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  الفتتاحيةا
 الوزير األول عرض خطة عمل طاقمه.. واملناقشة تبدأ األربعاء

 )الشروق أونالين(!نائب يستعرضون عضالتهم "ليال" أمام حكومة تبون  250

 ئمة املتدخلين في جلسات املناقشةنائب ضمن قا 250

نائب في املجلس  250عرض الوزير األول، عبد املجيد تبون، سهرة الثالثاء، خطة عمل الحكومة، فيما سجل أزيد من 

الشعبي الوطني أسماءهم ضمن قائمة املتدخلين في جلسات املناقشة، التي تنطلق األربعاء، وتستمر إلى غاية الجمعة، 

جويلية،  2البرملانين الجدد يرغبون في تسجل أول ظهور لهم، خاصة أن الدورة البرملانية تختم يوم والظاهر أن ُجل 

  .وسيكون مخطط عمل الحكومة النشاط الوحيد في الدورة البرملانية الحالية

" ةيشرع اليوم نواب املجلس الشعبي في مناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي يأتي في ظروف اقتصادية ومالية "صعب

تواجه البالد، وبين هذا وذاك اختلفت آراء النواب من مخطط عبد املجيد تبون، ففي وقت سارعت الكتل البرملانية 

املوالية للسلطة إلى إعطاء تعليمات ملمثليها من أجل تمرير خطة الحكومة، باألغلبية املطلقة خالل جلسة الجمعة 

إلى امليكانيزمات الحقيقة وخلو املخطط من  -حسبهم-فتقارها القادم. راحت أحزاب املعارضة تنتقد خطة العمل ال 

 .األرقام

وقال رئيس الكتلة البرملانية لالتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خالف، لـ"الشروق" إن مخطط حكومة 

لم يحدد مدة إنجازه، إنشائي" كونه يفتقد ألرقام وإحصائيات دقيقة عن الوضع االقتصادي لبالدنا، كما أنه "تبون 

 .وهو ما يجعل هذا املخطط غامضا كسابقيه

ويرى بن خالف، أن مخطط الحكومة جاء ملسايرة األزمة االقتصادية بدل حلها،وتتعمد تقديم خطوط عريضة للنواب 

 .بدل مصارحتهم بالوضع القائم كما أن كل الحكومات املتعاقبة باتت مخططاتها نسخة طبقة األصل عن بعضها

وره، يعتقد النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، أن مخطط عمل الحكومة، لم يأخذ بعين االعتبار عمق األزمة بد

 .املالية واالجتماعية والسياسية وأن فحوى املخطط تحدثت عن "نوايا" فقط

بالتحول إلى وعبر تعزيبت عن تخوف حزبه من تنصل الدولة من مهامها تجاه الجماعات املحلية، بمطالبة الوالة 

مستثمرين، وحرمانهم من التحويالت املالية املركزية. مشيرا إلى أن هناك عدة أسئلة تنتظر اإلجابة من طرف الوزير 

األول، على غرار حماية القدرة الشرائية، التوزيع العادل للثروات، ضمان الحريات والحقوق وامتصاص أموال السوق 

 .املوازية

أن املخطط يفتقد للمعايير العلمية، وهو  انية لتحالف حمس ناصر حمدادو،، لـ"الشروق" وذكر رئيس املجموعة البرمل

ودون طموحات الطبقة السياسية، معتبرا أن تحديات املرحلة تفرض خطة  نسخة طبق األصل عن مخططات سابقة 

خطط ملصادر التمويل وآلليات كما سجل املتحدث افتقاد امل .أكثر دقة، تستوعب املخاطر املحتملة وفق نظرة استشرافية

   .لم يحدد أولوياته ومقارباته ونتائجه املتوقعة تنفيذه، واصفا مخطط تبون، بالفضفاض الذي 

باملقابل، جندت املجموعات البرملانية ألحزاب السلطة، نوابها لدعم مخطط الحكومة وتمريره باألغلبية املطلقة للشروع 

 .في تطبيقه

، بلعباس بلعباس، إن أهم نقطة في مخطط عمل الحكومة حرصها على عدم العودة إلى وقال رئيس كتلة األرندي

االستدانة الخارجية، الفتا إلى أن نوابه يدعمون الحكومة الجديدة، بحكم التحديات الكبيرة التي تواجه البالد. وقال 

د، مرافعا لضرورة تطوير القطاعات إن املخطط يحتوي على محاور إيجابية من شأنها إعادة التوازنات الضرورية للبال 

 .االستراتيجية، الفالحة الصناعة والسياحة ألنها محرك االقتصاد الوطني
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في حين عبر رئيس الكتلة البرملانية للحركة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة، عن دعم الحكومة الجديدة، وقراراتها 

 .للخروج من األزمة

 بار" دفعة واحدةمديرين "ك 7محجوب بّدة أنهى مهام 

 )الشروق أونالين(!حملة تطهير "تكنس" حاشية بوشوارب من وزارة الصناعة

 اإلقاالت شملت وكالة املناجم ومديريتا االستثمار واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 اإلفراج عن املشاريع املجّمدة والترخيص إلنشاء مطاحن للشباب

مديرين عامين،  7تطهير واسعة وسط إطارات الوزارة، حيث أنهى مهام  أطلق وزير الصناعة واملناجم محجوب بدة حملة

يوما فقط، وفي وقت رفع فيه التجميد عن البرامج املجمدة، أقر رسميا رفع  15كانوا مكلفين بملفات ثقيلة في ظرف 

 .الحظر الذي كان مضروبا على حصة الشباب من أصحاب مشاريع أونساج وكذاك الراغبين في إنشاء مطاحن

