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 االفتتاحية 

 
باملائة خالل األشهر التسعة األولى  2القطاع الصناعي العمومي: انخفاض االنتاج الصناعي بحولي 

 ()واج 2018من 

   

 

مقارنة بنفس الفترة من  2018باملائة خالل التسعة اشهر االولى من سنة  1ر9تراجع االنتاج الصناعي العمومي بنسبة 

 ى الديوان الوطني لإلحصاء.السنة املاضية، حسب ما علمت واج لد

 و يفسر هذا االنخفاض بتراجع االنتاج في خمسة قطاعات صناعية، حسب بيانات الديوان.

 10ر1و سجل اكبر انخفاض في انتاج صناعات الحديد والصلب والتعدين وامليكانيك والكهرباء و الكترونيك بما نسبته 

 باملائة.

رع نشاطات ف  القطاع حيث شهدت  ى تراجع االنتاج على الخصوص في فروعو يرجع هذا االتجاه السلبي في القطاع ال

باملائة ( و تجهيزات العتاد املعدني - 35ر6باملائة( وانشاء املركبات الصناعية )- 42ر8التعدين وتحويل الحديد و الصلب )

 باملائة(. - 30ر3)

+باملائة( و  388ها تصنيع معدات امليكانيكية )و من جهة اخرى عرفت فروع اخرى للقطاع ارتفاعا في االنتاج من بين

 +املالئة(. 9ر2+باملائة( و اخيرا تصنيع معدات التجهيز الكهربائية ) 48ر3نشاط تحويل املعادن غير الحديدية )

باملائة(  - 8ر4) و فيما يتعلق بقطاع النسيج عرف تراجعا في االنتاج خالل التسعة اشهر االولى من السنة املاضية بلغ

 9ر1. و نجم هذا االنخفاض عن تراجع نشاط تصنيع املعدات الوسيطة للنسيج )2017مقارنة بنفس املرحلة من سنة 

 باملائة(.-7ر8باملائة( و تصنيع معدات االستهالك للنسيج ) -

مرحلتي املقارنة. ونجم هذا باملائة( خالل - 0ر9وعرف قطاع مواد البناء و الخزف و الزجاج بدوره تراجعا في النشاط )

 باملائة(.- 1ر4باملائة( و الروابط املائية ) - 14ر4التراجع عن انخفاض نشاط مواد البناء واملنتجات الحمراء )

و عرفت فروع اخرى للقطاع تحسنا في النشاط، ويتعلق االمر بفرع تصنيع منتجات االسمنت و مختلف مواد البناء ) 

 + باملائة(. 13ر7إنتاج الزجاج ) +باملائة(، متبوعا ب 32ر2

باملائة، مرده - 0ر2و فيما يتعلق بصناعة الخشب والفلين و الورق، بدورها عرفت تراجعا طفيفا في النشاط قدر ب 

 باملائة(. -11ر8باملائة( و صناعة الفلين ) - 16ر4اساسا انخفاض نشاط فرع صناعة التأثيث )

+ باملائة( و صناعة و تحويل  46)   القطاع و يتعلق االمر بالنجارة العامة و سجل الديوان تحسنا في نشاط بعض فروع

 +باملائة(. 6ر2الورق )

مقارنة بنفس  2018باملائة خالل التسعة اشهر االولى من  - 5و تراجع النشاط االقتصادي بقطاع املحروقات بنسبة 

باملائة ما - 15ر3نتاج في فرع تمييع الغاز الطبيعي ب. ويرجع هذا االنخفاض اساسا الى تراجع اال  2017املرحلة من سنة 

 ساهم في انخفاض انتاج القطاع بصفة عامة.
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 2ر1باملائة و كذا فرع نشاط تكرير النفط الخام ) - 3ر5و سجل فرع انتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 

 باملائة(-

 االنتاج في ستة قطاعات صناعية   ارتفاع

ن جهة اخرى، ذكر الديوان الوطني لإلحصاء ان نتائج ايجابية سجلتها ستة قطاعات صناعية و يتعلق االمر باملناجم و م

 و املحاجر و الجلود و االحذية و الصناعات الكيمائية والصناعة الغذائية و الصناعات املختلفة و كذا الطاقة )الكهرباء(.

+ باملائة خالل التسعة اشهر االولى  12اجم و املحاجر، فقد تحسن بو فيما يتعلق بالنشاط الصناعي لقطاع املن

 . 2017مقارنة بنفس املرحلة من سنة  2018  من

 باملائة. - 3ر7و سجلت فروع القطاع تحسنا باستثناء فرع استخراج امللح الذي تراجع نشاطه بنسبة 

+باملائة( و  46ر6استخراج معدن الحديد )اما بخصوص الفروع التي ساهمت في تحسن اداء القطاع يتعلق االمر ب

 + باملائة(. 11ر3+باملائة( و فرع استخراج الحجر والصلصال و الرمل ) 14ر3استخراج معدن الفوسفات )

باملائة. و سجل هذا التحسن على مستوى املواد الجلدية  10ر6و عرفت صناعة الجلود و االحذية ارتفاعا في االنتاج بلغ 

