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 االفتتاحية
 لترقية جاذبية السوق الجزائرية

 )الشعب(يقوده حداد في زيارة إلى أمريكا « األفسيو»وفد من 

 
ي زيارة إلى الواليات املتحدة األمريكية تدوم أربعة أيام تهدف يشرع رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، اليوم، ف

إلى ترقية التعاون االقتصادي بين الشركات، وذلك ضمن وفد لرجال األعمال الجزائريين، في إطار التعريف بتسهيلت 

 االستثمار في السوق الوطنية

علقات الجزائر وال»يتخلله تقديم وإطلق كتاب أفاد منتدى رؤساء املؤسسات أن زيارة الوفد االقتصادية إلى أمريكا س

جانفي الجاري بمبنى الكونغرس األمريكي بالعاصمة الفيدرالية واشنطن والتي يواصل من خللها  14يوم « عبر أطلسية

 منتدى رؤساء املؤسسات نشاطاته من أجل ترقية جاذبية السوق الجزائرية على املستوى الدولي.

نسخة منه أن مراسم تقديم الكتاب ستعرف حضور عدد من « الشعب»له، أمس، تلقت  في بيان« األفسيو»وذكر 

الشخصيات السياسية منهم ممثلو الكونغرس وكتابة الدولة للشؤون الخارجية، ومتعاملون اقتصاديون أمريكيون، 

 . اقتصادية مختلفةإضافة إلى غرفة التجارة األمريكية ووكاالت التعاون الدولية، وديبلوماسيين، رؤساء مؤسسات 

 Transatlanticثمرة شراكة بين منتدى رؤساء املؤسسات واملؤسسة البحثية  -حسب املصدر-ويعد الكتاب الهام 

Leadership Network  لجامعة جون هوبكنس. وأكد ذات املصدر أن منتدى رؤساء املؤسسات يهدف من خلل إعداد

إلى اإلسهام في ترقية صورة الجزائر وجاذبية السوق الجزائرية « طلسيةأ -الجزائر والعلقات عبر »هذا الكتاب الهام 

للستثمار لدى مجتمع األعمال، وكذا التواجد عبر وسائل اإلعلم، ووكاالت التعاون، عالم الجامعة والرأي العام 

 األمريكي، في إطار إستراتيجية التعريف بجاذبية السوق الوطنية.

لقاء متبوعا بنقاش حول فرص التعاون، والشراكة التي تتوفر عليها السوق الجزائرية  كما سيشهد الكونغرس األمريكي

 أطلسية، كما سيعرف اللقاء مداخلة لرئيس املنتدى، علي حداد. -والعلقات عبر 

منتو امن جهة أخرى، وفي إطار ترقية التعاون في قطاع الفلحة، ستتنقل البعثة الجزائرية لرجال األعمال إلى مدينة ساكر 

بوالية كاليفورنيا، لزيارة مستثمرات فلحية، مستثمرة لتربية األبقار وإنتاج الحليب، ووحدات كبيرة إلنتاج علف 

 الحيوانات، الفواكه الجافة وزيت الزيتون.

لى إوتجدر اإلشارة إلى أن مؤشرات التعاون االقتصادي بين رجال األعمال الجزائريين ونظرائهم األمريكيين لم ترق بعد 

مستوى تطلعات الجانبين، لكن إرادة البلدين تعرف تقدما كبيرا في هذا املجال من خلل التأكيد على رفع مستوى 

التعاون في كل املجاالت بما فيها االقتصادي، خاصة التبادل التجاري بين الجزائر وواشنطن في السنوات األخيرة الذي 

لتقريب وجهات النظر بين رجال األعمال إليجاد فرص شراكة اقتصادية  يتوسع من خلل زيارات املسؤولين من الجانبين

 .رابحة
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 التوقيع على أربع مذكرات تفاهم مع شركات فالحية أمريكية

 )املحور اليومي(جانفي 17في كاليفورنيا ابتداء من  متعامال اقتصاديا 30

ا جزائريا في مجال الفلحة بزيارة إلى كاليفورنيا في متعامل اقتصادي 30من املرتقب أن تقوم بعثة جزائرية مشكلة من  

 .تفاهم مع شركات فلحية أمريكية مذكرات أربع على بالتوقيع اللقاء جانفي الجاري كما سيتوج

جانفي الجاري من أجل  17إلى  14ستتوجه بعثة من املتعاملين االقتصاديين في قطاع الفلحة إلى الواليات املتحدة من  

ى املهارات األمريكيةو السيما في فروع تربية الحيوانات والصناعة الغذائية. وسيترأس البعثة التي بادر بتنظيمها االطلع عل

مجلس األعمال الجزائري األمريكي ومنتدى رؤساء املؤسسات بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن، وزير الفلحة والتنمية 

ي سيكون مرفوقا خلل هذه الزيارة برئيس منتدى رؤساء املؤسسات الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، الذ

إسماعيل شيخون رئيس مجلس األعمال الجزائري األمريكي أن األمر يتعلق بمهمة   وفي هذا الصدد، أوضح  علي حداد.

نة من ثلثين املتكو  دراسة في إطار ترقية االستثمار واملبادالت التجارية بين الجزائر والواليات املتحدة. وستقوم البعثة

الجزائر والعلقات   متعامل بادئ األمر بزيارة إلى واشنطن من أجل حضور إصدار كتاب مرجعي حول الجزائر بعنوان

جانفي إلى  15اإلثنين بالكونغرس األمريكي. وسيتوجه الوفد في  يوم له تقديم أول  سيتم حيث ،العابرة لألطلس ي

ن فرانسيسكو لزيارة حقول اإلنتاج الفلحي ومزارع إنتاج الحليب ووحدات إنتاج ساكرامينتو عاصمة كاليفورنيا وسا

قاءت تنظيم ل -حسب شيخون  -أغذية األنعام فضل عن الفواكه املجففة والتوضيب. كما يتضمن برنامج هذه الزيارة 

