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 االفتتاحية
 الوطنية( اإلذاعة)ديسمبر 26الى  20مؤسسة بمعرض االنتاج الوطني بقصر املعارض من  450

مؤسسة في صالون املنتجات  450مدير التبادالت التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح عن مشاركة أكثر من  كشف 

 ديسمبر الجاري بقصر املعارض بالعاصمة . 26إلى  20فترة ما بين الذي تمتد فعاليات الوطنية 

 12من بينها -مؤسسة اقتصادية  450إن هذه التظاهرة التي تشارك فيها  وقال بقاح في لقاء مع القناة اإلذاعية االولى 

ت، لذلك حملت هذه الطبعة شعار: الى تشجيع الصادرات خارج املحروقا تهدف الى  -مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع

 املوارد من أجل تنويع الصادرات.  تنويع

 وأضاف بقاح أن هذه التظاهرة سيفتتحها الوزير األول يوم غد الخميس.

 

 )سبق برس(باملائة من مصاريف النقل في عمليات التصدير 50الدولة تتكفل بـ 

باملائة من مصاريف النقل املترتبة عن النقل جوا  50أبرمت وزارة التجارة ثالثة اتفاقيات مع وزارة النقل تتيح التكفل بـ

خطوط الجوية الجزائرية و برا من خالل شركة لوجيترونس وبحرا عبر الشركة الوطنية للنقل البحري للسلع عبر شركة ال

 ”.كنان“

وأكد مدير التبادالت التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة األولى 

تحفيزية إضافية تخص آليات منح الدعم املالي للتكفل في العمل بإجراءات  2019اليوم، أنه سيتم الشروع بداية من 

 بالنقل الدولي ملنتجات املصدرين.

وبهذا االجراء سيتم حسب بقاح تذليل العقبات املتعلقة بالجانب اللوجستيكي في عملية التصديرو املتعلقة تحديدا 

 بشحن السلع التي طاملا اشتكى منها املتعاملون االقتصاديون .

ه عن االستراتيجية الوطنية للتصدير أبرز مدير التبادالت التجارية أن الوزارة الوصية وبعد أن الحظت وفي سياق حديث

بأن عديد الدول االفريقية تفرط رسوما جمركية مرتفعة تحضرحاليا إلبرام إتفاقات تجارية ومن ذلك إتفاقين تجاريين 

 على السلع الجزائرية .و الغابون سيسمحان بتخفيض الرسوم  تفاضليين مع موريتانيا 

يستهدف الدول اإلفريقية و سوق إفريقيا الغربية تحديدا ومن هذا  وذكرضيف القناة األولى أن التوجه الحالي للتصدير 

املنطلق فالتفكير قائم إلنجاز قواعد لوجستيكية لتسهيل عملية التصديرنحو هذه البلدان وإحياء التظاهرات 

نظام ،عالوة على تكييف ال دية الجنوبية كتظاهرة املوقار بتندوف شهرفيفري القادم االقتصادية في الواليات الحدو 

 التشريعي و التنظيمي املسير لتجارة املقايضة.

  

 

 على وزارة الصناعة ومصانع السيارات« أوبيام»قترحه 

 )املساء( لتطوير املناولة في قطاع امليكانيك« عقد الفروع»

ائر أصحاب مصانع تركيب السيارات بالجز  أمس، على« أوبيام»لصناعة السيارات وامليكانيك  االتحاد الوطني املنهي عرض

 تشمل فروع املناولة القادرة على إنتاج مكونات ومواد أولية تدخل في صناعة املتمثل في خارطة طريق« عقد الفروع»

ادم، إلى وزارة الصناعة في شهر جانفي الق السيارات، وذلك بغرض مناقشتها وإثرائها والخروج بتوصيات حولها قبل رفعها

 العقد من قبل هذه املصانع للشروع في تطبيقها، بعد املوافقة عليها من قبل حيث يرتقب أن يتم التوقيع على هذا

 .الوزارة، في خطوة جادة لتطوير املناولة محليا
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 ناعية بالرويبة بالجزائر في اختتامالشركة الوطنية للسيارات الص كما تمت تسميته بمقر « عقد الفروع»وتم عرض 

، «أوبيام»لصناعة السيارات وامليكانيك  الثانية للجلسات الجهوية لصناعة السيارات، التي نظمها االتحاد املنهي الطبعة

عنابة  والية، وثانيها ب«البالستيك واملطاط»بوالية سطيف، جمعت املتعاملين في فرع  بعد تنظيمه لقاءات جهوية، أولها

رع صبيحة أمس، بالعاصمة جمع املتعاملين في ف ، وثالثها«امليكانيك واملطالة وصناعة الزجاج»ع املتعاملين في فرع جم

               .«النسيج والجلود املكونات اإللكترونية، صناعة»

 ى هامش اللقاء ــ عل« املساء«املنهي لصناعة السيارات وامليكانيك في تصريح لـ وأكدت السيدة لطيفة تركي رئيسة االتحاد

انشغاالتهم والعراقيل التي تواجههم،  أن هذه اللقاءات سمحت بالتعرف على املتعاملين في الفروع املذكورة ومعرفة

 وللمكونات التي يمكنهم إنتاجها، وسيتم العمل على مرافقتهم من خالل وضع حيث تم تحديد قائمة لهؤالء املتعاملين

 .هاملصنعي السيارات بالجزائر للتعامل مع ع، سترفع للجهات الوصية للموافقة عليها وكذاخارطة طريق تشمل كل الفرو 

الدولي الذي سيقدم تصورا حول « روالند بارجي» وعرفت الجلسة االختتامية حضور ديوان االستشارة االستراتيجية

 يل»قطع الغيار الدوليين املتوسط وردود الفعل من تجربته حول انشغاالت منتجي  صناعة السيارات في الحوض

 .من أي بلد قبل القدوم إليه لالستثمار« اكيبمونتي

سيعمل على توفير املناخ  2017التحضير له منذ شهر ماي  الذي بدأ« عقد الفروع»وأشارت السيدة تركي إلى أن مشروع 

ما سيشجع  تواجده، ي تعرفمناوالتي يؤسس إلنشاء أقطاب نجاعة، متخصصة لكل فرع باملنطقة الت املالئم لخلق نسيج

 .ببالدنا مستقبال منتجي قطاع الغيار الدوليين على االستثمار 

نسبة االندماج ال يتأتى عن طريق توقيع اتفاقيات أو  وأوضحت محدثتنا أن ترقية املناولة في مجال السيارات ورفع

ينها وبين ب ركات املناولة والتقريبتسطير إستراتيجية عمل واضحة في امليدان، ومرافقة ش تنظيم معارض، بل يتطلب

خاللها إرادة قوية لدى أصحاب مصانع تركيب  مصنعي السيارات، مؤكدة أن اللقاءات التي نظمها االتحاد ملس من

ميات ك تتطلب التزام املناول بإنتاج -كما قالت  -جزائريين، غير أن هذه الشراكة  السيارات في التعامل مع مناولين

ة حتى ال يصطدم مصنع السيارات بمشكل ندر  لبيات، وفي اآلجال املحدودة وفقا للمقاييس املطلوبة،معتبرة وفقا للط

 .املنتوج وغياب الوفرة

امليكانيك، دعت السيدة تركي إلى ضرورة إشراكه في القرارات  وفي حديثها عن دور االتحاد كجمعية تضم خبراء في مجال

قة، املوافقة واملطاب مجال صناعة السيارات وضبطه، خاصة ما تعلق بمعاينة املنتوج ومنح شهادة املهمة التي تخص

 .باقتراحات لترقية القطاع مشيرة إلى أن االتحاد يمكنه املساهمة كجهة استشارية

سيج املناوالتي نتتطلب وقتا كافيا، بالنظر إلى ضعف ال وترى السيدة تركي بأن ترقية املناولة ملرافقة صناعة السيارات

باملائة من  40بلوغ نسبة  إمكانية  ـ حسبها ـ مرافقة املناولين وإعادة تأهيل نشاطهم، مستبعدة بالجزائر، مما يستدعي

سنوات من انطالقها، وفقما حدده دفتر الشروط الخاص  5مرور  االندماج املطلوبة، بمصانع تركيب السيارات بعد

ف يتطلب هذا الهد وضع الحالي الذي يتواجد عليه نشاط املناولة، حيث اعتبرت تحقيقبالنظر إلى ال بصناعة املركبات،

البد من القيام به، انطالقا من إعادة تأهيل املؤسسات  سنة، ألن الواقع بين أن هناك عمل كبير ومعقد 20أو  15نحو 

 .يتماش ى واحتياجات مصنعي السيارات املناولة وفقما

السيارات وامليكانيك سيشرع ابتداء من جانفي القادم  ب آخر، أن االتحاد املنهي لصناعةوأعلنت السيدة تركي من جان

يع النقاش لتوس بمشاركة مختصين وخبراء وفاعلين في مختلف فروع وتخصصات إنتاج السيارات في تنظيم ملتقيات

عن أملها في أن تعرف هذه  االعتماد عليها، معربة حول كيفية تطوير هذه الصناعة وتسطير إستراتيجية ناجعة يتم

لخاصة ا واستمرارية، حتى تتجسد أهدافها بشكل فعلي، حيث ذكرت بأن تغير مخططات العمل االستراتيجية ديمومة

    .بقطاع السيارات وتعاقب القرارات يضر بالقطاع وال يسمح بتطويره
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 لتحسين وضعيتهم االجتماعية واملهنية

 )املساء( صياد 3000تحقيق وطني للتكفل بـ

البحري، سيخص بالدراسة  مديرية الصيد البحري أمس، من والية وهران، تحقيقا وطنيا حول نشاط الصيد أطلقت

باملائة  20ميناء، وهو ما يمثل  36صياد ينشطون على مستوى  3000والتحليل للوضعية املهنية واالجتماعية ألكثر من 

االنشغاالت ومداخليهم  استجواب الصيادين إبراز أهم في مجال الصيد البحري، على أن يتم خالل من عدد املهنيين

 .بالنتائج االقتصادية لكل ميناء السنوية، باإلضافة إلى رفع البيانات املتعلقة

، «ملساءا«والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش لـ وحسب تصريح للمدير العام للصيد البحري بوزارة الفالحة

يد يتعلق بالص رؤية واضحة حول الظروف االجتماعية واالقتصادية ملهنيي الصيد، خاصة فيما فإن الدراسة ستحدد

مية القرارات الهامة لصالح مهنيي البحر في سبيل تطوير وتن التقليدي والحرفي، على أن تستعمل البيانات املجمعة التخاذ

 .القطاع

صياد، باإلضافة  500وشملت حوالي  2013التي أجريت سنة  وتأتي هذه الدراسة ـ يقول حموش ـ استكماال للدراسة األولى

في جمع  سابق ساهمت املتعلقة باملهنيين، خاصة وأن الدراسات العلمية التي تم إطالقها في وقت إلى تحيين املعطيات

لبحوث اوالتكاثر الجديدة، ليتم حاليا توجيه الدراسات و  كل املعطيات املتعلقة بمخزون منتوج السمك ومناطق الصيد

