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 االفتتاحية
 )واج(اتفاق شراكة جزائري أملاني إلنتاج األدوية املعالجة الرتفاع ضغط الدم والسكري محليا

 Boehringerوقعت الشركة التركية الجزائرية عبدي ابراهيم لصناعة األدوية مع نظيرتها األملانية بوهرينغر انغالهيم )

Ingelheimلألدوية املعالجة الرتفاع ضغط الدم و  ( اليوم االثنين بالجزائر العاصمة على اتفاق شراكة لإلنتاج املحلي

 داء السكري.

مليون اورو، يتمثل في انتاج أدوية "ميكاردي  20و خالل حفل التوقيع، أكد الشريكين أن هذا االتفاق، الذي قيمته 

 بلوس" )ضد ارتفاع ضغط الدم( و "جارديانس" )ضد داء السكري من الصنف الثاني(.

قعة بمدينة الجديدة، سيدي عبدهللا و ستتكفل بإنتاج هذين الدواءين وحدة اإلنتاج لشركة عبدي ابراهيم الوا

 )زرالدة(.

و أكد املدير العام لشركة بوهرنغر انغلهايم، السيد بشير باتل أن عملية انتاج الدواء املعالج للسكري )جارديانس( 

 .2023على ان يكون متوفرا في االسواق خالل السداس ي الثاني لسنة  2019ستنطلق خالل السداس ي الثاني من سنة 

أما بخصوص مرحلة إنتاج الدواء املعالج الرتفاع ضغط الدم، قال املدير العام انها ستنطلق فور االنتهاء في نقل 

، مشيرا الى ان الدفعة االولى من هذا الدواء ستكون متوفرة في الجزائر خالل السداس ي 2021التكنولوجيا شهر ابريل 

 .2021سنة الثاني من 

 و فيما يتعلق بأسعار هذين الدواءين، قال هذا األخير أنها "ستكون أسعار معقولة".

و من جهته، أكد ممثل شركة عبدي ابراهيم لصناعة االدوية، محمد ملين بوسطيلة ان القيمة اإلجمالية لهذا االستثمار 

 واحد. مليون اورو( تشمل املعدات و نقل التكنولوجيا و التكوين في آن 20)

و خالل تواجده في هذا الحفل، أشاد ممثل السفارة األملانية، اندرياس فيدلر بإبرام هذه الشراكة التي تسمح "بنقل 

 التكنولوجيا املبتكرة و املعارف في مجال الصيدلة بين الجزائر و أملانيا".

ذا الحفل، باتفاق الشراكة هذا بما ان هذين الدواءين، وعالوة على انه و أشاد األطباء األخصائيين، لدى تواجدهم في ه

سيتم إنتاجهما محليا، فسيسمحان، من خالل نوعيتهما العالجية، بالتقليص من خطر االصابة بأمراض القلب و 

 بحوادث األزمات القلبية .

 

 
 )واج( 2019فبراير 24الى  21للصالون الدولي للسياحة واألسفار من 10وهران: الطبعة ال

األسفار و النقل "سياحة" و الصالون الدولي للتجهيزات و املصالح   و ستقام الطبعة العاشرة للصالون الدولي للسياحة

فبراير بمركز اإلتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران, حسبما علم من املنظم " أسترا  24الى  21اإلطعام من   للفنادق و

 لالتصال".

قطب جديد لالستثمار السياحي   " الجزائر وجهة سياحية بامتياز وهران 2019و سيكون موضوع صالون السياحة لسنة 

العاشرة املنتظرة جدا مقامة تحت شعار "التنمية و اإلستدامة" و أن   و الفندقي" كما أشار املصدر مبرزا أن الطبعة

 سياحيا.  يعد حدثا رياضيا و 2021مدينة التوسع السياحي الحتضان ألعاب البحر املتوسط في   إختيار وهران

األول سيخصص حصريا   لصالون السياحة بتنظيم جديد حيث أنها ستضم جناحين و ستتميز الطبعة العاشرة

الغرب و مدنها )وهران و تلمسان و مستغانم و عين تموشنت   للسياحة و األسفار و النقل و سيسمح بابراز مؤهالت ناحية

http://www.aps.dz/ar/economie/65381-2019-01-14-17-08-31
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ق املجاورة, وف  وهران و املدنعبر مدينة   السياحة و تحسيسهم بترقية وجهة الجزائر عبر جوالت  لدى مهنيي  و غيرها(

 ذات املصدر.

