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 االفتتاحية
 ”اآلفسيــــــو”فــــي إطـــــار العمليـــــات التضامنـــيـــة لـ

 )وقت الجزائر(بالعاصمـةحـداد يــزور مؤسســــة الطفـــولــة املسعفة باألبيــــار 

الطفولة املسافة بءلبيءبر بءلجزائر الاءصمة، للوقوف  قءم برئيس منتدى برؤسء  املؤسسءت، علي حداد، بزيءبرة إلى مؤسسة

 .سافينبءلطفءل امل عن قرب عن ظروف التكفل

أ“فءيسبوك“وقءل علي حداد، في منشوبر له عبر  قءدتنء برفقة زمالئي في منتدى برؤسء   سادت كثيرا بءلزيءبرة التي”:

 بءلبيءبر بءلجزائر الاءصمة، حيث وقفنء عن قرب عن ظروف التكفل بءلطفءل املؤسسءت، إلى مؤسسة الطفولة املسافة

ـــين، وتحدثنء مع مديرة املركز، قرأ تسييرهء.. وكءنت فرصة لتقديم مء تيسر من  اجة، والطءقم املشرف علىاملسافــ

أالطفءل الذيـــــن هم كذلك أبنءئنء الضروبريءت اليومية للتكفل بهؤال  ن ضم هذه املبءدبرة تندبرج“وأشءبر حداد، أن ”.

سع  تاءلى سنوأومتضءمنة، وبحول هللا برنءمجنء التضءمنـــي منتدى متضءمن، لن مؤسسءت املنتدى مؤسسءت مواطنة

، علي حداد، قد أعلن ”اآلفسيو“وكءن برئيس ”.أ2019خالل السنة الجديدة  هذه املبءدبرة لتشمل بءقي واليءت الوطن

 املحتءجين والتكفل بكل املءضية عن إطالق مؤسسة خءصة بمنتدى برؤسء  املؤسسءت، موجهة لرعءية الطفءل السنة

واملراقبة، وكذا فئة املحتءجين في إطءبر الامليءت التضءمنية التي  ءجة للدعمالعمءل التضءمنية مع الفئة الذين هم بح

ـــس الـ  يقوم بهء ملنح فرص الامل وإدمءج ذوي  مؤسسة عضو في املنتدى، 4000في كل مرة، مؤكدا بذلك التزامه بتحسيــ

سأعمل، برفقة زمالئي في املنتدى، على بنء  شراكة قوية “قءئال:  االحتيءجءت الخءصة في منءصب عمل مخصصة لهم،

كمء جدد حداد استاداده  .”الجزائرية لألشخءص ذوي اإلعءقة، وترجمتهء إلى عمل ميداني ملموس ومثمر مع الفيدبرالية

لالزمة جرا ات اإستراتيجية وطنية شءملة، تضع كل التدابير واإلأ الدائم ليكون املنتدى عضوا بءبرزا، ليشءبرك في إطءبرأ

-ي وزابرة التضءمن الوطن إلدمءج ذوي االحتيءجءت الخءصة في الوسط املنهي، وهي اإلستراتيجية التي شرعت والتكفل

استحداث فروع نشءط موجهة لتشغيل “مقترحء في ذات السيءق،  ،”سنكون أول من يدعمهء“في إعدادهء، قءئال:  -بحسبه

 .”ة تشغيل حصرية لذوي االحتيءجءت الخءصةالخءصة وكذا وضع وكءل ذوي االحتيءجءت

 
 )الجزائر(جانفي الجاري  10الى  8تلمسان تحتضن الصالون الجهوي األول للصناعة و التصدير من 

 .جءنفي الجءبريأ 10و  8سينظم الصءلون الجهوي الول للصنءعة و التصدير بمركز الفنون واملاءبرض لتلمسءن مء بين 

متاءمال إقتصءديء من املصدبرين، فضال عن مصناين ملنتجءت قءبلة  50من  وستارف هذه التظءهرة مشءبركة أزيد

ءت الصءلون عرض منتج واليءت تلمسءن، وهران، عين تموشنت، سيدي بلابءس، و مستغءنم، وسيتضمن للتصدير من

جلود، لى الالتغليف، تحويل الوبرق، و النسيج بءإلضءفة إ مختلفة تخص مجءالت الصنءعءت الغذائية، الاتءد الزبراعي،

 .ةالكيمءوية و الصيدالني اإللكترونية، الخشب، البالستيك، الصنءعءت الحديدية وامليكءنيكية، املواد الصنءعءت

وبرشءت حول اإلبتكءبر و املقءوالتية كمؤشرلتطوير مختلف املنتوجءت و  كمء سيتخلل هذه التظءهرة اإلقتصءدية تنظيم

 .الدولية دير و املاءمالت النقدية و طرق الدفعالتسهيالت الخءصة باملية التص تصديرهء وأ
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 )واج( ركب املدمج ملهن النسيج "تايال" حيز اإلنتاجغليزان : دخول امل

ياتبر املركب املدمج ملهن النسيج "تءيءل" الواقع بءملنطقة الصنءعية لسيدي خطءب بوالية غليزان والذي دخل حيز 

 ثمرة لشراكة جزائرية تركية في مجءل النسيج. 2018اإلنتءج في مءبرس 

بين الشركة التركية "انترتءي" )فرع من  49-51شراكة وفق القءعدة وياد هذا القطب الصنءعي الذي يندبرج في إطءبر ال

مجمع "تءيبء"( واملؤسسءت الجزائرية الامومية "س ي أند أش" و"تيكسءلغ" والشركة الوطنية للتبغ والكبريت والتي توجت 

أبإنشء  الشركة املختلطة " تءيءل".

