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  الفتتاحيةا
 (واج)ل حكومته أمام نواب املجلس الشعبي الوطنيتبون يعرض مخطط عم

الثالثاء، تقديم عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب املجلس   باشر الوزير األول عبد املجيد تبون، مساء يوم

 .من الدستور  94وذلك طبقا للمادة   الشعبي الوطني،

سعيد بوحجة رئيس  السيد يرأسهاويتضمن مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه السيد تبون خالل الجلسة التي 

االجتماعية واالقتصادية مع االلتزام بمواصلة  والتنمية الراشداملجلس العشبي الوطني، ترقية الديمقراطية والحكم 

واالستقرار عبر   الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم وترقية القانون مسعى تعزيز دولة 

  .ومحاربة البيروقراطية  عميق محاور مسار إصالح قطاع العدالة وإصالح اإلدارةالعالم وت

وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من  الجتماعيةا املكتسباتوفي الشق االقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على 

 النشاط فياملحلية دورا أساسيا  وتحسين مناخ األعمال وكذا منح الجماعات والتجاري  االقتصاديالشفافية في النشاط 

  .امليزان التجاري   االقتصادي، مع التركيز على تعزيز األمن الغذائي للبالد والحد من اختالل

املنهي باإلضافة إلى صون التراث  والتكوين العاليكما تعتزم الحكومة مواصلة تطوير املنظومة الوطنية للتربية والتعليم 

  .الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي

مناقشة عامة حوله مخطط  بإجراء والخميسولإلشارة، فإن املجلس الشعبي الوطني سيواصل اشغاله يومي األربعاء 

 عمل الحكومة

 

 )واج( باملائة 50ن االقتصاد الوطني متماسك وال يزال صامدا رغم تقلص املوارد املالية بأكثر م

 

أكد الوزير األول عبد املجيد تبون، مساء امس الثالثاء، خالل عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب املجلس 

قلص املالية و ت  االقتصاد الوطني ال يزال متماسك و هو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة  الشعبي الوطني، أن

 اسعار النفط.  بسبب تراجع 2014منذ  باملائة 50املوارد املالية بأكثر من 

باملائة  50املوارد املالية بأكثر من   و تقلص 2014و قال السيد تبون أنه رغم خروج الجزائر من البحبوحة املالية منذ 

مليار دوالر" مشددا على ان "  100احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق   "إال اننا ال زلنا صامدين وال زالت

ترك و القدرة على العمل املش  حقيقية التي تواجهها الجزائر ال تكمن في انخفاض املوارد فقط بقدر ما تكمن فيال  األزمة

التعامل مع الغير و الثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء و بدون خرق 

 للقانون". 

ال يمكن وصفه "بكل األوصاف   تصاد الوطني هو في " وضع مقبول" ووأضاف الوزير االول في نفس الصدد أن االق

التشاؤمية و الرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا   السوداوية" مؤكدا انه و خالفا ملا قد تظهره "النظرة

لة العديد من األمث  ليم وفي مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل باملاء و الكهرباء أو التع

 األخرى". 

السياس ي و األمني الذي ننعم به منذ   كما شدد الوزير االول على ان "وضعية اقتصادنا املتماسك و القوي و االستقرار

و السياس ي في املنطقة" مضيفا ان الرهان األكبر الذي يجب فهمه هو "   أكثر من عشرية كاملة يعزز موقعنا االقتصادي

املجتمع الجزائري" مؤكدا   التحول الحاصل حاليا و نفهمه و الذي يقتض ي االنتقال الى مرحلة جديدة في حياة  ان نعي

 الصعبة".   أن "الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه املرحلة
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ى لاالقتصادي تتمثل في الحفاظ ع  شقه  و في هذا اإلطار قال السيد تبون على ان اهم محاور مخطط الحكومة في

من الشفافية في النشاط االقتصادي والتجاري وتحسين مناخ االعمال   املكتسبات االجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر

 األمن الغذائي للبالد والحد  الجماعات املحلية دورا اساسيا في النشاط االقتصادي، مع التركيز على تعزيز  وكذا منح

 من اختالل امليزان التجاري. 

اخلقة أكبر للحياة العامة ألنه   "بمجهود خاص من اجل  يد تبون في نفس السياق على ان الحكومة ستقوموألح الس

و بضمانات العدل و اإلنصاف بكثير من امليادين و النشاطات" و   مطلب ملح للمواطنين الذين ينادون بشفافية اكبر

ق مآرب النفوذ لتحقي  عالجة الحاالت املتعلقة باستغاللعليه يقول الوزير األول "سيتم اعتماد قواعد جديدة لتأطير و م

االت في الهيئات املنتخبة و كذلك الفصل الواضح بين املج  شخصية و حاالت التنافي بين النشاطات املهنية و التمثيلية

 و الجمعوية".   السياسية و االقتصادية

في األعمال او في السياسة  يخوض انق اي مواطن " ليكن واضحا أن الجزائر بلد الحريات و ستظل كذلك و انه من ح

سنفرق بين املال و السلطة ليسبح كل في فلكه" ومضيفا في نفس  و  واحداو يمارس االثنين دون الجمع بينهما في وقت 

اال  يال تأت الثروة انو هناك اننا سنصطدم برجال املال و األعمال و هذا غير صحيح فنحن متيقنين  هنا يقالالسياق "

الذي ال يتوغالن في دواليب الدولة فالدولة دولة و  واملال العملبفضل املؤسسة االقتصادية و ال تأتي اال باألعمال لكن 

