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 االفتتاحية
 )واج( وكالتي" لرقمنة خدماتها مع الزبائنمياه: مؤسسة "سيال" تطلق خدمة "

خدماتها   منة"وكالتي" تسمح برق  اطلقت شركة املياه و التطهير الجزائر "سيال" يوم االثنين و كالة عبر األنترنت تحمل اسم

 لفائدة زبائنها بواليتي الجزائر و تيبازة.

للصالون الدولي  15ب على هامش الدورة و تم اطالق هذه الوكالة بحضور وزير املوارد املائية السيد حسين نسي

 للتجهيزات و التكنولوجيات و خدمات املاء و البيئة .

على هامش تقديم هذه الوكالة   و حسب توضيحات مدير قسم خدمات الزبائن بمؤسسة سيال السيد سفيان عزيزي 

قة املؤسسة مع زباهها ما يمكنهم لتطوير عال  الرقمية فان هذه الخدمة الجديدة عبر األنترانت تعتبر "كمرحلة جديدة

على مستوى وكاالت املؤسسة و مراكز االتصال التابعة   االستفادة مجانا من خدمات "سيال" بنفس الخدمات املقدمة

 لها.

حيث تتيح   https://wakalati.seaal.dzو اضاف ذات املسؤول يقول ان "وكالتي"يمكن الولوج اليها عبر موقع االنترنت 

عن   الفوتورة  و تقديم الشكاوي و التبليغ في حالة االخطاء عند  القيام بالعديد من العمليات مثل دفع فواتير االستهالك

 بعد بدون عناء التنقل.

و   القيام بنفسه بأخذ البيانات الخاصة باالستهالك  فإمكان الزبون الحقا  و في حالة الغياب عند مرور عون سيال

 ارسالها الى املؤسسة عن طريق االنترنت.

فضل وهذا ب  جاريةالت  و الدفع دون التنقل الى مقر الوكالة  بنسخ الفاتورة عبر االنترنت  و تسمح هذه الخدمة ايضا

 او "الذهبية" .  استعمال بطاقة الخدمات البنكية

الحصول على كشف الفواتير املسددة و غير املسددة لعدة فترات و  -حسب ذات املسؤول-و بإمكان الزبون ايضا 

 عبر طريقة "البراي " الخاصة باملكفوفين.  في نسختها العادية او  مكتوبة  فاتورة  طلب

ى الحفاظ عل  من اجل  حول معدل االستهالك و اقتراحات لترشيد االستهالك  ة ايضا معلومات للزبائنو تقدم الوكال

 هذا املورد الحيوي و االقتصاد في املال .

 )واج( التوقيع على اتفاقية اطار بين قطاعي السياحة والشباب والرياضة

اضة زارتي السياحة والصناعة التقليدية والشباب والريتم يوم االثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية اطار بين و 

تقض ي بترقية النشاط السياحي وتوجيهه لفائدة الشباب من خالل استفادته من املرافق السياحية لدعم السياحة 

 الرياضية واحتضان التظاهرات الرياضية .

تقليدية عبد القادر بن مسعود والشباب كما تعد هذه االتفاقية التي أشرف على توقيعها وزيرا السياحة والصناعة ال

والرياضة محمد حطاب "خطوة جديدة في اطار تنفيذ برنامج عمل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق 

 بالتكفل باحتياجات وطلبات الشباب في مجاالت الرياضة والترفيه والسياحة ".

هذه "االتفاقية تأتي تتويجا للعمل والتشاور الدائم بين القطاعين  وفي هذا االطار أكد السيد بن مسعود في كلمة له أن

 من اجل دعم السياحة وترقية النشاط الترفيهي لفائدة الشباب ".

الذي يشكل االطار املرجعي  2030في اطار " املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ألفاق  --يضيف الوزير--كما تندرج 

 السياحية من خالل دعم الشراكة مع كل الفاعلين في امليدان ".لالستراتيجية الوطنية للتنمية 

بالعرض السياحي وترقيته في أوساط   ومن جهة اخرى ذكر الوزير بان القطاعين سيعمالن في اطار الشراكة "للتعريف

صناعة لالشباب باستخدام كل انواع الدعائم االعالمية مع تفعيل وتثمين نشاطات الجمعيات املرتبطة بالسياحة وا

 التقليدية وبالشباب والرياضة".
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"بعث برامج تكوينية وفق االحتياجات القطاعية مع التكفل   --يضيف السيد بن مسعود--كما سيتم بين الجانبين أيضا 

البيداغوجية في معاهد التكوين تحت الوصاية و تفعيل نشاط   بالجانب السياحي والشباني والرياض ي ضمن املقررات

الشباب وتركيب القرى الترفيهية خالل العطل واملواسم السياحية ومرافقتها بأعمال مشتركة للمنتجات مخيمات 

 الحرفية ".

ركز الوزير على ضرورة "استعمال املنشآت الرياضية والسياحية بطريقة "عقالنية مدروسة "مع االخذ بعين االعتبار 

مارية من خالل تهيئة املناطق والوجهات السياحية الحتضان "البعد السياحي والرياض ي ضمن انجاز املشاريع االستث

التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية" مشددا أيضا على وجوب "ترقية السياحة والصناعة التقليدية خالل هذه 

 التظاهرات الوطنية منها والدولية بإقامة معارض خاصة باملنتجات الحرفية .

