرى، أكد املتحدث على وجود احترام لتعليمات غلق األسواق ومنع تنقل

 .نفسه املستهلكين بسالمة لحوم املاشية البيطرية ملحاصرة الداء، ومطمئنا في الوقت

ون ملدة سيك“، بأن إجراء غلق األسواق ”الشروق”لـ ي املاشية، جياللي عزاوي،وبدوره، أكد رئيس الفدرالية الوطنية ملرب

، ”لبيعل الترخيص لباعة املاشية وبعد التأكد من سالمة مواشيهم طبيب بيطري، من التنقل معينة فقط، كما يمكن

 .”ارللندرة وارتفاع األسع الحفاظ على مادة اللحم باألسواق وتجنبا“والهدف من هذا الترخيص هو 

 

 الوكالة الوطنية للطرق السريعة تفصل في امللف خالل جانفي

 )الشروق أونالين( !”سرية“شركة أجنبية لتسيير محطات الدفع.. والتسعيرة مازالت 

 قبل تسليم املهمة لطرف جزائري سنوات  5تسيير أجنبي ملدة 

 شهر جانفي القادم، في املؤسسة األجنبية التي ستتولى مهمة تسيير محطات تفصل الوكالة الوطنية للطرق السريعة

الدفع مقابل استغالل الطريق السيار  الدفع، موازاة مع ذلك تعمل الجزائرية للطرق السيارة على إنهاء ملف تسعيرة

 يتعلق باإلرادة السياسية للحكومة في التكفل بديون الوكالة الوطنية للطرق  غرب، والذي سيخضع ملعيار أساس ي -شرق 

ر الطريق السيار الجاري التحضي الوكالة قصد استكمال مشروع السيارة لدى الصندوق الوطني لالستثمار الذي أقرض
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سنة  12نهائيا مطلع السنة القادمة، بعد أن استغرق أزيد من  لتسليم الجزء األخير من شطر الشرق الذي يسلم

 .2006التي أبرمت عقودها بصفة رسمية في سبتمبر  الستكمال الصفقة

الدفع مقابل استغالل الطريق السيار  لدى الجهاز التنفيذي في اعتماد ، من مصادر حكومية أن ال نية”الشروق“علمت 

 مصادرنا إن امللف مازال غير جاهز، وأمامه عدد من املحطات اإلدارية ، وقالت2019قبل السداس ي الثاني من سنة 

وزارة األشغال باملائة بحسب مصادرنا ب 78والتنظيمية باإلضافة إلى استكمال أشغال املحطات التي قاربت نسبتها 

 العروض التي تلقتها الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي أطلقت مناقصة دولية العمومية، في انتظار كذلك الفصل في

التي ستتوزع على طول الطريق السيار  55النتقاء شركة أجنبية ذات خبرة دولية تتولى مهمة تسيير محطات الدفع الـ

 .كيلومتر 1600كيلومتر إلى أزيد من  1216دعمته من  التي شرق غرب الذي تمدد بفعل املحوالت

العرض املالي، كما أن قرار اللجوء  وأوضحت املصادر أن عملية دراسة العروض جارية سواء ما تعلق بالعرض التقني أم

 ما سياسةو مرده نقص الخبرة في هذا املجال بالنسبة للجزائر التي لم تعتمد ي إلى شركة أجنبية لتسيير محطات الدفع

ه الشأن التحتية الكبرى، مثلما هو علي الدفع مقابل االستغالل التي تعتبر موارد أساسية لضمان عمليات الصيانة للبنى

 .الكبرى واملطارات وغيرها بالنسبة للطرق السيارة واملوانئ

لك يرة االستغالل، ذالفصل في تسع وبخصوص تحديد تسعيرة االستغالل، قالت مصادرنا إنه إلى حد الساعة لم يتم

إلى جانب عوامل موضعية أخرى متعارف عليها، يحتاج إلى قرار سياس ي،  ألن عامال أساس ي ومحوريا في تحديد التسعيرة

اشر للطرق السريعة كمسؤول مب األمر بقيمة القرض الذي منحه الصندوق الوطني لالستثمار للوكالة الوطنية ويتعلق

املصادر أنه في حال صدور قرار حكومي يقض ي بتكفل الخزينة  غرب، وأوضحت –عن مشروع الطريق السيار شرق 

درج الوكالة لن ت الوكالة لدى الصندوق الوطني لالستثمار سيتم تحديد تسعيرة مخفضة، كون  العمومية بدفع دين

ة لطرق السريعالتسعيرة، وفي حال إلزام الوكالة الوطنية ل عامل ضرورة دفع دين كلفة اإلنجاز ضمن معايير تحديد

 .تجديد تسعيرة أكبر بدفع دينها سيتم

سنوات، قبل أن تفسح  5تصل إلى  كما ستبدي املؤسسة األجنبية التي ستتكفل بمهمة تسيير محطات الدفع ملدة قد

في قيمة التسعيرة التي تتوقف قيمتها الحقيقية على كيفية تعامل  املجال أمام مؤسسة جزائرية ستبدي الرأي كذلك

مليار  16الجزء األكبر منه وتجاوز  التنفيذي مع دين إنجاز الطريق السيار الذي تكفلت الخزينة العمومية بتمويل ز الجها

 .دوالر

األشغال العمومية األسبق عمار غول في  غرب الذي عرف انطالقته الرسمية في عهد وزير  -مشروع الطريق السيار شرق 

، كما كان 2012ألخير أن يسلم بصفة نهائية بأشطره الثالثة سنة هذا ا ، كان يفترض حسب تصريحات2006سبتمبر 

مليار دوالر، إال أن األيام  11حسب تصريحاته دائما أن تكلفة إنجازه مسقفة ولن تدفع الحكومة فلسا على  يفترض

ه، ويتولى سنة من انطالق 12غول الوزارة ولم ينته املشروع بعد  أظهرت أن التصريحات موجهة لالستهالك فقط، غادر 

واليات قبل  3املدة تسيير شؤون  استكماله وزير النقل واألشغال العمومية عبد الغني زعالن الذي تولى طيلة هذه اليوم

 .أن يحط بوزارة األشغال العمومية

 

 


