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 االفتتاحية
 )سبق برس(”يوما 15األفسيو سيكون القوة الضاربة..وانتظرونا بعد ”: “سبق برس”محمد بايري لـ

ابة تعنى بالدفاع عن منظمات أرباب إلى نق” األفسيو” بايري، تحول  وصف نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات محمد

ص إمكانية حصولهم على ترخي التي شأنها املساهمة في صناعة القرار مستقبال، كاشفا عن” الخطوة االيجابية ”العمل بـ

 .يوما 15نهائي في مدة ال تتجاوز 

ة في علي حداد رئيسا يومين بعد الجمعية اإلنتخابية التي جددت الثق ”سبق برس“وقال محمد بايري في تصريح خص به 

مهمة ستجعل من هذا الفضاء  كنقابة بصفة رسمية هي خطوة” األفسيو“لرجال األعمال في الجزائر، إن اعتماد  تجمع

القرار خاصة ماتعلق بعالقته بالحكومة وتأثيره في قرارات اجتماعات  أكثر فاعلية مستقبال من خالل مشاركته في صناعة

 فقط اما اليوم، بعد اعتماد كنا في وقت سابق نحضر مثل هذه االجتماعات كمدعوين“اق: قائال في هذا السي الثالثية

سنكون “، وتابع مالك مجمع إيفال قوله ”االقتراحات واملشاركة في تفعيلها النقابة سيكون لنا دور هام وفاعل في تقديم

 .”ديفضاربة مستقبال وسيكون لنا تأثير مثل جمعية ارباب العمل الفرنسية مي قوة

، مؤكدا أن “يوما  15أن يكون جاهزا في اجال اقصاه -محدثنا  -توقع وبخصوص تاريخ حصولهم على الترخيص النهائي

ترسم هذا القرار، وبعدها  تمر بعدة مراحل حيث تكون البداية من وزارة الداخلية والجماعات املحلية التي العملية

 .نقابة ءوزراة العمل التي تمنح الترخيص النهائي إلنشا

 صيات‘إعتمادها قال محمد بايري إن أعضاء املنتدى سيجتمعون بناءا على تو وبشان أول نشاط ستقوده النقابة بمجرد

 .عمل النقابة مستقبال رئيسها علي حداد من أجل بلورة اقتراحات وتبني توصيات من شأنها املساهمة في

عنى بالدفاع عن منظمات أرباب” واألفسي“تحول  لإلشارة فقد تم أمس اإلعالن الرسمي على
ُ
 إلى نقابة ألرباب العمل ت

 .العمل وتم خاللها انتخاب علي حداد لعهدة ثانية على رأس املنتدى

 

 )الجزائر اونالين(قوة ضاربة في الجزائر” األفسيو“محمد بايري يتوقع أن يصبح 

لدفاع األفسيو إلى نقابة تعنى با رئيس منتدى رؤساء املؤسسات محمد بايري، في تصريح لإلعالم أمس تحول وصف نائب 

 .التي شأنها املساهمة في صناعة القرار مستقبال عن منظمات أرباب العمل بالخطوة االيجابية

نقابة ك” األفسيو“زائر، إن اعتماد الج وقال محمد بايري بعد تجديد الثقة في علي حداد رئيسا لتجمع لرجال األعمال في

هذا الفضاء أكثر فاعلية مستقبال من خالل مشاركته في صناعة القرار  بصفة رسمية هي خطوة مهمة ستجعل من

ماعات سابق نحضر مثل هذه االجت كنا في وقت“تعلق بعالقته بالحكومة وتأثيره في قرارات اجتماعات الثالثية:  خاصة ما

 .”سيكون لنا دور هام وفاعل في تقديم االقتراحات واملشاركة في تفعيلها وم، بعد اعتماد النقابةكمدعوين فقط أما الي

مثل جمعية أرباب العمل الفرنسية  سنكون قوة ضاربة مستقبال وسيكون لنا تأثير ““وتابع مالك مجمع إيفال قوله 

 . يوما 15أقصاه  االفسيو على الترخيص في آجال وتوقع محمد باري أن يحصل تنظيم” ميديف 

ها تداولها اإلعالم بخصوص الضبابية التي يعيش وكان ،الرئيس املدير العام ملجمع ايفال قد كذب فيما مض ى األخبار التي

نها ع يضم رجال األعمال الجزائريين، وذلك بعد انعقاد الجامعة الصيفية التي عاب االفسيو،التنظيم الوحيد الذي

 .الرسميون من والة و وزراء

املسؤول  ”محمد بايري “، ونفى خاللها  وفهم املتابعون خاللها أن السلطة لم تكن تنظر بعين االرتياح لتجمع علي حداد

عمال رجال األ  واعتبرها آراء خاصة ال تلزم إال أصحابها ،و أن اللقاء املقصود الذي جمع الثاني في التنظيم كل القراءات

 .وات للمسؤولين للحضور خاللها كان خاصا جدا و أنه لم توجه دع
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وتردد كثيرا خبر خشية رجال األعمال وفي مقدمتهم الرئيس على حداد من رفض ملف االعتماد، الذي انتظره .

سيواصلون  وقال بايري خاللها أن رفض االعتماد لن يكون نهاية العالم و أن رجال األعمال .أشهرا طويلة”االفسيو“

 ..سنة سابقة 18نوا ينشطون من خاللها طيلة التي كا” الجمعية “نشاطهم تحت لواء 

حقوق بعض رجال األعمال واملقاولين  و أضاف أن طلب اعتماد نقابة لرجال األعمال تهدف قبل كل ش ي إلى الحفاظ على

وأشار املتحدث أن االفسيو يريد غطاءا قانونيا ملواصلة  مؤسسات الدولة وللتفاوض مع السلطات كالواليات وبعض

ادية اقتراح اقتص بعيدا عن كل التأثيرات السياسية وكل العراقيل التي توقف هذا التجمع كقوة تصادينشاطه االق

 .ملصلحة البالد

 

 
 ()واجم في العديد من القطاعات االقتصاديةكوريا الجنوبية: توقيع خمس مذكرات تفاه -الجزائر

 

ئر و جمهورية كوريا الجنوبية تخص عدة مجاالت تفاهم بين الجزا تم يوم االثنين بالجزائر توقيع خمس مذكرات

 اقتصادية حيوية.

خص ي تو التبحضور الوزير األول احمد اويحيى و نظيره الكوري الجنوبي، لي ناك يان و جرى التوقيع على هذه املذكرات 

 قطاعات البيئة و الجمارك و االستثمار ومجال االعتماد و املطابقة فضال عن التعاون في مجال الطاقات املتجددة.

و تتعلق الوثيقة االولى بالتعاون في مجال حماية البيئة و التنمية املستدامة بين وزارة البيئة و الطاقات املتجددة و 

من طرف االمين العام لوزارة البيئة و الطاقات املتجددة ، كمال الدين بلطرش نظيرتها الكورية، حيث تم التوقيع عليها 

 و نائب وزير البيئة الكورية ، شان كيو بارك.

اما املذكرة الثانية فتتعلق بعصرنة قطاع الجمارك تم توقيعها بين املديرية العامة للجمارك الجزائرية و مصلحة الجمارك 

 لجمهورية كوريا.

رة املدير العام للمديرية العامة للجمارك الجزائرية ، باحميد فاروق و مفوض الجمارك الكورية، كيم وقع هذه املذك

 يونغ مون.

أما الوثيقة الثالثة فتتمثل في مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و الوكالة الكورية لتعزيز 

املدير العام للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ، عبد الكريم منصوري   ئري التجارة و االستثمار وقعها عن الجانب الجزا

 و من الطرف الكوري رئيس الوكالة الكورية لتعزيز التجارة و االستثمار، بيونغ اوه كون.

