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االفتتاحية
ضرورة تظافر الجهود إلعادة تأهيل الهياكل القاعدية باملناطق الحدودية( واج)
أكد وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي ،اليوم السبت بدائرة تين زواتين ،بوالية
تمنراست ،على ضرورة تظافر الجهود إلعادة تأهيل الهياكل القاعدية باملناطق الحدودية.
وأوضح الوزير لدى تفقده وتدشينه عدة مشاريع في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى املنطقة والتي تدوم ثالثة أيام" ،أنه
ال بد من تظافر جهود مختلف القطاعات وبإشراك صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية خالل املرحلة املقبلة
إلعادة تأهيل الهياكل القاعدية ومن بينها الطرقات باملناطق الحدودية" ،مؤكدا أن األولوية ستمنح للهياكل القاعدية،
حيث ستخصص البرامج القطاعية إلعادة تأهيل تلك املنشآت ومن بينها شبكة الطرقات.
وفي السياق ذاته ،أوضح وزير األشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعالن ،من جهته أنه يوجد حاليا طريق قيد اإلنجاز
يعبر كل املناطق الحدودية انطالقا من تين زواتين مرورا بأدرار وتندوف إلى غاية الدبداب بطول  16.500كلم .
وأشار إلى أنه وبفضل هذه العمليات فإن دائرة تين زواتين سوف يكون لها منفذا نحو والية تمنراست ،بعد أن شرع في
وقت سابق في إنجاز  108كلم انطالقا من سيلت نحو تين زواتين ،مما سيمكن من ربطها بمقر الوالية أيضا ،مضيفا
أنه " يتم حاليا كذلك ربط تين زواتين بعين قزام ،وربطها أيضا بتيمياوين (أقص ى جنوب والية أدرار) يمما سيسمح لها
بضمان ثالث منافذ".
وذكر زعالن أنه خصص في  2018لوحدها 5ر 5مليار دج إلنجاز عدة مشاريع باملنطقة ،منها صيانة املقاطع املهترئة من
الطريق الرابط بين آراك وعين صالح والطريق الرابط بين تمنراست وعين قزام.
ويواصل الوفد الوزاري الذي يضم أيضا وزير التجارة سعيد جالب واألمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصالح
املستشفيات ،سعيد حربان ،هذه الزيارة امليدانية إلى املناطق الحدودية ،حيث سيتم خاللها معاينة وتدشين عدة
مشاريع اجتماعية اقتصادية بكل من تين زواتين وعين قزام وعين صالح وعاصمة الوالية.
سطيف :إنتاج قياس ي في الحبوب و طموح لتأكيد السمعة كخزان للقمح (واج)
احتلت والية سطيف الريادة على مستوى شرق البالد في إنتاج الحبوب بشتى أنواعها خالل املوسم الفالحي 2018/2017
و كان ذلك في حد ذاته انجازا بالنسبة لقطاع الفالحة حيث حافظت على سمعتها ك"خزان حقيقي للقمح".
وقد تجلى ذلك بعد أن حققت سطيف حققت خالل املوسم الفالحي املنقض ي منتوجا وفيرا من الحبوب بمختلف
أنواعها بـ  3ماليين و  695ألف و  400قنطار مما جعلها تحتل الريادة في هذا املجال بشرق البالد و الثانية وطنيا بعد
والية تيارت وذلك على مساحة مزروعة ب 197ألف و  100هكتار ،كما اوح مدير املصالح الفالحية بالوالية ،علي زرارقة.
و بشأن جمع املحصول فقد استقبلت تعاونية الحبوب و البقول الجافة ما مقداره  1مليون و  344ألف قنطار و هي
كمية "لم تحققها التعاونية منذ االستقالل" حسب املدير الذي أرجع ذلك الى عدة عوامل منها تساقط األمطار في
األوقات املناسبة و االستغالل الجيد للسقي التكميلي و استعمال األسمدة بطرق علمية وحديثة و املكننة فضال عن
الظروف املساعدة التي سادت مرحلتي الحرث و البذر و الحصاد والدرس.
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كما أن املساحة املخصصة لزراعة الحبوب بكل أنواعها خالل املوسم الفالحي الجاري ( )2019/2018قدرت ب197
ألف و  500هكتار أي بزيادة  400هكتار عن املوسم املاض ي تم زرع منها لحد اآلن  175ألف هكتار والعملية متواصلة
إلى غاية نهاية حملة الحرث و البذر وفقا لنفس املصدر.
و قد تم هذا املوسم تحضير مساحة  10500هكتار لزراعة الحبوب عن طريق تقنية السقي التكميلي من مجموع 46
ألف و  959هكتارا مخصصة للسقي بهذه التقنية.
توسيع مساحة السقي التكميلي للحبوب بـ 35ألف هكتار ،هدف اخر للقطاع
و ستعرف مساحات السقي التكميلي بصفة عامة بوالية سطيف في املستقبل القريب زيادة ب 35ألف هكتار ،و ذلك
بمجرد دخول حيز الخدمة ملشروع التحويالت الكبرى للمياه انطالقا من واليتي جيجل و بجاية نحو والية سطيف ،لتبلغ
املساحة املسقية اإلجمالية إلى ما يقارب  80ألف هكتار من شأنها املساهمة بصورة فعالة في الدفع بعجلة التنمية
االقتصادية باملنطقة وفقا لذات املسؤول.
كما ينتظر أن تسجل الوالية خالل املواسم القليلة املقبلة ارتفاعا كبيرا في مختلف املنتجات الزراعية و لواحقها على
غرار محافظتها على ريادتها الوطنية في جمع وإنتاج الحليب.
وفي مجال اللحوم الحمراء حققت الوالية سنة  2018منتوج يقدر ب 214ألف و  324قنطار فيما بلغ منتوج اللحوم
البيضاء  323ألف و  565قنطارا ما جعل والية سطيف في "املرتبة السادسة و الثانية وطنيا على التوالي في إنتاج اللحوم
بنوعيها الحمراء و البيضاء".
وأكد السيد زرارقة أن العمل متواصل ألجل هيكلة املهن الفالحية في كل الشعب عن طريق تنصيب مجالس مهنية
مشتركة بين كل الفاعلين ،و استمرار و تكثيف عمليات تكوين و إرشاد الفالحين التي باشرتها املصالح الفالحية في إطار
تعليمات الوزارة الوصية حيث بلغ عدد الذين استفادوا من دورات تكوينية لحد اآلن  1661فردا بين فالح و إطار.
دير بالذكر أن اسم مدينة سطيف قد ارتبط منذ القدم بالفالحة حيث سماها الرومان "ستيفيس" ،و هي كلمة مشتقة
من الكلمة البربرية "أزديف" التي تعني باللغة العربية "التربة السوداء" التي تزدهر فيها زراعة الحبوب بكل أنواعها (القمح
الصلب و اللين و الشعير و الشوفان" .
و ال تزال تربة املنطقة لحد اآلن في مناطق عديدة من الوالية على غرار قالل و قجال و بازر صخرة و مقرس و الرصفة و
البالعة و بئر حدادة و األوريسيا و بني فودة و تاملوكة تتميز بوفرة و جودة عطائها للحبوب خاصة قمح "البليوني" و
"بوسالم" و "محمد بن البشير" التي تصنف من أحسن أنواع القمح عبر العالم.

