
 
 

 
 

 

 
ا2019 جانفي 23 اءعربالا 

 

 

 

 

 
 منتدى رؤساء المؤسسات

 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة 08

Communication@fce.dz 
 



 

 2 

  الفهرس
  االفتتاحية 

 3 ............................................................................................................................... االفتتاحية

 3 ................................ (وأج) 2018 ديسمبرا غاية الى باملائة 4 يفوقا سنويا أساس على التضخم معدل

 ماإلعلا أجهزة إنتاج تكلفة لتخفيض املمكنة الحلولا كل لدراسة مستعدة املناجم وا الصناعة وزارة

 3 ................................................................................................................................................... (وأج) اآللي

 لا سوناكوم حتى:ا“يوسفي يوسف/ ..والجهد الوقت من املزيد يتطلب التركيب مصانع تطويرا إن قال

 4 ......................................................................... (اليومي الشروق)  !”جزائرية باملائة مائة سيارات تصنع

 الكهرباء لتصديرا التحضيرا :ااستراتيجي بمخطط ويعد «جزائريا استهلك نموذج»اإلى يدعوا قيطوني

 5 ............................................................................................................... (املساء)  اإلسبانية البورصة عبرا

 استهلك وارتفاع التبذيرا لوقف جديدة إجراءات :اصادمة بحقائق الجزائريين يواجه قيطوني

 6 ............................................................................................................ (اليومي الشروق) !والغاز الكهرباء

 التنمية جهود لدعم املدني الطيران مجال في الحاصلة التطورات مواكبة ضرورة:  جويا نقل

 7 ...................................................................................................................................... (وأج) القتصادية

 8 ................................... (وأج) بالقطاع للنهوض للسياحة الوطنية الجلسات توصيات تجسيد ضرورة

 خلل الجزائرا في السيراميك من مربع مترا مليونا 120 إنتاج : الخزف صناعة في مختصة شركة

 9 ...........................................................................................................................( أونلين الشروق) 2018

زوج مليونا 120 بإنتاج يتعهدونا األحذية منتجوا :االعشوائي الستيراد من جهودهم بحماية طالبوا

 ................................................................................................................................................................. 10 

 10 ......................................................................................................................................... (املساء) سنويا

 مليارا آلف 3 حققنا: قيدوم/ ..بسطيف الكهرومنزلية التجهيزات إلنتاج جديدا مركبا يدشن إيريس

 11 ............................................ (اليومي الشروق) عالية إدماج بنسبة نصنع أننا وأثبتنا.. أعمال كرقم

 12 ....................................................................................................................... وشراكة تعاون 

 12 ... (وأج)  "مرضية" نتائج مسجلا" سبرينغ" الحوكمة دعم برنامج اختتام: األوروبي التحاد-الجزائر

 13 .................. (الجزائرية اإلذاعة) يومين تدوم الجزائرا إلى زيارة في الربعاء هذا يشرع لفروف سيرغي

 14 ........................................................................................................................ إعالمية يقظة

 14 ....................... (وأج) العقارية املحافظات جميع أرشيف رقمنة نحوا: الوطنية لألملك العام املديرا

 

 

 
 

ا

ا

ا



 

 3 

 االفتتاحية 
 (أجو ) 2018باملائة الى غاية ديسمبر  4معدل التضخم على أساس سنوي يفوق 

  

  

ا

، حسب ما علمت 2018في املائة الى غاية شهر ديسمبر 4ر3اساس سنوي  تطور األسعار عند الستهلك على ابلغت وتيرة

 وأج لدى الديوان الوطني لإلحصائيات.

بمثابة معدل التضخم السنوي الذي  2018ويعتبر تطور األسعار لدى الستهلك على اساس سنوي الى غاية ديسمبر 

بين  امقارنة بالفترة املمتدة 2018غاية شهر ديسمبر الى  ا2018شهرا املاضية ابتداء من يناير  12يتم احتسابه خلل 

ا.2017الى ديسمبر 2017يناير 

مقارنة بشهر نوفمبر من  2018أما بالنسبة للتطور الشهري ملؤشر السعار عند الستهلك، اي تطور مؤشر شهر ديسمبر 

 باملائة. 1فقد تراجع ب انفس السنة،

باملائة في شهر  ا2ر6و بخصوص املتغير الشهري حسب فئة املنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية تراجعا بنسبة 

ا.2018ديسمبر املنصرم مقارنة بشهر نوفمبر 

ااباملائة(.  - 5ر2و نجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار املواد الفلحية الطازجة )

 11ر6ويفسر هذا املسعى التراجعي ألسعار املواد الفلحية الطازجة ، على وجه الخصوص، بتراجع اسعار لحوم الدجاج )

اباملائة(. -5ر6باملائة( من بينها البطاطس ) -14ر1باملائة( و الخضر )  -9ر1الفواكه ) باملائة( و  -

ااباملائة. 0ر1فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ  او في ما يخص اسعار املنتجات الغذائية الصناعية،

باملائة، اما اسعار الخدمات فقد  0ر4طفيفا قدر ب امن جهة أخرى، عرفت أسعار املواد املصنعة توجها تصاعديا

 ضح الديوان الوطني لإلحصاء.سجلت استقرارا، حسب ما اوا

أما  اباملائة، 0ر9"امللبس و الحذية" ارتفاعا بنسبة  اوفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار مجموعتي

باملائة، في حين تميزت باقي مجموعات املنتجات  1ر6مجموعة "الثاث و عناصر املفروشات " ارتفعت بدورها بنسبة 

ايف في األسعار.الخرى بارتفاع طف

 
وزارة الصناعة و املناجم مستعدة لدراسة كل الحلول املمكنة لتخفيض تكلفة إنتاج أجهزة اإلعالم 

 (أجو ) اآللي
  

 

ا



 

 4 

قال وزير الصناعة و املناجم السيد يوسف يوسفي يوم الثلثاء من سطيف بأن دائرته الوزارية "مستعدة لدراسة كل 

 أجهزة اإلعلم اآللي" ضمن مشروع لفائدة تلميذ الطوار التعليمية الثلثة.الحلول املمكنة لتخفيض تكلفة إنتاج 

و في مستهل زيارة العمل و التفقد التي قادته اليوم لولية سطيف و بالضبط عند إشرافه على تدشين وحدة إلنتاج 

كنة لدراسة الحلول املماألجهزة اإللكترونية بمصنع إيريس باملنطقة الصناعية سطيف ربط الوزير استعداد وزارته 

لتخفيض تكلفة إنتاج أجهزة اإلعلم اآللي ب"قدرة القائمين على مؤسسات إنتاج هذه األجهزة على توفيرها بنوعية و 

بتكاليف منخفضة" ضمن مشروع وصفه ب"الستراتيجي" لفائدة وزارة التربية الوطنية التي تحتاج ل"مليين األجهزة 

اارس البتدائية و املتوسطات".املوجهة لتلميذ مختلف املد

خلل نفس املناسبة تعليمات للقائمين على الوحدة الجديدة لصناعة األجهزة اإللكترونية "أجهزة تلفزيون و أعطى الوزير 

 + هواتف ذكية" بضرورة "تسطير استراتيجيات تسمح برفع نسبة اإلدماج و حسن التصميم ثم التصدير".