تقترح آخرين و الجمهور الواسع الذي س  و سيسمح الجناح الثاني أيضا ملهنيي القطاع بالتعريف بمنتوجاتهم لدى مهنيين

بالنسبة لعطلتي الربيع و الصيف املقبلتين و كذا تخفيضات في أسعار   عليه عروض مغرية خالل الصالون لوجهات

 مختلف الشركات الجوية, حسبما أشار اليه املنظمون.  من التذاكر 

التقليدية مع اإلشارة إلى أن هذه التظاهرة   و ابرز نفس املصدر أن الصالون يقام تحت رعاية وزارة السياحة و الصناعة

هد و تشمدينة تم اختيارها لتنظيم ألعاب البحر األبيض املتوسط املقبلة   تعتبر "قيمة مضافة لوهران" كونها

 فندقية في تطور مستمر.  مشاريع

 

 )واج( زعالن يشدد على ضرورة إعطاء األولوية القصوى لصيانة الطرقات

ير األشغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن يوم االثنين بسكيكدة على ضرورة إعطاء "األولوية القصوى" أكد وز 

 الطرقات املنجزة خالل العشريتين األخيرتين عبر البالد.  لصيانة

توفر لجزائر تالعقدين األخيرين كانت ا  و أوضح الوزير خالل زيارة عمل و تفقد إلى هذه الوالية دامت يومين بأنه "قبل

ألف كلم من مختلف الطرقات",  131  الوالئية و البلدية لتقفز حاليا إلى  ألف كلم من الطرقات الوطنية و 126على 

 و الوالئية و البلدية.  هذا السياق حجم املجهودات التي قامت بها الدولة في مجال إنجاز الطرقات الوطنية  مبرزا في

 2من غالف مالي يقدر بـ 2019سنة   بسكيكدة أفاد الوزير أن الوالية استفادت برسمو بشأن قطاع األشغال العمومية 

الطرقات مضيفا بأن أشغال املنفذ من ميناء سكيكدة انطالقا من "جزيرة   مليار دج موجه لصيانة 1مليار دج من بينها 

ان جمال و بني بشير و رمض  يات سكيكدةغرب مرورا ببلد-باملدخل الشرقي لهذه املدينة نحو الطريق السيار شرق   املاعز"

حاليا في طور اإلنجاز تجري ب"وتيرة حسنة", مشيرا إلى   كلم التي هي 31و صالح بو الشعور و الحروش على مسافة 

ضل أف  عبر الوطن خاصة عبر الواليات الساحلية التي توجد بها موانئ بما سيسمح بسيولة  مشروعا مماثال 13وجود 

 ات و نقل الحاويات و تطوير االقتصاد الوطني.في حركة املركب

املشاريع على غرار منفذ ميناء   استالم بعض هذه 2019و أفاد السيد زعالن في هذا السياق أنه سيتم بداية من سنة 

مستغانم و غليزان مضيفا بأن هذه املنافذ تمتد على مسافة إجمالية   و منفذي 4وهران نحو الطريق االجتنابي رقم 

 طرق سيارة إضافية.  غرب كما اعتبر هذه املنافذ بمثابة-كلم من الطريق السيار شرق  1261كلم مقابل   1009ا قدره

 تطوير االقتصاد الوطني.  و أكد كذلك بأن هذه املنافذ ستمكن من استحداث مناصب عمل جديدة و خلق الثروة و

 مركبات نقل األشخاص و البضائع  ين املنهي لسائقيو قام السيد زعالن خالل هذه الزيارة كذلك بتدشين مركز التكو 

و كذا تدشين نفق مروري للمركبات بمنطقة راس املاء ببلدية   بمنطقة اإليداع بحمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة

 متر. 5,25متر و بعلو  412غرب بطول -منفذا نحو الطريق السيار شرق   عزابة الذي سيكون 

ائية بتفقده املؤسسة املين  أمس األحد  ة و النقل قد استهل زيارته إلى والية سكيكدة مساءو كان وزير األشغال العمومي

