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 االفتتاحية
 (TSA)ترشح الرئيس لعهدة خامسة” ُيزكي“علي حداد  -الجزائر

ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، سارع رئيس كونفدرالية رؤساء املؤسسات علي  مباشرة عقب إعالن الرئيس بوتفليقة

 .ملباركة الخطوة ودعمها حداد،

جدد التزامنا الثابت رفقة ” فيفري  10 وقال علي حداد، في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم األحد
ُ
ن

 التنمية الوطنية الشاملة التي رسم معاملها رئيس الجمهورية، املجاهد عبد كل القوى الحية للوطن الستكمال مسار 

 .”العزيز بوتفليقة

الجزائري، عبر فيها عن نيته في تنظيم ندوة  في رسالة وجهها للشعب 2019ت أبريل وأعلن بوتفليقة، ترشحه لرئاسيا

 .”اقتراح إثراء الدستور “وإمكانية ” أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية“ وطنية شاملة تهدف إلى إعداد

شيح زة، تر شخصيات سياسية بار  وكان حزب جبهة التحرير الوطني، قد أعلن، أمس السبت، في تجمع شعبي حضرته

من بين الحضور علي حداد، عبد املالك سالل، مدير التشريفات  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وكان

 .مختار رقيق، واألمين العام للرئاسية حبة العقبي برئاسة الجمهورية

 برس(سبق )لي حداد على ترشح الرئيس بوتفليقةأول تعليق لع

جدد رئيس كونفيرالية منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، التزامه رفقة من أسماهم القوى الحية للوطن الستكمال 

 مسار التنمية الوطنية الشاملة التي رسم معاملها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء تعليق حداد في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، ساعات بعد إعالن رئيس الجمهورية ترشحه 

 .أفريل 18لإلنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يوم 

 

 )الجزائر اليوم(حداد يجدد التزامه لصالح الرئيس بوتفليقة

رشحه لوالية العزيز بوتفليقة ت جدد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حدد، عقب إعالن رئيس الجمهورية عبد

 .الستكمال ما سماه بمشار التنمية الوطنية الشاملة” الحية للوطن التزامه الثابت رفقة القوى “رئاسية جديدة، 

نجدد “إعالن بوتفليقة الترشح:  وكتب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، على صفحته الرسمية فيسبوك، مباشرة بعد

 ستكمال مسار التنمية الوطنية الشاملة التي رسم معاملها فخامة رئيسال  التزامنا الثابت رفقة كل القوى الحية للوطن

 .”الجمهورية ، املجاهد عبد العزيز بوتفليقة

 .لألمة، كاملة، باللغة العربية برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأرفق حداد تعلقه،

 

 )املحور اليومي(حداد يبارك ترشح بوتفليقة ويجدد دعمه له

 أعلن رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، دعمه للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، في االنتخابات الرئاسية القادمة.

وقال حداد، في أول رد فعل له عقب إعالن بوتفليقة ترشحه لوالية رئاسية جديدة، إنه يدعمه في انتخابات الرئاسة 

 أفريل القادم. 18املقررة في 

جدد التزامنا وكتب رئيس أكبر ت
ُ
جمع لرجال األعمال في الجزائر، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فايسبوك": "ن

الثابت رفقة كل القوى الحية للوطن الستكمال مسار التنمية الوطنية الشاملة التي رسم معاملها رئيس الجمهورية، 

 املجاهد عبد العزيز بوتفليقة".

http://aljazairalyoum.com/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A8/
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في التجمع الشعبي الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني، السبت في القاعة ومعلوم أن علي حداد كان حاضرا 

 البيضوية.

 

 فتح النقل البحري للخواص: استالم أول باخرة ملتعامل خاص قريبا

مارس  فيفري، عن استالم أول باخرة شهر  10ن، اليوم االحد النقل، عبد الغني زعال  كشف وزير األشغال العمومية و 

 .للبضائع لصالح املتعاملين الخواص او ابريل القادمين من طرف متعامل خاص في اطار فتح مجال النقل البحري 

الجوي و اللجنة الوطنية ألمن و سالمة  وأوضح زعالن في ندوة صحفية عقب تنصيب اللجنة الوطنية لتسهيالت النقل

 للنقل البحري للبضائع سيتم استالمها شهر مارس او ابريل املقبل على اقص ى أول باخرة للخواص” لطيران املدني أن ا

