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 االفتتاحية
 الشروق" تنشر أهم مضامين بيان السياسة العامة للجهاز التنفيذي"

 )الشروق أونالين(هذه حصيلة الحكومة وأرقامها للجزائريين 

 بطال 122كفل بـشهرا.. والت 15ألف طالب شغل خالل  586توظيف 

 ألف وحدة سكنية.. وصيغة الكراء إلسكان الجزائريين 300إطالق 

أنهت الحكومة صياغة بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير األول على البرملان خالل أيام، عبر وثيقة مشبعة 

ئيس بوتفليقة حسب ، إضافة إلى حصيلة انجازات الر 2017بأرقام تضمنت حصيلة الجهاز التنفيذي منذ سبتمبر 

، وتضمنت تأكيدا من مسؤول قصر الدكتور سعدان على أن حصيلة الخماس ي املنقض ي، 2018إلى  1999القطاعات من 

 .2014تميزت بتنفيذ كافة االلتزامات التي قطعها رئيس الدولة أمام الشعب في أفريل 

الحالية التي قدمت مخطط عملها وصادق ، أن الحكومة ”الشروق“ويشير بيان السياسة العامة الذي اطلعت عليه 

مليون جواز  13عليه البرملان، عملت على عصرنة اإلدارة العمومية من خالل تعميم وثائق التعريف البيومترية بإصدار 

مليون بطاقة تعريف بيومترية، وتم الشروع في إصدار رخص السياقة البيومترية. وأشارت إلى  11سفر بيومتري وقرابة 

مليار دينار من صندوق تضامن الجماعات  136مليار دينار، يضاف لها  100مادات املالية املخصصة لها إلى رفع االعت

 .املحلية

 2019إنجاز برنامج سكني ضخم وتسليمه في 

، وتم إطالق 2018وسبتمبر  2017ألف وحدة سكنية ما بين سبتمبر  288أوضحت أرقام الوزير األول بأنه تم تسليم 

قيد اإلنجاز، وهو ما يدعم البالد ببرنامج هائل يجري انجازه  2018ونهاية  2017سكنية ما بين أوت  ألف وحدة 300

، ووعدت حكومة أويحيى بمقاربات سكنية جديدة من خالل بعث السكن الترقوي املدعم وفق 2019وينتظر تسليمه في 

 .صيغة جديدة، وتشجيع الترقية العقارية الخاصة وتحفيز اإليجار السكني

 .ألف وحدة 366بلغ  2017وحسب الوثيقة فإن عدد السكنات التي سلمت منذ 

كما ركز بيان السياسة العامة على مشروع صيغة السكن الترقوي العمومي ألبناء الجالية، الذي لقي ترحيبا كبيرا، 

 .إضافة إلى تمكين املغتربين من االستفادة من ترتيبات الدعم إلنشاء املؤسسات املصغرة

 ألف طالب شغل 586يف توظ

ألف طالب  586وتضمن الفصل املخصص للعمل والتشغيل، أرقاما حول سوق العمل والبطالة، حيث تم توظيف 

عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وتراجعت البطالة حسب الوثيقة من  2018ونوفمبر  2017شغل في الفترة ما بين أوت 

خالل الفترة ذاتها،  26.4إلى  28.3ما تراجعت البطالة لدى الشباب من ، بين2018في أفريل  11.1إلى  2017سنة  11.7

 .باملائة 16.8إلى  18.2وكذلك لدى الشباب حامل الشهادات الجامعية من 

ألف عقد عمل  47، منها 2018ألف شخص إلى غاية أوت  122وتشير أرقام بيان السياسة العامة إلى التكفل بأكثر من 

ألف عقد مؤقت متعلق بنشاطات  72ة على اإلدماج املنهي للشباب حاملي الشهادات، ومؤقت برسم جهاز املساعد

 .آالف عقد مؤقت متعلق بأشغال املنفعة العامة 4اإلدماج االجتماعي، و

والوكالة الوطنية ” أونساج“، مكنت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 2018وسبتمبر  2017وبين شهري جانفي 

ألف منصب عمل، وبالنسبة  31ألف مؤسسة مصغرة، وفرت على إثرها  13لة من إطالق أكثر من للتأمين عن البطا

 .20185وأكتوبر  2017ألف شخص غالبيتهم نساء من قروض ما بين جانفي  100للقرض املصغر فقد استفاد 

 باملائة تراجع في إنتاج النفط 13
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باملائة، وأرجع ذلك إلى سعي شركة  13ا تراجع بواقع وذكر بيان السياسة العامة للحكومة أن إنتاج النفط حالي

 .سوناطراك إلعادة تقويم احتياطات البالد من النفط والغاز

وشدد بيان السياسة العامة ألويحيى على أن االمتحانات املدرسية أجريت في ظروف لم تشهد اضطرابات كبيرة، وتم 

ترات التي تم التحكم فيها، وسيتم خالل السنة الحالية تطبيق الحفاظ على املناخ االجتماعي في القطاع رغم بعض التو 

 .والية 44اإلصالح الخاص بامتحانات السنة الخامسة وشهادة البكالوريا، وتوسيع تعليم اللغة األمازيغية عبر 

 آالف منشاة أخرى، 9منشأة تربوية، تم رفع التجميد عنها وتسريع مشروع إعادة تأهيل  2000وقدم البيان رقم 

