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 االفتتاحية
 عرض الفرص التي تمنحها السوق الجزائرية

 )وقت الجزائر(ـةحــداد يلتقــي متعامليــن اقتصاديين بكاليفورنيــــا األمريكيـــ

قام وفد منتدى رؤساء املؤسسات، رفقة وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسفير الجزائر بواشنطن،  

بزيارة إلى والية كاليفورنيا، في زيارة ميدانية للقاء متعاملين اقتصاديين في مجال الفالحة، السيما تربية األبقار، زراعة 

 .حيوانات وإنتاج وتخزين الفواكه الجافةالزيتون، مزارع علف ال

عقب وصول وفد منتدى رؤساء املؤسسات برفقة وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسفير الجزائر 

بالواليات املتحدة األمريكية، إلى مدينة ساكرامنتو بوالية كاليفورنيا، تم برمجة لقاء مباشر بين الوفد الجزائر واملتعاملين 

مريكيين بكاليفورنيا، للتعريف أكرر بالتجربة األمريكية في امليدان الفالحي وإمكانيات نقلاا للجزائر في مجال االستثمار، األ 

الجزائر تمثل سوقا “، إن ”فايسبوك“علي حداد، عبر صفحته في ” األفسيو“سواء املباشر أو عبر الشراكة. وقال رئيس 

، داعيا إلى تطوير الشراكة بين البلدين. وبخصوص ديناميكية التطور ”الذكر ماما ومستقبلي أمام القطاعات السابقة

الجزائر مشيدة بمؤسسات قوية ومجتمع مدني فاعل وقطاع خاص مام يتطور في اقتصاد “في الجزائر، قال حداد إن 

الجزائر “الجديد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد، قد قدم أول أمس الكتاب  وكان          ”.يتسم بالتغير

بالعاصمة الفيدرالية واشنطن، وهذا بمناسبة الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد من رجال  ”أطلسية -والعالقات عبر

جانفي جاري. وقال علي حداد في كلمته  18األعمال الجزائريين إلى الواليات املتحدة األمريكية والتي تدوم إلى غاية 

، بالكونغرس األمريكي، أن هذا األخير يعتبر ثمرة عمل ”أطلسية -لجزائر والعالقات عبرا ” بمناسبة حفل إطالق كتاب

 Transatlantic Leadership :ألول تعاون بين الجزائريين واألمريكيين بين منتدى رؤساء املؤسسات واملؤسسة البحثية

Network الجزائر “هذا الكتاب الاام  لجامعة جون هوبكنس، حيث يهدف منتدى رؤساء املؤسسات من خالل إعداد

، أن يقدم مساهمته في ترقية صورة الجزائر وجاذبية السوق الجزائرية لالستثمار لدى مجتمع ”أطلسية-والعالقات عبر

 .العمال، وسائل اإلعالم، وكاالت التعاون، عالم الجامعة والرأي العام األمريكي

 

 

 
 )واج(الفالحي بوعزغي يعرض بواشنطن انجازات الجزائر في القطاع 

وى نقاش على مست-عبد القادر بوعزغي يوم األربعاء في ندوة البحري  الصيدشارك وزير الفالحة و التنمية الريفية و 

األمريكي بواشنطن أين عرض االنجازات التي حققتها الجزائر بفضل برامج التنمية الفالحية املطبقة منذ   الكونغرس

 وفق بيان للوزارة . 2000سنة 

يناير مختلف  18الى  13للواليات املتحدة من   ل كلمته بهذه املناسبة عرض السيد بوعزغي الذي يقوم بزيارة عملو خال

الفالحية   بها رئيس الجماورية عبد العزيز بوتفليقة في اطار املخطط الوطني للتنمية  برامج التنمية الفالحية التي بادر

 املصالحة الوطنية" يضيف البيان.  م و األمن بفضل سياسة"في الوقت الذي استرجعت فيه الجزائر السل

 الغذائي للبالد من خالل تنمية جميع  و قد سمحت هذه االستراتيجية بتسجيل نتائج ملموسة تساهم في تعزيز األمن

 الفروع االستراتيجية وفق نفس املصدر.
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ا بتغطية ما يقارب اجمالي الحاجيات فيما يخص و تطرق الوزير ل"النتائج املرضية املسجلة و التي تسمح اليوم لبالدن

 االنتاج الوطني كما تعكس جدوى االستراتيجية املعتمدة".  الخضر و الفواكه و منتجات اللحوم من خالل

و أضاف الوزير بأن التقدم املحرز "يشجعنا على مواصلة الجاود و تعزيزها من خالل تنويع االنتاج الفالحي قصد 

الصادرات خارج املحروقات" و ذلك باالعتماد على "حشد أكبر لرؤوس   يص الواردات و تفعيلتحسين العرض و تقل

 للمبادرة الخاصة" .  األموال و

 لألطلس ي".  و على هامش اللقاء حضر اللقاء عملية اطالق كتاب "الجزائر و العالقات العابرة

 اج الحليب و الحبوب و العلف و الفواكه و تربية املواش يو سيقوم الوزير و الوفد املرافق له بزيارة مستثمرات كبرى النت

 و وحدات تحويل و تعبئة بكاليفورنيا.

و يهدف تواجد عدد كبير من املتعاملين االقتصاديين الجزائريين بالواليات املتحدة حسب نفس املصدر لعقد شراكات 

لثنائية و الشراكة االقتصادية بين البلدين تجسيدها في تعزيز العالقات ا  مع نظرائهم األمريكيين و التي سيساهم

 القطاع الفالحي.  في

 

 

 

 

 
 )واج(   الجزائر تمتلك تجربة رائدة في إفريقيا في مجال تقريب الخدمات الصحية للمواطنين

 ر ذكر ممثل منظمة الصحة العاملية، فرونسوا بال نقيسان، مساء اليوم األربعاء ببرج بونعامة )تيسمسيلت( بأن "الجزائ

 تجربة رائدة في إفريقيا في مجال تقريب الخدمات الصحية للمواطنين".  تمتلك

وأوضح السيد نقيسان في تصريح لوأج على هامش زيارة وفد من هذه املنظمة إلى املؤسسة العمومية االستشفائية لبرج 

ذلك من خالل إبرام اتفاقيات التغطية الصحية عبر مناطقاا الداخلية و   بونعامة، بأن "الجزائر قد نجحت في توفير

ي تمتلك تجربة رائدة ف  بين مستشفيات مناطق الشمال و الاضاب العليا و الجنوب"ي مشيرا إلى أن "الجزائر  توأمة ما

 إفريقيا في مجال تقريب الخدمات الصحية ملواطنيها".

 في مجال التوأمة ما بين املستشفياتأن "منظمة الصحة العاملية ستقوم بنقل التجربة الجزائرية   وأبرز ذات املسؤول

هذه التجربة ب "الناجحة بالنظر لتمكنها من ضمان توفير خدمات صحية   إلى باقي الدول األعضاء في املنظمة"ي واصفا

 لفائدة املرض ى".  ذات نوعية

مستوى  شرية علىوأشار السيد نقيسان إلى أن منظمته تسجل باهتمام نجاح التجربة الجزائرية في تسيير املوارد الب

 الرائدة في هذا املجال".  املؤسسات الصحية، معتبرا الجزائر من "الدول 

ومن جاة أخرى، أبرز ذات املتحدث بأن هذه الزيارة التي قادت وفد املنظمة إلى املؤسسة العمومية االستشفائية لبرج 

اإلستشفائية   ملجسدة مع املؤسسةبونعامة، سمحت بالوقوف عن قرب على مدى نجاعة و فعالية عملية التوأمة ا

 الجامعية " البشير منتوري" للقبة )الجزائر العاصمة(.

