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 االفتتاحية
 ( )واج(ضيات للتصدير" )وزيرسنجعل من أسواق الجملة للخضر و الفواكه قواعد و أر "

بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا على جعل مختلف أسواق الجملة   أكد وزير التجارة سعيد جالب يوم األحد من سطيف

 الفواكه الجاري إنجازها على املستوى الوطني "قواعد و أرضيات للتصدير".  العصرية للخضر و

 14قطاعه الوزاري لجعل ال مستوى  علىهوي الجديد بأن "العمل جار و أوضح الوزير خالل تفقده لسوق الجملة الج

قواعد و أرضيات للتصدير و ذلك بعد تجهيزها بكافة اإلمكانيات   سوقا مماثال الجاري إنجازها على املستوى الوطني

 التصدير".  الضرورية في عملية

يوما فقط و إلى مختلف  15 منذ العملي بدأت و أعطى الوزير بهذه املناسبة تعليمات للقائمين على هذه السوق الت

غرار بنك الفالحة و التنمية الريفية و مؤسسات التأمين و البريد و   املسؤولين عن املؤسسات املالية املتواجدة به على

ظام باحترام الن  اإلعالم بضرورة تقيد املتعاملين االقتصاديين الذين استفادوا من محالت و مربعات  تكنولوجيات

الفوترة و املعاملة التجارية بواسطة الصك مع القيام   املعمول به و تجسيد املعامالت التجارية الرسمية على غرار

 التجار لهذا الغرض.  بعمليات تحسيسية لفائدة

يد مع منحهم امتياز التسد السوق  هذهكما أعطى تعليمات بضرورة تمكين الفالحين من مربعات لبيع منتجاتهم داخل 

 األسواق املوازية سيكون مصيرها الزوال".« بأنسيط على غرار باقي املتعاملين مؤكدا بالتق

ب"الدور الريادي الذي أداه و ما زال  عارضا 40الوزير أثناء الكلمة التي ألقاها بمعرض املواد املصدرة بمشاركة  ونوه 

في الحصول على منتجات جزائرية ذات جودة االقتصادي و مساهمته الفعالة  التنوع ويؤديه القطاع الخاص في التطور 

للتعويض التدريجي  الرامية املحكمةعالية من التنافسية" و التي جاءت "نتيجة لتطبيق السياسات  مستويات و

 للمنتجات املستوردة".

لى "ما بأن هذه الرؤية قائمة ع مؤكدا "ستكون سنة ترقية الصادرات خارج املحروقات 2019وأشار الوزير إلى أن "سنة 

التجارية التي قامت بها وزارة التجارة في العديد من الدول  التظاهرات مختلفتم استنتاجه من مختلف االنطباعات في 

 باملستوى العالي الذي وصلت إليه املنتجات الجزائرية". التعريف أجلمن 

ة إلى وصول املنتجات الجزائري تسهيلل املرافقةو فيما يتعلق بآفاق النشاطات التجارية أكد الوزير بأن "املساعدات و 

التبعية للمنتجات املستوردة ستؤدي مما ال شك فيه إلى ديناميكية  من التدريجيمختلف األسواق الخارجية للتخلص 

ي تمدنا التوجيهات السديدة الت  بفضل الرؤية املستقبلية الواعدة و«-قالذلك كما -القليلة القادمة" و  األعوام فيمعتبرة 

 لقيادة العليا للبالد".بها ا

الجملة الجديد و زيارة معرض   و قام السيد جالب خالل زيارته إلى والية سطيف عالوة على تفقده ألجنحة سوق 

و جولة إلى املركز التجاري و الترفيهي )بارك مول( و تدشين مقر   املنتجات املصدرة بزيارة ملبنة التل ببلدية مزلوق 

ات الوالية غرفة التجارة لذ  بحضور مراسم التوقيع على اتفاقيتين أوالهما بين والية سطيف و الجهوية للتجارة  املديرية

املعبودة" من طرف غرفة التجارة و الثانية بين املتعامل االقتصادي   من أجل استغالل و تسيير مقر "املعرض التجاري 

اير بداية من شهر ين  صدير منتج هذا املتعاملسيرام" و وكيله املعتمد في فرنسا من أجل الشروع في ت  الخاص "ساك

 املقبل.
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 اإلدارة تنفي إعادة استيراد األنابيب من إيطاليا

 )الشروق أونالين(مليون طن من الحديد في مركب الحجار بعنابة  1.4توقعات بإنتاج 

صحفية التي عقدها، األحد، أكد املدير العام ملركب سيدار الحجار بعنابة، معطى هللا شمس الدين، خالل الندوة ال

ألف طن من حديد  640ألف طن من الحديد الخام و 650باملؤسسة أن نسبة اإلنتاج بلغت إلى غاية نهاية أكتوبر 

الزهر، والتوقعات مع نهاية العام الجاري تدور في حدود مليون وأربعة مئة ألف طن من الحديد بنوعيه. فيما أنتجت 

 634مليار دج وبقيمة مضافة مقدرة بـ 33مليار دج برقم أعمال مقدر بـ 36.5بر ما قيمته املؤسسة إلى غاية نهاية سبتم

 . مليون دج

وتطرق املدير العام ملركب الحديد والصلب إلى جديد املركب من نظام التسيير وآفاق االستثمار واإلجراءات التي سطرتها 