 .ما سيخفف الضغط الكبير في مجال طاقة االستيعاب 2019وستسوى الوضعية نهائيا في 

 بنك للجالية ينتظر موافقة السلطات الفرنسية

ر بفتح فرع لبنك الجزائر الخارجي، يتواجد ملفه على مستوى 
ّ
وأشار بيان السياسة العامة إلى ملف الجالية، وذك

 .ل على االعتماد، علما وأن الطرف الجزائري اتخذ كافة التدابير الالزمةالسلطات النقدية الفرنسية بغية الحصو 

 حصيلة ايجابية رغم الظروف املالية الصعبة

، ورد فيها أن الحصيلة تعكس تقدما في برنامج ”فضائل االستمرارية“وختم بيان السياسة العامة بخالصة حملت عنوان 

واء تعلق األمر باالستمرار في العهدة الحالية للرئيس، أو بمسار إعادة ، س”فضائل االستمرارية“الرئيس وهو تقدم يعكس 

 .البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة

غنية باإلنجازات رغم الظروف املالية الصعبة وأزمة  2014/2018وحسب وثيقة الوزير األول فإن حصيلة الخماس ي 

من مداخيلها، غير أن هذه الصدمة لم توقف وتيرة إعادة البالد،  باملائة 70، التي أفقدت الجزائر 2014البترول سنة 

ووصف البيان حصيلة الخماس ي املنقض ي بأنها تميزت بتنفيذ كافة االلتزامات التي قطعها رئيس الدولة، كما تضمن 

 1999ت منذ بيان السياسة العامة جدوال مفصال بأرقام عن حصيلة اإلنجازات االقتصادية واالجتماعية لكافة القطاعا

 .2018إلى غاية 

 

 ..رافع لإلنجازات املحققة ولم يخف النقائص

 )الشروق اونالين(بدوي: الوالة لتسيير املناطق الصناعية.. وتقليص السكن اإلجتماعي تدريجيا 

سالة ر كشف وزير الداخلية والجماعات املحلية، نور الدين بدوي خالل زيارته إلى والية الجلفة، االثنين، بأنه يحمل 

 .أمل يؤكد من خاللها مرحلة الجهد التنموي الذي انطلقت الدولة في إنجازه بمختلف البرامج

إذا قلنا أنه قد تم التكفل بكل ش يء فهذا يعني أننا ال نولي أهمية لطموحات املواطن، وإذا قلنا بأننا لم “وأضاف بدوي 

زمن، بفضل اإلرادة القوية لرئيس الجمهورية وتوجيهاته ننجز أي ش يء فهو كذلك إنكار ملجهودات الدولة لعقدين من ال

 .املتمثلة أساسا في مرافقة التنمية الوطنية إلى أبعد نقطة في الوطن

وبخصوص ترقية عين وسارة إلى والية منتدبة، أكد بدوي، أن رئيس الجمهورية، وافق على ترقيتها، مضيفا أن القطاع 

رة والية منتدبة، مشيرا إلى أن الهدف من الواليات املنتدبة، هو أن ترقى حّضر منذ أشهر بأن تكون بلدية عين وسا

 .مستقبال إلى واليات قائمة بذاتها، بكل صالحياتها

وأكد بدوي أن للجلفة مشروعين ضمن برنامج الهضاب العليا سيتم إطالقهما، ويتمثل املشروع األول في محطتين 

ن وسارة ومسعد، ويأتي ذلك بعد ما أعاد الرئيس الحياة لبرنامج الهضاب لتصفية املياه املستعملة بكل من بلديتي عي

العليا من منطلق إرادته ورغبته في مواصلة البرامج التأهيلية لواليات الهضاب العليا والجنوب، والتي انطلقت بقطاع 

 .املوارد املائية والصحة والتربية على املستوى الوطني
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نأخذ قرارا جادا وصارما بتحويل تسيير وإنجاز “د من املناطق الصناعية، قال بدوي وبخصوص الركود الذي تعرفه العدي

املناطق الصناعية لوالة الجمهورية، ألنه ال يمكن السكوت عن الركود الذي تعرفه بعض املناطق الصناعية بالرغم من 

 .”أن اإلمكانيات موجودة والدراسات منتهية

الداخلية بأن الدولة تسعى لتقليص السكن االجتماعي والتركيز على باقي أما بخصوص ملف السكن، فقد أكد وزير 

 .الصيغ وخاصة السكنات الريفية لفائدة الفالحين

 

 

 

 
 :"املدير العام للديوان الوطني لألراض ي الفالحية يكشف لـ"الشروق

 ألف هكتار من األراض ي.. وهذه شروط اإلستفادة  660توزيع 

 مستثمر استغلوا أراض ي دون وثائق 15367ملف أمام القضاء.. و 2630

 ألف مستثمرة من حق االنتفاع الدائم إلى االمتياز 80تحويل 

كشف املدير العام للديوان الوطني لألراض ي الفالحية، غنيس مسعود، أن نسبة عملية تحويل حق االنتفاع الدائم 

 80466دولة، إلى حق االمتياز والبالغ عددها للمستثمرات الفالحية الجماعية والفردية التابعة لألمالك الخاصة لل