وكشف السيد نقيسان بأن "وفد منظمة الصحة العاملية بالجزائر سيواصل طيلة هذه السنة زياراته ملختلف املؤسسات 

طالع عن كثب على عمليات التوأمة ما العليا و جنوب الجزائر لل   العمومية االستشفائية املتواجدة بواليات الاضاب

 بين املستشفيات املبرمجة من قبل وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات".
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وللشارة، قام وفد منظمة الصحة العاملية الذي يضم أربع ممثلين عن قارتي إفريقيا وأوروبا بزيارة إلى املؤسسة العمومية 

الفريق الطبي و شبه الطبي العام باملؤسسة االستشفائية الجامعية "البشير  التقى  االستشفائية لبرج بونعامة أين

عمليات جراحية في إختصاصات   منتوري" للقبة )الجزائر العاصمة( الذي شرع منذ بداية األسبوع الجاري في إجراء

 مختلفة منها جراحة األذن و األنف و الحنجرة و طب النساء و التوليد و الجراحة العامة.

 ا اطلع على التسيير عن طريق اإلعالم اآللي للموارد البشرية باملؤسسة االستشفائية املذكورة.كم

 وكان هذا الوفد مرفوقا بمديري مصالح الصحة و املوارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات.

 

 ل الفوسفاتوزارة التكوين املنهي ستتكفل بتكوين املورد البشري للمشروع الضخم لتحوي

 )واج(   بتبسة

أكد وزير التكوين والتعليم املانيين، محمد مباركي اليوم األربعاء بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية تسعى حاليا 

 تكوين املورد البشري و اليد العاملة املؤهلة لتلبية حاجيات املشروع املندمج الضخم لتحويل الفوسفات بتبسة.  الى

باركي على أمواج اإلذاعة الوطنية أن "أحد املحاور املامة الستراتيجيتنا في التكوين املنهي في الجزائر و أوضح السيد م

االختصاصات التي تستجيب لحاجيات القطاع االقتصادي بصفة عامة، ففي هذا   يرتكز على تكييف التكوين مع

الطاقة و كذا مؤسسات   اعة واملناجم و وزارةيرتقب غدا الخميس تنظيم يوم دراس ي بالتعاون مع وزارة الصن  االطار

 وضروري للمشروع املدمج لتحويل الفوسفات بتبسة".  اقتصادية جزائرية أخرى من أجل إعداد مورد بشري مؤهل

وأشار الوزير أن أحد أهداف هذا اليوم الدراس ي "هو إطالق مسار تكييف التكوين املنهي هذا مع حاجيات هذا املشروع 

منصب شغل مباشر"، موضحا أنه "سيتطلب فيما بعد  14.000والي   يقتض ي بورشات االنجاز استحداثالضخم الذي 

 منصب شغل مباشر". 3.000استحداث ما ال يقل عن   استغالل املشروع

وأضاف "لدينا اآلن شعبة املناجم واملحاجر التي تضم عشرات التخصصات املتضمنة في املدونة الوطنية للتخصصات"، 

 بيداغوجية وكتب ومعدات ضرورية للتكوين في شعبة املناجم واملحاجر".  إلى أن "دائرته تمتلك كذلك برامجمشيرا 

، خالل تنقل للوزير األول 2018لتحويل الفوسفات، قد تم إطالقه شار نوفمبر   ويذكر أن املشروع الضخم املندمج

هذا املشروع بين املجمعين الجزائريين سوناطراك  أحمد أويحيى حيث ترأس مراسم التوقيع على اتفاق شراكة لتجسيد

 منال واملجمعات الصينية املسيرة من طرف شركة سيتيك.-و أسميدال

مليار دوالر و الذي ينتظر أن يدخل مرحلة االستغالل  6وسيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار يقدر ب

 آالف منصب شغل مباشر. 3باستحداث  2022في سنة 

فبراير املقبل، أكد السيد مباركي أن دائرته الوزارية  24ى تطرقه للدورة الثانية لدخول التكوين املنهي املرتقبة في ولد

بيداغوجيا للمتربصين الجدد"، موضحا أنه "يتم سنويا تكوين ما بين   مقعدا 280.000ستوفر حوالي 

   حامل شاادة ومؤهل في مجال االقتصاد".  240.000و  230.000

وتابع الوزير يقول "كما نستبق تحديد التخصصات الواجب ترقيتها تبعا للمان التي تتطور في الجزائر، على غرار صناعة 

 السيارات والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة".

وات نكما أكد الوزير أن الشباب الجزائري يبدي "اهتماما متزايدا" بالتكوين املنهي حيث ان "هناك تسرب أقل مقارنة بالس

 تكوينهم".  متربصا عن 15مسجل ال يتخلى سوى  100املاضية، موضحا أنه "من بين 

  

 

 أهمها محور دبي واسطنبول وفرنسا
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 )واج( !في قائمة املواد املمنوعة من االستيراد” الكابة“هكذا يستثمر تجار 

 آالف دينار ربح العطور املاّربة وسعر الاواتف النقالة بنصف ثمنه 4

مادة ممنوعة من االستيراد منذ أزيد من سنة، لم يكن عائقا في  800ار الحكومة بفرض قائمة تضم أزيد من بدو أن قر 

وفق طرق جديدة، تتيح للكثير منهم تمرير  ”االستيراد األسود“وجه العديد من املستوردين الذين اختاروا التحول إلى 

وال مجابهة عوائق بيروقراطية، بل وبأقل التكاليف وأكبر  سلع ممنوعة من االستيراد من الخارج، دون تسديد أية رسوم

 .األرباح، وهذا بإمكانيات ال تتجاوز تذكرة سفر نحو دبي وبضعة حقائب خاوية

مواد التجميل والحلويات املستوردة ” ماركات“بحثا عن منافذ جديدة لتمرير أفخر العطور وأحدث الاواتف النقالة وأرقى 

من إيجاد سبل أقل ” بزناسة“قائمة املواد املحظورة من االستيراد، تمكن  2018خالل سنة من الخارج، والتي دخلت 

، باقتناء تذكرة الطائرة للسفر نحو ”حقيبة“تكلفة وجادا الستيراد هذه السلع وبإمكانيات جد متواضعة ال تزيد عن 

 .عطور ” ماركات“ألف دينار وجلب  60دبي بسعر 

خالف سعر التذكرة، عبر تحقيق هامش ربح معتبر، خاصة وأن سفريات هؤالء باتت ويصر تجار في كل رحلة على است

 .تنظم بشكل منّسق وفي إطار جماعات، للتمكن من جلب كل ما قّل وزنه وزاد هامش ربحه في السوق الجزائرية

ارات يكون عادة ضمن في رحلة الجزائر ـ دبي أن تنقلام إلى اإلم” الشروق“، أحد التجار، الذين التقتهم ”س.م“ويؤكد 

أشخاص منهم أصدقاء وأقارب، وفي الكثير من األحيان رفقة الزوجة، وقد يتردد هؤالء على املنطقة ملرتين  6فوج يضم 

في األسبوع حسب طبيعة الوضع وسعر التذكرة، ليأتوا محملين من هناك بالعطور التي يتراوح هامش ربحاا بين  3أو 

قارورات كأقص ى حد في  8وعية العطر، مع العلم أن القانون يتيح لاؤالء نقل دينار حسب طبيعة ون 4000و 300

األمتعة، في حين يلجأون إلى إخفاء بقية القارورات عن أعين الجمارك، ويدسونها في حقائب متعددة، وأحيانا يستنجدون 

 .ببعض املسافرين إلعانتهم على تمريرها في املطار

ل رفقة صديقه وزوجتيهما، أن رحلة الجزائر دبي ظاهرها سياحة وباطنها تجارة وأرباح، ويؤكد تاجر آخر، تعّود على التنق

أصناف من العطور وبعض  3مرات أو أكرر في الشار نحو اإلمارات، لجلب السلع، ويتعلق األمر بـ 5حيث يحج هؤالء 

طور ئر، كما يقصدون فرنسا القتناء عاملالبس النسائية والتجايزات الكارومنزلية ومواد تجميل، إلعادة بيعاا في الجزا

