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 لخصم
 

 

 

 إلى القطب الصناعي تصدرت زيارة وزير الصناعة واملناجم، عبد السالم بوشوارب،

بوهران، الحدث في الصحف الوطنية الصادر لنهار اليوم، حيث اكد في تصريحات 

، مؤكدا في ذات الوقت ان 2019أن الجزائر ستكون بلدا ناشئا بحلول صحفية، 

قررت عدم تصدير املواد الخامة مباشرة نحو الخارج، بل االعتماد عليها الدولة 

 محليا لتحويلها في الصناعة.

وزير الصناعة مجموعة طوطال الفرنسية، نظرا للتأخر الكبير الذي سجلته  أنذر كما 

سحب ب إياهاتلف الزيوت الصناعية، مهددا ي انطالق مصنع مشتقات البترول ومخف

 يا بل وفتح املجال ملتعاملين آخرين ينتظرون الفرصة.املشروع نهائ

 ،ترولبالبنقل الحديدة ملجمع "حداد" الخاصة  األنابيبونوه وزير الصناعة بمصنع 

 ، والذي هو قمرة شراكة.الغاز واملاء

د قجونت ، فق، تاالجزائريينل للعما العامالنسيج باالتحاد  فيديراليةاما ممثل 

ة يلو الضرائب على املواد األ  بتخفيفض ي خاص يق بإجراءاشد الحكومة للقيام ن

 مؤسسة. 60أزيد من  إنقاذالنسيج من اجل  لصناعةاملوجهة  دةتور املس

وزارة املالية لتطبيق نظام الكرتوني لدفع الضرائب موجها ومن جهتها، تستعد 

الية وفي السياق، اكد وزير امل للمؤسسات الصغير واملتوسطة بداية من أفريل املقبل.

إلى جلس االمة، يهدف قانون الجمارك الجديد، الذي عرضه على ممشروع ن أ

 مكافحة كل أشكال التزوير والتهرب الجبائي.
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 الفتتاحيةا
 

 

 

 حادة إلى مسؤولي املشروع نزل إلى الورشات ووجه توبيخات

 الشروق اونالين() الفرنسيةبوشوارب يهدد بسحب مصنع الزيوت من "توتال" 
 

 

 2017حداد ملزم بتسليم مصنع األنابيب قبل نهاية مارس 

انتقد وزير الصناعة واملناجم، عبد السالم بوشوارب، املتعامل الفرنس ي "توتال"، حائز صفقة إنجاز مشروع مصنع 

حيم بوالية وهران، وهدده بسحب العقار ورخصة االستثمار منه في حال استمرار التماطل في تسليم الوحدة زيوت التش

 .اإلنتاجية

سنوات لم تحرزوا أي تقدم في املشروع. هذه آخر فرصة  3الوزير: "منذ وصولي إلى مبنى وزارة الصناعة قبل  وأضاف

قادته إلى والية وهران األحد، إطارات ومسؤولي شركة "توتال"  أمنحها لكم". ووبخ بوشوارب، خالل زيارة عمل وتفقد

، هي آخر أجل أمام الحكومة الجزائرية لتحول الجزائر إلى دولة 2019لدى نزوله بالورشات، قائال بلهجة حادة، إن سنة 

ي كافة ع املتخاذلين فناشئة، وهذا لن يتأتى إال من خالل تسليم كافة املشاريع قبل هذا املوعد، مؤكدا أنه لن يتسامح م

 .القطاعات وسيسحب العقار من املتعاملين الحائزين إياه دون أن يتقدموا أي خطوة إلى األمام

وخاطب بوشوارب املتعامل الفرنس ي: "هناك من املستثمرين من يقتنون األرض بأموالهم إلنجاز املشاريع، أما أنتم فنحن 

آجاله، سنتعاقد مع آخرين، فالكثير ينتظرون رد الحكومة ويحلمون بالظفر ندعمكم، وإن لم تلتزموا بتسليم املشروع في 

 ."بمشاريع هنا

وخالل زيارته إلى مصنع األنابيب اللولبية الذي يشرف على إنجازه مجمع حداد، لألشغال العمومية، قال الوزير إنه وجه 

ضا منتدى رؤساء املؤسسات، لتسليم املصنع تعليمات إلى صاحب املشروع، في إشارة منه إلى علي حداد، الذي يترأس أي

، معتبرا أن أي تأخر في اآلجال سيؤثر على ضمان تموين السوق بهذه املادة الصناعية 2017قبل نهاية شهر مارس 

األساسية، جازما بأن التحدي أمام كافة رجال األعمال واملتعاملين األجانب الحائزين الصفقات في املرحلة املقبلة، 

 يم املشاريع في آجالها ودون أي تأخير.سيكون تسل

 

 
 

 

 :"وزير السكن عبد املجيد تبون لـ"الشروق

 مرسوم جديد لتسيير املدن واألقطاب السكنية الجديدة

 بوهران نهاية جانفي 6500مسكن بسيدي عبد هللا في مارس و 2000توزيع 

يد، سيحدد كيفيات تسيير املدن واألقطاب تعمل وزارة السكن والعمران واملدينة على التحضير ملرسوم تنفيذي جد

السكنية الجديدة، وفي وقت يرجح تصنيف بعضها كدوائر إدارية قائمة بنفسها سواء تعلق األمر باملدن الواقعة في 

العاصمة أم باقي الواليات كواليتي عنابة وقسنطينة، ستعرف املدينة الجديدة سيدي عبد هللا نهاية مارس املقبل عمليات 

وحدة ضمن  6500جانفي الجاري  25جديدة لسكنات "عدل" فيما يرتقب أن يتسلم مكتتبو والية وهران في  تسليم

 .صيغتي عدل والترقوي املدعم



 

 6 

كشف وزير السكن والعمران واملدينة عبد املجيد تبون لـ"الشروق" أن املدن الجديدة واألقطاب السكنية التي تعد أحد 

ن منذ عودته على رأس القطاع، ستواصل املديرية العامة للمدينة اإلشراف عليها أهم ركائز استراتيجية قطاع السك

بكافة تفاصيلها التقنية إلى حين تسليم هذه املدن واألقطاب السكنية الجديدة، مشيرا إلى أن ورشة إصالح التشريعات 

 .ميانصا تشريعيا وتنظي 70إحصاء صياغة وإصالح قرابة  التي تحكم القطاع متواصلة، رغم 

وأوضح الوزير أن عمليات تسيير املدن واألقطاب السكنية الجديدة، جار التحضير لها من خالل إعداد مرسوم تنفيذي، 

تعمل على اإلعداد له لجنة خاصة، ستحدد تفاصيل كيفيات تسيير هذه املدن، وبمراعاة خصوصية كل مدينة من 

ملدن خصوصياتها، وضرب مثال باملدينة الجديدة سيدي عبد املدن وكل قطب من األقطاب الجديدة حتى ال تفقد هذه ا

هللا التي تعتبر قطبا علميا وتكنولوجيا وأول مدينة نموذجية ذكية، كما أشار إلى األقطاب واملدن السكنية الواقعة بكل 

 .هاتسيير من البليدة وقسنطينة وعنابة وقاملة الجار اإلعداد لها، حيث ستراعى خصوصية كل واحدة في إعداد خطط 

وأشار تبون بأن لجنة صياغة املرسوم التنفيذي ستعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على اعتبار أن هذه األخيرة تعتمد 

على مجموعة من العوامل في تصنيف املدن، وبناء على الكثافة السكنية بهذه املدينة يتم تصنيفها، ولم يستبعد ترقية 

تبرا أن املدن الجديدة تحمل املواصفات واملعايير التي تؤهلها لذلك، كون عملية بعضها إلى مصاف دوائر إدارية، مع

تهيئتها وضعت املرفق العام في صلب اهتمامها، وإلى حين ذلك، تواصل املديرية العامة للمدينة اإلشراف التقني على كل 

