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 االفتتاحية
 أصبح يحمل تسمية الكونفدرالية

 )املحور اليومي(لى نقابة ألرباب األعمالمنتدى رؤساء املؤسسات يتحول رسميا إ

رسمية، على االعتماد الذي يمكنه من التحول إلى نقابة وطنية  تحصل منتدى رؤساء املؤسسات، أول أمس، بصفة

 .املؤسسات املنتدى بذلك يحمل تسمية كونفدرالية منتدى رؤساءتضم أرباب العمل، وأصبح  بدل جمعية وطنية

 زمالي االعتماد لرجل األعمال علي حداد اليوم بعد حوالي سنة من االنتظار  سلم وزير العمل والضمان االجتماعي مراد

سمبر شهر ديفي عملية تمت نهاية  وأكثر من شهر واحد من تجديد أعضاء املنتدى الثقة في شخص علي حداد رئيسا لها

 .املاض ي

مؤسسوه ضرورة وجوده بالسعي للمساهمة في إنشاء ريادة األعمال في  ، وبرر 2000وقد بدأ املنتدى نشاطه سنة 

تأكيد وجهات نظرهم وإسماع  الوطني وتعزيز مصالح الشركة الجزائرية، من خالل اقتطاع مكان لهم، يضمن االقتصاد

ا مع ولكن أيض -بالطبع-الحوار املستمر مع الهيئات االقتصادية  من خاللصوتهم على الساحة االقتصادية الوطنية، 

 .الفاعلة األخرى االقتصادية واالجتماعية جميع الجهات

مؤسسة، في حين أن عدد أعضائه تجاوز األلفين. وحسب املنتدى فإن  200ويبلغ عدد الشركات املنضوية تحت لوائه 

 .مليار دوالر 40للمنتدى يبلغ  اإلجمالي للشركات املنتمية رقم األعمال

بعد أسبوع واحد من التحاق املنتدى بحلف األحزاب والجمعيات  ويأتي تحول منتدى رؤساء املؤسسات إلى نقابة

 .بوتفليقةالداعمة لترشح الرئيس عبد العزيز  ومختلف التنظيمات

 

 

 

 
 )واج( قطاع الصناعة بدأ يساهم في تنمية الوطن

يوسفي، يوم الثالثاء ببشار أن قطاع الصناعة بدأ "يساهم بشكل حقيقي في تنمية أكد وزير الصناعة و املناجم، يوسف 

 الوطن".

وأوضح الوزير في أعقاب زيارة العمل التي قام بها على مدار يومين لهذه الوالية "أن قطاع الصناعة يتطور يوما بعد يوم 

ين و املحفزة املمنوحة للمستثمرين العموميو بدأ يساهم بشكل حقيقي في تنمية الوطن بفضل التسهيالت و التدابير 

الخواص وبفضل خاصة االستقرار السياس ي و األمن الشامل السائد في البالد "، مبرزا في ذات الوقت "أن تطور قطاع 

 الصناعة يشكل رمزا ملموسا لتنمية البالد" .

وقبل ذلك تفقد السيد يوسفي وحدات مركب إنتاج الدقيق والسميد التابع للمجمع العمومي للصناعات الغذائية 

قنطار من أغذية  118.277قنطار من السميد و  9.821قنطار من الدقيق و  338.26سنويا )أغروديف( الذي ينتج 

 األنعام وغيرها.
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ويوجه هذا اإلنتاج بصفة خاصة إلى املستهلكين بواليات الجنوب الغربي للوطن من خالل ثالثين نقطة لبيع منتوج هذا 

كانت محل عملية تجديد شاملة بتكلفة مالية قدرت املركب الصناعي الذي يتوفر على ثالث وحدات إنتاجية متخصصة 

 مليون دج، حسب مسؤولي هذا املجمع الصناعي العمومي. 255ب 

واختتم السيد يوسفي زيارته إلى املنطقة بتفقد وحدة لتحويل الحبوب تابعة للقطاع الخاص و التي تقدر طاقة إنتاجها 

حبوب املمنوحة في املائة نتيجة محدودية حصة ال 40طن يوميا من السميد و الدقيق، إال أنها حاليا ال تتجاوز  120ب 

 2002لها من طرف الديوان الجزائري ما بين املهن للحبوب، استنادا إلى مسؤولي هذه الوحدة التي دخلت في اإلنتاج منذ 

وسيتم إطالق مشروع للرفع من طاقة اإلنتاج بها من خالل إنجاز وحدة جديدة للعجائن و الكسكس التي توجد قيد .

آخر غير مباشر، وفق مسؤولي "مطاحن  1.300منصب شغل مباشر جديد و  400االنطالق، مما سيسمح باستحداث 

 لعراجة ".