للمطابقة،  ةوفيما يخص مذكرة التفاهم الرابعة تتعلق بالتعاون بين الهيئة الجزائرية لالعتماد "الجيراك" و املخابر الكوري

املدير العام للهيئة الجزائرية لالعتماد، نور الدين بوديسة و عن الجانب الكوري، رئيس املخابر الكورية للمطابقة،   وقعها

 يون كاب سيوك.

الطاقات املتجددة الجزائري و املعهد الكوري للتكنولوجيا اما الوثيقة الخامسة فتتعلق بمذكرة تفاهم بين مركز تنمية 

 االلكترونية، وقعها مدير املركز الجزائري ،نور الدين ياسع و رئيس املركز الكوري للتكنولوجيا االلكترونية، كيم يونغسام.

ره احمد أويحيى و نظيتجدر اإلشارة إلى أن التوقيع على مذكرات التفاهم الخمسة سبقته محادثات بين الوزير األول ، 

 الكوري موسعة الى وفدي البلدين.

 وكان الوزير االول لجمهورية كوريا الجنوبية شرع منذ امس األحد في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم ثالثة أيام.

 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20181217/157675.html
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 2035يوم إعالمي حول املخطط االستراتيجي للعاصمة آلفاق 

 )املساء(زوخ يشّدد على إشراك الكفاءات الوطنية

في إعداد دراسات مخططات  العاصمة عبد القادر زوخ، إلى ضرورة إشراك جميع جهود الكفاءات الوطنية والي دعا

االستراتيجي لتطوير وعصرنة الجزائر العاصمة في مرحلته الثانية واملمتد  شغل األراض ي، في إطار تجسيد مشروع املخطط

ط، السيما مع، مشيرا إلى التقّدم الكبير الذي حّققه هذا امل2035غاية  إلى
ّ
قرب استالم العديد من املشاريع  خط

 .والجمالية لواجهة العاصمة االستراتيجية التي ستضيف املزيد من التألق

بالعاصمة على افتتاح أشغال يوم دراس ي حول املخطط  ”سوفيتال”وشّدد زوخ، خالل إشرافه أمس، )االثنين( بفندق 

الوحيد طمار،  ، بحضور وزير السكن والعمران واملدينة عبد2035آلفاق  الجزائر العاصمة االستراتيجي لتطوير وعصرنة

وممثلي الهيئات املرافقة لتجسيد هذا املخطط،  وجون نوفيل مسؤول ورشات إعادة إحياء مدينة القصبة العتيقة،

  للكفاءات الوطنية والشباب املبدع من حاملي املشاريع لتجسيد مختلف مراحل على ضرورة إعطاء الفرصة
ّ
ط مخط

ز التحتية والجسور واألقطاب الحضرية واملراك تطوير وعصرنة العاصمة، التي ستعّزز بشبكة كبيرة ومتطورة من البنى

 ..التجارية وناطحات سحاب

( الذي تقدمت مشاريعه بنسبة 2020-2007االستراتيجي الواعد ) وأشار املتحدث إلى أن املرحلة الثانية من هذا املخطط

ومطار الجزائر الدولي  ،(ستشهد تسليم بعض املشاريع الهامة على غرار املسجد األعظم )جامع الجزائر باملائة، 45

 .ستسلم على مراحل الجديد، في انتظار املشاريع األخرى املبرمجة التي

ط الهام الذي يحظى
ّ
يه، عل باهتمام كبير من قبل الحكومة، بعد مصادقته وأوضح الوالي في هذا اإلطار، أن هذا املخط

 للتعمير، سيعمل على تحسين وتطوير الصورة الجمالية للعاصمة إلى جانب املخطط الوطني

وجسور تربط بين ضّفتي خليج العاصمة، مطروحة  وأضاف املتحدث في هذا السياق أن فكرة إنجاز أبراج عمالقة

 .كثروالتقنيين دراسة مثل هذه األفكار وتثمينها أ بشكل كبير، ويبقى على املهندسين

ر املسؤول األول عن الوالية، أن املخطط االستراتيجي
ّ
مشروعا استثماريا  220لتطوير وعصرنة العاصمة الذي يضم  وذك

مراحل انطلقت  4إعادة إحياء القصة العتيقة، هو حاليا في مرحتله الثانية، حيث ينقسم إلى  هاما بما فيها مخطط

وتتعلق بتهيئة خليج  2025إلى  2020العاصمة، والثانية من  علقة بتزيين، وهي مت2020لتدوم إلى  2007األولى منه سنة 

للبلديات  وتمّس باألخص التوازن واالنسجام الحضري  2030إلى  2025الحضرية، والثالثة من  الجزائر واألقطاب

 .الحضري للعاصمة وتستهدف مشاريع التعزيز  2035إلى غاية  2030والرابعة واألخيرة من 

األشواط الكبيرة التي قطعها املخطط  ،ن وزير السكن والعمران واملدينة عبد الوحيد طمار في تدخل لهمن جهته، ثّم 

 ، مجددا جاهزية قطاعه الوزاري لتقديم2035لتحقيق األهداف املسطرة آلفاق  املذكور، داعيا إلى مزيد من الجهد

وضح إطار هذا املخطط االستراتيجي. كما أ فتوحة فيالدعم الالزم لكافة املستثمرين واملساهمين في ورشات املشاريع امل

 .للجزائر العاصمة، وسيعّمم تدريجيا على كافة واليات قطر الوطن على مراحل أن هذا املخطط يبقى نموذجي بالنسبة

 طّمار يلتقي املهندس املعماري جون نوفيل

ضم في شق منه برنامج إعادة إحياء مدينة الجزائر العاصمة، الذي ي وفي إطار املخطط االستراتيجي لتطوير وعصرنة

 املعماري الفرنس ي الشهير جون  العتيقة، إلتقى وزير السكن والعمران واملدينة، عبد الوحيد طمار، املهندس القصية

األحد بالجزائر العاصمة، حيث كان هذا اللقاء الذي حضره وزير الثقافة  فيل، وهذا في اجتماع جمع بينهما أول أمس،

” إيل دوفرانس”بين والية الجزائر وإقليم  لعاصمة، فرصة ملناقشة تنفيذ االتفاقية الثالثية املبرمة أول أمس، األحدا ووالي

 إحياء القصبة العتيقة من جميع الجوانب التراثية والعمرانية والثقافية من أجل إعادة” جون نوفيل”وورشات 

  .والسياحية
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 تعداد دائرته الوزارية ملرافقة ورشات جون نوفيل التي تحمل اسم املهندساس ومن جانبه، أعرب عز الدين ميهوبي عن

املخطط الجديد للعاصمة تحت قيادة  املعماري املعروف دوليا، في سعيه الجديد إلدماج قصبة الجزائر العاصمة في

  .والية الجزائر العاصمة

 

 

 

 
 تنفيذا لسياسة تثمين العقار الفالحي وحمايته

 ملساء()ا لف هكتار من األراض ي املسترجعةأ 700إعادة توزيع 

الفالحية املسترجعة خالل هذه السنة،  ألف هكتار من األراض ي 700مطلع السنة املقبلة، إعادة توزيع ما يزيد عن  سيتم

اع بصفة استرج الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، في هذا اإلطار إلى أنه تم حيث أشار وزير الفالحة والتنمية

هكتار من األراض ي غير مستغلة، مجددا تأكيده  ألف 300ألف هكتار، فيما تجري الدراسات السترجاع  350 قانونية

 .تعلق األمر باألمالك الخاصة بأن األرض ملن يخدمها حتى ولو 

 هوداتج، أبرز وزير الفالحة، امل”بين االمتياز والشراكة، واقع وآفاق الفالحي العقار ”وبمناسبة تنظيم يوم برملاني حول 