 االول.  الوزير  حسباملال مال"، 

  

 == الحكومة عازمة على املحافظة على الطابع االجتماعي للدولة==                   

  

ان الجزائر "دولة اجتماعية و  على االول ة الدعم و التحويالت االجتماعية الح الوزير من جهة أخرى وبخصوص سياس

ان الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة ملساعدتها و محاربة اإلقصاء   مؤكدا  ان الحكومة لن تتخلى عن هذا التوجه"

 املدني وذلك قصد التكييف  ية واملجتمعاالنطالق في مشاورات واسعة بمشاركة البرملان واألحزاب السياس  موازاة مع

الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل واإلنصاف االجتماعيين بشكل   إلضفاء  التدريجي لسياسة التحويالت االجتماعية

 استهداف دقيق.   أكبر من خالل

وضع برنامج وطني لإلحصاء  في 2017  وكشف السيد تبون انه سيشرع بمعية وزارة املالية ابتداء من السداس ي الثاني ل

الوطني و الواردات و كل املعلومات االقتصادية و هذا لبناء إقتصاد   من شأنه تقديم كل اإلحصائيات الدقيقة للمنتوج

 وطني على أسس علمية و إحصائية دقيقة في كل امليادين". 

الذي سيرتكز على إعادة تنظيم   أكد السيد تبون أن مخطط الحكومة يهدف الى بلوغ التحول االقتصادي الوطنيكما 

إليجاد بدائل لالستيراد عن طريق تشجيع وحماية املنتوج الوطني   السياسات الصناعية و القطاعية و مواصلة الجهود

طاعات للمؤسسات املستثمرة في ق  سيمنح دعم متعدد األشكالاملؤسسات الناشئة و الصغيرة و املتوسطة و انه   و ترقية

 املعرفة و املهن الرقمية.   املناجم و البترول و الصناعات الغذائية و اقتصاد

الوزير االول الذي اكد على ان هذه   و يشكل العمل و السكن و الصحة و التربية االنشغاالت الرئيسية للمواطن حسب

للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث االستثمارات في القطاعات الخالقة   لويات الرئيسيةالقطاعات تشكل كذلك األو 

راب كامل الت  ملناصب الشغل كالفالحة و الصناعة و السياحة و االقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج املؤسسات عبر

 الوطني بخلق اقطاب انتاجية بهدف خلق الثروة. 

تبون أنه من املرتقب استكمال   ا على املدى القريب و املتوسط قال السيدوبخصوص اهم البرامج املرتقب تحقيقه

و هذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل املشاريع و  2019مليون مع نهاية   1ر6برامج السكن املبرمجة بكل الصيغ و توفير 
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وير استراتيجية فعالة لتط  اإليجاري و تحفيز النشاطات العقارية و تطوير سوق الرهن العقاري مع وضع  ترقية السوق 

 الوسائل الوطنية لإلنجاز و محاربة السكن الغير الئق والقضاء على كل السكنات الفوضوية. 

دارة و الجباية املالية و عصرنة اإل   ومن املرتقب كذلك حسب السيد تبون ترقية التكنولوجيات في مجال اإلصالح املالي

 وسيع الطرقات و تطوير وسائل النقل. و مضاعفة القدرات في املوارد املائية وت

بتكثيف البحث و االستكشاف و   وفي ميدان الطاقة قال السيد تبون ان الهدف الرئيس ي هو تحقيق االمن الطاقوي 

مليار طن مكافئ بترول في  1باملائة و تحقيق مستوى انتاج قدره   3ر7بنسبة سنوية قدرها   رفع قدرات اإلنتاج الوطنية

من   باملائة 35ب   وهذا مع االستثمار في تكرير النفط ما سيسمح برفع قدرات التكرير  2021-2017بين   دةالفترة املمت

 اجل التقليل من االستيراد استجابة للطلب الداخلي املتصاعد وكذلك تصدير الفائض نحو الخارج. 

و  2021ميغاواط في  31.000الى    2016ميغاواط في نهاية  19.000كما ترتقب الحكومة الرفع من انتاج الكهرباء من 

 22.000املتجددة و الفعالية الطاقوية هدفه تحقيق نسبة انتاج تبلغ   الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات

 . 2030ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 

املحلي الخام خارج  للناتج  الى تحقيق نمو 2030-2020ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب السيد تبون في مرحلة 

و مضاعفة التصنيع و الوصول الى االمن الغذائي لدعم  2ر3بنسبة   باملائة و رفع الدخل الفردي 6ر5املحروقات بنسبة 

 و القضاء على التجارة املوازية و اإلحتكار و العمل الغير مصرح به.   النمو االقتصادي

بإجراء مناقشة عامة حول مخطط   ه يومي األربعاء والخميسلإلشارة، فإن املجلس الشعبي الوطني سيواصل اشغال 

 قبل نواب املجلس.  عمل الحكومة املرتقب املصادقة عليه يوم الجمعة من

 

 )واج( مركز تنمية الطاقات املتجددة يبحث مع متعاملين تصنيع نماذج البحث

اعية التي طورها الى مشاريع صنمصنعين وطنيين لتحويل نماذج بحث   أطلق مركز تنمية الطاقات املتجددة مباحثات مع

 .االنقالب الصيفي  يوم األربعاء املدير العام للمركز نور الدين ياسع خالل لقاء نظم بمناسبة يوم  حسبما أفاد به

