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   الفتتاحيةا
 واج()اتفاق بين سوناطراك واملؤسسة الليبية للنفط حول تسيير الحقول الحدودية للمحروقات 

مع املؤسسة الوطنية للنفط )ليبيا( بهدف تعزيز التعاون بين وقع مجمع سوناطراك يوم الثنين بالجزائر اتفاق إطار 

 الطرفين حول تسيير حقول املحروقات الحدودية، حسبما أفاد به بيان لسوناطراك.

 تخص الحقلين الحدوديين الرار والوفاء. 2006ويقض ي هذا التفاق بتحيين دراسة ترجع لعام 

بإنجاز دراسة مشتركة حول هذين  2006اند ام( قامت في سبتمبر  وكانت شركة الستشارات ديغولير و ماكنوتون )دي

 الحقلين.

وتهدف هذه الدراسة إلى تأكيد وجود اتصال بين الحقلين ونتائجه بالعتماد على املعطيات التي توفرها سوناطراك 

 واملؤسسة الوطنية للنفط.

لثنين، تحيين هذه الدراسة باستخدام املعطيات وعليه، فقد قرر الطرفان من خالل هذا التفاق اإلطار املوقع يوم ا

 يومنا هذا.  إلى 2008التقنية التي تم جمعها من يناير 

و تسعى سوناطراك واملؤسسة الليبية من خالل هذه الدراسة الجديدة التي ستتكفل بها شركة الستشارات "دي اند 

 ام" إلى إنجاز مخطط استغالل أمثل لحقلي الرار والوفاء.

ها الستثمار املمكن استغاللث الجانبان مستوى عالقات التعاون والشراكة التي تربطهما وكذا فرص األعمال و كما بح

 ، يضيف البيان.لسيما في مجال املحروقات

 )واج(لية التكوين عن طريق التمهين: منهج يستجيب للمعايير الدو 

أشار وزير التعليم والتكوين املهنيين، محمد مباركي، يوم الثنين بالجزائر العاصمة، إلى أن التكوين عن طريق التمهين 

الذي سُيعرض قريبا مشروع قانونه أمام املجلس الشعبي الوطني هو منهج تكوين يستجيب للمعايير الدولية وتعتمده 

 الدول املتقدمة بشكل واسع.

لسيد مباركي على أمواج القناة اإلذاعية الثالثة أن "التمهين هو منهج تكوين يستجيب للمعايير الدولية و تعتمده وقال ا

 أو لدى  في املؤسسات القتصادية %80الدول املتقدمة بشكل واسع"، مضيفا أن هذا النمط من التكوين يجري بنسبة 

 حرفي وحتى في مؤسسات التكوين املنهي".

و ذكر الوزير أن هذا النمط التكويني يضاف إلى نمطيين أخريين وهما التكوين اإلقامي في املؤسسات و التكوين عن بعد، 

موضحا أن تكييف التكوين املنهي مع احتياجات املؤسسات في مجال املوارد البشرية ومناصب العمل يدخل ضمن 

 اتيجية القطاع مؤكدا أن التمهين يسهل أكثر هذه الستراتيجية.إستر 

كما أبرز الوزير أن "التكوين عن طريق التمهين يتم على مستوى منصب عمل بمعدات حقيقية وبمناهج و تأطير 

 وللتطور القتصادي والجتماعي للبالد". مالئمة لحتياجات املؤسسةالنمط األكثر املؤسسة"، مضيفا أنه "

وشدد السيد مباركي بان املتربصين الذين يستفيدون من التكوين عن طريق التمهين يجدون منصب عمل بسهولة كما 

 يتم توظيفهم من قبل املؤسسات التي أجروا بها تربصهم.

ن التمهين "أولوية" بالنسبة للحكومة التي يجب عليها ترقيته لتسهيل ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن الدستور جعل م

توظيف الشباب ومكافحة البطالة، مضيفا أن املؤسسة القتصادية ملزمة كذلك بموجب القانون ساري املفعول 

 بتوظيف عدد معين من املتربصين في حدود حجمها و إمكانياتها.

من الكتلة اإلجمالية لألجور تدفعها  %1تربصين تخضع لضريبة تمهين تمثل و أوضح الوزير أن الشركات التي ل توظف م

 لصندوق تستخدمه وزارة التعليم والتكوين املهنيين لضمان التكوين املتواصل للعمال.

http://ar.aps.dz/economie/51994-2018-01-09-09-16-26
http://ar.aps.dz/economie/51994-2018-01-09-09-16-26
http://ar.aps.dz/societe/52154-1600-2017
http://ar.aps.dz/societe/52154-1600-2017
http://ar.aps.dz/algerie/52071-2018-01-10-17-45-48
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وتجدر اإلشارة إلى أن املشروع التمهيدي املتعلق بالتمهين قد تمت املصادقة عليه شهر نوفمبر الفارط من قبل مجلس 

اء، إذ يهدف أساسا إلى إعادة هيكلة منظومة التكوين املنهي وتكييفها مع احتياجات القتصاد الوطني وكذا تسهيل الوزر 

 إدماج طالبي العمل الشباب في عالم الشغل.

متربصا سجلوا  220.000مؤسسة على املستوى الوطني، مؤكدا أنه أكثر من  1.250وحسب الوزير، فإن قطاعه يعد 

 مهين.أنفسهم ضمن الت

مكونا هذا العام  2.000أما بخصوص تكوين املكونين، فأوضح السيد مباركي أن دائرته الوزارية تملك رخصة لتوظيف 

 .2018مؤسسة جديدة التي ستفتح أبوابها ابتداء من فبراير  20يتم توزيعهم خاصة على الـ 

جاء يوم الثنين في بيان لذات املجمع  باملئة، حسبما 62ر8حقق مجمع رونو حصة سوق قياسية في الجزائر قدرت ب 

 42ر4باملئة، بحصة سوق تبلغ  5ر6.وأوضح البيان أن "املجمع سجل في املغرب العربي ارتفاعا في مبيعاته بلغت نسبته 

باملئة أي  62ر8تمثل نسبة  لحصة سوق قياسية في الجزائر +باملئة(، بحيث يعود هذا األداء بشكل واسع  4ر1باملئة )

 نقطة مقارنة بالسنة املاضية". 11ارتفاع ب 

سيارة،  260.000ما ل يقل عن تقترح السوق الجزائرية و من خالل إنشاء خمسة مصانع تركيب منها مجمع رونو، 

 .2018سيارة سنة  80.000بحيث يعتزم مصنع رونو بواد تليالت )وهران( لوحده إنتاج 

و خارج أوروبا، فان جميع املناطق تواصل في التقدم من حيث الحجم و الحصة في السوق، حسب البيان الذي أشار 

 ملبيعات.باملئة من مجموع ا 49ر2إلى أن الحجم خارج أوروبا اصبح يمثل اآلن نسبة 

في هذا الصدد، صرح تييري كوسكاس عضو اللجنة التنفيذية و املدير التجاري ملجمع رونو "لقد حطمنا رقم قياس ي 

و ل تزال أحجامنا و حصصنا في السوق تسجل  2017مليون سيارة في سنة  3ر7جديد على مستوى املجمع ببيع أكثر من 

تيجيتنا حول تجديد األنواع و التوسع الجغرافي ل تزال تحقق ثمارها و ارتفاعا على مستوى جميع مناطقنا كما أن استرا

 ".Drive The Future"  في تطوير و تدويل مبيعات عن طريق األنترنيت اعتمادا على مخططنا 2018سنواصل سنة 

 655000ا )مليون سيارة( و داسي 2ر67و تحقق كل من العالمتين األساسيتين لصانع السيارات الفرنس ي وهما رونو )

 سيارة( أرقاما قياسية في مبيعاتهما.

