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االفتتاحية
يوسفي :صادرات املنتجات الصناعية القاعدية ستبلغ  500مليون دوالر في ( 2019واج)
من املتوقع أن ترتفع عائدات تصدير بعض املنتجات الصناعية القاعدية إلى حوالي  500مليون دوالر بنهاية عام ،2019
حسبما أفاد به يوم األحد بالجزائر وزير الصناعة واملناجم ،يوسف يوسفي.
وفي تصريحات للصحافة على هامش اليوم االعالمي حول عملية جمع جلود االضاحي التي ستنظم عيد األضحى 2019
،اوضح السيد يوسفي بأن هناك بعض القطاعات الرئيسية في الصناعات القاعدية تسهم فعال في زيادة الصادرات
خارج املحروقات "بغض النظر عن قطاعي البتروكيماويات والصناعات الغذائية التي استطاعت بالفعل ان تتمركز في
األسواق الخارجية".
"في قطاع الصلب ،يتوقع أن تصل الصادرات انطالقا من املركبات الثالث الواقعة ببطيوة (وهران) وبالرة (جيجل)
والحجار (عنابة) لوحدها إلى اكثر من  300مليون دوالر" ،حسب الوزير الذي أضاف بأن تطوير صناعة الفوالذ يتطلب
بدوره تطوير قطاعات أخرى مثل التعدين للحصول على العناصر التي تدخل في تركيبها وهو "ما سيتيح لنا تسريع
استغالل مناجم املعادن".
كما ينتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات في قطاعات "مواد البناء واملنتجات اإللكترونية واألجهزة اإللكترونية"  100مليون
دوالر لكل منها.
اما بالنسبة لقطاع النسيج ،يتوقع الوزير بلوغ صادراته  10مليون دوالر بفضل ما ينتجه مركب غليزان للنسيج.
من جهة اخرى ،اكد الوزير على ضرورة تطوير املناولة ،السيما في الصناعات القاعدية مثل امليكانيك والسيارات من
أجل زيادة معدل االندماج الوطني في املنتجات املصنعة محليا.
وبهذا الصدد ،أعلن الوزير عن مشروع شراكة بين املجمع العمومي للنسيج والجلود "جيتاكس" وبعض منتجي السيارات
بهدف إنتاج  300الف قطعة تستخدم في السيارات من بينها الوسائد.
كما أشار إلى أن الصناعات الكهربائية تشارك بشكل كامل في تطوير صناعة السيارات ،مؤكدا وجود العديد من
االتفاقات بين الصناعين ومركبي السيارات.
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من ناحية أخرى ،ال تزال الصادرات الوطنية في قطاع الجلود "متواضعة" إذ ال تتجاوز قيمتها  10ماليين دوالر ،وفقا
لتقديراته.
و للدفع بالقطاع ،دعا الوزير املتعاملين فيه ،و عددهم حوالي  ،30اتظيم أنفسهم في جمعية مهنية ،اقتداء بمتعاملي
قطاع الصناعات الغذائية و عن قريب قطاع امليكانيك الذي من املرتقب ان ينظم عن قريب في فيدرالية.
و في نفس الوقت ،شدد املسؤول األول عن قطاع الصناعة على تثمين املادة االولى ،املترتبة عن عمليات ذبح املواش ي
خصوصا بمناسبة عيد االضحى ،اين تفقد الجزائر كميات كبيرة بسبب غياب نشاط الجمع.
== نحو جمع 5ر 2مليون جلد عبر  48والية خالل العيد األضحى لـ == 2019
و بخصوص عيد األضحى لـ  ،2019يرتقب -يضيف الوزير  -جمع 5ر 2مليون جلد عبر  48والية ،مذكرا أنه تم جمع
 900.000جلد لألضاحي عبر  6واليات نموذجية و  400طن من الصوف كذلك خالل عيد االضحى للعام املاض ي.
و لتحقيق هذا الهدف ،شدد على تجنيد املواطنين عبر حمالت تحسيسية و كذا جميع السلطات املحلية و مديريات
الصناعة الوالئية ،و املؤسسات العمومية و الخاصة و املتعاملين االقتصاديين الناشطين في القطاع.
و بخصوص قابلية اطالق فروع مناولة بالجزائر ،اعتبر الوزير انه من املمكن للبلد ان يصبح مناوال في مجال صناعة
الجلود عوض ان ينحصر في التحويل األولي ،مؤكدا أن املناولة االولية لهذه املادة ستسمح للمتعاملين في هذا الفرع
لتصدير مواد ذات قيمة مضافة كبيرة نحو اوروبا.
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و خالل هذا اللقاء ،اتفق املشاركون من مختلف القطاعات على ضرورة االعتماد على الخبرة املكتسبة خالل العيد
الفارط من خالل حملة توعوية موجهة للمواطن إلشراكه في هذه العملية.
