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  الفتتاحيةا
 )واج( تبون يقدم مخطط عمل الحكومة الثالثاء القادم أمام نواب املجلس الشعبي الوطني

 أمام نواب املجلس الشعبي الوطني. مخطط عمل الحكومة غدايقدم الوزير االول, عبد املجيد تبون, 

ء السعيد بوحجة, مع رؤسا املجلس، رئيسوأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني عقب اجتماع تشاوري عقده يوم االحد 

ستستأنف في جلستين, ستعقد األولى على الساعة العاشرة صباحا وتخصص   , أن اشغال املجلساملجموعات البرملانية

ر األول لالستماع إلى الوزي  قائمة نواب الرئيس, فيما ستعقد الثانية على الساعة العاشرة ليال وتخصص  للمصادقة على

 لدستور.من ا 94للمادة   الذي سيقدم مخطط عمل حكومته أمام النواب, وذلك طبقا

مناقشة عامة حوله مخطط عمل  بإجراء املواليينوأضاف نفس املصدر أن األشغال ستتواصل يومي األربعاء والخميس  

 الحكومة.

 

 )واج( مناخ األعمال واالصالح البنكي من بين األعمال الكبرى للحكومة

ى لنظام البنكي من بين االهداف كبر االستثمارات ومواصلة االصالحات في ا  يعتبر تحسين مناخ األعمال من أجل تعزيز

من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض يوم الثالثاء املقبل امام املجلس الشعبي  عمل الحكومة  خططمل

 الوطني.

ملناخ االعمال وذلك قصد تحرير   مواصلة التطهير الجوهري  واشارت الحكومة في مخطط عملها "انها ستعكف على

وتوفير ظروف جاذبية االستثمارات املباشرة االجنبية و خصوصا منها تلك   االستثمار واملؤسسات من القيود التي تكبحها,

 51/49دة ترام قاعاطار اح  في نقل التكنولوجيا واستغالل املوارد الطبيعية للبالد واحداث مناصب الشغل في  املشاركة

 )من راس املال(".

ير سوق للعقار االقتصادي تسمح بالتسي  و ستواصل الحكومة ايضا الجهود الرامية الى تأطير الترتيبات الجدية لبروز 

 املضاربة.  االمثل للفضاءات مع ضمان تقليص ريوع

فيما يخص العقار الصناعي ويجب  الطلبات دراسةو في هذا االطار ستتخذ الحكومة كل االجراءات قصد التعجيل في 

فيه   االدارية عائقا و ستواصل بهذه الصفة, تعزيز املسار الذي سبق ان شرع التراخيص تسليماال يكون منح هذا العقار و 

 االستثمارية, حسبما جاء في الوثيقة.  و هو تبسيط االجراءات االدارية و تخفيفها امام اصحاب املشاريع

غير املستغل وتبسيط اجراءات  االقتصادي العقارتعمل الحكومة على التعجيل بتطهير وضعية و في هذا الشأن س

ترقية العرض املحلي في مجال العقار االقتصادي التابع ألمالك   حصول املستثمرين املحتملين على العقار و

املؤسسات   ى استحداثاالقليمية من خالل تهيئة مناطق مصغرة و مناطق نشاطات قصد التشجيع عل  الجماعات

 الصغيرة و املتوسطة ال سيما لفائدة الشباب حاملي املشاريع.

االلي على نشاطات مصالح امالك الدولة  االعالم ادخالاملحافظات العقارية و  مجمل رقمنةو ستسهر الحكومة ايضا على 

 اعداد املسح العام لألراض ي.  و استكمال االشغال املتبقية في

االقتصادي املعتمد و توسيعه الى  املتعامل نظامت الحكومة أيضا عصرنة ادارة الجمارك من خالل تعزيز و من التزاما

و اضفاء الطابع الشخص ي على اجراءات الجمركة لصالح املستثمرين و   املتعاملين و التسهيل من اخرى اصناف 

 املصدرين.

تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتطوير   الجراءات وعلى تخفيف ا االستثمار،الحكومة في مجال تشجيع  ستعمل و

 االستثمارات.  االستثمار على تسيير و متابعة
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الصادرات خارج املحروقات من خالل اطار   كما سيتم تشجيع االستثمارات االجنبية املباشرة التي تشجع على تنمية

 ومة في مخطط عملها.للبالد, حسبما اكدت الحك  يحافظ دوما على توازنات ميزان املدفوعات

املصغرة و املؤسسات الصغيرة و املتوسطة من   و ستوجه الحكومة اولوياتها في مجال االستثمار نحو ترقية املؤسسات

 تسهيلية و تحفيزية لتطوير هذا النوع من املقاوالتية.  خالل وضع تدابير جديدة تشجيعية

 لالستثمار ==  الوطني== تشجيع التمويالت البديلة و توسيع مهام الصندوق  

تطوير ذلك, على مواصلة و تعميق   ستسهر الحكومة, بعنوان عصرنة القطاع البنكي و املالي و قطاع التأمينات و 

التمويل تجاه املؤسسات املصغرة و املؤسسات الصغيرة و املتوسطة   االصالحات التي باشرتها من خالل تدعيم عرض

مالية موجهة لل  تنويع عروض التمويل من خالل تطوير املنتجات املالية البديلة عبر اقامة شبابيك  والخصوص   على

 الدفع الحديثة.  التشاركية على مستوى البنوك العمومية و تعميم استعمال وسائل

احترافية و تحسين تسييرها و عصرنة   و ستواصل الحكومة اعمالها الرامية الى عصرنة البنوك العمومية من خالل

تطبيق نظام االعالم و اعداد اطار قانوني خاص بإصدار السندات   انظمة االعالم في البنوك العمومية عبر تعميم

من النوع التساهمي و من جهة اخرى ستعكف الحكومة على تفعيل نشاط الصندوق   السيادية للتمويل

موال الخاصة و تدعيم اال   ه الى تمويل االستثمارات من نوع الشراكة العمومية ولالستثمار الذي ستتوسع مهام  الوطني

التقنية للسلطات العمومية في مجال السياسة الوطنية   الخاصة للمؤسسات و كذا تحسين تسييرها و توفير املساعدة

 لالستثمار.

 العالم في املؤسسات الوسيطة في السوق ا  و ستسهر الحكومة على تفعيل مكانة بورصة الجزائر من خالل عصرنة انظمة

املالية و ذلك من خالل ايجاد سندات جديدة و تسريع عملية ادخال شركات   املالية و تحسين عرض السندات في السوق 

 للقطاع املالي الى البورصة.  تابعة

الل ط التأمينات من خافضل لنشا  و فيما يخص قطاع التأمينات فان الحكومة ستعمل على تطبيق ما يرمي الى ضبط 

استحداث سلطة مستقلة للتأمينات و من خالل تحسين نوعية خدمات   اعادة تنظيم عملية االشراف على التأمينات و

 سيما عبر مراجعة شروط اعتماد وسطاء التأمينات و تعويض املؤمنين.  التأمينات و ال

 

 )واج( من اختالل امليزان التجاري تهدف إلى تعزيز األمن الغذائي للبالد والحد  ةفالحة: الحكوم

املنتجة كهدف يرمي إلى تعزيز األمن الغذائي للبالد وتنويع   تنمية النشاطات الفالحية مخطط عمل الحكومةوضع 

 جات األساسية.والحد من اختالل امليزان التجاري ألهم املنت  االقتصاد الوطني

الذي سيعرض يوم الثالثاء -الجمهورية   وفي هذا املنظور يرتكز مخطط عمل الحكومة من أجل تطبيق برنامج رئيس

 عدة محاور.  على -املقبل أمام املجلس الشعبي الوطني

املوجودة على  عن تثمين وتدعيم القدرات  ( مليون هكتار املنبثقة1ويتعلق األمر بتوسيع املساحات املسقية بواحد )

هكتار  370.000مساحات جديدة لالمتياز الفالحي مع االستصالح الفعلي ل  هكتار وكذا إنشاء 261.500مساحة قدرها 

 هكتار. 331.000إنشاء مساحات كبرى مسقية جديدة بمساحة إجمالية قدرها   فضال عن

خالل إنشاء مساحات مستصلحة   كما تنص خريطة طريق الحكومة على مواصلة تنمية الفالحة الصحراوية من

ر املكننة وامتصاص األراض ي البو   وتتمثل االجراءات األخرى في تعزيز حماية الصحة والصحة النباتية وتطوير جديدة. 