 

 

 
 )واج(يين اإلستراتيجية الوطنية لحماية املدنفيضانات: ضرورة إعادة تأهيل وتح

أكد وزير الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي يوم االثنين بعنابة على ضرورة 

 "إعادة تأهيل و تحيين اإلستراتيجية الوطنية لحماية املدن من الفيضانات".

من األشغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن و املوارد املائية حسين نسيب و أوضح الوزير الذي كان بمعية وزيري كل 

لدى متابعته ببلدية البوني لعرض حول مخلفات الفيضانات التي مست عدة مناطق بوالية عنابة و اإلجراءات املتخذة 

ملم في  155-تهاطل الهام لألمطار يناير املنصرم و الناتجة عن ال 25و  24أن "الفيضانات التي شهدتها والية عنابة يومي 

 "تفرض علينا التأمل و مراجعة االستراتيجية الوطنية لحماية املدن من الفيضانات و تحيينها". -ساعة 48أقل من 

و قال "جئنا لوالية عنابة حاملين رسالة قوية من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تقض ي بضرورة اتخاذ  

انات األخيرة و معالجتها"، مفيدا بأنه "سيتم التكفل بكل كل اإلجراءات و تسخير كل اإلمكانيات لتفادي عواقب الفيض

 اإلشكاليات املطروحة على مراحل".

و اعتبر السيد بدوي إن املرحلة األولى هي عبارة عن إجراءات مستعجلة يتوجب اتخاذها لتجسيدها على املدى املتوسط، 

لية و املادية إلعادة تأهيل كل ما مسته هذه مردفا بأنه سيتم عقب االنتهاء من الدراسات "تخصيص اإلمكانيات املا

 الفيضانات".

واستنادا للسيد بدوي فإنه يتعين استخالص الدروس من مثل هذه الفيضانات من أجل تأهيل اإلنجازات الهيكلية 

 ةاملحققة مع التوقف ملراجعة النقائص عند إعداد املشاريع املستقبلية، مشددا على أهمية عاملي "التقييم و معالج

 النقائص" لتفادي مثل هذه الفيضانات.

 على املديين املتوسط و البعيد. "رسم منهجية عمل"و في سياق حديثه، دعا السيد بدوي أيضا إلى 

و فيما يتعلق بوالية عنابة فقد أعطى الوزير تعليمات للمسؤولين املحليين بتحديد االحتياجات على مختلف املستويات 

يضانات، عالوة على إنجاز سد واقي لتجميع مياه األمطار بمنطقة بوحديد مع توسيع شبكة املعنية بالوقاية من الف

 محطات الرفع ملواجهة مخلفات الفيضانات.

 25و  24و كان السيد بدوي قد زار حي بوخضرة ببلدية البوني الذي تضرر جراء الفيضانات التي مست الوالية يومي 

مع عديد املواطنين الذين طمأنهم بتجند السلطات العمومية التخاذ التدابير يناير املنصرم و تبادل أطراف الحديث 
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الالزمة لحماية والية عنابة من الفيضانات، كما عاين ببلدية الحجار ثانوية محمد كلوس ي التي تضررت هي األخرى جراء 

 مؤسسة تربوية في األطوار التعليمية الثالث. 22الفيضانات التي مست ما مجموعه 

 

 )واج( باملائة من املركبات بسيرغاز  20و  10ات تركيب السيارات مدعوة لتجهيز ما بين شرك

صرح يوم الثالثاء باملدية وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أنه يتوجب على شركات تركيب السيارات مستقبال "تزويد ما 

 عكس االتجاه الحالي من خالل زيادة استخدام هذا النوع من الوقود".باملائة من املركبات بسيرغاز  20و  10بين 

كلم شرق املدية(، أنه يجري حاليا  70وأكد الوزير على هامش عملية تدشين محطة خدمات "نفطال" لبني سليمان )

تنتج مستقبال سالتحضير لدفتر شروط بالتنسيق مع وزارة الصناعة ل"تحديد حصة املركبات املجهزة بتجهيز سيرغاز التي 

 بورشات قطع الغيار التي سيتم تنصيبها على مستوى الوطن".

وقال مصطفى قيطوني أن الهدف من هذا اإلجراء الجديد هو الوصول إلى عتبة مليون سيارة تسير بسيرغاز بحلول عام 

، ملحا على "ضرورة تغيير أنماط االستهالك عكس االتجاه الحالي الذي يفضل استخدام أنواع وقود أخرى بما في 2021

 رغاز الذي يعد أكثر اقتصادا وأقل تلويثا".ذلك البنزين و املازوت على حساب سي

 

 )واج( 2019باملائة نهاية  90نحو رفع نسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى 

باملائة املسجلة حاليا و ذلك  75باملائة مقابل  90إلى  2019سترتفع نسبة الربط بالغاز الطبيعي بوالية املدية نهاية سنة 

منها البلديات، حسبما أكده اليوم الثالثاء وزير الطاقة، مصطفى  بفضل عمليات الربط الجديدة التي ستستفيد

 قيطوني، خالل زيارة عمل للوالية.