سمحت ـ حسبه ـ بتعبئة وطنية حقيقية  والتي 2000املبذولة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 

 آالف مليار دينار لحشد كل اآلليات التقنية واملعدات 3بعد رصد ما قيمته  لصالح قطاع الفالحة والتنمية الريفية

ض متزايد في معدالت اإلنتاج فاق في بع هذه الجهود كللت اليوم بتحقيق نمو إلحداث نقلة نوعية في القطاع، مؤكدا بأن 

 .باملائة 200الشعب الـ

يرا ، مش”خط أحمر ال يقبل املساومة”العقار الفالحي، والذي أكد أنه  وذكر بوعزغي، بقرار رئيس الجمهورية، بخصوص

مليون هكتارا(،  32,7املساحات الرعوية ) مليون هكتارا تتوزع على 48,1املساحة الفالحية اإلجمالية تبلغ اليوم إلى أن

لالستغالل  مليون هكتار( واملساحات الفالحية صالحة 2,8هكتار(، أراض ي الحلفاء ) مليون  4,1والفضاءات الغابية )

  .مليون هكتار من أمالك الدولة 2,8واص ومليون هكتار تابعة للخ 5,7مليون هكتار(، منها  8,5)

والتنظيمية التي تم سّنها خالل السنوات األخيرة، بهدف وضع آليات  أشار الوزير، إلى مجموعة النصوص التشريعية

اض ي الستغالل األر ” االمتياز حق”األراض ي الفالحية من النهب والتحويل عن نشاطها الرئيس ي، مع إطالق قانون  لحماية

 تقوم بمراقبة كل املستثمرات الفالحية، سواء تلك التابعة للتعاونيات ألمالك الدولة، واستحداث لجان والئية التابعة

مستغل، مؤكدا عزم الحكومة على مواصلة  الفالحية أو املسلمة عن طريق االستصالح وذلك بغرض استرجاع كل شبر غير 

 2,26ألف مستثمرة فالحية موزعة على مساحة  200أكثر من  لتشمل  املراقبة عملية تطهير العقار، واستكمال عمليات

    .ألف هكتار 350مليون هكتار، مع العلم أنه تم إلى غاية اليوم استرجاع 

 باملائة من امللفات إلى غاية اليوم، 97االمتياز كشف بوعزغي، عن تسوية  وفيما يخص تحويل حق االنتفاع إلى حق

ألف  200الحاالت العالقة، مشيرا إلى استفادة  بترسانة من القوانين إلتمام معالجة كلوتدعيم اللجان الوالئية مؤخرا، 

  .مليون هكتار 2,5الستصالح مساحة تعادل  فالح من عقود االمتياز 

لألراض ي الفالحية، قنيس مسعود، إلى أن قانون االمتياز الفالحي يخص  من جهته أشار املدير العام للديوان الوطني

 2261968إجمالية تقدر بـ ، موزعة على مساحة19/87مرة فالحية جماعية وفردية خاضعة للقانون مستث 88811
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ملف على مستوى الديوان لتسوية وضعية  197506إيداع  مستثمرا فالحيا. وقد تم 202788هكتارا، ويستغلها 

إجمالية  ملفا بمساحة 184495هكتارا، حيث تم تسجيل مطابقة  2249054ممتدة على مساحة  املستثمرات الفالحية

الدولة، مع تحضير دفاتر الشروط لصالح  ملفا ملصالح أمالك 182876هكتارا، في حين تم تحويل  2142046تقدر بـ 

 .مستفيدا 175377ملفا وتسليم العقود لـ  1619

 2140، فيما يبقى االنتفاع الدائم عبر قرارات والئية ومحاضر قضائية ملفا من حق 3880كما تم خالل العملية إسقاط 

ة، النزاعات القائمة بين الورث عالقا على مستوى الجهات القضائية لم يتم الفصل فيها، وهي التي تخص ملفات ملفا

ويحص ي الديوان الوطني   .الطعن في قرارات اللجان الوالئية وقضايا تغيير الوجهة الفالحية لألراض ي، وكذا

ملفا من طرف  1016ملف غير كامل مع رفض  1105ر مودع لدى مصالحه وملفا غي 1798الفالحية اليوم،   لألراض ي

  .اللجان الوالئية

 مستثمر مخل بالتزاماته، 2304الفالحية فقد كشف مدير الديوان، عن إحصاء  أما فيما يخص الرقابة على املستثمرات

ت، ع الفالحية املتأخرة في اقرب وقاملشاري مشيرا إلى أنه تم إشعار املخالفين عن طريق محضر قضائي، بضرورة إطالق

  .هكتارا 1749طرف مصالح أمالك الدولة تمثل مساحة إجمالية مقدرة بـ عقد امتياز من 212فيما تم فسخ 

 الوطني للفالحين الجزائريين محمد عليوي، إلى تعزيز التشريع لحماية الفالح على صعيد آخر دعا األمين العام لالتحاد

أن الفالح عند بلوغ سن   مشيرا إلى الحقيقي، مع تسهيل إجراءات التنازل عن املستثمرات الفالحية لذوي الحقوق،

  .مليون سنتيم ملصالح أمالك الدولة للتنازل عن مستثمرته ألحد أبنائه 300و 200التقاعد مطالب بدفع ما بين 

 الفالحية غير مستغلة و التي قام أصحابها بإنجاز سكنات عليها من دون  كما تطرق عليوي، إلى وضعية املستثمرات

ى هذه املساحات وإعادة توزيعها عل استصالحها، حيث تجد مصالح الديوان الوطني للفالحة صعوبة كبيرة في استرجاع

  .املستثمرين الخواص

 

 

 

 
 ”عربي TSA“ مشاريع في الخارج، التصدير، نسبة استهالك الوقود : مدير نفطال في حوار مع

عربي ، أنه سيتم انشاء مصفاة مع الشركة   TSA يل ، في حوار معكشف الرئيس املدير العام ملجمع نفطال رشيد ند

أول سنة لبناء هذه املصفاة ، حيث أكد ان السوق الجزائرية  2019األم نفطال خاصة بالزيوت املستعملة، على أن تكون 

زيوت ، ألف طن من هذه ال 20ألف طن من الزيوت املستهلكة ، في حين تسترجع نسبة حوالي  180تستهلك حوالي 

 . وبالتالي هذه املصفاة سينجر عنها خلق العديد من مناصب الشغل للشباب عن طريق أونساج وكناك

 وهل من محطات جديدة ؟  بداية كم توجد من محطة وقود تابعة ملؤسسة نفطال

نفطال ، و  محطة التسيير املباشر وهي ملكية 386توجد ثالث أنواع من محطات الوقود التابعة ملجمع نفطال ، منها 

نقاط البيع املعتمدة،  1491محطة التسيير الحر وهي ملكية نفطال تسير عن طريق الخواص ، وتوجد  301

محطة ، وفي حال تم تزويد املجمع بقطع ارضية مخصصة لبناء  2178  مجموعها االجمالي وصل اليوم الى  وبالتالي

 .ن خمس أو ست سنواتمحطة في غضو  100بنزين سوف نقوم بانشاء أكثر من   محطات
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موظف ، وفي حال تم ادراج نشاطات جديدة خاصة بالقطاع  200الف و 31اليوم بلغ عدد عمال شركة نفطال حوالي 

 . سوف تكون هناك مناصب شغل تتاح للشباب

 ؟ 2018بلغة االرقام ، ما هي نسبة استهالك املواد البترولية لسنة 

بنفس   الف طن من الغاز ، مقارنة 820مليون و   م استهالك ما يقاربوفق اخر احصائيات شهر نوفمبر الفارط ، ت

باملائة ، فيما بلغت قيمة  11طن أي بزيادة  645الذي سجل نسبة استهالك مليون و  2017الفترة من شهر نوفمبر 