خصوصا بعد الديون املتراكمة التي خلفها الشريك الهندي اإلدارة واملسؤولون والعمال للنهوض بهذا الصرح الصناعي، 

مليار دج، وهو األمر الذي دفع القائمين عليه إلى انتهاج سياسة للنهوض به من خالل برامج جادة  20والتي بلغت آنذاك 

د عمليات ، أين قدم املدير العام ملركب سيدار وبلغة األرقام جدي2023كان أهمها تدعيم العنصر البشري إلى غاية 

شاب أدمجوا في إطار عقود التشغيل،  277عامل منها  4688التوظيف أين بلغ عدد العمال فيه إلى غاية أكتوبر املاض ي، 

 .إطار ومؤهال باملركب 276بإشراف وتأطير 

وعرج ذات املسؤول خالل الندوة الصحفية على الصعوبات والصراعات التي شهدها هذا الصرح الصناعي الضخم 

عات التي تداولتها وسائل اإلعالم واملتعلقة بتصدير األنابيب إلى ايطاليا وإعادة استيرادها بفواتير سماها والشائ

باملضحكة، ثم تصديرها مرة أخرى نافيا كل تلك اإلشاعات، مؤكدا بأن املتعامل االيطالي يعتبر من أهم املتعاملين لهذه 

 .ماليين دوالر 8مالية مقدرة بـألف طن وبقيمة  15املؤسسة، حيث يشتري ما قميته 

 

 :"املدير العام لقصر املعارض الطيب زيتوني لـ"الشروق

عين 
ّ
 تحديد موعد صالون السيارات األسبوع املقبل.. وهذه خطة املصن

الطيب زيتوني، عن مراسلة أصحاب مصانع السيارات في الجزائر، ” صافاكس“كشف املدير العام لقصر املعارض 

قبل نهاية السنة الجارية، بعد أن كانت هذه التظاهرة في مصاف املعارض  19يارات في طبعته الـلتنظيم معرض الس

اإلعالن أن تاريخ تنظيم معرض السيارات سيكون “ملغاة، ولم يتم تحديد موعدها إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، مؤكدا 

 .”ملحلي شهر ديسمبر املقبلاألسبوع املقبل كأقص ى حد، أو سيتم تنظيمه على هامش معرض املنتوج ا

في ” صافاكس“، األحد، إنه سيتم تحديد مصير معرض السيارات الذي ترغب إدارة ”الشروق”وقال زيتوني، في تصريح لـ

عودته قبل نهاية السنة في ظل الطلب الكبير عليه من قبل املواطنين، والجماهيرية العالية التي تحظى بها هذه التظاهرة 

سنوات، بعد أن تعود الجزائريون على تنظيمها كل شهر مارس من كل سنة،  3جزائر، والتي تم تغييبها لـاالقتصادية في ال

 .2015حيث كانت الطبعة الثامنة عشرة، األخيرة املنظمة سنة 

وأوضح زيتوني أنه تمت مراسلة أصحاب مصانع السيارات والشاحنات والحافالت والدراجات، للرد عليهم واالجتماع 

ي القريب العاجل، قصد الخروج بقرار نهائي حول إمكانية تنظيم طبعة جديدة من معرض السيارات الدولي معهم ف

 .هذه السنة، وإال فسيتم الخروج بقرارات أخرى إلى غاية األسبوع املقبل كآخر أجل

مش رات على هاوشدد املتحدث على أنه في حال عدم التوصل ألي قرار على هذا املستوى، فسيتم تنظيم معرض السيا

معرض املنتوج املحلي في طبعته السابعة واألربعين املزمع عقدها بقصر املعارض شهر ديسمبر املقبل، أين سيتم 

عالمات يرتقب مشاركتها بين السيارات  9، والتي يقدر عددها حاليا بـ”صنع في الجزائر“تخصيص جناح خاص ملركبات 

 .ملاضيةوالشاحنات، وذلك على غرار ما حدث السنة ا
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سيتم تنظيمه على هامش معرض املنتوج املحلي خالل الشهر  2018هذا وسبق أن تم تداول أن صالون السيارات لسنة 

وكالء معتمدين محليين من أصحاب  9القادم، وينتظر أن يحتضن املعرض أكبر جناح للسيارات والشاحنات بحضور 

يفال ومرسيدس ومتعاملون آخرون في مجال الشاحنات املصانع يتقدمهم رونو وهيونداي وفولغسفاغن وكيا وا

 .”سوناكوم“والحافالت إضافة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية 

لإلشارة، سبق أن أعلمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مرسالة لها كافة املتعاملين االقتصاديين الجزائريين 

تنظمان الدورة السابعة والعشرين ملعرض اإلنتاج ” صافكس“رض والتصدير بأن وزارة التجارة والشركة الجزائرية للمعا

 .بقصر املعارض، بالجزائر العاصمة 2018ديسمبر  26إلى  20الجزائري من 

ووفقا لغرفة التجارة، فإن هذا الحدث االقتصادي الهام ينظم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 

االقتصاديين املهتمين باملشاركة في هذه التظاهرة الهامة االتصال باملديرية التجارية حيث طلبت من املتعاملين 

 .”صافكس”لـ

 )الخبر أونالين(استيراد الخدمات يكبد الجزائر فاتورة ضخمة

تبقى واردات الخدمات من بين العوامل التي تساهم في مضاعفة العجز في ميزان املدفوعات والحساب الجاري للدولة. 