 .”تقدير و التي اطلق عليها اسم امذغاسن

املتعاملين الخواص من اجل االستثمار في مجال  وأشار الوزير في رده على سؤال حول عدد الطلبات املودعة من طرف

 باملائة 97ان  ي و البحري للبضائعالنقل الجو 

استدعى فتح املجال للمتعاملين الخواص  من حجم النقل البحري للبضائع من و إلى الجزائر يستحوذ عليها االجانب مما

 .الوطني الجزائريين الذين يعتبرون من االسطول 

ي رف املتعاملين الخواص لالستثمار فمن ط أما بالنسبة ملجال النقل الجوي للبضائع فقد اكد ان عدد الطلبات املودعة

 مجاال حساسا و يقتض ي الدقة فيما يخص منح“مضيفا ان النقل الجوي يبقى  ( طلبات4هذا املجال بلغ اربعة )

 .”التراخيص

يأتي بالخصوص لتلبية الطلب  2018في  وأضاف ان قرار فتح مجال الطيران لنقل البضائع أمام القطاع الخاص الوطني

نتجاتهم م للمتعاملين في عدة نشاطات على غرار الفالحة بهدف نقل بضائعهم و تسويق جل في السنوات االخيرةالكبير املس

الجزائرية ال يمكنها ان تلبي لوحدها الحاجيات املعبر  سواء داخل الوطن او التصدير نحو الخارج مشيرا الى ان الجوية

 . عنها في هذا املجال

طرف  من” كثافة في التحليق” األخيرة  ان املجال الجوي الجزائري يسجل في السنوات في سياق اخر، قال السيد زعالن

 املجاالت االمنة مشيرا الى استالم مركز مراقبة بتمنراست لضمان تغطية املجال شركات الطيران االجنبية ألنه يعد من

 . الجوي خاصة في الجنوب

بقي فقط تجهيز املركز مما سيسمح بتلبية االحتياجات من تغطية و أمن و تسيير املجال ” كما أضاف بهذا الشأن انه

 .″2040الجوي حتى آفاق 

 238الف عبور لألجواء و  268سنويا )  الف تحليق 506وأشار الى ان حركة التحليق في املجال الجوي الجزائري تبلغ 

 (التراب الوطني طاراتالف تحليق مع الهبوط على م

 

  2030سدا آفاق  20نسيب لإلذاعة : تعزيز االحتياطات الوطنية بـأكثر من 

 2030 بحلول عام  مليار متر مكعب 4.3من املياه ستقدر بـ  أكد وزير املوارد املائية حسين نسيب بأن االحتياجات الوطنية 

 مليار متر مكعب تستهلك في الوقت الحالي . 3.3، مقابل 

 أنه و بحلول ذلك الوقت ، ستقدر  للقناة الثالثة قال نسيب "ضيف التحرير"وخالل استضافته هذا األحد في برنامج 

مليون نسمة ، وبالتالي ستكون الحاجة ماسة إلى االستمرار في بناء السدود  50بحوالي  الكثافة السكانية لبالدنا 

 ت تحلية مياه البحر واسترجاع مياه الصرف الصحي.واالستثمار في تقنيا

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190210/162017.html
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وفي هذا السياق أوضح وزير املوارد املائية أنه تقرر بناء أزيد من عشرين سدا تكون متوسطة الحجم و مدعمة بتقنيات 

 .التحويل من منطقة إلى أخرى سيما نحو الهضاب العليا لإلستجابة للطلب املتزايد املحتمل خالل السنوات القادمة 

ر باألخطار الطبيعية للتمكن من التكيف مع آثا وبحديثه عن املخطط الوطني للمياه أشارنسيب إلى أخذه في الحسبان 

 األسرة و االقتصاد الوطني. الحتياجات إستهالك  التغير املناخي و االستجابة 

اعي ب أن خريطة توزيع املياه تر عبر مختلف مناطق الوطن، أوضح نسي ونظرا للهطول غير املنتظم وغير العادل لألمطار

بناء محطات تحلية املياه مشيرا إلى أن املحطات التي تشتغل  بتكثيف مسألة القضاء على العجز املسجل أينما وجد

 من اإلمدادات الوطنية ملياه الشرب. ٪ 17حاليا تسهم في إنتاج 

في امتالء  مختلف واليات الوطن األسابيع األخيرة ساهماألمطار الذي شهدته  وعاد وزير القطاع إلى التذكير بأن تساقط 

  باملئة . 75السدود بنسبة 

  