 واملهنية بهدف اقتراح قدرات املهنيين من خالل التعرف على ظروف عملهم ومشاكلهم االجتماعية العلمية للرفع من

 .حلول ناجعة للتكفل بها وتطوير نشاط القطاع

بالتنسيق مع خبراء االتحاد األوروبي بغرض  محققا 120أما فيما يخص التحقيق الوطني، فكشف حموش عن تدريب 

ات مع واملباحث املهنيين، وهي األسئلة التي تم اعتمادها بعد ثالثة أشهر من املناقشات موعة من األسئلة علىطرح مج

الصيادين للتأكد من أنها ستلبي أهداف التحقيق. وقد تم  ، وتمت تجربتها على مجموعة من«2ديفيكو»خبراء برنامج 

ية واملهنية، االجتماع املهنيين بإطالق تحقيق يخص ظروفهم وضع ملصقات عبر كل املوانئ إلعالم تحسبا لهذا التحقيق،

 .تساؤالت املحققين على أن تسلم شهادة مشارك لكل صياد يقبل اإلجابة على

حموش إلى أنه سيسمح بوضع مؤشرات اجتماعية واقتصادية وتقنية بالنسبة  وعن األهداف املنتظرة من التحقيق، أشار 

دد للصيادين لتحديد الع الصيد البحري، خاصة ما تعلق بالصيد الحرفي، مع التعرف على الكفاءات املهنية لنشاط

معاهد التابعة ملديرية الصيد البحري، باإلضافة إلى تحديد  الحقيقي ممن استفادوا من تكوينات خاصة عبر مختلف

ق والسعر التسوي مع تسليط الضوء على سلسلة ملداخيل الصيادين وتكاليف نشاط الصيد البحري، القيمة الحقيقية

  .الحقيقي عند بيع املنتوج مباشرة بعد إنزاله من قوارب الصيد

على حفل تسليم قرارات استغالل الشباك الكيسية  على صعيد آخر، أشرف املدير العام للصيد أمس، بوالية وهران،

 صيادا، مع املشاركة في حفل 32السردين(، لصالح  األسماك الصغيرة الحجم )مثل الصغيرة، والتي تستعمل في صيد

ات، الجزائرية للصيد البحري وتربية املائي والغرفة« محمد بن أحمد»توقيع اتفاقية تعاون بين مركز االتفاقيات لوهران 

 .2019فمبر نو  9إلى  6للصالون الدولي للصيد البحري وتربية املائيات املزمع إقامتها من  تحسبا لتنظيم الطبعة الثامنة

دولة،  22عارضا قدموا من  150مشاركة أكثر من  تجدر اإلشارة، إلى أن الطبعة السابعة من هذا الصالون شهدت

ألزرق، على غرار ا فتح املجال ملشاركة املتعاملين االقتصاديين املهتمين بمجال اإلقتصاد وسيتم بالنسبة للطبعة املقبلة

 .والالسلكية، البيئة والطاقة املتجددة تصاالت السلكيةالنقل البحري، السياحة البحرية، اال

 
 )واج(خارطة طريق إلعداد املحاور الكبرى لإلستراتيجية الوطنية للتصدير 
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تكون سنة ترقية الصادرات خارج سوف  2019اكد وزير التجارة، السعيد جالب، يوم الثالثاء بالجزائر إن سنة 

 املحروقات الى جانب العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من إعداد املحاور الكبرى لإلستراتيجية الوطنية للتصدير.

وقال السيد جالب، في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة اللقاء الوطني املتعلق بإنجاح عمليات التصدير، انه من خالل 

تم استقاؤها عبر التظاهرات التجارية التي قام بها قطاع التجارة في العديد من الدول من اجل التعريف االنطباعات التي 

باملستوى الذي توصلت إليه املنتجات الجزائرية سواء الزراعية الغذائية او التحويلية او االلكترونية و الكهرومنزلية 

ات خارج املحروقات و سيكون هذا املوضوع عنوانا بارزا سوف تكون سنة ترقية الصادر  2019فانه على يقين ان سنة 

 و محوريا للنقاش االقتصادي و ترجمة فعلية للتنسيق و التعاون القطاعي مع مختلف الشركاء.

وفي ذات السياق، أضاف الوزير ان البعثات االقتصادية في مختلف السفارات الجزائرية بالخارج ستكون سندا قويا 

لصادرات وولوج العديد من األسواق الخارجية و املستمدة من االستراتيجية املعتمدة على التنويع لتحقيق مسعى ترقية ا

املثمر للشركاء االقتصاديين على الصعيد العالمي و االفريقي مع انشاء منطقة التبادل الحر التي تمت املصادقة عليها في 

 دا(.خالل قمة رؤساء االتحاد االفريقي بكيغالي )روان 2018مارس 

 لتطوير الصادرات  وبهذا الشأن، ابرز السيد جالب اهمية استغالل النمو االقتصادي الذي تعرفه القارة اإلفريقية

 الجزائرية خارج املحروقات.

بغية تمركز الجزائر و جعلها بوابة افريقيا  2020/  2019وفي هذا االطار، كشف الوزير عن تسطير برنامج ثري بعنوان 

 مية االقتصادية و التجارية مع مختلف التكتالت االقليمية و الدولية.للشراكة و التن

معرضا ملواكبة فتح  25معرضا دوليا سيكون الفريقيا الحيز االوفر بحوالي  53وسيشمل البرنامج املذكور املشاركة في 

 املعابر الحدودية مع موريتانيا و النيجر و مالي و كذا تنمية املناطق الحدودية.

خرى، قال الوزير انه سيتم خالل لقاء اليوم العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من اعداد املحاور الكبرى من جهة ا

 لالستراتيجية الوطنية للتصدير مشيرا الى انه تم الشروع في بناء اسسها.

الحكومة  كما اكد على وجود ارادة سياسية و دعم مستمر من طرف رئيس الجمهورية لهذا املسعى الى جانب اهتمام

 بترقية الصادرات خارج املحروقات.

واشار السيد جالب الى الخطوات التي خطتها الجزائر خالل العشريتين االخيرتين في شتى امليادين الى جانب تكثيف 

حركتها حيث تجعل من الديناميكية االقتصادية قاطرة حقيقية للمساهمة في الحركة التنموية على املستوى الوطني و 

 و الدولي.الجهوي 

وحسب السيد جالب فان التوجه نحو االسواق الخارجية ما هو اال منحى طبيعي و منطقي من اجل احتالل الجزائر 

 املكانة التي تستحق فعال في االسواق الخارجية كقطب اقتصادي فعال و حيوي على الصعيد الجهوي.

 تشخيص العراقيل ورسم معالم استراتيجية لترقية الصادرات 

بر الوزير هذا اللقاء كمحطة هامة تأتي الستكمال سلسلة التشاور التي تمت بين الفاعلين االقتصاديين البراز واعت 

التحديات و تشخيص العراقيل التي "ال زالت عقبة في مسار ترقية التصدير الى جانب رسم املعالم االولى الستراتيجية 

تم الشروع في تحضيرها مع بعض املؤسسات الدولية و التي  حقيقية لترقية الصادرات خارج املحروقات "مذكرا انه

 واضحة تعتمد على قطاعات استراتيجية ذات اولوية.  تتمحور حول رؤية

ولدى تطرقه ملختلف املعارض الخارجية التي شاركت فيها املؤسسات العمومية و الخاصة ، قال السيد جالب ان هذه 

 ات جودة و مستوى عالي من التنافسية.املشاركة ابرزت ان املنتجات الجزائرية ذ
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واشار في هذا الصدد الى ان اعادة هيكلة لجنة تنظيم املعارض و تثمين املشاركة الجزائرية في املعارض الدولية ابتداء 

 839الى  2017مؤسسة في  374سمحت بتسجيل ارتفاع في عدد املؤسسات املشاركة الذي انتقل من  2018من يوليو 

 باملئة . 124، أي بمعدل نمو يفوق  2018مؤسسة في 

 باملئة. 28باملئة و اخيرا اوروبا ب  29باملئة متبوعة بأفريقيا ب  34وقد تمحور اهتمام الجزائر باملنطقة العربية بنسبة 

ة يكما افاد الوزير ان هذه املشاركات افرزت التوقيع على العديد من االتفاقيات منها اتفاقيات تصدير املنتجات الجزائر 

اتفاقية مع موريتانيا و اتفاقية واحدة مع  25اتفاقيات مع بلجيكا و اكثر من  4اتفاقيات مع الواليات املتحدة و  9و هي 

 اتفاقيات مع القاهرة. 5اتفاقية مع الغابون و  12الدوحة و 

 لى اليوم.هذا الى جانب مفاوضات بين املتعاملين االقتصاديين الجزائريين و االجانب ال تزال مفتوحة ا

باملقابل ، اشار الوزير الى تسجيل جملة من االنشغاالت و الصعوبات التي تبديها بعض املؤسسات العاملة في التصدير 

 مؤكدا على البحث عن السبل الكفيلة بتذليلها.

ملصنع اوفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير بان" نجاح عمليات التصدير ال تحدد فقط بسعر ادنى للمنتوج عند خروجه من 

او من الوحدات االنتاجية الفالحية و انما تحدد و بشكل متفاوت بسعر النقل و ايصال املنتوج الى االسواق الخارجية و 

كذا تكاليف كيفية جذب الزبون مع اخذ بعين االعتبار عالقة السعر بالنوعية مما يستدعي ان يدرس الجانب اللوجستي 

 خاصة النقل و وسائل االتصال".

د على ان "االدوات االساسية ملرافقة عملية التصدير يجب ان تسخر لحل جميع املسائل املطروحة داخل الحدود كما اك

و عند هذه االخيرة و خارجها سواء ما تعلق باملراحل الخصوصية لسلسلة القيمة لدفع التنافسية او ما تعلق بنجاعة 

 دمات".قطاعات محددة في مجال اإلنتاج الفالحي و الصناعي و الخ

واكد ايضا ذات املسؤول على ضرورة مواكبة املؤسسة االقتصادية تطور السوق الدولية والتأقلم معها حتى يتسنى 

 للهيئات الوطنية املكلفة بدعم التجارة الخارجية و ترقية الصادرات لعب الدور املنوط بها كواجهة مع االسواق الخارجية.

 

 جمع سوناطراك و تحدياته املستقبلية )واج(يوم الطاقة: مشاركون يبرزون مقاومة م

 

بالجزائر العاصمة, مقاومة مجمع سوناطراك طيلة   املنعقد اليوم الثالثاء للطاقة, 23أبرز املشاركون في أشغال اليوم ال

 من الوجود و التحديات املستقبلية. سنة 55

 18العلم( لكن نظم هذه السنة في  سنة )يومأبريل من كل  16و أبرز املشاركون, خالل يوم الطاقة الذي ينظم في ال

سوناطراك, املكتسبات و طموحات هذه الشركة الوطنية التي  لتأسيس 55ديسمبر الجاري ليتصادف مع الذكرى ال

اك في سوناطر  في هذا الصدد ركز وزير الطاقة, مصطفى قيطوني على الدور االستراتيجي ملجمع ديسمبر 31تأسست في 

 ة للبالد و ضمان أمنها الطاقوي.التنمية االقتصادي

تي ان "سوناطراك لطاملا كانت القاطرة ال و اشار السيد قيطوني في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس ديوانه, زبير جوابري إلى

 تقود االقتصاد الوطني".