د املبذولة من طرف الدولة من أجل و ذكر خلل الندوة الصحفية التي عقدها في ختام زيارته لولية سطيف بالجهوا

مرافقة املستثمرين في هذا املجال مشيرا إلى أن "الدولة ما تزال مرافقة لهم في مختلف الجوانب على غرار التمويل 

االبنكي".

السيارات و ليس تركيبها" و هو أمر كما ذكر في سياق مغاير يتعلق بصناعة السيارات بأن "الهدف املنشود هو صناعة 

يتطلب حسبه "وقتا طويل"، مضيفا بأن "الجزائر تتوفر حاليا على قدرات من شأنها املساهمة بشكل فعال في رفع نسبة 

 اإلدماج".

و كان وزير الصناعة و املناجم قد أشرف خلل زيارة العمل التي قادته لولية سطيف على تدشين وحدتين بمصنع 

األولى لصناعة األجهزة اإللكترونية و الثانية لصناعة األجهزة الكهرومنزلية.إيريس ا
 
 

حتى سوناكوم “يوسف يوسفي:  /..قال إن تطوير مصانع التركيب يتطلب املزيد من الوقت والجهد

  ()الشروق اليومي  !”ال تصنع سيارات مائة باملائة جزائرية

ا

زال ي في الجزائر وحتى تركيبها، قائل إن املشروع لايوسفي عن صناعة السيارات  دافع وزير الصناعة واملناجم يوسف

ة متحدثا باملقابل عن العمل على رفع نسب يتطلب الكثير من الوقت والجهد، بحكم الصعوبة التي يتميز بها القطاع،

، ل ”را اس أن تي“الشركة الوطنية للسيارات الصناعية املتواجدة منذ عشرات السنين  حتى“الدماج تدريجيا، قائل: 

ا.”تصنع سيارات بمعدات مائة باملائة جزائرية

ية مركب التجهيزات الكهرومنزل وأوضح يوسفي خلل رده، الثلثاء، على أسئلة الصحفيين، على هامش حضوره تدشين

أن صناعة السيارات يتطلب الكثير من الجهد والوقت لوصول املستوى  ”إيريس“واإللكترونية بسطيف للمتعامل الوطني 

كان لبد من أن تكون هنالك “ وأن ذلك سيتأتى مع الوقت، ودافع الوزير عن مشروع التركيب في الجزائر قائلا لوب،املط

دثا بتفاؤل متح”االبداية عبر التركيب، وسيتم تطوير هذا النشاط مستقبل انطلقة لعملية اإلنتاج محليا، حيث كانت

ا.مستقبل هذه الشعبة الصناعية عن

، ”الصناعة الجزائرية زيارة سطيف على أولئك املشككين في حقيقة“منتقدي الصناعة الوطنية قائل ورد الوزير على 

 القطاعات على غرار النسيج والصناعة اإللكترونية والتجهيزات الكهرومنزلية مثمنا تطور هذه الصناعة في عدد من

ولية سطيف ب”اإيريس“إنجازه املتعامل  مل علىوتركيب السيارات وتصنيع العجلت وهو ما تم معاينته باملصنع الذي يع

ا.والذي سينتج كمرحلة أولى مليوني عجلة
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تيراد محليا، كما أنها ستعمل على منع اس وأوضح الوزير أن الحكومة ستشجع بكل إمكاناتها املتعاملين الوطنيين للنتاج

ملواطن ا ل يمكن أن نغلق الستيراد على“في حال حقق منتجونا الكتفاء الذاتي، قائل  كافة املنتجات املصنعة في الجزائرا

وقدرته على تلبية الطلب سنعمل فورا على منع  ونترك السوق خالية من السلع، ولكن إذا ما ثبت وفرة املنتوج املحلي

ا.”تدريجيفيما يتعلق بالهواتف النقالة والعجلت بشكل  الستيراد، وهو ما سنقوم به

يعتمدها في مصانعه إلى ضرورة الكتل  الذي أقر بجودة التكنولوجيات العالية التي”اإيريس“ودعا وزير الصناعة مجمع 

 واإللكترونية لستحداث مركز إلنتاج هذه املنتجات بالشرق الجزائري، بعد رواج مع متعاملي الصناعة الكهرومنزلية

ية العمال إلى العمل على تطوير املناطق الصناع ريج، وباملقابل دعا أيضا رجالهذا الفرع بين وليتي سطيف وبرج بوعري

ا.وتحديثها وتجهيزها

ا

التحضير لتصدير الكهرباء  : ويعد بمخطط استراتيجي« نموذج استهالك جزائري »قيطوني يدعو إلى 

 ()املساء  عبر البورصة اإلسبانية
 

 األيام املقبلة، سيوضح وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، عن تقديم مخطط استراتيجي خاص بوزارة الطاقة في أعلن

هناك أي إشكال يتعلق بتصدير الغاز الجزائري، مشيرا إلى أن  . ونفى الوزير أن يكونا2050 - 2035خطة العمل آلفاق 

دير، الغاز املوجه للتص سياسات الوزارة هو خفض حجم الغاز املستهلك محليا لتخصيص كميات أكبر من ما ترمي إليه

يتحقق إل باقتصاد استهلك الكهرباء املنتجة من الغاز والتحول  وكذا التوجه نحو تصدير الكهرباء للخارج، وهو ما لن

 .«نموذج استهلك جزائريا«ما وصفه بـ بالتالي نحوا

 لجنة ضبط الكهرباء والغاز، حول البرامج التقديرية لحتياجات البلد من وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة عرض قدمته

بالجزائر العاصمة، أكد الوزير أنه يتم  2028-2019 لغاز الطبيعي للفترةوسائل إنتاج الكهرباء وتزويد السوق الوطنية با

 .عن طريق البورصة السبانية التحضير لتصدير الكهرباء

على دراسة الجدوى القتصادية من وضع كابل بحري لنقل الكهرباء  في هذا السياق، كشف بأن مصالحه تعكف حاليا

نه الطرف السباني، معتبرا أ از الطبيعي. وأوضح أن هناك مفاوضات جارية معيكون موازيا ألنبوب نقل الغ نحو إسبانيا

هامة من الكهرباء، بالنظر إلى محدودية الشبكة الحالية التي  من الضروري تحضير الشبكة للتمكن من تصدير كميات

جاز هذا الكابل يعد خسارة إن ميغاواط. وانتقد في هذا الصدد تحليلت بعض الخبراء الذين قالوا بأن 400الـ لتتجاوزا

    .واقعية للبلد، معتبرا أن مثل هذه التحاليل غيرا

يقوم على أساس اقتصاد وترشيد استهلك الكهرباء «ااستهلك جزائريا نموذج»باملقابل، دعا إلى ضرورة الذهاب نحو 

 .أخرىا املستويات من جهة، وتقليص حجم الغاز املستخدم في إنتاج الكهرباء من جهة على كل

توعية كل فئات املجتمع باألساليب الصحيحة لستهلك الكهرباء،  وقال إنه تم الشروع في تجسيد ذلك، من خلل

يار من أجل حثهم على اخت سونلغاز باشرت عمليات توعوية في اتجاه الفلحين والصناعيين وكذا املواطنين، موضحا أن

  .تخدام الطاقة الكهربائيةاس تسعيرات حددتها الشركة وتختلف باختلف توقيت

 مصالح سونلغاز من قبل املواطنين، لم تعد تلك املتعلقة بالتزويد بالكهرباء وأكد أن الشكاوى التي تتكرر على مستوىا