علمت "الشروق" من مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة واملناجم، أن هذه األخيرة تشهد هذه األيام حملة تطهير واسعة، 

قرارات أنهى بموجبها الوافد الجديد على الوزارة مسار  7حيث وقع وزير الصناعة محجوب بدة، خالل أسبوعين فقط 

األمر بإنهاء مهام املدير العام للوكالة الوطنية للمناجم، واملدير إطارات، كان آخرها القرار الذي وقعه أمس ويتعلق  7

العام لالستثمار، بعد أن كان قد أنهى األسبوع املاض ي مهام كل من املدير العام للمناجم واملدير العام وكذا مدير 

املكلف  واملدير املركزي  املؤسسات العمومية واملفتشية العامة بالوزارة، واملدير العام للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 .بملف الخوصصة

وعن األسباب التي دفعت محجوب بدة، التخاذ قرارات تطهير القطاع، وإبعاد إطارات قبل أن يتم مدة شهر على رأس 

الوزارة، رغم أن هذه اإلطارات يفترض فيها، أنها كانت تحمل ملفات ثقيلة تعد بمثابة املفاتيح األساسية ليس بالنسبة 

لصناعة فقط، بل تعد مفاتيح إستراتيجية الحكومة، قالت مصادرنا أنها ذات عالقة مباشرة بمشاريع أدخلت لقطاع ا

الثالجات" دون أسباب وجيهة، إلى جانب قرارات وتراخيص استغالل تحتاج الى مراجعة وتدقيق، وإن كانت العديد من "

زير الصناعة السابق عبد السالم بوشوارب وحاشيته، إال القراءات تذهب الى أن حملة التطهير هذه ترمي الى محو أثار و 

أن نسب مردودية مشاريع القطاع وحصيلته اإلجمالية وحالة التخبط التي كان يعيشها قطاع الصناعة، تبدد هذه 

 .الفرضية وتجعلها مستبعدة

ادات ة السابقة محط انتققطاع الصناعة واملناجم وأسلوب تسييره، وبالعودة إلى الزمن القريب فقط، ظل طيلة الفتر 

من قبل العديد من وزراء الطاقم الحكومي، كما لم يسلم حتى من انتقادات الوزير األول السابق عبد املالك سالل 

شخصيا، ففي آخر دورة للقاء الثالثية بوالية عنابة، وعلى املأل وجه سالل سهام انتقاداته في اتجاه بوشوارب، عندما 

ساد الذي تشهده بعض مجاالت اإلستثمار في مقابل الركوض والجمود الذي تعرفه مجاالت أعاب حاالت التشبع والك

أخرى، ولم تكن املرة الوحيدة بدليل املرسوم التنفيذي الذي وقعه سالل شهر أفريل املاض ي، حدد فيه قائمة موسعة 

اطق ما يعد قرار تجميد تهيئة املنمن النشاطات غير معنية بتحفيزات وامتيازات الدولة من تخفيضات جبائية ورسوم، ك

الصناعية الذي كان مهندسه يومها عبد املجيد تبون دليل آخر على أن القطاع بقي يراوح مكانه. وبعيدا عن ملفات 

القطاع، ومردوديته والتقارير الداخلية والخارجية التي تنتقد مناخ االستثمار والتي قد تكون أحد املعامالت التي اعتمدها 

اإلطارات املبعدة، والتي تعد األقل مسؤولية مقارنة ببوشوارب على اعتبار أنها كانت  "إعداد "كشوف عالماتبدة في 

معنية بتطبيق خياراته، نقلت مصادرنا بالوزارة أن الوزير الجديد برمج منذ استلم مهامه اجتماعات مارطونية باإلطارات 

سط ممثل للبترونا والرؤساء املديرين العامين للشركات جعلته يرفع وشركاء القطاع بداية من املركزية النقابية الى أب

 .التجميد عن عدة مشاريع، بما فيها رفع الحظر الذي كان مفروضا على مشاريع الشباب الراغبين في إنشاء مطاحن
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باب طة " الشوفي السياق علمت "الشروق" أن وزير الصناعة أبرق الى مديريه الوالئيين، يطالبهم برفع الحظر عن" كو 

الحاصل على مشاريع "أونساج " و"كناك" وفق ما يقره قانون الصفقات العمومية، خاصة تلك املشاريع الحائزة على 

    .موافقات أولية، وتعثرت بسبب عدم حصولها على تراخيص وزارة الصناعة

ى القطاع، قالت مصادرنا أنه لن خيار وزير الصناعة الشاب االعتماد على التغيير، إلضفاء الحركية والدينامكية عل

يبقى على املستوى األفقي، بل سيمتد عموديا كذلك لتشهد الواليات في األيام القادمة حركة في سلك مديريها، تدعمها 

حركة أخرى ستشمل رؤوس املؤسسات العمومية الكبرى، ذلك ألن الوزير األول عبد املجيد تبون يعول على القطاع 

 .الذي دفعه ألن يسلم حقيبة الصناعة لشاب من مجال التخصصكبديل للنفط، األمر 

 

 بحثا تحضيرات عقد اللجنة العليا املشتركة

 )الشروق أونالين(تبون يتلقى مكاملة هاتفية من نظيره الفرنس ي

لتهاني ا تلقى الوزير األول عبد املجيد تبون، الثالثاء، مكاملة هاتفية من نظيره الفرنس ي، ادوارد فيليب تبادال خاللها

 .بمناسبة استالم مهامهما الجديدة

وأفادت مصالح الوزارة األولى، أن املسؤولين تطرقا، خالل املكاملة الهاتفية إلى التحضيرات الجارية للجنة العليا املشتركة 

لعالقات االجزائرية الفرنسية التي ستنعقد في نهاية السنة واتفقا على تبادل اآلراء التي تهم البلدين ودعم وتحسين 

