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االفتتاحية
أكثر من  60منتوج فالحي قابل للتوسيم بالجزائر(واج)
أكد وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري  ،عبد القادر بوعزغي اليوم األربعاء بالجزائر أنه تم احصاء على
املستوى الوطني أكثر من  60منتوج فالحي قابل للتوسيم و ذلك بهدف إعطائها قيمة مضافة و تنافسية على مستوى
األسواق الخارجية.
و أضاف السيد بوعزغي خالل افتتاحه برفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ واألمين العام لالتحاد العام للعمال
الجزائريين,عبد املجيد سيدي سعيد لفعاليات الطبعة ال 9ملعرض "السوق الكبير" للمنتجات الفالحية املحلية
األصيلة بمناسبة السنة األمازيغية الجديدة "يناير  "2969أنه تم من قبل توسيم و االعتراف بجودة
منتجين فالحيين و هما التين املجفف لبني معوش (بجاية) وتمور "دقلة نور" لطولقا (بسكرة) و ان القطاع سيعمل على
تثمين و توسيم اكبر عدد من املنتجات الفالحية من اجل حمايتها و إعطائها القيمة املضافة التي تستحقها.
و أشار الوزير خالل هذه التظاهرة التي نظمت باملزرعة البيداغوجية بزرالدة في العاصمة (تستمر لغاية  12يناير املقبل )
أنه سيتم قريبا توسيم منتوج محلي ثالث و هو زيتون "سيق" و ذلك لفتح الطريق امامه من اجل للتصدير نحو الخارج
و أوضح أنه تم إنشاء لجنة على مستوى القطاع تعمل على املستوى الوطني بمعية جمعيات فالحية محلية من اجل
تثمين و توسيم املنتجات الفالحية في كل منطقة من مناطق الوطن كما تعمل هذه اللجنة الوطنية بمعية الجمعيات
الفالحية املحلية على إعادة إحياء الفضاء الريفي الذي أصبح يزخر بمنتوجات فالحية متنوعة يمارسها أبناء كل منطقة،
يقول الوزير
أما بخصوص الطبعة ال 9ملعرض "السوق الكبير" للمنتجات الفالحية املحلية األصيلة ملختلف مناطق الوطن ،فقد
ثمن الوزير هذه التظاهرة التي نشطها ازيد من  90عارضا قادمين من اكثر من  30والية من واليات الوطن.
و قال في هذا الصدد ان مثل هذا املعرض البد ان يتكرر في مختلف واليات الوطن و السيما ان بعض املنتجات املحلية
األصيلة الخاصة بكل منطقة لها جودة عالية تستحق من خاللها التثمين و التوسيم و أضاف ان هذا املعرض سيعمل
على تثمين و إعطاء قيمة مضافة للمنتجات املحلية األصيلة خاصة على مستوى األسواق الخارجية
و تابع يقول ان هذه التظاهرة أبرزت بوضوح مدى التنوع و الجودة التي تتميز بها مختلف املنتجات الفالحية التي تخص
كل منطقة من مناطق الوطن و ذلك راجع-حسب الوزير -للتنوع االقليمي و املناخي التي تتميز به البالد.
و قد تم عرض و بيع للزوار الذين وفدوا بكثرة لهذا السوق الكبير مختلف املنتوجات املحلية على غرار زيت الزيتون و
مختلف انواع العسل و العجائن و(الرشتة و تريدة و البركوكس  )..و األجبان املحلية و الحلويات التقليدية و التمور و
املربى والتوابل و كذا األلبسة و الحلي و كذا مختلف املنتجات األصيلة الجزائرية على اختالف أنواعها و سيتم على
هامش املعرض إجراء مسابقة كبرى لطهي الكسكس يشارك فيها  16طهاة محترفون فيما ستنظم يوم الجمعة املقبل
مسابقة أخرى للهواة لطهي الكسكس لفائدة  40امرأة  ،حسب رئيس الجمعية الوطنية للمنتجات املحلية األصيلة و
منظم التظاهرة سيد علي لحلو.
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خبرة فرنسية بتمويل من اإلتحاد األوروبي
“قانون” جديد ملسح األراض ي ووقف نهب العقار (الشروق أونالين)
تشرع الجزائر الشهر الجاري في اعتماد نظام جديد ملسح األراض ي متعدد الوظائف ،وذلك لوقف نهب العقار وتوفير
الصناعي منه ،في خطوة جديدة لتحسين املالية العمومية وتفعيل مداخيل الجباية املحلية ،موازاة مع إقامة مرصد
ألسعار األمالك العقارية لوقف املضاربة بها ،وذلك باالعتماد على خبرة فرنسية وبتمويل من اإلتحاد األوروبي قدره 1.1
مليون اورو.
