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 االفتتاحية
 املنتدى اإلفريقي للمتعاملين االقتصاديين بالسنغالرجال أعمال يجتمعون في 

 )املحور اليومي(أفسيو" يلعب ورقة السوق االفريقية لتعزيز االقتصاد الوطني"

يسعى منتدى رؤساء املؤسسات إلى توسيع األسواق الجزائرية بالخارج والترويج لها عبر بوابة إفريقيا، بعدما شارك 

  .متعاملين االقتصاديين حول نشأة االقتصاد اإلفريقي املنعقد بالسنغال"أفسيو" في املنتدى اإلفريقي لل

استغل منتدى رؤساء املؤسسات "أفسيو" تواجده بالسنغال للمشاركة في املنتدى االفريقي للمتعاملين االقتصاديين 

جال االعمال قام وفد من ر للترويج للسوق الجزائرية والتعريف باملنتجات املحلية وكذا فرص االستثمار في الجزائر، حيث 

الجزائريين يقوده نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات محمد بايري بزيارة عمل إلى السنغال للمشاركة في املنتدى 

 .االفريقي للمتعاملين االقتصاديين حول نشأة االقتصاد في افريقيا

 ي روجر نكودو دانغ، ووزير االندماج اإلفريقيوقد التقى الوفد بالعاصمة السنغالية دكار، كل من رئيس البرملان االفريق

 .لدولة النيباد نبانيك نداي

وتباحث وفد "أفسيو" مع الوزراء وكبار الشركاء االقتصاديين بإفريقيا سبل التنمية االقتصادية في عدة مجاالت خاصة 

 .في مجال الفالحة، الطاقة، وتكنولوجيات االعالم واالتصال وكذا تمويل املشاريع

 
 )سبق برس(إلى السينغال” األفسيو“ري يقود وفدا من باي

يقود نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، محمد بايري، وفدا من رجال األعمال الجزائريين من منتدى رؤساء 

املؤسسات للمشاركة في فعاليات منتدى املتعاملين لضمان التنمية االقتصادية في افريقيا التي تدور فعالياتها بالعاصمة 

 .لسينيغالية داكارا

نسخة عنه، يرافق الوفد الذي يقوده بايري بصفته نائب رئيس منتدى ” سبق برس“وحسب بيان لألفسيو، تلقت 

رؤساء املؤسسات وعضو مكلف بالتنظيم واالتصال على مستوى األفسيو سامي اقلي نائب رئيس مكلف بتطوير قطاع 

 .ر الجزائري بداكار بوعالم حسان، حيث سيلتقى هؤالء السيدةالبناء واألشغال العمومية إضافة إلى حضور السفي

والتقى الوفد ابتداءئ من األمس وإلى غاية اليوم كافة الفاعلين االقتصاديين االفارقة، وخاصة السينغالية الذين 

 .يقترحون فرص شراكة هامة للجزائر

لسينغال املواعيد االقتصادية الهامة للمرحلة، خالل الحوارات االقتصادية مع نظرائه في ا  وفتح نائب رئيس األفسيو

خاصة فيما يتعلق بتطوير الفالحة في افريقيا واملسألة الطاقوية ودور املحروقات في التطور االقتصادي للقارة ومشاكل 

 .التمويل واالستثمارات

 

 

 
 محمد بايري على رأس بعثة من منتدى رؤساء املؤسسات إلى السنغال)الجزائر اليوم(

الذي تعقد  (FO.GE.CA) رك منتدى رؤساء املؤسسات في منتدى املتعاملين لضمان النشوء االقتصادي في إفريقيايشا

 .2019يناير  19و  18في العاصمة السنغالية في 
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ويرأس وفد املنتدى محمد بايري ، نائب الرئيس املسؤول عن التنظيم واالتصال وسامي عقلي، نائب الرئيس املسؤول 

 .BTPH  طاع البناء واالشغال العمومية والري عن تطوير ق

 Mbagnik مبانيك نضاي والتقى اليوم الجمعة، وفد املنتدى الذي كان برفقة سفير الجزائر بالسنغال، بوعالم حسان، 

NDIAYE  وزير التكامل األفريقي في النيباد والفرانكفونية، ورئيس البرملان األفريقي، روجر نكودو دانغ ، فضال عن ،

 .ملتعاملين االقتصاديين األفارقة والسنغاليون، كما قام الوفد بعرض فرص االستثمارات في الجزائرا

وسيتناول أعضاء الوفد خالل امللتقى االقتصادي الهام، موضوع التنمية الزراعة في أفريقيا ومسألة الطاقة ودور 

 .ة التمويل االستثماراتالهيدروكربونات في التنمية االقتصادية في القارة األفريقية ومشكل

 

 

 
 )واج( الدعوة إلى إدراج معطى الهجرة في السياسات التنموية

"الحرقة" )الهجرة غير الشرعية عبر البحر( اليوم السبت بالجزائر   دعا املشاركون في املنتدى الوطني حول ظاهرة

 إدراج معطى الهجرة في السياسات التنموية الوطنية واملحلية.  العاصمة إلى

على ضرورة ادراج ظاهرة   وفي هذا الصدد، شدد املختص محمد صايب موزيت في تدخل له حول "مناهج الحرقة"

 واملحلية.  الهجرة غير الشرعية في جميع "البرامج التنموية الوطنية

ت والفرص يامنح الشبات كافة االمكان  وقال في هذا الصدد أنه "يتعين على السلطات العمومية إعداد استراتيجية هدفها

املهارات و التمهين"، مضيفا أن "هذا يجب أن يمر عبر وضع نظام معلوماتي   خاصة في مجال التكوين املنهي واكتساب

 احصائي وثائقي من أجل جمع ومعالجة ونشر البيانات املتعلقة بهذه الظاهرة".