حملة تحسيسية إلبراز ضرورة التصريح بالعمال األجانب بالجزائر (واج)
يطلق الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء ،بداية من يوم غد األحد ،حملة تحسيسية لفائدة أرباب
العمل الذين يشغلون عماال من جنسيات مختلفة تهدف إلى إبراز ضرورة التصريح بهذه الفئة العمالية وشرح النصوص
القانونية املتعلقة بالتزامات املكلفين في مجال الضمان االجتماعي.
وحسب بيان صادر عن الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء ،اليوم السبت ،فإن هذه الحملة التي
تنظم تحت شعار "التصريح لدى الضمان االجتماعي باليد العاملة االجنبية التزام قانوني" وتدوم الى غاية  3فبراير
القادم ،ترمي إلى شرح النصوص القانونية املتعلقة بالتزامات املكلفين في مجال الضمان االجتماعي.
وتنص هذه القوانين --يوضح البيان --على "وجوب انتساب كافة األشخاص ،أيا كانت جنسيتهم ،الذين يمارسون نشاطا
مهنيا مأجورا أو شبيها به بالجزائر وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل أو أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم

4

وشكل وطبيعة أو مدة صالحية عقدهم أو عالقة عملهم" وذلك "طبقا ألحكام القانون  14-83املؤرخ في  2يوليو 1983
واملتعلق بالتزامات املكلفين في مجال الضمان االجتماعي".
وانطالقا من ذلك" ،يستوجب على كل رب عمل يشغل عامال أجنبيا القيام باإلجراءات القانونية للتصريح به من خالل
إيداع ملف االنتساب والترقيم في اآلجال املحددة والذي يتضمن وثيقة التصريح باالنتساب ،نسخة من جواز السفر
وكذا وثيقة سارية املفعول تثبت إمكانية مزاولة نشاط بالجزائر صادرة عن مديرية التشغيل املختصة إقليميا".
وعليه ،يدعو الصندوق "جميع أرباب العمل الذين يشغلون عماال أجانب إلى تسوية وضعياتهم في مجال الضمان
االجتماعي و التقرب من مصالح تحصيل االشتراكات التابعة للصندوق عبر كافة التراب الوطني إليداع امللفات املطلوبة
لتمكين هؤالء العمال من االستفادة من أداءات الضمان االجتماعي ،شأنهم شأن العمل الجزائريين".

انطالق أشغال إنجاز مشاريع استثمارية بزموري (واج)
تم اليوم السبت توزيع قرارات اإلستفادة ورخص بناء وعقود إمتياز لفائدة مستثمرين خواص من أجل الشروع في
إنجاز مشاريعهم على مستوى منطقة النشاطات املتخصصة في مهن و حرف الصيد البحري وتربية املائيات ،بزموري
شرق بومرداس ،وذلك بإشراف وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري وتربية املائيات،عبد القادر بوعزقي.
وأشرف الوزير بهذه املناسبة بعدما استمع لعرض مفصل حول هذه املنطقة "الفريدة" من نوعها على مستوى الوطن
على وضع حجر أساس إنجاز مشروع خاص على مستوى هذه املنطقة يتمثل في مصنع إلنتاج و تصنيع التجهيزات
واألليات املوجهة لتربية املائيات.
و يكلف هذا املشروع الخاص الذي سيكون جاهزا لإلستغالل شهر مارس  2020حسب التوضيحات التي قدمت للوزير
من طرف مكتب الدراسات ،زهاء  270مليون دج بقدرة إنتاج تصل إلى نحو  250قفص لتربية املائيات بقدرة إنتاج نحو
 25.000طن سنويا من مختلف أنواع السمك و يشغل ما يزيد عن  60عامل في مختلف التخصصات.
والحظ السيد بوعزقي خالل تدخله أمام عدد من املستثمرين بأن الوالية تزخر بإمكانيات إستثمارية هامة على مستوى
منطقة النشاطات املتخصصة في الصيد البحري وتربية املائيات باعتبارها الوحيدة املتخصصة في املجال وطنيا و
مكتملة من حيث املعايير و املواصفات الحديثة املوجودة عامليا.
وأوضح في هذا اإلطار بأن هذه املنطقة املتخصصة التي وزعت على مستثمرين فقط في مجاالت الصيد البحري وتربية
املائيات ،ستشكل الداعم لنشاطات تربية املائيات ،مشيرا إلى أنه ملس لديهم (املستثمرون الخواص) "الجدية" للشروع
فعليا في إنجاز مشاريعهم.
وبموازاة ذلك يوجد بالوالية مركز للتكوين املنهي مخصص و موجه للصيد البحري وتربية املائيات بمحاذاة هذه املنطقة،
الوحيد وطنيا في مجاله األمر الذي "جعلنا نلمس  -يقول الوزير -ذلك اإلنسجام و التوافق بين قطاعات الصيد البحري
والتكوين املنهي فيما يخص التكفل من حيث التكوين بهذا النشاط الحيوي والرفع من مستوى اإلنتاج و تثمينه و خلق
منافسة بين املستثمرين بالوالية و خلق طرق عمل حديثة في مجال اإلستثمار في هذا القطاع املستقبلي" .
وأضاف الوزير "ال حظنا في هذا اإلطار كذلك نوعية املستثمرين بهذه باملنطقة من خالل ما سينجزونه و يصنعونه من
بواخر بمختلف أحجامها و تجهيزات و عتاد موجه للصيد البحري و التجهيزات الضرورية ملمارسة الصيد البحري و تربية
املائيات".
وبعدما أشار إلى أن الوالية تنتج كميات ال بأس بها من الثروة السمكية " وفق رؤية و أفاق" مستقبلية في املجال أكد
أنها "ستصبح (الوالية) قدوة و مثال يجب أن يحتذي بها وطنيا".
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تجدر اإلشارة إلى أن هذه املنطقة املتخصصة التي هي على مشارف إستكمال أشغال التهيئة بتمويل قطاعي تجاوز 400
مليون تتربع على مساحة  25هكتار قسمت على 46حصة عقارية منها  15حصة وجهت لالستثمار في تربية املائيات و
املتبقي وجهت ملختلف حرف و تخصصات الصيد البحري.

سطيف :إنتاج قياس ي في الحبوب و طموح لتأكيد السمعة كخزان للقمح (واج)
احتلت والية سطيف الريادة على مستوى شرق البالد في إنتاج الحبوب بشتى أنواعها خالل املوسم الفالحي 2018/2017
و كان ذلك في حد ذاته انجازا بالنسبة لقطاع الفالحة حيث حافظت على سمعتها ك"خزان حقيقي للقمح".
وقد تجلى ذلك بعد أن حققت سطيف حققت خالل املوسم الفالحي املنقض ي منتوجا وفيرا من الحبوب بمختلف
أنواعها بـ  3ماليين و  695ألف و  400قنطار مما جعلها تحتل الريادة في هذا املجال بشرق البالد و الثانية وطنيا بعد
والية تيارت وذلك على مساحة مزروعة ب 197ألف و  100هكتار ،كما اوح مدير املصالح الفالحية بالوالية ،علي زرارقة.
و بشأن جمع املحصول فقد استقبلت تعاونية الحبوب و البقول الجافة ما مقداره  1مليون و  344ألف قنطار و هي
كمية "لم تحققها التعاونية منذ االستقالل" حسب املدير الذي أرجع ذلك الى عدة عوامل منها تساقط األمطار في
األوقات املناسبة و االستغالل الجيد للسقي التكميلي و استعمال األسمدة بطرق علمية وحديثة و املكننة فضال عن
الظروف املساعدة التي سادت مرحلتي الحرث و البذر و الحصاد والدرس.
كما أن املساحة املخصصة لزراعة الحبوب بكل أنواعها خالل املوسم الفالحي الجاري ( )2019/2018قدرت ب197
ألف و  500هكتار أي بزيادة  400هكتار عن املوسم املاض ي تم زرع منها لحد اآلن  175ألف هكتار والعملية متواصلة
إلى غاية نهاية حملة الحرث و البذر وفقا لنفس املصدر.
و قد تم هذا املوسم تحضير مساحة  10500هكتار لزراعة الحبوب عن طريق تقنية السقي التكميلي من مجموع 46
ألف و  959هكتارا مخصصة للسقي بهذه التقنية.
توسيع مساحة السقي التكميلي للحبوب بـ 35ألف هكتار ،هدف اخر للقطاع
و ستعرف مساحات السقي التكميلي بصفة عامة بوالية سطيف في املستقبل القريب زيادة ب 35ألف هكتار ،و ذلك
بمجرد دخول حيز الخدمة ملشروع التحويالت الكبرى للمياه انطالقا من واليتي جيجل و بجاية نحو والية سطيف ،لتبلغ
املساحة املسقية اإلجمالية إلى ما يقارب  80ألف هكتار من شأنها املساهمة بصورة فعالة في الدفع بعجلة التنمية
االقتصادية باملنطقة وفقا لذات املسؤول.
كما ينتظر أن تسجل الوالية خالل املواسم القليلة املقبلة ارتفاعا كبيرا في مختلف املنتجات الزراعية و لواحقها على
غرار محافظتها على ريادتها الوطنية في جمع وإنتاج الحليب.
وفي مجال اللحوم الحمراء حققت الوالية سنة  2018منتوج يقدر ب 214ألف و  324قنطار فيما بلغ منتوج اللحوم
البيضاء  323ألف و  565قنطارا ما جعل والية سطيف في "املرتبة السادسة و الثانية وطنيا على التوالي في إنتاج اللحوم
بنوعيها الحمراء و البيضاء".
وأكد السيد زرارقة أن العمل متواصل ألجل هيكلة املهن الفالحية في كل الشعب عن طريق تنصيب مجالس مهنية
مشتركة بين كل الفاعلين ،و استمرار و تكثيف عمليات تكوين و إرشاد الفالحين التي باشرتها املصالح الفالحية في إطار
تعليمات الوزارة الوصية حيث بلغ عدد الذين استفادوا من دورات تكوينية لحد اآلن  1661فردا بين فالح و إطار.
دير بالذكر أن اسم مدينة سطيف قد ارتبط منذ القدم بالفالحة حيث سماها الرومان "ستيفيس" ،و هي كلمة مشتقة
من الكلمة البربرية "أزديف" التي تعني باللغة العربية "التربة السوداء" التي تزدهر فيها زراعة الحبوب بكل أنواعها (القمح
الصلب و اللين و الشعير و الشوفان" .