عائلة ببلدية ثالث دواوير  1000وقال الوزير لدى إشرافه على وضع حيز الخدمة لشبكة توزيع الغاز الطبيعي لفائدة 

لته السلطات العمومية لضمان تغطية واسعة ملناطقنا كم جنوب املدية أن "الجهد الكبير الذي بذ 50الواقعة على بعد 

 بالغاز الطبيعي والكهرباء مستمرة و متواصلة بهدف تحقيق الربط الكامل لبلديات الوالية".

وبعدما أبرز الجهود التي تبذلها البالد في مجال الربط بالغاز الطبيعي، سيما لفائدة قاطني املناطق الريفية، ذكر السيد 

الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي يوجد به +مفهوم غاز الريف+ نظرا ملستوى اختراق الغاز الطبيعي قيطوني أن "

 في املناطق الواقعة خارج التجمعات الحضرية".

وأشار في نفس السياق إلى رغبة و إرادة الدولة في االستمرار في هذا الطريق، مؤكدا بالقول أنه "حيث توجد شبكة لنقل 

 عات السكنية الهامة التي تتطلب الربط بالغاز".الغاز سيشرع في ربط التجمعات الحضرية الثانوية و عدد من التجم

باملائة من  80وقال الوزير أن تطور نسبة التغطية سواء بالغاز الطبيعي أو الكهرباء ترجمت "بإعادة إعمار ما يقرب عن 

ناطق القرى املهجورة خالل العشرية السوداء"، كاشفا عن أن املزيد من الجهود ستبذل لتشجيع السكان السابقين في امل

 املتضررة من اإلرهاب للعودة إلى مساكنهم األصلية.

أسرة تقع في قرية عين  69وأشرف السيد قيطوني في هذا السياق بوضع حيز الخدمة لشبكة الغاز لصالح ما ال يقل عن 

 صلية.كلم جنوب املدية( في إطار مساعدة السكان على العودة إلى أماكن إقامتهم األ  75أحمد، ببلدية عين بوسيف )

 

 )واج( عن ميالد شبكة املكافحة البيولوجية واملدمجة بالجزائر  باتنة: اإلعالن

الشهيد مصطفى بن بولعيد اإلعالن عن ميالد شبكة املكافحة البيولوجية واملدمجة  2يوم الثالثاء بجامعة باتنة تم 

الجاري حول  فبراير  5و 4بالجزائر وذلك في ختام أشغال الندوة الدولية األولى التي احتضنتها عاصمة األوراس يومي 

 املكافحة البيولوجية واملدمجة بالجزائر.
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وفي تصريح لوأج أوضح رئيس اللجنة العلمية للندوة، عبد الكريم س ي بشير، بأن "الشبكة ستمثل الجزائر في شمال 

للمكافحة البيولوجية واملدمجة" مردفا بأن "الشبكة تستهدف إيجاد عالج ناجع أفريقيا وكذا بالنسبة للمنظمة الدولية 

والتقليل من استخدام مبيدات الحشرات في مكافحة األمراض التي تصيب النباتات واللجوء إلى طرق بيولوجية صحية 

 و املحافظة على البيئة".

لعلوم البيولوجية واستدامة التنوع الحيوي، على وستعمل الشبكة التي سيكون مقرها مبدئيا بباتنة بجمعية ترقية ا

"لم شمل الباحثين الجزائريين في هذا امليدان ضمن إطار يوحد جهودهم ويعرف بأعمالهم محليا ودوليا كما أنها ستدعم 

 ممثلي املنظمة بشمال إفريقيا وتعطيهم نفسا جديدا".

ة و املدمجة، جمعية ترقية العلوم البيولوجية واستدامة فقد نظم الندوة الدولية حول املكافحة البيولوجي لإلشارة، 

بالتنسيق مع املنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية  2التنوع الحيوي بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة باتنة 

 واملدمجة.

جامعة و معهد بحث من داخل الوطن وباحثين من فرنسا وتونس  50وقد جمع اللقاء العلمي األول من نوعه وطنيا 

قدمت خالله مداخالت و إقامة ونظمت ورشات تطبيقية حول آخر األبحاث والتقنيات البديلة املستخدمة في  واملغرب

 مجال الزراعة البيولوجية.