 
 )واج(ع املنتجين الوطنين ملعاينة تطور الشعبةالصناعات االلكترونية: اجتماع م

اجتمع وزير الصناعة واملناجم السيد يوسف يوسفي اليوم األحد بمقر دائرته الوزارية مع الصناعيين الوطنين 

وذلك من اجل معاينة تطور هذه   )العموميون و الخواص( الناشطين في مجال الصناعات اإللكترونية والكهرومنزلية

 فاد به بيان الوزارة.الشعبة، حسبما ا

وتم خالل هذا اللقاء مناقشة العديد من املسائل خاصة منها املتعلقة بقدرات و امكانيات الصناعة الوطنية في شعبة 

و نسب االدماج االدماج الصناعي املتوصل اليه حاليا و الصعوبات التي يوجهها املتعاملون   االلكترونيات

 راحات العديد من الصناعيين يضيف ذات املصدر..اقت  فضال عن استماع  االقتصاديون 

معية ج  في مهن الصناعات االلكترونية و استحداث  مشترك للتكوين  وتم االتفاق خالل هذا اللقاء على انشاء معهد

 تضم مختلف الفاعلين في هذه الشعبة.

و  لصناعيين في هذه الشعبةملختلف التدخالت أعرب السيد يوسفي عن حرصه لضمان مرافقة أكبر ل  وبعد استماعه

الخاصة بنشاطات تركيب اجزاء املنتجات   تخفيف اإلجراءات االدارية املرتبطة بمسارات االنتاج و آجال دراسة امللفات

 ."س ي كا دي"و آس كادي" يضيف ذات البيان

 )واج( نقل جوي : تنصيب لجنتي تسهيالت النقل الجوي و أمن الطيران املدني

تم يوم االحد بالجزائر التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لتسهيالت النقل الجوي و اللجنة الوطنية ألمن الطيران املدني 

ية في تعرفه املعايير الدولو ذلك بهدف تكييف و مطابقة االطار القانوني املنظم لنشاط النقل الجوي مع التطور الذي 

 هذا املجال.

و اعتبر وزير االشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعالن الذي اشرف على التنصيب الرسمي للجنتين ان هذه الخطوة 

القطاع قصد تجسيد االهداف التي تضمنها مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس   تكلل الجهد املبذول من طرف

له لنشاط النقل الجوي لجع  عبد العزيز بوتفليقة ال سيما فيما يتعلق بمراجعة االطار القانوني املنظم الجمهورية ،

ي حول الطيران املدني الدول  يتماش ى و التطور الذي تعرفه املعايير الدولية في هذا املجال خصوصا اتفاقية شيكاغو

 و مختلف مالحقها. 1940لسنة 
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الذي يتم في اطار استراتيجية شاملة لتطوير و عصرنة النقل الجوي يأخذ بعين   لجهدو اضاف السيد زعالن ان هذا ا

االعتبار متطلبات تطوير املنشآت القاعدية فيما يخص املطارات و كذا مراجعة و تحيين االطار القانوني و التنظيمي الذي 

 يحكم هذا املجال.

للنقل الجوي يتم حاليا اجراء اخر التحضيرات   املنشآت القاعديةفي ذات االطار، ابرز الوزير انه في اطار مساعي تطوير 

لتدشين املحطة الجوية الجديدة ملطار الجزائر الدولي هواري بومدين و التي زودت بأحدث التقنيات و التجهيزات املتوفرة 

 .  بأكبر املطارات في العالم

ن مسافر سنويا لتصبح السعة االجمالية لهذا املطار ماليي 10و اشار الى ان هذه املحطة ستوفر سعة اضافية تقدر ب 

 مليون مسافر سنويا و هو ما من شانه ان يجعل من مطار هواري بومدين بمثابة مطار عبور. 16

كما اشار الى انجاز محطة ميترو باملطار الجديد و أن أشغال الشطر الرابط بين محطة الحراش و املطار جارية على قدم 

 وساق.

ات القطاع ، افاد الوزير ان العمل جار الستكمال اشغال املحطة الجوية الجديدة ملطار احمد و دائما فيما يخص انجاز 

بن بلة بوهران و التي ستدخل حيز الخدمة قبل افتتاح العاب البحر االبيض املتوسط التي ستحتضنها املدينة سنة 

2021. 

قبة يجري حاليا تزويدها بأحدث التجهيزات في ( ابراج مرا5من جهة اخرى ، قال السيد زعالن انه تم استالم خمسة ) 

اضافة الى انجاز مركز مراقبة جهوي ثان بتمنراست   من مطارات الجزائر وهران و قسنطينة و غرداية و تمنراست  كل

 مما يمكن من تغطية كل املجال الجوي الجزائري و تعزيز سالمة الطيران املدني.