وقت تركز الحكومة على ضبط وترشيد النفقات وتقليص فاتورة استيراد السلع والبضائع، من خالل فرض رخص وفي 

مليار دوالر  11.182 -حسب تقديرات بنك الجزائر  -االستيراد، ال تزال واردات الخدمات تمثل عبئا معتبرا، حيث بلغت 

 .2017سنة 

 10.776، مقابل 2017مليار دوالر سنة  11.182الخدمات قدرت بـوفقا إلحصائيات بنك الجزائر، فإن قيمة واردات 

. وكشفت تقديرات بنك الجزائر في آخر إحصائياتها عن بلوغ قيمة واردات الخدمات بمختلف 2016مليار دوالر عام 

ويات مليار دوالر، وهو ما يرشحها أيضا ألن تبقى في املست 5.450، نحو 2018أصنافها، خالل السداس ي األول لسنة 

مليار دوالر  11و 10نفسها تقريبا كمعدل السنوات املاضية، حيث بلغت واردات الخدمات مستويات تتراوح ما بين 

 عموما.

وعادة ما تتشكل واردات الخدمات من عدة أصناف، منها التأمينات والخدمات اللوجستيكية، ونشاط مكاتب الدراسات 

ومؤسسات وهيئات ووزارات بمجموعات من املكاتب التي تقوم عادة  والخبرة واملحاماة، وغالبا ما تستعين شركات

بدراسات الخبرة ودراسات السوق، وغيرها من الدراسات التي تسند إليها، زيادة على االستعانة بمكاتب املحاماة الدولية 

ي قضايا املتخصصة ففي مجال املنازعات، بما في ذلك املجموعات الكبرى، على غرار سوناطراك التي تستعين باملكاتب 

 املنازعات.

ورغم سعي الحكومة للجوء إلى مكاتب الخبرة والدراسات الوطنية وإعطاء مجال أوسع للتأمين وإعادة التأمين من خالل 

الشركة املركزية إلعادة التأمين، إال أن فاتورة واردات الخدمات أصبحت تشكل نزيفا حقيقيا مليزانية الدولة، حيث 

مليار دوالر أيضا، وهو ما يطرح إشكاال حقيقيا، ويضاعف من العجز  11ردات الخدمات هذه السنة يتوقع أن تصل وا

املسجل في ميزان املدفوعات. في وقت تبقى اإليرادات الجزائرية التي تعتمد على املحروقات متواضعة، رغم التحسن 

ر دوالر، في وقت تتوقع الحكومة أن تقدر قيمة مليا 35املسجل في أسعار النفط، حيث يرتقب أال تتجاوز عائدات البالد 

 .2019مليار دوالر خالل سنة  44الواردات للسلع مستوى 

أعلى مستوى لواردات الخدمات التي ظلت مستقرة نسبيا، ما يكشف عن عدم تغير السياسات  2011وشكلت سنة 

مليار دوالر، فيما تراوحت قيمة الواردات  12.550املعتمدة منذ الثماني سنوات املاضية، فقد قدرت قيمة الواردات بـ 

 مليار دوالر. 11و 10ما بين 
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)النهار أونالين(طائرة جديدة 32شارف: األسطول الجوي سيتدعم بـ    

قال محمد شارف مستشار املدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، أن هنالك برنامجا خاصا إلعادة تجديد أسطول 

 .الجوية الجزائرية

 .سنة باألسطول الجوي  25و 20مليون دوالر من أجل تجديد الطائرات التي فاقت الـ 2أنه تم تخصيص  مشيرا إلى

 .طائرة جديدة 32إلى  30مشيرا إلى أنه سيتم إقتناء مابين 

 

 
 )واج(طن سنويا  2.100مزرعة لتربية املائيات مرتقبة بجنوب شرق البالد بإنتاج يفوق  40ورقلة : 

طن سنويا بمنطقة الجنوب  2.100العذبة بقدرة إنتاج نظرية بأكثر من   ة لتربية أسماك املياهمزرع 40يرتقب تجسيد 

 للبالد, حسبما علم يوم األحد لدى مسؤولي مديرية الصيد البحري واملوارد الصيدية, نذير قريش ي.  الشرقي

مليون دج  400بغالف مالي يقدر بنحو   و تتوزع هذه املزارع التي سيتم إنجاز أغلبها في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب

 (, كما أوضح لوأج مدير القطاع. 11مشروع( وبسكرة ) 29بواليتي الوادي )  عبر مختلف مناطق النشاط لتربية املائيات

لتربية املائيات باملنطقة, كما ستمكن   و ينتظر أن تساهم هذه املزارع فور دخولها حيز النشاط في إعطاء دفعة جديدة

منصب شغل مباشر و غير مباشر, مثلما أضاف ذات  154ث أثرها اإلجتماعي من استحداث ماال يقل عن من حي

 املسؤول.