 .فاخرة، يحولونها نحو دبي، بهامش ربح معتبر، وبذلك يتحكم هؤالء في شبكة الطراباندو مع عدد من الدول 

، وهو تاجر في الثالثينات من العمر أن وجاته املفضلة لجلب السلع هي دبي واسطنبول، عبر ”ع.س“باملقابل، لم يخف 

الجزائرية والخطوط اإلماراتية وكذا التركية التي تقترح امتيازات بالجملة للمتجاين نحو  الحجز مع شركات الجوية

 .اسطنبول، األمر الذي يجعل اليوم الرحالت نحو هذه البلدان تعج باملسافرين الجزائريين

 وتفتيش الشكوالطه والعطور ”.. الكابة“الجمارك: اجراءات مشددة القتناص 

عالقات العامة على مستوى املديرية العامة للجمارك جمال بريكة، وجود محاوالت متكررة لم ينف مدير اإلعالم وال

لتهريب عدد من املنتجات عبر الرحالت الجوية بمطار هواري بومدين الدولي، ويتعلق األمر بالدرجة األولى باملواد املدرجة 

 .”املمنوعات من االستيراد“في قائمة 

ات مشددة خالل األيام األخيرة، القتناص هؤالء املاربين، وسلطت الرقابة بشكل واتخذت مديرية الجمارك، إجراء

، ويتعلق ”الشنطة“أو ” الطراباندو“مكثف على رحالت الدول التي تشاد أعلى نسبة لتهريب السلع واالستيراد تحت غطاء 

 .األمر بالدرجة األولى بأولئك املترددين على دبي واسطنبول وباريس وتونس

هي العطور والاواتف النقالة والحلويات ” البزناسية”و” الكابة“يكة أن أهم السلع التي يتهافت عليها تجار وقال بر 

الشروع في التدقيق بشكل كبير في العلب والسلع التي يجلبها هؤالء معام من  2019والشوكوالطة، إذ تم بداية من 
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اد خارج القانون، بإصدار تعليمات للبحث في حقائب الخارج، وفي كل مرة تحوم شكوك حول شبهة التهريب واالستير 

 .وأمتعة الطرف املشكوك فيه

 

 ومؤشرات ملواصلة التخفيض 2018نسبة التراجع خالل  ..% 28.23

ص 
ّ
 )واج( !ألف تأشيرة 116الجزائريين بـ” كوطة“فرنسا تقل

 تثبيت حصص تونس واملغرب.. والجزائر وتركيا في قائمة واحدة

 أشار 10ألف موعد "فيزا" خالل  270ل" منح في.أف.أس غلوبا"

 القنصليات الفرنسية تطبق "نصائح" برملانها وأجازة أمنها

السينا والجمعية )عبارة عن نقاش داخل غرفتي البرملان الفرنسية ” الفيزا“بعد أن كان ملف تقليص كوطة الجزائريين من 

زارة الداخلية الفرنسية التي كشفت عن تراجع كبير جدا في الوطنية(، تحول هذا امللف إلى واقع، والدليل هو أرقام و 

ألف  116، بتراجع قدر بـ2018ألف تأشيرة في  297، إلى 2017ألف سنة  413الفيزا املمنوحة للجزائريين التي هوت من 

 .باملائة 28.23تأشيرة، ما يمثل انخفاضا بـ 872و

على نسخة منه، ” الشروق“جانفي الجاري اطلعت  15ية نشر في ويشير تقرير ملديرية األجانب بوزارة الداخلية الفرنس

إلى أن الجزائر قد تقاقرت في ترتيب الجنسيات األكرر حصوال على الفيزا الفرنسية، لتتراجع من الصف الثاني عام 

 .تأشيرة 104ألف و 279تأشيرة، إلى الصف الرابع بـ 39ألف و 849تأشيرة، خلف الصين بـ 976ألف و 413بـ 2017

واملالحظ في اإلحصائيات الرسمية لوزارة ساحة بوفو، أن الدول التي يحصل رعاياها على عدد معتبر من التأشيرات، 

 .لم تتقلص حصتهم بل بالعكس فقد زادت بنسب متفاوتة، بما فيها دول الجوار على غرار تونس واملغرب

ا، التأشيرات التي حصل عليها رعايا الدولتين من فرنس وكانت الجزائر هي االستثناء الوحيد إضافة لتركيا، التي تراجعت

 .األكرر حصوال على الفيزا الفرنسية 15من مجمل قائمة الدول الـ

وبلغة األرقام، تراجع عدد التأشيرات املمنوحة للجزائريين من طرف القنصليات الفرنسية الثالث )عنابة، العاصمة 

 .باملائة 28.23ا يمثل نسبة تراجع بـتأشيرة، وهو م 872ألف و 116ووهران(، بواقع 

ألف تأشيرة، وحلت خلفاا  27ألف تأشيرة، بارتفاع قارب  875وتصّدرت القائمة وفق التقرير ذاته الصين بنحو 

 .تأشيرة 908ألف و 109تأشيرة، بارتفاع قدره  451ألف و 372التأشيرات املمنوحة للرعايا الروس بنحو 

 670ألف و 323فيزا، مقارنة بـ 16ألف و 334على  2018الثالث، حيث تحصلوا عام  وجاء الرعايا املغاربة في الصف

 .فيزا 346آالف و 10، بزادة قدرها 2017تأشيرة عام 

 11ألف و 154، إلى 2017عام  663ألف و 136وكذلك الشأن بالنسبة للتأشيرات املمنوحة للتونسيين فقد انتقلت من 

 .ةتأشير  348ألفا و 17تأشيرة، بزيادة 

لرعايا كل من الاند والسعودية ومصر ولبنان واندونيسيا وفيتنام وتايالند  2018كما عرفت التأشيرات املمنوحة في 

ألف تأشيرة،  125، أما تركيا فقد تراجعت حصتها رفقة الجزائر، إلى 2017والفلبين والكويت، ارتفاعا مقارنة بعددها في 

 .2017ألف في  134مقابل 

 باملائة 17حة املغروسة بـارتفاع في املسا

 )الشروق أونالين(مليون قنطار من الطماطم الصناعية  15إنتاج 

قنطار، أي ما نسبته  15.404.525، ارتفاعا يقدر بـ 2018-2017سجل إنتاج الطماطم الصناعية، خالل املوسم الفالحي 

باملائة، فيما تشير توقعات غرس  17يمثل هكتار وهو ما  70223باملائة، كما سجل ارتفاع في املساحة املغروسة بـ 27

 .باملائة مقارنة باملوسم املاض ي 16هكتار، بمعدل نمو يقدر بـ  27.557إلى بلوغ  2019-2018الطماطم الصناعية للموسم 
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نسخة منه، فقد عقد األربعاء لقاء وطني، خصص لتقييم شعبة الطماطم  ”الشروق“وحسب بيان لوزارة الفالحة، تلقت 

ة، ترأسه األمين العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري بحضور مديري املصالح الفالحية الصناعي

للواليات املعنية واملدير العام للديوان الوطني للخضر واللحوم ومانيي الشعبة وما بين املان وممثلي بنك الفالحة والتنمية 

ا اإلطارات التقنية املركزية واملعاهد واملراكز املتخصصة، فإن هذا الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفالحي وكذ

هكتارا، تمنراست  20املوسم يتميز بإدراج زراعة الطماطم الصناعية على مستوى ثالث واليات جديدة، وهي قسنطينة 

يقدر  هكتارا، كما سجل تحسن ملحوظ في الكميات املجمعة واملحولة 59هكتارا في عين صالح، والنعامة  14

 .باملائة 7قنطار، أي بنسبة نمو بـ 7.884.482بـ

 "ألب -بمناسبة يوم الجزائر بمنطقة "أوفارني رون 

 )الشروق أونالين(شركة جزائرية منتظرة بفرنسا نهاية جانفي  250

   