وم مختلف الذي استطاع أن يقا و بغية اظهار أهمية هذه املؤسسة الوطنية, تطرق الوزير إلى ميزات هذا املجمع

 موظف. 200.000الداخل و الخارج و توظف حوالي  فرع في 100الصدمات, مذكرا أنها تضم أكثر من 

األخيرة عبر التصدير فقد  أما بخصوص متوسط رقم األعمال السنوي الذي حققته سوناطراك خالل خمس سنوات

در متوسط 43.2بلغ 
ُ
  مليار دينار في الفترة نفسها. 4.560للمجمع ب  رقم األعمال السنوي  مليار دوالر في السنة, في حين ق
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 سوناطراك: التوقيع على عقد مساهمات إلنجاز مركب للبتروكيمياء في تركيا    اقرا أيضا:

مليار دينار خالل  2.550في حدود  العمومية فقد استقرتأما فيما يتعلق بالجباية البترولية التي تصب في الخزينة 

 ماليير دوالر سنويا. 10استثمارات سوناطراك املقدرة ب  السنوات الخمس األخيرة عالوة على حجم

 82كلم من القنوات و انجاز  20.000 و في معرض حديثه عن املشاريع املنجزة من طرف املجمع, ذكر الوزير بوضع حوالي

 قنوات نقل للخارج نحو ايطاليا و اسبانيا عبر املغرب. 3إضافة إلى  خزان نفط 127آلة و  372زة بمحطة ضخ مجه

و أن عقارها الصناعي هو "مكسب" و  و اعتبر الوزير أن هذه األرقام تجعل من سوناطراك "الشركة األولى في الجزائر"

 "فخر" للوطن.

الغاز الصخري و استغالل  ( تطرق الوزير إلى2030-2020و عن طموحات مجمع سوناطراك على املدى املتوسط )

 سيما الطاقة الشمسية. املحروقات في عرض البحر و ترقية الطاقات املتجددة ال

 واالجتماعية للبالد سيما في توفير مناصب وركز السيد قيطوني كذلك على اسهام سوناطراك في التنمية االقتصادية

         الشغل.

  الهام لسوناطراك في تنمية البالد. يرة البيئة والطاقات املتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي الدور من جهتها, أبرزت وز 

   فخرا للجزائر". وأشارت إلى أن "سوناطراك قد أصبحت اليوم مؤسسة ذات سمعة عاملية وتبقى دائما

التحديات العديدة التي  رفع واستطردت تقول "إنه من الضروري للمجمع اليوم أن يرسم صورة ملستقبله من أجل

   يواجهها بهدف ضمان ازدهار البالد".

لعملية االنتقال الطاقوي نحو نموذج  ويجب على الجزائر التي تحوز ,حسب الوزيرة, على موارد طاقوية هامة التحضير

   طاقوي يقوم على الطاقات املتجددة.

ة االستجابة للطلب الوطني في مجال الطاق ارية من أجلوذكرت في هذا الصدد باالستراتيجية التي سطرتها دائرتها الوز 

   والتموضع في األسواق الدولية.

االستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير  كما لم تفوت الوزيرة الفرصة للتأكيد على ضرورة التكوين من أجل انجاح

  الطاقات املتجددة.

والضرورية لوضع االستراتيجية الوطنية  ملرحلة الرئيسيةوأكدت الوزيرة أنه "وعالوة على وضع اطار تنظيمي وهي ا

    الرئيس من دون شك في تكوين املورد البشري". للطاقات املتجددة, يتمثل العامل األخر

 الطاقات املتجددة, على غرار الشركات من جهته, أكد البروفيسور شمس الدين شيتور على وجوب استثمار سوناطراك في

  وتوتال وايكسون واكينور. ثل بريتش بتروليومالبترولية الكبرى م

يعي( سعرة حرارية )بترول وغاز طب ولذلك, يقترح البروفيسور وضع استراتيجية تتمثل, في كل مرة ممكنة, "في بيع كل

   املتجددة". مقابل تنصيب كل كيلوواط من الكهرباء من الطاقة

شيتور  الذين يؤطرهم البروفيسور  لوطنية متعددة التقنياتمن جهتهم, عرض طلبة ومهندسين مستقبليين من املدرسة ا

  في مجال الطاقة.  نظرتهم املستقبلية فيما يتعلق بمستقبل البالد

يضا الطاقات الخضراء, ومنه ضرورة التوجه أ ويعتبر الطلبة أن فترة البترول تميل إلى التراجع في العالم الذي يتجه نحو

      نحو الطاقات املتجددة. 

 والتقنيين من أجل التكفل بالتنمية ا شددوا على ضرورة تركيز الجزائر على الذكاء والتكوين النوعي للمهندسينكم

 املستدامة.

 

 

http://www.aps.dz/ar/economie/63306-2018-11-30-10-31-19
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 )واج(نحو إعداد بطاقية لإلمكانات الفالحية املوجهة للتصدير 

 بطاقية لإلمكانات الفالحيةتم اتخاذ العديد من االجراءات لترقية شعبة الفالحة و الصناعة الغذائية من بينها اعداد 

 املوجهة للتصدير، حسب مسؤول سامي بوزارة الفالحة .

و في هذا اإلطار، أوضح االمين العام لوزارة الفالحة شريف عوماري امس الثالثاء بالجزائر العاصمة خالل لقاء خصص 

صوصا أن "االجراءات املتخذة تتعلق خ في اطار امللتقى الوطني لترقية الصادرات  لتصدير املنتوجات الفالحية والغذائية

بإعداد الوزارة لبطاقية املنتوجات الفالحية و االمكانيات الجاهزة للتصدير ومخطط املنتوجات الفالحية حسب كل 

 منطقة اضافة إلى ترقية املنتوجات الطبيعية واملصنعة تقليديا".

 الستثمار الفالحي و الصناعة الغذائية املوجهة للتصدير و أضاف ذات املسؤول إلى ان االمر يتعلق ايضا بتشجيع مشاريع ا

 ال سيما املنصات اللوجستية و كذا حث املصدرين لهذه املنتوجات على التنظيم اكثر.

و تطرق السيد عوماري إلى اعادة انشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات من اجل إدراج بنود جديدة متعلقة بالتمويل 

يف النقل البري للمنتوجات املصدرة ال سيما املوجهة نحو البلدان املجاورة و البلدان االفريقية على غرار التكفل بمصار 

 االخرى.

و تحدد نسبة التدعيم استنادا الى الدراسة التقنية لتكاليف النقل حسب توصيات امللتقى بخصوص تصدير املنتوجات 

 الفالحية.

إلى  %25يم املتعلقة بتعويض النقل الدولي للمنتوجات الغذائية من و أوص ى املشاركون خالل امللتقى برفع نسبة التدع

 بالنسبة للمنتوجات الفالحية. %50و كذا نسبة  50%

أما على الصعيد املؤسساتي، أضاف السيد عوماري، فإن وزارة الفالحة، أبرمت خالل شهر نوفمبر املنصرم اتفاقيات 

لجزائرية للشحن( بغية تسهيل اجراءات تعويض تكاليف النقل مع متعاملي النقل )لوجيترانس والخطوط الجوية ا

 الدولي.

كما ذكر بإعداد كتيب موجه ملصدري املنتوجات الفالحية، يوضح مسار عملية التصدير ما قبل االنتاج وما بعده، وكذا 

   الخارجية.الوثائق االدارية املطلوبة في هذا الشأن من قبل كل الهيئات املعنية بمراقبة عمليات التجارة 

هذا وأعلن السيد عوماري أيضا عن اعداد جهاز يحكم عملية منح صفة املصدر املعتمد ملصدري املنتوجات الفالحية 

   والغذائية.

وأكد أن هذه اآللية التنظيمية اقترحت وفق قاعدة األحكام التي تتكفل بها املديرية العامة للجمارك في إطار نظام 

تمد، "وأنه ثمة مشروع جاري يخص منصة للشباك الوحيد بالتعاون مع املديرية العامة املتعامل االقتصادي املع

  للجمارك".

وفيما يتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مخابر التصديق واالعتماد وتحليل املنتوجات الفالحية، أشار ذات 

ت التصديق ملخابر املركز الجزائري ملراقبة املسؤول إلى تطبيق خارطة طريق من قبل وزارة الفالحة بهدف تعزيز قدرا

النوعية والرزم واملخبر الوطني للتجارب مع إدماج املخابر األخرى الخاصة والعمومية مع الهيئة الوطنية لالعتماد 

   )الجيراك).

رج، أشار اأما فيما يخص تعزيز مرافقة املتعاملين االقتصاديين املشاركين في املعارض والصالونات املتخصصة في الخ

ممثل وزارة الفالحة إلى تنصيب الوزارة في أكتوبر املاض ي للجنة متعددة القطاعات تتكلف بإعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج 

 الرسمي للتظاهرات االقتصادية.

من أجل مشاركة الجزائر في التظاهرات االقتصادية بالخارج من  2020-2019وقد تبنت هذه اللجنة برنامجا للفترة 

 ل اعطاء األولوية للصالونات املتخصصة، وهو ما سيسمح للمشاركين واملنظمين برؤية أفضل حسب السيد عماري.خال
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 :"املديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سميرة جايدر لـ"الشروق

  ”أونساج”رزنامة جديدة لتسديد ديون مشاريع الشباب لدى

 

 الديون وإعادة الجدولةبنوك عمومية لتسديد  5االتفاق مع 

كشفت املديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سميرة جايدر عن منح فرصة للشباب املقاول أصحاب 

بنوك  5املؤسسات املصغرة في جهاز الوكالة، حيث سيستفيدون من رزنامة جديدة لتسديد ديونهم املستحقة لدى 

 .الجدولة، وجاء هذا التمديد بعد عدة طلبات قدمها هؤالء الشبابعمومية مع مسح غرامات التأخير وإعادة 

وتقدم بطلب تمديد تسديد ديونه سيخضع ” أونساج“كل شاب استفاد من مشروع وكالة “، إن ”الشروق”وقالت جايدر لـ

ول حأن كل شاب لديه فكرة ستت“، وقالت ”ملفه للمتابعة الدقيقة وإن توفرت جميع الشروط سيقبل الطلب مباشرة

يمكن للذين تمكنوا من تصفية الديون لدى البنوك أن يستفيدوا من رزنامة جديدة لتسديد ديونهم ”، و”إلى مشروع

  ، على حد تعبير ـ املتحدثةـ”قصد ضمان دوام نشاطاتهم

 ونفت املتحدثة، أن تكون البنوك قد علقت تمويل مشاريع أونساج، حسب ما يتداوله البعض مؤكدة أن هذه الوكالة

تدعم أي شاب يريد االستثمار في أي نشاط تكون قد صادقت عليه لجنة املتابعة والتمويل التابعة للوكالة، مبرزة أن 