دة مركز تنمية الطاقات املتجد  وقال السيد ياسع أن متعاملين اقتصاديين وطنيين أبدوا اهتمامهم في تصنيع نماذج

 مؤسسة وطنية لتعميم شعلة الهيدروجين املتجددة.   جد حاليا عقدا طور البحث معالفتا الى أنه يو 

من خالل الطاقة الشمسية التي   كما ذكر مثال متعامل جزائري اخر مهتم بتصنيع نموذج انتاج وقود الديزل الحيوي 

 النفطية الى وقود حيوي.   تستخدم في تحويل الزيوت املستعملة والزيوت

الى  نحو تونس أين تحول هذه الزيوت  ملتعامل حاليا على جمع زيوت القلي في الجزائر لتصفيتها وتصديرهاويعمل هذا ا  

 تصديره نحو الخارج.   ديزال حيوي ليقوم هذا البلد بدوره الى

ة من في تطوير الصناعة الوطني  املصنعين الجزائريين. "هدفنا يكمن -يضيف السيد ياسع -كما تستقطب نماذج اخرى 

 خالل تحويل هذه النماذج على نطاق واسع". 

ثر االقتصادين يميلون اك-االجتماعيين  وتابع ذات املسؤول أنه مقارنة مع السنوات املاضية "فقد الحظنا أن الشركاء

تسريع تنفيذ برنامج الطاقات املتجددة اضافة الى وجود سياسة االدماج   فاكثر نحو هذا املجال نظرا ألننا في مرحلة

 وطني". ال

العقود فقد أبرم املركز العام   قال املسؤول انه اضافة الى مفاوضات هذه 2016وفي عرضه لحصيلة املركز لسنة 

   االقتصادي تتضمن التكوين ودراسات التقييم والتعاون العلمي-االجتماعي  املاض ي حوالي عشرون اتفاقية مع القطاع

قواعد البيانات على غرار   املستوى الدولي ادرجت في فهرس أفضلعمل علمي على  166والتكنولوجي. كما تم نشر 

 حسب ذات املسؤول.   "سكوبيس"وهي نتيجة قياسية لم يحققها املركز من قبل



 

 6 

 . 2016الطاقات املتجددة في   وفيما يخص االنجازات التكنولوجية فقد تم التركيز حول انجاز التجهيزات في مجال

املركزة االولى من نوعها في   ز من طرف وحدة غرداية برج صغير للطاقة الشمسيةوقد ذكر في هذا الخصوص انجا

 الجزائر. 

 الشمسية.   وستنتج هذه املحطة التي ستدخل الخدمة قريبا بخارا من خالل تركيز االشعاعات

 . 2021لكهرباء في افاق في انتاج ا  الجزائر  الحرارية في  ويعد هذا االنجاز اولى الخطوات نحو استغالل الطاقة الشمسية

الباحثين في دراسة جدوى ومردودية   كيلووات ما سيساعد 30كما يتعلق االمر بإنجاز محطة شمسية كهروضوئية بطاقة 

 تعرفها البالد.   هذه التكنولوجيا في الظروف املناخية التي

 نظام تتبع الشمس.   محطة صغيرة إلنتاج الكهرباء مع 2016وأنجز مركز تنمية الطاقات املتجددة في 

 الطاقات املتجددة.   وسيكون هذا االبتكار مخبر في الهواء الطلق بالنسبة للدراسات والبحوث فيما يخص

نفايات املصانع والبيت   هناك ايضا املجفف الشمس ي مخصص لتجفيف 2016ومن بين انجازات املركز في سنة 

 الشمسية الذكية ذات االستهالك املنخفض للطاقة. 

االنجازات التكنولوجية الى خمس   ن جهة أخرى منح مركز تنمية الطاقات املتجددة خالل هذا اللقاء جائزة احسنوم

 مجموعات بحث. 

 للطاقة الشمية املركزة والثالثة  وانجزت املجموعة االولى توربين رياح بمحور عمودي فيما انجزت الثانية برج صغير

 الدواء السيما في املناطق الجنوبية والنائية.   ستخدم لحفظحافظ طبي شمس ي متنقل لتجميع البرد ي

حيوية والخامسة الختراع شعلة   وعادت الجائزة الرابعة الى باحثين طورا جهاز نموذجي إلنتاج كحول حيوية وديزال

 الهيدروجين املتجددة. 

املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات فيما   هذا وقد منحت جائزة نوعية االنتاج العلمي الى االستاذ املجيد برقوق من

 .لترقيتها للطاقات املتجددة  عادت جائزة التشجيع الى جمعية

 )النهار أونالين( 2001ر منذ تحقيقات مالية وإدارية حول تسيير الحجا

 الشريك الهندي ترك ديونا على عاتق املركب قاربت مليار دوالر

الصناعة واملناجم، محجوب بدة، بالتحقيق في أسباب توقف مركب الحجار عن  أنهت اللجنة الوزارية التي كلفها وزير 

ركب رأسها طريقة تسيير امل على مطلع األسبوع املنصرم، أين اشتملت مهمة اللجنة على تحقيقات إدارية ومالية، العمل

 .تنازل الشريك الهندي عن أسهمه في املركب خالل الفترة األخيرة، باإلضافة إلى كيفية

عن مصادر رسمية على صلة بامللف، فإن اللجنة الوزارية قد حلت، أول  وحسب املعلومات التي تحوزها النهار نقال 