الفرنسية  ”ألب-أوفارني رون“بمنطقة ” يوم الجزائر“شركة جزائرية عمومية وخاصة في  250من املنتظر أن تشارك نحو 

جانفي املقبل، تمثل عدة قطاعات أهماا الفالحة بفروعاا والصناعات الغذائية والطاقات املتجددة، في حدث  31في 

من املنتظر أن يحضره الوزير األول الفرنس ي، ووزراء الفالحة والتنمية الريفية، والصناعة واملناجم، والبيئة والطاقات 

 .املتجددة عن الطرف الجزائري 

الوزير الفرنس ي األسبق آالن مارليكس ونائب رئيس املنطقة وأحد أبرز الشخصيات املنظمة لاذا الحدث، الثالثاء،  وذكر 

في ندوة صحفية نظمتها سفارة فرنسا بالجزائر، أن منطقة أوفارني رون ألب تضم جالية جزائرية هي الثالثة من حيث 

 .لباريسيةالعدد بعد منطقة بروفونس ألب كوت دازير والناحية ا

شركة جزائرية في قطاعات عدة على غرار  250إلى  200وأوضح آالن مارليكس أن الحدث سيعرف مشاركة ما بين 

الفالحة كتربية األبقار الحلوب واللحوم الحمراء البقرية، إضافة للزراعة البيولوجية والصناعات الغذائية، والطاقات 

 .ةشركة فرنسي 400املتجددة، بينما ستشارك نحو 

جانفي الجاري، حسب مارليكس، لقاءات وموائد مستديرة  31أيام اعتبارا من  3وسيتخلل يوم الجزائر الذي يمتد على 

بين الطرفين، بحضور صانعي القرار االقتصادي في البلدين سفير الجزائر بباريس وسفير باريس بالجزائر والقناصلة 

 .يرهاالعامين للجزائر بفرنسا وغرف الفالحة ومعاهد وغ

 

معاهد عاملية لاا الخبرة  3وخالل الحدث ستكون هناك زيارة ملعاد صافوا للطاقات املتجددة الذي يعتبر واحدا من بين 

 .في هذا املجال

 .كما سيتم التطرق مللف صناعة وتركيب الشاحنات للعالمة رونو، التي أطلقت مشروعا بالجزائر وهو قيد اإلنجاز

 
 

 

 امية.. وجهاز "كرونوتاكيغراف" إجباري بداية جوانشهادة "االحترافية" إلز 

 )الشروق أونالين( !عقوبات صارمة في انتظار سائقي الشاحنات والحافالت

 نصف مليون جزائري ماتوا بسبب إرهاب الشاحنات والحافالت

يلة أو الثقتشرع مصالح الدرك والشرطة، إبتداء من شار أوت املقبل في فرض عقوبات صارمة على سائقي املركبات 

الشاحنات وحتى الحافالت الخاصة بنقل املسافرين سواء بالنسبة للسائقين الخواص أو السائقين العاملين بالشركات 
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، حيث سيجبر هؤالء على استظاارها رفقة رخصة السياقة ووثائق ”شاادة االحترافية“الوطنية، الذين ال يحوزون على 

 .املركبة

، عن شروع مديريات النقل على مستوى ”الشروق”الفيدرالية الوطنية للسائقين لـ كشف عبد الرحمان بوشريط، رئيس

والية عن طريق مدارس تعليم السياقة في تكوين سائقي الشاحنات والحافالت، وذلك تطبيقا للقرار الصادر بالجريدة  48

لثقيل من خالل إخضاعام واملتعلق بضرورة تكوين ورسكلة سائقي املركبات ذات الوزن ا 2016الرسمية شار أوت 

كآخر اجل  2019لتكوين خاص ينتهي بمنحام شاادة معتمدة تتجدد مرة كل خمس سنوات، حيث حددت شار أوت 

 .”االحترافية“لللتحاق بمدارس التكوين، والحيازة على شاادة 

يث ت التكوين، حوأوضح بوشريط أن مدارس التكوين التي هي في األساس تحت إشراف مديريات النقل، باشرت عمليا

يوما، كما  15ساعة خالل  46مست العملية عمال الشركات بالدرجة األولى، حيث سيخضع هؤالء لتكوين مغلق ملدة 

يوما، فيما سائقو حافالت نقل املسافرين  15ساعة تكوين على مدار  72يخضع سائقو الشاحنات لنقل البضائع لـ

عشر يوما بأحد مراكز التكوين املعتمدة من طرف مصالح مديريات ساعة على مدار خمسة  72سيخضعون لتكوين ملدة 

 .النقل التي بدورها ستقوم بمنح شاادات خاصة للمعنيين بداية من شار أفريل القادم

أوت املقبل، فإن السائقين مجبرون خالل عملية نقلام سواء للبضائع أو األشخاص  2وعلى هذا األساس، وابتداء من 

، رفقة رخصة السياقة والوثائق األخرى الخاصة باملركبة، على أن يتعرض كل سائق لم ”االحترافيةشاادة “في استظاار 

 .يخصع للتكوين لعقوبات صارمة تصل إلى حد الحجز وفرض غرامات مالية مع متابعات قضائية

وبلغة األرقام، وحسب املركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقات، فقد تسببت حافالت نقل املسافرين وشاحنات نقل 

ألف ضحية  30البضائع بسبب عدم احتراماا ألنظمة التثبيت والحمولة الزائدة في حوادث مرور راح ضحيتها أزيد من 

 .سنوات األخيرة نصف مليون قتيل وجريح 3الضحايا خالل الـ، فيما تجاوز عدد 2018ما بين قتيل وجريح خالل سنة 

، مع ”الشروق”، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بوزارة النقل لـ”االحترافية“وتتزامن إجبارية الحيازة على شاادة 

احنات شدخول التطبيق الجديد حيز التنفيذ، وهذا ابتداء من شار جوان املقبل ويتعلق األمر بإجبار جميع أصحاب ال

، حيث يعتبر هذا األخير بمثابة العلبة السوداء الذي سيضع ”كرونوتاكيغراف”والحافالت على تركيب الجااز املعروف بـ

السائق تحت الرقابة طيلة فترة قيادته وعند التوقف، ما يمنعه من ارتكاب املخالفات، كما يفرض عليه تحمل 

 .مسؤوليته في حال كان املتسبب في حادث مرور

ا يتميز الجااز بإمكانية تسجيل معطيات السرعة وتطورها مع الزمن على ذاكرة الكترونية مع إمكانية تخزين هذه كم

، ويتكون من وحدة ”شاشة، طابعة، قارئ بطاقات“يوما وإظاارها عبر عدد من الوسائط  30املعطيات ملدة 

جب أن تكون ضمن نطاق الرؤية الواضحة بالنسبة ، وحدة عداد السرعة وعداد املسافة والتي ي Vehicle Unitاملعالجة

للسائق، حيث ترسل وحدة املعالجة إشارات إلى عداد السرعة وعداد املسافة، وبنفس الوقت تقوم وحدة املعالجة 

 .باستقبال اإلشارات من املركبة

 

 تطمينات املسؤولين تسقط في املاء

 ن(يق أونال )الشرو وباء املاشية يواصل الزحف واللقاح في خبر كان 

تواصل الحمى القالعية إبادة املزيد من رؤوس املاشية عبر مختلف الواليات يوما بعد يوم وسط تعالي أصوات املوالين 

والفالحين للوصاية بضرورة التعجيل في توفير اللقاح في أقرب وقت، خاصة في ظل الضبابية والغموض وعدم إعطاء 

 .آجال لتوفير اللقاء املناسب
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من طرف عدد من املربين واملوالين الذين تكبدوا خسائر فادحة في الرروة ” الشروق“اء التي استقتها حسب األصد

الحيوانية. ورغم تأكيدات مدير املصالح الفالحية، بعدم تزايد عدد البؤر املسجلة منذ األيام األولى النتشار هذا الداء 