شارة الى الفارق باملائة ، مع اال  41، أي بزيادة  2017الف طن سنة  369الف طن مقارنة بـ  521استهالك سيرغاز حوالي 

 . دج 9دج وسعر سيرغاز الذي يقدر بـ  42بين سعر البنزين الذي يقدر بـ 

ألف  600ماليين و  3بـ   مقارنة 2018ألف طن لسنة  400ماليين و  3أما بالنسبة للبنزين فقد تم استهالك ما يقارب 

الف طن لهذه السنة مقارنة بـ  350يين و مال  8، وفيما يخص املازوت فقد تم استهالك حوالي  2017املسجلة في   طن

، مقارنة  2018الف طن لـ  524ما يقارب   وقود الطائرات فتم استهالك  ، وعن 2017لسنة   الف طن 300ماليين و  8

الف  225، مقارنة بـ  2018وقود الباخرات لعام   ألف طن هي نسبة استهالك 208الف طن للسنة الفارطة ، و 530بـ 

 . 2017طن لعام 

، وعن نسبة استهالك  2017الف طن من  65، و  2018من   الف طن 61  أما الزيوت فكانت نسبة استهالكها حوالي

الف وحدة  38، فيما تم استغالل   الف طن للسنة الفارطة 350  الف طن مقابل 357الزفت للسنة الجارية فقاربت 

 . 2017الف وحدة لسنة  48من املطاط لهذه السنة مقابل 

 ا هي أبرز الخدمات التي تقدمها نفطال ؟م

شركة نفطال ، تسعى جاهدة من أجل توفير كل الخدمات واالمتيازات للمواطنين ، وعلى غرار توفير وتعبئة قارورات 

الغاز ، وضعت الشركة دفتر شروط صارم يقدم كل املزايا والخدمات املرجوة ، خاصة فيما تعلق بمحطات البنزين 

اعم ، املط  مختلف مراكز الصيانة ، االنترنيت ،” دن أو في الطريق السريع ، وذلك عن طريق توفيرسواء كانت في امل

 . ”املقاهي ، نظافة املراحيض .. وغيرها من االمور 

 حدثنا عن الدفع االلكتروني أو البطاقة الخاصة بتعبئة البنزين ؟

ات واملؤسسات فقط ، ونحن نعمل على تعميم حقيقة شركة نفطال في الوقت الراهن تمنح الية البطاقة للشرك

االمتيازات التي و   استخدامها عبر القطر الوطني لكي يستطيع املواطن التعامل بها بعد توفير الشركة لكل مزايا استعمالها

 .  تقدمها له مؤسسة نفطال

ين بالشراكة مع جهاز الدفع االلكتروني ، وتوجه املتعاملين االقتصاد  كما أن محطات نفطال يتوفر بها

الستعمال هذا الجهاز سيساعدهم على تفادي املشاكل واملخاطر خصوصا بالنسبة للمحطات التي تحقق أو   املؤسسة

 . مبالغ ضخمة في اليوم  تجني

 ما هي االهداف املرجوة من خالل مشاركتكم في تظاهرة نواكشوط و مصر ؟

الذي قدم لنا دعوة بهدف الترويج للمواد التي تنتجها شركتنا في   بداية أتقدم بالشكر الى وزير التجارة سعيد جالب،

الزفت ذات   ، والهدف االول من املشاركة هو تصدير منتجات نفطال الى هذه االسواق ، خاصة منها  االسواق االفريقية

ع الخاص من قبل الفر   جام، والترويج الى قارورات الغاز التي يتم تصنيعها بالجزائر وبكل االح  الجودة والنوعية الرفيعة

املواد الخاصة بتنظيف السيارات بالشراكة بين نفطال و   بتصنيع القارورات التابع لنفطال ، ضف الى ذلك تسويق

 . في االسواق االفريقية  لوناد والتي تتميز بنوعية فريدة من نوعها

 ماذا تصدر شركة نفطال ؟
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تصدير نحو موريتانيا ، ومن خالل مشاركتنا في نواكشوط ، لقيت حقيقة شركة نفطال هي في مراحلها االولى من ال

خمسة   الزفت أي ما يعادل  منتجات نفطال رواجا كبير في هذه السوق ،وكمرحلة أولية سنقوم بتصدير كمية قليلة من

ر كميات قارورة صغير الحجم الى نفس السوق ، صحيح أنها تعتب 300كما سنقوم بتصدير    االف طن من هذا املنتوج

 . قليلة لكن كمرحلة اولية تعتبر محفزة للمراحل القادمة

 هل تفكرون بإنشاء محطات في االسواق االفريقية ؟

محطات جزائرية بتونس ، كما   تونس ي ، حيث ستتواجد -لدينا مشروع انشاء شركة لتسيير محطات بلون جزائري 

 . وربما مرورا بمالي ، النيجر وغيرها من الدول االفريقية ستكون محطات تونسية متواجدة بالجزائر، وايضا بموريتانيا

 متى تعتمد نفطال تطبيق يساعد املواطن على ايجاد محطات التزود بالوقود ؟

شركة نفطال ، هي في صدد انجاز هذا التطبيق الذي يساعد املواطن في ايجاد اقرب محطات البنزين خصوصا في 

،لكن قبل الشروع بالعمل في هذا التطبيق يمكن للمواطن  2019قه خالل سنة املناطق التي ال يعرفها ، وسيتم اطال

 . أن يستعمل املوقع الخاص بمؤسسة نفطال ، ويوجهه للمحطات التي تكون قريبة منه

 بالسيارات الكهربائية ؟  هل تم تخصيص محطات خاصة

لكهربائية ، بحكم العدد القليل من وضعت شركة نفطال نموذج في محطة بنزين بالبليدة مخصص لشحن السيارات ا

تواجد مثل هذه السيارات في السوق الجزائرية ، وبطبيعة الحال سوف نوسع من هذه النشاطات على مستوى كل 

 . ، كما أن مؤسسة نفطال لديها استراتيجية تسير وفق متطلبات الحكومة والسوق   املحطات التابعة للمجمع

 نفطال ؟ ما هي املشاريع املستقبلية لشركة

نحن بصدد انهاء املشروع الكبير الخاص بتوسيع قدرات التخزين الوطنية ، حيث استطعنا أن ننتقل من مدة توسيع 

 . وفق مخطط الحكومة 2021في افاق سنة  30يوما ، وسوف نمدد هذه املدة الى  17يوما الى  12التخزين من 

، التي ستساهم بشكل كبير في توفير الجهد والوقت واملال وحتى باإلضافة الى انجاز االنابيب الخاصة بالغاز والوقود 

لت ، حيث وص  عبر واليات الوطن  تفاديا لحوادث املرور، بدال من البواخر أو الصهاريج في نقل املشتقات البترولية

بوب جاز اشغال االنمن سكيكدة الى العلمة وهي االن في طريقها نحو الجزائر العاصمة وكذلك ان  االشغال انجاز االنابيب

 . الذي يأتي من أرزيو الى الجزائر

الخاص بسيرغاز املدمج في   كما أبرم مجمع نفطال العديد من االتفاقيات من اجل انشاء مصنع خاص بإنتاج الخزان

مع شركة خاصة لصناعة اآلالت التي   السيارات ، بهدف التقليص من فاتورة االستيراد ،باإلضافة الى عقد اتفاقية

، لتفادي تلوث البيئة من جهة ، وتوفير مناصب الشغل للشباب والنجاح في   تساعد على استرجاع نفايات البنزين

 . التصدير من جهة أخرى 

 وكم يبلغ عددها ؟  لو تحدثنا عن املحطات املتنقلة

 100نصل الى  محطات متنقلة ، وبالشراكة مع كل من شركة ماجي و شركة س ي أر ميتال ، سوف 10لحد االن توجد 