  .قطاع صناعة الحديد والصلب في املحاسبة، باإلضافة إلى خبراءبمركب الحجار واملكونة من خبراء في املالية و  أمس،

، وهو تاريخ 2001الوزارية قد شمل الشق اإلداري والشق واملالي، منذ سنة  وأوضحت ذات املصادر بأن تحقيق اللجنة

لتسيير املركب من قبل مجمع  الشريك الهندي وكيفية شرائه أسهم باملركب، باإلضافة إلى الشق اإلداري  دخول 

على تسييره، وأضافت ذات املصادر أن اللجنة باشرت تحقيقاتها على  وتسريح الخبراء الذين كانوا يشرفون « إيميتال»

 .تهيئة وصيانة املركب الذي أشرف، مؤخرا، على عملية« إيميتال»املركب من دون املرور عبر مجمع  مستوى 

 الديون التي تركها الشريك الهندي على مركب الحجار، والتي قاربت املليار  لجنة في سياق ذي صلة، اشتملت تحقيقات

في وقت سابق، كما شملت عملية  دوالر وتشتمل على ديون املتعاملين االقتصاديين مع املركب ممن زودوه بخدمات

مهمتها، وهذا لكشف سبب  الحديد والصلب الذين رافقوا اللجنة أثناء ، من قبل خبراء1التحقيق وحدة األكسجين رقم 

زات بنسبة مئة من املئة وبتجهي الوحدة عن اإلنتاج مطلع األسبوع املنصرم، خاصة وأنه قد تم إعادة تهيئتها توقف هذه

  .فرنسية وتونسية مليون أورو من قبل شركة 60جديدة قدرت بـ 
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 العالي الضغط بمركب الحجار، قد تمكنوا من 2عملية تهيئة وصيانة الفرن  وكان فريق الخبراء والتقنيين املشرفين على

صف واملركبات الهوائية على مستوى املركب، منت إتمام عملية الصيانة والتهيئة وإعادة هيكلة كل فروع الهياكل اإلنتاجية

 درجة، ليدخل 1800إجراء املرحلة األولى من التجارب الحرارية بدرجة تقدر بـ  شهر فيفري املنصرم، حيث شرع في

 .وحدة األكسجين منذ أسبوع ركب ملرحلة اإلنتاج في شهر مارس املاض ي، قبل أن يتوقف بسبب عطب أصابامل

 

 الوطنية( اإلذاعة) اتحاد الفالحين يدعو الى االستثمار في تحويل املنتجات الفالحية

 جاتالى االستثمار في مصانع تحويل املنت دعا االمين العام للفالحين الجزائريين محمد عليوي املتعاملين االقتصاديين

 والتلف.الفالحية من اجل الحفاظ على املنتج الفالحي من الضرر 

العام للفالحين الجزائريين في ميكروفون اذاعة البهجة ان وفرة املنتج الفالحي  لالتحاد العاموأوضح محمد عليوي االمين 

التي ستأتي بها  لنظر الى الفائدةبا التفكير بجدية الى تحويل فائض املنتج الى مواد غذائية مصبرة الفترة تستدعيفي هذه 

تضرر في االسابيع االخيرة جراء كساد بعض املنتجات  معادلة التحويل ابتداء من الفالح البسيط الذي أطرافالى كل 

 كالطماطم.املوسمية 

حين فال التحويل الغذائي من أجل حماية مصالح ال اقتحام مجالوقال عليوي إن املتعاملين االقتصاديين مدعوون الى  

 الجزائر.الغذائي في  لإلنتاجالبسطاء الذين يشكلون اول حلقة 

 

 )الفجر( 2017اللجنة الحكومية املشتركة الجزائرية الفرنسية نهاية 

ة من نظيره الفرنس ي إدوار فيليب، وتبادال التهاني بمناسب عبد املجيد تبون، أول أمس، اتصاال هاتفياتلقى الوزير األول 

في  العالقات الثنائية واألوضاع منصبيهما شهر مايو الفارط. وتناول عبد املجيد تبون، وإدوارد فيليب، تعيينهما في

لوزير األول ا زائرية الفرنسية قبل نهاية العام الجاري. يذكر أناملشتركة العليا الج املنطقة، واتفقا على عقد دورة اللجنة

ماي  24الوزير األول عبد املجيد تبون في منصبه في  الفرنس ي تم تعيينه في منصبه منتصف مايو الفارط، فيما عين

واتفق الطرفان  ل،أفري 10الثالثة للجنة الحكومية املشتركة رفيعة املستوى عقدت بالجزائر في  الفارط. كما أن الدورة

 .بفرنسا 2017املستوى في سنة  للجنة الحكومية املشتركة رفيعة 4على عقد االجتماع الـ

 

 نوك /مالية وتأميناتب
ع مساكن البيع باإليجار الجاهزة بداية من جويلية القادم

ّ
 )النهار أونالين( كناب بنك يوز

 ، أنه سيشرع في توزيع مساكن البيع باإليجار التي يتم إنجازها في«كناب بنك» أكد الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

 بعد االنتهاء من األشغال التي ال تزال لقادم، وذلك في انتظار تسليم باقي املساكنعديد واليات الوطن شهر جويلية ا

 .جارية في عدد من املشاريع األخرى 

مسكن بصيغة البيع باإليجار على مستوى املدينة الجديدة الباز بوالية  أنها أنجزت ألفين« كناب بنك»كشفت مصالح 

ملف على مستوى الصندوق  1943صحابها، كما أكد بأنه تم معالجة مسكن، أمس، على أ 1020تم توزيع منها  سطيف،