 + باملائة(.9باملائة( و مواد الجلود املخصصة لالستهالك )+  11ر5الوسيطة )

+ باملائة( . يرجع هذا التحسن خاصة 5ر8و تحسن النشاط الصناعي لقطاع الكيميا ء و املطاط و البالستيك بنسبة )

باملائة( و انتاج املواد  71ر8الى ارتفاع نشاط فرع الراتينج االصطاناعي )مادة وسيطة تدخل في صناعات البالستيك( )

 + باملائة(. 8ر4باملائة ( و فرع تصنيع االسمدة و املبيدات )19ر6الصيدالنية )

 22ر2و من جهة اخرى سجل القطاع تراجعا في بعض فروع االنتاج ، و يتعلق االمر بفرع الكيميا العضوية االساسية )

 باملائة(. 8ر4باملائة ( وفرع صناعة الطالء ) -

+باملائة (، باستثناء فرع صناعة التبغ و الكبريت  1,9النتاج بلغ )وسجلت بدورها الصناعة الغذائية ارتفاعا طفيفا في ا

 باملائة، عرفت باقي الفروع اداء ايجابيا. و يتعلق االمر بإنتاج تغذية - 15ر5التي تراجع نشاطه بنسبة 

 + باملائة(. 3ر2نشاط الحبوب )  +باملائة( وفرع 5ر2+باملائة( و وصناعة الحليب ) 15ر5الحيوانات )

 باملائة. 30ر3لت احسن نسبة تحسن في قطاع الصناعات املختلفة الذي سجل ارتفاع بلغ و سج

باملائة خالل مرحلتي املقارنة التي سلف ذكرها، حسب ما  0ر2و عرف قطاع الطاقة )الكهرباء( تحسنا طفيفا قدر ب 

 اوضحت املعطيات االحصائية للديوان.

 .2016مقارنة بسنة  2017باملائة سنة  2,3سجل نموا بلغ و يذكر ان االنتاج الصناعي للقطاع العمومي 

 

إعانات مالية للمستفيدين من أراض ي التجزئات..  : اإلجراء يخّص واليات الجنوب والهضاب العليا

 )الشروق اليومي( !بشروط

 

 عبد الوحيد طمار، أن مصالحه تعكف حاليا على إمكانية منح إعانات مالية أكد وزير السكن والعمران واملدينة،

إلى واليات الجنوب والهضاب العليا،  لألشخاص الذين استفادوا من قطع أرضية في إطار التجزئات االجتماعية املوجهة

 تستقبلها مصالحه في هذا الشأن، مؤكدا أن االستجابة لهذا االنشغال متوقفة ت التيوذلك بالنظر إلى حجم الطلبا

 .تتطلبها هذه العملية على تحسن الوضع املالي للخزينة العمومية بالنظر إلى األموال الضخمة التي

ين اص املستفيدإعانات مالية لألشخ وأشار طمار في إجابته عن سؤال كتابي للنائب منور الشيخ، حول إمكانية منح

 االجتماعية، أنه تجسيدا للبرنامج الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية وفي إطار  من قطع أرضية في إطار التجزئات

الواليات، تم استحداث آلية لتطوير العرض  الجهود املبذولة الرامية إلى توفير عرض سكني معتبر ومالئم عبر مختلف
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نها ع عليا وتتمثل في تجزئة وتهيئة تقسيمات عقارية عمومية على أن يتم التنازل ال العقاري في مناطق الجنوب والهضاب

 .مدعمة من طرف الدولة للمواطنين على شكل قطع أرضية موجهة إلى البناء الذاتي وبأسعار مخفضة

اليات الجنوب املتعلقة بالعرض العقاري في و  2014جويلية  7املؤرخة في  01وتطبيقا للتعليمة الوزارية املشتركة رقم 

 17 قطعة أرضية في إطار  6038استفادت والية البيض، على سبيل الذكر ال الحصر، من  -يقول طمار -والهضاب العليا

باملئة عن  95للمواطنين بأسعار رمزية مخفضة بـ  تجزئة اجتماعية وتم التكفل بتهيئتها على حساب الدولة والتنازل عنها

 .قيمتها التجارية الحقيقية

فضال عن امتياز الحصول على  بخصوص إمكانية الحصول على إعانات مالية مباشرة إلنجاز مثل هذه السكناتأما 

العقاري العمومي بواليات الجنوب من شأنه تمكين املواطنين  القطع األرضية، فقد ذكر الوزير بأن تطوير العرض

وارد للدولة ومهيأة بم ء تابعة لألمالك الخاصةسكناتهم من الحصول على قطع أرضية صالحة للبنا القادرين على بناء

من صيغ السكن املعروضة على املواطنين كسائر الصيغ  الخزينة العمومية، وأن التجزئات االجتماعية تمثل صيغة

ومي.. الترقوي العم االجتماعي اإليجاري والسكن الريفي والسكن االجتماعي التساهمي والسكن األخرى على غرار السكن

بأموالها الخاصة أو من خالل قرض بنكي، واختيار هذه  وهي موجهة إلى شريحة من املواطنين قادرة على بناء سكنها

