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 االفتتاحية
 حول الرئاسيات الرسمي الرأي العام يصّوب أنظاره نحو قصر املرادية لترقب

 )املحور اليومي(ماذا يقول الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء؟

  حمس تؤجل اجتمءعء للماءبرضة كءن مخصصء لتدابرس التأجيل

 قصر املرادية، أين ياقد برئيس الجمهوبرية عبد الازيز بوتفليقة، اجتمءعء يصّوب الرأي الاءم نهءية السبوع أنظءبره نحوأ

 الرئءسية، التي تدوبر أحءديث عن تأجيلهء د االنتخءبءتملجلس الوزبرا ، ُينتظر أن يخرج بقرابرات لرفع الضبءبية عن موع

 .الدستوبر إليجءد مخرج قءنوني مقءبل اناقءد ندوة وطنية ومراجاة

شيئء مء سيتم اإلعالن عنه  أالامءل، لويزة حنون، عن مصءدبر برسمية أن في الوقت الذي نقلت المينة الاءمة لحزب 

للمصءدقة على قءنون املءلية  لق بءجتمءع مجلس الوزبرا ، الذي سيخصصيتا المرأ بأّنأ توقاءت جرت ، البرعاء  يوم

 لالجتمءع. ويتالق المر بءالنتخءبءت الرئءسية، التي مءتزال السءحة السيءسية سيالن عنه في بيءن  الجديد أ، وأن2019

ت
ّ
بادمء أطلق حزب الرئءسيءت،  منباء لألخبءبر بخصوص ملف  املصءدبر أتايش ضبءبية غير مسبوقة بخصوصهء. وظل

 االنتخءبءت لتأجيل مقترحء إعالنه عند ، السوسبءنس أشرابرة تجمع أمل الجزائر، أحد أقطءب التحءلف الرئءس ي،

الذي  نفس املقترح لتنظيم ندوة وطنية تجمع كل الحزاب والتنظيمءت الامءلية والجمءهيرية. وهوأ دعوته مع الرئءسية

 .السلم، التي طلبت هي الخرى تأجيل االنتخءبءت  في حركة مجتمعيسوق له أكبر فصيل سيءس ي إسالمي ممثالأ

يناقد أمس بمقرهء بءملرادية، تحضره مختلف الحزاب السيءسية  اجتمءعء كءن يفترض أن  حمس أوأجلت حركة

 مقترحهء الخءص صفوف املاءبرضة، وعاض الشخصيءت السيءسية. وكءن االجتمءع مخصصء لتدابرس املتخندقة في

في التاءمل مع املرحلة الراهنة،   التريث أتيءبراتهء بمبدإ االنتخءبءت الرئءسية. وتلتزم الحزاب السيءسية بمختلفبتأجيل 

 الذي وهوأ ، المنية الزمة مرحلة من حتى أصاب أوأنهء ، حءسمة أباض التشكيالت السيءسية على أنهء التي تنظر إليهء

للصحفيين على هءمش املؤتمر السءبع للحزب، املناقد بداية  التي قءلت حزب الامءل، لويزة حنون،  زعيمة أإليه ذهبت

، لكن هذه املرحلة 1994 سنة  سءنتيجديو أعءيشت عدة مراحل عرفتهء الجزائر، وهي التي شءبركت في مؤتمر السبوع، إنهء

السلطة. وأكدت  ال يوجد مء يرفاهء سوى خروج برسمي من هي الصاب على اإلطالق، مضيفة أن الضبءبية الراهنة

جبهة  القيءدي في ويتطلب الكثير من الرزانة والتريث وانتظءبر كل املاطيءت التخءذ مواقف. وقءل حنون أّن الوضع ماقد

الحزاب تنتظر مء سيتم اإلعالن عنه، الفتء إلى أن جبهة الادالة  إن ، اليومي املحوبرأ الادالة والتنمية، لخضر بن خالف لـ

الغرض من التأجيل، والفءئدة  عءدي وترفض تأجيل االنتخءبءت. وطرح بن خالف جملة تسءؤالت عنترى المر  والتنمية

القءنوني والخالقي لتجءوز الدستوبر. وأكد محدثنء أن باض من نصبوا  منه ومن الذي له الحق في ذلك وعن السند

طة ملءذا ال تخءطب السل أمتسءئال: هءللحديث بءسمهء ينوبون في اإلعالن عن قرابرات ويدعون أن السلطة تريد أنفسهم

وحول توقاءته كسينءبريو للمرحلة املقبلة، قءل بن خالف إن  . بءلوكءلة الشاب وتسمح لجهة مء بتكليف نفسهء بءلحديث

ة انتخءبءت حرة بآليءت حقيقي لو فكرت السلطة في فتح حوابر مع جميع الحزاب السيءسية في كيفية تنظيم القرب

 .على البرامج وليس تدوير السلطةليكون التنءفس 

 

 
 اللقاء سمح بتقييم مسار ونشاط هذه املنظمة

 )املحور اليومي(غرفة التجارة والصناعة بفرنسا تدعو الجزائريين لالستثمار في الجزائر
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بفرنسء، خالل جمايتهء الاءمة الاءدية الثءلثة ببءبريس، يوم الجماة  صءدقت الغرفة الجزائرية للتجءبرة والصنءعة

القءدبر مسدوية على افتتءح أشغءل  على القرابرات املدبرجة في جدول العمءل. وأشرف سفير الجزائر بفرنسء عبد املءض ي،

 .الجماية الاءمة الاءدية

الغرفة الجزائرية للتجءبرة والصنءعة بفرنسء، بتقييم مسءبر ونشءط هذه  سمح هذا اللقء  السنوي لجميع املنخرطين في 

جءليتنء واملؤسسءت الفرنسية  ، والتي أوكلت لهء مهمة توعية وتحسيس أعضء  وأفرادالفّتية منذ نشأتهء املنظمة

 .املستوى املركزي أو على املستوى الجهوي في فرنسء وفي الجزائر والجزائرية بغرض انخراطهء، وهيكلة املنظمة على

بفرنسء، تحت وصءية الغرفة الجزائرية للتجءبرة والصنءعة، على تحسيس  وتامل الغرفة الجزائرية للتجءبرة والصنءعة

التي يمكن تجنيدهء لصءلح  الامومية، املنظمءت وبصفة أوسع الرأي الاءم، بأهمية وعء  وقدبرات الجءلية السلطءت

د شحء ي تشهالقطءعءت الوطنية، السيمء في هذه الظروف الت االقتصءد الجزائري، وعمومء جميع النشءطءت في مختلف

 .املءلية في املوابرد

ب فرنسء مع خطء أالتجءوب الكءمل للغرفة الجزائرية للتجءبرة والصنءعة وكءن هذا املوعد فرصة متجددة للتأكيد على

الندالع الثوبرة التحريرية املبءبركة،  64برئيس الجمهوبرية عبد الازيز بوتفليقة املوجه لألمة بمنءسبة الذكرى الــ  فخءمة

 يجب علينء برفع تحدي تسريع وتيرة اإلصالحءت االقتصءدية وتنويع املنتوج أأنه ، والذي أكد فيه2018توبر أك 31يوم 

بءإلضءفة إلى إعداد مخطط  . الدولية الوطني للتخلص بشكل أفضل من التباية للمحروقءت وتقلبءت أساءبرهء في السواق

ت السلطءت الامومية بشكل أفضل، حسب الرسءلة القوية االستجءبة لتطلاء عمل لهذه املنظمة لتوطيد هيكلتهء بهدف

 .2017ديسمبر  07اللقء  الذي جمع الوزير الول بجءليتنء في فرنسء يوم  خالل

 
 

 )واج( من الصالون الوطني للصناعات التقليدية الصحراوية 19تمنراست : افتتاح الطبعة أل 

لسلطءت بحضوبر ا 19افتتح مسء  يوم الثالثء  بتمنراست الصءلون الوطني للصنءعة التقليدية الصحراوية في طباته 

 الوالئية.