باملائة بالنسبة لعدد امللفات،  97.26مستثمرة فالحية تتربع على مساحة إجمالية تتجاوز املليوني هكتار، قد بلغت 

 .باملائة بالنسبة للمساحة اإلجمالية لألراض ي الفالحية 98.20و

مستثمر،  201210مرين الفالحيين املعنيين بالعملية بلغ ، إن عدد املستث”الشروق”وقال غنيس في تصريح حصري لـ

هكتار فيما وصل عدد  2225688ملف مودع على مساحة إجمالية تقدر بـ  196972حيث تتمثل هذه الحصيلة في 

 184655هكتار، بينما وصل عدد امللفات املطابقة إلى  28014ملف على مساحة تقدر بـ 4238امللفات غير املودعة إلى 

 .هكتار 2152831لى مساحة ملف ع

هكتار، وباملقابل، فإن عدد امللفات  58451ملف على مساحة  11037أما عدد امللفات التي تم إسقاط حقوقها فتقدر بـ

هكتار، بينما بلغ عدد امللفات  21620ملف على مساحة  2630العالقة على مستوى الجهات القضائية املختصة بلغ 

هكتار، والتي ترجع أساسا إلى  20801ملف على مساحة تقدر بـ 2888اللجان الوالئية العالقة على مستوى الديوان و 

امللفات التي تنقص فيها املخططات املسحية للمستثمرات املعنية وهي العملية التي ال تزال جارية إلى حد اآلن وهو ما 

 .باملائة 2.74يمثل 

عقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة على مستوى وأضاف املتحدث أنه تم الشروع مؤخرا، في عملية تطهير ال

الواليات، من خالل تفعيل عمل اللجان املشتركة بين مصالح الديوان الوطني لألراض ي الفالحية ومختلف املصالح 

يشرعوا  ماملختصة من خالل القيام بمعاينة ميدانية للمستثمرين املخلين بااللتزامات املترتبة على عاتقهم، وكذا الذين ل

ألف هكتار، وذلك في إطار  660في استغالل األراض ي املمنوحة لهم، حيث تم في هذا اإلطار استرجاع مساحة تتجاوز 

 .إعادة توزيعها ومنحها للمستثمرين املستحقين لها خاصة في ظل الطلبات العديدة عليها

 108إطار املنشور الوزاري املشترك رقم وحسب غنيس، فإن إنشاء مستثمرات جديدة للفالحة وتربية الحيوانات في 

، وتوسيع القاعدة اإلنتاجية الفالحية يشكل أحد األهداف األساسية لسياسة التجديد 2011فيفري  23املؤرخ في 

 20385هكتار، وتم إعداد  1287468استفادة على مساحة تبلغ  37135الفالحي والريفي، وقد عرفت هذه الصيغة 



 

 6 

مستثمر قاموا بمباشرة إنجاز استثمارات ومشاريع هامة  3407هكتار، علما أن  713441قدر بـعقد امتياز على مساحة ت

 .هكتار من خالل بعض الشعب االستراتيجية 155720على مساحة 

 158038 -حسب املتحدث -وبالنسبة للحيازة على امللكية العقارية الفالحية، فقد بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين

هكتار، وذلك بعد  175257عقد ملكية على مساحة  23763هكتار، وتم إعداد  1305562ة تقدر بـمستفيد على مساح

عديد الخرجات امليدانية التي قامت بها املصالح التقنية للدائرة التي وقفت على حجم االستغالل الفعلي للمستفيدين 

 .ترجاع مساحة معتبرةوالعملية متواصلة من أجل إسقاط حقوق املستفيدين غير املستغلين وتم اس

وكذلك األمر بالنسبة ملستغلي األراض ي الفالحية التابعة للدولة لعدة سنوات وباشروا استثمارهم دون حيازة أي سند 

، والتي تتضمن تطهير العقار 2018جويلية  18املؤرخة في  750أو وثائق، حيث جاءت التعليمة الوزارية املشتركة رقم 

الء املستثمرين حالة بحالة من طرف اللجان الوالئية من أجل التكفل بتسوية هذه الفئة، الفالحي من خالل إحصاء هؤ 

 .هكتار والعملية ال تزال متواصلة 188043مستثمر على مساحة تقدر بـ 15367حيث تم إحصاء 

 

 

 )النهار اونالين(«51/ 49مراجعة القاعدة االستثمارية »

 : لندوة الوطنية ويستثني القطاعات االستراتيجية.. مصدر موثوق لـ النهاراإلجراء سيكون ضمن أولويات بوتفليقة في ا

 «من املئة للمستثمرين األجانب في املشاريع املنتجة 50منح نسبة تفوق » 

 «مراجعتها ستكون خالل املخطط الخماس ي القادم الستقطاب املستثمرين في مختلف املجاالت» 

 «املختلطة وأن يصبح املساهم األكبر السماح للشريك األجنبي بتسيير الشركة»

في أغلب القطاعات باستثناء  51/ 49تتجه الحكومة في املخطط الخماس ي القادم إلى مراجعة القاعدة االستثمارية 

 .االستراتيجية

 .وذلك الستقطاب االستثمارات األجنبية التي شكلت هذه القاعدة عائقا لها طلية السنوات املاضية

في الجزائر، وهو اإلجراء الذي سيتم إدراجه ضمن محاور الندوة الوطنية   لى تراجع االستثمارات األجنبيةاألمر الذي أدى إ

