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  الفتتاحيةا
 

 )واج(رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة
  

هذا   بتعيين أعضاء الحكومة حسب بيان لرئاسة الجمهورية الخميس اليومالعزيز بوتفليقة  دعب الجمهوريةقام رئيس 

 نصه الكامل:

السيد عبد العزيز   من الدستور و بعد استشارة الوزير االول عين فخامة رئيس الجمهورية 93 للمادة طبقا" 

 اليوم الخميس أعضاء الحكومة فيما يلي قائمتها :  بوتفليقة

  

 ر االول : أحمد أويحيىالوزي

 نائب وزير الدفاع الوطنيي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح.

 وزير الشؤون الخارجية : عبد القادر مساهل.

 وزير الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية : نور الدين بدوي.

 وزير العدل حافظ االختام : الطيب لوح.

 ة : عبد الرحمان راوية.وزير املالي

 وزير الطاقة : مصطفى قيتوني .

 وزير املجاهدين : الطيب زيتوني.

 وزير الشؤون الدينية و األوقاف : محمد عيس ى.

 وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت.

 وزير التعليم العالي و البحث العلمي : الطاهر حجار.

 مباركي.املهنيين : محمد   وزير التكوين و التعليم

 وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي.

 وزيرة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون.

 وزير الشباب و الرياضة : الهادي ولد علي .

 وزير التضامن الوطني و األسرة وقضايا املرأة : غانية الدالية.

 وسفي.وزير الصناعة و املناجم : يوسف ي

 البحري : عبد القادر بوعزقي.  وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد

 وزير السكن و العمران و املدينة : عبد الوحيد تمار.

 بن مرادي.  وزير التجارة : محمد

 وزير االتصال : جمال كعوان.

 وزير األشغال العمومية و النقل : عبد الغاني زعالن.

 سين نسيب.وزير املوارد املائية : ح

 وزير السياحة و الصناعة التقليدية : مسعود بن عقون.

 مختار حسبالوي.  وزير الصحة و السكان و اصالح املستشفيات : البروفيسور 

 مراد زمالي.  وزير العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي :
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 وزير العالقات مع البرملان : الطاهر خاوة.

 فاطمة الزهراء زرواطي. وزيرة البيئة والطاقات املتجددة :

من الدستور قام رئيس الجمهورية بتعيين اليوم الخميس السيد أحمد نوي وزير و  6الفقرة  92هذا و طبقا للمادة  

 أمين عام للحكومة.
 

 

 قال إن ثقة الرئيس بوتفليقة في مدير ديوانه في محلها

 تبون: أويحيى رجل الظروف الصعبة)الشروق أونلين(

 ل: املهمة ثقيلة وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الرئيس والشعبالوزير األو  

 تبون: ممتن  للرئيس على ثقته.. وكل مهمة ستنتهي يوما

اعترف الوزير األول أحمد أويحيى، بثقل املهمة التي أوكلت له خلفا لعبد املجيد تبون، وقال في أول تصريح له، عقب 

جهد والقدرة لتحمل هذه املهمة الثقيلة ونكون في مستوى ثقة سيادة الرئيس استالم املهام، "نطلب من هللا أن يأتينا بال

 .وخدمة الشعب الجزائري العظيم". في حين ذكر تبون أن كل مهمة ستنتهي يوما

تسلم أحمد أويحيى، صبيحة األربعاء، مهامه الجديدة كوزير أول خلفا لعبد املجيد تبون، بقصر الحكومة بالجزائر 

 .ن قرر الرئيس بوتفليقة، اللجوء إلى خدماته للمرة الخامسة كرئيس للجهاز التنفيذيالعاصمة، بعد أ

تبون، الوزير  بالشكر ألخي وزميلي عبد املجيد  وقال أويحيى، في تصريح بروتوكولي مقتضب للتلفزيون العمومي، "أتوجه 

ياته ومساره"، قبل أن يوجه "شكره لرئيس األول السابق على ما أداه في إطار املهمة، وأتمنى له الصحة والهناء في ح

الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه"، جدد "والءه التام" لبوتفليقة وحرصه على تنفيذ برنامجه الذي وضعه 

 .بعد االنتخابات الرئاسية مع الطاقم الحكومي 2014في 

ي أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه ووصف أويحيى مهمته الجديدة كوزير أول بـ"الثقيلة"، معربا عن أمله ف

املهمة الثقيلة" وأن يكون "في مستوى ثقة الرئيس وخدمة الشعب الجزائري". ولم يتطرق أويحيى، في كلمته املختصرة 

عن أولويات حكومته وكذا اإلجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها ملواجهة األزمة االقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار 

 .ترولالب

من جهته، أخذ الوزير األول السابق، عبد املجيد تبون الكلمة، وعبر عن امتنانه للرئيس بوتفليقة على الثقة التي وضعها 

