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 ملخص

اتفاقية الشراكة التي تم معرض الصحافة الوطنية لنهار اليوم بموضوع نستهل 

والحكومة املالية لنجاز محطتين للطاقة  مجمع عميمير انيرجي""ابرامها بين 

 مليون دوالر. 70الكهربائية تعمل بالديازال، بقيمة مالية تقدر بـ 

رية الجزائ األملانيةوفي موضوع الشراكة، تنطلق اليوم اشغال اللجنة املشتركة 

بخضور رجال اعمال البلدين بفندق االوراس ي، لبحث مشاريع الشراكة واالستثمار، 

 سيما في مجال البصناعات املكانيكية وقطع الغيار والطاقات املتجددة.

قتصاد، املكلف باال األملانير نايب الوزير وفي تصريح له عقب وصولع للجزائر، اعتب

 أن "الجزائر شريك قوي الملاني".

 الثة للحوار االستراتيجيالعامة الدورة الثوفي السياق ذاته، تعقد اليوم يالجزائر 

لبحث كل امللفات بين البلدين وعلى راسهما مشاريع الشراكة  ،اإليطالي –الجزائري 

 واالستثمارات االبينية.

جزائر بال الجزائر"–وفي امللتقى الذي تم تنظيمه من طرف " مركز التجارة العالمي 

خرج املتدخلون بتوصيات مفادها خلق تجمعات صناعية جديدة كحل العاصمة، 

 عملي لتنويع االقتصاد والدخول فعال في سياسة التصنيع وتطوير االقتصاد الوطني.

كما اقترح الخبراء عقد شراكة حقيقية يسن الجامعات الجزائرية واملؤسسات 

 يع .االقتصادية من اجل بناء جسور صلبة بين البحث العلمي والتصن

الجديد ان املصنع سيدخل  "لألدويةوفي االستثمار، اكد مدير مصنع "الكندي 

 مليون وحدة سنويا. 90ن ينتج على أ املقبل اوت  شهر  اإلنتاجمرحلة 

حد من الجديدة التي اتخذتها الدولة لل اإلجراءاتوفي التجارة الخارجية،/ اثمرت 

باملائة  68فاتورة االستراد يتسجيل انخفاض هام في عجز امليزان التجاري قدر بــ 

 .2017خالل شهر جانفي من 
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 الفتتاحيةا
 )الخبر( مالية النجاز محطتين لتوليد الكهرباء في مالي-جزائرية شراكة

وقع املجمع الخاص "عميمر للطاقة" اليوم االثنين بالجزائر مع املؤسسة املالية للطاقة عقود انجاز محطتين لتوليد 

 مليون دوالر. 70تبلغ   ميغا واط في مالي بقيمة مالية 40الكهرباء ب 

 الكهرباء بالديزل على مستوى التجمعات السكانية املالية "كاتي"ويتعلق هذين العقدين بهندسة وانجاز محطتين لتوليد  

 ميغاواط لكل واحدة. 20و"دار السالم" بقوة 

من  واملياه مليك الحسيني , وإطارات  وجرى حفل التوقيع بحضور وزير الطاقة نور الدين بوطرفة, والوزير املالي للطاقة 

        كال املؤسستين املتعاقدتين.

ة باملناسبة أكد املدير العام ملجمع عميمر للطاقة عمار بوخدامي, أن املؤسسة ملتزمة بضمان انجاز املشروعين وفي كلم 

 في اقرب االجال.

ومن جانبه قال املدير العام للمؤسسة املالية, درامان كوليبالي, ان هاتين املحطتين ستسمحان بتقليص جزء من العجز 

 تي" و"دار السالم".الطاقوي باملجمعات السكنية "كا

 ستوفر للشركة املالية األدوات املناسبة لتتمكن من ضمان استمرارية الخدمة. -يضيف املسؤول-هذه املشاريع  

  ومن جانبه, أشار بوطرفة إلى أن هاتين املحطتين لهما طاقة هامة للمنطقة وملالي. 

 
 الشروق أونالين() املقبلمارس  6اجتماع الثالثية بعنابة في 

من نوعه الذي يجمع الحكومة والنقابات ومنظمات  20مارس املقبل، في اللقاء الـ  6من املنتظر أن تجتمع الثالثية يوم 

 .أرباب العمل

مارس  6ووفق مصادر متطابقة فستجتمع الحكومة باملركزية النقابية )االتحاد العام للعمال الجزائريين( والباترونا يوم 

جح بمركب الحديد والصلب الحجار بعنابة، كرمز وداللة للصناعة الوطنية أياما قليلة بعد االحتفال بذكرى على األر 

 .تأميم املحروقات، فيما تحدثت بعض املصادر بأن اللقاء سيكون بفندق شيراطون عنابة املدشن حديثا

صادي الجديد واإلنتاج الوطني وباقي ويرتقب أن تناقش الثالثية الوضع االقتصادي للبالد وتقييم النموذج االقت

، فضال عن املطالب 2020اإلجراءات التي اتخذت الذي يهدف حسب الحكومة للوصول إلى مصاف دولة ناشئة بحلول 

 .االجتماعية للعمال في ظل تعديل قانون التقاعد

 

 ج()وابالجزائر العاصمة  فيفري  22و 21أملانيا: اجتماع اللجنة املختلطة يومي -الجزائر

نعقد انية س االجتماع السادس للجنة املختلطة الجزائرية األمل االثنين بأن، يوم واملناجمأفاد بيان لوزارة الصناعة 

  .بالجزائر العاصمةفيفري  22و 21يومي 

ال ايكسفير أملانيا السيد م مع بوشوارب، تناول  السالم واملناجم، عبدالصناعة  وزير  اإلطار، بأنويضيف البيان في هذا 

  .أشغال هذه اللجنة دتحس باالنعقازينير، التحضيرات الجارية 

نوعية و لروح  أوسع،بشكل  التحضيراتتقدم خالل اللقاء، عن " ارتياحهما لواستنادا إلى نفس املصدر أعرب الطرفان، 

 ".وأملانياالجزائر  الصناعييناالقتصادي ال سيما  التعاون 

  .ةاللجنة املختلطة الجزائرية األملاني يين للبلدين على هامش أشغال اجتماعوسيعقد لقاء يضم املتعاملين االقتصاد
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ا من الدبلوماس ي األملاني على " العمل سويو  ولتعميق العالقات االقتصادية القائمة بين البلدين، اتفق السيد بوشوارب

 املتوسطة".رة و املوجهة للمؤسسات الصغي وبرامج التعاون  أجل ترقية الشراكة االقتصادية الثنائية

االقتصادي تحظى باهتمام املؤسسات  وجاء في البيان بأن " العديد من القطاعات الصناعية املدعمة لسياسة التنويع

 ناعةوكذا الص والصناعة الكيميائيةمجال صناعة السيارات  واملناولة فيغرار الصناعة امليكانيكية  األملانية، على

 الصيدالنية".

 )واج(جدا" ألملانيا الجزائر شريك "هام 

ر كارل بيكماير اليوم االثنين بالجزائ والطاقة أوي أكد نائب الوزير األملاني لدى الوزير الفيدرالي املكلف باالقتصاد 

 العاصمة أن الجزائر شريك "مهم جدا" و "جد موثوق" ألملانيا في منطقة املتوسط.

ئر الدولي أن "الجزائر شريك هام جدا ألملانيا في منطقة بيكماير للصحافة لدى وصوله إلى مطار الجزا وصرح السيد

 املتوسط كما نعتبرها شريكا جد موثوق لذلك فان لدينا مصلحة كبيرة في أن تكون العالقات بين البلدين مثمرة".

زارة و و قد استقبل وزير الصناعة و املناجم عبد السالم بوشوارب السيد بيكماير الذي يترأس وفدا هاما من مسؤولي ال

 األملانية و رجال أعمال أملان.