ير الذي يش -طمار يقول  -املستفيد الذي يعرف مسبقا ما تقدمه الدولة من امتيازات في هذا الشأن الصيغة جاء بإرادة

صيغة السكن الريفي أو السكن املدعم كالسكن االجتماعي  املالية موجهة خصيصا إلى في هذا السياق إلى أن اإلعانات

 املدعم التساهمي أو الترقوي 

التي ما فتئت تصلنا تباعا في هذا  فإننا نعكف حاليا على دراسة الطلبات“ -يقول طمار-لكن وبالرغم مما سبق ذكره 

العليا، التي نظرا إلى حجمها تتطلب مبالغ مالية ضخمة  واليات الهضاب الشأن من مختلف واليات الجنوب وحتى

 هذا االنشغال مع إمكانية عرضه ولكن نبقى نتابع“، مضيفا: ”على الخزينة العمومية تحملها في الوقت الراهن يصعب

 .”للخزينة العمومية على الحكومة في حالة تحسن الوضع املالي

 

طاقة: تثمين أفضل للمحروقات من خالل دعم التكنولوجيات الحديثة في االستكشاف و 

(واج) االستغالل  
  

 

قال وزير الطاقة السيد مصطفي قيطوني يوم االثنين بالجزائر ان القطاع الوطني للمحروقات البد ان يرتكز على 

 مين افضل للثروات التي التزال "غير مكتشفة " في الجزائر .التقنيات و التكنولوجيات الحديثة من اجل تث

و في كلمة تم القائها باسمه من طرف رئيس ديوان الوزارة السيد زوبير جوابري خالل ورشة تقنية حول علوم االرض, 

و  استكشاف احتياطات جديدة للمحروقات أوضح الوزير ان الهدف الرئيس ي الذي يعمل القطاع على تحقيقه هو 

 .استرجاع الحقول الناضجة لوصول أيضا الى تحسين معدلا

وحسب السيد قيطوني فان القطاع الوطني للمحروقات يضم عدة حقول ناضجة مستغلة عبر عشرات السنين ما 

 يفرض ادخال تكنولوجيات بتقنيات استرجاع مدروسة من اجل تحسين األداء.

تنتج باستمرار منذ  حاس ي الرملو  حاس ي مسعودلك املوجودة في و أكد الوزير ان حقول املحروقات االكثر قدما مثل ت

 سنوات و تتمتع باحتياطات معتبرة قابلة لالستغالل .

بإدماج العالم   و في هذا الصدد, شدد الوزير ضرورة االستفادة من الحلول التقنية و التكنولوجيات املوجودة وهذا

 . املدى املتوسط و القريب  العلمي بغية الحفاظ على االستقالل الطاقوي في الجزائر على
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تم  مقاربات جديدةفسح حقيقة املجال لعدة   نموذج البحث على اكبر الحقول و اضاف الوزير يقول ان 

 .االسترجاعو تقنية و تكنولوجيا كتحسين معدالت   جيولوجية  ألسباب  فرضها

املكتسبات   التكنولوجيا و االبتكار يشكالنالبترولية التي عبرتها الصناعة, فان   و ذكر في هذا السياق انه خالل االزمة

 االساسية للمجمعات و الفاعلين في املجال لضمان بقائهم و ديمومتهم.

مشيرا ان الثلث فقط من هذا   و واصل الوزير يقول ان املجال املنجمي الواسع للمحروقات بقي غير مكتشف بعد,

الوطني  مستقبال للتأكد بالتالي اإلمكانات يتمتع بها املجال  همااملجال مكتشف في حين ان الثلتين االخرين سيتم استغالل

 للمحروقات.

من جهته اشار رئيس الوكالة الوطنية لتثمين املوارد النفطية "النفط" السيد ارزقي حسين ان ارتفاع معدل استرجاع 

 30ملدة   حقول الناضجةسيسمح بتمديد اجال استغالل ال -بفضل تقنيات جديدة و تكنولوجيا -  باملئة 10بنسبة 

 سنة.

 باملئة. 30و  20و حسبه فان معدل االسترجاع في الحقول الجزائرية يتراوح حاليا ما بين 

"النفط " بمساهمة الجمعية   حول علوم االرض التي تم تنظيمها من طرف شركة  التقنية  و شارك في هذه الورشة

من اجل التحدث و تبادل   يناير الجاري مختصين في مجال االستكشاف 30الى  28األوربية لعلوم االرض و الهندسة, من 

 املواضيع املرتبطة باالسترجاع الجيد للبترول في الحقول الناضجة و تقييم االحتياطات العميقة.  حول مختلف   اآلراء

 

 (الجزائرية اإلذاعة) اإلنتاج بالمئة في 10استعمال التكنولوجيا في قطاع النفط يساهم بزيادة 

 

أكد وزير الطاقة واملناجم أن الجزائر ماضية في سبيل تعزيز الشراكة مع املجتمعه العلمي، وترقية القطاع وتحسين 

باملئة في زيادة  10مؤكدين على مساهمتها ب القطاع بالتكنولوجيات الحديثة  ادائه، فيما دعا خبراء الى ضرورة تعزيز 

 االنتاج.