 ستخصص للزراعة الرعوية.  هكتار 576.000الذي سيشمل آجال مساحة قدرها 

واللجوء إلى استعمالها وتنمية الصناعة الزراعية   لعاليةويتعلق األمر كذلك بتنمية البذور ذات القدرات اإلنتاجية ا

 الفالحي والسيما بالنسبة لبعض عمليات املنتجات التي شهدت نموا مؤكدا )زراعة  الغذائية من أجل تثمين اإلنتاج
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 يا مقارنة.االفالحية التي تستفيد من مز   البقول والبطاطا والبصل واللحوم البيضاء والحمراء( وترقية تصدير املنتجات

بريد إطار توسيع قدرات التخزين بما فيها غرف الت  كما تلتزم الحكومة باستكمال البرامج االستثمارية التي شرع فيها في

 املتعلقة بعصرنة وحدات التحويل والذبح.  والتي ستتواصل وكذا البرامج

 رفع االنتاج الوطني من مواد الصيد البحري  

مواصلة الجهود من أجل رفع اإلنتاج  إلى الحكومةبحري وتربية املائيات يشير مخطط عمل وفيما يخص قطاع الصيد ال 

املائيات وذلك من خالل تجسيد تدابير دعم االستثمار في الصيد البحري   الوطني من مواد الصيد البحري وتربية

ئ برنامج تهيئة املوان  استكمال ستشمل من باب األولوية إعادة تأهيل وعصرنة األسطول الوطني وكذا التي والحرفي

 ومالجئ الصيد البحري وتوسيعها وتحسين مردوديتها.

عرض الفضاءات التي تخصص  تحسين خاللكما ستولي الحكومة عناية خاصة لتنمية تربية املائيات والسيما من 

حترفي م احتياجات معين كما ستعمل على مواصلة االعمال الرامية إلى تكييف اختصاصات التكو  لترقية هذا النشاط. 

 صادية.وتلتزم بتحسين الظروف االجتماعية واالقت الفروع حسبالصيد البحري وتفعيل الخبرة الوطنية وتنظيم املهنيين 

 

 )واج( والتجاري نحو إرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط االقتصادي 

ت التجارة املوازية في املجال الرسمي" و كذا "بهدف إدماج نشاطا  ستقوم الحكومة بعدة أعمال تشجيعية و تسهيلية

مج تنفيذ برنا  من أجل مخطط عمل الحكومةمن الشفافية" في النشاط االقتصادي و التجاري, حسب   إرساء "أكبر قدر

 الشعبي الوطني.  ادم أمام املجلسرئيس الجمهورية والذي سيقدم يوم الثالثاء الق

ب القانونية املتعلقة بالتهري  ستعمل الحكومة على مواصلة جهودها من خالل تعزيز الترتيبات  ومن أجل ضبط السوق 

للبضائع عبر الحدود و تنمية شبكة التوزيع الواسع و املنشآت   لضمان فعالية أكبر في مكافحة التدفق غير املشروع

 و مواصلة عمليات القضاء على األسواق املوازية.  يةاألساسية التجار 

يع بالجملة ذات طابع وطني و جهوي و تشج  و يتعلق األمر أيضا بإتمام برنامج إنجاز ثمانية أسواق لبيع الفواكه و الخضر

 أسواق الجملة الخاصة ببيع املواد الغذائية و الفواكه و الخضر.  القطاع الخاص على املساهمة في إنجاز

وجات الترتيبات الخاصة بضبط أسواق املنت  و عالوة على مواصلة تقييم عمليات االستيراد, تعتزم الحكومة كذلك متابعة

مواصلة سياسة ضمان استقرار أسعار املواد واسعة االستهالك و تحديد   واسعة االستهالك و كذا مواد البناء و

ة إلى موثوقة" إضاف  تهالك مع االستناد على "تحقيقات إحصائيةالحقيقية للسكان من املواد واسعة االس  االحتياجات

 تعزيز و تفعيل مجلس املنافسة.

 قائمة الواليات املعنية و   كما ستقوم الحكومة بمراجعة الترتيبات الخاصة بسير صندوق الجنوب من خالل تكييف

 املنتجات القابلة لتعويض مصاريف نقلها.

في السجل التجاري من   واصلة عصرنة و تحسين إجراءات القيد و التسجيلو تتضمن سياسة ضبط السوق كذلك م

قوانين األنشطة على نحو يؤطر مهنة املستورد و تشجيع   خالل استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال و مراجعة

ل املخبر ومة تشغيتعتزم الحك  بخصوص مطابقة و نوعية املواد الصناعية      املتجانسة.   التخصص في ميادين النشاط

 للتجارب و تعزيز املعايير املطبقة على املواد واسعة االستهالك.  الوطني

  

 تكثيف املراقبة
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و املواد الدسمة في املواد   وفي مجال نوعية االستهالك, سيوجه نشاط الحكومة نحو تخفيض نسبة السكر و امللح

 لغذائية.ا  الغذائية و مراجعة الحدود القصوى من حيث اإلضافات

املراقبة من أجل إرساء الشفافية   وبخصوص املراقبة االقتصادية وقمع الغش, ستعمل الحكومة على تكثيف عمليات

 و مكافحة املمارسات التجارية غير النزيهة.

و حديد البناء أحد األهداف   و في مجال مراقبة املمارسات املضادة للمنافسة, يشير املخطط إلى "سوق االسمنت

 املنتجات املدرجة في نظام الرخص.  يسية ملصالح املراقبة" لتتوسع هذه العملية إلىالرئ

املنتجات الحساسة واسعة   من أجل الحد من املخاطر الصحية, ستتم مواصلة عمليات مراقبة مدى مطابقة  و

 االستهالك املعروضة في السوق.

التجارية املضادة لإلغراق و كذا   يذ تدابير الحمايةو في مجال التجارة الخارجية, يتضمن مخطط عمل الحكومة تنف

 إضافة إلى تحديد املنتجات التي يمكن أن تكون   الوطني التي تشهد أضرارا  التدابير التعويضية لحماية فروع االنتاج

 للمنتجات املستوردة و تصور مقاربات قطاعية لحماية الفروع. بديلة

و مواصلة تجسيد برامج مشاركة   ت الدعم و التدابير املحفزة على التصديركما يبرز مخطط العمل ضرورة تعزيز أدوا

إيالء األولوية لتيسير ولوج املنتوجات الجزائرية إلى األسواق الخارجية و   الجزائر في التظاهرات االقتصادية بالخارج مع

 إلى املنظمة العاملية للتجارة.  مسار انضمام الجزائر  بعث

 

 )النهار أونالين( ال خوصصة للشركات العمومية وملكيتها ستبقى للدولة فقط

  إعادة بعث املؤسسات العمومية من جديد من أولويات الحكومة

الحكومة الجاري، مضيفة أن  الشركات العمومية في برنامجاستبعدت مصادر حكومية وجود أي مشروع لخوصصة 

وستدعم من الخزينة العمومية لضمان إعادة بعثها من جديد ملواجهة  هذه األخيرة ستبقى ملكا للدولة في جميع األحوال،

  .املالية األزمة

ادة ة وستبقى تدعمها إلعتفتحها للخوصص وأكد مصدر رسمي للنهار، أن الحكومة لن تتخل عن الشركات العمومية ولن

  .وتصبح شركات منافسة في السوق الوطنية بعثها من جديد حتى تستعيد عافيتها

على البرملان، خالل األسبوع الجاري،  ولم يتضمن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير األول عبد املجيد تبون،

 لق األمر بتلك التي هي على حافة اإلفالس أو تلكالشركات العمومية سواء تع أي بند أو اقتراح يتعلق بخوصصة هذه

  .التي تتواجد في وضعية مالية مريحة

السنوات األخيرة وتعزيزها، مع السهر  كما تقرر في مخطط الحكومة الحفاظ على ديناميكية النمو التي تطورت خالل

لوطني ا االجتماعية وضبطها في إطار تنويع االقتصاد الوطني ومرافقة تنويع االقتصاد واملحافظة على سياسة العدالة

ي التوازنات املالية للبالد وتطهير املجال االقتصاد الذي سيقوم على أساس سياسة ميزانية متجددة ترمي إلى الحفاظ على

النظام  إصالح د لتمويل االستثمار عبر إنشاء املؤسسات املصغرة واملتوسطة، مع وضع نظام جدي والتجاري والحث على

  .البنكي وتطوير سوق رؤوس األموال

االجتماعي والتقاعد، وذلك من خالل توسيع  وتضمن مخطط عمل الحكومة، املحافظة على املنظومة الوطنية للضمان

األشكال  ت تشملماليين منتسب جديد، من خالل اعتماد ترتيبا 3الوطنية لتصل إلى  قاعدة املشتركين في املنظومة

والناشطين في القطاع املوازي واألشخاص القادرين  الجديدة للعمل واالقتصاد الرقمي واألشخاص القادرين على العمل