فاهم مع لى أربع مذكرات تمع متعاملين فلحيين أمريكيين في إطار استقباالت للتواصل. وستتوج الزيارة بالتوقيع ع

بقرة ووحدة لتحويل  30000شركات فلحية أمريكية تتعلق بإنشاء ثلث مزارع حليب تحتوي كل واحدة منها على 

 .البطاطا، حسبما أكده رئيس مجلس األعمال الجزائري األمريكي

 بوعزغي يقود وفدا من رجال األعمال إلى كاليفورنيا

 )املساء(القطاع الفالحي  بحث فرص الشراكة واالستثمار في

الفلحة إلى الواليات املتحدة األمريكية اليوم من أجل االطلع على   تحل بعثة من املتعاملين االقتصاديين في قطاع

املهارات األمريكية في فروع تربية الحيوانات والصناعة الغذائية، وذلك قصد إقامة علقات شراكة تترجم باستثمارات 

  .جلس األعمال الجزائري األمريكيمربحة كما أكده م

ويترأس البعثة التي بادر بتنظيمها مجلس األعمال الجزائري األمريكي ومنتدى رؤساء املؤسسات بدعم من سفارة الجزائر 

بواشنطن وزير الفلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي، املرفوق في هذه الزيارة برئيس 

  .اء املؤسسات السيد علي حدادمنتدى رؤس

وأوضح السيد إسماعيل شيخون رئيس مجلس األعمال الجزائري األمريكي أن اآلمر يتعلق بمهمة دراسة في إطار ترقية 

  .االستثمار واملبادالت التجارية بين الجزائر والواليات املتحدة

أجل حضور إصدار كتاب مرجعي حول الجزائر بعنوان وتقوم البعثة املتكونة من ثلثين متعامل، بزيارة إلى واشنطن من 

، حيث يعد الكتاب ثمرة شراكة بين منتدى رؤساء املؤسسات ومؤسسة بحثية «الجزائر والعلقات العابرة لألطلس ي»

 .لجامعة جون هوبكنس. ويتم أول تقديم له اليوم االثنين بالكونغرس األمريكي

ديم مساهمته في ترقية صورة الجزائر وجاذبية السوق الجزائرية للستثمار ويهدف املنتدى من خلل هذا الكتاب إلى تق

 .لدى مجتمع األعمال، وسائل اإلعلم، وكاالت التعاون، وعالم الجامعة والرأي العام األمريكي

ارع ز ويتوجه الوفد اليوم أيضا إلى ساكرامينتو عاصمة كاليفورنيا وسان فرانسيسكو لزيارة حقول اإلنتاج الفلحي وم

  .إلنتاج الحليب ووحدات إلنتاج أغذية األنعام والفواكه املجففة والتوضيب
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كما يتضمن برنامج الزيارة، حسب السيد شيخون، تنظيم لقاءات مع متعاملين فلحيين أمريكيين وذلك في إطار 

  .استقباالت للتواصل

مزارع حليب تحتوي  3حية أمريكية، تتعلق بإنشاء مذكرات تفاهم مع شركات فل  4وينتظر أن تتوج الزيارة بالتوقيع على 

 .بقرة ووحدة لتحويل البطاطا، حسبما أكده رئيس مجلس األعمال الجزائري األمريكي 30000كل واحدة منها على 

جانفي الجاري، وفقما أكده بيان ملنتدى رؤساء املؤسسات، الذي أوضح بأنها  18لإلشارة فإن الزيارة تستمر إلى غاية 

 .أيضا في سياق مواصلة نشاطاته من أجل ترقية جاذبية السوق الجزائرية على املستوى الدولي تندرج

 

 :رفقة مجلس األعمال الجزائري األمريكي ومنتدى رؤساء املؤسسات

 متعاملون اقتصاديون في مجال الفالحة يوقعون اتفاقيات شراكة مع األمريكيين)الجزائر(

الفلحة بمعية مجلس األعمال الجزائري األمريكي و منتدى رؤساء املؤسسات في  يشرع متعاملون اقتصاديون في مجال

جانفي الجاري من اجل االطلع على املهارات  17زيارة عمل إلى الواليات املتحدة األمريكية بداية من اليوم وتدوم إلى غاية 

 .األمريكية وتوقيع أربع اتفاقيات شراكة

ة مشكلة من متعاملين جزائريين اقتصاديين في مجال الفلحة بزيارة إلى كاليفورنيا ومن املرتقب أن تقوم بعثة جزائري

يناير الجاري  17إلى  14بداية اليوم، و تتوجه بعثة من املتعاملين االقتصاديين في قطاع الفلحة إلى الواليات املتحدة من 

ات و الصناعة الغذائية حسبما علم من مجلس من اجل االطلع على املهارات األمريكية سيما في فروع تربية الحيوان

 .األعمال الجزائري األمريكي

و سيترأس البعثة التي بادر بتنظيمها مجلس األعمال الجزائري األمريكي و منتدى رؤساء املؤسسات بدعم من سفارة 

وقا الذي سيكون مرف الجزائر بواشنطن، وزير الفلحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي

 .خلل هذه الزيارة برئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد

في هذا الصدد أوضح اسماعيل شيخون رئيس مجلس االعمال الجزائري االمريكي ان االمر يتعلق بمهمة دراسة في اطار 

امل بادئ عثة املتكونة من ثلثين متعترقية االستثمار و املبادالت التجارية بين الجزائر و الواليات املتحدة. و ستقوم الب

 ”الجزائر و العلقات العابرة لألطلس ي“االمر بزيارة الى واشنطن من اجل حضور اصدار كتاب مرجعي حول الجزائر بعنوان 

 حيث سيتم اول تقديم له يوم االثنين بالكونغرس األمريكي

و سان فرانسيسكو لزيارة حقول االنتاج الفلحي و  جانفي الى ساكرامينتو عاصمة كاليفورنيا 15و سيتوجه الوفد في 

 –مزارع إلنتاج الحليب و وحدات إلنتاج اغذية االنعام و الفواكه املجففة و التوضيب. كما يتضمن برنامج هذه الزيارة 