6

و ال تزال تربة املنطقة لحد اآلن في مناطق عديدة من الوالية على غرار قالل و قجال و بازر صخرة و مقرس و الرصفة و
البالعة و بئر حدادة و األوريسيا و بني فودة و تاملوكة تتميز بوفرة و جودة عطائها للحبوب خاصة قمح "البليوني" و
"بوسالم" و "محمد بن البشير" التي تصنف من أحسن أنواع القمح عبر العالم.

تبسة :االنطالق في تجسيد مشروع استغالل وتحويل فوسفات بالد الحدبة 2018/
تميزت سنة  2018بوالية تبسة باالنطالق في تجسيد املشروع املندمج الستغالل وتحويل فوسفات منطقة بالد الحدبة
الواقعة ببلدية بئر العاتر ( 90كلم جنوب تبسة).
ويعد مركب منطقة بالد الجدبة الذي لطاملا تم انتظاره" ،أهم مشروع صناعي يتم إطالقه بالجزائر منذ ما يقارب 10
سنوات" ،حسب ما كان قد أكده بتاريخ الـ  26نوفمبر املنصرم بمنطقة علقة أحمد على بعد  22كلم عن بئر العاتر،
الوزير األول ،السيد أحمد أويحيى ،خالل مراسم التوقيع على اتفاق شراكة من أجل إنجاز املركب بين مركبي سوناطراك
و أسميدال-منال و الشريك الصيني ممثال بمجمع سيتيك.
ويهدف هذا املشروع املندمج الذي يندرج في إطار استثمار عمومي عن طريق شراكة جزائرية ،صينية تم التوقيع عليها
في نوفمبر  2018بحضور الوزير األول ،إلى تحديث وتطوير استغالل الثروة املنجمية بوالية تبسة الغنية بمناجم الحديد
والفوسفات وغيرهما.
وبالنسبة لسكان بلدية بئر العاتر الحدودية التي تمثل ثاني تجمع سكني بوالية تبسة ،يعد تجسيد هذا املشروع متنفسا
حقيقيا إلنعاش التنمية املحلية باملنطقة خاصة وأنه سيحقق آمال شبابها بفتح مناصب شغل لهم النتشالهم من شبح
البطالة وسيعزز اإلستراتيجية االقتصادية من خارج املحروقات.
واستنادا للمدير العام ملؤسسة "فرفوس" بتبسة ،مختار لكحل ،فإن هذا املشروع الضخم الستخراج فوسفاط منجم
بالد الحدبة الذي يقدر مخزونه بـ  500مليون طن ويفوق مدى استغالله الزمني  70سنة في مرحلة أولى وهو قابل
للتوسع ،يشكل "مكسبا هاما وإضافيا للوالية" ،مشيرا إلى أنه سيحدث "تغييرات جذرية" بهذه الوالية الحدودية ما من
شأنه املساهمة في خلق الثروات و فتح مناصب عمل لفائدة الشباب.
وأضاف ذات املسؤول أن هذا املشروع الذي سيتم من خالله استغالل الفوسفات ومعالجته وتحويله وتسويقه لتلبية
االحتياجات الوطنية وتصدير الفائض منه نحو األسواق العاملية ،سيمكن من استحداث اآلالف من مناصب الشغل
وتنويع مصادر الدخل والتقليل من التبعية للمحروقات فضال على دفع عجلة التنمية محليا و وطنيا.
استثمار بأكثر من  6ماليير دوالر ملشروع سيدخل االستغالل نهاية 2022
وتراهن السلطات العليا للبالد على تجسيد هذا املشروع "الهام" الذي خصصت له تمويال هاما يتجاوز ال 6ماليير دوالر
و من املتوقع دخوله حيز االستغالل نهاية سنة  ، 2022حيث سيمكن من رفع القدرة اإلنتاجية الوطنية من الفوسفات
واألسمدة الفوسفاتية وحمض األمونياك من  2مليون طن حاليا إلى  10ماليين طن سنويا وضمان عائدات مالية
بالعملة الصعبة تتجاوز  1،9مليار دوالر سنويا ،حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وسيمكن هذا املشروع اإلستراتيجي الضخم الستخراج فوسفات منجم بالد الحدبة بجنوب والية تبسة وتحويله عبر
عدد من املصانع الكبرى من بروز صناعة تحويلية مهيكلة وخالقة للثروة  ،كما سيمكن من استحداث قرابة  3آالف
منصب عمل ما بين مباشر و غير مباشر فضال عن  14ألف منصب شغل إلنجاز املصانع واللواحق ذات الصلة.
واستنادا للبطاقة التقنية فإن هذا املشروع املندمج الستغالل و تحويل الفوسفات الذي يمتلك الطرف الجزائري فيه
 51باملائة مقابل  49باملائة للطرف الصيني يتوزع بين منجم بالد الحدبة بتبسة على مساحة  2045هكتارا وأرضية
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وادي الكباريت بسوق أهراس املتربعة على  1484هكتارا وأرضية حجار السود بسكيكدة على  149هكتارا إلى جانب
ميناء عنابة على  42هكتارا.
إجراءات نزع امللكية و إلغاء تصنيف األراض ي الفالحية لتجسيد املركب
وقد تم الشروع في ورشة تجسيد مركب الفوسفات ،حيث كان الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك ،عبد املؤمن ولد
قدور ،املوقع على اتفاق الشراكة عن الطرف الجزائري ،قد التزم بتسخير كل اإلمكانيات املادية والبشرية الضرورية
لتجسيد هذا املشروع املندمج.
وقد شرعت سلطات والية تبسة في التحضير لالنطالق الفعلي لتجسيد املشروع املندمج الستخراج وتحويل فوسفات
منجم بالد الحدبة ببلدية بئر العاتر من خالل الشروع في نزع ملكية  139عائلة من أجل املنفعة العامة باملنطقة
املحيطة باملنجم وذلك منذ شهر أكتوبر املاض ي وتهيئة األرضية املخصصة له.
وفي ذات السياق ،منحت السلطات البلدية  250إعانة مالية للسكن الريفي للمعنيين بالعملية مع التحضير إلنجاز
السكنات على شكل تجمعات حضرية مزودة بجميع وسائل الراحة الالزمة فضال عن تخصيص شركة مناجم
الفوسفات "سوميفوس" بتبسة وهي شركة فرعية لشركة "فيرفوس" لتعويض هذه العائالت.
ووافق ،نهاية ديسمبر املنصرم ،مجلس الوزراء على عمليتي إلغاء تصنيف ألراض ي فالحية من أجل تجسيد املشروع
املندمج الستغالل و تحويل الفوسفات بتبسة.
وتخص عملية إلغاء التصنيف األولى مساحة بـ  496هكتار من األراض ي الفالحية ذات املردود الضعيف عبر واليات
الطارف و قاملة و سوق أهراس و تبسة من أجل أشغال ازدواجية و عصرنة  394كيلومتر من السكة الحديدية املنجمية
انطالقا من منجم الفوسفات بوالية تبسة إلى ميناء عنابة.
أما عملية إلغاء التصنيف الثانية فتخص مساحة بـ  4،5هكتار من أراض فالحية غير مستغلة تتشكل من جبال تقع
ببلدية فلفلة (والية سكيكدة).
وسيخصص هذا الوعاء العقاري إلنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة  70ألف متر مكعب يوميا موجهة أساسا
لوحدتين إلنتاج األسمدة بمنطقة حجار السود بوالية سكيكدة.