 شغل ومن قطاع الفالحة، واستحداث فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق  على العمل وال يشغلون مناصب
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جاذبية هذه املنظومة والحد من حاالت  عية لغير األجراء، من أجل تحسينالوطني للتقاعد وصندوق التأمينات االجتما

  .والتهرب من دفع االشتراكات باملكلفين باالشتراك عدم التصريح 

  
 حسب الفيدرالية الوطنية للمستهلكين:

 )النصر( ضـانماليـير من الخبــز يوميـا في رم 8الجـزائـريــون يـرمــون مـا قيمتـــه  

ين، أمس األحد، أن متوسط حجم اإلنفاق األسري شهريا يتضاعف خالل شهر كشفت الفيدرالية الجزائرية للمستهلك

ألف دينار في شهر الصيام، مشيرة إلى أن  75ألف دينار خالل األشهر العادية إلى  36رمضان، حيث ينتقل من حوالي 

ماليين خبزة،  10ومي بـ سلوكات االستهالك املعهودة لدى الجزائريين املتميزة باإلسراف والتبذير تتسبب في رمي معدل ي

 ماليير سنتيم. 8بقيمة 

وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد عبيدي في ندوة صحفية نشطها أمس بمعية رئيس 

ألف أسرة (، هو النزوع نحو اإلسراف في  200ماليين و  8الفيدرالية، أن ما يميز السلوك االستهالكي لألسر الجزائرية ) 

ء مختلف الحاجيات من املواد األساسية و الحلويات واملشروبات الغازية والعصائر التي قال أن نسبة كبيرة من اقتنا

هذه املشتريات تلتهمها املزابل باعتبار أن الجزائري اعتاد تحت وطأة الرغبة في تنويع مكونات مائدة اإلفطار في شراء كل 

ى دخله حتى وإن كان من ذوي الدخل املحدود.وذكر عبيدي في هذا ما تشتهيه العين دون أن يولي أي عناية ملستو 

ألف دينار، وهو ما جعل البعض  75الصدد، أن معدل إنفاق األسرة الجزائرية الواحدة يتضاعف في رمضان ليصل إلى 

اليات مشهر استنزاف موارد األسرة بسبب اإلسراف الحرص على األكل الجيد واقتناء الكثير من الك›‹ يصفونه بأنه 

ألسر ، مبرزا بأن العديد من ا‹‹والضروريات بشكل مبالغ فيه يزيد بكثير عن الحاجة سيما الخبز والحلويات واملشروبات

إن اإلسراف الشديد لألسر الجزائرية في رمضان ›‹ سيما ذات الدخل املحدود تلجأ إلى االستدانة لتنويع مشترياتها، وقال 

مليون خبزة في شهر  300غرام في املزابل أي حوالي  250عة خبز من وزن ماليين قط 10يتسبب في رمي معدل 

 12ألف دينار فضال عن إنفاقها  35ألف و 30واحد.وبحسب املتحدث فإن األسر الجزائرية تنفق على كسوة العيد بين 

هلكين درالية املستألف دينار كمصاريف مناسبة العيد بما تتطلبه.كما أفاد املتحدث إلى أن نتائج دراسة قامت بها ف

مليون لتر من املشروبات املختلفة سواء الغازية منها أو العصائر والشاربات  5,5توصلت إلى أن الجزائريين يبذرون حوالي 

باملائة من حجم اإلنتاج اليومي ملؤسسات اإلنتاج املتخصصة التي تنتج استنادا إلى األرقام التي نشرها  50أي ما يمثل 

 مليون لتر يوميا. 11تنظيمهم املنهي 

ألف  300مليونا و 11ألف صائم مقابل  700مليونا و 29  وأشار املتحدث، إلى أن عدد الصائمين في الجزائر يقدر بحوالي

 نسمة لم يصلوا بعد إلى سن الصيام.

 الوفرة حالت دون لجوء األسر إلى سلوك التخزين

فسجل في تدخله خالل ذات الندوة التي احتضنها مقر فوروم أما رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، 

يومية ديكا نيوز، بأن أسعار املواد الواسعة االستهالك و البقوليات رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات املاضية فقد 

سائدا من  شهدت نوعا من االستقرار، ما حال كما قال، دون لجوء العائالت إلى ما وصفه بسلوك التخزين الذي كان

قبل، وثمن بذات املناسبة توجه الفريق الحكومي للوزير األول عبد املجيد تبون نحو االستمرار في دعم القدرة الشرائية 

 للمواطنين وحماية االقتصاد الوطني. 

 عمن جهة أخرى، دعا حريز الحكومة إلى فرض دفتر شروط صارم على املتعاملين في مجال استيراد األلبسة من أجل من

األلبسة الفاضحة والصادمة التي أصبحت سائدة في الشارع الجزائري رغم كونها تتعارض مع تقاليد ›‹ دخول 
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، مشددا في ذات الوقت، على ضرورة منع أللبسة املكونة من املواد املسترجعة التي تسبب الحساسية، ‹‹الجزائريين

في إنشاء املخبر الوطني للفحص الكفيل بكشف كل السلع واألحذية غير الجلدية، داعيا في ذات السياق، إلى اإلسراع 

واملواد املصنعة غير املطابقة والتي تشكل خطرا على الصحة العمومية، كما حذر في ذات الوقت من اإلعالنات املضللة 

ما قال ك التي ال تخلو ‹‹ الثابتة الضرر ›‹ التي تسوق للكثير من مواد التنظيف ومستحضرات التجميل وغيرها من املواد 

سبة بمنا –من املواد املسرطنة.وشدد في ذات السياق، على ضرورة منع إدخال األلعاب التي تشكل خطرا على األطفال 

كما  –كونها تتسبب   سواء املفرقعات واأللعاب النارية أو تلك التي تحتوي على سهام ورصاص مطاطي أو غيره، -العيد 

)   2013)مرسوم متعلق بأمن األلعاب( و 1997رسومين صادرين على التوالي في في األذى ولكونها ممنوعة بحكم م -قال 

 مرسوم متعلق بأمن املنتوجات والخدمات(.

وفي سياق ذي صلة، اقترح زكي حريز، إعطاء املزيد من الدعم ملشاريع الشراكة في مجال الصناعات النسيجية ودعم 

ى فضال عن دعوته إل  يالت استيراد القطن من مصر والسوداناملنتجين الوطنيين في امليدان من خالل منحهم تسه

 استيراد األبقار حية والتوقف عن استيراد اللحم بنوعيه املجمد والطازج حماية لصحة املستهلك الجزائري.

 :«املساء»يزيد بن موهوب لـ

  نقص السيولة عن البنوك البورصة أفضل حل لتخفيف ضغط

بيان مجلس الوزراء األخير حول ضرورة تطوير التمويالت  أكد املدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، أن ما تضمنه

غير التقليدية ملواجهة األزمة الحالية، يدعم املجهودات التي قامت بها هذه الهيئة املالية للتأكيد على أهمية الدور الذي 

طة، فضال واملتوسيمكنها لعبه في الظرف الراهن لتمويل االقتصاد عموما واملؤسسات الكبرى وكذا املؤسسات الصغيرة 

 عن تخفيف الضغط عن البنوك التي تعاني حاليا نقصا في السيولة.

أنه شدد في الكثير من املناسبات على الدور الكبير الذي يمكن للبورصة  «املساء«وذكر السيد بن موهوب، في تصريح لـ

 ن.ئية والتسهيالت التي أقرها القانو لعبه حاليا لتمويل املؤسسات، والذي مازال غائبا بالرغم من كل التحفيزات الجبا

كّنا دوما نؤكد على هذا الدور، السيما على ضوء تصريحات الوزير األول السابق عبد املالك »وقال في هذا الصدد 

سالل، حين قال إن الخزينة لم تعد لها القدرة على تمويل املشاريع الكبرى، وعلى املؤسسات أن تبحث عن مصادر 

 .«تمويل أخرى 

 ضغطا كبيرا على البنوك حاليا لتقديم»انب آخر أشار محدثنا إلى مسألة نقص السيولة البنكية، معتبرا أن هناك من ج

البد من فتح مجاالت أخرى للتمويل الداخلي »هذا الضغط على املنظومة املصرفية   القروض، وبالتالي فإنه لتخفيف

في هذا الصدد وعن سؤالنا حول مدى لعب البنوك لدورها في تنشيط سوق األسهم والسندات . «من بينها البورصة

 والسيما أنها تعد وسيطا ومساهما في البورصة، رد السيد بن موهوب، بالتأكيد على أنها تؤدي دورا نشطا في هذا املجال.