ت املسؤول ان قطاعه يعمل حاليا على تجديد اسطول شركة الخطوط اما فيما يتعلق باألسطول الجوي، قال ذا

القتناء طائرات جديدة ما سيمكن الشركة من تطوير نشاطها ال   الجوية الجزائرية من خالل تجسيد برنامج طموح

 اسيما من خالل اطالق رحالت نحو وجهات جديدة و كذلك الشأن بالنسبة لشركة طيران الطاسيلي التي اقتنت مؤخر 

 ( ثالث طائرات جديدة ستمكنها من تغطية الطلب املتزايد و تحسين الخدمات. 3)

اطالق ورشة كبيرة إلعداد و تحيين النصوص القانونية و التنظيمية  2018تم في بداية  -يقول الوزير -باملوازاة مع ذلك 

 التي تحكم نشاطات القطاع .

الذي يتضمن انشاء اللجنة  2018اكتوبر  9املؤرخ في  254-18م بإصدار املرسوم التنفيذي ر ق  و ذكر السيد زعالن

 الوطنية لتسهيالت النقل الجوي و لجان التسهيالت املطارية و تشكيلتها و مهامها و عملها.

كما تم تحيين البرنامج الوطني ألمن الطيران املدني في انتظار اثرائه و التصديق عليه من طرف اللجنة الوطنية ألمن 

 املدني املنصبة اليوم األحد و اعتماده قريبا بموجب مرسوم تنفيذي. الطيران

الذي يحد القواعد العامة املتعلقة بالطيران املدني  1998يونيو  27املؤرخ في  06 -98الى جانب مراجعة القانون رقم 

 تحت وصاية الوزير املكلف بالطيران املدني.  قصد انشاء و كالة وطنية للطيران املدني

لف هذه الوكالة بمهام ضبط نشاطات الطيران املدني و مراقبتها و االشراف عليها بما يتوافق و املعايير الدولية في و تك

 هذا املجال.

محل دراسة على مستوى املجلس الشعبي الوطني في انتظار تقديمه في جلسة عامة   تجدر االشارة الى ان مشروع القانون 

 بداية من االسبوع املقبل.

ن شانها م  و تحيين و مراجعة االطار القانوني  لوزير فان االنجازات املحققة في مجال املنشآت القاعدية املطاريةوحسب ا

 ان تعزز مكانة الجزائر جهويا و قاريا و دوليا في مجال النقل الجوي و ان تساهم في تطوير االقتصاد الوطني و تنويعه.
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اكد السيد زعالن على ضرورة تسهيل نشاط النقل الجوي و امنه و و فيما يخص عمل اللجنتين املنصبتين اليوم 

التنسيق املحكم و التبادل و التعاون بين اللجنتين كما هو منصوص عليه ضمن املعايير الدولية سارية املفعول بهدف 

االمن  م شروطالرفع من فعالية تسيير املطارات و تسهيل حركة املسافرين و تحسين نوعية الخدمات املقدمة مع احترا

 و السالمة.

و دعا الوزير الى تكثيف الجهود من خالل التنسيق مع كل املتدخلين من اجل تسهيل اكثر لإلجراءات املتعلقة بالنقل 

 الجوي ال سيما خالل الفترات ذات الطلب الكبير على خدمات النقل الجوي )موسمي الصيف و الحج(.

اكد على ضرورة املساهمة في اعداد البرنامج الوطني لتسهيالت النقل الجوي مع االخذ بعين االعتبار التطور الذي كما 

املعايير الدولية في هذا املجال اضافة الى تسريع عملية تنصيب اللجان املطارية لتسهيالت النقل الجوي على   تعرفه

من الطيران املدني قصد اعتماده و التسريع في عملية تنصيب اللجان املستوى املحلي و كذا تحيين البرنامج الوطني أل 

 املحلية ألمن املطارات و فقا لالطار التنظيمي الجديد.

 

 )واج(     الصين : بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي -السعودية  -الجزائر

 ع سفيري اململكة العربية السعوديةتباحث وزير األشغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن، يوم األحد بمقر وزارته، م

 و الصين بالجزائر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و استقبل الوزير سفير اململكة العربية السعودية بالجزائر، السيد عبد العزيز بن براهيم العميريني الذي أدى له زيارة 

  مجاملة.