 تنظيم لقاءت مع متعاملين فلحيين امريكيين و ذلك في اطار استقباالت للتواصل. و ستتوج الزيارة -حسب شيخون 

بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم مع شركات فلحية امريكية تتعلق بإنشاء ثلث مزارع حليب تحتوي كل واحدة منها 

 .بقرة ووحدة لتحويل البطاطا، حسبما اكده رئيس مجلس االعمال الجزائري االمريكي 30000على 

 

 

 

 

 

 )سبق برس(حداد يقدم كتابه في الكونغرس األمريكي غدا

 .ئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، في زيارة اقتصادية للواليات املتحدة األمريكيةيشرع غدا، ر 
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الجزائر والعلقات عبر “أيام بتقديم وإطلق كتاب  4وأفاد بيان لألفسيو أن حداد سيقوم خلل زيارته التي تدوم 

 .، في مبنى الكونغرس األمريكي بالعاصمة الفيدرالية، واشنطن”أطلسية

مراسيم تقديم الكتاب عدد من الشخصيات السياسية، منهم ممثلي الكونغرس وكتابة الدولة للشؤون  وسيحضر 

 .الخارجية، متعاملين اقتصاديين أمريكيين، غرفة التجارة األمريكية ووكاالت التعاون الدولية، ديبلوماسيين، وغيرهم

 Transatlantic املؤسسات واملؤسسة البحثيةثمرة شراكة بين منتدى رؤساء ” علي حداد“واعتبر البيان أن كتاب 

Leadership Networkلجامعة جون هوبكنس ،. 

وسيشهد الكونغرس األمريكي، لقاء متبوعا بنقاش حول فرص التعاون والشراكة التي تتوفر عليها السوق الجزائرية ، 

 .والعلقات عبر أطلسية

 

 

 )الصوت اآلخر(ما يفعله بوعزقي وحداد في أمريكا 

إلطلع على من أجل ا وم بعثة من املتعاملين اإلقتصاديين في قطاع الفلحة، بزيارة إلى الواليات املتحدة األمريكيةستق

 املهارات األمريكية في مجال الفلحة، سيما تربية الحيوانات والصناعات التقليدية، 

ت بمبادرة من مجلس األعمال الجزائري األمريكي جاء جانفي الجاري،  17إلى غاية الـ 14الزيارة التي ستكون ابتداء من الـ.

ومنتدى رؤساء املؤسسات، وبدعم من السفارة الجزائرية بواشنطن، وسيترأس البعثة وزير الفلحة والتنمية الريفية 

  .عبد القادر بوعزقي الذي سيكون مرفوقا برئيس األفسيو علي حداد

 

 )واج(ستيراد البنزين و املازوتالدعوة إلى تعميم الغاز املميع للحد من فاتورة ا

دعا وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم األحد من البويرة جميع مسؤولي مؤسسة نفطال إلى تعميم مراكز التحويل 

 بغاز املميع في جميع أنحاء البلد لتشجيع استخدام هذه الطاقة والتقليل من فاتورة استيراد البنزين واملازوت.

على تدشين بعض الهياكل التابعة لقطاعه بالبويرة "على ضرورة أن يستخدم الناس الغاز وألح الوزير الذي أشرف 

املميع. علينا تعميم مراكز التحويل في جميع أنحاء البلد"، مضيفا في تصريح له في ندوة صحفية أنه "يجب أن نلجأ إلى 

 االستخدام األكثر لهذه الطاقة مع إنشاء مراكز التحويل".

سؤولي نفطال إلى تكوين الشباب املهندسين والتقنين حتى يتمكنوا من إنشاء شركات تحويل الغاز املميع ودعا الوزير م

 الخاصة بهم لتجهيز أكبر عدد من املركبات بهذه الطاقة.

 هناك  840و أوضح الوزير لدى وضعه حيز الخدمة ببلدية احنيف مركز توزيع عمومي للغاز لفائدة 
ً
عائلة أنه "حاليا

 مركبة محولة إلى الغاز املميع و قمنا بتخفيض فاتورة االستيراد. 400.000

. إن قطاع الطاقة سيذهب إلى استخدام الغاز 2021أطلقنا برنامًجا سيؤتي ثماًرا سيشمل مليون مركبة بحلول عام 

 املميع و سيرغاز لتقليل استيراد البنزين واملازوت. ال يمكننا االستمرار على هذا النحو".

يد هذا الهدف، أعطى الوزير تعليمات صارمة ملسؤولي القطاع لتكوين مهندسين شباب وتقنيين "لتمكينهم من و لتجس

 القيام بالتحويل حيث نسجل تأخرا كبيرا علينا استدراكه".

و حول برنامج الهضاب العليا الخاص بالطاقة، شدد الوزير على ضرورة توجه الجزائر نحو هذا النوع من الطاقة 

 فة واألقل خطورة"."النظي

ميجاوات منها مستغلة حاليا،  400ميغاوات من الطاقة الشمسية،  22.000و قال السيد قيطوني "تمتلك الجزائر حالًيا 

 وذلك بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي أطلقناه حيث صيانة املعدات مضمونة من قبل مهندسين جزائريين".
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سوف تجسدها  150ميغاوات أخرى من الطاقة الشمسية منها  200إنتاج وأضاف أنه تم إطلق دفتر شروط ملشروع 

 املتبقية إلى مجمع سونلغاز، وفقا لتوضيحات الوزير. 50لجنة ضبط الكهرباء والغاز فيما أوكلت ال 

 ميغاوات ستوجه للمستثمرين املحليين ضمن شراكة مع مستثمرين أجانب". 150و أشار إلى أن "

الصخري، دعا السيد قيطوني إلى استخدام عقلني للغاز مؤكدا توفر الجزائر على إمكانات كبيرة بالنسبة ملسألة الغاز 

 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي". 10ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري و  24من االحتياطي يقدر ب

هذا السياق متعاملين آخرين إلى و قال الوزير "لدى الجزائر مستقبل واعد للطاقة سيستمر لعدة سنوات" داعيا في 

 االنخراط في ديناميكية الطاقة هذه".