باملئة  66هذه االتفاقية بمثابة "خطوة هامة لفائدة الشباب الذي يمثل نسبة من ناحيته اعتبر السيد محمد حطاب 

في ظل تنامي وسائل تكنولوجيات االعالم واالتصال التي تمنح   من التعداد السكاني" منوها بضرورة "التكفل بهذه الفئة

 ين الرياض ي والسياحي".فرصة االطالع على كل التطورات الحاصلة في مختلف امليادين السيما في املجال  لها

منشاة رياضية وشبانية على 7396وذكر باملناسبة بكل املنشآت الرياضية التي أنجزت لحد االن في الجزائر واملقدرة ب 

املستوى الوطني داعيا الى "استغاللها بجدية في تحضير املواسم الرياضية الوطنية وكذا التفكير في استقبال رياضيين 

 نحهم فرصة التعرف على الثراء السياحي الذي تزخر به البالد" .من الخارج للتربص وم

 2021واشار السيد حطاب باملناسبة بأن الجزائر "تتأهب لتنظيم العاب رياضية ملنطقة البحر االبيض املتوسط في 

 رصةبمنطقتي الجزائر العاصمة ووهران مما يستدعي تكاثف جهود القطاعين من اجل انجاح هذه االلعاب وجعلها ف

 للتعريف بالثراء السياحي الزخم والفريد من نوعه الذي تتمتع به املنطقتين.

 

 )واج( من طاقات متجددة: تطوير الشبكة و إضفاء مرونة على تسييرهاالكهرباء انطالقا 

أكد باحث بمركز تطوير الطاقات املتجددة، يوم االثنين بالجزائر، على ضرورة تطوير الشبكة الكهربائية و اضفاء مرونة 

 على تسييرها من أجل ادماج افضل للطاقات املتجددة.

لصالون  2ي الشبكة الكهربائية الوطنية" نشطها على هامش الطبعة الو خالل ندوة حول "ادماج الطاقات املتجددة ف

فبراير الجاري بالجزائر العاصمة، صرح السيد مسعود خليف قائال  13الى  10الكهرباء و الطاقات املتجددة املنظمة من 

هياكل القاعدية ة بال" من الضروري تحقيق تطور جوهري للشبكة الكهربائية الوطنية التي تعتبر بعض نقائصها املرتبط

 املوجودة و مرونة تسييرها عائقا كبيرا إلدماج انتاج الكهرباء املتجددة".

و بخصوص الهياكل القاعدية أوضح السيد خليف أنه نظرا "لنقص الوسائل الناجعة اقتصاديا على نطاق واسع فان 

 دا على موارد متجددة".الشبكة الكهربائية تبقى األنسب لإلنتاج الكمي للطاقة الكهربائية اعتما

و من ثمة فان "حتمية تطويرها و توسيعها يبقيان ضروريين للتمكن من تحمل كل كميات الكهرباء التي يصعب تخزينها 

 انطالقا من طاقات متجددة".

رباء همن جهة أخرى، يرى املحاضر أن تركيز تسيير الكهرباء و االنتاج الى غاية التوزيع املخصص حصريا لشركة توزيع الك

 و الغاز )سونلغاز( يعتبر "عائقا كبيرا أمام تطوير و ادماج الكهرباء املتجددة في الشبكة الوطنية".

في هذا السياق، دعا الباحث الى تحرير املبادرات لفائدة الخواص و اعتماد مرونة أكثر في انتاج و تسيير الكهرباء على 

 املستوى الوطني.
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ئري لم يسمح بعد للخواص بإنتاج الكهرباء ذات الضغط املنخفض حتى بالنسبة و لدى تأكيده بأن القانون الجزا

لالستهالك الشخص ي، فقد اعتبر السيد خليف بأن الجزائر "ركزت على مشاريع وطنية كبرى مهملة بذلك مساهمة 

 ة".الزبائن اإلقاميين الصغار الذين يمكن أن يشكلوا خيارا حقيقيا إلنتاج الكهرباء بمبادرتهم الخاص

و في هذا السياق اشار الى مثال أملانيا، التي تعتبر بلدا مرجعيا في مجال الطاقات املتجددة، حيث بلغ االنتاج االقامي 

، 2017جيغاواط سنة  14للكهرباء من قبل الخواص انطالقا من موارد متجددة )لوحات شمسية او هوائية(، قد بلغت 

 فترة ذروة االستهالك خالل فصل الصيف.اي ما يعادل كامل االستهالك الجزائري في 

و في هذا الشأن، تأسف لغياب القواعد و النصوص القانونية املسيرة لالنتاج و حقن الكهرباء في الشبكة ذات الضغط 

 املنخفض، و كذا "العراقيل البيروقراطية" مثل ترخيص الربط بالشبكة التي تخص زبائن الضغط املتوسط.

الباحثين و املهندسين و   اضاف من جهة اخرى ان كل بلد لديه خصوصياته املناخية و التقنية، داعيا الى ادماجو 

 التقنيين الجزائريين في اعداد و تحسين االستراتيجية الوطنية للطاقات املتجددة.

الن ختلف املناقصات التي تم االعو اشار السيد خليف الى وجود "اختالالت" في دفاتر الشروط التي تم اعدادها في اطار م

عنها من اجل انتاج الكهرباء انطالقا من الطاقات املتجددة و من ثمة تأتي "ضرورة مراجعة بعض بنودها قصد التكيف 

 أفضل مع الواقع".

و يعد هذا الصالون فضاء لعرض اخر االبتكارات في مجال الكهرباء و الطاقات املتجددة، و يهدف ايضا الى تقديم 

لحلول املبتكرة في انتاج الطاقة، و نقلها و توزيعها وكذا الحلول املعتمدة في مجال تخزين اإلنارة، مما يسمح، باعتماد ا

 حلول عملية و مستدامة ملواجهة مختلف املشاكل من بينها تلك املتعلقة بتبذير الطاقة.

لك لتلبية حاجيات البلد من الطاقة السيما ت كما يطمح الصالون ألن يكون فضاء لتبادل الحلول املبتكرة و مستقبلية

املتعلقة باالقتصاد في استهالك الكهرباء و مكافحة تقليد املعدات، و كذا تطوير مجال الطاقات املتجددة )الطاقة 

 الشمسية و طاقة الرياح(.