 .فيه، بتكليفه في منصب الوزير األول ووصوله إلى رئاسة الحكومة

أويحيى  لرئيس في محلها، ملا للسيدواعتبر تبون، أن قرار تعيين أويحيى، خلفا له كان في محله عندما يقول، "ثقة فخامة ا

 ."أخي وصديقي ورفيق دربي، من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف". وختم كالمه: "وكل مهمة ستنتهي يوما

وعين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الثالثاء، مدير ديوانه أحمد أويحيى، وزيرا أول خلفا للوزير السابق عبد 

ماي الفارط،  24يوما من تعينه، حيث عين بتاريخ  83، لينتهي بذلك مشواره في قصر الدكتور سعدان بعد املجيد تبون 

 .وصنعت قراراته وتصريحاته الكثير من الجدل، خاصة ما تعلق منها بفصل املال عن السياسة

 

 «الرئيس وضع في  ثـقته.. وآمل أن أكون أهل لها»

ة نهايةأشكر الرئيس على ث»تـبـــــون:  ^  )النهار أونلين(«قته ولكل  مهم 

ل بقصر  ل الجديد، أحمد أويحيى، مهامه كوزير أو  م الوزير األو 
 
، خلفا لعبد املجيد تبون الذي «الدكتور سعدان»تسل

م املهام بين الرجلين، في حدود العاشرة صباحا من نهار أمس
 
ل أمس، حيث تم تسليم وتسل  .أنهيت مهامه، أو 
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ل السابق عبد   املجيد تبون، قائال: ومن جهته، صر   م مهامه الجديدة من طرف الوزير األو 
 
ه أت»ح أويحيى، عقب تسل وج 

د والئي له، وحرص ي 
 
كر الجزيل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على الثقة التي وضعها في شخص ي وأؤك

 
بالش

األول أحمد أويحيى، عن أمله في أن يكون في مستوى  هذا وأعرب الوزير «. 2014على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 

نه في منصب الوزير األول خلفا لعبد املجيد  الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي عي 

ا كبير  ، في اتبون، وفي مواصلة تنفيذ برنامجه، خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تعرف فيه املوارد املالية للبالد شح 

أ تبون أحمد أويحيى على الثقة التي وضعها فيه  حين أطلقت الدولة برنامجا طموحا للتنمية االقتصادية. بدوره، هن 

ز به أويحيى من  ها، ملا يتمي 
 
ها ثقة في محل ي منصب الوزير األول، معتبرا بأن 

 
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتول

نته  حنكة وتجربة في التسيير، في مثل
 
ه تبون شكره إلى رئيس الجمهورية، على الثقة التي مك هذه الظروف. وبعد أن وج 

ه يكن  له كل  املحبة واملودة. يذكر أن  رئيس 
 
دا أن

 
د والءه التام للرئيس بوتفليقة، مؤك من الوصول إلى قصر الحكومة، جد 

ن أويحيى خلفا له، وذلك طبقا للمادة الجمهورية أنهى، أول أمس الثالثاء، مهام الوزير األول عبد املجيد   91تبون، وعي 

ل، أحمد أويحي، العديد من امللفات  5الفقرة  للدستور، بعد استشارة األغلبية البرملانية. في املقابل، تنتظر الوزير األو 

اء انخفاض الواردات النفطية وتراجع ا في املوارد املالية، جر  نار، قيمة الدي الساخنة، في ظرف تعرف فيه الجزائر شح 

ظر إلى 2018فضال عن استعداد الحكومة إلعداد قانون املالية لسنة  ، الذي من املنتظر أن يكون أكثر صرامة، بالن 

 الظروف التي تطبع املشهد االقتصادي للبالد.

 

 

 )اإلذاعة الوطنية(أويـحيـى يعــرب عـن أملــه فـي أن يكــون فـي مستـوى ثقــة رئيـس الجمهـورية

 

بالجزائر العاصمة، عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه   أعرب الوزير األول، أحمد أويحيى، األربعاء

رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عينه في منصب الوزير األول خلفا للسيد عبد املجيد تبون، وفي 

 مواصلة تنفيذ برنامجه.

بون قائال: "اتوجه بالشكر استالم مهامه الجديدة من الوزير االول السابق عبد املجيد تب وصرح السيد أويحيى عق

ي على كد والئي له وحرص الجزيل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخص ي وأؤ 

 ".2014تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 

وعبر السيد اويحيى عن أمله في أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه املهمة الثقيلة" وان يكون "في مستوى ثقة 

 مته".رئيس الجمهورية وفي خدمة الشعب الجزائري"، متوجها بالشكر الى السيد تبون على "ما بذله في اطار مه

بدوره، نوه السيد تبون بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في السيد أويحيى لتولي منصب الوزير األول، معتبرا انها 

 "ثقة في محلها ملا للسيد اويحيى من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف".