وشارك في هذا اللقاء أيضا رئيس املنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية واملدمجة الباحث في وحدة علم األمراض 

 رنسا فيليب نيكو إلى جانب ممثلي املنظمة بتونس واملغرب.النباتية بمعهد األبحاث الزراعية بف

وأكد املتدخلون في الندوة و منهم الباحث الشريف غازي من جامعة غرداية، على أهمية هذا اللقاء في تبادل الخبرات 

حية صفيما يخص املكافحة البيولوجية واملدمجة التي تهدف إلى استخدام طرق طبيعية للحصول على منتجات نوعية و 

 السيما وأن الجزائر بها العديد من الزراعات االستراتيجية.

وأشاروا إلى أن ميالد شبكة املكافحة البيولوجية واملدمجة بالجزائر تعد "خطوة أساسية من أجل تثمين كل البحوث 

بيولوجية ملكافحة الالتي أجريت في هذا السياق إلى حد اآلن على املستوى الوطني وتجسيدها ميدانيا السيما وأن وسائل ا

واملدمجة تعتبر أحد أهم الطرق الفعالة والبديلة التي تضمن القضاء على الحشرات الضارة واألمراض التي تصيب 

 املحاصيل الزراعية في ظل سالمة األنظمة البيئية وصحة املستهلك".

 

 )واج( 2019كوفاس تتوقع نموا معتدال للجزائر في 

ملؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية "كوفاس" اليوم الثالثاء بباريس أن النمو في الجزائر سيبقى اعتبرت ا

" في دليلها السنوي للمخاطر املحدقة Cبالحفاظ، للسنة الثالثة على التوالي، على عالمة "ت  2019"معتدال" في عام 

 بالدول.

في  2017لتصبح ابتداء من يناير  2016، بدرجة في عام 4في الصنف أ 2009وتراجعت الجزائر التي كانت ُصنفت منذ 

 ".Cالتصنيف "ت 

ويعتمد هذا التصنيف على الدول التي تعاني من أفاق اقتصادية ومالية غير واضحة، وارتفاع في املعدل املتوسط لعجز 

 املؤسسات.

( 4ألتصنيف، في املرتبة الثالثة خلف املغرب )وفي افريقيا الشمالية، تصنف الجزائر مع تونس، التي فقدت درجة في ا 

 ( بسبب األزمة.E( وليبيا )ج dومصر )ب(. وتأتي خلفهم، دول موريتانيا )ث 

رفقة أنغوال وبوركينافاسو والكاميرون وجيبوتي  15بلدا افريقيا تم تقييمه، تتقاسم الجزائر املرتبة ال  48ومن بين 

 جيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وساو تومي وبرينسيب وتنزانيا والطوغو وتونس.واثيوبيا والغابون وغينيا والنيجر وني
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ّدم خالل املنتدى 2019وفي دليلها حول "املخاطر والقطاعات 
ُ
للمؤسسة، اعتبرت "كوفاس" أن نمو  23"، الذي ق

سمح لالقتصاد الجزائري ، مؤكدة أن ارتفاع أسعار البترول قد 2019االقتصاد الجزائري سيبقى "معتدال" في عام 

 .2018بالتقدم إلى األمام في 

في املائة من حجم الصادرات قد ارتفعت  93وأوضحت هذه املؤسسة أن "مداخيل صادرات املحروقات التي تمثل 

مخففة الضغط على مداخيل امليزانية، وسمحت للدولة بمواصلة سياسة دعمها للنشاط"، مشيرة انه عكس ذلك، 

   رات خالل السنة بسبب تراجع االنتاج.انخفض حجم الصاد

 --تراجع طفيف في العجز العمومي  -- 

و تمت االشارة الى أن االنتاج يبقى " يعاني" من نقص االستثمار. و قصد رفع هذه التحديات يتعين على الحكومة وضع  

 ية.يهدف الى جلب االستثمارات األجنب 2019يدخل حيز التنفيذ في   قانون بترولي جديد

كما تطرقت كوفاس الى تنويع مصادر و طرق االنتاج مع تطوير التنقيب و استغالل املحروقات غير التقليدية معتبرة أن 

 ذلك " قد يسمح للقطاع باالنتعاش".

غير أنها ترى أنه بالرغم من سوق بترولية من املفروض أن تبقى " مناسبة" ملصدري املحروقات فان النشاط الجزائري 

 ".2019حتمل أن يتباطأ في " من امل

و حسب كوفاس فان " الدولة قد تستفيد من هوامش الربح االضافية اال أن )...( هذه األخيرة ستركز على االجراءات 

االجتماعية. و من املحتمل أيضا أن ترتفع التحويالت االجتماعية مما قد يدعم استهالك األسر. معتبرة أن تباطؤ 

السيما في القطاعات التابعة للنفقات العمومية و مناخ أعمال " مناسب نسبيا" قد يستمران  االقتصاد خارج املحروقات

 في عرقلة االستثمار الخاص".