علمت “الشروق” أن مشروع توأمة جزائرية -فرنسية يجمع بين الوكالة الوطنية ملسح األراض ي واملديرية العامة للمالية
العمومية الفرنسية ،سيشرع في العمل به هذا الشهر على كافة مديريات مسح األراض ي ،ميزته األساسية أنه متعدد
الوظائف في الجزائر ،وذلك في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة (ب  3أ )بين الجزائر واالتحاد األوروبي في الشق
املتعلق بسياسة اإلصالح التي باشرتها الحكومة في مجال عصرنة املالية العمومية والعمل على تعزيز الطاقات املؤسساتية
والتقنية واإلدارية للوكالة الوطنية ملسح األراض ي.
اعتماد الجزائر على الخبرة الفرنسية سيمتد الى حوالي  24شهرا ،سيعمل خاللها النظام على تحسين املالية العمومية
من خالل الجباية املحلية ويكمن الهدف األساس ي للنظام الجديد في تحسين الجباية العادية بما فيها املحلية على النحو
الذي يمكن السلطات املحلية من تحقيق االستقاللية في املجال املالي.
تحسين املالية العمومية أو رفع تحصيل الجباية العادية وفق نظام مسح األراض ي املتعدد األطراف يعتمد على وضع
نظام معلوماتي بتركيبة فضائية تسمح بمعرفة مفصلة الستعمال اإلقليم من خالل ضمان تأمين امللكية العمومية
والخاصة مما يحفظ حقوق امللكية ويضمن تحصيل حقوق استغاللها.
لجوء الجزائر لالستعانة بالخبرة الفرنسية لتحسين مداخيل الجباية العادية ،خاصة ما تعلق بإستغالل األراض ي يأتي
في أعقاب الحركية التي عرفها التشريع في هذا املجال ،خاصة ما تعلق باملشروع الذي اقترحه املجلس الوطني لإلعالم
الجغرافي الذي يهدف إلى وضع إطار مؤسساتي إلنتاج ومعالجة ونشر املعلومة الجيوفضائية الذي يعد مسح األراض ي
جزءا منه.
التوأمة الجزائرية – الفرنسية أو الشراكة التي تجمع الطرفين ترمي إلى وضع نظام معلوماتي عصري ملسح األراض ي في
الجزائر ،يوقف عمليات الزحف على األراض ي العمومية ،كما يوفر الخدمة ملستخدمي معلومات مسح األراض ي التابعين
بصفة خاصة لقطاعات الفالحة والسكن وتهيئة اإلقليم والجماعات املحلية والشؤون الدينية واألوقاف ،إلى جانب
املتعاملين الخواص.
اإلعتماد على نظام مسح لألراض ي متعدد الوظائف بالتركيز على الجباية الذي يعتبر نظاما معلوماتيا يسمح بالتسيير
املتكامل واملنسق للبيانات املتعلقة باملمتلكات وتلك املتعلقة بالعقار واملسح ،وتقاسم املعلومات مع املستعملين ،لم
تستبعد مصادرنا أن ترافقه اقتراحات ملراجعة النصوص املوجودة وتكوين موظفي الوكالة الوطنية ملسح األراض ي قصد
تعزيز قدراتهم في معالجة البيانات الرقمية.
النظام الجديد تراهن عليه الحكومة كآلية لتوفير العقار الصناعي ،من منطلق أنه أحد معيقات االستثمار ،إضافة إلى
تثمين أمالك الدولة من أجل تطوير الهضاب العليا وبناء السكنات ،إلى جانب تطوير إدارة مسح األراض ي وتحسين املالية
العامة من خالل نظام مسح متعدد الوظائف .النظام الجديد يقوم على املساعدة الفرنسية في أربعة محاور ،تتصدرها
إقامة جرد لخصوصيات األمالك والرفع من احترافية خطط ومصالح التقييم ،وتحسين تغطية األمالك الوطنية
واملساعدة في وضع مرصد ألسعار األمالك العقارية.
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نجل بن حمودة يغادر الشركة ومديرون يرمون املنشفة
إقاالت واستقاالت… ماذا يحدث في “الجوية الجزائرية”؟ (الشروق أونالين)
تعيش الجوية الجزائرية في املدة األخيرة جوا من اإلقاالت واالستقاالت في عدة مديريات ،وسط تساؤالت من املوظفين
عن حقيقة ما يجري في الشركة ،وحديث عن ضغوط عمل دفعت بالعديد منهم إلى تقديم استقالته من منصبه ،في
حين غادر آخرون الشركة نهائيا.
في السياق ،فاجأ حمزة بن حمودة ،ابن النقابي الراحل عبد الحق بن حمودة ،والذي يشغل مستشارا لدى الرئيس
املدير العام بخوش عالش ،قبل أيام ،زمالءه برسالة استقالة اطلعت “الشروق” على نسخة منها ،ذكر فيها أنه قرر
االستقالة من مهامه في الشركة بعد أن أمض ى فيها  14سنة وعمل مع  6مديرين عامين ،إال أن الوقت قد حان ملغادرة
الجوية الجزائرية.
ولم يفصح ابن عبد الحق بن حمودة عن األسباب الحقيقية التي دفعته لالستقالة من الجوية الجزائرية ،لكنه أشار
إلى أن الوقت قد حان لخوض تجربة مهنية خارج الشركة ،وسط تساؤالت من املوظفين عن األسباب الحقيقية التي
دفعت ابن رمز النقابيين في الجزائر ،عبد الحق بن حمودة ،ملغادرة الشركة نهائيا ،رغم أن له منصبا مرموقا وهو
مستشار لدى الرئيس املدير العام.
