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 االفتتاحية
 :"العميد إسماعيل كريكرو يكشف لـ"الشروق

  ”أونساج“لشباب ” مرسيدس“ألف وظيفة للبطالين.. وفتح تسويق  25

 نحو تصدير "مرسيدس بنز" الجزائرية الصنع إلى إفريقيا والخليج

 لـ"الشروق": األسعار تنافسية وتسويق املنتوج مفتوح أمام الخواص AMS-MB املدير العام لشركة

فها بكل أصنا” مرسيدس بنز“من دول إفريقيا والخليج من أجل تصدير مركبات  أطلقت وزارة الدفاع، مفاوضات مع عدد

، ما 2019والشاحنات والحافالت سنة  صناعة جزائرية، فيما تعتزم قيادة الجيش رفع القدرة اإلنتاجية للسيارات ومن

تطوير ل وباملقابل، فإن الشركة الجزائرية إلنتاج الوزن الثقيل وللشركة الجزائرية عمل، ألف منصب 25سيوفر أزيد من 

” اجلونس“الشباب املستفيدين من مشاريع  العربات عالمة مرسيدس بنز فتحت أبواب تسويق املنتوج رسميا أمام

 .”لكناك”و

الوزن الثقيل نوع مرسيدس بنز بالرويبة  اجقال الجنرال إسماعيل كريكرو، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية إلنت

حتياجات ا سيتم تلبية جميع“، إنه ”الشروق”لتطوير العربات عالمة مرسيدس بتيارت، لـ واملدير العام للشركة الجزائرية

والتي سيتم إنتاجها  2019مرسيدس في غضون  السوق الوطنية من الشاحنات والسيارات وحافالت رباعية الدفع بعالمة

 .”امحلي

والشاحنات والحافالت الصناعية من نوع  وأكد املتحدث أن قيادة الجيش تعتزم رفع القدرة اإلنتاجية للسيارات

 شاحنة وحافلة 4000بتيارت و” سبرينتر“سيارة من نوع  5000حيث سيتم إنتاج  ، خالل العام املقبل،”بنز -مرسيدس“

” سبرينتر“آالف سيارة من نوع  4جانب  حافلة وشاحنة إلى 2500آالف مركبة، فيما تم إنتاج  9بمصنع رويبة بمجموع 

 .2018خالل عام 

الدفاع تعمل بالتنسيق مع الشريك  وفي التفاصيل يضيف الجنرال كريكرو، أن مديرية الصناعات العسكرية بوزارة

والنقل بين املدن حافلة للنقل الحضري  1500ألف شاحنة و 15إلنتاج  على إعداد قاعدة حديثة” ديملر“التكنولوجي 

 .مرسيدس بنز سنويا من نوع

يقول الضابط إلى تخفيض نسبة  ،”بنز“وتسعى قيادة الجيش من خالل مصانع السيارات الخفيفة والثقيلة، مرسيدس 

، 2020احتياجات السوق الوطنية للسيارات النفعية، ورفع اإلنتاج في أفق  باملائة من 80الواردات من خالل تغطية 

إلى الخارج، مؤكدا في هذا السياق  املجال أمام الخواص واملواطنين، قبل أن تتوسع دائرته ليتم تصديره أن فتح بعد

عدد من الدول اإلفريقية والخليج العربي لتصدير املنتوج املحلي املتمثل  أن وزارة الدفاع الوطني تجري مفاوضات مع

 .مركبات مرسيديس بنز بكل أصنافها في

 املناولة مع شركاء ومقاولين محليين وأجانب دايلمر لقطع التركيب، يقول العميد كريكرو ولتنمية وبالتعاون مع موردي

يقول ذات املسؤول، من خلق مناصب شغل غير مباشرة حسب معايير صناعة  لتصنيع هذه القطع، حيث سنتمكن،

املؤسسات الصغيرة  ةمناصب شغل غير مباشرة، وتنمي 5إذ أن منصب شغل مباشر يؤدي إلى خلق  السيارات،

لصناعة السيارات حسب معايير الجودة األوروبية باإلضافة  واملتوسطة وتحديث وسائل إنتاجها، إلى جانب إنشاء قطب

 .والكبس االستراتيجية مع املؤسسات الوطنية الكبرى في التصنيع والسباكة والحدادة إلى تطوير املناولة

، ”الشروق”جمال محيوت أمس لـ شركة ذات أسهم الكائنة بالرويبة، /AMS-MB من جهته، أكد املدير العام لشركة

إنتاجها وفقا للمعايير املعمول بها دوليا وأن الضمان املنتوج صالح  الشاحنات واملركبات ذات عالمة مرسيدس بنز يتم

 .”والتجزئة الجملة“كاملة، كما أن األسعار تنافسية جدا، كما تختلف أيضا حسب  سنة 15لـ

، ”مرسيدس بنز“من عالمة  شاحنة متعددة املهام 356أمس، بتسليم  /AMS-MB وفي سياق متصل، قامت الشركة
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للعتاد بوزارة الدفاع الوطني مخصصة لنقل الجنود، والتصليح  شاحنة لفائدة املديرية املركزية 215حيث شملت 

اقتصادية مدنية  مركبة لصالح مؤسسات 141املياه وشاحنات مخصصة كمراكز قيادة باإلضافة إلى  الخفيف وخزانات

 .عمومية وخاصة

االقتصادي، وبهذا التسليم الجديد، تسجل  وحسب ما أكده العقيد رداوي توهامي، في إطار تجسيد برنامج اإلنعاش

 جالدفاع الوطني مكسبا يسمح بتعزيز املجهودات املبذولة في مسعى تطوير اإلنتا مديرية الصناعات العسكرية لوزارة

 .الوطني

 

