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 االفتتاحية
 )واج(رون ألب في فرنسا -اقتصاد: الجزائر ضيف شرف منطقة أوفرن 

رون ألب، املنطقة الصناعية األولى في فرنسا و واحدة من -ا االقتصادية ضيف شرف أوفرن ستكون الجزائر بإمكانياته

ح اليوم رون ألب" الذي افتت-أوفرن   أكثر املناطق االقتصادية نشاطا في االتحاد االوروبي، وذلك في إطار "يوم الجزائر في

 الخميس في ليون.

للجزائر بليون بالشراكة مع فرنسا بيزنيس، من التعريف ،على وسيسمح هذا اليوم املنظم من طرف القنصلية العامة 

مدى يومين، باملجهودات املبذولة من طرف الجزائر في مجال التنمية والتقدم الذي أحرزه االقتصاد الجزائري املتجه 

    منذ بضعة سنوات نحو التنويع.

 ام و هي بوابة افريقيا، السيما بالنسبة للشركاتو تحتل الجزائر الصدارة في شمال افريقيا من حيث الناتج املحلي الخ

 الغربية بفضل امكانياتها االقتصادية.

رابح حاضرة في هذه التظاهرة -مؤسسة ترغب في تطوير التصدير والشراكة رابح 250وأشار القنصل العام أن أزيد من 

كيز ون ألب، مؤكدا على أنه سيتم التر ر -التي تسعى الى تسهيل العالقات بين الشركات الجزائرية وشركات منطقة أوفرن 

عب التي تعتبر "استراتيجية" في الجزائر.
ُ

 على وجه الخصوص على الش

و ستشكل العديد من القطاعات االقتصادية محور اهتمام املتعاملين واملستثمرين من البلدين خالل هذه التظاهرة 

منة والبالستيك والطاقات املتجددة والسياحة الجبلية على غرار الزراعة والصناعة الغذائية وصيانة السيارات و الرق

 والحموية.

رون ألب من -كما يرتقب تنظيم لقاءات أعمال وموائد مستديرة ومواعيد مخصصة لقطاعات امتياز بمنطقة أوفرن 

 أجل التعريف أكثر بقدرات كال الشريكين من أجل اقامة شراكات تعود بالنفع على الطرفين.

افتتاح هذا اليوم، ذكر سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة بأن السلطات العليا للبلدين ترغب و في مداخلته لدى 

في شراكة "مثالية بامتياز وطموحة على وجه الخصوص"، مؤكدا على "االلتزام القوي للجزائر من أجل بناء هذه الشراكة 

 التي تعود بالنفع على الطرفين".

 "كبير" إال أنه يعرف تراجعا من حيث حجم االستثمارات".  القتصاديو كشف أنه رغم أن "تعاوننا ا

مليون مستهلكا وطبقة متوسطة تقدر  42وعالوة على االستقرار الذي تتمتع به الجزائر فهي تمثل كذلك سوقا ألكثر من 

بشرية وثروات  باملئة خارج قطاع املحروقات، كما تتمتع بموارد 3مليون شخصا إضافة إلى نسبة نمو تزيد عن  10ب

 معتبرة وكذا بعوامل تحفيزية في مجال االستثمار.

( إلى مراجعة تقييمها بخصوص الجزائر، انتقد COFACEو بعد أن دعا الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية )

 ركتها".ثمارات و حالسيد مسدوة في هذا السياق الخارطة األمنية التي "ال تعكس الواقع وتبقى )( عائقا أمام تطوير االست

كما أوضح السفير الجزائري أن "تطوير شراكة متميزة بين الجزائر وفرنسا قد اصطدم بصعوبات منح التأشيرات خاصة 

بالنسبة للفاعلين الرئيسين في العالقات الثنائية مثل رجال االعمال"، مشيرا إلى أن "جزائر اليوم مختلفة عن جزائر 

 الثمانينات".

اس ي الجزائري يقول "صحيح أن بالدي شهد مأساة وطنية صعبة هاجم فيها االرهاب حتى مقّومات الدولة و تابع الدبلوم

ولكنها حاربته لوحدها وسط ال مباالة املجتمع الدولي وقد خرجت من هذه األزمة بفضل سياسة الوئام املدني واملصالحة 

تفليقة و أيدهما الشعب الجزائر بشكل واسع، مضيفا أن الوطنية التي بادر بهما رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بو 

 الجزائر تتمتع باالستقرار واألمن على الرغم من املحيط اإلقليمي الصعب واملتذبذب.
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كما جدد السيد مسدوة بصفته سفيرا التزامه "القوي واملتواصل" بمرافقة املتعاملين االقتصاديين ودعمهم في كل 

 الثنائية وتقوي التعاون بين البلدين بما يخدم الشعبين. االعمال التي تعزز العالقات

 

 

 بعد إلغاء املشروع األملاني الضخم بمنطقة رقان

 ي()املحور اليومالكوريون يبحثون عن حصتهم في مجال االستثمار في الطاقة الشمسية بالصحراء

اقات النظيفة بالصحراء، السيما من انضمت كوريا الشمالية، إلى قائمة الدول الباحثة عن االستثمار في مجال الط

خالل إيجاد حصة لها ضمن املشروع الضخم الذي كان يفترض أن ينجزه األملان بمنطقة رقان بوالية أدرار، قبل أن 

  .يلغى ألسباب غير معروفة

ئرية، كانت زاقاد السفير الكوري الشمالي بالجزائر، لي أون يونغ، جولة "استراتيجية" بالنسبة لبالده في الصحراء الج

تستهدف بحث بايونغ يانغ، عن مكانة لها ضمن مشاريع الطاقات املتجددة، التي توجهت نحوها الحكومة الجزائرية 

 .بقوة، من خالل مخطط عملها الهادف إلى تقليص استغالل الطاقة الكهربائية والبحث عن بدائل طاقوية نظيفة

إلى والية أدرار، قد خصصت لالطالع على وضعية مشاريع استثمارية  وكانت زيارة رئيس الدبلوماسية الكوري الشمالي،

في هذا املجال، كانت الحكومة الجزائرية قد سلمتها لألوروبيين وبالتحديد األملان قبل أن يسحب املشروع ألسباب 

عاون طوير التمجهولة. والتقى السفير الكوري، بوالي والية أدرار حمو بكوش، مساء الخميس، وتدارس الطرفان سبل ت

والعالقات بين البلدين وآفاق االستثمار االقتصادي بالوالية ضمن عدة مجاالت حيوية في مقدمتها مجال الطاقات 

املتجددة عن طريق استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، السيما وأن والية أدرار تضم أول محطة لتوليد الكهرباء 

السياحة   بمنطقة كبرتن ببلدية تسابيت شمال أدرار إلى جانب قطاعي ميغاواط تقع 10عن طريق الرياح بطاقة 

 .الصحراوية والفالحة

في السياق ذاته، استعرض والي أدرار، اإلمكانات واملؤهالت االقتصادية والسياحية والفالحية والخصائص االجتماعية 

جيا رة الكورية، سيما في مجال التحكم في تكنولو واملجاالت الحيوية التي تتميز بها الوالية وإمكانات االستفادة من الخب

 .الطاقات املتجددة من خالل تحقيق مشاريع مشتركة بين البلدين

من جهته، أعرب السفير الكوري الجنوبي في الجزائر، لدى تلقيه شروحات حول مختلف النماذج املبتكرة من طرف 

لصحراوي إلى جانب تجربة إنجاز محطة للطاقة الباحثين بوحدة تطوير البحث في الطاقة املتجددة بالوسط ا

في إطار منحة كورية جنوبية والتي ساهمت في  2016كيلوواط على مستوى الوحدة سنة  30الكهروضوئية بطاقة 