 ة".املتدخلين في تسيير تدفقات الهجر   ينكما دعا في نفس السياق إلى إقرار "إطار وطني للتشاور واشراك سائر الفاعل

ومن جهته، أشار الخبير االقتصادي آيت علي فرحات إلى ضرورة "معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار استراتيجية 

االجتماعية واالقتصادية والنفسية واألمنية وتسهل ولوج الشباب إلى عالم الشغل   متعددة األبعاد تركز على الجوانب

 لتكوين".وا

ويرى هذا الخبير أن "فرض التأشيرات و الحد من التنقالت من طرف البلدان الوجهة لهذه الهجرة ليس بالغريب عن 

األكبر من املرشحين لهذه الهجرة الحرمان واملعاناة من املنع من دخول   تفاقم هذه الظاهرة في بلدنا حيث يتكبد الجزء

    دتها هالة الهجرة املستقرة بها".أراض ي تربطه بها عالقة بسيكولوجية زا

وبعد اإلشارة إلى أن "املشكل الفوري يكمن حاليا في احتواء هذه الظاهرة بقدر اإلمكان على األقل على مستوى السواحل 

التي تعيشها بكثرة العائالت الجزائرية"، داعيا إلى الحيلولة دون استغالل   الجزائرية خاصة بالنسبة للمآس ي البحرية

 سائل اللوجستية كالقوارب التقليدية وزوارق الصيد لهذا الغرض.الو 

من جانبه، أوضح البروفيسور محمد لعقاب الذي تطرق إلى دور شبكات التواصل االجتماعي في انتشار الظاهرة، أن 

غرار  علىالجزائر قد "تفاقمت" بفعل "دمقرطة" الوسائل التكنولوجية   الهجرة غير الشرعية املوجودة منذ سنوات في

 الهواتف الذكية وشبكات التواصل االجتماعي.

وأبرز أن شبكات التواصل االجتماعي التي يستعملها بكثرة املهربون قد ساهمت في االنتشار الكبير لهذه الظاهرة في 

يض ر داعيا إلى سد الطريق أمام الذين يستعملون صفحات الواب لتح  الجزائر خاصة عبر تطبيقي "فايبر" و "ميسنجر"،

 مغادرة بلدانهم بواسطة وسائل غير شرعية و خطيرة.  األشخاص على

 )واج(ظاهرة "الحرقة" عرفت خالل السنوات األخيرة "تزايدا مستمرا" في الجزائر 
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عرفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر )الحرقة( في السنوات األخيرة "تزايدا مستمرا" أدى إلى مغادرة مئات 

بلد نحو "مصير مجهول"، حسبما أكدته وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية في وثيقة لل  الشباب

 أصدرتها اليوم السبت.

وأوضحت الوثيقة املوزعة خالل املنتدى الوطني حول ظاهرة "الحرقة" أن "ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر 

تزايدا مستمرا أدى إلى مغادرة مئات الشباب للبلد عبر طرق محفوفة باملخاطر  أو الحرقة عرفت خالل السنوات األخيرة

 مجهول بحيث يلقى أغلبهم حتفه خالل الرحلة".  ونحو مصير

، املرشحين لهذه املغامرة الخطيرة  وحسب الوزارة فإنه "وبصرف النظر عن االحصائيات التي تشير الى تفاوت في عدد

أمام ظاهرة تبعث على القلق على جميع األصعدة بحيث تتعدد أبعادها وأسبابها والتحليالت فإن املؤكد هو أنننا اليوم 

 بشأنها".

ويضيف ذات املصدر "لقد أصبحنا في اآلونة األخيرة نعيش بصورة متكررة مآس ي بسبب فقدان مواطنين من مختلف 

ونساء، فان ظاهرة الحرقة التي لها آثار سلبية األعمار و زيادة على الخسائر املأساوية ألطفال وشباب وبالغين من رجال 

أصعدة تستدعي االحتواء واالجتثاث بحيث تم اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة من طرف السلطات   على عدة

 وفتح نقاش واسع حول القضايا املرتبطة بها بصفة مباشرة وغير مباشرة".   العمومية

       وسائل اعالم زادت ظاهرة الحرقة "تعقيدا"==== الشبكات االجتماعية و                      

واعتبرت الوزارة أن ما جعل هذا الوضع "أكثر تعقيدا" هو تداولها "الواسع" من طرف شبكات التواصل االجتماعي             

لليأس ومعالجتها "غير الالئق" من طرف وسائل اإلعالم في بعض الحاالت الى درجة أن هذا املوضوع أضحى مرادفا "

 والتشجيع على هذا الفعل وهو ما ألحق الضرر بصورة بلدنا في الخارج".