 .من أجل إثرائه

 .ال تخدم االستثمار بالجزائر 51/49، فإن قاعدة االستثمار «النهار»وحسب املعلومات املتوفرة لدى 

 .س ي القادم الستقطاب املستثمرين األجانبوهو ما يعني أن الوقت حان ملراجعتها خالل املخطط الخما

 .لالستثمار في مختلف املجاالت باستثناء االستراتيجية منها، حيث سيتم ترك الحرية للشركاء والبنوك تولي األمر

وذكرت مصادر موثوقة، أن قانون االستثمار يحتاج إلى مراجعة عاجلة خالل السنوات القادمة، لكي تتساوى على األقل 

 . من املئة 50/ 50بنسبة القاعدة 

أو منح األفضلية للمستثمر األجنبي الذي يقدم إضافة ستعود بفائدة كبيرة على اإلنتاج الوطني. وكانت التقارير األجنبية 

 .حول مناخ االستثمار في العالم

ما بالنسبة ا، السيقد أكدت أن هذه القاعدة التي تفرضها الجزائر على املستثمرين األجانب تشكل عائقا لالستثمار فيه

 .للشركات املتوسطة والصغيرة

 .وحسب ذات التقارير، بأن هذا اإلجراء يعيق بشكل خاص دخول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة للسوق الجزائرية

 .ألنها ال تملك املوارد البشرية واملالية الالزمة لتلبية متطلبات االستثمار

 . املستثمرين األجانب يتفقون على إقرار إجراءات مكيفة كما أبرزت التقارير أن الحكومة والعديد من
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من شأنها تخفيف أثر هذا الحكم من خالل السماح للشريك األجنبي بضمان تسيير الشركة املختلطة وكذا بأن يصبح 

 .املساهم األكبر

امتالك الشريك ، التي تعني 2009خالل قانون املالية التكميلي لسنة  51/ 49وكانت الحكومة قد فرضت القاعدة 

 .من املئة 51الجزائري عمومي أو خاص نسبة 

 .من أصول أسهم االستثمار املراد إقامته في الجزائر، أي أن التعليمة تشترط أنه للفوز بصفقة في الجزائر

يجب التزام الشركات األجنبية بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محليين، في حين أن دفتر الشروط الخاص 

 .ملناقصاتبا

 .يلزم على املكتتبين األجانب االستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلية يملك أغلبية رأسمالها مواطنون مقيمون 

 .كما يمنح نص القانون الدولة حقا في السيطرة مجددا على األصول العمومية املتنازل عنها في سياق الخوصصة

لشفعة لكل األصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في حال عدم االلتزام بشروط العملية، وحق ا

 .في الخارج

 

 )الخبر أونالين(زعالن: مشاريع السكة الحديدية رافد تنموي هام

زعالن، بالجلفة بأن مشاريع السكة الحديدية في البالد تعتبر مظهرا   أكد وزير النقل واألشغال العمومية، عبد الغني 

  .ة اإلقليم ورافدا من روافد التنميةمن مظاهر تهيئ

وأضاف زعالن الذي كان ضمن وفد وزير الداخلية والجماعات املحلية الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد للوالية تدوم يومين 

-استالمه شهر يونيو من العام املقبلبوغزول املقرر  -حيث تم الوقوف على مشروع السكة الحديدية الجلفة 

كلم في الوقت   4000إلى  2000كلم سنة  1800بأن السكة الحديدية التي ارتقت شبكتها من  -الشروحات   حسب

كلم التي هي في طور اإلنجاز  2300مشاريع   كلم بعد استكمال  2020-2019كلم في غضون سنتي  6300الحالي لتبلغ 

  .وأضفت قيمة مضافة  مناطق معزولةاقتحمت بفضل هذه الخطوط 

وعناية خاصة في برامجه خلقت جاذبية   وأكد الوزير أن شبكة السكة الحديدية التي أوالها رئيس الجمهورية اهتماما

سنوات تم إقرار فيها 10لألقاليم وحفظت على االستثمار مضيفا أن "رؤية الرئيس لم تكن وليدة اليوم بل هي ثمار لـ 

  الخطوطهذه   مشاريع

وقال زعالن إن "هذه املشاريع لم تقتصر على إنجاز الخطوط بل تم بصفة موازية اقتناء العربات وإعادة تأهيلها على  

مستوى ورشات سيدي بلعباس وسيدي مبروك بقسنطينة والخروبة بالجزائر العاصمة ألجل تحفيز اإلنتاج 

  ."للمعدات  الوطني

كلم يربط ميناء  400املنجمي على طول   ة إلى جانب برنامج إلعادة االعتبار للخطعرب 204وأكد أنه يتم حاليا تأهيل 

عنابة مرورا بقاملة وسوق أهراس وتبسة وبئر العاتر في سبيل االستثمار في مادة الفوسفات بقرار ورؤية ثاقبة من رئيس 

ا الخط مزدوج و من شأنه أن مليون طن علما أن هذ 10الجمهورية ألجل مضاعفة تصدير الفوسفات من مليون إلى 

 .تحويلية بهذه املناطق  يساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل وخلق وحدات
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 الخبر أونالين() إيطالياتصدير أول شحنة لسبائك األملنيوم نحو 