قيد الدراسة، « الس ي أن أل»ملفا على مستوى  35املقبل، فيما تبقى  الوطني للسكن سيتم توزيعها كلها في شهر جويلية

 .مسكنا فائضا ستحولها وكالة عدل ملكتتبيها 22تسجيل  فيما تم
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 في عين 30في بئر العرش  50مسكنا على مستوى والية سطيف، منها  30ألفين و از وذكرت املؤسسة البنكية، أنه تم إنج

مساكن في عين  3توزيعها قريبا، و مسكنا في حمام السخنة سيتم 36مسكن في القصرية و 120في عين أزال و 50أرنات 

 ا لإلشراف على عمليةموثق 40املطابقة الخاصة بها، كما خصصت كناب بنك  وملان سيتم التحّصل قريبا على شهادة

 .الكتابة الخاصة باملستفيدين

ألف مسكن البيع باإليجار على املستوى الوطني، تم بيع أزيد  34إنجاز  يشرف على« كناب بنك»تجدر اإلشارة، إلى أن 

د سيتم تسويق نهاية السنة أزي آالف وحدة قيد اإلنجاز، فيما 8آالف وحدة خالل السنة الجارية، فيما يوجد  10من 

 .آالف وحدة سكنية أخرى  3من 

مسكن تم بيعها، فيما تم إنجاز أزيد من ألف مسكن على مستوى  314 مسكن في والية مستغانم منها 400وتم تشييد 

مسكن، أما والية تيبازة فقد  1351مسكن والجزائر العاصمة  1700غليزان، أما في والية وهران فقد تم إنجاز  والية

منها تم توزيعها،  575شقة في تيزي وزو  600شرشال بتيبازة، كما أنجز  مسكن في 182لقليعة وشقة في ا 395شيدت بها 

وافقت عليها والباقي سيتم  900و آالف 3آالف مسكن في املدينة الجديدة علي منجلي و 4إلى الشروع في إنجاز  إضافة

 .دراستها خالل السنة الجارية

 
 

 للحفاظ على توازن العرض والطلب في املنتجات الفالحية

 املساء() وزارة التجارة تدعو المتصاص الفائض في الصناعات التحويلية

السيد أيت عبد الرحمان عبد العزيز، املدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، أنه حان الوقت أكد 

لبعث صناعات تحويلية غذائية وذلك باستغالل الفائض املسجل من اإلنتاج الفالحي حماية لهامش ربح الفالح، 

 وتحقيق االكتفاء الذاتي في مجال املصبرات واملربي وغيرهما.

أمس، أن الجزائر أصبحت تسجل في السنوات األخيرة فائضا في  «املساء«أكد السيد آيت عبد الرحمان، في تصريح لـ 

اإلنتاج الفالحي من الخضر والفواكه الطازجة، حيث بات العرض يتجاوز الطلب في بعض الفصول، األمر الذي يؤدي 

خسائر يتكّبدها الفالح الذي ال يتمكن من تحقيق فوائد  حتما إلى انهيار األسعار بسبب وفرة العرض. وهو ما يشكل

 واسترجاع ما استثمره.

وأرجع محدثنا تسجيل الفائض في إنتاج الخضر والفواكه إلى سياسة التنمية الريفية التي باشرتها الدولة في السنوات 

تصدير، من االستيراد وكذا التوجه للاألخيرة، والتي باتت تعطي ثمارها، وذلك للوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي والتقليل 

حيث انطلقت مؤخرا عملية تصدير بعض املنتوجات كالبطاطا، الطماطم، وغيرها غير أنه تأسف لكون الصناعات 

 التحويلية التي ال زالت ضعيفة ببالدنا ولم تواكب هذا التحول.

التي حددتها وزارة التجارة فيما يخص وفي موضوع تعلق بتشجيع اإلنتاج املحلي أوضح محدثنا، أن حصص االستيراد 

بعض املنتوجات للتقليل من فاتورة االستيراد بدأت تحقق نتائج ايجابية بتحول بعض املستوردين إلى منتجين. مؤكدا 

أن بعضهم انطلق مؤخرا في اإلنتاج بفتح وحدات إنتاجية في مجال تحويل املنتوجات الفالحية، واللحوم املحولة، 

 والسمك املعلب.

وذكر السيد مقراني أحمد، نائب مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بأن شهر رمضان الحالي عرف وفرة كبيرة في اإلنتاج 

أي ندرة أو اختالالت في أي مادة ما عدا في مادة الحليب التي »الفالحي وغيره من بعض املنتوجات، ولم يتم تسجيل 

با كبيرا، وذلك بالرغم من قيام الديوان الوطني للحليب سجلت نقصا ببعض املدن خاصة بالعاصمة التي تعرف طل
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ألف لتر يوميا بعدما كانت  917باملائة مقارنة بباقي األيام لتصل إلى  30برفع كمية الحليب املوزعة بالعاصمة بنسبة 

 ألف لتر يوميا. 652

رة أن سوقي سطيف وعين وفيما يخص مشروع إنشاء ثمانية أسواق جملة ببعض واليات الوطن، فأكدت وزارة التجا

الدفلى جاهزان ومن املنتظر تسليمهما قريبا بعد تدشينهما من طرف الوزير األول، في انتظار استكمال األشغال باالسواق 

، وذلك لتنظيم أسواق الجملة والقضاء على الفوض ى التي ظلت 2018الستة املتبقية والتي ستدخل حيز العمل في 

ارتفاع األسعار بسبب املضاربة وكثرة الوسطاء في وصل املنتوج من هذه األسواق الى باعة  تعرفها والتي أثرت سلبا على

 التجزئة.