وذكرت الوثيقة بأن "السلطات العمومية اتخذت، منذ ظهور أولى حاالت الحرقة في مطلع األلفية الثانية، جملة من 

 ينا والتي تشكل أولوية األولوياتاألمر يتعلق بمسألة حماية و أمن مواطن  االجراءات ملواجهة هذه الظاهرة و احتوائها ألن

 بحيث سخرت لها كافة الوسائل املمكنة والضرورية".

"وعليه، فإن الجهود املبذولة من طرف جميع املتدخلين املعنيين في إطار تنسيق دائم سواء على املستوى املركزي أو 

ا تنظيم هذه الرحالت االنتحارية كم املحلي قد سمحت بضمان معرفة أفضل لتطور هذه الظاهرة و املناهج املعتمدة في

ا و األرواح تفكيكه  عمليات مصالح األمن فيما يخص عدد املحاوالت التي تم إفشالها و الشبكات التي تم  تبينه نتائج

  التي تم انقاذها"، حسب ذات املصدر.

دة مشاكل تعيق تحقيق وأوضحت الوزارة أن جهود السلطات العمومية "التي تحتاج إلى التثمين و الدعم تواجه ع

كلم و صعوبة تضاريسه التي  1.200األهداف املسطرة ملعالجة هذه الظاهرة ومنها امتداد شريطنا الساحلي على طول 

ضخمة لتغطيته و كذا الدور السلبي لبعض األطراف التي تتبنى موقف املتفرج بل و تدفع أحيانا   تتطلب تجنيد وسائل

   ، نحو هذه املغامرة التي ال تحمد عقباها".شبابنا، عن قصد أو عن غير قصد

كما أعربت الوزارة عن يقينها بأن "نجاح حقيقي" في محاربة هذه الظاهرة لن يتحقق "إال بتظافر جهود" جميع الفاعلين 

 املدني.  و مشاركة كل األطراف بما فيه املجتمع

الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية  ويأتي املنتدى الوطني حول ظاهرة "الحراقة" املنظم من طرف وزارة

 مشتركة".  تحت شعار "مستقبل شبابنا مسؤولية

وتجري أشغال هذا املنتدى التي تدوم يومين بحضور وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين 

ئات ومؤسسات وطنية الى جانب منتخبين وخبراء وكذا ممثلين عن عدة هي  بدوي وأعضاء من الحكومة وعدد من الوالة

 وطنيين وأجانب.



 

 6 

 

 )واج(  الجلسات الوطنية للسياحة: تقييم وإثراء املخطط الوطني للتهيئة السياحية

تشكل الجلسات الوطنية للسياحة املقرر تنظيمها ابتداء من االثنين املقبل بقصر االمم بنادي الصنوبر فرصة لتقييم 

و استشراف مستقبل هذا القطاع آلفاق  2008خطط الوطني للتهيئة السياحية املصادق عليه سنة و اثراء تنفيذ امل

 ، حسب مسؤول بقطاع السياحة. 2030

للوكالة الوطنية للتنمية السياحية نور الدين ندري لوأج أن هذه الجلسات التي   وفي هذا االطار اوضح املدير العام

التقليدية بالتنسيق مع الوكالة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية على   تنظمها وزارة السياحية والصناعة

ئة التوجيهي للتهي  يومين "فرصة من أجل تسليط الضوء بكل موضوعية على كل ايجابيات وسلبيات املخطط  مدى

مستقبلية  ار نظرةالسياحية لتدارك النقائص املسجلة وتبني خطط و برامج تهدف الى ترقية السياحة في الجزائر في اط

  واستشرافية تقوم على تحقيق أهداف التنمية الشاملة".

-الشركاء واملهنيين والفاعلين   مشارك يمثلون مختلف 1000كما سيتم خالل هذا اللقاء الذي سيعرف حضور حوالي 

لسياحة مع التطورات الجديدة الحاصلة في مجال ا  البحث عن طرق تكييف هذا املخطط--يضيف ذات املتحدث-

 جزائرية فريدة من نوعها ،متنوعة ،ومستدامة ،وجذابة".  بغية بناء وجهة سياحية

وأشار املدير العام للوكالة هذا اللقاء سيخرج بتوصيات "من شأنها تفعيل كافة الصيغ السياحية للخروج بنظرة 

ي تزخر بها لتاريخية واالثرية الهائلة التوالحضارية والثقافية والدينية ا  مستقبلية تأخذ في الحسبان املؤهالت الطبيعية

 البالد".

وبعد أن ذكر بالجلسات الجهوية السياحة التي نظمت خالل االشهر املاضية بجنوب وشرق ووسط الوطن ذكر السيد 

وتنويع النشاط السياحي من خالل تحقيق النوعية واحترام   ندري بأهمية تنظيم هذه الجلسات الوطنية ل "ترقية

بناء وجهة سياحية تكون قادرة على استقطاب االسواق العاملية وتغطية الطلب الداخلي وتوفير خدمات رفيعة البيئة و 

 تتماش ى ومتطلبات الزبائن".