للكهرباء، مجددا دعوته للمواطنين ليدركوا  «الستخدام الخاطئ»أو بالنقطاعات، وإنما بغلء الفاتورة. أمر أرجعه إلى 

 .«من يستهلك أكثر يدفع أكثر»الستهلك، مشددا على أن  صاد والترشيد فيأهمية القت

 أسعار الكهرباء، إل أن السيد قيطوني أشار إلى وجود نية في تغيير سياسة ورغم أنه لم يتحدث عن تطبيق أي زيادات في

كيلواط يستفيد منه حاليا  125يقدر بـ هناك قسط اجتماعي في الفاتورة»الدعم املوجهة للكهرباء. وقال في هذا الصدد 
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دفع ي األمر في إطار إعادة النظر في سياسة الدعم الجتماعي... فاملقتدر عليه أن الجميع أغنياء وفقراء، لذا نحن ندرس

  .«الثمن الحقيقي للكهرباء

 ع، مرة في األسبوابلدان إفريقية ل تستفيد حاليا من الكهرباء إلا»وجود  ، مشيرا إلى«غال جدا»وذكر بأن سعر الطاقة 

أمر يدعو إلى «.التصلهم الكهرباء في العالم مليار شخص 1.2هناك »، مضيفا أن «وأخرى ل تستفيد منها إل ساعة يوميا

 .«لضمان حق األجيال القادمة»الكهرباء من طرف الجميع  الوعي بأهمية الحفاظ على

هو ما وا زدوج للكهرباء ابتداء من الغاز والتوربينات البخارية،تكنولوجيا اإلنتاج امل ويتضمن النموذج الجديد اللجوء إلى

باملائة، وهو ما يعادل  40و 30تتراوح بين  بخفض استهلك الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة -حسب الوزير –سيسمح 

 .مليار متر مكعب 12حوالي 

جع إلى الرغبة في خلق صناعة جزائرية جدد التأكيد على أن األمر را وبخصوص التأخر في برنامج الطاقات املتجددة،

 استيرادها من الخارج. واعتبر أن هذه هذا املجال، من شأنها توفير التجهيزات الخاصة بتوليد الطاقة وتجنب محلية في

 متعامل وطنيا قدموا طلبات للمشاركة في املناقصة املتعلقة 74هو إحصاء  -قال كما –السياسة ستؤتى أكلها والدليل 

 .بالطاقات املتجددة

تماما عن استيراده بعد إعادة تشغيل مصفاة سيدي رزين والشروع في  وبالنسبة للوقود، تحدث الوزير عن التوقف

 .مصفاة أوغوستا بايطاليا، مما سيوفر ملياري دولر للجزائر استغلل

 .ةتصبح شركة بترولية عاملية رائدودافع عن توجه سوناطراك للستثمار بالخارج، معتبرا أن ذلك يعد شرطا أساسيا ل

 البرامج التقديرية للحتياجات الوطنية التي أعدتها لجنة الضبط، تمت وبخصوص اجتماع األمس، قال الوزير أن

الطلب الوطني على الطاقة، مع تحديده  املوافقة عليها بالتعاون مع جميع الفاعلين، وتهدف إلى وضع شروط لتلبية

 .الكهرباء وتنمية املوارد الغازية جديدة منلنجاز قدرات إنتاجية 

ا

ا

إجراءات جديدة لوقف التبذير وارتفاع استهالك  : قيطوني يواجه الجزائريين بحقائق صادمة

 ()الشروق اليومي !الكهرباء والغاز
 

 

 الخطر، من ارتفاع الستهلك الداخلي للكهرباء والغاز ومستويات التبذير، دق وزير الطاقة مصطفى قيطوني ناقوس

أسباب رفض الجزائر ملشروع الطاقة  وأعلن عن إجراءات جديدة للحد من تبذير الطاقة في اإلنارة العمومية، كما كشف

”اازميدغ“الثمانينات، وتحدث عن مشروع كابل بحري يرافق أنبوب الغاز  الذي عرض عليها منذ”اديزارتيك“الشمسية 

ا.املغرب الكهرباء مباشرة إلى اسبانيا دون املرور عبرا لتصديرا

، 2019/2028بتزويد السوق الوطنية بالغاز  بدا وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الثلثاء، خلل عرضه املؤشرات املتعلقة

لوتيرة على ا لتبذير الطاقة، نظرا لتأثيرها على قدرة الجزائر على التصدير إن تواصلت منزعجا من املستويات القياسية

بشكل كبير جدا والسبب حسبه أننا ل نعرف كيف  ك الكهرباء والغاز قد ارتفعاهذا النحو، وذكر قيطوني أن استهل

ل الكهرباء ج رانا نبذروا شويا.. يجب التحكم في هذا امللف، ألن“نموذج للستهلك، وقال  نستهلك، ول تتوفر البلد على

دنانير  4لواط يستهلكه، حيث يدفع دنانير لكل كي 8، وعلى املواطن أن يعي أن الدولة تتحمل ”تنتج عن طريق الغاز

ا.دينارا 12 فقط، بينما تكلفة إنتاجه هي
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ليات التبذير، مشيرا إلى إلغاء عم وطالب قيطوني مسؤولي قطاعه بضرورة توعية املواطن بترشيد الستهلك والكف عن

 يلية التيملية، عكس الفترات اللفي ساعات النهار، نظرا للتكلفة الباهظة للع صيانة اإلنارة العمومية عبر بلديات الوطن

استتم خللها عمليات الصيانة

آلف ميغاواط من الكهرباء، هذا  9وأعلن قيطوني عن مشروع لربط اسبانيا مباشرة بالجزائر عبر كابل بحري لتصدير 

اء دير الكهربعلى أساس إطلق كابل بحري يرافق أنبوب الغاز ميدغاز، وتص املشروع الذي ما زال قيد الدراسة، ويقوم

طاقة النووية ووجود مشاكل مرتبطة بال اسبانيا مباشرة، بالنظر للطلب الكبير عليها، كونها متصلة بالشبكة األوروبية إلى

ا.والفحم في القارة العجوزا

 مشاكل، كون الشبكة محدودة ولا وحسب قيطوني، فتصدير الكهرباء بالطريقة التقليدية عبر تونس واملغرب يواجه

 .ميغاواط 450سوى تصدير  يمكنها

 

ا

نقل جوي : ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الطيران املدني لدعم جهود التنمية 

 (أجو ) االقتصادية
  

ملستمر ور اشدد وزير األشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلن يوم الثلثاء بالجزائر على ضرورة مواكبة التط

 الذي يشهده الطيران املدني بغية تحقيق التنمية القتصادية و الجتماعية للبلد.

خلل استماعه من طرف لجنة النقل و املواصلت السلكية و اللسلكية باملجلس الشعبي الوطني  -و أوضح الوزير

-98املعدل و املتمم للقانون رقم  بحضور وزير العلقات مع البرملان السيد محجوب بدة، بخصوص مشروع القانونا

الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالطيران املدني، أن هذا األخير يعرف تطورا مستمرا و منافسة  1998املؤرخ في  06

ادولية شرسة ما يتطلب مواكبته لجعله قطاعا يساهم في تحقيق التنمية القتصادية للبلد.