هذا الخصوص انه "سعيد" لتمثيله مرة أخرى الحكومة الفدرالية األملانية في الجزائر بعدما سبق له املشاركة  وأكد في

في املنتدى الدولي للطاقة الذي عقد في شهر سبتمبر األخير بالجزائر مشيرا إلى انه "من األهمية بمكان ترقية العالقات 

 ين املؤسسات الجزائرية و األملانية".ب

يضيف ذات املسؤول األملاني فان "بعض املقاولين قد قدموا معنا" -ومن اجل تعزيز االستثمارات األملانية في الجزائر 

 مشيرا إلى أن األمر ال يتعلق بمؤسسات تنشط في أملانيا فقط و إنما كذلك في أوروبا و باقي العالم.

سسات "تأمل كذلك في االستثمار بشمال إفريقيا وتلكم هي األهداف التي نتابعها في الحكومة قوله إنها مؤ  وتابع 

 االتحادية".

للجنة املختلطة الجزائرية  6و س شارك السيد بيكماير مع السيد بوشوارب يوم غد الثالثاء في ترؤس أشغال الدورة ال

 األملانية و منتدى األعمال بين مؤسسات البلدين.

 

 
 )واج(الزيارة الرسمية للمستشارة األملانية أنجيال ميركل إلى الجزائرتأجيل 

تم تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من املقرر أنتقوم بها إلى الجزائر املستشارة األملانية أنجيال ميركل بسبب "التعذر 

وم ما جاء الي ب، حس»وائية اله"لرئ س الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نتيجة "التهاب حاد للشعب  املؤقت

 .االثنين في بيان لرئاسة الجمهورية

باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من  وأوضح نفس املصدر أن "السلطات الجزائرية واألملانية قررتا اليوم

 ئر".السيدة ميركل مستشارة جمهورية أملانيا االتحادية إلى الجزا املقرر أن تقوم بها إلى الجزائر 

 الحقا". وأضاف البيان أن "هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان

عبد العزيز بوتفليقة رئ س  دلفخامة السيوأكد بيان رئاسة الجمهورية أن "هذا التأجيل راجع إلى التعذر املؤقت 

  التهاب حاد للشعب الهوائية". بسبب الجزائر،الجمهورية، املتواجد بإقامته في 

 

 )واج(االيطالي بالجزائر العاصمة -للحوار االستراتيجي الجزائري  ـ3انعقاد الدورة ال
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االيطالي حول القضايا " السياسية و األمنية و مكافحة االرهاب" يومي -تنعقد الدورة الثالثة للحوار االستراتيجي الجزائري 

 الخارجية يوم االثنين. الثالثاء و االربعاء بالجزائر حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون

و استنادا الى نفس البيان فان هذا االجتماع س نعقد برئاسة وزير الشؤون املغاربية و االتحاد االفريقي و جامعة الدول 

 أميندوال.  العربية عبد القادر مساهل و كاتب الدولة االيطالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي فينشنزو

واالرهاب ادل الوفدان وجهات النظر حول التعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف سيتب «اللقاء وخالل هذا

االهتمام املشترك خصوصا التطورات األخيرة بمنطقة الساحل  والدولية ذاتاضافة الى القضايا االقليمية  االلكتروني

 " حسب نفس املصدر.والصحراء الغربيةمالي وليبيا و 

 يوليو املاض ي بروما. 8ر االستراتيجي عقدت يوم الدورة الثانية للحوا ويذكر أن

 

 )واج(التجمعات الصناعية هي إحدى آليات تنويع االقتصاد 

أكد مشاركون في منتدى خصص للتجمعات الصناعية اليوم االثنين بالجزائر ان هذا النمط من الكيانات االقتصادية 

 يعد من بين الحلول لتنويع االقتصاد الوطني.

اوي مدير مركز التجارة العالمي منظم اللقاء ان نظام التجمعات الذي اثبت نجاعته في العديد من الدول وقال احمد ت ب

 املتطورة و النامية يحفز النمو االقتصادي و التشغيل.

 كما يسمح حسبه بعزيز االبتكار الذي هو من أسس املجمعات الصناعية من خالل خلق ب ئة مناسبة لروح اإلبداع.

ضح براهيم بن عبد السالم نائب رئ س منتدى رؤساء املؤسسات أن تنظيم هذه األقطاب التنافسية هي من جهته أو 

 من بين أساليب العمل إلنجاح رهانات التنويع ما يسمح لالقتصاد الوطني بأن يكون له مكانة على الصعيد الجهوي.

 زيع حسب القطاعات و املناطق و االبتكار.وتقوم املجمعات على ثالثة مبادئ متكيفة مع الواقع الجزائر وهي التو 

من جهته أكد وزير الصناعة و املناجم عبد السالم بوشوارب في مداخلة قرأتها نيابة عنه األمينة العامة للوزارة ربيعة 

خرفي ان املجمعات تشكل حلقة هامة في اإلستراتيجية الصناعية لخلق القيمة املضافة داخل االقتصاد وفي املؤسسات 

 ع النمو و االبتكار.لدف

وقال ان هذه املجمعات هي عبارة عن دعامات للتنافسية و النجاعة يجب تشجيعها بإشراك كل املواهب و املبادرات و 

 الطاقات.

ومن اجل دفع إنشاء هذه األقطاب التنافسية قامت وزارة الصناعة مؤخرا بتعديل االطار التشريعي بسن قانوني 

 رة و املتوسطة.التقي س و املؤسسات الصغي

كما اسند دور جديد للوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة باستحداث دائرة تتكفل بترقية املناولة 

 التي ستنسق مع بورصات املناولة إلشراك املؤسسات في هذا املسار.

رقمنة و الصناعة الغذائية وفق مجمعات صناعية تغطي عدة قطاعات كامليكانيك و ال 6وتم الى غاية اليوم استحداث 

 وزارة الصناعة التي تتوقع إنشاء مجمعات اخرى.

من جهة اخرى الح املشاركون في اللقاء على ضرورة إدماج الجامعة في مسار إنشاء هذه املجمعات للتكفل باالبتكار و 

 خلق القيمة املضافة.

 معات صناعية على هامش املنتدى.وجرى في هذا الصدد توقيع ثالث اتفاقيات بين مدارس كبرى و مج

ويتعلق االمر باتفاقية بين املدرسة الوطنية متعددة التقنيات و "مجمع ميكانيك الدقة" واخر بين املدرسة العليا لإلعالم 

 االلي و مجمع الرقمنة بهدف تلبية طلبات املجمعات في مجال البحث و التطوير.
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ن في التكنولوجيا واملناجمنت و مركز التجارة العالمي الجزائر إلطالق ويخص االتفاق الثالث شراكة بين معهد التكوي

 ماستر في التجمعات و الشبكات االقليمية وهذا اعتبارا من الدخول الجامعي املقبل.

 

 )واج(املطار الدوليحافالت عصرية بين وسط العاصمة و  دراسة مشروع خط

يوم االثنين أن القطاع بصدد دراسة مشروع خط للنقل الحضري أكد وزير األشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي ال

 بواسطة حافالت عصرية سيربط وسط العاصمة بمطار الجزائر الدولي مرورا بجامع الجزائر األعظم.

وأوضح الوزير في منتدى القناة اإلذاعية األولى أن هذه الوسيلة الحضرية الجديدة والعصرية )املسماة حافلة ذات 

( ستعمل على مسار يمتد من محطة تافورة مرورا بمنتزه صابالت و الجامع األعظم BHNSمن الخدمة مستوى عال 

 كلم(. 17وصوال إلى املطار )

وسيخصص للحافالت على هذا الخط مسار منفرد مواز للطريق السريع على واجهة البحر يضيف الوزير مؤكدا ان 

أكثر على الجهة الشرقية للعاصمة خصوصا بعد استالم   املشروع يدخل ضمن الحلول املقترحة لتخفيف الضغط

 جامع الجزائر األعظم.