ونس،وتركيا، الى جانب ( دول )املانيا، وفرنسا،واسبانيا،والصين،وت7لهذا الصالون مشاركة سبعة ) 2019و تعرف طبعة 

تبذير  الحلول املبتكرة ضد  اململكة العربية السعودية( حيث سيبحث املهنيين الجزائريين و نظراءهم األجانب مختلف

تقليد املعدات املتعلقة بمجال الكهرباء والتي قد تتسبب في وقوع حوادث   الطاقة، و كذا الوسائل و الحلول ملواجهة

 .منزلية او صناعية وخيمة

 

 

 )واج(  إنشاء شبكة وطنية للتنبؤ بوقوع الفيضانات

سيتم إنجاز شبكة وطنية للتنبؤ بوقوع الفيضانات عن طريق إنجاز محطات مزودة بالتكنولوجيا الحديثة توضع على 

مستوى مختلف املجاري املائية )أودية و أحواض إلخ( املعرضة لهذه الظاهرة، حسبما أكده يوم االثنين بالعاصمة وزير 

 وارد املائية حسين نسيب.امل

للتجهيزات التكنولوجية و خدمات املياه  15و قال السيد نسيب في ندوة صحفية عقب افتتاحه للصالون الدولي ال

محطة أوتوماتكية ذات التكنولوجية الحديثة  100بالجزائر العاصمة بحضور عدد من أعضاء الحكومة أنه تم اقتناء 

األحواض املنحدرة و مختلف املجاري املائية األكثر عرضة للفياضات للتنبؤ بوقوعها  التي وضعت على مستوى األودية و 

 قبل حدوثها بعدة ساعات تفاديا ألي خسائر و ذلك في انتظار إنجاز شبكة وطنية لذات الغرض.

ل املدن على تزويد ك  ةو ستقوم وزارة املوارد املائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمراني

 بهذه املحطات للتنبؤ بحدوث الفياضات، حسب شروح السيد نسيب.
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مؤكدا أن اغلبها تم التحكم فيها فيما بقيت   نقطة معرضة للفيضانات، 700أن الجزائر تحص ي أزيد من   و ذكر الوزير

 لتقلبات الجوية و التغيرات املناخية التي تعرفها البالد.بعض النقاط على مستوى من الخطورة و ذلك بسبب ا

كما ذكر في ذات املجال باالستراتيجية الجديدة التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع االتحاد األوروبي بخصوص ظاهرة 

دة مدار عالفيضانات و التي مكنتها من املعرفة الدقيقة لهذه الظاهرة الطبيعية من خالل دراسة معمقة أنجزت على 

 سنوات.

مع   و أوضح انه من اجل التقليل من خطر الفيضانات كان البد من االهتمام باألودية )تهيئتها و تفادي رمي النفايات فيها(

 للوقاية من  توسيع طاقة استيعاب قنوات صرف مياه املطار و كذا إعداد مخطط عمراني خاص بكل منطقة من البالد

 مخاطر الفيضانات.

 

 )واج( 2040-2020نشاطات الفضائية: أساس للبرنامج الفضائي للجزائر بين قانون ال

يوم االثنين ,بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون املتعلق   أكد وزير العالقات مع البرملان , محجوب بدة ,

االساس  اصداره  الفضائية, الذي يكرس "االحتكار الحصري للدولة للنشاطات الفضائية "سيشكل بمجرد  بالنشاطات

 . 2040-2020الذي يستند اليه البرنامج الفضائي املستقبلي افاق 

مشروع القانون املتعلق   و اوضح الوزير في جلسة علنية باملجلس الشعبي الوطني , خصصت لعرض و مناقشة

ل باملسائل كفالحصري للدولة" على النشاطات الفضائية و يت  بالنشاطات الفضائية , أن هذا املشروع "يكرس "االحتكار

ية اجسام فضائ  الدولة في حالة وقوع اضرار, مع "تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع  املتعلقة بمسؤولية

 على االقليم الوطني ".

االجسام الفضائية املطلقة في   كما يفرض ذات النص القانوني يضيف الوزير" الزامية استحداث سجل وطني لقيد

بمجرد إصداره األساس الذي يستند إليه البرنامج الفضائي   إلى أن هذا املشروع سيشكل الفضاء الخارجي", مشير 

 الذي يهدف إلى اتقان و ضمان استقاللية تكنولوجيا الفضاء.  2040-2020املستقبلي 

رام لحرص الدولة على احتترجمة   من سد الفراغ القانوني في مجال تنظيم النشاطات الفضائية -يضيف الوزير-ويمكن

 الستغالل الفضاء الخارجي خدمة ألهداف التنمية املستدامة.  التزاماتها الدولية وتحقيق البعد االستراتيجي

تحملها املسؤولية الدولية من جهة ,و   التي قد مراقبة الدولة لنشاطاتهاكما يسمح ذات املشروع حسب السيد بدة ب

 شاط .ضمان جدوى و استمرارية هذا الن

وقوع كارثة "كما يهدف الى احدث مخططات   و حسب الوزير, يعالج هذا املشروع ايضا املسائل املتعلقة بالتدخل في حالة

مجموع االجراءات و االليات املتعلقة باليقظة واالنذار , و كذا الوسائل   الوقاية من االخطار الفضائية التي تحدد

 املترتبة في حالة وقوعه" .  ازاء الخطر الفضائي و الوقاية من االثار تسخر للحد من القابلية لإلصابة  التي

,و املتعلقة بالوقاية  2004ديسمبر   25املؤرخ في  20- 04تكملة الحكام القانون رقم  -و يندرج ذلك يضيف السيد بدة 

 التنمية املستدامة.  من االخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار

النشاط الفضائي في ظل احترام مبادئ   مادة تتعلق بأحكام عامة حول ممارسة 24فصول و  5 و يقع هذا املشروع في

االشخاص واملمتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة واحترام االلتزامات   االستخدام السلمي للفضاء الخارجي وأمن

ية الفضائية الجزائر   لدى الوكالة احكام اخرى تتعلق باستحداث سجل وطني لألجسام الفضائية املطلقة  الدولية و

      تكون الجزائر دولة اطالقها .  والتي تسجل فيها االجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي و