  ير الصين بالجزائر، السيد لي ليانه، الذي أدى له أيضا زيارة مجاملة، حسب البيان.كما استقبل، من جهة أخرى، سف

و بحث الوزير مع السفيرين العناصر األساسية للتعاون و الشراكة بين الجزائر و السعودية و كذا بين الجزائر و الصين 

 م املشترك.و الوسائل املساعدة على تطويرها الى جانب العديد من النقاط ذات االهتما

اللقاءين على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات املستقبلية التي تخدم املصالح املشتركة   و أكد السيد زعالن خالل

 كما ثمن عالقات التعاون الجيدة التي تربط الجزائر مع هذين البلدين، يضيف نفس املصدر.

  التعاون و الشراكة مع الجزائر في مجال األشغال العمومية و النقل". و تندرج زيارة السفيرين في إطار "تعزيز و تطوير سبل

 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات
 حسب إحصائيات الصندوق الفرنس ي للتأمين على الشيخوخة

 )واج( ألف جزائري يتقاضون منح التقاعد من فرنسا 360

كبر الجزائر هي الدولة التي لديها أ كشف الصندوق الفرنس ي للتأمين على الشيخوخة في تقريره السنوي نشر األحد، أن

، فيما أرسل صندوق التقاعد الفرنس ي إلى السلطات الجزائرية ”كناف“من  نسبة من املتقاعدين الذين يتقاضون املنح

نح عملهم في فرنسا ويتقاضون امل جانفي املاض ي، قائمة تتضمن أسماء جميع الجزائريين املتقاعدين الذين زاولوا شهر 

 .املستفيدين أكيد صحة املعلومات املقدمة منواملعاشات لت

  360ويحص ي صندوق التقاعد الفرنس ي نحو ما يزيد عن 
 
مباشرة للمتقاعدين أو أراملهم املقيمين  ألف معاش تدفع حاليا

تقالل اس املتقاعدين هم جزائريون ذهبوا للعمل في فرنسا في الستينات، أي مباشرة بعد في الجزائر، حيث أن هؤالء
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 179األرقام إلى أن عدد أرامل العمال املهاجرين بلغ  الجزائر وليسوا بالضرورة يحملون الجنسية الفرنسية، كما تشير 

 .ألف

لغ عدد بفارق كبير عن املغرب التي يب واحتلت الجزائر حسب آخر اإلحصائيات للصندوق الفرنس ي للتقاعد املرتبة األولى

يتحصلون  ألف متقاعد على املستوى اإلفريقي 480متقاعد، فيما تم إحصاء أكثر من  ألف 37ألفا وتونس  65متقاعديها 

 .على منح من صندوق التقاعد الفرنس ي

جانفي املاض ي، قائمة تتضمن أسماء  ، قد أرسل إلى السلطات الجزائرية شهر ”كناف“وكان صندوق التقاعد الفرنس ي 

هم في فرنسا ويتقاضون املنح واملعاشات لتأكيد صحة املعلومات املقدمة عمل جميع الجزائريين املتقاعدين الذين زاولوا

ملعاش بوفاة أو حياة املعني با املستفيدين، وكشفت التصريحات عن طريق الشهادات املقدمة، خصوصا فيما يتعلق من

 .سنة 75أعمارهم  أو املنحة وبالتحديد هؤالء الذين تجاوزت

 

 

 

 

 

 تعاون وشراكة

 
 قسنطينة: تباحث فرص التعاون و الشراكة بين متعاملين اقتصاديين جزائريين و آخرين تونسيين

 )واج(

احتضنت غرفة الصناعة و التجارة "الرمال" يوم األحد بقسنطينة لقاء بين متعاملين اقتصاديين جزائريين و آخرين 

 تونسيين تم خالله تباحث فرص التعاون و الشراكة بينهم.

ين ب و يندرج هذا اللقاء حسب ما أوضحه رئيس غرفة الصناعة و التجارة "الرمال" العربي سويس ي في إطار "التقريب

كما –املتعاملين الجزائريين و نظرائهم التونسيين و تعريفهم بفرص التعاون و التبادل فيما بينهم" لبناء أرضية مشتركة 

 للتعاون مع حث الطرف التونس ي على االستثمار في السوق الجزائرية. -قال

تونسيين ملين األجانب و منهم املستثمرين الو ذكر في ذات السياق بأن قانون االستثمار الجزائري يفتح املجال لجميع املتعا

لالستثمار في الجزائر و هو التوجه الذي تسير فيه غرفة التجارية و الصناعة بقسنطينة و يتجلى من خالل الزيارات 

 العديدة للوفود األجنبية الراغبة في ولوج السوق الجزائرية.