باملئة على مستوى سوق  8ر4و في منطقة إفريقيا و الشرق األوسط و الهند تسجل مبيعات املجمع أيضا زيادة بنسبة 

 باملئة. 6ر6نقطة إلى  0ر4باملئة، علما أن حصة السوق ترتفع من  2ر0بنمو بنسبة 

 130276بعد كل من اسبانيا و ايطاليا ( ب  6يخيا في املبيعات بتركيا )السوق المن جهة أخرى، سجل املجمع مستوى تار 

 باملئة. 2ر8باملئة في سوق تشهد تراجعا بنسبة  7سيارة مرقمة أي بزيادة نسبتها 

 4ر1ترقيم أي بزيادة نسبتها  462859و فيما يتعلق بالسيارات النفعية، سجل املجمع مستوى قياس ي في املبيعات ب 

 ، يضيف نفس املصدر.2016ئة مقارنة بسنة بامل

 باملئة. 23ر8  و بخصوص السيارات الكهربائية، يحافظ مجمع رونو على الريادة بحصة سوق تقدر ب

 .2017باملئة مقارنة بسنة  2ر5زيادة بنسبة  2018و حسب املجمع فإنه من املتوقع أن تشهد السوق العاملية في سنة 

 

 

 

 

 

http://ar.aps.dz/economie/50773-2017-12-07-08-49-18
http://ar.aps.dz/economie/51186-2017-12-17-15-48-08
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 :عبد الغني زعالن

 )الشروق أونالين(سامح مع الشركات املتأخرة في تسليم املشاريعال ت

شدد وزير األشغال العمومية والنقل عبد الغني زعالن، خالل زيارة تفقد لعدد من مشاريع قطاعه بولية قسنطينة، 

قيد ضرورة الت اإلثينن، على ضرورة اإلسراع في إتمام أشغال كل املشاريع التي انطلقت في آجالها املحددة، وألّح على

 .باملقاييس واملعايير التقنية املعمول بها، لتفادي النهيارات التي كانت تشهدها بعض املشاريع املنجزة في وقت سابق

زعالن وعند وقوفه على أشغال توسعة خط التراموي املمتد من حي زواغي سليمان إلى املدينة الجديدة علي منجلي، 

كلم بين حي زواغي ومفترق الطرق خالل شهر جويلية القادم  6ل املمتد على مسافة شدد على ضرورة إتمام الشطر األو 

كلم وسط املدينة الجديدة علي منجلي خالل شهر  4كأقص ى تقدير على أن تنتهي أشغال الشطر املتبقي على مسافة 

ام مشاريع قطاعه املسندة ، مؤكدا على عدم تسامح دائرته الوزارية مع الشركات املتقاعسة في إتم2019أفريل من سنة 

  .إليها

ولفك الكتظاظ املروري الذي تشهده مدينة قسنطينة، تقرر تخصيص غالفا ماليا، إلنجاز طريق جديدة تربط بين 

 .مدينة قسنطينة واملدينة الجديدة علي منجلي

 باملائة 7عرض جديد للبنك مقابل هامش ربح يعادل 

 )الشروق أونالين("ترقوي العموميمليون قرض من "البركة" ملكتتبي "ال 800

كشف مدير املاركوتينغ والتسويق الستهالكي على مستوى بنك البركة، سعيد كريم، عن ضبط كافة الشروط الالزمة 

لستفادة املواطنين من تمويل دون فوائد لتسديد قيمة سكنات الترقوي العمومي "أل بي بي"، والتي قال إنها ستكون 

مليون سنتيم فقط من قيمة السكن وسيتكفل  200مارس املقبل، حيث سيتكفل الزبون بتسديد جاهزة بداية من شهر 

 .مليون سنتيم 800البنك بتمويل بقية املبلغ والذي يعادل 

أن عملية التمويل اإلسالمي للسكنات الترقوية العمومية ستنطلق شهر مارس  "وأضاف املتحدث في تصريح لـ"الشروق

ماليين سنتيم، ويمكن إدماج  5مليون سنتيم لكل جزائري يتقاض ى راتب  800السكن بما قيمته املقبل وسيمول البنك 

 .باملائة 7سنة وفق هامش ربح يعادل  20راتب املواطن وزوجته على حد سواء، في حين أن التسديد سيكون خالل 

مليار سنتيم وهي قروض  200، 2017وبلغت قيمة القروض العقارية أو التمويالت التي أطلقها بنك البركة خالل سنة 

دون فوائد، وتعتمد على هامش ربح إسالمي مطابق للشريعة، ويتعلق األمر بتمويل العقار والسكنات املستعملة وإعادة 

تهيئة السكنات وتوسيعها، على غرار إضافة طوابق أخرى في الفيالت وإعادة تجديد السكن القديم وغيرها من العروض، 

اسع من قبل الزبائن الذين يتهافتون على الخدمات البنكية الحالل واملطابقة للشريعة خوفا من التي تحظى بطلب و 

 .الفوائد الربوية املنفرة عبر البنوك

لإلشارة، تستعد عدد من البنوك العمومية في الجزائر إلطالق خدمات إسالمية تواكب تلك املعتمدة عبر البنوك 

يري الواسع عليها، كما تستعد بنوك أخرى إلطالق صكوك إسالمية وخدمات حالل اإلسالمية، وهذا نظرا للطلب الجماه

 .بالبورصة، استجابة للطب الواسع من طرف املواطنين واملؤسسات

 

 : باملدية« سواكس بالست»املدير العام لوحدة 

غليف البالستيكية للقطاعين الفالحي والّصناعي عبر كامل من ال
ّ
 قادرون على توفير مواد الت

ّ
را  ت

 )الشعب(الوطني 
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العمومية التابعة ملجّمع  باملدية، أّن مؤسسته« سواكس بالست»كشف السيد سعيد دبوشة املدير العام لوحدة 

والواقعة بمنطقة النشاطات بإقليم بداية ذراع السمار، واملتخّصصة في  املؤسسة الوطنية لتحويل البالستيك واملطاط

 لقطاع الفالحة واملستعملة في التعليب والتغليف، وكذا ة بأكياس الحليب واملعدةإنتاج األشرطة البالستيكية الخاص

األكياس البالستيكية الخاصة بالقمامة هي بصدد فرض نفسها في الخارطة والنسيج القتصادي الوطني الناجح 

 للتوسع. والقابل

د السيد دبوشة مهندس دولة في الكيمياء الصناعية والحامل لشهادة عليا
ّ
في علوم التسيير واملناجمنت، بأّن  أك

ة النتاج، املراقب عامل وعاملة في مختلف األجنحة ول سيما بمصالح املراقبة، الصيانة، 147التي تشغل زهاء  مؤسسته

املنازعات هم على قناعة ووعي كبيرين في األخذ بيد القطاع العام  التقنية، البيع والتسويق، مراقبة التسيير، ومصلحة

متطلبات السوق الوطنية في ظل الرهانات املفروضة علينا كون أن نجاح املؤسسة في نظره يكمن في توجيه  مواكبةألجل 

رة بأقل التكاليف من خالل اإلستغالل األمثل للكفاءات والفعالية، مضاف 
ّ
استخدام املوارد للوصول إلى األهداف املسط

الستثمار في اقتناء آلت جديدة في السنوات األخيرة قامت املؤسسة  إلى ذلك املواد املتاحة للمؤسسة ألنه أثناء عملية

باملوازاة في الستثمار البشري في جميع امليادين منها التموين، النتاج، التسويق، الصيانة، ومراقبة التسيير وبخاصة لدى 

املحلية، حيث أعطى هؤلء  بمساعدة السلطات« آنام»فئة الجامعّيين، الذين تّم توظيفهم عن طريق جهاز التشغيل 

 القيمة املضافة للمؤسسة التي كانت في أمّس الحاجة إليها.