الناضج، ان قطاع النفط يحص ي الكثير من هذه   تعزيز استخراج النفط في حقول وأكد املشاركون في ورشة عمل حول 

الحقول الجاهزة لالستغالل ، التي تستدعي تكنولوجيات وتقنيات متطورة ، لتحسين األداء ، ضمن الورشة التي نظمتها 

 لجيو علمية .الجمعية الجزائرية األوربية ا  الوكالة الوطنية لتثمين موارد املحروقات بالتنسيق مع

الجزائر    عن التزام الجزائر -في كلمة القاها نيابة عنه رئيس ديوان الوزارة -وعبر وزير الطاقة واملناجم مصطفى قيطوني

لتطوير القطاع املطالب بتعزيز شراكته مع   بادراج التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجال املناجم واملحروقات

 .العلمي الباحثين واملجتمع 

ا استعمال التكنولوجي ارزقي حسين أن  العام للوكالة الوطنية لتثمين املحروقات  فيما اكد رئيس اللجنة واملدير 

 باملئة وهو ما يعادل اكتشافا جديدا.10نسبة االستعادة ب  سيرفع

 

 

()واج الغاز و النفط غير التقليديين: ارتفاع االحتياطات الجزائرية  
  

من املحروقات غير التقليدية ارتفاعا معتبرا مما سمح للجزائر باالنتقال الى املركز  عرفت االحتياطات الوطنية املقدرة

بالنسبة للنفط في التصنيف العالمي, حسبما اكدته دراسة جديدة قامت بها  7الثالث بالنسبة للغاز و الى املرتبة ال

 ائر.الوكالة الوطنية لتثمين موارد املحروقات "آلنافت" صدرت يوم االثنين بالجز 
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و تشير هذه الدراسة التي قدمها مدير ترقية املجال املنجمي بوكالة )آلنافت( ,محمود جيجيلي خالل ورشة تقنية حول 

مليار  1194تريليون قدم مكعب( من الغاز و  9818العلوم الجغرافية الى ان املوارد غير التقليدية الجزائرية تقدر ب

مليار برميل من البترول في الدراسات السابقة التي انجزت خالل  176لغاز و تريليون من ا 6025برميل من النفط مقابل 

 .2013/2012فترة 

تريليون  2954تيميميون )-و اضاف ذات املصدر ان املوارد املحسوبة في اطار هذه الدراسة تتوزع على مناطق آهنات

مليار  307تريليون قدم مكعب من الغاز/ 2125ويدير )م-مليار برميل من النفط( واد مية 225قدم مكعب من الغاز/

تريليون قدم  1607مليار برميل من النفط( رقان ) 47تريليون قدم مكعب من الغاز/ 1574برميل من النفط( تيندوف )

 مليار برميل من النفط(. 393تريليون قدم مكعب/ 1587إليزي )-مليار برميل من النفط( بركين 202مكعب من الغاز/

متر( فان  3600و  800انه وباستثناء املناطق الباطنية الخطرة )االخذ بعين االعتبار فقط االعماق التي تتراوح بين  اال 

 مليار برميل من النفط. 329تريليون قدم مكعب من الغاز/ 4456االمكانيات غير التقليدية الكلية تقدر ب

ي عتبرة لالحتياطات غير التقليدية )في املناطق غير الخطرة( التو باملقارنة بالدراسات السابقة فان االمر يتعلق بقفزة م

 فيما يخص النفط. % 250بالنسبة للغاز و الى   % 30ترتفع الى 

الى الثالثة في التصنيف العالمي لالحتياطات في مجال الغاز   4و من خالل هذه املعطيات تنتقل الجزائر من املرتبة ال

 الصين. الصخري بعد الواليات املتحدة و 

في التصنيف السابق بعد كل  11عامليا مقابل املرتبة ال 7اما بالنسبة للنفط الصخري فان الجزائر تنتقل الى املركز ال

 من روسيا و الواليات املتحدة و الصين و االرجنتين و ليبيا و استراليا.

 .2و قد شملت هذه الدراسة التي تم اجراؤها بالتعاون مع ثالث شركات نفطية دولية, اكثر من مليون كلم 

كما انها جزء من سلسلة دراسات قامت بها الوكالة الوطنية لتثمين موارد املحروقات حول االمكانيات املنجمية الجزائرية 

 انيات من الغاز و النفط في البحر.من املحروقات التي تتضمن ايضا اربع دراسات حول االمك

و اوضح السيد جيجيلي خالل تقديمه للحصيلة حول وضعية املجال املنجمي الوطني من املحروقات ان مجمع 

محيطا في مرحلة  122محيطا في طور البحث و  56ترخيصا لالستكشاف مع  13سوناطراك بصدد القيام حاليا ب

 االستغالل.

محيطات في طور  8مع  2018الشراكة" في ترخيصين لالستكشاف تم منحها في ديسمبر كما يعمل املجمع الوطني "ب

فقط  % 29و تتركز جميع هذه النشاطات في مناطق شرق البالد التي تضم  محيطا في مرحلة االستغالل. 49البحث و 

او استغالل, حسب املتبقية فإنها ليست مشمولة بعقود بحث  % 71اما بالنسبة لل من املجال املنجمي الوطني.