 
 )واج( 2018مركز للدعم التكنولوجي و االختراع خالل سنة  11استحداث 

استحداث مركز للدعم التكنولوجي واالختراع على مستوى الجامعات واملؤسسات، حسبما ذكره  2018خالل سنة تم 

 يوم األحد محمد سباغ، مسؤول مكلف باإلحصائيات املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

ا ن و مركز للدعم، وفي الجزائر قمنو أوضح السيد سباغ، ل/وأج، أن "املعهد شكل مكتبة رقمية و الكترونية و مركز تكوي

 ".2018مركزا خالل سنة  11باستحداث 

مركزا سيسمحون بتحسين  54و أضاف ذات املتحدث أن عدد املراكز التي تحصيها الجزائر إلى يومنا هذا ارتفع إلى 

االختراع و عدة  القدرات و الكفاءات الوطنية في مجال االستغالل عن طريق االنترنت لبنوك املعطيات حول براءات

 ماليين من املجالت العلمية و التقنية املتوفرة عبر مختلف شبكات املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

وقال السيد سباغ أن هذه املراكز تهدف إلى تشجيع سياسة تعزيز القدرة التنافسية للشركات في القطاع الصناعي 

خالل إنشاء  يا بشكل رئيس ي منخصوصا الشركات الصغيرة واملتوسطة، كما أنها تسمح بتحفيز االبتكار ونقل التكنولوج

 هذه الشبكات وبالتالي تمكين ظهور وتطوير سوق املعرفة الذي يعتبر دفعا لالبتكار بين عالم البحث والقطاع االقتصادي.

كما يرمي إنشاء مثل هذه املراكز أيضا إلى تسهيل استغالل قواعد تنفيذ مشروع املعهد في الجزائر والذي يتضمن 

 انونية وتجارية.معلومات تقنية وق

و أشار املتحدث إلى أن هذه املراكز تهدف "إلى دعم األنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا والتكوين خاصة مع وجود الكثير 

 من البحوث واالبتكارات التي لم تستغل بسبب غياب التنسيق بين الجامعة واملؤسسة ".

عالمة تجارية للمنتجات  5361بتسجيل  2018عام وحسب اإلحصائيات املقدمة ل/وأج، فقد قام املعهد خالل 

 عالمة تجارية أجنبية، وفقا السيد سيباغ. 1012عالمة تجارية وطنية و  4349الصناعية أي 

براءة  533تلقى املعهد الوطني للملكية الصناعية  2018أكتوبر  31إلى   وخالل الفترة نفس الفترة املمتدة من يناير 

 معاهدة تعاون بشأن البراءات. 392راءة اختراع تقليدية و ب 141اختراع بما في ذلك 

 جانفي 9رئيس"كونفيدستريا" اإليطالي وممثلون عن"امليديف" بالجزائر في 

 )الشروق أونالين( !دولة 18مصانع السيارات تفتح شهية رجال أعمال من 

 ، ونائب رئيس االتحاد”كونفيدستريا“املقبل رئيس اتحاد الصناعيين اإليطاليين  جانفي 10و 9يحل بالجزائر يومي 

يين كبير من رجال األعمال اإليطال فينشنزو بوتشيا، مرفوقا بوفد” بزنس ميد“ؤسسات املتوسطي لكنفيدراليات امل

 أشغال يوم األعمال املتوسطي، الذي سيتم عقده بالجزائر العاصمة بفندق دولة، للمشاركة في 18ورجال الباترونا من 

 .األوراس ي
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 االتحاد املتوسطي لكنفيدراليات املؤسسات، وبمبادرة من الكنفيدرالية العامة ويأتي عقد هذا اللقاء في إطار أشغال

إلى طاولة املفاوضات، ملناقشة مشاريع  للمؤسسات الجزائرية، أين سيجلس رجال األعمال الجزائريون والوفود الزائرة

 .واألشغال العمومية والصناعة امليكانيكية وتركيب السيارات والرقمنة والبناءالطاقات املتجددة 

سطي أن يوم األعمال املتو ” الشروق”لـ وتؤكد رئيسة الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة في تصريح

 ت، السيما منها املجاال ملناقشة مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات الذي ستحتضنه الجزائر سيكون فرصة هامة

اقات تبعية املحروقات، ويتعلق األمر بالط االستراتيجية التي تعول عليها الجزائر بقوة خالل املرحلة املقبلة للخروج من

امة ه تركيب السيارات وإنعاش الصناعة امليكانيكية في الجزائر، والتي قطعت أشواطا املتجددة بالدرجة األولى، ومشاريع

 .األخيرة خالل الفترة

 17للمؤسسات، سيجلس رجال األعمال الجزائريون ونظراؤهم من  وحسب مسؤولة منظمة الكنفيدرالية الجزائرية

بي تو “تنظيم لقاءات  املفاوضات ملباحثة إمكانية عقد لقاءات شراكة وفق الصيغ املتاحة، كما سيتم دولة إلى طاولة

 .طيلة اليوم” بي

وجيه األولى من نوعها، في الوقت الذي تم ت اإليطالية تعد” الكونفيديستريا“أن زيارة رئيس ب” س ي جي أو أ“واعتبرت رئيسة 

 الناشطة في الجزائر، وليس فقط للمنضوين تحت لواء كنفيدرالية املؤسسات الدعوة لكافة منظمات الباترونا

باترونا أخرى رائدة عامليا على  منظمات ، إضافة إلى”افسيو“الجزائرية، بما في ذلك منظمة منتدى رؤساء املؤسسات 

 .الفرنسية” امليديف“غرار منظمة 

وتونس ومصر واملغرب واألردن  وحسب نغزة، أكدت العديد من الدول حضورها على غرار إيطاليا والبرتغال ولبنان

نيا واليونان اأن تكون موجودة في اللقاء فهي فرنسا وفلسطين وموريت وتركيا وأملانيا وصربيا، أما الدول التي يفترض