أهم أولويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على اعتبار أن اقتصاد   حيث أكد على أن تطوير املوانئ يعد أحد

 االقتصادي".  في تحقيق النمو -كما قالûيتماش ى مع تطوير املوانئ التي تساهم بصفة كبيرة   البلدان

التي قاربت الدراسة الخاصة بها على   و استمع الوزير كذلك إلى شروحات حول عملية التوسعة الخاصة بامليناء القديم

هكتارا كما تلقى شروحا  32هكتار تضاف إلى تلك املتواجدة حاليا و املقدرة ب   90االنتهاء و التي تشمل مساحة بحوالي 

د أن تم األيام القليلة املقبلة بع  توسعة امليناء البترولي لسكيكدة الذي ستنطلق الدراسة الخاصة به فيمشروع   حول 

 إسناد األشغال ملؤسسة صينية.
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 :ولد قدور يفنذ أرقام الديوان الوطني لإلحصائيات ويؤكد

 )واج( انتاج الجزائر من املحروقات لم يتراجع

 بل جوان املقبلاتفاق وشيك مع إكسون موبيل األمريكية ق

 م الديوان الوطني لإلحصائيات بكون انتاجسوناطراك عبد املؤمن ولد قدور، أرقا فنذ الرئيس املدير العام لشركة

األمر متعلق باحترام حصة الجزائر من  ، وشدد على أن2018باملائة في الربع الثالث من  7املحروقات قد تراجع بـ

 .أوبك واملنتجين من خارجها التخفيض في اطار االتفاق بين منظمة

زيارة قادته إلى كل من ورقلة وحاس ي  إليزي على هامشورد عبد املؤمن ولد قدور، اإلثنين، في ندوة صحفية بمطار 

 ديوان اإلحصائيات، أن اإلنتاج الجزائري من املحروقات لم يتراجع اطالقا، مسعود وإليزي، على سؤال بخصوص أرقام

يض املصدرة للنفط أوبك، مقيدة باتقاق التخف مشيرا إلى أن ما تعلق بالنفط، فالجزائر باعتبارها عضو في منظمة الدول 

 .أن حصة الجزائر وجب احترامها ولذلك ال يمكن ضخ إنتاج اضافي ورغم وجود امكانيات اإلنتاج، إال 

 .”امكانيات اإلنتاج موجودة بالشكل الكافي“وعلق قائال 

ه، ولذلك وجب على سوناطراك لتحديد وبالنسبة للغاز، أوضح ولد قدور أن اإلنتاج يمكن زيادته لعدم وجود حصة

 .األسعار، أو تقييد االنتاج مثلما هو الحال بالنسبة للنفط االستثمار أكثر في الغاز لتفادي هزات

العمومي، مشيرا إلى ان انتاج الجزائر من  وقبل يومين، نشر الديوان الوطني لإلحصائيات أرقاما حول انتاج القطاع

 .2017ل الثاليي الثالث من السنة املاضية مقارنة بالفترة املماثلة من خال باملائة 7املحروقات قد تراجع بـ

إكسون موبيل قبل نهاية السداس ي  وتوقع مسؤول سوناطراك األول توقيع اتفاق للشراكة مع عمالق الطاقة األمريكي

 .األرجحلسوناطراك والتي ستتم في إطار شراكة أجنبية على  الجاري وايضا اطالق شركة التسويق الدولية

ويق إكسون موبيل األمريكية وشركة التس األمور تسير بشكل رائع فيما يخص“وعلق ولد قدور على هذين امللفين بالقول 

 .”نهاية السداس ي الجاري  نتوقع توقيع ش يء ما قبل… العاملية

يم ب اضافة لتعموخاصة بمناطق الجنو  وتعهد ولد قدور بمواصلة سوناطراك ملبادراتها االجتماعية كمؤسسة مواطنة

 .مراكز تكوين متخصصة تابعة لها

لسكان املنطقة، وتكررت العملية  وبحاس ي مسعود، سلم ولد قدور جهاز سكانير وسيارة إسعاف مجهزة بالعتاد الطبي

