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  الفتتاحيةا
 علي حداد ترأس نهاية األسبوع اجتماعا للمجلس التنفيذي

 جزائر(وقت ال)السنة يواصل التحضير لتنظيم املؤتمر الدولي للنساء اإلفريقيات نهاية ” آفسيو“

يثي الذي ستحتضنه الجزائر خالل الثال يواصل منتدى رؤساء املؤسسات التحضير للمؤتمر الدولي للنساء اإلفريقيات،،

 في ظرف سنة بعد املنتدى اإلفريقي” آفسيو“اإلفريقي الثاني، الذي ينظمه  خير من السنة الجارية، وهو الحد األ 

 رؤساء املؤسسات، علي حداد، نهاية لالستثمار واألعمال، الذي احتضنته الجزائر ديسمبر املاض ي.وترأس رئيس منتدى

 تطرق فيه إلى عدد من امللفات والنقاط الهامة، أبرزها تنظيمالتنفيذي تم ال األسبوع املاض ي، اجتماعا عاديا للمجلس

األخير من السنة الجارية.كما درس أعضاء  املؤتمر الدولي للنساء اإلفريقيات،، الذي ستحتضنه الجزائر خالل الثاليثي

 دوليؤتمر الاملدرجة في جدول األعمال، خصوصا الحد  الهام املرتبط بتنظيم امل املجلس التنفيذي عددا من النقاط

ب أعضاء املجلس التنفيذي مختلف جوان للنساء اإلفريقيات وباملناسبة ناقش علي حداد مع اللجنة التحضيرية. وكافة

عد أيام الثاني من نوعه ب” ألفسيو“القادمة.ويعد اجتماع املجلس التنفيذي  الحد ، الذي تستضيفه الجزائر في األشهر 

اتب بعد ان عقدت مك” رمضان قفة“ندوبيات الوالئية، باألخص تنظيم عملية من مناقشته نشاطات املنتدى وامل فقط

تيزي وزو، الشلف وقسنطينة قبل رمضان اجتماعها الشهري،  مندوبية منتدى رؤساء املؤسسات في كل من واليات

منتدى “نامج بر  املنتدى، علي حداد، وقرار املجلس التنفيذي للمنتدى، حيث تم باملناسبة إطالق طبقا لتوجيهات رئيس

ي حداد، عل” آفسيو“التوالي، وهي املبادرة التي أكد رئيس  للسنة الثالثة على” قفة رمضان“، من خالل عملية ”متضامن

ورجال أعمال وبين  املرات أنها جاءت لتعزيز التضامن بين أعضاء الهيئة من متعاملين اقتصاديين في العديد من

  .والية 48املواطنين املحتاجين عبر 

 تبون: الحكومة ستراجع اإلعفاءات واالمتيازات الجبائية املمنوحة للشركات

 )الجزائر اليوم(الحفاظ على املكاسب االجتماعية والحد من اإلصدار النقدي املفرط*

الحكومة يهدف إلى تغيير النمط  يونيو، أن مخطط عمل 23أكد الوزير األول عبد املجيد تبون، مساء الجمعة 

دون اإلخالل أو التخلي عن املكاسب االجتماعية املحققة لضمان انتقال  ادي تماشيا ومتطلبات املرحلة الحاليةاالقتص

 .منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات مرن نحو 

نواب الت الخصصت للرد على انشغا وأوضح الوزير األول خالل تدخله في جلسة علنية بمقر املجلس الشعبي الوطني

مدار أربعة أيام، أن االنشغال األساس ي للحكومة حاليا يكمن في  عقب عرض مخطط عمل الحكومة للمناقشة على

التماسك  لالستدانة الخارجية وتعزيز  الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات املالية الكبرى تفاديا للجوء إلى البحث عن

 .االجتماعي واستتباب األمن واالستقرار

رتيب املوارد املالية، بل املرحلة تقتض ي ت وأكد عبد املجيد تبون، في معرض حديثه، أن املشكل ال يكمن أبدا في نقص في

ملالية ا تقييم وتقويم للمشاريع التي كانت محل تأجيل أو تجميد مع رفع املخصصات األولويات، موضحا أنه سيتم إعادة

من نمط اقتصادي إلى آخر استغرق جيال أو  للبرامج القطاعية بما يسمح بإطالق ورشات جديدة، مبرزا أن االنتقال

 .العمل على تحول اقتصادي تدريجي في املرحلة الحالية أكثر في بلدان أخرى وبالتالي سيتم

 الحكومة ستعكف على ترجمة مخطط عملها إلى برامج قطاعية 

من جهة أنه لم يتضمن مدة زمنية للتنفيذ  األول، على بعض االنتقادات التي وجهها بعض النواب إلى املخطط رد الوزير 

مصالحه ستعكف عما قريب على ترجمة مختلف محاور مخطط عمل الحكومة إلى  وبال املبالغ املرصودة لذلك، أن
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 2018قانون املالية لـ  ذ موضحا أن مشروعقطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة ومخصصاتها املالية للتنفي برامج

 .املشاريع االقتصادية والتنموية عبر كامل التراب الوطني سيرفع من الغالف املالي املخصص إلطالق العديد من

املحلية في مختلف املجاالت التنموية  مليار دينار لتمويل برامج الجماعات 70تخصيص  2017وكشف تبون أنه تم في 

 .الجوارية سيما في املناطق املعزولة والحدودية ى دعم وتعزيز املشاريعمع التركيز عل

 تحكم دقيق في احتياطي الصرف وموارد البالد املالية 

أكبر وأنجع في املوارد املالية خصوصا  وفي املجال املالي والنقدي، قال تبون، إن حكومته ستعمل على ضمان تحكم

 ملنظومة الجبائية ألنها أساس التنمية وذلك من خالل توسيع الوعاء الضريبيا احتياطي الصرف ونسبة التضخم وإصالح

ة ملحدودي الدخل حفاظا على قدرتهم الشرائي ورفع الرسوم على املنتجات الكمالية والعمل على إعفاء ضريبي أكبر وأوسع

 .الضريبية على أصحاب الثروات الضخمة بينما ستشدد الحكومة من إجراءاتها

 .زير األول اإلستفادات الضخمة من اإلعفاءات الجبائية التي منحت للشركات الكبرى والتي يجب مراجعتهاوأنتقد الو 

   منع اللجوء إلى اإلنتاج النقدي املفرط 

الداخلية واستقطاب أموال االدخار الداخلي  وجدد الوزير األول حرص الحكومة على العمل على تجنيد املوارد املالية

 .اللجوء إلى االستدانة الخارجية أو اإلنتاج النقدي املفرط إلى الدوائر البنكية الرسمية دون 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  كما أوضح، عبد املجيد تبون، أن تحقيق تحول اقتصادي نوعي يقتض ي دعم نسيج

 .ركيزة األساسية لتنويع االقتصاد املستحد  للثروة ومناصب الشغل تطورها ألنها وحمايتها مرافقتها عبر جميع مراحل

 يسددون ديونهم” أونساج“من أصحاب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  % 85 

واملتوسطة املنشأة في إطار برامج  من أصحاب املؤسسات الصغيرة % 85قال الوزير األول عبد املجيد تبون، إن 

ستتكفل بالشباب الذين يعانون من مشاكل في التسديد دون اتهامهم بتبذير  الحكومة“ديونهم وأن  يسددون ” أونساج“

املشاريع الوطنية قبل اللجوء إلى خدمات  العام، مشيرا إلى أن هذه املؤسسات الشبانية ستكون لها األولوية في املال

 .املؤسسات األجنبية

 مكافحة الغش واملضاربة في العقار الصناعي 

مجال العقار الصناعي، موضحا أن  وأبرز الوزير األول حرص الحكومة على مكافحة الغش واملضاربة خصوصا في

للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير املستغلة، مبديا  الحكومة ستقوم عما قريب بإحصاء شامل ودقيق

ذلك املستثمر و  نشاط ستوجه خصيصا للشبابعلى االنطالق في القريب العاجل في استحدا  مناطق  عزم الحكومة

صناعية جديدة تكلف خزينة الدولة ماليير الدوالرات بدون  عبر العديد من الواليات، بدون اللجوء إلى استحدا  مناطق