ا انطالقا من طن نحو إيطالي 300سبائك األملنيوم مقدرة بـ   تم اليوم اإلثنين إطالق أول عملية تصدير شحنة من

 األوراس" باملنطقة الصناعية بخنشلة.  مؤسسة "مسابك

  وأوضح املدير الوالئي للتجارة، جمال حمزاوي، لدى إشرافه على

إعطاء إشارة انطالق عملية تصدير هذه الشحنة األولى من سبائك األملنيوم نحو إيطاليا عبر ميناء بجاية بأن" هذه 

 املحروقات".  شجيع عمليات التصدير ملختلف املتعاملين االقتصاديين من خارج قطاعلت  العملية تترجم سياسة الدولة

شركتي "أملتاكس ليتياد" و "سيدار   طن من سبائك األملنيوم نحو 300كما كشف بأن "القيمة املالية لعملية تصدير 

خالل األشهر القليلة املقبلة  ألف أورو في انتظار عمليات مماثلة  301ميتال أونيبرسونال" اإليطاليتين تصل إلى 

 لفحوى االتفاقية املبرمة بين ذات املتعامل االقتصادي والطرف اإليطالي"  تطبيقا

 أوروبي ممثال في إيطاليا جاء ليؤكد أن  وأكد ذات املتحدث بأن "تصدير مثل هذه الشحنة من سبائك األملنيوم نحو بلد

 قة على الصعيد العربي واإلفريقي والعالمي".مرمو   املنتج الجزائري في املستوى ولديه سمعة

طن من سبائك األملنيوم من   300و أشار مسير مؤسسة سبائك األوراس، بلقاسم مزداوت، بأن "عملية تصدير شحنة  

 أولى تندرج في إطار االتفاقيتين اللتين وقعهتما املؤسسة مؤخرا مع  خنشلة نحو إيطاليا عبر ميناء بجاية ما هي إال عملية

 إيطاليتين ستليها عمليات تصدير أخرى خالل األشهر القليلة القادمة". شركتين

تصدير شحنات من سبائك األملنيوم   وأضاف بأنه "اتفق مع عدة مؤسسات من دول اليونان و اإلمارات وفرنسا من أجل

 ائك األملنيوم".مؤسسة هندية لتزويدها هي األخرى بسب  في الوقت الذي ال تزال فيه املشاورات قائمة مع

 

 )املحور(حركة تغييرات واسعة في املدراء املركزيين لسوناطراك

أجرى الرئيس املدير العام ملجمع "سوناطراك" عبد املومن ولد قدور، حركة تغييرات واسعة على مستوى املدراء املركزيين 

 باملجمع.

 املحروقات، شملت عشر مدراء مركزيين.الحركة التي جاءت أياما فقط قبل احتفاالت الذكرى املخلدة لتأميم 

وتهدف هذه التغييرات إلى تجديد اإلطارات البشرية و إعطاء نفس جديد لشركة سوناطراك، كما تدخل ضمن مساعي 

املجمع العمومي للنفط من أجل الحد من ظاهرة نزيف اإلطارات التي شهدتها الشركة خالل السنوات األخيرة، بفعل 

 تي يتلقاها إطاراتها من طرف مجمعات نفطية خليجية.اإلغراءات الكبيرة ال

آالف  10وكان الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك، عبد املومن ولد قدور، قد تحدث في وقت سابق عن هجرة حوالي 

 إطار من الشركة باتجاه مجمعات نفطية أجنبية وخليجية، بفعل الضغوطات التي كانوا يتعرضون إليها.

ن يعلن ولد قدور، يوم االحتفال بذكرى تأميم املحروقات، عن زيادات معتبرة في أجور عمال "سوناطراك" ومن املنتظر أ

 باملائة، استجابة النشغاالت رفعها الشريك االجتماعي. 20بنسبة 
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 مشروعا جاري إنجازه لترقية السياحة الحموية  35في انتظار استالم 

 )املحور(ركز سيدي فرج محطات وم 8مليار دينار لتأهيل  12

 12كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، أمس، بأن مجلس مساهمات الدولة خصص 

مليار دينار إلعادة تأهيل وعصرنة املحطات الحموية الثمانية ومركز املعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، ضمن عملية 

 .املوارد البشرية العاملة في هذه املؤسسات قصد تحسين مستوى الخدماتتوشك على نهايتها وتشمل تكوين وتأهيل 

وجاء تصريح وزير السياحة، خالل إشرافه على لقاء حول السياحة الحموية في الجزائر، نظمه مجمع فندقة سياحة 

ختار بالعاصمة، وحضره كل من وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات م ”سوفيتال”وحمامات معدنية بفندق 

 .حسبالوي، ووزير الشباب والرياضة محمد حطاب، إلى جانب فاعلين في القطاع وخبراء أجانب من تركيا ورومانيا

واعتبر السيد بن مسعود، هذا اللقاء فرصة لتطبيق إحدى توصيات الجلسات الوطنية الثالثة للسياحة التي تنص على 

ام، مبرزا األهمية االقتصادية واالجتماعية والعالجية لهذا املنتوج تطوير وترقية السياحة الحموية في إطار مندمج ومستد