 .ما يتعلق بهذه املدن، على حد تعبير تبون 

كومة أن فتحت ملف املدن الجديدة، قبل عودة تبون إلى الحكومة في سبتمبر بعيدا عن تصريحات الوزير، سبق للح

، وذلك كون املدن التي سلمت قبل هذا التاريخ، لم تراع فيها أهمية املرفق العام، مثلما عليه الشأن بالنسبة 2012

   .ملدينة علي منجلي بقسنطينة التي احتج قاطنوها في العديد من املرات

ق بالتوزيع، قال تبون إن أجندته تحمل تسليمات جديدة، إذ من املرتقب أن تستأنف مدينة سيدي وفي الشق املتعل

وحدة ضمن صيغة "عدل" نهاية مارس،  2000عبد هللا استقبال مكتتبي برامجها السكنية، إذ من املزمع حسبه توزيع 

وحدة ضمن  2000جاري، ويتعلق األمر بـمن جانفي ال 25وحدة سكنية في  6500فيما تحضر مصالح والية وهران لتوزيع 

 2500وحدة أخرى ضمن صيغة الترقوي املدعم، أما صيغة عدل فستكون جاهزة بتسليم  2000صيغة االجتماعي، و

 .وحدة

 يتنافسون للظفر بمشروع العمر في املعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية

 )الفجر(ام والفندقة متعامل في اإلطع 300املشاريع السياحية تسيل لعاب 

 

 ”التحرر من البرميل”ينطلق اليوم بالعاصمة ويرفع شعار ” 2017سيال ”

أيام، املعرض الدولي للتجهيزات  4تحتضن العاصمة بداية من اليوم بباحة فندق الهلتون بالجزائر العاصمة، على مدار 

، تحت رعاية وزير تهيئة ”إكسبو أد‘ت إشراف ، والذي ينظم تح11في طبعته الـ ” سيال”والخدمات الفندقية واإلطعام 

  .اإلقليم والسياحة والصناعة التقليدية

نسخة منه، أصبح املعرض الدولي للتجهيزات والخدمات ” الفجر”وحسب البيان الصادر عن الجهة املنظمة، تسلمت  

من السنة، حيث يجمع بين  الفندقية واإلطعام بطبعته الحادية عشرة، موعدا تقليديا منتظرا خاصة في هذا الوقت

 .املتخصصين في هذا املجال من الخدمات املخصصة لقطاعات الفنادق واملطاعم وجميع معدات الضيافة بشكل عام

عالمة تجارية، وطنية ودولية منها، موزعة على مساحة تتضمن أكثر من  300إذ يجتمع بداية من اليوم، ممثلو أكثر من 

 لتوقعات الزبائن التي تزداد طلبا ووعيا يوما بعد يوم، خاصة مع تزامن عارض، لتقديم مهاراتهم وخ 100
ً
براتهم تلبية
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إطالق عدد مهم من املشاريع السياحية املنجزة أو في طريق اإلنجاز، التي تدخل ضمن مقاربة نوعية وكمية لتطوير 

 .السياحة الجزائرية

االقتصاد الجزائري املحلي، يضيف البيان، الذي يعتمد كما تعتبر سياسة التنمية هذه كبديل موثوق وضروري لتنويع 

اعتمادا كبيرا على النفط، حيث يعد هذا النهج للتنويع االقتصادي، الذي طال انتظاره، مهما نظرا لإلمكانيات السياحية 

م والسياحة ئة اإلقليالكبيرة املتاحة في البالد والتي ال تزال غير مستغلة بعد. ومن املزمع إشراف األمين العام لوزارة تهي

والصناعة التقليدية على مراسم افتتاح الصالون، كما سيشرف العارضون من مهنيي القطاع على تقديم تفاصيل 

  .وتوضيحات حول اإلطعام والفندقة

مؤسسة  70هذا وقد احتضنت باحة فندق الهلتون صالون سيال في طبعته العاشرة العام املاض ي بمشاركة أكثر من 

عالمة تجارية، كما تم تنظيم ورشات للتعريف باملنتوجات الجديدة وكذا  250ولية، وذلك لعرض ما يتجاوز وطنية ود

عروضها الترقوية ومختلف الخدمات التي تقدمها على غرار الفندقة واملطاعم، وذلك من أجل تلبية توقعات املهنيين 

ضة من حيث الكمية، السعر والنوعية التي تقدمها العاملين في هذا املجال وكذا تحسين الخدمات واملرافق املعرو 

 .السياحة الجزائرية

كما تم تسليط الضوء على الصناعات التقليدية الوطنية لتهيئة وديكور الفنادق واملرافق األخرى الخاصة بالسياحة 

  .والترفيه

 

 جسر عمالق وطرقات سريعة لفك الخناق عن النقاط السوداء

 )الشروق اونالين(2017املروري بالعاصمة نهاية نهاية "كوشمار" االزدحام 

 

مشروعا "كبيرا" الخدمة مع نهاية  17كشف مدير األشغال العمومية لوالية الجزائر عبد الرحمان رحماني، عن دخول 

 .السنة الجارية، من شأنها القضاء على النقاط السوداء بالعاصمة وتخليص املواطنين من "شبح" االزدحام

ول في تصريح لـ "الشروق"، إن مشروع الطريق السريع الرابط بين وادي أوشايح والبليدة سيفتتح رسميا قال ذات املسؤ 

نهاية السنة الجارية، وسيسمح بتقليص نسبة االزدحام بدرجة كبيرة، كون األشخاص املتجهين لجنوب وغرب العاصمة 

رة ذات السياق أن املشروع يشهد نسبة تقدم معتب سيتخلصون من التنقل عبر محور الطريق املؤدي إلى براقي، مشيرا في

 بما فيها الجسر العمالق املار عبر حي الرملي.

وبخصوص املشروع الثاني املتعلق بالطريق السريع الكاليتوس الحراش، فإن هذا املشروع الضخم سيمكن سكان هذه 

 االزدحام املروري الذي يشهده الطريق الرئيس ي البلدية واملناطق املجاورة على غرار األربعاء ومفتاح من التخلص من شبح

الوحيد الرابط بين هذه الجهة بالعاصمة، مؤكدا وجود عدة محاور تم االنتهاء منها بنسبة كبيرة ومن املنتظر أن يتم 

 فتحه بشكل رسمي في الثالثي األخير من السنة الجارية.

فعت إلى تجميد مشاريع جديدة، حيث أن السلطات وأكد مدير األشغال العمومية للعاصمة أن سياسة "التقشف" د

طريقا كالطريق الرابط بين شوفالي والشراقة، والطريق  15منحت األولوية إلتمام املشاريع السابقة على غرار توسعة 

 الرابط بين رويبة والدار البيضاء ومحاور أخرى من شأنها أن تخفف من حدة حركة السير بالعاصمة.

ئي لقطاع األشغال العمومية بالعاصمة، عدم تكّرر حوادث االنهيارات بالطرقات السريعة سيما نقطة وطمأن املدير الوال

"أس" ببن عكنون كون ردم الحفرة تم حسب املقاييس العاملية، مشيرا أن إتمام مصالح مديرية الري لتحويل قنوات 

 الصرف الصحي لوجهة أخرى سيحول دون تجمع املياه بهذا الطريق.
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 :ألف خبزة يوميا.. تقرير مؤسسات النظافة يكشف 200ل بمعد

 )الشروق أونالين(مليون خبزة ترمى في "املزابل" بالعاصمة سنويا 25رغم التقشف.. 