وأوضح بأّن فرعه بهذه الولية لم يصطدم يوما مع مشكلة توفير املواد األولية، سواء كانت ممثلة في الحبيبات  

أو مشاكل  ديون عالقة  الصدد وجود أي ذافي ه البالستكية أو املثبتات أو امللونات التي حسبه تقتنى من الجزائر، نافيا

أشهر،  03إلى  02في عملية التموين، ما أّهل مؤسسته ألن تكتسب بكل جدارة صفة اإلستقاللية في التخزين بنحو 

املواد إلى  ، فيما تسّوق باقي«جييلي»تتحّول إلى مجّمع الحليب « شريط األكياس البالستكية» معتبرا بأن أغلب املنتجات

الفالحة على املستوى الوطني ملرافقة هذا القطاع البديل عن طريق تشجيع الزراعة املحمية، بينما تقوم  قطاعات

ي والخاصة، معتبرا في هذا الصدد بأّن منتوجاته ه العمومية شركته بتسويق شريط التغليف إلى املؤسسات التحويلية

ن من إمضاء  بدليل أّن طاقمه صنعة وطنياوتنافسية للمواد املستوردة من الخارج أو امل ذات نوعية جيدة
ّ
املسّير تمك

سنوات، فضال على أن ذلك سمح لها من الصمود، إذ بات حضورها  03سنوات قد مّر عليها  05ملدة  هذا املجّمع عقد مع

. باملائة من الطلب الوطني فيما يخص أكياس الحليب 35في القتصاد الوطني بشكل إيجابي كونها باتت تمتلك حصة 

أما املنتوجات األخرى فحصتها نسبيا ضعيفة إلى حد الساعة لكن بعد اقتناء اآللت الجديدة والزيادة في الطاقة 

اإلنتاجية سارعت املؤسسة إلى وضع خطة عمل تجارية للحصول على حصص أخرى من السوق لتعزيز مردوديتها 

ا في هذا املنوال بأن مؤسسته أيضا بإمكانها أن تسد لضمان استقرار مبيعاتها، والحرص على ديمومتها في السوق، جازم

حاجيات السوق الوطنية في مجال توفير األكياس البالستيكية الخاصة بالحليب والفيلم البالستيكي املوّجه للفالحة 

رة التي صارت موردا اقتصاديا تراهن عليه السلطات العليا في البالد في مجال إدخال ال
ّ
ملة عإلنتاج الخضروات املبك

 األجنبية عبر عمليات التصدير خارج املحروقات.

واستطرد ذات املسؤول حديثه قائال بأن وقوف واستمرار هذه املؤسسة على هذه الوثبة سببه العمل بتقاليد الفريق  

حو نهرم املديرية باملسؤولية األخالقية واملهنية  الواحد، وناجم عن تحلي العمال بدءا من الحاجب إلى أعلى شخص في

استنادا للتقارير السنوية فقد عرفت هذه املؤسسة نقلة نوعية من الحسن إلى  واجبه اتجاه األهداف املسطرة، إذ

، حيث من املرتقب أن ترتفع نسبة اإلنتاج مع جلب آلت جديدة، كما سمحت عملية 2016األحسن بدءا من سنة 

طنا من مختلف  15إلى  10القدرة اإلنتاجية اليومية ما بين  تدعيمها بإضفاء القدرة اإلنتاجية ذات النوعية، حاصرا هذه

املركب  أمل توسيع قائمة الزبائن واملستهلكين، والسعي لتنويع العملية اإلنتاجية بغزو سوق الفيلم املنتوجات، على
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إلى  ةوبخاص الجنوب الكبير، الخاص بمواد التنظيف والحلويات، وهذا بعدما باتت هذه املؤسسة تورد هذه املواد إلى

   بساتين ولية بسكرة عن طريق عدة متعامين، ومن بينهم التعاونية الفالحية بهذه املنطقة.

بهذه الولية تكرار وقوع مشكل اإلنقطاع الفجائي للتيار الكهربائي، والذي « سواكس بالست»املدير العام لوحدة  وانتقد 

ر وفقه عمل على تراكم الفضالت البالستيكية، إذ لول 
ّ
خطة العمل التي حّتمت شراء آلة متخصصة في الرسكلة ملا تعذ

التصرف في هذه الخسائر، مشيرا بأّن هذه املؤسسة هي بصدد املساهمة في دعم خزينة بلدية ذراع السمار، مختتما 

ن اإلدارة الج حديثه بالقول بأّن اإلجراءات
ّ
لتخلص زائرية من االتي اتخذتها الحكومة في مجال منع الكثير من املواد ستمك

راتنا وتوظيف مها للخارج، كما أن مثل هذه اإلجراءات تسمح لنا بخلق املزيد من فرص العمل  وإلى حد كبير من التبعية

 وكفاءاتنا العلمية وترقية املنتوج الوطني، والذي ليس لدينا أي بديل عنه في هذا الظرف املالي.

نت بت 
ّ

الطاقم املسير  املالية، وقد عمل ، مّرت بعديد الهزات1981/ 01/  14اريخ هذا وللعلم بأن هذه املؤسسة التي دش

السيد سعيد دبوشة على رفع معنويات العمال، والقفز بها إلى خانة املؤسسات الّناجحة  بقيادة 2016الحالي منذ سنة 

   بإمتياز.

 

 بنوك /مالية وتأمينات

 

 تجارة   
 يفي إطار ديناميكية إنعاش االقتصاد الوطن

 )الشعب(وزارة الدفاع الوطني تعرض منتجاتها بالعاصمة املالية باماكو 

ها فخامة رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات املسلحة، وزير   في إطار ديناميكية إنعاش القتصاد الوطني التي أقرَّ

وزير الدفاع  ات السيد الفريق نائبالدفاع الوطني، والهادفة إلى بعث وتشجيع املنتوج الوطني وتصديره، وتطبيقا لتعليم

الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية ومستدامة، تشارك وحدات 

إلى جانب عدة شركات جزائرية أخرى من مختلف القطاعات،  2018يناير  29إلى  13إنتاجية للجيش الوطني الشعبي من 

 لبماكو بدولة مالي.  في املعرض الدولي

، تشارك فيه الجزائر كضيف شرف، عرف حضورا قويا لعدة مؤسسات 2018يناير  13املعرض الذي افتتح يوم السبت  

إقتصادية تابعة لوزارة الدفاع الوطني كصناعة النسيج، األلبسة، التخييم، التأثيث، ومختلف املنتجات األخرى ذات 

تي عرضت مختلف املنتجات املصنعة بوحداتها اإلنتاجية بجودة وتنافسية عاليتين، الطابع شبه العسكري واملدني، وال

 األمر الذي نال إعجاب الزوار لجناح وزارة الدفاع الوطني. 

