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 االفتتاحية
 :"الرئيس املدير العام للمجمع سفيان حسناوي لـ"الشروق

  2019وأول سيارة جاهزة في ” نيسان“مجلس االستثمار يوقع مصنع 

كشف الرئيس املدير العام ملجمع نيسان، سفيان حسناوي عن توقيع رسميا اتفاقية إنجاز مصنع نيسان للسيارات في 

الجزائر األسبوع املاض ي، من طرف املجلس الوطني لالستثمار والشريك الفرنس ي، متعدد الجنسيات، نيسان وكذا ممثل 

مجمع نيسان في الجزائر، على أن يلتقي الشركاء األسبوع املقبل لتحديد أصناف السيارات التي ينوون تركيبها في الجزائر، 

 .”دي زاد“صنعا إلنتاج سيارات م 40ويكون بذلك نيسان رسميا ضمن قائمة الـ

األحد، أن املفاوضات بين الجزائر ومجموعة نيسان أتت بأكلها وأفضت ” الشروق”وقال سفيان حسناوي في تصريح لـ

إلى توقيع اتفاقية إلنجاز املشروع رسميا بالجزائر، حيث يرتقب أن يجتمع املساهمون في املشروع الجديد األسبوع املقبل 

يتم تحديد نوعية السيارات التي سيتم تركيبها على مستوى املصنع الجديد، وعدد املركبات وكذا بالجزائر، أين س

التي ينص  51/49التكلفة وغيرها من األمور التقنية التي تتعلق باملصنع، والذي سيتم إنجازه وفقا للقاعدة االستثمارية 

 .عليها قانون املالية في الجزائر

روع املرتبط باملصنع والشروع في اإلنتاج سيستغرق سنة كاملة، مؤكدا أن أول سيارة ويضيف حسناوي أن إنجاز املش

، والتي ستحمل عدة أصناف وأشكال سيتم 2019نيسان جزائرية سيتم تخريجها من املصنع شهر ديسمبر من سنة 

 .الكشف عنها األسبوع املقبل

اط وخاصة بعد موافقة املجلس الوطني لالستثمار، ووفق املتحدث فإن املشروع الجديد قطع اليوم العديد من األشو 

حيث لم يتبق إال النقطة املرتقبة األسبوع املقبل ليتم إجراء الدراسة التقنية النهائية واختيار املكان املناسب الحتضان 

ل تأجيل يفضاملشروع واملركبات املنتظر إنتاجها والتكلفة واألسعار وغيرها من األمور التقنية التي قال حسناوي أنه 

 .الحديث عنها

سنة، إلقامة صناعة مكتملة  30إلى  20وسبق وأن أكد وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي أن الجزائر بحاجة إلى 

للسيارات من شأنها توفير منتجات تنافسية في متناول املستهلك الجزائري وتعويض الواردات وبلوغ التصدير، وأوضح 

ن خالل دعم مشاريع السيارات، ليس التركيب وإنما هو الوصول إلى صناعة حقيقية الوزير، أن الهدف الرئيس ي م

سنة، مضيفا بأن إرساء قاعدة صناعية حقيقية في هذا املجال يمر أوال عبر  30إلى  20للسيارات، وهذا يتطلب وقتا من 

ن ذات جودة عالية قابلة لإلدماج ممشاريع التركيب، ثم اإلقحام التدريجي للمناولة من خالل التصنيع املحلي ملكونات 

 .طرف املصنعين

 40لإلشارة يرتقب تنظيم الطبعة التاسعة عشر لصالون السيارات شهر أفريل املقبل بقصر املعارض، أين ستجتمع 

 3شركة من حاملي املشاريع الخاصة بالترحيب الستعراض جديدهم، وهذا بعد غياب عن الساحة لهذا الصالون دام 

 .2015ارس سنوات منذ م
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 يختص في إنتاج "حشو السليلوز" بالجزائر وتوجيه نصفه للتصدير

 )املحور اليومي(فاداركو" يكشف عن مصنع رابع بشراكة سويدية"

كشف مجمع "فاداركو" الرائد إفريقيا في صناعة منتجات النظافة الصحية بالجزائر، عن رابع مصنع له بالشراكة مع 

واملورد الرائد في العالم للتقنيات واألوتوماتيكية والخدمات لصناعات اللب والورق والطاقة،  العمالق املطور  ""فامليت

باملائة منها نحو التصدير، وذلك بعد  50ألف طن من "حشوة القطن السليلوز" توجه  600املشروع الذي سينتج 

مباشر وغير مباشر ويخلق منصب  1800، ليوفر مناصب شغل تناهز 2020دخوله حيز الخدمة آفاق منتصف سنة 

 .الثروة لالقتصاد الوطني

عمور حابس، خالل حفل توقيع ثالث عقود شراكة بـ"فامليت" السويدية،  "وأوضح الرئيس املدير العام ملجمع "فاداركو

من خالل توريد أدوات  "أن هذا النوع من التعاون سيمكن املجمع من اكتساب تكنولوجيا إنتاج "حشوة السليلوز 

 .ات إنتاج املادة واملصنوعة من األلياف بمعايير دولية لهذه الشركةوماكن

وأكد عمور في ذات السياق، على حرص الشركة على تقديم أفضل منتوجاتها من حيث الجودة، حيث تلبي "فاداركو" 

عمالق املطور حاجة أساسية للمواد الخام من خالل الشراكة مع الشركة الدولية "فامليت" لصناعة الورق، ويعد هذا ال

واملورد الرائد في العالم للتقنيات واألوتوماتيكية والخدمات لصناعات اللب والورق والطاقة، خاصة وأن االستراتيجية 

بمختلف املنتجات النظافة  2025اإلجمالية التطويرية للمجمع من شانها تغطية حاجيات السوق املحلية إلى غاية سنة 

 .الصحية وغيرها من املنتجات

م خالل الحفل عرض فيديو يبرز التطور الكرونولوجي لنشاط املجمع وحيازته على عدة تراخيص دولية، خاصة ما وت

باملائة من استثمارات "فاداركو" بسطيف  90إلى غاية السنة الجارية، حيث تم تكوين  2010وحدات من سنة  3تعلق بـ

الرائد في املغرب العربي واملصدر الخامس في منطقة  فاداركو""مليون منصب، ضف إلى أن  2وخلق مناصب شغل قاربت 

 .البحر املتوسط ملنتجات النظافة الصحية

 "الشراكة مع السويد الكتساب تكنولوجيا صناعة حشو السليلوز محليا بدل استيراده"

يك ديدة للشر واعتبر محدثنا في ذات الصدد، هذا النوع من الشراكة املمتدة لوقتنا الحالي والتي بدأت منذ سنوات ع

السويدي الذي يرافق مختلف مشاريع املجمع، تأتي كجزء من تنفيذ أكبر مشروع لورق األنسجة في الجزائر، وذلك 

باالستناد إلى التكنولوجيا السويدية املتطورة، حيث يتم تحقيق املجمع بالكامل في شراكة مع نفس املجموعة باستثمار 

ألف طن سنويا، ويوفر هذا املشروع للورق املرافق  300قع في نهاية املطاف مليون اورو، مما سيوفر املو  40يقدر بـ

 ."فادركو" وجميع املعالجات الوطنية

ونوه حابس إلى أن هذه الشراكة الجديدة ستمكن القائد الجزائري من خفض الواردات من املدخالت إلى الصفر مع 

 .في إنتاج املنتجات النهائيةباملائة والسماح بنمو كبير  100تحقيق معدل تكامل بنسبة 

 "مليون اورو ستسمح لشركة "فادركو 40واعتبر ذات املتحدث، هذه الشراكة الجديدة التي تقدر تكلفة إجمالية قدرها  

 في هذا املجال وضمان نقل كامل 
ً
باالستفادة باإلضافة إلى األداة الصناعية، والتمكن من التقنيات األكثر تطورا

يقها محليا، حيث أنه وفي إطار اإلنتاج املحلي ال يزال مجمع "فاداركو" املحلية ، يطلق هذه الوحدة للتكنولوجيا إلى فر 