 .ومالطا وصربيا وسوريا وقبرص وإسبانيا

الشركات الجزائرية ونظرائها من دول  فرصة هامة لالجتماع والتواصل بين” أيام األعمال التجارية املتوسطية“وتمثل 

 حيث ،بهدف تشجيع املزيد من الحوار بين املتعاملين باملنطقة املتوسطية أخرى، وخاصة الشركات الصغيرة واملتوسطة

ف املستثمرين، والشركات الناشئة من مختل ستشارك في األشغال الوكاالت واملؤسسات والهيئات االقتصادية إلى جانب

 .دول االتحاد األوروبي

باملائة خالل السنوات األخيرة،  500 ويأتي ذلك في وقت شهدت حركة الحاويات بين إيطاليا وهذه الدول، نموا بنسبة

 ، كما زاد عدد الشركات اإليطالية بشكل مطرد في السنوات2017مليار أورو عام  49.3تجاري بينها وبلغ حجم التبادل ال

 .األخيرة

 

 

 )واج( زرواطي تعلن عن ورقة طريق لتسيير دور البيئة

دارا خالل  36تشرف وزارة البيئة و الطاقات املتجددة على إعداد خارطة طريق لتسيير دور البيئة التي سيبلغ عددها 

 قطاع السيدة فاطمة الزهراء زرواطي.، حسب ما أفادت به يوم السبت وزيرة ال2019

طريق في طور اإلعداد إلدارة دور البيئة   عن ورقة  و كشفت الوزيرة خالل افتتاح امللتقي الوطني إلطارات دور البيئة

 يتماش ى و خصوصيات كل منطقة.  يحدد من خاللها برنامج عمل  التي

يم برنامج عمو أوضحت في هذا الشأن انه يجب "الخروج من التسيير التقليدي للمؤسسات البيئية ألنه من غير املجدي ت

تعاني من التصحر،و أخرى تعاني من تلوث الساحل، وثالثة من االفتقار   واحد على كل املناطق باعتبار ان هناك واليات

 البيئي...".  إلى التنوع
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 يدور البيئة من البنى التحتية التي تعزز بها القطاع ال سيما من الجانب البيداغوجي ملا لها من دور ف  و اعتبرت الوزيرة

االف عون بلدي على مستوى الوطن في ما يتعلق  4حيث ساهمت في تكوين   التكوين و التحسيس على املستوى املحلي

 الضريبة على النفايات املنزلية.  بتحسين جمع

مؤسسة  1.500حيث جهزت   التربية  الى مؤسسات  كما قام مسؤولو دور البيئة، تضيف الوزيرة، بزيارات ميدانية

 بهدف تحسيس التالميذ حول موضوع الحفاظ على البيئة واملحيط.  هيزات بيداغوجية لخلق نوادي بيئيةتربوية بتج

     مجال تهيئة املساحات الخضراء.  سجين على مستوى مؤسسات إعادة التربية في 2.600هذا الى جانب تكوين 

امة املحلية لتحقيق التنمية املستد  لتنميةبأهمية هذه املؤسسات في توعية كل من لديهم دور في ا  كما نوهت الوزيرة

املبنية عل االقتصاد الدائري والتركيز على االستعمال العقالني للطاقة مع تطوير الطاقات املتجددة واستغالل النفايات 

  كمادة أولية يمكن تصنيعها مجددا.

لم   على ارض الواقع، مشيرة الى انهاو شددت على االستثمار في هذه املؤسسات ذات الطابع البيئي بتفعيل مساهمتها 

 تستغل كفاية رغم مجهوداتها املحققة.

و لتدارك االمر قالت الوزيرة انه "يجب ان نرسم رؤية جديدة لدور البيئة وفق جاهزيتنا لنجعل منها اقطابا ألفكار 

 بعين االعتبار الجانبتتضمن روئ واسعة حول سياسات البيئة و كل ما تتضمنه من التنمية املستدامة التي تأخذ 

ع السياسية و املجتم  االيكولوجي و ذلك بإدراج كل املعنيين بالبيئة من شركات اقتصادية، و جامعات وكذا الطبقة

 املدني".

الشركاء حتى تصبح حقيقة املشتلة التي من   ابوابها لكل  و خلصت الوزيرة الى القول بان دور البيئة يجب ان تفتح

 يتميز بروح احترام البيئة و يكون الشريك االقتصادي الصديق للبيئة.الذي   خاللها يمكن ان نجسد مفهوم املواطن

وعن سؤال حول حاويات النفايات البالستكية املستوردة من طرف رجال أعمال، أجابت السيدة زرواطي ان الفصل 

ي ت وعليه فهفي هذا املوضوع يعد من صالحيات الجمارك و"القطاع املعني" و ان استيراد هذه املادة يعد من املحضورا

 كبيرة".  "مخالفة

باملئة  30و تابعت تقول بانه من األجدر استغالل و تثمين نفايات البالستيك املنتجة محليا مذكرة ان البالستيك يشكل 

 املفرزة سنويا. وواصلت تقول بان قطاعها يعتبر البالستيك مادة اولية مهمة.  مليون طن من النفايات 13من 

الطاقات املتجددة في املناطق النائية، أشارت السيدة زرواطي إن هناك برنامجا لتدعيم  و عن سؤال حول تطوير 

الفالحين املوجودين في األماكن النائية باألجهزة الخاصة بالطاقات املتجددة لجلب املاء و سيشكل هذا امللف 

ان "الطاقات املتجددة لتطوير تحت عنو  2020الصالون الدولي للبيئة و الطاقات املتجددة الذي سينظم في   موضوع

 الزراعة في الجنوب".