 .املدى القريب فائدة تذكر على

مليون دوالر  400حوالي صناعية جديدة ب منطقة 39يذكر أن وزير الصناعة واملناجم السابق دافع بقوة على استحدا  

تمويل استحدا  مئات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املدرة للثروة ومناصب  وهو مبلغ ضخم جدا يمكن أن يوجه إلى

 .في ظرف وجيز الشغل

 مليار دوالر رقم أعمال القطاع الزراعي 30 

بة وقاطرة أمامية للنمو من خالل دعم الصع أكد الوزير األول، أن القطاع الزراعي بإمكانه أن يكون مصدر مهم للعملة

 مليار دوالر  30وأن إيراداته فاقت  % 8الفالحي يحقق نسبة نمو سنوية تناهز  قدراته التصديرية، موضحا أن القطاع

يزال غير مستغل برغم حيازته على  خالل السنوات العشر املاضية كذلك األمر بالنسبة للقطاع السياحي الذي ما

 .إلقالعإمكانيات كبيرة ل
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خالل سعيها إلى إقرار حزمة من التدابير  وقال عبد املجيد تبون، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي من

 .إلطالق مشاريعهم واإلجراءات لتحفيز املستثمرين

 ال تغيير لشروط االستفادة من السكن االجتماعي 

وأنه ال تنازل البتة عن هذا  السكن بمختلف صيغهوبخصوص قطاع السكن، قال تبون إن الحكومة ستواصل دعم 

لشروط االستفادة مع تأكيده بأن مشاريع إعادة تأهيل النسيج  التوجه بما يضمن حق السكن لكل مواطن يستجيب

 .في العديد من واليات الوطن ستبقى مستمرة العمراني القديم

سقف االستفادة من السكن االجتماعي، إن  لنواب برفعوقال الوزير األول عبد املجيد تبون، في رده على مطالب بعض ا

 مليون طلب 1.6ذلك فهي حريصة على تلبية كل الحاجيات املعبر عنها و قوامها  الدولة حاليا ليست جاهزة لذلك ومع

 .مؤكدا أن العجز املسجل في مجال السكن يتناقص من سنة ألخرى 

  مكافحة الغش في التجارة الخارجية 

االستيراد لكن دون أحدا  أي ندرة أو  وفي مجال التجارة الخارجية، قال تبون إن الحكومة ستواصل جهودها للحد من

 مليار دوالر في 60اإلنتاج الوطني، مؤكدا أن فاتورة االستيراد تقلصت من  خلل في تموين السوق والهدف هو حماية

واردات الكماليات ومكافحة الفوترة  ل بفضل سياسة تقليصوأن الحكومة ستعم 2016مليار دوالر في  46إلى  2014

 .العام الجاري  مليار دوالر مع نهاية 10إلى أقل من  2016مليار دوالر في  16التجاري من  املبالغ فيها على تراجع عجز امليزان

ن شأنه ى الداخلي مالعادية على املستو  كما ابرز تبون أن التحسن املرتقب في أسواق النفط وتوسيع تحصيل الجباية

 .ميزانية التسيير أن يشكل واردات إضافية يمكنها أن تغطي

 
 )واج(املجلس الشعبي الوطني يصادق باألغلبية على مخطط عمل الحكومة 

لوزير األول صادق نواب املجلس الشعبي الوطني, مساء الجمعة, باألغلبية على مخطط عمل الحكومة, الذي عرضه ا

 .من الدستور  94عبد املجيد تبون يوم الثالثاء املاض ي, وفق ما تنص عليه املادة 

وأعلن رئيس املجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة, خالل الجلسة العلنية املخصصة للتصويت على مخطط عمل 

وكالة على املخطط, وذلك  34لى نائبا باإلضافة إ 420الحكومة, عن مصادقة أغلبية النواب الحاضرين والبالغ عددهم 

 .نائبا عن التصويت 20نائبا ضد مخطط العمل وامتناع  32نائبا بنعم مقابل تصويت  402بتصويت 

وفي تعليقه على نتيجة التصويت, أكد الوزير األول أن "تضامن مجلس الشعبي الوطني مع الحكومة واضح وضوح 

 ."الجهاز التنفيذي, معربا عن أمله في "أال تخيب الحكومة أمل النوابالشمس ويزيد من ثقل املهمة" امللقاة على عاتق 

ومن جهته, نوه السيد سعيد بوحجة باملستوى الذي طبع مناقشة مخطط عمل الحكومة و"جدية وصراحة ومسؤولية" 

دوا حرصا اب أباملواقف مع تعددها واختالفها في تناولها للمحاور الرئيسية التي يرتكز عليها املخطط, مضيفا أن النو 

 .كبيرا على طرح انشغاالت املواطنين وذلك بعد شهر من انتخابهم في الغرفة السفلى للبرملان

وأبرز املتحد  مختلف املحاور التي طرحها النواب خالل املناقشة, معتبرا أن التدخالت "أظهرت الديمقراطية بأصدق 

في ظل االحترام املتبادل", مؤكدا أن اطالع النواب على  صورها الرتكازها على النقاش الحر من أجل تحقيق التنمية

 ."مخطط عمل الحكومة "سيمكنهم من إثراء ما ستتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين خالل الدورة البرملانية

لإلشارة, يتضمن مخطط عمل الحكومة ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية االجتماعية واالقتصادية مع 

ام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم االلتز 

 .واالستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصالح قطاع العدالة وإصالح اإلدارة ومحاربة البيروقراطية
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املكتسبات االجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من  وفي الشق االقتصادي, تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على

الشفافية في النشاط االقتصادي والتجاري وتحسين مناخ االعمال وكذا منح الجماعات املحلية دورا اساسيا في النشاط 

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

كومة مواصلة تطوير املنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين املنهي باإلضافة إلى صون الترا  كما تعتزم الح 

 الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي.

 

والصناعية  الفالحية امليادينأجل دفع وتيرة االستثمارات في  الحكومة: منمخطط عمل 

 )واج(والسياحية 

تدخالتهم ملناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة يوم الخميس   من خالل  الوطنيرافع أغلبية نواب املجلس الشعبي 

الت منح تسهي  "دفع وتيرة االستثمارات في امليادين الفالحية و الصناعية و السياحية من خالل  بالبرملان من أجل

 للمستثمرين في هذه املجاالت بهدف النهوض باالقتصاد الوطني .

الوزير األول عبد املجيد تبون و   ل جلسة علنية خصصت ملناقشة هذا املخطط التي يرأسهاو اعتبر هؤالء النواب خال

بوحجة السعيد وبحضور عدد من وزراء الحكومة أنه ال يمكن االعتماد  التي نظمت برئاسة رئيس املجلس الشعبي الوطني

صناعة قطاعات الفالحة و ال  ستثمارات فياملحروقات للنهوض باالقتصاد الوطني بل البد من دفع وتيرة اال   على مداخيل

و تذليل جميع العراقيل أمامهم كشرط أساس ي للنهوض   و السياحة عن طريق تبسيط االجراءات لصالح املستثمرين

 باالقتصاد الوطني.

"رفع جميع العراقيل التي   و بهذا الخصوص شدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حميد عباس ي على ضرورة

السياحية من أجل تحقيق التنمية املحلية" داعيا على سبيل  تعرض للمستثمرين في املجاالت الفالحية و الصناعية وت

 إجراءات كراء املحاالت و األسواق و كذا تبسيط إجراءات البيع باملزاد العلني".  املثال إلى" تبسيط

استثمار فالحي واسع و تطوير الزراعة   ن بدوره من "أجلو رافع النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية عبد العزيز بوزيا

جملة من املشاريع الفالحية املجمدة بهذه املناطق على غرار االنارة و  باملناطق الجبيلية و الجنوبية و اعادة بعث

 الجنوب". الفالحية التي تعد شرطا مصيريا لتطوير الزراعة بواليات الهضاب العليا و واليات  الكهرباء

املتعلقة بتعبيد الطرقات أو تحويلها   يرى النائب عن حزب الحرية و العدالة الوردي براجي أن" تجميد بعض املشاريعو 

الريفية و الفالحية ببعض واليات الهضاب العليا كان سببا لتعطيل  الى طرق مزدوجة و كذا املتعلقة بالكهرباء

حقيق هذه املشاريع لت  اعيا الحكومة العمل إلى " رفع التجميد علىالفالحية و الصناعية بهذه املناطق" د  االستثمارات

 التنمية املحلية و الوطنية ".