واعتبر املخطط املعروض للنقاش والتحيين "إطارا مرجعيا لتطوير السياحة ووضع الرؤى االستشرافية في هذا املجال 

بتنويع العرض السياحي الوطني وإعداد برامج ترويجية   هذه الوجهة  قيق أهداف بناءوتحديد اآلليات العملياتية لتح

         للتعريف بالثروة السياحية التي تتوفر عليها الجزائر وتشجيع االستثمار".

وسيركز املشاركون في هذه الجلسات على حد تعبير السيد ندري على ضرورة "تعميم رقمنة القطاع السياحي في مجال 

اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باالستثمار وكذا دعم العمل املشترك مع القطاعات   تسيير امللفات والبرامج القطاعية لتسهيل

التسيير  والبحث العلمي وتعزيز الالمركزية في  املعنية على غرار البيئة والنقل والصحة والجماعات املحلية والتكوين املنهي

 نفيذ مختلف برامج التنمية".وفي اتخاذ القرار وكذا في ت

 قانوني وتنظيمي له ، الى جانب  كما سيناقشون السبل الكفيلة ب "تفعيل وتحسين العرض السياحي واقتراح إطار

 البرامج البيداغوجية وإدماج ثقافة السياحة في املجتمع".  عصرنة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتحيين

من خالل حصر النقائص   شات عمل تعكف على "مناقشة سبل مراجعة املخططور  4وستتواصل االشغال على مستوى 

لجعله يتماش ى مع حجم االستثمارات الجاري انجازها وتحسين   التي يعاني منها القطاع واملتمثلة أساسا في مجال التكوين

طاع ة مستوى مساهمة القنحو التموقع في الدور االقتصادي والتحكم في مداخيل السياحة ملعرف  وسائل النقل والسعي

   .2018باملئة في  3في الناتج الوطني الخام" و املقدر بحوالي 
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التطرق الى دعم السياحة الشاطئية والحموية وخاصة  --يضيف املدير العام للوكالة--كما يتم من خالل هذه الورشات 

الوطن والتأكيد على ضرورة تنمية الصحراوية التي أضحت محل اهتمام الكثير من السياح سواء من داخل أو خارج 

 املناطق الحدودية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها في خدمة السياحة.

كما سيتم ايضا التركيز على "تحسين الخدمات السياحية من خالل إعادة النظر في املنظومة التكوينية املتخصصة 

قانون مع املستجدات الجديدة ومرافقة املتعاملين لالرتقاء بهذه ال  وعصرنتها ملواكبة الرهانات الجديدة ومالئمة

 العمومية".  الخدمات إلى املعايير املعمول بها دوليا إلى جانب التركيز على أهمية تأهيل املرافق الفندقية

"وفق مرحلتين أساسيتين تتمثالن في االنطالق الفعلي في عملية  2030السياحية إلى غاية ويمتد املخطط الوطني للتهيئة 

التنموي للسياحة وذلك بتثمين الوجهة السياحية وتدعيم الحظيرة االستقبالية   تطوير السياحة وكذا في تكريس الفعل

 مع كل القطاعات املعنية".  لشراكةالوطنية وترقية الجودة والنوعية مع تدعيم حلقات السلسلة السياحية ودعم ا

وتم من خالل هذا املخطط تحديد االختيارات الكبرى لبناء صناعة سياحية حقيقية في اطار تجسيد السياسة الجديدة 

االستثمار وترقية الوجهة السياحية الجزائرية ودعم وتعزيز النشاطات   للتطوير السياحي التي تهدف إلى تهيئة فضاءات

تلف مناطق الوطن من أجل خلق توازن جهوي وتجسيد التنمية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي السياحية بمخ

 والحضاري والتاريخي وجعل السياحة تساهم في التنمية االقتصادية كبديل للمحروقات".

لسياحي ا ويتوقف املخطط على خمس ديناميكيات أساسية تهدف أساسا إلى ترقية النشاط السياحي وتثمين املقصد

والقرى السياحية ذات االمتياز بمختلف مناطق الوطن وعقلنة   الجزائري وخلق نوع من التنافسية وتطوير األقطاب

االستثمار وتطوير مخطط الجودة والنوعية وتجسيده على أرض الواقع لتحسين الخدمات ودعم التكوين وفق املعايير 

ل القطاعات املعنية للنهوض بالسياحة وتوفير التمويل من أجل تجسيد املعمول بها دوليا الى جانب دعم الشراكة مع ك

 املشاريع االستثمارية.