وفي السياق ذاته ،أيضا أنهى الرئيس املدير العام للجوية الجزائرية بخوش عالش ،مهام مدير العمليات األرضية “ب.نور
الدين” ،وتم تعويضه بـ”ف.عادل” ،وهو ابن وال سابق بغرب البالد ،حسب املعلومات التي بحوزة “الشروق”.
واستقال أيضا قبل يومين املدعو “ب.حفيظ” من منصبه كمدير للعمليات الدولية بالشركة ،وهو الذي عين من طرف
الرئيس املدير العام بخوش عالش كخليفة للمدير السابق بخاري ناصر ،ولحد اآلن ما زال املنصب شاغرا حسب
املعلومات التي بحوزتنا ،رغم أن رسالة االستقالة للمعني تداولها عديد املوظفين على مستوى الشركة.
كما استقالت املدعوة “ش.هنية” من منصبها كمديرة للسالمة واألمن عبر الرحالت ،بعد أن كانت قد خلفت “ا.رشيد”،
الذي عينه بخوش عالش مباشرة بعد تقلده منصب الرئيس املدير العام.
ولحد اآلن ما زال منصب مدير سالمة وأمن الرحالت شاغرا ولم يتم تعويض املسؤولة املستقيلة من منصبها.
وقبل أشهر ،تم إحداث تغيير على منصب مدير االتصاالت والعالقات العامة ،حيث تم تعيين الصحفي أمين أندلس ي
في املنصب ذاته ،خلفا ملونية برتوش ،التي استدعيت ملهام أخرى في الشركة.

تصنيع هياكل السيارات املركبة محليا بمركب الحجار (النهار أونالين)
بعد قرار مجلس مساهمات الدولة إعادة جدولة ديون مجمع «إيميتال» ومركب بالرة
العملية ستنطلق بتصنيع بعض األجزاء في املرحلة األولى سنة 2020
تصنيع هيكل سيارات كاملة لن يتجاوز  30مليون ملركبة متوسطة الحجم
سيشرع مركب الحديد والصلب الحجار عنابة ،في تصنيع أجزاء من هياكل السيارات املصنعة في الجزائر ،بداية من
السنة املقبلة  ،2020حيث يندرج هذا االستثمار في إطار الجزء الثاني من املخطط الذي سيباشره املركب ،بعد انتهاء
مرحلة االستثمار في الحديد والصلب ،والحديد متعدد االستعماالت على غرار حديد البناء والشروع في تصديرها.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة في اتصال ،أمس ،بـ«النهار» بأن املخطط الثاني لالستثمار في مركب الحجار،
والذي تم تخصيص له مبلغ يتراوح مابين  250و 300مليون أورو ،والتي تهدف إلى إطالق استثمارات تجارية مربحة
للمركب.
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وعلى رأسها تصنيع أجزاء من هياكل السيارات املصنعة محليا في إطار االتفاقيات مع هذه األخيرة من أجل تخفيض
تكلفة تركيب السيارات بالجزائر وتخفيض فاتورة الواردات.
وأكد ذات املصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار» ،بأن املرحلة األولى من االستثمار ستتضمن إنشاء األجزاء الحديدية من
هياكل السيارات ،على غرار األبواب واألجنحة وأغطية املحركات ،على أن تتضمن املرحلة الثانية من هذه االستثمارات
الشروع في تصنيع الهياكل كاملة ،والتي ستكون بعد سنة إلى سنتين على أقص ى تقدير.
وبخصوص أسعار التجهيزات التي سيتم تصنيعها محليا ،قال ذات املصدر إنها ستساهم في تخفيض أسعار السيارات،
حيث أن الفارق بين أسعار املصنعة محليا والتي يتم استيرادها من الخارج في الوقت الحالي سيتراوح مابين  20و%.30
كما أن أسعار هياكل السيارات التي سيتم تصنيعها في مركب الحجار مستقبال وخالل املرحلة األخيرة من املخطط
االستثماري الذي سيباشره املركب لن تتجاوز  30مليون سنتيم بالنسبة للسيارات متوسطة الحجم.
وفي األخير ،أكد مصدر «النهار» ،بأن قرار مجلس مساهمات الدولة سيقوم بإعادة جدولة ديون مجمع «سيدار» للحديد
والصلب ومجمع «إيميتال» الذي يضم كال من مركب الحجار ومركب بالرة واملشروع الجديد للشراكة مع اإلماراتيين في
مجال الحديد والصلب.
حيث ستسمح الجدولة الجديدة لديون املركب بإطالق استثمارات جديدة ،وعلى رأسها دخول املرحلة الثانية لالستثمار
في مركب الحجار ،والتي ستشمل إنتاج ملحقات وهياكل الحديدية للسيارات املصنعة في الجزائر ولواحقها.