االدارية على الفالحين و املوالين   وفاء شعالل أن" تسهيل االجراءات  و دعت النائبة عن حزب التجمع الديمقراطي

تسهيالت لكي يتمكنوا من حفر آبار الستغالل  القطاعات السيما "منحهم  بالجنوب اضحى أمرا ضروريا للنهوض بهذه

 الجوفية".  املياه

بالنسبة للفالحين و املوالين بالجنوب و   و قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في ذات السياق أن حفر اآلبار

نجاز داعيا إلى الشروط التعجيزية" التي وضعتها االدارة للقيام بهذا اال   الهضاب العليا أصبح هاجسا من خالل"

غرة لصالح املؤسسات املص  الصناعية  تذليل هذه الصعوبات باإلضافة إلى "تبسيط االجراءات ملنح العقارات  "ضرورة

 و املتوسطة".
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و  السيما في املناطق الحدودية و  السياحيو اعتبرت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني سمية خليفي أن" التوسع 

عن الريع النفطي" داعية الى" خلق اقتصاد بديل متنوع يرتكز على  أنه خلق ثروة كبيرة تغنيش من الجنوبواليات 

 و السياحة". الصناعة والفالحة 

مشاريع تنموية السيما في  عدة عنو أكد النائب عن جبهة املستقبل نصر الدين عوينات من جهته أن "رفع التجميد 

 بهذه املناطق و خلق مناصب عمل". لتنميةواليات الهضاب العليا من شأنه دفع وتيرة ا

و  و إصالح النظام املصرفي املحلية الجبايةو دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي كمال بوشوشة إلى" تشجيع  

النائبة عن تحالف حركة مجتمع السلم فريدة غمرة على "ضرورة  شددت فيمااملالي مع ضمان وفرة العقار الصناعي 

 الفالحة و الصناعة و إنشاء مؤسسات مصغرة للرسكلة ". لقطاعات ويةاألولإعطاء 

دعم ال سياسة فياملجموعات البرملانية تطالب الحكومة بتسريع اصالحات الجباية واعادة النظر 

 )واج(العمومية

ية لجبائالشعبي الوطني يوم الجمعة الحكومة الى تسريع االصالحات ا  دعا رؤساء املجموعات البرملانية باملجلس

 الواسع ومحاربة الفساد. ايرادات الدولة مع االلحاح على اعادة النظر في سياسة دعم املواد ذات االستهالك  لتحسين

ية خصصت لتدخل املجموعات البرملان  خالل الجلسة االخيرة التي -وفي تطرقهم الى املجال االقتصادي أكد البرملانيون 

على ضرورة مواصلة االصالحات  -بوحجة رئيس املجلس  السعيد ضمن مناقشة مخطط عمل الحكومة تراسها

 االقتصاد الوطني للخروج من االزمة الراهنة.  االقتصادية الرامية الى تنويع

االصالح الجبائي من اجل تحسين   ومن ضمن هذه االصالحات اشار معظم املتدخلون الى ضرورة الخوض واالسراع في

 اخرى تمس القدرة الشرائية للمواطنين وتعيق انشاء الثروة.  ى فرض رسوم وضرائبالتحصيل الضريبي دون اللجوء ال

ن "ابرز ان اصالح النظام الجبائي هو م  واعتبر بلعباس بلعباس, رئيس املجموعة البرملانية للتجمع الوطني الديموقراطي,

 ن تحصيل مستحقاتها وتحسين ايراداتهااصالح هذا النظام سيمكن الدولة م  االولويات االقتصادية واملالية" بحيث ان

 اللجوء الى زيادة الضرائب.  دون 

الذي يخل بقواعد املنافسة   كما سيساهم هذا االصالح "العاجل", يضيف نفس النائب, في "مكافحة الغش الجبائي

 النزيهة بين املتعاملين االقتصاديين" .

ة" البرملانية الحكومة النتهاج و"بسرع  بعد" دعت هذه املجموعة وباإلضافة الى اصالح النظام البنكي الذي "لم ير الوجود

 "الهائلة" التي تغذي االقتصاد املوازي.  نظام املالية االسالمية الستقطاب االموال

 املساس باالقتصاد الوطني.  ودعا السيد بلعباس الحكومة ايضا الى "التحرك اكثر" ملحاربة الفساد وكافة اشكال

في اصالح جبائي حقيقي يكون   جموعة البرملانية لحزب العمال, جلول جودي, على الحكومة "الخوضواقترح رئيس امل

ومحاربة التهرب الجبائي الذي "ينزف الخزينة العمومية". ويرى   عادل" باستحدا  ضريبة على الثروة على سبيل املثال

 سهلة الغير ناجعة".السلطة" للبحث عن املوارد عوض انتهاج "الحلول ال  ان للحكومة "كل

للدولة الجزائرية مطالبة بإلغاء   وثمنت نفس املجموعة البرملانية التزام الحكومة بالحفاظ على الطابع االجتماعي

 املشاريع والتوظيف واندثار الطبقة املتوسطة جراء انهيار القدرة الشرائية.  االجراءات التقشفية التي ادت الى تجميد

االعفاءات من الرسوم والضرائب   تقديم حصيلة شاملة لقرارات الحكومات السابقة مثلالسيد جودي الى ضرورة 

ان تشجيع االستثمارات العمومية في القطاعات االستراتيجية   وسياسة الخوصصة وعدم احترام دفاتر الشروط. ويرى 

 االقتصادية الجديدة.  هو اساس نجاح السياسة

الذي يعشعش في مختلف ادارات   د قانون "من اين لك هذا" ملحاربة الفسادومن جهة اخرى اقترح نفس املتحد  اعدا

 ومؤسسات الدولة.
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والبناء, لخضر بن خالف, ان مخطط   ومن جهته يرى رئيس املجموعة البرملانية لالتحاد من اجل النهضة والعدالة

للخروج من التبعية للمحروقات دون املالية والجباية واالستثمار   الحكومة "يتجه في ظاهره الى اصالح يمس قطاعي

 تحديد االليات".

القضاء على الفساد   "ارادة سياسية صادقة" في -حسب النائب-ويتطلب تجسيد هذه االصالحات وانجاحها

 والبيروقراطية وازدواجية العملة الصعبة" .

قهقر تي في ظرف اقتصادي يتسم بتيأ  وثمنت املجموعة البرملانية للحركة الشعبية الجزائرية مخطط عمل الحكومة الذي

منوهة بضرورة اعادة النظر في سياسة الدعم وجعلها تصب مباشرة في   مداخيل الدولة جراء تراجع اسعار البترول

 الدخل الضعيف وذلك بإنشاء بطاقية وطنية خاصة بهذه الشريحة .  رواتب ذوي 

املخطط الحكومي لزمن تجسيد االهداف   عدم تحديد هذا وانتقد رئيس هذه املجموعة البرملانية, الحاج الشيخ بربارة,

تحديث املنظومة البنكية وتحسين مناخ االعمال وتطهير القطاع   املسطرة من طرف الحكومة محثا على ضرورة

 والتجاري.  االقتصادي

ناقشة عيش, الى ان ماالشتراكية, شافع بو   وفي تدخله خالل هذه الجلسة, اشار رئيس املجموعة البرملانية لجبهة القوى 

واجتماعي "مقلق" وان الحلول الواردة فيه "نجاوزها الزمن على االقل   مخطط الحكومة تتم في ضل سياق اقتصادي

 جزئيا.

دولية التي طالبت بها املؤسسات املالية ال  ويرى انه على املدى القصير ركزت الحكومة على الحفاظ على التوازنات املالية

اجتماعيا   املوارد املالية خارج النفط والغاز والتوجه الى االختيارات السهلة واملكلفة  نفاق العام وزيادةوكذا الحد من اال 

 الى التشاور نظرا لضيق الوقت".  واملتمثلة في خفض الدعم والتحويالت االجتماعية االخرى "دون العودة

حين ان مبالغ مالية خيالية   االستهالك في واعاب السيد بوعيش الحكومة رفع الضرائب على الدخل العادي وعلى

 لم يتم تحصيلها.  مصدرها الفساد والتهرب الضريبي واالقتصاد املوازي 

ى اتخاذ كل االجراءات املمكنة للحفاظ عل  ودعا رئيس املجموعة البرملانية لجبهة املستقبل, الحاج برغوتي, الحكومة الى

 ي املنشآت الكبرى ملواصلة النمو االقتصادي.وف  وتيرة االستثمار في الهياكل القاعدية

بحيث انه "ال يقدم اي معلومات   ويرى نفس النائب ان مخطط الحكومة صدد املناقشة "ما هو اال مجموعة من امنيات"

االهداف التي يصبو اليها واالليات الواجب وضعها لبلوغها بطريقة   عن مصدر التمويالت لتحقيق هذه االماني وال

 فعالة".