"، 1لتعزيز إنتاجها الحالي الذي يوفره مصنع "ورق "2الجديدة إلنتاج لفات الورق من ألياف السليلوز التي تسمى "ورق 

 .باملائة على جميع أصعدة اإلنتاج100ق معدل تكامل ألف متر مربع، ما يسمح للشركة بتحقي 55والذي تبلغ مساحته 

 منصب شغل 1800مليون دوالر استثمار فاداركو مع السويد مع توفير  70 
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وأضاف املسؤول األول على رأس شركة فاداركو، أن الوحدة اإلنتاجية الرابعة للمجمع من املنتظر تجسيدها في مدينة  

مليون دوالر مما  70املقبلة، حيث يكلف املشروع االستثماري أكثر من شهرا  18سطيف واستالم املشروع في حدود 

وظيفة مباشرة وغير مباشرة بفضل سياسة التوظيف الجيدة، والتدريب املستهدف  1800يسمح بإنشاء ما يقارب من 

 .لجميع املوظفين الفنيين، مهن النظافة من قبل خبراء دوليين وتطوير املهارات

فرصة عمل في مرحلة مبكرة من خالل دعم الشركة الرائدة في العالم، تقدم  150ء أكثر من وأضاف حابس يتم إنشا 

فاداركو أفضل جودة للمنتجات وتضمن تدريب مهندسيها املسؤولين عن إدارة هذا االستحواذ الجديد الذي سيتيح 

ألف طن سنويا، حيث سيتم توجيه  60ألف طن إلى أكثر من  30توسعة طاقتها اإلنتاجية في املواد الخام التي تنتقل من 

، ستقوم فادركو 2018باملائة من اإلنتاج للتصدير مما سيعزز موقف شركة فاداركو في السوق الدولية في عام  50

باملائة في السوق  10باملائة ستوجه إلى السوق األوروبية والباقي املقدرة بـ 90طن من حشو السليلوز، منها  3000بتصدير 

 .ع املغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا، إضافة إلى السنغال، توغو، مالي، غينيا كوناكري وقطر وغيرها من الدول األفريقية، م

 
 واج()وزير العمل يدعو إلى تعزيز املقاوالتية في الوسط الجامعي واالرتكاز على النشاط الفالحي 

ميس من الشلف إلى تعزيز املقاوالتية في الوسط دعا وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مراد زمالي، اليوم الخ

 الجامعي واالرتكاز على النشاط الفالحي لدفع الشباب الى إستحداث مؤسسات مصغرة.

وأوضح السيد زمالي في كلمة ألقاها بمركز تجميع املواهب وتحضير النخب الرياضية عقب استماعه لعرض حال قطاع 

تعادت بريقها وتتعافى لتحقيق التنمية املأمولة"، داعيا إلى تحقيق مزيد من التشغيل بالوالية، أن "والية الشلف اس

النتائج عبر "تعزيز املقاوالتية واالستفادة من املزايا والتسهيالت التي تمنحها األجهزة العمومية الستحداث املؤسسات 

 املصغرة".

د الوزير في معرض كلمته على "
ّ
 في الوسط الجامعي وهيئات التكوين املنهي من ضرورة تفعيل نشاط دور املقاوالتيةوأك

خالل تمكين الطلبة واملتربصين من االطالع على كافة املعلومات التي تسمح لهم بإنشاء وتسيير مؤسساتهم املصغرة وفقا 

 لقدرات الوالية".

دف قائال في هذا الصدد " أنه يمكن االرتكاز على النشاط الفالحي لدفع الشباب حاملي الشهادات الجامعية وذوي وأر 

الكفاءات املهنية الى استحداث مؤسسات مصغرة في مختلف الشعب ذات العالقة بالنشاط الفالحي خاصة بالنسبة 

 للصناعات التحويلية والخدمات املرتبطة بهذا املجال".

ن السيد زمالي اإلحصائيات املسجلة بالنسبة لقطاع التشغيل بالوالية خاصة فيما يتعلق بمناصب الشغل التي تم وثّم  

خلقها في إطار أجهزة دعم التشغيل أو عقود العمل الكالسيكية وهو ما ساهم في تسجيل نسبة بطالة بالوالية تقّدر ب 

 ن(.باملائة )أقل من املعدل الوطني للبطالة بنقطتي 8ر56

كما طالب الوزير القائمين على قطاع التشغيل بالوالية بتبني خطة عمل واستراتيجية من شأنها املساهمة في ترسيم 

حاملي عقود االدماج املنهي بالقطاع االداري في مناصب ضمن عقود العمل الكالسيكية، حيث سجلت الوالية إلى غاية 

 طالب عمل في هذه الصيغة )العمل الكالسيكي(. 5066العشر أشهر األولى من السنة الجارية تنصيب 

وشدد على أهمية استمرار وانتظام اللجان املحلية لترقية التشغيل وتحويلها لفضاء للنقاش واالقتراحات وكذا تطوير 

رؤية مشتركة بين مختلف القطاعات، والحرص على مراعاة البعد االقتصادي من خالل اشراك فروع النشاطات 

 الصناعة( ومراكز التكوين املنهي. –التجارة  –ية )الفالحة والغرف املهن

ولدى زيارته لهيئتي الضمان االجتماعي بتنس والشلف أكد على ضرورة تحصيل االشتراكات بكافة الطرق القانونية 

ومضاعفة نشاط التحسيس والتوعية واإلعالم اتجاه املواطن ومختلف املتعاملين االقتصاديين بأهمية االنتساب 

http://www.aps.dz/ar/economie/60220-2018-09-08-13-50-08
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صناديق الضمان االجتماعي، الفتا إلى أن هذا سيساهم في "ضمان ديمومتها )الصناديق( وديمومة الخدمات واألداءات 

 التي تمنحها ملختلف شرائح املجتمع السيما الهشة والضعيفة منها".

 1نسبة  وز وفي رده عن سؤال للصحافة يتعلق برفع نسبة تمثيل ذوي االحتياجات الخاصة باملؤسسات التي ال تتجا

 باملئة، أجاب السيد زمالي أن مصالحه ستعمل على إعادة النظر في هذه النسبة ورفعها مستقبال.

وكان الوزير قد قام خالل زيارة العمل والتفقد لقطاعه بالشلف بتدشين مقر الوكالة املحلية للتشغيل . كما زار عدد 

الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى جانب  من املؤسسات املصغرة املنشأة في إطار جهازي دعم وتشغيل

 وقوفه على مشروع انجاز الصندوق الوطني للعطل املدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية.

 

 في التعاون مع إفريقيا والوطن العربي« أولوية»بكين تعتبر الجزائر 

 )املساء(الصينيين  دعوة لعرض مشاريع استثمارية على املتعاملين

وجهت وزارة الخارجية، على لسان مدير قسم آسيا الوسطى والشرقية، شريف محمد حسن، نداء ألعضاء لجنة 

الصداقة البرملانية الجزائرية ـ الصينية، من أجل رصد املشاريع املحلية لعرضها على املتعاملين الصينيين الراغبين في 

 .ت به جمهورية الصين الشعبية للجزائر منذ سنة ونصفاالستثمار، وذلك بناء على طلب تقدم

وذكر ممثل الخارجية، الذي شارك أمس، في حفل التنصيب الرسمي للجنة الصداقة بين البلدين، باملجلس الشعبي 

الوطني، أن الجزائر والصين تربطهما عالقات عميقة ترتقي إلى مستوى الشراكة االستراتيجية، موضحا بأن الصين لم 

 .ف يوما عن مرافقة الجزائر في مختلف املجاالتتتخل

واستشهد في هذا اإلطار بتقديم الصين للجزائر وثيقة تتضمن طلبا رسميا القتراح مشاريع تنموية يمكن تجسيدها في 

الجزائر، مذكرا ببعض املشاريع العمالقة التي ينشط بها الصينيون، ومنها مشروع امليناء الوسط بالحمدانية والتصديق 

مليار دوالر، بست واليات  6على مذكرة تعاون في مجال استغالل الفوسفات وتأسيس شركة مزدوجة بقيمة مالية قدرها 