 

 )واج( مصنع لتركيب السيارات من عالمة "باييك" يدخل حيز الخدمة

وزير الصناعة واملناجم، يوسف يوسفي، بعد ظهر يوم السبت ببلدية وادي الشعبة بوالية باتنة على تدشين أشرف 

 مصنع جديد لتركيب السيارات من عالمة "باييك" مع شريك صيني.

لية اوأبدى السيد يوسفي الذي كان برفقة سلطات الوالية في إطار زيارة قام بها إلى الوالية إعجابه بالتكنولوجيا الع

 وخاصة أجهزة مراقبة جودة وأمن السيارات.  املستخدمة في تركيب السيارات بهذا املصنع

لنا بتصدير هذا املنتوج ونمكن   وقال وزير الصناعة واملناجم في هذا الصدد : "تهمنا جودة السيارات وهو ما يسمح

ضيفا "طلبنا من صاحب املصنع العمل مستوى عال من الجودة"، م  املستهلك الجزائري من الحصول على سيارة ذات

 املناولة ليكون ثمن السيارة معقوال" .  بسرعة فيما يخص
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وأوضح يوسف يوسفي بأن الهدف األساس ي من هذه العملية "ليس التركيب، وإنما صناعة السيارات التي تتحقق 

تدريجيا و ذلك ما يدفعنا إلى خلق صناعات أخرى جديدة ال توجد حاليا بالجزائر كصناعة زجاج السيارات وأنواع 

 فيها."  لبالستيك املستخدمةا

 رئيس الجمهورية السيد عبد -كما قال-وأضاف بأن ذلك يندرج في إطار تنويع االقتصاد الوطني الذي يؤكد عليه مرارا 

مشيرا إلى أن منطقة الهضاب العليا وشرق البالد بدأ يتكون بها قطب   العزيز بوتفليقة وكذا التوجه نحو التصدير،

 بامتياز. صناعي في امليكانيك

وأشار السيد يوسفي الذي كان يشدد في كل مرة على احترام مقاييس الجودة إلى أن املشاريع املختلفة التي تشهدها 

حويل االقتصاد نسير تدريجيا نحو ت التي تشمل عديد الواليات تدل على "أننا  البالد ومنها تلك املتعلقة بالفوسفات بتبسة

 الجزائري من املحروقات إلى الصناعة والفالحة وكذا السياحة".

وحضر عملية تدشين هذا املصنع زبون وكيل عالمة "باييك" بتونس، حيث أكد صاحب املصنع لوزير الصناعة واملناجم 

فيما توجد كذلك عقود أبرمت مع دول أخرى، بأن شحنة أولى من هذه السيارات السياحية "سيتم تصديرها إلى تونس" 

 باملائة من املنتج نحو السوق الخارجية". 50املسطر هو "تصدير نسبة   مؤكدا على أن الهدف

 5وحسب الشروحات التي قدمت باملناسبة لوزير الصناعة واملناجم، فإن مصنع "باييك الجزائر" بباتنة سيصنع 

ألف وحدة  20بـ 2019يقدر معدل إنتاج هذا املصنع إجماليا نهاية موديالت من بينها سيارة نفعية كمرحلة أولى، فيما 

 ألف وحدة سنويا مستقبال. 60على أن تصل قدرته اإلنتاجية إلى 

باملائة من  50تسمح لها "بتصدير   واستنادا للشروحات املقدمة باملناسبة، فإن شركة "باييك الجزائر" تمتلك رخصة

منصب  1000فيما تقدر مناصب الشغل التي سيستحدثها املصنع بـ  ق األوسط"،منتجها إلى دول شمال إفريقيا والشر 

 منصب آخر غير مباشر. 220مباشر و
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 بنوك /مالية/تأمينات 
 )واج( 2018مليار دوالر نهاية نوفمبر  82ر12تراجع احتياطات الصرف إلى 

مليار دوالر  97ر33مقابل  2018مليار دوالر نهاية نوفمبر  82ر12إلى   تراجعت احتياطات صرف الجزائر )باستثناء الذهب(

محافظ بنك الجزائر محمد   شهرا حسبما أوضحه يوم األحد 11مليار دوالر في غضون  15ر21أي ما يعادل   2017نهاية 

 جلس الشعبي الوطني.لوكال بامل

وخالل جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس املجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض تقرير بنك الجزائر حول 

مليار دوالر نهاية سبتمبر  86ر08التطورات املالية و النقدية للوطني ذكر السيد لوكال بأن احتياطات الصرف قدرت ب

 .2018 دوالر نهاية يونيو   مليار 88ر61و  2018

 

 )واج( 2018ارتفاع القروض املوجهة لالقتصاد خالل األشهر التسعة األولى من 

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال, يوم األحد باملجلس الشعبي الوطني عن أن القروض املوجهة لالقتصاد ارتفعت 

 للقطاع الخاص و األسر.  باملئة 7ر7باملئة بالنسبة للقطاع العمومي و ب 11ر6ب 2018التسعة األولى من   خالل األشهر

 املوجهة للقطاع العامي التي شكلت  للتطورات املالية و النقدية للبالد أن القروض  و أوضح السيد لوكال خالل عرضه

مليار دج  4812ى من السنة بلغت لالقتصاد خالل األشهر التسعة األول  باملئة من اجمالي القروض املوجهة 49ر45

 باملئة(. 7ر7)+  مليار دج 4918باملئة( فيما ارتفعت القروض املوجه للقطاع الخاص و األسر الى   11ر6)+

 .2018نهاية سبتمبر  49ر45الى   2017باملئة نهاية  48ر55وانتقلت نسبة القروض املوجهة الى القطاع العمومي من 

 باملئة. 12بارتفاع   2018  مليار دج نهاية سبتمبر 740القروض املوجهة لألسر و أغلبها قروض رهنية وبلغت 

لالقتصاد و هو ما يدل, حسب   باملئة على القروض املوجهة 72ر3و تهمين القروض طويلة و متوسطة االجل بنسبة 

 .االستثمار"  "استمرار توجيه املوارد نحواملحافظ, على 

مليار دج نهاية سبتمبر  5403الى   2017مليار دج نهاية  4692باملئة من  15ر2لدولة فقد ارتفع صافيها بأما قروض ا

 حسب السيد لوكال.  السيما اثر تطبيق التمويل غير التقليدي 2018

ي 2018و اكتوبر  2017بين ديسمبر   باملئة ما 13ر55و عن ودائع االسر بالعملة الصعبة لدى املصارف فقد ارتفعت ب

 حسب املحافظ.