من "الوصول الى قصر  --قال  كما--وبعد ان وجه السيد تبون شكره الى رئيس الجمهورية على الثقة التي مكنته 

 الحكومة"، جدد "والءه التام" للرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه يكن له "كل املحبة واملودة".

يذكر ان رئيس الجمهورية قد أنهى الثالثاء مهام الوزير األول عبد املجيد تبون وعين السيد أويحيى خلفا له، وذلك طبقا 

 د استشارة األغلبية البرملانية.للدستور وبع 5الفقرة  91للمادة 

 

 

 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170816/119495.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170816/119495.html
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 (24)الجزائر أويحيى يبدأ مهامه بشكر الرئيس ويتعهد بتطبيق برنامجه

ر الوزير األول أحمد أويحيى عن شكره للثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، بعد تعيينه على راس الجهاز التنفيذي  عب 

 . التام الذي يكنه أويحيى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلفا لعبد املجيد تبون، في خطوة تعكس الوالء

د الوزير االول أحمد أويحيى بمواصلة السعي والعمل  كتور سعدان، تعه  ه بقصر الد  وفي تصريح له عقب استالم مهام 

السكن  ىعلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي يتضمن العديد من املحاور ذات الصلة بترقية االستثمار والقضاء عل

  الهش وغيرها من االهداف

ويأتي تعيين اويحيى وزيرا اوال تماشيا مع الظروف االقتصادية التي تمر بها البالد، خاصة وان الرجل له من الخبرة ما 

 . يكفي، زيادة على املامه بامللفات الدبلوماسية، والتحديات التي تواجه الجزائر في هذه الظروف

 

. 

  

 )اخبار اليوم( خدمة الشعب الجزائري  مهمتي ثقيلة وأنا في
 

 أويحيى يستلم مهامه خلفا لتبون.. يشكر بوتفليقة ويصر ح:

ن لبوتفليقة كل املحبة واملودة  
 
 تبون: أك

استلم السيد أحمد أويحيى أمس األربعاء مهامه الجديدة كوزير أول وذلك خالل حفل تسليم املهام مع الوزير األول 

يد تبون بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة وبدا أويحيى بعد استالمه مهامه الجديدة ـ القديمة السابق السيد عبد املج

  مدركا لثقل املسؤولية التي تم تكليفه بها فيما بدا سلفه تبون حريصا على تجديد تأكيد والئه للرئيس بوتفليقة.

مة عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وأعرب الوزير األول الجديد أحمد أويحيى أمس األربعاء بالجزائر العاص

وضعها فيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه في منصب الوزير األول خلفا للسيد عبد املجيد 

  تبون وفي مواصلة تنفيذ برنامجه.

بون قائال: أتوجه بالشكر وصرح السيد أويحيى عقب استالم مهامه الجديدة من الوزير األول السابق عبد املجيد ت

الجزيل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخص ي وأؤكد والئي له وحرص ي على 

  . 2014تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 

ل هذه املهمة الثقيلة وأن يكون في قة رئيس مستوى ث وعبر السيد أويحيى عن أمله في أن يكون لديه الجهد والقدرة لتحم 

  الجمهورية وفي خدمة الشعب الجزائري متوجها بالشكر الى السيد تبون على ما بذله في إطار مهمته .

بدوره نوه السيد تبون بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في السيد أويحيى لتولي منصب الوزير األول معتبرا أنها ثقة 

  بة في التسيير في أصعب الظروف .في محلها ملا للسيد أويحيى من حنكة وتجر 

 من الوصول الى قصر الحكومة -كما قال-وبعد أن وجه السيد تبون شكره الى رئيس الجمهورية على الثقة التي مكنته 

  جدد والءه التام للرئيس بوتفليقة مؤكدا أنه يكن له كل املحبة واملودة .
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لوزير األول عبد املجيد تبون وعين السيد أويحيى خلفا له وذلك يذكر أن رئيس الجمهورية قد أنهى أمس الثالثاء مهام ا

 للدستور وبعد استشارة األغلبية البرملانية. 5الفقرة  91طبقا للمادة 

سنة بدأت  20سنة أحد أهم الوجوه السياسية في الجزائر منذ أكثر من  65ويعد  أحمد أويحيى الذي يبلغ من العمر 

رن املاض ي وتقلد عدة مناصب سياسية وديبلوماسية حيث شغل منصب رئيس مسيرته منذ منتصف سبعينات الق

نوفمبر  15 -2008جوان  23( و)2006ماي  - 2003( )ماي 1998ديسمبر  23 - 1995ديسمبر  31فترات ) 3حكومة في 

ان كوزير ليعود إلى قصر الدكتور سعد 2012سبتمبر  3إلى  2008نوفمبر  15( قبل أن يصير رئيسا للحكومة بين 2008

 أول بدءا من يوم أول أمس الثالثاء.