 توضيحات ذات املسؤول.

 

 يوما 15مليار دج في حال استمرار توقف النشاط ملدة  25،2مركب سيدار الحجار: خسارة بنحو 

(واج)  
  

 

 تم تقييم الخسارة في املداخيل بمركب سيدار الحجار )عنابة( في حال استمرار توقف النشاط باملنطقة الساخنة )الفرن 

مليار دج، حسب ما صرح به يوم االثنين الرئيس  2،25يوما جراء الفيضانات األخيرة بنحو  15العالي واملفولذات( ملدة 

 املدير العام للمركب شمس الدين معطاء هللا.

و أوضح نفس املسؤول خالل ندوة صحفية انعقدت بمقر املركب بحضور األمين العام لوزارة الصناعة واملناجم خير 

ن مجوبي أن في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات امتصاص املياه التي تسربت إلى الفرن العالي واملفولذات تجري الدي
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عمليات تجفيف التجهيزات الصناعية التي تعرضت لتسربات املياه خاصة منها املفولذات الكهربائية وذلك قصد إعادة 

 تشغيل املركب في "أقرب اآلجال املمكنة".

األمين العام لوزارة الصناعة واملناجم التدخل االحترافي و املسؤول لكفاءات مركب سيدار الحجار وتجند  من جهته أشاد

عماله للمحافظة على املنشآت موضحا باملناسبة أن التدخل االستباقي الذي تم من طرف كفاءات املركب وعماله مكن 

 من تفادي إتالف منشآت املركب التي غمرتها املياه.

مين العام لوزارة الصناعة و املناجم قد وقف رفقة والي الوالية توفيق مزهود وإطارات املركب على حجم األضرار وكان األ 

 وسير عمليات امتصاص املياه باملنطقة الساخنة وكذا تجفيف التجهيزات الصناعية التي غمرتها املياه.

ويتوقع وفقا لوتيرة سير عمليات امتصاص املياه تجفيف املنطقة الساخنة من املياه في غضون األيام القليلة املقبلة 

 ليشرع في إعادة تشغيل الفرن العالي خالل األسبوع املقبل، حسب ما تمت اإلشارة إليه.

أن مركب سيدار الحجار قد تعرض جراء التقلبات الجوية التي ضربت منطقة عنابة يومي الخميس والجمعة يذكر 

األخيرين إلى فيضانات تسبب فيها مجرى وادي األربعاء الذي يقطع موقع املركب قبل أن يصب في وادي سيبوس هذا 

 األخير الذي سجل ضعفا في تصريف املياه نحو البحر.

ار التي خلفتها الفيضانات بإقليم الوالية شهدت هذه األخيرة بما فيها مركب سيدار دعما بالتجهيزات وأمام حجم األضر 

 و عتاد امتصاص املياه من عدة واليات مجاورة.

 

)النهار اونالين( عن إستيراد العديد من السلع واملنتجات وزارة التجارة ترفع الحظر رسميا  

 

مسية اليوم رفع الحظررسميا عن استيراد املواد املمنوعة من االستيراد والتى يبلغ عددها ازيد من 
ُ
قررت وزارة التجارة ا

 .مادة 851

زالتطبيق وهذا حسب بيان لوزارة التجارة تحصل  Daps فية املؤقتةمع إقرار دخول ألية الرسوم الحماية اإلضا حي 

 تلفزيون النهارعلى نسخة منه

وكشف مصدر من وزارة التجارة أنه سيتم اإلعالن عن قائمة املواد مع تحديد نسبة الرسوم املفروضة على كل 

 .املستوردة  املواد

 .2018بعد غد في الجريدة الرسمية طبقا لقانون املالية التكميلي  و باملائة وهذا غدا ا200لغاية  30والتى تتراوح ما بين 

 .قائمة 20تم تقسيمها ألزيد من  DAPS كما أضاف البيان ان قائمة السلع الخاضعة ل

الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة  كل قائمة تضم العديد من السلع واملنتجات تشمل: اللحوم البيضاء والحمراء،

 .الجاهزة بإستثناء املوز، الشربات املحضرة

 وكذا مواد التجميل واملناديل الورقية، الرخام والسيراميك .. الخ

 .أن تكون موضوع مراجعة وتحديث دوري ملواكبة املنافسة الدولية Daps هذا ويمكن لقائمة املواد والسلع الخاضعة ل

 .عطاء الخبرة ملؤسساتنا الوطنية من أجل التقدم والتطور والتنافسية مستقبالفي هذا املجال وإ

 Daps سيكون هناك جهاز لتتبع دخول هذه السلع الخاضعة ل  ولتطبيق هذا اإلجراء الجديد على عمليات االستيراد

 .تجاريا وجمركيا

 .ةالحاج اقتضاء  للحرص على التطبيق األمثل على هذه املواد املستوردة عند

 