فية، تم بحث سبل بعث دور البورصة وكشف أنه في لقاء تم مؤخرا مع الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املصر 

للتخفيف من ضغط السيولة على البنوك، مؤكدا أن مسؤولي البنوك والعاملين بها واعون بدور البورصة ويحاولون 

 تنشيطها من جانبهم.

وبخصوص برنامج إدراج عدد من املؤسسات العمومية والخاصة والذي لم يتجسد بعد، عّبر مدير البورصة عن اقتناعه 

ه ما دام القرار الصادر من مجلس مساهمات الدولة بخصوص هذا البرنامج مازال ساري املفعول ولم تتم إعادة بأن

ترام وأرجعه إلى ضرورة اح «عاديا». إال أنه إعترف بأن تجسيده سجل تأخرا كبيرا اعتبره «قائم»النظر فيه فهو بالتالي 

ة مراحل، مؤكدا أنه كمسؤول عن البورصة يأمل في أن تتم هذه مسار اإلدراج في البورصة الذي يتطلب املرور عبر عد

را بوجود تحفيزات جبائية هامة وتسهيالت، وذكر بأن الشركات 
ّ
العملية في أقرب وقت وأن تدرج شركات أخرى، مذك

كبر أ املدرجة الراغبة في التصدير ستجد سهولة أكبر في األسواق الخارجية ألن وجودها في البورصة يعطيها مصداقية
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مقارنة بالشركات غير املدرجة، فضال عن كون البورصة ليست مصدر تمويل فقط للقطاع الخاص، وإنما هي عامل 

 مساعد على ديمومة الشركات السيما الكبرى.

من جانبها يمكن أن تجد الشركات الصغيرة واملتوسطة مالذا لها في السوق املالية، حيث دعا السيد بن موهوب، 

 ؤسسات إلى التقدم نحو البورصة للحصول على التمويالت، مؤكدا توفير كل التسهيالت في هذا اإلطار.أصحاب هذه امل

من جانب آخر عّبر عن تفاؤله بإنجاز مشروع وضع نظام تداول جديد مع شريك إسباني في أقرب اآلجال. وأكد أن العمل 

اني هذا املشروع الذي يسير بوتيرة جيدة ومتفائلون نحّضر مع الشريك اإلسب»يسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قائال 

 .«باستكمال نظام تداول جديد في أقرب اآلجال مما سيسمح بإعطاء دفع جديد للتعامالت في البورصة

م املشروع في فترة 
ّ
سنوات إال أن املالحظ ـ حسب محدثنا ـ من خالل اللقاءات األسبوعية  3وكان من املفروض أن يسل

مع الطرف اإلسباني أن هناك تقدما كبيرا في األعمال راجعة لكون الشريك اإلسباني تفاجأ ملستوى املنظومة التي تتم 

التي يتم العمل بها على مستوى البورصة، حيث وجد وضعا مختلفا عن تصوراته بالنظر إلى توفر الكفاءات والتحكم 

 ت والتطبيق املتوفر في الهواتف النقالة.في املهنة واألنظمة املستعملة السيما موقع الهيئة باألنترن

ورغم كل ما يقال فإن بورصة الجزائر مازالت بعيدة عن أن تكون سوقا مالية حقيقية، وهو ما جعلها األضعف عربيا 

 من حيث التداوالت والقيمة.

باملائة بمبلغ  79.61ويشير تقرير البورصة الشهري املتعلق بماي املاض ي، إلى انخفاض كبير في نشاط البورصة بنسبة 

 مليون دج. 28.2مليون دج، في حين بلغت التعامالت في شهر أفريل أكثر من  5.7معامالت يتجاوز بقليل 

 84.05سهما فقط في ماي، مسجال انخفاضا بنسبة  7249سهما في أفريل إلى  45436كما انتقل حجم التداول من 

 باملائة.

 «ةالرويب«و «أليانس للتأمينات«و «فندق األوراس ي»ي بورصة الجزائر هي مؤسسات فقط مدرجة ف 5للتذكير توجد حاليا 

 .«بيوفارم»، إضافة إلى شركة «صيدال«و

 
جه نحو التحول إلى قطب صناعّي وسياحيّ 

ّ
 تت

 ساء(امل) بلدية بسكرة.. استثمارات ضخمة ومداخيل شحيحة

سنوات األخيرة، تتجلى في حجم االستثمارات الضخمة في مجاالت  5عرفت عاصمة الوالية بسكرة، حركة كبيرة خالل 

 -لتكون أول محطة خارج العاصمة الحتضان أشغال الثالثية )حكومة الصناعة والسياحة والخدمات، ولعل اختيارها 

تحت إشراف الوزير األول السابق عبد املالك سالل، دليل على أهمية والية بسكرة  18أرباب عمل( في دورتها  -نقابة 

 عموما وعاصمتها تحديدا، ورغم ذلك فإن هناك اختالالت يسعى إطارات البلدية لتداركها.

أن، قال رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة عز الدين سليماني، إن عدد سكان عاصمة الوالية في هذا الش

ألف نسمة، ما يجعل اإلشراف على تسيير هذا الكم الهائل من الساكنة أمرا صعبا للغاية، وُيعد  300يقدر بأكثر من 

ها من ِقبل مجلس شعبي بلدي واحد تحّد كبير من بين معوقات بلدية بسكرة، باعتبارها من املدن الكبرى، وتسيير 

لرئيس البلدية وكل نوابه. ولفت إلى أن بسكرة كبيرة جدا وبحاجة إلى تقسيم جديد، يكون منشئا لعدة بلديات، فإذا 

أردنا التحكم في التنمية بكل بلديات الوطن حسبه بما فيها بلدية بسكرة، فينبغي الذهاب إلى الطريقة املعمول بها في 

لدول املتقدمة، واملتعلقة بحصر وتضييق مجال البلديات؛ من خالل التقسيم اإلقليمي الذي يمنح املنتخبين ا

واملسؤولين املحليين قدرة كبيرة في التحكم في التنمية، فضال عن العائق املالي اآلن، الذي ُيعتبر أحد املعوقات على ضوء 

 أحد املفرمالت األساسية للتنمية.  لية. وُيعتبر هذا الجانبشح املداخيل واإلعانات على مستوى الجماعات املح
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وفي تقدير املير فإن املعّوق الرئيس الزدهار التنمية وتطورها، يكمن في الذهنيات؛ ذهنيات املواطن واملسؤول واإلدارة 

يجابي، سلبي إلى اإل التي لم تتكيف مع روح املصلحة العامة. وأضاف أن تغيير ذهنيات املواطنين ومجرى التفكير من ال

ر إلى البلدية والنظ« البايلك»يفسح املجال إلمكانية اختصار الجهد والوقت لتحقيق التنمية املنشودة، متأسفا لعقلية 

على أنها ليست ملكا للشعب وإنما ملك للمسؤولين وال تعني املواطن ال من قريب وال من بعيد، وهم ليسوا معنيين 

ختلف املكتسبات، سواء تعلق األمر باإلنارة العمومية أو املساهمة ومساعدة عمال النظافة بنظافة املحيط والعناية بم

في عملية إخراج القمامة في أوقاتها، وال معنيين أيضا باملحافظة على املساحات الخضراء والتقيد بالنظام العام بصفة 

صيغة للتعاون بين املواطن ومختلف إرادية ورفض الفوض ى، موضحا أن خلق هذا اإلحساس لدى املواطن وإيجاد 

مؤسسات الدولة وإطاراتها املحليين، يضمن بالقليل من األموال والجهد تحقيق التنمية بشكل ملموس، ومجسدة على 

ي العقبات، والسعي بكل الطرق لتوعية املواطن وجعله 
ّ
أرض الواقع. ويبقى الطموح يحذو املسؤولين واملنتخبين لتخط

مج في عملية التنمية، من خالل تحسيسه بأنه شريك فعال وأساس للمساهمة في تحقيق التنمية ينخرط وينسجم ويند

على مستوى مدينة بسكرة، مؤكدا أنه بدون انخراط املواطن ال يمكن الحديث عن تحقيق أي تنمية، وإنما تحقيق 

سبل فعلي وفعال ودائم، وهي ال بعض األمور الظرفية، وبالتالي لتجسيد تنمية مستدامة ينبغي إشراك املواطن بشكل

 الوحيدة لبلوغ األهداف على مستوى بلدية بسكرة.