وأويحيى خريج املدرسة العليا لإلدارة بالجزائر وحاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة 

الجزائر اشتغل أيضا كاتبا للشؤون الخارجية قبل أن يتم تعيينه مستشارا للشؤون الخارجية بسفارة الجزائر بأبيدجان 

م مستشارا بالبعثة الجزائرية الدائمة لدى األمم املتحدة بنيويورك وممثال مساعدا بمجلس األمن ليعود إلى الجزائر في ث

 سنوات سفيرا للجزائر في مالي. 3بداية التسعينات ويتم تعيينه مستشارا بديوان وزارة الخارجية ثم أصبح بعد 

د أويحيى منصب كاتب دولة مكلفا بالشؤون
 
وعمل  1994املغاربية قبل تعيينه مديرا للديوان الرئاس ي سنة  كما تقل

ف بها فقد عمل  2002و  1999كذلك وزيرا للعدل في الفترة بين 
 
وإضافة إلى املهام الديبلوماسية والحكومية التي كل

إلفريقية في ووسيطا باسم منظمة الوحدة ا 2002وسيطا باسم الجزائر في حل النزاع الذي كان قائما شمال مالي عام 

 .2000النزاع الذي كان قائما بين أثيوبيا وأريتريا سنة 

 

 عبد املجيد تبون يعترف بحنكة وتجربة خليفته

 )الفجر(أويحيى يتسلم مهامه ويؤكد والءه لبوتفليقة وحرصه على تنفيذ برنامجه

، 2019-2014العزيز بوتفليقة أكد الوزير األول أحمد أويحيى، أمس، حرصه على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد 

 .مجددا والءه التام للرئيس. كما عبر أويحيى عن شكره للمجهوادت التي قام بها سابقه عبد املجيد تبون 

قال أحمد أويحيى في تصريح للصحافة عقب تسلمه ملهامه الجديدة من الوزير األول السابق عبد املجيد تبون، بقصر 

ذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي وضعه خالل عهدة الرئاسية الحكومة، أمس إنه سيحرص على تنفي

، كما عبر عن شكره الجزيل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها فيه من خالل استدعائه 2014-2019

ى الجهد لبلوغ األهداف، حتى يحظلتسيير الحكومة، مؤكدا والءه التام لرئيس   الجمهورية، ومتمنيا أن تكون له القدرة و 

 .كما قال بثقة رئيس الجمهورية وخدمة الشعب

 .ولم يمتنع أحمد أويحيى عن تقديم شكره لعبد املجيد تبون على املجهودات التي قام بها خالل تسييره لشؤون الحكومة

ه الوزير األول السابق عبد املجيد تبون، بالثقة التي وضعها رئيس الجمه ها ورية في أحمد أويحيى، مؤكدا أنمن جهته نو 

من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف. وبعد أن شكر تبون رئيس الجمهورية  -كما قال  -ثقة في محلها ملا له 

أيضا على الثقة التي وضعها فيه بتعيينه وزيرا أول قبل ثالثة أشهر، شكر أيضا املوظفين واإلطارات والطاقم الحكومي 

 .وا معه، معبرا عن والئه التام لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةالذي اشتغل

لإلشارة فإن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى أول أمس الثالثاء مهام الوزير األول عبد املجيد تبون 

 األغلبية البرملانية. من الدستور وبعد استشارة 5الفقرة  91وعين أحمد أويحيى خلفا له، وذلك طبقا للمادة 
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أويحيي : أتوجه بالشكر الخالص لرئيس الجمهورية على ثقته في شخص ي وأؤكد والئي له وحرص ي 

 )الشعب(على تنفيذ برنامجه 

أعرب الوزير األول, أحمد أويحيى, اليوم األربعاء بالجزائر العاصمة, عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها 

صلة لعبد املجيد تبون, وفي موا  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, الذي عينه في منصب الوزير األول خلفا  فيه رئيس

تنفيذ برنامجه، وصرح أويحيى عقب استالم مهامه الجديدة من الوزير االول السابق عبد املجيد تبون قائال: "اتوجه 

الثقة التي وضعها في شخص ي وأؤكد والئي له وحرص ي على  بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على

"، وعبر اويحيى عن أمله في أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه املهمة 2014تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 

 الثقيلة" وان يكون "في مستوى ثقة رئيس الجمهورية وفي خدمة الشعب الجزائري",متوجها بالشكر الى تبون على "ما

, معتبرا أويحيى لتولي منصب الوزير األول  بذله في اطار مهمته"، بدوره, نوه تبون بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في 

انها "ثقة في محلها ملا الويحيى من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف"، وبعد ان وجه تبون شكره الى رئيس 

من "الوصول الى قصر الحكومة", جدد "والءه التام" للرئيس بوتفليقة,  --قالكما --الجمهورية على الثقة التي مكنته 

 مؤكدا أنه يكن له "كل املحبة واملودة".