و بخصوص السياسة املالية للحكومة، يرى التقرير أن تحسن الظرف البترولي " شجع على تسجيل تراجع طفيف في 

 ".2019و الذي قد يتواصل في سنة  2018العجز املالي في 

و ترى هذه الهيئة أن نفقات التسيير و التحويالت االجتماعية ) املدعمة لألسر( " قد تزيد على حساب نفقات التجهيز" 

 مضيفة أن الديون العمومية قد ترتفع نتيجة ذلك ".

جز عو يبقى اللجوء الى االستدانة الخارجية اآلن مستبعدا من طرف السلطات العمومية حسب كوفاس، مضيفة أن ال

 . 2018الجاري " تقلص بشكل كبير " في 

من جهة أخرى، اعتبرت كوفاس أن احتياطات الصرف " تتراجع باستمرار لكن بوتيرة أقل سرعة متوقعة زيادة في 

 االستثمارات املباشرة األجنبية " ال سيما بفضل القانون الجديد حول االستثمار في القطاع البترولي".

بين نقاط القوة لالقتصاد الجزائري ذكرت كوفاس االحتياطات البترولية و الغازية الهامة و االحتياطات الخاصة و من 

 بالطاقات املتجددة و السياحة و الوضعية املالية الخارجية املتينة )ديون خارجية ضئيلة جدا و احتياطات صرف هامة(.

الى التبعية الكبيرة للمحروقات و نسبة البطالة "املرتفعة" في أما فيما يتعلق بالنقاط الضعيفة له تطرقت كوفاس 

أوساط الشباب و الثقل " املفرط" للقطاع العمومي و التماطالت البيروقراطية و ضعف القطاع املالي و مناخ أعمال " 

 غير مالئم".

 

 طن من البضائع يوميا 8388مسافر وينقل  6738يقل 

 )واج( تونس –الجزائر  –بعث مشروع خط السكك الحديدية املغرب 

 .أعلن اتحاد املغرب العربي عن إعادة بعث مشروع النقل بالسكك الحديدية الذي يربط املغرب والجزائر وتونس

الرسمي عن انطالق العرض الخاص بتعيين  وأعلنت األمانة العامة التحاد املغرب العربي في بيان لالتحاد عبر موقعه
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 .”والترويج للدراسة الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع الخط السككي املغاربي ممثل شركة مكلف بإنجاز الدعاية

بغرض إعداد  (Italyerr- comete- Medevco) ع مجمع شركاتم 2017وكانت األمانة العامة لالتحاد أبرمت عقدا سنة 

 آلف دوالر، وفًقا ملقال نشرته 707مقاطع السكك الحديدية بمبلغ مليون و دراسة خاصة بجدوى تحديث وتأهيل بعض

 السككي من الدار البيضاء إلى تونس كيلومتر، وتهم تحديث املقطع 2350جانفي، وشملت الدراسة نحو  31الجزيرة في 

 .مرورا بالجزائر

وتحديث الخط السككي بين  كيلومتر، 354ويتعلق األمر بتحديث خط السكك الحديدية بين فاس ووجدة على طول 

تونس(، وتحديث وتأهيل املقطع السككي بين جندوبة )تونس( ) وجدة )املغرب( والعقيد عباس )الجزائر( وجندوبة

الجزائر( ) لى إحداث خط جديد للسكك الحديدية بين عنابةكيلومتر، إضافة إ 150على طول  (والجديدة )تونس

 .كيلومترات 110وجندوبة على طول 

املشروع، وبحسب املعطيات التي حصلت  وتوقعت دراسة الجدوى حركة نشيطة بين بلدان املنطقة في حال تم إنجاز 

طن من البضائع  4236املغربي ونقل شخص يوميا على متن القطار  4689تنقل  عليها الجزيرة نت فإن التوقعات تشير إلى

 .2025جندوبة( في عام  –تونس )عنابة -الخط السككي الجزائر عبر 

طن من البضائع في  8388ونقل  مسافر  6738، تشير التوقعات إلى أن املسافة نفسها ستشهد تنقل 2040وفي عام 

 .2065طن من البضائع في عام  436ألفا و 22مسافر و 431ألفا و 12اليوم، مقابل 

مسافرا  237ألفا و 36عبر هذه املسافة  2025 الجزائر، تتوقع الدراسة أن يتنقل عام-وبالنسبة للجزء الرابط بين املغرب