محطة متنقلة ، وهي موجهة بالدرجة االولى لواليات الجنوب ، فبعد استيرادنا لهذه املحطات ، أصبحت هذه االخيرة 

 . تصنع بالجزائر بالشراكة مع املؤسستين املذكورتين

 ماذا عن قارورات الغاز املوجهة للقرى واملداشر في فصل الشتاء ؟

توضع بأماكن تخصصها البلديات للقرى   ميات اضافية من قارورات الغازشركة نفطال ، في كل سنة توفر ك

شاب في  1000تفاديا لندرة القارورات خصوصا في فترة الشتاء ، كما تفتح املؤسسة مناصب شغل لحوالي   واملداشر

 .هذه الفترة الشتوية للرفع من وتيرة االنتاج
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 )الخبر أونالين(أويحيى يغازل الكوريين

وزير األول أحمد أويحيى اليوم اإلثنين بالجزائر العاصمة املتعاملين الكوريين الجنوبيين إلى االستفادة من جملة دعا ال

  .االمتيازات "الكبيرة" التي تقدمها الجزائر لفائدة املستثمرين األجانب

وريا ي بحضور الوزير األول لكوأوضح أويحيى في افتتاح أشغال الدورة الخامسة ملنتدى األعمال الجزائري الكوري الجنوب

يوني بأن "الجزائر تقدم امتيازات كبيرة للمؤسسات االجنبية التي ترغب في االستثمار بها في إطار -الجنوبية لي ناك

  ."الشراكة

منها اإلعفاء الضريبي لفترات طويلة،  "وفضال عن البنى التحتية الجيدة، فإن قانون االستثمارات يقدم امتيازات "هامة

ؤكد الوزير األول الذي أشار أيضا إلى كلفة الطاقة الضئيلة وكذا العقار املوجه لالستثمار الذي يوضع تحت تصرف ي

  .املتعاملين في شكل امتياز بسعر زهيد

مؤهلة وتنافسية" باإلضافة إلى املستوى التكويني الجيد للشباب الجزائري، يضيف "كما تتوفر البالد على يد عاملة 

مليون مستهلك وبلدا في  40فت الوزير األول أيضا إلى املزايا التي تتمتع بها الجزائر فهي تمثل سوقا يضم أويحيى. ول

  .باملائة خارج املحروقات 3خضم التنمية بمعدل نمو سنوي يتجاوز 

تمثل مديونتها مليار دوالر و  100ومن الناحية املالية، تعتبر الجزائر بلدا موسرا حيث تتوفر على احتياطات صرف تقارب 

  .باملائة من ناتجها املحلي الخام 40نسبة أدنى من 

  .غير أن حضور املؤسسات الكورية يبقى "متواضعا" في الجزائر بالرغم من مهاراتها الكبيرة، حسب أويحيى

شهد تواقتصر نشاط املؤسسات الكورية الجنوبية في الجزائر طوال سنوات على صفقات إنجاز في مجاالت كثيرة، ولم 

إبرام شراكات صناعية إال في هذه السنوات االخيرة، حيث كانت البداية في مجال االلكترونيات قبل أن تتوسع إلى مجال 

  ."صناعة السيارات، يؤكد الوزير األول الذي أعرب عن امله في أن "يتواصل هذا التوجه ويتعزز في فائدة الطرفين

نتدى قائال "أن الحكومة الجزائرية تدعوكم لإلقبال أكثر على االستثمار في وخاطب ممثلي املؤسسات الكورية في هذا امل

  ."بالدنا حيث ستكتسبون فيها مكانة في سوق محمية، كما أصبح عليه الحال بالنسبة للصناعة الكهرومنزلية والسيارات

بي، ونحو إفريقيا والعالم العر كما يمكن للجزائر ان تكون بالنسبة للمتعاملين الكوريين بوابة نحو االتحاد األوربي 

  .كمناطق اقتصادية تجمعها بها اتفاقيات للتبادل الحري حسب أويحيى

من جهة أخرى ذكر الوزير األول الوفد الكوري بالجهود التي بذلتها الجزائر لتذليل مختلف العقبات التي واجهتها خالل 

  .تاريخها املعاصر

ثا صعبا مثلما أوضحه نظيري الكوري في مداخلته. لقد عشنا االستعمار الذي انتم في الجزائر بالد عاشت تاريخا حدي"

ترك لنا التخلف. عشنا أيضا مأساة وصعوبات اقتصادية. عشنا أيضا انتقاال من نمط اقتصادي إلى آخر"، يصرح 

 .أويحيى

كل مزايا ومساوئ هذا النظام. التي تلت استقاللها، بلدا اشتراكيا ب 25وتابع بالقول "كانت الجزائر خالل السنوات الـ

  ."انتقلنا بعدها إلى اقتصاد السوق الذي بدأ يتطور ويعطي ثماره بقوة

النجاحات واملكتسبات" في مختلف املجاالت التي حققتها الجزائر خالل السنوات "وأبرز الوزير األول في هذا السياق 

  .العشرين األخيرة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

انتم هنا في شمال القارة اإلفريقية، في بالد تتميز باستقرارها، وهذا بالرغم من تواجدها في منطقة تعرف دوامة من "

األزمات والنزاعات... انتم في بالد تشهد إقالعا اقتصاديا هاما يتجلى من خالل املؤشرات التي ذكرتها. أنتم في بالد واعد 

  .ا وفي مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والشرق األوسط"ي يضيف أويحيىفي منطقة املغرب العربي وشمال إفريقي

مليون  700مليار دوالر تتضمن  2,3إلى  2017يذكر أن املبادالت التجارية بين الجزائر وكوريا الجنوبية وصلت في عام 
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الكورية الجنوبية )ثامن أكبر مورد  مليار دوالر من الصادرات 1,6للجزائر( و  14دوالر من الصادرات الجزائرية )الزبون الـ

 .(للجزائر

 

 

 
 2019يدخل حز التنفيذ قبل نهاية 

 )الشروق اونالين(كوري لصناعة الشاحنات والحافالت -مشروع جزائري 

كشف وزير األول الكوري الجنوبي، لي ناك يون، اإلثنين، عن مشروع إقامة مصنع لتركيب الشاحنات والحافالت في 

 .الجزائر

وشركة ” غلوبال غروب“يع اإلتفاقية على هامش فعاليات منتدى األعمال الجزائري الكوري، بين مجموعة وتم توق

 .هيونداي موتورز، في مجال صناعة املركبات

عند التشغيل، حيث املرتقب  40ويهدف االستثمار في إنتاج الشاحنات والحافالت من العالمة هيونداي، مع نسبة إدماج 

 .2019حيز اإلنتاج قبل نهاية العام  دخول املصنع الجديد

، ”هيونداي موتورز“، حسان عرباوي، وممثل ”غلوبال غروب“وتم اإلمضاء على العقد من قبل الرئيس املدير العام ملجمع 

 .دونهو شوا

، محمد طاهر بوضياف، إن املصنع سيدخل حيز الخدمة ”غلوبال غروب“وفي تصريح للصحافة، قال األمين العام ملجمع 

، موضحا أن املشروع يتعلق بصناعة الشاحنات والحافالت وليس التركيب وأنه األول من نوعه في 2019ع نهاية م

 .إفريقيا

مليون دوالر، وهو في إطار  100، أكثر من 2018وتقدر قيمة عقد الشراكة، املتمخض عن اتفاق بين الطرفين بداية 

 .49/51الشراكة وفق قاعدة االستثمار 

باملائة مع  40منصب عمل مباشر وغير مباشر على األقل وبنسبة إدماج وطني يقارب  5.000ع بخلق وسيسمح املصن