املتضمن انضمام الجزائر إلى التفاقية املتعلقة  1963لسنة  84-63انه و طبقا ألحكام املرسوم رقم  -و تابع الوزير يقولا

 -و مختلف تعديلتها التي صادقت عليها الجزائر( 1944ديسمبر  7بالطيران املدني الدولي )اتفاقية شيكاغو املؤرخة في 

ولي و لسيما في ملدني الدفإنه يجب على الجزائر المتثال دوما ملتطلبات املعايير و املقاييس التي وضعتها منظمة الطيران ا

 مجال السلمة و األمن و مراقبة الحركة الجوية .

املؤرخ  06-98وفي ذات السياق ذكر السيد زعلن ان مجال الطيران الذي يحكمه من الناحية التشريعية القانون رقم 

ا.2015و  2008و  2003و  2000عرف أربعة تعديلت خلل السنوات  1998في 

بتعديل و تتميم هذا القانون و هذا ملراجعة و تكييف التنظيم  -حسب الوزير-املسطرة بادرت الحكومة  و لبلوغ األهداف

الذي يحكم النقل الجوي بما يتماش ى و املعايير الدولية قصد تعزيز قدرات الشركات الوطنية و مواصلة عصرنة 

االتجهيزات املطارية و تصديق املطارات.

ولضمان تنفيذ هذه السياسة يقتض ي إرساء نظام تشريعي يتوافق مع املتطلبات الوطنية وأضاف السيد زعلن يقول انه 

و الدولية و ذلك بضبط كافة نشاطات الطيران املدني املحفزة لتطوير املبادرات املتخذة سواء من طرف القطاع العام 

الة في التنظيم و املراقبة و الضبط.أو الخاص مع التأكيد على احتفاظ إدارة الطيران املدني بممارسة مهامها املتمث

على وضع اطار مؤسساتي للطيران املدني يتمثل في استحداث هيئة تتمتع  -يضيف الوزير-و ترتكز هذه السياسة 

باستقللية قانونية و مالية تسمح بضمان اداء الهمام املخولة لها في مجال الضبط و املراقبة و اإلشراف على نشاطات 

ااملدني احتراما لللتزامات الدولية.الطيران 
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و اوضح الوزير في سياق أخر أن عمليات التدقيق لسلمة الطيران املدني للجزائر التي أجرتها منظمة الطيران املدني 

أفضت إلى وجود نقائص و عدم توازن بين حجم املهام املوكلة ملديرية الطيران املدني و األرصاد  2011الدولي سنة 

ان املوارد البشرية و الوسائل املادية التي تتوفر عليها.الجوية وبي

 26في املركز  2017و تابع الوزير يقول ان الجزائر صنفت في التقرير الذي أعدته منظمة الطيران املدني الدولي في يونيو 

باملئة و هو  58ر23دولة افريقية من حيث تنفيذ معايير السلمة ملنظمة الطيران املدني الدولي بمعدل  54من أصل 

اباملئة. 50ر18باملئة مع العلم ان املعدل الفريقي بلغ  ا79ر46مؤشر دون املتوسط مقارنة باملعدل العالمي البالغ 

اعادة النظر في تنظيم الدارة الحالية للطيران املدني من خلل اقتراح اعادة  -حسب الوزير -و عليه أضحى ضروريا

ات طابع خاص تسمى" الوكالة الوطنية للطيران املدني" بحيث تتمتع بالستقللية في شكل مؤسسة عمومية ذ اهيكلتها

ااملالية و توضع تحت وصاية الوزير املكلف بالطيران املدني.

و من بين مهام هذه الوكالة الوطنية للطيران املدني منح شهادة الناقل الجوي لألشخاص الطبيعيين و املعنويين الذين 

 غلل ملستغلي الخدمات الجوية الخاصة.يقدمون خدمات النقل الجوي لألشخاص و البضائع و منح شهادة الست

و في مجال املراقبة فمن بين مهامها ضمان مراقبة دورية للتأهيل املنهي للمستخدمين امللحين و منح شهادات و مراقبة 

اتطبيق الحكام املتعلقة بحقوق املسافرين و مراقبة خدمات الطيران املدني و مقدميها.

حسب -التي ستخصص لهذه الوكالة فستقتطع من اتاوى امللحة الجوية و عليه لن يتم  أما فيما يتعلق باملوارد املالية

االلجوء الى ميزانية الدولة في تمويل هذه الوكالة الوطنية للطيران املدني. -الوزير

قم را و بغرض تجسيد مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للطيران املدني، اوضح الوزير انه تم إدراج فصل جديد في القانونا

بعنوان "الوكالة الوطنية للطيران املدني"يتضمن أربعة مواد تنص على القواعد العامة لتنظيم الوكالة و كيفية  98-06

اتمويلها مع الحالة الى نص تنظيمي يحدد مهامها.

عتين التاب و تابع الوزير انه تم أيضا ادراج مادة تنص على السماح ملوظفي مديرية الطيران املدني و الرصاد الجوية

لوزارة الشغال العمومية و النقل باختيار ادماجهم بالوكالة الوطنية للطيران املدني في اجل ل يتجاوز سنة واحدة ابتداء 

امن تاريخ نشر هذا القانون.

 
 (أجو ) ضرورة تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للسياحة للنهوض بالقطاع

 

  

 

 

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، في ختام أشغال الجلسات الوطنية للسياحة يوم 

الثلثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للسياحة في تنفيذ املخطط التوجيهي آلفاق 

 قصد النهوض بهذا القطاع. 2030

ختام أشغال الجلسات التي دامت يومين، أن "نتائج أشغال الورشات تعتبر القاعدة التي سيبنى عليها واوضح الوزير في 

برنامج تقويم السياحة بالصفة التي تسمح لنا بمواكبة املستجدات الوطنية والندماج في التوجهات الراهنة واملستقبلية 

الألسواق السياحية".
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ة على "دراسة تعزيز الوجهة السياحي ومن بين اهم املبادئ التي تم استخلصها في اشغال الورشات الربعة التي عكفت

--" 2030واملناجمنيت وحوكمة الوجهات السياحية وأهم الرهانات والتحديات التنمية السياحية آلفاق  االجزائرية

"العمل على تكريس وتجسيد مبدأ التنمية السياحية في كل القاليم في اطار سياسة اللمركزية التي  --يضيف الوزير

 ".انتهجها الحكومة

كما حث السيد بن مسعود على ضرورة "النتقال الى مقاربة عمل تقوم على تجيع بروز مقاصد سياحية محلية متكاملة 

ومتجانسة والسعي الى هيكلة املشاريع السياحية حسب ما يقتضيه الطلب واملنافسة الخارجية"، مؤكدا كذلك على 

اين حتى تصبح طرفا شريكا فعال في مسار تطوير السياحة"."تفعيل أكبر لدور الجمعيات املمثلة للفاعلين السياحي

وألح على "الزامية تفعيل الية محلية من اجل الشراف ومتابعة تنفيذ برامج التنمية السياحية املحلية بالتنسيق مع 

اة املقبلة".لقطاع السياحة الى جانب تحيين النظمة والقوانين التي تؤطر النشاط السياحي مللءمته مع متطلبات املرح

كما دعا من جهة اخرى الى "استحداث اطار تحفيزي دائم لتشجيع الحترافية على مستوى كل حلقات السلسلة 

السياحية"، مشيرا الى "أهم النجازات التي تحققت في اطار تجسيد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من بينها تدارك 