 .الثنائية

 .وستعقد الدورة الرابعة للجنة الفرنسية الجزائرية املشتركة العليا، نهاية السنة الجارية، في العاصمة الفرنسية باريس

، وتم فيها التأكيد 2016وكانت الدورة الثالثة للجنة الفرنسية الجزائرية املشتركة العليا قد انعقدت بالجزائر، في أفريل 

البلدين بتطوير العالقات االقتصادية والصناعية بينهما "إلى مستوى عالقاتنا السياسية املمتازة"، وذلك في على التزام 

 .ختام اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الفرنسية الجزائرية املشتركة العليا

ن مؤكدا إرادة البلدي وشدد البيان الختامي للدورة، على املض ي قدما من أجل إنجاح مختلف املشروعات املتفق عليها،

 .في مواصلة بناء هذه الشراكة، مع تشجيع نقل الخبرات والتكنولوجيا بينهما

وتعهد الطرفان، وفقا للبيان الختامي، بالعمل على تعزيز شراكتهما في القطاعات االستراتيجية، من أجل تنويع االقتصاد 

اجم والنقل واملنشآت وامليكانيك والصناعات الغذائية الجزائري وتطوير التبادل الثنائي، ال سيما في قطاعات املن

 .واملناولة

كما اتفقت الجزائر وباريس على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للجنة التجارية املشتركة تنفيذا ملذكرة التعاون 

السوق وحماية حول تطوير شراكة في مجال التجارة الخارجية وضبط  2003الجزائري الفرنس ي املوقعة بالجزائر في ماي 

 .املستهلك

 

 في أوروبا” الجودة”إطالق حملة لترويج املنتجات الجزائرية بعالمة 

 )الفجر(يقتحم األسواق الفرنسية.. نهاية السنة ” ماد إن ألجيريا”

تتحرك الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين في ظل أزمة البترول واالستراتيجية العام للسلطات العمومية 

تعزيز الصادرات قصد تحقيق الثروة بعيدا عن الريع النفطي، من خالل إبرامها اتفاقية شراكة مع الجمعية الجزائرية ب

الفرنسية للشراكة والتبادل التجاري من أجل تعزيز تواجد املنتوج املحلي في أوروبا وذلك بالعمل كوسيط بين الشركات 

 .ويج املنتوج الوطني في فرنساالجزائرية والفرنسية إلبرام شراكات تهدف لتر
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د وقعت ، فق”الفجر”وحسب ما كشفه الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين لـ 

الجمعية اتفاقية تعاون وشراكة مع الجمعية الجزائرية الفرنسية للشراكة والتبادل التجاري التي تنشط بفرنسا، وذلك 

 .نتوجات الجزائرية واملساهمة في تعزيز مكانتها في األسواق الدوليةقصد الترويج للم

وأضاف بولنوار في ذات الصدد أن االتفاقية تنص على عديد البنود من بينها تسهيالت وتذليل الصعوبات للتعريف بكل 

سات ين بانتقاء مؤسالخدمات واملنتجات الجزائرية في فرنسا، إذ تقوم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائري

جزائرية تملك منتجات ذات جودة قصد الترويج لها في الخارج من خالل تنظيم لقاءات ومعارض وصالونات وندوات في 

ذات الشأن، إذ تقوم الجمعية الفرنسية، ملالكها الجزائري، باالستقصاء والبحث عن شركات ومؤسسات فرنسية تقوم 

 .رام شراكات مع هذه األخيرة، ما يعد دفعا للمنتوج املحليبمهمة توزيع املنتجات الجزائرية وإب

واعتبر رئيس الجمعية أنه سيتم تفعيل االتفاقية املبرمة بين الطرفين ودخولها حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية 

 .بين شهري نوفيمر وديسمبر املقبلين

مة في الرفع من صادرات البالد في ظل األزمة التي مشيرا في ذات السياق أن الهدف االول من هذه الشراكة هو املساه

تمر بها، منتقدا غياب منظومة اقتصادية تشجع املتعامل املحلي على تسويق منتجاته نتيجة االفتقار ملخطط وطني 

 .واستراتيجية محكمة للتصدير، داعيا إلى رفع العراقيل التي تواجه مسار التصدير واقتحام األسواق الخارجية

أخرى دعا بولنوار إلى ضرورة تشكيل هيئة لتهيئة ظروف التصدير واقتحام األسواق الجزائرية، منوها بالدور من جهة 

 هم قاطرة هامة في املشهد االقتصادي”الذي يمكن أن يلعبه امللحق االقتصادي والتجاري على مستوى السفارات، قائال 

ى ضرورة رفع العراقيل التي تواجه املصدرين لتسويق منتجاتهم ، داعيا في ذات الصدد إل”لكنهم اليوم ال يقومون بدورهم

على رأسها البيروقراطية، فضال على ضرورة تفعيل دور الخواص في التصدير وعدم االعتماد على الحكومة فحسب، 

 .مثيرا في ذات السياق مشكل غياب النقل اللوجستيكي خاصة للمنتجات سريعة التلف

، ”معطلة”ي والخبير في الشؤون االقتصادية، علوان حميد، آلة اإلنتاج في الجزائر بأنها من جهته وصف األستاذ الجامع

مثيرا مشكل التسعيرة، مؤكدا أن الجزائر ال يمكنها التحكم في التصدير حتى يتم التحكم في التكلفة، وحل مشكل 

تج إذ ال تتعدى نسبة مساهمة الزراعة في النا التوزيع، داعيا إلى استغالل اإلمكانيات الزراعية التي تتوفر عليها الجزائر،