بنوك /مالية/تأمينات
الجزائر :البنك العاملي يرفع توقعاته للنمو لسنتي  2019و ( 2020واج)
رفعت مجموعة البنك العالمي توقعاتها لنمو االقتصاد الجزائري خالل السنتين  2019و  ، 2020بحسب أخر التوقعات
لهذه املؤسسة املالية الدولية التي نشرت أمس الثالثاء بواشنطن.
وأشار البنك العالمي إلى نسبة نمو تقدر ب  % 3،2في سنة  ، 2019مقابل نسبة  % 2املشار إليها في التقرير السابق
حول اآلفاق االقتصادية العاملية الذي نشر شهر يونيو الفارط ،أي بزيادة قدرها  0،3نقطة.
ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة للسنة  ،2019منخفضة بشكل طفيف ،مقارنة بإحصائيات سنة  2018التي
سجل خاللها الناتج املحلي الخام للجزائر ،زيادة قدرها  ،% 2،5بحسب التقدير املعزز من طرف البنك العالمي الوارد
في الوثيقة.
وفسر البنك العالمي هذا التراجع الطفيف أساسا الى النفقات العمومية .وأوضحت الهيئة املالية لبيرتون وودز في
مذكرتها املخصصة لألفاق االقتصادية فيما يخص منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا (مينا) املرفقة بهذا التقرير،
بأنه "من املتوقع أن ينخفض نمو الجزائر الى نسبة  % 2،3بفعل االنخفاض التدريجي للنفقات العمومية التي عرفت
زيادة معتبرة خالل السنة األخيرة".
وتجدر االشارة هنا أن هذا التباطؤ متوقع في سياق " األفاق االقتصادية العاملية املتدهورة" التي يترقبها البنك العالمي
خالل هذه السنة.
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وتوضح ذات املؤسسة املالية أن سنة  2019ستعرف ركود في االنتعاش بالنسبة للدول املصدرة للسلع األساسية و الذي
سيتزامن مع تباطؤ النشاط في البلدان املستوردة لهذا النوع من السلع.
وموازاة مع ذلك ،راجعت مجموعة البنك العالمي بالزيادة توقعاتها بالنسبة لسنة  2020و ترتقب نسبة نمو قدرها 1،8
باملائة في الجزائر  ،مقابل  1،3باملائة ،متوقعة خالل شهر يونيو ،أي زيادة قدرها  0،5نقطة .و سوف يستمر هذا املعدل
خالل سنة .2021
وتشير تقديرات البنك العالمي إلى أن النمو في منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا سيستقر في حدود  %1.9سنة
 2019مقارنة ب %1.7لسنة  ،2018مرجعا هذا النمو إلى عوامل داخلية على غرار االصالحات املدرجة في السياسات
العامة.
كما ستعرف البلدان املصدرة للنفط في املنطقة تحسنا طفيفا مدعوما بأعضاء مجلس التعاون الخليجي الذي من
املرتقب أن يشهد نسبة نمو تراوح .%2.6
كما دق البنك العالمي ناقوس الخطر بخصوص "ميزان املخاطر الذي يؤثر سلبا على آفاق االقتصادات الهشة" ملنطقة
الشرق االوسط و شمال افريقيا.
و في ذات السياق أكد التقرير الذي نشر غداة اعالن استقالة رئيسه جيم يونغ كيم أنه " من املتوقع نشوب نزاعات
جديدة في االقتصادات الهشة و التي من املمكن أن تؤثر على املداخيل و النشاط االقتصادي للشعوب".
ويرى البنك العالمي أن أي تصعيد للتوتر بين الواليات املتحدة األمريكية وإيران ستكون له نتائج وخيمة على املنطقة
مضيفا ان العوامل الجيوسياسية املصحوبة بعدم الدقة في حجم االنتاج املرتقب من طرف الدول املصدرة للبترول
من املمكن ان تخلق حالة من الالستقرار في اسعار خام النفط على مستوى األسواق العاملية.
"ان انخفاض األسعار من شأنه ان يؤثر سلبا على آفاق املنطقة ال سيما الدول املصدرة للنفط في حين سيكون له أثر
ايجابي على البلدان املستوردة" ،حسب ذات التقرير.
كما تشير ذات الوثيقة إلى أن "ارتفاع مستوى املديونية الخارجية لبعض البلدان املستوردة للبترول و املقدرة بالعملة
الصعبة ينبئ أن هذه االخيرة من املمكن ان تعاني من انتعاش في سعر الدوالر األمريكي".

مناولة صناعية :التوقيع على اتفاقية بين سونلغاز واملجمع العمومي للميكانيك 'واج)
وقع مجمع سونلغاز يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة مع املجمع الجزائري للميكانيك "أ جي آم" اتفاقية إطار إلقامة نشاطات
مناولة وتقديم خدمات لصالح فروعه.
وقد وقع هذه االتفاقية اإلطار الرئيسان املديران العامان للمجمعين العموميين سونلغاز واملجمع الجزائري للميكانيك,
على التوالي محمد عرقاب وبشير دهيمي بحضور وزير الطاقة مصطفى قيطوني واألمين العام لوزارة الصناعة واملناجم
خير الدين مجوبي.