تجدر اإلشارة، أن املؤسسات ذات الطابع القتصادي والتجاري للجيش الوطني الشعبي سبق وأن شاركت السنة  

 اكشط بموريتانيا.املاضية بمنتوجاتها في معرض نو 

 
 الرئيس املدير العام لـ"سيات" بالجزائر الخميس املقبل

 )املساء(بحث تطوير املناولة في مجال السيارات 

يحل الرئيس املدير العام لعالمة "سيات" اإلسبانية للسيارات لوكاس دو ميو بالجزائر بعد غد، حيث تكون له لقاءات 

الوزير األول أحمد أويحيى ووزير الصناعة يوسف يوسفي. وأكدت شركة سوفاك  رسمية مع السلطات الجزائرية ممثلة في
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لإلنتاج التي تركب سيارات "سيات" ببالدنا أن هذه الزيارة تندرج في إطار تطبيق الشطر الثاني من مشروعها املتمثل في 

 .املاض يتطوير املناولة بعد تجسيد الشطر األول املتمثل في تدشين مصنع التركيب في جويلية 

أكدت اآلنسة روزا منصوري املكلفة باإلعالم بشركة سوفاك لإلنتاج في تصريح لـ "املساء" أمس، أن زيارة الرقم األول 

في الشركة اإلسبانية األم "سيات" إلى الجزائر يوم الخميس تهدف إلى تطوير املناولة، كما التزمت به سوفاك منذ تدشينها 

  .ضيةملصنع غليزان في الصائفة املا

ويلتقي الرئيس املدير العام لـ "سيات" خالل هذه الزيارة التي تدوم يومين بعدة مسؤولين في الدولة للتفاوض حول 

إمكانية تطوير املناولة بالستثمار في مجال قطع الغيار بالجزائر، كما سبق أن أكده السيد مراد عولمي الرئيس املدير 

تدور حول كيفية املساهمة في ترقية سوق  "فاوضات مع مسؤول "سياتسوفاك" الذي أكد أن هذه امل»العام لـ

الصناعات امليكانيكية بالجزائر التي تنتظر من العالمة اإلسبانية رد الجميل بعد استفادتها من امتيازات في مجال تركيب 

ر قدمت اس دو ميو، الجزائالذي قال بصريح العبارة "سنقول للوك -يضيف املتحدث -سياراتها التي تلقى إقبال ببالدنا 

 ."لك وأنت كيف يمكن لك مساعدتها

وأضاف السيد عولمي أن سوفاك لإلنتاج، وخالل هذه الزيارة تعرض على مسؤول "سيات" إمكانية التزامها برفع إنتاجها 

اوضات إلى أن املفألف وحدة سنويا على أن يلتزم هذا األخير من جهته بالستثمار في مجال املناولة. مشيرا  100ليصل إلى 

يجب أن تكون من موقع قوة للخروج بنتائج إيجابية خاصة وأن املسؤول اإلسباني، وفي لقاء منذ أربعة أشهر جمعه 

بالسيد عولمي أبدى تعجبه من سوق السيارات بالجزائر التي عرفت في السنوات األخيرة حيوية كبيرة بتسويق أكثر من 

في الوقت الذي تبقى فيه عملية تصدير قطع الغيار منعدمة، مقارنة باملغرب  2013ألف سيارة من "سيات" منذ  20

مليون أورو من قطع الغيار إلى إسبانيا  800سيارة للعالمة لكنه تمكن من تصدير ما قيمته  2000الذي لم يسوق سوى 

 .والجزائر لم تصدر أي ش يء

ملدير املكلف باملناولة بعالمة "سيات" للحديث عن برنامج وتكون زيارة لوكاس دو ميو للجزائر الذي يكون مرفوقا بنائب ا

املناولة فرصة أيضا إلطالق عملية تسويق الجيل الجديد من سيارة "إبيزا" املركبة بمصنع سوفاك بغليزان، حسبما 

ي عأكدته وسائل إعالم إسبانية التي ذكرت أن املسؤول سيتباحث أيضا إمكانية تركيب سيارات مزودة بالغاز الطبي

 .السير غاز" خالل اللقاء الذي يجمعه باملسؤول األول عن سوناطراك»املعروف بـ

وتعلق سوفاك آمال على هذه الزيارة لتطوير اإلنتاج واملناولة بالجزائر خاصة أنها تتزامن مع صدور املرسوم التنفيذي 

يث ة تستغلها سوفاك في مفاوضاتها حاملتعلق بدفتر الشروط املنظم لنشاط تركيب السيارات، وهو ما يعد ورقة رابح

سبق أن أكدها مسؤولها األول أن صدور قوانين في شكل مرسوم تنفيذي تجسد الستقرار الذي يبحث عنه املستثمرون 

 األجانب الذين عادة ما يتخوفون من حالة الالستقرار القانونية التي تحكم مجالت الستثمار

 نطقةأكد على الدور الريادي لبالدنا في امل

 )املساء(السفير األمريكي: ندعم النموذج االقتصادي الجزائري 

ديروشر، أمس، أن الجزائر أثبتت ريادتها في املنطقة بفضل جهودها في -أكد سفير الوليات املتحدة األمريكية جون ب

الوساطة للم شمل  مكافحة اإلرهاب والتطرف وحل النزاعات اإلقليمية عبر دبلوماسية متوازنة ترتكز على الحوار و 

الفرقاء، كما أشاد بالتطور الذي يشهده التعاون الثنائي في ظل اعتماد الجزائر نموذج اقتصادي متنوع من شأنه 

 .استقطاب املستثمرين األمريكيين الذين يتطلعون لتوسيع نشاطاتهم في مجالت أخرى بعيدا عن قطاع املحروقات

سنة من العالقات بين البلدين،  55وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة مرور في محاضرة ألقاها باملعهد الدبلوماس ي ل

تحدث الدبلوماس ي األمريكي الذي تسلم مهامه بالجزائر منذ أشهر فقط، عن أولويات عمله و التي لخصها في نقطتين، 
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ع مجالت لثانية في توسياألولى تتمثل في تعزيز التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب و تكريس الستقرار في املنطقة و ا

 .الشراكة القتصادية

كما أشار املتحدث أمام طلبة املعهد الدبلوماس ي واملدرسة العليا للعلوم السياسية إلى أن نشاطه سيشمل أيضا تعزيز 

 .لبلديناالروابط اإلنسانية بين الشعبين عبر تشجيع الحوار بتعزيز دور املجتمع املدني والديمقراطية بما يعود بالنفع على 

وأعرب ديروشر، عن تفاؤله للمنحى الذي ستشهده العالقات الثنائية، مستشهدا في هذا الصدد بسلسلة اللقاءات التي 

جمعت الجانبين على أعلى مستوى خالل السنوات األخيرة والتي ارتكزت على التباحث حول قضايا اإلرهاب واألمن في 

 .دتا بالتناوب دورات للحوار الستراتيجي و العسكري شمال إفريقيا، مضيفا أن حكومتي البلدين عق

كما أكد السفير األمريكي أن حكومة بالده تدعم جهود الجزائر في تنويع اقتصادها، مشيرا إلى أن كتابة الخزينة األمريكية 

مضيفا أن  املؤسسات املحلية،أوفدت العام املاض ي، مستشارين تقنيين للجزائر لتقديم خبراتهم حول تسيير الديون في 

 .السفارة بالجزائر لم تبخل بدورها في تقديم الدعم لتعزيز تواجد املؤسسات التجارية األمريكية

وألن الجزائر تبقى من بين الدول األكثر إنتاجا للمحروقات فضال عن أنها املمون الرئيس ي ألوروبا والشرق األوسط، فقد 