 .بالشرق الجزائري 

الجزائر تحتل بالنسبة للصين أولوية الدول في مجال »من جهته، اعتبر سفير الصين بالجزائر، السيد يانغ غونغفو، 

وذكر بعمق العالقات التاريخية التي تربط البلدين، معربا عن ارتياحه «. ية واإلفريقيةالتعاون والشراكة باملنطقة العرب

للعمل بالجزائر والتسهيالت التي يحظى بها، والتي تعتبر ـ حسبه ـ محفزات تجعله يستعد للعمل أكثر في املستقبل من 

 .أجل تعزيز الصداقة والتعاون بين الجزائر الصين

ركة ملواصلة جهود مناهضة االستعمار وحماية مصالح الدول النامية، أكد الدبلوماس ي الصيني أن وإذ أبرز اإلرادة املشت

تدعم جهود الجزائر لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، حيث عبر في هذا اإلطار عن تفهم وتقبل بالده للسياسات »بكين 

 .فاظا على خصوصيتهاالحمائية التي أقرتها الجزائر في إطار دعم برامجها التنموية، ح

من جانبه، جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية، باملجلس الشعبي الوطني عبد الحميد س ي 

عفيف، رغبة الجزائر في رفع حجم االستثمارات الصينية املباشرة، حيث تصل قيمة املبادالت بين البلدين ـ حسبه ـ 

إلى ترقيتها أكثر لبلوغ التعاون االقتصادي مستوى العالقات السياسية املتميزة التي تجمع مليار دوالر، داعيا  8حاليا إلى 

 .البلدين

سنة،  60وقدم س ي عفيف باملناسبة عرضا يكرس عمق عالقات الصداقة بين البلدين، والتي تمتد جذورها إلى نحو 

 .ة في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينمبرزا في سياق متصل الدور الفعال الذي تلعبه الدبلوماسية البرملاني
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في نفس السياق، اعتبر رئيس لجنة الصداقة البرملانية الجزائرية ـ الصينية، بوعالم بوسماحة العالقات بين البلدين 

عالقات متأصلة ومتجذرة، مبديا استعداد النواب لبذل كل الجهود من أجل االرتقاء بهذه العالقات إلى مستوى »

 .لشعبين واإلرادة السياسية املعبر عنها مرارا، مع االستفادة من التجربة الصينية في تنويع االقتصاد الوطنيطموحات ا

 
 )الخبر أونالين(مجمع دايو باق في بوغزول ومحتفظا بعماله

 نصرح اليوم األحد والي املدية عباس بداوي بأن مجمع دايو الكوري باق في بوغزول وسيحافظ على عماله الحاليي

ملواصلة أشغال إنجاز التهيئة بمشروع املدينة الجديدة،في آنتظار اإلنتهاء من الترتيبات الناجمة عن قرار رئيس الجمهورية 

يئته احتفاظ املدير العام املسير الحالي للمشروع به  تحويل املشروع إلى الوصاية اإلقليمية املباشرة لسلطات الوالية،مع

  اإلدارية منصبه.

القلق من تسريح ما تبقى من عمال مشروع املدينة الجديدة ، مطمئنا   ردا على سؤال الخبر حول   ملسؤولوقال ذات ا

،على هامش إطالق تسع سيارات إسعاف من نوع مرسيدس املصنعة وطنيا لدعم الخدمات الصحية الجوارية بعدة 

عمال حاليا،وبأن مختلف املديرين  107 بلديات بالوالية. " مجمع دايو يواصل أشغاله بصفة عادية،وبأنه محتفظ بـ

التنفيذيين بالقطاعات التنموية،سينزلون بداية من بعد غد الثالثاء،للشروع في معاينات وضبط ملختلف جوانب 

املشروع،تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية،القاض ي بتحويل املشروع إلى املصالح اإلقليمية للجماعات املحلية،وبعدها 

مسؤوليته في كل ما يتعلق بمواصلة مراحل إنجاز املشروع الذي سيشهد دماء جديدة بعد وضع سيتحمل كل ذي صلة 

البرواقية قيد الخدمة مطلع السنة القادمة بمعية مشروع السكة  -ما تبقى من الطريق السريع الشفة 

ذهب  وعين بمثابة نهرين منالرابط بين بومدفع بعين الدفلى وبوغزول " يقول والي املدية معتبرا ذات املشر   الحديدية

  يصبان في أعماق التنمية املحلية خالل السنة القادمة.

عامل أيام اإلنطالق في إنجاز مشروع بوغزول الجديدة إلى  3000ويأتي هذا بعد تراجع عدد عمال املشروع من قرابة 

لتسريح بعد نهاية عقودهم مع ما تبقى من عماله الحاليين، فيما ينتظر السكان املحليون والعمال الذين خضعوا ل

 نحو التشييد العمراني .  مجمع دايو بفارغ الصبر آنبعاث أنفاس جديدة إلخراجه من مرحلة التهيئة التحتية

 

 
 )واج( 2018باملائة من برنامج إنجاز شبكات الطرقات لفائدة واليات الجنوب في  80

 800يوم األحد باملقاطعة اإلدارية برج باجي مختار الحدودية )زعالن,   صرح وزير النقل و األشغال العمومية, عبد الغني

باملائة من البرنامج القطاعي إلنجاز شبكة الطرقات برسم  80كلم أقص ى جنوب أدرار( أن واليات الجنوب حظيت بنسبة 

 (.2018السنة الجارية )

من مخرج مدينة  6الوطني رقم   ريقكلم من الط 70وأوضح الوزير لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطالق إنجاز مقطع 

التي شرع فيها إلى والية أدرار أن واليات جنوب الوطن "حظيت بنسبة   برج باجي مختار باتجاه بلدية رقان في إطار الزيارة

 لوطنيالسياق أن "الطريق ا  من البرنامج القطاعي إلنجاز شبكة الطرقات برسم السنة الجارية", مشيرا في ذات  باملائة 80

أقص ى نقطة حدودية بالجنوب يحظى بأهمية كبيرة لدى   الذي ينطلق من والية معسكر شمال الوطن إلى 6رقم 

بالشمال و   و التي تؤدي دورا هاما في ربط الجنوب 1و 50و  6و  3  جانب الطرقات الوطنية  السلطات العليا للبالد, إلى

 باملناطق الحدودية".
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شريان التنمية, سيما باملناطق   احترام النوعية في إنجاز هذه الطرقات التي تعد كما شدد السيد زعالن على ضرورة

 الجنوبية و الحدودية.

قا, املسجلة تفاديا الرتفاع تكاليف اإلنجاز الح  ودعا الوزير إلى اإلسراع في استغالل األغلفة املالية املرصودة للعمليات

الرابط   6مليار دينار جزائري إلنجاز مقاطع من الطريق الوطني رقم  3ر5غالف مالي قدره   مشيرا في هذا الشأن إلى رصد

 بين برج باجي مختار و رقان.

, مدخلي مدينتي رقان و برج باجي مختار  كما أكد أيضا على ضرورة الشروع في األشغال بهذا املحور باملقاطع الصعبة من

ية و تسريع اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالعمليات الفعاليات املدن  حسب مقترحات مسؤولي الجماعات املحلية و

 للسنة القادمة للتمكن في إطالقها فور تسجيلها.  املبرمجة

باجي مختار تجاه رقان بعد أن   انطالقا من مخرج مدينة برج 6كلم من الطريق الوطني رقم  70وسيجري إنجاز مسافة 

 لعامة سيدي موس ى.ا  أوكلت مهمة إنجازه إلى املؤسسة الوطنية لألشغال

بإنجازه ذات املؤسسة إلى جانب   كلم تتكفل 32كما يجري على مستوى نفس املحور إنجاز مقطع آخر على مسافة 

كلم, حيث بلغت به األشغال  18إلى آخر نقطة حدودية على مسافة   مقطع من الطريق الذي ينطلق من بلدية تيمياوين

 باملائة. 95نسبة 

مختار و تيمياوين و التي تشهد   النقطة السوداء على مستوى الطريق الرابط بين برج باجي وعاين عبد الغني زعالن

املوسمية التي تتسبب في عزل املنطقة عبر هذا املحور الذي يشكل   تصدعا بسبب سيالن األودية الناجمة عن األمطار

 املواش ي بهذه املنطقة الرعوية.  عصب نشاط مربي

مليون دج لتسجيل عملية  600  ر األشغال العمومية والنقل عن تخصيص غالف مالي بقيمةوفي هذا الجانب أعلن وزي

عالي عن مستوى األرضية للتمكن من عبور السيول من   للتكفل بمعالجة هذه النقطة من خالل إنجاز مقطع طريق

 السكان من املسافرين و التجار.  أسفله دون إعاقة حركة مرور

مشاريع وهياكل تابعة لدائرته   زيارته للوالية غدا األحد, حيث سيدشن ويتفقد ورشاتويواصل عبد الغني زعالن 

 الوزارية بمناطق أخرى من والية أدرار.