والتي تهدف حسبه للحد من تنقل سكان الجنوب إلى واليات الشمال إلجراء  (بوالية إليزي )سيارة اسعاف وجهاز سكانير

 .السكانير صفحو 

 

 

 ألف برميل من البترول 25خفضت إنتاجها إلى 

 )الشروق أونالين( !مليون دوالر شهريا 45الجزائر ستخسر 
 

 ألف برميل، وبذلك تكون خسارة عائدات 25إلى  24إنتاجها النفطي، ما بين  خفضت الجزائر بداية جانفي الجاري من

سارة مليون دوالر، أما الخ 45 ألف دوالر، في حين ستصل الخسارة الشهرية إلى 500الجزائر من البترول مليون و

 اإلنتاج اليومي طيلة فترة االتفاق فستتجاوز الربع مليار دوالر على اعتبار  اإلجمالية التي تعد من انعكاسات قرار خفض

 .دوالرا 60 مليون دوالر، وذلك باعتماد متوسط سعر البرميل عند حدود 270أنها ستصل إلى 

وذلك كإجراء وقائي للحفاظ على سعر  ا من النفط،رسمت الجزائر بداية الشهر الجاري التزامها باتفاق خفض إنتاجه

أعلن، اإلثنين، نائب رئيس االستكشاف واإلنتاج بمجمع سوناطراك صالح  برميل النفط عند مستويات مقبولة، إذ
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ألف  24يتراوح بين  بصفة رسمية ان الجزائر شرعت مطلع جانفي الجاري في خفض إنتاجها النفطي بحجم مكموش

وشركائها من املنتجين ” أوبك“بفيينا بين أعضاء  2018ديسمبر  ميا في إطار اتفاق الخفض املبرم فيالف برميل يو  25و

 .والذي سيمتد إلى شهر جوان القادم خارج املنظمة،

اليومية والشهرية، إذ تؤكد مصادر  قرار خفض إنتاج الجزائر من النفط سيؤدي بصفة آلية إلى خفض عائدات الجزائر 

ألف  500سيؤدي إلى خسارة في العائدات اليومية عند حدود مليون و النفطي للشروق أن االتفاقمن داخل املجمع 

دوالر نهاية شهر جوان القادم،  مليون  270حين ستصل خسارة الجزائر اإلجمالية نتيجة اتفاق دول األوبك إلى  دوالر، في

 .لبرميل النفطدوالرا كمتوسط  60سعر  وهي آجال االتفاق املبرم في حال تم اعتماد

مليون برميل يوميا، علما ان الجزائر تحوز  1.08إلتزام الجزائر بخفض إنتاجها يأتي في أعقاب بلوغ إنتاجها من النفط 

 ، األمر الذي من شأنه أن يجعل خسارة الجزائر األقل مقارنة”اوبك“داخل منظمة  على أحد أدنى مستويات االنتاج

 .بخسارة دول منتجة أخرى 

ي ديسمبر املاض ي على خفض اإلنتاج النفط مع الدول املنتجة غير األعضاء في” أوبك“أتي لتنفيذ اتفاق منظمة القرار ي

 .املقبل أشهر، أي إلى غاية نهاية جوان 6لفترة مبدئية قدرها  2019جانفي  1من  مليون برميل يوميا ابتداء 1,2بواقع 

تقوم الدول العشر الشريكة  ألف برميل يوميا بينما 800ألوبك بخفض  15وبموجب هذا االتفاق ستقوم الدول 

وذلك أمال في الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة،  ألف برميل يوميا، 400للمنظمة في االتفاق بخفض 

 .تعافي األسواق املشبعة بالعرض واملساهمة في

البترولية ابتداء من جانفي بنسبة  فط السعودي خالد الفالح، أعلن عن تخفيض الرياض صادراتهايشار أن وزير الن

 .االستقرار في السوق  باملائة مقارنة بنوفمبر قصد تحقيق 10

انتاجها، مشيرا إلى أن حجم  من جهته، أعلن وزير النفط الروس ي ألكسندر نوفاك عن شروع بالده في خفض مستوى 