شروع، لنا اإلمكانيات للتمويل واملرافقة، شرط أن يكون للم“األزمة املالية لم تؤثر على الوكالة وال على استراتيجيتها، قائلة 

 .”ويوفر إضافة لالقتصاد الجزائري عالقة بمتطلبات املستوى املحلي 

وأوضحت، أن كل مشروع يتحصل على موافقة اللجنة يتحصل على التمويل البنكي، وفي مدة ال تتعدى شهرين يتحصل 

الشاب املستثمر على رد البنك، مؤكدة أن الوكالة حددت شروطا ليتمكن الشاب من الحصول على قرض أهمها أن 

 .ن منهي، بمعنى أن املعني لديه شهادةيكون خريج جامعة أو معهد تكوي

إلى اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة ملرافقة بعض املقاولين الشباب الذين ” أونساج“باملقابل، أشارت املديرة العامة لوكالة 

 ، والتي تتمثل في إعادة جدولة آجال تسديد القروض املمنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء”صعوبات“يواجهون 

 .غرامات التأخير، مبرزة أن االستفادة من هذا اإلجراء ال يعني مسح الديون 

أن الشباب الذين فشلوا في تجسيد مشاريعهم وواجهتهم صعوبات عليهم التوجه إلى الوكالة ” أونساج“وأكدت مديرة 

عودتها إلى  من أجل الحصول على مساعدة، حيث أن هذه األخيرة تعطي دفعا جديدا للمؤسسات الفاشلة لتضمن

بإمكانها  2011النشاط بعد إعادة جدولة لها من طرف البنك، فالقرار األخير ينص على أن كل املؤسسات املمولة قبل 

الحصول على إعادة جدولة، مؤكدة أنه من الشروط التي وضعتها الوكالة مؤخرا للشباب، التكوين، وهي التي تتكفل به 

 .دولي للعمل بالجزائر، وذلك بإعطائهم دروس في مجال التسييرمجانا عن طريق مكونيها في املكتب ال

 وزارة الصحة تحضر لقانون جديد يمنع العشابين من تسويقها

 أغلب املكمالت التي يستهلكها الجزائريون تتعلق بالقلق واألرق والخصوبة )الشروق أونالين(

 ية في املدة األخيرة باعتراف كثير من الصيادلة هروبا منازداد إقبال املواطنين الجزائريين على استهالك املكمالت الغذائ

اآلثار الجانبية لألدوية ومضاعفاتها على الصحة، السيما ما تعلق ببعض املشاكل الّصحية الخفيفة التي يخش ى أصحابها 

ا الجزائريون عنه الوقوع رهينة لألدوية، وتعبر مشاكل األرق والقلق والسمنة وتساقط الشعر من أكثر العقارات التي يبحث

 ..عند الصيادلة

وفي هذا اإلطار، أوضح راحم شفيق، نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص أن أغلبية الزبائن باتوا يشترطون مكمالت 

غذائية لعالج األرق وقلة النوم وكذا القلق بدل األدوية، ناهيك عن مشاكل الخصوبة وتساقط الشعر تليهم منتجات 
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السمنة املفرطة، كما ان توجيهات الصيدلي ونصحه لزبائنه يصب عادة في هذا االطار نظرا لكونها التنحيف للتخلص من 

 .منتجات طبيعية تجنب مستهلكها اآلثار الجانبية لألدوية

وأوضح راحم أّن هذا النوع من املكّمالت الغذائية معروف املصدر واملسار ويمكن اقتفاء أثره في حال أي مشكل عكس 

 .نا وهناك في محالت العشابين، كما أن التصنيع من قبل مؤسسات عريقة رائدة يعزز الثقة في املنتجما يرّوج ه

باملائة ومن اهم  80وكشف املتحدث عن تكوين لجنة على مستوى وزارة الصحة تقدمت في أشغالها بنسبة تناهز 

نيا فقط لتوضيح مسار املنتج ورفع الضمانات، ألفا وط 11مقترحاتها اقتصار توزيع املكمالت الغذائية على الصيدليات الـ

باإلضافة إلى تصنيع املكمالت من قبل مؤسسات ذات خبرة، خاصة مؤسسات الدواء التي تحترم املقاييس العاملية 

 .الصارمة

 افي الجزائر إلى نفس املجاالت وهو ما دفعها، وفق تصريحات مديره” آركوفارما“وتوّصلت دراسة السوق التي قامت بها 

منتجا في البداية وفق احتياجات السوق الجزائرية املحددة في املرحلة  14الجهوي جون قيوم لوبو إلى تسويق حوالي 

 .األولى في مجال القلق واألرق واالسترخاء والتنحيف

شاء نقيوم اعتبر السوق الجزائرية للمكمالت الغذائية سوقا واعدة جدا ورئيسية وهو ما جعلهم يفكرون في إمكانية إ

الرائدة ” ارماآلركوف“مصنع لإلنتاج املحلي في الجزائر مستقبال حال تحقيق النجاح املأمول به، سيكون الثاني ملؤسسة 

فرنسيا وأوروبيا في مجال املكمالت الغذائية والتي تحوز مصنع إنتاج وحيد بمدينة نيس الفرنسة يسجل تواجده عبر 

 .دولة في العالم 50

 

 سبورت باك 3ين و أبرل 3و أ 2تتضمن كو

 )الشروق اونالين( ”أودي جزائرية“ألف سيارة.. وهذا جديد  50سوفاك ينتج 

ألف سيارة منذ دخوله السوق الجزائرية وحيازته على رخصة تركيب السيارات  50عن إنتاج ” سوفاك“أعلن مجمع 

سبورت  3برلين و أ 3و أ 2ي كو أصناف وه 3، في حين كشف عن الشروع رسميا في إنتاج مركبات أودي عبر 2017سنة 

 .باك

ألف على مستوى املصنع، املتواجد مقره بوالية غليزان، وهو  50واحتفل مجمع سوفاك، األربعاء، بإنتاج السيارة الـ

، حيث نجح املصنع في وقت قصير في 2017الحدث الذي وصفه باملهم لوحدة اإلنتاج، التي تم وضع لبنتها األولى سنة 

تموين سوق السيارات باملركبات التي تستجيب لجميع املعايير املطلوبة وتلبي حاجيات مختلف الشرائح رفع التحدي، و 

االجتماعية، حسب نوعية ومعايير املصّنع العالمي فولكسفاغن، مع العلم أن مصنع سوفاك تحصل الشهر املاض ي على 

 .”2015ـ  2001إيزو “معيار الجودة 

عامل، وهو رقم يتماش ى مع طموحات املجمع الذي  1800عنه، يوظف سوفاك نسخة ” الشروق“وحسب بيان تلقت 

” أودي“، ويتطابق هذا الطموح مع شروع سوفاك في إنتاج مركبات 2021ألف سيارة بحلول سنة  100يسعى إلنتاج 

 .إضافة إلى فولكسفاغن وفولكسفاغن نفعية وسيات وسكودا

امة لزبائن هذه العالمة، وعشاق التشكيلة العالية للسيارات، الذين في الجزائر خطوة ه” أودي“ويعتبر إنتاج سيارة 

أصناف من هذه املركبات وهي  3سنوات في السوق الوطنية، حيث يتم إنتاج  3واجهوا قرار وقف استيراد املركبات منذ 

 .سبورت باك 3برلين وأ 3وأ 2كو 

بالجزائر،  2017سوفاك منذ تدشين املصنع سنة  وتضاف السيارات الجديدة إلى موديالت السيارات املصنعة من طرف

 .ويتعلق األمر بغولف وبولو وتيغوان وباسات وكادي وسكودا أوكتافيا، رابيد وفابيا وسيات إيبيزا، ليون أرونا وأتيكا
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 Digital Business Daysضمن الطبعة الثالثة لـ

 )الشروق اونالين( 2019البيانات موضوع لقاءات األعمال حول الرقمنة بالجزائر في مارس 

، عن Sense Conseilاملتخصصة في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، التي تصدر عن شركة N’TIC أعلنت املجلة املجانية

بالجزائر  2019مارس  12في  Digital Business Days (DBD) تنظيم الطبعة الثالثة من لقاءات األعمال حول الرقمنة

 .اللقاء، للبيانات ومعالجتها وتقييمها العاصمة، حيث سيتم تخصيص هذا

وأفاد بيان للمجلة أن الحدث وهو أكبر حدث مخصص لحلول تكنولوجيا املعلومات واالقتصاد الرقمي في الجزائر، 

سيجمع الفاعلين الجزائريين املختصين في االقتصاد الرقمي ” املؤسسة في عصر البيانات: فرص وتحديات“ :تحت موضوع

ار في مجال تكنولوجيا املعلومات والبيانات الرقمية، من الشركات واملؤسسات العمومية، ومجموعة من وكذا صناع القر 

 .الخبراء املعترف بهم دولًيا الذين سيكشفون عن أحدث االتجاهات في نماذج األعمال املتعلقة بتقييم وحفظ البيانات

يانات الذهب األسود في الرقمنة، وقاعدة ظهور وأضاف البيان أن اختيار املوضوع لم يكن صدفة، حيث تعتبر الب

عمالقة الويب )غوغل، األمازون، فيسبوك، آبل( كما أصبحت إدارة البيانات إستراتيجية تعمل بها الشركات في العصر 

 .الرقمي

نظم الطبعة الثالثة من
ُ
 ائريةبرنامجا غنيا باملحاضرات، من أجل الرد على األسئلة التي تشغل الشركات الجز  DBD وت

باستمرار، حول التحديات املتعلقة بهذا االقتصاد الجديد، حيث سيتداول الخبراء ورؤساء الشركات الكبرى على 

للتطرق إلى مواضيع هادفة منها: اتجاهات اقتصاد البيانات، عملية جمع وانسجام البيانات في إطار   DBD  منصة

بتحليل البيانات وحماية البيانات الشخصية. ناهيك عن تخصيص القوانين املعمول بها، التحديات الرئيسية املتعلقة 

نقاش حول تجربة الشركات الجزائرية التي استثمرت في استخدام البيانات. كما نجد في البرنامج أيضا، ورشات عمل 

 .للخبراء، اجتماعات ثنائية ووجبات غذاء عمل

مختص في مجال تكنولوجيا املعلومات والرقمنة،  500مشارك، بما في ذلك  700وستجمع هذه الطبعة ما ال يقل عن 

 .كما سيتم إعداد مساحة عرض مخصصة ملزودي حلول تكنولوجيا املعلومات

أكبر موعد للمختصين في مجال تكنولوجيا املعلومات والبيانات الرقمية في الجزائر،  Digital Business Days أصبح اليوم

مشارك بما في  500لتي كانت مخصصة للتحول الرقمي للشركات، أكثر من ، ا2018حيث جمعت طبعته الثانية في عام 

من مزودي حلول تكنولوجيا  17من املختصين في مجال تكنولوجيا املعلومات والرقمنة، باإلضافة إلى  350ذلك 

 .B2B مقابلة عمل ثنائية 400املعلومات الذين قاموا بعرض منتجاتهم، كما تم تنظيم 

 

 

 أونالين( )النهار والسورية األكثر تواجدا بين األجانب في الجزائر الشركات الفرنسية

كشف املركز الوطني للسجل التجاري، أن عدد املتعاملين االقتصاديين األجانب املسجلين في السجل التجاري، بلغ 