بن صالح يحل ببيروت للمشاركة في أشغال القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية 

 )واج(الرابعة 

 انية بيروت للمشاركة، بصفتهحل رئيس مجلس األمة، عبد القادر بن صالح، بعد ظهر اليوم السبت بالعاصمة اللبن

 القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية الرابعة.  ممثال لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال

وكان في استقباله بمطار بيروت الدولي رئيس الوزراء اللبناني املكلف، سعد الحريري، واالمين العام لجامعة الدول 

 أبو الغيط.العربية، أحمد 

ومن املقرر أن يتم خالل هذه القمة بحث املواضيع املدرجة في جدول األعمال، خاصة تلك التي تتعلق بأولويات محورية 

للمواطن العربي خالل املرحلة الحالية، والتي من شأنها دعم قيام برامج واستراتيجيات ومشاريع عربية مشتركة في 

 االجتماعي.العديد من مجاالت العمل االقتصادي و 

 

 )واج( "قيطوني: "قررنا تصدير الكهرباء نحو الخارج و نحن بصدد التحضير لهذا األمر

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الخميس بوالية عين تموشنت أن الجزائر قررت تصدير الكهرباء نحو الخارج 

 الوطني.و التحضير "جاري" لهذا األمر الذي يندرج في سياق تنويع اإلقتصاد 

و قال السيد قيطوني خالل زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى والية عين تموشنت: "قررنا تصدير الكهرباء نحو الخارج 

و سنجسد هذا األمر و نحن اآلن بصدد التحضير لهذه العملية و نعمل حاليا على توسيع الخطوط الكهربائية ذات قدرة 

 كيلوفولط". 400



 

 8 

ميغاواط التابعة لشركة كهرباء تارقة ببلدية  1200ل زيارته ملحطة توليد الكهرباء ذات الطور املختلط و أبرز الوزير خال

كيلوفولط نفكر في إمكانية وضع  400أوالد بوجمعة أنه "باإلضافة إلى توسيع الخطوط الكهربائية التي هي حاليا في قدرة 

 سيده أو سبب لكي ال تصدر سونلغاز نحو الخارج".كابل بحري و تطويره نحو أوربا و ليس هنالك مانع من تج

و ذكر أنه" يتم حاليا تصدير الكهرباء نحو الخارج لكن بكميات قليلة ألنه يجب تحضير الشبكة و التحضير أيضا بالنسبة 

 للجهة األخرى املستوردة التي بدورها يجب أن تهيأ أرضيتها إلستقبال الكهرباء الجزائرية".

وزير الطاقة مسؤولي شركة كهرباء تارقة إلى تكوين املهندسين الذين سيوظفون عبر محطات توليد  و بنفس املحطة دعا

الكهرباء الجاري تجسيدها بكل من بلدية بوتليليس بوهران و بواليتي مستغانم و النعامة حتى يكونوا جاهزين خالل 

 دخول هذه املحطات الجاري تجسيدها حيز الخدمة.

مسكن  1.712ني ببلدية املساعيد على وضع حيز الخدمة و الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة و قد أشرف السيد قيطو 

 عائلة متمركزة ببلدية املساعيد. 1.248عائلة مقيمة بقرية الهواورة التابعة إقليميا لبلدية بوزجار و  464شملت 

تي للربط بشبكتي الكهرباء و غاز املدينة مسكن ببلدية سيدي بومدين من عملي 104كما إستفاد التجمع السكني الريفي 

 أشرف على تدشينها الوزير.

 164،6و لدى زيارته للمنطقة الصناعية الجاري تجسيدها ببلدية تامزوغة الذي تتوفر على مساحة إجمالية تقدر ب

ملنطقة ا هكتار طمأن السيد قيطوني السلطات املحلية و املستثمرين بالتكفل بجميع اإلحتياجات الطاقوية لهذه

 الصناعية ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع اإلستثمار املنتج.

ميقا فولط أمبير، لكن  40و تتوفر ذات املنطقة الصناعية حاليا على محطة متنقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 

حتياجات إلتزامه بتوفير جميع اإل  السيد قيطوني أمر بتوفير محطة ثانية مماثلة لفائدة ذات املنطقة الصناعية و أكد على

 الطاقوية لذات املنطقة الصناعية.

وقال ذات املسؤول في هذا السياق: " مستقبل والية عين تموشنت يكمن في هذه املنطقة الصناعية التي لها مستقبل 

 واعد في املجال اإلقتصادي".

ة يلود" التي إستفادت من عملية الربط بالطاقة املتجددو بنفس الجماعة املحلية زار الوزير املدرسة اإلبتدائية "بلعزيز م

حيث دعا مسؤولي شركة توزيع الكهرباء و الغاز مستقبال إلى "التكفل بربط املؤسسات التربوية عبر التجمعات الريفية 

 الصغيرة و إعطاءها األولوية في ذلك لتوفير أقسام دافئة لفائدة أبناءنا املتمدرسين".

كيلوفولط لتدعيم عاصمة الوالية في  60/10نت أشرف وزير الطاقة على تدشين املحول الكهربائي و ببلدية عين تموش

 املجال الكهربائي.

و أكد السيد قيطوني أن "والية عين تموشنت مؤمنة من حيث اإلحتياجات الكهربائية حيث ال تستغل حاليا إال نسبة 

 ة و هو أمر آخر من شأنه طمأنة املستثمرين بالوالية".باملائة من إمكانياتها في مجال الطاقة الكهربائي 30

كليوفولط أمبير، حسبما  860نحو  2023و من املرتقب أن تبلغ قدرات الوالية في املجال الطاقوي الكهربائي في آفاق 

 أشير إليه خالل الشروحات املقدمة للوفد الوزاري.