 هذا املجال فإن القطاع قد أعد  و ضمن الجهود املبذولة في إطار تسهيل الحصول على العقار املخصص لإلستثمار في

عبر الواليات الستة التي تغطيها إقليميا مديرية الصيد  املائيات  برنامجا يتضمن إنجاز مناطق نشاطات جديدة لتربية

 واملوارد الصيدية )ورقلة وبسكرة والوادي و إيليزي وغرداية واألغواط(.  البحري 

أسماك املياه العذبة منذ مطلع   يرقة من 5.200و بخصوص إدماج تربية املائيات في الفالحة فقد تم استزراع حوالي 

 الشرقي للوطن, كما أشير إليه.  مختلف واليات الجنوبالسنة الجارية وذلك عبر 

األحمر والسلور اإلفريقي )سمك   و جرى استزراع هذه اليرقات التي تشمل مختلف أنواع األسماك على غرار البلطي

 حوض سقي, حسب ذات املتحدث. 104القط( على مستوى 

أخرى في تدعيم املياه املوجهة   ساهمة من جهةو تهدف هذه العملية إلى تنويع مصادر دخل الفالحين من جهة وامل

والفوسفور والبوتاسيوم وغيرها( فضال عن التقليل من استخدام   ألغراض السقي باملواد العضوية الضرورية )اآلزوت

 مثلما جرى توضيحه.  املواد الكيميائية,

خالل  أسماك املياه العذبة من  هالكو تسعي املديرية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين إلى تشجيع إنتاج وتسويق واست

املعمول بها إلى جانب تكثيف مبادرات التذوق للتعريف بأسماك تربية   ترقية وتطوير سلسلة اإلنتاج وفقا للمعايير

صفات بفوائدها الغذائية وو   والصيد القاري املمارس غالبا على مستوى الوديان بوالية بسكرة وأيضا التعريف  املائيات

 تحضيرها.

في إطار  مزرعة تربية الجمبري التي تندرج  و تزخر منطقة الجنوب الشرقي للوطن التي تضم ثالثة مشاريع رائدة تتمثل في

تؤدي   لخواص إلنتاج أسماك البلطي والسلور بمقومات عديدة من شأنها أن  كورية جنوبية ومشروعين-شراكة جزائرية

 ذات املديرية.  ث الثروة ومناصب الشغل, كما أكدت عليهإجتماعيا فيما يتعلق باستحدا-إقتصاديا  دورا

 

 



 

 7 

زعالن: انجاز املنشآت القاعدية في مجال النقل البري مفتوح للمتعاملين الخواص عن طريق 

 )واج(  االمتياز

ي ف أكد وزير األشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعالن، اليوم الخميس بالجزائر، أن مجال انجاز املنشآت القاعدية

قطاع النقل وخصوصا املحطات البرية يبقى مفتوحا أمام املتعاملين الخواص و ذلك عن طريق االمتياز و بالتنسيق مع 

 الوالة.

وفي هذا الصدد، أعلن املسؤول األول للقطاع خالل جلسة علنية بمجلس االمة خصصت لطرح األسئلة الشفهية 

"يتم حاليا ضبط الصيغة النهائية ملشروع قرار وزاري مشترك   انه تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس املجلس،

ي مجال القاعدية ف  املنشآت  الذي سيعرض قريبا لإلثراء، من شانه تحديد املقاييس الخاصة بتصنيف وانجاز و تنظيم

 النقل بما في ذلك محطات النقل البري".

الذي يحدد الشروط املتعلقة   417  -04ويأتي هذا القرار،حسب السيد زعالن، تطبيقا ال حكام املرسوم التنفيذي رقم 

 بمنح االمتياز للخواص إلنجاز هذه املنشآت.

الوطني(، بخصوص انعدام محطة برية   وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس األمة، ناصر بن نبري ) جبهة التحرير

بوالية بومرداس ،قال السيد زعالن، انه " بالتنسيق مع الوالة، يجري حاليا منح املتعاملين الخواص،  للمسافرين

البري وذلك عن طريق   العقارية املتواجدة على مستوى الواليات او الدوائر، من اجل انجاز محطات للنقل  االوعية

 االمتياز."

را الى مشي  املتعاملين الخواص إلنجاز املحطات البرية للمسافرين"وتابع الوزير يقول " املجال ما يزال مفتوحا أمام 

 في كل من واليتي وهران وسطيف.  للمسافرين  للنقل البري   تسجيل نماذج مشاريع ملحطات

ن هذه املشاريع من جهة و كذا تثمي  االمتياز للمتعاملين الخواص من شانه تسهيل انجاز  فحسب السيد الوزير فان منح

 امالك الجماعات املحلية، من جهة أخرى. موارد و 

 "تسجيل عملية انجاز   للبالد ،سيتم  في حال تحسن الوضع املالي  وبخصوص والية بومرداس، اكد السيد زعالن انه

 ،عن طريق تمويل من الخزينة العمومية."  محطة للنقل البري للمسافرين في هذه الوالية

الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، كان قد   البرنامج التنموي الذي اقره رئيس وفي هذا اإلطار، أشار السيد زعالن الى

مليون دج لكنه راوح مكانه  900غرار الواليات األخرى بغالف مالي قدره   خص ذات الوالية بمحطة للنقل البري على