عءبرضء  90ويشءبرك في هذه التظءهرة الوطنية للمنتجءت التقليدية التي تحمل شاءبر "هوية ...تاءيش ... إنفتءح " زهء  

أمن نحو عشرين والية، إلى جءنب مشءبركة حرفيين من مءلي والنيجر.

فة لهقءبر منتوجءت تقليدية مختلويارض الحرفيون بأجنحة الصءلون الذي تحتضنه دابر الصنءعة التقليدية باءصمة ا

على غرابر الحلي التقليدية و منتجءت نسيجية و ألبسة تقليدية وأواني فخءبرية وأخرى خشبية وحلويءت تقليدية ومنتجءت 

الجلود و تشكيالت من التحف فنية و النحءسية، إلى جءنب عرض منتجءت حرفيي املدبرسة النموذجية للنحت على 

أست.الحجءبر الكريمة بتمنرا

وبرمجت على هءمش هذه الفاءليءت التي تنظمهء غرفة الصنءعة التقليدية والحرف بتمنراست وتتواصل ملدة أسبوع 

أدوبرة تكوينية في تخصص مرشد سيءحي.

كمء سيتم تنظيم يوم دبراس ي لفءئدة تالميذ املؤسسءت التاليمية للتاريف بءلحرف التقليدية في الوسط املدبرس ي، حسب 

أاملنظمين .

وخى من تنظيم الصءلون الوطني للصنءعءت التقليدية الصحراوية الذي يتزامن مع أعيءد نهءية السنة امليالدية ترقية ويت

الحرف التقليدية اليدوية، والترويج لهء، بءعتبءبرهء واحدة من أهم بروافد السيءحة بءلوطن، كمء ذكر مدير غرفة الصنءعة 

أالتقليدية والحرف عبد هللا لقراوي .
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 :�املحور اليومي الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في فوروم

 )املحور اليومي(ومنطالب برفع املنع عن قائمة املنتوجات املستوردة وإقرار الزيادة على الرس

وجءت املنت للتجءبر والحرفيين الحءج الطءهر بولنوابر السلطءت إلى إلغء  املنع على قءئمة دعء برئيس الجماية الوطنية

بولنوابر أهم الاوامل التي من شأنهء أن تكبح ابرتفءع  املستوبردة، مع إقرابر زيءدة الرسوم على هءته املنتوجءت، وعّدد

 .يكيةالبيوت البالست الصنءعة التحويلية التي تاد من بين أهم الشروط وكذا تشجيع الزبراعة في الساءبر على غرابر دعم

 خلقسي وإنمء االستيراد تشجيع إلى يهدف الأ املقترح هذا أن ، املحوبر اليومي  على فوبروم أوضح بولنوابر لدى نزوله صيفء 

كل  جماية نقترح الزيءدة في الرسوم على نحن بصفتنء أاملنءفسة بين املنتجين املحليين، ووضع حد لالحتكءبر، وأضءف

أكثر  يرادتنخفض برغم هذا القرابر بحيث تم است السيءق، إلى أن فءتوبرة االستيراد لم نفس في مشيرا ، املنتجءت املستوبردة

خالل مداخلته في هذا املنتدى حول توقاءت  ماليين دوالبر من املواد الغذائية خالل هذه السنة. وأضءف املتحدث 8من 

تحكم السوق وعوامل عديدة هي التي ستتحكم في أساءبر هءته املنتوجءت، ففي  ضوابط هنءك بأن ،2019 الساءبر في

ء هءته املنتوجءت السنة املقبلة، مضيف الجزائر لم تسجل استقرابرا في اإلنتءج فإننء نتوقع ابرتفءعء في أساءبرأ أن حءلة

 ويتمثل في ضاف الصنءعة التحويلية، وبرخص االستيراد التي خلقت 2019أساءبر  هنءك عءمل آخر هو مؤشر للتحكم في

ءع سيكون عءمال آخر سيسهم في ابرتف الذي الدينءبرأ قيمة ضاالحتكءبر التي تكون نتءئجه برفع الساءبر إضءفة إلى انخفء

 .الساءبر خالل السنة الجديدة

 البالستيكية للتقليل من تأثير االضطرابءت الجوية على املحءصيل الزبراعية وتحدث بولنوابر عن تشجيع الزبراعة بءلبيوت

ي للزيءدة في الطلب لترتفع الساءبر ف حتمء يؤدي وهذا السواق في منخفضء يكونأ الارض يجال مء ونشءط الفالحين،

 .السواق

الجزائريين، أكد بولنوابر أن الجماية ستكون الوسيط بين املؤسسءت  وعن دوبر الجماية الوطنية للتجءبر والحرفيين

السواق لربطهء بءملتاءملين  هءته حءجيءت عن املالومءت لجمع الجزائرأ خءبرج املوجودة الجماية ومكءتب الجزائرية

 .السوقأ ريين لتصدبر لهء املنتوجءت التي تحتءجهءالجزائ

 الجماية الوطنية للتجءبر والحرفيين الجزائريين أمءم السلطءت، أكد برئيس وفيمء يخص أهم االقتراحءت التي وضاتهء

االقتراحءت التي وضاتهء الجماية من  وزير التجءبرة الحءلي استدعءنء في الاديد من املرات ملنءقشة باض أالجماية أن

 . عن طريق الخواص وهذا خالل السنة القءدمة بينهء االقتراح لنء  السواق الجوابرية

 

 )واج( 2018مليون قنطار في  17األشجار املثمرة: إنتاج الفواكه يبلغ قرابة 

 2000في املءئة بءملقءبرنة مع سنة  273، بءبرتفءع نسبته 2018قنطءبر برسم سنة  16.892.480انتءج االشجءبر املثمرة بلغ 

مليون قنطءبر، حسبمء أفءد به الثالثء  بءلجزائر وزير الفالحة والتنمية  4،52التي سجلت انتءجء لألشجءبر املثمرة بقيمة 

 الريفية والصيد البحري عبد القءدبر بوعزقي.

، أكد الوزير أنه بءلنسبة لصنف 2018- 2017وفي حديثه خالل اللقء  الوطني املناقد حول شابة االشجءبر املثمرة 

مليون قنطءبر في حين أنه بءلنسبة للفواكه ذات البذوبر فقد بلغ االنتءج  6،1الفواكه ذات النواة فقد تجءوز انتءجهء 

أمليون قنطءبر . 8،09

، أي بزيءدة قدبرهء 2010مليءبر دج في  121.6مليءبر دج مقءبل  197.8إلى  2018وابرتفات قيمة انتءج االشجءبر املثمرة في 

 في املءئة بين فترتي املقءبرنة. 63

أ، يحدد السيد بوعزقي.2018في املءئة من قيمة االنتءج الفالحي االجمءلي في  8هذه القيمة تمثل 
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 وحدة تصنع الحدث 16إقبال على جناح وزارة الدفاع.. و

 )الشروق اونالين( !أيام 6الصناعية للجيش خالل ألف طلب عمل في املؤسسات  15

 2019مليءبر دينءبر.. برقم أعمءل املركب الصنءعي الاسكري في 100

 بقصر املاءبرض تهءفتء كبيرا للشبءب والبطءلين البءحثين عن الامل في املؤسسءت عرفت املؤسسءت الصنءعة الاسكرية

، برغم أن التوظيف في هذه فقط أيءم 6ألف طلب خالل  15اإلنتءجية التءباة للجيش، حيث تم تسجيل أزيد من 

أ.محدد املؤسسءت يكون وفقء لشروط محددة وفي وقت زمني

إنجءح “تأتي هذا الاءم تحت شاءبر  ملارض اإلنتءج الوطني التي 27خطفت الصنءعءت الاسكرية الضوا  في الطباة 