كشف تقرير سنوي صادر عن جمع النفايات على مستوى والية الجزائر من طؤرف "نات كوم" و"إكسترانت"، عن جمع 

مليون خبزة، رغم  25طنا من مادة الخبز، أي ما يعادل  60نزلية، منها أكثر من أزيد من مليون طن من النفايات امل

 .الظروف املالية الصعبة التي تمر بها البالد، التي فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات التقشف

مساحة  ألف طن من النفايات املنزلية على 560.000وأفاد تقرير صدر عن مؤسسة "إكسترانت" بجمع املؤسسة أزيد من 

ألف ساكن. أما  200من املساحة اإلجمالية للعاصمة بعدد سكان يقارب مليونين و %81، ما يمثل نسبة 2كم 624.5

 .2016طن من النفايات املنزلية كحصيلة لسنة  450.000تقرير مؤسسة "ناتكوم" فأشار إلى جمع أزيد من 

بلدية. ومن جهتها، سجلت "ناتكوم"  31طنا عبر  40 وبلغت كمية الخبز املسترجعة لدى مؤسسة "إكسترانت" ما يقارب

 بلدية. 26طنا من الخبز على مستوى  20استرجاع كمية 

طن من النفايات املنزلية. وفيما يخص  560.000رفع ونقل أكثر من  2016وحسب تقرير "إكسترانت"، تم خالل سنة 

طن من مادة الكارتون. أما مادة البالستيك،  1585إحصائيات الفرز االنتقائي والرسكلة واالسترجاع، جمع ما يفوق 

 طنا من اإلطارات والعجالت املطاطية. 24طنا وأزيد من  70فتجاوزت 

موقع للفرز،  108وأضاف التقرير أن املؤسسة تقوم بعملية الفرز االنتقائي للنفايات املنزلية املجمعة، حيث تم وضع 

ز الفرز االنتقائي برويبة. هذه العملية تخص كال من البالستيك والكرتون تجمع في مواقع الرسكلة املوجودة بالحميز ومرك

  واألملنيوم والزجاج والخبز واإلطارات والعجالت املطاطية.

ولتحقيق األهداف املرجوة واملرور إلى االحترافية في مجال العمل )نقل ورفع النفايات املنزلية(، يتوجب حسب املصدر، 

  ي التنظيم مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في التسيير واملتابعة.اتباع برامج املناجمنت ف

كم خالل  1680طن من النفايات املنزلية على مساحة  450.000من جهته، أفاد تقرير "ناتكوم" عن جمع أزيد من 

  حاوية. 6700، وبلغ عدد الحاويات املخصصة لجمع وفرز النفايات أزيد من 2016

مركز فرز للنفايات املنزلية، حيث  73الفرز االنتقائي، فقد قامت مؤسسة "ناتكوم" بتخصيص وبالنسبة إلى عمليات 

 خصصت لهذه العملية حاويات خاصة بجمع الخبز والبالستيك وعزل الكرتون في نقاط متفرقة من بلديات العاصمة.

 : بوشوارب يعاين القطاع الصناعي بوهران و يبرز أمام املستثمرين

 )الجمهورية(2019اش ئ إقتصاديا بحلول الجزائر بلد ن

 مشروط بحماية مصالح الطرفين« بوجو»االتفاق مع  -

 سحب األوعية العقارية من املتعاملين املتأخرين في تسليم املشاريع -

أكد عبد السالم بوشوارب وزير الصناعة و املناجم أمس من وهران على ضرورة تسليم جميع املشاريع الصناعية بالوالية 

جاري إنجازها سواءا كانت جديدة أو في إطار التوسعة خالل اآلجال القانونية املحددة لها مع عدم تقبل أي تأخر قد ال

 .يحدث على إعتبار أن جميع التسهيالت و التحفيزات قدمت للمستثمرين املتحصلين على هذه املشاريع

الية و ال في تسهيل اإلجراءات فقط مشكل الوقت الذي مصرحا بان الدولة ليس لها أي مشكل ال في توفير اإلعتمادات امل 

ال يزال يطرح و الذي يجب على املستثمرين إحترامه و أن يتعودوا على ذلك ألن أي يوم تأخير في دخول هذه الوحدات 

 تالصناعية الجديدة في اإلنتاج يكلف الدولة أموال طائلة جراء إستيراد نفس املنتج من الخارج خاصة و أن الوحدا

الذي  الجزائر و « توسيالي»الصناعية التي زارها الوزير أمس بوهران تعتبر وحدات ضخمة و منها مركب الحديد و الصلب 

إنطلقت عملية توسعته و من املقرر أن يتضاعف اإلنتاج به بمليون و نصف طن إلى نهاية السنة الجارية فيما ستصل 
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مليون طن و هو ما سيحقق اإلكتفاء من إنتاج هذه املادة إضافة خمسة و نصف  2019طاقة إنتاجه القصوى إلى غاية 

 .إلنتاج مصنع بالرة بجيجل و مصنع الحجار

كما صرح الوزير بأنه و فقط بإحترام الوقت ىمكن لنا   تحقيق التحدي القائم بإيصال الجزائر ملوقع بلد ناش ئ مع حلول 

شروع أو إنهاء املشاريع الصناعية التي كلفوا بها بسحب األوعية كما هدد الوزير املستثمرين املتأخرين عن ال 2019سنة 

العقارية التي إستفادو منها خاصة و أن الطلب على اإلستثمار موجود بقوة و التسهيالت املتوفرة تخدم الجميع وأكد 

 (...) أيضا أن السنة الحالية ستكون سنة املناولة

افقة على عرض هذه الشركة إلنتاج القطع األولية املستعملة في الصناعة كما أعطى أمس خالل زيارته ملركب توسيالي املو 

امليكانيكية و منها حديد السيارات و الهياكل الحديدية املوجهة لإلنتاج بهذا القطاع حيث أجاب عن سؤال ممثل عن 

ا املجال كما صرح هذه الشركة الذي أعلم الوزير بتقديم عرض عن هذا املشروع باملوافقة و رحب بولوج املركب هذ

 .ايضا بأن قطاع املناجم سيسهم هو اآلخر بقوة في اإلنتاج الصناعي بدخول أربع مشاريع إلنتاج الفوسفات

و مند إعتماد إصالح القطاع العام بدأ القطاع اإلقتصادي في خلق مناصب عمل  1991و قال بأنه و ألول مرة منذ سنة 

الجديدة التي ستبدأ نشاطها اإلنتاجي قريبا ستوفر كم هائل من اليد العاملة  قارة كما أن كل هذه املركبات و املؤسسات

 . آالف منصب عمل 4و منها مركب توسيالي ب 

من جهة أخرى تلقى الوزير شروحات عن توسيع املنطقة الصناعية ببطيوة و التي طالب أن تكون قطب صناعي بإمتياز 

ع في اإلجراءات. أما بخصوص الشراكة مع شركة بيجو إلنتاج السيارات و أمر بأن يتم إختيار مكتب عمومي كفء لإلسرا

 .فإكتفى وزير الصناعة بالقول أن العقد يجب أن يخدم مصالح الطرفين

 طالب بتخفيض الرسوم الجبائية على املواد األولية لصناعة النسيج

 اليومي( )املحور مؤسسة من اإلفالس 60تاقجوت يدعو الحكومة إلى انتهاج مخطط إلنقاذ 

 

 60دعا األمين العام للفيدرالية الوطنية لصناعة النسيج والجلود الحكومة إلى ضرورة انتهاج مخطط عاجل إلنقاذ 

مؤسسة لصناعة النسيج والجلود من اإلفالس، مطالبا بتخفيض نسبة الرسوم الجبائية على املواد األولية على غرار 

و األمر الذي اعتبره املتحدث يشجع املتعاملين االقتصاديين على االستثمار القطن، املواد الصوفية وكذا التجهيزات، وه

 .محليا

قال عمر تاقجوت، إنه من بين اآلليات التي تساهم في إنعاش قطاع النسيج في الجزائر خاصة في املرحلة التي تمر بها 

 اخيل الخزينة العمومية هي اعفاء املوادالجزائر بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية والتي أدت إلى انكماش مد

األولية املستوردة على غرار القطن واملواد الصوفية وكذا التجهيزات من الرسوم الجبائية وتخفيض نسبتها األمر الذي 

يشجع على االستثمار باإلضافة إلى مسح ديون املستثمرين الخواص الستئناف نشاطهم وإعادة فتح ورشاتهم ليعود 

مؤسسة من  60النسيج في الجزائر. وطالب املتحدث، من الحكومة بضرورة انتهاج مخطط عاجل النقاد  إنعاش قطاع

أن جميع املستثمرين يرون أن الفوائد املرتفعة على القروض الصناعية ترفع من كلفة اإلنتاج،  اإلفالس والزوال قائال 

لى الشروط التعجيزية التي تفرضها البنوك على ما يؤدي بدوره إلى رفع سعر املنتوج املسوق للمستهلك، ناهيك ع

املستثمرين ملنحهم قروض، على غرار ملف الحصول على قرض سندات الطلب، فكل هذا يجعل املصنعين ينفرون من 

باملائة من املواد  90املحور اليومي ، أن الجزائر تستورد أكثر من  وأضاف تاقجوت، في اتصال خص به   هذه الشعبة . 