ألف جرعة على املوالين بمحيط  60ة، كما تم توزيع أزيد من بؤرة مؤكدة عبر قرابة نصف بلديات الوالي 33والتي وصلت 

البؤر وذلك لتطويقه مع اإلسراع في اتخاذ إجراءات وقائية وتحسيس املوالين في انتظار تحديد نوعية اللقاح ومنه توزيعه 

مر الذي اء، وهو األ على الجميع دون استثناء، ودون ضبط العدد اإلجمالي التقريبي لرؤوس املاشية التي أصيبت بهذا الد

يبقى معلقا بما اتخذته وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري التي حددت آجاال لذلك مع نهاية شار جانفي 

الجاري، إال أن كل تلك التطمينات لم تلق قبوال لدى املعنيين الذين رموا ماشيتهم النافقة أمام مقر مديرية الفالحة 

يائهم. ويرى بياطرة في حديث مع الشروق اليومي، بأن ما تقوم به الوصاية ال يتعدى امتصاص تعبيرا عن تذمرهم واست

 .غضب وتطمينات ومجرد مسكنات فقط من أجل طمأنة املوالين

وفي والية النعامة، سجلت مصالح البيطرة بمقاطعة عين الصفراء وصفيصيفة، نفوق عدد كبير من املاشية نتيجة 

حمى القالعية، حيث اشتكى موالون من هالك أعداد كبيرة من الخرفان حديثة الوالدة وبعض إصابتها بالطاعون وال

النعاج واملاعز، الوباء انتشر بشكل رهيب باملناطق الشمالية للوالية، خاصة بمنطقة البيوض املحاذية لوالية البيض 

 عين بن خليل الواقعة شمال غربي وسيدي بلعباس، حيث سجلت بها أكبر نسبة نفوق للماشية املصابة. وفي بلدية

الوالية، حيث عمد موالون لنقل املاشية النافقة وإلقائها أمام مقر البلدية لوضعاا في صورة الكارثة التي أملت بهم 

وبمصدر رزقام الوحيد، هذه التدخالت املحتشمة ملصالح الفالحة والبيطرة، لم تكن بحجم املصيبة حسب املوالين، 

صالح بتحديد املتضررين وحصر بؤر الوباء في خرجات عديدة للبياطرة وتدخلاا في عملية تلقيح حيث قامت ذات امل

 .املاشية، رغم قلة اللقاحات

وأكد مسؤول بمديرية الفالحة أن مصالحه في انتظار شحنات من اللقاح املضاد للحمى، وحسب ذات املسؤول فإن 

ح من دولة أجنبية قد يصل في غضون أيام قليلة، ليمكن تطويق مليونا من اللقا 25وزارة الفالحة كانت قد طلبت 

الوباء، وهو ما أكده األمين الوالئي لفدرالية املوالين، وفي انتظار اللقاحات، يبقى املوالون يصارعون ويناشدون السلطات 

 .العليا التدخل السريع قبل هالك ما تبقى من الرروة الحيوانية بالنعامة

 !تصريحات متناقضة

 900حوالي ب” الظالع”في السياق ذاته، فتك طاعون املجترات الصغيرة املتزامن مع داء الحمى القالعية املعروف محليا بـو

رأس من الخرفان بتراب والية األغواط، حسب تصريح مدير املصالح الفالحية حبيب بوسري أمس للشروق، وقد سجلت 

إليهم الشروق أولى الحاالت منذ حوالي شارين، وقدروا من جاتهم بلدية بن ناصر بن شارة حسب املربين الذين تنقلت 

 .رؤوس الخرفان النافقة باآلالف عبر تراب الوالية في ظل تأخر عملية التلقيح، خالفا لتصريح املدير

ومازالت الفرق املختلطة للبيطرة ومصالح البلديات وحتى الدرك الوطني تحص ي بؤر تواجد الداءين، وعدد الخرفان 

نافقة حسب مدير املصالح الفالحية من أجل تعويض أصحابها، فيما اتخذت التدابير االحترازية املطلوبة للحد من ال

رأسا ضد الحمى  35انتشار الداءين وعلى رأساا غلق األسواق ومنع تنقل املاشية واختالطاا، إضافة إلى تلقيح حوالي 

الحقا ألجل الوقاية على باقي املربين حسب ذات املصدر، في انتظار القالعية في البؤر املكتشفة، على أن تعمم العملية 

 .تحديد الفيروس املسبب للطاعون مخبريا وإعداد اللقاح الالزم له
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 بنوك /مالية/تأمينات
 رغم تأكيد الوزير األول أن التمويل غير التقديري موجه لتغطيتها

 )املحور اليومي(مية للخزينة العموميةمجلس املحاسبة يحذر من استنزاف ديون املؤسسات العمو 

 

دق مجلس مساهمات الدولة ناقوس الخطر بعد ارتفاع مستوى ديون املؤسسات العمومية وتأثيره السلبي على الخزينة 

العمومية، رغم تأكيدات الوزير األول أحمد أويحيى أّن التمويل غير التقليدي سيوجه باملقام األول إلى تغطية هذا النوع 

 .نفقات العمومية وتسديد هذه الديون املتراكمةمن ال

ديسمبر، قلق الحكومة من مستوى الديون  12تؤكد تحذيرات مجلس مساهمات الدولة الواردة في قرار صادر بتاريخ  

املترتبة على املؤسسات العمومية، وهو ما يهدد تواصل نشاطاا واملنافسة في السوق، السيما أّن الخطة الحكومية 

مع معطيات األزمة االقتصادية الحالية تتركز على ضرورة تنويع املوارد واملصادر، وبالتالي رفع حجم مساهمة للتأقلم 

الصادرات خارج املحروقات في الناتج الداخلي الخام، بدال عن البقاء رهينة القتصاد الريع النفطي، حيث عبر مجلس 

عن قلق حول وضعية املؤسسات ذات الرأسمال العمومية،  مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير األول أحمد أويحيى

والتي تعاني من ديون متراكمة، وتؤثر مباشرة على مداخيل الخزينة العمومية، باعتبارها املالكة لاذا النوع من 

املتعلق بديون املؤسسات العمومية االقتصادية، ويرى مجلس مساهمات  01/166املؤسسات، كما جاء في القرار رقم 

دولة في قراره أن تقليص حجم املديونية يتطلب وضع إجراءات استعجالية بمتابعة دائمة، السيما من خالل مرافقة ال

مجموعات املؤسسات العمومية التي لجأت الحكومة إلنشائها في إطار إعادة الايكلة األخيرة لقطاع الصناعة، على غرار 

يكانيك وغيرها، والتي تقاوم من أجل البقاء، بينما تتعالى أصوات املجمعات املتخصصة في صناعة الحديد، والنسيج وامل

 .املطالب العمالية في الفترة األخيرة، مما يجعل حل هذه املعادلة مأمورية صعبة

 2016وتأتي هذه التحذيرات بعد أشار من أمر الوزير األول، أحمد أويحي، بدفع ديون القطاع العام التي تشكلت سنتي  

، وتشمل املدفوعات فواتير الكارباء والغاز 2018نية التسيير للسنة، باإلضافة لديون السنة الحالية من ميزا 2017و

واملاء والااتف واإلنترنت واإلشاار، على أن يكون دفع هذه الديون من ميزانية التسيير للسنة الحالية، حيث تؤكد مراسلة 

ة واملدير العام للمحاسبة تحت عنوان دفع الديون املتعلقة باألعباء من وزارة املالية موقعة من طرف املدير العام للميزاني

اإلضافية واملترتبة على املؤسسات واإلدارات العمومية، وتنفيذا لتعليمات الوزير األول املتعلقة بالتكفل باألعباء الخاصة 

عمومية واملؤسسات العمومية بميزانيات التسيير للمؤسسات واإلدارات العمومية، واإلدارات املركزية واملصالح ال