مدير املركز الوطني لعلم املناخ:
تساقط أمطار غزيرة على أغلب الواليات في جانفي (الشروق اونالين)
سيعرف فصل الشتاء تساقط كميات من األمطار تتراوح بين “قريبة من املستوى العادي إلى أكثر منه” بشمال الوطن،
انطالقا من املناطق الساحلية إلى غاية الهضاب العليا الغربية ،مثلما تشير التوقعات الفصلية للمركز الوطني لعلم
املناخ.
وكشف مدير املركز الوطني لعلم املناخ ،صالح صحابي عابد ،أن “املجموع الفصلي لنسب تساقط األمطار سيكون عاديا
إلى فوق املستوى العادي على كامل مناطق الساحل الجزائري إلى غاية الهضاب العليا الغربية بتوقعات  85باملائة”.
وعن معدالت درجات الحرارة ،فإن “املعدل الفصلي سيكون ،حسب  80باملائة من التوقعات ما بين املستوى العادي
إلى فوق العادي ،أي من عادي إلى حار أكثر مقارنة بما هو مسجل عادة”.
كما أن “التوقعات الفصلية تشير عموما إلى مستويات متوسطة بالنسبة لنشاط الفصل وفي بعض الحاالت هيمنة
االضطرابات شبه الفصلية” ،يضيف نفس املصدر.
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من جهة أخرى ،أوضح صحابي ،الذي مثل في نهاية نوفمبر املاض ي بمصر الديوان الوطني لألرصاد الجوية ،خالل منتدى
إقليمي تحت إشراف املنظمة العاملية لألرصاد الجوية ،الهدف منه “تحديد رفقة مختلف خبراء املراكز املناخية املختصة
توقعات توافقية لدرجات الحرارة وكميات األمطار الخاصة بفصل الشتاء ديسمبر-جانفي -فيفري” ،كما يتعلق األمر
بـ”تقييم التوقعات املحددة للفصول السابقة” ،بحيث أوضح مدير املركز أن هذه التنبؤات “تقوم على إنتاج نماذج
مناخية ديناميكية وإحصائية وكذا على الخصائص املناخية للروابط الالسلكية املناخية املعروفة على املستوى العالمي”.
وتميل التوقعات هذه السنة ،حسب استنتاجات الخبراء في ختام أشغالهم ،إلى “عدم استقرار وبالتالي تساقط كميات
هامة من األمطار بجنوب أوروبا واملناطق الساحلية لشمال إفريقيا على غرار شمال الجزائر” ،كما أشار إلى أن “تحليل
مختلف مصادر التوقعات على أساس جداول شهر نوفمبر  2018يظهر اتجاه محتمل لتنقل أنظمة الضغط املنخفض
نحو الجنوب بالنسبة لشتاء  2018/2019والتي تكون مصحوبة باضطرابات مولدة لألمطار والرطوبة” ،مضيفا في هذا
الخصوص ،أن “هذا قد يؤدي ،بالتالي ،إلى زيادة كميات األمطار بحوض املتوسط”.

املخترع بلقاسم حبة في منتدى "قدوتيك" التصاالت الجزائر
يجب تدريس علوم الروبوت والحاسوب في االبتدائي للتالميذ (الشروق اونالين)
حذر املخترع الجزائري بلقاسم حبة ،من اعتماد مناهج دراسية للتالميذ ،ال تعود بالنفع على أحد ،ألن الزمن تجاوزها
بفعل التطور التكنولوجي الفائق السرعة ،واقترح تدريس علوم املنطق والروبوت في الطور االبتدائي لغرس هذه الروح
في أجيال املستقبل ،واعتبر مناهج الحفظ غالبة حاليا في التعليم الجزائري.
وذكر املخترع بلقاسم حبة صاحب  1400براءة اختراع عاملية ،السبت ،خالل الطبعة األولى ملنتدى “قدوتيك” التصاالت
الجزائر بالعاصمة ،بأنه وجب مواكبة املناهج الدراسية للعصر اعتبارا من الطور االبتدائي ،وال يجب االنتظار إلى فترة
الجامعة لتلقين هذه األمور للطلبة ،وكذلك الشأن لإلعالم اآللي ،كون إدراج مفاهيم املنطق والروبوت واإلعالم اآللي في
االبتدائي ،يسمح للتالميذ بتطوير قدراتهم والتعود على التعامل مع الروبوت واملنطق منذ الصغر ،بغض النظر عن
اللغة املستعملة فالهدف هو غرس حب تعلم املنطق ،حيث يصبح الطفل عندما يشاهد الروبوت ال يبقى في ذهنه أن
هذا الجهاز يجب أن يأتي من الخارج ،ويتعلم كيف يتعامل معه وذلك “للوصول إلى مهندسين قادرين على تقديم
االختراعات”.
ووصف املتحدث في رده على سؤال “الشروق” حول املناهج الدراسية واللغة املستعملة ،أن ما الحظه ولدى أقاربه
الصغار أن املنطق غائب عن املناهج الدراسية الجزائرية التي يغلب عليها طابع الحفظ .وشرح املخترع ،الذي تتواجد
براءات اختراعه لدى كبرى الشركات العاملية على غرار”سامسونغ” “أبل ”و”أي.بي.أم” وغيرها ،أن الحفظ يبقى محدودا
حفظه.
ما
كل
ينس ى
عطلة
في
يدخل
أن
وبمجرد
التلميذ
ألن
وقال حبة “لذلك من املهم االعتماد على الحاسوب ،واملالحظ هو أن غالبية الناس ليس لديها حواسيب خاصة في
منطقته بالجنوب (املغير بالوادي)” ،وأضاف “إذا لم نحل املشكل بتوفير الحواسيب وجعل املناهج تعتمد على املنطق
واإلعالم اآللي للتالميذ سنبقى في الوراء (تعليم متخلف)”.

مصرف السالم – الجزائر يبيع سيارات بالتقسيط وفق الشريعة  ..التفاصيل(

– TSAعربي)

أطلق مصرف السالم – الجزائر ،بيع السيارات بالتقسيط ،وفقا املعامالت االسالمية ،املركبة في الجزائر (منتوج بالدي).
ويؤكد املصرف أن السيارات متوفرة بتمويل من مصرف السالم الجزائر ،وفق الصيغة الشرعية “البيع بالتقسيط”،
ملدة  60شهرا ،على أن يتم التسليم بداية من  ،2019ويشترط البنك أن تكون السيارة منتجة أو مركبة محليا.
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السيارات املتوفرة لدى املصرف من عالمات هيونداي ،رونو ،سيات ،سكودا ،فولكسفاغن وكيا.
وبالنسبة لسيارات هيونداي نجد كل من هيونداي  i20بنزين بسعر  2099900دينار وبتسليم فوري في ظرف  48ساعة،
وسيارة كريتا  GLSبسعر  3488800دينار ،وسيارة كريتا  GLبسعر  3188800دينار.
أما سيارات رونو فنجد كل من سيارات سامبول بمختلف أنواعها ،بأسعار تتراوح بين و 1539500دينار و 1719500
دينار ،وسيارات سانديرو ابتداء من 1669500دينار ،وسيارات كليو.
أما عالمة سيات فنجد كل من سيارات ايبيزا وارونا ،وبالنسبة لعالمة سكودا فنجد سيارة فابيا بسعر  1999000دينار،
في حين انتهى مخزون سيارات أوكتافيا ،وبالنسبة فولكسفاغن فنجد كل من بولو ستار وبولو بيات 2299000دينار،
أما كيا فنجد بيكانتو ستار بسعر 1390000

مختصون في يوم دراس ي بقسنطينة(النصر)