 

نادق واملؤسسات السياحية العمومية التوقيع على اتفاقيات لدعم النجاعة في مجال تسيير الف

 )واج(

تم يوم االربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع بين مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية ومختلف الفنادق العمومية 

على اتفاقيات النجاعة تقض ي بتحسين التسيير في هذه املؤسسات وجعلها تساهم في التنمية السياحية من خالل ترقية 

 املنتوج السياحي تماشيا مع املعايير املعمول بها دوليا.  ات وحسن االداء ودعم التكوين وتنويعمستوى الخدم
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وتهدف هذه االتفاقيات الى تدارك النقائص املسجلة ومعالجتها السيما فيما يتعلق في مجال التسيير من خالل تعميم 

ادرة واالبتكار ملواجهة املنافسة السياحية على تكريس روح املب  استعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال الحديثة و

 .  الوطنية واالقليمية والدولية  املستويات

وفي هذا االطار اعتبر وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود خالل اشرافه على التوقيع على هذه 

عد غاية بحد ذاتها بقدر ما هي نقطة انطالق السياحي العمومي " الت  االتفاقيات أن "عملية تقييم انجازات القطاع

 جديدة ملواجهة الرهانات في مجال السياحة ".  لديناميكية

ت واالمكانيات التي تسخرها السلطا  واعتبر هذه املؤسسات الفندقية بمثابة "قاطرة حقيقية ومرآة عاكسة للمجهودات

الكامل لتحقيق االهداف املسطرة لهذا الغرض " الجميع التجنيد   العمومية لدعم نمو السياحة مما يستوجب من

الها السياحية في اج  "تسخير كل االمكانيات املادية واملالية الستكمال عملية عصرنة املرافق العمومية  مبرزا اهمية

 املحددة لها ومع تحسين النوعية املطلوبة.

 انجاز عمليات التهيئة مما يستدعي  تأخر فيواكد السيد بن مسعود في هذا االطار "رفضه الي تبرير في حالة تسجيل 

 هذا املجال".  تجاوز يالحظ في  اللجوء الى اتخاذ اجراءات صارمة في حالة

رفيعة لفائدة املستهلك مشددا على   سنة بلوغ النوعية والجودة العالية وتقديم خدمات 2019  ودعا الوزير الى جعل

 االهداف في املؤسسات الفندقية العمومية " .  ذهضرورة تنفيذ مخطط الجودة والنوعية لتحقيق ه

اعي واستعمال شبكة التواصل االجتم  كما الح على ضرورة "التأثير على السوق من خالل تقديم برامج اتصالية واحترافية

عم التعامل دوالتحلي باالبتكار وروح املبادرة تماشيا مع تطلعات الزبائن و   للتعريف باملنتوج السياحي والخدمات املقترحة

لوجية التسيير باستعمال التكنو   منظمي االسفار بصفة ايجابية القتراح منتوجات مندمجة وتنافسية والتحكم في  مع

 الحديثة والكفاءات العالية املتخصصة" .

"اهمية التوقيع على   من جهته أكد املدير العام ملجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية لزهر بونافع على

دية املؤسسات كفيلة بتحقيق الربح والتنمية االقتصا  النجاعة لتحسين مستوى التسيير الفندقي وجعل هذه  اتفاقيات

لتكييف   املؤسسات  وديمومة املجمع " مركزا على اهمية "عمليات التأهيل التي تخضع اليها هذه  والتجارية وتعزيز تواجد

 املنتوج السياحي مع املتطلبات الراهنة للزبائن" .

 

 توقعاتها خارج مجال التغطية

  !في أرقام وزارة املالية.. ومؤشرات مرعبة” خطأ“

  

، حسب معطيات 2017باملائة سنة  1.4باملائة، مقابل  2.3بلغ حجم النمو االقتصادي الفعلي للجزائر السنة الفارطة 

باملائة السنة املاضية  4د حدود مؤكدة تكشف أن توقعات وزارة املالية التي ذهبت الى إمكانية تحقيق نسبة نمو عن

 .خاطئة وجانبت كليا الصواب

الباقي من الجباية البترولية املحصلة توجه )ويعتمد معدو ميزانية الدولة في تقدير الجباية البترولية املوجهة للميزانية 

ها توقع تصدير لصندوق ضبط اإليرادات( خالل أية سنة مقبلة، على مؤشرات ثالثة تتمثل في كمية املحروقات امل

والسعر املرجعي لبرميل البترول املعتمد إلعداد امليزانية عالوة على سعر صرف الدينار مقابل الدوالر، أي مقابل العملة 

األمريكية املستخدمة حصرا في األسواق البترولية الدولية. طيات مؤقتة لوزارة املالية، أن توقعاتها بخصوص نسبة 

باملائة لم تحقق أهدافها  4خاطئة واملؤشرات التي اعتمدتها لتحقيق نسبة نمو عند حدود النمو للسنة الفارطة كانت 