 في العديد من الدول االوروبية ال سيما في املدن الكبيرة. 2000وتم إدخال هذا النمط من الحافالت منذ سنوات 

لة الجديدة يمكن ألف مصل في أوقات محدودة ل س باألمر السهل وان هذه الوسي 120  وأوضح طلعي أن تسيير حركة

 خصوصا أيام الجمعة و املناسبات الدينية.  أن تغني املصلين عن استخدام سياراتهم للوصول إلى الجامع

 أشغال ميناء الوسط ستنطلق قبل بداية السداس ي الثاني 

نطلق ت من املرتقب أن األشغال أنوبخصوص مشروع ميناء الوسط املرتقب انجازه بالحمدانية )ت بازة( أوضح طلعي  

 مؤكد أن الدراسات التقنية الخاصة به استكملت.  "2017"قبل بداية السداس ي الثاني 

وحسبه فان امليناء الجديد س تم ربطه بالطريق السيار شرق غرب عبر محول يمتد من شرشال إلى العفرون على طول 

 وإلى امليناء. من للحركةكلم سيكون مخصص حصريا  38

مناطق صناعية  4هكتار و ب  400يناء س تدعم بأرضية لوجستيكية تتربع على مساحة و أضاف الوزير يقول: "امل

ع من السل  هذا املرفق االستراتيجي الهام من شأنه ان يلعب دور كبير في تحويل  هكتار 2.000بمساحة إجمالية تقدر ب 

 و إلى إفريقيا عبر الجزائر".

الوطني جاهز وسيرفع إلى الوزير األول قريبا حيث يتضمن انجاز  في هذا الصدد أوضح الوزير أن املخطط اللوجستيكي

 شبكة النقل البري..(.   مناطق للتخزين   هياكل و بنى تحتية جديدة ) موانئ جافة

ويرمي املخطط للتقليص تدريجيا من كلفة الخدمات اللوج ستيكية ما سيكون له أثر ايجابي على كلفة املنتوج و بالتالي 

 ستهالك.السعر عند اال 

أما بخصوص اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة لتجديد حظيرة مركبات نقل املسافرين قال الوزير أنه ال يمكن تجميد 

ألف حافلة.  16ألف متعامل ينشط في هذا املجال بسبب قدم مركباتهم مؤكدا ان "القطاع يحص ي حاليا  13نشاط 

 املصنعين املحليين لتجديد مركباتهم في إطار قروض االستهالك".نحن نفكر في مرافقة أصحاب الحافالت القديمة لدى 

ولدى تطرقه للتوأمة التي تم إبرامها مؤخرا بين ميناء عنابة و ميناء الدمام الدولي بالسعودية في مجال نقل البضائع 

 الترحاب من لقيت كل  أوضح طلعي أنه اقترح على املسؤولين السعوديين اطالق شراكة في مجال نقل الحجاج و قد

 السلطات السعودية، يؤكد الوزير.

وفي رده على سؤال حول احتمال التخلي عن املشاريع املبرمجة بسبب نقص املوارد املالية اكد أن الحكومة حريصة على 

 املشاريع ذات األولوية والتي لها مردودية اقتصادية. انجاز  برنامجمواصلة 
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سة إليجاد مصادر للتمويل من غير الخزينة العمومية وهذا من خالل و أوضح أن نص قانوني جديد هو قيد الدرا

 الخاصة.-الشراكة العمومية

الخطوط الجوية الجزائرية أكد الوزير أن هذا التغيير  لشركة بالنيابةوبشأن تنص ب السيد بخوش عالش مديرا عاما 

 مسؤولين آخرين. "عادي جدا" مضيفا أنه س تم الحقا إجراء حركة تغييرات داخل الشركة تخص

و ألح الوزير على أن الشركة بحاجة إلى تنظيم أكبر و تحسين مستوى الخدمات و تطوير التكوين مبرزا ان الجوية 

الجزائرية تحوز على أحسن الطيارين و التقنيين في مجال الصيانة لكن املطلوب فقط إعادة النظر في طريقة التسيير 

 للتكيف مع املعايير الدولية.

 

 :منطقة صناعية خاصة باملؤسسات املصغرة بغليزان.. زماليخلق 

 )الشروق اونالين(أونساج" ستواصل دعم الشباب.. واملتالعبون بالعتاد مصيرهم العدالة"

كشف مراد زمالي، املدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، عن خلق منطقة صناعّية، بوالية 

من املؤسّسات املصغّرة الناشطة في مجال مناولة صناعة السيارات قريبا، وقال املتحّدث، الذي غليزان، تضّم العشرات 

ه تقّرر خلق هذه 
ّ
شارك في فعاليات تشكيل املكتب الوالئي للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بوالية سكيكدة، بأن

بية من الوطن، تحّول في األشهر األخيرة، إلى قطب املنطقة الصناعّية بوالية غليزان، بالنظر لكون إقليم الجهة الغر 

 .لوحدات ومركبات صناعة وتركيب السّيارات، سّيما على مستوى واليتي تيارت ووهران

لي بأّن املؤسّسات املصغّرة الّتي استحدثت في إطار أونساج منذ 
ّ
 10ألف مؤسسة،  370عاما، تبلغ نحو  20وقال زما

بسبب صعوبات مالية وتقنية وأخطاء في التسيير من قبل املستفيدين، ب نما تتواجد  باملئة منها اختفت من الوجود،

في املئة منها في وضع مادي مريح، غير أّن أصحابها لم يستطيعوا تسديد الديون، وهؤالء معنيون بإجراءات املرافقة  15

جدولة ديون املؤسسات املصغرة من من جديد، مشيرا إلى أن وزير املالية وجه مراسلة للبنوك تقض ي بضرورة إعادة 

 .هذا النوع، للسماح لها باالنطالق من جديد

ألف منصب عمل، ب نما  900وأضاف املتحدث بأّن املؤسسات املصغرة ساهمت بشكل مباشر حال خلقها في توفير نحو 

ر مواصلة الدعم تطورها في السنوات األخيرة ساهم في مضاعفة العدد بكثير، وفي سؤال لـ "الشروق"، حول مصاد

والتمويل املوجه لهكذا مؤسسات، في ظّل األزمة املالية الخانقة الّتي تمّر بها البالد، رّد زمالي قائال "الوكالة الوطنية لدعم 

تشغيل الشباب تستعّد في السنوات القليلة املقبلة، ألن تصبح جهازا يمّول ذاته بذاته، من خالل تمويل املؤسسات 

 ."يالت املالية للمؤسسات املوجودة حالياالجديدة من التحص

 

 التصاالت الجزائر FTTXو FTTH املؤسسات املصغرة ستسهم في شبكة

 )الشروق أونالين(ميغابايت 100هواوي" وشركات جزائرية إلطالق إنترنت بتدفق "

روع ت، لتجسيد مشسيوقع مجمع اتصاالت الجزائر على اتفاقية مع شركة "هواوي" الص نية ألنظمة وشبكات االتصاال 

 و FTTH اإلنترنت الثابت فائق التدفق، الذي سيصل باأللياف البصرية إلى غاية ب ت الزبون، املعروفة وفق تقنيتي

FTTX (Fibre To The Home)  ميغابايت في الثانية 100التي ستوفر تدفقا مضمونا بـ. 