 .البضائع طن من 654ألفا و 22يوميا، ونقل 

 

 

 

 

 

 

 الصالون الدولي للفالحة الصحراوية والسهوب ببوسعادة

 (وق أونالين(لشر ا) إطالق مسابقة أحسن مستثمرة فالحية بوالية املسيلة

 الحادي عشر للصالون الدولي للفالحة الصحراوية والسهوب، في الفترة املمتدة إيفنتس، الطبعة ”BMA“ تنظم وكالة

لها الغرفة الفالحية لواليةاملسيلة، تتخل فيفري الجاري، بمدرسة الفندقة بمدينة بوسعادة، بالتعاون مع 15إلى  13مابين 

 في املنطقة، لتثمين العمل الجاد، وتحفيز الشباب على اإلستثمار فيفالحية  مسابقة إطالق مسابقة أحسن مستثمرة

 .املجال الفالحي

، ، اإلثنين، على نسخة منه”أونالين الشروق“وستتمحور فعاليات الصالون، حسب بيان الجهة املنظمة، تحصل موقع 

 والضخ والري والعتاد املتعلق الفالحية الحديثة املتخصصة في مجال الزراعة، على عدة محاور ، أهمها عرض املعدات

 .داتالحبوب والشجيرات واألسمدة و املبي بالبيوت البالستيكية، والعتاد املتعلق بتربية الحيوانات واملاشية، وجديد

من مختلف املعاهد والجامعات  وسيعكف املنظمين للصالون، مجموعة من الندوات واملحاضرات لباحثين ومختصين،

الفالحة الصحراوية والسهبية، وتربية الحيوانات في منطقة بوسعادة،  طرقون إلى خصوصياتالوطنية والدولية، سيت

 .والشركاء  تبادل اآلراء والتجارب بين مختلف العارضين واملهتمين من الزوار حيث يتم
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ضاءات ف األكالت التقليدية، وتخصيص ويضيف البيان، أن هناك العديد من املفاجآت والنشاطات الترفيهية، كمسابقة

 .بالتأهيل واإلرشاد الفالحي ملختلف املعاهد واملؤسسات املعنية

املعدات واملنتوجات، واألدوية التي  عارضا، سيقدمون مختلف 60وسيشهد الصالون حسب القائمين عليه، حضور 

 .ممّيز ملختلف الشركات الوطنية، وعدة عالمات دولية يحتاجها الفالح، كما سيكون هناك حضور 

با راجع لكونها تمثل قط -للصالون  حسب الجهة املنظمة-بالذكر، أن اختيار مدينة بوسعادة لتنظيم الصالون  الجدير 

 الفالحية، حيث تتوسط املدينة ثالث واليات فالحية واعدة، وهي املسيلة، بسكرة فالحيا بامتياز نظرا التساع مستثمراتها

جات تمويل األسواق الوطنية بمختلف املنت والجلفة، وهي الواليات املعّول عليها للنهوض بالقطاع الفالحي، وتساهم في

 .الفالحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات
 )واج(  خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة تودع ملفات انخراطها في بورصة الجزائر

 

 



 

 10 

صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص ملفاتها لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و  أودعت خمس مؤسسات

  في بورصة الجزائر، حسبما افاد به رئيس اللجنة ، عبد الحكيم براح.  ذلك بهدف االنخراط

 خمسوأوضح السيد براح للصحافة على هامش ورشة تقنية للتكوين حول مطابقة املؤسسات املالية ان : " لدينا 

 مؤسسات صغيرة و متوسطة من القطاع الخاص اودعت ملفاتها على مستوى بورصة الجزائر".

و حسب ذات املسؤول فانه من بين هذه املؤسسات الخمس، توجد مؤسسة مختصة في انتاج و تصدير املنتجات 

 الفالحية في حين ان اخرى تنشط في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.

، كانت املؤسسة الجزائرية " اوم لالستثمار" مختصة في السياحة الحرارية اول  2018ه في نوفمبر وأضاف السيد براح ان

 لجنة تنظيم و مراقبة  مؤسسة من فئة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة التي تحصلت على الضوء األخضر من طرف

  ديسمبر الفارط.الى بورصة الجزائر و التي انضمت اليها فعليا في   للولوج  عمليات البورصة

بعد عشرين سنة من الوجود، تضم بورصة الجزائر في محفظتها ستة سندات و املتمثلة في صيدال و فندق االوراس ي و 

بقيمة سوق االوراق املالية   اليانس للتأمينات، ان س ي ا رويبة و بيوفارم اضافة الى اوم انفست ) لالستثمار(

 مليار دج. 400بقدر ب   مستحق من سندات الخزينة مليار دج و مبلغ 40بشكل طفيف   تتجاوز 

وخالل الورشة التقنية التي جمعت مسؤولين للتسوية و املراقبة املالية )كوسوب و بنك الجزائر و خلية معالجة و 

االستعالم املالي( ، ابرز املشاركون في هذه الورشة ضرورة تعيين مسؤول توكل له مهمة مراقبة املطابقة على مستوى 

 ل مؤسسة مالية.ك

ومن أجل الكشف عن االحتيال، لفت املتحدث إلى أنه يتوجب على هذه املؤسسات املالية "إظهار درجة مرتفعة من 

 اليقظة".