باملئة من االستهالك الطاقوي. وأعرب السفير الكوري، عن تطلعه الكبير لتعزيز شراكة اقتصادية في هذه  20اقتصاد 

دة ضمن توجهات السلطات العليا للبلدين في تعزيز الشراكة والتعاون االقتصادي، مبرزا أهمية هذه املجاالت الواع

الوحدات املهتمة بتطوير البحث في الطاقة املتجددة بالوسط الصحراوي في تشجيع االبتكار وتمكين املتعاملين 

 .االقتصاديين من استغالل الطاقات املتجددة خدمة للتنمية املستدامة

لوم أن مشروعا أملانيا ضخما إلنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في إفريقيا، كان سيقام في املنطقة الرابطة بين مع

 .، في خضّم االحتجاجات ضد الغاز الصخري بالجنوب2016رڤان وأولف وعين صالح، قبل أن يتم إلغاؤه سنة 

 

 

 



 

 5 

 

 :سفيرة كندا من سكيكدة

 )املساء(الت التجارية مع الجزائر مليار دوالر كندي قيمة املباد 1.5

دت سفيرة كندا بالجزائر السيدة باتريسيا ميكوالغن، على األهمية التي توليها كندا للمبادرات املحلية لجمعيات 
ّ
أك

املجتمع املدني من خالل إطالقها كل سنة مناقصة من أجل تمويل مشاريع الجمعيات املحلية، بالخصوص وأن كندا 

يرة لدعم مشاريع الجمعيات املحلية سواء في مجال التكوين، أو في مجال األنشطة التي لها عالقة تخّصص ميزانية صغ

 باملساواة بين الرجال والنساء، وكذا في مجال البيئة.

طلب تمويل ملشاريع مختلفة،  100وأشارت سفيرة كندا أمس، من سكيكدة، إلى أّن السفارة تلقت خالل السنة األخيرة 

 مليون د.ج. 20ها تستوفي الشروط، مع اإلشارة إلى أن قيمة املشروع الواحد تقّدر بـ من 6تم قبول 

دت عند معاينتها مشروع املدرسة اإليكولوجية لجمعية بريق 
ّ
بمدينة سكيكدة، الذي استفاد من  21سفيرة كندا أك

دا بالخصوص في مجال املبادالت دعم الصندوق الكندي لدعم املبادرات املحلية، على متانة العالقة بين الجزائر وكن

 مليار دوالر كندي.. 1.5التجارية وفي التربية، كاشفة أّن قيمة النشاط التجاري لكندا بالجزائر يقّدر بـ 

 

 :املدير العام للسياحة يكشف في صالون التجهيزات الفندقية

 )املساء(باملائة  80مشروع سياحي بأزيد من  800تقدم إنجاز 

محمد سفيان املدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية أمس، تقدم أشغال كشف السيد زوبير 

مشروع اعتمدته الوزارة على املستوى الوطني، مشيرا إلى أن نسبة  2200مشروع سياحي من أصل  800إنجاز أكثر من 

الف سرير جديد خالل الخمس سنوات آ 110إنجاز هذه املشاريع التي من شأنها تعزيز الحظيرة الفندقية الوطنية بـ

 باملائة. 80القادمة، فاقت الـ

وجاء تصريح املدير العام للسياحة ـ على هامش افتتاح أشغال الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية واإلطعام  

أيام، بمشاركة  4مدار  ، بقصر املعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة ـ والذي تستمر فعالياته على13في طبعته الـ

 مؤسسة وطنية وأجنبية، من تونس ومصر والصين وأملانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا. 97أكثر من 

، في 2018مشاريع سياحية في الثالثي األول من سنة  104وذكر نفس املسؤول باملناسبة، بأنه تم إلى حد اآلن تسليم 

مشروعا في مرحلة الدراسة واالنطالق، بينما تجاوزت قيمة االستثمارات  980ومشروعا قيد اإلنجاز،  781حين يتواجد 

 مليار دينار. 373في مجال الفندقة من أثاث ومعدات وخدمات،  2017منذ سنة 

من الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية واإلطعام، فرصة متاحة أمام  13واعتبر السيد زوبير الطبعة الـ

وحاملي املشاريع، لإلطالع عن قرب على نوعية التجهيزات املعروضة، خاصة املحلية منها، وذلك في  أصحاب الفنادق

إطار تشجيع املنتوج الوطني، كاشفا في هذا السياق عن التحضير لوضع شبكة بين غرف الصناعة التقليدية والحرف 

 عبر الواليات، ضمن مسعى لتمكين حاملي املشاريع من إنشاء مؤسساتهم.

ن جانبها، أكدت منظمة املعرض فايزة قوسم أن هذا األخير، يهدف إلى أن يكون محركا فعاال لجلب مزيد من م

االستثمارات والشراكات بين املهنيين واملسيرين، فضال عن تحقيق مزيد من اإلدماج املنهي من خالل تسليط الضوء على 

 ن الشباب في مختلف مجاالت الفندقة واإلطعام.الجهود التي تبذلها املؤسسات العمومية املسؤولة عن تكوي

وإلبراز مدى أهمية التكوين في قطاع السياحة، يعرف املعرض مشاركة ممثلين عن مدارس متخصصة في مجالي اإلطعام 

والفندقة، تابعين لوزارة التكوين والتعليم املهنيين ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، فيما تم تنظيم العارضين في 

هذه الطبعة في ثالث مجموعات، تخص املجموعة األولى مجال املعدات من أثاث وديكور وإضاءة وأفرشة وهواتف ثابتة 



 

 6 

ومالبس املهنيين وأنظمة املراقبة بالفيديو ووسائل الصيانة ومعدات الكشف عن الدخان وتجهيزات املطابخ الكبرى 

 ووسائل االسترخاء واللياقة البدنية وغيرها..

جموعة الثانية، فتشمل املتخصصين في مجال الخدمات من معاهد للتدريب الشخص ي واإلطعام والصيانة أما امل

والتنظيف الصناعيين والبنوك والتأجير والتأمين، بينما تخص املجموعة الثالثة الناشطين في املساحات املخصصة 

ين تعبئة والتغليف واإلكسسورات واملنتجين واملصنعلتجارة املواد الغذائية، على غرار فن الطاولة واملنتجات املحلية وال

 واملوزعين ملنتجات خدمات املطاعم واملخابر والوجبات السريعة واملركبات املجهزة ومصنعي وموزعي املعدات وامللحقات..

 دعوة املستثمرين للتعامل مع املصنعين املحليين

منتجا، وفرض رسوم إضافية وقائية، فقد  1095راد ومع تزامن صالون املعدات الفندقية مع رفع الحظر على استي

بخصوص نسب الرسوم املفروضة، بين من اعتبرها تساعد « املساء»تباينت أراء العارضين املحليين ممن تحدث إليهم 

دخل ت على دعم املنتوج املحلي ومن يراها رسوما إضافية، تزيد في إرهاق املصنع املحلي باعتبار غالبية املواد األولية التي

، «موبيس»في صناعة التجهيزات والخدمات يتم استيرادها من الخارج، حيث اعتبر محمد شلبي املدير العام لشركة 

كونها تفتح الباب أمام عودة السلع »باملائة غير كافية،  60فرض رسوم إضافية وقائية على استيراد بعض املواد بنسبة 

جل ، موجها باملناسبة نداء للمستثمرين من أ«عد في تشجيع املنتوج الوطنياألجنبية إلى السوق املحلية، بما قد ال يسا

 التعامل مع املصنعين الجزائريين، بما يسمح بخلق مناصب شغل للشباب وتشجيعهم على إنشاء املؤسسات.