 االستثمار لم ينطلق بالشكل املناسب ومجال املناورة ضّيق أمام املنتخب

تتمثل ردود فعل املسؤولين واملنتخبين في السعي لالستجابة ملطالب املواطن في حدود اإلمكانيات املتاحة، ألن كل ما 

ق األمر ببناء السكنات املرتبطة بمشاريع أو مناصب الشغل التي تعرف بأنها يطلبه ي
ّ
حتاج إلى أموال ضخمة، سواء تعل

ر بالشكل الكافي. بسكرة تحتوي على قاعدة فالحية  محدودة جدا، سيما أن االستثمار الذي يوفر مناصب شغل لم يسيَّ

ب الشغل، التي من شأنها امتصاص اليد العاملة العاطلة وصناعية وخدماتية، بإمكانها توفير مئات اآلالف من مناص

االستثمارية لم تنطلق بالشكل الجيد في املشاريع الطموحة، خاصة أنه يمكن في املجال « املاكنة»عن العمل، لكن 

 الصناعي والفالحي توفير مناصب شغل كبيرة.

 آالف سكن بصيغ مختلفة 10توزيع 

عز الدين سليماني، أن السعي قائم لبناء مالعب ومرافق ترفيهية باألحياء، وترميم  استجابة ملطالب املواطن أيضا يؤكد

سكنا مؤخرا  2252توزيع   الطرقات املهترئة، وتوفير أكبر عدد ممكن من السكن. وفي هذا املجال يمكن الحديث عن

ن من السكن االجتماعي، فضال ع بعاصمة الوالية. وألول مرة في تاريخ بسكرة يستفيد هذا العدد الهائل من املواطنين

مستفيد. وتسعى السلطات املحلية من  500آالف و 10قطعة أرض صالحة للبناء، بإجمالي يقّدر بأزيد من  8000توزيع 

خالل هذه العمليات، لالستجابة الحتياجات املواطنين في هذه املجاالت الحيوية، للتخفيف من حدة أزمة السكن التي 

 كباقي مدن الوطن. يعيشها سكان املدينة

 مصارحة املواطن تبدد األجواء املشحونة

شدد رئيس البلدية على أهمية مصارحة املواطن بحقائق األمور وعدم تقديم الوعود الكاذبة، وأن يكون للمنتخب 

نة يّ الشجاعة ملجابهة املشاكل مهما كانت طبيعتها وصعوبتها، ألن التالعب بمصالح املواطن من خالل تفويت مرحلة مع

وبطريقة معينة، ال يزيد إال قلقا لدى املواطن، ألن إحداث أمل كاذب لدى الساكنة ستكون تبعاته سيئة، مؤكدا على 

، كما تقول «حبله قصير»أن لغة الصراحة هي املفتاح حتى لو كانت مرة فإنها ترض ي املشتكي فيتقبلها، لكن الكذب 

 الحكمة.

 القوانين تكّبل مبادرة املنتخب
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ض األحيان، يقول السيد سليماني، يجد املنتخب نفسه مكبال بالقوانين وال يستطيع التصرف حتى في فتح مناصب في بع

شغل وإن كانت امليزانية تسمح بذلك، ويكون مطالبا برخصة من الوزير أو الوزير األول، علما أن تسجيل برامج سكنية 

ر أو بأموال، والسعي لالستجابة ملطالب املواطن، يكون في لالستجابة ملختلف املطالب، حسبه، مرتبط برخصة أو بقرا

 حدود صالحيات املنتخب فقط.

 نظافة املحيط من أولويات السلطات املحلية

، أن االهتمام بنظافة املحيط من أولويات مصالحه، معتبرا «املساء»من جهته، أكد أحمد كروم والي بسكرة في تصريح لـ 

سكرة »بريق عاصمة الوالية مسألة جوهرية، منوها بالعمل الذي تقوم به مؤسسة  أن مساهمة املواطن في استعادة

 في مجال جمع النفايات وحتى ترميم بعض الطرقات.« نات

وأبدى رئيس الهيئة التنفيذية استعداد هيئته لتقديم الدعم الكافي لكل الفاعلين، من أجل إقالع حقيقي لعجلة التنمية 

الستثمار بعاصمة الزيبان مفتوح أمام رجال األعمال، الذين سيجدون كل املرافقة التي تضمن املحلية، معتبرا أن مجال ا

 .لهم النجاح في مشاريعهم االستثمارية

 نشاط ميناء الجزائر في شهر ماي

 ملساء()ا ٪5ارتفاع رقم األعمال بـ 

ة من السنة باملائة مقارنة بنفس الفتر  5سجلت مؤسسة ميناء الجزائر شهر ماي الفارط ارتفاعا في رقم أعمالها بنسبة 

ماليير دج نتيجة ارتفاع عدد الحاويات التي تمت معالجتها عبر أرصفة امليناء، وارتفاع  4,39الفارطة، بعد تحقيق مبلغ 

عدد املسافرين واملرافقين بالسيارات. باملقابل تقرر تأجيل فتح محطة املسافرين الجديدة إلى غاية نهاية السنة بسبب 

 ثاني لبواخر املسافرين.تأخر أشغال تهيئة الرصيف ال

للتعامالت املينائية تعود بالدرجة األولى، إلى إعادة   كما أشار بيان ملؤسسة ميناء الجزائر إلى أن املردودية الجديدة 

تنظيم عملية معالجة السفن، وإدخال التكنولوجيات الحديثة في التسيير والتنظيم والتخطيط لكل النشاطات التجارية 

؛ ما سمح بارتفاع عدد الحاويات املعالجة رغم اإلجراءات الجديدة املتخذة من طرف وزارة التجارة للحد بأرصفة امليناء

  من الواردات.

وأشار البيان إلى أن اللقاء املنظم مع وكالء السفن أعطى ثماره؛ بدليل تراجع معدل انتظار السفن بعرض البحر،    

 8يوم هذه السنة، مع انخفاض معدل مكوث السفن بالرصيف بـ  0,60إلى  2016يوم سنة  1,50والذي انتقل من 

باملائة بعد اللجوء إلى التقنيات الحديثة في عملية شحن وتفريغ الحاويات وسرعة معالجتها بالتنسيق مع مصالح 

 الجمارك.

ترام عين اتفقوا على احوعن اللقاء األول من نوعه بين إدارة امليناء وشركائها االقتصاديين، أشار البيان إلى أن املجتم

برنامج معالجة السفن الذي يتم ضبطه من طرف لجنة املنطقة، مع إيداع نموذج طلبية موحدة، والتقليص من 

تكاليف توقف السفينة، وتعزيز االتصال ما بين الشركاء وإدارة امليناء للرد على كل طلباتهم مع ضمان فوترة مدة العمل 

 الحقيقية.

لجة وتسريع عملية معا  فاق على إشراك أصحاب السفن في عملية تسيير ظاهرة تلوث مياه البحر،من جهة أخرى تم االت

البضائع قبل تحرير البيان اإللكتروني، مع التفكير في دراسة العتماد التسعيرة املوحدة في أقرب وقت، وهي التوصيات 

 االقتصادية.التي تدخل في إطار تقوية العالقة ما بين إدارة امليناء واملؤسسات 

باملائة، وهو ما يؤكد  51,03وعن حركة املسافرين تطرق البيان الرتفاعها خالل شهر أفريل الفارط، ليبلغ معدلها    

ارتفاع عدد الوافدين إلى أرض الوطن من جميع الجنسيات باإلضافة إلى أبناء الجالية الوطنية املقمية في املهجر، الذين 

 بغرض جلب سياراتهم. يفضلون السفر على متن السفن
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وبخصوص مشروع تهيئة محطة ثانية للمسافرين تحسبا ملوسم االصطياف الجاري، أشارت مصادرنا من إدارة ميناء 

الجزائر، إلى أن تأخر األشغال حال دون فتح املحطة هذا الصيف، ليتم تأجيل تدشينها إلى نهاية السنة الجارية. باملقابل 

ر املسافرين في رصيف ثان؛ بغرض الصيانة مع إمكانية استقبال سفينتين في رصيف تقرر فتح مجال رسو سفن بواخ

واحد بالنظر إلى اإلجراءات التسهيلية املعتمدة من طرف مصالح شرطة الحدود والجمارك بعد استحداث الفرق البحرية 

ر ليتم توجيه املسافرين فو التي ستقوم بكل معامالت املراقبة ومعالجة وثائق السفر والجمركة على متن البواخر، 

  وصولهم إلى امليناء، إلى قاعات الخروج، وهو ما سيقلص من فترة معالجة البواخر.

وأرجع البيان النتائج اإليجابية املحققة إلى املناخ االجتماعي الجيد الذي يسود املؤسسة املينائية، واستغالل لغة    

لنقابة تماشيا وتوجيهات وزير النقل واألشغال العمومية، الذي حرص الحوار للتواصل الدائم بين املديرية العامة وا

خالل الزيارة امليدانية األخيرة للميناء، على تحسين الظروف االجتماعية للعمال والتواصل الدائم لحل كل املشاكل 

  املهنية.