ؤسسات بالده إلقامة عالقات شراكة قوية مع الشركات الجزائرية في هذا املجال، غير أكد السفير األمريكي أنه يشجع م

 .أنه ل بد ـ كما قال ـ من استغالل فرص الشراكة األخرى خارج املحروقات و التي تفتح حتما آفاقا واعدة

ارها ستثمرين األجانب بعد قر لجذب امل  في هذا اإلطار أشار الدبلوماس ي األمريكي إلى أن الجزائر تتوفر على فرص جذابة

بإقامة اقتصاد متنوع و ترقية القطاع الخاص، مضيفا أنها باشرت العام املاض ي، في اعتماد نموذج اقتصادي جديد 

 .برامج الدعم املالي والبحث عن صيغ جديدة في هذا املجال  لتطوير وتنويع صناعاتها املحلية، عالوة على إعادة تقييم

ادة السلطات الجزائرية لتعزيز املسار السياس ي في البالد أكد ديروشر، أن تبّني سلسلة اإلصالحات وفي سياق إبراز إر 

الدستورية و ضمان إجراءات حرية ممارسة الشعائر الدينية من شأنها أن تعزز النسيج الجتماعي و يكرس الستقرار 

 .الذي تسعى الجزائر لتحقيقه في ظل التحديات التي تعيشها املنطقة

وعلى املستوى اإلقليمي حيا الدبلوماس ي األمريكي الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل حل األزمات عبر الحوار كما هو 

الشأن لالزمة الليبية، مشيرا إلى أن دبلوماسيتها اتسمت بالحكمة والتزان من خالل تمسكها بالحل السياس ي، وأكد أن 

تجاه قائال في هذا الصدد: "من املهم أن نستمع لرأيها )الجزائر( في سبيل تحقيق الوليات املتحدة تدعم رؤيتها في هذا ال

 ." التوافق بين مختلف األطراف

في رده على سؤال لطالب صحراوي باملعهد الدبلوماس ي حول موقف الوليات املتحدة من قضية الصحراء الغربية، أكد 

ى واشنطن التي تدعم بقوة جهود منظمة األمم املتحدة، من ديروشر، أن هذا امللف يحظى بالكثير من الهتمام لد

 .خالل مبعوثها إليجاد حل نهائي يضمن استقرار املنطقة

وحول سؤال يتعلق بالتقارير التي تعدها كتابة الدولة األمريكية حول حقوق اإلنسان ومدى احترام األديان التي عادة 

للحقيقة بنظرها قال الدبلوماس ي األمريكي إن إعداد هذه التقارير ما تثير سخط العديد من الدول كونها غير مطابقة 

ومية غير الحك  يتم بموضوعية ووفق املعطيات التي يتم استقاؤها من تقارير ملنظمات املجتمع الدولي والجمعيات

 .الناشطة

ص في مع الجزائري و الغو من جهة أخرى أوضح السفير األمريكي أنه يصبو خالل مهمته بالجزائر لتعزيز روابطه مع املجت

ثقافته من خالل متابعة األحداث واكتشاف عمق البلد وثرائها التاريخي، مضيفا أن الجميع لحظ محادثاته املقتضبة 

 .مع املواطنين عبر شبكات التواصل الجتماعي بكلمات باللغة العربية و األمازيغية

ريخي العريق للعالقات الثنائية، مضيفا أن املعلومات التي وكان السفير قد عرج في بداية محاضرته على املسار التا

استقاها حول الجزائر من كتب التاريخ أبرزت عمق روابط الصداقة التي جمعت البلدين، و يكفي ـ كما قال ـ أن الجزائر 
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تقالل دعمت اسكانت من أولى الدول التي اعترفت باستقالل الوليات املتحدة األمريكية، في حين أن واشنطن كانت قد 

الجزائر واستقبلت العديد من املسؤولين بالبيت األبيض مباشرة بعد نيل حريتها، كما أكد ديروشر، أن الحكومة 

بطهران عبر وساطة قادتها  1981والشعب األمريكيين مازال ممتّنين لفضل الجزائر في تحرير الرهائن األمريكيين سنة 

 .باقتدار

 
 )الشروق أونالين(..2017جزائر في عام شركاء إقتصاديين لل 5أكبر 

 
 

 :الشروق" تدخل أكبر مركز لتحويل "طاقة" السيارات بالعاصمة"

 !هرو  جماعي" نحو سيرغاز بعد ارتفاع أسعار الوقود"

 زبونا يقصدون املركز يوميا بينهم موظفون وإطارات 50

  2017ألف سيارة تحولت لسير غاز خالل  60
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 جزائرية من مصانع التركيب قريبا "GPL" لـ"الشروق": سياراتمدير "سير غار" بنفطال 

أجبر غالء املعيشة وما صاحبها من زيادات أسعار مختلف املنتوجات والخدمات، وبالخصوص ارتفاع أسعار الوقود، 

رين للتحول نحو "سيرغاز" األرخص ثمنا، فصار التخوف  ما مأصحاب املركبات والذين وجدوا أنفسهم مضطرين ل مخّيِّ

قة على مراكز تحويل  ِّ
ّ
يعتبرونه "قنبلة موقوتة" داخل السيارة من املاض ي، وهو ما تؤكده األفواج البشرية املتدف

 .يوما مثل ما كانت سابقا 15السيارات، لدرجة لن تحلم بالظفر بموعد لتحويل سيارتك قبل شهر أفريل املقبل، بدل 

يوما ضمن اهتمامات سائقي املركبات، حتى وهو األرخص واألفضل رغم أن غاز البترول املسال "جي بي أل" لم يكن 

ين... لكن الزمن تغّير وصار سيرغاز مطلب السائقين... فعندما يتضّرر جيب  واألأمن حسب تأكيد التقنيّين واملختّصِّ

قون ص، يساباملواطن تزول املخاوف ول ينفع غير الحلول الجديدة. والظاهرة جعلت مؤسسة نفطال واملتعاملين الخوا

 .2027و 2025الزمن لتحقيق هدف تحويل مليون سيارة نحو سيرغاز في حدود الفترة الزمنية بين 

 ..أشهر 4ل تحجز قبل  

وللوقوف على اقبال املواطنين، زارت "الشروق اليومي" أحد أكبر مراكز التحويل لسير غاز التابع ملؤسسة نفطال بحسين 

ل املواطنين على املركز، حيث وجدنا صعوبة كبيرة في الحديث مع املنسق الوطني وحقيقة تفاجأنا لحجم إقبا  داي،

، لنهماكهم في تسجيل مواعيد املواطنين الباحثين عن تحويل سياراتهم، 22لسير غاز والعاملين هناك البالغ عددهم 

 .واإلجابة شفهيا أو هاتفيا على تساؤلت آخرين حول أمان سيرغاز

 50و 30وطني ملراكز تحويل سيرغاز لنفطال، محمد زبيري، أن مركز حسين داي يستقبل يوميا بين وأكد لنا املنسق ال

ولية، لحجز مواعيد، عن طريق تقديمهم للبطاقة الّرمادية فقط، وأقرب  48صاحب سيارة من نساء ورجال يأتون من 

بعد تنازل شخص عن موعده،  أفريل املقبل، ومن يحالفه الحظ قد يحظى بموعد قريب 16موعد لن يكون قبل 

 .وأكثرية املتقدمين حسب ما شاهدناه من سائقي سيارات األجرة

، فالسعر يختلف حسب 4*4دج لسيارات  78000دج الى غاية  58500دج و 59500وتتراوح أسعار التحويل باملركز بين 