وستجسد هذه االتفاقية املبرمة بين فروع سونلغاز واملؤسسات العمومية االقتصادية للمجمع الجزائري للميكانيك من
خالل عقود تطبيقية أو عقود برامج أو عقود طلبيات.
وبالنسبة للمجمع الجزائري للميكانيك فستكلف  29مؤسسة عمومية اقتصادية (تنشط في مجاالت صناعية مختلفة)
بإنجاز صفقات تجهيز وقطع غيار وخدمات مرافقة لصالح فروع شركة سونلغاز.
وتتمثل أهداف هذه االتفاقية اإلطار في إعطاء بديل لالستيراد من خالل ترقية االنتاج الوطني وتلبية حاجيات شركات
مجمع سونلغاز وكأولوية عبر االنتاج الوطني في مجال التجهيزات وقطع الغيار والخدمات.
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ويضاف إلى هذه األهداف اشتراك املؤسسات العمومية االقتصادية للمجمع الجزائري للميكانيك لدى فروع سونلغاز
في كل طلبية يمكن لها أن تلبي احتياجاتها وخلق القيمة املضافة محليا وكذا املحافظة على مناصب الشغل و/أو خلق
مناصب شغل جديدة.
وتحكم هذه االتفاقية للتشريعات والتنظيمات الجزائرية السارية املفعول.
إال أنه في حالة انجازها أو انتهائها تبقى العقود الجاري انجازها قابلة للتطبيق الى غاية االتمام النهائي للخدمات ,حسبما
أوضحته مديرة ترقية االندماج الوطني لدى مجمع سونلغاز.
وسيتولى متابعة وتقييم تنفيذها لجنة متساوية األعضاء تتشكل من ممثلي الطرفين.
كما أبرمت هذه االتفاقية ملدة خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد بعد اتفاق األطراف.
وفضال عن ذلك ستستفيد سونلغاز وفروعها من أسعار تفاضلية تقدمها املؤسسات العمومية املعنية مع الحرص على
تطوير التعاون التقني لالستجابة لحاجيات ملجمع سونلغاز ,حسب تصريحات االطراف املتعاقدة.
وقال السيد قيطوني أن هذه االتفاقية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية
إلى ترقية األدوات الوطنية لإلنتاج من شانها أن تسهم في ترقية االنتاج الجزائري وتشجيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
والصناعات الصغيرة واملتوسطة املحلية وتقليص الواردات وتحويل العملة الصعبة ,مشيرا إلى أن محطة كهربائية على
سبيل املثال ال الحصر تتكون مما ال يقل على  15.000قطعة من شأنها أن تشكل أسواقا للصناعيين املحليين.
وأضاف أن دائرته الوزارية ترمي إلى تحقيق نسبة إدماج تتراوح ما بين  70و 80باملائة في السنوات الخمس املقبلة في
حين تتراوح هذه النسبة حاليا بين  50و 60باملائة.
ومن جهته أبرز الرئيس املدير العام لسونلغاز أهمية هذا العمل الذي من شأنه ,حسبه ,دعم املجمع في استراتيجيته
الرامية الى ترقية االندماج الوطني في مجاالت البحث والهندسة وصيانة الهياكل الصناعية.
ومن جانبه ,أبرز الرئيس املدير العام للمجمع الجزائري للميكانيك أهمية هذا العمل الذي سيعطي الفرصة ل 29فرعا
للمجمع لتقديم خدماته لصالح شركات وطنية.
وفي نفس السياق ,أكد األمين العام لوزارة الصناعة واملناجم على ضرورة تعميم هذه العملية في قطاعات اقتصادية
أخرى نظرا لكون البلد يرمي إلى استبدال االستيراد باملنتوج املحلي.
ويذكر أن املجمع الجزائري للميكانيك كان قد أبرم عدة اتفاقيات مع مؤسسات وطنية منها تلك املوقعة سنة  2017مع
مجمع سوناطراك إلنجاز وتقديم خدمات وأشغال لهذه الشركة النفطية وفروعها.
وشملت هذه االتفاقية التي مدتها خمس ( )5سنوات إجماال  23مؤسسة عمومية متخصصة في امليكانيك الصناعية
بإنجاز صفقات تجهيز و تموين بقطع الغيار و تقديم خدمات املرافقة لصالح مجمع سوناطراك.