 

 

 

 )واج(إطالق أول تطبيق إلكتروني للولوج إلى عالم الوثائقيات والبحث املكتبي 

البحث إلى عالم الوثائقيات و   للمطالعة للولوج أطلق اليوم األحد أول تطبيق إلكتروني في الجزائر للمكتبات العمومية 

 في إطار ملتقى وطني حول تكنولوجيا املعلومات و االتصال باملكتبات  املكتبي وذلك باملكتبة العمومية للمطالعة بأدرار

 للمطالعة بالجزائر .  العمومية

نة للمطالعة بالوالية في مجال الرقم  وميةويعد هذا االبتكار املعلوماتي ثمرة جهود طاقم هندس ي محلي من املكتبة العم

جعلها   والبرمجيات و التطبيقات اإللكترونية املستخدمة في ترقية خدمات املكتبة مما  و تكنولوجيا املعلومات و االتصال

 أوضح مدير املكتبة مصطفى بن زيطة.  قبلة لعديد الرواد من الطلبة و الباحثين في مختلف املجاالت العلمية، كما

وأضاف أن هذا امللتقى الرابع يهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقمنة خصوصا و أن املكتبة فضاء يجمع 

  مختلف الشرائح االجتماعية.

وعرضت التطبيقة اإللكترونية بنظام أندرويد حيث تم التعريف بها كأداة رقمية تساهم في ترقية الخدمة اإللكترونية 

 ولوج و االستعارة واملطالعة وغيرها.للمكتبة من حيث ال
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وباملناسبة أكد نائب مدير املكتبات وترقية املطالعة العمومية بوزارة الثقافة، حسان منجور، أن الجزائر تحص ي حاليا 

 مكتبة رئيسية، وتعتبر والية أدرار الرائدة إلكترونيا في البحث املكتبي. 42

 -افكما أض-ربة املحلية على املستوى الوطني، حيث يأتي هذا امللتقى وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تعميم هذه التج

 اعترافا وتكريما لفريق البحث.

ويشارك في هذا اللقاء الذي ينظم بالتنسيق مع مخبر أنظمة املعلومات واألرشيف بالجزائر ومخبري املعلومات بجامعتي 

الوطن ومختصين في أنظمة املعلومات والتطبيقات وباحثين من جامعات ب  وهران وأدرار، مدراء املكتبات وخبراء

    التكنولوجية.

ويتطرق املشاركون إلى جملة من املحاور تتعلق بالتشريع الجزائري في مجال امللكية الفكرية في البيئة الرقمية و دور 

 التكنولوجيات الحديثة في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة بمكتبات املطالعة.

ا مدى تأثير االتصال في نظم املعلومات و املكتبات الرئيسية للمطالعة بالجزائر و واقع استخدامات كما سيتم دراسة أيض

 العمومية للمطالعة بمكتبة أدرار.  التكنولوجيات الحديثة في املكتبات

ة يوتنظم ثالث ورشات علمية حول دور املستودعات الرقمية في تنظيم و إدارة األرصدة الرقمية للمكتبات العموم

ة في املكتبة الرئيسية للمطالعة بأدرار، فيما تعالج الورشة الثالث  بالجزائر و أخرى حول تطبيقات التكنولوجيات الحديثة

 آليات التزويد الرقمي في املكتبات العمومية للمطالعة في الجزائر .

اف لعة عبر الوطن تحت إشر ويهدف اللقاء كذلك إلى املساهمة في استحداث شبكة وطنية للمكتبات الرئيسية للمطا

املكتبات في أي منطقة عبر الوطن من االستفادة من خدمات   الوزارة الوصية، حيث ستمكن هذه الشبكة كل رواد

املكتبات بفضل التطبيقات و البرمجيات الرقمية التي سهلت عملية الولوج إلى عناوين الكتب بهذه املكتبات عن بعد، 

 حسب املنظمين.

 

 

 

 

 

 ( )واج(ما قريب'' آلة جزائرية الصنع لنزع الطمي من السدود )وزيرانتاج "ع

أكد وزير املوارد املائية حسين نسيب يوم األحد بوالية املسيلة أنه سيتم "عما قريب" إنتاج أول آلة جزائرية الصنع 

 باملائة. 80الطمي من السدود بنسبة إدماج تصل إلى   لنزع

يومين أن هذه اآللة ستكون ذات معايير   و أوضح الوزير في اختتام زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الوالية دامت

رية في غضون الشهرين املقبلين شركة جزائ -بالخارج حيث ستنتجها كما قال  ومقاييس و أداء ال تختلف عن تلك املنتجة

متقدمة من هذه الظاهرة   نزع الطمي من السدود التي تسجل درجةآالت تستغل ل 3االتفاق معها على استالم   تم

 الطبيعية.

العتاد الباهظ الثمن كما سيتم   و سيمكن إنتاج هذه اآللة من تجنيب البالد صرف العملة الصعبة القتناء مثل هذا

ية, حسبما بعد أن كان ذلك ينجز من طرف مؤسسات أجنب  التكفل بأشغال إزالة الطمي من طرف مؤسسة وطنية

 أكده وزير املوارد املائية.
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سدا عبر الوطن تسجل بهم نسبة  11  وأشار السيد نسيب إلى أن هذه اآلالت سيتم توزيعها لتشرع في إزالة األوحال من

مليون متر مكعب من مياه  40"الثالث سنوات املقبلة ملا يزيد عن   باسترجاع في غضون  -طمي متقدمة ما يسمح حسبه

 .  استعمالها ملختلف األغراض من بينها السقي الفالحي و تزويد السكان بمياه الشرب"  السدود و

نه يتم املستعملة ببلدية سيدي عيس ى أ  و في مجال السقي الفالحي أفاد الوزير على هامش تدشينه ملحطة تصفية املياه

مكعب سنويا على أن يرتفع الحجم في مليون متر  400املياه املستعملة   حاليا عبر الوطن استرجاع من خالل تصفية

لتصفية املياه املستعملة   محطة 30من أشغال إنجاز  -كما قالûمليون متر مكعب بعد االنتهاء  600ليصل إلى   املستقبل

 عبر الوطن.

بعد  لةالكميات من املياه املستعم  و شدد السيد نسيب على املسؤولين املعنيين على مستوى الواليات إلى استغالل هذه

من تقليص كميات املياه املستغلة حاليا في السقي انطالقا من  -قال  تصفيتها ألغراض السقي الفالحي ما سيمكن كما

 الجوفية أو السطحية.  مصادر املياه

انطالقا من سد كدية أسرذون بوالية   و كان وزير املوارد املائية قد أعطى إشارة استغالل محطة ضخ املياه بمدينة

آالف متر مكعب يوميا ما يؤدي حسبما ورد في  10إضافي من املياه بـ   لتستفيد بذلك مدينة بوسعادة بحجم البويرة

سكان  الشرب لفائدة  التي قدمت للوزير إلى تقليص العجز املسجل في هذا الشأن وضمان تموين دائم بمياه  الشروحات

 هذه البلدية ذات الطابع السياحي.