 171هكتءبر ويفوق مبلغ إستثمءبره  250على مسءحة  2016وياتبر هذا املركب الذي انطلقت أشغءل إنجءزه في فبراير 

أمليون دوالبر( الكبر من نوعه على املستوى اإلفريقي وفق املديرية املحلية للصنءعة واملنءجم. 714مليءبر دج )

ويندبرج هذا املكسب االقتصءدي ضمن برنءمج الحكومة والرامي إلى تقليص الوابردات وتنويع االقتصءد الوطني، وكونه 

ءهم أيضء في تكوين اليد الاءملة املحلية، وفق مء أكده وزير الصنءعة و املنءجم، يوسف يوسفي في تصريحءت خالل يس

أالى هذا املركب. 2018زيءبرته في وقت سءبق من عءم 

و ينقسم هذا املشروع إلى مرحلتين تتضمن الولى منه إنجءز ثمءني وحدات لصنءعة النسيج والتفصيل )تم اإلنتهء  من 

متربص تم االنتهء  من تجسيدهء وشرع في  400في مهن النسيج والتفصيل تتسع لوحدات( ومدبرسة للتكوين  4إنجءز 

 مسكن( والذي يجري تجسيده. 567تكوين املتربصين، إلى جءنب قطب عقءبري إقءمي للمستخدمين )

ير مصءنع أخرى إلنتءج لوازم اللبسة الجءهزة و الليءف الصنءعية والقمءش غ 10أمء املرحلة الثءنية تتضمن إنجءز 

أاملطروز والغطية املنزلية واالقمشة التقنية املوجهة لباض املهن الخءصة وغيرهء.

الف  15االف في املرحلة الولى و  10ألف منصب شغل منهء  25وسيسءهم هذا املركب خالل مرحلتيه بتوفير زهء  

أنغلو.منصب أخر خالل املرحلة الثءنية، حسب مء أبرزه لوأج نءئب مدير املركب، فكرت كوبء

 ---دول أوروبية  5أولى عمليات التصدير نحو  --- 

بصفة تدبريجية. وقد بلغت  2018دخل املركب املدمج ملهن النسيج " تيءل" مرحلة اإلنتءج خالل شهر مءبرس من سنة أ

غزل و ألف طن بءلنسبة لل12مليون متر من الخيط سنويء بءلنسبة للنسج و  30الطءقة اإلنتءجية لهذا املصنع إجمءال 

أمليون قطاة موجهة إلنتءج السراويل والقمصة. 30

و قد قءم هذا املركب الصنءعي بتصدير أول شحنة من خيوط النسيج في يونيو املنصرم نحو تركيء وإيطءليء وبلجيكء 

أوالبرتغءل وبولونيء.

أولية للنسيج )الخيوط(.طن من املءدة الأ 200حءوية حجمء إجمءليء يقدبر ب  11و تشمل الشحنة املذكوبرة التي تضم 

حءويءت من خيوط القطن و االقمصة نحو بلجيكء و بولونيء، وفق نءئب مدير  4كمء تلت الاملية شحنة أخرى تضم 

املركب، فكرت كوبءنغلو، الذي أشءبر إلى تصدير عشرات الحءويءت خالل ديسمبر الجءبري ليصل عدد الحءويءت املصدبرة 

أمليون دوالبر. 3بر5وية بقيمة حء 40إجمءال )منذ إفتتءح املصنع( 

و ستسمح الكميءت املنتجة بءملركب من مختلف أنواع النسيج برفع امكءنيءت قطءع النسيج في الجزائر ال سيمء فيمء 

أيتالق بء لقمشة والتفصيل واملالبس بتغطية احتيءجءت السوق الوطنية وبلوغ االسواق الدولية وفق مسؤولي املركب.

 

 

 )واج( 2019وهران : دخول خمسة فنادق جديدة حيز الخدمة في السداس ي األول لسنة 
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، حسب مء استفيد 2019يرتقب دخول خمس مؤسسءت فندقية حيز الخدمة بوهران خالل السداس ي الول من سنة 

 من املدير املحلي للسيءحة والصنءعة التقليدية.

ندقية الخمس املانية ستكون جءهزة لالستغالل تحسبء ملوسم وأكد بلابءس قءيم بن عمر، ل/وأج/، أن املؤسسءت الف

أ.2018االصطيءف املقبل، لتضءف إلى املؤسسءت السبع التي تم تدشينهء خالل السنة املنقضية 

وأشءبر نفس املسؤول الى أن والية وهران، التي تسعى لن تكون قطبء سيءحيء على الضفة املتوسطية بءمتيءز، سجلت 

أبءملءئة". 99و 5مشروع سيءحي في طوبر االنجءز حيث تتراوح نسبة تقدم الشغءل بهء "مء بين  174ل عن إجمءال مء ال يق

مؤسسة فندقية ودخولهء حيز الخدمة، يضيف مدير السيءحة  14استالم  2019وفضال عن ذلك، ستشهد نهءية سنة 

ء "سيدعم بشكل محسوس الحظيرة الفندقية والصنءعة التقليدية، ماتبرا أن استالم كل تلك املشءبريع الجءبرية انجءزه

، أي تزامنء 2021املسجلة مبرمج لسنة  174باءصمة الغرب الجزائري سيمء وأن االنتهء  كليء من املشءبريع السيءحية ال

أللاءب البحر البيض املتوسط". 19مع احتضءن املدينة للطباة ال

مؤسسة فندقية بطءقة استياءب تقدبر بأكثر من  300أكثر من  2021وتءبع ذات املتحدث : "نتوقع أن تصبح لدينء في 

الدينءميكية والنشءط القويين اللذين يشهدهمء قطءع السيءحة بءلوالية التي تاد من أهم  ألف سرير، وهو مء يؤكد 40

الوجهءت السيءحية في الجزائر سوا  بءلنسبة لألجءنب أو املواطنين من مختلف جهءت الوطن، مثلمء يدل عليه احتالل 

 18صيفي املنصرم بءستضءفتهء لكثر من وهران مرة أخرى للمرتبة الول من حيث إقبءل السيءح عليهء خالل املوسم ال

 مليون مصطءف".