االخطار الفضائية وتسيير الكوارث ,و   كما يتضمن احكاما اخرى تتعلق بتكريس مجموعة من االجراءات للوقاية من

 مسؤولية الدولة عن نشاطاتها الفضائية.  احكام متعلقة بالتعويض عن االضرار و
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فضائي او أحد العناصر   و يتضمن ايضا اتخاذ التدابير التحفظية من طرف مصالح االمن املختصة عن كل جسم

االمين العام لالمم املتحدة و الدولة املطلقة عن كل جسم   املكونة له و ضرورة اعالم الوكالة الفضائية الجزائرية و

 اقليم الدولة الجزائرية ,مع حفظ حقوق الضحايا واصالح االضرار.  شافه فيفضائي تم اكت

 الخاصة باحتياجات الدفاع الوطني .  ويتضمن ايضا احكام ههائية ال سيما املتعلقة منها بالنشاطات الفضائية

ل هذا ها التمهيدي حو الدينية في تقرير   من جانبها اعتبرت لجنة التربية و التعليم العالي والبحث العلمي و الشؤون

 "لقياس قوة ومقدرات الدول في جوانبها االستراتيجية والعسكرية و املدنية".  املشروع ان الفضاء اصبح معيارا جديدا

الوكالة الفضائية الجزائرية "   " 2002كما اكد التقرير ان الجزائر اولت اهمية لهذا املجال من خالل انشاء سنة 

 حيث اولت اهتماما خاصا لنشاطات البحث العلمي" .  لدولة في مجال الفضاء ,لالضطالع بتنفيذ سياسة ا

 للبحث العلمي بصفة عامة  ويتضح ذلك من خالل التخصيصات امليزانية وتعزيز االطر املؤسساتية و التنظيمية

 واالنشطة الفضائية بصفة خاصة .

 

 )واج(2019علمي خالل جامعة قاملة: إنشاء حاضنة ملشاريع التعليم العالي والبحث ال

( إنشاء حاضنة ملشاريع التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة قاملة بهدف التكفل 2019سيتم خالل السنة الجارية )

بتجسيد نتائج البحوث واألفكار التي يقدمها طلبة و أساتذة باحثون، حسبما أفاد به يوم االثنين رئيس الجامعة، صالح 

 العقون.

لوأج بأن الجامعة طلبت رسميا مرافقة مكتب العمل الدولي في إثراء هذا الهيكل الجديد بالتجارب و أوضح ذات املسؤول 

والخبرات من خالل الخبراء التابعين له مبرزا بأن جامعة قاملة لديها عدة أنشطة مع ذات املكتب على غرار مشروع 

 لعمل."توظيف" و نادي البحث عن الشغل من أجل دمج خريجي الجامعة في سوق ا

و أضاف ذات املصدر أن مشروع الحاضنة التي سيتم توطينها داخل الجامعة سيسمح في مرحلة أولى بالتكفل الجدي 

في مختلف التخصصات إضافة  1945ماي  8مخبر بحث معتمد حاليا بجامعة  24بإنتاجات الباحثين الناشطين عبر 

 مها الطلبة في بحوث التخرج بعد املاستر.إلى بلورة وتجسيد كل اإلنتاجات العلمية األخرى التي يقد

و أشار رئيس الجامعة إلى أن حاضنة املشاريع ستعمم لتشمل كل األفكار واملشاريع التي يتم إنتاجها على الصعيدين 

املحلي والوطني من خالل بلورتها وتمكين أصحابها من تجسيدها مبرزا بأن هذا الفضاء سيكون "حلقة وصل بين 

ها االقتصادي واالجتماعي" وحسب رئاسة الجامعة فإن املساعي جارية حاليا من أجل وضع خطط الجامعة و محيط

جديدة و آليات فعالة لترقية فضاء املقروئية والرقمنة في الوسط الجامعي لتقديم املعلومة الصحيحة في سياق االنفتاح 

اء تنظيمي بين رئيس الجامعة ومختلف املصالح على املحيط الخارجي الوطني والعالمي وهو ما تم مناقشته اليوم في لق

 اإلدارية التابعة لذات الجامعة.

 

 مشروع القانون املتعلق باألنشطة النووية املدنية:

 )واج( انشاء سلطة االمان و االمن النوويين سيسمح بتعزيز الرقابة 

لقانون املتعلق باألنشطة النووية أكد محافظ الطاقة الذرية، رمكي مرزاق اليوم االثنين بالجزائر على أهمية مشروع ا

املدنية خاصة في جانب املراقبة من خالل اقتراح انشاء سلطة األمان و األمن النوويين و ادراج تدابير عقابية ضد مخالفي 

 التنظيم الساري املفعول في هذا املجال.
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وطني في اطار دراسة مشروع و أوضح السيد رمكي في جلسة استماع للجنة الشؤون االقتصادية باملجلس الشعبي ال

القانون املتعلق باألنشطة النووية املدنية انه في الوقت الحاضر تمارس محافظة الطاقة الذرية صالحيات الرقابة 

 التنظيمية على االنشطة النووية املدنية كما تضطلع ايضا بمهام البحث و تطوير التطبيقات املرتبطة بها.

بمنح التراخيص ألي شركة أو شخص طبيعي للقيام بنشاط ينطوي على مواد نووية كما اشار الى ان املحافظة تعنى 

مدنية أو مصادر مشعة مبرزا إلزامية الحصول على وثيقة من محافظة الطاقة الذرية بالنسبة ملستوردي الحديد و 

هذه املنتجات من الحبوب و حتى مسحوق الحليب يؤكد من خاللها عدم وجود اثار للنشاط االشعاعي للسماح بإخراج 

 املوانئ.