الصيدلة و السياحة و الخدمات و السمعي البصري و  و خالل هذا اللقاء الذي حضره متعاملون ينشطون في مجاالت

األلياف البصرية، قدم كل طرف اقتراحات تسمح بتحقيق التكامل بين السوقين الجزائري و التونس ي و بعث مشاريع 

 مشتركة في جميع االختصاصات.

ار لق مناخا مشجعا لالستثمو أشاد عديد املتعاملين التونسيين املشاركين في هذا اللقاء بالقانون الجزائري الذي خ

األجنبي مؤكدين بأن السوق الجزائرية "سوقا كبيرة" و أن ما يهم هو التسهيالت التي تمنح للمستثمرين فيما أكد البعض 

 اآلخر على تكامل السوقين الجزائرية والتونسية.
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ة لخدمات و رئيس الغرفة الوطنيو في تصريح لوأج، أوضح وليد بالغة عضو املجلس الوطني أمين مال الجامعة الوطنية ل

للدراسات و االستشارات و التكوين بتونس، بأن "تونس قطعت أشواطا كبيرة في حقلي التكوين و التدريب لذلك نحن 

نغتنم فرصة هذه الزيارة االستطالعية لسوق قسنطينة لتقديم اقتراحات تصب في هذا السياق كون التدريب عامل 

 الدول". إستراتيجي لتطوير اقتصاديات

و أضاف ذات املتحدث الذي يقود وفد املتعاملين التونسيين بأن "التعاون الجزائري التونس ي في مجالي التكوين و التدريب 

 سيسمح بتطوير املنظومة االقتصادية للبلدين و تعزيز تموقعهما في السوق العاملية".

قاء، الذي ستتبعه لقاءات أخرى، يستهدف على وجه و قد اتفق السيدان العربي سنوس ي و وليد بالغة على أن هذا الل

 الخصوص وضع إستراتيجية مشتركة لتقليص معدل البطالة في البلدين.

 

 
 )واج( السودان: التكوين املنهي في جدول أعمال اللجنة املختلطة القادمة -الجزائر

الدورة القادمة للجنة املختلطة، تم إدراج التعاون بين الجزائر و السودان في قطاع التكوين املنهي في جدول أشغال 

 حسبما جاء اليوم االحد في بيان لوزارة التعليم و التكوين املهنيين.

وعقب اللقاء الذي خص به وزير التكوين و التعليم املهنيين، محمد مباركي سفير السودان بالجزائر العبيد محمد العبيد 

 كوين املنهي في اطار أشغال الدورة املقبلة للجنة املختلطة.تقرر سويا ادراج التعاون و تبادل الخبرات في مجال الت

ومن ضمن أهم محاور هذا التعاون، تبادل برامج و وثائق تقنية و بيداغوجية و توأمة مؤسسات التكوين و التعليم 

 املهنيين بكال البلدين.

ونين و التكوين و اعادة رسكلة املك واستنادا الى ذات املصدر ستتم أيضا مناقشة املسألة املتعلقة بتحسين املستوى و 

 املسيرين التابعين للقطاع.

بهذه املناسبة، أكد الجانبان على االهتمام بترقية التعاون في مجال تثمين املوارد البشرية لتدعيم حركية التبادالت 

 .االقتصادية و التجارية للبلدين، حسب بيان الوزارة
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 تجارة 
 (TSA)2018املؤشرات املقلقة في أرقام التجارة الخارجية للجزائر سنة 

لجزائر ل لوطني لإلرسال ونظام املعلومات التابع للجمارك، حول التجارة الخارجيةا أظهرت األرقام التي اطلقها املركز 

تراجع العجز التجاري إيجابية مع ارتفاع  ، االنخفاض الكبير في العجز التجاري، وبقدر ما كانت أخبار 2018خالل 

ارتفاع ب فإنها تخفي الكثير من االتجاهات املثيرة للقلق، والتي ترتبط في األساس الصادرات النفطية وغير النفطية

 .الواردات

 انخفاض العجز التجاري إلى النصف

مليار دوالر  10ر87، مقابل عجز بلغ 2018سنة  مليار دوالر خالل 5ر03وبلغة اأٍلقام انخفض العجز التجاري للجزائر إلى 

سنة  باملائة(، وكان العجز التجاري قد سجل رقما قياسيا 53ر73 -مليار دوالر ) 5ر84، متراجعا بـ 2017خالل سنة 