تعاون وشراكة
رئيس الهيئة الصينية للتعاون يشرع في زيارة عمل الى الجزائر (واج)
شرع رئيس الهيئة الصينية للتنمية و التعاون الدولي وانغ شياوتاو يوم الثالثاء في زيارة عمل الى الجزائر تعتبر االولى من
نوعها في اطار تقلد مهامه الجديدة كرئيس لهذه الهيئة التي استحدثت في ابريل  2018و هذا بغية ترقية و تنسيق
التعاون االقتصادي و التقني لجمهورية الصين الشعبية بالخارج ,حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
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و خالل هذه الزيارة التي جاءت في الوقت الذي تحتفل به الجزائر و الصين بالذكرى ال 60إلقامة عالقاتهما الدبلوماسية
و من اجل "التعبير عن العالقات الثنائية املتميزة التي تربط البلدين التي ما فتئت تزيد صالبة في كل امليادين ال سيما
بعد القرار الذي اتخذ يوم  24فبراير  2014من طرف رئيسا الدولتين ,السيد عبد العزيز بوتفليقة و السيد ش ي جينبينغ
من اجل رفع عالقات التعاون االستراتيجي بين البلدين نحو شراكة استراتيجية شاملة" ,يضيف نفس املصدر.
كما تأتي هذه الزيارة عقب التوقيع ,من طرف وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل ,على مذكرة تفاهم حول
التعاون في اطار مبادرة "الحزام االقتصادي لطريق الحرير و طريق الحرير البحري للقرن  ,"21مرسمة بهذا انضمام
الجزائر الى هذه املبادرة بمناسبة مشاركة السيد مساهل ,الى جانب الوزير األول احمد اويحيى ممثال لرئيس الجمهورية
السيد عبدالعزيز بوتفليقة ,في الندوة ال 3للتعاون الصيني-األفريقي التي انعقدت في بكين (الصين) يومي  3و  4سبتمبر
 ,2018يضيف البيان.
و في اطار هذه الزيارة ,ترأس االمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نورالدين عيادي اليوم الثالثاء بمقر الوزارة جلسة
عمل مناصفة مع نائب الوزير الصيني شارك فيها إطارات سامية للهيئة الصينية و لوزارة التجارة الصينية و كذا ممثلين
عن وزارتي الثقافة و الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و التي تم تخصيصها "لتقييم مشاريع التعاون الثنائي
التي تم تحقيقها في الجزائر و تبادل وجهات النظر حول املشاريع التي تتواجد في طور االنجاز و كذا دراسة افاق تعزيز
التعاون االقتصادي و التقني بين البلدين".
و خالل هذا اللقاء" ,تم تسليط الضوء على فرص التبادل العديدة و التعاون و الشراكة املتوقعة بين الجزائر و الصين
ال سيما من خالل مشاريع استثمار مشتركة" ,يضيف املصدر.
كما شدد الطرفان على "ضرورة تعزيز التعاون في اطار ندوة التعاون الصيني-االفريقي و ندوة التعاون الصيني-العربي و
كذا املبادرة الصينية +الحزام و الطريق."+

تجارة
وزير التجارة يؤكد أن  2019ستكون سنة الصادرات خارج املحروقات (واج)
أكد وزير التجارة سعيد جالب يوم الثالثاء من تلمسان أن  2019ستكون "سنة الصادرات خارج املحروقات" وذلك خالل
ندوة صحفية نظمت على هامش تدشينه للصالون الجهوي األول للصناعة و التصدير بقصر املعارض بتلمسان .
وذكر الوزير أن أول عملية تصدير مواد بناء و تنظيف هذه السنة كانت انطالقا من مدينة عين قزام (والية تمنراست)
نحو النيجر باستغالل  150شاحنة و قدرت قيمتها ب  4.5مليون دوالر لتليها عملية ثانية لتصدير الورق نحو سويسرا و
لبنان و تونس و املغرب انطالقا من تلمسان.
وأعلن السيد جالب أنه يجري التحضير لعملية كبيرة للتصدير خالل العام الجاري ستمس اإلسمنت و املواد البالستيكية
و منتوجات صيدالنية و مواد تنظيف و مواد غذائية و فالحية ,مؤكدا بأن "طاقة التصدير خالل  2019ستفوق بكثير
سنة ."2018
وأشار السيد جالب إلى أن قيمة الصادرات خارج املحروقات خالل  2018بلغت  2مليار و  830دوالر وهو ما يمثل ارتفاع
قدره  47من املائة مقارنة بصادرات سنة  2017التي قدرت 900ر 1مليار دوالر.
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وأفاد الوزير أنه سيتم إعداد ورقة طريق تتضمن املحاور الكبرى املتعلقة بتطوير عملية التصدير لتوسيع قائمة
املنتوجات املوجهة للتصدير و تنويعها و كذا قائمة البلدان املستوردة.
وصرح سعيد جالب أن" الرؤية املستقبلية في املدى القريب و املتوسط في إطار االستراتيجية الوطنية للتصدير تسعى
لتعزيز مكانة املنتوجات الجزائرية في السوق الوطنية من أجل التعويض التدريجي للمنتجات املستوردة ثم مرافقتها في
األسواق الخارجية" ,مشيرا إلى أنه تم تسطير برنامج للعامين املقبلين يتعلق باملشاركة في  50معرضا تجاريا هاما بمختلف
بلدان العالم القتراح منتجات وطنية و التعريف بها و أنه سيسمح للعديد من املشاركين في الصالون الجهوي األول
لإلنتاج و التصدير املقام بتلمسان باملشاركة في هذه املعارض.