ت از بسبب ضعف محركها، وغالبيتها ذانوعية السيارة، وما أكده لنا زبيري "أن بعض السيارات ل يمكنها التحول لسيرغ

الصنع الصيني، فحتى الوقود يضرها فما بالك بسيرغاز" حسب تعليقه، ومنها سيارة "الكيوكيو"، وكثيرون من مالكي 

 .هذه السيارات وجدناهم باملركز يستفسرون عن األمر

  الفنادق واملطار تمنع دخول مركبات سيرغاز 

املواطنون على عاملي املركز، حقيقة انفجار قارورة سيرغاز، تسرب الغاز، التأثير على  وعن نوعية األسئلة التي يطرحها

سيرغاز جد آمن، ول تأثير على املحرك، "قدرة املحرك بعد التحويل، فيطمئنهم التقنيون، حسب ما سمعناهم بالقول 

، نصف ساعة للمحافظة على مرونة املحركولكن لبد على املتحولين لسيرغاز من استعمال الوقود ولو مرة في األسبوع ول

 ."مع ضرورة إعادة مراقبة السيارة بعد عامين ونصف، ويتحصلون على ضمان ملدة سنة

وأكد زبيري أن بعض مستعملي سيرغاز ممن ل يقومون بالصيانة الدورية، قد يتعرضون للتوقيف على مستوى الحواجز 

ذات الجودة األولى في ايطاليا، عكس بقية املتعاملين...  "BRC" از نوعيةويستعمل مركز حسين داي قارورات سيرغ .األمنية

ويتساءل كثيرون عن سبب منع دخول سيارات الغاز إلى بعض الفنادق واملطارات، اذا كانت فعال آمنة؟ فأجابنا زبيري 

رات ألغراض تضر "منع دخول سيارات الغاز سببه أمني محض ول عالقة له بالغاز، فالتخوف هو استعمال القارو 

 ".باألمن

 يتحول نحو سيرغاز توفيرا للمال 

سنة  38اقتربنا من مواطن يدعى عبد الحق دراجي، متقاعد من مؤسسة عمومية، أكد لنا أنه يسوق سيارة الوقود منذ 

ي مرتبكاملة، ليقرر بعد غالء أسعار الوقود التحول نحو سيرغاز، وحسب قوله "أنا رب أسرة، ولدي مصاريف كثيرة، و 
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دج للتر، فقررت التحول إلى سيرغاز بعد استشارة تقنّيين من معارفي،  41ل يمكنني من استعمال الوقود الذي وصل إلى 

 ."كلم 150خاصة وأنني أقطع يوميا مسافة 

 :"مدير "سيرغار" بنفطال مصطفى نوري لـ"الشروق 

 من مصانع التركيب الجزائرية قريبا "GPL" سيارات

فطال وبتعليمات من وزارة الطاقة واملناجم، أهمية كبيرة لعملية تحويل املركبات نحو سيرغاز، فأطلقت أولْت مؤسسة ن

مشاريع مهمة في املجال، جميعها تهدف لالقتصاد في استعمال الوقود املستورد وتوفير العملة الصعبة، وتزامنت 

 .النظيف مشاريعها مع حمالت تحسيسّية للتوعية بفوائد هذا النوع من الوقود

وللتعرف أكثر على استراتيجية املؤسسة، استقَبلنا مدير تطوير سيرغاز بمؤسسة نفطال، مصطفى نوري بمكتبه، كاشفا 

رة، وبلغة األرقام عّدد لنا اإلنجازات املحققة في مجال سيرغاز منذ 
ّ
والى  2015لنا عن عديد املشاريع واألهداف املسط

 .2030غاية 

وطنية، حسب نوري، بهدف تعميم السير بسيرغاز على املستوى الوطني، وكما أنها تسابق  فنفطال وضعت استراتيجية

، فحاليا الطلب يفوق "الزمن رفقة املتعاملين الخواص، للوصول ملعادلة "العرض أكثر من الطلب في مجال التحويل

والخاص في قطاع السير غاز، العرض، وخالل األربع سنوات املقبلة "لن تكون هنالك منافسة بين القطاع العمومي 

 .حسب تعبير املتحدث "وإنما عالقة تكاملية

 2016باملائة عن  25عرفت زيادة في استهالك الغاز بنسبة  2017 

رة من قبل وزارة الطاقة، لغرض التقليل من التزود بالوقود والتحول 
ّ
وبلغة األرقام، وحسب استراتيجية نفطال املسط

تسعى السلطات لتحويل قرابة مليون سيارة  2027و 2025لسيارات، في الفترة الزمنية بين نحو غاز البروبان املميع ل

ألف  400فقط يؤكد محدثنا عن استهالك السائقين لـ 2017نحو السير غاز، مع استهالك مليون طن غاز، ففي سنة 

ائقين على هذا النوع من ، وهو ما جعله يصف اقبال الس2016باملائة عن سنة  25طن سيرغاز، بنسبة تقدم تساوي 

 ."الوقود بـ"الكبير جدا

مركز تحويل عبر التراب الوطني، يضم كل مركز من ورشتين  650ولتحقيق هدف تحويل مليون سيارة، يجب الوصول الى 

باملائة من املجهود الوطني  30ورشة تحويل على املستوى الوطني، وتساهم نفطال بـ  350الى خمس، حيث يوجد حاليا 

 .يل املركبات نحو سير غازلتحو 

ورشة تحويل على  350مركز تحويل، يضم كل مركز بين ورشتين الى خمس، ويوجد حاليا  650تسعى نفطال إلنشاء 

 .باملائة من املجهود الوطني لتحويل املركبات نحو سير غاز 30املستوى الوطني، وتساهم نفطال بـ 

 2016ألف سيارة تتحّول لسيرغاز في  48 

ألف منها  11ألف سيارة وطنيا، ساهمت نفطال في تحويل  48تم تحويل  2016هالك غاز البروبان املميع، في وعن است

 .ألف تحويل 17ألف سيارة، بمساهمة من نفطال مقدرة بأكثر من 60فتم تحويل  2017باملائة، أما في  22أي بنسبة 

 80  يترقب تحويل  2018ألف سيارة، أما في  60ت ٌحول 2017ألف سيارة، وفي  48تم تحويل  2016وبتفصيل أكثر، في 

فالهدف املسطر من وزارة الطاقة  2021، أما في 2019ألف سيارة تسير بسيرغاز في  120ألف سيارة، ليقفز الرقم الى 

 .2021و 2018ألف سيارة ما بين  500هو تحويل 

فطال تسعى لنجاز محطات وقود وبخصوص محطات الخدمة التي ستدخل خدمة السير غاز، يؤكد محدثنا بأن ن

محطات لتعبئة الوقود، تتواجد محطة لسيرغاز، وفي  5ومن بين كل  2015جديدة لتعبئة غاز البروبان املميع، "ففي 

للمعادلة محطتين  2019محطات لدينا واحدة لسيرغاز، والهدف أن نصل في  3تطور الرقم ليصبح من بين كل  2017

ئ غاز البروب 3من أصل  ان". حيث سيصبح بإمكان السائق، تعبئة الوقود بمحطات تفصل بينها مسافة ل تتعدى ستعبِّ
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دقيقة سْير، مع التزود بشاحنات نقل جديدة، وتشييد الخزانات ذات قدرات الستيعاب  20كلم، أي بعد  20و 15