 .السياحي الذي يزداد الطلب عليه على املستويين املحلي والخارجي

وذكر الوزير، بأن السياحة الحموية تعد من املحاور األساسية لسياسة التجديد السياحي، تطبيقا لبرنامج اإلنعاش 

جمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن هذه األهمية تجلت في تخصيص املبلغ االقتصادي الذي سطره رئيس ال

املالي املذكور لعصرنة وترقية املحطات الحموية الثمانية ومركز سيدي فرج والتي تربطها اتفاقيات مع الصندوق الوطني 

 .للضمان االجتماعي

ترقية النشاط الحموي من خالل وضع مخطط عمل لتطوير  وأشار إلى أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تثمين جهود

هذا املنتوج السياحي، مع تحديد التوجهات التي تمكن من هيكلته على غرار تحسيس كل املتعاملين بأهمية املحافظة 

 نعلى الثروة الحموية واالستعمال األمثل لها، مع تنظيم املهن والحرف على مستوى املحطات الحموية والتكفل بتكوي

، معلنا عن فتح النشاط الحموي على السياحة الترفيهية وتحديد النماذج واألساليب العصرية ”وتأهيل املوارد البشرية

 .الستغالل هذه املحطات

ولدى تأكيده على أهمية منح الفرصة للشباب والنساء لالستثمار في هذا النشاط السياحي أشار الوزير، إلى أن قطاعه 

الذي يحدد شروط وكيفيات  69-07امالت وتبسيط اإلجراءات بادر باقتراح تعديل املرسوم التنفيذي وفي إطار تعزيز التع

منح امتياز استعمال واستغالل املياه الحموية، من أجل األخذ بعين االعتبار كل الجوانب التقنية وتلبية متطلبات 

 .الجودة واألمن وكذا النظافة

 100منبعا من بينها  282نيات حموية معتبرة، مشيرا إلى أن هذا املخزون يتضمن كما ذكر بما تزخر به الجزائر من إمكا

منها في إطار حق االمتياز،  82منبع قابلة الحتضان مشاريع حموية، ودعا إلى ضرورة االستثمار في هذه املنابع التي تم منح 

عقود تم منحها  10واص، فضال عن منها في إطار إنجاز محطات حموية جديدة من طرف مستثمرين خ 72فيما تم منح 

 .للمؤسسات التابعة للقطاع العام

في سياق متصل كشف جمال عليلي، مدير الحمامات املعدنية والنشاطات الحموية على مستوى وزارة السياحة، عن 

ترقية  مشاريع سنويا بهدف 4أو  3مشروعا حمويا في طور اإلنجاز على املستوى الوطني، حيث يرتقب استالم  35وجود 

النشاط وخلق مناصب شغل جديدة، وتحقيق الثروة املستدامة واملساهمة في تنمية املناطق الداخلية وتوفير العالج 

 .واالسترخاء باستعمال املياه املعدنية ومياه البحر
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 جالب يرأس الوفد املشارك في املعرض بدبي

 )املحور( «2019ف فود غول»متعامال جزائريا في  34

ملعرض الخليج للصناعات  24الـ متعامال اقتصاديا ينشطون في الصناعات الغذائية في فعاليات الطبعة 34يشارك 

 .فيفري الجاري  21إلى  17باإلمارات العربية املتحدة من  املنظم بدبي« 2019غولف فود »الغذائية 

لجزائر ا الجزائري املشارك في هذه التظاهرة على غرار كل املشاركات التي سجلتها ويرأس وزير التجارة سعيد جالب، الوفد

العام الجاري، في مسعى يرمي إلى تفعيل  ، والتي تستمر خالل2018في مختلف املعارض والصالونات الدولية في 

لصادرات خارج الحكومة لتنويع االقتصاد الوطني والرفع من حجم ا الديناميكية الجديدة املعتمدة من طرف

  .املحروقات

على إبراز قدرات »  2019غولف فود »خالل هذه الطبعة الجديدة من  ويحرص املتعاملون االقتصاديون الجزائريون 

دير رصد منافذ جديدة للتص الصناعات الغذائية الوطنية بمختلف فروعها وشعبها، والترويج ملنتجاتهم بهدف قطاع

  .التي تشهد منحنيات االستهالك بها ارتفاعا مطردا لى أسواق جنوب آسياإلى دول الخليج العربي. ومنها إ

 هذه التظاهرة العديد من اللقاءات مع كبار املسؤولين لإلمارات العربية ويعقد الوزير، والوفد املرافق له على هامش

ين وتطوير املبادالت التجارية بالشراكة  املتحدة، أبرزها اللقاء الذي يجمعه مع وزير االقتصاد اإلماراتي، لتحديد فرص

  .البلدين

 املستثمرين اإلماراتيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة، حيث يرتقب التوقيع كما يجتمع الوفد مع األمين العام ملجمع

  .على حزمة من العقود التجارية بين البلدين

ية واملشروبات في العالم، حيث تسجل أكثر التظاهرات في مجال تجارة األغذ من أكبر « 2019غولف فود »ويعتبر معرض 

  .دولة 198شركة عارضة حضورها قادمة من  5000 من

اتفاقيات وعقود الشراكة والتبادل املرتقب توقيعها للوصول إلى أسواق  ويستهدف املشاركون في هذه التظاهرة من خالل

الهندية وشرق آسيا خاصة،  مليار مستهلك في مناطق الشرق األوسط وشمال وشرق إفريقيا وشبه القارة 3,5من  أكثر 