وقال الوزير أن "مصالحه تعكف بمعية وزارات أخرى على تعزيز الوسائل اللوجيستيكية من وسائل النقل و العبور و
التخزين و التبريد لتسهيل عملية تنقل البضائع و ستشرع كمرحة أولى في تجهيز قواعد إمدادية متكاملة على مستوى
بعض الواليات الحدودية لتسهيل عبور املنتجات ثم في تدعيم القواعد اللوجيستية و مناطق العبور في املناطق األخرى
التي تستقبل املنتوجات املحلية".
وتضمن برنامج الزيارة معاينة مشروع إنجاز مخبر ملراقبة النوعية ببلدية تلمسان يتربع على مساحة  900متر مربع ,حيث
أمر الوزير بتجهيزه بكل املعدات الخاصة بإجراء التحاليل و املستخدمين ليدخل حيز الخدمة بعد ثالثة أشهر.
وتفقد السيد جالب مؤسسة "ميقا ورق" املختصة في صناعة و تحويل الورق الصناعي التي تصل قدرتها اإلنتاجية
السنوية  75ألف طن و مجمع "خربوش" لصناعة و تصدير الجرارات الفالحية و مؤسسة "ماف" املختصة في تحويل
البالستيك و صناعة األلياف االصطناعية ببلدية شتوان و مؤسسة "بوبلنزة" لتحويل مادة الخروب ببلدية الحناية.
كما قام الوزير بتدشين الصالون الجهوي األول لإلنتاج و التصدير الذي عرف مشاركة  124متعامل اقتصادي مختص
في الصناعات الغذائية و الجلود و النسيج و الحرف اليدوية و مواد التجميل و غيرها من خمس ( )5واليات من غرب
الوطن.
وسيتميز هذا الصالون املنظم من طرف غرفة التجارة و الصناعة "تافنة" لتلمسان إلى غاية  10يناير الجاري بتنشيط
ندوات تتناول اإلبداع و املقاوالتية و تطوير شعب اإلنتاج املحلية و اآلليات املؤسساتية الكفيلة بترقية الصادرات خارج
املحروقات و تأمين املبادالت التجارية الخارجية و الخدمات املؤسساتية و غيرها من املحاور ,كما أشار إليه املنظمون.
وسيسمح هذا الصالون للمشاركين فيه بتبادل الخبرات و التعريف بمختلف منتجات الواليات املشاركة و تحفيزهم على
تحسين نوعية املنتوج املحلي على اطالعهم على أهم التسهيالت املتاحة من طرف مختلف الشركاء إلنجاح عملية
التصدير.

مدفآت الغاز :األجهزة املسوقة "مطابقة لشروط السالمة "(واج)
أكد مسؤول بوزارة التجارة ل"وأج" أن أجهزة التدفئة بالغاز املسوقة عبر السوق الوطنية "مطابقة لشروط السالمة"
موضحا أن الوفيات املسجلة اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع ملشاكل التنصيب والصيانة.
وأوضح املدير العام للرقابة االقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أن عمليات املراقبة التي
قامت بها مصالح الوزارة خالل  2018قبل عملية تسويق هذه املنتجات في السوق الوطنية أظهرت أنهي و باستثناء
نوعين من األجهزة ،فان باقي املدفآت "مطابقة لشروط السالمة" طبقا ملا يمليه القرار الوزاري املشترك املوقع في 2016
املحدد لشروط السالمة املتعلقة بأجهزة الغاز املنزلية.
وبخصوص الجهازين املمنوعين من التسويقي يتعلق األمر بجهاز منتج محليا يفتقر لدليل االستعمال و الصيانة و الثاني
مستورد تم حجزه على مستوى املوانئ بسبب عدم مطابقته ،حسب نفس املسؤول.
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وذكر بأن مصالح وزارة التجارة كشفت عن  6باملئة من املنتجات غير املطابقة من بين إجمالي املنتجات املراقبة سنة
 2017مقابل نسبة  61باملئة سنة  2014و  85باملئة سنة .2013
وقيما يخص املنتجات املستوردة ،يتم تلقائيا حجز أجهزة التدفئة غير املطابقة على مستوى الحدود فيما يتم إيقاف
األجهزة املحلية على مستوى وحدات اإلنتاج مع إجبار املنتجين املعنيين بضمان مطابقة منتجاتهم قبل تسويقها ،يضيف
السيد بن هزيل.
وتابع املسؤول":بفضل إجراء املراقبة املطبق سنة بعد سنةي تمكنا من معالجة نهائية ملسألة عدم مطابقة أجهزة
التدفئة سواء بالنسبة للمنتجات املحلية أو املستوردة" مضيفا أن ظاهرة عدم مطابقة هذه األجهزة تراجعت بشكل
كبير منذ سنة .2016
وتعتمد مراقبة هذه األجهزة على  18معيارا من بينها قدرة الجهاز على التكيف مع مختلف أنواع الغاز و صالبة الجهاز و
مدى عزل مسار الغاز داخله و أدوات الضبط املسبق و نظام التشغيل و ضبط الضغط و أيضا وجود دليل االستعمال
والصيانة.