لى أن املجمع سيوقع اتفاقية مع شركة هواوي إلطالق وأشار بيان التصاالت الجزائر، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، إ

، مشيرا إلى أن االتفاقية ستنص على نقل الخبرات للمقاولين الجزائريين وأشغال اإلنجاز ستكون  FTTXو FTTH خدمة

 .جزائرية مائة باملائة، وستمنح ملؤسسات جزائرية مصغرة
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، حيث س تم توقيع FTXX و FTTH لمسات األخيرة إلطالق خدمةولفت البيان إلى أن اتصاالت الجزائر تعكف على إنهاء ال

هذه التقنية تستعمل ألول مرة في "اتفاقية مع العديد من املؤسسات الجزائرية عن طريق شركة "هواوي". وأوضح أن 

 .ميغابايت في الثانية 100الجزائر وتصل سرعة تدفق اإلنترنت فيها إلى غاية 

ذات البيان تنص على إنجاز أشغال هذا املشروع من طرف شركات جزائرية حصريا، وستتضمن االتفاقية بنودا وفق 

سواء املقاوالت الخاصة أم حتى املؤسسات املصغرة التي تنشط في قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، مع حرص 

 .ائرقعت مع اتصاالت الجز شركة هواوي على نقل خبراتها العاملية إلى املقاولين الجزائريين من خالل االتفاقية التي و 

وس تم تخصيص جزء من ميزانية املشروع وفق ذات البيان، لتكوين تقنيي ومهندس ي اتصاالت الجزائر وكذا املقاولين 

 .الجزائريين وأصحاب املؤسسات املصغرة في هذا املجال

بر ربوع الوطن حيث مؤسسة مصغرة ومتوسطة ع 590شاب من  936وكشف البيان أن اتصاالت الجزائر قامت بتكوين 

عكفت اتصاالت الجزائر على تأطير وتكوين املؤسسات املصغرة املنبثقة عن االتفاقية التي أبرمتها "اتصاالت الجزائر" 

، في تخصصات الشبكات الهاتفية النحاسية واأللياف البصرية 2011والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في 

 ."سة "اتصاالت الجزائروأعمال البناء والحفر الخاصة بمؤس

 

 

 مرض ى القلب والسرطان والربو ضمن القائمة

 )الشروق أونالين(دواء ومخاوف باملستشفيات 200استمرار ندرة 

أحدث تأخر اإلعالن عن برامج استيراد األدوية وبرامج استيراد املواد األولية والنهائية اختالال في السوق الوطنية، حيث 

واملختصين واملتعاملين الصناعيين أنفسهم في ورطة بسبب عدم تمكنهم من الحصول على  وجد العديد من املواطنين

 .األدوية الالزمة ألمراضهم

باملائة من برامج استيراد األدوية لم يفرج عنها إلى غاية اآلن ما تسبب في ندرة ملا  80وحسب مختصين في الصحة فإن 

 .الشروق" القائمة الكاملة لألدوية املعنية بالندرة"عة محليا، وتحوز دواء بين أدوية مستوردة وأخرى مصن 200يزيد عن 

وحسب عبد الواحد كرار رئ س االتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة فإن الوضع خطير ويتعلق بأمراض حساسة جدا 

اض الجلد وبعض أمر  "على غرار أمراض القلب والضغط ومسكنات آالم السرطان والتصلب اللوحي "سكليروز أومبالك

 .وأمراض النساء والوالدة وكذا أدوية التخدير

باملائة من املتعاملين الذين خفضت حصصهم وهي تتطلب على األقل  50برامج االستيراد حسب كرار لم تمنح سوى لـ

 .أشهر للخوض فيها، مؤكدا وجود أدوية نادرة منذ شهر جويلية الفارط 4

فإن األمر يتعلق باألساس بعدد من املضادات الحيوية ومضادات  وحسب بلعمبري مسعود رئ س نقابة الصيادلة

االلتهابات وكذا بعض أنواع "الكورتيكوييد"، مشيرا إلى انقطاع خالل األسبوعين املاضيين في األنسولين املوجه ملرض ى 

 .السكري، لكنه سرعان ما أعيد ضبط األمر

واملحاربة النتشار البكتيريا وكذا املتعلقة بالجراحة سيؤثر على  ندرة هذه األدوية املوجهة باألخص إلى األمراض املعدية

 .السير الحسن ملختلف املصالح االستشفائية، السيما ما تعلق بالتكفل باملرض ى بعد الخضوع للجراحة

الظهور، حيث يبدي الصيادلة تخوفا كبيرا بسبب امتعاض املرض ى ووضع وأضاف بلعمبري أن بوادر األزمة بدأت في 

 .صحتهم على املحك، السيما في ظل محدودية الخيارات وانعدام البدائل في أحيان أخرى 

وكشف بلعمبري عن استقبال العديد من القوائم من قبل املكاتب الجهوية حولت لوزارة الصحة، أجمعت في تقاريرها 

اختصاصا عامليا. وال يقتصر األمر، حسب بلعمبري، على األدوية املستوردة، بل يتعداه إلى  70ضمن  على ندرة أدوية
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األدوية املصنعة محليا. وعلى النقيض من هذا كشف بعض الجراحين على مستوى مستشفيات الوطن عن ندرة في 

 .بعض أدوية التخدير وبعض أدوية عالج تعقيدات أمراض وسرطانات البنكرياس

 عقاد أول منتدى للتجمعات الصناعية الستقطاب شركات مصغرةان

 )الشروق أونالين(شراكة بين الجامعات واملؤسسات اإلقتصادية ملواجهة أزمة البترول

 باملائة 5تخفيض فاتورة استيراد قطع غيار السيارات إلى 

جيع انخراط املؤسسات املصغرة انعقد أول منتدى للتجمعات االقتصادية الصناعية في الجزائر، اإلثنين، قصد تش

مؤسسة االلتحاق بمؤسسات فرضت نفسها  50ضمن املجمع، كقوة اقتصادية للخروج من أزمة النفط، حيث أبدت 

مؤخرا في السوق، وتم باملقابل إبرام شراكة بين جامعة ستراسبورغ بفرنسا واملركز العالمي للتجارة، واملدرسة الجزائرية 

لتجمعات االقتصادية، إلى جانب اتفاقية بين املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات واملجمع "تيما" لتكوين مسيرين ل

 .الصناعي للميكانيك الدقيقة، وأخرى بين املدرسة العليا لإلعالم اآللي واملجمع الصناعي الرقمي
فندق ار والميزة التنافسية بوأكدت ممثلة وزارة الصناعة والمناجم، ربيعة خلفي، خالل منتدى التجمعات الصناعية لالبتك

مؤسسات مصغرة مختصة في مجال الصناعات الغذائية واالقتصاد الرقمي،  7األوراسي، أن الوزارة أعطت التشجيع لـ
والميكانيك، وستعمل على تسهيل العمل مع البحوث الجامعية واستفادة شركات اقتصادية منها، لجعلها مشروعا مجسدا على 

 .بفكرة تشكل مجمع اقتصادي مثلما هو الحال في الواليات المتحدة األمريكية أرض الواقع، حيث رحبت
في السياق، صرح، احمد مهدي وايش، رئيس التجمع الوطني لالقتصاد الرقمي، أن انخراط مؤسسات أخرى مختصة في 

ومة وتحديد ضغط على الحكالتكنولوجية الرقمية ضمن التجمع يجعل التنافس بينها في إطار منظم، حيث تشكل قوة يمكنها ال

 .النقائص واالحتياجات، كما أنها تتمكن من التصدير من خالل استفادتها من خبرة شركات كبرى
وبالنسبة لصناعة السيارات في الجزائر وقطع الغيار، كشف السيد عادل بن ساحي، رئيس التجمع الصناعي للميكانيك 

ماليير دوالر،  5قادم لتقليص فاتورة استيراد قطع الغيار المقدرة بـمؤسسة مع نهاية شهر مارس ال 20الدقيقة، عن فتح 

بالمائة، والشروع في صناعة السيارات في الجزائر وليس تركيبها  5سنوات كافية لتخفيضها بنسبة  4حيث يرى أن مدة 

 .فقط
رورة مد يد العون من طرف وفي مجال الحليب والمياه المعدنية، دعا مراد بوعتو، رئيس المجمع الوطني للمشروبات، لض

بالمائة، وقال إن  8مؤسسة للمياه المعدنية، خاصة بعد رفع الضريبة إلى  700الحكومة لرفع عدة عراقيل تواجهها حوالي 

ألف بقرة  30مليون أورو سنويا من هذه المادة سيستفيد من  50أحد المستوردين لحليب العلب والذي يستورد ما يقدر 