 (نالينو )النهار ا منزلية والثريات واألثاثزيـــــادات فــــي املنتجــــــات الكهرو % 200
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 .من املئة على عشرين مجموعة تضم مواد ومنتجات مختلفة 200قررت الحكومة فرض رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 

 .من مبنى وزارة التجارةيتم استيرادها من الخارج قبل نهاية األسبوع الجاري، وباالستناد إلى مصادر 

فإن القرار هذا يشمل قائمة من السلع وتتمثل أساسا في أدوات الترصيص الصحي والكراس ي واألثاث والثريات واملنتجات 

 .والتي يتم استيرادها من الخارج، مما سيساهم في تسجيل ارتفاع جنوني في أسعار هذه املنتجات .الكهرومنزلية وغيرها

 .من املئة 200و 20من طرف مصالح التجارة ونظيرتها للجمارك بنسب تتراوح مابين  بعد فرض رسوم عليها

وقد أعلنت الوزارة عن هذا القرار يوم السادس والعشرين من جانفي الجاري، بعد تنسيق مع مختلف املتعاملين 

 .االقتصاديين الوطنيين

 .ثلي فروع املؤسسات الدولية في الجزائرمن أجل حماية املنتوج الوطني، الذي يعرف منافسة شرسة من طرف مم

 .كما أرجعت الحكومة سبب اتخاذها هذا القرار إلى ارتفاع حجم الواردات في الفترة األخيرة

 .ويستثنى من هذا القرار استيراد املركبات ولواحقها من طرف مصانع التركيب وممثلي األسرة الثورية في الجزائر

 

 بنوك/مالية/تأمينات
 

 تعاون وشراكة
 (واج) تندوف : ثالث قافلة تجارية جزائرية تتجه نحو نواكشوط

 

   

 

 

اتجهت ثالث قافلة تجارية جزائرية نحو عاصمة الجمهورية اإلسالمية املوريتانية نواكشوط ، والتي كانت قادمة من 

الثنين لدى االجزائر العاصمة، بإشراف املدير الجهوي للتجارة ببشار رفقة السلطات الوالئية بتندوف، حسبما علم يوم 

 مصالح الوالية.

شاحنة تابعة ملجمع نقل البضائع واإلمدادات " لوجيترانس " في إطار تنفيذ برنامج  16و تندرج هذه القافلة املتكونة من 

الحكومة القاض ي بالتعريف وترقية املنتوج الوطني و تشجيع الصادرات خارج املحروقات، وأيضا تطوير العالقات 

ئر وموريتانيا بعد فتح املعبر الحدودي البري الشهيد مصطفى بن بولعيد، وترقية الصادرات نحو التجارية بين الجزا

 إفريقيا، حسبما ورد في بيان وزارة التجارة تحصلت "وأج" على نسخة منه.

و تحتوي هذه القافلة التجارية على منتوجات جزائرية مختلفة )خضر ومواد غذائية و مواد بالستيكية ومواد التغليف( 

 طن، وفق ذات املصدر. 370لية مقدرة ب بكمية إجما

أيام، عبر املعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد،  9وتستغرق هذه الرحلة التجارية البرية نحو نواكشوط ملدة 

يناير  31من الشهر الجاري من الجزائر العاصمة، ومنتظر وصولها إلى نواكشوط يوم  23حيث كانت االنطالقة يوم 

كلم داخل التراب  1.700كلم داخل التراب الوطني و  1.800كلم منها  3.500فة إجمالية مقدرة ب الحالي لتقطع مسا

 املوريتاني، كما أشير إليه.
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طن للنيجر  200طنا في قافلة نواقشوط و370  : "مرسيدس بنز"شاحنة  100يتدعم بـ" لوجيترانس"

  (املساء) منتصف فيفري 

 

شاحنة جديدة من عالمة  100بـ« لوجترانس»حظيرة الشاحنات ملجمع النقل البري للبضائع واللوجستيك  تدعمت

يسمح للمجمع بمضاعفة طاقات النقل البري للبضائع في ظل  دفع املصنعة بالجزائر، بمارباعية ال« مرسيدس بنز»

الرئيس املدير العام  ،«املساء«االقتصادية من االستيراد إلى التنافس على التصدير، حسبما أكده لـ انقالب املعادلة

طلبات نقل البضائع من الشمال إلى الجنوب، خاصة بعد تنظيم  للمجمع كني بوعالم، الذي أعرب عن ارتياحه الرتفاع

عدة اتفاقيات مع  شاحنة، مع التوقيع على 16الثالثة نحو عاصمة موريتانيا نواقشوط باستعمال  القافلة التجارية

 .باإلضافة إلى مواد التغليف والبالستيك متعاملين جزائريين لتصدير عدة منتجات فالحية وغذائية،

بلغت أمس، نقطة املراقبة الحدودية بوالية تندوف، أشار  فلة التجارية املتوجهة إلى مدينة نواقشوط، والتيوعن القا

ميع مجال تج إلى استدراك نقائص القوافل التجارية السابقة من خالل فتح« لوجترانس»ملجمع  الرئيس املدير العام