 

 نوك /مالية وتأميناتب
 

 )واج(تمد مسعى ميزانياتي مجددمالية: الحكومة تع

على استراتيجية تنويع االقتصاد الوطني الرامية إلى ترسيخ نمو "حيوي   ستعتمد الحكومة "مسعى ميزانياتي مجدد" يرتكز

الجمهورية والذي سيعرض   اجل تطبيق برنامج رئيس منمخطط عمل الحكومة حسبما أشار إليه   لالستمرار"  وقابل

 على املجلس الشعبي الوطني يوم الثالثاء املقبل.

السنوات األخيرة وتدعيمها مع   ويوضح مخطط العمل أن الحكومة التي تتطلع إلى تعزيز حركية النمو املنتهجة خالل

دودية استراتيجية النمو املرتكزة على النفقات واعية ب"مح  االجتماعية  حرصها على املحافظة على سياسة العدالة

 العمومية

افة املنتجة للثروات والقيمة املض  وحدها". وبالتالي فهي عازمة على تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات

 لالقتصاد الوطني املرتبط ارتباطا وثيقا باملحروقات.  وذلك هو رهان التنوع بالنسبة  والتشغيل

د الحفاظ على التوازنات املالية للبال   ترمي هذه السياسة امليزانية الجديدة إلى  ارطة طريق الجهاز التنفيذيوحسب خ

لتغطي في النهاية اهم نفقات التسيير وترشيد النفقات وحشد املوارد   من خالل تحسين إيرادات الجباية العادية

 الالزمة من السوق املالية الداخلية. اإلضافية

األفضل في النفقات العمومية من خالل   الحكومة في هذا اإلطار على التدرج في تكييف امليزانيات والتحكموستعمل 

 مع اإلبقاء على الطابع االجتماعي  قصد ضمان تماسك سياسة امليزانية   إعادة ترتيب النفقات في مستويات معيارية

 الوطني.  لالقتصاد

وتمويله وذلك بهدف إعادة تأهيل   إعداد برنامج التجهيز وتركيبته ومتابعتهوباملوازاة مع ذلك سيتم مراجعة آليات 

املوارد امليزانية تجاه العوامل األساسية للنمو الداخلي وتنويع موارد   مبادئ مردودية االستثمار وفاعليته وإعادة توزيع

 التمويل

 ان  يوضح مخطط عمل الحكومة أن "مجهود الترشيد يجب  أساس الشفافية. اما فيما يخص ميزانية التسييرعلى 

بالحفاظ على السير الحسن   ومراعاة خصوصيات كل قطاع بما يسمح  يحافظ على النفقات الغير قابلة للتقليص

 ات والخدمات األساسية".االجتماعية وكذا املنتج  للمصالح وتغطية السكان املحرومين بالتحويالت

http://ar.aps.dz/algerie/44492-2017-06-18-15-38-18
http://ar.aps.dz/algerie/44492-2017-06-18-15-38-18
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 إصالح اإلطار املؤسساتي 

اصة تدعيم خ  اإلطار املؤسساتي  فإن الحكومة ستقوم بتجسيد إصالح  وفي إطار تطبيق املسار امليزانياتي املستدام 

 نجاعة.وتسجيل امليزانية املؤسسة على ال 2015قانون املالية لسنة   التسيير املتعدد السنوات للميزانية املؤسسة في

فائدة إعادة توزيع نفقات امليزانية ل  و  كما يتعلق االمر كذلك بتأطير نفقات التسيير قصد احتوائها ضمن حدود مقبولة

املتعددة السنوات التي تمنح االولوية للتجهيزات املدرة لألرباح والكفيلة   النمو االقتصادي من خالل مخططات االستثمار

 االمام.انتاجية االقتصاد إلى   بدفع

ي على الحفاظ على نفقات التجهيز ف  العمل على استقرار نفقات امليزانية مع السهر  ووضع املخطط أيضا بين أهدافه

 اإلبقاء على مستوى نشاط يكفل املحافظة على مناصب الشغل.  مستوى مطابق لقدرات اقتصادنا ويضمن للمؤسسات

والتعبئة املثلى لالدخار   د املالية في سوق قيم الخزينةوتهدف هذه اإلصالحات كذلك إلى تعزيز حشد املوار 

بقوانين املالية وكذا تحيين أنظمة املحاسبية املالية وتدعيم قدرة   إضافة إلى إعداد قانون عضوي إطار متعلق  الداخلي

 الدولية.  املشاريع الكبرى وتدعيم النظام الوطني لإلحصائيات وتحسينه طبقا للمقاييس تقييم

 يد النفقات العموميةترش 

واإلعفاءات الجبائية ستكون محل   يشير مخطط عمل الحكومة الى أن النفقات العمومية املوجهة نحو مختلف اإلعانات

تلك املوجهة لنشاطات ال تنتج عنها أي تداعيات إيجابية   قصد تقليص  تقييم لفاعلية مختلف سياسات التشجيع

 املجتمع.  بالنسبة لالقتصاد أو

يجب أن يعتمد على آليات متابعة   هذا اإلطار "فإن أي تدبير جديد يلتمس بشكل صريح أو ضمني ميزانية الدولة وفي

زاب البرملان واألح  وتقييم اقتصاديين". وستعمل الحكومة في هذا اإلطار على االنطالق في مشاورات واسعة بمشاركة

الكفاءة إلضفاء الفاعلية و   التحويالت االجتماعية  لسياسة السياسية واملجتمع املدني وذلك قصد التكييف التدريجي

 االجتماعيين بشكل أكبر من خالل استهداف دقيق.  عليها وإرساء العدل واإلنصاف

التعريفي الذي سيتم وضعه   وستسهر الحكومة من خالل مخطط عملها على إعداد سياسات فعالة إلعادة التوازن 

مع الحفاظ على التعريفات التي تالئم األسر   الخدمات  بشكل تدريجي قصد التقرب من التكاليف االقتصادية لهذه

 ذات الدخل الضعيف.

ف عقود النجاعة التي ستحدد االهدا  وستقوم العالقة بين الدولة واملتعاملين املكلفين بالخدمات العمومية على أساس

املتعاملين ال سيما فيما يخص تلبية احتياجات السكان ومستوى نوعية   ب بلوغها بالنسبة لكل متعامل منالواج

 املقدمة ومقابل ذلك املمنوح من الدولة. الخدمة

 

 )واج( 2016  باملائة في 2رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفالحي ب تأمينات : ارتفاع 

باملائة  2أي بارتفاع قدره  2016مليار دينار خالل سنة  13قدر ب   حقق الصندوق الوطني للتعاون الفالحي رقم أعمال

سة نشاط املؤس  املحقق بعيدا عما كان يأمل تحقيقه حسبما كشفت عنه حصيلةلكن يبقى الرقم  2015  مقارنة بسنة

 املؤسسة.  التي تم عرضها يوم الخميس خالل الجمعية العامة ملجلس ادارة

 13بلغ   2016ديسمبر  31غاية   وحسب ذات الحصيلة فإن رقم اعمال الصندوق الوطني للتعاون الفالحي املحقق إلى

 باملائة. 2بارتفاع بلغ   اي 2015مليار دينار خالل  12ر5مليار دينار مقابل 

 االرتفاع املحقق في رقم أعمال  وأوضح املدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفالحي السيد شريف بن حبيلس أن

 0ر8الذي حققته السوق الوطنية للتأمينات و الذي لم يتعد   املؤسسة " ضعيف" لكنه "مقبول" بالنظر الى النمو

 .2016باملائة في 
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در كانت تستهدف نسبة نمو تق  وتبقى نسبة النمو املحققة على صعيد رقم األعمال بعيدة عن توقعات املؤسسة التي

 املالية التي تعيشها البالد.  باملائة و ذلك بسبب األزمة االقتصادية و 8ب 

مليار دينار في  7ر240من   بشكل طفيفوحسب أرقام حصيلة نشاط املؤسسة فإن قيمة األضرار املصرح بها ارفعت 

 باملائة. 1  اي بارتفاع قدره 2016في   مليار دينار 7ر383الى  2015

الى  2015مليار دج في  6ر719   باملائة حيث انتقلت من 1ر25و بخصوص التعويضات فقد ارتفعت اجماال بنسبة 

 .2016خالل   مليار دج 6ر803

حيث قدر  2016سنوي خالل   باملائة على الساس 31مش صافي التأمينات ب و كشفت الحصيلة ايضا عن ارتفاع ها

 مليار دينار. 1ر25ب 

ت املؤسسة تمكنت من معالجة ملفا  قال السيد بن حبيلس أن  وفي عرضه إلنجازات الصندوق الوطني للتعاون الفالحي