 .لجزائر وتغطية احتياجات السوق الوطنيةإلنتاج الحليب في ا

 :«املساء»وزير الفالحة لـ

  تحولنا من استيراد الفواكه إلى الشتالت لرفع اإلنتاج الوطني

 أمس، أن الوزارة عازمة« املساء»لـ وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد شلغوم عبد السالم، كشف

إلى استيراد الشتالت والشجيرات للرفع من مردود إنتاج مختلف أنواع  على التحول من استيراد املنتجات الفالحية

ن لزراعة القمح إلى غرس األالف م مع الرد على الطلبات الكبيرة للفالحين الذي تحول من قلع األشجار املثمرة الفواكه،

 .بأشجار الحمضيات واللوز الهكتارات 

، على الوزير األول عبد املالك سالل وردا على تصريحات أحد املنتخبين بفرنسا الذي دعا السلطات الفرنسية للضغط

لوطنية أن السوق ا« املساء»منتصف شهر ديسمبر الفارط، كشف شلغوم لـ لفتح حصص استيراد التفاح املحظورة منذ

السوق املحلية، وهناك نية  من التفاح بمختلف أنواعه، وهو ما يسمح بتلبية طلباتألف طن  450تعرف إنتاج  اليوم

 .الخارجية في تحويل الفائض من اإلنتاج مستقبال لألسواق

تراخيص استيراد العديد من الفواكه  إعادة النظر في 2015كما أكد الوزير أن مصالحه الفالحية قررت منذ سنة 

 املنظمات الفالحية التي دقت ناقوس الخطر بعد إتالف الفالحين اآلالف من بية مطالبخاصة املنتجة محليا، وذلك لتل

رعية من كانت تعرف منافسة غير ش األشجار املثمرة بسبب الخسائر التي تكبدوها بسبب صعوبة تسويق منتجاتهم التي

والخاصة بأشجار التفاح بلغت  2015إلى أن عدد الشتالت املستوردة سنة  املنتوج املستورد.بلغة األرقام أشار شلغوم،
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ارتفعت خالل نفس الفترة إلى  شجيرة، لترتفع إلى مليون شجيرة نهاية جانفي الفارط. أما أشجار الخوخ فقد 10800

، وبلغت شتالت العنب املستورد إلى غاية نهاية جانفي 2015سنة  شجيرة 191616مليون شجيرة بعد أن كانت  1,284

 60200تم جلب  ألفا، أما أشجار اللوز فقد 140ال يزيد عن  2015د أن كان عددها سنة شجيرة بع مليون  1,284

وهي األرقام التي تعكس توجهات وزارة الفالحة التي  نهاية جانفي املاض ي، 441156وارتفع العدد إلى  2015شجيرة سنة 

والتفاح  بالحمضيات ث كانت معروفةاألشجار املثمرة حتى تستعيد الجزائر مكانتها السابقة حي قررت النهوض بنشاط

  .واإلجاص

 أطنان من الخضر تصدر ألسواق اإلمارات 110طلبية بـ

أشار شلغوم، إلى تحضير الفالحين  فيما يخص نوعية املنتجات الفالحية ونشاط عدد من املنتجين خاصة بالجنوب، 

من مختلف أنواع الخضر على غرار الفلفل أطنان  110العربية تتضمن  بوالية بسكرة لتوفير طلبية لدولة اإلمارات

أصداء عن ارتفاع الحصص املطلوبة  والبطاطا والبنذجان وهي ال تعد الطلبية األولى ـ حسب الوزير ـ بل هناك األخضر 

 .واللوجستيك لربط املوانئ بمناطق اإلنتاج الفالحي بالجنوب للتصدير مستقبال بعد عصرنة أنظمة النقل

  التعاونيات مع الخواص« إلحياء» دفاتر الشروط جاهزة 

ات مرتبط بإنشاء أكبر عدد من التعاوني على صعيد آخر أكد شلغوم، أن الحل للنهوض بالنشاط الفالحي وتربية املواش ي

 تقوم به مختلف املصالح الفالحية التي تتقرب من املهنيين وتشجعهم على العمل الفالحية، وهو العمل امليداني الذي

 .في شكل تعاونيات لالستفادة من مختلف آليات الدعم واملرافقة التقنية

اآلالف من الهكتارات بمردود إنتاجي ضعيف،  املتربعة على 168ولم يخف شلغوم تأسفه من وضعية املزارع النموذجية الـ 

 ت الستقطاب الفالحينإعداد دفاتر الشروط وس تم عما قريب اإلعالن عن املناقصا مشيرا إلى أن مصالحه انتهت من

     .ورجال األعمال الراغبين في تطوير استثماراتهم

 مصنع الكندي الجديد لألدوية يدخل الخدمة شهر أوت القادم

 )املساء( مليون وحدة سنويا 90سيرفع إنتاج القطب الصناعي الصيدالني إلى 

تاج باملدينة الجديدة سيدي عبد هللا، في اإلن هالجاري إنجاز « الكندي الجزائر»املصنع الثاني إلنتاج األدوية ملخابر  يدخل

الصيدالني إلى  مليون وحدة لترتفع قدرة إنتاج القطب الصناعي 35بقدرة إنتاج تقدر بـ رسميا خالل شهر أوت املقبل،

 األمراض املزمنة كالسكري والضغط الدموي واألمراض مليون وحدة سنويا من مختلف األدوية ال سيما املوجهة لعالج 90

 1500الحقا إلى  منصب شغل ليصل عدد املستخدمين 400اإلنجاز الجديد في خلق في مرحلة أولى  العقلية. وسيوفر هذا

    .مستخدم جميعهم جزائريون 

ميدانية للمصنع الجديد نظمت لفائدة وسائل  املدير العام لشركة الكندي السيد عبد املنعم، أكد على هامش زيارة

 مع دخول  ٪ 10في انتظار رفعها إلى  ٪7لالحتياجات الوطنية من األدوية بلغت  طية شركتهاإلعالم على أن حصة تغ

الخمس املقبلة في إطار اإلستراتيجية  خالل السنوات ٪ 15املصنع الثاني )املصنع التوأم( الخدمة على أن تصل إلى 

 .املسطرة من قبل الشركة

ى عاملية يهدف إلى نقل التكنولوجيا إل له بشراكة مع شركات باملناسبة كشف عبد املنعم، عن مشروع يجري التحضير 

مواال كبيرة . أ والبيوتكنولوجية التي ال تتوفر بعد في الجزائر، والتي تكلف خزينة الدولة الجزائر وتصنيع األدوية الحيوية

مليار دوالر. الكندي  1.5 2016لألدوية التي بلغت في سنة  املشروع س ساهم بشكل حاسم في تقليص الفاتورة السنوية

لى والتي تهدف أساسا إ األول( يسعى إلى املساهمة بقوة في اإلستراتيجية املسطرة من طرف الحكومة )حسب مسؤولها

 الصيدالنية عامة، مشيرا إلى أن شركته تعد أكبر استثمار خاص بالجزائر في ترقية اإلنتاج الوطني من األدوية واملنتجات
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مليون دوالر مع  100يصل االستثمار  على أن مليون دوالرا بالنسبة للمصنع األول  60ية بـمجال الصناعة الصيدالن

 .الجن سة التوأم، كما يعد الكندي أكبر منتج لألدوية  بما في ذلك املصنع املشاريع الجديدة 

 150ة يفا أن للشركالصناعة الصيدالنية مض ثّمن املسؤول الدعم الذي تقوم به الحكومة لتشجيع االستثمار في مجال

 منتوجا آخر على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ينتظر  20منتوجا في السوق فيما ال يزال 

 .التسجيل

األدوية الحديثة واملوجهة على  وبخصوص املشروع الذي تم االتفاق عليه مبدئيا مع شركات عاملية متخصصة في

كالسرطان أوضح مدير الكندي أنه سيجسد على مراحل لتنطلق  املستعصيةالخصوص لعالج بعض األمراض املزمنة و 