قد توقع تحقيق نسبة  2018باملائة، ففي وقت كان قانون املالية لسنة  1.7وجاءت النتائج مغايرة ملا توقعته وبفارق 
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باملائة، وبالتالي فإن نسبة النمو  2.3م تتجاوز باملائة، كشفت عمليات تقييم غلق السنة املالية أن نسبة النمو ل 4نمو بـ

في املائة لضمان تجاوز  10و 7تبقى متواضعة مقارنة بالحاجيات، فالجزائر حسب الخبراء تحتاج إلى نسب نمو ما بين 

 .الوضع االقتصادي العام املتسم بالركود، رغم مجموعة الخيارات التي حاولت الحكومة اعتمادها لتجاوز األزمة

وزارة املالية في تقدير نسبة النمو االقتصادي للسنة املاضية، لم يكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته مصالح وزير خطأ 

املالية عبد الرحمان راوية، فقد تضمن قانون املالية للسنة الجارية خطأ آخر، عندما قدرت أن تبلغ الجباية البترولية 

باملائة  15.5مليار دينار وبنسبة  364.3مليار دينار مرتفعة بقيمة  2714املوجهة للميزانية خالل السنة القادمة مستوى 

مليار دينار، هذه الزيادة تم تقديرها في سياق غريب  2349.7واملنتظر بلوغها  2018مقارنة بالجباية ذاتها املتوقعة لسنة 

ة مع االحتفاظ بنفس السعر باملائ 3ومخالف لتوقعات تراجع حجم صادرات املحروقات خالل السنة القادمة بنسبة 

 .دوالرا 50املرجعي لبرميل البترول إلعداد ميزانية الدولة واملحدد بـ

الباقي من الجباية البترولية املحصلة توجه )ويعتمد معدو ميزانية الدولة في تقدير الجباية البترولية املوجهة مليزانية 

ثالثة تتمثل في كمية املحروقات املتوقع تصديرها  لصندوق ضبط اإليرادات( خالل أية سنة مقبلة، على مؤشرات

والسعر املرجعي لبرميل البترول املعتمد إلعداد امليزانية عالوة على سعر صرف الدينار مقابل الدوالر، أي مقابل العملة 

الية أن ملاألمريكية املستخدمة حصرا في األسواق البترولية الدولية، وبعيدا عن هذه التقديرات كذلك، سبق لوزارة ا

 .، وهو الخطأ الذي اعترف وزير املالية بوجوده وقال بإمكانية استدراكه2017أخطأت كذلك في حسابات امليزانية لسنة 

بعيدا عن أخطاء وزارة املالية وتقديراتها املغلوطة، تبين املعطيات املتوفرة لدى الشروق أن الناتج املحلي الخام للجزائر 

مليار دوالر  167ر6مليار دينار  18. 594ر1مليار دوالر، خالل السنة املاضية مقابل  178ر3أي  مليار دينار  509.20ر5بلغ 

 1000مليار دوالر أي أزيد من  10حسب ما علم لدى وزارة املالية، أي أن الناتج املحلي الخام تراجع بأزيد من  2017في 

 .مليار دينار

 2017باملائة في  2.2مقابل  2018باملائة خالل  4قات، فقد سجل نموا بـوبالنسبة للناتج املحلي الخام خارج قطاع املحرو 

دوالرا  72.43حسب أرقام الوزارة، وحسب نفس املصدر فإن معدل سعر برميل النفط الجزائري عند التصدير قدر بـ

 .2017دوالر في  52.71مقابل  2018خالل 

، 2017دينار خالل عام  110.96مقابل  2018دينار خالل  116.62وبلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر نحو 

، األمر الذي يبين أن 2017دينار في  125.32دينار مقابل  137.96بينما بلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل اليورو 

 .قيمة الدينار تواصل تهاويها مقارنة بالعمالت الصعبة املتداولة

يضيف ذات املصدر، وكان قانون املالية  2017باملائة في  5ر59مقابل  2018ل باملائة خال 4ر27وبلغت نسبة التضخم 

باملائة، هي أرقام تبين حسب الخبراء أن الوضع املالي للبالد ليس بخير، والقدرة  5.5يتوقع نسبة تضخم بـ 2018لسنة 

 .الشرائية للمواطن تتهددها مجموعة من العوامل الخارجة عن سيطرة السياسات الحكومية

 

 الطرفان أطلقا رسميا الشركة املالكة للمركب الضخم للبالستيك بوهران

 )الشروق اونالين(توتال  –مليار دوالر من البنك الوطني الجزائري لتمويل مصنع سوناطراك  1.3

رسمت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وتوتال الفرنسية إطالق الشركة الخاصة بمصنع البيتروكيماويات 

باملائة من البنك الوطني  70اج مادة البيلوبروبيالن البالستيكية الذي سيقام بوالية وهران، حيث سيمول بنسبة إلنت

 .شهرا 36مليار سنتيم، وسيسلم في غضون  340ألفا و 15مليار دوالر ما يعادل  1.3الجزائري ما يعادل 