يذكر ان رئيس الجمهورية قد أنهى أمس الثالثاء مهام الوزير األول عبد املجيد تبون وعين أويحيى خلفا له, وذلك طبقا 

 .األغلبية البرملانية للدستور وبعد استشارة 5الفقرة  91للمادة 

 
 

 :أحمد أويحيى يتسلم بقصر الحكومة مهامه الجديدة من عبد املجيد تبون ويؤكد

 )الشعب(سأحرص على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وسأكون في خدمة الشعب

ئيس عها فيه ر أعرب الوزير األول, أحمد أويحيى, أمس بالجزائر العاصمة, عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وض

الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, الذي عينه في منصب الوزير األول خلفا للسيد عبد املجيد تبون, وفي مواصلة 

 .تنفيذ برنامجه

وصرح السيد أويحيى عقب استالم مهامه الجديدة من الوزير االول السابق عبد   املجيد تبون قائال: "اتوجه بالشكر 

مهورية السيد عبد العزيز   بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخص ي وأؤكد والئي له وحرص ي على الجزيل لرئيس الج

 ."2014تنفيذ   برنامجه الذي وضعه سنة 

وعبر السيد اويحيى عن أمله في أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه املهمة   الثقيلة" وأن يكون "في مستوى ثقة 

 ."متوجها بالشكر الى السيد تبون على "ما بذله في اطار مهمته   ,"ة الشعب الجزائري رئيس الجمهورية وفي خدم

بدوره, نوه السيد تبون بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في السيد أويحيى   لتولي منصب الوزير األول, معتبرا انها 

 ."الظروف"ثقة في محلها ملا للسيد أويحيى من حنكة   وتجربة في التسيير في أصعب 

من "الوصول الى قصر  -كما قال  -وبعد ان وجه السيد تبون شكره الى رئيس الجمهورية على الثقة التي مكنته 

 ."الحكومة", جدد "والءه التام" للرئيس بوتفليقة, مؤكدا   أنه يكن له "كل املحبة واملودة
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 دعا إلى تظافر جهود الجميع لضمان دخول اجتماعي ناجح

 )املحور(ن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أويحيى وزيرا أوالتاج يثم  

 

ن حزب تجمع أمل الجزائر،  تاج ، قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاض ي بتعيين أحمد أويحي وزيرا  ثم 

التحضير  ، إلى تظافر جهود الجميع من أجل ضمان دخول اجتماعي ناجح، وإلى أول، خلفا لعبد املجيد تبون، داعيا 

 .الجيد لالستحقاقات املقبلة

أعلن حزب تجمع أمل الجزائر عن دعمه لقرار رئيس الجمهورية القاض ي بتعين أحمد أويحيى وزيرا أول، حيث أكد في   

إثر قرار فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاض ي بتعيين أحمد أويحي وزيرا أول، فإننا في  بيان له، أمس، 

ن قرار فخامة رئيس الجمهورية ، وأكد تاج، التزامه بالعمل جنبا إلى جنب بهدف بناء جزائر قوية املقا م األول نثم 

جزائر إن ال ومتطورة، كما تطرق إلى الظروف التي تمر بها البالد، سواء على املستوى الوطني أم اإلقليمي، حيث قال، 

ملزيد من التعاون والتشاور والتوافق لرفعها ، داعيا إلى التركيز في اليوم أمام تحديات وطنية وإقليمية ودولية تتطلب ا

املرحلة الحالية على تعزيز أمن واستقرار الجزائر والتصدي إلى كل املخاطر املحدقة بالبلد، والعمل بسرعة وإتقان لبناء 

جتماعي ناجح، وكذا اقتصاد متنوع خارج قطاع املحروقات، ودعا إلى تظافر جهود الجميع من أجل ضمان دخول ا

التحضير الجيد لالستحقاقات االنتخابية املحلية املقبلة، لتكون محطة أخرى لبناء الديمقراطية التشاركية، وكذا تجنيد 

الشعب الجزائري بكل مكوناته واليقظة واالستعداد لكل محاوالت استهداف الجزائر في أمنها واستقرارها وااللتفاف حول 

رئيس الجمهورية وتجسيده في عمل الحكومة   ها، وجدد في األخير، مواصلته دعمه لبرنامج مؤسسات البالد وقيادت

واملؤسسات والهيئات وبالتعاون مع جميع الشركاء السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين من أجل مصلحة الوطن 

 . واملواطن

 

م مهامه من سالفه عبد املجيد تون 
 
 تسل

 )املحور اليومي(سعدان بعد خمس سنوات من الغياب أويحيى يعود إلى قصر الدكتور 

 

غادر عبد املجيد تبون صباح أمس، قصر الحكومة شارع الدكتور سعدان، بعد أن سلم العائد إلى هذا املبنى أحمد 

رة اسنوات من الغياب، في مراسم تسليم مهام شكر خاللها خريجا املدرسة العليا لإلد 5أويحي مقاليد الوزارة األولى، بعد 