املستخدمة في الصناعة النسيجية، خاصة القطن، املواد الصوفية والبوليستر، مشيرا إلى أن املنتوج الوطني األولية 

باملائة من البوليستر، وهو ما اعتبره املتحدث يضاهي املنتجات األوروبية  30باملائة من املواد القطنية و 70يتكون من 
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سواق العاملية وفرض رسوم جبائية على هذه املواد ينعكس سلبا على سعر في الجودة، إال أّن ارتفاع املواد األولية في األ 

 .املنتوج

وأضاف، األمين العام للفيدرالية الوطنية لصناعة النسيج والجلود أنه في ظل الظروف االقتصادية الراهنة ال بد 

ة تكون احدى البلدان املنتج للحكومة من تطوير قطاع الزراعة، خاصة وان الجزائر تمتلك إمكانيات طبيعية تؤهلها أن

للقطن وتنافس الدول العربية الرائدة في هذه املنتوج على غرار مصر والسودان، باإلضافة الى العمل على انتاج املواد 

الصوفية من خالل اخيار أصناف األغنام لتوفير للحوم الحمراء والصوف، كما دعا الى تسهيل منح القروض، إال أنه 

رحلة البد من توفر اإلرادة السياسية إلعادة إحياء هذه الصناعة التي تجاوزت عتبة االحتضار في للوصول إلى هذه امل

 .ظل غزو املنتجات املستوردة على غرار الصينية والتركية

 دولة ٥٠في آخر تصنيف دولي شمل التأمين الفالحي في 

 )املساء(ا صندوق التعاون الفالحي ينتزع املرتبة األولى إفريقيا والثانية عربي

حقق الصندوق الوطني للتعاون الفالحي نجاحا دوليا مميزا بتبوئه تصنيفا إقليميا وقاريا متقدما نظير جهوده وخدماته 

للدول الناشئة التي تضم  14التي جعلت منه نموذجا في التأمين والتعاون الفالحي. الصندوق صنف مؤخرا في املرتبة 

ق في الترتيب الذي أجرته الجمعية الدولية لتعاونيات العالم املرتبة األولى إفريقيا دولة، كما احتل الصندو  50أزيد من 

والثانية عربيا بعد اإلمارات العربية املتحدة .. مدير الصندوق السيد بن حبيلس شريف أكد أن مؤسسته تعتمد على 

فالحي هود الجزائر في ترقية قطاع التأمين السياسة جوارية أكثر منها تجارية، مضيفا أن الترتيب وإن كان اعترافا دوليا بج

، كشف «املساء«إال أن النجاح الحقيقي نلمسه على أرض الواقع عبر رض ى الفالحين واملربين.. املسؤول، وفي حديث لـ

مليار دج وتعويض  13بتسجيل رقم أعمال فاق الـ 2016عن النتائج اإليجابية التي حققها الصندوق خالل نشاطه لسنة 

 .مليار دج، ويتطلع اليوم إلى دعم ومرافقة الدولة للتوسع أكثر وتطوير التأمين الفالحي بشكل كبير 7 بقيمة

لم يخف املدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفالحي السيد بن حبيلس شريف أن الترتيب الجديد للجمعية الدولية 

بار أن الدول املعنية قوية ومتطورة في املجال املالي لتعاونيات العالم الخاص بالدول الناشئة شكل مفاجأة على اعت

في تصنيف مس أزيد من  14والتأميني ورغم ذلك، فإن الصندوق استطاع أن ينتزع مكانة محترمة ممثلة في املرتبة الـ

يا في ي عربوأكثر من ذلك، فإن التصنيف رتب الصندوق في صدارة الدول اإلفريقية والثان ..دولة منها البرازيل والهند  50

 .221حين صنفت الهيئة العاملية للتعاونيات الفالحية الجزائر في املرتبة 

 العمل امليداني يطيح بالكواليس

أمس، أن الصندوق ال يزال في بداية مشواره وتوسعه، « املساء»أكد السيد بن حبيلس شريف في حديث خص به 

ية، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفالحي عرف وبإمكانه الذهاب بعيدا في التصنيفات اإلقليمية والدول

انطالقة فعلية لنشاطه التوسعي منذ قرابة األربع سنوات، مقارنة بباقي الدول التي تقدم منتجات عدة في حين ال يتكفل 

 .الصندوق إال ببعض املنتجات التأمينية في املجال الفالحي ورغم ذلك فقد حقق مكانة هامة

أجرته الجمعية الدولية لتعاونيات العالم واملخصص للدول الناشئة، أخذ بعين االعتبار بعض املعايير  التصنيف الذي

التي تخص على وجه الخصوص التطور واملنتجات التأمينية املطروحة في السوق، باإلضافة إلى نسبة تغلغل املنتجات 

لسنوات األخيرة واستثمر فيها كثيرا خاصة من حيث في القطاع الفالحي، وهي النقاط التي ركز عليها الصندوق خالل ا

 .التكوين واملرافقة

الذي قامت به بعض الدول التي تنشط في إطار لوبيات قوية وأرادت أن تحظى بتصنيف « الكواليس ي»بعيدا عن العمل 

ال إعجاب أن تن متقدم السيما على املستوى القاري، استطاعت الجزائر وبفضل ما حققته على الصعيد امليداني املحض
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واهتمام لجنة التحكيم التي اطلعت بكثير من املوضوعية على النتائج امليدانية املحققة حسب السيد بن حبيلس الذي 

 .لم ينكر أنه تفاجأ لنتائج التصنيف الذي أنصف الجزائر واعترف بجهودها في مجال تطوير قطاع التأمين الفالحي

ملغرب الذي يريد التموقع عربيا وإقليميا وإفريقيا، ويسعى أن يكون أول بلد عربي في السياق، أشار املسؤول إلى جهود ا

وإفريقي في مجال التأمينات الفالحية، وهو ما يمكن أن يكون لديه أبعاد سياسية واستراتيجية هامة تمكنه من التغلغل 

ق ك لم يتمكنوا من بلوغ مستوى الصندو في إفريقيا، علما أن السلطات املغربية تقدم دعما كبيرا لتعاونياتها ورغم ذل

الذي طرح في السوق منتجات وخبرة هامة باعتراف املنظومة العربية للتطوير الفالحي وفيدرالية الفرنكفونية اإلفريقية 

للتأمينات، حيث اطلعت في عرض خاص على تجربة الصندوق التي بدت مهمة للدول اإلفريقية والعربية وتم تبن 

 .ية كنموذج ناجحالتجربة الجزائر 

 تعديل القوانين وتكييفها هو أكبر دعم

ورغم النجاح القاري واملكانة والخبرة التي اكتسبها، إال أن اهتمامات الصندوق ال تزال تنحصر فى تطوير الخدمات على 

الذي أكد  - لاملستوى املحلي والوطني، وينوي تطوير خدماته أكبر في الجزائر، وتحقيق مزيد من التطور ـ يقول املسؤو 

أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يؤمن البطاطا والحبوب وهي تجربة فريدة من نوعها.. علما أن التأمين الفالحي لدى 

العديد من الدول يعرف دعما من الحكومات، وهو ما ال يستفيد منه الصندوق الوطني للتعاون الفالحي الذي يعتمد 

اضعة من املهنيين، وأوضح أن دعما أكبر من الدولة سيمكن الصندوق من مزيد على إمكانياته الخاصة وشبكته املتو 

 .من النجاحات

ويتطلع الصندوق الوطني للتعاون الفالحي، إلى دعم ومرافقة الدولة من خالل تكييف النصوص والقوانين التي تمكن 

تدعم أداءه وتدفعه إلى التفتح أكثر واكتساح السوق، باإلضافة إلى كسب الصندوق من تطوير نشاطه بقروض صغيرة 

كل فئات الفالحين والتكفل بهم كما يلزم ... علما أن إرضاء الفالح وتشجيعه على االستثمار ينطلق بتقديم كل الخدمات 

 -يقول بن حبيلس  -دوق وال يمكن تطوير املحيط الفالحي ما لم ندعمه بآليات تمويلية ناجعة وفّعالة ووحده الصن

 .قادر على ضمانه في الوقت الحالي

وأشار املسؤول في سياق كالمه إلى أن كل التجارب التي شهدها قطاع التأمين والتمويل الفالحي في السوق من قبل 

ل ب فرصتنا وال نريد في ذلك أية إمكانيات مالية، -يضيف  -، ونريد « بريكوالج»هيئات أخرى، فشلت ولم تكن سوى 

فقط الدعم وتكييف املنظومة القانونية والتشريعية وكل ذلك لفائدة اقتصاد الوطن وخاصة في الظرف الحالي الذي 

 .يمر به الوطن

 حققنا النمو رغم ضعف اإلمكانيات

مليار دج،  13بتحقيق نتائج جد إيجابية برقم أعمال فاق  2016أنهى الصندوق الوطني للتعاون الفالحي نشاطه لعام 

مليار  7تم خالل نفس العام تسوية نسبة هامة من التعويضات لفائدة عدد هام من املنكوبين بقيمة مالية تفوق الـو 

دج، وهو ما يترجم قدرة الصندوق وإمكانياته في التكفل السريع باملنكوبين وتعويضهم، باإلضافة إلى توسيع النشاط 

ائية ، باالضافة إلى خلق مناصب الشغل باملناطق النائية واالشتراكات التي طالت مجاالت أخرى كالصناعات الغذ

ونفس العدد تقريبا يتوقع فتحه هذا العام، كما تمكن  2016منصب شغل في  160كالجنوب والهضاب العليا بتعداد 

 .عامل خاصة عبر وكاالت الجنوب الكبير 470الصندوق من ضمان تكوين وتكوين متواصل لـ

ق الوطني للتعاون الفالحي، إلى أن الصندوق يعرف تقدما وتطورا كبيرين في امليدان على ويشير املدير العام للصندو 

كانت »الرغم من أنه ال يتمتع بمستوى اإلمكانيات املتوفرة لدى منافسيه في السوق الوطنية. وحسب املتحدث، فلو 

ة وتلعب دورا استراتيجيا في تطوير لدينا نفس اإلمكانيات لتجاوزنا العديد من الدول، علما أن الصندوق مؤسسة هام
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سياسة فالحية جادة .. ويجب أن نعطيه االهتمام واإلمكانيات الالزمة لتطويرها ولدينا الكثير من األمور لتحقيقها في 

 .«..امليدان كتطوير الخدمات ونظام اإلعالم اآللي وتكوين املوارد البشرية وهي عناصر النجاح التي نعتمد عليها

فإن الصندوق يسير وفق منظور تشاركي وتعاوني وبأهداف اقتصادية وهذا مهم، علما أننا املؤسسة  -يف يض -للعلم 

الوحيدة في السوق التي تحقق نموا برقمين في محيط وأوضاع اقتصادية صعبة وشبكتنا املنتشرة عبر كامل ربوع الوطن، 

 .ات التي تعتمد على وسطاء ومراسلين في كل املناطقهي الوحيدة التي تحقق لنا القيمة املضافة خالفا لباقي املؤسس

 سياسة جوارية أكثر منها تجارية

السياسة الجوارية التي يعتمدها الصندوق ال تأخذ بعين االعتبار املنطق التجاري املتبع من قبل وكاالت أخرى. وحسب 

طوير النظام الفالحي من خالل التقرب ونسعى إلى ت« سياسة جوارية أكثر منها تجارية»السيد بن حبيلس، فإن للصندوق 

أكثر من مهنيي القطاع من خالل عرض خدمات وهو ما قمنا به في خنشلة من خالل إنشاء مركز بالوالية يقدم خدمات 

واليات وهي خنشلة، أم البواقي، باتنة، تبسة وسوق أهراس، وتقدم خدمات من خالل عيادة  5مجانية ملربي وفالحي 

كلم، علما أن املخبر يقدم خدماته مجانا  200اليل وتجنيب الفالحين عناء التنقل مسافة تفوق الـبيطرية ومخبر للتح

ومن هنا يتضح مفهوم العمل الجواري والتضامني، يقول املسؤول الذي كشف عن مشروع مماثل في الجنوب وتحديدا 

نا ل لفائدة البدو الرحل ناهيك عن اعتمادفي والية أدرار سيتم تجسيده قريبا، حيث سيتم التركيز على جمع حليب اإلب

رافقة أن الدعم وامل»على التكوين الذي نركز عليه كثيرا بعد التشخيص الذي قمنا به على أرض الواقع والذي كشف لنا 

التي تقدمها الدولة للفالحين واملربين ش يء جميل..لكن األجمل أن نرفق كل هذا بالتكوين حتى ال تذهب جهود الدولة 

  «..منثورا هباء

من املتوقع أن يبرم الصندوق شراكات هامة مع املؤسسات والجمعيات واملرأة الريفية لتقديم ش يء إضافي، على اعتبار 

أن سياسته التشاركية ليست مبنية على املنطق التجاري كون الصندوق ال يعتبر نفسه مؤسسة تجارية تقدم خدمات 

مها ومنتجات تأمينية في مقابل مادي، بل العك
ّ
س فهو يساهم في تسيير وتجنب املخاطر التي تعد مهمة. يجب أن نعل

 .للفالحين حتى نكون في مستوى حماية رأسماله وثروته

 

 

 مصنع اآلجر بلهادي بأوالد موس ى

 )املساء(من اإلنتاج الوطني  %5مساهمة بـ

بلدية أوالد موس ى بوالية بومرداس كشف السيد سليم بلهادي، الرئيس املدير العام ملصنع اآلجر بلهادي الكائن ب 

ألف  130من اإلنتاج الوطني لآلجر، بقدرة إنتاج تصل إلى  %5أمس، عن مساهمة مصنعه بحصة تقارب الـ« املساء«لـ

خاصة مع املشاريع الضخمة في قطاع البناء عبر الوطن.  2020وحدة يوميا ويطمح املصنع إلى رفع هذه النسبة بحلول 

حاليا على دراسة معّمقة لالحتياج املتزايد للسوق من اآلجر، والعمل على تحسين اإلنتاج،  ومن أجل ذلك، نعمل»

ا املنتوج وطني مائة باملائة وهذا مفخرة لالقتصاد ولن»، يقول السيد بلهادي، موضحا أن «وبالتالي تغطية االحتياج العام

هكتارا. وقد  3,5مليار دينار ويتربع على مساحة  2,2عامال برقم أعمال مقدر بـ 110واملصنع يوظف حاليا «. كمستثمرين

 .2016دخل حيز الخدمة منتصف العام 
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 بنوك/مالية
 

 