اة في مجال طاقات اليواء".العجز الذي كانت تعاني منه الوجهة الوطني

وأكد السيد بن سمعود ان عملية تقييم املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أظهر "جملة من النقائص والختللت في 

النشاط اإلتصالي والترقوي والتسويقي وانعدام نسبي للتحالفات بين املتعاملين ملواجهة املنافسة الخارجية"، مشيرا الى 

افي هذا الطار على "صياغة برنامج عمل استعجالي لتصحيح هذه الختللت واستدراك النقائص". ان قطاعه سيعمل

ودعا باملناسبة الجميع الى "املساهمة في تحقيق اقلع حقيقي ونوعي في مجال السياحة في ظل الظروف املواتية وذلك 

االسياحية الوطنية".بعد عودة المن والستقرار"، معتبرا ان ذلك "سيدعم الثقة بالوجهة 

أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يعد بمثابة "السند القوي للنهوض بالسياحة في هذه وأكد 

الظروف املواتية"، مشددا في هذا الطار على ضرورة "تظافر الجهود لتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض النشاط 

 ح املبادرة والبتكار خدمة لتألق السياحة بداخل وخارج الوطن".السياحي والعمل على زرع الثقافة السياحية والتحلي بروا

وفي ختام أشغال هذه الجلسات، وجه املشاركون رسالة الى رئيس الجمهورية عبروا له فيها عن "خالص عرفانهم ملا 

اع القطأبداه من عناية واهتمام للنهوض بقطاع السياحة والصناعة التقليدية خلل العقدين املاضيين ووضع هذا 

 ضمن الستراتيجية الرامية الى تنويع القتصاد الوطني من اجل التخلص تدريجيا من التبعية للمحروقات".

 

 مليون متر مربع من السيراميك في الجزائر خالل 120إنتاج  : شركة مختصة في صناعة الخزف

 ( الشروق أونالين) 2018

 الخزف والسيراميك، منصف بوضربة، أن املنتوج الجزائري من الخزف بلغ من أكد رئيس الجمعية الجزائرية ملنتجي

 95اإلدماج في القطاع التي وصلت إلى  دير إلى األسواق العاملية، مشيرا إلى ارتفاع نسبةالجودة ما يمنحه فرص التص

ألولى، ا لصناعة املواد األولية محليا. وخلل نزوله ضيفا على القناة اإلذاعية باملائة بفضل الشروع في إنشاء مشاريع

مربع من الخزف الجزائري ونهدف إلى رفع الحصيلة  مليون مترا 120تمكنا العام املنصرم من إنتاج “أوضح بوضربة بقوله: 

أسواق أخرى  مليون مربع وإن وجدنا تشبعا في السوق املحلية يمكن أن نحول أنظارنا إلى 150نهاية العام الجاري إلى 

يزال في خطواته األولى ونحن مستعدون من أجل  ولوجنا إلى السوق العاملية لا“وأضاف بالقول ”.امن أجل التصدير

ود خلل في وج ونفى رئيس الجمعية الجزائرية ملنتجي الخزف والسيراميك”.االسوق العاملية شاركة في القيام بدراسةامل

لى األولية ل تطرح إشكال بالنسبة للمنتجين املحليين، مشيرا إ التموين باملادة األولية أو املنتج النهائي، مؤكدا أن املادة

https://www.echoroukonline.com/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-120-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
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محليا. وعرج بوضربة على مسار  باملائة بفضل مشاريع خاصة إلنتاج املواد األولية 95الندماج الوطني بلغت  أن نسبة

 عينات كنا شركاتفي بداية التس“األولى كانت تتعلق بالتحكم في التكنولوجيا  املنتجين الجزائريين للخزف وقال إن املعركة

منها منضوية تحت  33الوزارة  شركة مختصة مصرح بها لدى 58مختصة في صناعة الخزف بالجزائر واليوم نحص ي 

القرارات املنبثقة عن قانون لدابس حامية للصناعة الجزائرية املحلية من  نأمل أن تكونا“واستطرد بالقول ”.اجمعيتنا

وبحسب ”.االقتصاد الجزائريا وضع ش يء من العدالة في القطاع ألننا مررنا بمرحلة صعبة وأن تراعى مصلحة اجل

فرض نفسها في السوق بفضل الجودة والسعر والوفرة وهو ما  الجزائرية للخزف تمكنت منالصناعة “املتحدث فإن 

 واملشاريع الكبرى فكل شراكات مع القطاعين الخاص والعمومي ل سيما فيما يتعلق بمجال السكن جعلها تعقد عدة

اد الخاصةبالسكن الترقوي وكذا العقوا مشاريع السكن لنا فيها مساهمة باإلضافة إلى عقود تعلق  ودعا بوضربة”.

لمصنعين تسهيلت ل ل بد من تقديم“إنتاج الخزف املحلي بالنظر إلى الجودة التي يمتاز بها وقال  الحكومة إلى دعم قطاع

واللوجستيكية وحتى املالية ألن املنافسة الدولية في األسواق  الجزائريين من خلل املرافقة في التسهيلت اإلدارية

نحن “الجزائرية املتجهة للخارج  سيوية تتطلب دعما حكوميا وإدراج تسويق الخزف ضمن باقة املنتجاتواآلا اإلفريقية

 .”قطاعنا إضافة جديدة متفائلون بردود وزارة التجارة ونأمل أن يجلب

 مليون زوج 120منتجو األحذية يتعهدون بإنتاج  : طالبوا بحماية جهودهم من االستيراد العشوائي

 (املساء) سنويا
 

مليون زوج من األحذية سنويا،  120 منتجو األحذية أنهم قادرون على تطوير صناعة نوعية لألحذية الجلدية بإنتاج أكد

 تحفيزية لتشجيع اإلنتاج الوطني بالقضاء على الستيراد العشوائي الذي أضرا الحكومة باتخاذ إجراءات شريطة التزام

ضر املستوردة التي تفتقد ملعايير الجودة وت باإلنتاج املحلي وقض ى على هذه الصناعة بالرغم من نوعيتها مقارنة بتلك

 .بصحة املستهلك

أمس، أن منتجي األحذية «ااملساء»في اتصال مع  ة الوطنية لألحذيةصرح السيد مصطفى بن عمار كمال رئيس اللجن

رى العلمات كب واملشاركة في تنويع القتصاد الوطني بمنتوجات محلية ذات جودة عالية تنافس قادرون على رفع التحدي

الذي دعا الحكومة املنتوجات ـ على حد قول محدثنا ـ  األوروبية. غير أن إنجاح هذا املسعى يتطلب ضمان تسويق هذه

الذهبي منذ  لحماية الصناعة الوطنية وإعادة العتبار لصناعة األحذية التي عاشت عصرها لتخاذ إجراءات جدية

الستيراد الذي أضر بها، والتي برغم سعرها املنخفض فهي  الستقلل قبل أفولها مع انفتاح السوق وفتح الباب أمام

 وأدى إلى غلق اإلنتاج الوطني«اقتل»حة. موضحا أن هذا الستيراد العشوائي مواد مضرة بالص مغشوشة ومصنوعة من

 .العديد من املصانع بسبب غياب الطلب

املنتوج الوطني من خلل القيام بدراسة عميقة لحاجيات  كما شدد رئيس اللجنة الوطنية لألحذية على ضرورة حماية