رف غاملختصة في صناعة املطابخ الكبرى وال« صناعة التجهيزات الجماعية الجزائرية»أما يوسف عالم ممثل شركة 

الباردة، فقد اعتبر نسب الرسوم اإلضافية، مرتفعة نوعا، ما يترتب عليه حسبه، رفع سعر املنتوج وبالتالي انخفاض 

نسبة الربح. واشتكى املتحدث من مشكل العقار الصناعي الذي يقف ـ حسبه ـ عائقا أمام توسيع مصنعه املتواجد 

 بمنطقة أوالد موس ى بوالية بومرداس.

 الفرنسية املختصة في مراكز املعالجة باملياه ومياه البحر واملنتزهات« هيدرو كونسبت»ضين األجانب شركة ومن بين العار 

والترفيه والتي أكد ممثلها السيد دوريان تريكو، بأنها املشاركة الرابعة لها على التوالي في الصالون، مشيرا إلى أن هذه 

دف على املدى القصير إلى تلبية احتياجات الفنادق الجزائرية، فيما سنوات، ته 5املؤسسة التي تنشط في الجزائر منذ 

 تتطلع على املدى البعيد لالستثمار في مجال الترفيه

 

 

 بوعزغي يدعو لرفع اإلنتاج في مختلف الشعب ويؤكد

 )املساء(الجزائرقطعت أشواطا معتبرة إلدراك األمن الغذائي 

همة قطع أشواط م  البحري عبد القادر بوعزقي أمس، أن الجزائر استطاعت  أكد وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد

  لتحقيق األمن الغذائي الذي يعد أحد مقومات السيادة الوطنية.

وألح الوزير خالل إشرافه على افتتاح اليوم الوطني حول البقوليات الغذائية بوالية سيدي بلعباس، على ضرورة تظافر  

القطاع من أجل رفع اإلنتاج وتلبية االحتياجات الغذائية وإدراك األمن الغذائي، مذكرا في  جهود مختلف الفاعلين في

تم إرساء تعبئة وطنية حقيقية لصالح الفالحة والتنمية الريفية، من خالل إعداد  2000هذا اإلطار بأنه منذ سنة 

والقرى والحفاظ على املوروث املخطط الوطني للتنمية الفالحية وتحسين الظروف املعيشية لسكان األرياف 

 وعصرنة الصيد البحري والتنمية املستدامة لتربية املائيات.  الغابي

آالف مليار دينار وحشدت مختلف آليات الدعم عبر كافة التراب  3وإذ أشار في هذا الصدد إلى أن الدولة رصدت أكثر من 

 12,3ة االقتصادية أصبح قطاع الفالحة يشارك بحدود الوطني، أبرز الوزير بأنه بفضل السياسة التنموية الديناميكي
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مليار دينار، الفتا  3216باملائة وقيمة إنتاجية فاقت  3,25باملائة من الناتج الداخلي الوطني الخام، ويحقق نموا بنسبة 

ل منتظم ، بشكإلى أن اإلنتاج الوطني الفالحي أصبح حاليا يغطي غالبية االحتياجات الغذائية ويمّون األسواق الوطنية

 باملواد الفالحية والغذائية القاعدية. كما يصدر الفائض لألسواق العاملية.

وشار الوزير إلى أن شعبة البقوليات، تعد من املواد اإلستراتيجية، بالنظر إلى وزنها االقتصادي وأهميتها في نظام اإلنتاج 

ألف منصب شغل، بينما فاقت املساحة  200من والية وتشغل أكثر  35واالستهالك املحلي، حيث تشمل ـ حسبه ـ 

مليار دينار، )ارتفاع بأزيد  16قنطار، ما يعادل   مليون  1,3ألف هكتار وبلغ اإلنتاج  112املزروعة خالل العام املاض ي 

 (.2010باملائة مقارنة بسنة  60من 

نيات املائية والبذور الجيدة وتحسين تقوأكد بوعزقي أن قطاعه يتطلع لتكثيف زراعة البقوليات من خالل توفير املوارد 

اإلنتاج واستعمال أفضل للمكننة وتقليص أراض ي البور بإدخال البقوليات الغذائية في عمليات الدورات الزراعية، 

 آالف هكتار لزراعة البقوليات. 10ألف هكتار من األراض ي البور خصص منها  78مشيرا إلى أنه تم استرجاع أكثر من 

ر والية سيدي بلعباس قطبا فالحيا بامتياز، حيث تحتل املرتبة الثانية وطنيا في مجال إنتاج الحليب، واملرتبة واعتبر الوزي

الثالثة في مادة الشعير بأزيد من مليون قنطار، والخامسة في إنتاج الشوفان، فضال عن مختلف الزراعات على غرار 

 ا قطب هام لتوفير العتاد الفالحي.الحبوب والبقوليات والخضروات والعنب، إلى جانب كونه

 

 

 

)اإلذاعة  2019  ميغاواط من الطاقات املتجددة وطنيا خالل  200قيطــوني نحو إنتاج                  

 الوطنية(

ميغاواط من الطاقات املتجددة، حسبما أعلن عنه وزير الطاقة مصطفى  200ستنتج الجزائر خالل السنة الجارية 

 .سمسيلتقيطوني الخميس بتي

وأضاف الوزير خالل حصة إذاعية في إطار زيارته التفقدية للوالية بأن "لجنة ضبط الكهرباء التابعة لدائرته الوزارية  

 1مستثمر ينشطون في مجال إنتاج الطاقة الشمسية" مبرزا بأن " 70قد أعدت دفتر الشروط مكن من استقطاب 

 منصب شغل". 30ميغاواط من الطاقات املتجددة يسمح باستحداث 

و أشار أن "هناك برنامج للطاقات املتجددة أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة سيبدأ من الهضاب العليا حيث 

ألف ميغاواط من هذه الطاقة" مضيفا بان "هذا البرنامج من شانه خفض استغالل الغاز الطبيعي  22يرمي إلى إنتاج 

مليار متر مكعب من الغاز علما بأن الجزائر تستغل  20باملائة مما يسمح بربح  40والي في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى ح

 مليار متر مكعب من هذه املادة الطاقوية إلنتاج الكهرباء". 50حاليا 

ألف ميغاواط  19إلى غاية مطلع السنة الجارية  2000و من جهة أخرى أبرز قيطوني بأن "الجزائر أنتجت في الفترة من 

كهرباء و ذلك بفضل برنامج رئيس الجهورية الذي مكن خالل العشرين سنة األخيرة من إنتاج ما يعادل ثالثة من ال

" مضيفا في هذا الجانب بأن قطاعه يحص ي 2000إلى سنة  1962أضعاف من الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة من 

 مركز لتوليد الطاقة الكهربائية. 100قرابة 

لرفع في تسعيرة الكهرباء و الغاز غير مطروحة في الوقت الراهن و لكن الحكومة تدرس بناء على اقتراح و أكد الوزير بأن "ا

 من وزارته مراجعة عملية دعم هذه الطاقة الحيوية التي ينبغي أن توجه للفئات التي تحتاجها".

بخصوص أسعار النفط" مشيرا وعلى صعيد آخر، أعرب الوزيرعن أمله في "أن يكون استقرار ما بين العرض و الطلب 

 28و  18دولة( يومي  24في هذا الصدد إلى أنه تم االتفاق ما بين أعضاء منظمة البلدان املصدرة للنفط "أوبيك")
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مليون برميل يوميا و أن الجزائر التزمت بخفض إنتاجها من البترول "مما  1ر2ديسمبر املاض ي لخفض اإلنتاج ب 

 رض و الطلب و كذا استقرار املخزون العالمي من البترول مقابل الطلب".سيساهم في ضمان توازن بين الع

دوالر منذ الفاتح يناير الجاري معلنا  61و  60و الحظ قيطوني بأن "سعر البرميل الواحد من النفط مستقر حاليا ما بين 

 كير في مراجعة السياسةعن لقاء سيجمع أعضاء منظمة "األوبيك" خالل شهر أبريل املقبل و الذي سيتم خالله التف

إذا ما تدهورت أسعار النفط مشيرا في هذا الصدد أن هناك عوامل عديدة تساهم في تدهور أسعار البترول و منها 

 الوضع بكل من فينزويال و ليبيا و إيران.