 عوائق بيروقراطية .  بسبب

، 2014مرة اخرى باألزمة املالية الذي عرفتها البالد منذ  اصطدم املشروع -يضيف الوزير -ولكن بعد رفع هذه العوائق، 

 االجندة و سيتم تسجيله فور تحسن الوضع املالي للبالد.  مما ادى الى تجميده لكن املشروع ضمن

منها حيز  77من مختلف األصناف، وضعت   محطة للنقل البري للمسافرين 85وأفاد الوزير أنه تم استالم لحد االن 

 املتبقية قصد الشروع في استالمها في املستقبل القريب.  فيما يجري حاليا تجهيز الثمانيةاالستغالل، 

استفادة والية   وفي سؤال آخر لعضو مجلس األمة، حميد بوزكري )التجمع الوطني الديموقراطي( بخصوص عدم

اموي في مدينة الشلف ضمن اربعة املبادرة بإدراج مشروع التر   الشلف من مشروع انجاز التراموي، أكد الوزير أنه تمت

مدن اخرى تضاف الى تلك التي انجزت فيها دراسة الجدوى، غير انه لم يتسن ذلك لعدم توفر الغالف املالي، نظرا 

   للوضع املالي الذي عرفته البالد مبديا حرص الوزارة على انجازه حال توفر الغالف املالي الالزم.

واليات عديدة على غرار الجزائر   عبر الترامواي اصبحت واقعا ملموسا عبر وقال السيد زعالن ان وسيلة النقل

كلم مما سمح  100وسطيف،وهذا بطول اجمالي، يقدر بـحوالي   ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس و ورقلة  العاصمة

 مليون مسافر منذ دخول هذه الخطوط حيز الخدمة.. 207بنقل 



 

 8 

الشطر االول من توسعة ترامواي قسنطينة باتجاه علي  2019يتم استالم، مطلع وواصل املسؤول االول للقطاع، انه س

خالل السداس ي االول من نفس   الشطر االول من مشروع التراموي مستغانم  يترقب استالم  كلم (. كما 10ر30منجلي )

 السنة.

"لكن دون الغائها"، و بتحسن االزمة املالية جعلت الحكومة تجمد العديد من املشاريع،   وأوضح السيد زعالن،ان

الظروف املالية سيتم رفع التجميد عنها، مضيفا " اننا نلمس حاليا تحسن في الوضع املالي، و العديد من الواليات تشهد 

 اآلن رفع التجميد على العديد من املشاريع".

 

 
 بدوي يدعو السلك إلى التماش ي مع التحديات

 )الشروق أونالين(ما للحماية املدنية تنصيب العقيد بوعالم بوغالف مديرا عا

دعا وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، األحد ، مسؤولي سلك الحماية املدنية 

 .للتماش ي مع التحديات التي تشهدها البالد والعالم

ة العامة للحماية املدنية خلفا ملصطفى وفي كلمة له خالل مراسم تنصيب العقيد بوعالم بوغالف على رأس املديري

ا يتعلق خاصة فيم” إنكم اليوم أدرى بالتحديات التي تواجه بالدنا وعالقاتها بصحة وسالمة املواطن“لهبيري قال بدوي 

 .بالوقاية من مخاطر الكوارث واملحافظة على البيئة وأمن املنشآت االستراتيجية والصناعية والحياة اليومية للمواطن

بها  وبالعناية التي يحظى” مستويات عالية من االحترافية والتحكم“د أن أشاد بدوي بما بلغته الحماية املدنية من وبع

ضخ نفس جديد في هذا السلك تماشيا مع التحديات التي تشهدها بالدنا “من طرف رئيس الجمهورية، أكد على أهمية 

 .”ى هذه الثقة وأن تجعل راحة املواطن وسالمته نصب أعينهاتكون في مستو “، داعيا القيادة الجديدة ألن ”والعالم

وذلك باعتراف الهيئات الدولية ذات الصلة وكذا ” مستويات عالية من االحترافية“وأكد بدوي أن الحماية املدنية بلغت 

يس التي أوالها الرئهذه االحترافية راجعة بالدرجة األولى للعناية “اسالك الحماية املدنية من بلدان متطورة، مبرزا أن 

كما يرجع فضل هذه املجهودات إلى االلتزام الصارم إلطارات “، مضيفا ”بوتفليقة لتطوير هذا السلك والرفع من جاهزيته

 .”وأعوان السلك، يضيف الوزير الذي أشاد بدور وتفاني العقيد لهبيري في عصرنة هذا السلك

قصارى جهده للمحافظة على املكتسبات املحققة ومواصلة من جهته، صرح العقيد بوغالف للصحافة، أنه سيبذل 

 .املسيرة التي قام بها العقيد لهبيري طيلة السنوات التي قضاها في الحماية املدنية

وعبر عن أمله أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، مذكرا بأن قطاع الحماية املدنية قطع 

 –ما قالك–ملاضية سمحت له بتحقيق انجازات على الصعيد الوطني والدولي، وهذا بحرص أشواطا كبيرة في السنوات ا

 .السلطات العليا للبالد التي تولي أهمية كبيرة لتطوير هذا القطاع الحساس

وبدوره صرح لهبيري بأنه قد تفانى في مهامه في سلك الحماية املدنية طيلة العشرين سنة املاضية، قبل االلتحاق بسلك 