عادة في السقي الفالحي بمعذر بوس  على ضرورة بلوغ موازنة في مجال استغالل املياه الجوفيةو أكد السيد نسيب كذلك 

التصفية باملدينة أو بتخصيص كمية من مياه سد كدية أسردون   واستغالل املياه السطحية سواء عن طريق محطة

 املنطقة.  للسقي الفالحي بهذه

 املسيلة من حيث نقص التموين باملاء  ن "النقاط السوداء" بواليةو قد استفادت مدينة عين امللح التي تصنف من بي

إلى تقليص  -حسب الوزير-لترا مكعب في الثانية ما سيؤدي  30إجمالي يفوق ال  آبار عميقة ذات تدفق 3الشروب بإنجاز 

 30ش على بعد الري  املسجل في هذا املجال في انتظار الشروع في دراسات خاصة بجلب املياه من حوض عين  العجز

 كلم عن مدينة عين امللح.

لح املياه عبر والية املسيلة عامة وعين امل  و قد أبدى وزير املوارد املائية استعداد دائرته الوزارية للتكفل بملف توزيع

 و توزيع املياه و تجديد شبكة التوزيع.  خاصة من خالل اقتراح عمليات لتسخير

 

 

 )واج(الية واملساهمة في إيجاد حلول ملشاكل املهنيين الصيد البحري: البحث عن موارد م

حيث تم التأكيد على  15عقدت اليوم االحد بالجزائر الغرفة الوطنية  للصيد البحري و تربية املائيات جمعيتها العامة 

لتي يواجهها ا ضرورة  تحسين املداخيل املالية لهذا التنظيم و تحديد اولوياته ليساهم في تطوير القطاع  و حل املشاكل

 .املهنيين

وقال املدير العام للصيد البحري و تربية املائيات، طه حموش في كلمة ألقاها  باملناسبة انه يجب تقوية الغرفة الوطنية 

للصيد البحري و تربية املائيات ماليا  من خالل رفع عدد املنخرطين فيها، موضحا ان هذا االجتماع يعتبر االول بعد  

 .رئيس الغرفة و نائبه و كذلك اعضاء الجمعية العامة الجديدة انتخاب مؤخرا

و اشار الى ان هذا االجتماع سيسمح بتنصيب لجان موضوعاتية تهتم  باألمور التي  تتعلق بمهنة الصيد البحري و تربية 

تذليل العقبات و  املائيات مضيفا ان الغرفة لها دور مع ادارة  الصيد البحري و ادارات اخرى لها عالقة بالقطاع في

 .املشاكل  التي تواجه مهنيي القطاع
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وأضاف السيد حموش في هذا االطار ان اولويات الغرفة حاليا هي دراسة الخطوط  املرجعية للصيد البحري و مناطق 

 . الصيد الى جانب انشغاالت متعلقة بتسيير املوانئ  و ظروف عمل الصيادين ومواضيع اخرى تتعلق بتربية املائيات

كما ذكر ان هناك انشغاالت متعلقة بقطاعات اخرى من بينها قطاع االتصاالت وبالخصوص ما يتعلق باالتصاالت 

السلكية التي يعمل بها املهنيين والذين يجدون  اليوم صعوبات لتجهيز سفنهم بهذه الوسائل خصوصا انها تخضع 

 .ن يعملوا بشكل عاديإلجراءات تنظيمية صعبة و التي ال تسمح للكثير من املهنيين ا

 إقرأ أيضا: الجزائر تسترجع مكانتها على مستوى الهيئات الدولية للصيد البحري 

وأضاف ان قطاع الصيد البحري و تربية املائيات و إن كان البعض يراه صغيرا الى انه كبير باعتبار انه مصدر رزق لعدد 

 .تطوير االقتصاد الوطني كبير من العائالت اضافة الى دوره  املستقبلي للمساهمة في

من جهته، قال رئيس الغرفة الوطنية لصيد البحري و تربية املائيات ، باني بن ميرة كريم ان الغرفة ترغب في مساعدة 

 .وزارة املالية في مجال الدعم

ت مهنيي لفئاوفي اطار البحث عن موارد مالية مستدامة تقترح الغرفة جعل االشتراك فيها اجباريا مقابل خدمات تقدمها 

 .الصيد البحري 

كما ذكر السيد بن ميرة ان املطلب الرئيس ي يتمثل في املطالبة بالطابع املدني ملهنة الصيد البحري و تربية املائيات بدال 

 .من صفة تاجر حاليا

 التي اعدتها الغرفة تشمل على 2019وحسب وثيقة وزعت على الحضور فان الغرفة في اطار الخطة السنوية لسنة 

 . بخصوص تحسين الوضعية املالية للغرفة 2020تقديم اقتراحات في اطار مشروع قانون املالية لسنة  

على التواصل مع الحركة الجمعوية و السعي إلنشاء جمعيات مهنية وطنية متخصصة و  2019كما انها ستعكف في 

فتح ملف مراجعة الخطوط املرجعية و آالت تنظيم لقاءات ارشادية حول القوانين املتعلقة  بالصيد البحري إلى جانب 

 .الصيد البحري 

كما ركزت الغرفة في خطتها املستقبلية على متابعة ملف الصيد الحرفي و الصيد  الترفيهي و كذا متابعة ادراج مهنة 

ها الفالح بالصيد البحري ضمن املهن الشاقة اضافة الى  متابعة ملف استفادة مربي املائيات من االمتيازات التي يحظى 

 . مثل  القرض الرفيق

 إقرأ أيضا: اعتماد إعالن الجزائر لتطوير االقتصاد البحري املستدام

إلى جانب املطالبة بتسهيل و تنظيم استيراد فرينة السمك الستعمالها في صناعة اغذية التسمين و متابعة مسالة تسويق 

لف دعم سعر املازوت و ملف االجهزة الحساسة و العمل على منتجات الصيد البحري و تربية املائيات و  ايضا متابعة م

 .ادراج  الغرفة ضمن اللجان الخاصة بأجهزة الدعم الوالئية

الف منخرط في حين ان  14تجدر االشارة الى انه حسب احصاءات الغرفة فان عدد املنخرطين فيها ال يتجاوز  حاليا 

 هذا العدد بكثير.ممتنهي الصيد البحري و تربية املائيات يتجاوز  

 

 )واج(طلبا للحصول على براءة االختراع منذ مطلع السنة عبر الوطن  150إيداع 

للحصول على براءات االختراع على مستوى املعهد الوطني للملكية   طلبا 150تم منذ بداية السنة الجارية إيداع 

سكيكدة رئيس قسم ترقية االبتكارات بذات الصناعية الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة, حسبما أكده يوم األحد ب

 املعهد زيان يوسف.
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ج محمد سراج بوسط املدينة يندر   و أوضح نفس املسؤول في تصريح لـوأج على هامش يوم إعالمي احتضنته دار الثقافة

الحصول على ديسمبر الجاري أن عدد طلبات  2االبتكار التي انطلقت في   في إطار فعاليات األيام الجزائرية للجودة و

 االختراعات في "تزايد مستمر من سنة إلى أخرى".  براءة

الطلبات من سنة إلى أخرى   طلبا لنفس الغرض مرجعا أسباب ارتفاع 120تم إيداع  2017و ذكر املتحدث أن خالل 

راءة االختراع و بلترسيخ ثقافة امللكية الصناعية بصفة عامة   إلى العمليات التحسيسية الدورية التي يقوم بها املعهد

 خصت مختلف املبتكرين و حاملي املشاريع.  بصفة خاصة و التي

مراكز بحث و كذا جامعات مشيرا   و أضاف ذات املسؤول أن ما يميز هذه الطلبات أنها مودعة من طرف مؤسسات و

 لكية الصناعية .اختراع عبر الوطن من طرف املعهد الوطني للم  براءة 400تم تسليم حوالي  2017أن خالل سنة 

املعهد الذي يعمل على دراسة و حماية   و تطرق السيد زيان خالل مداخلة قدمها في هذا اللقاء اإلعالمي إلى ماهية هذا

و رسوم و التسميات األصلية باإلضافة إلى تطوير و تعزيز قدرات االختراع   حقوق امللكية الصناعية من عالمات و نماذج