، وتشير التعليمة إلى األعباء 2017و 2016والايئات العمومية واإلقليمية للسنة الحالية واألعباء السابقة املتعلقة بسنتي 

وأفادت  .املترتبة الواجب دفعاا، وهي استهالك الكارباء والغاز واملياه والااتف واإلنترنت واملصاريف املتعلقة باإلشاار

 .مع مراعاة اإلجراءات القانونية 2018راسلة بأن دفع األعباء سيكون عبر االقتطاع من ميزانية التسيير لسنة امل

 

 

 

 
 ألف مليار 50قانون املالية خّصص لها 
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 )الشروق اونالين(أويحيى يستعجل الوزراء إطالق املشاريع املجّمدة 

 العاجزة الوزير األول: الخزينة العمومية لن تدفع ثمن املقاوالت

أبرق الوزير األول أحمد أويحيي، بداية جانفي، إلى وزراء الحكومة املعنيين بميزانية التجايز، يستعجلام إطالق املشاريع 

مليار دينار  500املجمدة بسبب غياب التمويل، وذلك في أعقاب تخصيص الحكومة ضمن قانون املالية للسنة الجارية 

 .شاريع املتعررة بسبب إعادة التقييم، بعد أن استهلكت ميزانيتها دون أن تنتهيألف مليار سنتيم، لبعث امل 50أي 

ر أويحيى وزراء الحكومة بضرورة االستثمار في الوقت، والتعجيل ببعث املشاريع التي استفادت من أغلفة مالية 
ّ
وذك

العمومية لدفع فارق التكلفة  جديدة في سياق إعادة تقييم كلفتها، مؤكدا بأن الحكومة لن تلجأ مجددا إلى الخزينة

األولى للمشروع والكلفة الحقيقية، مؤكدا بأن عجز الشركات أو املقاوالت ال يجب أن تدفع الخزينة العمومية ثمنه، 

وجدد مطالبته الوزراء والوالة بمراجعة دفاتر شروط املشاريع وتكييفاا باألسعار الجديدة للمواد األولية والتي عرفت 

 .ا بسبب الوفرة، خاصة مادتي الحديد واإلسمنتانخفاضا محسوس

تحرك الحكومة واستعجال بعث املشاريع املتعررة بسبب نقص التمويل، خاصة ذات البعد الوطني منها يأتي في أعقاب 

مليار  13500” فاتورتها“تخصيص الحكومة أغلفة جديدة ضمن إعادة تقييم كلفة املشاريع بسبب التأخير والتي تخطت 

كما استعجل أويحيي إطالق عمليات التجايز التي لم يشرع فيها، على الرغم من أهميتها في التنمية االقتصادية دينار، 

من مصادر حكومية، أن تقارير وصلتها تؤكد أن عددا كبيرا من عمليات ” الشروق“وعلمت .واالجتماعية للقطاعات املعنية

جال، وقدرت هذه التقارير مثال عدد املشاريع التي لم تنطلق بالنسبة التجايز سجلت تأخرا كبيرا في االنطالق مقارنة باآل 

مشروع خاص  222مليار دينار، والتي تشمل  131.450مشروعا برخص إجمالية قدرها  1145لوزارة الشباب والرياضة 

افة إلى نهاية ارة الثقبالفضاءات الرياضية الجوارية ومشاريع تجايز املالعب، فيما يقدر عدد العمليات غير املنطلقة في وز 

 2006عملية قطاعية، بينما تم إحصاء ثالث عمليات لوزارة العمل يعود تاريخ تسجيلاا إلى سنوات  320نحو  2018

لم يشرع في تنفيذها، وهي مجمدة حاليا، ويضاف إلى ذلك، الديون املقيدة على الوزارات بعنوان ميزانية التجايز  2009و

 .وزاراتالتي ال تزال على عاتق ال

كما أعابت التقارير التي أحيلت على الحكومة، عددا معتبرا من التأخيرات في انجاز واستكمال املشاريع االستثمارية مع 

ما يترتب عنها من عواقب على تكاليف عمليات التجايز إضافة إلى آجال تسليم املشاريع والتجايزات العمومية على غرار 

ى املديرية العامة للمحاسبة بوزارة املالية فيما يتعلق بإنجاز املدرسة الوطنية للخزينة التأخر املعتبر املسجل على مستو 

 .والتي تهدف إلى تكوين ورسكلة مستخدمي املديرية العامة للمحاسبة

 كما سجل التقرير التأخير في إنهاء النظام املعلوماتي املحاسبي لتسيير املؤسسات االستشفائية، وكان من املقرر تعميمه

مؤسسة، إال أنه ما زال عالقا رغم توفر املوارد املالية الالزمة، كما بلغ عدد املشاريع قيد اإلنجاز املسجلة في  300على 

ألف مليار دينار،  400مشروع برخص برامج نهائية قدرت بقرابة  2000نحو  2018اطار جميع برامج التجايز إلى نهاية 

 .في املائة 30نسبة  بينما بلغت اإلنجازات أقل من الثلث أو 

 

 وزارة الداخلية تلجأ إلى استحداث ميكانيزمات جديدة للتمويل

 )الشروق اونالين(قروض لألميار لبناء أسواق ومراكز تجارية وقاعات سينما 

لجأت وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، إلى استحداث ميكانيزمات جديدة لتمويل املشاريع 

ية من خالل تمكين رؤساء املجالس البلدية من االستفادة من قروض مصغرة تتيح لام توفير ميزانية إضافية العموم

 .لبناء األسواق واملراكز التجارية وقاعات السينما بالشراكة بين القطاع العام والخاص
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الح يئة العمرانية محمد فيراري، أن مصقال مدير املوارد والتضامن املالي املحلي بوزارة الداخلية والجماعات املحلية والته

نور الدين بدوي تعمل على استحداث ميكانيزمات جديدة تهدف لخلق الرروة ومصادر تمويل جديدة على املستوى املحلي 

 –من خالل تقديم إضافات جديدة أهماا منح دور اقتصادي للبلديات والواليات، حيث لن تقتصر هذه األخيرة على 

قديم الخدمات اإلدارية في إطار املرفق العام، بل ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية من في ت –حد تعبيره 

خالل توفير املنشآت ومناصب الشغل، وتسايل منح القروض املؤقتة لرؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء استثمارات 

راكز تجارية أو أسواق أو غيرها من املشاريع التي كأن يتم فتح قاعات للسينما أو م“ومشاريع منتجة للمداخيل، قائال: 

 .”تعود صالحية اختيارها إلى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية في اقليماا

ستكون سنة الجماعات اإلقليمية بامتياز  2019وأضاف املتحدث الذي نزل ضيفا على القناة األولى، األربعاء، أن سنة 

الن على توسيع صالحيات البلديات االقتصادية والجبائية، مشيرا إلى أن القانون من خالل إصدار قانونين اثنين سيعم

األول الذي ينتظر اإلفراج عنه في السداس ي األول من العام يتعلق بقانون الجماعات اإلقليمية الذي سيتضمن منح 

يمنح أول قانون في تاريخ الجزائر س أدوار جديدة للبلديات والواليات، باإلضافة إلى قانون الجباية املحلية، والذي يعتبر 

صالحيات مالية للجماعات املحلية من أجل ضمان التمويل املحلي للصالحيات الجديدة واألدوار الجديدة التي ستتحصل 

 .عليها بموجب قانون الجماعات اإلقليمية

تسير  إن البلدية لن“هيئة العمرانية وقال مدير املوارد والتضامن املالي املحلي بوزارة الداخلية والجماعات املحلية والت

مختلف املرافق االقتصادية مباشرة، لكنها ستلجأ إلى إشراك املختصين والجمعيات املتواجدة على مستوى اإلقليم في 

، وينتظر من خالل هذا اإلجراء الجديد ”إطار شراكة بين الخاص والعام أو ما يصطلح عليه قانونا بتفويض املرفق العام

أن تبرم البلديات اتفاقيات مع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والجمعيات الشبانية لتسيير هذه املنشآت  -حسبه –

 .االقتصادية والترفيهية

على  2016أن هذا اإلجراء كان يقتصر حتى “وعاد محمد فيراري، للحديث عن نظام التضامن بين البلديات، مؤكدا 

، غير أن اإلستراتيجية الجديدة التي تبنتها مصالح وزارة الداخلية ستعمل ”تضامن البلديات فيما بينها داخل كل والية

على توسيع سياسة التضامن املالي بين البلديات لتشمل كل الواليات، إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية 

 .من خالل صندوق التضامن والجماعات املحلية

 

 

 
 )واج( 2018دج خالل سنة مليار  1000التحصيالت الجمركية فاقت 

مليار دج"، حسبما اعلن عنه املدير العام للجمارك، باحميد   1000مبلغ " 2018فاقت التحصيالت الجمركية خالل سنة 

 فاروق، اليوم األربعاء بباتنة.