ر الكندي لجلب على مخب تدريجيا، علما أن الصيدلية املركزية للمستشفيات تعتمد في الكثير من األحيان عملية التصنيع

ترقية أي وين املتواصل لاآلجال. وأبرز مسؤولو الكندي أهمية التك بعض األدوية املتخصصة املطلوبة لتوفيرها في أسرع

اقد مع باإلضافة إلى التع النوعية والفاعلية، حيث تسهر على تكوين عمالها وتدريبهم بشكل متواصل نشاط وتحقيق

 .بعض الجامعات لتأطير حصص التكوين والتدريب

 من أمراض القلبألدوية األمراض املزمنة  كما يعد الكندي أول مخبر لصناعة األدوية وأول من سبق للتصنيع املحلي

علما أن  .والربو وأمراض الجهاز التنفس ي وأمراض األورام واملناعة الذاتية البولية  وأمراض املسالك واألمراض العصبية 

خالل االستحواذ على تراخيص لعالج جديدة  الشركة توسع مجموعتها باألدوية املشتقة من التكنولوجيا الحيوية من

    .من هذه الفئة

 

 نوك /مالية وتأميناتب
 

 :تقّدم مشروع نقل الحجاج بالبواخر.. طلعي

 )الشروق أونالين("فولكسفاغن ورونو وهيونداي بالتقسيط ألصحاب "الطاكس ي

 "تغييرات منتظرة ستقطع رؤوس مسؤولين آخرين في "الجوية الجزائرية

عمومية بوجمعة طلعي، عن قروض استهالكية جديدة لفائدة أصحاب سيارات األجرة كشف وزير النقل واألشغال ال

الراغبين في تجديد مركباتهم، وستشمل العروض السيارات املصنعة في الجزائر، على غرار هيونداي ورونو وفولكسفاغن، 

اخيل الشركة، وتوّعد وفق اتفاقيات خاصة، في حين أمر املسؤول الجديد للجوية الجزائرية عالش بخوش برفع مد

ر طلعي حجاج 
ّ

، بإمكانية تنقلهم للبقاع 2017بقطع رؤوس مسؤولين آخرين بـ"إير آلجيري"، بعد انتهاء التحقيقات، وبش

عبر الباخرة، في حال استكمال اإلجراءات املرافقة إلطالق الخط البحري الجديد في الوقت املناسب. وقال" نسعى 

 ."بنقل الحجاج الجزائريين إلى السعودية وسيكون جاهزا هذا املوسم أو املوسم املقبلالستكمال الخط البحري الخاص 

تغييرات جديدة على رأس الجوية  وخالل نزوله ضيفا بمنتدى اإلذاعة، اإلثنين، كشف بوجمعة طلعي،عن إجراء 

: "س تم هائي املوجود لديه قائالالجزائرية ستمس مسؤولين في املؤسسة قريبا، وهذا بعد االطالع مباشرة على التقرير الن

محاسبة كل شخص ثبت تقصيره في أداء مهامه"، في حين عبر عن تفاؤله من تعيين بخوش عالش على رأس الجوية 

 .الجزائرية

وقال الوزير، إن تسيير الجوية الجزائرية التي واجهت عدة مشاكل تنظيمية في وقت سابق يجب أن يكون "شفافا"، 

 ست على ما يرام "من الناحية املالية"واستغل الوزير، الفرصة ليطالب عالش بخوش، بضرورة مؤكدا أن الشركة ل
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العمل على رفع مداخيل الجوية باعتبارها شركة تجارية، تعمل الستقطاب زبائن جدد، نظرا الرتفاع أسعار الخدمات 

 .كالصيانة والكيروزان

جديدة ،حيث سيمنح هؤالء قروض استهالكية دون فوائد  وقال طلعي سنرافق أصحاب سيارات األجرة لشراء سيارات

لتجديد حظيرة سيارات األجرة، مشيرا إلى أنه س تم االتفاق مع مصنعي السيارات الوطنيين، كـ "رونو" و"هيونداي" 

 .و"فولكسفاغن" في هذا السياق

 

 

 شراكة وتعاون 
 )واج(فرنس ي إلنتاج املكمالت الغذائية -أغذية األنعام: اتفاق جزائري 

تم التوقيع اليوم االثنين بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق و شراكة بين فرع املجمع العمومي لصناعة أغذية 

 األنعام و مجمعين فرنسيين إلنشاء شركة مختلطة إلنتاج مركبات معدنية و فيتامينات موجهة ألغذية الحيوانات.

بوادي تليالت )وهران( في "بوميكس غرب" )فرع املجموعة العمومية  و يتمثل أطراف هذه الشركة املختلطة التي ستنشأ

 لصناعة أغذية األنعام( و املجموعتين الفرنس تين "روليي" و "نيوفيا".

و وقع االتفاق الرئ س املدير العام للمجمع العمومي لصناعة أغذية األنعام، صالح مدور و املدير التنفيذي ملجموعة 

املدير العام لفرع روليي بالجزائر منصف بورقوق بحضور وزير الفالحة و التنمية الريفية و نيوفيا، جوزيف باولي و 

 بابت ست فايفر.-الصيد البحري عبد السالم شلغوم و الوزير املستشار لسفارة فرنسا بالجزائر، جون 

الضرورية لتنمية التغذية و يهدف هذا املشروع إلى إنتاج املركبات املعدنية و الفيتامينات لصناعة أغذية األنعام 

 قصد تحسين اإلنتاجية في فرعي اللحوم الحمراء و البيضاء.  الحيوانية

و أوضح السيد شلغوم أن األمر يتعلق بأول شراكة جزائرية أجنبية في مجال أغذية األنعام بالجزائر، مشيرا إلى أن 

 ياجات منتجي اللحوم الحمراء و البيضاء.السوق الجزائرية التي تعد األهم في إفريقيا عليها أن تستجيب الحت

مليون دوالر سنويا، على هذا املشروع إلنتاج األحجام التي تحتاجها  60و تعول الجزائر التي تستورد هذا املنتوج بقيمة 

 و تقليص وارداتها و التصدير.

التي تعد املجمع العمومي لوج ستيك" )لوجستية الفالحة(  -و أكد جهيد زفزف رئ س مديرية املجمع الجزائري "أغرو 

 شركائنا  لصناعة أغذية األنعام فرعا من فروعها، قائال "إننا نطمح إلى ابعد من السوق الوطنية. و نحن نعتمد على

 )الفرنسيين( الستقطاب أسواق في الخارج".

مجال تغذية  و من جهة أخرى يعتزم الطرف الجزائري االستفادة من تكنولوجية و مهارة الرائدين الفرنسيين في

 أمام سوق متميز بتنافسية كبيرة سواء على الصعيد املحلي أو الدولي، حسب ذات املسؤول.  األنعام

و أوضح السيد باولي أن هذا املشروع موجه بالنسبة ملجمع "نيوفيا" "فرصة ممتازة لتحويل فرعه الذي يكتفي في الوقت 

حيوانات في السوق الجزائرية إلى فرع حقيقي س تمكن من أن يصنع الراهن باستيراد و بيع املواد الضرورية لتغذية ال

 بالجزائر مواد موجهة للسوق.

لالشارة فان "اينفيفو نيوفيا" التابعة للمؤسسة األم مختصة في االنتاج الحيواني و هي حاضرة منذ بضع سنوات بالجزائر 

 .2015ثم من خالل فرع في   عن طريق مكتب تمثيل

( طن من أغذية األنعام 2وحدة انتاج في العالم و ينتج نحو مليوني ) 80مع الفرنس ي الذي يعد و يسجل حضور املج

 الجاهزة و املركزات و املضافات الغذائية بكل من جنوب افريقيا و كوت ديفوار و نيجيريا.
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وروبا و انعه في أأما "مجمع رويي" فهو شريك تاريخي للجزائر باعتباره زبون يشتري الفوسفات الجزائري لتموين مص

 الواليات املتحدة و افريقيا.