، بالنظر إلى إمكانيات البالد، وذلك نتيجة عدة أسباب على ”ضئيال جدا”باملائة، معتبرا إياه رقما  10الوطني الخام نسبة 

 .رأسها اعتماد طرق السقي القديمة والعراقيل على مستوى املوانئ

 

 

 )الشروق أونالين(الغاز في الجزائر شركة إماراتية تفوز بعقد بناء محطة لعزل 

 لها، عن فوزها بعقد إقامة محطة لعزل الغاز املصاحب للنفط، 
ً
أعلنت شركة "دودسال"، التي تتخذ من اإلمارات مقرا

 .مليار دوالر 1.1من قبل شركة سوناطراك ، بقيمة 

ركز الضغط والعزل في منطقة حاس ي وقالت الشركة اإلماراتية في بيان، اليوم اإلثنين، إن "العقد يتضمن تنفيذ م

 ." مسعود

 بكميات من الغاز الطبيعي، الذي يتم فصلهما من خالل محطات 
ً
وتستخرج الجزائر النفط في عديد الحقول، مصحوبا

 .للعزل 

 .وستنفذ الشركة أعمال التخطيط لبناء املحطة، وأعمال توريد املواد الخام واألدوات، والبناء، والتشغيل

 .، حسب البيان2020أن ينتهي بناء املحطة، ودخولها مرحلة اإلنتاج في ومن املقرر 

 .ألف برميل نفط في اليوم 66وأوضح البيان أن املشروع، سينتج عقب االنتهاء منه، 
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، في منطقة الشرق األوسط وشمال وشرق إفريقيا والهند، ويتركز نشاطها فى مجاالت 
ً
وتعمل مجموعة "دودسال" حاليا

ناء للمشاريع الثقيلة والبنية التحتية، واالستشارات الهندسية وخدمات الصيانة، وتركيب أنابيب املياه الهندسة والب

  .والنفط والغاز

 

 

 

:تكييف التكوين في مجال الصيد البحري وتربية املائيات 2برنامج دعم التنوع لالقتصاد في الجزائر

 )واج(

أهم محاور اإلصالح املزمع تطبيقه في مجال الصيد البحري   يعد تكييف التكوين على حسب خصوصيات كل منطقة من

حسبما أفاد به مدير   (2يجري تحضيره في اطار برنامج دعم التنوع لالقتصاد في الجزائر )ديفيكو   و تربية املائيات الذي

 املعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية املائيات بوهران.

و  19املائيات يحتضنه املعهد يومي   البيداغوجية ملهن البحر و تربية للهندسةعلى هامش ورشة    وقال هواري قويسم

أن   الصيد من الجزائر العاصمة و شرشال و بني صاف ووهران  يونيو بمشاركة مدرسين من معاهد مختصة في 20

ات حسب املائي  " يعكفون على دراسة مختلف املناطق لتكييف التكوين في مجال الصيد و تربية2  خبراء برنامج "ديفيكو

 خصوصياتها. 

في منطقة الغرب في إطار نفس  القطاع مسؤوليوأكد أنه سبق تنظيم عدة لقاءات مع منهي القطاع و أساتذة املعاهد و 

غرار والية وهران التي عرفت فيها تربية املائيات تقدما ملحوظا ووالية   البرنامج حيث تم رفع خصوصيات كل منطقة على

 شر فيها الصيد القاري )الصيد في السدود(. التي ينت  غليزان

تم اعداد تقرير مفصل حول هذا   أنه  "2خبير في علم االحياء البحرية لدى برنامج "ديفيكو    وقال محمد حوشين

 . 2018  التكوين و أن االصالحات ستنطلق ابتداء من سنة

مليون يورو والذي تعكف على  15  وروبي بحوالياملمول من طرف االتحاد اال   "2وتتمثل أهم أهداف برنامج "ديفيكو 

طن  5.000في رفع انتاج الثروة السمكية املقدرة حاليا ب   البحري   تطبيقه وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد

ع لجم  طن. كما يهدف البرنامج الى دعم الصيد التقليدي و اطالق السياحة الصيدية ووضع نظام 100.000  سنويا الى

 .2020  املعلومات و هي نفس اهداف املخطط الوطني لتطوير الصيد وتربية املائيات

 

 :«املساء»إلياس سنوس ي نائب رئيس النقابة الوطنية للوكاالت السياحية لـ 

  شكل تحويل األموال يعرقل ترويج السياحة الداخليةم

أبدى السيد إلياس سنوس ي، نائب رئيس النقابة الوطنية للوكاالت السياحية، تفاؤله فيما يخص تسهيل عملية تحويل 

ث حاألموال للوكاالت السياحية بعد تصريح وزير السياحة والصناعة التقليدية السابق، والذي أكد فيه عزم الوزارة الب

 عن حلول فّعالة تساعد على النهوض بالقطاع.

أن الوكاالت السياحية ال تزال تعاني مشكل تحويل األموال عند التعامل مع الشركاء والزبائن « املساء»أوضح سنوس ي لـ

 األجانب، األمر الذي يؤرقهم كمهنيين ويكّبدهم خسائر فادحة.