نتوج امل تيراد للقضاء على الستيراد الفوضوي وجعلدفتر شروط صارم يضبط عملية الس ووضعية السوق وفرض

في هذا السياق بأن اللجنة الوطنية لألحذية  املستورد يخضع ملعايير الجودة والنوعية حماية لصحة املستهلك، مذكرا

اعة، صنال الوطنية للتجار والحرفيين رفعت ملفا بهذا الخصوص إلى وزارة التجارة ووزارة املنضوية تحت لواء الجمعية

 بإخضاعها لنظام الحصص ومنع املنتوجات التي طالبة التدخل العاجل لحماية املنتوج الوطني وتنظيم سوق الستيراد

 .يمكن إنتاجها محليا

 فوض ى كبيرة بسبب التحايل والغش على املستهلك، وفي السياق، أضاف السيد بن عامر أن سوق الستيراد باتت تشهد

وي املواطن تسته رديئة التي غزت املحلت التجارية، هاهي اليوم منتوجات تركية وإسبانياال فبعد املنتوجات الصينية

محدثنا بأنها منتوجات مغشوشة موجهة خصيصا لسوق  ظنا منه بأنها أحذية ذات نوعية، غير أن الواقع أثبت ـ يقول ـ



 

 11 

وقت الذي البلدان، في ال حذية التي تسوق بهذهالجزائرية ول تحترم معايير الجودة التي نجدها في األا العالم الثالث ومنها

 .بمعايير السوق األوروبية تسوق فيه بأسعار غالية على أساس أنها مصنوعة

باملائة،  9إلى  8منتجي األحذية بالجزائر ل تتجاوز  ورد السيد بن عمار على تصريحات الحكومة التي تؤكد بأن حصة

الستقلل، بحيث تعد  باملائة، كما فعلوا منذ 100على تغطية السوق بنسبة الجزائريين قادرون  بالقول بأن املنتجين

في السبعينييات والثمانينيات بالرغم من األزمة القتصادية  صناعة األحذية الصناعة الوحيدة التي لم تعرف أي أزمة

 .الستيراد موجودا البلد آنذاك، وتمكنت من تغطية كامل حاجيات السوق في وقت لم يكن فيه التي عاشتها

ألف  400األحذية على املستوى الوطني قادرة على توفير  وحدة إلنتاج 3500وذكر املتحدث باسم منتجي األحذية بوجود 

الصناعة. غير أن  تتوفر على العتاد اللزم لهذه -كبير غير موجود في أي بلد ـ على حد قوله  منصب شغل، وهو رقم

الطلب واكتساح الستيراد، حيث تستورد الجزائر سنويا أكثر  دة تلوى األخرى بسبب غيابالعديد منها تغلق أبوابها واح

 80تزويد السوق بـ  وحدة إنتاجية قادرة في الوقت الحالي على 1500من األحذية، بالرغم من وجود  مليون زوج 70من 

ية من جلود ذات نوعية جيدة تغطي توفر املادة األول مليون زوج من مختلف األنواع ومختلف الفئات سنويا، في ظل

من  باملائة من األكسيسوارات فقط 10باملائة بحيث ل تحتاج إلى استيراد سوى  90 حاجيات هذه الصناعة بنسبة

باملائة من  40األحذية والتي تستورد أكثر من  البرتغال والهند، وهو ما ل نجده في العديد من الدول املعروفة بصناعة

 .موادها األولية

املنتجين املحليين الذين ينتجون أحذية نوعية  وفي تعليقه على تصريح وزير الصناعة يوسف يوسفي الذي وعد بدعم

ل اإلشهار خل السيد بن عمار إن املنتجين يطالبون اليوم بحماية منتوجاتهم والتعريف بها من قادرة على املنافسة، قال

التي ل تسمح لهم بتنظيم معارض وتمويل الحملت  ودية إمكانياتهموتنظيم معارض تمكنهم من عرضها بالنظر إلى محد

 أمله في أن سنة األخيرة بسبب منافسة املنتوج املستورد. معبرا عن 19عرفه نشاطهم طيلة  اإلشهارية بعد الركود الذي

إلى أفعال ملموسة في  إحياء صناعة األحذية، تترجم تكون هناك إرادة قوية إلعادة»تكون املساعدة في هذا املجال وأن 

 ."خطابات امليدان ول تبقى مجرد

 

ا

آالف مليار  3قيدوم: حققنا / ..إيريس يدشن مركبا جديدا إلنتاج التجهيزات الكهرومنزلية بسطيف 

  ()الشروق اليومي كرقم أعمال.. وأثبتنا أننا نصنع بنسبة إدماج عالية

 

 مليار دينار بفضل 30تحقيق رقم أعمال بلغ  2018قيدوم إن ايريس استطاع سنة  قال املدير العام ملجمع ايريس جمال

ات الثلثاء، بسطيف إلنتاج التجهيزا داته اإلنتاجية، منها املركب الذي تم تدشينهاستثماراته الكبرى، وفروعه ووح

 صدارة السوق الجزائرية في إنتاج التلفزيونات، والوحيد القادر على تصديرا الكهرومنزلية، وأوضح أن مجمعه، يحتل

ا.أجهزة التلفاز إلى أوروبا

املركب الجديد إلنتاج التجهيزات  ، على هامش تدشينوكشف املدير العام ملجمع ايريس جمال قيدوم، الثلثاء

 مليار دينار، وهو رقم هام مقارنة مع رقم 30ارتفاع رقم أعمال إيريس إلى  الكهرومنزلية واإلكترونية بولية سطيف عن

 ر يسجلفكل دينا“تعتمد استراتيجية خاصة  مليار دينار، مشيرا إلى أن املجموعة 27األعمال السابق الذي كان يلمس 

ا.”في األرباح يوجه للستثمار
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الصناعة يوسف يوسفي، فخر للصناعة  وأوضح قيدوم، أن املركب الجديد الذي تم تدشينه، الثلثاء، بحضور وزيرا 

التجهيزات أصبحت اليوم، تنتجها محليا وتصدرها نحو عدد من الدول،  الجزائرية، فبعدما كانت الجزائر تستورد في

ر نحو إلى فتح مفاوضات للتصدي ير نحو الدول املغاربية، مالي اإلمارات العربية املتحدة إضافةاتفاق للتصد وكشف عن

 .ايريس على إحرازه خلل املرحلة املقبلة بلدان أوروبية وأمريكية، وهو ما سيعمل مجمع

ول السوق وبية وقابلة لدخللمعايير األورا وقال املتحدث إن ايريس املتعامل الوحيد الذي ينتج تلفزيونات جزائرية مطابقة

 زرتم معنا وحدة إنتاج الثلجات“اإلدماج لدى املتعامل مرتفعة جدا، مصرحا  األوروبية، في حين شدد على أن نسبة

صناعتنا مطابقة للمعايير، كما  بسطيف، نحن نصنع الثلجة من العدم ونحقق نسبة إدماج عالية جدا، وهو ما يجعل

ا.”التقييس والجودة والنوعية ية جدا فيأننا نعتمد استراتيجيات عال

عامل أصبحت اليوم توظف  30من ورشة تضم  2004وأوضح قيدوم، أن مجمع ايريس الذي انطلق في التصنيع سنة 

انتظار وحدة إنتاج العجلت، التي ستنتج في مرحلتها األولى مليوني  وحدات وهو رقم معتبر جدا، في 7عامل وتسير  3600