80باملئــة مـن الـمعطيات الرقميــة الجزائريـة ّ
معرضــة للخط ــر
ّ
ذكر أمس ،مسؤول منصات تكنولوجيا املعلومات بمتعامل الهاتف النقال «جيزي» أن الشركة تعرضت ملائتي ألف هجوم
إلكتروني العام املاض ي ،فيما أكد على ضرورة وضع أنظمة حماية قوية للحيلولة دون الوقوع ضحية لعمليات قرصنة.
وأوضح مختار بن عودة ،مسؤول منصات تكنولوجيا املعلوماتية للشركة التي ُتهيمن على حصة كبيرة من سوق الهاتف
النقال في الجزائر ،أن الهجومات الرقمية املسجلة قد جرت من خالل برامج تحتوي على ملفات خبيثة وغيرها ،مشيرا
إلى احتمال وجود محاوالت أخرى لم ترصدها أنظمة الحماية .وأضاف نفس املصدر في محاضرة ألقاها في يوم دراس ي
نظم بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة حول تكوين املاستر في األمن املعلوماتيّ ،
أن أكثر من  80باملئة من املعطيات
ّ
الرقمية الخاصة بمنصات املؤسسات الجزائرية والهيئات موجودة خارج الجزائر في االنترنيت ما يجعلها هشة ،ما يستدعي
بحسبه وضع إستراتيجية فعالة من أجل مواجهة املشكلة والتصدي للتهديدات الرقمية.
ّ
وتطرق املعني في محاضرته إلى املراسلة التي ّ
ّ
ّ
وجهها الوزير األول لجميع الوزارات شهر مارس من السنة املاضية لتحذرهم
من فيروس التجسس الخطير «تيمبتين سيدار» ،الذي يوقع بضحاياه من خالل تقمص حساب فتاة حسناء وهمية في
ُ
ّ
ّ ّ
حاضر أيضا
أغلب الحاالت قبل أن يحقن برنامجا قادرا على االستيالء على جميع البيانات الخاصة بالضحية .وتحدث امل ِ
للدول باإلضافة إلى الحرب ّ
جمة ّ
عن بعض حاالت القرصنة التي أدت إلى وقوع خسائر ّ
النفسية عن طريق القرصنة،
مثل فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» والتدخل الروس ي في االنتخابات األمريكية التي يجري الحديث عنها وغيرها من األمثلة.
وأضاف نفس املصدر ّ
أن الجزائر أحصت السنة املاضية  18.5مليون مستخدم لالنترنيت.
مؤسسة «رياليستيك سيكيوريتي» ،سليم بشيري ،الذي ألقى محاضرة حول ّ
وانتقد مدير ّ
التكوين في األمن املعلوماتي،
َ
غياب املعطيات حول الجزائر في مجال األمن املعلوماتي وحاجة املؤسسات إلى األشخاص املؤهلين في العمل في هذا
ّ
وصد التهديدات
املجال ،حيث أشار إلى أن البلدان املتقدمة توظف ماليين األشخاص للعمل في مجال الحماية
ّ
اإللكترونية ،فيما أوضح أنه من الضروري تحديد األهداف من توظيف هؤالء األشخاص بدقة ومعرفة مصادر الخطر
وأنواعها .وقال مدير ّ
املؤسسة املذكورة أن أنواع التهديدات اإللكترونية تختلف بحسب أنواع الجريمة ،فيما أكد أنه
ليس من السهل العثور على أشخاص مؤهلين في الجزائر حاليا.
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ّ
متعاملون ّ
يثمنون التوجه االقتصادي الحالي ويؤكدون:
”قادرون على املنافسة ورفع التحدي ”(املساء)

يجمع املتعاملون االقتصاديون على ّ
أن قرار الدولة بخصوص منع استيراد العديد من السلع من الخارج كان في الطريق
ّ
الصائب رغم أنه جاء متأخرا ،حيث ”صار املنتجون املحليون يتف ّننون في تصنيع السلع واملنتجات” ،التي كانت تأتينا
ّ
وأكد العديد من املتعاملين الذين التقتهم ”املساء” بمعرض اإلنتاج الوطني األخيرّ ،
أن ”هذا
”حكرا” من وراء البحار،
القرار الشجاع كان نتيجة إلرادة املنتجين الجزائريين خاصة أولئك الذين أثبتوا جدارتهم في الساحة االقتصادية ،عندما
أتيحت لهم الفرصة في ميدان التصنيع ،سيما في املواد الغذائية” ،إذ انتشرت عبر األسواق الوطنية مئات املنتجات
املحلية والعالمات التجارية التي صارت تنافس مثيالتها األجنبية.
ذكر ممثلون عن شركات جزائرية لـ«املساء” ّ
أن الدول التي ّ
تقدمت صناعاتها انطلقت من تنظيم سوق السلع ولم تفتح
ّ
إال بعد ضبط اقتصادها املحليّ ،
وطبقت إستراتيجية فتحت فيها أبواب االستثمار الصناعي
أسواقها للسلع األجنبية،
على مصراعيه عن طريق شراكات لجلب الخبرة وتنويع املهارات ،يقول ممثل شركة عمومية للصناعات الحديدية ،وخير
دليل على ذلك ـ حسبه ـ كبريات الدول اآلسيوية مثل اليابان ،الصين ،الهند التي غزت عالماتها األسواق العاملية ،ثم
تلتها دول أخرى كالهند وإيران وغيرها.
استيراد ّ
كل ش يء ..ال يخدم االقتصاد
ّ
املتخصصة في صناعة مواد التجميل الطبيعية الذي بدأ اإلنتاج منذ  5سنوات بالعاصمة،
وقال ممثل إحدى الشركات
ّ
ّ
التوجه العام لسياسة ّ
أي دولة ينطلق من ثقتها في املتعاملين االقتصاديين بالبلد ،وتغليب فلسفة اإلنتاج على
إن
ّ
االستهالك ،معتبرا ذلك ”مربط الفرس”ّ ،
تتحكم فيه عقلية القائمين على االقتصاد الوطني ،وراح ّ
محدثنا
وأن ذلك
يسرد كيف كانت الجزائر تستورد ّ
كل ش يء ،وملا فتحت أبواب االستثمار أثبت املتعاملون املحليون جدارتهم ومنها ميدان
صناعة مواد التجميل ،السيما الطبيعية منها التي صار الجزائريون ينتجون منها سلعا تنافس تلك املستوردة.
قادرون على املنافسة
ّ
ّ
وأكد ممثلو شركة عائلية اختصت في صناعة آالت التقطيع والنقش على املعادن والخشب والبالستيك ،أنهم كإخوة
ّ
ثالثة استطاعوا بفضل مستواهم العلمي الجامعي (ميكانيك ،إلكترونيك ،الروبوتيك) أن ينشئوا شركة ،تمكنت من أن
أن َ
تتخصص في صناعة آالت تستورد فقط من الخارج ،وأشار أحدهم إلى ّ
ّ
القدر ساقهم ألن تكون اختصاصاتهم املتكاملة
ً
قوة كبيرة ّ
شجعتهم على خوض غمار االستثمار الصناعي والدخول من بابه الواسع ،ملنافسة كبريات الشركات العاملية ـ
حسب السيد ”محمد.ب” ـ األخ األكبر في الشركة ،الذي ذكر على هامش معرض اإلنتاج الوطني األخيرّ ،
أن الكفاءات
الجزائرية قادرة على منافسة الشركات األجنبية قائال لـ«املساء” عندما وقفت بجناحه أمام آلة حديثة جلبها للمعرض
”ما تراه أمامك يكفي ألن تثق في قدراتنا وكفاءاتنا”.
ّ
االستيراد عطل عجلة التنمية
ّ
ّ
يعترف صاحب شركة لصناعة األثاث املنزلي ّ
أن سياسة استيراد ّ
كمصنعين
كل ش يء أثرت سلبا على املنتوج املحلي ،قائال ”
ّ
بقينا كمنتجين صغار ،رغم استثماراتنا الضخمة ،ولو ّ
التوجه اإلنتاجي
تم دعم املستثمرين في هذا املجال وغيره وفرض
وتغليبه على االستيراد ،لكانت أهم نقطة في هذا املجال تشجيع املستوردين على تغيير نظرتهم نحو جلب وشراء حقوق
ّ
التمثيل التجاري ،والعمل على بناء مصانع محلية ،توفر اليد العاملة ،وتجلب الثروة وتزيد في الجباية الوطنية خارج
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ّ
تنبهت لذلك ووجدت ّ
ويقر محدثنا ّ
أنها ّ
إال ّ
قطاع املحروقات”ّ .
أن
أن الدولة رغم ّأنها غفلت عن هذا املسعى لسنوات،
العديد من املستوردين كانوا يبحثون عمن يأخذ بأيديهم ويريهم املنافع واألرباح التي يجنونها عندما يقومون بالتصنيع
وأن إ الة اإلجراءات البيروقراطية ّ
محليا ،خاصة ّ
حفزت العديد منهم على ولوج عالم اإلنتاج والتخلي تدريجيا عن فكرة
ز
االستيراد.
انتشار ثقافة استهالك املنتوج الوطني
ّ
ّ
يؤكد أحد ممثلي شركات صناعة الحلويات الجافة ،الذي الحظنا من خالل عرضه أنه صار يتفنن في إنتاج حلويات
مصنوعة من مواد ّ
تعزز الجهاز الهضمي ،كونها مصنوعة من القمح الصلب والقمح الكامل ،وبها مضافات من الفواكه
ّ
كل املواد االصطناعيةّ ،
املجففة وخالية من ّ
أن إغراق السوق الوطنية بمنتجات أجنبية ّ
يضر باملنتوج املحلي واألخطر
من ذلك ّ
أن بعض السلع املستوردة تحتوي على مواد مجهولة املصدر ،أو مواد محرمة ،وتتنافى ومبادئ الجزائريين،
وعاداتهم الغذائية ،وهذا الفكر ”االحترازي” بدأ يتعزز لدى املواطنين ،بفعل وسائل االتصال الحديثة ،السيما عن طريق
كل املواضيع .ويرى ّ
شبكات التواصل االجتماعي ،التي ّ
تعد منصات مفتوحة ،وناقلة للمعلومات ،وفضاء ملناقشة ّ
محدثنا
ّ
أن ظاهرة تفضيل املنتوج الوطني نقصت ّ
حدتها منذ سنوات ملا ظهرت منتجات محلية تنافسية في مختلف املجاالت،
ّ
ّ
الصناعية ،الغذائية والصحية وغيرهاّ ،
وأن هذا األمر كما أوضح ” ّ
ومحفز للغاية ألنه يكسر إحدى أكبر الطابوهات
مشجع
ّ
املتعلقة بهيمنة السلع األجنبية ،وتفضيل ّ
كل ما هو أجنبي على املنتوج املحلي” ،مضيفا أنه ”لو تبقى الدولة على هذا
املسار وهذه الرؤية فإن األمور ستتحسن وستجد املنتجات الوطنية موطأ قدم في بالدنا ،بل وتتعداه إلى دول أخرى”،
مثلما أثبته بعض املتعاملين االقتصاديين الجزائريين الذين أصبحت منتجاتهم مطلوبة في الخارج ،السيما في الدول
اإلفريقية ،حيث يطالبون بدورهم منذ أكثر من  10سنوات باعتماد سياسة اقتصادية جديدة مبنية على حماية املنتوج
املحلي من املنتجات غير الضرورية.