و تابع في ذات االطار يقول ان هيئته تقوم برقابة صارمة على عمليات استيراد و استعمال املصادر املشعة قائال : " ال 

يمكن لهيئة خاصة او عمومية ان تمارس نشاطها )نشاط ينطوي على مواد نووية و مصادر مشعة( دون الحصول على 

 لذرية".رخصة من محافظة الطاقة ا

و في املجال الصحي ، اكد انه " ليس هناك اي عيادة خاصة او عمومية تعمل بمعزل عن الرقابة فيما يخص استخدام 

 املنتجات االشعاعية ".

ردعية و انما تقوم بدور فان املحافظة ال تملك صالحيات فرض عقوبات او اجراءات  -حسب ذات املسؤول -ولكن

 املراقبة و االخطار او االبالغ في حالة تسجيل مخالفات او عدم مراعاة احكام االمن و االمان النوويين .

وفي هذا السياق ، ابرز اهمية انشاء سلطة االمان و االمن النووين التي يقترحها مشروع القانون املتعلق بالطاقة الذرية 

الرقابة على االنشطة التي تنطوي على مواد نووية و مصادر مشعة الى جانب ادراج اجراءات  و التي من شاهها ان تعزز 

 عقابية صارمة.

و حسب ما جاء في مشروع القانون فانه " تماشيا مع أنجع املمارسات الدولية يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية 

عن الوظائف االخرى ) الترويج و التطوير( و بالتالي يصبح من الضروري انشاء سلطة حكومية لها الصالحيات الالزمة 

املطلوبة و تزويدها بالوسائل الالزمة لضمان نجاحها في مهامها. و ال يمكن ضمان هذه املعايير اال بإنشاء  و االستقاللية

 هذه السلطة بموجب القانون".

كما اكد على ان االمان و االمن النوويين و الحماية من االشعاع يمثلون حجر الزاوية في نظام الحماية من املخاطر 

را الى ان هذه الجوانب تغطي جميع مراحل االنشطة النووية التي تستخدم املواد النووية و النووية و االشعاعية مشي

 مصادر االشعاع املؤين.

و ترتكز املبادئ املتعلقة باألنشطة النووية التي تستخدم املواد النووية و مصادر االشعاع املؤين على افضل املمارسات 

 القانونية الدولية التي انضمت اليها الجزائر، حسب ما جاء في مشروع القانون.املعتمدة عامليا في هذا املجال و االدوات 

كما ينص مشروع القانون على الزامية الحصول على" اذن مسبق قبل ان تتمكن اي شركة او فرد من القيام بنشاط 

 ينطوي على مواد نووية مدنية و مصادر مشعة".

دمج التدابير القسرية و الرادعة الالزمة في حالة انتهاك احكام  و تضمن مشروع القانون احكاما جزائية من خالل

 القانون و االلتزام باألدوات القانونية املتعددة االطراف التي انضمت اليها الجزائر.

فانه "عالوة على ضباط الشرطة القضائية ، يخول ملفتش ي السلطة   من مشروع القانون  128و حسب ما جاء في املادة 

عاينة مخالفة احكام القانون و يمكن ملفتش ي السلطة في اطار ممارستهم ملهامهم طلب مساعدة القوة التفتيش و م

 العمومية".
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و يقترح ذات املشروع فرض عقوبات ادارية تتمثل في االعذار و السحب املؤقت للترخيص و السحب النهائي للترخيص 

من نص مشروع القانون املتعلق  130بما جاء فس ي املادة في حالة عدم مراعاة احكام االمن و االمان النوويين ، حس

 باألنشطة النووية املدنية الى جانب اقتراح عقوبات جزائية تتمثل في دفع غرامات متفاوتة تصل الى حد السجن.

من جهة اخرى ، اشار السيد رمكي الى ان مشروع القانون املتعلق باألنشطة النووية املدنية يهدف الى تحديد االطار 

نشطة املتصلة بالبحث و االستخدام السلمي للطاقة النووية و انتاجها في ظل احترام االلتزامات التشريعي و التنظيمي لأل

 التي انضمت اليها الجزائر.

كما يهدف الى ضمان صحة االنسان و البيئة و االجيال املقبلة من املخاطر املحتملة املتعلقة باستخدام االشعاع املؤين 

 و السالمة و االمن النوويين.وفقا ملبادئ الحماية من االشعاع 

و يقترح مشروع القانون ايضا انشاء مجلس استشاري يهدف الى اصدار اراء السلطة التنفيذية بشان السياسة و 

 االستراتيجية الوطنيتين لتطوير التطبيقات النووية املدنية و جدوى االنضمام الى االدوات القانونية الدولية .

تمحورت أساسا حول تعزيز الرقابة و التفتيش على   ت نواب لجنة الشؤون االقتصاديةتجدر االشارة الى ان انشغاال 

 االنشطة التي تنطوي على مواد نووية و مصادر مشعة سواء في املجال الصحي او الصناعي.

 

 

 (لنهار أونالينا)«ســاعـــات مــــن غرقهـــا 5ة بالفيضانات.. وحماية املدن قبـــل منطقة مهّدد 789»

 :محطة أوتوماتيكية تكنولوجية لرصد الفيضانات.. نسيب 100قال إنه تم اقتناء 

 «من املياه املخزنة في السدود تحولت إلى أوحال وسيتم تطهيرها ٪ 11» 

نقطة على املستوى  789الوزارية قد تمكنت من إحصاء  كشف وزير املوارد املائية، حسين نسيب، أن مصالح دائرته

 .الوطني مهّددة بالفيضانات

مشيرا إلى أن هذه املناطق قد تم رصدها بعد إعادة تحيين االستراتيجية الوطنية ملواجهة الفيضانات بالتنسيق مع 

 .االتحاد األوروبي

الخامسة عشر للصالون الدولي للتجهيزات،  وأكد نسيب خالل الندوة الصحافية التي نظمها، أمس، على هامش الطبعة

 .الدولي الذي تم تنظيمه بقصر املعارض

 .نقطة مهّددة بالفيضانات على املستوى الوطني 800بأنه تم رصد ما يقارب الـ

اخية الفيضانات، مؤكدا بأن التغييرات املن تيجية الوطنية ملواجهةستستفيد من اإلجراءات التي تندرج في إطار االسترا