و في السيءق ذاته، كشف السيد بلابءس بأن والية وهران ستتزود بأكبر مركب مءئي لأللاءب والترفيه بءلجزائر بد ا من 

ستوى مالصءئفة املقبلة، وهو املوعد املقربر لتدشين هذه املنشأة السيءحية الضخمة التي تتواصل بهء الشغءل على 

منطقة ''كريشتل'' ببلدية قديل )شرق وهران(، نءهيك عن مشروع الشءطئ االصطنءعي "الذي سيتم الشروع في انجءزه 

قريبء على مستوى ''الجوالق'' من طرف شركة تركية، "وهو الول من نوعه في املدينة وسيكون مكسبء هءمء لهء، وبإمكءنه 

أقية والغربية للوالية".أيضء تخفيف الضغط على شواطئ الجهتين الشرأ

 الخبر أونالين() 2019املؤشرات املهددة لالقتصاد الوطني سنة 

، من النءحية االقتصءدية، تحديءت الكبيرة جالت تسجل مستويءت عجز كبيرة 2018واجهت الجزائر، خالل سنة 

بءالقتراض وإن لم يكن هذه املرة خءبرجيء أخلت بءلتوازن املءلي واالقتصءد، لتجد الحكومة نفسهء مضطرة لالستنجءد 

من الهيئءت النقدية الدولية، بل داخليء من خالل املبءلغة في التوجه نحو التمويل غير التقليدي وطبءعة النقود، على 

 الرغم من تحذيرات الخبرا  في الشأن االقتصءدي.

ى من ؤات املختصين لألسءبيع والشهر الولوتستمر نفس املؤشرات االقتصءدية التي ميّزت السنة املنقضية حسب تنب

، لتؤكد على أّن أزمة أساءبر البترول التي ألقت بضاللهء على السيءسة االقتصءدية بكل تفءصيلهء منذ جوان 2019سنة 

، ستتسع برقاتهء في السنة الجءبرية، السيمء مع تمءدي السلطءت الامومية على اتبءع نفس السيءسة في تاءملهء مع 2014

أع الزمة وماءلجة النتءئج، بينمء تظل السبءب الحل جرا  عدم القدبرة على الخروج من التباية ملدخول البرميل.وقءئ

ه من املؤكد أّن سنة 
ّ
املنقضية تاّد املنارج الخير الذي  2018وفي ظل كل هذه املاطيءت ذات الباد االقتصءدي، فإن

 عن طريق يكشف أّن الجزائر دخلت فاال "سنوات العجءف"، موا
ّ
زاة مع عجز السلطءت املسؤولة على التاءمل ماهء إال

مليءبر دينءبر من دون أي تغطية  4005االستدانة من الخزينة الامومية عبر طرح كتلة نقدية ضخمة بلغت إلى غءية نوفمبر 

 بايدا عن من املنتوج، لتهدد التوازنءت الاءمة للدولة وتفرض ابرتفءع نسب التضخم الحقيقية إلى حدود برقمين،

اإلحصءئيءت التي تصدبرهء الهيئءت الرسمية، بءعتبءبرهء تحمل في ثنءيءهء الاديد من االعتبءبرات الخءبرجة على املاطيءت 

أاالقتصءدية.
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ولم تتمكن املحءوالت التي لجأت إليهء الحكومة ووزابرة الطءقة بماية الدول املنتجة للمحروقءت على مستوى منظمة 

برجهء، الستاءدة الذهب السود جز ا من بريقه املفقود، عن طريق اإلقرابر من اجتمءع آلخر "أوبك" واملنتجين من خء

مليون برميل في اليوم لفترات أطول تصل إلى  1.2بتخفيض اإلنتءج والامل على تمديد الامل بهذا التخفيض املقربر بـ 

داية السنة، حين سّجل نفس مستوى غءية منتصف السنة الجءبرية، إال أن سار البترول بلغ أضاف مستوى له منذ ب

دوالبرا، على الرغم من أّن الشهر الولى من السنة منحت  50وهو  2019السار املرجعي املقربر في قءنون املءلية لسنة 

 75بصيصء من المل للدول املنتجة للنفط، عندمء بلغت بوبرصة البترول قيمء مرتفاة نسبيء قّدبرت بمء يزيد عن عتبة 

أدوالبرا.

ت هذه املاطيءت االقتصءدية اعتمءد السلطءت الامومية إلى خطة بديلة ملواجهة تداعيءت الزمة، ترجمت من وخلّفأ

خالل إثءبرة سونءطراك، وهي املؤسسة املسؤولة مبءشرة على قطءع املحروقءت، الحديث عن التوجه مجددا الستغالل 

سونءطراك نحو التنقيب على املواد الطءقوية في أعمءق  املحروقءت غير التقليدية السيمء الغءز الصخري، فضال عن توجه

البحر، عن طريق التوقيع على اتفءقيتين مع كل من الامالق اإليطءلي "إيني" والشركة الفرنسية "توتءل" لتاويض اآلبءبر 

ب أيضء ذوبءن احتيءطي الصرف، حيث أصء 2018التقليدية املهددة بءلشيخوخة بفال تراجع إنتءجهء. وشهدت سنة 

مليءبر دوالبر، مع توقاءت أن تتواصل  85مليءبر دوالبر، ليصل إلى  15هذا املخزون نزيفء حءدا، على اعتبءبر أنه فقد أكثر من 

مليءبر دوالبر، وهي  76.2مء ياءدل  2019مليءبر دوالبر وسنة  76مبلغ  2020الوتيرة ذاتهء في السنوات التي تلي لتبلغ مع نهءية 

بر قيمة الاملة الوطنية في التاءمالت الرسمية وعلى مستوى السوق السودا  على حد سوا ، املؤشرات التي أدت إلى انهيء

لتجّر ماهء القدبرة الشرائية للمواطنين إلى مستويءت خطيرة، تاكسهء على الصايد امليداني التهءب الساءبر الواساة 

أاالستهالك.