وحسبه فان "املشكلة الوحيدة هي أن مؤسسة سوناطراك ال يمكن أن تعمل وحدها وهي بحاجة إلى موارد مالية و 

 تكنولوجية للوصول الستغلل كل هذه اإلمكانات".

 مل لجذب متعاملين ليتمكنوا من العمل بالجزائر.وفي هذا السياق أشار السيد قيطوني إلى أن قطاعه يع

 

 )واج(ضرورة إعادة النظر في مدونة نشاطات املؤسسات الشبانية 

اليوم األحد ببرج بوعريريج على ضرورة "إعادة النظر" في مدونة نشاطات   أكد وزير الشباب و الرياضة محمد حطاب

 رفيه العلمي.املؤسسات الشبابية على غرار دور الشباب و مراكز الت

 "أن بعض النشاطات التي تقدمها املؤسسات  و أوضح الوزير على هامش زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى هذه الوالية

تواكب طموحاتهم"، مشددا على أهمية إشراك الشباب في اقتراح نشاطات   الشبابية قد تجاوزها الزمن و لم تعد

 خصوصيات مناطقهم. يحددونها حسب احتياجاتهم و   جديدة

وأضاف في هذا السياق: "إن الشباب الجزائريين يحذوهم الطموح إذا ما تمت مرافقتهم و توفير الجو امللئم لهم لتفجير 

 متألقين".  طاقاتهم ليكونوا منتجين و مبدعين و

فردية ا في الرياضات البوعريريج خصوص  ونوه السيد حطاب من جهة أخرى بالطاقات الرياضية التي تزخر بها والية برج

و تألقها في املنافسات الوطنية و القارية إلى جانب الرياضات الجماعية   على غرار ألعاب القوى و الرياضات القتالية

 التي وفرتها الدولة بفضل  كالكرة الطائرة و كرة اليد حيث أصبحت "قطبا رياضيا بامتياز" مرجعا ذلك إلى الهياكل

 ة عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي أهمية كبيرة لفئة الشباب.برنامج رئيس الجمهوري

لصقل املواهب التي ستمثل الراية   وأشار في نفس السياق إلى أن الدولة عمدت الى إنشاء مراكز للتكوين عبر الوطن

اضية كل اإلمكانات لتحضير النخبة الري -كما قال ûتسخير   الوطنية أحسن تمثيل في املحافل الدولية حيث تم

و ألعاب  2020  مليار دج على غرار األلعاب األوملبية بطوكيو )اليابان( في 40للستحقاقات القادمة بغلف مالي يقدر ب

 . 2021البحر األبيض املتوسط بوهران في 

سة وقد أشرف وزير الشباب و الرياضة خلل زيارته إلى والية برج بوعريريج على تدشين مركب رياض ي جواري ببلدية غيل 

ببلدية القصور إلى جانب تدشين مركب رياض ي جواري ببلدية تسامرت كما   و قاعة متعددة الرياضات بقرية "توبو"

شينه إلى جانب تد  افتتاح معرض شباني يندرج في إطار االحتفال برأس السنة األمازيغية بنفس البلدية  أشرف على

 لوالية.بعاصمة ا 1955أوت  20ملعبا مخصصا للتدريبات بمركب 

 

 )الخبر أونالين(ارتفاع استهالك الجزائريين للقمح ينسف أرقام بوعزقي

في الوقت الذي تباهى فيه املسؤولون الجزائريون، وعلى رأسهم وزير الفلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد 

 مليون قنطار، 60ياس ي للحبوب بـالقادر بوعزقي، بنجاح الخطة الزراعية في الجزائر للسنة املاضية، بتسجيل إنتاج ق



 

 8 

 

، إال أن حصيلة 2018كان من املنتظر أن يرفع الغبن قليل على الخزينة العمومية، بتقليص فاتورة الواردات من القمح لـ 

مليير  3بوعزقي لم تصمد طويل أمام نمط استهلك الجزائريين املفضل للحبوب،لتصرف الحكومة مرة أخرى ما يقارب 

 .استيراد الحبوبدوالر على 

ر قوائم الدول املستوردة للحبوب، باحتلل املرتبة الثانية إفريقيا بعد مصر التي تشتري ما يعادل   ال تزال الجزائر تتصد 

مليون طن. وتقتني الجزائر احتياجاتها من الحبوب وخاصة القمح بنوعيه من  13مليون طن، فيما تستورد الجزائر  18

ا العديد من الدول األخرى مثل األرجنتين وكندا والواليات املتحدة األمريكية وروسيا وأكرانيا فرنسا كأكبر ممون، يليه

 .وبريطانيا وبلجيكا وأملانيا

 

وتصريحات وزير الفلحة لشهر سبتمبر من نفس السنة، التي جعلت من ارتفاع إنتاج الحبوب  2018وبالعودة إلى سنة 

يون قنطار حدثا هاما ميز السنة املاضية، ال سيما في ظل شح املوارد املالية للبلد مل 60,5إلى أرقام قياسية ببلوغ عتبة 

، ما جعلها عاجزة عن مواكبة ارتفاع فاتورة الواردات، أظهرت إحصائيات 2014التي تتخبط في أزمة اقتصادية منذ سنة 

أن الحكومة ال تزال تنفق أمواال باهظة من العملة الصعبة على استيراد الحبوب خاصة القمح الجمارك للسنة املاضية، 

 .بنوعيه الصلب واللين

 

مليار دوالر خلل العشرة أشهر،  2,61إلى  2018وعوض تقليص الفاتورة، ارتفعت واردات الجزائر من الحبوب لسنة 

باملائة، مما يتناقض وتوقعات املسؤول  15، ما مثل زيادة بمعدل 2017مليار دوالر خلل نفس الفترة لسنة  2,27مقابل 