الرئيس بوتفليقة على الثقة التي وضعها فيهما، فاملغادر شكر الرئيس، ألنه منحه فرصة للوصول إلى هذا القصر، أما 

 .القادم فشكره ألنه أعاد منحه ثقته وأعطاه فرصة الستكمال برنامج الرئيس

ب ثامنة صباحا، أين شرع في ترتيبهدوء تام اعتاد عليه عبد املجيد تبون، وصل إلى مبنى الدكتور سعدان في حدود ال  

أوراقه وإعداد محفظته استعدادا لتسليم أختام الوزارة األولى للقادم أحمد أويحي، الذي وصل إلى هذا املبنى في حدود 

الساعة التاسعة والنصف، وهناك وبساللم القصر استقبله تبون، ولم يحضر سوى التلفزيون الجزائري ووكالة األنباء 

 .املهاممراسيم تسليم 

ظهر االثنان وهما خريجا املدرسة العليا لإلدارة باعتبارهما شخصان تربيا في دواليب اإلدارة الجزائرية، وهما يتبادالن 

ضحكات بدت فاترة فتور ضحكة تبون غير املعتادة، ولم يبقيا في مكتب الوزارة األولى سوى عشر دقائق لينصرفا 
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ما لإلدالء بتصريحات صحفية، األولى ألويحي إذعانا بترؤسه الجهاز التنفيذي ووجدا التلفزيون الجزائري في استقباله

وسارعت مواقع التواصل االجتماعي إلى نشر فيديوهات مراسم تسليم املهام.  وتصريح آخر لتبون واعتبر تصريح وداع 

ن بدال عن ي ه أحمد أويحي، في حدث سياس يأتي هذا بعد أن أنهى الرئيس بوتفليقة أول أمس، مهام عبد املجيد تبون وُعي 

علي  يو األفس أثار جدال كبيرا منذ حادثة املدرسة العليا للضمان االجتماعي حينما طرد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات 

حداد من القاعة لعدم استدعائه لحفل تدشين املدرسية تلته إعذارات متتالية لوزارة األشغال العمومية والنقل وجهت 

ريع وتيرة إنجاز املشاريع، وكان رد فعل علي حداد سريعا برد االتهامات املوجهة ضده، ثم تبعتها تعليمات إليه تطالبه بتس

الرئيس املسربة التي جاءت ضد الوزير األول، عبد املجيد تبون، وعجلت برحيله مباشرة بعد عوته من رحلته التي 

 .ولة مهامه نفسه أمام قرار يقض ي بتنحيتهقضاها بفرنسا، ليجد في اليوم الذي تنقل فيه إلى مكتبه ملزا

 أويحيى يتعهد بمواصلة تجسيد برنامج الرئيس 

أعرب الوزير األول، أحمد أويحيى، أمس، عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه الرئيس، الذي عينه  

يح عقب مراسيم تسليم املهام بين وزيرا أول خلفا لعبد املجيد تبون، وفي مواصلة تنفيذ برنامجه، وقال في تصر 

أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخص ي وأؤكد والئي  الرجلين، 

، وعبر أويحيى عن أمله في أن يكون لديه الجهد والقدرة لتحمل  2014له وحرص ي على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 

قيلة، وأن يكون في مستوى ثقة الرئيس وفي خدمة الشعب الجزائري ، واستغل الفرصة لتوجيه الشكر هذه املهمة الث

 .إلى تبون على ما بذله في إطار مهمته

 تبون يجدد والءه لبوتفليقة ويثني على أويحيى 

ا ثقة في محلها تبرا أنهبدوره أشاد تبون بالثقة التي وضعها الرئيس بوتفليقة في أويحيى لتولي منصب الوزير األول، مع 

ملا ألويحي من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف، وبعد أن وجه تبون شكره لبوتفليقة على الثقة التي مكنته 

 .من الوصول إلى قصر الحكومة، جدد والءه التام لرئيس الدولة، مؤكدا أنه يكن  له كل املحبة واملودة

 

أحمد أويحيى لدى استلم مهامه الجديدة كوزير أول:أؤكد والئي للرئيس و سأحرص على تنفيذ 

 )النصر( برنامجه

 

رئيس الجمهورية وحرصه على تنفيذ برنامجه أكد الوزير األول، أحمد أويحيى، العائد إلى قصر الدكتور سعدان، والءه ل

، وهو البرنامج الذي سيحدد خارطة الطريق التي ستعتمدها الحكومة، وأعرب أحمد أويحيى، 2014الذي وضعه سنة 

 عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

مه الجديدة كوزير أول، وذلك خالل حفل تسليم املهام مع الوزير األول السابق استلم السيد أحمد أويحيى، أمس، مها

عبد املجيد تبون بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة. وفي أول تصريح له عقب املراسيم البروتوكولية التي جرت بإحدى 

الثقة التي وضعها فيه رئيس قاعات قصر الحكومة، أعرب الوزير األول، أحمد أويحيى، عن أمله في أن يكون في مستوى 

الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عينه في منصب الوزير األول خلفا لعبد املجيد تبون، وفي مواصلة تنفيذ 

 برنامجه.