وأوليد تيفي وهواتف نقالة  كر بجودة منتجاته وقوتها، فإريس كانت أول من أطلق تلفزيون اندرويدوعاد ليذ عجلة،

املجمع اليوم عبر مركبه الجديد بسطيف إلنتاج حتى النهائيات  ولوحات إلكترونية ذات جودة في الوقت الذي يخطط

 .مربع ألف مترا 20ية تعادل للدفع إضافة إلى املنتجات األخرى، وهذا على مساحة إجمال اإللكترونية

املوبايل والهواتف النقالة في الجزائر  وخلل لقائه مع الصحفيين، تحدث قيدوم عن الصعوبات التي يواجهها منتجوا

 ، قائل إن”س ي كا دي”و”اأس كا دي“الفرق بين نشاط التجميع والتركيب، أو  على غرار عدم وجود دفتر شروط يحدد

وتنتظر دفتر الشروط املنظم للنشاط،  ،”س ي كادي“ن التطور يجعلها قادرة على التحول نحو ايريس بلغت مستوى عاليا م

 سلبا على أسعار منتجات ايريس التي تعتمد على التصنيع محليا وتستعين فقط وقال إن انخفاض قيمة الدينار لم تؤثرا

 .وجباملائة من تكلفة املنت 15باستيراد املادة األولية، والتي ل تساوي إل 

ا

 لية/تأميناتبنوك/ما
 

 تعاون وشراكة

 
 (أجو )  "االتحاد األوروبي: اختتام برنامج دعم الحوكمة "سبرينغ" مسجال نتائج "مرضية-الجزائر

   

اختتم اليوم الثلثاء بالجزائر برنامج دعم الحوكمة السياسية والقتصادية "سبرينغ"، الذي يندرج في إطار برنامج دعم 

 اأ" يمسجل نتائج "مرضية وملموسة"، حسب الشركاء. 3اتفاق الشراكة بين الجزائر والتحاد األوروبي "بي اتنفيذ

إطار -( عقود9أ" و "سبرينغ"، جيللي لبيبات، أن هذا البرنامج "سمح بالتوقيع على تسعة )3ل"بي  وصرح املدير الوطني

اواتفاقيتين للتوأمة مع نتائج ملموسة".

باملائة منها،  63مليين يورو تم استهلك  10وتم إطلق برنامج "سبرينغ" الذي حظي بتمويل من التحاد األوروبي بقيمة 

ا.2018إلى غاية ديسمبر  ارة خمس سنوات أيلفت 2013في ديسمبر 

ويهدف هذا البرنامج ملرافقة الجزائر وجميع دول الجوار املتوسطي، لتحسين الحوكمة القتصادية والسياسية ودعم 

ااعالم اإلعلم واملجتمع املدني.

ل إلى اطية وتحسين الوصواوتركز األنشطة املنفذة في إطار هذا البرنامج على مكافحة الفسادي تعزيز الحوكمة الديمقرا

ااالحق والعدالة.
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وفيما يتعلق بتعزيز الحوكمة القتصادية، ركزت نشاطات "سبرينغ" على تحسين أساليب تسيير املالية العامة، واستهداف 

ااواملسؤولية الجتماعية للمنظماتي حسب السيد لبيبات. االسياسة املوازناتية ومشاركة املواطنين

ملتعلق بالتصال واإلعلم والشفافيةي فقد ارتكزت النشاطات املجسدة على زيادة مستوى مهنية أما بالنسبة للجزء ا

ااوالقتصادية. االفاعل، وتحسين جودة املعلومات السياسية

وفي معرض حديثه عن تفاصيل هذه النشطةي أوضح الخبير املعتمد في البرنامج حميد فوغالي بأن وزارة الداخلية 

دعم سمح لها باكتساب أدوات الديمقراطية املحلية التشاركية  اية والتهيئة العمرانية استفادت منوالجماعات املحل

اموظفيها واملنتخبين املحليين وكذا الطراف الفاعلة في املجتمع املدني. امن خلل تكوين

ينغ"، دليل لتطبيق موظف باإلدارة العمومية كما تم انشاء، بفضل برنامج "سبرا 180وحسب نفس الخبير، تم تكوين 

وأضاف ان الديوان املركزي لقمع الفساد  ايورو. 253.000ميزانية قدرها  االديمقراطية املحلية التشاركية خصصت له

 ماتالستعلا اايورو لتعزيز قدرات اطاراته سيما الطارات التابعين ملديرية 163.500 ابالجزائر استفاد هو الخر من ميزانية

هي الخرى من الدعم األوروبي حيث خصصت لها ميزانية  اهيئة الوطنية للوقاية و محاربة الفسادوقد استفادت ال .

ايورو. 184.000قاربت 

واستفاد كل من ديوان املحاسبة واملفتشية العامة للمالية واملجلس الوطني القتصادي و الجتماعي و املعهد الجزائري 

ااملستهلك من الدعم لتعزيز الحوكمة القتصادية في الجزائر.لحماية  اللتقييس وكذا الجمعيات الجزائرية

يورو من اجل تكوين  263.000 اأما الجانب املتعلق بدعم وسائل العلم، فقد خصص له البرنامج )الوروبي(

اوكالة األنباء الجزائرية. ااملدرسة العليا للصحافة وكذا تكوين حفيي اأساتذة

او صحفي، حسب توضيحات السيد فورالي. اأستاذ 78نية التي استفاد منها دورة تكوي 12وقد تم ذلك بتخصيص 

ايورو. 283.000وقد استفاد صحفيو اإلذاعة الجزائرية هم اآلخرين من التكوين الذي استلزم ميزانية مبلغها 

من  استفيدةيورو لتعزيز قدرات التصال املؤسساتي للهيئات امل 250.000 افضل عن ذلك، فقد خصص برنامج "سبرينغ"

اهذا البرنامج.

ة القسم السياس ي و العلم و الصحاف امن جانبه، وصف ممثل سفير التحاد الوروبي بالجزائر، و وزير مستشار، و رئيس

استيفان ميشاتي،هذا البرنامج بـ " الناجح جدا". الوفد التحاد األوروبي بالجزائر السيد

تحقيق تبادل مثمر بين الجزائر و الخبراء الوروبيين "، مضيفا أن العمل  وحسب ذات املسؤول "لقد سمح )هذا البرنامج(

ااملحقق قد تم على أساس علقة مربحة لكل الطرفين و ليس على اساس علقة بين استاد و معلمه.

حاد توختم معلقا: "سنتذكر نحن الوروبيين دوما بانه علينا بذل املزيد فيما يتعلق بالحكم الراشد على مستوى ال

ااألوروبي".

ا

 (اإلذاعة الجزائرية) سيرغي الفروف يشرع هذا االربعاء في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين
 

 

 

سيشرع وزير الشؤون الخارجية الروس ي، سيرغي لفروف غدا األربعاء في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره، 

 السيد عبد القادر مساهل، حسبما أفاد به اليوم الثلثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
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و تندرج هذه الزيارة "في إطار الحوار السياس ي املنتظم و التشاور الدائم القائمين بين البلدين منذ التوقيع على بيان 

عقب زيارة الدولة التي أجراها الرئيس عبد العزيز  2001أبريل  2الشراكة الستراتيجية بين الجزائر وفدرالية روسيا يوم 

صدر، مؤكدا أن هذه الزيارة "تندرج في سياق التطور املستمر للحوار السياس ي و بوتفليقة إلى روسيا"، يضيف ذات امل

االتعاون بين البلدين".