 .”سأكون مناضل ومجاهد الجمهورية الجزائرية“لشرطة، قائال: ا

. وقد تم 1989، ذو مستوى جامعي، التحق بصفوف الحماية املدنية في 1967لإلشارة، فإن العقيد بوغالف من مواليد 

ش منذ ( وبعدها كمفت2009ثم مديرا بوالية املدية ) 2001تعيينه كمدير لهذا السلك على مستوى والية غرداية سنة 

2016. 
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 بنوك /مالية/تأمينات 

 
 تقرير سنوي لبنك الجزائر يكشف أرقاما صادمة

 )الشروق أونالين( !ألف مليار.. ديون خارجية خالل سنة رغم طبع النقود 40

رة 470الطراباندو" يسّير "
ّ
 ألف مليار.. وهذا هو مبلغ السيولة املتوف

 ب الدراسات األجنبيةمليار دوالر.. استهلكتها "خدمات" مكات 11

رغم خيار السلطات الجزائرية حظر االستدانة الخارجية وعدم اللجوء إليها مهما أملتها الظروف، إال أن الديون الخارجية 

ألف مليار سنتيم(  40000مليار دينار) 400ماليير دوالر، أي أزيد من  4نحو  2017عرفت ارتفاعا طفيفا وبلغت نهاية 

مليار دوالر فيما قدرت الديون متوسطة وطويلة  2.5كبر للديون قصيرة األجل والتي بلغت قرابة فيما ذهبت الحصة األ

 .مليار دوالر1.89األجل 

 4700وكشف التقرير السنوي لبنك الجزائر، رقما جديدا عن األموال املتداولة خارج القنوات الرسمية والتي تجاوزت 

 .يم تتداول في السوق بعيدا عن رقابة البنوكألف مليار سنت 470مليار دينار، أي أزيد من 

وكشف التقرير املزمع عرضه على نواب املجلس الشعبي الوطني، األسبوع القادم ارتفاعا في املديونية الخارجية، في وقت 

 مليار دوالر بينما بلغت قيمة القروض ثنائية 1077ذهبت تقديرات بنك الجزائر إلى أن القروض متعددة األطراف بلغت 

 .مليون دوالر 634األطراف 

ألف مليار سنتيم خارج نطاق البنوك  500مليار دينار أو قرابة  4716ويشير تقرير بنك الجزائر إلى تداول أكثر من 

باملائة من الناتج املحلي  24.9باملائة من الكتلة النقدية في الجزائر ونسبة  31واملصارف، وهو رقم هام جدا يمثل نحو 

 .الحكومة اتخذت سلسلة من اإلجراءات الستقطاب هذه األموال في الدائرة الرسمية الخام، خاصة أن

نسخة منه، فإن حجم النقود وشبه النقود املتوفرة تبلغ ” الشروق“واستنادا إلى تقديرات بنك الجزائر دائما الذي تحوز 

تها، في وقت تبقى الكتلة النقدية خارج مليار دينار في السنة التي سبق 13816.3مقابل  2017مليار دينار سنة  14974.6

دائرة التداول البنكي عالية، كانعكاس طبيعي لغياب أو نقص الثقة في البنوك إذا صح التعبير في مقابل سيادة السوق 

 .املوازية

 22.096وفي سياق متصل، يكشف تقرير بنك الجزائر عن بقاء عجز ميزان املدفوعات في مستوى عال جدا، حيث بلغ 

، فضال عن مستوى عجز معتبر للميزان التجاري وذلك عند 2016مليار دوالر سنة  26.219مقابل  2017ار دوالر سنة ملي

 .2016مليار دوالر في  20.129مليار دوالر مقابل  14.412حدود 

ورغم تراجعها  ،2016مليار دوالر في  49.43مليار دوالر مقابل  48.98نحو 2017أما بالنسبة للواردات فإنها بلغت نهاية 

إال أن هذا التراجع الطفيف يبقى ال يترجم اإلرادة السياسية في الشق املتعلق بخفض فاتورة االستيراد، خاصة أن 

الجهاز التنفيذي لجأ إلى اتخاذ العديد من اإلجراءات لوقف نزيف العملة الصعبة وخروج الدوفيز، الذي يتخذ بغض 
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 .ة لتهريب العملة الصعبة من خالل تضخيمهااملتعاملين من فواتير االستيراد وسيل

 11.182ومن بين املؤشرات الهامة أيضا التي تضمنها التقرير السنوي تلك املتعلقة بارتفاع واردات الخدمات التي قدرت بـ

، ومعلوم أن الحكومة كذلك كانت قد وقعت تعليمة رسمية 2016مليار دوالر في  10.776مقابل  2017مليار دوالر في 

ظر اللجوء الى مكاتب دراسات أجنبية إلعداد دراسات املشاريع على اعتبار أن هذا النوع من الخدمات اقتطع حصة تح

األسد من العملة الصعبة، كما أشار التقرير أن التطور السلبي وعجز ميزان املدفوعات يساهم في التأثير على احتياطي 

، حيث 2017و 2016مليار دوالر خالل سنة واحدة ما بين  16.80الصرف الذي تكشف أرقام بنك الجزائر عن فقدانه 