 في يوم دراس ي بفندق الشيراطون  2017أحكام قانون املالية 

 النصر()تعميم خدمة الدفع االلكتروني للضرائب على املؤسسات الصغيرة و املتوسطة شهر أفريل 

ان فعاليات امللتقيات و األيام الدراسية التي تتعلق بشرح اآلليات و اإلجراءات الجديدة التي أتى بها تتواصل بوالية وهر  

و من بينها اليوم  الدراس ي الذي نظمه نادي املقاولين و املستثمرين صباح أمس بفندق   2017قانون املالية ل 

جال االقتصادي على غرار املديرية العامة للضرائب و الذي  عرف مشاركة مختلف الهيئات الفاعلة في امل« الشيراطون »

و للجمارك بحضور الوزير  السابق للعالقات مع البرملان  ماحي خليل و وزير  املالية األسبق بن آشنهو عبد اللطيف 

  . وعديد املستثمرين واملتعاملين االقتصاديين و غرفة الصناعة و التجارة لوالية وهران

 

م مدير العالقات بوزارة املالية وممثل املديرية العامة للضرائب  أن قانون املالية الجديد ل حيث صرح بن علي براهي

جاء بالعديد من األحكام التحفيزية لفائدة املستثمرين و ترشيد اإلرادات من أجل  تسهيل و تبسيط اإلجراءات  2017

ع تتعلق بالرسم على القيمة املضافة  آو الرف للمكلفين بالضريبة و محاربة الغش و التهرب الضريبي أهمها تلك التي

بقيمتين ، و أكد بأن هذا االرتفاع ال يخص املواد  واسعة االستهالك املعفية من الرسوم على غرار السكر و الزيت و 

الدقيق و الفرينة ومادة الحليب و حليب الرضع و كذا الخضر و الفواكه و عقود التأمين على األشخاص ،  إلى جانب 

حيز التطبيق  2017ك  أشار املسؤول إلى  مجال الصفقات العمومية التي  أبرمت قبل دخول قانون املالية الجديد ل ذل

باملائة  و هذا لتحقيق التوازن في  19باملائة و  9و التي تبقى خاضعة للنظام القديم حيث ال تعنى   بالزيادة بنسبة 

 لدولة الشركات املعامالت و الحفاظ على التعامالت بين جهاز ا

و أوضح  املتحدث أن هذا القانون  أتى بالعديد من التسهيالت للمكلفين بالضريبة و للمؤسسات الكبرى التي يمكنها 

حاليا التصريح و دفع الضريبة عن طريق املوقع االلكتروني  و اعتبره تسهيل هام من املنتظر ان يعمم لفائدة املؤسسات 

ل القادم ، و أكد بان  موقع املديرية العامة به كافة املعلومات و املستجدات  التي الصغيرة و املتوسطة شهر أفري

 . تستجيب لكل طلبات املتعاملين االقتصاديين

و من جهة أخرى تطرق املسؤول أيضا إلى مزايا القانون الجديد  الذي يعطي للبلديات الحدودية النسبة املالية التي 

حلية بحيث ستخصص مباشرة مليزانية هذه البلديات و التي ستساعدها على كانت تخصص لصندوق الجماعات امل

 انجاز العديد من املشاريع التنموية  الهامة بالنسبة لها خاصة و ان الكثير منها  بلديات فقيرة

لصالح  رعو في ذات السياق أشار  مدير التشريع و التقييم على مستوى املديرية العامة للجمارك   إعفاءات جاء بها املش

قطاع التركيب و املناولة و صناعة الزرابي و األملنيوم و الزيوت الغذائية و أشار أيضا إلى املواد ذات االستهالك الواسع 

املعفية من الرسم على القيمة املضافة وعرج إلى الجلسة العلنية ملجلس األمة  التي انعقدت أمس و التي يناقش فيها  

ارك في انتظار التصويت عليه هذا األربعاء ، و نوه إلى أن القانون الجديد سيأتي بالكثير من القانون املعدل قانون الجم

املزايا لالقتصاد الوطني خاصة ما تعلق بتخفيف اإلجراءات الجمركية و تحسين آليات حل النزاعات بين املؤسسات و 

ادة مست مختلف جوانب القطاع و هذا مقارنة م 130اإلدارة و املراقبة الذكية و غيرها علما أن القانون املعدل به 

مادة و التي تم تعديلها من أجل تحسين الصياغة و التوافق مع مستجدات االقتصاد  340بالقديم الذي كان يشمل 

 الرقمي و قمع الغش و غيرها  
 

 :باب عمي خالل عرض قانون الجمارك على مجلس األمة
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 )املساء(جبائي هدفنا مكافحة كل أشكال التزوير والتهرب ال

جراءات اإل  أكد وزير املالية السيد حاجي بابا عمي، أمس، أن قانون الجمارك ال يعتبر قانونا جبائيا كونه يدخل في إطار 

املتخذة من طرف الحكومة لتطوير التجارة الخارجية، ومرافقة املصالح الجمركية لتشديد الرقابة وضمان سهولة أكثر 

 .يق العمل مع املؤسسات املصرفية لتحيين كل البيانات املالية املتعلقة باملستوردينفي معالجة البضائع مع تنس

املتضمن القانون املعدل واملتمم للجمارك على أعضاء  07-79ولدى عرض نص القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 

التي تخص تحيين املنظومة مجلس األمة، حرص وزير املالية على إبراز النقاط األساسية التي تعرضت للتعديل و 

التشريعية والنظام املعلوماتي، إعادة هيكلة اإلدارة الجمركية من خالل تحيين قاعدة املعطيات والبيانات لتسيير أحسن 

للمخاطر وتعزيز قدرات املراقبة واملطابقة، االنفتاح على املحيط االقتصادي واملصالح الجمركية األجنبية لتبادل 

 .بوضع حد نهائي للفواتير املزّيفة املعطيات بما يسمح

وبعد أن أكد بابا عمي، انخفاض نسبة املخالفات الجمركية خالل السنوات األخيرة، ضاربا املثل بعدم تسجيل حاالت 

لحاويات محّملة بالحجارة مثلما كان يحصل في وقت سابق، أشار إلى أن مصالح الجمارك مطالبة اليوم بتقوية املوارد 

ركيز على التكوين لرفع من كفاءات أعوانها، وهو ما يسمح بتشديد الرقابة واملطابقة لحماية االقتصاد البشرية والت

 .الوطني ومواكبة التطور 

مراقبة حركة  كما تطرق الوزير إلى أن القانون الجديد من شأنه مكافحة كل أشكال التهريب ومخالفات الصرف مع 

ا يمكن تحقيقه بعد ربط مركز اإلعالم اآللي للجمارك باألنظمة املعلوماتية رؤوس األموال من وإلى خارج الوطن، وهو م

الخاصة بكل من املؤسسات املصرفية، السجل التجاري ومصالح الضرائب، وذلك بغرض استعمال رقم التعريف 

سيتم  ر الذيالجبائي الوطني الكتشاف البطاقات الجبائية املزّورة مع وضع حد نهائي لظاهرة تضخيم الفواتير، األم

 تحقيقه بعد تنسيق العمل مع مصالح الجمارك األجنبية

 .واملنظمات الدولية على غرار االتحاد األوروبي لتبادل كل املعلومات املتعلقة بالبضائع املستوردة

 أما فيما يخص املنازعات الجمركية وطريقة الفصل فيها، فأشار الوزير إلى أن إجراءات التقاض ي تعود في مثل هذه

لقانون الجمارك القديم، في حين يقر القانون املعدل  274، 273، 272الحاالت إلى القضاء العادي تماشيا واملواد 

 .بالتعامل مع التصريحات غير القانونية على أساس جرائم اقتصادية عوض تصنيفها في خانة املخالفات الجمركية

لعملة الصعبة املرخص بها عند الخروج وعند الدخول، أشار بابا وردا على أسئلة بعض البرملانيين املتعلقة باملبالغ با