 "شن حرب على التهرب الضريبي" وكل  ودعا رئيس املجموعة البرملانية لتجمع امل الجزائر, مصطفى نواسة الحكومة الى

واملمتلكات ومراجعة اليات توزيع دعم الدولة للمواد ذات االستهالك   انواع االسراف والتبذير للمال العام

 خل الضعيف.باللجوء الى الدعم املباشر للعائالت ذات الد  الواسع

االستيراد والتصدير   كما حث الحكومة على مواصلة سياسة السكن والقضاء على السكن الهش ومراجعة انظمة

 االستثمار..  ومواصلة اصالح املنظومة املصرفية ليواكب برنامج

التي  ياسة الدعمعلى ضرورة مراجعة س  وفي نفس السياق الح رئيس املجموعة البرملانية لنواب االحرار, ملين عصماني,

 والوقود والخبز.  تقدمها الدولة للمواد االساسية كالحليب

رط ومراجعة النظام الضريبي وهو ش  ودعا ايضا الحكومة الى دعم خلق اقطاب فالحية وتحفيز اكثر االستثمار في الجنوب

 نجاح االصالحات االقتصادية.

حمدادوش, ان مخططك الحكومة   مجتمع السلم, ناصر ومن جهته اعتبر رئيس املجموعة البرملانية لتحالف حركة

 واالهداف ويفتقد الى مقاربة اقتصادية واضحة".  "يفتقر الى االرقام الدقيقة ولم يحدد االولويات
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الجباية العادية الغير متوازنة وغير   ويرى نفس النائب ان الدولة "ال تملك مصادر لتمويل هذا املخطط اال بالذهاب الى

مصداقية ادى الى تحويل دعم الدولة للمواد االساسية الى الفئات الغير   وان غياب بطاقية وطنية شفافة ذاتالعادلة 

 محتاجة.

شكاله ومحاربة الفساد "بال هوادة وبكل ا  ودعا الحكومة الى تنويع املوارد التمويلية بتفعيل وتطوير التحصيل الضريبي

 لطاقات املتجددة البديلة.ا  وترشيد االستهالك الطاقوي واللجوء الى

جاء في مخطط الحكومة داعيا الى   وثمن رئيس املجموعة البرملانية لحزب جبهة التحرير الوطني, سعيد لخضاري, ما

 النابع من برنامج رئيس الجمهورية.  تكاثف جهود الجميع من اجل انجاح هذا املخطط

 .النواب انشغاالتوزير االول على وسيعر مخطط عمل الحكومة للتصويت هذا املساء عقب رد ال 

 

 

 )واج(سرير قريبا بالعاصمة  270السياحة بوالية الجزائر : استالم مشروعي فندقين بسعة 

سرير على مستوى بلديتي املرادية وحسين  300سيتم في غضون األيام املقبلة استالم مشروعي فندقين بسعة ما يقارب 

 . مدير السياحة والصناعات التقليدية لوالية الجزائر  داي بالجزائر العاصمة ,حسبما أفاد به

وأوضح السيد منصور نور الدين لواج يوم السبت على هامش اليوم املفتوح بمناسبة اليوم الوطني للسياحة أن 

سرير في إطار "تشجيع اإلستثمار في القطاع السياحي وتوفير  270العاصمة ستتعزز قريبا بفندقين جديدين بسعة 

 ."معايير دولية وبخدمات ذات نوعية للزبائن لكسب رهان النهوض بالقطاع السياحي في الجزائرفضاءات ب

 230ويقع الفندق األول الذي إختير له إسم " نيوداي " على مستوى بلدية حسين داي حيث يتسع املرفق السياحي ل

الفندق الثاني " ديفال " بواد حيدرة  مليون سنتيم فيما يقع 200مليار دج و  2غرفة وبلغت تكلفة إنجاز املشروع ب 

 . -- يبرز املتحد  -- غرفة وذلك في إطار تشجيع اإلستثمار في القطاع السياحي وتعزيز هياكله 40باملرادية ويتسع ل 

و لفت الى انه بفضل ارتفاع عدد املرافق السياحية و كذا األسرة على مستوى مختلف الدوائر اإلدارية بالعاصمة سوف 

ال محالة نوعية الخدمات مع التحكم في األسعار لكي تصبح معقولة و ذلك بهدف تشجيع السياحة الداخلية "تحسن 

وتحسين القدرة االستيعابية للمرافق السياحية بالجزائر العاصمة وتقديم مرافق ذات معايير رفيعة للسياح األجانب" 

 . يبرز املصدر

فندقي التي توجد في طور االنجاز بالعاصمة تعرف "تقدما في نسب  مشروع 60و أشار ذات املسؤول الى أن أزيد من 

إنجازها وستحقق قفزة نوعية في مجال الخدمات التي توفرها للزبائن" من خالل تنويع الخدمات و تأطير هذه املرافق 

مؤسسة فندقية  20حسب املواصفات الدولية املطلوبة . كما أن أشغال إعادة تأهيل و تطوير واسعة التي تعرفها حاليا 

 . سياحية تابعة للقطاع العمومي على مستوى العاصمة من شانها إعطاء دفعا قويا للسياحة بالجزائر يضيف املصدر

 شاطئ مسموح للسياحة بالعاصمة ستجهز بكافة املرافق الضرورية 65 

لى مستوى والية الجزائر وذكر املصدر أن االستعدادات جارية من أجل إنجاح موسم االصطياف الحالي حيث يوجد ع 

شاطئ مسموح للسباحة سيتم تجهيزها بكافة الوسائل واملرافق الضرورية على غرار مراكز األمن ومواقف السيارات  65

 .وغرف تغيير املالبس و مرشات ودورات املياه فضال عن تجنيد عدد كبير من أعوان األمن وحراس الشواطئ

شاطئ بالعاصمة بسبب بعض النقائص منها   22  منع السباحة على مستوى وأضاف أنه تم هذه السنة اتخاذ قرار ب

نقص التجهيزات والتهيئة ونوعية املياه التي ال تتطابق ومعايير الصحة والعمومية والنظافة خاصة على مستوى واد 

 .الحراش والرغاية
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ذه والتحليل البكتريولوجي الدوري ملياه هفيما أكد أنه خوفا من األمراض املتنقلة عن طريق املياه فإن عملية املراقبة 

الشواطئ املمنوعة سيستمر وسيتم فتح بعضها تدريجيا في حال التكفل بالنقائص املسجلة بغية الحفاظ على صحة 

 . وسالمة املصطافين

ية فوذكر في ذات الصدد أن معرض الصناعات التقليدية الذي يتواصل على مستوى منتجع الصابالت طيلة الفترة الصي 

حرفيا إبداعاتهم  50خيمة التي يعرض من خاللها  30يعرف إقباال كبيرا من طرف العائالت حيث يتوافد العائالت على 

من منتوجات الحلي واملالبس التقليدية والنحاس والخشب واملنسوجات وغيرها مما يشجع هؤالء على تنويع وعصرنة 

 ل بها وذلك لبلوغ االحترافية وولوج األسواق الدولية.منتوجاتهم التقليدية تماشيا مع املواصفات املعمو 

  

  

 :وكيفيات دفعها .. تبون  "irg "أعلن عن نظام جديد يخص

)الشروق أونالين(عودة التوظيف في الوظيف العمومي.. وإعفاء "الزوالية" من الضرائب  

ظيف العمومي، فيما أكد أن الحكومة أعلن الوزير األول عبد املجيد تبون، عن رفع التجميد عن التشغيل في قطاع الو 

شرعت في البحث عن آليات عملية، تقّر مبدأ اإلنصاف في دفع الضرائب، على النحو الذي يتم معه إعفاء املواطنين 