 

 

 )واج( متعامل سحبوا دفتر الشروط 60مشاريع املحطات الشمسية: أزيد من 

متاءمال اقتصءديء سحبوا دفتر الشروط  60أفءد برئيس لجنة ضبط الكهربء  و الغءز، عبد القءدبر شوال، أن أزيد من أ

 ميغءوات في مجءل الطءقة الشمسية. 150ض املنءقصة عن طريق املزايدة تخص املتالق بارأ

وفي تصريح لوأج على هءمش لقء  ملسؤولي الشركة الجزائرية لتوزيع الكهربء  والغءز )فرع تءبع لسونلغءز(، أكد السيد 

وع في عملية تقييم هذه بهدف الشرأ 2019فبراير  19شوال أنه يتاين على املتاءملين املانيين تقديم عروضهم قبل 

أالاروض.

نوفمبر املءض ي، بمثءبة مرحلة نموذجية من شأنهء فتح الطريق النتشءبر أوسع  18وياد عرض املنءقصة، الذي أطلق في 

أ. 2030ميغءوات من الطءقءت املتجددة في آفءق  22000إتطلع إلى إنتءج مجموع  أللطءقءت املتجددة في الجزائر التي

ستثمرين الوطنيين، من القطءع الامومي أو الخءص، الراغبين في االستثمءبر لوحدهم أو بءلشراكة ويخص هذا الارض امل

أأالكهربءئية للطءقة الشمسية. أفي مجءالت انجءز و استغالل املحطءت

كمء سيتكفل املستثمرون الذين ستوكل لهم هذه املشءبريع أيضء بإنجءز محطءت إفراغ الطءقة املنتجة و بربط هذه 

 ة الى تسويق كميءت الطءقة املنتجة.املحطءت بءلشبكءت الكهربءئية اضءف

أأوسيتم انجءز محطءت الطءقة الكهربءئية بءستامءل التجهيزات املصنوعة محليء فقط.

ويجب على املتاهد ابراز، ضمن عرضه، نسبة االندمءج املحلي مقءبرنة بتكلفة االستثمءبر املحلي ) خءبرج تكلفة استئجءبر 

أأالبرض(.
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في انجءز و استغالل و صيءنة املشءبريع الصنءعية و في حشد برؤوس أموال خءصة و  كمء يجب عليه أيضء التمتع بخبرة

أقروض.

ويتالق عرض املنءقصة بإنجءز سبع محطءت تقع بمنءطق فالحية بجنوب الوطن بهدف تغطية الحءجيءت الطءقوية التي 

أالتي تتميز بقدبرات فالحية كبيرة. أتتطلبهء نشءطءت املتاءملين بهذه املنءطق

ميغءوات(  10ميغءوات( بوبرقلة و تندلة ) 10ميغءوات( وبلحيران ) 10ميغءوات( و مغءبرين ) 10لق المر بمنطقة نزلة )ويتا

أميغءوات( بغرداية. 50ميغءوات( في بسكرة و القرابرة ) 50ميغءوات( بءلواد وديفل ) 10و نخلة )

 

 ..أشهر 6حفر أول بئر في عرض الساحل خالل 

 )الشروق اونالين( !ودية أغرقتا السوق بالبترول واألسعار ستتعافىولد قدور: أمريكا والسع

، النفط سونءطراك عبد املؤمن ولد قدوبر إن عوامل عديدة بصدد التأثير على أساءبرأ قءل الرئيس املدير الاءم لشركة

 تخالل إغراق السوق بءإلنتءج وبرفع املخزونء على غرابر الواليءت املتحدة المريكية واململكة الاربية الساودية، من

لنءجمة ا وشدد على أن سونءطراك ستركز وتستثمر اكثر في قطءع الغءز لتاويض الهزات وبءلتءلي انخفءض اساءبر الخءم،

أ.عن الزمءت النفطية

الغءزي لقءس ي الطويل لصءلح شركتي  وأوضح عبد املؤمن ولد قدوبر، اإلثنين، على هءمش توقيع صفقة تطوير الحقل

البترولية الكبرى، بمقر سونءطراك بحيدبرة بءلاءصمة، أن وضع السوق  ية لألشغءلكوسيدابر للقنوات والشركة الوطن

 .والاكس صحيح هذا يخضع ملنطق املخزونءت، حيث كلمء كءنت مرتفاة كلمء انخفضت الساءبرأ النفطية

ية، وهمء ساودالواليءت املتحدة والاربية ال وحسب ولد قدوبر فإن هنءك العبين اثنين أو ثالثة يتحكمون في هذا الوضع،

 .مء سءهم في ابرتفءع املخزونءت وتراجع الساءبر (بصدد إغراق السوق )انتءج اضءفي

بين الارض والطلب للوصول إلى اساءبر  وأشءبر ولد قدوبر إلى ان دوبر منظمة أوبك هو الامل على استقرابر السوق والتوازنأ