وأضاف البيان أن "إقامة رئيس الدبلوماسية الروسية ببلدنا تأتي كذلك عشية انعقاد الدورة التاسعة للجنة املختلطة 

ابموسكو" 2019ي جانف 30إلى  28الروسية املقررة من -القتصادية الجزائرية

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذه الزيارة ستسمح بالقيام بدراسة شاملة لوضع وآفاق العلقات الثنائية 

وستسمح بتبادل واسع لوجهات النظر حول املسائل القليمية والدولية الكبرى. وفي هذا السياق، سيشكل الوضع في 

هذا امللف محور املحادثات، كما هو الشأن بالنسبة للوضع في الساحل و في مالي ليبيا و التطورات األخيرة املتعلقة ب

 وسوريا وتطور ملف الصحراء الغربية".

ا

 يقظة إعالمية
 

 (أجو ) املدير العام لألمالك الوطنية: نحو رقمنة أرشيف جميع املحافظات العقارية
  

 

سيتم قريبا رقمنة كل األرشيف املوجود على مستوى جميع املحافظات العقارية املتواجدة عبر التراب الوطني من أجل 

إنشاء نظام معلوماتي عصري هدفه تأمين و الحفاظ على الحقوق املشهرة بطريقة فعالة، حسبما اكده يوم الثلثاء 

 املدير العام لألملك الوطنية جمال خزناجي.

خيرة بعد إجراء هذه األا -السيد خزناجي، خلل جلسة استماع للجنة املالية و امليزانية لدى املجلس الشعبي الوطني و قال

ه تم في ان -ببعثات استعلم إلى مصالح الحفظ العقاري لوليات بومرداس، باتنة، بسكرة، البليدة، وهران و تلمسان

 1200سكانر آخر لرقمنة السجلت و  45انر منهي لرقمنة الوثائق، و جهاز سك 300الونة األخيرة إبرام صفقة لقتناء 

طابعة للتكفل بعملية رقمنة أرشيف كل املحافظات العقارية.و أضاف أنه سيتم استلم هذه  300جهاز إعلم آلي مع 

ااألجهزة خلل األيام املقبلة .

املرحلة األولى لبرنامج عصرنة أنشطة رقمنة أرشيف املحافظات العقارية تعد الخطوة الثالثة من  او أوضح ان عملية

الحفظ العقاري بعد الخطوة األولى الخاصة بإنشاء قواعد بيانات معلوماتية تخص معلومات جميع الحائزين على 

 مليين بطاقة ملكية. 10سندات مشهرة أين تم إدخال في قواعد البيانات املعلومات الخاصة بحوالي 

فهي تتعلق بإدخال املعلومات الخاصة بامللكيات و توابعها. و قد بلغت نسبة  -يضيف املسؤول-أما الخطوة الثانية 

ا.2018باملائة مع نهاية شهر ديسمبر  93إنجازها حوالي 

أما بخصوص مراعاة تسلسل التكفل بامللفات و العقود املودعة لإلشهار و احترام التكفل بها املنصوص عليها في القانون 

د خزناجي انه تم تطوير واجهة خاصة بهذه العملية ضمن الخطوة الثانية لبرنامج عصرنة الساري املفعول، قال السي

أنشطة الحفظ العقاري يتم من خللها التكفل املباشر بالعقود املستلمة على مستوى املحافظات العقارية حسب تاريخ 

ااستلمها حيث يتم معالجتها في األجل القانوني املحدد.
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نه بناء على اقتراح لجنة املالية و امليزانية حول تعديل القانون األساس ي ملنصب "محافظ عقاري" و قال السيد خزناجي ا

بهدف توفير حماية اكثر له بالنظر للمهام و املسؤوليات امللقاة على عاتقه، قامت مصالحه باقتراح تعديل أحكام املرسوم 

اافظة العقارية التي يشرف على تسييرها املحافظ العقاري.املعدل و املتمم ملهام املح 1991التنفيذي املؤرخ في مارس 

و أوضح في ذات السياق أنه بات من الضروري مراجعة الوضعية القانونية ملنصب ''محافظ عقاري'' من أجل تثمينه و 

اتوفير أكثر حماية له.

ة، تنة، بسكرة، البليدأما بخصوص نقص املوارد البشرية على مستوى مصالح الحفظ العقاري لوليات بومرداس، با

وهران و تلمسان التي كان محل بعثات الستعلم ألعضاء لجنة املالية و امليزانية، فقد أرجع السيد خزناجي سبب هذا 

االنقص إلى "استفادة عدد معتبر من املوظفين من ذوي الخبرة من التقاعد املسبق".

دولة سعت إلى إعادة توزيع و نشر املوظفين بين املصالح فإن إدارة املك ال -يبرز املسؤول -و للحد من هذا العجز

احسب درجة الحتياج من اجل ضمان خدمة عمومية لئقة.

و أضاف في ذات السياق أن إدارة املك الدولة تقوم حاليا بالتحضير لتقديم تقرير مفصل للسلطات العمومية حول 

ء عملية نوعية لتوظيف اعوان جدد على مستوى مصالح هذا النقص في املوارد البشرية و من تمة طلب ترخيص إلجرا

املك الدولة و الحفظ العقاري اين ستعطى األولوية في ذلك لألعوان املتواجدين بهذه املصالح املقبولين في إطار جهاز 

ااسنوات. 4املساعدة على الدماج املنهي و الذين يتوفر اغلبهم على مدة ل تقل عن 

العبء على املحافظات العقارية التي تعرف نشاطا مكثفا و لتمكين املحافظين العقاريين من  كما ذكر انه بهدف تخفيف

 48التحكم في تسيير هذه املصالح و تحقيق مبدا تقريب الدارة من املواطن تم بموجب آخر قرار وزاري مشترك إنشاء 

اافظة.مح 234محافظة عقارية جديدة بالعديد من وليات الوطن ليرتفع عددها إلى 

ت السياق انه يجري حاليا العمل على مراجعة أخرى للختصاص القليمي لبعض املحافظات العقارية و أضاف في ذا

 مع الترشيد و التحكم في النفقات العمومية.

و لتسهيل و تحسين ظروف العمل على مستوى املصالح العقارية تم رفع التجميد في اآلونة األخيرة من قبل الوزير األول 

امشروع . 34ملتعلقة بإنشاء املراكز العقارية املسجلة عبر الوطن و املقدرة بعلى جميع املشاريع ا

اااللزمة، يؤكد السيد خزناجي. او قد انطلقت عملية تجسيد إنجاز املراكز العقارية باختيار األرضيات و إجراء الدراسات

األملك الوطنية زيادة على عملية اخرى  سيارة إدارية لفائدة املصالح الخارجية إلدارة 80كما شمل هذا اإلجراء اقتناء 

اسيارة. 48سبق ان رفعت التجميد عن جزء منها يقدر ب 

سيارة إدارية قيد النتهاء حيث سيتم عرضهما خلل األيام  48و  80و يوجد دفترا الشروط الخاصان باقتناء على التوالي 

ااملالية للدراسة، حسب املسؤول.القليلة املقبلة على اللجنة القطاعية للصفقات التابعة لوزارة 

 

 