 .أصحاب الدخل الضعيف من دفع الضرائب في مقابل فرض رسوم وضرائب جديدة على الثروة

نواب املجلس الشعبي الوطني، قبل عرض مخطط عمل الحكومة  وأكد تبون سهرة الجمعة، خالل رده على مداخالت

للمصادقة أن نظام الضرائب في الجزائر بحاجة إلى مراجعة، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر في إدخال تغيرات على كيفيات 

بالساعة  دفع الضريبة على الدخل العام، أو ما يعرف شعبيا بـ"أي أرجي"، وقال "املواطنين الذين يتلقون أجورهم 

ألف دينار يدفعون ضرائبهم، غير أن اشتراكاتهم في ميزانية  35ألف دينار الى  30واليوم أو الذين ال تتجاوز أجورهم 

الدولة تبقى زهيدة، وليس لها تأثير كبير سواء بقيت أو أعفي أصحابها من دفعها، فيما توجد مجاالت فرض ضريبي أهم 

  .ائب التي توفرها االقتطاعات من األجور الصغيرةمرة حجم الضر  40إلى  30بكثير وتمثل 

الضرائب والتوجه نحو  وأضاف تبون "سننظر في كيفية اعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع 

ضرائب ورسوم أخرى أهم"، في إشارة واضحة منه الى مراجعة الضريبة على الثروة، وأوضح الوزير األول، خالل ندوة 

املجلس الشعبي الوطني أن األمر يتعلق بـ  ها عقب املصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل نواب صحفية نشط

  .""قناعة" وأنه "حان الوقت ليدفع األغنياء ضرائبهم

تحديد نسب الرسوم والضرائب املقررة،  ولدى تأكيده أنه على املختصين في الضرائب وفي وزارة التضامن الوطني 

  ."لتطالب الدولة بحقوقها في مجال الضرائب والرسوم ملن لديها عندهم حق أنه "حان الوقت أيضا أوضح تبون 

املشاريع االستثمارية من الرسوم والضرائب غير أنها  وفي هذا السياق، أوضح الوزير األول أن الدولة أعفت العديد من 

  ."املشاريع ودخولها مرحلة االنتاج لم تسجل في مقابل ذلك أي مردود استثماري بالرغم من إطالق هذه

وعاد تبون لقضية التوظيف في القطاع العمومي، الذي سبق وأن أكد الوزير األول السابق عبد املالك سالل أنه يعاني 

حالة تشبع، تفرض تجميده وعدم فتح مناصب مالية ضمنه، عدا في قطاعي التربية والصحة، قال تبون إن قطاع 

 .إلستقبال موظفين جدد، لكن بشروط منها حاجة املؤسسات وعوامل أخرى  الوظيف العمومي قابل

كما أكد املتحد  أن الحكومة لن تتخلى عن آليات ما قبل التشغيل والصيغ التي أوجدتها، مثل عقود ما قبل التشغيل 

مليار دينار لتغطية  50ـوغيرها، وأجور هؤالء ستدفع بصفة منتظمة الى غاية نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى ضخ مبلغ ب

أجور هؤالء، مطمئنا الشباب البطال من خريجي الجامعات أو أصحاب شهادات التكوين أن مراجعة النمط االقتصادي 

 .سيمكن من خلق الثروة واستحدا  مناصب شغل
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حقات ن مستوكذب تبون األصوات املنتقدة لصيغ التشغيل ،وقال أن الشباب أصحاب مشاريع "أونساج " و"أنام" يدفعو 

البنوك لديهم، ومشاريعهم ناجحة وأثبتت نجاعتها األمر الذي يفرض على الحكومة مواصلة دعمها لهذه اآلليات، والتفكير 

 .في كيفية تطويرها

 

 رغم الترسانة البشرية التي تسيرها

)الشروق أونالين(أفضل شركة طيران في العالم 100الجوية الجزائرية غائبة عن قائمة   

شركة نقل جوي في العالم، التي تعدها الشركة املتخّصصة بتصنيف  100جوية الجزائرية، عن قائمة أفضل غابت ال

 . 2017سكاي تراكس" والتي توجت الجوية القطرية كأفضل شركة في العالم لسنة "وتقييم خطوط الطيران في العالم 

بة ية الخاصة، والالفت تراجع طيران اإلمارات إلى املرتتصدر الناقل القطري القائمة، ثم طيران سنغافورة، فنيبون اليابان

الرابعة بعدما كانت األولى السنة املاضية، وفي املرتبة الخامسة كانت كاثاي باسيفيك وهي شركة الطيران الوطنية في 

 .هونغ كونغ

 والسعودية في منتصفوعرفت قائمة املئة، دخول بعض الشركات العربية، ومن ذلك طيران االتحاد اإلماراتية ثامنا، 

، ويعكس غياب الجوية الجزائرية عن القائمة، رغم الترسانة  97وامللكية املغربية في املرتبة  53الترتيب، وعمان في املركز 

 .اإلهمال والفوض ى" في طريقة التسيير"البشرية التي تسيرها حالة 

 

 

 

 :عبد املجيد تبون 

 )الشروق أونالين(ائري من الدعمألف جز  122االنتقائية في "السوسيال" ستقص ي 

قال الوزير األول عبد املجيد تبون، أن اإلشارات األولى التي وصلته بخصوص مراجعة سياسة التحويالت االجتماعية 

مشجعة، وتبشر بالخير مؤكدا أن االستشارة الوطنية املقررة بخصوص هذا امللف ستكون مفتوحة على جميع الشركاء 

ل على الخبراء للفصل في آليات تجسيد اإلنتقائية في الدعم املوجه للفئات املحتاجة، فيما السياسيين، قبل أن تحا

سيحال مشروع النص الذي يقنن كيفية ترشيد الدعم أو ما يعرف بالتحويالت اإلجتماعية على البرملان للمناقشة 

 .واإلثراء

د املعنيين بهذه املساعدات" وسيتم وضع ما وطمأن الوزير األول، بخصوص هذا امللف بأن "احصائيات موثوقة" ستحد

ألف جزائري مستفيد من أموال الدعم أو ما يعرف  122يشبه البطاقية الوطنية لتأطير العملية مضيفا أن حوالي 

شعبيا أموال "السوسيال" قد يقصون من مساعدات الدولة التي وإن أكد أنها مستمرة إلى نهاية السنة الجارية، فقد 

 .نفسه أن ملف ترشيد التحويالت االجتماعية يحمل الطابع العاجل بالنسبة لحكومته ملح في الوقت

وفي رده على سؤال حول السياسة املعتمدة من طرف الحكومة السابقة بخصوص إعفاء رجال األعمال من دفع الرسوم 

وضيح جهة، وأكتفى بالت والضرائب، ضمن سياسة تشجيع االستثمار، وحماية املنتوج املحلي،تفادى تبون مهاجمة أية

أن لكل حكومة سياستها و"األمور تتغير من حكومة الى أخرى" مضيفا أنه "عندما يكون هناك إعادة توجه أو تصويب 

  ."اقتصادي أو سياس ي فهذا ال يعني أن من سبق قد أخفق في مهمته

 

 طمئن الشباب في إطار عقود اإلدماج
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 )الشروق أونالين(رات هامة لصالحكمتبون: الدولة لن تتخلى عنكم واتخذنا قرا

طمئن الوزير األول عبد املجيد تبون، املوظفين في اطار عقود األدماج املنهي، ان الدولة لن تتخلى عنهم، وقد اتخذت 

قرارات جد هامة لصالحهم، مؤكدا استمرارية دعم مشاريع تشغيل الشباب "لونساج"، وصندوق التأمين عن البطالة 

 .ص على توجيه اإلستثمارات نحو أنشطة مفيدة لالقتصاد الوطني"كناك"، مع الحر 

فع بمواصلة د وقال تبون، سهر الجمعة، في رده على أسئلة نواب املجلس الشعبي الوطني، ان الحكومة اتخذت قرارات 

 .دينار ماليير  5بكلفة إجمالية مقدرة بـ  2017االعتمادات التي تسمح بتغطية أجور املستخدمين إلى غاية نهاية 

وقال تبون، ان الدولة لن تجمد التوظيف في املصالح العمومية، وأن عملية التوظيف ستخضع لألولويات، معلنا في 