رين بشرق وغرب البالد، مع تخصيص فضاء للمصد للمجمعالبضائع املوجهة للتصدير عبر املنصات اللوجستية التابعة 

 مطالبة املتعاملين التنقل إلى غاية العاصمة لنقل بضائعهم على متن شاحنات من الجنوب بوالية بشار، وذلك عوض

 .الجمركية القريبة من كل متعامل املجمع. كما تم أيضا ـ حسب محدثنا ـ فتح املجال لجمركة البضائع في النقاط

يعد أكثر سهولة من املسارات السابقة، مشيرا  السيد كني في سياق متصل، عن تخصيص مسار جديد للقافلة، وكشف

ين ب طرف السلطات املوريتانية، عرفانا منها له بإسهامه في فتح أول طريق تجاري ما إلى أن املجمع تلقى تهنئة من

افلة املحلى خارج الحدود الجزائرية، مع العلم أن الق باملنتوج الدولتين، ما فتح مجال لتنويع املبادالت التجارية والتعريف

 20املنتجات الغذائية،  أطنان من 104أطنان من املنتجات الفالحية،  205املنتجات الوطنية، منها  طنا من 370تحمل 

متعامين خواص.  7مادة البالستيك، وهي البضائع التابعة لـ طنا من منتجات التعليب من 20طنا من منتجات التغليف و

 .شاحنة نصف مقطورة 16 وتم ألجلها تخصيص

املتعاقدين معه في مجال النقل والتصدير، سواء للدول  وعن التحفيزات املقترحة من طرف املجمع لكل املتعاملين

تمام للمتعامل طيلة فترة إ األوروبية، أكد كني أن املجمع يقترح دراسة مسبقة لألسعار مع ضمان املرافقة اإلفريقية أو 

شاحنة عصرية رباعية الدفع من عالمة  100والتخزين، خاصة بعد استالم  املعامالت التجارية، وتسهيل عمليات النقل

 .«بنز مرسيدس»

وقطع الغيار، باإلضافة إلى تنسيق العمل مع مصالح  كما يضمن املجمع ـ حسب محدثنا ـ توفير خدمة ما بعد البيع

ل توفير خال الجمركية عبر املوانئ الجافة واملنصات اللوجستية التابعة للمجمع، وذلك من هيل اإلجراءاتالجمارك لتس

 بما يسمح بوصول الطلبيات»ومعدات الرفع والنقل،  كل املعدات الضرورية، على غرار أجهزة سكانير من الجيل الجديد

 .«إلى أصحابها في وقت قياس ي

عيل إلى تف« لوجيترانس»القارات، فأشار مسؤول  رحة للتصدير نحو أوروبا وباقيأما فيما يخص التسهيالت املقت

ؤسسة م والخطوط الجوية الجزائرية، باإلضافة إلى« طيران الطاسيلي»النقل الجوي،  االتفاقيات املبرمة مع شركتي

ة عبر ار مدروسة ومضبوطأصحابها، وذلك بأسع بما يضمن خدمة ثالثية إليصال البضائع إلى»النقل البحري للبضائع، 

      .«عقود تجارية طويلة املدى

التعامل مع املؤسسات العمومية في مجال اقتناء املعدات  وتنفيذا ملراسلة الوزير األول أحمد أويحيى والقاضية بضرورة

يك، يكانللم كشف املسؤول األول عن املجمع عن التوقيع على اتفاقية إطار مع مجمع الجزائري  ومختلف التجهيزات،
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تحديد طلبيات أخرى مستقبال، تماشيا مع تطور  القتناء طلبيات خاصة بمعدات رفع الحاويات والشحن، على أن يتم

 .نشاط النقل واللوجستيك

عما قريب في ترسيم كل العمال الذين يشتغلون  على صعيد آخر، أعلن الرئيس املدير العام للمجمع عن الشروع

 التشغيل، وذلك فور انتهاء فترة صالحية العقود، على أن يتم مستقبال فتح باب قبلباملجمع، ضمن نظام عقود ما 

 .التوظيف، حسب تطور نشاط املجمع

« الهامل»إلى توقيع عقد تعاون مع مجمع « لوجيترانس» أما عن آخر طلبية تسلمها املجمع، فأشار املسؤول األول عن

ه املقبل، موضحا بأن الفالحية والغذائية إلى النيجر منتصف فيفري  آالف طن من مختلف املواد 8بوالية أدرار لتصدير 

  .شاحنة نصف مقطورة لهذه العملية 200تم تخصيص 

 

  إعالميةيقظة 
 

(واج) اإلقتصاد الدائري محور لقاء جهوي لواليات الجنوب ''قريبا'' بغرداية  
  

 

 املزمع تنظيمه يومي سيكون موضوع اإلقتصاد الدائري أو اإلقتصاد "األخضر" محور لقاء جهوي لواليات جنوب الوطن

 فبراير املقبل بغرداية ، حسبما أفاد به يوم اإلثنين األمين العام للوالية. 4و  3

( والية من جنوب البالد بمبادرة من وزارة البيئة و الطاقات املتجددة تمهيدا 12ويأتي هذا التجمع الجهوي إلثني عشر )

خصصة لإلقتصاد الدائري أو اإلقتصاد "األخضر" املرتقب للجلسات الوطنية حول البيئة و الطاقات املتجددة امل

 فبراير بالجزائر العاصمة ، كما أوضح، لـ/وأج/، السيد بوعالم عمراني. 26تنظيمها يوم 

و سيسمح هذا اللقاء التحضيري بإعداد توصيات بخصوص اإلقتصاد الدائري من أجل تثمين بقايا املواد و محاربة 

ع املبتكرة في مجال استرجاع النفايات و تطوير تكنولوجية الرسكلة و إعادة التدوير ، وفق ما جرى التبذير و تعزيز املشاري

 توضيحه.