بعد عامين من الغياب  ..صالون السيارات يعود رسميا إلى "سافاكس" (البالد نت)
كشفت إدارة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافاكس “عن عودة تنظيم الصالون الدولي للسيارات خالل
هذا املوسم ،حيث حددت الفترة املمتدة مابين  24أفريل و 4ماي وذلك بناء على طلب تقدم به وكالء السيارات ،وهو
األمر الذي يؤكد جاهزية هؤالء عكس املواسم املاضية.
وتؤكد مصادر “البالد” ،أن العالمات املركبة محليا كحال “رونو” و “داسيا” و “هيونداي” وغيرها من العالمات التي تملك
تراخيص بالنشاط في الجزائر ،ستكون حاضرة بقوة خالل فعاليات هذه الطبعة الجديدة والتي تأتي بعد غياب عامين
كاملين ،وسيعمل الوكالء على محاولة استقطاب الزبائن والعمل على تخفيض األسعار من أجل تعويض الخسائر
املسجلة سواء بسبب تعليق رخص اإلستيراد وتحديد “الكوطة” أو بسبب حمالت املقاطعة والتي أدت في أحيان عدة إلى
ركود في السوق ،ليبقى السؤال معلقا في األخير هل تنجح الطبعة املرتقبة لصالون السيارات الدولي في إنعاش سوق
السيارات بالجزائر أم أن الركود سيستمر إلى آجال أخرى.
ُ
ُ
وكان عجز مركبي مختلف عالمات السيارات املركبة محليا بالجزائر عن مواكبة اإلجراءات الحكومية املتخذة في هذا
الجانب ،بعد إجراءات تعليق رخص االستيراد وتحديد نظام “الكوطة” وهي من بين األمور التي أدت إلى غياب الصالون
الدولي للسيارات والذي كان يعتبر قبلة للمواطنين في كل موسم من أجل التعرف على مختلف العالمات املصنعة وجديد

12

قطاع السيارات ،إال أن الصالون ومنذ عامين أفل الحديث عنه بشكل كبير ولم يتم تنظيمه بنفس فاعلية املواسم
املاضية.
وتشير املعطيات املتوفرة لـ “البالد” ،إلى أن إجراءات الحكومة كان الهدف منها دفع مركبي السيارات إلى تطوير عملها
والرفع من اإلمكانيات وبالتالي تعويض نسبة االستيراد التي كانت تمتص العملة الصعبة بشكل كبير ،زيادة على تطعيم
ٌ
السوق بمختلف العالمات ،غير أن مركبي مختلف عالمات السيارات املسوقة محليا عجزوا عن مواكبة هذه اإلجراءات
والدليل هو غياب أكبر تظاهرة في هذا القطاع الحيوي وانقطاعها لعامين متتالين ،وهو ما يؤكد أن تنظيم الصالون
الدولي للسيارات كان يعتمد بشكل كلي على االستيراد وأن تعليق الرخص من قبل الحكومة وتحديد “الكوطة” جعل
منظمي الصالون يغضون الطرف عن تنظيمه خالل املوسمين املاضيين عقب تخلف وكالء السيارات عن طلب تنظيم
الصالون وهي الفترة املعروفة بكون الحكومة اتخذت فيها إجراءات صارمة بخصوص االستيراد حفاظا على املوارد املالية
للبالد.
وتؤكد مصادر “البالد” ،أن تواصل غياب الصالون الدولي للسيارات أدى إلى تواصل خسائر الوكالء والذين كانوا
يعتمدون بشكل كلي على االستيراد ،في الوقت الذي كانت فيه عديد املصادر تتحدث فيه عن اقتصار الصالون على
العالمات املركبة محليا وهي العالمات املعروفة بكون أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بنفس العالمات في دول أخرى ،مع
العلم بأن الحكومة كانت قد أفرجت عن “كوطة” محددة بـ  25ألف مركبة خالل املوسم املاض ي وهي “الكوطة” التي
تحدث عنها الوكالء بأنها غير كافية بتاتا لتغطية الطلب أو تنظيم الصالون الدولي للسيارات.
مع العلم أن هذه التظاهرة تعتبر مصيرية في كل موسم لوكالء السيارات من أجل اإلشهار وتسويق عالماتها وتعويض
خسائرها على خلفية اإلجراءات املطبقة ،خاصة مع حمالت املقاطعة في املوسم املاض ي والتي أدت إلى مزيد من الخسائر
وسحب طلبيات الزبائن بسبب األسعار املبالغ فيها ،حسب املواطنين.

بنوك /مالية/تأمينات
استنادا على كتلة النقود املطبوعة
أويحيى يرخص بدفع ديون املستشفيات والهياكل الصحية (الشروق اونالين)