بفرع مختص في خدمات تغذية النبات مؤخرا مشروع شراكة مع املجمع  2005و أبرم املجمع الحاضر في الجزائر منذ 

 على غرار املصنع الكائن بتبسة.  الجزائري أسميدال و منال النتاج الفوسفات الغذائي املوجه لتغذية الحيوانات

لسيد بورقوق ممثل مجمع "رويي" "نتطلع لبناء مع شركائنا مشروع ريعي )...( مما س سمح لنا في مرحلة أولى و صرح ا

 بتعزيز تمركزنا في السوق و باعداد استراتيجية تصدير ستمكننا من ولوج أسواق جوارية ناشئة".

 رنسا بالجزئر أن تطوير الفالحة و جان بات ست فافر وزير مستشار لدى سفارة ف أوضح الشراكةو بعد التنويه بهذه 

 القتصادي البلدين.  الصناعة الغذائية رهان كبير بالنسبة

أولويات استراتيجيتها الخاصة بتنويع  إحدى جعلتهاو استرسل قائال أن "الجزائر تملك قدرة هامة في هذه القطاعات و 

 االقتصاد".

لتأكيد خالله تم ا والذي ة املستوى املنعقد في أبريل املنصرم بنتائج اجتماع اللجنة الحكومية رفيع ذكر  السياقفي ذات 

على أن قطاع الصناعة الغذائية يمثل أحد القطاعات االستراتيجية الذي ينبغي فيه على البلدين االلتزام بتعزيز 

 شراكتهما.

ي و التعاون و كذا الثقة فالتعامل باملثل  و  االحتراميقول "نحن حريصون جدا على هذه الشراكة التي تقوم على  وأردف 

 مستقبل الجزائر و اقتصادها و االرادة في االستمرارية".

 
 

 

 

 

 

  تجارة
 بر()الخالجزائر خامس مستورد للسالح في العالم

 

 

بحسب ما أفاد املعهد   2016و 2012احتلت الجزائر املرتبة األولى إفريقيا في استيراد السالح في الفترة املمتدة بين عامي 

 الدولي ألبحاث السالم في ستوكهولم )مستقل( اليوم االثنين.

إلفريقية في الخمس في املئة من مجمل الصادرات ا 46وحسب املعهد املتخصص فإن الجزائر استوردت ما قيمته  

 مليارات دوالر محتلة بذلك املركز الخامس عامليا. 6سنوات املاضية، اي حوالي 

  

من جهة أخرى بلغت مبيعات األسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس االخيرة بسبب 

 ارتفاع الطلب في الشرق االوسط وآسيا.

باملئة من الواردات العاملية من االسلحة التقليدية  43استحوذت منطقة آسيا واوقيانوسيا على  2016و 2012فبين  

 ، بحسب املعهد.2011و 2007باملئة مقارنة بالفترة بين  7,7من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 

 .2011و 2007ئة( بين بامل 44وكانت حصة آسيا واوقيانوسيا من الواردات العاملية اكثر بقليل ) 
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باملئة، متقدمة بفارق كبير على اوروبا  29باملئة الى  17وقفزت واردات دول الشرق االوسط ودول الخليج العربية من  

باملئة( متراجعة  8,1نقطة، وافريقيا ) 2,4باملئة( متراجعة  8,6باملئة( التي شهدت تراجعا سبع نقاط، واألميركيتين ) 11)

 نقطة. 1,3

أوضح الباحث في املعهد بيتر ويزمان "خالل السنوات الخمس املاضية، توجهت معظم دول الشرق األوسط أوال إلى و  

 الواليات املتحدة وأوروبا في بحثها املتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة".

التي تعتبرها أدوات  2016وأضاف "رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول املنطقة التعاقد على مزيد من األسلحة في  

 أساسية ملواجهة النزاعات والتوترات اإلقليمية".

 ، بحسب املعهد.1950وبلغ نقل األسلحة في السنوات الخمس األخيرة مستوى قياسيا منذ  

ي باملئة(، بعد الهند الت 212وحلت السعودية ثانية في مستوى توريد األسلحة في العالم في هذه السنوات )زيادة بنسبة  

 ال تملك، خالفا للصين، انتاجا وطنيا لألسلحة بمستوى عال.

نقاط( امام  3باملئة من سوق االسلحة )زيادة  33وفي مجال الصادرات احتفظت الواليات املتحدة باملرتبة االولى ب 

 0,9باملئة وتراجع  6نقطة( وفرنسا ) 2,4باملئة وزيادة  6,2باملئة من السوق وزيادة نقطة واحدة( ثم الصين ) 23روسيا )

 نقاط(. 3,8باملئة وتراجع  5,6باملئة( واملانيا )

 باملئة من صادرات االسلحة الثقيلة في العالم. 75وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو  

وجاء تحسن حصة فرنسا في مستوى الصادرات خصوصا بسبب عقود مهمة مع مصر التي اشترت بارجتي م سترال  

 ومقاتالت رافال.

واشار مسؤول برنامج التسلح في املعهد نفسه اود فلورنت الى ان "املنافسة شرسة بين منتجي االسلحة االوروبيين"  

 خصوصا فرنسا واملانيا وبريطانيا.

وفي حين ان الواليات املتحدة وفرنسا هما اكبر مزودي الشرق االوسط بالسالح، فان روسيا والصين هما اكبر مزودي  

 ة.آسيا باالسلح
 

 

 

 )واج( 2017 جانفيتجارة خارجية: انخفاض محسوس في العجز التجاري خالل 
 

والر في يناير مليار د 1ر82مقابل عجز قدر ب 2017مليون دوالر خالل شهر يناير  585التجاري الجزائري   بلغ عجز امليزان

باملائة بين فترتي املقارنة، حسب ما علمته وأج لدى  68مليار دوالر ما يمثل تراجعا ب  1ر24أي انخفاض بحوالي  2016

 الجمارك.

مليار دوالر خالل شهر يناير  2ر05مليار دوالر خالل الشهر األول للسنة الجارية مقابل  3ر3وارتفعت قيمة الصادرات الى 

مليار دوالر حسب ما أوضحه املركز الوطني لإلعالم اآللي  1ر25ما يعني زيادة ب   باملائة 60ر74ع يقدر ب اي ارتفا  2016

  واإلحصاء التابع للجمارك.

مليار دوالر خالل نفس الشهر من العام  3ر88مليار دوالر في يناير مقابل  3ر89و فيما يخص الواردات استقرت عند 

 باملائة. 0ر31اي بارتفاع بنسبة  املاض ي

باملائة خالل نفس الفترة من العام  53مقابل  2017باملائة خالل يناير  85وسمحت الصادرات بتغطية الواردات بنسبة 

  املاض ي.
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 94ر11التي تمثل   دوالر خالل شهر جانفي بلغت صادرات املحروقات 55و بفضل انتعاش اسعار البترول التي تجاوزت 

مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام املاض ي أي ارتفاع ب  1ر97مليار دوالر مقابل  3ر11باملائة من اجمالي الصادرات 

 باملائة(. 58مليار دوالر )+ 1ر14

مليون دوالر  195من القيمة الجمالية للصادرات( فقد ارتفعت الى  5ر89وفيما يخص الصادرات خارج املحروقات )

  باملائة(. 121ر6مليون دوالر )+ 88مقابل 

مليون دوالر( و املواد  64مليون دوالر )مقابل  167تتكون الصادرات خارج املحروقات من املواد نصف املصنعة ب  و 

ماليين دوالر( وتجهيزات  4مليون دوالر )مقابل  2مليون دوالر( و املواد الخام ب  17مليون دوالر)مقابل  22الغذائية ب 

دوالر( و مواد استهالكية غيرغذائية بمليون دوالر )مقابل نفس القيمة  ماليين 2صناعية بثالثة ماليين دوالر )مقابل 

 املالية(.