 بير تحفيزية.االبتكار بواسطة تدا  و

أن شروط أهلية االختراع للحصول   و أشار كذلك إلى أن االختراع فكرة ملخترع تسمح علميا بإيجاد حل ملشكل محدد و

 "جديدا و قابل للتصنيع" .  في أن يكون االختراع -حسبهûعلى البراءة تكمن 

 بعنوان " االستثمار في املنتوج املحلي  همن جهته, ركز أستاذ علم االجتماع بجامعة سكيكدة محمد بودرمين في مداخلت

معتبرا أن الركيزة األساسية لتطوير املنتوج املحلي و إعطائه بعدا اجتماعيا   اإلنسان  و تأثيره االجتماعي " على عامل

فاعل لأن يبرز أهمية تطوير هذا ا  االستثمار في اإلنسان الذي اعتبره الفاعل األساس ي في العملية اإلنتاجية مقبل  هو

 بعدا عامليا كما قال .  الذي بإمكانه إعطاء أي منتوج بعدا محليا و

 سكيكدة معرضا للمنتوج املحلي بمشاركة  و تخلل هذا اليوم اإلعالمي املنظم من طرف مديرية الصناعة و املناجم لوالية

 و الفلين. على غرار الصابون و أخرى من البالستيك  عارضا محليا تضمن منتجات متنوعة 20حوالي 

من نفس الشهر  18الجاري لتدوم إلى غاية   ديسمبر 2للتذكير فإن األيام الجزائرية للجودة و االبتكار التي انطلقت في 

إلى حث املتعاملين االقتصاديين على االبتكار و إعالمهم بضرورة حماية   بإشراف وزارة الصناعة و املناجم تهدف

 ل.التصدير في املستقب  ون مطابقة للمعايير الدولية استعدادا للمنافسة والصناعية و ترقيتها لتك  منتجاتهم

 

 

 

 )واج(البيض: إستالم مركز تخزين املحروقات قبل نهاية السداس ي األولى من العام املقبل 

 نيرتقب إستالم مركز تخزين املحروقات املتواجد ببلدية الشاللة )جنوب والية البيض( قبل نهاية السداس ي األول م

 السنة املقبلة، حسبما علم لدى املدير الوالئي للطاقة.

آالف متر مكعب  5هكتار تقدر ب  2وأفاد بوفاتح بباية ل"وأج" بأن طاقة تخزين هذا املرفق الذي يتربع على مساحة 

 متر مكعب من مادة1.700متر مكعب من مادة املازوت، و 3.000خزانات كبرى للمحروقات حيث سيوفر  6موزعة على 

 متر مكعب من مادة السيرغاز . 300البنزين، و

منصب  200مليون دج  680كما سيوفر هذا املركز الذي الذي يندرج في االستثمار الخاص ورصد له غالف مالي قدره 

 منصب شغل مؤقت. 40شغل دائم و

د الوحيدة يض والتي تعوسيضاف هذا الهيكل الذي تسير وتيرة اإلنجاز به بنسبة متقدمة ملحطة تخزين املحروقات بالب

 متر مكعب من مادة املازوت . 1.400بالوالية والتابعة لشركة نفطال بسعة 
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رخصة موافقة مبدئية إلنجاز  12ومن جهة ثانية أبرز نفس املصدر بأن وزارة الطاقة منحت خالل السنة الجارية 

يا في طور إتمام بعض اإلجراءات للحصول محطات خدمات عبر تراب الوالية لفائدة عدد من املستثمرين، والعملية حال

 على الرخصة النهائية لالنطالق في اإلنجاز.

 باملائة. 70و 20محطة أخرى للخدمات هي حاليا في طور اإلنجاز بالوالية وتتراوح نسبة اإلنجاز بها ما بين  12يذكر بأن 

 محطة املتبقية تابعة للخواص . 14تابعة لشركة نفطال و 6محطة خدمات منها  20وتحص ي والية البيض حاليا 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 
 مليونا ألعلى معاملة 20دينار سقف ألعلى رسم و 100

 )الشروق أونالين(كل التفاصيل عن مبالغ ورسوم علميات الدفع اإللكتروني لبريد الجزائر 

 الشراء أو الدفع باإليجار للحصول على الجهاز وهذه مزايا كل صيغة

ريد الجزائر مستويات رسوم منخفضة على عمليات الدفع اإللكتروني بهدف تشجيع وتحفيز عملية حددت مؤسسة ب

على الشركات العمومية والكبرى  (TPE) االنخراط في العملية بعد أن شرعت املؤسسة في توزيع نهائيات الدفع اإللكتروني

 .والتجار في مرحلة ثانية

أن مؤسسة بريد الجزائر قد سطرت سياسة تهدف إلى تحفيز االنخراط  ،”الشروق”وأفادت مصادر على صلة بامللف لـ

 .في العملية التي ستتعمم بالتدريج سواء عبر الشركات الكبرى أو التجار العاديين على اختالف مجال نشاطهم

لدفع االلكتروني اوفي التفاصيل، تشير املعلومات املتوفرة أن نسبة الرسوم املطبقة على العمليات التي ستتم عبر نهائيات 

مليون سنتيم(  20ألف دينار ) 200دينار إلى غاية  100مستويات تنطلق من معاملة بـ 5لبريد الجزائر، سوف تقسم إلى 

 .الذي سيكون أعلى سقف لهذا النوع من املعامالت

و الرسم األقل حسب دينار، وه 2000إلى  100دينار فقط على املعاملة من املستوى األول أي ما بين  2وستطبق رسوم بـ

 100مليون سنتيم، فتم تحديد سقف وهو  20املصدر نفسه . أما الرسم األعلى الذي سيطبق على املعاملة األعلى وهي 

ألف  200إلى  100دينار فقط، ما يعني أن جميع الرسوم املطبقة على معامالت الدفع االلكتروني لبريد الجزائر )من 

 .دينار فقط (100)إلى مائة  2دينار(، ستكون محصورة ما بين 

إلى  2000دينار، اما املستوى الثاني فهو من  2000إلى  100أما املستويات الخاصة باملعامالت فهي خمسة، األولى من 

ألف  100ألفا إلى غاية  30ألف دينار، والرابع من  30آالف إلى  5دينار، في حين املستوى الثالث محصور ما بين  5000

سيدي بلعباس  ”ENIE“ ألف دينار. وسيتم تزويد نهائيات الدفع املصنعة لدى شركة 200إلى  100من  دينار، والخامس

باعتباره املتعامل صاحب أكبر شبكة للجيل الرابع ” جي 4“بحلول جزائرية مائة باملائة، بشريحة موبيليس للجيل الرابع 

 .في عدد سابق” الشروق“في البالد، وهو ما أشارت له 

،  (TPE)يد الجزائر على التجار وأصحاب املحالت صيغتين للحصول على جهاز او عدة أجهزة للدفع االلكترونيواقترح بر 

األولى تتمثل في عملية شراء، يرافقها جملة من الخدمات التي يستفيد منها التاجر، على غرار تسليم الجهاز لصاحبه في 

يكون االنترنت باملجان ملدة عام كامل اعتبارا من تاريخ دخول املحل وشريحة موبيليس متصلة باالنترنت النقال، بحيث 

 .الجهاز حيز الخدمة

اسطوانة ورق خاص بالتذاكر  20شهرا للجهاز لصالح املستفيدين منه، و 12كما منح بريد الجزائر مدة ضمان تقنية بـ

 .مهالتاجر حول كيفية استخدا التي تسلم للزبون عند انتهاء كل عملية، إضافة لعملية ضبط مجانية للجهاز وتكوين
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أما الصيغة الثانية فتتثمل في الدفع باإليجار للجهاز يرافقها عدد من الخدمات على غرار شريحة موبيليس متصلة 

 .اسطوانة ورق خاص بالتذاكر مجانية 20شهرا و 12أشهر، وضمان ملدة  6باالنترنت مجاني ملدة 

، ويحق لصاحب العملية إلغاءها ”الذهبية“بواسطة البطاقة البريدية  وتسمح العملية للزبائن باقتناء سلع وخدمات