 أّن املشكل  ورغم الصعوبات التي واجهتها الوكاالت السياحية في
ّ
تسديد فواتير املتعاملين األجانب بالعملة الصعبة، إال

« تقنين»ظل قائما، ـ يقول سنوس ي ـ مبديا تفاؤله بتصريح الوزير األسبق الذي جاء بالعديد من الوعود التي من شأنها 

االت ا ما رفعت الوكبعض الجوانب التي تخص متعاملي الوكاالت السياحية، وتأطيرها للعمل بكل أريحية، حيث كثير 
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مطالب للحكومة بتمكينها من تحويل األموال عن طريق البنك املركزي واالستفادة من هذا اإلجراء مثل املستوردين، 

بحكم أّن الوكاالت السياحية تتكبد خسائر فادحة عند تعاملها بسعر الصرف املوازي، حيث دعا أصحاب الوكاالت إلى 

الحالي. فرغم طرحهم هذا املشكل أمام الجهات الوصية منذ عدة سنوات، إال أنه لم  إجراء تعديل على قانون املالية

يتم التوصل إلى حّل يرض ي الطرفين، موّضحا أنه لو وافقت الحكومة على تقنين تحويل أموال الوكاالت السياحية 

بح ا إلى أن املنتج السياحي سيصفسيعود هذا اإلجراء بفائدة كبيرة على الزبون والخزينة العمومية على حّد سواء، مشير 

أقل تكلفة مقارنة بما هو عليه في الوقت الراهن، كما أنه يشجع الوكاالت على العمل أكثر للترويج للسياحة الداخلية، 

إذ سيتم التعامل بنفس مخزون العملة الصعبة التي يتم التعامل مع األجنبي عند دخوله الجزائر. وأكد سنوس ي أّن 

ية ستستفيد كثيرا من هذا اإلجراء بحكم أن الوكاالت السياحية ستكون مرغمة على التصريح بجميع الخزينة العموم

نشاطاتها ملصالح الضرائب، وهذا من خالل تقديم الفواتير؛ وعليه، تدفع الجباية كاملة وهو ما سيدعم الخزينة 

 العمومية بمبالغ مالية معتبرة تساهم في إنعاشها.

ة الوعود التي قدمها الوزير السابق ستعمل على تدارك النقائص املسجلة في هذا القطاع، وقال سنوس ي إّن مجموع

حيث أشار بمناسبة الطبعة الثامنة عشر من صالون السياحة إلى أنه لهذا الغرض يتم إعداد برنامج طموح من أجل 

 النهوض بقطاع السياحة وجعله يساهم في التنمية االقتصادية.

  :رة الصحة يؤكدمدير الصيدلة بوزا

 )املساء( ال ندرة في الدواء وال تخفيض في استيراد مواد تصنيعه

أكد مدير الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات الدكتور حمو حافظ، أنه ال توجد أي ندرة في األدوية، 

، وأن الدولة تشجع دائما وال يوجد هناك أي مؤشر لتخفيض فاتورة املواد األولية التي تدخل في إنتاج الدواء محليا

 اإلنتاج املحلي؛ ألنه أقل تكلفة من املستورد.

وأوضح الدكتور حافظ في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة، أن مصالح الوزارة على اطالع دائم على سوق الدواء 

ات مختلف املالحظ وتوزيعه، وعلى اتصال مستمر مع متعاملي هذه السوق؛ من مستوردين ومنتجين ومخابر، لتسجيل

املتعلقة بتوفير هذه املواد األساسية، ومعرفة ما إذا كان هناك خلل أو ندرة، وتستشرف حتى حاجة املؤسسات الصحية 

 وغيرها ألدوية لها عالقة بديناميكية املجتمع وتغّير الفصول.

ي مجال التطورات والتغيرات الحاصلة فوذكر املسؤول أن إشكالية توفير الدواء مستمرة؛ ألنها علمية ديناميكية، ترتبط ب

دواء في السوق العاملية، تعكف وزارة الصحة على دراسة لتسجلها، ومنها  500األدوية واألمراض املنتشرة، مشيرا إلى أن 

دواء متوفر في الصيدليات ولكن بكمية قليلة، مضيفا أن الوصاية تعمل على إيجاد البديل والتنسيق مع الشركاء  200

 األدوية من فيدرالية وجمعيات، إلطالعهم على كل جديد بشأن السوق. في سوق 

وفي هذا الصدد نقل املتحدث عن الوزير أنه إذا كان املتعاملون جاهزين فإن بإمكانهم الحصول على برنامج االستيراد 

قيق ذلك من طرف دواء تم السماح باستيرادها ولكن لم يتم تح 227في أكتوبر القادم. كما كشف املتحدث أن هناك 

 املتعاملين.

وفي نفس السياق، أفاد الدكتور حافظ بأن هناك وفرة في األدوية املوجودة بالصيدلية املركزية للمستشفيات، حيث 

 اتخذت املديرية كل التدابير الالزمة لتوفيرها وتفادي الندرة.
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 نوك /مالية وتأميناتب
 القرض اإليجاري ال يزال مجهوال لدى املتعاملين االقتصاديين )واج(

التي يقدمها  معروفا لدى املتعاملين االقتصاديين بالرغم من املزايا  ال يزال التمويل عن طريق القرض اإليجاري غير

العام للشركة الوطنية لإليجار املالي،   بالقروض البنكية، حسبما أشار إليه يوم االثنين بالجزائر العاصمة املدير  مقارنة

 .سامي مجكان

من قبل املؤسسات رغم أنها وسيلة   كما ال تزال هذه الطريقة التمويلية تجد صعوبة في االنتشار بسبب سوء استغاللها

  .منتدى املجاهد  حسبما أكد عليه نفس املسؤول في  التقليدية  ات "مرونة كبيرة" مقارنة بالتمويالتتمويلية ذ

مؤسسة االيجار املالي( و طالب القرض )   ويعتبر القرض االيجاري عملية تجارية و مالية تبرم بين مانح القرض االيجاري 

غير منقولة   الله تحت تصرف الزبون منتجات منقولة أوعقد يوضع من خ  االيجاري )الزبون( من خالل التوقيع على

  .ملدة محددة و مقابل دفع إيجار

و   انه غير مشروط بضمانات  وأوضح السيد مجكان في هذا الشأن أن هذا النوع من القرض يقدم مزايا كبيرة بحيث