 .دوالبرا للبرميل 80و 70مء بين 

الجميع سيتضربر من هذا الوضع …أدوالبرا للبرميل( سيأتي قريبء 80و 70بين  رابر )مءاعتقد ان هذا االستق“وعلق قءئال 

 .”االستثمءبرات واستكشءف احتيءطءت جديدة دوالبرا ال يمنح امكءنية مواصلة 50فيهم املنتجون، لن سار برميل بـ بمء

 .”ع وقت ممكناعتقد أنه ستكون هنءك بردة فال ايجءبية لألسواق ونأمل في ان تكون في أسرأ“وأضءف 

وتستثمر أكثر في الغءز، لتاويض  وحسب ولد قدوبر فإن الوضع الراهن للسوق النفطية يحتم على الجزائر ان تركزأ

أ.االهتزازات النءجمة عن السوق النفطية

ن بسكيكدة إلقءمة برصيف الشح وكشف ولد قدوبر أن شهر جءنفي سيشهد التوقيع على صفقة توسيع املينء  النفطي

املتحدث فإن صءدبرات الغءز الطبيعي املسءل ستزداد باد استكمءل  ، وحسب”جي.أن.أل“غءز الطبيعي املسءل الخءص بءل

 .”جي.أن.أل“ سكيكدة للسمءح لنءقالت الغءز بءلرسو وبءلتءلي شحن كميءت أكبر من الـ توساة مينء 

لسءحل الجزائري، خالل السداس ي ا وتوقع ولد قدوبر حفر أول بئر في إطءبر التنقيب البحري عن املحروقءت في عرض

 .الفرنسية“توتءل ”و اإليطءلية”أإيني“الول من السنة الجءبرية مع 

 

 
 

 سوناطراك منحت الصفقة لكوسيدار ومؤسسة األشغال البترولية الكبرى 

 الشروق أونالين() مليون دوالر لشركات وطنية لتطوير حقل قاس ي الطويل الغازي  450
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سونءطراك على عقدين لتطوير الحقل الغءزي قءس ي الطويل شرق حءس ي مساود،  وقات الشركة الوطنية للمحروقءت

)فرع  لألشغءل البترولية الكبرىأ تم منح الصفقة لشركتين جزائريتين همء كوسيدابر للقنوات، والشركة الوطنية حيث

 .اب سنويء من الغءزمليءبرات متر مك 4مليون متر مكاب يوميء و 12انتءج  مليون دوالبر، بهدف 450سونءطراك(، بقيمة 

جرى التوقيع على الاقدين مسء  اإلثنين بمقر الشركة الوطنية  وحسب الشروحءت التي قدمت خالل املراسيم،

ضمن سيءسة  سونءطراك بحيدبرة، ومسؤولو كوسيدابر وشركة االشغءل البترولية الكبرى، وجء ت للمحروقءت

 .رسونءطراك ملنح الشركءت الوطنية حصة في مشءبريع التطوي

بئرا غءزية وإدخءلهء مرحلة االنتءج وبربطهء بمحطة  25تجميع الغءز لـ وستقوم شركة كوسيدابر للقنوات بإنجءز شبكة

 .املتواجدة على مستوى منقطة برود النص املاءلجة

 كلفةشهرا، بت 24مليون متر مكاب، بمدة انجءز تقدبر بـ 7من الغءز يقدبر بـ وسيسءهم املشروع في الحصول على انتءج يومي

 .مليون دوالبر 176مليءبر دينءبر، مء ياءدل  20.98تقدبر بـ

 بئرا 22في انجءز شبكة بربط لـأأ، فيتمثل(ENGTP) الشغءل البترولية الكبرىأ أمء املشروع الثءني الذي ظفرت به شركة

 .قءس ي الطويل غءزية وإدخءلهء مرحلة اإلنتءج، وبربطهء بمحطة املاءلجة املتواجدة على مستوىأ

 273شهرا، وكلفة تقدبر بـ 24مليون متر مكاب يوميء، بمدة انجءز تقدبر بـ 5.3املشروع في انتءج يومي يقدبر بـ وسيسءهم

 .(مليءبر دينءبر 32.48دوالبر ) مليونأ

مليءبرات متر مكاب  4مليون متر مكاب يوميء، وأكثر من  12.3وسيسءهم املشروع عند استكمءله بشطريه في انتءج يومي بـ

أ.سنويء

أ

أ

 :الحكومة تطالب وزارة القطاع بحصيلتها.. ووزارة املالية تكشف

 )الشروق أونالين( !سنوات 3ألف مليار خالل  200” ابتلعت“مشاريع السكن 

 ألف وحدة سكنية تنتظر التسجيل العتمءد التخصيصءت املءلية 293

 واليءت 8الف شقة "عدل" عبر آ 10فسخ عقود مقءوالت مكلفة بإنجءز 

 

، 2018و 2015ألف مليءبر سنتيم( بين سنتي  200مليءبر دينءبر)أكثر من  2056.43قيمته  أحصت وزابرة املءلية استهالك مء

مليءبر دينءبر سنويء، في وقت  550بمادل إنفءق جءوز  مليءبر دوالبر، أي 21كإنفءق على قطءع السكن، وهو مء ياءدل قرابة 

صيغة  ألف وحدة منهء وفق 90 ألف وحدة سكنية في السداس ي الول لهذه السنة 180 تاتزم الحكومة إطالق إنجءزأ

أ.ألف سكن ترقوي مدعم 50ألف سكن بريفي و 40البيع بءإليجءبر و

بإيفءئهء بملف كءمل عن حصيلة  طءلبت الحكومة نهءية السنة املنقضية، وزير السكن والامران عبد الحميد طمءبرأ