أورو بالنسبة  7500عمي، إلى أن الجمارك تلعب دورا رقابيا في هذه الحالة وتسهر على تنفيذ القانون الذي يسمح بإخراج 

ي، وفي تراب الوطنلكل مواطن يحوز على رصيد بالعملة الصعبة وألف أورو بالنسبة للمسافرين األجانب عند دخولهم ال

حالة التصريح بمبلغ إضافي عما هو مسموح به، يطالب الجمركي املسافرين بإحضار وثيقة من البنك إلثبات قيمة 

األموال املسحوبة من أرصدتهم بالعملة الصعبة، أما فيما يخص املتعاملين االقتصاديين فهم مرتبطون بالتوطين لدى 

 .قيمة األموال تتماش ى والقيمة الحقيقية للبضائع البنوك، وفي هذه الحالة يجب أن تكون 

من جهتهم حرص النواب الذين طرحوا أسئلتهم خالل الجلسة العلنية ملناقشة املشروع، على إبراز ضرورة تحويل 

عمليات تخزين الحاويات للمتعاملين املحليين عوض املتعاملين األجانب غير املقيمين بالتراب الوطني، وذلك لضمان 

ة وحماية االقتصاد الوطني، في حين هناك من طالب باستعراض نتائج العمل بقانون الجمارك القديم ملقارنته السري

بمقترحات القانون املعدل مع تشديد الرقابة عبر املوانئ والكشف عن أسماء املستوردين املزّيفين الذين يجب تجميد 

  .كل أنشطتهم

  .ص القانون املعدل واملتمم لقانون الجمارك يوم األربعاء املقبلويذكر أن أعضاء مجلس األمة سيصوتون على ن
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 :قال إن خطأ رقم اإليرادات "مطبعي".. بابا عمي

 !قانون املالية لن يعرض للتصويت على البرملان مجددا

 إجراءات جديدة ملنع تهريب الدوفيز.. وقائمة سوداء بأسماء املهربين

للتصويت على البرملان، بعد الخطإ الرقمي  2017عادة عرض قانون املالية لسنة نفى وزير املالية، حاجي بابا عمي، إ

املسجل في املجموع العام لإليرادات العادية مليزانية الدولة، مشيرا إلى أنه مجرد خطإ مطبعي، وجاٍر تصحيحه على 

 .مستوى األمانة العامة للحكومة

شروع قانون الجمارك بمجلس األمة، إن الخطأ الذي تضمنه وقال وزير املالية، األحد، على هامش جلسة مناقشة م

قانون املالية ونشر بالجريدة الرسمية، "أمر وراد وعادي"، كما وصف هذا الخطأ الرقمي الذي أبان عن فارق ما يقارب 

حكومة العامة لل مليار دينار في اإليرادات الخاصة بميزانية الدولة، بـ"املطبعي"، مشيرا بلهجة غاضبة إلى أن األمانة 30

تقوم بتصحيح هذا الخطإ، وذلك بعد املراسلة التي وجهها في وقت سابق، مستبعدا في الوقت ذاته، إعادة إحالة القانون 

 .بعد تصحيحه إلى املجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه مجددا من قبل النواب

 30بفارق يقارب  2017زانية الدولة لسنة وكانت مصادر إعالمية قد كشف عن وجود خطإ رقمي في حساب إيرادات مي

مليار دينار في آخر نسخة صادرة بالجريدة الرسمية، إذ تبين وجود فوارق في حساب اإليرادات العادية للميزانية بأكثر 

 .مليون دينار 20مليار دينار، بينما نقصت في حساب إيرادات أخرى  29.9من 

ر بمعية املديرية العامة للجمارك، إلجراءات جديدة لوقف نزيف تهريب من جهته، قال وزير املالية إن الحكومة تحض

 .العملة الصعبة إلى الخارج، وذلك بوضع قائمة سوداء بأسماء املهربين للعملة

وعبر عدد من أعضاء مجلس األمة عن تحفظهم على مشروع قانون الجمارك. ووجه السيناتور عن جبهة التحرير الوطني، 

م، انتقادات إلى وزير املالية حاجي بابا عمي، بسبب رفضه الرد على معظم تساؤالت السيناتورات عبد الوهاب بن زعي

 .حول مشروع قانون الجمارك
 

 تعاون/وشراكة
 

 

 

 تجارة 
 

 

 

 

 

 

 

 يقظة
 

 :سلطة ضبط السمعي البصري تقّرر 



 

 16 

 )الشروق اونالين(!"منع القنوات من استضافة الدعاة والرقاة واألطباء "املشبوهين

البصري، األحد، على القنوات الوطنية، استغالل منابرها من قبل الدعاة الحاملين للفكر -منعت سلطة ضبط السمعي

التكفيري جزائريين أو أجانب، كما حظرت استقبال الرقاة والسحرة والكهنة والدجالين واملشعوذين والنصابين واملتنبئين 

فين، وذلك ضمن جملة من القواعد وضعتها لتحكم كيفية تناول الشأن وتجار األحالم وأشباه الحجامين واألطباء املزي

 .الديني عبر وسائل اإلعالم الوطنية

البصري أنها ارتأت إبالغ وسائل اإلعالم باملمنوع واملسموح، في تناول الشأن الديني، مشيرة -وقالت سلطة ضبط السمعي

التلفزية واإلذاعية الخصوصية منها والعمومية"، وأعربت عن إلى أنها ترجو تناول أمثل للشأن الديني من طرف القنوات 

أملها في "رؤية الخطباء مستقبال يعودون من تلقاء أنفسهم إلى عقد الخطاب الوعظي وفقا للمعتقدات املحلية مع التزام 

ح، بما في ذلك نا الصالعدم الوالء الفكري للتيارات املعادية للحداثة واملناهضة للوئام املدني واملتعارضة مع تقاليد سلف

 ."نمط لباسنا القومي

وشددت الهيئة على أنه "يحظر على أي داع حامل للفكر التكفيري التحدث من على الهوائيات الوطنية سواء كان جزائريا 

جار تأو أجنبيا، وهو األمر نفسه بالنسبة لجحافل الرقاة والسحرة والكهنة والدجالين واملشعوذين والنصابين واملتنبئين و 

األحالم وأشباه الحجامين واألطباء املزيفين الذين يعرضون أنفسهم جميعا للوقوع، يوما ما، تحت طائلة القانون في 

 ."حالة ما ثبتت في حقهم محاولة النصب واالحتيال وارتكاب مختلف أنواع املحاذير واالنزالقات

ان بأن يستخف بعقول الجزائريين ولو باسم البصري بأنه "ال يمكنها أن تسمح ألي ك-وأكدت سلطة ضبط السمعي

الدين"، وسجلت الهيئة في هذا الشأن "غياب البعد الروحي الغالب على البرامج الدينية الوطنية، فضال عن انعدام 

حضور الفلسفة عن شاشات التلفزيون، األمر الذي من شأنه، في نهاية املطاف، أن يحبس اإليمان ويحصره في مجرد 

وشددت الهيئة على أنه "ال يمكن بأي حال من األحوال أن يحتكر سائر  رسات حركية عديمة املعنى". إيماءات ومما

شؤون الدين على اإلطالق، كما ال يصح احتواء اإلسالم في مجرد الرأي الفقهي العرض ي، بل يتعين إتاحة الفرصة للدين 

الم السمعية البصرية خطاب اليأس واإلحباط كي ينفتح على سائر مجاالت الحياة حتى ال يسيطر على وسائل اإلع

 .والقنوط والتعصب والطائفية والتشدد والكراهية والعنف والتمييز العنصري وكراهية النساء

وأعربت الهيئة عن "استغرابها من قيام بعض وسائل اإلعالم باستضافة دعاة الفتنة، الفاقدين ألدنى تكوين أكاديمي، 

األكاديميين مما من شأنه املساهمة في رفع مستوى التفكير وعقلنة الخطاب الديني وصقل  بدل دعوة العلماء والباحثين