كان سيسمح بتقليص فاتورة الواردات مع رفع قيمة  2018األول على القطاع، الذي أكد أن اإلنتاج الوفير لسنة 

 .كيلوغرام للفرد الواحد 251االستهلك الوطني إلى 

 

مليون قنطار  31 مليون قنطار، منها 60,5ا للحبوب بما يعادلسجلت إنتاجا قياسي 2018وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 

ألف قنطار من الحمص  79مليون قنطار من الشعير و 9,6 مليون قنطار من القمح اللين، باإلضافة لى 7,9قمح صلب و

 .ألف قنطار من العدس 94و

 

دالء ، بأنه ال يمكن اإل ”الخبر“تصريح  على صعيد آخر، أكد األمين العام التحاد الفلحين الجزائريين، محمد عليوي، في

عات تخص مستويات اإلنتاج قبل حلول شهر مارس خاصة بالنسبة للقمح، مؤكدا أن نجاح املوسم املقبل وتحقيق 
 
بتوق

 .إنتاج وافر من القمح بنوعية يتوقف على نسبة هطول األمطار شهري فيفري ومارس

 

لحين الجزائريين، السلطات العمومية إلى تكثيف املساحات املخصصة في اإلطار ذاته، دعا األمين العام التحاد الف

مليين هكتار حاليا، زيادة  4مليين هكتار عوض  6لزراعة القمح والحبوب وتوسيع الرقعة املزروعة من الحبوب إلى 

 .على التوجه إلى الرفع من مساحة األراض ي املسقية للتحكم في حجم اإلنتاج السنوي من الحبوب

 

 

 نها أدوية األمراض العقلية وضغط الدم والسرطانم

 )الشروق أونالين( 2019ال حّل ألزمة الدواء قبل الثالثي الثاني من 
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قال نائب الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة الخواص شابونية مراد أن مشكل ندرة األدوية لن يحل قبل الثلثي الثاني 

لن تقض ي على املشكل والذي زاد حدة بسبب اشتمال القائمة على  من السنة الجارية، وأن رخص االستيراد وحدها

 .أدوية تخص األمراض املزمنة وجد حساسة بالنسبة للمرض ى

دواء يخص عددا من  150، األحد، أن قائمة األدوية املفقودة الزالت تضم ” الشروق”وأكد شابونية مراد في تصريح لـ

ملغ، 100 ”نوفيرون“، وعلى رأسها أدوية خاصة باألمراض العقلية منها دواء األمراض املزمنة وبعض الفيتامينات املعالجة

ملغ، وكذا  80” ميكار ديس“قطرات، مع الدواء الخاص بضغط الدم ” نوفيرون“والذي قال عنه أنه مفقود كليا، وكذا 

 .اميناتملغ، وبعض املضادات الحيوية والفيت 20و 10” نولفاداكس“بعض األدوية الخاصة بالسرطان مثل 

وأوضح ممثل نقابة الصيادلة أن مشكل ندرة األدوية ال يمكن أن يحل قبل الثلثي الثاني من السنة الجارية، خاصة 

أن برنامج االستيراد الخاص بمخابر الدواء ال يمكن أن يدخل حيز التنفيذ خلل جانفي الجاري، ويتطلب وقتا لتتمكن 

اإلنتاج املحلي للدواء وحده ال يمكنه تلبية الطلب رغم التطور امللحوظ الذي سوق الدواء من االستقرار، الفتا إلى أن 

تعرفه سوق الدواء الجزائرية، مضيفا أن اإلشكال يبقى في استيراد املواد األولية لتعويض الدواء األجنبي املفقود بآخر 

 .جزائري 

نصبتها وزارة الصحة وإصلح املستشفيات  وأفاد شابونية أن نقابة الصيادلة تنتظر عقد اجتماع خلية اليقظة التي

لحل مشكل ندرة األدوية قريبا، بعد آخر اجتماعات مع الوزارة الوصية والتي كانت خلل شهري أكتوبر ونوفمبر من 

قت  -يضيف–السنة املاضية، حيث سيتم النظر  في قائمة األدوية املفقودة وكذا بحث سبل الحد من هذه األزمة التي أر 

 .ض ى وباتت كابوسا يطارد أصحاب األمراض املزمنة منذ أكثر من سنةحياة املر 

 

ع وصول سعر البترول إلى 
ّ
 دوالرا 70توق

 )الشروق أونالين( !قيتوني: ال تخافوا.. مخزوننا الطاقوي يكفينا عشرات السنين

ألف مليار متر مكعب  30طمأن وزير الطاقة واملناجم مصطفى قيتوني الجزائريين بامتلك بلدهم ملخزون هام يفوق 

آالف مليار برميل من البترول، بما يكفي حسبه للعيش بأمان لعشرات السنين، مستشرفا عودة  6من الغاز بنوعيه و

دوالرا للبرميل خلل هذه السنة مع جدية التوجه نحو الطاقات املتجددة  70ارتفاع أسعار البترول ووصولها حدود 

 .لكهرباء التي قال بأن الجزائر ستصدر منها قريبا نحو دول الجوار كتونس واملغربكالطاقة الشمسية في مجال توفير ا

قيتوني كشف عن توجه الجزائر نحو تعميم استعمال الغاز املميع بالنسبة للحظيرة الوطنية للمركبات، مبرزا بأن الرقم 

، 2021لبلد إلى بلوغ مليون مركبة نهاية ألف سيارة تسير بهذا النظام في الوقت الذي تطمح فيه ا 400الحالي ال يتجاوز 

مشددا على مسؤولي شركة نفطال بضرورة فتح أبوابها أمام الشباب لتكوينهم في مجال تجهيز املركبات بهذا الغاز ومنحهم 

فرص خلق مؤسسات مصغرة مختصة حتى يساهموا في بلوغ الهدف املنشود باملوازاة مع تشجيع تصنيع التجهيزات 

 .، وهو ما يصب كله ضمن هدف واحد كما قال وهو تخفيض فاتورة االستيراد السيما الوقودالخاصة محليا