 .والتعويض في حدوث مشكل ما

 
 :تقارير حكومية حديثة حول توازن ميزان املدفوعات تكشف

 )الشروق أونالين( !دوالرا 92تجاوز األزمة املالية يقتض ي صعود سعر النفط إلى 

 لتغطية عجز امليزانيةألف مليار  187الجهاز التنفيذي بحاجة إلى 

دوالرا للبرميل، للوصول إلى  92تكشف تقارير حكومية جديدة أن الجهاز التنفيذي بحاجة إلى ضمان سعر نفط سنوي بـ

في املائة السنة  2.6، إال أن مستوى النمو املتواضع واملتوقع أن ال يتجاوز 2019توازن نسبي في ميزان املدفوعات بداية 

قيق أي توازن، ومهمة الحكومة ستكون صعبة جدا في ظل توقعات شبه مؤكدة، تقول ببقاء القادمة لن يسمح بتح

مليار دوالر،  17.2في املائة وبقاء مستوى العجز في ميزان املدفوعات مرتفعا بـ 1تراجع كميات املحروقات املصدرة بنسبة 

مليار دوالر، لتغطية عجز  15.8ما يعادل  مليار سنتيم(، أي187400مليار دينار ) 1874.4سيفرض على الحكومة توفير 

 .امليزانية وهي مبالغ ضخمة

دوالرا للبرميل، وهي  92ومن خالل التوقعات املعتمدة من قبل الحكومة يتبين أنها بحاجة إلى ضمان سعر نفط سنوي بـ

دوالرا للبرميل  88ف الحاجة التي شكلت مضمون سلسلة من االجتماعات بوزارة املالية بعد تراجع أسعار النفط من سق

دوالرا للبرميل في مدة شهر واحد، األمر الذي ينبئ بأن الحكومة ستكون في مواجهة وضعية صعبة بداية  65إلى أقل من 

السنة القادمة، ونواياها وتصريحات وزير املالية املتعلقة بالتوجه نحو التخلي عن التمويل التقليدي تبخرت واصطدمت 

 .فط مجددابجدار تراجع أسعار الن

أن اعتماد آلية تحويل الفوائض املسجلة مقارنة بالسعر املرجعي املعتمد في قوانين املالية إلى ” الشروق“وأكدت مصادر 

صندوق ضبط اإليرادات لن يكون قريبا، مفضلة اعتماد آليات مغايرة منها التمويل غير التقليدي وإن ملحت بإمكانية 

مليار  44مليار دينار أو ما يعادل  4005، بعد أن فاق مستوى سحب األموال 2019 التقليص من اللجوء إليها في غضون 

 .دوالر في ظرف أقل من سنتين

، املزمع توقيع رئيس الجمهورية عليه قريبا، عن رصيد 2019في السياق، كشفت تقديرات الحكومة برسم قانون املالية 

، وهو ما يعني التخلي عن الخيارات املعتمدة 2021و 2018بين معدوم لصندوق ضبط اإليرادات خالل الفترة املمتدة ما 

دوالرا للبرميل والسعر املحقق والذي أضحى يفوق  50من قبل بشأن صب الفائض والفارق بين السعر املرجعي املقدر بـ

دوالر أي  72.43دوالرا للبرميل، حيث قدر معدل سعر النفط الجزائري بـ 60حاليا حتى سعر التوازن املعتمد واملقدر بـ

دوالر مقارنة بسعر التوازن التي اعتمدته الحكومة استنادا بدورها  12.43دوالر مقارنة بالسعر املرجعي و 22.43بفارق 

 .مع تقديرات هيئات دولية

، يضمن لعب دور الضامن لتغطية 2017ووفقا لتقديرات الحكومة دائما، فصندوق ضبط اإليرادات لم يعد منذ سنة 

مليار دينار، أي ما  1874.4مثال بـ 2019يبقى معتبرا، فقد قدرت الحاجة التمويلية برسم قانون املالية  العجز والذي

 .مليار دوالر 6.3مليار دينار أو ما يعادل  765.5بـ 2020مليار دوالر، فيما تم تقدير نفس الحاجة في  15.8يعادل 

أو  2019مليار دينار سنة  487ة أسعار املحروقات، بقيمة ورغم تسجيل فائض قيمة على الجباية البترولية نتيجة زياد

مليار دوالر، إال أن ذلك يبقى غير كاف لتغطية العجز املسجل في امليزانية والذي يظل معتبرا وإن تراجع،  4.1ما يعادل 

نه تراجع محسوس ، مما ينتج ع2017مليار دوالر عام  21.76حيث تشير تقديرات الحكومة إلى عجز في ميزان املدفوعات بـ
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مليار دوالر، يضاف إلى ذلك  85مليار دوالر وحاليا يقدر بنحو  90.6بـ 2018في احتياطي الصرف املقدر إلى نهاية ماي 

 33.2تسجيل تراجع الكميات املصدرة من املحروقات، مما يحد من مستوى اإليرادات التي تتوقعها الحكومة في حدود 

 .ادوالر  60مليار دوالر بمعدل سعر 

 

 

 

 تعاون وشراكة
 )واج(الوزير األول لكوريا الجنوبية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية

يون، اليوم األحد، بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء -ترحم الوزير األول لجمهورية كوريا، لي ناك

 الثورة التحريرية املجيدة.

بوضع إكليل من الزهور أمام   مرفوقا بوزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي، يون، الذي كان-وقام السيد لي ناك 

 على أرواح شهداء الثورة التحريرية.  النصب التذكاري للشهداء، كما وقف دقيقة صمت ترحما

باملناسبة شروحات وافية حول مختلف   بعدها قام ضيف الجزائر بزيارة ملتحف الوطني للمجاهد حيث قدمت له

الشعبية و زعمائها والثورة التحريرية وأبطالها والنضال املسلح الذي خاضه   اريخ الجزائر، سيما املقاوماتمراحل ت

 الشعب الجزائري ضد االستعمار.

بومدين الدولي في زيارة رسمية إلى الجزائر   وكان الوزير األول لجمهورية كوريا قد حل في وقت سابق اليوم بمطار هواري 

 تدوم ثالثة أيام.

    

 )واج(الكوري يوم االثنين املقبل بالجزائر -انعقاد الطبعة الخامسة ملنتدى األعمال الجزائري 

الكوري يوم االثنين املقبل بالجزائر, بحضور الوزير األول, -تعقد الطبعة الخامسة ملنتدى األعمال الجزائري 

 رسمية الى الجزائر تدوم ثالثة أيام.يون الذي سيشرع في زيارة -أويحيى و نظيره الجنوب كوري لي ناك  أحمد

بوفد هام محادثات مع الوزير األول, أحمد   يون الذي سيكون مرفوقا-و خالل زيارته الى الجزائر, سيجري السيد لي ناك

 جزائريين.  أويحيى و كذا مع مسؤولين سامين

 ن الجميلة بالعاصمة و الثانية الىالفنو   و يتضمن برنامج ضيف الجزائر زيارتين ذات طابع سياحي األولى الى متحف

 حديقة التجارب بالحامة.

التجاريين للجزائر, حيث بلغ حجم املبادالت,   و تعد كوريا الجنوبية, حسب ارقام الجمارك الجزائريةي احد أهم الشركاء

مليار   1ر6ائرية و كذا مليون دوالر أمريكي من الصادرات الجز  700, منها قرابة 2017  مليار دوالر أمريكي سنة 2ر3قرابة 

 دوالر أمريكي من الواردات.

مليون دوالر أمريكي,  609كوريا الجنوبية   , بلغت الواردات الجزائرية من2018و خالل السداس ي األول من السنة الجارية 

 مليون دوالر أمريكي.  474فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد 

ما يجعل الجزائر ثاني بلد إفريقي يوقع   ,2006شراكة استراتيجية وقع في سنة  و يربط الجزائر و كوريا الجنوبية, اتفاق

 الجنوبية.  اتفاقية من هذا النوع مع كوريا  على

الى اقامة شراكة استراتيجية   2006وقد دعا الطرفان من خالل االعالن عن هذه الشراكة املوقع عليها شهر مارس 

 أساسها التفاهم و الثقة املتبادلين.