الف برميل يوميا حاليا، ومعلوم أن أسواق  30الشهر الجاري مقارنة بـ ألف برميل يوميا بنهاية 50بلغ الخفض يمكن أن ي

 في أسعارها بنسبة  النفط
ً
حيث انخفضت العقود اآلجلة  باملائة أمس في بداية تعامالت األسبوع، 1سجلت انخفاضا

دوالر للبرميل، وواصل  59,88عر التسوية السابقة ليبلغ باملائة عن س 1سنتا وبنسبة  60لخام برنت في التعامالت املبكرة 

 .في املائة 1.29دوالر ونسبة  0.78دوالر للبرميل بفقدان  59.70البرميل انخفاضه ليبلغ  سعر 

باملائة عن التسوية  1,1وبنسبة  سنتا 59باملقابل، انخفضت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 

 .املائة في 1.49دوالرا و نسبة  0.77دوالرا بفقدان  50.82البرميل انخفاضه ليبلغ  را للبرميل. وواصلدوال  51السابقة إلى 

األسبوع الفارط، حيث انخفض خام برنت  باملائة، الجمعة املاض ي في آخر تعامالت 2وتراجعت أسعار النفط بحوالي 

وبنسبة  دوالر  1ر للبرميل، في حين تراجع الخام األمريكي دوال  60,48عند التسوية  باملائة ليبلغ 1,95دوالر وبنسبة  1,2

 .دوالر للبرميل 51,59باملائة ليسجل عند التسوية  1,9

 

 
 )الجزائر تي آس آ(2019الجزائر تجري صفقة مع إكسون ومشروع تجاري مشترك خالل 

 جانفي، أن الجزائر ستستكمل 14سوناطراك، عبد املومن ولد قدور اليوم االثنين  قال الرئيس املدير العام لشركة

 .2019النصف األول من  كا مع شركة عاملية خاللصفقتها مع إكسون موبيل وستؤسس مشروعا تجاريا مشتر 

الصحيح، لذا سنستكمل )الصفقة( مع  نحن متفائلون جدا، واألمور تسير في االتجاه“وقال ولد قدور بحسب رويترز: 

 .“إكسون وسيكون لدينا مشروع تجاري مشترك
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ترغب في التعاون بمجال الغاز إنها  ولم يكشف ولد قدور عن مزيد من التفاصيل. وكانت سوناطراك قالت من قبل

 .الصخري مع الشركة األمريكية العمالقة

عاملية بخصوص مشروع مشترك لتجارة  شركة 14وكانت سوناطراك ذكرت في السابق أيضا أنها تجري محادثات مع 

 .أولى مصافيها في الخارج منتجات النفط والغاز بعد االتفاق على شراء

 
 جانفي 31ر في قاء اقتصادي بفرنسا حول الجزائل

 )املساء( املناولة والفالحة والطاقة على طاولة املفاوضات

بفرنسا، للمشاركة في لقاء أعمال  مجموعة من رجال األعمال ورؤساء مؤسسات جزائرية نهاية الشهر الجاري، ستحل

االستثمار بالجزائر، وسيخصص هذا اللقاء لبحث فرص الشراكة في  يخص التعريف باإلمكانيات االقتصادية وفرص

 .البالستيك والطاقات املتجددة الفالحة، تربية املواش ي، الصناعات الغذائية، املناولة في مجال السيارات، قطاعات

جزائر، ومنطقة لالتعامالت التجارية بسفارة فرنسا با تنظم قنصلية الجزائر بمدينة ليون الفرنسية بالتنسيق مع مكتب

الغرفة  جانفي الجاري، بفندق املنطقة بمدينة ليون، حسبما أكدته 31في ” حول الجزائر يوما”لوفرن رون األلب 

على سبل تقوية عالقات الشراكة واالستثمار  الجزائرية للتجارة والصناعة.ويهدف هذا اللقاء االقتصادي إلى التعّرف

وائد م لفرنسية بمنطقة أوفرن رون، عن طريق برنامج متنوع يتضمن تنظيمونظيراتها ا بين املؤسسات الجزائرية

ي اللقاء، خاصة في قطاعات الفالحة وتربية املواش  مستديرة ومناقشات ولقاءات أعمال ثنائية مباشرة بين املشاركين في