وحول ما يثار من مخاوف حول نفاد املخزون الوطني من الطاقة السيما البترول، بدد الرجل األول للقطاع في ندوته 

ش مخزوننا من الطاقة يكفي ألن نعي“الصحفية التي نشطها نهار أمس في زيارته لوالية البويرة، تلك املخاوف بقوله 

، مدعما رأيه بأرقام قال بأنها من الوكالة الدولية للطاقة حول مخزون الجزائر، حيث تملك ”لعشرات السنين في أمان

آالف مليار  6آالف مليار أخرى من الغاز الطبيعي، فضل عن  10ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري و 24ما قيمته 

بترول، وهو مخزون ال يمكن لشركة سوناطراك أن تعمل بمفردها بما يحتم االستعانة باملوارد املالية برميل من ال

 .والتكنولوجية األجنبية
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دوالرا،  62دوالرا للبرميل خلل السنة الحالية، بعد أن وصلت أمس إلى  70وتوقع قيتوني أن تبلغ أسعار البترول حدود 

الجيوسياسية في األمر، مهونا من تصريح وزير الطاقة السعودي األخير الذي لم  معترفا في نفس الوقت بتحكم الظروف

ير أهمية في انعقاد اجتماع استثنائي ملنظمة األوبك قبل أفريل املقبل، مضيفا بأن املنظمة قادرة على تجاوز الخلفات 

 .جددوالعمل على استقرار األسعار بعد تحقيق هدف توسيع صلحياتها وتدعيمها بأعضاء 

وحول ملف مشروع تصدير الكهرباء، أكد قيتوني بأن الجزائر متجهة نحو البورصة في هذا الشأن، حيث تملك شركة 

آالف ميغاواط فائض تمكن من تصديرها نحو دول الجوار  9ألف ميغاواط حالية باإلضافة إلى  19سونلغاز قدرة إنتاج 

تجهيز الشبكة وتأهيلها، مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو الطاقات على غرار املغرب وتونس وإسبانيا، مما ينبغي حسبه 

ألف ميغاواط من الطاقة  22املتجددة، كاشفا عن مشروع رئيس الجمهورية الذي يرتكز على الوصول إلى إنتاج 

ميغاواط أخرى بالتقاسم بين  100ميغاواط فقط شغالة، مع قرب الشروع في إنتاج  400الشمسية، حيث تنتج حاليا 

 .ركة سونالغاز والوكالة الوطنية من جهة واملستثمرين األجانب من جهة أخرى ش

 

 أكدت وجود تفاوت في االستجابة في بعض القطاعات

 )الشروق أونالين(فرعون: عقبات تواجه الرقمنة في الجزائر 

ية ون، األحد، عملوصفت وزيرة البريد واالتصاالت السلكية واللسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرع

 .رقمنة املعطيات بالصعبة نظرا ملا تواجهها من عقبات

ر عملية رقمنة معطيات أكث“ولدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف التحرير للقناة اإلذاعية الثالثة، قالت الوزيرة إن 

ي وعليه فيجب فمن أربعين مليون نسمة صعبة، خصوصا وأن هناك تفاوتا في االستجابة من طرف بعض القطاعات، 

مرحلة أولى رقمنة ما على الورق ثم مطابقة التطبيقات مع أنظمة املعلومات السائدة ليتم فيما بعد العمل على تطوير 

 .”..أنظمة جديدة تلءم احتياجاتنا

وفي ردها عن سؤال حول األولويات لتطبيق هذه اإلستراتيجية، أوضحت الوزيرة أن تنصيب لجنة على مستوى الوزارة 

األولى هو ترجمة حقيقية عن اإلرادة السياسية للتجاه نحو رقمنة جميع القطاعات، مشيرة إلى أنه رغم الوضع 

ضخمة لتطوير األنظمة املعلوماتية وتكوين   االقتصادي الذي تعيشه الجزائر اليوم إال أنه ما تزال تخصص ميزانية

 .املوارد البشرية

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات

 

 تعاون وشراكة
 )واج(  وزيرة العالقات الخارجية والتعاون لجنوب إفريقيا تشرع في زيارة إلى الجزائر

تقوم وزيرة العلقات الخارجية و التعاون الدولي لجمهورية جنوب إفريقيا، لينديوي سيسولو، ابتداء من اليوم األحد 

حسبما أفاد به بيان   عبد القادر مساهل،تدوم يومين إلى الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية،   بزيارة رسمية

 لوزارة الشؤون الخارجية.
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وأوضح ذات املصدر أن "هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علقات األخوة والصداقة والتعاون القائمة بين البلدين 

ى جعلها في مستو  العلقات الثنائية وبحث آفاق جديدة للشراكة من أجل  ستسمح للوزيرين بالقيام بتقييم حالة

 العلقات السياسية املتميزة التي تربط الجزائر وجنوب إفريقيا".

"سيتحادث الوزيران كذلك حول العديد من   وأضاف ذات املصدر أنه في إطار التعاون والتشاور الدائم بين البلدين

اد االتح  لى غرار االجتماع الوزاري االهتمام املشرك، ال سيما عشية مواعيد مهمة، ع  املسائل اإلقليمية والدولية ذات

 10للتحاد االفريقي التي ستنعقد في  32ال  يناير ببروكسل وكذا القمة 22و 21االتحاد األوروبي املقرر في -اإلفريقي

 بأديس أبيبا". 2019فبراير  11و

 

 )واج(االمارات: التوقيع على اتفاقية للتعاون البيئي  -الجزائر

العربية املتحدة على اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال البيئة و الطاقات املتجددة   زائر و اإلماراتمن املرتقب أن توقع الج

يناير الجاري بالعاصمة أبو ظبي حسبما  14و  13املنتظر يومي   و ذلك على هامش فعاليات أسبوع التنمية املستدامة

 افاد به يوم السبت بيان للوزارة.