الوقت نفسه، عن توحيد منظومة اإلدماج املنهي، وخلق جسور التكوين والتأهيل، ما يسمح بخلق نفس الفرص إلدماج 

 .العاطلين في سوق العمل

باملائة، قائال: أن "شباب  85لونساج"، قد بلغت "الشباب املستفدين من تدعيم  ن نسبة تسديد وأضاف الوزير االول، أ

لونساج يسددون ديونهم أفضل من أصحاب االستثمارات الكبرى، وقال تبون،أن الدولة ستوفر الحماية للمنتوج الوطني 

املنتوج املحلي الذي تعرض لإلهمال، كما  ، مضيفا،أن املمارسات السابقة كانت تعطى األولوية لالستيراد على حساب

تعتزم الحكومة مكافحة االحتكار وتسهيل عمليات التصدير عبر إنشاء رواق أخضر يتيح للفالحين تصدير منتجاتهم 

 .بسهولة عكس ما هو واقع حاليا

 8تحقيق ربح يقدر بـ باملائة هذه السنة، وهو ما يسمح ب 10باملائة إلى  17تبون، انخفاض العجز التجاري من  وتوقع 

 .ماليير دوالر في امليزان التجاري 

 

 

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

 

جات الى االستثمار في مصانع تحويل املنت فالحين الجزائريين محمد عليوي املتعاملين االقتصادييندعا االمين العام لل

 الفالحية من اجل الحفاظ على املنتج الفالحي من الضرر والتلف .

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

لى الفائدة التي بالنظر ا تستدعي التفكير بجدية الى تحويل فائض املنتج الى مواد غذائية مصبرة لفالحي في هذه الفترة ا

 تضرر في االسابيع االخيرة جراء كساد بعض ستأتي بها الى كل اطراف معادلة التحويل ابتداء من الفالح البسيط الذي

 املنتجات املوسمية كالطماطم .

مجال التحويل الغذائي من أجل حماية مصالح الفالحين  ي إن املتعاملين االقتصاديين مدعوون الى اقتحام وقال عليو  

 . البسطاء الذين يشكلون اول حلقة لالنتاج الغذائي في الجزائر

 

 

 نوك /مالية وتأميناتب
 )واج(تأسيس مفتشية عامة ملراقبة املال العام و إبرام الصفقات العمومية 
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الجمعة عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة االولى تكون مهمتها  اعلن الوزير االول عبد املجيد تبون مساء 

ة املال العام و إضفاء املزيد من الشفافية في تمويل املشاريع العمومية و إنجازها مبرزا ان الحكومة سترفع التجميد مراقب

 عن بعض املشاريع ذات املردودية االقتصادية الكبيرة و السريعة.

س الشعبي و صرح الوزير االول خالل ندوة صحفية عقب جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة الجديدة باملجل

الوطني أن "أول خطوة ستقوم بها الحكومة عن قريب و للمرة األولى هي تأسيس مفتشية عامة على مستوى الوزارة 

االولى تضم كل الكفاءات االقتصادية و املالية و القضائية تكون مهمتها التطرق لكبريات املشاكل املطروحة في مجال 

 .الصفقات العمومية

همة هذه املفتشية ستكون "املراقبة الدقيقة للمال العام خصوصا الصفقات التي تحتاج و اضاف السيد تبون أن م

ألموال طائلة" مضيفا أنه و بمساعدة كل الوزرات املعنية "سنصل عن طريق هذه اللجنة الى الشفافية التي التزمنا بها 

 ."لهافي إبرام الصفقات العمومية و الرفع من مردودية االستثمارات املطلقة من خال

و في هذا الصدد قال الوزير االول أن الحكومة "ستعيد النظر في بعض املشاريع املجمدة و هذا بإعادة بعثها خصوصا 

 ."تلك املتعلقة بتطوير االقتصاد الجواري و التنمية املحلية خصوصا في الواليات املعزولة و املناطق الحدودية

ق املشاريع هو سرعة مردوديتها و بالتالي يقول الوزير االول "االستثمارات كما أضاف السيد تبون أن الشرط االول في إطال 

ذات املردودية بعيدة املدى ليست بأولوية بل سنعطي االولوية ملشاريع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة التي تخلق الثروة 

 ."و تمنح حلول للمشاكل اآلنية كتنويع االقتصاد و امتصاص البطالة

سؤال آخر للصحافة حول طرق تمويل املشاريع املبرمجة في ظل نقص عائدات الخزينة العمومية بسبب و في رده على 

شدد الوزير االول على ان الحكومة " لم تذكر يوما التقشف بل هدفها هو سياسة ترشيد النفقات   تراجع اسعار النفط

 ."م توفر العائدات بل في إعادة ترتيب االولوياتو مراجعة االولويات" مذكرا في هذا الصدد أن "املشكل ال يكمن في عد

و أن الحكومة عازمة على بث نسيج  "كما أكد الوزير األول أن التوظيف في القطاعات و املصالح العمومية "لن يتوقف

من املؤسسات االقتصادية خصوصا الصغيرة و املتوسطة الوطنية بإمكانه تنويع االقتصاد الوطني و خلق الثروة و 

 .ب العملمناص

 مليار دوالر. 114الصرف الحالية قال الوزير االول أن قيمتها تراوح حاليا  وبخصوص احتياطاتمن جهة أخرى  

 

 )واج(التفكير في إعفاء ضريبي لذوي الدخل الضعيف 

 الجمعة أن الحكومة ستشرع في التفكير من أجل إعفاء املواطنين  صرح الوزير األول عبد املجيد تبون مساء أمس

 الضعيف من الضرائب فيما يجب فرض رسوم و ضرائب الجديدة على الثروة.  أصحاب الدخل

بالساعة و اليوم أو الذين ال تتجاوز أجورهم   أكد السيد تبون أن "املواطنين الذين يتلقون أجورهم  في هذا الصدد

بقى زهيدة فيما توجد مجاالت فرض غير أن اشتراكاتهم في ميزانية الدولة ت  دج يدفعون ضرائبهم 35000الى  30000

 مرة حجم الضرائب املدفوعة من قبل األجور الصغيرة. 40الى  30أهم بكثير و تمثل   ضريبي

الضرائب و التوجه نحو ضرائب   و عليه سننظر في كيفية اعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع

 و رسوم أخرى أهم".

صرح الوزير   املجلس الشعبي الوطني  من قبل نواب املصادقة على مخطط عمل الحكومة و خالل ندوة صحفية عقب

 " قناعة" و أنه " حان الوقت ليدفع األغنياء ضرائبهم".  االول أن األمر يتعلق ب

أوضح   تحديد نسب الرسوم و الضرائب املقررة  و في وزارة التضامن الوطنيو لدى تأكيده أنه على املختصين في الضرائب 

 لتطالب الدولة بحقوقها في مجال الضرائب و الرسوم".  السيد تبون أنه "حان الوقت أيضا

http://ar.aps.dz/algerie/44731-2017-06-24-11-37-44
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 هاملشاريع االستثمارية من الرسوم و الضرائب غير أن  أوضح الوزير األول أن الدولة أعفت العديد من  و في هذا الشأن

 هذه املشاريع و دخولها في االنتاج".  بالرغم من إطالق  "لم يسجل أي مردود استثماري 

السيد تبون أن " األمر لم يتعلق قط   أكد  و عن سؤال حول مستقبل املجمعات الصناعية العمومية  من جهة أخرى 

االقتصادي الوطني "ستبقى و املجمعات التي تعد جزءا من املشهد   بخوصصة القطاع العمومي مشيرا الى أن هذه

 بالرغم من مشاركتها "الضعيفة" في النشاط االقتصاد للبالد.  ستحظى بالدعم"

اعفاء رجال األعمال من دفع   و عن سؤال للصحافة حول السياسة املعتمدة من طرف الحكومة السابقة بخصوص

ى أخرى" مضيفا أنه "عندما يكون هناك إعادة تتغير من حكومة ال  أجاب السيد تبون أن " األمور   الرسوم و الضرائب

 سياس ي فهذا ال يعني أن من سبق قد أخفق".  توجه اقتصادي أو

"احصائيات موثوقة" ستحدد املعنيين بهذه   طمأن الوزير األول بأن  و فيما يتعلق بسياسة تحديد مساعدات الدولة 