مليار دوالر  19.474أو ما يعادل تغطية بـ 2016مليار دوالر في  114.138مليار دوالر مقابل  97.332ما قيمته  2017بلغ في 

 .2016مليار دوالر في  22.747مقابل  2017في 

ث سنوات القادمة ستعرف تآكل احتياطات الجزائر من العملة ضف إلى كل هذا ذهبت تقديرات الحكومة إلى أن الثال 

مليار  34سنوات القادمة ستصل احتياطات الجزائر إلى أقل من  3الصعبة، إذ أشار مشروع قانون املالية أنه خالل 

ار دوالر ملي 47.8مليار دوالر خالل السنة القادمة، وستواصل تآكلها إلى  62دوالر، حيث ستتقلص احتياطات الصرف إلى 

مليار دوالر، وبذلك ستفقد الجزائر  33.8مليار دوالر أي إلى حدود  34إلى أقل من  2021على أن تصل سنة  2020سنة 

 .مليار دوالر من احتياطات صرفها خالل هذه املدة 47نحو 

 

 
 )واج(راوية: الجزائر تواصل مساهمتها من أجل منطقة متوسطية آمنة ومزدهرة 

عبد الرحمن راوية يوم األحد بالجزائر العاصمة ان الجزائر ستواصل مساهمتها لجعل منطقة البحر أكد وزير املالية 

 املتوسط خاصة الحوض الغربي منطقة للسالم واالستقرار واالزدهار املشترك.  األبيض

أن "إرادتنا  5+5الحوار و استثمار" لدول   وأوضح السيد راوية في كلمة افتتاحية بمناسبة الندوة الوزارية الثالثة "مالية

ق للمساهمة في تحقي  تقوية التعاون اإلقليمي وتعزيز الروابط بين شعوبنا  تكمن في ان نعمل سويا معكم من اجل

 الحوض الغربي منطقة للسلم  الرغبة التي تحدو كل واحد منا واملتمثلة في جعل البحر األبيض املتوسط خاصة  هذه

 ".واالستقرار واالزدهار املشترك

الفرنس ي برونو لومير إلى أن "شعوب البحر   وأشار الوزير الذي يترأس هذه الدورة مناصفة مع وزير االقتصاد واملالية

 التحديات املشتركة".  األبيض املتوسط تواجه العديد من

باب وتمكينه بل الشوالهجرة وكذا بمستق  ويتعلق األمر حسب السيد راوية بالتحديات املتعلقة باألمن والتغيرات املناخية

 االقتصادية الشاملة.  من سوق العمل باإلضافة الى التنمية

للتبادل حول املواضيع ذات االهتمام   يمثل إطارا مناسبا 5+5بالنسبة للمسؤول االول عن قطاع املالية فإن حوار 

 املشترك للمنطقة.

 والتفكير بكل حرية حول الحلول امللموسة  تبادلوأكد السيد راوية ان "هذا الحوار يسمح بفضل طابعه غير الرسمي بال

 تواجها املنطقة.  والعملية للتمكن من رفع التحديات التي

"التوافق واالستعداد على تنمية   وتمكنت الدول االعضاء بهذا الحوار بفضل هذه التحديات املتعددة واملشتركة من

م قصد مناقشة صعوبات العصر التي تواجهها املنطقة بشكل منتظ  وتعزيز الحوار والتشاور اللذين يجب اجراؤهما

 والتفاهم املتبادل".  وذلك في جو من الثقة

"فرصة لتقريب وجهات النظر وتنسيق   وبخصوص الندوة الوزارية الثالثة, أبرز الوزير أن هذه اللقاءات تمثل كذلك

 االنشغاالت املشتركة".  املواقف وبذل مزيد من الجهود من اجل تلبية
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للمالية و اخر لالستثمار مما   محورا مخصصا 5+5أضاف السيد راوية أنه "ال يمكن إال االفتخار بوجود ضمن حوار و 

 ملنطقتنا".  سمح بتعزيز التبادل حول التنمية االقتصادية

 عقدتا بباريس و فاليتا".  و استرسل السيد راوية يقول "ان هذا اللقاء يأتي امتدادا للدورتين اللتين

 تسخير كل ما في وسعها حتى تتواصل هذه الحركية".  د ان "الجزائر من خالل احتضانها لهذا االجتماع تؤكد ارادتها فيو أك

السابقين. علينا اغتنام الفرصة التي يمنحها   و قال اننا نامل في ان يتوج لقاء الجزائر بالنجاح على غرار االجتماعين

مواضيع ذات االهتمام املشترك و تبادل التجارب الضرورية قصد تصور حول   اجتماع الجزائر لتشجيع نقاش صريح

 اقتراح حلول قائمة على أفضل املمارسات".  معا و

 املتعلقة بتبادل املعلومات و االخبار في املجال  و بالنسبة لجدول اعمال اللقاء قال السيد راوية انه يخص سيما املسائل

هذا املجال و السياسات الجبائية الواجب تبنيها من اجل جلب االستثمار و الجوانب  التعاون في  الجمركي, و كذا امكانيات

 االنتقال الطاقوي".   املالية و االستثمارات املتعلقة بالتغيرات املناخية و

 بالدورة مناصفة, ان الحوض املتوسط "يج  و اعتبر من جهته وزير االقتصاد و املالية الفرنس ي برونو لومير الذي يرأس

 ".5+5الحوار   التبادل الثقافي بالنسبة لبلدان  ان يصبح فضاء للتنمية االقتصادية و

مستوى معيشة السكان لتجنب توافد املهاجرين,   على رفع 5+5و اعتبر ان الرهان االكبر يكمن في قدرة شركاء الحوار 

 سبانيا و ايطاليا و فرنسا.معتبرة" لبلدان جنوب اوروبا, مشيرا الى ا  "الذي يتسبب في مشاكل سياسية

با ردود فعل سياسية في اوروبا, تؤثر سل  و اضاف الوزير الفرنس ي ان حركات املهاجرين القادمين من شمال افريقيا تثير

 على كامل بلداننا".