لوافدين والذين استقطب جنءح الجيش الوطني الشابي اهتمءم ا ، حيث”الصءدبرات من أجل نمو اقتصءدي مستدام

فق مواصفءت والجودة وأ الكبير املسجل في مجءل الصنءعءت الاسكرية والتي تتميز منتوجءتهء بءإلتقءن استحسنوا التطوبرأ

أ.تكنولوجية حديثة

كبيرا للمواطنين من مختلف الفئءت  في أبروقة جنءح الجيش، سجلنء توافدا”أالشروق“وخالل الجولة التي قءمت بهء 

الكتشءف والتارف عن قرب على املنتوجءت الصنءعية الاسكرية املتمثلة  قدموا من جميع الواليءت،الامرية، الذين 

 .وغيرهء من املؤسسءت وحدة ومؤسسة إنتءجية تءباة للقوات الجوية، البحرية، الدبرك الوطني والاتءد 16في 

ال أن مختلف وحدات اإلنتءج إ وبرغم أن التوظيف في املؤسسءت الاسكرية يخضع لشروط محددة ووقت زمني محدد،

ألف طلب عمل  15في عين املكءن تشير إلى تسجيل أزيد من ”أالشروق“ الاسكري وحسب البٍرقءم التي تحصلت عليهء

مسؤولي الجنءح  بأحد فروع الصنءعءت الاسكرية، حيث حءول الاديد منهم، حسب مء صرح به عدد من وااللتحءق

بطلب عمل لدى مؤسسءت تءباة لقيءدة القوات الجوية  ، إيداع سيرهم الذاتية مرفوقة”الشروق”لـ”أمقدم وبرائد“برتب 

و امليكءنيكية وه على غرابر مؤسسة اإلنجءزات الصنءعية بسريءنة ومجمع ترقية الصنءعة وكذا قيءدة القوات البحرية

البنء  والتصليح البحري ومؤسسة تجديد عتءد  ، إلى جءنب مؤسسةمؤسسة عمومية ذات طءبع صنءعي وتجءبريأ

 .وكذا املؤسسة الجزائرية لألنسجة الصنءعية والتقنية وغيرهء من املؤسسءت السيءبرات وتجديد الاتءد الخءص

د الاتءد ياإللكترونية، مواد البنء ، صنءعة وتجد وبءملقءبل، شكلت الصنءعءت امليكءنيكية الخفيفة والثقيلة، الصنءعءت

خءصة وأ بهء مديرية الصنءعءت الاسكرية بوزابرة الدفءع الوطني حدثء بءلنسبة للمواطنين الجوي والبحري التي شءبركت

صوبر بجءنبهء واالستفسءبر لدى القءئمين على  املراهقين والطفءل من عشءق الاتءد الحرعي الذين أقبلوا على التقءط

 هء، خءصة السيءبرات والحءفالت حديثة الصنع من عالمة مرسيدس، وأيضءصنات من الجنحة عن دوبرهء واملواد التي

أ.الاتءد الحرعي كءلدبءبءت

جميع مؤسسءت الصنءعءت الاسكرية  ، فإن برقم أعمءل”الشروق“وبلغة البرقءم وحسب املالومءت التي تحصلت عليهء 

جءت السوق الوطنية، فيمء ستبلغ عدد حيث يرتقب أن تلبي جميع احتيء ،″2019مليءبر دينءبر في  100مؤهل ليصل إلى 

 .”مصناء 40أسهم و شركة ذات 12شركءت موزعة عبر كل التراب الوطني و 10الصنءعية الاءم الداخل  الشركءت

عرفتهء باض القطءعءت الصنءعية الوطنية  كمء علمنء أيضء أن قطءع الصنءعءت الاسكرية سءهم في تجءوز الزمءت التي



 

 8 

 القطءعين إلى جءنب املسءهمة في التكوين وتوظيف أبنء  املنءطق التي يتم ل الشراكة بينمثل قطءع النسيج من خال

 .فيهء استحداث النشءطءت الصنءعية

أ

 

 

أ

 )النهار أونالين(ألف هكتار من األراض ي الفـــالحيـــة بدايــــة مــــن مـــارس 600ملراقبة  «الساتيليت»

 

 مديرية أمالك الدولة ستمنع كل من جردت منه أبرضه من اللجو  للادالة

 سنة 20فالحون ومستثمرون استفءدوا من أبراض ي وأهملوهء على مدابر 

 انتهىفي مراقبة البراض ي  4X4عهد استامءل سيءبرات  

أصحءب البراض ي الفالحية في إطءبر االمتيءز  أكدت وزابرة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري استحءلة تمكين

فسخ قرابر ال االستثمءبر في مستثمراتهم من اللجو  إلى الادالة عند تجريدهم منهء، وإنمء واالستصالح ثبت عجزهم عن

 .إطءبرا 90مراقبة كيفيءت االستغالل وتطوبرهء من طرف  في«أالسءتليت»بـ سيتم بصفة إدابرية، فيمء ستشرع في االستاءنة

وإهمءل البراض ي الفالحية ال ولن يكون له أثر  ، إن التالعب«النهءبر»قءلت مصءدبر برسمية بمنى الوزابرة في لقء  جماهء بـ

هر واحد ش عذبراين اثنين في ظرفاللجءن التي ستوكل لهء مهمة املاءينة مطءلبة بتوجيه إ اعتبءبرا من الاءم الداخل، وأن

نتءئج التحقيق على مصءلح أمالك الدولة،  لكل من خءلف دفتر الشروط، قبل تجريد الفالح من أبرضه من خالل تحويل

 .الاقد بصفة إدابرية من دون الحءجة في اللجو  إلى الادالة التي تقوم بدوبرهء بمبءشرة فسخ

املانية بءلتحول من حق االنتفءع الدائم  من املئة من امللفءت 95نسبة  وأشءبرت مصءدبرنء إلى أن آخر البرقءم تكشف عن

نسبة ال حءلة، منهء مء تم تسويته ومنهء مء ينتظر التسوية في املستقبل القريب، أمء ألف 202إلى حق االمتيءز مء يمثل 

وضح بأن التحول من حق الادالة، قبل أن ت املتبقية تؤكد مصءدبرنء بأن أصحءبهء يتواجدون محل نزاع على مستوىأ

 .ستنتهي آجءل يوم الواحد وثالثين من ديسمبر الجءبريأ االنتفءع الدائم إلى االمتيءزأ

 ديسمبر كآخر أجل للتسوية 31ملف لبراض ي مستغلة من دون سندات قءنونية غير مانية بتءبريخ  1500 

وية ستستمر إلى مء باد تءبريخ الفءتح التس وفيمء يخص ملفءت استغالل البراض ي من دون سندات قءنونية، فإن عملية

اد ب امللفءت املانية بءلتسوية يقدبر بألف وخمسمئة ملف، وأن الادد مرشح لالبرتفءع ، وأفءدت بأن عدد2019جءنفي 

 .االنتهء  من عمليءت اإلحصء  عبر مختلف واليءت الوطن

 سنة إهمءل لألبراض ي الفالحية التي استرجاتهء الدولة 20 

وهو عدد مرشح لالبرتفءع مستقبال، باد  ألف هكتءبر، 350إجمءلي مسءحة البراض ي املسترجاة بـ«ألنهءبرا»وحددت مراجع 

 قرب لألبرض، مشيرة إلى أن تسجيل الاديد من القضءيء لفالحين استفءدوا من انتهء  اللجءن الوالئية من املاءينة عن

تجريدهم منهء من طرف مديرية أمالك  سنة، قبلأبراض ي الدولة وأهملوهء على مدابر فترات تتراوح بين عشرة وعشرين 

 .الدولة

للشروع في استغاللهء محددة بسنة واحدة،  وقءلت إن اآلجءل املحددة أمءم املستفيدين من البرض في إطءبر االستصالح