باتت توفر إيجابية و  قت نتائجماسة إليها خاصة ما تعلق باألبقار، الصناعات الغذائية التي حق التي تبقى الجزائر بحاجة

 .املنتوجات األجنبية منتوجات نوعية قابلة للتصدير وقادرة على منافسة

إليجاد فرص شراكة تترجم بمشاريع ملرافقة مصانع تركيب  كما يتناول اللقاء املناولة في مجال السيارات محاولة منهم

لية التركيب تدخل في عم تعتمد على استيراد أغلب األجزاء التي في اإلنتاج بالجزائر، والتي ال زالت السيارات التي انطلقت

أخرى كالصناعات البالستيكية والطاقات املتجددة وذلك  بسبب ضعف املناولة املحلية، باإلضافة إلى قطاعات

ة باستغالل اإلمكانيات
ّ
قص ناالستثمارات و  املتاحة بالجزائر من هذه الطاقات والتي ال زالت غير مستغلة بسبب قل

 .الخبرة

الجزائر أهمية للنهوض باالقتصاد الوطني، من خالل جلب  ويبقى ملف الطاقات املتجددة من أهم امللفات التي تولي لها

ضفتي  املوضوع خالل قمة بالشراكة مع املتعاملين الجزائريين، إذ من املنتظر أن تناقش الجزائر هذا استثمارات أجنبية

بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا، األمر الذي تعّول عليه الجزائر لنسج  جوان املقبل، 24في  املتوسط التي من املزمع عقدها

 .2030 شراكة بمبدأ رابح ـ رابح للدفع ببرنامج الطاقات املتجددة املمتد إلى غاية عالقات

ج ايجابية بنتائ االقتصادية املكثفة بين الجزائر وفرنسا ويأمل املتتبعون للشأن االقتصادي أن تخرج هذه اللقاءات

نسا بالرغم من أن فر  فعلية مربحة تستفيد منها الجزائر من حيث العائدات ونقل الخبرة، ألنه تترجم إلى استثمارات

تبقى محدودة وتقتصر على قطاعات سهلة وأرباحها محدودة  شريك اقتصادي رئيس ي للجزائر لكن استثماراتها بالجزائر 

ذه الشراكات ه وال تساهم بالقدر الكافي في توفير مناصب الشغل ونقل الخبرة، حيث تصّنف جل تميل للطرف الفرنس ي،

 .في خانة االستثمارات التجارية كالخدمات

إلى تخوفها من محيط االستثمار واألعمال بالجزائر، األمر  ويرجع الخبراء اكتفاء فرنسا بالشراكة التجارية مع الجزائر 

الدنا بمخاطر االستثمار تتوسع بب الثانية في قائمة زبائن الجزائر بعد الصين التي أصبحت استثماراتهااملرتبة  الذي يبقيها في

. وفي مقابل ذلك 51/49الطرف الجزائري الذي يقوم على قاعدة االستثمار  وبأسعار تنافسية مع قبول مبدأ الشراكة مع

ذه واملنطقة نهائيا، بعد أن أعلنت ه الستثمار بالجزائر الخبراء أن دوائر الحكم في فرنسا تخش ى من ضياع فرص ا يؤكد
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 وطريق الحرير مع العمالق الصيني الزاحف بقوة إلى املنطقة، وهو ما عّبر عنه الدول انضمامها إلى اتفاقية الحزام

قتصاد الفرنسية بالجزائر لصالح اال صراحة مجلس الشيوخ الفرنس ي السنة املاضية، في تقرير حول تراجع االستثمارات

 .البناء واألشغال العمومية من طرقات وسدود وتكنولوجيا وغيرها الصيني منذ ثالث سنوات، خاصة في مجاالت

باستدراك الوضع، ومحاولة استرجاع مكانتها في السوق  وقد وجه البرملان الفرنس ي نداء للحكومة الفرنسية طالبها

 .رةاآلونة الخي قتصادية التي أصبحت تعقد بين البلدين فيوهو ما يفسر هذه اللقاءات اال الجزائرية واملغاربية،