 

 16 

ية الى تعزيز تعاونهما في املجاالت السياس  ترمي هذه الشراكة الى ترقية عالقاتهما متعددة األشكال الى مستوى أعلى و  و

 العلمية و التكنولوجية و كذا في املجاالت األخرى ذات االهتمام املشترك.  و االقتصادية و املالية و الثقافية و

 ما الثنائي على الساحة الدولية.كما يهدف هذا االتفاق الى توطيد تعاونه

 

 
 
 

 تجارة 
 

 )واج(جالب: وضع إستراتيجية لضمان تصدير املنتوج املحلي إلى األسواق الخارجية 

صرح وزير التجارة سعيد جالب يوم األحد بوالية الوادي أن القطاع بصدد وضع استراتيجية كفيلة بتصدير املنتوج 

 ا اإلفريقية.املحلي إلى األسواق الخارجية سيما منه

وأوضح الوزير على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي الثاني لالستثمار وتصدير املنتوجات الفالحية والصناعات 

الغذائية بالجنوب )أغروسود إكسبو( " أن دائرته الوزارية بصدد وضع إستراتيجية لضمان تصدير املنتوج املحلي إلى 

 كما –فريقية "، منوها في ذات الوقت بـ"الدور الريادي" للقطاع الخاص الذي ساهم األسواق الخارجية سيما منها اإل 

 في السياسة العامة املسطرة لتطوير اإلقتصاد الوطني وتنويع مصادره خارج قطاع املحروقات. --أضاف

تنافسية ال  كما أبرز السيد جالب أيضا مساهمة ذات القطاع في توفير "منتوج وطني ذي جودة، يحمل مواصفات

 باألسواق العاملية" وهو ما يالحظ من خالل "إحتالل هذا املنتوج مساحات في األسواق األوربية واآلسيوية" حسب الوزير.

واعتبر أن الوتيرة "املتسارعة" للقطاع الخاص في تحريك عجلة التنمية اإلقتصادية خالل عقدين األخيرين مردها إلى 

لتي استفاد منها املستثمرون السيما فيما تعلق بالتحفيزات الجبائية في إطار التوجهات التسهيالت اإلدارية واإلمتيازات ا

 الكبرى للسياسة اإلقتصادية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

ترقية سنة ل 2019وأضاف أن اإلستراتيجية املسطرة في إطار السياسة اإلقتصادية الوطنية "قادرة على جعل من 

 الصادرات خارج نطاق املحروقات لتنويع مصادر اإلقتصاد الوطني".

عارضا، و هي  100ويشارك في هذه التظاهرة اإلقتصادية التي تحتضنها قاعة العرض "أوفال" بعاصمة الوالية أكثر من 

 بمبادرة من مؤسسة "فوار سوف" للمعارض وتدوم ثالثة أيام.

سسات الوطنية العمومية والخاصة العاملة في مجال التصدير على غرار املوانئ وتشهد التظاهرة مشاركة قوية للمؤ 

 وشركات الشحن نظرا ألهميتها في نشاط التصدير.

وتم التركيز على حضور الشركات املختصة في الصناعات الغذائية في هذا الصالون الذي أختير له شعار "فرص اإلستثمار 

طرة لهذه التظاهرة اإلقتصادية املتمثلة أساسا في إبراز آليات ومراحل عملية وآفاق التصدير" لتجسيد األهداف املس

 تصدير سواء املنتوجات الزراعية أو الصناعات الغذائية.

وتفقد وزير التجارة خالل هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا محطة الشحن الجوي ملطار قمار الدولي التي تتربع على 

طن والتي تتوفر على غرف تبريد بقدرة شحن سنوية  2.500استيعاب سنوية إجمالية تقدر بـمتر مربع بقدرة  598مساحة 

 طن. 150تصل إلى 

كما أستمع بذات املوقع إلى انشغاالت مستثمرين صناعيين وفالحين ، حيث أكد الوزير على ضرورة تفعيل دور هذا 

 ار تنافسية.املرفق اإلقتصادي وتحفيز املنتجين للدخول في عملية الشحن بأسع
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واطلع الوزير على نشاط وحدة إلنتاج العطور ومستحضرات التجميل تابعة ألحد الخواص بمنطقة النشاطات الصناعية 

كلم شمال عاصمة الوالية ( ، حيث شدد على أهمية مراعاة جودة املنتوج الوطني بما يساعد في  7ببلدية كوينين )

 تصديره إلى األسواق العاملية.

ماي بوسط مدينة الوادي مركز قمع الغش، حيث تلقى عرضا عن مهام هذا الهيكل، وشروحات عن  8ودشن بحي 

 نشاط مديرية التجارة وغرفة الصناعة والتجارة "سوف".

 

 واج()مليار دوالر قيمة الصفقات التجارية باملعرض اإلفريقي األول للتجارة البينية بالقاهرة  27

مليار دوالر حتى اآلن في  27لتصدير عن االنتهاء من إجراء صفقات تجارية بقيمة أعلن البنك اإلفريقي لالستيراد وا

 ديسمبر الجاري. 17إلى  11من   املعرض اإلفريقي األول للتجارة البينية املقام بالقاهرة

 مليار دوالر. 25وقال البنك اإلفريقي إن الصفقات التي عقدت تفوق الهدف املبدئي الذي أعلنه البنك وهو 

ضاف إن الصفقات التي تمت تشمل عددا من املشروعات التنموية بكل من تنزانيا وكوت ديفوار ونيجيريا وزيمبابوى وأ

 وبوركينافاسو.

املنعقد على هامش الطبعة األولى للمعرض التجاري االفريقي   وشاركت الجزائر في اللقاء السابع لوزراء التجارة األفارقة  

 مؤسسة تمثل الجزائر. 38ة افريقية من بينها مؤسس 1200والذي عرف مشاركة 

وذكرت وزارة التجارة والصناعة املصرية في بيان لها انه تم توقيع مذكرات تفاهم بشأن الترويج ملشروعات االقتصاد 

 األخضر والطاقة الجديدة واملتجددة داخل دول القارة السمراء.

يوم الخامس، حيث شهد حضورا مميزا من قبل املشترين وأضافت أن املعرض املنعقد بالقاهرة واصل فعالياته لل

 ورجال املال واألعمال بهدف التعرف على املنتجات املعروضة بمختلف األجنحة املشاركة.

 شركة مصرية. 300شركة إفريقية منها  1063جناحا بإجمالي  34ويضم املعرض اإلفريقي األول للتجارة البينية 

مليار دوالر، وهو معدل ضعيف للغاية مقارنة بحجم امكانيات دول  150 ية البينية وال يتعدى حجم التجارة االفريق

 القارة، حسبما أكده رئيس البنك األفريقي لالستيراد والتصدير الدكتور بانديكيت أوراما.

 من جانبها، قالت شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات املصرية، إن املعرض لم يقتصر على عرض منتجات

 " بين الشركات اإلفريقية املشاركة وعدد كبير من التجار واملشترين.B2Bالدول املشاركة بل تم أيضا عقد لقاءات ثنائية "

كما عقدت لقاءات بين العارضين ورجال أعمال من خارج القارة، بهدف عقد صفقات تجارية بين هذه الشركات 

 السمراء. للمساهمة في انعاش حركة التجارة داخل بلدان القارة

وأوضحت الشوربجي أن املعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تشمل املنتجات الزراعية، مواد البناء، السياحة، 

 املنتجات الطبية والدوائية، الصناعات الثقيلة، الطاقة، املنسوجات واملالبس والصناعات الهندسية.

ة الرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي، وينظمه البنك ويقام املعرض الذي تختتم أعماله غدا االثنين، تحت رعاي

األفريقي لالستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة املصرية، واالتحاد األفريقي، بحضور عدد من ممثلي 

 الدول األفريقية واملنظمات الدولية واإلقليمية.

 

 

 

 يقظة إعالمية
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