 مليار دج== 16.256ترتفع الى  2الكتلة النقدية م  == 

الى  2017مليار دج نهاية  14975  باملئة منتقلة من 8ر6فقد ارتفعت ب 2بخصوص الكتلة النقدية املعروفة ب مو  

 .2018مليار دج نهاية سبتمبر  16256

باملئة مقارنة مع نهاية  8ر8)+  مليار دج 4895من الودائع تحت الطلب ب -حسب السيد لوكال -تتكون هذه الكتلةو 

مليار دج  858( و ودائع الضمان ب 2017باملئة مقارنة مع نهاية   9ر4مليار دج ) + 5152( و من الودائع ألجل ب 2017

 باملئة(. 16ر3-)

باملئة في سبتمبر  30ر8انخفضت ب  2النقود الورقية في الكتلة النقدية م و كشف محافظ البنك املركزي أن حصة

يبقى معتبرا اذ يتراوح حسبه   حجم النقود الورقية في هذه الكتلة  . لكن2017باملئة في سبتمبر  32ر9مقابل  2018

 مليار دج.  5000حول 

دج مكتنزة خارج القنوات   مليار 2000وأضاف أن هناك حصة معتبرة من ادخار االعوان االقتصاديين في حدود 

 املصارف صراحة نحو جلب هذه املوارد".  اعيا الى "ضرورة توجيه استراتيجياتد  املصرفية
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لزبائن فيما عوائق املبادرة التي يلقاها ا  وذكر في هذا السياق باملذكرتين اللتين اصدرهما بنك الجزائر و املتعلقتين برفع

املالية   رف و املواطنين و تعزيز الشموليةالتحويل قصد " استعادة الثقة بين املصا  يخص فتح الحسابات او االيداع او

 مكافحة تبييض االموال".  و ذلك دون اعفاء املصارف من اتخاذ اجراءات الحيطة و الحذر و العمل على

البنكيةي حسب املحافظي الذي أكد على   دورا هاما في مجال تعزيز الشمولية  و ينتظر أن تلعب الصيرفة التشاركية

مباديء التدرج في التطبيق و االستشارة في االعالن و اشراك جميع الجهات   الصيرفة في تجسيدهاضرورة أن تحترم هذه 

 اجتماعيا و اقتصاديا.  الفاعلة

باملئة في افريل  4ر33الى  2017نهاية   باملئة 5ر59و في تطرقه ملعدل التضخمي ذكر السيد لوكال بتباطؤ هذا املعدل من 

 .2018في اكتوبر  4ر53يتراجع من جديد الى   في اوت ثم 4ر82ليرتفع قليال الى  2018

" تعزيز التحكم في التضخم    "معتدال في ظل ادارة حذرة" حسب املحافظ الذي دعا مرة أخرى الى  و يبقي التضخم

 السلع و الخدمات ".  بمزيد الجهود لتقليص االختالالت على مستوى اسواق

 مليار دج== 1840ر3== الجباية النفطية ترتفع الى  

الجباية النفطية ارتفعت الى   و في حديثه عن تحسن مداخيل الدولة بفعل تحسن أسعار النفط, ذكر املحافظ أن 

 .2017مليار دج خالل نفس الفترة من  1415ر1مقابل  2018  مليار دج خالل األشهر التسعة االولى من 1840ر3

مليار دج نهاية سبتمبر مما  1000  الى 2017مليار دج في  919ارتفعت االرباح املدفوعة من طرف بنك الجزائر من كما 

 مليار دج نهاية سبتمبر املاض ي. 4889ر6  ادى الى رفع اجمالي ايرادات امليزانية الى

الى   اال أن عجز امليزانية تقلص 2018  باملئة في النفقات العمومية خالل الثمانية اشهر االولى من 4ر5و رغم ارتفاع ب 

 .2017مليار دج في اوت  745ر7  مقابل 20118في اوت   مليار دج 470ر1

 السيد لوكال.  مليار دج حسب 180ب  و خالل هذه الفترة انخفضت نفقات االستثمار الفعلية

 .2017سنة   هاو كان السيد لوكال قد استهل عرضه بالتذكير بأهم التطورات املالية التي شهدت

يدي حيز بفضل دخول التمويل غير التقل  السنة املاضية بتحسن معتبر في السيولة النقدية في نهاية السنة  و قد تميزت

مردودية املصارف لكن مع استمرار مواطن الضعف و الهشاشة   التنفيذ مع تحسن قروض االقتصاد وصالبة و

 روقات و االنفاق العمومي حسب عرض املحافظ.القوية لقطاع املح  لالقتصاد السيما تبعيته

 

 )واج(يدي: عرض األرقام و التفاصيلالتمويل غير التقل

أمام املجلس الشعبي الوطني أن قائم التمويل غير التقليدي الذي   كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال يوم األحد

 شرع فيه أواخر .