غير و وزير الت  التفاقية وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطيو سيتم التوقيع على هذه ا

 ثاني بن احمد الزيودي .  املناخي و البيئة باإلمارات العربية املتحدة

وتتضمن هذه االتفاقية التي ستوقع بين الطرفين على عدة نقاط من بينها تبادل الخبرات في مجال حماية البيئة و 

تلوث الحشري و الصناعي مكافحة ظاهرة التصحر كما تتضمن االتفاقية تطوير و تعزيز التعاون في بناء القدرات ال

 املؤسساتية و البشرية و تبادل الخبرات في مجال الطاقات املتجددة خارج الشبكة و حماية البيئة البحرية من التلوث.

 . 2019ا حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للستدامة دورة وستشارك الوزيرة خلل هذه التظاهرة التي ستشهد أيض

نحو   اسبوع ابوظبي للتنمية املستدامة الذي سينظم تحت شعار "تسريع وتيرة التنمية املستدامة" مشاركة  وسيعرف

دولة حيث سيتم التركيز على استكشاف كيفية استجابة القطاعات لعملية التحول الرقمي  175الف مشارك من  38

فرصا جديدة ملواجهة التحديات في مجال االستدامة و تماشيا مع   التي يشهدها االقتصاد العالمي و التي توفر بدورها

 التحوالت الكبيرة التي تطرأ على املشهد العالمي.

هذه  كما سيسعى املشاركون في  و ترتكز املحاور الرئيسية ألسبوع ابو ظبي للستدامة على مفهوم الطاقات املتجددة 

 الى فتح الحوار و التعاون الدولي من اجل مستقبل اكثر استدامة لألجيال.  التظاهرة

 

 

 

 

 

 تجارة 
 منها عصائر ومشروبات وشيبس وبسكويت محش ي

 )الشروق أونالين( !تّجار يحضرون إلدخال مواد غذائية مسرطنة للجزائريين
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 فال والنساءالسلع تتلف خليا املناعة والذاكرة وتحدث تشنجات عند األط

مضرة للغاية بالصحة الجسدية، وطالبت ” مواد مسرطنة“حذرت مديرية الصحة بوالية داخلية، من مواد غذائية تحوي 

بالقيام بحملت “من مديري املؤسسات العمومية االستشفائية ومديري املؤسسات العمومية للصحة الجوارية 

 .”اللزمة تحسيسية في هذا الشأن، واتخاذ اإلجراءات الوقائية

احتواء مواد غذائية على مواد “جانفي الجاري، تحت عنوان  10وتذكر املراسلة التي بعثت بها مديرية الصحة، بتاريخ 

نسخة منها، أنه بناء على معلومات متحصل عليها، مفادها أن أحد األطباء التونسيين، ” الشروق“، تحوز ”مسرطنة

ى منظمة الصحة العاملية، حذر من خطورة احتواء مواد غذائية اختصاص مخ وأعصاب وعمود فقري، مستشار لد

 .على مواد مسرطنة، تقوم بإتلف خليا املناعة عند اإلنسان وتتلف الذاكرة، مع إحداث تشنجات عند األطفال والنساء

نها يا، من بيوبحسب املراسلة، فإن املواد الواجب التحذير منها، يعتزم بعض التجار إدخالها إلى بلدان شمال إفريق

، وعصير منعش F211 عصائر مانغو تحتوي على مادة“الجزائر وتونس، وحددت الوثيقة قائمة بتلك املنتجات، وهي 

، وشراب  E330 ، وعصير آخر يحتوي على املادة E102 E171 ، وعصير مسحوق يحتوي على املادةE330 يحتوي على املادة

ز أمريكي الصنع يحتوي على املا
 
، وبسكويت محش ي يحتوي E223 ، ومنتوج شيبس يحتوي على املادةE330دة برتقال مرك

 .“ E325 ، حليب سائل يحتوي على املادةE307 E339 E223على مواد 

وليست هذه املرة األولى التي يتم فيها إطلق تحذيرات من هذا النوع، فيما يخص األغذية التي يتناولها الجزائريون، 

ستهلكويربط الكثير من املختصين 
ُ
 .االرتفاع الكبير للمصابين بالسرطان بنوعية الغذاء امل

وقد أمرت بداية األسبوع، وزارة التجارة بالسحب الفوري ملياه معدنية غير غازية بسبب انعدام معايير السلمة فيها 

” اميل“ع نو وتأثيرها على صحة املستهلك، والتبليغ الفوري عن نتائج عملية السحب، كما تم سحب عصير مسحوق من 

 .”مسكرة“بسبب احتوائه مواد 

وقبل أشهر اتخذت وزارة التجارة إجراءات تحفظية ضد بعض أصناف حليب األطفال التي ينتجها املجمع الفرنس ي 

الكتاليس بسبب اشتباهها في احتوائها على بكتريا الساملونيلي، كما تم التحذير من استعمال أحد العطور الذي أكدت 

 .نه أنه مسمومالتحاليل بشأ

 

 

 

 
 )واج(   2018القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع في أسعار اإلنتاج خالل الثالثي الثالث 

باملائة،   0ر5شهدت أسعار اإلنتاج في القطاع الصناعي العمومي )خارج املحروقات( عند الخروج من املصنع ارتفاعا بـ 

 الوطني لإلحصائيات.  سبقه، حسبما علمته وأج لدى الديوان مقارنة بالثلثي الذي 2018الثالث من   خلل الثلثي

حسب بيانات  2017بالثلثي الثالث لعام   مقارنة  ،2018باملائة خلل الثلثي الثالث  3بـ   وارتفعت أسعار اإلنتاج

 الديوان.