باملائة خالل السنتين أو ثالث سنوات بعد إطالقه، يضيف نفس  60إلى  50انطالق املشروع مع إمكانية أن تصل ما بين 

 .املسؤول

وحدة من الشاحنات والحافالت  40.000ما يقارب  ”في القريب العاجل“وحسب التوقعات، يطمح الشريكان إلنتاج 

 .سنويا

 .بالجزائر من قبل في مجال تركيب السيارات السياحية خصوصا” هيونداي موتورز“ويتواجد املجمع الكوري الجنوبي 

سيول تسعى لتعزيز االستثمار مع الجانب الجزائري، في العديد من املجاالت، الصناعية “وقال الوزير الكوري، إن 

والزراعية وتكنولوجيات والطاقات البديلة، وكذا صناعة تركيب السيارات، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال اإلدارة، 

 .”والنقل، إعادة استغالل النفايات

وتطرق الوزير إلى تاريخ الجزائر الثوري، وفترة العشرية السوداء، وما مّرت به الجزائر من فترات عصيبة، مشيرا أنه رغم 

استطاعت تحقيق االستقرار في شتى املجاالت وامليادين، وحققت قفزة نوعية في قطاع الزراعة الصناعة واألجهزة  ذلك

 .الكهرومنزلية
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الجزائر تعد منارة املغرب العربي، ملا تحتويه “من جانبه، أكد رئيس الغرفة الصناعية لجمهورية كوريا الجنوبية، أن 

العالقات الثنائية بين البلدين قوية وعرفت تطورا كبيرا ابتداء من “مشيرا إلى أن ، ”من تراث عالمي وإمكانيات هائلة

 .”2006و 2003

وأكد أن هذه الزيارة لدى الوزير األول لكوريا الجنوبية تأتي من أجل تعزيز العالقات الثنائية بين الطرفين، موضحا أن 

لتركيب السيارات، واملتعاملين  ”KIA“ عدة شركاتها على غرار كوريا الجنوبية تستثمر في الجزائر اقتصاديا من خالل تواجد

 .”LG”و ”SAMSUNG“العمالقين في صناعة الهواتف 

وأشار إلى أن هذا املنتدى يهدف إلى املزيد من االستثمار في عدة مجاالت وقطاعات على غرار الصناعة السياحة والفالحة، 

 .ويا رفقة نظيراتها الجزائرية من أجل استثمار أكبرمضيفا أن املؤسسات الكورية تسعى جاهدة للعمل س

 

 )النهار أونالين(«2019ألف حافلة وشاحنة جزائرية من نوع هيونداي بداية من  40إنتائج »

 

 :محمد طاهر بوضياف« ڤلوبال ڤروب»األمين العام ملجمع 

 «آالف منصب شغل 5مليون دوالر سيخلق  100مصنع جديد في والية باتنة بـ» 

، محمد طاهر بوضياف، إن املصنع الخاص بتصنيع شاحنات وحافالت مع «ڤلوبال ڤروب»األمين العام ملجمع قال 

 .2019سيدخل حيز الخدمة مع نهاية « هيونداي موترز »املصنع الكوري 

ق دوأكد األمين العام للمجمع، أمس، على هامش مراسم التوقيع على االتفاقية بين الطرفين الجزائرية والكوري بفن

 .، أن املشروع يتعلق بصناعة الشاحنات والحافالت وليس التركيب، وأنه األول من نوعه في إفريقيا«األوراس ي»

مشيرا إلى أن قيمة املصنع تقدر بمئة مليون دوالر، وأن املصنع سيسمح بخلق خمسة آالف منصب عمل مباشر وغير 

ن تصل ما بي  من املئة مع انطالق املشروع، لترتفع تدريجيا إلى ما بين 40إدماج وطني يقارب   مباشر على األقل، وبنسبة

 .-يضيف نفس املسؤول-من املئة خالل السنتين أو ثالث سنوات بعد إطالقه  60و 50

ألف وحدة من الشاحنات والحافالت  40ما يقارب « في القريب العاجل»وحسب التوقعات، يطمح الشريكان إلنتاج 

 .سنويا

 .بالجزائر من قبل في مجال تركيب السيارات السياحية خصوصا« هيونداي موتورز»جمع الكوري الجنوبي ويتواجد امل

واملجمع الكوري الجنوبي « ڤلوبال ڤروب»وقد تم، أمس، التوقيع على عقد شراكة بين املؤسسة الجزائرية 

 .إلنجاز مصنع إلنتاج الشاحنات والحافالت بباتنة« موتورز  هيونداي»

هيونداي »، حسان عرباوي، وممثل «ڤلوبال ڤروب»مضاء على العقد من قبل الرئيس املدير العام ملجمع وتم اإل 

الخامسة ملنتدى األعمال الجزائري الكوري الجنوبي تحت الرئاسة   ، دونهو شوا، على هامش أشغال الدورة«موتورز

ائر من رسمية إلى الجز   يوني، الذي يقوم بزيارة-كاملشتركة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى، ونظيره الكوري الجنوبي لي نا

 .ديسمبر 18إلى  16

 

 
 :"الرئيس املدير العام للمجمع سفيان حسناوي لـ"الشروق

  2019وأول سيارة جاهزة في ” نيسان“مجلس االستثمار يوقع مصنع 
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في  مصنع نيسان للسيارات كشف الرئيس املدير العام ملجمع نيسان، سفيان حسناوي عن توقيع رسميا اتفاقية إنجاز 

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“مصنعا إلنتاج سيارات  40رسميا ضمن قائمة الـ ويكون بذلك نيسان

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

املقبل  عإلى توقيع اتفاقية إلنجاز املشروع رسميا بالجزائر، حيث يرتقب أن يجتمع املساهمون في املشروع الجديد األسبو 

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

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

 .عليها قانون املالية في الجزائر

ضيف حسناوي أن إنجاز املشروع املرتبط باملصنع والشروع في اإلنتاج سيستغرق سنة كاملة، مؤكدا أن أول سيارة وي

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

 .الكشف عنها األسبوع املقبل

طع اليوم العديد من األشواط وخاصة بعد موافقة املجلس الوطني لالستثمار، ووفق املتحدث فإن املشروع الجديد ق

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

ل نية التي قال حسناوي أنه يفضل تأجياملشروع واملركبات املنتظر إنتاجها والتكلفة واألسعار وغيرها من األمور التق

 .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 

وزير، أن الهدف الرئيس ي من خالل دعم مشاريع السيارات، ليس التركيب وإنما هو الوصول إلى صناعة حقيقية ال

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

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

 .طرف املصنعين

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

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

 .2015سنوات منذ مارس 

 

 

 

 

 
 :"األمين العام األسبق للنقابة عيس ى منادي ينّبه وزارة الصناعة ويكشف لـ"الشروق

  !دول أعادت منتجات الحّجار بشبهة عدم مطابقة املعايير

 أيام 9ألف طن خالل  25ألف طن رفضتها إيطاليا واملغرب ومجّمع حداد.. وخسارة 33
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لعام السابق لنقابة مركب الحجار للحديد والصلب بوالية عناية، عيس ى منادي، إنه على وزارة الصناعة أن قال األمين ا

تتفطن الحتجاج العمال املتعاقدين بإدماجهم ليكونوا خير خلف لخير سلف، مشيرا إلى أن املركب ليس بحاجة ملشاكل 

يا واملغرب ومجمع حداد بسبب عدم مطابقتها للمعاير، أخرى نظرا إلعادة دول عديدة مؤخرا ملنتجاته على غرار ايطال

 .ألف طن منذ بداية االحتجاج 25فضال عن خسارة أكثر من 

، هم 1000أن العمال املتعاقدين املحتجين، املقدر عددهم بأكثر من ” الشروق”وأوضح عيس ى منادي في تصريح هاتفي لـ