مليار  4.005باملئة من الناتج الداخلي الخام باحتساب مبلغ  28بعد تعديل قانون النقد و القرض يمثل حوالي  2017

 مليار دج سجل خالل نوفمبر املاض ي. 1187ر2طلب تمويل جديد ب  و 2018ج كقائم لهذا التمويل نهاية سبتمبر د

و  2017وخالل جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس املجلس خصصت لعرض التطورات املالية و النقدية لسنة 

 2017ير التقليدي الى الناتج الداخلي الخام لسنة أوضح السيد لوكال أن نسبة التمويل غ 2018للتسعة أشهر األولى من 

باملئة حاليا باحتساب الطلب الجديد على هذه التمويل و  28الى حوالي  2018باملئة نهاية سبتمبر  19ر7انتقلت من 

   الذي "لم يستعمل لحد االن". 

مليار دج لتغطية عجز الخزينة   1470مليار دج( على أساس  4.005ويتوزع القائم املسجل نهاية سبتمبر املاض ي )

 دج لتمويل الدين العمومي حسب املحافظ. مليار  2264العمومية و 
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وفي عرضه لتفاصيل األموال املطبوعة في إطار هذه الصيغة التمويلية االستثنائية أوضح السيد لوكال أنه تم خالل 

ر دج من بنك الجزائر كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية مليا 900مليار دج منها  1400إصدار  2018جانفي 

 للضمان االجتماعي.  مليار دج كتخصيص للصندوق الوطني للتقاعد لسد ديونه تجاه الصندوق الوطني 500و 

التي  شراء سندات الخزينة العمومية  مليار دج العادة 100مليار دج في إطار نفس الصيغة منها  420بعدها تم إصدار 

للصندوق الوطني لالستثمار   مليار دج 320في حوزة القرض الشعبي الجزائري مقابل تطهير ديون شركة سونالغاز و 

بدوره هذا املبلغ للقرض الشعبي الجزائري قصد تمويل مؤخرات تسديد برنامج السكن "عدل" لستني   الذي سيقرض

 حسب توضيحات املحافظ. 2018و  2017

 نهاية سبتمبر.  مليار دج 1475أن رصيد حساب الخزينة لدى بنك الجزائر دائن ب  وكشف السيد لوكال

مليار دج( الذي تم طلبه في نوفمبر املاض ي "سيوجه بصفة كلية للصندوق الوطني  1187ر2أما بالنسبة للمبلغ الجديد )

 مليار دج". 452مليار دج و لشركة سوناطراك ب 735ر2لالستثمار بمبلغ 

مليار دج تمثل تعويضات  9ر4لية اعادة شراء ديون الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر بواقع وأضاف بأن عم

 ستساهم في تمويل جزء من البرنامج االستثماري لشركة سوناطراك. 2014الى  2012لفارق اسعار الوقود املتراكمة من 

مليار دج  2185و املقدر ب 2017األخير من  أما بخصوص مبلغ التمويل غير التقليدي الذي تم إصداره خالل الثالثي

مليار  354و  2017مليار دج لتمويل العجز االجمالي للخزينة العمومية لسنة 570فذكر املحافظ بأنه وزع على أساس 

 مليار دج العادة شراء جزء من سندات الخزينة . 452دج موجهة للصندوق الوطني لالستثمار و 

مليار دج  264ديون سونالغاز و مليار دج العادة شراء سندات الخزينة املتعلقة ب 545التي هي في حوزة سوناطراك و 

 لتسديد الجزء االول من القرض السندي الوطني.

وأوضح محافظ البنك املركزي أن الخزينة العمومية قامت بتعبئة أموال التمويل غير التقليدي لدى بنك الجزائر مقابل 

 باملئة . 0ر5موحد قدره سنة و معدل فائدة  30سنوات و  5اصدار سندات حكومية ذات اجال استحقاق تتراوح بين 

ومباشرة عقب عرض املحافظ شرع النواب في تقديم مناقشاتهم و انشغاالتهم بخصوص التطورات املالية و النقدية 

 للبالد.
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 تعاون وشراكة
 )واج( الجزائر واألردن تبديان رغبتهما في تعزيز تعاونهما في املجالين االقتصادي والتجاري 

أبدت الجزائر واالردن يوم االحد رغبتهما في الدفع بالعالقات الثنائية الى اإلمام وتعزيزها خاصة في املجالين االقتصادي 

ة ذا لتعليمات قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقوالتجاري بما يخدم املصلحة املشتركة للشعبين وذلك تنفي

 وامللك عبد هللا الثاني.

وأكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في تصريح للصحافة عقب املحادثات التي جمعته بنظيره االردني ايمن 

يم مجاالت االقتصاد والتجارة والتعلالصفديي "وجود تطابق في اآلراء وطموحات ورغبة في تعزيز العالقات الثنائية في 

وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وملك االردن عبد هللا الثاني، "مبرزا بانه" ال بد 

ر ان ئللجان الفرعية املنبثقة عن الدورة الثامنة للجنة املشتركة الجزائرية االردنية املنعقدة في يناير العام املاض ي بالجزا

 تجتمع حتى نعطي للتعاون الثنائي حقه في اطار ما هو ممكن وفي سياق ما نريد ان نبنيه مع دولة شقيقة كاألردن".

كما افاد الوزير بانه تطرق ايضا خالل لقائه مع نظيره االردني إلى عدد من القضايا التي "تهمنا كعرب"سواء تعلق االمر 

نية االرد  بمنطقتنا في املغرب العربي او في الشرق االوسط وفي جوارنا في منطقة الساحل مشددا على ان "للجزائر واململكة

 نفس املواقف ازاء القضية الفلسطينية ".

و دعا في هذا السياق الى "اهمية العمل معية على املستوى الثنائي وعلى مستوى الجامعة العربية حتى نكون حقيقة في 

 الفلسطينيين".  املقدمة للدفاع عن الحقوق الشرعية إلخواننا

حدى محاور املحادثات التي جمعت الوزيرين حيث أوضح وشكل موضوع اصالح جامعة الدول العربية من جهة اخرى ا

السيد مساهل بانه:" يوجد تحديات واذا اردنا حقيقة ان نعمل كعالم عربي لرفع هذه التحديات فال بد ان نقوم 

 بإصالحات عميقة على مستوى الجامعة العربية".