  .زائر 100000فيما يرتقب أن تستقطب هذه الطبعة زهاء 

يع الذي يكلل كل سنة بالتوق« غولف فود»في معرض  للتذكير فإن الجزائر تسجل حضورها للمرة الثامنة على التوالي

  .مع عدد من املتعاملين اإلماراتيين ومن مختلف دول منطقة الخليج العربي تفاقيات وعقود تجاريةعلى ا

 

 بنوك /مالية/تأمينات

 
 أكد بأنه مؤّجل إلى سنة أخرى 

 الشروق أونالين()راوية: تسّرعنا في إطالق نظام الدفع اإللكتروني 

كشف وزير املالية عبد الرحمن راوية بأن العمل بنظام الدفع اإللكتروني قد تم تأجيله إلى سنة أخرى حتى يتسنى 

 . اإلملام بجميع املعطيات املرتبطة به، معترفا بأن الجزائر تسرعت في إطالقه قبل دراسة جاهزية امليدان

على هامش زيارته اإلثنين إلى البويرة على تسرع مصالحه رفقة املصالح ” الشروق“وأكد راوية في إجابته على سؤال 

تسرعنا في إطالق النظام الخاص بالدفع اإللكتروني “األخرى في سن إجبارية التعامل بنظام الدفع االلكتروني بقوله 

 2019ه بداية من جانفي ، مشيرا إلى تأجيل العملية إلى سنة أخرى بعد أن كان يفترض العمل ب”دون اإلملام باملعطيات
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إجباريا، معلال هذا التأجيل بإعادة دراسة امليدان من جديد ومدى جاهزيته رفقة الشركاء اآلخرين كما قال السيما 

  املنوطة بها مثل هذه التكنولوجيات الحديثة

 االلكتروني بداية من على إلزام املتعاملين االقتصاديين والتجار بالعمل بنظام الدفع 2018ونص قانون املالية لسنة 

، حتى يتم امتصاص السيولة املالية املتداولة، مانحا مهلة لهؤالء مدتها سنة تحت طائلة الغرامة املالية، 2019جانفي 

غير أن العملية تعطلت رغم مرور تلك اآلجال، أرجعها ممثل التجار إلى بطء البنوك في مسايرتها، خاصة فيما يتعلق 

 . النظام التكنولوجي الذي تعمل به وتأمين العملية برمتهابتوفير اآلالت وإطالق 

 

 

 

 تعاون وشراكة
 

 

 تجارة 

 
 :"رئيس جمعية املصّدرين لـ"الشروق

 هؤالء منزعجون من صادرات الجزائر خارج املحروقات 

 

راءها و  ال رئيس جمعية املصدرين الجزائريين علي باي ناصري إن حادثة إتالف منتجات عصير رويبة في ليبيا يقف

منافسون للصادرات الجزائرية التي أزعجتها املنتجات الوطنية التي بدأت تعرف طريقها لوجهات عديدة، وشدد على أن 

 .”22000إيزو “منتجات الشركة مطابقة للجودة وحاصلة على شهادة 

لقانون بقة للتنظيم واأن كل الصناعات الغذائية في الجزائر مطا” الشروق”وأوضح علي باي ناصري في تصريح هاتفي لـ

 .الساري، وال يوجد حسبه مصنع واحد خارج هذا القانون 

واعتبر علي باي ناصري أن مراقبة الصناعات الغذائية في الجزائر جد صارمة، وكل منتج مفروض عليه أن يمر عبر أجهزة 

 .الرقابة املختلفة

ية واعتبارا من شهر مارس املقبل أو بداية أفريل وحسب محدثنا فإن التشريع الجزائري فإن استعمال املضافات الغذائ

سيتم الشروع في إظهار كافة نسب املكونات واملضافات بما فيها السكر على املنتجات الغذائية، وسيكون هذا اإلجراء 

 .حسبه إجباريا

ت لكن املنتجا وحسبه فإن الخطر عادة يأتي من املنتجات الزراعية الطازجة واحتمال استعمال املبيدات الكيماوية،

الزراعية التي يتم تحويلها تكون نسبة الخطر أقل خاصة التي تخضع للمعالجة الحرارية. وبخصوص حادثة إتالف كمية 

من منتجات رويبة على الحدود الليبية، أوضح محدثنا أن منافسين للمنتجات الجزائرية، أزعجهم هذا التوجه الجديد 

ادثة رويبة تعود ملشكل بين املستوردين وهيئات الرقابة الليبية، كون الشركة للبالد نحو التصدير، مشيرا إلى أن ح

 .”22000إيزو “تحترم معايير سلسلة األمن الغذائي ولها شهادة املطابقة 
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 كان هناك انزعاج“، وأضاف ”إن التجارة الدولية حرب حقيقية، وسائلها الغش واألسعار والنوعية“وعلق ناصري بالقول 

 .”غرب مؤخرا بسبب توجه الجزائر للتصدير نحو موريتانياكبير في امل

 

 
 

 بعد تزايد حاالت االختناقات مواطنون يبحثون عن األرخص ثمنا

 )الشروق أونالين(كواشف غاز مقلدة تغزو األسواق.. وسونلغاز تتبرأ 

 زكي حريز: البد على الحكومة من توفير أجهزة آمنة بطريقة آلية

غاز إلى واحد من أكثر األجهزة طلبا من قبل املواطنين سواء في املحالت واملواقع اإللكترونية تحول جهاز كاشف تسرب ال