في حين   ض على الزبائن رهونا و ضماناتحيث اكد قائال "نحن ال نفر   هذا لكون العتاد يبقى ملكية لشركة اإليجار املالي

  ."اإليجارات ) املستحقات( فتكيف حسب الوضعية املالية للزبون   أن عملية دفع

املالي من دون اشتراط مساهمة   من قبل مؤسسة اإليجار % 100كما يتضمن القرض االيجاري مزايا التمويل بنسبة 

  .يشخصية على عكس ما هو معمول به في التمويل البنك

املتعاملين االقتصاديين في مختلف قطاعات   ويرى املدير العام للشركة الوطنية لإليجار املالي التي تعمل على تمويل

أن شركته موجودة أكثر في قطاع الصناعة و هذا من أجل   البحري   النشاط باستثناء الفالحة و الصيد

  .ألولويات السلطات العمومية  االستجابة

املمون تقوم بتأجيره مقابل اجر شهري   ؤول، أن املنتوج الذي تشتريه الشركة الوطنية لإليجار املالي منوأضاف ذات املس

فترة اإليجار من خيار شراء هذا املنتوج املستأجر وذلك عن طريق سعر   من الزبون الذي يمكن ان يستفيد في نهاية

  .مسبقا في العقد  يحدد

فيخص املهن الحرة  -يضيف ذات املسؤول-املالي   ملقترح من قبل الشركة الوطنية لإليجارأما فيما يتعلق باإليجار املالي ا

  .سنوات 5و  2  املتوسطة التي تتراوح مدة تواجدها بين و املؤسسات و الصناعات الصغيرة و 

يئات أخرى تقوم الرئيسيين الن ه  غير مدرجة في قائمة املستفيدين -يستطرد السيد مجكان-إال أن املؤسسات املصغرة 

  .بمرافقة هذه الفئة من املؤسسات

للحصول على التمويل من الشركة   وفيما يخص املؤسسات و الصناعات الصغيرة و املتوسطة فان املردودية تعتبر شرطا

ضمان قروض  ببعض الفئات من املنتوجات يعتبر االنضمام إلى صندوق   الوطنية لإليجار املالي مضيفا انه فيما يتعلق

  .املؤسسات الصغيرة و املتوسطة شرطا للقبول 

تجهيزات خاصة( فال يتم تمويلها اال )  وتابع قوله ان "مؤسسة صغيرة و متوسطة تأتي الينا من اجل سلسلة إنتاج ثقيلة

 للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة".  اذا كانت مسجلة في صندوق ضمان القروض

الوطني الجزائري و كذا بنك التنمية املحلية و   من البنك % 50-50عا في حدود وتعتبر الشركة الوطنية لإليجار املالي فر 

  .املالي  التي تنشط في السوق الجزائري لإليجار 12مليار دج كما تعد احدى الشركات ال  3.5يبلغ راس مالها االجتماعي 

  .زبونا 180ائدة املالي لف  مليار دج من التمويل باإليجار 5ما مجموعه  2016وقد منحت في سنة 
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املتخصصة في مرافقة املتعاملين  و  2010كما حققت هذه املؤسسة العمومية لإليجار املالي التي انشات في سنة 

مليار  10  قرض إيجاري بقيمة ناهزت 300حوالي  2016املنقولة الى غاية   االقتصاديين لشراء املنتجات املنقولة و غير

 التمويالت.  دج من

  

يتحادث مع الرئيس املدير العام لسانوفي حول مشاريع التعاون في املجال الصيدالني  وزير الصحة

 )واج(

اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة الرئيس املدير   مختار حزبالوي    استقبل وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات

الصيدالني الفرنس ي، حسبما   ن الجزائر و املخبرهيثم شريطح حيث تطرق معه ملشاريع التعاون القائمة بي  العام لسانوفي

 .جاء في بيان لوزارة الصحة

سانوفي املتواجد باملدينة الجديدة   وأضاف ذات املصدر ان الرئيس املدير العام للمخبر الصيدالني قد أعلن بان مصنع

  ."2018بداية -2017األولى في نهاية   لسيدي عبد هللا "سيشرع في إنتاج الحصص

مليون وحدة سنويا يعد اول و اهم موقع صناعي   100ضحت الوزارة ان "هذا املصنع الذي تبلغ قدرته اإلنتاجية وأاو 

 و شمال افريقيا و ينتج غالبية ادوية هذا املخبر املسوقة حاليا في الجزائر".  لهذا املخبر في منطقة الشرق االوسط

لتغطية  2021وثيرتها القصوى في سنة   التي ستكون في كما تمحورت املحادثات حول "مشروع انتاج االنسولين 

 االنتاج الى افريقيا".  احتياجات السوق الجزائرية و تصدير جزء من

بالشراكة القائمة من اجل تطوير و ادامة نشاطات   خلص ذات البيان الى ان الجانبين قد تناوال ايضا "املسائل املتعلقة  

 مال التكوين في بعض املجاالت املهمشة".اع   العيادة املتنقلة و دعم بعض

 

 
 

 شراكة وتعاون 
 

 تجارة
 )واج( 2017تراجع محسوس للعجز التجاري خالل الخمسة أشهر األولى من 

مقابل عجز قدر ب  2017امريكي خالل الخمسة اشهر االولى من سنة   مليار دوالر 3ر97بلغ العجز التجاري للجزائر 

 54ر4بنسبة   مليار دوالر وهو ما يمثل تراجعا 4ر74بانخفاض   2016الفترة من سنة خالل نفس   مليار دوالر 8ر71

 حسبما علمته واج يوم الثالثاء من مصالح الجمارك.  فاملئة

مليار دوالر في نفس  11ر15مقابل  2017  مليار دوالر بين يناير ونهاية مايو من 15ر7وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى  