إلى أن املؤسسات املالية الجزائرية   ومن جانبه، أشار رئيس خلية املعالجة واالستعالمات املالية عبد النور حيبوش،

لرقابة املالية ا تقدمت كثيرا في مجال مطابقة أساليب املراقبة لديها مع املعايير الدولية، مما يسهل لهذه الهيئة مهمتها في

 ، يضيف نفس املصدر.

وأضاف أنه بفضل تدابير اليقظة التي اتخذها بنك الجزائر ، التي ترتكز على منهج املخاطر ، وامتالك أدوات خاصة 

لتحديد املخالفات اضافة الى عمليات تكوين املوظفين فان البنوك تظهر املزيد من الجهود الستهداف التصريحات 

 ركيز على النوعية )الشكوك املثبتة( بدال من الكمية )القيمة الكبيرة(.بالشكوك، مع الت

"تقارير حول الشكوك"، و "تقارير سرية" من   وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة تتلقى من طرف البنوك واملؤسسات املالية

 تحدد أي تدفق مالي مشكوك فيه.  بنك الجزائر، والجمارك، واملديرية العامة للضرائب

تسجيل املعلومات التي تتلقاها اللجنة ويتم تحليلها ومعالجتها ومسحها مسبقا من خالل املراسالت املوجهة إلى  ويتم

 املعنية في إطار تبادل املعلومات والتنسيق الوطني واألجنبي.  املؤسسات الوطنية

ضائية ة امللف إلى السلطات القوعندما يتم ثبوت الشك ، تخضع املعلومات املستلمة للمعالجة القضائية عن طريق إحال

 املعنية.

أن   ، قال السيد حيبوش 2018وردا على سؤال لـ)واج( حول عدد تقارير الشكوك التي تم إرسالها إلى اللجنة في عام 

 . 2017ملف، وهو نفس العدد املسجل عام  1.300األمر يتعلق بقرابة 
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 تعاون وشراكة
 )واج( عشرون عارضا جزائريا في الصالون الدولي للفالحة ببرلين

للصالون  137جزائريا ناشطا في ميدان الفالحة و صناعة املواد الغذائية في الطبعة ال ( عارضا20سيشارك عشرون )

 فبراير الجاري. 8إلى  6" الذي سيقام ببرلين بأملانيا من 2019الدولي للفواكه و الخضر "فروي لوجستيكا 

براز االمكانيات الفالحية سيشارك الوفد الجزائري الذي يترأسه وزير التجارة، محمد جالب، في هذا الصالون إل   و

 الجزائرية ذات الصبغة العاملية مع البحث عن فرص جديدة للتصدير.

و سيشكل هذا الصالون فرصة للمؤسسات الجزائرية للتعريف بجودة االنتاج املحلي مع اقتراح عروض متنوعة باإلضافة 

 نية.ية الوطإلى كونه فرصة لخلق عالقات عمل جديدة تسمح بترقية صادرات اإلنتاج الفالحي و صناعة املواد الغذائ

و عرفت الصادرات الفالحية الجزائرية خالل السنوات األخيرة نموا مستداما حيث ابرزت حيوية و ديناميكية قطاع 

 الفالحة التي سجل فائضا مهما في مختلف الفروع.

 .2017مليون دوالر سنة  44مليون دوالر مقابل  60قيمة  2018و قد بلغت الصادرات الفالحية الجزائرية سنة 

و يطمح املتعاملين الجزائريين الناشطين في هذا املجال إلى بلوغ آفاق جديدة لنشاطاتهم و عدم االكتفاء ببعض عمليات 

 التصدير التي تتم بصفة عرضية.

و يبحث هؤالء املتعاملين عن مخارج أكثر ديمومة ملنتوجاتهم مع املراهنة على التوزيع الواسع ملنتوجاتهم بالخارج و 

 ملستمر لألسواق العاملية بالخضر و الفواكه الجزائرية.التموين ا

دولة حيث تعد هذه التظاهرة واحدة من اهم املعارض  80عارض منحدرين من  3.200و سيجمع صالون برلين أكثر من 

 التجارية للخضر و الفواكه في أوروبا.