 .2018حتى نهاية سبتمبر  13.880  عددهم

 .كأشخاص طبيعيين متعامل يمارسون نشاطهم 2.500، و”مؤسسات“شخصا معنويا  11.380من   ويتشكلون 

شركة، تليها  2.116وفيما يتعلق باألشخاص املعنويين األجانب، فإن الجنسيات األكثر إنتشارا هي الجنسية الفرنسية بـ 

 .شركة 1.265بـ   سوريا

 .وحدة 828، والتونسية بـ 1.007مؤسسة، ثم الصينية بـ  1.140في حين التركية حلت ثالثا بـ 

 .جنسية 94جميع الشركات األجنبية املسجلة بـ ويقدر عدد جنسيات مديري 

 وحدة 2.257وحدة، والتصدير بـ  4.769وحدة، الخدمات بـ 4.798بـ   هذه الشركات تعمل في قطاع إنتاج السلع
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 .1.025، و التوزيع بالجملة بـ1.102في حين التوزيع إلى التجزئة قدر بـ 

 .شركة، وفق املصدر 141في مجال الحرف بـوحدة، واملؤسسات الناشطة  213أما التصدير قدر بـ 

 745وبالنسبة للمتعاملين األجانب الذين يمارسون في وضع األشخاص الطبيعيين، نجد السوريين األكثر إنتشارا بـ 

 649متعامل، يليهم التونسيين بـ 

 .، يضيف املصدر183، والفلسطينيين بـ 193عامال، ثم املصريين بـ  386فيما إحتل املغاربة الصف الثالث بـ 

 .  جنسية 38وبالنسبة لعدد جنسيات املتعاملين اإلقتصاديين الذين ينشطون في وضع األشخاص الطبيعيين فقد بلغت 

في مجال إنتاج  189في الخدمات،  262في مجال التوزيع بالتجزئة،   متعامل ينشط 2.018  وبحسب النشاط، هناك

 السلع،

 .في مجال إنتاج الحرف 2في مجال التصدير، و  5عامال،  69توزيع بالجملة في حين بلغ عدد العمال في مجال ال

أكبر عدد من املتعاملين اإلقتصاديين األجانب وهي الجزائر العاصمة بـ   واليات أولى تضم 5وحسب املناطق، توجد 

 .متعامل 7.321

 متعامل 420بـ   أخيرا عنابةمتعامل و  426متعامل، قسنطينة بـ  711متعامل، البليدة بـ  1.264ووهران بـ 

 
 

 بنوك /مالية/تأمينات 
 :"املدير العام األسبق لسوناطراك عبد املجيد عطار لـ"الشروق

 دوالرا والعجز سيتواصل بمزيد من طبع الدينار  60سعر النفط سيستقر عند 

 

دوالرا للبرميل  60ستقر حول يرى الرئيس املدير العام األسبق لشركة سوناطراك عبد املجيد عطار أن أسعار النفط ست

في ظل إنتاج إضافي في السوق، مشيرا إلى أن عجز امليزانية سيستمر وسيستمر معه اللجوء إلى طبع الدينار، خصوصا 

وزيادة الطلب على النفط الذي ينجر عنه ارتفاع في  2019في ظل عدم وجود مؤشرات بتعافي االقتصاد العالمي في 

 .األسعار

تفسيركم أو ما هي قراءتكم للتراجع السريع ألسعار النفط، التي جاءت عكس التوقعات بعد اتفاق  ما هو ”: الشروق“

 التخفيض في فيينا بين منظمة أوبك واملنتجين من خارجها )أوبك+(؟

عبد املجيد عطار: من الواضح أن هناك إنتاجا إضافيا من النفط في السوق، ألن قرار التخفيض ملنظمة أوبك لم 

 .د حيز التطبيقيدخل بع

من املؤكد أيضا أن اململكة العربية السعودية ليست بصدد احترام التزاماتها بخصوص الضغوط األمريكية عليها، وهناك 

عامل آخر سلبي بالنسبة للسوق وهو مرتبط بالوضعية االقتصادية العاملية التي تتميز بركود اقتصادي مس الصين 

 .لعالمي على النفطكذلك، ما انجر عنه تراع في الطلب ا

دوالرا في  50هل الوضعية الحالية للسوق تهدد حسابات الحكومة الجزائرية التي بنت ميزانية على سعر مرجعي بـ

 ؟2019سنة 

من الصعب حاليا تقديم توقعات بخصوص أسعار برميل النفط، لكن هناك شيئا يبدو وكأنه مؤكد: سعر البرميل 

 .2019وهذا في أحسن الحاالت في  دوالرا في املتوسط 60سيستقر حول 

 .وأشير هنا إلى أن هذا األمر يعني أيضا وجود عجز إضافي للميزانية وسيكون هناك مزيد من اللجوء لعمليات طبع الدينار

 ، أم أن الوضعية مؤقتة وستتعافى األسعار في األشهر املقبلة؟2015برأيكم هل الوضع الحالي مشابه لسيناريو 
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وتجديد العهد مع  2019إن الوضع الحالي مقلق بالفعل خصوصا أن التوقعات ال تشير إلى تعافي االقتصاد العالمي في 

 .النمو في العام الجديد

 .وهذا الركود في االقتصاد العالمي سينجر عنه تراجع في استهالك الطاقة ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط

املتحدة األمريكية ستواصل إنتاج النفط بأقص ى طاقتها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انفجار وفي خضم ذلك، فإن الواليات 

 .في داخل منظمة أوبك، وربما سيعصف أيضا باالتفاق بين أوبك وروسيا الخاص بالتخفيض

لتي يعتمد ا وأخيرا أريد اإلشارة إلى أن السوق النفطية ستعاني في السنتين أو الثالث سنوات املقبلة، والدول املنتجة

 .اقتصادها على سعر البرميل ستستمر هي األخرى في املعاناة وهذا أمر مؤكد

 

 

 
مليون متقاعد 2.8االقتراض من صندوق االستثمار إلنقاذ   

 )الشروق اونالين(ألف مليار! 60ال دفع ملعاشات املتقاعدين إال بتوفير 

 600ختالل في توازناته املالية، إذ يتوقع عجزا ماليا سيتجاوز يتجه الصندوق الوطني للتقاعد إلى املزيد من املعاناة وا

ألف مليار سنتيم السنة القادمة، في وقت يبقى رهانه الوحيد بداية من جانفي القادم اللجوء إلى  60مليار دينار، أي 

متقاعد، وهو الرقم مليون  2.8الصندوق الوطني لالستثمار لالقتراض لديه لسد الفجوة وضمان دفع املعاشات املهددة لـ

 .أيام من اليوم 10املؤهل لالرتفاع بعد 

يكشف واقع صندوق التقاعد واختالل توازناته املالية أن هذا األخير أصبح وجوده مهددا كما تتهدد هذه الوضعية 

 تمليون متقاعد، يؤكد مدير الصندوق أن الرقم مؤهل لالرتفاع السنة القادمة بسبب الفصل في طلبا 2.8معاشات 

اإلحالة على التقاعد املودعة لديهم، إذ كشف مدير صندوق التقاعد سليمان ملوكة الذي اختار وكالة األنباء الجزائرية 

 120مليار دينار نهاية السنة الجارية، أي  1.200ليكشف واقع الصندوق وظروفه املالية، أن نفقات الصندوق فاقت 

مليار  600، في حين سيتجاوز هذا العجز قيمة 2018مليار دينار نهاية  560ألف مليار سنتيم، سيسجل الصندوق عجزا بـ

 .دينار السنة القادمة

ن ضمان ، إذ أكد أ”ثابتا“وأرجع املتحدث تنامي عجز الصندوق إلى تزايد عدد املتقاعدين في مقابل بقاء عدد املشتركين 

خالف الوضع الحالي الذي يسجل مشتركْين اثنين  مشتركين لكل متقاعد على 5التوازن املالي للصندوق لن يتسنى سوى بـ

 .فقط لكل متقاعد

واعتبر املدير العام أن هذه الوضعية ال تكفي لتلبية حاجيات املعاشات، خاصة وأن مراجعة الرواتب والزيادات التي 

فة مما يزيد من حدة العجز2012عرفتها سنة 
ّ
 .، أفرزت معاشات مكل

ص للصندوق الوطني لالستثمار بمنح قروض 2019تضمنه قانون املالية أما بخصوص اإلجراء الجديد الذي 
ّ
، والذي يرخ

للصندوق الوطني للتقاعد بنسبة فائدة محسنة على املدى الطويل، أوضح ملوكة أن إدراج هذا اإلجراء جاء لتلبية 

 م يتم تحديدها في قانون احتياجات الصندوق نظرا للعجز املتوقع السنة املقبلة، وأشار إلى أن قيمة هذه القروض ل

املالية، من أجل السماح للصندوق بتحديد حاجياته املالية بطريقة موضوعية ابتداء من جانفي املقبل، األمر الذي قد 

 .يعمق من عمر أزمة صندوق التقاعد

 2014ينار، في مليار د 155.1ومعلوم، أن العجز املتوقع في الصندوق الوطني للتقاعد، يأتي بعد عجز متواصل انتقل من 

مليار، هذا العجز الذي أدى إلى تدخل  479أكثر من 2017في حين بلغت قيمته عام  2016مليار سنة  337إلى قرابة 
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الحكومة لضمان تمويل الصندوق الوطني للتقاعد من الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية وكذا إعانات الدولة في 

 .مجال التضامن

الصندوق تجاوزت مداخيله املستقرة، في حين تراجع عدد امللفات املودعة بالثلثين مقارنة  نفقات“وحسب املدير فإن 

 500، واعترف أنه لوال امليزانية التي خصصتها الدولة للصندوق السنة الجارية واملقدرة بأكثر من ”بالسنوات الفارطة

مليات استيراد السلع، للصندوق باالستفادة باملئة املطبقة على ع 1مليار دينار، سمحت املساهمة التضامنية بنسبة 

 .مليار دينار خالل السنة الجارية لكانت وضعية الصندوق أسوأ 20من مبلغ إضافي يقدر بأكثر من 

فهل ستتمكن السلطات العمومية من إخراج الصندوق من عنق الزجاحة؟ مع العلم أن مجموعة عمل مختلطة تضم 

الصندوق الوطني للتقاعد تعمل على بحث اإلجراءات الضرورية إلدراج العامل إطارات من وزارة العمل وممثلين عن 

 .التكنولوجي في نشاط الصندوق في عدة جوانب السيما السن ومستوى االشتراك وكيفيات الدفع وضمان املعاش

 

 

 قيمة الذهب األسود تتهاوى في رمشة عين

 )الشروق اونالين( !تهاوي أسعار البترول يترّبص بالحكومة ويخلط حساباتها

 دوالرا 40الخبير إلياس صحار: اتفاق أوبك وروسيا منع انهيار األسعار نحو 

صدمت أسعار النفط املتهاوية بشكل سريع ومذهل بحر هذا األسبوع، الحكومة التي بقيت متفرجة على قيمة الذهب 