يلة أو تقءبرير هي قيد اإلعداد، السكنية الخمس، في خطوة توحي بحص القطءع، مء أنجز منه ومء لم ينجز ضمن الصيغ

بارضهء وفق مء تقره  أن تدبرج ضمن بيءن السيءسة الاءمة الذي كءن قد وعد الوزير الول أحمد أويحيى لم تستباد

ليالق عدم نزوله إلى البرملءن لارض بيءن سيءسة حكومته  أحكءم الدستوبر الجديد في ديسمبر املءض ي، قبل أن ياود

. أظهرت الكوبري جنوعي قلة بءملواعيد والتي كءن آخرهء قبل أسبوعين عندمء استقبل الوزير الولأاملث على شمءعة أجندته

ألف مليءبر سنتيم، مكنت من تسليم أزيد من مليون  205 سنوات فقط أزيد من 3البرقءم أن القطءع استهلك خالل 

وحدة، في وقت  ألف 733تضم أزيد من ديسمبر املءض ي عالوة على الوبرشءت قيد اإلنجءز التي  ألف وحدة نهءية 128و

التسجيل أي دون تخصيصءت مءلية إلطالق هذه  ألف وحدة من إجمءلي البرنءمج الخمءس ي تنتظر عملية 293مءزال 
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على مستوى  بءملءئة منه 34بءملءئة، من إجمءلي البرنءمج تم استالمه و 52السكن أن نسبة  املشءبريع، في وقت تشير وزابرة

تمأل الشءبرع بين الحين واآلخر  2002-201مكتتبي سنة  بءملءئة لم ينطلق باد، في وقت مءزالت احتجءجءت 14اإلنجءز و

سكنية وهو الرقم  ألف وحدة 280أن أبرقءم وزابرة السكن تشير إلى أن وتيرة إنجءز السكنءت بلغ  عبر عديد الواليءت، برغم

، دون استالمهم أوامر دفع الشطر الول، برغم 2013 ال ياكس انتظءبر باض مكتتبيالذي يبقى بايدا جدا عن الواقع وأ

أ.كءملة على عملية التسجيل الولية سنوات 5مروبر أكثر من 

املسبق للسكنءت والسمءح بءالستفءدة  تقرير وزابرة السكن حول حصيلتهء النهءئية، أشءبر إلى إعداد عقود التخصيص

 مليءبر دينءبر هذه 40مرة، إلى جءنب برصد  30الوطني الدنى املضمون وأقل من  الجرأمرة  12لذوي الدخل الذي يفوق 

 .2019بانوان السنة املءلية  ماليير دينءبرأ 5ألف قطاة أبرضية، وتم برصد  126السنة للتكفل بأشغءل التهيئة لـ

كءنت تؤكد أبرقءم ذات  مكتتب في وقت 561384عدد املكتتبين بصيغة البيع بءإليجءبر بلغ حسب أبرقءم وزابرة السكن 

 مكتتب، فيمء أشءبر تقرير طمءبر إلى اإلجرا ات املتخذة لتذليل الاقبءت على ألف 480الدائرة الوزابرية أنهء تحص ي 

ع مسبق للسكنءت بءلتنسيق م املكتتبين وإعطء  مزيد من الشفءفية للاملية عن طريق إبرام اتفءقيءت تخصيص

ا االنترنت بمتءباة ماءلجة ملفه واستكمءل الوثءئق املتبقية وكذ لمكتتب عبرأالجمايءت ووضع تطبيق مالومءتي يسمح ل

ف لم يهمل التطرق إلى الظروأ نتءئج الطان استخراج أوامر الدفع ومارفة مواعيد استالم املفءتيح، إال أنه االطالع على

حي شبكءت امليءه والصرف الصالخءبرجية للسكنءت الامومية وبربطهء ب املءلية الصابة التي اعترضت عمليءت التهيئة

أ.والغءز والليءف البصرية والكهربء 

ثمءني مقءوالت منهء أبرعع أجنبية  آالف سكن مع 10كمء أكدت الوزابرة أنهء ستلجأ إلى فسخ عقود إنجءز مء يقءبرب 

سكر وماالواليءت على غرابر بسكرة والبويرة وتبسة وتلمسءن وقءملة  واستبدالهء بمقءوالت أخرى على مستوى باض

ألف وحدة سكنية  200 مليءبر دينءبر لتهيئة مواقع مء يفوقأ 93وعين الدفلى وتخصيص برنءمج استدبراكي بـ وتيسمسيلت

ألف  190مليءبر دينءبر أخرى للتكفل بءلتهيئة الخءبرجية لـ 80الواليءت، و بمختلف الصيغ املنتهية أو في طوبر االنتهء  عبرأ

 .إيجءبري عمومي سكن

 

 ..أشهر 6حفر أول بئر في عرض الساحل خالل 

 )الشروق أونالين( !ولد قدور: أمريكا والسعودية أغرقتا السوق بالبترول واألسعار ستتعافى

، النفط سونءطراك عبد املؤمن ولد قدوبر إن عوامل عديدة بصدد التأثير على أساءبرأ قءل الرئيس املدير الاءم لشركة

بءإلنتءج وبرفع املخزونءت خالل إغراق السوق  على غرابر الواليءت املتحدة المريكية واململكة الاربية الساودية، من

لنءجمة ا وشدد على أن سونءطراك ستركز وتستثمر اكثر في قطءع الغءز لتاويض الهزات وبءلتءلي انخفءض اساءبر الخءم،

أ.عن الزمءت النفطية

الغءزي لقءس ي الطويل لصءلح شركتي  وأوضح عبد املؤمن ولد قدوبر، اإلثنين، على هءمش توقيع صفقة تطوير الحقل