صديرهما ليكونا تو ألح قيطوني على ترشيد استهالك الكهرباء و الغاز "حتى يمكن استغاللهما في البتروكيمياء والتوجه ل

 قيمة مضافة القتصاد البالد".

باملائة على  62باملائة و بالنسبة لشبكة الغاز  98وكشف مصطفى قيطوني بأن نسبة الربط بشبكة الكهرباء بلغت 

 باملائة. 85باملائة و الغاز إلى  98املستوى الوطني فيما وصلت نسبة التغطية بالكهرباء بوالية تيسمسيلت إلى 

 

 

 

 )واج(عمل لتطوير السياحة الريفية قيد االنجاز مخطط 

يتم حاليا تحضير مخطط عمل من اجل تطوير السياحة باملناطق الريفية بعد االتفاقية التي تم إمضائها شهر يوليو 

 الفارط بين وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، حسبما صرح به

 يوم االربعاء بالجزائر، مسؤول سام بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية.

و يتضمن املخطط جعل الغابات و املناطق الريفية اماكن جذابة تسمح بتطوير السياحة املحافظة على البيئة"، حسبما 

ة ل ورشة وطنية نظمت باملزرعاكده املدير العام بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية، السيد محمد سفيان زبير خال

البيداغوجية لزرالدة تحت شعار "تثمين املوارد املحلية في خدمة التنمية اإلقليمية"، املخصصة ملخطط العمل للتطوير 

 الريفي و الفالحي بالجزائر .

ساهمة في تحسين مليون يورو(، الى امل 20و يهدف هذا املخطط، املمول مناصفة بين الجزائر و االتحاد االوروبي )بقيمة 

 و دعم الشغل باملناطق الريفية.  الظروف املعيشية للسكان بهذه املناطق عن طريق الرفع من العائدات

الى يناير  2018الفترة املمتدة من أغسطس   يستهدف، في مرحلته االولى، اربعة واليات التي تم انتقاءها خالل  البرنامج

 الغواط و سطيف و تلمسان،حسب منظمو الورشة.عين تيموشنت و ا  ،واملتمثلة وهي 2019

و يرتكز البرنامج على استعمال وتثمين و تنويع املوارد الفالحية املحلية واملوارد الغابية التقليدية والسياحية،من خالل 

 استحداث نشاطات تجارية، يضيف املنظمون.

يدها ارثها الثقافي و التاريخي و املعماري، و تقال وحسب املنظمين، فان "البرنامج يرتكز على خصوصيات هذه املناطق مثل 

 في مجال الطبخ و الحرف ".

 وسيتم توزيع مستشاري التنمية االقليمية الذين لديهم تكوين في هذا املجال، عبر الواليات االربعة املعنية.

فان هؤالء الرجال و مخطط العمل للتطوير الريفي و الفالحي بالجزائر السيد جون فينون،   و حسب مقدم برنامج

قوة  -بفضل الخبرات الجديدة املكتسبة -النساء من مختلف القطاعات االجتماعية و االقتصادية من شانهم تشكيل 

 حقيقية لالقتراحات و االنشطة التي يجب تطبيقها من اجل التنمية املستدامة ألقاليمهم.
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السياحة الريفية معتبرا اياها احد املوارد الثالثة   هميةمن جانبه ابرز املدير العام للغابات، السيد علي محمودي، ا

االقليمية مع الفالحة و الصناعات التقليدية اللذان بإمكانهما املساهمة و بشكل كبير في التنمية االقتصادية لألقاليم 

 الريفية.

 اساسية للعرض السياحي ألي اقليم.  و اعتبر ذات املتحدث ان السياحة الريفية تشكل شعبة

 مفهوم "الريف" الذي يجسد قيم االصالة و الصداقة الحميمية هم اليوم محل استقطاب للسياح .  و تابع يقول ان

و ذكر من جهة أخرى بأن البرنامج سيسمح بتثمين تراث بعض الواليات التي تم اختيارها من خالل ترقية مناظرها 

 الطبيعية و تحسين هياكل االيواء في هذه املناطق.

يخص النشاطات املعنية بالتطوير في الحظائر الوطنية، أكد استعداد املديرية العامة للغابات للمساهمة في دعم  و فيما

املشاريع السياحية في اطار احترام االجراءات التنظيمية حول حماية املساحات الطبيعية املصنفة و الحفاظ على التوازن 

 االيكولوجي لهذه املناطق.

 

 

 

 

 في طبعته الثالثة عشر

 )الوسط(الصالون الدولي للتجهيزات وخدمات الفندقة واإلطعام 

في طبعته الثالثة عشر ملدة أربعة   (SIELافتتح أمس الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصة بالفندقة واإلطعام ) 

ين محليين وأجانب، تصبو في سياق مواز (. التظاهرة التي تجمع عارضAأيام، بقصر املعارض الصنوبر البحري، جناح )

 إلى إبراز مدى أهمية التكوين في تطوير مجال الفندقة في الجزائر.

مؤسسة وطنية وأجنبية )تونس، الصين، أملانيا، فرنسا، اسبانيا، تركيا  97يستقبل صالون خدمات الضيافة لقاء 

عرضوا مختلف منتجاتهم، خدماتهم وخبراتهم لزوار لي ²م 5000وايطاليا( ناشطة في مجال الفندقة على مساحة قدرها 

 مهنيين أكثر انشغاال بجودة وتطور التجهيزات.

ذكرت منظمة املعرض، السيدة قوسم: "يرافق املعرض منذ طبعته األولى، التطور الحاصل في مجال الفندقة حيث 

واء، ر املتخصصين في مجالي اإلطعام واالييرتبط توسعه بالنمو املستدام لهذا املجال. يجلب الصالون سنويا أالف الزوا

 باحثين عن فرص شراكة ومستثمرين، ليتحول بذلك ملوعد منهي بامتياز".

مشروع سياحي خالل الثالثي األول من سنة  104حسب إحصائيات وزارة السياحة والصناعة التقليدية ، تم تسليم 

النطالق ،في الوقت الذي تتجه فيه السلطات لتنويع مشروع في مرحلة الدراسة و ا 980قيد االنجاز و  781، 2018

 االقتصاد الوطني، تظهر السياحة كبديل جديد لخالفة مداخيل املحروقات.

 
 )واج(  باملئة 72نسيب: نسبة امتالء السدود تتجاوز 

ير املوارد ، حسب ما علمت وأج لدى وز 3مليار دج م 4ر94باملئة ليصل منسوبها إلى  72تجاوزت نسبة امتالء السدود 

 املائية حسين نسيب.

، كشفت عن مخزون وطني 2019إلى غاية يناير  2018وأوضح الوزير أن تحليل مخزونات السدود، ابتداء من سبتمبر 

 قابلة لالستغالل". 3مليار م 4ر1منها  3مليار م 4ر94من املياه يصل إلى 
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تقاللية ألغلب السدود لفترة سنة و ذلك بالنسبة القابلة لالستغالل تسمح بتحقيق اس 3مليار م 4ر1وأضاف أن حجم 

 لجميع االستعماالت )املاء الشروب، الفالحة، الصناعة...... (.

مليار  1ر3، تم تسجيل حجم إضافي ب2018يناير  31مقارنة ب 2019يناير  31وبمقارنة حجم امتالء السدود بتاريخ 

 ، حسب السيد نسيب.3م

  "الجد مرضية" ايجابيا على استقاللية السدود في مجال وفرة املوارد املائية.وقد انعكست هذه الوضعية املائية 

 سدا آخر. 30باملئة في  80سدا ومعدل يساوي أو يفوق  13باملئة عبر  100وعلى سبيل املثال، بلغ معدل امتالء السدود 

كل عام" بالنظر إلى مخزونها سدا قابال لالستغالل مستوى امتالء "مرض ي بش 65سدا من بين  61وفي املجموع، سجل 

 من املياه الذي فاق املعدل ما بين السنوي أي أنها تملك حجما يتجاوز معدل عدة سنوات.