ان في بلد  انشاء طبقات متوسطة  و قال انه من اجل تحديد الوسائل االقتصادية الرفيعة املستوى التي تمكن من

 الهجرة.  نوب الحوض املتوسط بشكل يسمح بالحد من حركاتج

سبة املخدرات "فهو حسبه رهان كبير بالن  و تطرق الوزير الفرنس ي للموضوع "الهام" املتعلق بمكافحة التهريب ال سيما

 للتهريب ال سيما فيما يخص العنف.  لنا", مشيرا الى العواقب اليومية

ة الوحيد الكفيل بإيجاد حل ناجع", لهذه الظاهر   بين بلدان ضفتي الحوض املتوسط هو و اعتبر السيد لومير ان "التعاون 

 و كذا لتمويل االرهاب.

 

 )واج(بنك الجزائر: رفع الرأسمال األدنى للبنوك و املؤسسات املالية 

 "وأج" لدىقرر مجلس النقد و القرض رفع الرأسمال األدنى املطلوب للبنوك و للمؤسسات املالية، حسبما علمته 

 مسؤولي بنك الجزائر.

مليار دج في حين ان الرأسمال  10مليار دج مقابل  20و عليه، فان الرأسمال األدنى املطلوب تمت مضاعفته لينتقل الى 

مليار دج علما أن القرار األخير الخاص برفع  3.5مليار دج مقابل  6.5األدنى املطلوب للمؤسسات املالية سيرتفع الى 

 . 2008ألدنى املطلوب يعود الى ديسمبر الرأسمال ا

و خالل لقاء انعقد بالجزائر يوم الخميس املاض ي مع الرؤساء املدراء العامين للبنوك و للمؤسسات املالية، أطلع محافظ 

نوفمبر  4بنك الجزائر محمد لوكال هؤالء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد و القرض خالل دورته املنعقدة يوم 

 ات املصدر.حسب ذ

 في هذا السياق، تم منح أجل سنتين للمؤسسات املعنية من أجل االمتثال لهذا املطلب التنظيمي.

كما صرح محافظ البنك املركزي أمام هؤالء املدراء أن اعادة ضبط الرأسمال األدنى "ال يحكم على صالبة املنظومة 

 .سبق و أن اثبتتها أمام الصدمات الخارجية و مردوديتها النسبية" البنكية الجزائرية في مجملها و قدراتها في املقاومة التي
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و في مجال تدعيم رأسمال البنوك و املؤسسات املالية الناشطة في الجزائر، قال السيد لوكال ان قرار مجلس النقد و 

رنة باملستوى القرض الرامي الى اعادة ضبط الرأسمال" يهدف الى إجراء تأهيل في مجال اعادة الضبط االسمي مقا

التنظيمي األدنى الذي يعود الى عشرية من قبل و اعطاء الساحة البنكية و املالية اشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها 

 املالية و استقرارها و يعطي البنوك و املؤسسات املالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل االقتصاد الوطني".

 

 

 

 

 تعاون وشراكة
جال األشغال العمومية و النقل محور محادثات بين زعالن و رئيس البنك اآلسيوي التعاون في م

 )واج(لالستثمار

استقبل وزير األشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعالن يوم األحد بالجزائر رئيس البنك اآلسيوي لالستثمار في 

تعاون بين الجزائر و هذه املؤسسة املالية حسبما التحتية السيد جين ليكون حيث تباحث معه سبل تعزيز ال  البنية

 افاد به بيان للوزارة .

البنى التحتية التي تم انجازها   وقد تطرق الطرفان خالل هذا اللقاء إلى محتوى و مضمون كل برامج القطاع في مجال

ل سواء النقل الجوي, الجمهورية في مختلف مجاالت قطاع النق  في الجزائري وكذا الخطوط العريضة لبرنامج رئيس

 املالية.  الطرقات والسكك الحديدية, وكذا آفاق التعاون بين الجزائر وهذه املؤسسة  البحري, البري,

تنفيذ مختلف مشاريع القطاعي   و قد أبرز السيد زعالن أهمية التعاون مع البنك اآلسيوي لالستثمار ومساهمته في

 املصدر.  يضيف ذاتواالستفادة من خبرته في مختلف امليادين, 

خاصة في مجال األشغال العمومية   من جانبه أشاد رئيس البنك اآلسيوي بمختلف اإلنجازات التي تقوم بها الجزائر

 .والنقل مبديا حرص البنك الذي يرأسه على التعاون مع الجزائر في مختلف مجاالت النقل و االشغال العمومية 
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