 .مليار دوالر 17حيث بلغ  2016

الستعادة توازن امليزان التجاري يرجع باألساس  ومع ذلك ، تجدر اإلشارة إلى أن ما ظهر خالل العامين املاضيين كعملية

خارج ال صادرات املحروقات والتي مثلت اهم املبيعات الجزائرية نحو  حيث قدرت قيمة إلى الزيادة في عائدات النفط،

، مرتفعة 2017مليار دوالر سنة  33ر261مقابل  مليار دوالر  38ر338باملئة من إجمالي الصادرات( ب  93,13بنسبة ) 

 .(باملائة +15ر26مليار دوالر ) 5ر077ب

فهي مبنية على تحسن وضع أسواق  التجاري جد هشة،وتؤكد هذه املؤشرات أن النتيجة املحققة في مجال العجز 

 .دوالر 72، حيث بلغ سعر البرميل نحو 2018النفط سنة 

 الصادرات خارج املحروقات

، وإن كانت ال تزال 2018ارتفاعا سنة  من األخبار الجيدة أيضا هو ارفتع الصادرات خارج املحروقات، حيث سجلت

 46ر63رغم ارتفاعها ب 2018مليار دوالر في  2,83االجمالي للصادرات، لتقدر ب  باملائة من املبلغ 6,87هشة، حيث مثلت 

 .2017باملائة مقارنة بسنة 
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املحروقات، ترجع أغلبيته إلى مشتقات املواد  غير أن ما يجب االنتباه له هو ان جزء هام من هذه الصادرات خارج

 .أكدته جمعية املصدرين النفطية، وفقا ملا سبق وأن

مليون دوالر، رغم تجنيد  373لم تحقق سوى  ظرنا إلى األرقام التي قدمتها الجمارك فسنجد مثال السلع الغذائيةوإذا ن

 .الغذائية الجميع من أجل تصدير املواد

 الواردات عقبة حقيقية

جل ارتفاعا، سبقضايا الواردات التي ال تزال ت ومن ضمن األخبار السيئة والتي تتطلب الكثير من الوقوف عندها، ما تعلق

 .االقتصاد الجزائري  مشكلة بذلك عبئا حقيقيا على

مليار دوالر  46ر059, مقابل 2018دوالر سنة  مليار  46ر197ب  2018وتشير أرقام الجمارك إلى أن الواردات قدرت سنة 

 .(+ باملائة 0ر3مليون دوالر)  138، بارتفاع قدره 2017خالل سنة 

مليار  1ر015التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت  و الزيوت )بما فيها الوقود( ومواد وشهدت فاتورة املنتجات الطاقوية

بيانات  باملائة(، حسب -49ر05مليون دوالراي ) 977متراجعة ب  2017مليار دوالر في  1ر992مقابل  2018دوالر في 

 .الجمارك

 47العامين املاضيين. حيث وصلت إلى  فيوعلى الرغم من تطبيق إجراءات إدارية شديدة للغاية، لم تنخفض الواردات 

 .2017دوالر في عام  مليار  46و  2016مليار دوالر في عام 

مرة أخرى إلى ارتفاع كبير في الواردات من  لكن تطور محتوى الواردات ربما يكون سببا لقلق أكبر، حيث تشير الجمارك

غم ر  ضت مرة أخرى بشكل حاد خالل العام املاض ي،واردات مواد التجهيزات فقد انخف السلع االستهالكية في حين أن

 .أنها تدخل في مجال تطوير االستثمار

 

 
 والر رغم قائمة املمنوعاتمليون د 130الفاتورة ارتفعت بـ 

 )واج( الحكومة تقف عاجزة أمام طوفان الواردات

 ، أن الحكومة قد عجزت بالفعل أمام ملف2018الخارجية الجزائرية لسنة  أظهرت أرقام الجمارك لحصيلة التجارة

واصلت التهام ماليير املنوعة من دخول البالد، و  منتج 1000الواردات، التي لم تقف أمامها ال رخص االستيراد وال قائمة 

 .الدوالرات

التي نشرتها السبت، وكالة األنباء  2018وفي التفاصيل تشير بيانات الجمارك بخصوص التجارة الخارجية للبالد عام 

 قد أظهرت عجزها التام، حيث 2014أقرتها الحكومة لكبح فاتورة االستيراد منذ  الجزائرية، إلى أن جميع اإلجراءات التي