ويمكن لبعض االختبارات أن تجري على مستوى املوانئ و املصانع فيما تجري عمليات مراقبة أخرى على مستوى مخابر
وزارة التجارة.
وأكد املسؤول أن حوادث االختناق بغاز احادي اوكسيد الكربون ترجع ملشاكل متعلقة بتنصيب األجهزة و صيانتها.
وتابع بأن عددا كبيرا من مستعملي هذه األجهزة يلجؤون ألشخاص غير معتمدين يقترحون تنصيب هذه األجهزة بأسعار
منخفضة.
كما تعد الصيانة السنوية لألجهزة من طرف مهنيين مختصين "نقطة هامة ال يأخذها املستعملون بعين االعتبار كما
ينبغي"ي يتأسف السيد بن هزيل  ،مشيرا الى أن غياب االهتمام بهاتين النقطتين لدى مستعملي هذه األجهزة يعرضهم
لحوادث.
يذكر أن القرار الوزاري املشترك املؤرخ سنة  2016يشمل أجهزة الطبخ و التدفئة وإنتاج املياه الساخنة و أجهزة التبريد
و االضاءة و الغسيل التي تستعمل الغاز كطاقة للتشغيل.
وينص القرار على أن الجهاز يجب أن يكون منتجا ليعمل وفق شروط السالمة و أال يكون مصدر خطر على اإلنسان أو
الحيوانات األليفة أو األشياء حين يتم استعماله بالشكل املطلوب.
وخالل عرضه في السوقي يجب ارفاق الجهاز بدليل تقني موجه للمستعملين يتضمن جميع تعليمات التنصيب و الضبط
و الصيانة و يضمن تطبيقا صحيحا لهذه الوظائف واستعماال آمنا للجهاز ،حسب نفس املسؤول.
كما يشترط القرار أن تكون املواد املستعملة لصناعة الجهاز مالئمة لوظيفتها ومقاومة للظروف امليكانيكية و الكيمائية
و الحرارية التي يفترض أن تشتغل فيها.
ومنذ بداية يناير  ،2019قض ى  19شخصا اختناقا بتسربات احادي اوكسيد الكربون عبر عدة واليات فيما تم انقاذ 66
شخصا اخرين ،حسب مصالح الحماية املدنية.
وترجع هذه الحصيلة الثقيلة في األرواح البشرية الى "أخطاء في مجال الوقاية والسالمة و غياب تهوية مالئمة و الستعمال
س يء ألجهزة التدفئة و مسخنات املياه" ،حسب نفس املصدر.

يقظة إعالمية
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ثلوج مرتقبة على مرتفعات شرق و وسط شرق البالد ابتداء من ليلة الخميس (واج)
ستعرف مرتفعات شرق و وسط شرق البالد التي يتجاوز علوها  900متر تساقطا للثلوج ابتداء من ليلة يوم غد الخميس،
حسب ما أفادت به مصالح األرصاد الجوية في نشرية خاصة لها.
وأوضح املصدر ذاته أن الواليات املعنية هي سوق أهراس ،قاملة ،قسنطينة ،ميلة ،سطيف ،برج بوعريريج ،باتنة،
خنشلة ،تبسة ،أم البواقي ،شمال املسيلة ،البويرة ،بجاية ،جيجل ،سكيكدة ،عنابة و تيزي وزو ،مضيفا أن صالحية
النشرية تمتد من يوم الخميس على الساعة الثالثة صباحا إلى يوم الجمعة على الثالثة صباحا على األقل.
ومن املرتقب أن يصل سمك الثلوج  15سم طيلة صالحية النشرية.
كما تتوقع مصالح األرصاد الجوية تساقط الثلوج على مرتفعات بعض واليات وسط البالد التي يفوق علوها  1000متر
ابتداء من ظهيرة يوم غد الخميس وهي بومرداس ،البليدة ،املدية ،تسيمسيلت ،عين الدفلى ،تيارت ،شمال الجلفة
وشمال األغواط.
وتمتد صالحية النشرية من يوم غد الخميس في حدود منتصف النهار إلى غاية يوم الجمعة في نفس التوقيت ،مع
توقعات أن يصل سمك الثلوج إلى  15سم.
كما أعلنت نفس املصالح عن تساقط للثلوج على املرتفعات التي يصل علوها  700متر ابتداء من ليلة يوم غد الخميس.
وكانت حذرت مصالح األرصاد الجوية في وقت سابق من نهار اليوم ،في نشرية أخرى ،من تهاطل أمطار تكون أحيانا
رعدية بعدد من الواليات الساحلية بوسط وشرق البالد.
وخصت هذه النشرية التي تمتد صالحيتها من اليوم األربعاء التاسعة ليال الى غاية غد الخميس في حدود الساعة الثالثة
زواال ،واليات جيجل ،تيزي وزو ،بجاية ،سكيكدة وعنابة حيث من املتوقع ان تصل كمية األمطار أو تتجاوز ،خالل
هذه الفترة 30 ،ملم محليا.
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