ّ
رخص الوزير األول أحمد أويحيى ،لوزارة املالية ،بالشروع في تسوية الديون املترتبة على عاتق املؤسسات االستشفائية،
املراكز االستشفائية الجامعية ،املؤسسات العمومية االستشفائية ،املؤسسات االستشفائية الصحية ،املؤسسات
العمومية للصحة الجوارية.
وأبلغ املدير العامة للميزانية لوزارة املالية ،املراقبين واملفتشين املاليين باملؤسسات العمومية للصحة ،واملديرين الجهويين
للخزينة واألمين العام لوزارة الصحة ،بموافقة الوزير األول ،على تسوية ديون املرافق الصحية على املستوى الوطني،
في تعليمتين اثنتين ،مؤرختين في  27نوفمبر و 28ديسمبر املاضيين ،تحوز الشروق نسخا منها.
وتبين التعليمة األولى ،أن الديون الواجب سدادها ،تشمل األعباء املترتبة قبل سنة  ،2018على أن يتم دفع األعباء
املالية املفتوحة ضمن ميزانية التسيير للسنة املنقضية  ،2018وفقا ملادة التسيير املغلق ،املقررة ضمن مواد التسيير
املتعلقة بهذه املؤسسات.
وفي املراسلة الثانية ،قدمت املديرية العامة للميزانية توضيحات أكثر ،حيث تم الترخيص بدفع الديون املترتبة في السنة
املنصرمة  2018وجاء فيها “أخبركم أن ميزانية التسيير لسنة  ،2018هي الديون األولية ،وأيضا الديون اإلضافية املفتوحة
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خالل نفس السنة والتي كانت موضوع –موزنة -أي التي مرت على جميع اإلجراءات القانونية ،من مختلف التعليمات
ما بين الوزارات املتعلقة بتسيير مختلف األوعية املالية واملصاريف ملختلف املؤسسات العمومية الصحية”.
ويأتي تحرك الجهاز التنفيذي لتسوية ديون املؤسسات الصحية ،كون غالبيتها تواجه صعوبات مالية مرتبطة بنفقات
التسيير ،بما في ذلك املواد الصيدالنية ،من أدوية ومستحضرات مخبرية ولقاحات وعتاد طبي ،إضافة إلى املعدات
املكتبية وأشغال بناء وترميم وصيانة املنشآت ،وهو ما جعل العديد من املؤسسات الصحية تعاني عجزا في امليزانية،
وحتى عدم قدرتها على التكفل برواتب املوظفين والعمال في العديد من الواليات ،بسبب ضعف امليزانية في السنوات
األخيرة ،على خلفية األزمة االقتصادية التي تعيشها البالد ،وكانت وراء إقرار سياسة تقشف أثرت على األغلفة املالية.
إضافة إلى ذلك ،تعاني املؤسسات الصحية عجزا عن سد مخلفات متعلقة باملناوبة منذ أكثر من سنة ،ناهيك عن تأخر
صب مستحقات متعلقة بالتدرج في املسار املنهي ،على رأسها الترقية.
وقامت الحكومة السنة املاضية ،بتسوية الديون املترتبة على الهيئات واملؤسسات العمومية ،ومن ذلك فواتير املياه
والغاز والكهرباء ،وأعباء اإلشهار والنشر ،مستندة في ذلك إلى عملية طبع النقود التي انتهجتها والبالغة  4آالف مليار
دينار ما يعادل  36مليار دوالر.

صدور مرسوم يحدد إجراءات تنقل البضائع في املنطقة البرية من النطاق الجمركي (جريدة
رسمية)(واج)
صدر في العدد  72من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسليم الرخص املتعلقة بتنقل بعض البضائع
في املنطقة البرية من النطاق الجمركي .
يهدف هذا النص إلى تحديد كيفيات تطبيق املادة  220من قانون الجمارك ويندرج أيضا في إطار مكافحة التهريب.
ووفقا للمرسومي فإن رخصة التنقل هي وثيقة تعدها مصالح أو االدارة الجبائية ملرافقة تنقل بعض البضائع في املنطقة
البرية من النطاق الجمركي التي حدد قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها.
وفي مادته ال  10فإنه يتم تحديد بموجب قرار من وزير املالية قائمة البضائع التي ال يمكن تنقلها في املنطقة البرية من
النطاق الجمركي دون أن تكون مرافقة برخصة تنقل والكميات املسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة.
يمكن إعداد قائمة البضائع حسب مختلف مناطق االقليم الجمركي مع تحديد الواليات التي تغطي كل منطقة.
يجب أن ترافق الرخصة البضائع املعنية خالل كامل فترة التنقل حسب النص.
كما ان الناقل ذو السوابق في مجال عدم احترام وجهة البضائع املكلفة لن يستفيد من رخص التنقل وفقا لنفس
املرسوم.
يتم تسليم رخصة التنقل للتجار املقيم خارج الواليات الحدودية البرية الذي يمارس نشاط تموين هذه الواليات شريطة
ان يمتلك فيها مستودعا مصرحا به لدى املصالح املختصة ومعاينا قانونا.
باإلضافة إلى ذلك يحدد املرسوم ثالث ( )3حاالت لإلعفاء من رخصة تنقل البضائع.
وتتعلق الحالة األولى بتنقل البضائع داخل التجمعات السكنية ملكان رفع البضائع باستثناء عمليات التنقل التي تتم في
املناطق الواقعة بالجوار االقرب للحدود البرية أي املناطق املوجودة في نطاق يمتد إلى غاية  15كم على خط
مستقيم انطالقا من الحدود البرية.

14

وتتعلق الحالة الثانية لإلعفاء من الرخصة في تنقل البضائع الذي يتم داخل املنطقة البرية من النطاق الواقعة على
طول الحدود البحرية من اإلقليم الجمركي وغير املحاذية للحدود البرية.
اما الحالة الثالثة فتتعلق بالبضائع التي ال تتجاوز الكميات املسموح بها حسب القرار املنصوص عليه.
وعندما ينقل البدو الرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل فإن الكميات املعفاة حدد بضعف الكميات املسموح بها
للناقلين اآلخرين.
ّ
ويعرف املرسوم البدو الرحل ب "األشخاص الذين ال يمتلكون ال سكنا وال إقامة ثابتة ويعتمد نمط معيشتهم على
التنقالت املستمرة ومحصون على أنهم كذلك".
باإلضافة إلى ذلك يمكن ملؤسسات االنتاج املوجودة في املنطقة البرية من النطاق الجمركي التي تطلب عددا معتبرا من
رخص التنقل أن تطلب من رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك املختصين إقليميا منحها حصة إجمالية دورية تستعملها
تحت مسؤولياتهم.

تعاون وشراكة
الجزائر/أوكرانيا :بحث سبل ترقية التعاون بين البلدين في مجال السياحة (واج)
تباحث وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر بن مسعود ،اليوم الخميس ،مع سفير أوكرانيا بالجزائر،
ماكسيم صبح ،حول سبل و وسائل ترقية عالقات التعاون بين البلدين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية ،حسب
ما أورده بيان لذات الوزارة.
وأوضح املصدر ذاته أن اللقاء بين الجانبين شكل فرصة من أجل "التحاور حول العالقات القائمة بين البلدين في مجال
السياحة والصناعة التقليدية وبحث سبل ترقيتها وتثمينها في إطار برنامج دعم الروابط والعالقات بين البلدين".
وبعد "اإلشادة بالعالقات والروابط املميزة التي تجمع البلدين" ،استعرض الوزير"استراتيجية الجزائر فيما يخص تطوير
القطاع وآفاق تنميته" ،مؤكدا على "العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة ،وبرنامج
عمل الحكومة للقطاع ليصبح رافدا من روافد االقتصاد الوطني".
كما أكد السيد بن مسعود على ضرورة وضع "األطر القانونية والتنظيمية للعالقات الثنائية في مجال السياحة
والصناعة التقليدية ،والتي تصب في مجملها في إطار دعم الشراكة املتميزة بين البلدين وكذا فتح آفاق واعدة للشراكة
بين الفاعلين واملتعاملين االقتصاديين في مجال السياحة والصناعة التقليدية من الجانبين".
من جهته ،استعرض السفير األوكراني تجربة بالده في مجال تطوير قطاع السياحة ،معبرا عن رغبتها في تطوير عالقات
التعاون والشراكة مع الجزائر من خالل "اإلسهام الفعلي للمتعاملين السياحيين وتبادل الخبرات وكذا مشاركة الجزائر
في املعارض السياحية املنظمة بأوكرانيا لعرض املنتوج الجزائري والتعريف به لدى مواطنيها".
في األخير ،اتفق الطرفان على "مواصلة املشاورات املنتظمة بين البلدين وعقد لقاءات بين الفاعلين السياحيين من
أجل تعزيز جسور التعاون والشراكة التي تربط البلدين بما يخدم املصالح املشتركة".
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تجارة
الوادي :نحو  40عارضا في صالون البناء واألشغال العمومية (واج)
يشارك حوالي  40عارضا في الطبعة األولى لصالون البناء واألشغال العمومية الذي أفتتح يوم الخميس بالقاعة املتعددة
الرياضات بحي "تكسبت" بمدينة الوادي.
وينشط أجنحة هذه التظاهرة اإلقتصادية التي تنظم تحت شعار "مستقبل إقتصادنا بسواعد مؤسساتنا" ،متعاملون
ومؤسسات إنجاز محلية ووطنية مختصة في مجاالت البناء واألشغال العمومية والكهرباء باإلضافة إلى عدد من
الصناعيين ملنتوجات في مجاالت النجارة ووسائل ومعدات التزيين والتجهيز والفضاء األخضر و تسيير النفايات.
كما يشهد هذا الصالون مشاركة عديد املتعاملين اإلقتصاديين لشركات أجنبية بالجزائر وعديد الهيئات اإلدارية
واملؤسسات العمومية املكلفة باملرافقة اإلدارية والرقابية ،سواء لورشات مشاريع مؤسسات اإلنجاز أو الشركات
اإلنتاجية  ،حسب املنظمين.
إقرأ أيضا :مشاركة حوالي  30مؤسسة جزائرية في صالون الهندسة املعمارية ومواد البناء في أملانيا
وتصدرت أجنحة هذا الصالون املواد األولية واملعدات واآلليات التي تستخدم في مجالي البناء واألشغال العمومية
والكهرباء ،باعتبار أن العديد من املؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية تزخر بطاقات هائلة في مجال إنتاج هذه املواد
األولية سواء من حيث الكمية أو النوعية وهو ما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق الوطنية من جهة والتموقع لتكون
رقما "إضافيا" في عملية التصدير من جهة أخرى ،وهو ما يساهم في تطوير سياسة تنويع االقتصاد الوطني والتصدير
خارج مجال املحروقات .
و يعد هذا الفضاء االقتصادي  --حسب املنظمين  --فرصة إلبراز مؤهالت االستثمار للمؤسسات بقطاعي البناء واألشغال
العمومية من جهة و إبراز احتياجات وانشغاالت العاملين في سوق االستثمار في هذه املجاالت من جهة أخرى باإلضافة
إلى تبادل الخبرات بخصوص اإلنتاج والتصدير.
تجدر اإلشارة إلى أن صالون البناء واألشغال العمومية ( 6 - 3يناير) تنظمه شركة "بوكس إكسبو" للمعارض والصالونات
.