وأضاف الوزير أن "تطور حجم السدود خالل الخمس سنوات األخيرة يكشف أن زيادة الحجم تسجل بشكل كبير ابتداء 

 من يناير إلى أفريل".

تحت القيادة  2000تواجد في وضعية مائية امنة نسبيا بفضل السياسة املتبعة منذ سنة وأشار إلى أن "البلد اليوم ي

          السامية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك بالرغم من أننا ننتمي ملنطقة هي عرضة للقلق املائي و التغير املناخي.

استراتيجية األمن املائي. مع كل هذه  عدة استثمارات تندرج في إطار  2000وأضاف "تحققت في بلدنا منذ سنة 

االستثمارات التي شرع فيها في مجال السدود و التحويالت الكبرى و محطات التصفية و كل اإلصالحات في القطاع، يمكن 

 القول اليوم أن بلدنا يوجد في وضعية امنة نسبيا".

 

 ..توقع تلقيح كل الرؤوس بحلول أفريل

 )الشروق أونالين(لقاح لطاعون املجترات نهاية فيفري ماليين وحدة  8بوعزقي: استالم 

ماليين جرعة لقاح مضاد لطاعون  8كشف وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، أن حصة 

 املجترات الصغيرة، وحصة أخرى من مليون لقاح مضاد للحمى القالعية ستصل الجزائر مع نهاية الشهر الجاري، على

 .مليون لقاح مضاد لهذا الوباء 21أن تصل حصص أخرى لبلوغ 

أكد الوزير خالل رده على انشغاالت الفالحين واملوالين، أثناء إشرافه على لقاء وطني للبقوليات الغذائية صبيحة السبت، 

مليوني لقاح  ماليين جرعة لقاح مضاد لطاعون املجترات الصغيرة وحصة من 5بوالية سيدي بلعباس، أنه تم استالم 

ماليين جرعة مضادة لوباء املجترات  8والية، مضيفا أن حصة أخرى من  12مضاد للحمى القالعية، تم توزيعها على 

الصغيرة ومليون لقاح مضاد للحمى القالعية، سيتم استالمها مع نهاية شهر فبراير الجاري، على أن يتم استالم حصص 

بتلقيح كل رؤوس الغنم عبر واليات الوطن في أجل أقصاه شهر  -يقول الوزير-مليون لقاح، ما سيسمح  21أخرى لبلوغ 

أفريل املقبل، وعن تعويض املوالين، قال الوزير أنه سيتم اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتعويض جميع املتضررين 

 .من هذا الوباء

ف هكتار من األراض ي الفالحية غير أل 350تم استرجاع أكثر من  2018وفي سياق آخر، قال الوزير أنه خالل سنة 

املستغلة، مؤكدا أن استغالل األراض ي الفالحية يبقى من أولويات الوزارة التي سخرت كل اإلمكانيات لتحقيق ذلك، 

باملائة في الناتج الداخلي الوطني الخام،  12.3بينما مكنت السياسة املنتهجة في قطاع الفالحة من املشاركة في حدود 

مليون من اليد  2.6مليار دج، كما أصبح القطاع يشغل  3.216باملائة وقيمة إنتاجية فاقت  3.25بنسبة وتحقيق نمو 

 .العاملة يقول الوزير

 

 بعد ما فتكت الحمى والطاعون بآالف رؤوس الغنم
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 )الشروق أونالين(وباء مجهول يفتك باإلبل وطوارئ في صحراء النعامة 

معروف يصيب اإلبل ما أدى إلى نفوق عدد منها بصحراء سيدي إبراهيم التابعة  شهدت والية النعامة، ظهور وباء غير 

إقليميا لبلدية مغرار، إال أن مصالح الفالحة لم تتعرف بعد على الوباء، بل نفت أي علم لها بما ألم بمربي اإلبل. 

 .را حينئذ إال إحصاء الخسائويتخوف املربون من استفحال الوباء، قبل تحرك املصالح املعنية، التي لن يبقى أمامه

آالف رأس من املاشية، قد هلكت  6من مصادرها الخاصة، أنه تم إحصاء أكثر من ” الشروق“وفي السياق ذاته، علمت 

السيما من صغار املجترات بعد إصابتها بالطاعون والحمى القالعية في مختلف النقاط من والية النعامة، خاصة باملنطقة 

يوض وبوقرن وعين خليل، لينتشر الوباء بشكل رهيب في كل املناطق، األمر الذي أربك املوالين وجعلهم الشمالية منها بالب

في حيرة من أمرهم، وحسب املفتشية البيطرية بمصالح الفالحة بالنعامة، فإن هذه األخيرة استلمت الجمعة حصة من 

ق صباح السبت حملة التلقيح تطوف مختلف ألف جرعة لقاح مضاد للحمى القالعية، لتنطل 250اللقاحات قدرت بـ

مناطق الوالية مع التركيز على بؤر الوباء وتستمر مدة ثالثة أشهر، هذه العملية تدخل ضمن الحملة الوطنية للقضاء 

 .على وباء الحمى القالعية، من جهة أخرى فقد مددت مصالح الوالية غلق األسواق شهرا آخر لتفادي انتقال العدوى 

 

 

  

 )واج( "ضرورة تحويل املناطق الرطبة إلى مناطق "جذب سياحي خنشلة:

أكد املدير العام للغابات علي محمودي اليوم السبت ببلدية املحمل )خنشلة( على االستغالل األمثل للمناطق الرطبة 

 لتحويلها إلى مناطق جذب سياحي.

طق لبلدية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمناوأوضح نفس املسؤول في كلمة أقاها بثانوية الشهيد شريط الطيب بذات ا

فبراير من كل سنة( أن املديرية العامة للغابات ستواصل سعيها لجعل املناطق الرطبة عبر البالد "تسهم في  2الرطبة )

 إنعاش االقتصاد الوطني من خالل تهيئتها بما يجعلها قطبا سياحيا بامتياز".

مة للغابات قد وضعت إستراتيجية وطنية لتسيير املناطق الرطبة البالغ عددها وكشف السيد محمودي أن املديرية العا

من خاللها بحماية هذه املناطق والعمل على إنهاء املشاكل التي تعاني منها و على تطويرها  تقوم منطقة 2375بالجزائر 

 وتنميتها.

 حافظة على البيئة بوالية خنشلة بالسعي منكما وعد ذات املسؤول جمعيات املجتمع املدني والجمعيات التي تعنى بامل

 أجل تصنيف املنطقة الرطبة "السبيخة" ببلدية املحمل ضمن املناطق الرطبة املعترف بها ضمن اتفاقية "رامسار".

وطرح باملناسبة الخبير عبد الحميد خبثان الذي أنجز دراسة تصنيف و تهيئة املنطقة الرطبة "السبيخة" ببلدية املحمل، 

د من املشاكل التي تعانى منها هذه املنطقة منها مشكل التلوث وإزالة املياه املستعملة من محيطها باإلضافة إلى العدي

التصدي للرعي غير الشرعي للمواش ي من طرف فالحي املنطقة وهي املشاكل التي وعد املدير العام للغابات بالعمل على 

 حلها في "أقرب وقت".

العالمي للمناطق الرطبة بخنشلة فرصة لتكريم وتسليم شهادات للتالميذ الفائزين في وكانت مناسبة إحياء اليوم 

مسابقة الرسم الخاصة باملناطق الرطبة بثانوية شريط الطيب ببلدية املحمل والقيام بعملية غرس رمزية لعشرات 

 الشجيرات بمحيط الثانوية وزيارة املنطقة الرطبة "السبيخة".