، حسب إحصائيات بنك فرنسا التي 2017أورو في  مليون  754لإلشارة فإن حجم االستثمارات الجزائرية بفرنسا بلغ 

 29بة يقدر بنس ،2017و 2012الجزائرية بهذا البلد عرفت نموا سنويا في الفترة املمتدة بين  أوضحت أن االستثمارات

 .املستثمرة بفرنسا في قائمة البلدان 32باملائة، حيث تحتل الجزائر املرتبة الـ

باملائة من  16,7إفريقيا والشرق األوسط وذلك باستقبالها  كما تعتبر الجزائر الزبون األول لفرنسا في منطقة شمال

 .الخارجية الفرنسية ا بالنسبة للتجارةبلدا أولوي 47املوجهة للمنطقة، ما جعلها تصنف ضمن الـ الصادرات الفرنسية

للمبادالت التجارية بين الجزائر وفرنسا العام املاض ي،  ووفقا إلحصائيات املصالح الفرنسية فقد بلغ الحجم اإلجمالي

ي واردات جزائرية من فرنسا والت ماليير أورو  5، منها قرابة 2016باملائة مقارنة بسنة  4بارتفاع نسبته  مليار أورو  8,37

باملائة  14مليار أورو صادرات جزائرية إلى فرنسا والتي سجلت من جهتها ارتفاعا بـ 3,4و 2016باملائة مقارنة بـ 2تراجعت بـ

 .2016مقارنة بسنة 

 

 بنوك /مالية/تأمينات
 وزارات فقط 3باملائة من املبلغ على عاتق  70

 )الشروق أونالين( ”الناب“مليار ديون لفائدة  3500أويحيى يأمر وزراءه بدفع 

فائدة لها، ل وزير املالية، بدفع الديون املترتبة على عاتق الوزارات والهيئات التابعة أمر الوزير األول، أحمد أويحيى،

من باملئة  70سنتيم، وتحوز ثالث دوائر وزارية على  مليار  3456واملقدرة بـ ” ANEP“ املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار

 .أويحيى أن اإلجراء املتخذ يندرج في إطار تطهير املالية العمومية تلك الديون، وأبرز 

بالكبيرة، وذكر في أمرية ” الناب“ وصف مسؤول الجهاز التنفيذي الديون املتراكمة على عاتق طاقمه الحكومي لفائدة

 لقد لفت انتباهي الديون الكبيرة املستحقة“ها نسخة من” الشروق“املاض ي، تحوز  ديسمبر  17بعث بها إلى وزير املالية في 

تقدر بمبلغ  2018كانت بتاريخ أكتوبر  للوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، على مختلف الدوائر الوزارية وفروعها، حيث

 .”دينار في املجموع 34562830800

الداخلية والجماعات “ة من الديون، وهي باملئ70 وزارات شكلت على عاتقها 3والالفت في األرقام التي تحدث عنها أويحيى، 

 .”الصحة والسكن املحلية، السكن والعمران،

، انطالقا من رصيد النفقات ”الناب“لفائدة  مليار  350ووفق الوثيقة ذاتها، كلف أويحيى وزيره للمالية، بدفع مبلغ وقدره 

غ ويمثل املبل الفارط لدفع املبلغ املذكور آنفا،ديسمبر  31وحدد صاحب األمرية تاريخ  ،2018غير املتوقعة للسنة املالية 

 .باملئة من الديون املستحقة على الدوائر الوزارية10

اري، ذات طابع إد-املؤسسات العمومية  وأعطى وزير املالية، عبد الرحمان راوية، ترخيصا لآلمرين بالصرف على مستوى 

 ترخيصا-موجب مداوالت املجالس الشعبية الوالئية أو البلديةاملحلية املنشأة ب علمي ثقافي ومنهي، واملؤسسات العمومية

 .مجالس اإلدارة أو مجالس التوجيه لهم بتنفيذ امليزانيات اإلضافية أو التعديلية دون املصادقة عليها من قبل
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ة في إطار يلتسوية النفقات املتعلقة بالتغذ لرؤساء البلديات،” الضوء األخضر“كما منحت املديرية العامة للميزانية، 

 .2018العام  العملية التضامنية لقفة رمضان
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