زارة الوصية أن تتفطن للقضية وتقوم بترسيم هؤالء العمال على عالقة مباشرة بعملية اإلنتاج، ولذلك يجب على الو 

 .الذين هم إضافة للمركب وليس العكس

عامل هم في األصل  1000مليار دوالر في مركب الحجار، وتعجز عن إدماج  1.2وتساءل منادي كيف للدولة أن تستثمر 

 .على عالقة مباشرة باإلنتاج، وجلهم مهندسون وتقنيون سامون 

ي استفهامات حول عدم تسوية هذه القضية التي تسببت في خسائر فادحة لليوم التاسع على التوالي، في وطرح مناد

حين أن مركب الحجار وإضافة للمشاكل التي يعاني منها، فهو مهدد بمنافسة قوية من طرف القطريين في مركب بالرة 

 .شرعا في اإلنتاج منذ مدةبامليلية بوالية بجيجل، واألتراك بمركب توسيالي بوهران، اللذان 

ألف  25أيام، خسرت الجزائر أكثر من  9وكشف منادي بأنه منذ بداية احتجاج العمال املؤقتين بمركب الحجار قبل 

 .طن 2200طن من مختلف منتجات املركب، باعتبار أن اإلنتاج اليومي يقدر بـ

ألف قنطار، وباحتساب قنطار واحد من  250ـأيام ما يقدر ب 9وبعملية حسابية بسيطة فإن مركب الحجار خسر في 

 .أيام 9مليون دوالر خالل  15آالف دينار، فإن الخسائر تصل إلى  7حديد البناء بـ

ودق عيس ى منادي ناقوس الخطر بالنظر إلى أن مركب الحجار وإضافة للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها، فقد كانت 

 .رار ايطاليا واملغرب ومجمع حداد نظرا لعدم مطابقتها للمعاييرمنتجاته محل رفض من طرف دول أجنبية على غ

وأوضح منادي أن مركب الحجار ليس بحاجة ملشاكل أخرى تضاف ملا يعيشه حاليا، خصوصا أنه ومنذ أشهر تم إعادة 

 .ألواح الصلب واللفائف املعدنية املنتجة في الحجار من طرف دول على غرار ايطاليا وقطر

املنتجات التي رفضتها عدة دول تم إعادتها وصهرها وتشكليها مجددا وفق املعايير، إال أن ذلك يعتبر في رغم أن “وأضاف 

 .”نهاية املطاف خسارة للمركب

آالف طن أعادها مجمع  3ألف طن رفضت من املغرب إضافة لـ 15ألفا من منتجات الحجار،  15ايطاليا أعادت “وتابع 

 .”حداد

أيام، حيث يطالب املحتجون  9قتين بمركب الحجار للحديد والصلب بعنابة قد انطلق قبل وكان احتجاج العمال املؤ 

 .سنوات ولهم الخبرة الالزمة، حسبهم 3بترسيمهم في عقود عمل دائمة، بالنظر لكون الكثير منهم تم توظيفه منذ 

 

 

 

 
 :عبد الرحمان راوية

 )الشروق أونالين( !النمو االقتصادي يتراجع في الجزائر
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 .2016سنة  %4,60، مقابل %3,30أقّر وزير املالية، عبد الرحمان راوية، بتراجع النمو االقتصادي للجزائر إلى 

كما أفاد الوزير، في جلسة استماع لجنة الشؤون االقتصادية واملالية، بمجلس األمة، بأن متوسط سعر برميل البترول 

 .دوالرا أمريكيا 52,81دوالرا، مقابل  44,76الخام الجزائري قدر بــ

ع راوية، وفق تقديرات مشروع قانون املالية، أن تبلغ نسبة التضخم 
ّ
 .2016سنة  % 6,4مقابل  %4وتوق

مليار دوالر  26، مقابل تقدير بــ2016مليار دوالر أمريكي في  28وبخصوص صادرات املحروقات، فقد سجلت عائدا بــ

 .أمريكي

، والفارق 2016ماليير دوالر أمريكي أقل من  8مليار دوالر أمريكي، أي  47بلغت  أما واردات السلع املنجزة، فإن قيمتها

 .يعود إلى سياسة ترشيد االستيراد التي أقرتها السلطات العمومية، يضيف راوية

ي، يعود مليار دوالر أمريك 17والذي قدر بـ 2016وأشار وزير املالية إلى أّن العجز الذي عرفه رصيد امليزان التجاري في سنة 

 .ماليير دوالر 5ماليير دوالر، ومن جهة أخرى إلى انخفاض الصادرات بمبلغ  5من جهة إلى انخفاض الواردات بمبلغ 

 

 

 استكمال قائمة املهن الشاقة ومرحبا بنقابة "الباترونا" في اتحاد العمال

 روق اونالين()الشسيدي السعيد: لن أحاور املحتجين مهما حدث.. والحلول لعمال الحجار جاهزة 

رفض األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين عبد املجيد سيدي السعيد، فتح باب الحوار مع النقابات املحتجة 

واملطالبة برحيله منذ أيام، حيث قام هؤالء بعدد من التجمعات أمام مقر االتحاد بساحة أول ماي بالعاصمة، ” ليجيتا”بـ

غير مستعد للجلوس إلى طاولة “، وأنه ”هؤالء ليسوا أصحاب حق“د، مشددا على أن للمطالبة برحيل سيدي السعي

واالتحاد العام للعمال الجزائريين قادر على تحمل  ..لن أجلس إلى طاولة الحوار مع هؤالء“، قائال ”املفاوضات معهم

 .”مسؤولياته

الكوري بفندق األوراس ي، بأن املحتجين وصرح سيدي السعيد، اإلثنين، على هامش حضوره مجلس األعمال الجزائري 

اليوم ال يمثلون بالنسبة للمركزية النقابية شيئا، واصفا إياهم باألشخاص الراغبين في ضرب استقرار االتحاد العام 

العمال “للعمال الجزائريين، لذلك يفضل ـ يقول سيدي السعيد ـ عدم الرد على خصومه وعدم محاورتهم، مضيفا 

 .”حاد قادر على تحمل مسؤولياته ومستعد للعمل وانتزاع حقوق اليد الشغيلة في الجزائريدعموننا، واالت

وعن احتجاجات عمال مركب الحديد والصلب الحجار، خالل األيام املاضية بوالية عنابة، أوضح سيدي السعيد أن 

ب لعمال بإيجاد الحل في القرياملركزية النقابية تتابع عن كثب كل ما يحدث ومستعدة لتحمل مسؤولياتها، كما وعد ا

 .”سننظر في امللف وسنجد الحلول لكم.. اطمئنوا“العاجل، مخاطبا إياهم 

وعاد سيدي السعيد، ليتحدث عن نقابة منتدى رؤساء املؤسسات املنتظر انضواؤها قريبا تحت لواء االتحاد العام 

ال مرحبا بنقابة رج“ن االجتماعي خالل أيام، قائال للعمال الجزائريين، بعد انتزاع ترخيص وزارة العمل والشغل والضما

سيكون له أثر إيجابي، ومطمئنا بأن تحول  ”األفسيو“، مشيرا إلى أن انضمام ”األعمال باالتحاد العام للعمال الجزائريين

 .”الباترونا إلى نقابة لن يؤثر سلبا على العمال والطبقة الشغيلة

على مستوى االتحاد العام للعمال الجزائريين،  2016ي يتم مباحثته منذ سنة وعن ملف املهن الشاقة في الجزائر الذ

كشف سيدي السعيد في رد على أسئلة الصحفيين عن استكمال إعداد القائمة والتي باتت جاهزة، مشيرا إلى أن هذه 

د العام للعمال األخيرة ستخضع للتمحيص األخير هذا األسبوع ولن يستغرق اإلفراج عنها نهائيا من طرف االتحا