 ."التحليل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشريات خاصة تحذر من اضطراب جوي جديد أكثر نشاطا

 )الشروق اونالين(طوارئ.. الثلوج تحاصر عّدة واليات وتؤّجل الدراسة والعمل
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 يتدخل لتحرير املحاصرين  حظر تجوال.. تعليق رحالت جوية والجيش

 البرد يقتل طفلة.. وتالميذ يحتجون وأزمة تموين بالغذاء والغاز

أدت االضطرابات الجوية التي تشهدها مختلف املدن الشمالية للوطن ومنذ أمسية السبت، إلى شل حركة املرور بالعديد 

ت، وسيول امتدت إلى بعض السكنات واملنشآمن الواليات بسبب تراكم الثلوج، فيما دفعت السيول إلى تكوين بحيرات 

في وقت لم تسلم املدارس من انقطاع للكهرباء أجبرت على تعويضها بالشموع، فيما تخلف العديد من العمال عن 

مناصب عملهم بسبب سوء الرؤية تارة وانقطاع الطرقات تارة أخرى، وفي وقت يسكن الرعب العائالت القاطنة بالقرب 

 .ما وان األيام املقبلة تنذر بأجواء شتوية ماطرةمن األودية ال سي

 البرد يقتل طفلة بالوادي.. وتالميذ يحتجون بالعاصمة

عرفت بعض املؤسسات التربوية بالعاصمة، عزوف التالميذ عن الدراسة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وغياب أجهزة 

نهم فة إلى الشعيبية التي أضرب أمس تالمذتها لعدم تمكالتدفئة وهي املعضلة التي سجلت بمتقنة عين البنيان، باإلضا

 .من مزاولة الدراسة في ما وصفوها بالثالجات

ولقيت طفلة ال تتجاوز ثالث سنوات من عمرها األحد، مصرعها في بلدية بن قشة الحدودية بوالية الوادي، تحت تأثير 

الشروق"، فإن الصبية "ياسمين" "ي تحصلت عليها موجة البرد التي تعرفها املنطقة منذ مدة. وحسب املعلومات الت

أصيبت بنزلة برد حادة في مسكنها املتواضع الذي يفتقر للكثير من األساسيات بإحدى املناطق التي يسكنها البدو الرحل 

 .كيلومتر عن عاصمة الوالية مدينة الوادي 145في بلدية بن قشة الحدودية مع تونس والتي تبعد بـ

 ا وقرى الثلج يعزل مدن

وبتيسمسيلت تسببت الثلوج املصحوبة بالصقيع في تسجيل صعوبة حركة السير على مستوى أشطر الطرقات الوطنية 

بين برج األمير عبد القادر وثنية الحد، ورقم  60بين بوقايد وبرج بونعامة ورقم  19بين ثنية الحد والعيون ورقم  14رقم 

الساعة األخيرة، سبعة حوادث  24وقد سجلت الحماية املدنية خالل الـ بين ثنية الحد والحسنية )عين الدفلى(، 65

 .مرور، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح، منهم اثنان في حالة خطيرة

أما بوالية قاملة أدى التساقط الكثيف للثلوج إلى صعوبة في حركة السير وتوقف جزئي لحركة املرور عبر طريقين وطنيين 

وأخرى بلدية، ما أدى إلى تدخل مصالح األشغال العمومية، كما عرفت مناطق متفرقة بوالية وعدة طرق والئية 

 .عبر عدة طرق  قسنطينة تساقطا كثيفا للثلوج أدى إلى غلق في حركة املرور 

وغطت الثلوج بوالية باتنة مناطق أريس وثنية العابد ومروانة، فيما التزال مناطق بميلة مسدودة، وسخرت الجهات 

جرافة لفك الحصار عن العائالت واملواطنين. وهي األوضاع التي شهدتها مناطق متفرقة ببرج  50ختصة أكثر منامل

 .بوعريريج وسطيف وغيرها

 غيابات بالجملة للعمال وتالميذ املناطق الجبلية

ل د من التالميذ والعماوببجاية أدى تردي األوضاع الجوية إلى غلق العديد من الطرق الوطنية والوالئية، مما دفع العدي

القاطنين باملناطق الجبلية إلى العزوف عن االلتحاق بمقاعد الدراسة والعمل، وقد حاصرت الثلوج وعزلت العديد من 

سنتيمترا ببعض الجهات، فيما تمكنت مصالح البلديات من  30السكان بالقرى النائية، حيث تجاوز سمك الثلوج الـ

 .106،  74،  75،  12فتح الطرق الوطنية رقم 

 الثلوج تلغي زيارة بن غبريط للمدية

ألغيت صبيحة أمس زيارة وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى والية املدية وبالضبط على مغراوة وتابالط وامليهوب، وهي 

رة غالبية و املناطق التي عرفت تساقطا معتبرا للثلوج، حيث تم إلغاء الزيارة بعد تطابق تقارير الجهات املختصة حول وع
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مسالك الوالية، كما قطعت حركة السير بالعديد من طرقات الوالية، وشهدت بلدياتها الشرقية أزمة حادة في قارورات 

 .غاز البوتان التي عرف سعرها تضاربا

 الجيش يتدخل بتيزي وزو والوالية تشكل خلية أزمة

كل من االربعاء ناث ايراثن، عين الحمام، وتدخلت منذ السبت وحدات من قوات الجيش الوطني الشعبي ببلديات 

بوزقن، اليلتن، ياكوران، تيروردة بأعالي جرجرة لفك الطرقات من الثلوج املتراكمة وذلك باالستعانة بكاسحات الثلوج 

درجات تحت الصفر، وأعلنت والية تيزي وزو  5واآلالت العسكرية لتسهيل حركة املرور، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 

 .شكيل خلية أزمة، كما شهدت القرى الجنوبية للوالية انهياراتعن ت

 إلغاء رحالت جوية بسطيف

كما أدت كثافة الثلوج بوالية سطيف، ليلة أول أمس، إلى إلغاء العديد من الرحالت من وإلى مطار سطيف الدولي. 

طائرات، فيما اضطرت العديد وحسب مصادر "الشروق"، فإن إدارة مطار سطيف أغلقت املطار أمام هبوط وإقالع ال

من شركات الطيران إلغاء رحالتها، خاصة إلى ليون الفرنسية. ومع بداية تساقط الثلوج، أمرت إدارة املطار بإلغاء جميع 

 .الرحالت املحلية والدولية

 قتيل بالبليدة.. وسياح محاصرون بأعالي الشريعة

حركة املرور بعديد الطرق الوطنية والوالئية خلفت قتيال على  وشهدت والية البليدة تساقط أمطار غزيرة أدت إلى شلل

الرابط ما بين واليتي البليدة والعاصمة بعد انزالق شاب على مستوى ذات الطريق بسبب  1مستوى الطريق الوطني رقم 

ها عادتاألمطار، حيث اصطدم بسيارة سياحية، ثم بعمود كهربائي، حيث فارق الحياة في عين املكان، كما عاشت ك

ساكنة العائالت التي تقطن البيوت القصديرية ليلة من الترقب خوفا من فيضان وادي بني عزة على املنازل بعد ارتفاع 

 .منسوب املياه كما علق العديد من زوار الشريعة والسياح بسبب شل الطريق

 أشخاص بتيسمسيلت 7إصابة 

حوادث مرور، بسبب التقلبات الجوية التي عرفتها معظم  7وأحصت مصالح الحماية املدنية لوالية تيسمسيلت أمس، 

أشخاص، اثنان منهم في حالة  مناطق الوالية، وقعت على مستوى طرقات ومحاور الوالية، ما أسفر عن جرح سبعة 

 في شطره الرابط بين بلديتي 14وكذا الطريق الوطني  ، 65و  60الطريقين الوطنيين  خطيرة، وشلل في حركة السير عبر 

 .ثنية الحد واليوسفية
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