 .بستة أشهر أمء في إطءبر االمتيءز فهي محددة

 سبداية من مءبرأ«أالسءتليت»مراقبة استغالل البراض ي الفالحية عبر 
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الاقءبر الفالحي، في برقمنة القطءع بداية من شهر  تشرع وزابرة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري من خالل مديرية

كءلة الوأ ، وهذا باد تفايل االتفءقية املوقاة مع«السءتليت»البراض ي الفالحية عن طريق  مءبرس القءدم، في تسييرأ

 .الجزائرية للفضء 

البراض ي وتطوبر ملف االستثمءبر يكون عن من  وأكدت مصءدبرنء في هذا الشأن على أن الوزابرة ستراقب كيفية استغالل

 على مديري املصءلح الفالحية التالعب بأبرقءم ومسءحءت البراض ي املستغلة، وأن خالل التقءط الصوبر، وأنه يستحيل

 .املركزية كل محءولة تغيير للرقم يتطلب ترخيصء مسبقء من املصءلح

إطءبرا يتلقون تكوينءت في  90عن  وعن عدد اإلطءبرات الذين سيشرفون على تسيير النظءم الجديد، كشفت مصءدبرنء

عهد استامءل السيءبرات الربءعية في مراقبة البراض ي »الوطن وقءلت  الظرف الحءلي، سيتم توزياهم على كءفة واليءت

 .«سينتهي بداية من السنة القءدمة الفالحية

ألف  600هنءك »قبل تاميمهء على بءقي الواليءت  ستكون عبر الواليءت الجنوبية،«أالسءتليت»أشءبرت إلى أن املراقبة عبر وأ

 .«املكتب هكتءبر من البراض ي سنراقبهء من

 )النهارأونالين(إفتتاح اللقاء الجهوي األول لإلقتصاد التدويري بالبليدة

زبرواطي، اليوم الثالثء ، اللقء  الجهوي الول ، للجلسءت  افتتحت وزيرة البيئة والطءقءت املتجددة، فءطمة الزهرا 

 .االقتصءد اللتدويري بءلبليدة الوطنية حولأ

 وعهء لالقتصءد التدويري ،التي ستناقدن تحضيرا للوبرشءت الوطنية الولى من أوحسب بيءن للوزابرة، فإّن اللقء  يءتي

 .2019 تحت برعءية برئيس الجمهوبرية في فيفريأ

الوزابرية ،املنتخبين املحليين ،املتاءملين  شخصية ممثلة عن مختلف الدوائرأ 400وقد عرف اللقء  مشءبركة أكثر من 

 .،املجتمع املدني والجءماءت االقتصءديين والجمايءت املهنية

لتحرك نحو مرحلة متكءملة ومستدامة لتسيير النفءيءت ،وهذا مء سيسمح بءالنتقءل نحو االقتصءد تهدف هذه اللقء ات ل

 التدويريأ

 .وذلك عن طريق خلق فروع اقتصءدية مدبرة للثروات وخءلقة لفرص عمل

 )النهار أونالين(2019اني في الثالثي األول من الروم-تنصيب مجلس األعمال الجزائري 

 .2019الرومءني، خالل الثالثي الول من سنة  -اتفقت الجزائر وبرومءنيء، على تنصيب مجلس العمءل، الجزائريأ

وحسب بيءن الغرفة الجزائرية للتجءبرة والصنءعة، استقبلت املديرة الاءمة، بهلول وهيبة، سفير برومءنيء بءلجزائر مءبرسيل 

 .ألكسندبروأ

، خالل الرومءني–وخالل اللقء ، تم االتفءق على تنظيم منتدى اقتصءدي، بءإلضءفة لتنصيب مجلس العمءل الجزائري 

 .2019الثالثي الول من 

 

أ

 صدمة جديدة للحكومة عشية توقيع قانون املالية

 )الشروق اونالين( !النفط يتجه نحو أقل من السعر املرجعي

 ، من طرف برئيس الجمهوبرية عبد الازيزأ2019توقيع قءنون املءلية لسنة  انهءبرت أساءبر النفط بشكل برهيب، عشية

دوالبرا، وتدق بذلك  50البرعاينءت أو أقل من  دوالبرا للبرميل، مقتربة من الاودة إلى عتبة 50.46بوتفليقة، لتصل إلى 

خبرا   دوالبرا سارا مرجايء للبرميل، في وقت أطلق 50على أسءس  2019بنت موازنة  نءقوس الخطر أمءم الحكومة التي
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املطبوعة من طرف بنك الجزائر، مء يهدد حسبهم  االقتصءد صءفرة اإلنذابر، محذبرين من اللجو  إلى برفع حجم املبءلغ

أ.بءملءئة 10ببلوغ مستوى تضخم يتجءوز الـ

أالشروق”ح لـويؤكد في السيءق، الخبير النفطي عبد الرحمن مبتول في تصري الصدمة النفطية الجديدة، تنذبر  أن”

، عقب تاديل قءنون القرض والنقد، المر الذي 2017تبنتهء نهءية سنة  بمواصلة الحكومة سيءسة طبع النقود التي

بءلكءبرثة التي سيلمسهء الجزائريون في  بءملءئة، وهو مء وصفه 10بءبرتفءع نسبة التضخم في ظرف سنتين ليتجءوز  يهدد

املوازنة  ، الذي يبني2019الوقت الذي أوضح الخبير، أنه حتى قءنون املءلية لسنة  فءع أساءبر الغذا  والخدمءت، فيابرت

الدولي، حيث تؤكد هيئة كريستين الغءبرد، أن  دوالبرا، ال يتمءش ى وأبرقءم صندوق النقد 50على سار مرجعي ياءدل 

 .دوالبر للبرميل 100النفط بسار الجزائر تتطلب تسويق  ميزانيتي التسيير والتجهيز في

ل دوالبر تفقده سوق النفط، سيجا وحسب مبتول سيؤثر هذا االنخفءض بشكل ملحوظ على ميزانية الدولة بحكم أن كل

 دوالبرا سيكبد الخزينة 50دوالبرا إلى  86سنويء، بمانى أن انخفءض النفط من  مليون دوالبرأ 300الخزينة الجزائرية تخسر 

أساءبر الغءز الطبيعي هي الخرى  مليءبر دوالبر، في الوقت الذي تشهد 12ر الوضع لسنة تزيد عن خسءبرة في حءل استم

 املرة إلى املسءبرعة وعشكل استعجءلي للخروج من عبء ة املحروقءت واالعتمءد انخفءضء غير مسبوق، داعيء الحكومة هذه

 .للمرحلة املقبلة ن البديلعلى الريع النفطي، وبحث آفءق تطوير قطءع الصنءعة، الذي يجب أن يكوأ

بءملءئة من ساره قبل أسبوع، ليسجل بذلك  6هذا، وأنهى النفط تاءمالته في عطلة أعيءد امليالد على تراجع بأكثر من 

 كءملة، حيث جء  هذا التراجع في ظل تضربر السواق من مخءوف بشأن تبءطؤأ 2018تراجاء حءدا ويمحو مكءسب عءم 

دوالبرا للبرميل،  50.47بءملءئة، لتصل إلى  6.2دوالبر للبرميل، أو  3.35ت أساءبر خءم برنت بـاالقتصءد الاءلمي، وانخفض

 بءملءئة من أعلى سار وصل إليه هذا الاءم في أكتوبر، حيث سجل خءم 42بنحو  ويسجل الذهب السود انخفءضء كبيرا

 .دوالبرا للبرميل 86.74القيءس الاءلمي أعلى سار عند 

 
 

 بنوك /مالية/تأمينات 

 

 

 
 )واج( التقليدي يتم بشكل ناجح تسيير التمويل غير 

أكد محءفظ بنك الجزائر محمد لوكءل يوم الحد بءلجزائر أن تسيير آلية التمويل غير التقليدي تم إلى حد اآلن ب"نجءح" 

 بءلرغم من املخءطر املتالقة به السيمء الضغوط التضخمية.