 قد يعجبك
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بووهران بحضور مسؤولي سوناطراك وتوتال الفرنسية ” ميريديان“وجرت مراسيم اإلطالق الرسمي للشركة بفندق 

 .والبنك الوطني الجزائري 

 70مليار دوالر، من طرف البنك الوطني الجزائري بنسبة  1.8وسيتم تمويل هذا املشروع الذي تبلغ قيمته االستثمارية 

باملائة الباقية والتي  30راك وتوتال بـمليار سنتيم(، بينما ستتكفل سوناط 340ألفا و 15مليار دوالر ) 1.3باملائة ما يعادل 

ألف طن  550، وحسب الشروحات املقدمة، فاملصنع من املنتظر أن ينتج 51/49مليون دوالر، وفق قاعدة  500تمثل 

 .انطالقا من عمليات معالجة لغاز البروبان” البيلوبروبيالن“سنويا من مادة 

ؤمن ولد قدور، إلى أن املصنع يمثل قيمة مضافة حقيقية ونقطة وأشار الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك عبد امل

 .تحول صناعية يمهد إلنهاء العهد مع بيع املوارد الطبيعية على حالتها الخام

التي تدخل في صناعة قارورات املياه املعدنية وأجزاء من ” البيلوبروبيالن“وذكر ولد قدور أن املصنع سينتج مادة 

 .لبواخر والقطاع الصيدالني وغيرها، وسيخلق نشاطات مرافقة وفرص عمل جديدةالسيارات والطائرات وا

فرصة عمل خالل مرحلة  300آالف منصب عمل خالل مرحلة اإلنجاز، و 5ومن املنتظر أن يساهم املشروع في خلق 

 .ةباملائة من إنتاج املصنع إلى دول أوروبية ومتوسطي 80االستغالل، وتوقع ولد قدور أن يتم تصدير 

مليون دوالر(، قال ولد قدور  248في املشروع )مقدرة بنحو ” توتال”وفي رد على سؤال حول املساهمة املالية املتواضعة لـ

إن سوناطراك كانت تسعى إلشراك مجمع بنوك جزائرية في تمويل املشروع، لكن البنك الوطني الجزائري هو الوحيد 

 .لخبرة والتجربة الالزمة لعمليات من هذا الحجم في املستقبلالذي أبدى استعداده، وهذا املشروع سيمنحه ا

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات
 

 

 تعاون وشراكة

 

 

 تجارة 
 )الخبر اونالين(ألف طن من اإلسمنت إلى غرب إفريقيا  30تصدير 

لف طن أ 80لصناعة اإلسمنت، شحنتين على متن باخرتين، األولى بوزن  "بعد أن صدرت الشركة الجزائرية " سيالس

ألف طن من  30ألف طن نحو النيجر، ها هي اليوم تصدر نفس الشركة ما وزنه  1أرسلت إلى غرب إفريقيا وأكثر من 

  .اإلسمنت، انطالقا من ميناء عنابة نحو غرب إفريقيا

 طن 1000( طن من الكلنكر إلى غرب إفريقيا، وأكثر من 80000وكانت هذه الشركة قد صدرت في وقت سابق شحنتين )

 .ألف طن( من ميناء عنابة إلى غرب إفريقيا أيضا30من اإلسمنت إلى النيجر، اتبعت اليوم بعملية ثالثة من الكلنكر )

 .2020مليون طن عام  2وتهدف مجموعة " الفارج هولسيم الجزائر" إلى تصدير فائض في اإلنتاج يفوق 
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 )واج(   زيرا التجارة للبلدين ببيروتلبنان: تطوير العالقات التجارية محور محادثات و  -الجزائر

شكلت سبل تعزيز وتطوير العالقات التجارية بين الجزائر و لبنان محور محادثات بين وزير التجارة، سعيد جالب و وزير 

االقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري خالل لقاء جمع الطرفين أمس الجمعة ،على هامش االجتماع الوزاري للمجلس 

يناير  20و 18التنموية االقتصادية واالجتماعية املنعقدة ما بين   دي واالجتماعي للدورة الرابعة للقمة العربيةاالقتصا

  الجاري ببيروت، حسبما أفاد به بيان الوزارة يوم السبت.

ذ تم االتفاق ن،اسبل تعزيز وتطوير العالقات التجارية بين البلدي  قد تباحثا خالل هذا اللقاء  وأوضح البيان ان الطرفان

 الستكمال االجتماعات الخاصة بترقية هذه العالقات.  على تشكيل لجنتين مصغرتين

وقدم السيد جالب بهذه املناسبة عرضا عن مناخ االستثمار في الجزائر والتسهيالت التي تقدمها الحكومة وفقا لتوجيهات 

كل الظروف املالئمة الستقطاب االستثمارات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وحرصه على توفير 

 األشقاء في العالم العربي .

كما أبرز السيد الوزير الديناميكية التي تعيشها الجزائر اليوم للنهوض باقتصادها وتنويعه وفقا للمعايير العاملية مقدما  

 .2018نموذجا عن مختلف املشاركات الجزائرية في املعارض العاملية سنة 
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