 .املنصرمة التي طرأت خالل السنوات القليلة

 .فرضت تغيير املخططات التقليدية ملواجهة هذه الظاهرة الطبيعية التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على املدن الجزائرية

 .املعنية سيتم تجهيزها بآليات حديثة للتنبؤوفي هذا اإلطار، قال نسيب إن كل املدن واملناطق 

 .محطة أوتوماتيكية تكنولوجية وحديثة لرصد الفيضانات 100وعلى رأسها اقتناء 

حيث سيتم تنصيبها في املناطق املعنية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، وهو ما سينبثق عنه شبكة وطنية للتنبؤ 

 .املسبق بالفيضانات

 .حديثه، أن هذه الشبكة ستسمح بمنح املعلومة للمواطنين والسلطات املحلية وأكد نسيب في سياق

باتخاذ اإلجراءات الالزمة ومنع حدوث  ساعات من حدوثها، مما يسمح 5إضافة إلى كل التنبؤات حول الفيضانات قبل 

 .خسائر مادية كبيرة وخسائر في األرواح

 .2018مليار دينار سنة  400وارد املائية بأن القطاع استفاد من وفي ذات السياق، أضاف املسؤول األول عن قطاع امل
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ا بناء الدولة في القطاع، والتي تم تحضيره تم استغاللها كلها في مناقصات وطنية إلنجاز مشاريع وتطبيق استراتيجية

 .على تعليمات رئيس الجمهورية

 .الخاصة بمحطتين كبيرتين لتحلية املياهوفي شق آخر، قال نسيب إن شهر مارس املقبل سيشهد انطالق األشغال 

األولى تزويد كل سكان غرب العاصمة  في كل من زرالدة غرب الجزائر العاصمة ووالية الطارف، حيث ستضمن املحطة

 .2030والبليدة باملياه الشروب إلى غاية 

ن هذه املناطق تعتبر جد باملياه، خاصة وأ فيما ستضمن املحطة الثانية تزويد والية الطارف وتبسة وسوق أهراس

 .ناقصة من حيث توفير املورد املائي

 .شهرا على أقص ى تقدير 24وأضاف أن هذين املشروعين سيكونان جاهزين بعد 

 .من املئة من كمية املياه املوفرة للشرب 25إلى  17إذ سيرفعان من نسبة استغالل مياه البحر للشرب من 

وب إلى من الجن مع تحويالت املياه الجوفية تقاللية عن الظروف املناخية، خاصةوهو ما يوفر للجزائر أريحية كاملة واس

 .السدود الهضاب واملياه املخزنة في

 .كما كشف نسيب بأن كل املشاريع والدراسات تم منحها لشركات وطنية كبرى، سواء عمومية أو خاصة

 .ن املئة من املياه املخزنة في السدودم 11وعلى رأسها تطهير السدود وإزالة األوحال، حيث تمثل األوحال 

 

 :محجوب بدة

 )الوسط( سنة 20قانون أسس للدولة الحديثة في  300

السيد عبد العزيز بوتفليقة، التقدم  الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان محجوب بدة، إعالن رئيس الجمهورية ثّمن

 . وأشار في«ومناضلي االفالن، الذين تمسكوا باستمراريته في حكم البالد تلبية ملطلب الشعب»لعهدة رئاسية جديدة 

االفالن وشركاءه »أن  تصريحات للصحافة على هامش جلسة عرض مشروع قانون املحدد لألنشطة الفضائية،

يير تس ، مؤكدا بأن الرئيس بوتفليقة، يملك نظرة في«القادم أفريل 18السياسيين ملتفون ومستعدون إلنجاح استحقاق 

 .املوعد البالد بعد هذا

سنة األخيرة  20القانونية التي صدرت في ظرف  ودافع بدة، عن حصيلة الرئيس من خالل االستشهاد بعدد النصوص

مستحضرا أهم هذه النصوص   ،«نص قانوني أسس للدولة الجزائرية الحديثة 300» في جميع املجاالت، حيث أحص ى

 .«الذي زرع األمن واالستقرار في البالد»الحة الوطنية املتمثلة في قانون الّسلم واملص

 

 زيارة وزير الصناعة واملناجم إلى البويرة

 )املساء( إطالق مشروع مصنع إلنتاج املواد الصيدالنية

األساس إلنجاز مصنع املواد  وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي، خالل زياررته أمس، لوالية البويرة، حجر  وضع

البردي، كما وقف على عدة مشاريع تخص مجاالت الصيدلة، مواد  الصيدالنية "لبيوفارم" باملنطقة الصناعية بوادي

مؤسسة صغيرة ومتوسطة تساهم  19419والصناعات الغذائية والرقمنة تم إنجازها بهذه الوالية التي تتوفر على  البناء

بل ق باملناسبة إلى التوجه نحو إنتاج املواد األولية للتحرر من قبضة اإلستيراد وى النمو، داعياباملائة في مست 8بنسبة 

 .ولوج عالم التصدير

مشروعا دخل حيز اإلنتاج بالوالية، وهي  38عدة مشاريع جديدة من أصل  ووقف وزير الصناعة واملناجم بالبويرة، على

إنجازه باملنطقة الصناعية  مشروعا أخر تم 78نصب شغل تضاف إلى م 2000التي ساهمت في خلق أزيد من  املشاريع
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ملف إستثماري مودع على مستوى الوالية تم  1027مجموع  منصب عمل وذلك من 7688القديمة، ووفرت أزيد من 

  .مشروع 202فيما تم منح التراخيص لالنطالق بالنسبة لـ ملفا، 286منها قبول 

الدواجن والبيض "بالي" الواقع ببلدية الهاشمية، الذي فاقت قيمة إستثماره  مركبوعاين الوزير، باملناسبة مشروع 

في انتظار مرحلة التوسيع  منصب غير مباشر، 1500منصب عمل مباشر وأكثر من  500مليون دوالر، وسمح بخلق  15