مليار دينار و ذلك خالل السنوات  19  قدرها  حيث أفرجت عن تعويضات   املتضررين املتراكمة منذ سنوات عديدة

 (املاضية.3)  الثالث

الناشطين في القطاع   انخراط  نسبة  باملائة فقط من الفالحين مؤمنين ما ينم على أن 21وحسب نفس املصدر فان 

لثالث ا عرف التسجيل في الخدمات التأمينية ارتفاعا خالل السنوات  رغم ذلك  التأمينات ما تزال "ضعيفة"  الفالحي في

دات واستنادا لتأكي لم تصل بعد لتحقيق أهدافها املسطرة في هذا املجال -يضيف املسؤول  -الشركة   املاضية لكن

اقبال املنتجين على التأمين بينما يرى هؤالء أن السبب   شركات تأمين فان غياب ثقافة التأمين هي السبب وراء ضعف

 تي تعرضها شركات التامين ال تستجب لتطلعاتهم .املنتجات التأمينية ال  يكمن أساسا في ان

التأمين ليس فعال إداريا     املرافقة و التواصل   و أضاف السيد بن حبيلس قوله " يجب مواصلة العمل الجواري 

 يؤمن عائد الفالحين ".  بل هو سلوك اقتصادي يحمي املكاسب املحققة و  محضا

خالل ذات اللقاء مسؤولي   بوعزقي  السيد عبد القادر  فية و الصيد البحري من جانبه دعا وزير الفالحة والتمية الري

بما   املزيد من الجهود و تكثيف العمل التحسيس ي بشأن التامين الفالحي  الى بذل  الصندوق الوطني للتعاون الفالحي

 كافية لحاجيات السوق في هذا املجال.  استجابة  يضمن

لذلك من الضروري بذل مجهودات    لتي نواجهها على املدى القريب و املتوسط كبيرةوأضاف الوزير قوله " التحديات ا

 كشعبة مستحدثة للثروة ".  املكانة املنوط بها في القطاع االقتصادي  للتأمينات ومنحها  كبيرة إلعادة االعتبار

ربين للفالحين و امل  "فضاء مفتوح"  بمثابةللعمل من أجل أن تكون هذه املؤسسة   و أوعز الوزير إلى مسؤولي الصندوق 

 والصيادين و كل املتعاملين االقتصادين.

النشاطات املرتبطة بدعم املرافقة و   في هذا الصدد قال الوزير "يجب العمل بهدف تحسين الخدمات و التكفل بكل

 التأطير و تامين االنتاج الفالحي " .

 التكنولوجي الذي يشهده قطاع التأمينات  ت التكيف مع التطور التقني وطالب الوزير من التعاضديا  في ذات السياق

منتجات تأمينية جديدة تتكيف مع الظروف املناخية التي تشهدها   داعيا الى اقحام   الفالحية عبر العالم

ه ملحدقة بهذا  الجفاف كما دعا أيضا الى "وضع سياسة يقظة و الوقاية من خالل تحديد كل املخاطر  خصوصا   البالد

 الشعبة االقتصادية املهمة ".

الوسائل املالية و التقنية   بفضل  و ذلك 2000من جانب آخر اوضح الوزير أن القطاع حقق "تقدما معتبرا " منذ سنة 

لكن يبقى " عمل كبير في االنتظار " خصوصا في مجال التعبئة و تثمين   التي سخرتها الدولة ملختلف النشاطات الفالحية

 و تسويقه.  الفالحي  ملنتوجا
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الى أكثر من  2000مليار دينار في سنة   500وحسب األرقام التي قدمها الوزير فان قيمة املنتوج الفالحي ارتفعت من 

 باملائة بالنسبة لعدد من املنتجات الفالحية. 80البالد اكتفاءا ذاتيا بنسبة   مليار دينار حاليا و قد سجلت 3.000

 بالنسبة ملنتجات مثل الحليب  قوله ان " هدفنا هو الخروج كليا من التبعية للسوق الخارجي خصوصاو اضاف الوزير 

 لعائدات املحروقات ".  و جعل القطاع الفالحي بديال

 مسؤولي الصندوق الوطني للتعاون   من جانبه أوص ى األمين العام لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين محمد عليوي  

 خصيصا لتغطية خسائر املردود الفالحي.  وير منتجات تأمينية جديدة موجهةالفالحي بتط

 

 مليار بأرصدة مؤسسات البناء 30صب 

 لشروق أونالين(ا)جبار: أزمة املشاريع السكنية تنتهي هذا الشهر

تسديد الديون التي تقع على عاتق  رئيس الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية، بوعالم جبار، األحد، إن قال

مليار دينار من أجل إعادة استكمال  30لجاري بدفع قرابة الـالشهر ا البنوك تجاه مؤسسات البناء سيكون قبل نهاية

  .السكنية البرامج

ة أن التزام البنوك العمومية بتمويل البرامج السكني وأوضح املتحدث في برنامج ضيف التحرير للقناة اإلذاعية الثالثة،

 -بهحس -سيتم  والترقوي العمومي واعتبرها أولوية في دعم االقتصاد الوطني، وعلى هذا األساس على غرار برامج عدل

قبل نهاية جوان الجاري، فيما يستكمل تمويل باقي  أخير املسجل في دفع مستحقات مؤسسات اإلنجاز والبناءتدارك الت

 .2019و 2018آخر السنة والبرامج املسجلة لعامي  البرامج السكنية إلى غاية

االستثمارات،  باملائة لدعم70بنسبة تفوق الـ وفي حديثه عن نقص السيولة رد بوعالم جبار بأن البنوك تمنح قروضا

الوقت عن  باملائة نهاية العام، معربا في نفس 17االقتصاد وبلوغ نسبة نمو تقدر بـ  مؤكدا السعي للمض ي في تمويل

 .تسجيل مؤشرات إيجابية للوتيرة الحالية التي وصفها باملحترمة

ص وارد املالية، مرجعا أسباب نقوشرح املتحدث في هذا الصدد التوجه القائم على تنويع منتوج االدخار وتطوير جمع امل

 السيولة إلى انخفاض عائدات النفط واالستهالك الكبير للقروض.

 

 شراكة وتعاون 
 

 تجارة
 اونالين( )الشروقدرة اإلسمنت مشكل ظرفي سببه فترة الصيانةوزير التجارة: ن

طلب، يخص ترخيصات بشأن استيراد مواد التجميل واألجهزة  160مصالحه  كشف وزير التجارة ساسي أحمد عبد الحفيظ، السبت، عن استقبال

األسواق المحلية ارتفاع أسعارها في الوقت الراهن، بقيام  منزلية والهواتف المحمولة، في الوقت الذي برر فيه ندرة اإلسمنت التي تشهدها الكهرو

 .بدورات الصيانة. ما لندرة هذه المادة وارتفاع أسعارها مؤسسات اإلنتاج

 لوالية عين الدفلى، عن وجود لجنة مختصة ستتكفل بدراسة إمكانية وقدرات كما كشف الوزير، خالل زيارة عمل

 مستثمرين وطنيين بطلبات إلنجاز مرافق التخزين والتسويق للمواد االستهالكية كالبطاطا ومواد أخرى، مؤكدا تقدم

التي تعمل الدولة على إنجازها في الوقت الراهن. وفي معرض حديثه عن  ضاءات تجارية على غرار أسواق الجملةوف
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ألف موقع، مؤكدا أن القضاء  آألف تاجر ينشطون في السوق املوازية عبر  30الفوضوية، كشف الوزير عن رقم  التجارة

 ."على الظاهرة "ما زال يتطلب جهودا كبيرة

 ببوراشد، حيث أمهل مؤسسة اإلنجاز، إلى منتصف أوت القادم لتسليم املرفق لى مشروع سوق الجملةووقف الوزير ع

 .مادة اإلسمنت رافضا أية تبريرات. وكانت املؤسسة بررت التأخر بالتساقطات املطرية وندرة
 

 يقظة إعالمية
 يبث عبر "الواب".. يمكن تنزيله عبر الهواتف الذكية، ويتضمن العديد من البرامج

 ونالين()الشروق أ"راديو الشروق" ينطلق رسميا.. "الصوت اللي تحبوه"
 "علي فضيل يؤكد: "من أجل خدمة إعالمية راقية

الذي تم إطالقه رسميا عبر  "مجّمع "الشروق" لإلعالم والنشر، ميالد مشروع جديد يتمثل في "راديو الشروق شهد

قرات تمهيدا علما أن هذه اإلذاعة تتضمن العديد من البرامج والف .""الواب" ليلة أول أمس، بمقر "الشروق أون الين

ن األسود في وأيضا تبيان الخيط األبيض م مستقبال عبر األثير. وذلك في انتظار صدور القوانين املناسبة في الجزائر  لبثها