ها واعيد التي سيعيشها العالم العربي منواسترسل قائال بان محادثاته مع الصفدي استعرضت بعض االستحقاقات وامل

كما ابرز --القمة العربية االوروبية بالقاهرة والقمة العربية ببيروت بداية السنة الجديدة والتي تحتم علينا 

"تنسيق املواقف والتكلم بصوت واحد كعرب كما يفعله االوروبيون التي تربطنا بهم عالقات جوار  --مساهل  السيد

 وشراكة".

جهته اكد الوزير االردني ان بالده "تتطلع لتعزيز التعاون مع الجزائر في مجاالت االقتصاد واالستثمار والتبادل  ومن 

التجاري والثقافي والتعليم وفي كل امللفات االخرى التي تهمنا من منطلق اننا نملك على مستوى القياديتين االرادة املشتركة 

 سير بها الى االمام بطرق عملية ملموسة ".من اجل تفعيل العالقات الثنائية وال
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تنظيم اجتماعات فنية تبحث في كيفية   واضاف ان "هنالك الكثير مما يجمعنا وقد اتفقنا خالل املرحلة القادمة على

"مشيرا الى ان للجزائر "دورها ومكانتها ونريد لعالقاتنا معها البلدين،   تحديد خارطة طريق للنهوض بالعالقات بين

 .تتطور"  ان

ها للتباحث في القضايا املشتركة سيما من  وبالنسبة للمسؤول االردني فان اللقاء مع الطرف الجزائر "كان فرصة ايضا

استطاعت الجزائر من خالل جهود محاربته ان تصبح من اكثر الدول استقرارا   االرهاب الذي يشكل خطرا علينا والذي

مجال التصدي لهذه الظاهرة عسكريا   مة " مشيرا الى ان بالده " لها دور فيفي العالم ما مكنها من اكتساب تجربة مه

 وامنيا وفكريا".

اما عن القضية الفلسطينية التي تعتبر "القضية املركزية بالنسبة لألردن والجزائر" فقد ابرز الصفدي في تصريحه ان 

استمرار العمل من اجل كسر االنسداد السياس ي والتقدم نحو افق سياس ي يؤدي الى   املباحثات الثنائية تناولت "كيفية

ي املشروعة الكاملة وف  االسس الوحيدة التي تضمن حله اال وهي حصول الفلسطينيين على حقوقهمحل الصراع على 

 وعاصمتها القدس الشريف". 1967وعلى خطوط الرابع من يونيو   مقدمتها حقهم في الحرية وفي اقامة دولتهم على ترابهم

و"الحاجة الى تكثيف العمل   ع في سورياالوض --حسب هذا االخير--كما استعرضت املحادثات بين مساهل والصفدي 

املشترك من اجل ايجاد حل ينهي هذه املأساة والكارثة ويعيد للشقيقة سوريا امنها واستقرارها ودورها سواء في امن 

 في منظومة العمل العربي املشترك".  واستقرار املنطقة او

في  تندرج  مساء امس االحد في زيارة  قد حل بالجزائروزير الخارجية و شؤون املغتربين األردني ايمن الصفدي   وكان  

 إطار "تعزيز عالقات التعاون واألخوة بين البلدين الشقيقين".

 

 )واج( أويحيى يستقبل وزير الشؤون الخارجية األردني

استقبل الوزير األول, أحمد أويحيى ,يوم االحد بالجزائر العاصمة, وزير الخارجية و شؤون املغتربين للمملكة 

 ملصالح الوزير األول. األردنية, أيمن الصفدي الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر, حسبما جاء في بيان  لهاشميةا

 و جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية, السيد عبد القادر مساهل.

 )واج(   "البرتغال-تنصيب املجموعة البرملانية للصداقة "الجزائر

ثنائي، البرتغال" بهدف تعزيز التعاون ال -مة تنصيب املجموعة البرملانية للصداقة "الجزائرتم اليوم األحد بالجزائر العاص

 ال سيما في املجال البرملاني، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

بي عوأوضح ذات املصدر أن عملية التنصيب أشرف عليها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية باملجلس الش

البرتغالي بالجزائر، كارلوس أولفيرا، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون   الوطني، عبد الحميد س ي عفيف، بحضور السفير

 الخارجية.

وفي كلمة له بهذه املناسبة، استعرض السيد س ي عفيف "عمق العالقات السياسية بن البلدين التي شهدت تطورات 

، وتعززت بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، 2003ت السياسية في مارس هامة منذ التوقيع على وثيقة املشاورا

 2005وهو التوجه االستراتيجي الذي عبرت عنه زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى البرتغال سنة 

 والتي أكدت االلتزام من أجل تعزيز وتثمين العالقات بين البلدين".

س ي عفيف على "العالقات التي تجمع البلدين الصديقين على مختلف املستويات"، مشيرا إلى "احتضان كما أثنى السيد 

الشعب البرتغالي نخبة من الشباب الجزائري الذي صنع مجد الكرة البرتغالية على غرار رابح ماجر، براهيمي وسليماني 

 وغيرهم".
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البرملاني "العالقات الدبلوماسية املمتازة التي تجمع الجزائر والبرتغال"، مشيرا إلى أن وخالل اللقاء، أبرز ذات املسؤول 

البلدين ال ترقى مع ذلك إلى طموحات الشعبين، خاصة مع تسجيل نوع من التقهقر في حجم   "املبادالت االقتصادية بين

 ".2016مقارنة ب 2017املبادالت بين البلدين في سنة 

عفيف، "توجد قطاعات حيوية هامة وحساسة محل تشاور واتفاق بين البلدين على غرار قطاعات ورغم ذلك يقول س ي 

   الطاقة، البناء واألشغال العمومية".