 

 شراكة وتعاون 
 

 

 

 

 تجارة
 

 

 الجزائر اليوم() بالجزائر إصالح النظام الجبائي: نحو إقرار ضريبة الثروة ألول مرة 

الثالثاء إلى األربعاء على البرملان،  الذي سيعرضه الوزير األول عبد املجيد تبون ليلية عمل الحكومةتضمن مخطط 

لتقدم ا تغطية تدريجية لنفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية التي ستأخذ في مباشرة إصالح النظام الجبائي لضمان

 .سنويا % 11بنسبة 

ا فهبعض الضرائب بغرض تكيي وستقوم الحكومة بحسب املخطط بمراجعة أسس فرض الضريبة على املمتلكات ونسب

 .والعدالة االجتماعية مع مداخيل الخاضعين للضريبة في إطار املساواة

بشرية اإلدارة الجبائية من خالل تكوين املوارد ال ويتعلق األمر بتدعيم محاربة االحتيال والتهرب الجبائيين وتسريع عصرنة

 .اإللكتروني للضريبة وتعميم إدخال التسيير 

اإلصالح قبل انطالقه من خالل  الجهات النافدة بدأت في عرقلة مساعي وكشفت مصادر مطلعة من القطاع أن بعض

الوسائل املالية الرهيبة لتعيين عناصر فاسدة في مناصب حساسة  ممارسة ضغوط خطيرة باستعمال كل الوسائل منها

 .الجباية مكلفة بتخريب أي مسعى في إتجاه اإلصالح في اإلدارة

نية العقود الثالثة األخيرة منذ اندالع األزمة األم وات الهائلة التي تكونت على مدار وتتجه الحكومة لفرض ضريبة على الثر

 .هائلة لبناء ثروات خيالية ومنهم بعض أمراء الحرب الذين تمكنوا من رسكلة ثروات التي استغلها البعض

جاوز عدد من تتجاوز دوالر، فيما ت مليون  30جزائري يملكون ثروة تفوق  4700وكشفت تقارير دولية متخصصة أن 

 ، إال أن املديرية العامة للضرائب ال تتحرك2000جزائرية أغلبها تشكلت بعد  عائلة 200مليون دوالر حولي  100ثرواتهم 

 الشركات األجنبية العاملة في الجزائر  ابدا في أتجاه تحصيل ضريبي عادل فضال عن عدم فرضها لضرائب على عشرات

 .2000ثانية، ما سبب خسائر بمليارات الدوالرات منذ  ؤ من ناحيةبسبب الجهل من جهة والتواط
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ة الجبائي السيما الرسم على القيم وتعتزم الحكومة تدعيم القواعد التي تحكم تغطية الضريبة وتحسين التحصيل

طرف  الجبائية التي كانت تمنح خارج القانون لبعض الجهات النافدة من املضافة وكذا مراجعة عدد من اإلعفاءات

 .العامة للضرائب املديرية

العالقات مع الخاضعين للضريبة من خالل  كما ستسعى إلى فرض الجباية على عمليات التجارة اإللكترونية وتحسين

 .الجبائية مواصلة عملية تبسيط وتخفيف اإلجراءات
 

 

 

 

 :دعا التجار والناقلين إلى خدمة الزبائن.. بولنوار

 )الشروق أونالين(ميةاألميار" ملزمون بنشر قوائم املداومة في الساحات العمو "

 

على  ن وأصحاب الخدمات املسّجلينواالقتصاديي الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، جميع املتعاملين التجاريين دعت

مان الحّد لض مصالح مديريات التجارة عبر الوطن، إلى االلتزام بها خدمة لزبائنهم واستجابة قوائم املداومة التي أعّدتها

 .عليها األدنى من الخدمات طبقا للقانون وتجّنبا للعقوبات املنصوص

لى ع للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في منشور له عبر صفحته الرسمية وأحاط رئيس الجمعية الوطنية

لخدمة امحطات الّنقل البّري تبقى مفتوحة وفي  "الفايسبوك"، ناقلي املسافرين عبر الحافالت وسيارات األجرة، علما أّن 

 .طيلة أّيام العيد

 قوائم املعنيين باملداومة في الساحات العمومية ومداخل األحياء حتى يكون  ودعا مسؤولي املجالس البلدية إلى نشر 

ّن مذكرا السائقين وسائر املواطنين أ املواطنون على علم بها مسبقا تجّنبا للفوض ى في البحث عنها خالل أيام العيد،

 .طيلة أيام العيد محطات البنزين تبقى أيضا في الخدمة

في  33776تاجر )مقابل  35876للمسجلين على قوائم املداومة، حيث بلغ  كما ذكر بولنوار بالعدد الوطني اإلجمالي

آخرين في نشاطات  8145وأيضا  والفواكهتاجر في املواد الغذائية العامة والخضر  22833خباز و 4745يتضمن  (2016

 .وحدة مياه معدنية 40مطحنة و 282ملبنة،  131منها  وحدة إنتاج 453مختلفة، وحدات انتاجية عددها 

دج أو غلق املحالت  200000و 30000تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين  وأفادت الجمعية أن العقوبة ضد املخالفين

 .2004الصادر في  04 - 08للقانون  املعدل واملتمم2013الصادر في  13 - 06ملدة شهر، وذلك طبقا للقانون  التجارية

 

 )الخبر أونالين( أشهر  5ماليير دوالر عجز امليزان التجاري في 

مليار دوالر، مؤكدا على الوضعية  3.97ن التجاري، خالل األشهر الخمسة األولى من السنة الجارية، بلغ عجز امليزا

 8.71الصعبة لالقتصاد الوطني، على الرغم من التراجع املسجل باملقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية حين بلغ 

 مليار دوالر.