  

 )واج(ا "مهمة" إلدراك األمن الغذائي الجزائر قطعت أشواط 
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أكد وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اليوم السبت بسيدي بلعباس أن الجزائر 

 قطع أشواط "مهمة" إلدراك األمن الغذائي.  استطاعت

ن يات الغذائية" بمقر الوالية بحضور ممثليوأوضح الوزير خالل إشرافه على افتتاح فعاليات "اليوم الوطني حول البقول

عن املجلس املنهي املشترك لشعبة البقوليات وفالحين محليين أن "الجزائر استطاعت في إطار إستراتيجية رئيس 

الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتنمية قطاع الفالحة قطع أشواط مهمة إلدراك األمن الغذائي الذي يعد أحد 

 ادة الوطنية".مقومات السي

وأكد السيد بوعزقي على ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين في القطاع من أجل رفع اإلنتاج وتلبية االحتياجات 

 الغذائية وإدراك األمن الغذائي.

تم إرساء تعبئة وطنية حقيقية لصالح الفالحة والتنمية الريفية من خالل  2000وذكر في هذا اإلطار بأنه "منذ سنة 

املخطط الوطني للتنمية الفالحية وتحسين الظروف املعيشية لسكان األرياف والقرى والحفاظ على املوروث  إعداد

الغابي وعصرنة الصيد البحري والتنمية املستدامة لتربية املائيات"، مشيرا إلى أن " الدولة رصدت في هذا اإلطار أكثر 

 ة التراب الوطني".آالف مليار دج وحشدت مختلف آليات الدعم عبر كاف 3من 

 12ر3وأبرز الوزير بأنه "بفضل السياسة التنموية الديناميكية االقتصادية أصبح قطاع الفالحة اليوم يشارك بحدود 

مليار دج "، الفتا  3.216باملائة وقيمة إنتاجية فاقت  3ر25باملائة من الناتج الداخلي الوطني الخام ويحقق نمو بنسبة 

الفالحي أصبح حاليا يغطي غالبية االحتياجات الغذائية ويمون األسواق الوطنية بشكل منتظم  إلى أن "اإلنتاج الوطني

 باملواد الفالحية والغذائية القاعدية ويصدر الفائض لألسواق العاملية".

أهميتها في و وفي ما يتعلق بشعبة البقوليات أفاد بأنها "تعد من املواد اإلستراتيجية بالنظر إلى وزنها االقتصادي الفالحي 

مبرزا بأن "املساحة   ألف منصب شغل"، 200والية وتشغل أكثر من  35نظام اإلنتاج واالستهالك املحلي فهي تشمل 

مليار دج  16مليون قنطار أي ما يعادل  1ر3ألف هكتار في حين بلغ اإلنتاج  112املزروعة خالل العام املاض ي فاقت 

 ". 2010رنة بسنة باملائة مقا 60محققة نسبة ارتفاع تفوق 

وكشف السيد بوعزقي عن أن قطاعه "يتطلع لتكثيف زراعة البقوليات من خالل توفير املوارد املائية والبذور الجيدة 

وتحسين تقنيات اإلنتاج واستعمال أفضل املكننة وتقنيات عصرنة الشعبة وتقليص أراض ي البور بإدخال البقوليات 

ألف هكتار من األراض ي البور خصص  78ية" ، مشيرا إلى أنه تم استرجاع أكثر من الغذائية في عمليات الدورات الزراع

 آالف هكتار لزراعة البقوليات. 10منها 

 

وفي ما يتعلق بوالية سيدي بلعباس ذكر الوزير أنها "تشكل قطبا فالحيا بامتياز حيث تحتل املرتبة الثانية وطنيا في مجال 

مليون قنطار والخامسة في إنتاج الشوفان فضال عن  1مادة الشعير بإنتاج يفوق  إنتاج الحليب واملرتبة الثالثة في

 مختلف الزراعات على غرار الحبوب والبقوليات والخضروات والعنب إلى جانب كونها قطب هام لتوفير العتاد الفالحي".

وصا ت الفالحين والتي تعلقت خصوقد إستمع وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري خالل هذا اللقاء النشغاال 

 بتوفير املياه وكذا املكننة.

ويواصل الوزير زيارته التفقدية الى والية سيدي بلعباس حيث يتضمن البرنامج معاينة مشتلة خاصة ومستثمرة فالحية 

ر املثمرة ببلدية اإلنتاج الفواكه تابعة للشركة الجزائرية متيجة على مستوى بلدية الطابية وكذا مستثمرة فالحية لألشج

 تنيرة.

 كما سيعاين السيد بوعزقي أيضا مركب العتاد الفالحي ومشروع إنجاز مركز التكوين واإلرشاد الفالحي.
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 )واج( "تقديم بيان السياسة العامة أمام البرملان "قبل الرئاسيات

الجزائر العاصمة، أن الحكومة أكد األمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم السبت ب

 أبريل املقبل. 18ستقدم بيان سياستها العامة "قبل االنتخابات الرئاسية" املقرر إجراؤها يوم 

وقال السيد أويحيى في ندوة صحفية عقب الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب، أن "الحكومة ستقدم بيان 

م تحديد التاريخ بالتشاور مع املجلس الشعبي الوطني"، مشيرا إلى أن هذه سياستها العامة أمام البرملان قريبا، على أن يت

 العملية ستتم "قبل االنتخابات الرئاسية املقبلة على اعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات" تبعا لألعراف.

مليار دوالر، في انتظار تأكيد  80وفي رده عن سؤال حول قيمة احتياطي الصرف، أعلن السيد أويحيى أنه بلغ "قرابة 

 الرقم من طرف البنك املركزي".

ضوء هذه املعطيات، دعا األمين العام للحزب الراغبين في الترشح لالستحقاقات الرئاسية إلى "إقناع الشعب   وعلى

 .بأفكار ملموسة لتحسين األوضاع االقتصادية، وليس االكتفاء فقط برفع الشعارات"

 

 

 ف املستخدمين في القطاعفرعون تنتصر آلال 

 )الشروق أونالين(تمكين املتعاقدين واملتقاعدين بالبريد من مزايا الخدمات االجتماعية 

 القرار الجديد يسمح للمعنيين باالستفادة من القروض من دون فوائد

ف ن في مختلوافقت مؤسسة بريد الجزائر بتزكية من وزيرة القطاع هدى إيمان فرعون، على تمكين العمال املؤقتي

املتعاقدين(، إضافة للمتعاقدين من االستفادة من مزايا الخدمات االجتماعية بعد جدل كبير تفجر منذ أيام )الصيغ 

 .2009ورافق إعادة بعث العملية التي تجمدت منذ عام 

مي تخذ وبشكل رسوأفاد مصدر رسمي من اللجنة املركزية للخدمات االجتماعية والثقافية لبريد الجزائر أن قرارا قد ا

من أجل تمكين عمال بريد الجزائر في إطار العقود املدعمة )العمال املتعاقدين( بصفة كاملة من مزايا الخدمات 

 .االجتماعية

، ستكون لهم كامل الحقوق في الخدمات االجتماعية (CTA) وحسب املصدر ذاته، فإن العاملين في إطار العقود املدعمة

، على غرار الرعاية الصحية واملساعدات املالية (CDI) يها العمال املرسمين غير محدودة املدةوالثقافية التي يحصل عل

، إضافة لإلعانات املالية في املناسبات كاألعياد (مليون  20التي ال يتم إعادتها إلجراء العمليات الجراحية املعقدة )

 .والدخول املدرس ي، والرعاية الصحية ومنح لأليتام واألرامل

 20سيتمكن العمال املتعاقدون في بريد الجزائر )العقود املدعمة( من الحصول على قروض بدون فائدة للزواج بـ  كما