يقظة إعالمية
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الطاعون يزحف نحو الشمال ّ
ويهدد بإبادة  8ماليين خروف

ّ
15يوما مهلة لتجنب الكارثة !(الشروق اونالين))
نقابة البياطرة :الوباء يواصل انتشاره في غياب مخطط استعجالي
ندرة في اللقاحات ..وتوقعات بأزمة لحوم ّ
تمتد إلى رمضان وعيد األضحى
أسواق ترفض غلق أبوابها وتتحدى تعليمة الوزارة والوالة
أكد مسؤول اإلعالم في النقابة الوطنية للبياطرة ،الدكتور نجيب دحمان ،أن الجزائر مهددة بإبادة جماعية لثروة
املاشية ،ولم يبق حسبه إال  15يوما أمام وزارة الفالحة لتوفير  25مليون لقاح ضد طاعون املجترات الصغيرة ،قبل
حدوث كارثة قد تؤدي إلى فقدان ما يفوق  8ماليين خروف.
وقال البيطري نجيب دحمان ،إن طاعون املجترات الصغيرة ،انتشر في كل الواليات السهبية ،ويواصل انتشاره في
الهضاب ،حيث مس لحد الساعة أكثر من  15والية جزائرية ،وهذا في الوقت الذي ال تزال وزارة الفالحة تتماطل في
استيراد  25مليون لقاح ،مع أن إبادة الخرفان التي تتراوح أعمارها بين الشهر و 5أشهر ،تقترب من نسبة  90باملائة ،ألن
الفيروس ،حسب املتحدث ،يواصل انتشاره في ظل غياب مخطط استعجالي.
وكشف الدكتور نجيب دحمان ،عن الكثير من النقائص التي من شأنها الوقوع في كارثة وبائية تقض ي على ثروة املاشية
في الجزائر ،خاصة مع انتشار الحمى القالعية ،وطاعون املجترات الصغيرة ،منتقدا اإلحصائيات التي تقول إن ألفي
خروف أبيد بسبب الفيروس ،وهو حسبه ،رقم بعيد جدا عن الواقع الذي يؤكد هالك أضعاف هذا الرقم.
وقال مسؤول اإلعالم في النقابة الوطنية للبياطرة ،في تصريح لـ”الشروق” ،إن املخطط االستعجالي املفروض االنطالق
فيه منذ ظهور فيروس طاعون املجترات الصغيرة ،والحمى القالعية ،يحتاج ،على األقل ،إلى  3آالف بيطري ،مع العلم
أن وزارة الفالحة توظف فقط  1200بيطري.
وحسب املتحدث ،فإن الكثير من النقائص تواجه هؤالء البياطرة ،في مقدمتها وسائل النقل ،والحقن األوتوماتيكية
“مسدس” لتفادي ملس املاشية ،خاصة املصابة بالحمى القالعية ،وأشار إلى وجود  20مليون نعجة ،تلد ما بين  7إلى 8
ماليين خروف سنويا.
واحتج مسؤول اإلعالم في نقابة البياطرة ،عن السياسة التي تتبعها وزارة الفالحة في مواجهة طاعون املجترات الصغيرة،
والحمى القالعية ،والتي ال تأخذ بعين االعتبار الخاصية البيطرية املوجودة في القانون ،الداعية إلى محاربة الوباء بتحديد
 3بؤر على مراحل ،حيث البؤرة الرئيسية يكون العالج بإبادة رؤوس املاشية ،والبؤرة الثالثة التي تبعد عن الرئيسية
بـ 20كلم ،هي ما يتم فيها تلقيح الخرفان.
تعليمة الوزارة والوالي بغلقها لم تطبق
أسواق املاشية بالبويرة مفتوحة رغم زحف الطاعون إلى حدود الوالية
ال تزال بعض أسواق املواش ي بوالية البويرة مفتوحة أمام املوالين لبيع مواشيهم دون رقابة أو رادع رغم قرار والي الوالية
بغلقها ملدة شهر استجابة لتعليمة وزارة الفالحة على خلفية ظهور داء طاعون املجترات الضغيرة الذي فتك باملئات من
رؤوس املواش ي بعديد الواليات منها املحاذية للبويرة على غرار املدية وتيزي وزو ،مما أدخل الرعب في أوساط موالين
آخرين من زحف الطاعون إليهم.
وقادتنا صباح أمس جولة قصيرة إلى سوق املواش ي األسبوعي بعاصمة البويرة ،أين الحظنا تواجد بعض املوالين يبيعون
مواشيهم وأبقارهم بصورة عادية رغم صدور قرار الوالي نهاية األسبوع واملوص ي بضرورة غلق تلك األسواق ملدة شهر
حسب تعليمة صادرة من وزارة الفالحة ،ليقودنا الفضول إلى طرح أسئلة على هؤالء املوالين الذين أكدوا لنا مرة بعدم
علمهم بالقرار ،غير أن األدهى من ذلك هو عدم منعهم من بيع مواشيهم وتنفيذ قرار الوالي من اية جهة كانت ،وهو ما
أثار استغرابنا السيما وأن األمر يتعلق بالدرجة األولى بقرار والئي من توصية وزارية من جهة ،وكذا بداء خطير أهلك

17

املئات من رؤوس املواش ي ويمكن أن يشكل خطرا على الصحة العمومية والثروة الحيوانية.
ولدى اتصالنا باملفتشة البيطرية بمديرية الفالحة بالبويرة نورة أولبصير ،كشفت لنا بأن مصالحها متواجدة ببرج
أخريص املحاذية لوالية املدية جنوبا ،اين كان تسجيل حاالت لداء طاعون املجترات بتلك الوالية ،حيث تعمل نفس
املصالح على تحسيس وتوعية املوالين والفالحين بضرورة األخذ باالحتياطات الوقائية ملنع ظهور الداء ،معبرة عن
اندهاشها من عدم منع موالين من إدخال مواشيهم إلى سوق عاصمة الوالية من طرف الجهات املختصة.
هذا وقد عبر العديد من الفالحين من خشية ظهور بؤر للداء الفتاك بالوالية جراء استمرار بيع املواش ي بأسواقها السيما
القادمة من خارج الوالية ،وهو ما يهدد بانتقال العدوى إلى ثروتهم وتسبب ذلك في خسائر فادحة لهم ،مطالبين بضرورة
تنفيذ القرار الوالئي بحزم وحماية ثروتهم التي باتت مهددة باالندثار مع الوقت.

18