ع املسجل يرجع باملقام األول إلى ارتفاع الصادرات الوطنية التي وحسب حصيلة املديرية العام للجمارك، فإّن التراج

في الفترة ذاتها من السنة املاضية،  11.15مليار دوالر، مقابل  15.7بلغت خالل الفترة املمتدة من جانفي إلى نهاية ماي 

دوالرا، بعد  50ط عند معدل في املائة، والتي تعود باألساس إلى استقرار أسعار النف 4.07وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 

 .2016املستويات املتدنية املسجلة في سنة 
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مليار دوالر على الرغم من حزمة  19.6وباملوازاة مع ذلك، بلغت فاتورة الواردات الوطنية خالل بداية السنة الحالية 

جية، والفروع اإلنتا التدابير الحكومية لتحجيم معامالت االستيراد وفرض الرخص والحصص الكمية على املتعاملين

  مليار دوالر. 19.8وهو نفس املستوى املسجل في السنة املنصرمة، حين بلغت الفاتورة اإلجمالية من الواردات 

 

 وزير التجارة يواصل اللقاءات مع املهنيين والشركاء االجتماعيين

 )املساء( تنظيم النشاطات وتفعيل هياكلها

عدة لقاءات مع كل الشركاء  وزير التجارة السيد الساس ي أحمد عبد الحفيظ، منذ بداية األسبوع الجاري، نظم

وجمعيات تنشط في املجال التجاري واإلنتاج وحماية املستهلك، ركز خاللها  والفاعلين املهنيين واالجتماعيين من نقابات

، أجل القضاء على األسواق املوازية فتح األسواق الجوارية منفتح باب الحوار مع كل الفاعلين والسهر على مواصلة  على

 واملحالت املغلقة إلعادة توزيعها على التجار، وتنظيم قافلة تحسيسية وتنسيق العمل لحصر عدد الفضاءات التجارية

 .بمناسبة موسم االصطياف لتحسيس املواطنين بمخاطر التسّممات الغذائية

أمس، أن اللقاء الذي جمعه رفقة أعضاء  «املساء«جار الحرفيين السيد طاهر بولنوار لـأكد رئيس الجمعية الوطنية للت

ز على فتح باب الحوار مع كل 
ّ
الجمعية مع وزير التجارة يوم األحد الفارط، كان مثمرا من منطلق أن مسؤول القطاع رك

 مة التجار تحسبا ليومي عيد الفطرالتجار وإشراكهم في إنجاح كل املخططات والبرامج الوزارية، ابتداء من مداو 

 وباقي األعياد الوطنية والدينية، مع التعهد بإتمام املشاريع الخاصة بتنظيم وعصرنة أسواق الجملة.

كما أبرز الوزير في اللقاء ـ يقول بولنوار ـ الدور الفّعال لكل الجمعيات املهنية والتجار لترقية كل النشاطات التجارية 

لى كل أشكال االحتكارواملضاربة، من منطلق أن التاجر هو الوسيط ما بين املنتج واملستهلك، وهو والخدمات للقضاء ع

مسؤول عن حماية املنتوج الوطني من الغش والتقليد، مع ضمان سالمة صحة املستهلك.وحرص الساس ي على ضرورة 

من خالل اعتماد أسعار معقولة وضمان املحافظة على هامش ربح املنتج والفالح، مع مراعاة مداخيل املواطنين وذلك 

 النوعية.

من جهتهم أكد ممثلو الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على ضرورة تنسيق العمل ما بين وزارة التجارة وكل من وزارتي 

 الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

ل هذه املنتجات بطريقة سليمة وآمنة والصناعة بغرض توفير منتجات ذات نوعية، وما على التجار إال ضمان نق

 للمستهلك.

، الهادف إلى تحسين نوعية الخدمة 2018و 2017وتم استغالل اللقاء لعرض مخطط عمل الجمعية بالنسبة لسنتي 

العمومية وعصرنة النشاطات والخدمات التجارية من خالل فتح فضاءات تجارية جديدة، وإيجاد حل مستعجل 

رئيس الجمهورية، التي تعاني من اإلهمال في الوقت الذي لم يجد التجار فضاءات لبيع  لألسواق املغلقة ومحالت

 منتجاتهم.

من جهته رحب وزير التجارة، باقتراح الجمعية املتعلق بمنح التجار فرصة لتمويل عملية تهيئة وفتح األسواق الجديدة، 

ت عن تنفيذ برامجها في هذا املجال، وتعهد الساس ي، وهو ما يحل إشكالية العجز املالي للعديد من البلديات التي عجز 

بفتح امللف مع وزارتي الداخلية واملالية لسن القوانين الضرورية ملثل هذه املشاريع. باملقابل سيتم إشراك الجمعية في 

ق سيعملية إحصاء املحالت واألسواق مع إرسال تقارير حول وضعية أسواق الجملة للوزارة بشكل دوري، وذلك بالتن

 مع الغرف الوطنية للتجارة والصناعة وكل املتعاملين االقتصاديين.