وفيما يخص الواردات تم تسجيل انخفاض في شهر يناير بالنسبة ملجموعتين من بين سبعة مجموعات مواد مستوردة 

  و التي تتمثل في منتجات االستهالك غير الغذائية واملواد نصف املصنعة.

مليون دوالر (، وكذا سلع التجهيزات الصناعية  629مليون دوالر )مقابل  736واردات املواد الغذائية إلى وارتفعت أيضا 

مليون دوالر(،  39مليون دوالر )مقابل  50مليار دوالر(، سلع التجهيزات الفالحية الى  1ر35مليار دوالر )مقابل ) 1ر51الى 

 مليون دوالر(. 144مليون دوالر)مقابل  150واملنتجات الخام الى 

مليار دوالر( والسلع االستهالكية غير  1ر02مليون دوالر )مقابل  879وباملقابل، هبطت املنتجات نصف املصنعة الى 

 مليون دوالر(. 608مليون دوالر )مقابل  464الغذائية إلى 

من   في املائة 58ر3قدا )مليار دوالر ن 2ر27مليار دوالر من الواردات املسجلة، تم تسديد ما قيمته  3ر89ومن اصل 

 .2016في املائة للتسديد نقدا مقارنة بنفس الفترة لسنة  4ر4الواردات( ، اي بزيادة 

في املائة( ، في حين ان الحسابات  1ر1مليار دوالر )زيادة ب  1ر49في املائة بمبلغ  38ر3ومولت القروض الواردات في حدود 

 الخاصة لم تمول أي عملية استيراد.

 في املائة(. 43مليون دوالر )بانخفاض حوالي  131يل باقي الواردات بوسائل أخرى للدفع في حدود وتم تمو 

  

 =ايطاليا و الصين دائما في صدارة شركاء الجزائر=                  

  

 17ر74ئية، )مليون دوالر من الصادرات الجزا 587، في: ايطاليا ب2017وتمثل الزبائن الخمسة األوائل للجزائر في يناير 

في املائة( والواليات املتحدة  14ر15مليون دوالر ) 468في املائة من الصادرات العامة الجزائرية، متبوعة باسبانيا ب 

مليون  250في املائة( وتركيا ب  11ر4مليون دوالر ) 377في املائة( وفرنسا ب  12ر73مليون دوالر) 421األمريكية ب 

 في املائة(. 7ر56دوالر)

مليون دوالر من الواردات  838سبة للممونين الرئ سيين للجزائر، نجد الصين التي تبقى على رأس القائمة ب وبالن

في املائة(  8ر94مليون دوالر ) 348في املائة من الواردات الجزائرية العامة(، متبوعة بفرنسا ب  21ر53الجزائرية، )

مليون دوالر  260واسبانيا ب   في املائة( 7ر3مليون دوالر ) 248يا ب في املائة( وأملان 8ر07مليون دوالر ) 314وايطاليا ب 

 في املائة(. 6ر7)

 

 باملائة 68العجز في امليزان التجاري يتراجع بـ

 )الشروق أونالين(!معركة مفاوضات النفط" تطعم الجزائريين بمليار دوالر خالل شهر"
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، واملرّسمة في لقاءي املنظمة بفي نا، الخزينة 2016شهر سبتمبر  أطعمت قرارات مؤتمر األوبك املنعقد في الجزائر نهاية

مليار دوالر، خالل شهر  1.25العمومية ما يزيد عن مليار دوالر في ظرف شهر من تطبيقها، حيث ارتفعت الصادرات بـ

 .2017جانفي 

مليار دوالر مقارنة مع  3.3 إلى 2017ووفقا لألرقام الصادرة عن الجمارك، ارتفعت صادرات الجزائر خالل شهر جانفي 

مليار دوالر، وهو رقم ضخم يرجع في أساسه إلى  1.25، بما يصل 2016مليار دوالر خالل نفس الشهر من سنة  2.05

ارتفاع فاتورة تصدير املحروقات، وإجراءات تحفيز التصدير، مع العلم أن أسعار النفط عرفت تحسنا كبيرا شهر جانفي 

دوالرا للبرميل، بعد الشروع في تطبيق إتفاقية أوبك املوقعة في الجزائر، واملؤكدة  50قف الـالصارم، ولم تنخفض عن س

 .مليون برميل نفط من السوق الدولية 1.2، عبر امتصاص ما يصل 2و 1في لقاءي في نا 

مليار دوالر  82،1، مقابل عجز قدر بـ2017مليون دوالر خالل شهر جانفي  585وبلغ العجز في امليزان التجاري للجزائر 

باملائة بين فترتي املقارنة وفقا لألرقام الصادرة عن  68، أي انخفاض بما يعادل 2016خالل نفس الشهر من سنة 

 2.05مليار دوالر خالل الشهر األول للسنةالجارية مقابل  3.3الجمارك الجزائرية، وباملقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى 

مليار دوالر حسب ما أوضحه  1.25باملائة، ما يعني زيادة بـ  60.74، أي بارتفاع يقدر بـ 2016مليار دوالر خالل شهر جانفي 

 .املركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصاء التابع للجمارك

مليار دوالر خالل نفس الشهر  3.88 مقابل  2017مليار دوالر خالل جانفي  89،3وفيما يخص الواردات استقرت عند 

باملائة خالل جانفي  85باملائة، وسمحت الصادرات بتغطية الواردات بنسبة  0.31ي أي بارتفاع نسبته من العام املاض 

 .باملائة خالل نفس الفترة من العام املاض ي 53 مقابل  2017

، إال أن فاتورة االستيراد شهدت 2017وبداية  2016وبالرغم من إجراءات شد الحزام التي تبنتها الحكومة نهاية سنة 

 .مليون دوالر خالل شهر جانفي املاض ي، وهو األمر الذي يدعو إلى التفكير والتدبر 10تفاعا بـار 

 

 
 

 )واج( 2017أهم زبائن الجزائر في جانفي 

 . املصدر : املركز الوطني لإلعالم األلي و اإلحصائيات للجمارك.2017فيما يلي قائمة بأهم الدول زبائن الجزائر في يناير 

 التطور                   القيمة                            الدول  

 (2016)مقارنة ب ناير           )مليون دوالر(

  

 %54,88+                      587                       إيطاليا -

 %93,4+                      468                       إسبانيا -

 %221,4+                      421           الواليات املتحدة -

 %30,9+                      377                        فرنسا -

 -                             250                        تركيا -

 %121,15+                        230                      هولندا -

 %247,54+                        212                         كندا -

 %68,83+                        130                    البرازيل -

 -                              111                         كوبا -
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 %26,98+                        80                      البرتغال -

 -                              77                     أندون سيا -

 -                              67                          الهند -

 %142,31+                          63                        بلجيكا -

 -                              63                       اليونان -

 -                              41                        اليابان -

  

  

 3.177          املجموع الجزئي -

 .3.308            املجموع الكلي -

 
 

 )واج(  2017جانفي أهم مموني الجزائر في 

 واإلحصائيات  اآلليعالم . املصدر: املركز الوطني لإل 2017فيما يلي قائمة بأهم الدول املمونة للجزائر خالل شهر يناير 

 للجمارك.

  

 التطور                   القيمة                          الدول 

 (2016)مقارنة ب ناير           )مليون دوالر(

  

 %9،83+                        838                       الصين -

 %26،6-                         348                        فرنسا -

 %21،89-                         314                       إيطاليا -

 %27،93+                        284                        أملانيا -

 %4،06-                         260                       إسبانيا -

 %14،81+                        155           الواليات املتحدة -

 %22،76+                       151                     البرازيل -

 %15،34-                       149                         تركيا -

 %60+                       112                    األرجنتين -

 %13،27+                       111              كوريا الجنوبية -

 -                             79                      نيوزيلندا -

 %56،25+                        75                            كندا -

 %13،92-                        68                          الهند -

 %52،5+                         61                        روسيا -

 %22،06-                        53                        هولندا -
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 3.058          املجموع الجزئي

 .3.893             املجموع الكلي
 

 يقظة إعالمية