مليون كسلفة )قرض(  20مليون ليناء السكن )الريفي خصوصا( و 40مليون لشراء السكن املدعم و 20مليونا و

ستفيد منها العمال الدائمون يؤكد املصدر استثنائي حسب املستجدات الطارئة، وهي نفس قيمة القروض التي سي

 .نفسه

أنهم سيستفيدون من برامج الرعاية الصحية ومنح األرامل واأليتام ” الشروق“وبخصوص املتقاعدين فقد أوضح مصدر 

 .والعمليات الجراحية وغيرها من املزايا

ق فقط، وذلك ألسباب تقنية بحتة تتعلأما القروض بدون فائدة للسكن وغيرها، فإن فئة املتقاعدين غير معنية حاليا 

 .بطريقة صب معاشاتهم
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وحسب املصدر ذاته فإن معاشات املتقاعدين يتم صبها من طرف الصندوق الوطني للتقاعد وليس من طرف بريد 

الجزائر، ولذلك فاملؤسسة )البريد( ال تملك صالحية االقتطاع من حسابات هؤالء كون عملية صب املعاشات تتم من 

ؤسسة أخرى مستقلة عنها وهي صندوق التقاعد، عكس العمال املتعاقدين ورغم أنهم بعقود مدعمة إال أن طرف م

 .االقتطاع من صالحية البريد الذي يقوم بدفع أجورهم، ولذلك تم تمكينهم من القروض بدون فائدة

سنتيم( شهريا بالنسبة لقروض مليون  1آالف دينار ) 10وستكون االقتطاعات الشهرية مباشرة من أجور العمال بنحو 

 .السكن والزواج

ويجري حاليا التفكير في حل لهذه القضية بحيث يتم تمكين املتقاعدين من قروض الخدمات االجتماعية وإيجاد اآللية 

 .لعملية االقتطاع

 االجتماعيةوحسب املعلومات األولية فإن هذا القرار لصالح املتعاقدين واملتقاعدين اتخذ من طرف لجنة الخدمات 

 .بتزكية من وزيرة القطاع هدى إيمان فرعون 

، 2009وتفجر نقاش حاد منذ أيام وسط عمال بريد الجزائر بعد قرار إعادة إطالق الخدمات االجتماعية املجمدة منذ 

من ضمفاده أن العمال املتعاقدين واملتقاعدين قد تم إقصاؤهم من العملية، بحكم طبيعة االستمارة التي يجب ملؤها 

ملف طلب االستفادة، والتي تشترط إبراز الوظيفة أو الرتبة ورقم التسجيل واملقر اإلداري واملصلحة وعدد سنوات، وهو 

 .ما فهم مباشرة على انه إقصاء للمتعاقدين واملتقاعدين

 
 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 
 

 

 

 

 

 تعاون وشراكة

 
يتحادث ببروكسل مع السيدة موغريني العربي الخامس: مساهل س-االجتماع الوزاري األوروبي

 )واج(   واألمين العام للحلف األطلس ي

سيجري وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، محادثات مع نائب رئيس املفوضية األوروبية و املمثلة السامية 

 جونس ستولتنبرغ و السياسة االمنية فيديريكا موغريني واألمين العام لحلف شمال األطلس ي  للشؤون الخارجية

لسبت اليوم ا  ببروكسل حيث سيشارك في االجتماع الوزاري األوروبي العربي الخامس املقرر يوم االثنين، حسبما ورد

 في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
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ي ف وستكون املحادثات فرصة "لدراسة وضعية و آفاق العالقات الثنائية التي يسيرها اتفاق الشراكة قصد تعزيزها أكثر 

 إطار املنفعة املتبادلة بين الطرفين امام التحديات املشتركة لألمن و التنمية في املنطقة"، حسبما اكد البيان.

 كما سيشارك السيد مساهل في لقاء ينظم بمبادرة من االتحاد االوروبي حول موضوع "تعدد االطراف و الحوار اإلقليمي".

مين العام لحلف شمال االطلس ي جونس ستولتنبرغ حول "العالقات وسيتحادث السيد مساهل من جهة اخرى مع اال 

 بين الجزائر و حلف شمال االطلس ي و كذا حول اوضاع االزمات و النزاعات.

ناقش بهذه املناسبة"، حسبما 
ُ
والتحديات االمنية على غرار االرهاب و الجريمة املنظمة و الهجرة غير القانونية التي ست

 ذكر ذات املصدر.

إقامته ببروكسل، سيقدم وزير الشؤون الخارجية مداخلة أمام مجلس حلف شمال األطلس ي حول التجربة  وخالل

 الجزائر في تحقيق االستقرار اإلقليمي"، حسبما أضاف البيان.  الجزائرية في مجال مكافحة اإلرهاب و مساهمة

 

 )واج( "نعمل على تنشيط التبادالت التجارية الجزائرية/املصرية"

فير جمهورية مصر العربية بالجزائر، أيمن مشرفة، يوم الجمعة ببرج بوعريريج، بأن "سلطات بالده تعمل على صرح س

 تنشيط التبادالت التجارية الجزائرية/املصرية".

و أوضح ذات الدبلوماس ي لدى زيارته ملجمع كوندور املتخصص في الصناعة اإللكترونية، "نحن نشجع املستثمرين 

الستثمار في السوق الجزائرية كونها سوقا واعدة و كبيرة و لها مميزات كثيرة كما هو الشأن بالنسبة املصريين على ا

 ألصحاب الرؤوس األموال الجزائريين لالستثمار في مصر."

و بعد أن وصف العالقة السياسية بين البلدين ب" املمتازة"، أفاد السيد مشرفة بأن "حجم التبادل التجاري بين 

 مليون دوالر." 500اهز البلدين ن

من جهته، أوضح الرئيس املدير العام ملجمع كوندور للصناعات اإللكترونية، عبد الرحمن بن حمادي، أن "املجمع 

مليون دوالر" مؤكدا بأن "هذه األخيرة تمثل  10يطمح إلى رفع قيمة الصادرات تجاه جمهورية مصر العربية بأكثر من 

في شرق القارة اإلفريقية حيث أن مجمع كوندور يطمح لالستفادة من خبرة اإلطارات مليار مستهلك  1بوابة لقرابة 

 املصرية لترويج املنتجات الجزائرية."

وفي سياق آخر وعد السفير املصري بالجزائر ب"تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول التراب املصري للمناصرين 

يونيو و  21يات كأس أمم إفريقيا املقررة في الفترة املمتدة بين الجزائريين من أجل تشجيع منتخبهم الوطني خالل نهائ

ألف تأشيرة للسياح الجزائريين خالل  41يوليو القادمين بجمهورية مصر"، مشيرا إلى أنه "قد تم إصدار قرابة   19

 السنة املنصرمة."