أما فيما يخص ملف التكوين فقد تم االتفاق على فتح دورات تكوينية لفائدة النشاطات التجارية والخدمات في مجال 

 املناجمنت والتسويق، وتقنيات الحفاظ على نوعية املواد الغذائية وشروط التبريد.
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وزير التجارة يوم االثنين الفارط، بممثلي االتحاد الوطني لحماية املستهلك، وهو اللقاء الذي سمح بالتعريف كما اجتمع 

بنشاط االتحاد والعمل امليداني لجمعية حماية املستهلك، وحسب رئيس االتحاد السيد حرزلي محفوظ، فقد تقرر 

من النشاطات على غرار التسّممات الغذائية، الحوادث اعتماد برنامج عمل سنوي بالتنسيق مع الوزارة يتضمن العديد 

  املنزلية، التقليد والغش في املنتجات ومحاربة األسواق الفوضوية.

واستغل أعضاء االتحاد فرصة اللقاء ملطالبة وزارة التجارة واالتصال ووزارة الداخلية بحث رؤساء املجالس الشعبية 

لتي تقع عليها مسؤولية كبيرة تخص مراقبة املحالت التجارية، والحرص على على تفعيل نشاط مكاتب النظافة البلدية ا

ليب إلى تذبذب التموين بمنتوج الح «املساء»كما تطرق املجتمعون ـ يقول حرزلي ـ في اتصال مع   تطبيق شروط النظافة.

ون وم ارتفاع عدد الوسطاء من دوارتفاع أسعار مختلف املواد الغذائية والفالحية، ونظام تسيير األسواق التي تعرف الي

 تقديم خدمة إضافية، ما جعل املنتج والفالح وحتى املستهلك ضحايا املضاربة.

وفي ختام اللقاء طلب الساس ي، من االتحاد الوطني لحماية املستهلك تنظيم قافلة تحسيسية مباشرة بعد عيد الفطر 

التسّممات الغذائية، واحترام شروط النظافة عند نقل  والية ساحلية لتحسيس املصطافين بمخاطر  14املبارك لتجوب 

      املأكوالت إلى البحر، مع تشجيع املواطنين على التبليغ بالتجار املخالفين.

ويذكر أن لقاءات وزير التجارة تمت مع كل من االتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الجمعية الوطنية للتجار 

وطنية ملنتجي املشروبات، النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، الفدرالية الجزائرية والحرفيين، الجمعية ال

للمستهلكين، االتحاد الوطني لحماية املستهلك، املنظمة الجزائرية لحماية املستهلك وفدرالية املصّنعين واملنتجين 

 الجزائريين.
 

 )الجزائر اليوم(مليون طن من أغذية الدواجن واألنعام منذ جانفي 5استيراد 

الدواجن لبحث مشكل توفر املواد الضرورية  عقد اجتماع بمقر وزارة التجارة بمنتجي أغذية الدواجن واألنعام ومربي

 .تناول االجتماع مسألة تسويق أغذية األنعام والدواجن لتغذية األنعام والدواجن، كما

رخصة استيراد يتم بموجبها اقتناء  167 وأعلنت وزارة التجارة في بيان لها، أنه تم خالل األسبوع املنصرم تسريح

 من املكمل املعدني 9.041طن من فول الصوجا و  495.514من الشعير و طن 462.076طن من الذرى و  2.128.779

رخص  املاض ي تاريخ إخضاع املواد لنظام الكمية املعتبرة التي تم استيرادها بين جانفي وأفريل الفيتاميني، فضال عن 

طن من فول الصوجا  501.435طن من الشعير و 278.166طن من الذرى و 1.794.750غ حجمها االستيراد والتي بل

صصة األنعام بتوفير الحصة املخ من املكمل املعدني الفيتاميني إضافة إلى التزام الديوان الوطني لتغذية طن 20.870و

 .له في اآلجال املحددة

 .اجن واألنعاموأكدت الوزارة توفر الكميات الكافية من أغذية الدو 

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

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

 .األمانة التقنية للجنة لدى

ين تأخذ بالحسبان منح األولوية للمتعامل ة في دراستها للملفات على معايير وأساليب تقنية وموضوعيةواعتمدت اللجن

 بكل شفافية وحصيلة نشاط اإلنتاج وكذا نسبة التوظيف لكل متعامل اقتصادي، االقتصاديين املنتجين لهذه األغذية

 .(دنيفول الصوجا، املركز الفيتاميني امل شعير، الذرى،االستيراد والتوزيع لكل حاصل على الرخصة في املواد التالية )ال

يذكر أن الوزير االول عبد املجيد تبون كان قد أمر الديوان املنهي للحبوب بشراء ونقل الذرى من املنتجين مباشرة بوالية 

 .أدرار
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 يقظة إعالمية
 )الخبر أونالين( سيكون متوفرا خالل يومي عيد الفطر  دنفطال: الوقو 

ركة الوطنية لتسويق و توزيع املنتجات النفطية "نفطال" اليوم الثالثاء بأن توزيع الوقود سيكون مضمونا أكدت الش

 خالل يومي عيد الفطر عبر كامل التراب الوطني.

ألخرى على غرار األيام ا  و جاء في بيان للشركة " نفطال تعلم زبائنها بأن الوقود سيكون متوفرا خالل يومي عيد الفطر 

 ".24سا/24و  7أيام/7عبر كامل شبكتها ملحطات الخدمات في كل التراب الوطني   السنةمن 

 

 