 .نحو الخارج التي سترفع من طاقة اإلنتاج وتسمح بتصدير الفائض

ألف طن خالل الفترة  600مليون و 2الجبس الذي حقق إنتاجا فاق  اعة واملناجم، مصنعوبالعجيبة زار وزير الصن

الفارج"، حيث حث »و "في إطار شراكة بين مجمعي "كوسيدار 2002، وتم إنشاؤه في 2018إلى  2008سنة  املمتدة من

 .من الجبس لتطوير اإلنتاج الوزير، على ضرورة االنتقال إلى مرحلة الصناعات املشتقة

باألخضرية، حيث استمع إلى عرض حول الطاقة اإلنتاجية للمصنع الذي  بعدها تفقد الوزير، املؤسسة الوطنية للدهن

السنة الجارية، فيما  منتوجات جديدة مع التحضير إلطالق منتوجات أخرى خالل 10، تطوير قرابة 2018 استطاع في

اد األولية في مرحلة تحضيرية لولوج عالم التصدير مع الحرص املو  دعا الوزير، مسؤولي املصنع إلى التوجه نحو صناعة

 .تكاليف اإلنتاج على خفض

 معهد مشترك للتكوين في الصناعات اإللكترونية

 يوسفي، مع الصناعيين الوطنين )العموميين والخواص( الناشطين في مجال اتفق وزير الصناعة واملناجم السيد يوسف

في مهن الصناعات اإللكترونية  زلية أول أمس، على إنشاء معهد مشترك للتكوينالصناعات اإللكترونية والكهرومن

بمقر الوزارة مع هؤالء الصناعيين  وخالل اجتماع عقده  .الشعبة واستحداث جمعية تضم مختلف الفاعلين في هذه

 ةت وإمكانيات الصناعمناقشة العديد من املسائل، خاصة منها املتعلقة بقدرا من أجل معاينة تطور هذه الشعبة، تمت

والصعوبات التي يواجهها املتعاملون  الوطنية في شعبة االلكترونيات ونسب اإلدماج الصناعي املتوصل إليه حاليا

  .العديد من الصناعيين االقتصاديون، فضال عن استماع اقتراحات

بة، ر للصناعيين في هذه الشعيوسفي، عن حرصه على ضمان مرافقة أكب وبعد استماعه ملختلف التدخالت أعرب السيد

ت بنشاطات تركيب أجزاء املنتجا اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بمسارات اإلنتاج وآجال دراسة امللفات الخاصة وتخفيف

  .""س ي كا دي" و "أس كا دي

 

 بنوك /مالية/تأمينات
 

 

 تعاون وشراكة

 
 

 تجارة 
 )واج( 2018تراجع محسوس في العجز التجاري خالل العام 

مليار دوالر خالل سنة  10ر87، مقابل عجز بلغ  2018مليار دوالر خالل سنة  5ر03بلغ عجز امليزان التجاري للجزائر 

 باملائة(، حسب ما علمت واج لدى الجمارك. - 53ر73دوالر ) مليار  5ر84، متراجعا بـ2017
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 5ر977قدرها   ، بزيادة2017مليار دوالر سنة  35ر191مليار دوالر ,مقابل   41ر168الى  2018و ارتفعت الصادرات خالل 

 ابع للجمارك.+ باملائة(، حسب املعطيات املؤقتة للمركز الوطني لإلرسال ونظام املعلومات الت 16ر98مليار دوالر )

، 2017مليار دوالر خالل سنة   46ر059  , مقابل2018مليار دوالر سنة  46ر197وفيما يتعلق بالواردات, فقد قدرت ب 

 + باملائة(. 0ر3مليون دوالر)  138بارتفاع قدره 

 .2017باملائة خالل العام  76، مقابل  2018باملائة من الواردات خالل سنة  89وغطت الصادرات 

باملئة من إجمالي  93,13اهم املبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة ) وقدرت قيمة صادرات املحروقات والتي مثلت 

+ 15ر26مليار دوالر ) 5ر077، مرتفعة ب2017مليار دوالر سنة  33ر261مليار دوالر مقابل  38ر338الصادرات( ب 

 باملائة(.

جمالي للصادرات، لتقدر ب باملائة من املبلغ اال  6,87الصادرات خارج املحروقات فما تزال هامشية، حيث مثلت   أما

 .2017باملائة مقارنة بسنة  46ر63ب  رغم ارتفاعها 2018مليار دوالر في  2,83

 1ر41مقابل  2018مليار دوالر سنة  2ر24  وتتشكل الصادرات خارج املحروقات من املنتجات نصف املصنعة بحوالي

+ باملائة(، 6ر88مليون دوالر ) 349  ليون دوالر مقابلم 373ب  +في املائة( والسلع الغذائية 59)  2017مليار دوالر في 

مليون دوالر  90ب   في املائة( و التجهيزات الصناعية 26ر03مليون دوالر ) 73مليون دوالر مقابل  92واملواد الخام ب 

 65ليون دوالر )م 20مليون دوالر مقابل  33ب  غير الغذائية  استهالكية  +في املائة( ومواد 15ر4مليون دوالر) 78مقابل 

 مليون دوالر. 0,29مليون دوالر مقابل  0,30+ في املائة( و مواد التجهيز الفالحي 

 واردات: ارتفاع طفيف في فاتورة املواد الغذائية وتراجع في فاتورة الوقود==  == 

وظا واد التشحيم تراجعا ملح)بما فيها الوقود( وم  و فيما يتعلق بالواردات، شهدت فاتورة املنتجات الطاقوية و الزيوت 

 -49ر05مليون دوالراي ) 977متراجعة ب   2017مليار دوالر في  1ر992مقابل   2018مليار دوالر في  1ر015حيث بلغت 

 باملائة(، حسب بيانات الجمارك.

ملقارنة سلفة ة اواردات التجهيزات الفالحية و الصناعية و املواد النصف مصنعة خالل فتر   و نفس املنحى التنازلي عرفته

 الذكر.