البترولية الكبرى، بمقر سونءطراك بحيدبرة بءلاءصمة، أن وضع السوق  للقنوات والشركة الوطنية لألشغءل كوسيدابرأ

 .والاكس صحيح هذا يخضع ملنطق املخزونءت، حيث كلمء كءنت مرتفاة كلمء انخفضت الساءبرأ النفطية

ء ءت املتحدة والاربية الساودية، وهمالوالي وحسب ولد قدوبر فإن هنءك العبين اثنين أو ثالثة يتحكمون في هذا الوضع،

أ.مء سءهم في ابرتفءع املخزونءت وتراجع الساءبر (بصدد إغراق السوق )انتءج اضءفي

بين الارض والطلب للوصول إلى اساءبر  وأشءبر ولد قدوبر إلى ان دوبر منظمة أوبك هو الامل على استقرابر السوق والتوازنأ

 .دوالبرا للبرميل 80و 70مء بين 
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 املقاوالت الفاشلة فسخ عقود

 وق اونالين()الشر  2019طمار: استحداث سوق عقاري إيجاري في 

بوالية سايدة، عن جديد خريطة أعبد الوحيد طمءبر، خالل زيءبرته امليدانية  كشف وزير السكن والامران واملدينة،

موضحء أن تجسيد هذه  ، املتالقة بءلنمءط املستحدثة في ملف السكن بجميع صيغه،2019قطءعه لسنة  طريق

والتامير والتهيئة الامرانية، تكون مبنية على الصراحة  الخريطة التي أقرهء برئيس الجمهوبرية حول ملف اإلسكءن

 .ومراقبة املشءبريع السكنية عن قرب والشفءفية في الامل

 قد يعجبك

 مهددا املقءوالت التي فشلت في إنجءز البرامج السكنية عبر مختلف واليءت ووجه طمءبر كالمه للمسؤولين عن القطءع،

 .في البرامج السكنية بفسخ عقود املقءوالت التي فشلتالوطن، حيث أعطى أوامر صءبرمة ملسؤولي قطءعه 

املدعم في صيغته الجديدة، مصرحء عن إنشء  سوق عقءبري إيجءبري  كمء كشف الوزير عن جديد ملف السكن الترقويأ

ة، االستفءدة من هذه الصيغ ينظم إعءنءت اإليجءبر ويسمح بتشجيع الترقية الاقءبرية وتوسيع 2019الجديدة  خالل السنة

تجماءت سكنية بريفية عبر جمع مقءوالت صغيرة لإلنجءز تلك  ء طءلب فيمء يتالق بملف السكن الريفي، بخلقكم

الجديدة أالطريق وشرح الوزير ملف التنءزل عن السكنءت في صيغتهء الجديدة، أنهء من بين خريطة السكنءت الريفية،

 .2019التي سينتهجهء قطءع السكن في 

 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 

 

 

 تعاون وشراكة
 

 

 
 

 تجارة 
 ب العربي الحدوديةعبروا بوابة الطال

 )الشروق اونالين( مليون ونصف مليون مسافر عبروا إلى تونس عن طريق الوادي

 ألف مسءفرأ 600، عبوبر أكثر من مليون و2018الارعي بوالية الوادي خالل سنة  سجلت مصءلح شرطة الحدود بءلطءلب

ذات املصءلح زيءدة بلغت أكثر من  مسءفر يوميء. كمء سجلت 4500بين مغءدبر ووافد إلى التراب الوطني، وذلك بمادل 

أ.املءضية في حركة الابوبر مقءبرنة بءلسنة 18%
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ألف سءئح من مختلف الجنسيءت،  650 ألف جزائري إضءفة إلى نحوأ 19وتمثلت هذه الزيءدة في عبوبر أكثر من مليون و

 285529مركبة منهء  628101لسنة املنصرمة، حركة الارعي خالل ا كمء سجلت فرقة شرطة الحدود البرية بءلطءلب

 إقبءال كبيرا للمسءفرين الجزائريين جزائرية، من جءنب آخر، عرف املابر الحدودي الطءلب الارعي بوالية الوادي مركبة

أ.السنة املءضية نحو تونس خءصة في اليءم الخيرة من

واحدة فقط، وأوضحت ذات املصءدبر  مسءفر خالل ليلة 12000وذكرت مصءدبر من شرطة الحدود، أنه تم تسجيل عبوبر 

 أن مصءلح فرقة شرطة الحدود البرية سخرت كل إمكءنيءتهء البشرية واملءدية أنه بءلرغم من الادد الهءئل للمسءفرين، إالأ

اءلجة ماإلجرا ات، فبفضل تلك التقنية، تم  التي سمحت بتسهيل”أالبوكوس”وكذا التقنية الجديدة للمراقبة الحدودية 

ءظ االكتظ ثوان، وهو مء نتج عنه ضمءن انسيءبية في حركة املسءفرين عبر املابر دونأ 5جواز السفر الواحد في أقل من 

 .الكبير الذي يشهده مع كل نهءية السنة

 
 )واج( الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز تتزود بدليل من أجل خدمات أكثر جودة

أطلقت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهربء  و الغءز )فرع مجمع سونءلغءز( يوم الحد "دليل التوزيع" و هو وثيقة 

 أمختلف املهن املرتبطة بنشءطهء.مرجاية تهدف لتحديد قواعد و ممءبرسءت موحدة في  أتقنية

في مسءبر تازيز و تحسين أدوات  أو قءل وزير الطءقة مصطفى قيتوني خالل حفل تقديم هذا الدليل :"هذه محطة هءمة

أأالحكءمة الراشدة لنشءطءت توزيع الكهربء  و الغءز".