ا للبرميل(، بل ونزلت تحت هذا السقف بالنسبة دوالر  50األسود التي اقتربت من السعر املرجعي املحدد في قانون املالية )

وصار يهدد بشكل جدي حسابات الحكومة  2015، ما أعاد على األذهان سيناريو (WTI) للخام األمريكي الخفيف

 .ومخططاتها

وفي السياق، فقدت أسعار خام برنت بحر الشمال )النفط املرجعي للخام الجزائري صحارى بلند(، بحر األسبوع الجاري 

في تداوالت أمس األربعاء، حيث أثارت سرعة تهاوي أسعار الذهب األسود  56دوالرا إلى  61دوالرات، لتنزل من  5كثر من أ

التساؤالت حول أسبابها وسرعة تهاويها، خصوصا أنها جاءت أسبوعا فقط بعد اتفاق فيينا لتخفيض اإلنتاج بين منظمة 

 .برميل يوميا 1.2أوبك واملنتجين املستقلين من خارجا بواقع 

دوالرا للبرميل، في  46وامتّد تراجع أسعار النفط ليشمل الخام األمريكي الخفيف الذي تم تداوله، األربعاء، في مستوى 

، وهو مستوى أسعار أقل من السعر املرجعي الذي حددته الحكومة في قانون 2017مستوى هو األدنى له منذ أوت 

 .لبرميلدوالرا ل 50وهو  2019املالية لسنة 

دوالر في جلسة  58.24دوالرا للبرميل، مقابل  56.08و بلغ الثالثاء، سعر سلة خامات منظمة الدول املصدرة للنفط أوبك 

 .االفتتاح األسبوعية االثنين املاض ي

سنوات بخصوص تنويع االقتصاد وتنشيط  4وتعيد هذه الوضعية إلى األذهان وعود الحكومة التي أطلقتها منذ 

خارج املحروقات والتقليل من االعتماد املفرط على عائدات الذهب األسود والغاز، لكن هذه الصادرات  الصادرات

 .ماليير دوالر في أحسن األحوال 3، حيث لم تتخط 2014بقيت على نفس املستوى منذ 

ر دوالر، وهو ما يمثل مليا 2.33نحو  2018وعلى سبيل املثال بلغت صادرات الجزائر من غير النفط والغاز نهاية أكتوبر 

 .(2018مليار دوالر )ما بين جانفي وأكتوبر  34.12باملائة من إجمالي الصادرات التي بلغت  6.83

 ترقب موعد دخول اتفاق التخفيض حيز التطبيق مطلع جانفي
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ارجها خ وفي السياق، يرى الخبير املتخصص في الشأن النفطي والغازي، إلياس صحار، أن منظمة أوبك واملنتجين من

أوقفوا انهيارا اكبر ألسعار النفط، بالنظر لتخمة املعروض الذي تم ضخه في السوق الدولية منذ ماي إلى أوت املاض ي 

 .ماليين برميل يوميا 3املقدر بـ

 تدخل“وأضاف ”. ماليين برميل إضافية، فإن األسعار الحالية في حد ذاتها ايجابية 3بالنظر أن السوق املتشبع بـ“وقال 

 .”دوالرا للبرميل 40روسيا(، نجح في كبح انهيار األسعار نحو )وبك واملنتجين من خارجها أ

أنه ال يمكن الحكم على وضع سوق النفط حاليا ويجب االنتظار إلى ” الشروق”وأوضح إلياس صحار في تصريح هاتفي لـ

ديسمبر املاض ي بفيينا  7صل إليه في (، حين سيشرع رسميا في تطبيق اتفاق التخفيض املتو 2019مطلع العام الجديد )

 .النمساوية بين أوبك واملنتجين من خارجها

مليون برميل يوميا سيمكن أخذ نظرة على اتجاه  1.2مطلع جانفي عند الشروع في تطبيق تخفيض “وعلق بالقول 

فريل املقبل وحسب محدثنا فإن مستقبل السوق سيحدد أكثر خالل اجتماع منظمة أوبك شهر أ”. السوق وأسعارها

، الذي هو موعد انتهاء 2019ماي  5مليون برميل يوميا، والذي يسبق موعد  1.2لتقييم نتائج اتفاق التخفيض بـ

 .بلدان التي سمحت لها بمواصلة شراء النفط اإليراني 8اإلجراءات التفاضلية للواليات املتحدة تجاه 

 

 

 
 )واج(نوك رفع حجم الصادرات خارج املحروقات مرهون بتجنيد الب

يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة بترقية الصادرات خارج املحروقات من  أوص ى املشاركون في اللقاء الوطني حول التصدير

  االدارية. تجنيد أكبر للبنوك من أجل مرافقة املتعاملين االقتصاديين و تبسيط االجراءات خالل

ق التجارة الخارجية و كذا تكفل صندو  املسؤولة عن ترقية و يتطلب تشجيع الصادرات أيضا توسيع صالحيات الهيئات

التجارية من أجل تعزيز الثقة لدى املتعامليني حسب ما أوص ى به  بتغطية املخاطر  ضمان الصادرات )كاجيكس(

 اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة. املشاركون في

تكوين ترتكز على املؤهالت الالزمة  مويل برامجكما أكدوا على ضرورة انشاء صندوق لتأهيل كفاءات التصدير قصد ت

  بين مختلف األطراف الفاعلة في استراتيجية التصدير. للتصديري مشيرين الى أهمية احالل االنسجام

تشجيع املواد املصنعة ذات القيمة  من جهة أخرىي اقترح املشاركون خالل اللقاء الذي ترأسه وزير التجارة سعيد جالب

 و خلق أرضية معلوماتية رقمية حول التصدير بالجزائر. ة من خالل وضع اجراءات تحفيزيةاملضافة العالي

تجسيد اتفاقيات تفاضلية مع  و تطرقت التوصيات الى ضرورة استهداف األسواق الخارجية ذات النمو املرتفع و

 الجزائريين. املجمعات الجهوية لتسهيل دخول املتعاملين

 على مستوى املوانئ و املطارات من املناطق الحرة و تكثيف مساحات التخزين و الجمركةكما أوص ى املشاركون بترقية 

  أجل تسهيل أكبر لحركة الصادرات.

تتطلب أيضا إنشاء جمعيات قطاعية  و حسب املشاركون فأن ترقية الصادرات أمر ضروري لتنويع االقتصاد الوطني و

 يات الدعم للمصدرين.آل للمصدرين للمساهمة في توجيهات القطاع و وضع

 االنتاج الوطني و تشجيع الشراكة بين و تطرق املشاركون ايضا لضرورة ادماج القطاع الخاص بغية ترقية االستثمار و

 القطاعين العمومي و الخاص.
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 االستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات طور  وكان وزير التجارة سعيد جالب قد اعلن عند افتتاح اشغال اللقاء بان

 العوائق املتعلقة بعرقلة التصدير خارج قطاع املحروقات. االنتهاء من شانها السماح برفع مجمل

ناشطين املتعاملين و املهنيين الوطنيين ال بهدف اآلخذ بعين االعتبار انشغاالت  و سيتم انشاء ورقة طريق بهذه املناسبة

 في مجال التصدير.

الى استحداث ورقة طريق إلنجاح  جاح الصادرات من اجل تنويع االيرادات"هذا اللقاء املنظم تحت عنوان "ن  و يهدف

   حسبما علمت واج لدى املنظمين. االستراتيجية الوطنية للتصدير خارج املحروقات

رج ملنظمة خالل هذه السنة في الخا و يسعى هذا اللقاء ايضا الى تسليط الضوء على حصيلة معارض املنتجات الجزائرية

 د النقاط االيجابية و السلبية .بهدف تحدي

 االستراتيجية الوطنية للتصدير. في اثراء  و حسب ذات املنظمين فان هذه الحصيلة ستأخذ بعين االعتبار

متعلقة بـ "ديناميكية ترقية  و يرتقب برنامج اللقاء الذي عرف مشاركة العديد من الوزراء خمسة ورشات عمل

ضرورية و تحديات   الجزائرية في الخارج" و" اللوجستيك: وسائل افقة املؤسساتتجارب و شهادات" و "مر   الصادرات:

  التصدير" , "تصدير

 ة"."تصدير الخدمات و تحديات املؤسسات املبتدئ و الغذائية : املعايير املتخذة لترقية هذا القطاع" و  الفالحية  املنتجات

 

 

 

 
 )واج( 2019مليار دج خالل  600الصندوق الوطني للتقاعد: العجز سيتجاوز الـ 

مليار  600سليمان ملوكة, اليوم األربعاء أن العجز املالي للصندوق سيتجاوز  أشار املدير العام للصندوق الوطني للتقاعد,

 .2018مليار دج في  560بعد ان بلغ  2019سنة  دج

دج مع نهاية العام الجاري فإن  مليار 1.200و أوضح السيد ملوكة في حوار مع "وأج" أنه "مع تسجيل نفقات تفوق 

" مضيفا أنه "سيتجاوز هذا العجز قيمة 2018مليار دج نهاية  560الصندوق الوطني للتقاعد سيسجل عجزا بقيمة 

 ".2019سنة  مليار دج خالل 600

املالي  "التوازن املشتركين "ثابتا", مؤكدا أن  و أرجع ذات املسؤول هذا األمر إلى "تزايد" عدد املتقاعدين في حين بقي عدد

   متقاعد على خالف الوضع الحالي )مشتركْين اثنين لكل متقاعد(". مشتركين لكل 5للصندوق يحتاج إلى 

 2012علما وأن الرواتب قد ارتفعت منذ  و اعتبر املدير العام أن هذه الوضعية "غير كافية" لتلبية حاجيات املعاشات

فة مما يزيد من
ّ
 دة العجز".ح بحيث أصبحت املعاشات مكل

الوطني لالستثمار بمنح قروض  الذي يرخص الصندوق  2019أما بخصوص اإلجراء الجديد الذي تضمنه قانون املالية 

على املدى الطويل, أوضح ذات املسؤول أن "إدراج هذا اإلجراء  لصالح الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة فائدة محسنة

 توقع خالل السنة املقبلة".احتياجات الصندوق نظرا للعجز امل جاء لتلبية

من "أجل السماح  2019املالية  و في هذا الصدد, كشف السيد ملوكة أن قيمة هذه القروض لم يتم تحديدها في قانون 

 ابتداء من يناير املقبل". للصندوق بتحديد حاجياته املالية بطريقة موضوعية

مليار  155ر1متناميا إذ انتقل من  وات االخيرة عجزاللتذكير فإن الصندوق الوطني للتقاعد كان قد سجل خالل السن

 .479ر1أكثر من 2017بلغت قيمته عام  في حين 2016مليار سنة  336ر8إلى  2014دج في 
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ت على الصندوق الوطني للتأمينا وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن تمويل الصندوق الوطني للتقاعد يعتمد بشكل رئيس ي

 في مجال التضامن. االجتماعية وكذا إعانات الدولة

د "على حالها" في حين تراجع عد وحسب املدير العام فإن نفقات الصندوق تجاوزت "بشكل معتبر" مداخيله التي بقيت

 الفارطة". امللفات املودعة بالثلثين مقارنة بالسنوات

)أكثر  2018للصندوق عام خصصتها الدولة  واستغل السيد ملوكة هذه املناسبة ليؤكد أنه باإلضافة إلى امليزانية التي

  باملئة املطبقة على عمليات استيراد السلع, للصندوق  1التضامنية بنسبة  مليار دج( سمحت املساهمة 500من 

 مليار دج خالل السنة الجارية". 20باالستفادة من مبلغ إضافي يقدر بأكثر من 

وطنية والذي يمنح ألفراد الجالية ال فمبر املاض يأما بالنسبة للتعديل الذي وافق عليه املجلس الشعبي الوطني شهر نو 

نشاطا مهنيا إمكانية االنتساب ملنظومة التقاعد الوطنية, فأوضح املدير  املقيمة بالخارج واالشخاص الذي يمارسون 

اصة خجالياتنا عن انشغاالتها"  االمر يتعلق بانتساِب "إرادي", مضيفا أن هذا التعديل قد جاء بعد ان "أعربت العام أن

 منظومة للتقاعد". الجزائريين الذين "يقيمون في بلدان تنعدم فيها

  

 ---باملتقاعدين استعمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال من أجل تكفل أمثل---                                  

         

الصندوق الوطني للتقاعد  نفي هذا الصدد تعكف مجموعة عمل مختلطة تضم إطارات من وزارة العمل و ممثلين ع

بعدة جوانب سيما السن و مستوى االشتراك و كيفيات  على بحث االجراءات الضرورية لتطبيق هذا املسعى املتعلق

 الدفع و ضمان املعاش.