و يهدف هذا التجمع إلى غرس ثقافة تحويل النفايات إلى موارد وثروات و استحداث أيضا مناصب شغل ، حسبما كما 

 ذكر ذات املسؤول .

نموذج تسيير النفايات مع اقتراح حلول مبتكرة و واقعية تتكيف مع السياق و سيمكن ) اللقاء( كذلك من وضع برنامج ل

 الوطني ، مثلما تمت اإلشارة إليه.

و ينتظر أن يشارك في هذا اللقاء الجهوي مختلف املسؤولين و الفاعلين و املتدخلين في مجال البيئة و الطاقات املتجددة 

 .  وكذا النسيج الجمعوي للواليات املشاركة

تنظم باملوازاة مع هذه التظاهرة الجهوية قافلة تحسيسية من أجل مدينة "خضراء" تضم شخصيات من عالم و س

 الفن و الرياضة ، فضال عن حمالت التشجير.

 

ر فبراير بالجزائ 28الى  25للصالون الدولي للصناعات الغذائية "جازاغرو" من  17الطبعة ال

(واج) العاصمة  
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فبراير القادم بالجزائر العاصمة  28الى  25للصالون الدولي للصناعات الغذائية "جازاغرو" من  17تنعقد الطبعة ال

 شاركة، حسب ما أفاد به يوم االثنين منظمو هذه التظاهرة االقتصادية.حيث يسجل تزايد عدد املؤسسات الجزائرية امل

معظمهم صانعو تجهيزات و منتجون في الصناعات الغذائية، حسب  عارضا جزائريا 160و يشارك في هذه الطبعة حوالي 

 ما ذكره ممثل أحد منظمي الصالون نبيل باي بومزراق خالل ندوة صحفية.

" مشيرا العارضين الوطنيين في عدد باملئة 30نوات الخمسة املاضية عرف الصالون زيادة بو قال املسؤول:"خالل الس

 الى أن تضاعف عدد و قدرات املؤسسات املحلية في فرع الصناعات الغذائية.

 تمثل مختلف فروع الصناعات الغذائية. دولة 34 من عارضا 720 أما املشاركة األجنبية، فتمثل من طرف أكثر من

جهة أخرى، و من أجل تسهيل املبادالت و عقد شراكات محتملة خالل انعقاد الصالون و تقديم دعم للمؤسسات من 

األجنبية الراغبة في التواجد بالجزائر، يقترح املنظمون عدة لقاءات لفائدة العارضين مثل ورشات مخصصة لصناعة 

 الخبز.

ريك للصالون، لقاءات أعمال "استثمار و تصدير" على شكل و ستنظم الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، و هي ش

مائدة مستديرة حول مواضيع مختلفة منها التنظيم الجزائري حول االستثمار و األمن املالي و التعاقدي و كذا الرسوم و 

 الحقوق الجمركية عند التصدير.

ل االستثمار بالجزائر من وجهة نظر الشركات الفرنسية لقاءا حو -من جهتها، ستعقد غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية

 األجنبية.

كما برمج عقد ندوات تقنية حول التغليف و تثمين االنتاج املحلي الى جانب عقد ملتقى لفائدة املستثمرين الجزائريين 

 تحت عنوان :" الصناعة الغذائية، كيف يتم تثمين املصانع".

اللكتروني موقعه او" على تثمين العروض الجديدة بفضل قاعدة بيانات عبر و للسنة الثانية على التوالي، سيعمل "جازاغر 

(www.djazagro.com ). 

و يمكن للعارضين من االن تقديم أي معلومة مفيدة حول املنتجات الجديدة و أو الهامة التي سيتم عرضها خالل 

ذكرت مديرة املعرض أوليفيا ميالن خالل الندوة الصحفية أن هذا املوعد يشمل يغطي الصناعات الغذائية و  الصالون.

 في جميع مراحله من خالل تثمين املنتج الزراعي الى غاية عملية تغليفه.

التي  ملسؤولةو تعد الصناعة الغذائية احدى الصناعات األكثر حركية و األكثر هيكلة بعد املحروقات و املناجم، حسب ا

 أوضحت أن أهم الفروع التي سيغطيها الصالون هي املشروبات و مشتقات الحليب و العجائن و التغليف و التعبئة.

يذكر أن الصالون من تنظيم الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة و الشركات الفرنسية "كوميكسبوزيوم" و 

 ."بروموصالون"

 

 

 