جلسة علنية خصصت ملنءقشة التقرير وصرح السيد لوكءل في برده على انشغءالت نواب املجلس الشابي الوطني في 

، بأنه "إلى حد اآلن يمكن القول بأن هللا كءن مانء،  2017السنوي لبنك الجزائر حول التطوبرات املءلية و النقدية لسنة 

وبأننء بكل تواضع نءجحون في تطبيق التمويل غير التقليدي بفضل اآلليءت النقدية املستخدمة واملكيفة ملواجهة الوضع 

أصءدي الحءلي".االقت

 آليءت امتصءص فءئض السيولة النءجمة عن -والتي تنفذ لول مرة في الجزائر-وتتضمن هذه السيءسة النقدية املكيفة 

التمويل غير التقليدي و"تاقيم" املبءلغ الضخمة للسيولة بتفءدي دخولهء السوق وبءلتءلي تجنب خلق ضغوطءت 

أ، حسب شروح محءفظ بنك الجزائر.تضخمية إضءفة إلى آلية االحتيءط االجبءبريأ
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بءملءئة قبل الشروع في تطبيق آلية التمويل غير  5،4وسمحت هذه اآلليءت بءلتحكم في مادل التضخم حيث انتقل من 

بءملءئة حءليء، يضيف السيد لوكءل مؤكدا ان الخزينة الامومية تقوم بتجنيد املبءلغ لكنهء ال تقوم  3،5التقليدي إلى 

أحءلة الحءجة املبربرة فقط أي تنفق في مجءالت محددة بدقة.بصرفهء إال في 

وفي هذا السيءق، اوضح ذات املسؤول بأن آلية التمويل غير التقليدي استخدمت إلى اآلن في تغطية مستحقءت مجمعي 

سونءطراك وسونلغءز ودعم الصندوق الوطني لالستثمءبر للمشءبركة في باض املشءبريع وكذا تمويل مشءبريع سكنءت "عدل" 

 .2018مليءبر دج في  1.848و  2017مليءبر دج في  570ك املتوقفة إضءفة إلى تغطية عجز امليزانية حيث خصص لذل

مليءبر دج إلى  1.500مليءبر دج بينمء تم ضخ  1.475ولفت في نفس اإلطءبر إلى أن برصيد الخزينة بلغ بنهءية أكتوبر املءض ي 

أالسوق املءلي لتمويل االقتصءد الوطني.

ع الطبخ فوق النءبر، فنحن نراقب بشكل صءبرم وصرح السيد لوكءل بءلقول: "نتءبع الضغوطءت التضخمية مثلمء يتءب

ويومي تسيير التمويل غير التقليدي" مؤكدا في نفس الوقت بأن بنك الجزائر سيقوم بتطوير آليءته النقدية وفقء لخطوبرة 

أالضغوط التضخمية.

 =من الصعب تحقيق التوازنات املالية بسعر النفط الحالي= 

لتقليدي لفترة أطول، ذكر محءفظ البنك املركزي بأن القءنون املنظم للاملية حدد وعن إمكءنية استمرابر التمويل غير اأ

غير أنه لم يتم وضع أي سقف محدد وذلك بغرض "ترك هءمش  2022فترة استخدامهء بخمس سنوات أي إلى غءية 

أتحرك للحكومة يسمح لهء بءللجو  إلى هذا النمط حسب املاطيءت املءلية واالقتصءدية".

أكن أن تستمر الحكومة في اللجو  إلى التمويل غير التقليدي إذا اقتض ى المر"، يؤكد السيد لوكءل."من املم

دوالبر، صرح املدير الاءم للخزينة بأنه من املمكن الحد من  86"في اكتوبر املءض ي عندمء كءن سار برميل النفط يتجءوز 

لكن االساءبر منذ ذلك الحين تغيرت"، حسب نفس املسؤول  2019اللجو  إلى هذه اآللية او عدم اللجو  إليهء تمءمء في 

أدوالبر للبرميل". 53الذي اعتبر في هذا الصدد بأنه من "الصاب جدا بءلنسبة للحكومة تحقيق التوازنءت املءلية بسار 

سبة نوحول تطوبر الكتلة النقدية، اوضح بأن حجم الكتلة النقدية املتواجدة خءبرج دائرة املنظومة املصرفية تقدبر ب

أ(.2017مليءبر )إجمءلي الكتلة النقدية بنهءية  14.975مليءبر من إجمءلي  5.000بءملءئة أي حوالي  30،8

مليءبر دج  3.000مليءبر دج تم اكتنءزهء من طرف العوان االقتصءديين والسر بينمء تمثل  2.000ويتوزع هذا الرقم على 

 املتبقية قيمة مء يتداول في السوق املوزاية.

اءبر فءئدة مالئمة وعصرنة الوسءطة ولجذب هذه املبءلغ نحو املنظومة البنكية اوص ى محءفظ بنك الجزائر بوضع أس

أاملصرفية وتنويع وتوسيع الخدمءت البنكية واالستخدام الصحيح لتدابير مكءفحة تبييض الموال وتمويل االبرهءب.

مليون دوالبر من  600ويمكن لذلك أن يستقطب أمواال ماتبرة، حسب السيد لوكءل الذي كشف بأن مء قيمته من 

أت االسر في االشهر الست الولى من الاءم الجءبري.الاملة الصابة ضخت في حسءبء

كمء يمكن للصيرفة التشءبركية ان تالب دوبرا هءمء في جذب االدخءبر الوطني نحو البنوك، يضيف املحءفظ الذي أكد 

نوفمبر املءض ي سيصدبر قريبء  4بأن التنظيم الجديد الذي صءدق عليه مجلس النقد والقرض حول هذا النمط في 

أرسمية.بءلجريدة ال

 باملائة= 12=نسبة تعثر ديون "أنساج" ال تتجاوز أ

مليءبر دج إلى غءية نهءية  1.127وفيمء يتالق بءلديون املتاثرة، كشف بأن قيمة املستحقءت املصنفة "غير نءجاة" تقدبر بأ

أمليءبر مصنفة كمستحقءت مؤثرة حقء وفقء للماءيير الاءملية املامول بهء حءليء. 716،5منهء  2017

تقدبر مستحقءت النءجمة عن القروض املصرفية املمنوحة في إطءبر الوكءلة الوطنية لدعم تشغيل الشبءب "أنسءج" وأ

أبءملءئة من قءئم القروض املمنوحة في هذا اإلطءبر، حسب االبرقءم التي عرضهء السيد لوكءل. 12مليءبر دج أي  192ب
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أتغطيتهء وضمءنهء"، يؤكد محءفظ البنك املركزي. "ال يوجد هنءك أي قلق بشأن هذه املستحقءت لوجود كل وسءئل

وعن السوق املوازية للصرف، اعتبر بأن "ماءلجة هذه الظءهرة مرتبط أسءسء بماءلجة االقتصءد املوازي"، مشيرا في 

أنفس الوقت إلى دوبر الفواتير املضخمة في هذا املجءل.

 =رفع منحة السفر "غير وارد تماما"= 

ن برفع قيمة منحة السفر "غير وابرد تمءمء" في الوقت الحءلي بءلنظر لوضاية احتيءطيءت الصرف من جهة اخرى، أكد بأأ

أووضاية القطءع السيءحي في الجزائر.

وكءلة، قءدبرة على  1.610امء عن مكءتب الصرف، فرد بأن الوكءالت البنكية التي تقوم بءلصرف حءليء واملقدبر عددهء ب

مكتب صرف خءص لكن هذه املكءتب  46لبنك الجزائر وأن منح االعتمءدات ل تغطية كل الطلبءت مذكرا بأنه سبق

أأوقفت نشءطهء بءلنظر لضاف املردودية وقلة كثءفة السيءح.