ألعوان الرقابة بمدرسة الجمارك الشايد  15وأوضح نفس املسؤول على هامش إشرافه على حفل تخرج الدفعة الـ 

وادي الشعبة بوالية باتنة، بأن التحصيالت الجبائية و   ببلدية 3العقيد محمد عموري بالقطب الحضري حملة 

 90ترة الف  باملائة مقارنة بالسنة املاضية فيما قاربت تغطية الصادرات بالواردات خالل نفس  2الجمركية زادت بنسبة 

 .2017باملائة في سنة  79باملائة بما كانت تقدر في سنة ب 

وأضاف املدير العام للجمارك أن السنة املنقضية عرفت نشاطا مكثفا خاصة خالل السداس ي الثاني منها فيما يتعلق 

 تسجيل محجوزات هامة في هذا الخصوص.  بمكافحة التهريب و تحويل العملة الصعبة و
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انيا فتح املعبر الحدودي مع موريت  وفقا لذات املصدر، ديناميكية كبيرة بالنسبة للتصدير حيث تم 2018وشادت سنة 

كما سجلت عمليات التصدير للسمنت و مواد أخرى إلى النيجر عبر عين قزام و في األسابيع القادمة سيكون فيه جديد، 

 املعبر الحدودي طالب العربي بوالية الوادي باتجاه تونس.  على -كما قال

ة الناجعة للدولة فيما يخص تحفيز االستثمار و خاصة وأضاف املصدر أن هذا النشاط يعكس السياسة االقتصادي

 تطوير و دعم الصادرات خارج املحروقات.

عون جمارك من جنوب  400وكشف املدير العام للجمارك أنه سيتم في غضون "األسابيع القليلة القادمة" توظيف 

 البالد ضمن الديناميكية التي يشادها لقطاع.

 

 

 تعاون وشراكة
 )واج(بمالطا  5+5لوزراء خارجية دول الحوار  15صفة الندوة الـمساهل يترأس منا

لوزراء  15سيترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره املالطي كارميلو ابيال إشغال الندوة ال

ير الجاري، حسبما ينا 18و  17" لغرب املتوسط التي ستعقد بالعاصمة املالطية فاليتا يومي 5+5خارجية دول "الحوار 

 أفاد به يوم األربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و تتمحور أشغال هذه الندوة، التي ستنظم تحت شعار "العمل معا من اجل مستقبل مستدام لغرب املتوسط"، حول 

حقيق ر الشباب في ت"دراسة املسائل االجتماعية و االقتصادية و السياسية و كذا األمنية في املنطقة مع التطرق الى دو 

 تنمية مستدامة و شاملة على ضفتي البحر املتوسط"، يضيف البيان.

، سيشارك في هذه الندوة املمثلة السامية لالتحاد 5+5و عالوة على رؤساء دبلوماسيات الدول األعضاء في الحوار 

 العربي و االتحاد من أجل املتوسط .األوروبي للشؤون الخارجية و السياسة األمنية و األمناء العامين التحاد املغرب 

و قال السيد مساهل أن "هذه الندوة ستكون فرصة لبلدنا لتقديم سياسته املتعلقة بمنطقة البحر االبيض املتوسط 

التي ترتكز على تطوير عالقات حسن الجوار و املساهمة في خلق فضاء سلم و امن و ازدهار في منطقة البحر االبيض 

 املتوسط.

خالل السنتين املنصرمتين مناصفة مع فرنسا ثم مالطا، قد نظمت الندوة  5+5جزائر، التي ترأست الحوار وكانت ال

 التي ضمت وزراء خارجية دول الحوار، يضيف املصدر. 2018يناير  21لوزراء الخارجية بالجزائر العاصمة يوم  14ال

و كذا الندوة  5+5وة الثالثة للمالية و االستثمار املنتدى الثالث لشبكة مراكز التفكير و الند 2018كما نظمت سنة 

 الوزارية الثانية لتطوير االقتصاد األزرق بغرب املتوسط.

و االجتماع األول للمجالس االقتصادية و  5+5و تعتزم الجزائر احتضان الندوة الثالثة لوزراء الثقافة لدول الحوار 

 االجتماعية لاذه الدول.

لوزراء الخارجية بفاليتا، سيتم تنظيم االجتماع رفيع املستوى الثامن لبرملانات الدول  15و عشية انعقاد الندوة ال

 (، حسب نفس البيان.5+5األعضاء في منتدى حوار )

 

 

 تجارة 
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 )النهار أونالين(! «ألف طن من البطاطا لكسر األسعار 80إغراق السوق بـ»

 :”النهار”محمد خروبي لـمدير ضبط اإلنتاج وتوزيعه وتطويره في وزارة الفالحة 

 سيتم إخراجاا من غرف التبريد خالل شاري مارس وأفريل

كشف مدير ضبط اإلنتاج وتوزيعه وتطويره بوزارة الفالحة والتنمية الريفية، محمد خروبي، عن استراتيجية وطنية 

زارة تعمل على تخزين مادة الف طن إلى اليوم، مؤكدا أن الو  25تتمثل في عملية تخزين مادة البطاطا التي وصلت إلى 

 .ألف طن من أجل إغراق السوق بها خالل شاري مارس وأفريل 80البطاطا إلى 

، على هامش اللقاء الوطني لتقييم شعبة الطماطم «النهار»وقال مدير ضبط اإلنتاج، محمد خروبي، في تصريح خص به 

امت بإخراج كميات من مادة البطاطا من املخازن الصناعية، إن وزارة الفالحة والتمنية الريفية والصيد البحري، ق

 .شاري نوفمبر وديسمبر، من أجل الحفاظ على أسعارها في األسواق سواء الجملة أو التجزئة

 .ألف طن 25مشيرا إلى أن عملية التخزين متواصلة، حيث بلغت إلى اليوم 

ا خالل شاري مارس وأفريل ملواجاة ألف طن من أجل إغراق السوق به 80مؤكدا أن الوزارة ستخزن خالل أيام 

 .املضاربين بهذه املادة الواسعة االستهالك

 .مليون قنطار من مادة البطاطا 18وقال، محمد خروبي، إنه بتكثيف اإلنتاج تترقب وزارة الفالحة والتنمية الريفية جني 

واص بإخراج الكميات بانتظام، بهدف مؤكدا أن الوزارة كلفت الديوان الوطني للحلوم والخضر والفواكه واملخزنين الخ

 .ضمان تموين األسواق

 .مضيفا أنه بعد دخول والية إليزي في إنتاج مادة البطاطا سيكون اإلنتاج وفيرا طوال السنة

كما أكد املتحدث أن الوزارة قامت بداية من أول أمس، االنطالق في عملية توزيع كميات منتظمة من مادة الثوم 

 .أفريل 15اع أسعاره، وستدوم إلى غاية باألسواق بعد ارتف

 .دينارا 60مشيرا إلى أنه بعد االنتهاء من عملية التوزيع لن يتجاوز سعر الثوم 

ومن جاة أخرى، قال األمين العام بوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، إن مصالح الوزارة 