 .”هذا األسبوع األخير .. قائمة املهن الشاقة جاهزة ومكتملة“الجزائريين أكثر من أسبوع، مصرحا 

هذا، وسبق أن تجمع مناوئو سيدي السعيد خارج مقر املركزية النقابية، قبل أسبوع مرددين شعارات مطالبة برحيله 
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دعمها املطلق لسيدي  18ت االتحاد العام للعمال الجزائريين الـرفقة أعضاء األمانة الوطنية، في حين أعلنت فدراليا

 .السعيد الذي يمثل حسبها الشرعية املنتخبة واملنبثقة عن املؤتمر الشرعي واملعترف به

 

 :رئيس املرصد الوطني للمرفق العام يكشف

 )الشروق أونالين(مليون وثيقة للحالة املدنية  100رقمنة أكثر من 

م للمدرسة الوطنية لإلدارة ورئيس املرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي عن رقمنة أكثر من كشف املدير العا

مليون وثيقة للحالة املدنية من قبل وزارة الداخلية والجماعات املحلية في إطار برنامجها الرامي لعصرنة اإلدارة  100

 .وتخفيف عبء الوثائق اإلدارية على املواطنين

ى، أن وزارة للقناة األول” ضيف الصباح“رصد الوطني للمرفق العام خالل نزوله ضيفا اإلثنين، على برنامج وقال رئيس امل

مليون وثيقة للحالة املدنية تكون قد قطعت أشواطا معتبرة في مجال االتصال  100الداخلية من خالل رقمنتها ألكثر من 

 .املؤسساتي وترقية الخدمة العمومية رفقة قطاعات أخرى 

وأفاد سايحي أن املعاناة القديمة للمواطن واملتمثلة في مطالبته بحزمة من الوثائق قد انتهت بفضل النتائج اإليجابية 

لبرنامج العصرنة وترقية املرفق العام، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات استفادت من هذه العصرنة على غرار الضمان 

 .رك والبريد والضرائباالجتماعي والعدالة وأمالك الدولة والجما

وفي سياق متصل، لم يخف ذات املسؤول وجود بعض النقائص رغم املجهودات املبذولة من قبل الدولة في مجال 

عصرنة اإلدارة والتي ال تزال تؤرق املواطن في معامالته اليومية، والتي اختصرها في مشكل أعوان الشبابيك الذين قال 

كفلون باالتصال األول مع املواطن، ضف إلى ذلك عدم اهتمام اإلدارة بالتعريف أنهم بحاجة إلى تكوين، ألنهم يت

بخدماتها، مقترحا في هذا السياق تنظيم أبواب مفتوحة دوريا، ومركزية القرار التي الزالت تطرح إشكاال كبيرا مع العجز 

 الصالحيات للوالة، معتبرا ذلك املسجل في التنظيم، وثمن في السياق، اإلجراءات املتخذة مؤخرا والخاصة بتفويض

 .رهانا كبيرا سيمكن في حل الكثير من املشاكل اليومية للمواطن

واعتبر مدير املدرسة الوطنية لإلدارة أن مسار الالمركزية واتخاذ القرار على املستوى املحلي يجب أن يأخذ منحى تصاعديا 

العامين للبلديات بتفويض اإلمضاء واالختصاصات مع  يصل إلى توسيع صالحيات رؤساء البلديات والدوائر واألمناء

 .تحمل املسؤولية كاملة لتطوير املرفق العام

 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 

 

 تعاون وشراكة
 أبدوا اهتماما بتصدير التمور والسياحة الصحراوية

 )الشروق أونالين(مستثمرون من روسيا واملجر يزورون الجزائر 

نية للصداقة الجزائرية املجرية، املستثمر فرحات بن الطبي وفدا هاما من املستثمرين يقود ممثل عن اللجنة الوط

الروس واملجر، الذين حلوا بالجزائر للبحث عن عقد صفقات في الجزائر في إطار تصدير التمور الجزائرية املعروفة 
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احية مع البحث عن سبل ترقية السي بجودتها عامليا نحو األسواق األسيوية، إضافة لتطوير صناعة التعليب والتغليف،

 .الصحراوية التي تزخر بها الجزائر

يقود ممثل عن اللجنة الوطنية للصداقة الجزائرية املجرية، املستثمر فرحات بن الطبي وفدا هاما من املستثمرين 

ة زائرية املعروفالروس واملجر، الذين حلوا بالجزائر للبحث عن عقد صفقات في الجزائر في إطار تصدير التمور الج

بجودتها عامليا نحو األسواق األسيوية، إضافة لتطوير صناعة التعليب والتغليف، مع البحث عن سبل ترقية السياحية 

 .الصحراوية التي تزخر بها الجزائر

 قد يعجبك

عزيز وتوأوضح فرحات بن الطبي، على هامش الصالون الدولي للتمور في بسكرة، أن توسيع قواعد خلق ثروة وطنية 

سوق الشغل تعد من الشروط األساسية لتقليص الفوارق والحد من تمددها بشكل كبير على املستويين االجتماعي 

 .واملالي

ية يعد استمرار لتنفيذ سياسة التنم“وأكد أن الصالون الدولي للتمور في نسخته الرابعة وفي حلته الدولية الجديدة، 

يرا إلى أن ، مش”لذي يسعى إلى نهج مقاربة شاملة ومتكاملة لتشجيع خلق الثروةاملستدامة للقطاع الفالحي في بلدنا ا

يعتبر إحدى الحوافز التي تعزز عملية هذا التحول، من ” التمر“اللقاء مع املهنيين ومختلف املتدخلين حول سلسلة 

اديين ة للفاعلين االقتصخالل الترويج لقطاعات مهيكلة للتنمية وخلق فرص شغل ذات جودة عالية و تحديث التنافسي

 .واالجتماعيين مع تحرير طاقاتهم وإمكاناتهم

قطاع التمر حظي باهتمام خاص في إطار سياسة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للنهوض “وأشار بن الطبي إلى أن 

سب إنجازات ومكا باالقتصاد الجزائري وباعتباره قطاعا تضامنيا بامتياز، حيث عرف على مدى أربع سنوات املاضية،

هامة لصالح سكان مناطق الواحات تجلت في اتخاذ إجراءات متعددة تشمل تحفيزات االستثمار والترويج وتثمين 

 .”املنتوج

من جهة أخرى، قال بن الطبي إنه يسعى مع ممثلي املؤسسات املجرية والروسية في إفريقيا والصين، الذين يزورون 

عدد من القطاعات ومن بينها السياحة الصحراوية، خاصة وأن االستثمار السياحي الجزائر لبحث سبل االستثمار في 

بقي يواجه العديد من املعيقات السيما باملناطق الصحراوية؛ حيث تتمتع الجزائر بصحراء شاسعة تزيد مساحتها على 

ائة من املساحة الكلية بامل 80ُمصنفة من بين أجمل الصحاري في العالم، تمتد على مساحة تقدر بـ  2مليون كم 2

للجزائر بكثبانها الرملية وبهضابها الصخرية وسيولها الحجرية، لتقف شاهدا على التنوع والتميز الذي تزخر به الجزائر 

ولتشكل متحفا طبيعيا، باإلضافة إلى الزخم الهائل من التقاليد والعادات والثقافات التي يمكن أن تشكل في مجملها 

حراوي واعد، من شأنه أن يؤهلها لتقديم منتوج سياحي مميز، وألن تكون وجهة سياحية ومقصدا دعما ملنتج سياحي ص

للسياح من الدرجة األولى إذا ما تم استغاللها استغالال أمثل، وال يتأتى ذلك إال من خالل النهوض باالستثمار السياحي 

 .باملناطق الصحراوية، وتذليل العقبات
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