 .الكبيرة عبر الوليات

 باملائة 80محطة خدمات جديدة انتهت بها األشغال بنسبة  100 

محطة  100هنالك  2018باملائة، ستكون في سنة  90محطة خدمات جديدة، انتهت بها األشغال بنسبة  100ما أن وك

باملائة ولكن، هل يتقبل الجزائريون التحول لسيرغاز بسهولة، في ظل  52سيتم انشاؤها انتهت بها األشغال بنسبة 

تقنيا في نفطال "بأن غاز البروبان املميع أمن جدا، بل التخوف من هذا النوع من الوقود؟ فيجيب نوري باعتباره أيضا 

أكثر أمانا من الوقود العادي، وخزانه ٌمؤمن أكثر من خزان الوقود العادي، كبيريتم فتح صمام يطرد منه الغاز حتى ل 

تالميذ بالسير قل اليحدث انفجار."، معطيا لنا مثال بالوليات املتحدة األمريكية، والتي تعمل فيها الحافالت املخصصة لن

 .غاز، وهو دليل على درجة األمان الكبيرة لهذا الوقود

 قارورة الـ "سيرغاز" آمنة ولن تنفجر حتى وسط حريق مهول  

وأوضح بالقول "يعتقد كثيرون أن قارورة الغاز مثل القنبلة املوقوتة في السيارة، وأنا أأكد لهم بأنها لن تنفجر مهما 

وقد أرانا محدثنا فيديو سجلته كاميرا مراقبة بمحطة خدمات بولية معسكر، حيث احترقت  حصل ولو في حريق مهول"،

فجأة سيارة مواطن تسير بسيرغاز اثر شرارة كهربائية، ورغم أن السيارة احترقت عن كاملها، لم تنفجر قارورة الغاز"، 

لشروط، أهمها الصيانة والفحوصات  وهو ما جعله يؤكد أن "جي بي أل" أمن جدا، ولكنه يحتاج كغيره من الوقود

الدورية لدى خبير معتمد من طرف وزارة املناجم، وكما أنه بعد تصليح السيارة لدى ميكانيكي عادي بسبب عطل ما، 

 .لبد من إعادة مراقبتها من طرف خبير في سيرغاز لفحص تركيب الغاز

دثنا بالقول "بإمكان السائق املتحول تعويض املبلغ مرتفعة" يؤكد مح"وبخصوص أسعار التحويل والتي يراها السائقون 

 ."شهرا فقط سْير، مقارنة باستعماله الوقود العادي 18املدفوع بعد 

ويساهم استعمال سيرغاز في حال تعميمه، في انعاش القتصاد الوطني، خاصة وأنه منتوج محلي، كما أن الجزائر 

 .مال السير غاز، ستنقص الواردات، ونربح العملة الصعبةماليير دولر من الوقود، وباستع 3تستورد حاليا 

 اتفاقيات بين نفطال و"أونساج" و"الكناك" لتكوين الشباب في التحويل نحو السيرغاز 

ولهذ الغرض، أبرمت نفطال اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات عمومية وخاصة لتحويل مركباتهم، واتفاقية مع نقابة سائقي 

د األجرة هي في ملساتها ا
ّ
ألخيرة، وكشف لنا عن اتفاقيات سٌتبرم قريبا مع مصانع تركيب السيارات بالجزائر، حيث أك

طب 
ٌ
"ستخرج سيارات جديدة من هذه املصانع تعمل بسيرغاز، ولهذا الغرض نقوم خالل هذه السنة بدراسات إلنشاء ق

 ."كبير للتحويل، يكون تحت تصرف ٌمصنعي السيارات

باملائة من املتعاملين الخواص في ميدان التحويل لسيرغاز، مكّونون في نفطال، كما أمضت  70ويؤكد مدير سيرغاز، أن 

شبان من  10املؤسسة اتفاقيات مع وكالة تشغيل الشباب "أونساج" لغرض التكوين املجاني للشباب، حيث استفاد 

من املرافقة التقنية لنفطال شابا على املستوى الوطني، يستفيدون  38سيتم تكوين  2018، وفي 2017التكوين في 

 ."بورشاتهم، واتفاقية أخرى مع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كنان

أشهر، نزل  3يستغرق حتى  2016وبخصوص مواعيد التحويل، فبعدما كان الحصول على موعد لتحويل السيارة في 

األخيرة في أسعار الوقود، زاد الطلب مقارنة  يوما، ولكن بعد الزيادات 15مركز تحويل إلى  15وبعد إنشاء  2017في 

 .يوما في األشهر املقبلة 15أشهر، والذي يسعى نفطال لتخفيضه الى  3بالعرض، لتحجز املواعيد الى غاية 

 
 مجمع رونو يحقق حصة سوق قياسية بالجزائر)واج(
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م الثنين في بيان لذات املجمع باملئة، حسبما جاء يو  62ر8حقق مجمع رونو حصة سوق قياسية في الجزائر قدرت ب 

 42ر4باملئة، بحصة سوق تبلغ  5ر6.وأوضح البيان أن "املجمع سجل في املغرب العربي ارتفاعا في مبيعاته بلغت نسبته 

باملئة أي  62ر8تمثل نسبة  لحصة سوق قياسية في الجزائر +باملئة(، بحيث يعود هذا األداء بشكل واسع  4ر1باملئة )

 نقطة مقارنة بالسنة املاضية". 11ارتفاع ب 

يارة، س 260.000ما ل يقل عن تقترح السوق الجزائرية و من خالل إنشاء خمسة مصانع تركيب منها مجمع رونو، 

 .2018سيارة سنة  80.000بحيث يعتزم مصنع رونو بواد تليالت )وهران( لوحده إنتاج 

و خارج أوروبا، فان جميع املناطق تواصل في التقدم من حيث الحجم و الحصة في السوق، حسب البيان الذي أشار 

 .باملئة من مجموع املبيعات 49ر2إلى أن الحجم خارج أوروبا اصبح يمثل اآلن نسبة 

في هذا الصدد، صرح تييري كوسكاس عضو اللجنة التنفيذية و املدير التجاري ملجمع رونو "لقد حطمنا رقم قياس ي 

و ل تزال أحجامنا و حصصنا في السوق تسجل  2017مليون سيارة في سنة  3ر7جديد على مستوى املجمع ببيع أكثر من 

حول تجديد األنواع و التوسع الجغرافي ل تزال تحقق ثمارها و  ارتفاعا على مستوى جميع مناطقنا كما أن استراتيجيتنا

 ".Drive The Future"  في تطوير و تدويل مبيعات عن طريق األنترنيت اعتمادا على مخططنا 2018سنواصل سنة 

 655000مليون سيارة( و داسيا ) 2ر67و تحقق كل من العالمتين األساسيتين لصانع السيارات الفرنس ي وهما رونو )

 سيارة( أرقاما قياسية في مبيعاتهما.