أتوجه بالشكر الجزيل »وصرح أويحيى عقب استالم مهامه الجديدة من الوزير األول السابق عبد املجيد تبون قائال: 

مهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخص ي وأؤكد والئي له وحرص ي على تنفيذ لرئيس الج

 «الجهد والقدرة لتحمل هذه املهمة الثقيلة»وعبر أويحيى عن أمله في أن يكون لديه «. 2014برنامجه الذي وضعه سنة 

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/77901-2017-08-16-22-42-32
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/77901-2017-08-16-22-42-32
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ما »، متوجها بالشكر إلى السيد تبون على «ائري في مستوى ثقة رئيس الجمهورية وفي خدمة الشعب الجز »وان يكون 

 «.بذله في إطار مهمته

بدوره، نوه الوزير األول السابق عبد املجيد تبون بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في السيد أويحيى لتولي منصب 

. وبعد أن «ي أصعب الظروفثقة في محلها ملا ألحمد اويحيى من حنكة وتجربة في التسيير ف»الوزير األول، معتبرا أنها 

والءه »، جدد «الوصول إلى قصر الحكومة»من  -قال  كما-وجه تبون شكره إلى رئيس الجمهورية على الثقة التي مكنته 

 «.كل املحبة واملودة»للرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه يكن له « التام

لمات بروتوكولية، ولم يتطرق لألولويات التي الوزير األول الجديد أحمد أويحيى اكتفى خالل مراسيم تسليم املهام بك

ستحدد خاطرة طريق الحكومة الجديدة، خاصة ما يتعلق بالوضع االقتصادي، واإلجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها 

ملواجهة تراجع اإليرادات، والتي قد تظهر مع مشروع قانون املالية للعام املقبل والذي قد يتضمن تدابير جديدة للحد 

استنزاف املالية العمومية وترشيد النفقات.وتوحي كل املؤشرات بأن الوضع االقتصادي سيكون على رأس امللفات من 

املطروحة ضمن أجندة الوزير األول الجديد، وكان اويحيي قد دعا في جوان املاض ي إلى فتح نقاش وطني بين كل الفاعلين 

يشه البالد والتحديات املستقبلية، محذرا من إمكانية عودة والقوى السياسية، ملناقشة الوضع االقتصادي الذي تع

ي ال يزال يخيم على البالد، موضحا انه ف« االفامي»الجزائر إلى االفامي في غضون سنوات قليلة، وقال اويحيي، بان شبح 

 بعد سنواتحال عدم تنفيذ اإلصالحات االقتصادية الضرورية فان الجزائر ستعود مجددا إلى صندوق النقد الدولي 

انه ال مفر من إصالحات اقتصادية جريئة ملنع « الدكتور سعدان»قليلة وستدفع فاتورة باهظة.ويعتقد العائد إلى قصر 

انهيار الوضع االقتصادي، وقال اويحيى قبل أسابيع، أن الوضع الحالي يستدعي جملة من القرارات الجريئة، منها تحرير 

 مركزية القرار، ومنح الواليات فرصة جلب االستثمارات. قرارات االستثمار، عبر اعتماد ال 

 

 

 

 قانون املالية.. الثلثية وأزمة مصانع السيارات وفوض ى االستيراد

 )الشروق أونلين(ملفات اقتصادية "حرجة" تنتظر "فتوى" أويحيى 7

سبتمبر، أهم امللفات  23واجتماع الثالثية املرتقب عقده بوالية غرداية يوم  2018سيكون قانون املالية لسنة 

سنوات من  5االقتصادية التي ستوضع على طاولة الوزير األول أحمد أويحيى، العائد للجهاز التنفيذي، بعد نحو 

 .ملفات اقتصادية كبرى  7مغادرته، والذي سيفصل في 

ملقبل، قصاه سبتمبر اويرتقب أن تقترح الحكومة الجديدة، ما سيتضمنه مشروع قانون املالية للسنة القادمة في أجل أ

بإجراءات أكثر صرامة، في حين ستتطرق الثالثية مللف األزمة االقتصادية، والعقار الصناعي ومصانع السيارات، وتنظيم 

االستيراد والقطاع الخاص، وقد يعود ملف االستدانة الخارجية للواجهة، والتي تحدث عنها أويحيى بقوة خالل حملته 

 ماي املاض ي.االنتخابية في تشريعيات 

، السيما فيما يتعلق 2009، رائحة ولون قانون املالية التكميلي لسنة 2018وينتظر أن يحمل قانون املالية لسنة 

، وتطبيق مبدأ حق الشفعة، وحتى إجراءات 49ـ 51باإلجراءات الخاصة بتنظيم االستثمار األجنبي، على غرار القاعدة 