و يتعلق االمر خصوصا بتأمين نظافة األماكن املوجهة لوضع جلود االضاحي و عدم خلطها مع النفايات العادية و كذا
تلقينهم تقنيات السلخ لعدم اإلضرار بالجلود.
للتذكير ،تم إطالق الحملة االولى لجمع جلود االضاحي في العيد االضحى الفارط من قبل وزارة الصناعة و املناجم عبر
ستة واليات (الجزائر ،قسنطينة ،جيجل ،باتنة ،سطيف و وهران).

مجمع كوسيدار يشرع في تصنيع أنابيب الحديد اللين في الجزائر (واج)
وقع مجمع كوسيدار و الشركة التركية "صمسان ماكينا صناعي" ،يوم السبت بالجزائر العاصمة على اتفاق شراكة
إلنشاء مصنع لتصنيع انابيب الحديد اللين في املنطقة الصناعية سيدي خطاب بوالية (غليزان) باستثمار مالي يقدرب80
مليون اورو.
و قد وقع االتفاق كل من الرئيس املدير العام ملجمع كوسيدار ،لخضر رخروخ و الرئيس املدير العام للشركة التركية
يوسف عنان يوسال ،بحضور وزيري املوارد املالية ،حسين نسيب و الصناعة و املناجم ،يوسف يوسفي.
و تقدر طاقة انتاج املصنع السنوية  -الذي تستغرق مدة انجازه  18شهرا 100.000 -طن .وتسمح هذه الكمية من
االنتاج  -حسب البطاقة التقنية التي سلمت للصحافة  -بتغطية حاجيات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير الى
االسواق الخارجية.
وتمت هذه الشراكة الجزائرية-التركية وفقا للتشريع املعمول به فيما يخص تسيير االستثمارات االجنبية في الجزائر،
حيث حصل فرع مجمع كوسيدار -املتخصص في البناء و االشغال العمومية و الري -على  51باملائة و الشركة التركية
على نسبة  49باملائة.
و سيتم تشييد املصنع على مساحة تقدر ب 33هكتار تقع في املنطقة الصناعية بسيدي خطاب الواقعة بوالية غليزان
(الغرب الجزائري).
و سينشط املعمل -الذي سيسمح بخلق  160منصب شغل -بفريقي عمل يتداوالن يوميا ،حسب فترات العمل.
ويذكر ان انابيب الحديد اللين تصنع في  13دولة في العالم فقط.

الفصل في ملف املهن الشاقة "ابتداء من الدخول االجتماعي القادم "(واج)
ستقوم اللجنة املكلفة بإعداد قائمة املهن الشاقة في الجزائر بالفصل في امللف نهائيا "ابتداء من الدخول االجتماعي
املقبل"  ،حسبما ذكره يوم األربعاء لوأج األمين الوطني املكلف بالعالقات الخارجية في االتحاد العام للعمال الجزائريين.
و أوضح صالح عجابي على هامش انعقاد املؤتمر ال  13لالتحاد الوالئي لعمال والية البليدة ان اللجنة املكلفة بإعداد
قائمة املهن الشاقة التي تضم عدة أطراف (الحكومة و ارباب العمل و االتحاد العام للعمال الجزائريين) ب"صدد العمل
على دراسة هذا امللف و سيتم الفصل فيه ابتداء من الدخول االجتماعي املقبل".
و قال ذات املتحدث ان االتحاد العام للعمال الجزائريين "كلف من جهته فوج عمل مكون من أطباء و أصحاب
االختصاص و امللف جاهز و لم يبق سوى عقد لقاء مع بقية األطراف لعرض وتحديد القائمة النهائية للمهن الشاقة" و
التي ستسمح ألصحابها باسترجاع الحق في التقاعد النسبي.
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من جهة أخرى ،تم خالل املؤتمر الوالئي انتخاب خروفي قدور أمينا عاما والئيا باإلضافة الى انتخاب أعضاء اللجنة
التنفيذية الوالئية البالغ عددهم  43عضوا و أعضاء األمانة الوالئية البالغ عددهم خمسة أعضاء  ،وذلك بعد عرض
التقريرين املالي و األدبي و حصيلة النشاطات للعهدة السابقة .
و في سياق آخر ،جدد االمين الوطني املكلف بالتنظيم باملركزية النقابية ،سقر سليمان ،موقف االتحاد العام للعمال
الجزائريين الداعم للعهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره كما قال "الرجل الذي أتى باألمن
و املصالحة و دعم االقتصاد الوطني و قام بالعديد من اإلنجازات التي ال تحص ى".

مجمع «سوفاك» يعلن عن تخفيضات جديدة(النهار أونالين)
«رومي ــز» يص ــل إل ــى  35مليون ــا عل ــى مركب ــات «أودي الرياضي ــة» و«ك ــادي»
العرض يستمر إلى غاية  31مارس الجاري
أجرى مجمع «سوفاك» املمثل الحصري لعالمات «فولسفاغن» و«أودي» و«سيات »و«بورش» تخفيضات على أسعار
بعض املاركات التي يسوقها في الجزائر.