التجارية، وهذا عقب ارتفاع أعداد ضحايا القاتل الصامت فما يكاد ينقض ي يوم واحد إال وتسجل فيه مصالح الحماية 

 .ة على حاالت االختناقاتاملدنية وفيات نتيجة تسرب الغاز سواء من املدفأة أم من السخان زياد

لم تفلح حمالت التوعية والتحذير من القاتل الصامت في الحد من ضحاياه الذين يتزايدون في كل مرة، وبعدما كان غاز 

املدفأة هو مصدر الرعب والخوف حيث كان تشغيلها في أيام البرد أحد األسباب الرئيسة في حاالت الوفيات واالختناقات، 

آلخر مبعثا للخوف والقلق ليكون آخر ضحاياه صحفية ومرافقيها الثالثة، وعائلة من سكيكدة بينما أصبح السخان هو ا

 .نجت ثالث نساء من مدينة مليانة بعين الدفلى من موت محقق بعدما استنشقن غاز املوقد

سالمتهم، حياتهم و  وتسببت هذه الحوادث املتكررة والوفيات املتزايدة في استنفار فئة من املواطنين الخائفين على

ليشرعوا في البحث عن طرق الوقاية والسالمة وعلى رأسها كاشف تسرب الغاز، وهو جهاز صغير مزود بجهاز إنذار يتم 

تركيبه لتحذير سكان املنزل في حال وجود أي تسرب غاز فيتجنبون بذلك الكارثة. وخالل جولتنا في بعض املحالت 

 4نا أحد الباعة عدم معرفة املواطنين بوجود هذا الجهاز الذي ال يتجاوز سعره املختصة في بيع هذه األجهزة، أكد ل

آالف دينار، وهو ما جعل اإلقبال عليه ضئيال جدا وشبه منعدم، حتى إن غالبية املحالت تتفادى جلبه باعتباره من 

ر عية وهناك فئة ال تكترث بمخاطالسلع الكاسدة التي ال تباع وغير املطلوبة. وأرجع محدثنا األمر إلى قلة حمالت التو 

الغاز الذي يتسبب في حصاد األرواح. وبخصوص األنواع املتوافرة في السوق كشف محدثنا عن وجود صنف جزائري 

 .دج، غير أنها متشابهة في طريقة عملها 4000و 2000محلي الصنع وهناك املستوردة وبأسعار متفاوتة بين 

حة املواطنين بدأت املواقع التجارية هي األخرى في عرض كواشف الغاز املتوافرة وألن الغاز أصبح خطرا حقيقيا على ص

لديها بأنواعها املختلفة، وهي وإن تعددت أشكالها وتباينت أحجامها لكنها تقوم بالكشف والتنبيه بتسرب غاز البوتان 

د وتركيا ا، منها املستوردة من السويوغاز أحادي أكسيد الكربون وتتمتع بصفارات إنذار وتتسم غالبيتها بسهولة تركيبه

دج، إال أن عرضها في املتاجر  4500و 1900والصين.. وعن األسعار فهي ال تختلف كثيرا عن املحالت فتتراوح ما بين 

 .اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي شجع بعض املواطنين على االستفسار عنها والتشجع على تجريبها

الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، نداءه إلى وزارتي الطاقة والسكن بضرورة توفير وفي السياق، جدد رئيس 

جهاز كشف الغاز على مستوى األحياء السكنية وإلزام أصحاب املشاريع السكنية واملواطنين على حد سواء بوضعه 

سنوات، باالستعانة  3لفتي الذكر قبل للحد من ضحاياه، واستطرد املتحدث قائال بأنهم سبق أن طالبوا الوزارتين سا

بأحد املنتجين الجزائريين شرق البالد املتخصص في إنتاج مثل هذه األجهزة لتركيبها في املنازل وإدراج ثمنها ضمن فاتورة 

 .الكهرباء والغاز مع اقتطاعه على دفعات لكن الحكومة لم تتحرك ولم تستجب للمطلب
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آالف دينار مقبولة نوعا ما ألنها تنقذ حياة  4آالف و 3لغاز املتراوحة ما بين واعتبر املتحدث أسعار كاشف تسرب ا

إنسان، غير أن هناك فئات تعجز عن اقتنائه لذا فالحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها وتنظيم هذه العملية في إطار 

ية ية للوزارات الوصرسمي كي تتزود به جميع البيوت، وفي سبيل تحقيق ذلك كشف حريز عن تجهيزهم مراسلة ثان

بخصوص هذه الكواشف، كما سيتم طرح املوضوع خالل لقائهم مع لجنة ضبط الكهرباء وسونلغاز بوحداتها الثالث 

 .شرق ووسط وغرب حتى تتبنى الجهات الرسمية هذا املقترح

الغاز محذرة من من جهتها، أكدت املديرية العامة ملؤسسة سونلغاز عدم اعتمادها ألي نوع من أجهزة كشف تسربات 

 .املقلدة املتواجدة في السوق، وتبرأت املؤسسة من جميع أنواع هذه األجهزة التي تسوق باسمها األنواع
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