ملناجم واملحاجر و و سجل هذا االرتفاع في األسعار عند الخروج من املصنع في عدة قطاعات صناعية منها صناعة ا

والفلين  والخشب  وامليكانيكية وااللكترونية والنسيج والجلود واألحذية  صناعة الحديد والصلب والصناعات املعدنية

 و الورق.
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 4املنجمية واملحاجر حيث قدرت بـ   وسجلت اكبر نسبة في أسعار اإلنتاج عند الخروج من املصنع في قطاع الصناعات

 . 2018لثي الثاني لعام باملئة مقارنة بالث

 معدن الفوسفات.  استخراج  في شعبة  باملائة 6ويرجع هذا االرتفاع اساسا الى زيادة اسعار االنتاج بنسبة 

 باملائة.   2ر9باملقابل ،عرفت شعبة استخراج املواد املعدنية انخفاضا في االسعار بنسبة 

 1ر5وااللكترونيك، فقد عرفت ارتفاعا ب   يكانيك والكهرباءوفيما يخص اسعار صناعات الحديد الصلب والتعدين وامل

 مقارنة بالثلثي الثاني من نفس السنة .2018   باملائة، خلل الثلثي الثالث لعام

من املصنع ، خاصة اسعار انتاج   في هذا القطاعي ارتفاعا في اسعار االنتاج عند الخروج  وعرفت مجمل النشاطات

+باملائة( واملنتجات 2،3باملائة( وأسعار فرع التعدين وتحويل الحديد و الصلب ) 2ر9كهربائية )+ املواد االستهلكية ال

 باملائة(.  2،1الوسيطة الحديدية وامليكانيكية والكهربائية )+

باملائة ناتجة اساسا عن ارتفاع اسعار   0ر7كما سجلت شعبة الجلود واالحذية زيادة طفيفة في اسعار االنتاج بنسبة 

 باملائة.  1ر7ملنتجات الوسيطة لشعبة الجلود بنسبة ا

باملائة نتيجة ارتفاع اسعار تصنيع السلع   0ر6وفيما يخص صناعات النسيجي فقد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 

 باملائة(. 1ر4االستهلكية للنسيج )

في  2ر2بفرع الفلين )+   مدفوعةفي املائة  0ر4و ارتفعت اسعار االنتاج في صناعات الخشب والفلين والورق بنسبة 

 في املائة(. 1ر4املائة( وتحويل الورق )+ 

مقارنة بالثلثي  2018باملائة خلل الثلثي الثالث لعام  0،9وتميز قطاع الطاقة )كهرباء ومحروقات( بنمو حجم انتاجه 

 الثاني من ذات العام .

نتاج في صناعات املواد الغذائية و مواد البناء خلل الثلثي من جهة أخرى، اشار الديوان الى انخفاض في االسعار عند اال 

 بالثلثي الثاني .  مقارنة  2018  الثالث لعام

باملائة،نتج أساسا عن انخفاض اسعار املنتجات  0ر5حيث سجلت اسعار اإلنتاج للصناعات الغذائية انخفاضا بنسبة 

 باملائة. 1ر7اسعار فرع الحبوب ب حين،ارتفعت  باملائة(، في 6ر2 -الغذائية الحيوانية )

باملائة نتيجة النخفاض اسعار مواد البناء واملنتجات  0ر3وعرفت بدورها اسعار االنتاج لفرع مواد البناء انخفاضا ب

 باملائة(. 0ر1 -)  باملائة( وصناعة الزجاج 2ر6 -الحمراء )

 باملائة، حسب بيانات الديوان.   0ر3 وفيما يخص اسعار االنتاج للصناعات الكيماوية فقد سجلت انخفاضا ب

 2017في املائة في عام  1ر9  معدل نمو سنوي بلغ  للتذكير، يسجل اإلنتاج الصناعي العمومي خارج قطاع املحروقات

 . 2016مقارنة بعام 

 

 

 

 
 )واج(الجزائر تتجه نحو بورصة الكهرباء لبيع فائضها 

من هذه الطاقة إلى املغرب و تونس وكذا بالنسبة ألوروبا، حسبما أكده  تتجه الجزائر نحو بورصة الكهرباء لبيع فائضها

 اليوم األحد من البويرة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني.
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وأوضح الوزير خلل ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة العمل التي قادته إلى البويرة أن "ملف تصدير الكهرباء قديم 

الحالة هو أن الجزائر ستتجه نحو البورصة لبيع فائض الكهرباء إلى تونس   ي هذهويعود لعدة سنوات. غير أن الجديد ف

 واملغرب "مؤكدا أن هناك "تبادالت في هذا املجال".

 للتفاصيل التي قدمها السيد قيطوني فإن الجزائر تتوفر على 
ً
ميغاوات في  9000ميغاوات وفائض قدره  19.000ووفقا

  الشتاء.

ويقه، يجب أن نكون مستعدين لهذا مع إعداد الشبكات ووضع إجراءات الحماية اللزمة "هذا الفائض سنقوم بتس

 لبيع هذه الطاقة بشرط وضعها في السوق".

وقال الوزير الذي أشرف على توزيع مدفئات تشتغل بالغاز للمدارس ببلدية أحنيف )شرق البويرة( أن "بورصة الكهرباء 

 بهذه البورصة فائض الكهرباء لدينا".متواجدة في إسبانيا و سنعمل على بيع 

وخلل لقائه مع الصحافة ي قال السيد قيطوني أنه من الضروري أن تنوع الجزائر اقتصادها والذهاب نحو الصادرات 

 النفط ملحا: "علينا أن نحرر أنفسنا من عائدات النفط.  خارج املحروقات من أجل تحرير نفسها من عائدات

 ر دينار خارج املحروقات وهذا أمر مهم للغاية".مليا 2لقد قمنا بتصدير 

وأوضح الوزير بشأن انخفاض أسعار النفط أن هذا التراجع "نشأ عن بعض املشاكل الجيوسياسية " متوقعا أن السعر 

 دوالر للبرميل. 65و  60في حدود  2019قد يرتفع خلل 

 على سؤال للصحافة يتعلق بتصريح وزير الطاقة السعودي حول 
ً
أسعار النفطي أجاب السيد قيطوني ان "منظمة  وردا

 )أوبك( أثبتت جدارتها وسنعمل على تعزيز صلحياتها".

 

 

 يقظة إعالمية
 

 