باملئة على مستوى سوق  8ر4و في منطقة إفريقيا و الشرق األوسط و الهند تسجل مبيعات املجمع أيضا زيادة بنسبة 

 باملئة. 6ر6نقطة إلى  0ر4باملئة، علما أن حصة السوق ترتفع من  2ر0بنمو بنسبة 

 130276بعد كل من اسبانيا و ايطاليا ( ب  6املبيعات بتركيا )السوق ال من جهة أخرى، سجل املجمع مستوى تاريخيا في

 باملئة. 2ر8باملئة في سوق تشهد تراجعا بنسبة  7سيارة مرقمة أي بزيادة نسبتها 

 4ر1ترقيم أي بزيادة نسبتها  462859و فيما يتعلق بالسيارات النفعية، سجل املجمع مستوى قياس ي في املبيعات ب 

 ، يضيف نفس املصدر.2016نة بسنة باملئة مقار 

 باملئة. 23ر8  و بخصوص السيارات الكهربائية، يحافظ مجمع رونو على الريادة بحصة سوق تقدر ب

 2017باملئة مقارنة بسنة  2ر5زيادة بنسبة  2018و حسب املجمع فإنه من املتوقع أن تشهد السوق العاملية في سنة 

 

 
 )واج(دوالرا للبرميل 67ر17نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 

قد   14قالت منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( على موقعها اللكتروني يوم الجمعة أن سعر سلة خاماتها ال 

دولر للبرميل مقارنة بالسعر املسجل يوم الخميس الفارط، حيث وصل إلى   67ر17يناير إلى  12يوم الجمعة   وصل

 للبرميل. 67ر38

و الخام البحري القطري  خام صحاري الجزائري ت أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة اإلنتاج، وتضم سلة خاما

لخفيف اوالبصرة   و اليراني الثقيل  وخام مربان اإلماراتي  وخام التصدير الكويتي  والخام العربي الخفيف السعودي

وربيع الخفيف   وجيراسول األنغولي  ميراي الفنزويلي  وخام  وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري   العراقي

 وأورينت الكوادوري .  الغابوني

عن التسوية   سنتات 3انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ب   أسعار النفط يوم الثنين استقرارا، حيث  و سجلت

 دولر للبرميل مقارنة بجلسة إغالق يوم الجمعة. 69ر84السابقة إلى 

 .  (2دولر للبرميل بزيادة قدرها سنتان ) 64ر32و من جهتها، بلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 

http://ar.aps.dz/economie/50773-2017-12-07-08-49-18
http://ar.aps.dz/economie/51186-2017-12-17-15-48-08
http://ar.aps.dz/economie/51994-2018-01-09-09-16-26
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، دولر للبرميل  69ر87وبلغ   املاض ي  يوم الجمعة 2014للتذكير كان برنت أيضا سجل أعلى مستوى منذ ديسمبر

 دولر للبرميل. 64ر50  بلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي  فيما

لتي ااستمرار تخفيضات اإلنتاج  إلى أن أوضاع السوق بشكل عام ما زالت قوية ألسباب أبرزها  و أشار بعض املحللين

 ان املصدرة للبترول )أوبك( وروسيا.تقودها منظمة البلد

وكان وزير الطاقة اإلماراتي سهيل املزروعي قد صرح الخميس املاض ي خالل مناسبة في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، أنه 

وأن منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( ملتزمة بمواصلة العمل باتفاق  2018يتوقع أن تتوازن سوق النفط في 

 حتى نهاية العام الحالي. خفض املعروض

وهو مواصلة  2017أن "أوبك ملتزمة بما قررته عندما اجتمعنا في نوفمبر   وقال الوزير و هو الرئيس الحالي ملنظمة أوبك

 يتطلب مزيدا من الوقت.على النفط  بين العرض والطلبهذا العمل لعام كامل"، مضيفا أن تحقيق التوازن الكامل 

 لكن تصريف فائض املعروض سيستلزم املزيد من الوقت. 2018وقال إنه يتوقع أن يتحقق توازن السوق في 

وأضاف ذات املسؤول أنه غير قلق من حدوث صدمة في املعروض بسبب تراجعات إنتاج الخام في فنزويال والضطرابات 

 السياسية في إيران.

ظمة أوبك مع شركائها من املنتجين املستقلين في نوفمبر املاض ي على تمديد اتفاق خفض اإلنتاج حتى نهاية واتفقت من

 بهدف دعم أسعار الخام. 2018

 

 

 تعاون وشراكة  
 )واج(مالي-التوقيع على بروتوكول اتفاق متعلق بإنشاء مجلس أعمال جزائري 

ه مالي، حسب ما أفاد ب-اتفاق يتعلق بإنشاء مجلس أعمال جزائري  وقعت الجزائر و مالي بباماكو )مالي( على بروتوكول 

 بيان لوزارة التجارة.

و وقع التفاق يوم األحد على هامش زيارة العمل التي يقوم بها، منذ السبت املاض ي إلى العاصمة املالية وزير التجارة 

ة في معرض باماكو الدولي الذي ينظم متعامال اقتصاديا للمشارك 89محمد بن مرادي على رأس وفد رسمي مكون من 

 يناير الجاري. 29إلى  13من 

الذي تم افتتاحه يوم السبت من طرف الرئيس املالي إبراهيم  املعرض  الجزائر لتكون "ضيف شرف" و قد تم اختيار 

 بوبكر كايتا.

املعرض و قبيل افتتاح اليوم املخصص للجزائري واصل السيد بن مرادي سلسلة الجتماعات املبرمجة و بعد تدشين 

على هامش التظاهرة حيث استقبل يوم األحد من طرف وزير املالية املالي الذي "أكد له على ضرورة تطوير العالقات 

 القتصادية بين البلدين".

ددة مرتبطة بالضمان املالي للتعامالت و خاصة الجانب املتعلق بضمان و خالل اللقاء، تم التطرق إلى مسائل متع

 التمويالت البنكية املالية املوجهة لالستثمارات الجزائرية املبرمجة في قطاع الطاقة.

شهد انعقاد منتدى رجال األعمال ضم   و خصصت ظهيرة األحد لفتتاح يوم الجزائر بحضور وزير التجارة املالي و الذي

 متعامال اقتصاديا من البلدين. 200من أكثر 

و أكد وزيرا البلدين في خطابيهما الفتتاحيين على ضرورة رفع املستوى الحالي للمبادلت الذي يبقى "دون اللتزامات 

 السياسية للدولتين و لتطلعات الشعبين".

http://ar.aps.dz/economie/51828-2017
http://ar.aps.dz/economie/52125-38-67
http://ar.aps.dz/economie/52195-2018-01-14-18-29-12
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 تي جرت خالل الزيارة سمحت بإرساءو كشف السيد بن مرادي في كلمته أمام املتعاملين القتصاديين أن املحادثات ال

 أسس تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات التي تزخر بقدرات هامة في البلدين.

مالي قبل أن يتم الشروع -و عقب مداخلة الوزيرين، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق حول إنشاء مجلس أعمال جزائري 

 ير الجاري.ينا 18إلى  14بي( تدوم من -تو-في لقاءات أعمال )بي

و كان السيد بن مرادي قد استقبل السبت املاض ي من طرف الرئيس املالي إبراهيم بوبكر كايتا، حيث أبلغه رسالة أخوية 

من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما تطرق معه إلى العالقات املمتازة الجزائرية املالية ,معربا له عن إرادة الجزائر القوية 

 ر فأكثر.لدعم هذه العالقة أكث

و استقبل السيد بن مرادي من طرف الوزير األول املالي سومويلو بوباي مايغا كما استقبل من طرف نظيره املالي الذي 

 تباحث معه سبل دعم التبادل التجاري وتعزيزه و كذا من طرف وزير الشؤون الخارجية املالي تيمان هوبرت كوليبالي. 

ا معرب  السياسية و التاريخية التي تجمع البلدين،  العالقات النوعية  قاءاتو أبرز السيد بن مرادي خالل هذه الل

كل تطور   العالقات التجارية و القتصادية و التي تبقى أساس  للسلطات املالية عن "إرادة الجزائر القوية لدعم و تقوية

 البلدين".  و رفاه لشعبي

 يقظة إعالمية 