يما االجراءات التي باشرها الصندوق س و لدى تطرقه إلى املرافقة املوجهة للمتقاعدين تطرق السيد ملوكة إلى "تبسيط"

 تحديدا شهادة امليالد و عقد الزواج و شهادة الوفاة. ك املتعلقة بوثائق الحالة املدنيةتل

شترط على املتقاعدين بل تطلب
ُ
التنسيق مباشرة لدى املصالح املعنية ب و استرسل يقول أن هذه الوثائق الثالثة لم تعد ت

 واطنين املولودين بالخارج".على غرار تلك املتعلقة بامل بين الوزارات باستثناء الحاالت الخاصة

( واصفا هذا املسعى 2019-2015) فيما يخص عصرنة الصندوق كشف السيد ملوكة عن وضع نظام معلوماتي خماس ي

 مهمة عمال القطاع و تحسين التكفل باملتقاعدين. ب "الهام" لتسيير كل الحاالت االدارية قصد تسهيل

"نواة" النظام املعلوماتي املطابق للمعايير  و الذي يشكل 2017ق في ديسمبر في هذا السياق ذكر بمركز املعلومات الذي أطل

 و تسيير املعطيات. الدولية من حيث السالمة و وفرة

بدليل الهاتف لكافة الوكاالت املحلية و  ( املتعلق أساساRetraite DZو تطرق ذات املسؤول إلى تطبيق الهاتف النقال )

الوالية  باإلضافة إلى قائمة األطباء املتعاقدين )العامين والخواص( املصنفين حسب عنيةمراكز االستقبال و التوجيه امل

 احتساب املعاشات. قصد تسهيل البحث و السماح للمواطنين باالطالع على التشريع و طريقة

هدف قال المتعاملي الهاتف الن كما أطلق الصندوق حال جاري استكماله عن طريق الرسائل القصيرة بالتعاون مع كل

 تحيين أو زيادة(. منه ابالغ املتقاعد عن وضعه في أقرب اآلجال )رفض,

الكثير من العقبات على غرار املعلومات  و حسب املدير العام للصندوق الوطني للتقاعد فان "هذا الحل كفيل بتذليل

 ستالم و غير محدد الكلفة(...الخ"....الخ( و البريد العادي )غير مضمون اال  غير املتوفرة للمتقاعدين )تغيير العنوان

الصندوق بصفة عامة و عن امللف اإلداري  و أضاف أنه يمكن للمتقاعد االستعالم عن كافة الجوانب املتعلقة بتسيير

 2017( مع العلم أنه تم وضع مركز اتصاالت في مايو 3011للصندوق ) بصفة خاصة من خالل تشكيل الرقم األخضر

 لهذا الغرض.
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 عاش.املراحل و كذا القيمة االجمالية للم األخير أن أهم انشغاالت املتقاعدين تتعلق بامللف و املوافقة على بعض و أكد في

 

 

 

 تعاون وشراكة
 

 

 تجارة 
 )اإلذاعة(2019مسعود بقاح لإلذاعة : العراقيل في نقل السلع املصدرة بداية من جانفي 

في العمل بإجراءات تحفيزية  2019أكد مدير التبادالت التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح أنه سيتم الشروع بداية من 

 لي ملنتجات املصدرين.إضافية تخص آليات منح الدعم املالي للتكفل بالنقل الدو 

وقال مسعود بقاح لدى استضافته هذا األربعاء في برنامج ضيف الصباح للقناة األولى إنه و بعد إبرام ثالث اتفاقات 

مع وزارة النقل سيتم التكفل بصفة آلية بالتكاليف املترتبة عن النقل جوا للسلع عبرشركة الخطوط الجوية الجزائرية 

يترونس وبحرا عبر الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" و سيكون املصدر في هذه الحالة و برا من خالل شركة لوج

 باملئة من تكليف النقل فقط على أن يتم تعويض شركات النقل وفق ما تتضمنه االتفاقات املبرمة . 50مطالب بدفع 

حديدا عملية التصديرو املتعلقة ت وبهذا االجراء سيتم حسب بقاح تذليل العقبات املتعلقة بالجانب اللوجستيكي في

  بشحن السلع التي طاملا اشتكى منها املتعاملون االقتصاديون 

وفي سياق حديثه عن االستراتيجية الوطنية للتصدير أبرز مدير التبادالت التجارية أن الوزارة الوصية وبعد أن الحظت 

ا إلبرام إتفاقات تجارية ومن ذلك إتفاقين تجاريين بأن عديد الدول االفريقية تفرط رسوما جمركية مرتفعة تحضرحالي

 و الغابون سيسمحان بتخفيض الرسوم على السلع الجزائرية . تفاضليين مع موريتانيا 

يستهدف الدول اإلفريقية و سوق إفريقيا الغربية تحديدا ومن هذا  وذكرضيف القناة األولى أن التوجه الحالي للتصدير 

نجاز قواعد لوجستيكية لتسهيل عملية التصديرنحو هذه البلدان وإحياء التظاهرات املنطلق فالتفكير قائم إل 

نظام ،عالوة على تكييف ال االقتصادية في الواليات الحدودية الجنوبية كتظاهرة املوقار بتندوف شهرفيفري القادم 

 التشريعي و التنظيمي املسير لتجارة املقايضة.

 في األيام القليلة القادمة  ة املحظورة من اإلستيراد سيكون اإلعالن عن رفع التجميد عن القائم

وكشف مسعود بقاح أن قرار دخول املواد املحظورة سيتم اإلعالن عنه خالل األيام القليلة القادمة ،على أن يكون هذا 

بط التجارة ض القرارمصحوبا بفرض رسم إضافي مؤقت كإجراء حمائي يرافق االلتزامات الدولية املتعلقة بتطبيق آليات

  الخارجية .
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 )واج(الجوية الجزائرية تفتتح أول خط يربط الجزائر العاصمة باملدينة البلجيكية شارلوروا 

الثالثاء، بالرحلة اإلفتتاحية للخط الجوي الذي يربط الجزائر قامت مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس 

 العاصمة باملدينة البلجيكية شارلوروا في إطار توسيع شبكة خطوطها الدولية.

و تمت برمجة هذا الخط بصفة منتظمة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية بمعدل رحلتين في األسبوع )األحد و 

 الثالثاء(.

مسافر و  25.000مقعد مقابل طلب يناهز  21.000ة، فإن العرض السنوي لهذا الخط يبلغ و بحسب مسؤولي الشرك

 مسافر. 101بقدرة  737.600هذا على متن طائرة من نوع بوينغ 

 دج من الجزائر العاصمة. 24.000يورو، و  166إيابا من شارلوروا الى الجزائر العاصمة بـ -و تقدر تكاليف الرحلة ذهابا

لخط الجديد الى ثالث رحالت اسبوعية للخطوط الجوية الجزائرية نحو مدينة بروكسل البلجيكية، ما و يضاف هذا ا

 يسمح للجوية الجزائرية بالنقل نحو هذا البلد بصفة يومية تقريبا.

 و و تم حفل اإلفتتاح باملطار الدولي لشارلوروا بحضور الرئيس املدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، عالش بخوش، 

الوزير املستشار بسفارة الجزائر ببلجيكا، توفيق عبد القادر ماحي، و وزير امليزانية و املالية و الطاقة و املناخ و املطارات 

 البلجيكي، جون لوك كروك، و املدير العام ملطار شارلوروا، جون جاك كلوكي.

سنة  20ؤسسة كانت تستغل هذا الخط من قبل و ذكر الرئيس املدير العام للخطوط الجوية الجزائرية في كلمته ان امل

 بصفة منتظمة، "ومن هذه املرة، نعود بصفة منتظمة و اتمنى ان تكون نهائية".

من جهته، قال الوزير البلجيكي أنه خالل السنتين االخيرتين، قامت أربع مؤسسات جوية ببداية رحالتها نحو هذا املطار، 

 خالل العشرية االخيرة. مضيفا ان عدد املسافرين نحوه قد تضاعف

 هذا الخط.  وعبر لوأج العديد من املسافرين الجزائريين املقيمين بشارلورواو و املدن املجاورة لها عن سعادتهم إلفتتاح

فبالنسبة لعبد القادر، متقاعد، فإن هذا الخط يسمح له بزيارة عائلته في الجزائر دون املرور على العاصمة بروكسل، 

لنقص املعلومات بخصوص التذكرة التي اقتناها على مستوى الجوية الجزائرية، و مشيرا الى انه إكتشف  ملفتا اإلنتباه

 ان تذكرته ال تسمح له بنقل أمتعته.

 و تقترح الخطوط الجوية الجزائرية تذاكر بأمتعة أو بدونها، بحسب سلم تسعيرات مقترحة.

عاصمة، عن سعادته إلفتتاح هذا الخط الذي يمكنه من الذهاب كما عبر مسافر اخر، أمين، األربعيني من الجزائر ال

بعده على الطريق الى مدينة "ليل" )شمال فرنسا و قريبة من شارلوروا( بسعر "مرض ي" حسبه، مضيفا ان الخط "الجزائر 

 ليل" هي ممتلئة عموما، و ان املرور عبر شارلوروا "يمثل حل أنسب".-العاصمة

ال، و هي طالبة بليل، أن قبل إنطالق هذا الخط كانت تأخذ رحالت ملؤسسات جوية بأسعار كما قالت مسافرة اخرى، أم

 متدنية بلجيكية، لكنها ال تمنح أي خدمة على متن طائراتها.