أوبءلنظر لهذه الوضاية، فإن منح اعتمءدات جديدة "امر غير مطروح حءليء" بءلنسبة لبنك الجزائر، حسب السيد لوكءل.

في االسءبيع القليلة املقبلة وبرقتين جديدتين من فئة وبخصوص الوبراق والقطع النقدية، أكد بءن بنك الجزائر يطرح 

 دج. 100دج وقطاة ب 500دج و 1.000

وستتوفر هذه االوبراق والقطع الجديدة على جميع املتطلبءت المنية حيث يصاب تزويرهء كمء ستاكس من حيث 

ي  يتالق أبدا بتغيير الاملة والذشكلهء "جزائر التنمية والحضءبرة والرقي"، وفقء لشروح املحءفظ الذي أكد بأن االمر الأ

أياد هو الخر "امرا غير وابرد في برنءمج البنك املركزي".

 

 

 

 

 

 وشراكةتعاون 
 

 )واج( السنيغال-ب املجموعة البرملانية للصداقة الجزائرتنصي

هدف "توطيد السنيغءل" ب-تم اليوم الثالثء  بمقر املجلس الشابي الوطني تنصيب املجموعة البرملءنية للصداقة "الجزائر

 الصداقة وتقريب الرؤى وإيجءد إطءبر منءسب للتنسيق والامل املشترك"، حسب مء أفءد به بيءن للمجلس. أأواصر

وأوضح نفس املصدبر ان برئيس لجنة الشؤون الخءبرجية والتاءون والجءلية، عبد الحميد س ي عفيفي، الذي اشرف على 

انه "بءإلضءفة الى عالقءت الصداقة والجوابر التءبريخية التي تربط بين  أعملية التنصيبي أكد في كلمة له بءملنءسبة على

املجءلين  السيمء فيأالثنءئية،  أوالسنيغءل، فإن مؤشرات عدة تؤكد توجهء فاليء لدى البلدين لتازيز عالقءتهمءالجزائر 

وفتح خط جوي أسبوعي لنقل السلع بين  2016االقتصءدي والتجءبري، وذلك من خالل التوقيع على آليءت للشراكة في 

في الطباة الثءمنة للمنتدى االقتصءدي  2015ؤسسءت سنة وكذا مشءبركة منتدى برؤسء  امل 2016 أالجزائر وداكءبر منذ

أ".2018للمارض الدولي لداكءبر في نوفمبر  27بداكءبر، عالوة على الحضوبر الجزائري القوي في الطباة ال

وذكر س ي عفيف خالل حفل التنصيب الذي حضرته سفيرة جمهوبرية السنيغءل بءلجزائري أنتء كولبءلي ديءلوي ان 

لطءملء بركز على الباد اإلفريقي في السيءسة الخءبرجية للجزائر وعلى أ، السيد عبد الازيز بوتفليقة، "برئيس الجمهوبرية

ألبالدنء". أدعم الشاوب اإلفريقية والتضءمن ماهء من خالل املسح الكلي للمديونية املترتبة عليهء
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املجموعة في "توطيد أواصر أمء على الصايد البرملءني، فقد أعرب س ي عفيف عن أمله في أن يسهم تنصيب هذه 

والامل املشترك، إضءفة إلى الدفع بءلدبلومءسية البرملءنية التي  أالصداقة وتقريب الرؤى وإيجءد إطءبر منءسب للتنسيق

وبرة السيءق الى ضرأ أمكءنة متميزة في دستوبرهء الذي توج إصالحءت برئيس الجمهوبرية"ي مشيرا في ذات أتوليهء الجزائر

برملءنية إلفريقيء وعلى برأسهء برملءن عموم إفريقيء، وأن يكون البرملءنيون الفءبرقة في صلب القضءيء التي "تفايل الهيئءت ال

أتشغل شاوب املنطقة والتي على برأسهء مكءفحة اإلبرهءب والجريمة املنظمة الاءبرة للحدود وقضءيء الهجرة والتنمية".

لدين وبءلجهود املبذولة في ترقية التاءون الثنءئي، مؤكدة أن بدوبرهء، أشءدت سفيرة السنيغءل بامق الاالقءت بين الب

أبين البلدين وللتاءون الثنءئي في شتى املجءالت". أمجموعة الصداقة "ستاطي دفاء قويء للاالقءت

 

 )واج( ديسمبر  28الى  26وزير الشؤون الخارجية الياباني في زيارة رسمية الى الجزائر من 

ديسمبر الجءبري في اطءبر تازيز  28الى  26ون الخءبرجية اليءبءني، تءبرو كونو، بزيءبرة برسمية الى الجزائر من يقوم وزير الشؤأ

 عالقءت التاءون و الشراكة بين الجزائر و اليءبءن، حسبمء جء  في بيءن لوزابرة الشؤون الخءبرجية يوم الثالثء .

التاءون القءئمة بين الجزائر و اليءبءن، ستكون لوزير الشؤون  وخالل هذه الزيءبرة التي تندبرج "في اطءبر عالقءت الصداقة وأ

الخءبرجية، السيد عبد القءدبر مسءهل محءدثءت مع نظيره اليءبءني حول الاالقءت الثنءئية في مختلف جوانبهء السيمء 

ن ديين مء بياالقتصءدي و كذا حول السبل و الوسءئل التي من شأنهء اعطء  دفع جديد للمبءدالت و الشراكة االقتصء

أالبلدين"، حسب ذات املصدبر.

كمء أوضح البيءن أن هذه الزيءبرة "ستسمح أيضء للوزيرين بمواصلة املشءوبرات السيءسية و تبءدل اآلبرا  و التحءليل حول 

أاملسءئل ذات االهتمءم املشترك".

 

 

 

 

 

 

 
 

 تجارة 
 2019اإلعالن عنها في 

 )الشروق أونالين( هذه املحاور الكبرى لصيغة املناقصات الجديدة لسوناطراك

 "إتءحة الفرصة للشركءت الوطنية لتقديم عروض في شكل "كونسوبرسيوم

لخءصة بمشءبريع الشركة الوطنية للمحروقءت سونءطراك إلجرا  املنءقصءت ا من املنتظر أن تدخل الصيغة الجديدة

وكيفية إجرائهء لجالهء أكثر مرونة  التطبيق اعتبءبرا من الاءم الجديد، ستتضمن جملة من التغييرات على نظءم حيزأ

غرابر إتءحة الفرصة للشركءت الوطنية وإمكءنية التفءوض حول السلع  ومتكيفة مع مستجدات وواقع السوق، على

أ.(الساءبر) توالخدمء
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للمنءقصءت أدبرجت بنودا عديدة جديدة  بأن الصيغة الجديدة”أالشروق”وفي السيءق، أفءدت مصءدبر من سونءطراك لـ

 مشيرة إلى أن املبءدئ السءسية للرقءبة والنزاهة وغيرهء املستوحءة من قءنونأ ستجالهء متكيفة أكثر مع ماطيءت الواقع،

أ.هءالصفقءت الامومية لم يتم املسءس ب

 إفريقيء، هي إمكءنية أن تجري سونءطراك ومن التاديالت التي ستتضمنهء صيغة املنءقصءت الجديدة لكبر شركة في

الجودة والنوعية وخصوصء للحصول على أساءبر تفءضلية بمء يخدم  ملفءوضءت للظفر باقود تفءضلية من حيث

 .(والجودة يف وبربح الوقت وضمءن النوعيةأجل بربح املءل والوقت في آن واحد )تخفيض التكءل مصلحتهء، من

التفءوض بشأن سلاة أو خدمة مء  وكمء هو مالوم، فإن النظءم الحءلي للمنءقصءت لشركة سونءطراك ينص على أن