حيث ستقدم للمشاركين فرصا مهمة   لةدو  130زائر محترف منحدرين من  78.000و يتوقع املنظمين استقبال أزيد من 

 في مجال األعمال عن طريق جعل كل الفاعلين في قطاع الخضر و الفواكه في إطار شبكة.

حيث سيعمل على توفير صورة شاملة  2متر 132.000و يمتد صالون "فروي لوجستيكا" على مساحة إجمالية قدرها 

 الحلقات في سلسلة التموين الدولي.لالبتكارات ،املنتوجات و الخدمات على مستوى جميع 
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و تشارك في هذا املعرض باإلضافة إلى املنتجين و املوزعين للخضر و الفواكه، مؤسسات ناشطة في ميدان التقنية 

الفالحية )البذور، تطوير االنواع، املواد، تكنولوجيا املراقبة ، التغليف...( و اللوجستية )نقل، خدمات جمركية، محطات 

الخضر و الفواكه ، مخازن للتبريد ، توزيع واسع...( و كذا املراقبة )مراقبة الجودة و شهادات النوعية ، نظام تحميل 

تسيير املخزونات ، التسويق ، التأمينات...(و تندرج املشاركة الجزائرية في صالون "فروي لوجستيكا" إطار 

معرض و صالون دولي مبرمج خالل  53جزائر علما انه سينظم التظاهرات االقتصادية الدولية التي تشارك فيها ال  برنامج

 .2020/2019الفترة املمتدة ما بين 

صالونا و معرضا بالخارج و نظمت أيضا معارض جزائرية خاصة  25في  2018و كانت الجزائر قد شاركت خالل سنة 

 بكل من واشنطن و بروكسل و نواكشوط و ليبريفيل و داكار و الدوحة.

 

 

 

 

 تجارة 

 )واج( سنوات القادمة 5تصدير اإلسمنت: نحو رفع الصادرات إلى نصف مليار دوالر خالل 

   

صرح وزير الصناعة و املناجم يوسف يوسفي أن الجزائر تطمح إلى رفع صادراتها من اإلسمنت إلى نصف مليار دوالر في 

 غضون الخمس سنوات القادمة.

وقال الوزير خالل ندوة صحفية عقدها مساء أمس االحد على هامش زيارة عمل لوالية بشار انه يتوقع أن يبلغ فائض 

برفع صادرات هذه  -حسبه  -مليون طن، وهو ما سيسمح  15و 10سنوات القادمة ما بين اإلسمنت خالل الخمس 

 مليون دوالر. 500املادة إلى 

( 2مضيفا أنها سترتفع إلى مليوني ) 2018( مليون طن في  1وأشار السيد يوسفي الى أن صادرات اإلسمنت بلغت واحد )

 مليون دوالر. 100إلى  80يكا" بنحو مليون طن يغطيها مجمع "ج 1ر2من بينها  2019طن في 
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وفيما يتعلق بقطاع املناجم، شدد الوزير على ضرورة استغالل املوارد املنجمية واملعدنية في تطوير مختلف الشعب 

 6الصناعية الوطنية الفتا إلى استغالل منجم قطارة الضخم للمنغنيز في صناعة الحديد والصلب التي ستتضاعف من 

 مليون طن خالل السنوات املقبلة . 16مليون طن ثم  12إلى ماليين طن حاليا 

وفي رده على سؤال حول منجم غار الجبيالت بتندوف، أوضح الوزير أن "الدراسات التقنية الخاصة باملشروع توشك 

 في دراسات، بالشراكة مع أجانب، لدراسة نوعية املعدن". 2019على االنتهاء، وسيشرع خالل 

عليها إيجابية فإنه سيتم إطالق مشروع ضخم مماثل وتابع السيد يوسفي أنه "في حالة ما إذا كانت النتائج املحصل 

مليار دج وهو ما سيحول والية تندوف  2.000و  1.000الستغالل الفوسفات بتبسة )شرق الجزائر( بقيمة تتراوح ما بين 

 إلى قطب منجمي في مجال استغالل الحديد".

ناعة صوشدد ذات املسؤول من جهة، أخرى على ضرورة تكوين املوارد البشرية التي اعتبرها "القوة األساسية في تطوير ال

 الوطنية في مختلف مجاالتها".

ويواصل وزير الصناعة واملناجم هذا االثنين زيارته في يومها الثاني واألخير إلى والية بشار بمعاينة، بعاصمة الوالية، مركب 

 إلنتاج الدقيق تابع للمجمع العمومي "أغروديف" ووحدة أخرى إلنتاج الدقيق تابعة ملستثمر خاص.
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