 

 
 )واج( 2018مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري الى نهاية سبتمبر  2أزيد من 

مقابل  2018متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري الى نهاية سبتمبر  (2تحص ي الجزائر حاليا أزيد من مليوني )

 حسب ما علمت واج لدى املركز الوطني للسجل التجاري. 2017نهاية سنة  مليون  1ر95

متعامل  2.004.679  السنة الجارية واوضح نفس املصدر ان عدد املسجلين في السجل التجاري بلغ الى نهاية سبتمبر من

. 



 

 22 

بصفة الشخص  191.829 مليون مسجل كشخص طبيعي و 1ر81موع املتعاملين االقتصاديين ازيد من و من مج

 )مؤسسات(.  املعنوي 

صاديين حيز في عدد املتعاملين االقت و حسب فئة النشاطي فان االشخاص الذين ينشطون في توزيع التجزئة يحتلون اكبر

 45اي ما يمثل ) 2018للسجل التجاري الى نهاية سبتمبر الوطني  شخص مسجل في املركز 866.096حيث بلغ عددهم 

 املسجلين كأشخاص طبيعيين(. باملائة من مجموع

باملائة من  38تقدر نسبته ) شخص اي ما 733.912و من جهة اخرىي بلغ عدد االشخاص املسجلين في قطاع الخدمات 

باملائة( و  3ر6في مجال التوزيع بالجملة اي ) 69.992باملائة( و  13ر2شخص ينشط في االنتاج ) 254.425املجموع( و 

  باملائة(. 0ر03في مجال التصدير ) 559باملائة( و  0ر23النشاط الحرفي ) مؤسسة في 4.508

باملائة من مجموع  32ر5مؤسسة ) 73.854و فيما يتعلق باألشخاص املعنويين )املؤسسات( يتضمن قطاع الخدمات 

 الوطني للسجل التجاري(. قائمة املركز االشخاص املعنويين الذين تضمنتهم

املسجلين الذين يستوردون لإلعادة البيع  باملائة( و بلغ عدد 30مسجل ) 68.558و يتبع هذا القطاعي بقطاع االنتاج ب

  16.649باملائة( و املوزعين بالتجزئة  9ر8) 22.314الناشطين في توزيع الجملة  باملائة( و قدر عدد 18ر52شركة ) 42.092

املؤسسات املسجلة في االنتاج  باملائة( وبلغت 0ر95شركة ) 2.160باملائة( وبلغ عدد الناشطين في التصدير  7ر3)

 باملائة(. 0ر74مؤسسة )  1.680  الحرفي

مسجل خالل نفس  270.653مقابل  282.654  الى سبتمبر املاض ي  وبلغ عدد املسجلين خالل الفترة املمتدة من يناير

التسجيالت تتعلق على الخصوص بالتسجيل )اي انشاء مؤسسات جديدة( و  باملائة( علما ان 4ر4)+ 2017املرحلة من 

 )تغير النشاط و تغير العنوان او املسير...( وكذلك اعادة التسجيل. ادخال تعديالت

تسجيالت  103.790)تسجيل( و  معنيين بتسجيالت جديدة تتعلق بإنشاء مؤسسات 116.582و من بين هؤالء املسجلين 

 شخص معنوي. 12.792جديدة ملتعاملين اشخاص و

مؤسسة جديدة  119.439انشاء  التي تم خاللها 2017و عرفت هذه التسجيالت تراجعا مقارنة بنفس املرحلة من سنة 

  باملائة. 2ر4اي بانخفاض قدر ب 

  == 2018ر ألف متعامل أجنبي مسجل في السجل التجاري حتى نهاية سبتمب 13== أزيد من       

حتى نهاية سبتمبر  13.880  بلغ عددهم وفيما يتعلق باملتعاملين االقتصاديين األجانب املسجلين في السجل التجاري فقد 

متعامل يمارسون نشاطهم كأشخاص  2.500)اعتباري أو شركات( و شخصا معنويا 11.380من   ويتشكلون   ,2018

 طبيعيين.

 2.116ب  انتشارا هي الجنسية الفرنسية االعتباريين( األجانب, فإن الجنسيات األكثروفيما يتعلق باألشخاص املعنويين )

في املائة( , ثم  11شركة ) 1.265ب   االعتباريين األجانب(, تليها سوريا من مجموع األشخاص  في املائة 18ر6شركة )

 في املائة(. 7وحدة )  828ب   نسيةفي املائة( والتو  9) 1.007في املائة(, ثم الصينية ب  10)  1.140ب  التركية

الشركات عمل في قطاع إنتاج  جنسية , هذه 94ويقدر عدد جنسيات مديري جميع الشركات األجنبية املسجلة ب 

 15ر8وحدة ) 2.257في املائة( ة والتصدير ب  33ر3وحدة ) 4.769 في املائة( والخدمات ب 33ر5وحدة ) 4.798ب   السلع

 213في املائة( , والتصدير ب  7ر2) 1.025في املائة( و التوزيع بالجملة ب  7ر7) 1.102لى التجزئة ب والتوزيع إ في املائة(

 باملائة(.  1شركة ) 141الحرف ب  واملؤسسات الناشطة في مجال  في املائة( 1ر5وحدة )

 745ب  ألكثر انتشاراالسوريين ا وبالنسبة للمتعاملين األجانب الذين يمارسون في وضع األشخاص الطبيعيين , نجد

 193في املائة( , ثم املصريين ب  15) 386  ثم املغاربة ب  في املائة( 26) 649في املائة( , يليهم التونسيين ب  30متعامل )

 في املائة( . 7ر3) 183في املائة( والفلسطينيين ب  7ر7)
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 .  جنسية 38الطبيعيين فقد بلغت  شخاصوبالنسبة لعدد جنسيات املتعاملين االقتصاديين الذين ينشطون في وضع األ

في الخدمات ,  262بالتجزئة , و في مجال التوزيع  ينشط  متعامل )شخص طبيعي( 2.018  وبحسب النشاط, هناك

 في مجال إنتاج الحرف. 2في مجال التصدير و  5, و  بالجملة في مجال التوزيع 69في مجال انتاج السلع و 189و

األجانب وهي الجزائر العاصمة ب  أكبر عدد من املتعاملين االقتصاديين  يات أولى تضموال  5وحسب املناطق, توجد 

 420ب   متعامل وأخيرا عنابة 426متعامل وقسنطينة ب  711ب   متعامل والبليدة 1.264متعامل ووهران ب  7.321

 متعامل.

  

 

 

 

 

 
 

 يقظة إعالمية
 )واج(تكريم جمال لكحل خبير ميكانيك املوائع 

ساء يوم الثالثاء تكريم جمال لكحل خبير ميكانيك املوائع بمسقط رأسه بمدينة باتنة بعد أن توج األسبوع املاض ي تم م

 .11بوسام العالم الجزائري في طبعته الـ 

علماء  3وحضر حفل التكريم الذي نظم بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة من طرف مؤسسة وسام العالم الجزائري 

مين سابقا وهم عبد النبي بن عيس ى املختص في جراحة املخ واألعصاب و بلقاسم حبة املختص في جزائريين مكر 

اختراع و محمد بلنوار ابن مدينة عين التوتة بوالية باتنة املختص  1000التكنولوجيا واإللكترونيات الدقيقة صاحب ال 

 في الرياضيات، إلى جانب أساتذة جامعيين ومثقفين ومنتخبين محليين.

البروفيسور  -كما قالوا-وقد أثنى العلماء الثالثة في الكلمات التي ألقوها في الحفل على ما حققه خريج املدرسة الجزائرية 

 جمال لكحل ودعوا الشباب إلى االقتداء به واملثابرة والجد والتسلح باإلرادة من أجل بلوغ أهدافهم.

لحضور الذين جاؤوا ملقاسمة ابن باتنة والجزائر فرحة التتويج وقد غصت قاعة دار الثقافة محمد العيد آل خليفة با

ومن بينهم أهل العالم الجزائري وعدد من أساتذته من مختلف األطوار التعليمية وأصدقائه و زمالئه، مما أضفى على 

 املناسبة جوا عائليا .

اليوم  ه، مشيرا إلى أن ما وصل إليهوعبر البروفيسور لكحل بتأثر عميق عن سعادته بوجوده ببلده وبمدينته وبتتويج

"كان ثمرة جد واجتهاد كما كان تتويجا للمدرسة الجزائرية التي تدرج فيها وتعلم قبل أن يتابع فيما بعد دراسته بالخارج"، 

 داعيا الشباب إلى استغالل اإلمكانات التي وفرتها الدولة وكذا االستفادة من الكفاءات املوجودة بالبالد .

تكريمه بمسقط رأسه له "طعم آخر السيما وأن   ا الخبير لوأج على هامش الحفل الذي نظم على شرفه بأنوأعرب هذ

 بدايات النجاح األولى لنجاحه كانت من هذه املدينة".

لجمال لكحل بدار أوبرا الجزائر بوعالم بسايح بالجزائر العاصمة  11وسلمت مؤسسة وسام العالم الجزائري في طبعته ال 

 ديسمبر الجاري . 15يوم 
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 بمدينة باتنة خبير دولي في ميكانيك املوائع الحسابية. 1965ويعد جمال لكحل املولود في نوفمبر 

 و يدرس البروفيسور لكحل حاليا باملدرسة املتعددة التقنيات بزوريخ )سويسرا(.

 

 )واج(مصر  -تنصيب املجموعة البرملانية للصداقة الجزائر

ع العالقات مصر, بهدف دف -تنصيب املجموعة البرملانية للصداقة الجزائر املجلس الشعبي الوطني,تم يوم الثالثاء بمقر 

 وتعزيز التنسيق والتعاون البرملاني بين البلدين.  الثنائية

الخارجية و التعاون و الجالية, عبد الحميد  وقد أشرف على مراسم تنصيب هذه املجموعة البرملانية, رئيس لجنة الشؤون

 بالجزائر, أيمن مشرفة. عفيف, بحضور السفير املصري س ي 

عزيز تنشيط الدبلوماسية البرملانية وت و أكد س ي عفيف, في كلمة له أن تشكيل هذه املجموعة البرملانية "سيساهم في

صالح امل التشريعيتين", مذكرا بعمق العالقات التاريخية بين الجزائر ومصر فضال عن التعاون البرملاني بين الهيئتين

 االقتصادية و االجتماعية والثقافية. املشتركة واملتعددة بين البلدين على كافة االصعدة السياسية واالمنية و

ديات االمنية يال سيما في مواجهة التح في املسائل  كما اشاد س ي عفيف من جهة اخرى ي بالتنسيق والتعاون بين البلدين

الدعم املتبادل ملرشحي   خاصا بالذكر الهجرة غير الشرعية ي فضال عن ةالراهنة على الساحتين االقليمية والدولي

 الهيئات االقليمية والدولية. البلدين في

ال سيما  ترسيخ العالقات الثنائية بين البلدين أكد السفير املصري بالجزائر, أهمية الدبلوماسية البرملانية في  من جانبه

 يقيا.عربيا وافر  وان برملاني البلدين عريقين

األصعدة الثقافية والتجارية  و أكد ان مجموعة الصداقة "'ستعمل جاهدة لتوطيد العالقات الثنائية على كافة

 والسياحية".

 

 