 .التفءوض بشأن تخفيض أساءبر مادات أو خدمءت وغيرهء ممنوع، وهو مء جال الشركة غير قءدبرة على

، والتي تهدف 2030غضون سنة  ات جء ت في إطءبر استراتيجية سونءطراك فيوحسب ذات املصءدبر، فإن هذه التغييرأ

 .في الاءلم أي اململوكة من طرف الحكومءت، وبرفع مداخليهء إلى جال الشركة من بين أكبر مؤسسءت وطنية للنفط

ة عروضء لسونءطراك بأساءبر تفءضلي وسيتم إدخءل تاديل جديد يتضمن اللجو  للشركءت املؤهلة مسبقء، والتي تقدم

حيث يمكن للشركة التفءوض بشأن تلك الخدمءت وفق الشروط  وسلاة أو خدمة ذات نوعية وفق ماءيير محددة،

أ.(والنوعية وفق املاءيير املاتمدة الذكوبرة )السارأ

ية للشركءت الوطن إتءحة الفرصة ومن التغييرات الجديدة على صيغة نظءم املنءقصءت للشركة الوطنية للمحروقءت

، بغية القدبرة على املنءفسة أمءم الشركءت ”كونسوبرسيوم“جمءعي  املشءبركة في منءقصءت تطرحهء سونءطراك بشكل

 .ومنءفس يمكن لكل شركة أن تقدم اإلضءفة التي تميزهء للحصول في النهءية على عرض قويأ الجنبية، حيث

(، 2019اعتبءبرا من السداس ي الول ) اك في املشءبريع املستقبليةوبموجب هذا التغيير ستتضمن دفءتر الشروط لسونءطرأ

 .، حسب املصءدبر ذاتهء”مشترك يمكن للشركءت الوطنية تقديم عرض“عبءبرة 

 اإلنتءج الجزائري، على الشراكة وفي سيءق ذي صلة، بركزت ندوة متبوعة بنقءش أمس بقصر املاءبرض على هءمش صءلونأ

 .سبتمبر املءضيين 10و 9على ندوة املنءولة التي عقدت في  وطنية، بنء بين سونءطراك ومختلف الشركءت ال

يع ترقية املحتوى الوطني في مشءبرأ وحسب مسؤولي سونءطراك، فإن الندوة أوصت بهيئة خءصة تم إطالقهء تكون مهمتهء

 .من الصنءعة املحلية ملادات ومستلزمءت مشءبرياهء بءملءئة 55الشركة املختلفة، والوصول إلى 

، ستدفع 2019اإلعالن عنهء في  حسب املحءضرين من شركة سونءطراك، فإن الصيغة الجديدة للمنءقصءت التي سيتموأ

 .منح الفرصة أكبر للشركءت الوطنية بمستوى املحتوى املحلي في مشءبرياهء من خالل

 

 
 دية ليست على ما يراممؤشراتها االقتصا

 )الشروق اونالين( مليار دوالر.. عجز جديد في امليزان التجاري  4.13

 1.55 مليءبر دوالبر خالل الحد عشر شهًرا الولى من السنة الجءبرية مقءبل عجز بلغ 4.13بلغ عجز امليزان التجءبري للجزائر 

بءملءئة( حسب مء نقلته وكءلة  60.81 –دوالبر) مليءبرأ 6.42مليءبر دوالبر خالل نفس الفترة من السنة املءضية متراجًاء بـ 

أ.الوطني لإلبرسءل ونظءم املالومءت التءبع للجمءبرك النبء  الجزائرية عن املركزأ

مليءبر  5.64بزيءدة قدبرهء  2017الفترة من سنة  مليءبر دوالبر في نفس 21.5مليءبر دوالبر مقءبل  37.2وابرتفات الصءدبرات إلى 

مليءبر دوالبر  42.147 مليءبر دوالبر مقءبل 41.371مء يتالق بءلوابردات تراجات بشكل طفيف إلى وفي ،(+ بءملءئة 17.86دوالبر )

أ.(بءملءئة –أ1.84مليون دوالبر ) 776خالل نفس الفترة من السنة املنصرمة بءنخفءض قدبره 
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السنة الجءبرية الحد عشر الولى من  بءملءئة من الوابردات خالل الشهرأ 90ووفًقء لحصيلة الجمءبرك، غطت الصءدبرات 

 .الاءم املنصرم بءملءئة خالل الفترة نفسهء من 75مقءبل 

 

 رغم وعود الحكومة وخطاباتها

 )الشروق اونالين( !من عقبات التصدير” يشتكون “مستثمرون ورجال أعمال 

 حركة "الدوفيز".. البنوك وغال  الشحن والبيروقراطية تاصف بءلصءدبرات

 

 اختالف مجءل نشءطهء، في أجنحة مارض اإلنتءج الوطني أن برغبة الشركءت على عبرأ”أالشروق”أظهرت جولة ميدانية لـ

وات كءملصير الذي ال يزول بمروبر السن التصدير وتنويع االقتصءد، تصطدم بواقع مرير تميزه جملة من الاقبءت، أضحت

أ.البالد وتاءقب الزمءت والهزات التي شهدتهء

اءبر لجزائرية برفات شعديد املؤسسءت ا ويالحظ الزائر ملارض اإلنتءج الجزائري بقصر املاءبرض بءلصنوبر البحري أن

املحروقءت، لكن الواقع يقول إن الاملية تواجه صاوبءت عديدة، في وقت  في إطءبر تنويع االقتصءد خءبرج”أالتصدير“

واإلدابرية والتقنية واللوجستية  املتاءملون إلى تبني الشبءك الوحيد الذي يجمع جميع املاءمالت املءلية دعء فيه

أ.للمصدبرين لتسريع الوتيرة

، أن الشركة ”الشروق“مع  السيءق، يقول مراد وزاني، مسؤول التصدير في مجمع سيفيتءل الخءص في حديثوفي 

غذائية مختلفة على غرابر السكر والزيت الغذائية والبقول  مليون دوالبر من منتجءت 300تمكنت من تحقيق تصدير 

أ.القءئمة لتشمل املءيونيز اعتبءبرا من الاءم الجديد الجءفة وستوسع

 .مليون دوالبر كصءدبرات في الاءم الجديد 500بحسب وزاني، فمجمع سيفيتءل للصنءعءت الغذائية وضع هدفء بتجءوز وأ

أوبروبء والشرق الوسط وإفريقيء،  سنوات نحوأ 10ويشير املتحدث إلى أن مجمع سيفيتءل الذي دخل مجءل التصدير منذ 

 ة الصابة ومن وإلى الجزائر التي تبقى عملية ماقدة وتستهلكتحويل الامل مء زالت تواجهه عقبءت عديدة، منهء عمليءت

أ.الكثير من الوقت، وتدخل في خءنة املخءلفءت الجنءئية

أن املجمع يستهدف تحقيق برقم  ”كوندوبرأ“من جهته، أوضح حءجي عءدل، املكلف بءالتصءل والاالقءت الاءمة لدى 

 .مليون دوالبر 26حيث بلغ  2018ضاف مء تحقق سنة ، وهو 2019 مليون دوالبر في 52أعمءل في التصدير بقيمة 

وهو مء يمثل برعع برقم أعمءل  2022مليون دوالبر كصءدبرات في  250ووفق عءدل حءجي، فإن الشركة تستهدف تحقيق 

أ.مليءبر دوالبر 1املجمع املقدبر بـ

لى مء زالت تاترضه ععقبءت كثيرة  وحسب حءجي، فإن نشءط التصدير وبرغم التسهيالت التي أقرتهء السلطءت إال أن

 وكءالت بنكية جزائرية في الخءبرج، مشيرا إلى أن فتح وكءالت بنكية الاءم غرابر تحويل وإدخءل الاملة الصابة وعدم وجود