حسب بيانات املركز   مليار دوالر 4ر54تمثل ارتفاعا ب   فاملئة 41بحوالي   أي بزيادة  م املاض يالفترة من العا

 لإلعالم اآللي وإحصائيات الجمارك.  الوطني

 19ر86مقابل  2017يناير ونهاية مايو   مليار دوالر في الفترة بين19ر67فقد انخفضت بشكل طفيف لتبلغ   أما الواردات 

 فاملئة. 0ر98أي بتراجع قدره    2016لفترة املقابلة من مليار دوالر في ا
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 فاملئة. 56فاملئة مقابل  80وقد ضمنت الصادرات تغطية الواردات بنسبة  

 14ر86لتبلغ   فاملئة من إجمالي الصادرات  94ر63وأدى تعافي أسعار البترول إلى ارتفاع صادرات املحروقات التي مثلت  

 .2016فاملئة مقارنة بنفس الفترة من   43ة قاربت أي بنسبة زياد  مليار دوالر

أي   مليون دوالر 843ارتفعا إلى   فعرفت  فاملئة من قيمة الصادرات االجمالية( 5ر4أما الصادرات خارج املحروقات ) 

 فاملئة. 11بزيادة قاربت 

املواد   مليون دوالر( 585بل )مقا  مليون دوالر 620وتتشكل الصادرات خارج املحروقات من املنتجات نصف مصنعة ب  

مليون  31مليون دوالر )مقابل  30املنتجات الخام ب   دوالر(  مليون  116مليون دوالر )مقابل  161الغذائية ب 

 7االستهالكية الغير غذائية ب   واملنتجات  مليون دوالر( 21مليون دوالر )مقابل  25العتاد الصناعي ب   منتجات  دوالر(

 (.2016  س التكلفة خالل نفس الفترة منمليون دوالر )نف

انخفاضا ملجموعتين اثنين هي املواد    تم تسجيل من بين املجموعات األربع للمنتوجات املستوردة  وبشأن الواردات 

 املوجهة لوسائل االنتاج ووسائل العتاد.

في حين زادت املواد االستهالكية الغير   ة(فاملئ  13مليار دوالر )ارتفاع بنسبة  3ر8وارتفعت صادرات املواد الغذائية إلى  

 فاملئة(. 1ر2مليار دوالر )+ 3ر37أمريكي مقابل   مليار دوالر 3ر41غذائية إلى 

 9ر35-مليار دوالر ) 6ر37دوالر مقابل   مليار 5ر77ومقابل ذلك تراجعت واردات املواد املوجهة لوسائل االنتاج إلى  

 فاملئة(. 1ر11-مليار دوالر ) 6ر76مليار دوالر مقابل  6ر68  اد إلىفيما انخفضت منتوجات العت  فاملئة(

أي   فاملئة من الواردات( 60ر34دوالر نقدا )  مليار 11ر87تم تسديد   مليار دوالر املسجلة في الواردات 19ر67ومن بين ال  

 .2016ة التسديدات النقدية مقارنة بنفس الفترة من سن  فاملئة من 2ر52ما يعادل ارتفاعا ب 

 4ر7دوالر )انخفاض ب   مليار 7ر11فاملئة بقيمة  36ر14وساهمت خطوط القروض في تمويل الواردات بقيمة  

 100مليون دوالر )بارتفاع  3مليون دوالر مقابل  6بقيمة   في حين مولت حسابات العملة الصعبة الواردات  فاملئة(

 فاملئة(.

 فاملئة(. 17ر2)فانخفاض   مليون دوالر 685دفع أخرى فاقت وتم تمويل باقي الواردات عن طريق وسائل  

 ==إيطاليا والصين تحافظان على مكانتهما كأول شريك تجاري== 

مليار دوالر من  2ر6بقيمة   2017  تصدرت إيطاليا قائمة الخمس زبائن األوائل للجزائر خالل الخمسة اشهر األولى من 

 11ر81مليار دوالر ) 1ر85متبوعة بإسبانيا ب   اإلجمالية الجزائرية(  صادراتفاملئة من ال 16ر6الصادرات الجزائرية )

وهولندا ب   فاملئة( 9ر50)  مليار دوالر 1ر49الواليات املتحدة ب   فاملئة( 11ر7مليار دوالر ) 1ر83فرنسا ب   ثم  فاملئة(

 فاملئة(. 6ر43مليار دوالر ) 1ر01

  

دوالر من الواردات الجزائرية )حوالي   مليار 3ر92ر بقيت الصين في الصدارة ب أما بخصوص املمونين االساسيين للجزائ

 1ر38ثم إيطاليا ب   فاملئة( 8ر5مليار دوالر ) 1ر67متبوعة بفرنسا ب    فاملئة من إجمالي الواردات الجزائرية( 20

 فاملئة(. 6ر24مليار دوالر ) 1ر23ب   سبانياثم ا  فاملئة( 6ر8مليار دوالر ) 1ر34ثم أملانيا ب   فاملئة( 7ر03دوالر )  مليار

 )مؤطر( 2017أهم مموني الجزائر خالل األشهر الخمسة االولى من  

وقيمة السلع املستوردة من هذه الدول خالل األشهر الخمسة األولى   و فيما يلي قائمة أهم الدول املمونة للجزائر 

 .2016ول مقارنة بنفس الفترة من العام املاض ي القادمة من هذه الد  حجم الواردات  مع تطور   2017ل

 املصدر: املركز الوطني لإلعالم األلي واإلحصائيات للجمارك. 
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 التطور                     القيمة               البلد

  

 (2016)مقارنة بنفس الفترة من           )مليون دوالر(

  