 ".2017الدولة التي ستستمر الى غاية  يقصون من مساعدات  مستفيد قد 122000املساعدات" مضيفا أن "

 

 ظلت حبيسة التصريحات وغياب اآلليات

 )الشروق اونالين(!مطاردة "املتهربين" من الضرائب "مهمة" قديمة لحكومة جديدة

 !جويلية 6تمديد آجال تصريح التجار برقم أعمالهم لدى الضرائب إلى 

ة مخطط عمل الحكومة، طرح مطالب قديمة تتعلق بضرورة أعاد نواب املجلس الشعبي الوطني، أثناء جلسات مناقش

"مطاردة" السلطات العمومية للمتهربين من الضريبة، والكف عن تطبيق "األحكام الودية" مع أصحاب املؤسسات 

 .ورجال األعمال

فة إلى أيام، فإضا 3على مدار  نائب ملخطط حكومة تبون  250وقد خيمت األزمة االقتصادية على مناقشات أزيد من 

تحديات تنويع االقتصاد الوطني، تفادي االستدانة الخارجية، وحماية القدرة الشرائية للجزائريين، أثار عدد من 

بالشق االقتصادي، معضلة التهرب الضريبي، التي تحولت إلى ظاهرة "طبيعية" في  -على قلة املطلعين منهم-  البرملانيين

التصريحات فقط، بحكم أن الوضع املالي  "ألمر بصفة جدية بدل تركها "رهينةالجزائر، ودعوا إلى ضرورة معالجة هذا ا

 .اليوم لم يصبح مثل أمس، وهو ما يفرض تضافر كل الجهود للخروج من األزمة

ولطاملا كانت قضية التهرب الضريبي، محور نقاش عدد من وزراء املالية السابقين الذين أعلنوا عدم تسامحهم مع هذه 

يتعين عليها رد جميل الدولة والشعب في األوقات الصعبة، طاملا أن جلهم حصل على تسهيالت من مصالح الفئة، التي 

 .الضرائب وغيرها، في السنوات األخيرة

ألف مليار، قيمة التهرب الضربي  12وأمام هذا الوضع، قامت الحكومة السابقة بالتأكيد على أنها ستسترجع ما يربو عن 

امتيازات" "ضمين عدة إجراءات في قوانين املالية السنوية، وحتى التكميلية، كما أنها قدمت في الجزائر، وقامت بت

بالجملة السترجاع األموال الضائعة من الخزينة العمومية، لكنها لم تنجح في كل ما فعلته، وظلت قيمة األموال 

 .تمنحها الحكومة ألصحاب املؤسساتاملسترجعة "ضئيلة جدا"، ال تعكس إطالقا حجم "األحكام الودية" التي كانت 

رحلت الحكومة السابقة، ومعها كل تلك التصريحات التي لم تطبق، وعّين رئيس الجمهورية حكومة جديدة يرأسها عبد 

املجيد تبون، لكن املشاكل العالقة ال تزال نفسها، ولو أن تصريح الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، أمام 

 ."حكومته ستمنع استغالل نفوذ رجال األعمال لتحقيق مآرب شخصية، صنع الحد  البرملان بقوله "إن

 كسر القاعدة، بتبني لهجة أكثر "صرامة" عن مدى قدرة خليفة عبد املالك سالل، على  ولعل أولى التساؤالت التي طرحت،

املواطنين في موازنة  أصحاب األموال، أم أن حكومته ستكون كمثيالتها السابقة وتفرض ضرائب جديدة على مع 

 كأحد الحلول السهلة التي يتم اللجوء إليها؟ ،2018
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 دفعها بالتقسيط بعد دفع أول شطر من الضريبة 

 !جويلية 6تمديد آجال تصريح التجار برقم أعمالهم لدى الضرائب إلى 

قها الوحيدة، املتوقع تحقيومّددت املديرية العامة للضرائب آجال التصريح برقم أعمال الخاضعين للضريبة الجزافية 

 .جوان الجاري  30جويلية القادم، بدل  6للسنة الجارية، إلى 

وأفاد بيان إعالمي للمديرية العامة للضرائب، أن األخيرة تعلم املكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، 

 .جويلية القادم 6جوان إلى  30املحدد بـ" 12أنه تم استثناء تمديد تاريخ إيداع التصريح التقديري سلسلة "ج 

جويلية  6ويضيف البيان: "وعليه يجب اتخاذ جميع التدابير الالزمة من اجل إيداع تصريحكم خالل اجل أقصاه تاريخ  

من قانون  192مع اإلشارة إلى أن أي تأخر عن ذلك ينجم عنه تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في املادة  2017

 ."املماثلة والرسوم املباشرةالضرائب 

وكانت املديرية العامة للضرائب، قد أقرت آليات جديدة لضمان تحصيل ضرائبها لدى هؤالء، منها الدفع بالتقسيط  

املريح بعد دفع أول شطر من الضريبة. ويتعين على كل خاضع لهذه الضريبة دفع هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب 

املتواجدين في منطقة النشاط. ولدى إيداع رقم األعمال املتوقع، يقوم الخاضعون لهذه   ئبأو املركز الجواري للضرا

الضريبة والذين يمكنهم تحميل االستمارة من املوقع االلكتروني للمديرية العامة للضرائب بالدفع الكامل للضريبة 

ن اءات، منها تمكين الخاضعين للضريبة مالجزافية الوحيدة بما يتناسب مع الرقم املصرح به. ووضعت املديرية استثن

باملائة من قيمة هذه الضريبة، وذلك عند إيداع التصريح، أما النصف  50القيام بالدفع املقسط من خالل دفع نسبة 

سبتمبر املقبل، والجزء  15و 1املتبقي من الضريبة فيمكن للمعني دفعها على مرتين، األولى خالل الفترة املمتدة ما بين 

 ديسمبر املقبل. 15ني بين الفاتح والثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شراكة وتعاون 
 

 تجارة
  

 :وفرة غير مسبوقة في الخضر والفواكه واتحاد التجار يؤكد استمرار انهيار األسعار
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 )الشروق أونالين(بعد رمضان.. الجزائريون على موعد "أرخص" صيف

مسبوقين خالل شهر رمضان املنقض ي، تتوقع الجمعية  بعد ما شهدت أسعار الخضر والفواكه انخفاضا واستقرارا غير 

الجزائرية للتجار والحرفيين استمرار انخفاض األسعار خالل فصل الصيف، الذي سيكون بدوره أرخص صيف منذ 

 .سنوات، بسبب وفرة املنتوجات الفالحية وارتفاع العرض مقارنة بالطلب ما ساهم في استقرار وانخفاض األسعار

عية الجزائرية للتجار والحرفيين الطاهر بلنوار أن الجزائريين على موعد مع أخص صيف بعد ما عاشوا أكد رئيس الجم

أرخص رمضان، وهذا ما يمثل حسبه فرصة للعائالت املعدومة ومتوسطة الدخل. وكشف بلنوار أن االرتفاع الطارئ 

 واحد ما يكفيهم ألسبوع كامل وهذا ما تسبب فيألسعار الخضر قبيل العيد مرده لهفة الجزائريين الذين اقتنوا في يوم 

كثرة الطلب مقارنة بالعرض ما أدى إلى ارتفاع بعض املواد االستهالكية واسعة االستهالك في العيد على غرار القرعة 

 .باملائة 30واللفت واللوبيا والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 

ئريون في رمضان، بسبب إقدام الفالحين على جني محاصيلهم وتوقع الطاهر بلنوار أسعارا أرخص من التي شهدها الجزا

دج  25دج والبصل  50دج والفلفل  20دج والطماطم  25في الكثير من الواليات، حيث ستستقر أسعار البطاطا عند 

دج، حيث تعتبر هذه األنواع من الخضروات األكثر إستهالكا في فصل الصيف، وبالنسبة  35دج والخيار  40والسالطة 

دج، خاصة بعد جني محاصيل الواليات الغربية الساحلية  25للفواكه، كشف بلنوار أن أسعار الدالع ستستقر عند 

 .دج حسب النوعية 120و 80دج، بينما ستتراوح أسعار العنب ما بين  30وأسعار البطيخ األصفر 