التوزيع بمراجع عءلية الجودة من  أو أضءف بأن هذه الوثيقة تسمح ب"تزويد النشءطءت التقنية التي هي في قلب مهن

شأنهء تحسين قدبرات نشءطءت توزيع الكهربء  و الغءز بصفة هءمة و مستديمة في ظل صيغ االمتيءز املمنوحة لفروع 

أأأسونءلغءز".

سيستفيدون من مراجع موحدة تمكنهم  أكمء يتالق المر حسبه ب"عمل مهيكل سيؤثر على عمل أالف املتاءونين الذين

أمهءمهم في أحسن الظروف التقنية و المنية". من تنفيذ

أفردية وجمءعية". أواعتبر أن غيءب هذا الدليل خالل السنوات السءبقة كءن سببء في تسجيل "نقءئص

وسيشكل إتمءم الدليل و تاميمه على جميع الفءعلين "مصدبرا لقيمة مضءفة و لنجءعة أكبر على جميع مستويءت 

 أقه يوميء"، حسب السيد قيتوني.التنظيم. انه تراث وطني يجب الحفءظ عليه و التأكد من حسن تطبي

من جهته اعتبر الرئيس املدير الاءم ملجمع سونلغءز محمد عرقءب أن الدليل الذي أعدته عدة كفء ات بءلشركة، يشكل 

أأمرجاء نظريء وتطبيقيء في مجءل الخدمءت و الاالقة مع الزبءئن.

التكنولوجي والتقني وكذا حءجيءت  أمل والتقدمو أضءف :"وهو كذلك أداة لإلدمءج املنهي الذي يفرضه تطوبر طرق الا

أأمختلف عمليءت التسيير واالستغالل".

و يغطي الدليل سباة مجءالت أسءسية هي الكهربء  و الغءز و املوابرد البشرية و االتصءل والجوانب التجءبرية والقءنونية 

أالبيئة.-المن-وكذا مجءل الصحة

هربء  و بءملاءيير فيمء يخص توزيع الك أو من خالل إدبراجه للتطوبرات التقنية و التكنولوجية و التنظيمية و تلك املتالقة

 أ أأأأأأأوتقنينهء قصد تحسين التسيير في مجءل التوزيع بمختلف أشكءله.  أالغءزي يهدف الدليل إلى توضيح اإلجرا ات

إستراتيجية جديدة لقطءعه باد  أو صرح السيد قيتوني للصحءفة على هءمش الحفل بءنه سيتم قريبء اإلعالن عن

و تهدف اإلستراتيجية القطءعية الجديدة لضمءن المن  أ.2030فءق  أاملصءدقة على استراتيجيتي سونءطراك و سونلغءز ال

املوابرد  أبءملئة سنويء، كمء تسعى لتوفير 6ب على الطءقة يتجءوز البايد، علمء أن نمو الطل أالطءقوي للبالد على املدى

أاملءلية الالزمة.
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 تحيين قائمة السلع املعنية بالعمليةمن خالل 

 )الشروق اونالين( الحكومة تقرر إعادة النظر في قانون تجارة املقايضة عبر الحدود

نتشرة م الحكومة قربرت إعءدة النظر في القوانين املنظمة لتجءبرة املقءيضة التي مءزالت أعلنت وزابرة التجءبرة، الحد، أن

أ.يجرعبر املنءطق الحدودية الجنوبية مع كل من مءلي والن

ممثلي قطءعءت وزابرة الخءبرجية وزابرة  ترأس وزير التجءبرة سايد جالب اجتمءعء قطءعيء بحضوبرأ“ووفق بيءن للوزابرة 

 مصءلح الجمءبرك، بنك الجزائر، مصءلح الضرائب وزابرة الفالحة وزابرة السيءحة الداخلية وزابرة املءلية ممثلة بكل من

 . لوزابرة التجءبرة والصنءعءت التقليدية، المين الاءم لوالية تندوف وكذا اإلطءبرات املركزية

املقءيضة بءلواليءت الحدودية وقد أكد  تنءول االجتمءع إعءدة النظر في القءنون الخءص املنظم واملؤطر لتجءبرة“وأوضح 

 يء ومتطلبءت الواليءت الحدودية من أجل خلققوائم سلع املبءدالت تمءش الوزير على ضروبرة تحيين القءنون وكذا

أ.”دينءميكية تجءبرية بين سكءن الواليءت الحدودية والدول املجءوبرة

الازيز بوتفليقة الذي يولي عنءية  تاليمءت فخءمة برئيس الجمهوبرية السيد عبد“وحسب البيءن فذلك جء  بنء  على 

توفير منءصب الشغل بهذه املنءطق التي ستشهد في القريب ومن خاللهء  خءصة لخلق حركية تجءبرية وجلب اإلستثمءبرات

 .”الدول اإلفريقية إبرسء  عدة قواعد لوجيستيكية لتكون محطءت انطالق للصءدبرات الجزائرية لبءقي الاءجل

ت االعجءئن الغذائية والفواكه والخضر وأدوأ ويشءبر إلى أن تجءبرة املقءيضة عبر الحدود مع كل من النيجر ومءلي محدودة في

 لتسويق وتوزيع املنتجءت البترولية )نفطءل( من دهون وزيوت وعاض مواد البنء  الحدادة ومنتجءت املؤسسة الوطنية

أ.والتبغ املحلي وعاض املنتجءت اإللكترواملنزلية

لحنة والفول اومشتقءتهء )نيسكءفي( ي والتوابل وأ فيمء تتمثل منتجءت دول إفريقيء الغربية في فءكتهي املءنغء واملوز والقهوة

 .املشءبهة السوداني وغيرهء من املنتجءت
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