والتي شملت السيارتين النفعيتين «كادي كوالكسيو  »2.0بعشرة ماليين سنتيم ،ليتم تسويقها بـ 330مليون سنتيم.
فيما وصل التخفيض إلى  30مليون سنتيم على مركبة «كادي إديسيو» ،ليصبح سعرها محددا بـ 380مليون سنتيم.
وحسب بيان صادر عن املجمع ،فإن العرض ممتد من يوم أمس األحد املوافق لتاريخ الثالث مارس ويستمر إلى 31
مارس.
وأكد على أن املنتجات املعنية بالعروض الترقوية متوفرة عبر كافة شبكة «سوفاك» .إلى ذلك ،أعلنت عالمة «أودي»
التابعة لنفس املجمع.
تمديد عرضها الخاص بشهر فيفري املاض ي إلى مارس الجاري ،حيث يشمل العرض الترقوي ثالثة أنواع وهي «A» 3
و«سبورت باك» .
وكذا «برلين» بتصميم رياض ي ،حيث تصل قيمة التخفيض إلى  35مليون سنتيم على املركبات الرياضية «A» 3و«سبورت
باك» و«سبورت الين».
ليصل سعرها إلى  595مليون سنتيم ،فيما يصل سعر «A 3برلين» و«سبورت الين» إلى  599مليون سنتيم.
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غاز :الجزائر ستحتضن يوم االثنين االجتماع االول للجنة العلمية (واج)
ستحتضن الجزائر يوم غد االثنين ببومرداس االجتماع االول للجنة العلمية ملعهد البحث في مجال الغاز التابع ملنتدى
البلدان املصدرة للغاز ،حسبما اعلنه يوم الخميس وزير الطاقة مصطفى قيطوني.
و ذكر السيد قيطوني في تدخله خالل "ورشة عمل" حول رقمنة قطاع املحروقات بان البلدان االعضاء في منتدى
البلدان املصدرة للغاز كانت قد قررت منذ اكثر من سنة بتوسيع تعاونها للبحث العلمي و التقني في مجال الغاز.
كما اشار الى ان املنتدى قد صادق باإلجماع على قرار انشاء معهد البحث في مجال الغاز بالجزائر و ذلك خالل القمة
ال 4لرؤساء دول و حكومات منتدى البلدان املصدرة للغاز التي جرت في  24نوفمبر  2017بسانتا كروز دو ال سييرا
ببوليفيا.
و يعتبر منتدى البلدان املصدرة للغاز منظمة حكومية مشتركة تم انشاؤها خالل الدورة ال 8للمنتدى غير الرسمي لذات
البلدان التي عقدت بموسكو في شهر ديسمبر .2008
و يتكون حاليا من  12بلدا هي الجزائر  -بوليفيا  -مصر  -غينيا االستوائية  -ايران  -ليبيا  -نيجيريا  -قطر  -روسيا -
ترينيتي و توباغو  -االمارات العربية املتحدة  -فنزويال في حين ان اذربيجان و العراق و كازاخستان و النرويج و عمان و
البيرو و انغوال فلديهم صفة اعضاء مالحظين.
و اوضح السيد قيطوني من جانب اخر بان ورشة العمل حول الرقمنة في مجال املحروقات التي نظمها مجمع سوناطراك
تندرج في اطار التحضيرات لعقد االجتماع االول للجنة العلمية الخاصة بمعهد البحث في مجال الغاز.
في هذا الصدد اكد وزير الطاقة ان اختيار موضوع الرقمنة في هذا امللتقى كان "صائبا" بما ان الرقمنة بصدد احداث
تغيير عميق في املشهد الطاقوي.
و تابع الوزير قوله مستدال بالوكالة الدولية للطاقة ان استعمال التكنولوجيا الرقمية املوجودة و الناشئة بإمكانها ان
تزيد من االحتياطات العاملية التي يمكن استرجاعها تقنيا بنسبة  % 3للنفط و الغاز غير التقليدي.
كما ذكر السيد قيطوني ان دراسة الجدوى التي كانت منطلقا إلنشاء معهد البحث في مجال الغاز قد اظهرت كذلك بان
رقمنة املسارات و التحليل املتقدم للمعطيات وعلوم االنسان االلي و التشغيل االلي و الربط بشبكة االتصاالت يمكن
ان تؤدي الى الحصول على قيم مضافة معتبرة.
من جانبه اكد الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك عبد املؤمن ولد قدور ان املجمع يعمل حاليا على نشر منشاة ذات
تكنولوجيا عالية حديثة مع استعمال تطبيق رقمي يتم قياس نتائجه خالل السنوات املقبلة.
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