  

 تجارة 
 فيفري وتخوفا من تذبذب األسعار 13في انتظار اجتماع 

 )الشروق اونالين(عبة الدواجن واملستوردون مختلفون حول اإلستيراد املستثمرون في ش

 دج 200مربو الدواجن: تعليق استيراد "الدجاجة األم" يرفع سعر الفلوس إلى 

 ، ففي وقت يدعو ”الدجاجة األم” حالة شد وجذب تطبع عالقة املتعاملين االقتصاديين لشعبة الدواجن مع مستوردي 

راد الدجاج املنتج للبيض املخصب حماية للمنتوج الوطني، يصر املستوردون على ادخال الطرف األول لوقف استي
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في وقت تدعو منظمة حماية املستهلك ومربو الدواجن الستشارتهما في  …”الفلوس” كميات لحماية استقرار أسعار 

ربي أول املتضررين من املوضوع
ُ
 .املوضوع، خاصة أن املستهلك وامل

انية من الحوار الذي يجمع كال من املتعاملين االقتصاديين في شعبة الدواجن واملستوردين واملربين ُينتظر عقد جولة ث

 .من عدمه” الدجاجة األم“فيفري الجاري، إليجاد أرضية تفاهم مشتركة حول اشكالية تعليق استيراد  13في 

يات بيض املخصب، إلى حين ضبط إحصائفي وقت يصر املتعاملون االقتصاديون على تعليق استيراد الدجاج املنتج لل

وتذبذب السوق، ” الفلوس“دقيقة حول وضعية واحتياجات السوق الوطني في هذه الشعبة، وتجنبا النهيار أسعار 

 .يتمسك املستوردون بقرار إدخال سلعتهم وتسويقها محليا، مع فتح املجال للمنافسة

املنظمة الجزائرية لحماية املستهلك، للتصدي ملمارسات  وفي هذا الصدد، ناشدت مجموعة من مربي الدواجن، تدخل

وق يتحكمون في س“في إشارة للمستثمرين، معتبرين أنهم ” بارونات ومافيا“بـ ” فايسبوك“من وصفوهم في منشور لهم عبر 

 .”الدواجن عوض الفالح صاحب املهنة

ود ية على مستوى الدجاجة األم التي تمثل العمفاملعنيون باتوا يتسللون بممارسة البيروقرط“وحسبما ورد في املنشور 

بتضييع الوقت قصد الغاء املعامالت “واعتبر املربون السلوك ”. الفقري للشعبة، ويعرقلون إمضاء رخص االستيراد

ومؤكدين أن وزير الفالحة لم يصدر أي أمر وال تعليمة بمنع االستيراد في مرحلة حساسة كالتي ”. الخارجية للمستوردين

دج للصوص الواحد، حسب تعبيرهم.  200أشهر إلى  7دج ويتوقع أن يصل بعد  100شها، أين بلغ سعر الفلوس نعي

دج على األقل  600سيضطر املستهلك لشراء الدجاج بمبلغ ” ويحذر املربون، أنه وفي حال استمرت الوضعية على حالها

 .أشهر املقبلة 7خالل الـ 

 وزارة الفالحة التدخل وعلى” ال تسّر “زبدي: شعبة الدواجن 

، أن األشكال ظهر بعد تسجيل نقص في ”الشروق“وفي املوضوع، أكد ممثل مربي الدواجن، شريف حمزة في اتصال مع 

، ومع استثمار املتعاملين االقتصاديين في 2017، فتم فتح باب االستيراد في 2016اإلنتاج املحلي من الدجاجة األم في 

ماليين صوص مع انخفاض أسعار الدجاج، فتم التفكير بتعليق  6الصيصان مقدر بـ  الشعبة، ظهر فائض في إنتاج

 .استيراد الدجاجة األم مؤقتا

ومع ذلك نحن مع مقترح جمع إحصائيات دقيقة ” ويعتبر محدثنا، أن وقف االستيراد يشكل خطورة على مربي الدواجن، 

ه. على حد قول” نتفادى ظهور أزمة أو خسائر في السوق حول احتياجات السوق املحلية، لنستورد ما ينقصنا فقط، و 

أن الوضع الحالي لسوق ” الشروق“وبدوره، أكد رئيس املنظمة الجزائرية لحماية املستهلك، مصطفى زبدي في اتصال مع 

تهلك بي واملسيدفع ثمنها املر “، ومعتبرا أن التذبذبات الحاصلة في أسعار الدواجن ”ال يسر إطالقا وال يبشر بخير“الدواجن 

 .”في أن واحد، وليس كبار املستوردين واملربين

وطالب املتحدث بإيجاد استراتيجية واضحة لتجاوز هذه املرحة التي وصفها بالصعبة لشعبة الدواجن، والسيما في 

مجال تحديد احتياجات السوق وتخفيض ثمن الكتكوت.وتأسف زبدي، لعدم اتخاذ إجراءات سريعة منذ شهر اوت 

إشراك ليطالب ب“. رغم مقترحاتنا لوزارة الفالحة، ليبقى املستهلك يعيش على هاجس تذبذب أسعار الدواجن “ض ي املا

 .املنظمة في املجلس ما بين املهن لشعبة الدواجن وإبالغهم بمواعيد انعقاد الجمعيات
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 )واج(ملؤقت مواد التجميل والنظافة البدنية واملواد السامة تخضع للرسم اإلضافي الوقائي ا

تم استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني وكذا املواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص بشكل حر عن ي

 طريق إخضاعها للرسم اإلضافي الوقائي املؤقت، حسبما أفاد به بيان للوزارة يوم األربعاء.

ملتضمن قائمة السلع الخاضعة للرسم اإلضافي الوقائي ا 2019يناير  26وجاء هذا القرار بعد صدور قرارا وزاريا بتاريخ 

 .2019يناير  27الصادرة في  6املؤقت و نسب تطبيقه حسب الجريدة الرسمية رقم 

 باملائة. 200باملائة و  30منتجا خاضعا لهذا الرسم الذي تتراوح نسبه بين  1.095و تضم القائمة 

ات استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني وكذا املواد السامة أو التي وتعلم وزارة التجارة املتعاملين املعنيين بعملي

تبقى سارية املفعول تطبيقا ألحكام  2018تشكل خطرا من نوع خاص أن "قرارات الرخص املسبقة الصادرة قبل سنة 

 املرسومين"، حسب ذات املصدر.

واملتعلق بالرخص املسبقة إلنتاج املواد السامة  1997يوليو  8املؤرخ في  254-97ويتعلق األمر باملرسوم التنفيذي رقم 

ديسمبر  28(، وكذا القرار املؤرخ في 46/1997أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها )الجريدة الرسمية رقم 

 (.23)ج ر رقم   2009ديسمبر  31( و 34)ج ر رقم   2005أبريل  4( وتعديله 18)ج ر رقم  1998

(، املعدل واملتمم 2010-26)ج ر رقم  2010أبريل  18املؤرخ في  2014-10رسوم التنفيذي رقم كما يتعلق األمر بامل

الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف  1997يناير  14املؤرخ في  37-97للمرسوم التنفيذي رقم 

 (.1997-4البدني وتوضيبها واستيرادها وتسوقها في السوق الوطني )ج ر رقم 

وبخصوص الطلبات الجديدة للرخص املسبقة، فإن وزارة التجارة تدعو املتعاملين االقتصاديين إلى التقرب من مديريات 

 التجارة للواليات املختصة من أجل إضفاء الطابع الرسمي على ملفاتهم.

وتشجيع  ميزان املدفوعاتللتذكير، فإنه يتم اللجوء للرسم االضافي الوقائي املؤقت كآلية جبائية من أجل الحفاظ على 

 االنتاج الوطني وتطوير الصناعات الناشئة.

 

 

 

 

 يقظة إعالمية
 

 )تي آس آ(والية 18نشرية خاصة تحذر من تساقط الثلوج في 

فيفري، من تساقط للثلوج على املرتفعات التي يزيد علوها عن  2حذرت نشرية ملصالح األرصاد الجوية، اليوم السبت 

 .متر 800

املعنية هي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، شمال البيض، تيارت، شمال االغواط، تيسمسيلت، وعين الواليات 

 .الدفلى

 .وتمت صالحية النشرية من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، وتمتد الى غاية الساعة الثالثة من صباح األحد

 .سم خالل فترة صالحية النشرية 15وينتظر أن يصل سمك الثلوج 

أما واليات املدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، باتنة وخنشلة، فتمتد صالحية 

 .النشرية من الساعة الثالثة من صباح األحد الى الساعة الثالثة من صباح االثنين
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 .سم محليا طيلة صالحية النشرية 25وينتظر أن يصل سمك الثلوج 

 

 