 النهيار أسعار الخضر على الفالحينومن جهته حذر رئيس أسواق الجملة للخضر والفواكه جمال جعدون من تأثير سلبي 

الذين تكبدوا خسائر كبيرة ومنهم من امتنع عن جني محاصيله بسبب تجاوز تكلفة الجني والنقل تكلفة املحصول، كما 

الفالحية التي يضطر التجار إلى رميها في املزابل بسبب تزايد  تخوف املتحد  من كساد وفساد الكثير من املنتوجات 

لب، واقترح املتحد  على السلطات الوصية ضرورة التوجه نحو التخزين من خالل تشجيع االستثمار العرض على الط

 .في مجال غرف التبريد ما من شأنه أن يساعد على استقرار السوق على املدى الطويل
 

 الخبر أونالين() شخص واحد استورد نصف احتياجات الجزائر من األعالف

أكد عبد الرحمان بن هزيل، مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، أن السوق الوطنية مغطاة كليا باألعالف، وطمأن، 

ا ما راج مؤخرا من ندرة قد تهدد في تصريح لـ"الخبر"، مربي املواش ي بأن ال خوف على احتياجاتهم من األعالف، واصف

  االستهالك الوطني بـ"اإلشاعة التي يحاول مروجوها عبثا الضغط من أجل الحصول على رخص االستيراد". 

أحدثت إشاعة الندرة في األعالف التي روج لها بعض املستوردين أخيرا هلعا حقيقيا في أوساط مربي املواش ي، رغم أن 

املتوفرة في السوق كافية جدا، وهو ما دفع ببعض املتابعين إلى قراءة اإلشاعة على أنها شكل  كل األرقام تؤكد أن الكمية

من أشكال الضغط من طرف مستوردين لم يستفيدوا من رخص استيراد األعالف التي وزعتها وزارة التجارة أخيرا، بل 

 ذهبت قراءات أخرى إلى حد وضع اإلشاعة في خانة "البلبلة السياسية".

ير بعض املصادر إلى أن مصدر اإلشاعة مستورد كبير لم يظفر أخيرا برخصة استيراد، كونه أدخل في الثاليثي األول وتش

ألف طن من الذرة، وما  350باملائة من احتياجات السوق الوطنية، أي أكثر من  50من العام الجاري ما ال يقل عن 

 لفيتاميني املركز.طن من املغذي ا 213ألف من فول الصوجا، و 90يقارب الـ

ونظرا لضخامة الكميات التي استوردها املعني برخص استثنائية، رفض بنك التنمية املحلية أخيرا طلبه بتوطين العملة 

 الصعبة الستيراد كميات أخرى.

كميات  نوطمأن مدير التجارة الخارجية في وزارة التجارة، عبد الرحمان بن هزيل، مربي املواش ي، في تصريح لـ"الخبر"، بأ

األعالف املستوردة مؤخرا من شعير وصوجا وذرى ومغذي فيتاميني مركز، تغطي االحتياجات الوطنية بشكل جيد، 
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ألف طن برخص االستيراد املسلمة  400حيث قدت بأكثر من مليونين ونصف املليون طن خارج الرخص وما يقارب الـ

 أخيرا.

ق في مصدر اإلشاعة وأهدافها، وال تستبعد مصالحها أن يكون بعض وعلمت "الخبر" أن وزارة التجارة قررت فتح تحقي

املستوردين قد خزنوا كميات كبيرة من األعالف بهدف املضاربة أو خلق الندرة، وتتوعد الوزارة هؤالء بوضعهم في خانة 

  "الغشاشين".

 

 (الوطنية اإلذاعة)2017خالل األشهر الخمسة األولى لـ  % 54تراجع العجز التجاري بأكثر من 

مليار دوالر في  8,71مقابل عجز بـ  2017الخمسة األولى لسنة  خالل األشهر   مليار دوالر 3,97بلغ العجز التجاري للجزائر 

  .وإحصائيات الجمارك حسب بيانات املركز الوطني لألعالم اآللي  % 54,4بتراجع نسبته   2016 الفترة من  نفس

مليار دوالر في نفس  11,15مقابل  2017  من مليار دوالر بين جانفي ونهاية ماي 15,7وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى 

 .% 40,77  بزيادة قدرها أي  الفترة من العام املاض ي

مليار  19,86مقابل  2017نهاية مايو -يناير  مليار دوالر في الفترة 19,67فقد انخفضت بشكل طفيف لتبلغ   أما الواردات

 .% 0,98أي بتراجع قدره    2016 دوالر في الفترة املقابلة من

 56مقابل نسبة تغطية بلغت  2017لـ   في األشهر الخمسة االولى املسجلة الوارداتمن  % 80غطي قيمة الصادرات وت

 .2016في نفس الفترة من  %

 
 

 

 

 

 يقظة إعالمية
 

 

 "ستعتمد كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط "أكثر دقة

 )الشروق اونالين(2017لفزيونية الخاصة قبل نهاية تبون: تقنين أوضاع القنوات الت
 

أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة  "أعلن الوزير األول عبد املجيد تبون, مساء الجمعة بالجزائر العاصمة، عن "تقنين

 ."قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط "أكثر دقة

ن، خالل رده على تدخالت نواب املجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية املخصصة للتصويت على وأوضح تبو 

مخطط عمل الحكومة، أن "حرية التعبير مكتسب ديمقراطي وردا على ما أثير بشأنها ستعمل الحكومة على تعزيزها من 

 ."أخالقيات املهنة الصحافةخالل تفعيل سلطات الضبط ودعمها الذي سأسهر عليه شخصيا ثم تنصيب مجلس 

معلنا عن "تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية موازاة مع إطالق مشروع قناة التلفزيونية 

 ."البرملانية

وفي رده على أسئلة الصحفيين، في الندوة الصحفية التي أعقبت جلسة التصويت، قال الوزير األول أن الحكومة 

ملف القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيا قبل نهاية السنة"، كاشفا أنه سيتم "اعتماد هذه القنوات وفق دفتر  "ستغلق

 ."شروط أكثر دقة وتصبح جزائرية تبث من الجزائر وليس من الخارج
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ية س حر الثالثاء املاض ي، أن الحكومة ستعمل على "تكري وكان الوزير األول، قد أكد لدى عرضه مخطط عمل حكومته 

 ."الصحافة والتعبير والحق في اإلعالم املوضوعي والنزيه

وشدد على أن الحكومة "ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في اإلعالم املوضوعي والنزيه" وهو 

ة فالهدف الذي سيتحقق من خالل العمل على تنصيب مجلس آداب وأخالقيات املهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحا

 .البصري -املكتوبة والسمعي

البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون  -و في ذات السياق، أفاد الوزير األول، أن إعادة تأهيل مجال السمعي

مصحوبا بـ"توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، وإقامة شبكة البث األرض ي وتشغيل 

 ."معدلة التردد أي األف .أم"، وشبكة االذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل محطات البث االذاعي "املوجات

وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير، أحد أهم املحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد 

رية ز ضمانات حمن خالله على أن "توسيع فضاء حقوق املواطن وحرياته سيتواصل من خالل التكريس الفعلي وتعزي

 ."الصحافة والحق في اإلعالم التي تشكل دعامة أساسية ملمارسة الديمقراطية

ويتمثل الرهان في استكمال اإلطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم األخالقيات املهنية التي يجب أن ترشد الصحافة 

 إلعالم من خالل مجانستها مع حتميات األخالقياتفي مسيرتها نحو العصرنة املكرسة واملعززة لحرية الصحافة والحق في ا

 ."واملسؤولية املهنية وأدبياتها

ويشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه األخيرة "ستبادر بكل اإلجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة املكتوبة  

الغير وحرياته وحقوقه وثوابت األمة  البصرية وكذا حرية نشر املعلومات واألفكار واآلراء, ضمن احترام كرامة-والسمعية

 ."وقيمها الدينية واألخالقية والثقافية

ولهذا الغرض، تسجل الحكومة عبر مخطط عملها, عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر "ترقية الكرامة و اللياقة 

ن قانون"، كما ستعكف ماالجتماعية للصحفيين ومواصلة تحسين حقوقهم االجتماعية وفق املبادئ التي يكرسها ال

 ."جهة أخرى على "تنظيم االتصال املؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية
 

 

 

 

 

 