من املئة للمساحات املغروسة من مادة الطماطم، أي  17رتفاع بنسبة ، ا2018/ 2017سجلت خالل املوسم الفالحي 

 .مليون قنطار 15هكتار، بإنتاج قدر بأزيد من  70223

 7ماليين قنطار أي بنسبة نمو تقدر  8مشيرا إلى أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ في الكميات املجمعة واملحمولة قرابة 

 .من املئة

أن عملية غرس مادة الطماطم انطلقت بداية شار سبتمبر املاض ي، في املناطق الجنوبية كما أضاف األمين العام بالوزارة 

 .للوطن

 .مؤكدا أن الوزارة سترافق جميع املتعاملين من أجل تشجيعام على االستثمار في مجال التصدير

 

 :”املساء”املنّسق الوطني إلستراتيجية التصدير عيس ى زغماتي لـ

 ية لخارطة الطريق في األيام املقبلة اإلعالن عن الوثيقة النهائ

أكد املنسق الوطني للستراتيجية الوطنية للتصدير عيس ى زغماتي، أن الوثيقة النهائية للستراتيجية ستكون جاهزة في 

إلى أنه تم استكمال كل املراحل الخاصة بإعداد هذه اإلستراتيجية، وأن ما ” املساء”األيام املقبلة، مشيرا في لقاء مع 
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بقى هو بعض التعديالت الشكلية على الوثيقة التي يتم إعداد صيغتها النهائية على مستوى املركز الدولي للتجارة، ليتم ت

 .بعدها عرضاا على الحكومة

يتم حاليا وضع اللمسات األخيرة على خارطة الطريق ومخططات العمل املتعلقة باإلستراتيجية الوطنية للتصدير التي 

، بالتعاون مع خبراء من املركز الدولي للتجارة بجنيف 2017، وتم الشروع في إعدادها في أكتوبر 2023 إلى 2019تمتد من 

ديسمبر  11التابع ملنظمة األمم املتحدة، وتوجد الوثيقة حاليا في مرحلة التدقيق الشكلي بعد أن تمت املصادقة عليها في 

 .املاض ي، من طرف اللجنة التوجيهية

السيد زغماتي، الذي اعتبر ردا عن سؤالنا حول سبب التأخر في اإلعالن عن اإلستراتيجية ” املساء”هذا ما كشف عنه لـ

الفعالية ووضع أحسن الطرق للتكّفل ”، أنه من األهمية بما كان التركيز على 2018الذي كان مقررا قبل نهاية 

ذلك ما أرجأ تاريخ اإلعالن عنها، ”ى أن ، مشيرا إل”باإلشكاليات املطروحة وأفضل الحلول عبر مخططات عمل متخصصة

أن الوثيقة ، ليؤكد في سياق متصل ب”السيما بعد طرح اللجنة التوجيهية لبعض التحفظات الشكلية في الوثيقة النهائية

 .ستكون على طاولة الحكومة في القريب العاجل

يد الجوانب ذات العالقة بعرض الوثيقة، اليوم استكملنا العمل، ونحن في طور تحد”وتابع محدثنا يقول في هذا الصدد 

ادقة ، مضيفا بأن الخطوة القادمة بعد املص”وذلك ما يعتبر أمورا شكلية، وفي األيام املقبلة سيتم اإلعالن عن تفاصيلاا

 ىعليها من طرف الحكومة، ستتمثل في تشكيل هيئة ملتابعة تنفيذ اإلستراتيجية ميدانيا حتى يكون لاا األثر االيجابي عل

 .”العمل امليداني للمصدرين

وأكد السيد زغماتي، أن الدراسات التي تم إجراؤها تشير إلى أن تطبيق اإلستراتيجية بطريقة جيدة سيسمح برفع حجم 

 .الصادرات خارج املحروقات بماليير الدوالرات في ظرف خمس سنوات

 مشروع إستراتيجية ثانية لقطاعي مواد البناء والسياحة  

ير كاف للخروج من التبعية للمحروقات وإعادة التوازن للميزان التجاري، فإن املنّسق الوطني إلستراتيجية وألن ذلك غ

التصدير، تحدث عن مشروع إلعداد إستراتيجية ثانية بالتعاون مع مركز التجارة العاملية بجنيف، ستمس قطاعات 

اء والسياحة، حيث ستركز هذه االستراتيجية على جانبي أخرى لم ترد في اإلستراتيجية الحالية، خاصا بالذكر مواد البن

التكوين والبحث العلمي، وهو ما سيتم تحديده عبر القيام بدراسات للنظر في أهم القطاعات التي تملك قدرات تصديرية، 

جزاء وأ مع العلم أن اإلستراتيجية األولى تتمحور حول أربعة قطاعات هي املواد الصيدالنية، املكونات اإللكترونية

 .السيارات، الصناعات الغذائية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

ولفت محدثنا إلى أن وزارة التجارة، لم تنتظر اإلعالن عن اإلستراتيجية وشرعت فعال في تطبيق بعض ما ستتضمنه من 

  .إجراءات، السيما توقيع اتفاقيات في املجال اللوجستي لتسايل نقل البضائع املصدرة

هداف أ”د في سياق متصل على أن الجزائر حاليا وعكس السنوات السابقة، تملك رؤية تخص التصدير ولديها كما شد

الجزائر تتحدث اليوم عن اقتصاد متنوع وابتكاري وتنافس ي مندمج في سلسلة ”، قائال في هذا الشأن بأن ”إستراتيجية

تية يمكن تحقيقاا ميدانيا، وهي موجاة عبر أربعة أهداف القيم العاملية، متمحور حول تنمية مستدامة...هي رؤية براغما

قدرات   إستراتيجية أولاا تنويع االقتصاد والصادرات وضمان ديمومتها، ثانيها تحسين مناخ االستثمار، ثالثها تعزيز

 .”ةاإلنتاج للمؤسسات املصدرة وأخيرا تفضيل تجارة خارجية قائمة على التنمية املستدامة والعدالة االجتماعي

واعترف محدثنا أن أهم املشاكل التي يواجااا املصدرون اليوم لاا طابع إداري ومالي، وهو ما ستعمل اإلستراتيجية ـ 

حسبه ـ على تداركه من خالل إجراءات سيسمح تطبيقاا بوضع حد للعراقيل التي يواجااا املصّدر ميدانيا، وبالتالي 

ذلك إعادة تأهيل مختلف الايئات العمومية املعنية بالتصدير مثل الوكالة  االنتهاء من تكرار نفس املطالب، كما يستلزم

 .. الوطنية لترقية التجارة الخارجية وغرف التجارة والصناعة الخ
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وعن سبب اختيار مركز التجارة العاملية بجنيف، ملرافقة إعداد هذه اإلستراتيجية والدور الذي أداه أكد السيد زغماتي، 

مركز أممي تم اختياره بالّنظر إلى تجاربه السابقة في هذا املجال، السيما في كوت ديفوار وأوكرانيا، مضيفا أن األمر يتعلق ب

 .”عمل تشاركي وشامل”بأنه قام بتحديد منهجية العمل التي قامت على أساس 

في جلسات  وذكر في هذا اإلطار أن كل املعنيين بالتصدير من هيئات عمومية ومؤسسات وخواص وجمعيات شاركوا

التشاور األربع التي برمجت طيلة أكرر من سنة، وهو ما يعني أنه تم طرح كل اإلشكاالت وبالتالي كل االقتراحات لتعزيز 

وحتى لو كانت هناك أشياء يجب إضافتها فإن ”التصدير. كما أوضح بأن القطاع أشرك الجميع في إعداد اإلستراتيجية 

 2019أ في ألن األمر لم يبد”، ليخلص إلى أن الوزارة تركز على االستمرارية ”ن االعتباراإلستراتيجية الثانية ستأخذها بعي

 .”2023ولن ينتهي في 
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