  

  

 %10,44+                     3.925          الصين-

  

 %27-                     1.673           فرنسا-

  

 %32,95-                     1.382           ايطاليا-

  

 %17,8+                     1.338           املانيا-

  

 %21-                      1.228          اسبانيا-

  

 %100,6+                     961   كوريا الجنوبية-

  

 %62,3+                      909             تركيا-

  

  

  

 %0,3-                      742  الواليات املتحدة-

  

 %51,6+                      714       األرجنتين-

  

 %31,8+                      634       البرازيل-

  

 %78,8+                      515      روسيا-

  

 %27,15+                      473      الهند-

  

 %237+                      337  نيوزيلندا-

  

 %13,5-                      282     كندا-
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 %13,8+                       272  هولندا-

  

 15.385        الفرعي املجموع  

  

 .19.671                  املجموع

   

 )مؤطر( 2017أهم زبائن الجزائر خالل األشهر الخمسة األولى ل

ى  وقيمة السلع الجزائرية املصدرة لكل منها خالل االشهر الخمسة األول  وفيما يلي قائمة بأهم البلدان الزبونة للجزائر 

. املصدر: املركز 2016من  س الفترةمع تطور حجم الصادرات الجزائرية لهذه البلدان مقارنة بنف  2017الجاري   للعام

 الوطني لإلعالم االلي واحصائيات الجمارك.

  

 التطور                 القيمة                البلد

  

 (2016)مقارنة بنفس الفترة من          )مليون دوالر(

  

 %17,1+                          2.602        إيطاليا-

 %13,2+                          1.854        اسبانيا-

 %28,03+                         1.836         فرنسا-

 %26,9+                      1.491الواليات املتحدة -

 %108,7+                         1.010         هولندا-

 %34,5+                           971       البرازيل-

 %33,4+                           779           تركيا-

 %15,53+                           610            كندا-

 %103,03+                        737بريطانيا العظمى -

 %16,3+                           428           بلجيكا-

 %95,83+                           376            الهند-

 %13,65-                           348       البرتغال-

 .                                 240         اليونان-

 %6,42-                            248         تونس-

 .                                 220          كوبا-

 13.750     الفرعي  املجموع-

 .15.701             املجموع-
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 لتفادي الندرة والحفاظ على استقرار الوفرة

 )الشروق أونالين(لكسر األسعارماليين طن من الذرة واألعالف  3الترخيص إلستيراد 

 167تحرير أكثر من واملربين، بوفرة في املواد الضرورية من خالل واألنعام  طمأنت وزارة التجارة منتجي أغذية الدواجن

 األسعار.زهاء ثالثة ماليين طن من الذرة واألعالف لكسر خصة استيراد من اجل توريد ر 

الدواجن واألنعام عقدوا اإلثنين اجتماعا من مهنيي ومنتجي أغذية وجاء في بين لوزارة التجارة، أن مسؤولي القطاع 

االجتماع الذي جرى بمقر الوزارة  توفر املواد الضرورية، حيث تم تخصيص هذاواملربين، من أجل الحديث حول 

 .تسويق أغذية األنعام والدواجن" حسب نفس املصدرفي هذا امليدان حول مسألة النشغاالت املهنيين "لالستماع 

بموجبها اقتناء أكثر رخصة استيراد يتم  16األسبوع املنصرم تسريح وفي هذا الصدد ذكرت مصالح الوزارة أنه تم خالل 

 .الفيتاميني  أطنان من املكمل املعدني 9طن من فول الصوجا و 495طن من الشعير و 462و وني طن من الذرةمن ملي

رخص االستيراد إخضاع املواد لنظام   جانفي وأفريل املاض ي تاريخكما ذكرت بالكمية املعتبرة التي تم استيرادها بين 

 20870طن من فول الصوجا و 501طن من الشعير و ألف 250الذرة و طن طن منالف  700والتي بلغ حجمها مليون و

في الحصة املخصصة له  الوطني لتغذية األنعام بتوفيراملعدني الفيتاميني، إضافة إلى التزام الديوان  املكملطن من 

 .اآلجال املحددة

وسهر مصالح توفر املواد الضرورية  لدواجن حول واألنعام ومربي اوبهذا طمأنت وزارة التجارة مصنعي أغذية الدواجن 

 .الوزارة على ذلك يضيف ذات البيان

الخاصة بأعالف االستيراد للمواد والسلع   بدراسة طلبات رخصوكانت نتائج أشغال اللجنة الوزارية املشتركة املكلفة 

طلب مودع تمت دراسته  228أصل رخصة من  167جوان املاض ي عن منح  13   يوموتغذية األنعام والدواجن أفرجت 

 .التقنية للجنة األمانةلدى 

بالحسبان منح تقنية وموضوعية تأخذ   على معايير وأساليبوأضاف البيان أن اللجنة اعتمدت في دراستها للملفات 

اإلنتاج وكذا نسبة التوظيف لكل  لهذه األغذية بكل شفافية وحصيلة نشاط  املنتجيناألولوية للمتعاملين االقتصاديين 

 متعامل.

نه يفصلنا عفي تغطية األنعام، السيما وأن عيد األضحى لم يعد وكان مهنيو القطاع أبدوا تخوفهم من ندرة محتملة 

لكسر األسعار، بعد قدام احد املضاربين يرفعون األسعار من إلى مستويات قياسية سوى شهرين، ما جعل العديد من 

الذرة واألعالف ال يكفي سوى لبضعة أيام وهو ما معلومات وصفت بـ"اإلشاعة" مفادها أن مخزون املين على نشر املتع

 سارعت الوزارة إلى تكذيبه مباشرة.

 
 

 يقظة إعالمية
 