 .املشهد اإلعالمي بالبالد

 

 راديو الشروق" وعد قطعناه مع الجمهور ":(علي فضيل )املدير العام ملجمع الشروق

االفتتاح في سهرة رمضانية جميلة، مؤكدا في  ى حفلوقد أشرف األستاذ علي فضيل، املدير العام ملجمع "الشروق" عل

بتقديم خدمة  الشروق" يعد تنفيذا لوعد قطعته املؤسسة على نفسها أمام الجمهور وذلك" كلمة باملناسبة أن "راديو 

خاصة بالجزائر"، علما أن "الواب" يمثل اآلن، حسب  إذاعية راقية ومهنية، يمكنها أن تؤسس فيما بعد مليالد إذاعات

ي اإلذاعة وتلق دراسات حديثة ومنتشرة عامليا "أكثر وسيلة يتم استعمالها من أجل سماع علي فضيل دوما، وبحسب

 ."األخبار

ثقة الجمهور بعدما تم تكريس هذه  وبحسب مدير "الشروق"، فإن افتتاح اإلذاعة، يمثل أيضا رهانا يهدف إلى كسب

 الشروق" العامة واالخبارية و"س ي بي س ي بنة"، ومن قبل ذلك، عبر جريدة" الثقة من خالل التلفزيون وعبر قنوات

خاللها تنزيل برنامج اإلذاعة عبر الهواتف  ة". هذه األخيرة التي يمكن منالشروق اليومي" واملجلة والبوابة اإللكتروني"

 بعد منتصف راديو الشروق" اعتبارا من الساعة التاسعة ليال بعد اإلفطار وحتى الثانية" الذكية، واالستماع إلى برامج

ليل، صباحا حتى منتصف الليكون من الثامنة  الليل خالل شهر رمضان، على أن يتم توسيع البث عقب الشهر الفضيل

 ،"خاصة، منوعات، وحصصا مختلفة، على غرار "كالم الليل"، "شكون حنا؟ متضمنا، فقرات إخبارية، نشرات

ة عنها مستقبال، مع فتح الخطوط الهاتفي فيستيار" "الخط املباشر"، "شد مّد" وبرامج أخرى من املتوقع أن يتم اإلعالن"

 .خدمة إذاعية تفاعلية مع الجمهور  ومواقع التواصل االجتماعي لضمان

العمل الصحفي قائال: "إن "الشروق" وكعادتها  وشّدد املدير العام لـ "الشروق" على أهمية احترام أخالقيات املهنة في

ثلما م وسالمته، وتعمل على تطوير إعالمه واالستثمار في الكفاءات الشابة، تماما جاءت لتخدم الوطن وتحفظ أمنه

 ."هور ذلك بنفسه من خالل االستماع إلى هذه اإلذاعةسيكتشف الجم

 !التحدي في الصدارة وليس في اإلطالق:(نسيم لكحل )مدير بوابة الشروق اإللكترونية
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الشروق" تبلورت فعليا قبل ثالث  لكحل مدير بوابة الشروق اإللكترونية أن فكرة "راديو  مجهته قال الزميل نسي من

مواقع  10الشروق اونالين الذي تحول إلى بوابة إلكترونية تحتوي  سنوات، عندما تم إطالق برنامج تطوير موقع

 .املاض ي تم تجسيد املشروع في تجربة أولية قبل سنتين وبالضبط في شهر رمضان قبل متخصصة، حيث

في ظهوره االول، إال أن حجم التأثير  وأضاف الزميل نسيم لكحل أنه على الرغم من التجربة القصيرة لراديو الشروق

 رقت عملية التحضير لإلطالقضرورة إعادة بناء املشروع من جديد، لهذا استغ الذي أحدثه جعل التفكير يتحول إلى

 .الثاني والفعلي قرابة سنتين

التحدي الحقيقي هو أن الشروق راديو يجب  لم يكن في اإلطالق في حد ذاته، بل إن -ألن التحدي ـ حسب نسيم لكحل 

 الشروق في جميع األنواع الصحافية األخرى، من جريدة وموقع إلكتروني وقنوات أن يحتل الصدارة مثلما تفعلها

 ..فضائية التي تعتبر األكثر متابعة في الجزائر

متأكد أن إذاعة الشروق سوف تحتل  هذا التحدي وافق عليه املدير العام السيد علي فضيل، الذي عقب بالقول أنه

 .الجزائر، وهذا ما يراهن عليه شخصيا صدارة اإلذاعات االكثر استماعا في

 !ة الشروق.. "حلم" تحّققإذاع:(يونس صابر شريف )املشرف على اإلذاعة

اإلذاعة والتي مرت بها خالل  الحصة اإلفتتاحية األولى تحدث الزميل صابر يونس شريف حول ظروف تاسيس وفي

مجرد حلم وهو اآلن يتجسد على أرض الواقع، ووعد ببذل املجهودات  أن االمر كان عملية اإلعداد والتحضير، قائال 

 .لتلبية طلبات وآمال متتبعي اإلذاعة وأوفيائها الالمة

التي واجهت املشروع والتحديات التي  كما تحدث املشرف التقني على اإلذاعة الزميل سيد علي بعزيز عن الصعوبات

 .التطلعاتتقديم محتوى في مستوى  عازم علىتنتظره، مؤكدا أن فريق العمل 

 

 املوظفون سيستفيدون من أربعة أيام عطلة

 اونالين( )الشروقعيد الفطر األحد املقبل.. والرؤية ممكنة في كل الواليات

حد واإلسالمية بعيد الفطر املبارك يوم األ  علم الفلك أن يحتفل الجزائريون كغالب الشعوب العربية الخبراء في يتوقع

مح يس الجاري، بعد رؤية الهالل في ليلة التحري التي ستكون السبت املقبل، وهو ما جوان 25املقبل، املصادف لتاريخ 

 .العيد مع عطلة نهاية األسبوع للجزائريين االستفادة من أربعة أيام راحة كاملة لتزامن االحتفال بيومي

وحسب الخبير في علم الفلك لوط بوناطيرو الذي توقع في تصريح لـ"الشروق"، أن الحسابات الفلكية التي أجراها الخبراء 

ر إلى أن عملية اقتران الشمس والقمر ستكون السبت املقبل وهي الليلة املصادفة لليلة تحري هالل العيد، حيث تشي

دقيقة مساء بالتوقيت املحلي، مشيرا إلى انه بمجرد غروب  11سيكون اقتران الشمس والقمر في حدود الساعة الرابعة و

درجات، وهو ما سيسمح حسابيا أن تكون الرؤية ممكنة  8ر بـالشمس فإن القمر سيبتعد عن القمر بمسافة معتبرة تقد

 جوان. 25علميا عبر مختلف واليات الوطن، وبالتالي فإن عيد الفطر علميا سيكون يوم األحد املقبل املصادف لـ

 وأضاف بوناطيرو، أن شهر رمضان هذه السنة جاء عقب استحالة الرؤيا بالعين املجردة ما أدى إلى إتمام عدة شهر 

شعبان وهو ما شهدته مختلف الدول اإلسالمية، مشيرا أن كافة املؤشرات الفلكية توحي إلى أن الجزائريين كغيرهم من 

 الشعوب اإلسالمية والعربية سيفطرون األحد املقبل.

م السبت و االقتران املركزي ي وتتوقع الحسابات الفلكية الدقيقة لجمعية "ابن الهيثم للعلوم والفلك عين فكرون"، بأن 

يوما،  29أن رمضان لهذا العام سيكون   بالتوقيت العالمي، وجاء في بيان الجمعية  02:31الساعة  2017 جوان  24

رمضان في  29، حيث أن الهالل يغيب مساء يوم السبت 2017جوان  25وان أول أيام عيد الفطر املبارك يوم األحد 
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دقيقة، ومن املنتظر أن يرى الهالل بالجنوب  23و 17رة تتراوح بين العربية السعودية بعد غروب الشمس بفت اململكة 

 الجزائري.

وسيستفيد الجزائريون بمناسبة االحتفال بعيد الفطر من أربعة أيام راحة مدفوعة األجر، لتزامن االحتفال بعيد الفطر   

وشركة النقل عبر السكة الحديدية مع عطلة نهاية األسبوع، وفي ذات الصدد اتخذت مؤسسات النقل واملحطات البرية 

تدابير خاصة من خالل تعزيز النقل خالل األيام التي تسبق االحتفال بيومي العيد فضال عن ضمان الخدمات طيلة 

 .هذه األيام، في حين ضبطت وزارة التجارة قوائم التجار املعنيين باملداومة لتفادي ندرة املواد الغذائية الضرورية

 

 