إفريقية ملرافقة عمليءت التصدير،  في فرنسء أمر جد إيجءعي وهو مء يتمنى املتاءملون توسياه لتشمل دوالأ 2019

أ.السوق اإلفريقية لتدير منتجءتهم إليهء يركزون اآلن علىخصوصء أن عديد املتاءملين 

مضيفء أن مسألة النقل )الشحن(  ملختلف منتجءته، 2019بلدا في  35وكشف محدثنء، أن كوندوبر ياتزم التصدير نحو 

 عبرأ لالصءدبرات الجزائرية، مشيرا إلى أن وصول منتجءت املجمع إلى السنغء الذي يبقى بءهظ الثمن ياتبر عءئقء أمءم

 .موبريتءنيء فءلمر ال يتجءوز أسبوعين برا فقط يومء، لكن اليوم مع املابر الحدودي مع 60و 45البحر كءن يتطلب مء بين 

الجزائرية، وهي أموبر سيءدية لهذه الدول  ويقول عءدل حءجي، إن دوال إفريقية تفرض برسومء جد مرتفاة على املنتجءت

 الحكومءت، وهو مء أعلنته وزابرة التجءبرة، مؤخرا للتفءوض بخصوص برسوم تفءضلية التي يتم التفءوض بشأنهء بين

أ.للسلع الجزائرية
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أإكسترا“وأعلنت االثنين، عجءئن بن حمءدي  على غرابر الكسكس والعجءئن  إطالق مجموعة جديدة من املنتجءت”

 .2019مليوني دوالبر كصءدبرات في  والسميد وغيرهء، مشيرة إلى أنهء تستهدف تحقيق

 

 

 
 

 )واج( كغ/فرد/سنة 40الوفرة الغذائية الوطنية الستهالك الفاكهة تقدر بأكثر من 

الصيد البحري، السيد عبد القءدبر بوعزغي، يوم الثالثء  بءلجزائر الاءصمة، أن  أفءد وزير الفالحة و التنمية الريفية وأ

للفرد الواحد، حيث يغطي االنتءج الوطني  أكغ/سنويء أ40،3الوفرة الغذائية الوطنية بءلنسبة الستهالك الفءكهة تقدبر ب

 بءملءئة من احتيءجءت االستهالك. 100نسبة 

  الوطني حول شابة الشجءبر املثمرة، الذي حضره مدبرا  املصءلح الفالحية و برؤسء  و في مداخلته بمنءسبة افتتءح اللقء

املجءلس املهنية لشابة الشجءبر املثمرة و املتاءملين االقتصءديين في هذا املجءل، أضءف السيد بوعزغي أن هذه الكمية 

أتدبرج الجزائر ضمن قءئمة البلدان املستهلكة للفءكهة.

الفواكه و ذلك نحو تءيالندا و اسبءنيء طن من  409بتصدير مء ياءدل  2017و حسب الوزير، فقد قءمت الجزائر سنة 

 و الفيتنءم و بروسيء بشكل برئيس ي.

حيث أن هذا تجلى من سيءسة التنمية الفالحية التي يامل القطءع على تنفيذهء و تكللت الى "تحسين كبير في االنتءج و 

ءن ائية املتزايدة لسكسوق الارض الفالحي، ال سيمء فيمء يخص املحءصيل االستراتيجية لتغطية االحتيءجءت الغذ

الجزائر بءالعتمءد على االنتءج املحلي، بهدف تقليص حجم الوابردات و تنويع االنتءج كمء و نوعء بمزايء نسبية و تنءفسية 

أو تازيز أسس تنمية مستدامة من شأنهء خلق فرص للتصدير".

لغذائية للمواطنين و الرفع من القدبرات ، ترمي الى تلبية الحءجيءت ا2000و قءل أن هذه السيءسة، املنتهجة منذ عءم 

االنتءجية بءستحداث مسءحءت مستصلحة جديدة و التوسيع في برقاة املسءحءت املسقية و االقتصءد في استامءل امليءه 

و تنشيط الصءدبرات و تازي قدبرات التحويل و الحفظ و التخزين املبرد، و ذلك من أجل ضمءن أفضل لضبط املنتجءت 

ألبءت الساءبر.و التحكم في تق

فبهذا، أدت جملة التدابير التي اتخذهء و نفذهء القطءع على جميع املستويءت الى بلوغ "نتءئج مشجاة في امليدان حيث 

تشهد أسواقنء تزويدا منتظمء وفرة كبيرة في املنتجءت الفالحية الغذائية السءسية، فضال عن تسجيل الفوائض في 

أالجزائر أفءقء واعدة الكتسءح السوق الدولية"، يضيف السيد بوعزغي. باض املنتجءت، و هذا مء فتح أمءم

أو ذكر الوزير أنه تتميز شابة الشجءبر املثمرة في الجزائر بتنوعهء الكبير حيث تحتل بمكءنة بءبرزة في السيءسة الفالحية.

هكتءبر  154.000واع الفواكه كءنت و في هذا الصدد، أفءد السيد بوعزغي أن املسءحة املزبروعة بءلشجءبر املثمرة لجميع أن

أبءملءئة. 70، أي بنسبة ابرتفءع 2018هكتءبر في  262.000لترتفع الى  2000عءم 

أبءملءئة من املسءحة الصءلحة للزبراعة في السنة الحءلية. 3و تحتل بذلك الشجءبر مء نسبته 

لى عدد الشركءت الاءملة في قطءعءت مليون منصب شغل دائم و موسمي أضءفة ا 1،6كمء أن هذه الشابة توفر أكثر من 

أالتثمين و التابئة و التجهيز و التحويل ملنتجءت الشجءبر.

 4.523.370قنطءبر مقءبل  16.892.480الى انتءج  2018و أضءف أنه من حيث االنتءج، تشير االحصءئيءت الخءصة باءم 

أبءملءئة. 273من الفواكه، أي بنسبة ابرتفءع  2000قنطءبر في عءم 
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أقنطءبر. 8.095.581قنطءبر فيمء بلغت الصنءف ذات البذوبر  6.110.640النواع، بلغ انتءج االصنءف ذات النواة و حسب 

 121،6مليءبر دج مقءبل  197،8الى  2018و على املستوى االقتصءدي، ابرتفات قيمة انتءج شابة الشجءبر املثمرة في عءم 

أ.2018بءملءئة من قيمة االنتءج الفالحي االجمءلي في  8هذه القيمة  بءملءئة، و تمثل 63، أي بزيءدة قدبرهء 2010مليءبر في 

و على ضو  هذه النتءئج املحققة، ثمن السيد بوعزغي الدوبر الزبراعي و االقتصءدي و االجتمءعي الهءم لهذه الشابة من 

تصالح لزبراعية و تثمين و اسخالل مسءهمتهء في االكتفء  الذاتي في الفءكهة الطءزجة و املحولة و تطوير قطءع الصنءعءت ا

أاملنءطق الجبلية و املنءطق التي تتميز بمنءخ محلي و توفير فوائض للتصدير.

من جهة أخرى، ذكر الوزير االستثمءبرات "املاتبرة" التي انجزتهء الدولة فيمء يخص البنية التحتية و التجهيزات في الاءلم 

هءمة بءلشجءبر املثمرة و انشء  املشءتل و تطوير مكننة الفالحة، الريفي و تهيئة املسءحءت املسقية و زبراعة مسءحءت 

 موازاة مع انجءز مركبءت التقليم و توفير مادات التحويل و التخزين.

برشءد الفالحية و مراكز البحث و التكوين و االأو دعء الوزير كءفة املسؤولين على املستوى املركزي و املحلي بمء فيهم املهنة 

أعلى دعم هذه الشابة االستراتيجية ملء تمثله من عنصر هءم في االقتصءد الوطني.
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