، أي بزيادة 2017مليار دوالر في  46.059 مليار دوالر، مقابل 46.197لة الواردات في العام املنقض ي لتبلغ ارتفعت حصي

 .(مليون دوالر 138قدرها 

، 2017مليار دوالر خالل سنة  10.87بـ  (، مقابل عجز 5.03ماليير دوالر ) 5ما يزيد عن  2018وبلغ العجز التجاري في 

 .(باملائة 53.73 -ر )مليار دوال  5.84متراجعا بـ 

 5.977، بزيادة قدرها 2017دوالر سنة  مليار  35.197، مقابل  2018مليار دوالر سنة  41.168وارتفعت الصادرات إلى 

 .(باملائة 17مليار دوالر بزيادة قاربت 

، بارتفاع 2017ل سنة مليار دوالر خال 46.059 مليار دوالر سنة في الفترة ذاتها، مقابل 46.197أما الواردات فقد قدرت بـ 

 .(باملائة 0.3مليون دوالر ) + 138قدره 
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منتج إلى البالد الذي أقرته في جانفي  1000وتشير األرقام بوضوح إلى أن الحكومة ورغم إجراءات منع دخول ما يقارب 

 .(باملائة 03مليون دوالر )+. 138عكس السنوات املاضية، ارتفعت بواقع  ، إال أن فاتورة االستيراد وعلى2018

إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة سابقا،  ويضاف عجز قائمة املمنوعات من دخول البالد في كبح فاتورة الواردات، إلى

مواجهة طوفان الواردات، حيث أظهرت إجراءات رخص االستيراد محدوديتها رغم  وأظهرت هي األخرى عجزها التام في

 .االواردات تراجعت بشكل طفيف بعد إقراره أن

وهو تحسن أسعار النفط في السوق  وبالتمعن في األرقام ذاتها فغن تراجع العجز التجاري يعود لسبب واحد ووحيد

صادرات  مليار دوالر  2.83مليار دوالر منها  41الصادرات اإلجمالية إلى أكثر من  ، وهو ما يفسر ارتفاع2018الدولية خالل 

 .خارج املحروقات

مليار دوالر، في حيت ارتفعت  7.850 باملائة وقيمة مالية قدرها 5.77رية من الصين بواقع وتراجعت الواردات الجزائ

 .باملائة 14.87باملائة، وتركيا بـ  12.7مليار دوالر، واسبانيا بـ  7.781باملائة لتبلغ  11.08حصة فرنسا بـ 

 

 

 

 

 
 )واج( جالب يستقبل ببرلين في غرفة التجارة و الصناعة األملانية

استقبل وزير التجارة, السعيد جالب, يوم الثالثاء ببرلين, من قبل عضو املجلس التنفيذي لغرفة التجارة و الصناعة 

 ناجل, الذي تباحث معه فرص التعاون في مجال التجارة الخارجية.األملانية, السيد إلجا نورث

", تطرق 2019و أثناء هذا اللقاء الذي جرى على هامش الصالون الدولي للفواكه و الخضر ببرلين "فروي لوجيستيكا 

 رك.تالطرفان إلى إمكانيات التعاون بين املتعاملين الجزائريين و األملان قصد تطوير نشاطات التصدير املش

و في هذا الصدد, أعرب السيد جالب عن أمله في االستفادة من التجربة األملانية في مجال التصدير قصد التمكن من 

 وضع املنتوجات الجزائرية في األسواق الخارجية السيما اإلفريقية منها.

 زائريين لضمان تموين السوق كما أبرز ميزات املنتوجات الجزائرية السيما الفالحية, مؤكدا استعداد املتعاملين الج

 األملانية بانتظام بكميات معتبرة.

و كان اللقاء مناسبة لعرض استراتيجية الحكومة الرامية إلى تنويع االقتصاد الوطني و تشجيع التصديرات خارج 

 املحروقات.

ون بين متعاملي من جهته, أعرب السيد نورثناجل عن أمله في إعداد برنامج عمل من شأنه الرفع من مستوى التعا

 البلدين.

و كان الوزير مرفوقا أثناء هذا اللقاء بوفد من الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة على رأسه السيد محمد العيد بن 

 بن عمر، رئيس الغرفة.

رين افتتح اليوم األربعاء بمشاركة عش "2019" فروي لوجيستيكا و يذكر أن الصالون الدولي للفواكه و الخضر لبرلين 

 مؤسسة جزائرية حضرت من أجل البحث عن فرص تصدير جديدة.
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