وعلى الصعيد البرملاني، شدد السيد س ي عفيف على ضرورة "إعطاء زخم ملجموعة الصداقة البرملانية بين البلدين بغية 

بما يسمح بمواكبة اإلنجازات والتطورات التي ميزت العالقات السياسية   ملستوياتتعزيز التعاون الثنائي في جميع ا

 واالقتصادية بين البلدين".

كما أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية باملجلس الشعبي الوطني عن أمله في أن تسهم هذه 

 ة".البرملاني بين البلدين ودعم مكتسبات العالقة االستراتيجياملجموعة التي يرأسها النائب محمد أمير، في "تعزيز التعاون 

بدوره، أشاد سفير دولة البرتغال بالجزائر ب"متانة العالقات بين البلدين اللذين تربطهما عالقات قوية ويحافظان على 

ه في "مساهمة هذ التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين"، معربا عن طموحه  حوار دائم وذلك بالنظر إلى الروابط

 املجموعة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".

 

 

 
موريتانيا: استعراض مجاالت التعاون في مجال التكوين والوقاية من املخاطر -الجزائر

 )واج(  الكبرى 

استعرض املدير العام للحماية املدنية، العقيد بوعالم بوغالف، اليوم األحد، مع نظيره املوريتاني، ختر ولد محمد 

 ن بين البلدين في مجال الوقاية من مختلف املخاطر والتكوين وتسيير الكوارث الكبرى.مبارك، مجاالت التعاو 

وباملناسبة، أوضح املدير العام للحماية املدنية في كلمة له أن "التعاون بين املؤسستين يهدف الى تطوير وترقية القطاعين 

وتكوين وتأهيل األفراد ملواكبة التطور العلمي مجال الوقاية وتسيير الكوارث   عن طريق تبادل الخبرات والتجارب في

 البلدين".  والتكنولوجي وكذا مواجهة األخطار والتصدي لها لضمان السالمة واألمن ملواطني

"مخططات كفيلة بالتصدي لألخطار والكوارث الطبيعية وتوفير الوسائل املادية الالزمة   كما أكد على ضرورة وضع

 التكفل الناجع بضحايا هذه الكوارث".  فراد بما يضمنوالعمل على تكوين وتأهيل األ 

، 2016ديسمبر  20املوريتاني في إطار االتفاقية املبرمة بين البلدين في مجال الحماية املدنية في -ويندرج التعاون الجزائري 

 الخبرات والتكوين وكذا املساعدات املشتركة.  والتي تقوم أساسا على تبادل

إطارا للحماية املدنية املوريتانية من تكوين باملدرسة الوطنية للحماية املدنية  46وبموجب هذه االتفاقية، استفاد 

 بتسيير الكوارث.  الجزائرية في مختلف املجاالت املرتبطة

بدعوة من املدير العام ديسمبر الجاري وذلك  27الى  23لإلشارة، يقوم املدير العام للحماية املدنية بزيارة الى الجزائر من 

 للحماية املدنية، العقيد بوغالف.
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 )واج( نقل جوي: سبل تعزيز التعاون بين الجزائر و قطر في مجال الطيران املدني

مومية و النقل، عبد الغني زعالن، يوم األحد بالجزائر رئيس الهيئة العامة للطيران املدني بدولة استقبل وزير األشغال الع

قطر، عبد هللا بن ناصر تركي السبيعي، حيث شكلت سبل تعزيز التعاون بين الجزائر و قطر في مجال الطيران املدني 

  العمومية و النقل.محور محادثات بين الطرفين، حسب ما افاد به بيان لوزارة االشغال 

و أوضح البيان ان املحادثات بين الطرفين قد تمحورت حول سبل تعزيز التعاون و تبادل الخبرات بين الجزائر و قطر في 

 مجال الطيران املدني و املطارات و الوسائل املساعدة على تطويرها.

بهذه املناسبة، ثمن الطرفان نوعية العالقات التي تربط البلدين خاصة في مجال النقل الجوي و العمل على مواصلة و 

  الجهود لتحقيق التطلعات املستقبلية التي تخدم املصالح املشتركة.

 

 

 
 

 تجارة 
 )واج( حديد البناء موجهة للتصدير  ميناء وهران: تحميل أول شحنة من

وأوضح ذات املصدر بأن "أول شحنة من الحديد املوجه للبناء هي حاليا قيد التحميل على مستوى ميناء وهران والتي 

 ستصدر إلى مدينة هيوستن بالواليات املتحدة االمريكية".

لصلب "توسيالي" ببطيوة )وهران( على أالف طن من هذه املادة املنتجة من قبل مركب الحديد وا 10وسيتم نقل حوالي 

 متر وتحمل علم جزر مارشال، حسبما أشار إليه نفس املصدر.  180متن سفينة "سونتيريوس" التي يصل طولها إلى 

-وقد دخلت هذه السفينة ميناء وهران يوم الجمعة املاض ي بعدما استأجرتها مؤسسة النقل البحري للبضائع )كنان

 الجزائرية للمالحة.  شركة الوطنيةشمال( التي تعد فرع تابع ملجمع ال

ولإلشارة فإن هذه الشحنة قد أنتجت من قبل الشركة التركية الخاضعة للقانون الجزائري واملتمثلة في مركب الحديد 

 .2013  والصلب "توسيالي" الذي دخل حيز الخدمة في يونيو

 .2017مليار دج في سنة  140دج مقابل  مليار  180وتتوقع هذه الشركة أن يصل رقم أعمالها خالل هذه السنة إلى 

بمعدل شحنتين  2019ووفق معطيات مؤسسة ميناء وهران فإن نفس املركب يتوقع تحقيق صادرات أخرى خالل سنة 

 شهريا انطالقا من ميناء وهران.
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