-7ر86متراجعة بـ)  2017مليون في  611مقابل  2018  مليون دوالر في 563و بلغت فاتورة واردات التجهيزات الفالحية 

 باملائة(.

 باملائة(. -4ر02مليار دوالر ) 13ر99مليار دوالر مقابل  13ر43أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 

مليار دوالر مسجلة بذلك تراجعا  10ر98مليار دوالر مقابل  10ر96وتراجعت بدورها واردات املواد النصف املصنعة الى 

 باملائة. - 0ر24بنسبة 

منتجات  و من جهة اخرى، تفيد احصائيات الجمارك ان واردات مجموعات املنتجات الغذائية و املنتجات الخام و 

 .2018  االستهالك غير الغذائية سجلت ارتفاعا في

+ 1ر6مليار دوالر ) 8ر438مليار دوالر مقابل  8ر573وسجلت فاتورة واردات املنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتقدر ب

 باملائة(.

 24ر3مليار دوالر )  1ر527مليار دوالر مقابل 1ر898و فيما يتعلق بمجموعة املنتجات الخام ، ارتفعت الواردات الى 

مليار دوالر  8ر511مليار دوالر مقابل  9ر75+املائة(. اما فاتورة واردات مواد االستهالك غير الغذائية بلغت 

 +باملائة(.14ر63)

مليار  27ر52  تم دفع مبلغ  مليار دوالر من املواد املستوردة،  46ر197فمن أصل   و بالنسبة لنمط تمويل الواردات،

 باملائة من املبلغ االجمالي.  59ر56ا من اجمالي املواد املستوردة اي نسبة دوالر نقد
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باملئة(، بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما  36,6مليار دوالر ) 16ر9و قد مولت القروض الواردات بمبلغ 

( 7باالستيراد بما قيمته سبع )باملائة( و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة  3ر82مليار دوالر)1ر767قيمته 

 باملائة(. 0ر02مليون دوالر )

 == ايطاليا تحافظ على صدارة قائمة الزبائن و الصين أول ممون== 

و فيما يخص الشركاء التجاريين للجزائر ،حافظت ايطاليا على صدارة قائمة الزبائن بينما ضلت الصين اول ممون في  

2018. 

باملائة من مجموع  14ر9مليار دوالر ما يمثل )  6ر127ائن الخمس للجزائر تتمثل في ايطاليا ب و هكذا فان قائمة اهم الزب

باملائة( ثم  11ر25مليار دوالر ) 4ر6باملائة(، فرنسا ب 12ر15مليارات دوالر ) 5صادرات الجزائر( متبوعة بإسبانيا ب

 باملائة(. 6ر7مليار دوالر ) 2ر8بريطانيا ب  باملائة( ثم 9ر4مليار دوالر )3ر86الواليات املتحدة االمريكية ب 

باملائة من اجمالي 17مليار دوالر)  7ر85و بالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر، التزال الصين تحتل املرتبة االولى ب 

باملائة(  7ر91مليار دوالر ) 3,65باملائة( تليها ايطاليا ب 10,35مليار دوالر ) 4ر78الواردات الجزائرية( متبوعة بفرنسا ب 

 باملائة(. 6ر88مليار دوالر ) 3ر18باملائة( و املانيا  7ر65مليار دوالر ) 3ر53و اسبانيا ب 

 )مؤطر(    2018أهم الدول املمونة للجزائر خالل سنة  

)انخفاضا , و كذا تطورها  2018هذه قائمة أهم الدول املمونة للجزائر و قيمة الواردات الجزائرية من هذه الدول خالل   

 .2017و ارتفاعا( مقارنة بسنة 

 )املركز الوطني لإلرسال و نظام املعلومات التابع للجمارك( املصدر:

  

 تطور                    القيمة                     الدولة

 )مليون دوالر(

 %5ر77-              7.850            الصين -

 %11ر08+             4.781                  فرنسا-

 % 2ر87-              3.653                ايطاليا-

 % 12ر7+             3.535                اسبانيا-

 %1ر64-              3.179                 املانيا-

 %14ر87+             2.310                  تركيا-

 %24ر4+            1.892             االرجنتين-

 %10ر55-            1.628                   الو.م.أ-

 % 31ر88+           1.299                    الهند-

 % 28ر61-           1.208        كوريا الجنوبية-

 % 12ر65-            1.202               البرازيل-

 %25ر45-               911                  روسيا-

 %31ر45+              698               السعودية-

 %45ر63+               667                 بولونيا-

  

 %2ر83+               617                  بلجيكا-
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 املجموع

 35.430الفرعي: 

 .46.197          املجموع:

  

  

 ()مؤطر    2018ئن الجزائر خالل سنة أهم زبا

  

, و كذا  2018فيما يلي قائمة أهم الدول من زبائن الجزائر وقيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خالل سنة  

 .2017  تطورها )انخفاضاو ارتفاعا( مقارنة بسنة

 املصدر: )املركز الوطني لإلرسال و نظام املعلومات التابع للجمارك(

  

 التطور                                 القيمة                           لةالدو 

 )مليون دوالر(

  

 +%8ر7                               6.127                       ايطاليا

 +%21ر7                               5.002                       اسبانيا

 +%4ر4                                4.631                       فرنسا

 +%11                                3.857           الواليات املتحدة

 +%72ر3                                2.771                    بريطانيا

 +%26                               2.318                        تركيا

 +%18                                2.250                     هوالندا

 +%5ر5                                2.248                   البرازيل

 +% 85ر8                               1.622                        الهند

 + %89ر2                               1.311                     الصين

 +%41ر5                            1.264            كوريا الجنوبية

 +%32ر8                               1.225                      بلجيكا

 البرتغال

 +%16ر1                               1.111

 +%26ر2                                 952                      تونس

 +%45ر7                                 653                    املغرب

  

 37.342        املجموع الفرعي :

 . 41.168             :   املجموع
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