 لسندي وإلغاء القرض االستهالكي آنذاك.تنظيم االستيراد والتمويل عبر القرض ا

ويعرف عن أويحيى تبنيه سياسة "الصرامة املالية" ملواجهة األزمات االقتصادية، عبر خيار التخلي عن الكماليات للحفاظ 

 مليار دوالر. 100على ما تبقى من دوالرات في احتياطي النقد األجنبي والتي تناهز اليوم الـ
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ل عليه إلذابة الجليد بين الحكومة وشركاهها االجتماعيين، وخصوصا عودة الود كما أن لقاء الثالثية امل قبل، والذي يعو 

بين الجهاز التنفيذي ورجال األعمال من منتدى رؤساء املؤسسات، سيكون فرصة للتقريب أكثر بين القطاعين العام 

تي مكنتهم في سنوات البحبوحة من إعفاءات والخاص، و"جرجرة" أصحاب املال لتقديم قرابين تثبت رد جميل الدولة، ال

 مالية بالجملة وتسهيالت جبائية وامتيازات كبرى لالستثمار.

ومن املعروف عن أويحيى برأي متابعين، اختالفه عن سابقه عبد املجيد تبون، في طريقة العمل، حيث ينتظر أن يسعى 

ور الجديد، الذي يؤكد ويكر س مبدأ: "ال فرق بين الوزير األول الجديد إلى تطبيق مضمون وفحوى ما جاء في الدست

القطاعين الخاص والعام"، السيما في ظل الظرف املالي الصعب الذي تمر به الخزينة، والذي يفرض ضرورة االستعانة 

بأموال القطاع الخاص لتمويل املرحلة املقبلة، عبر تشكيل نسيج مؤسساتي جديد، وفتح باب االستثمار في كافة 

 ات، وتكريس الشراكة بين املؤسسات العمومية والخاصة.القطاع

ويبقى ملف دفتر الشروط الجديد املنظم لنشاط تصنيع وتركيب وتجميع السيارات، والذي سبق وأن أعلن تبون 

مراجعته، بإجراءات أكثر صرامة من حيث رفع نسبة اإلدماج ومنح االمتيازات للمستثمرين، أهم امللفات التي تنتظر 

ة الوزير األول الجديد، وكذا بالنسبة للقرارات املتخذة مؤخرا السيما فيما يتعلق بوقف مصانع تركيب السيارات استشار 

منتوجا، وتسريح السلع املحتجزة  36مؤقتا، إلغاء مشاريع حظائر العقار الصناعي، وإلغاء قرارات تجميد التوطين البنكي لـ

االستيراد، والعديد من اإلجراءات االقتصادية التي أثارت زوبعة في باملوانئ منذ أزيد من شهر، وفرض رخص تنظيم 

 .الفترة األخيرة

 

 

 :الغنوش ي يهاتف اويحيى ويهنئه بالعودة للحكومة

 )الشروق اونلين("نأمل تطور العلقات التونسية الجزائرية أكثر"

ينه ء، أحمد أويحيى لتهنئته بمناسبة تعيأعلنت حركة النهضة التونسية، أن رئيسها راشد الغنوش ي، هاتف مساء الثالثا

 .من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيرا أول للجزائر

ونقل بيان لحركة النهضة، األربعاء، "تأمل حركة النهضة أن تواصل العالقات التونسية الجزائرية تطورها من أجل 

 ."لتونس ي والجزائري تعاون وتكامل أكبر وأشمل في مستوى الروابط الوثيقة بين الشعبين ا

وتعد تهنئة الحزب األكبر في تونس، األولى ألويحيى من جهة أجنبية، بعد عودته إلى قصر الدكتور سعدان، خلفا لعبد 

ضة مع زعيم النه -مدير ديوان الرئاسة  -املجيد تبون، وكان الفتا خالل األشهر املاضية، اللقاءات التي جمعت اويحيى 

 .ا األخير، وحظرها القيادي اإلسالمي الليبي البارز علي الصالبيراشد الغنوش ي في بيت هذ

 

 

 اعتبرت القرار دليل على تخبط النظام وفقدانه للتوازن 

 )الشروق أونلين(حمس: إقالة تبون يؤكد على سطوة رجال املال

ة أويحي، "يؤكد على سطو ترى حركة مجتمع السلم، أن إقالة عبد املجيد تبون من قيادة الوزارة األولى وتعويضه بأحمد 

 ."رجال املال وتأثيرهم على القرار السيادي للدولة الجزائرية

واعتبرت "حمس" في بيان رسمي لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك"، قرار تنحية تبون 

ر في منصبه سوى  نظام السياس ي وفقدانه للتوازن تخبط ال"يوما، بأنه دليل على  83بهذه السرعة وهو الذي لم يعم 

 ."وسقوطه في ممارسات مؤسفة تدل على حالة التحلل التي رصدها كثير من الخبراء وحذرت منها الحركة في وقت مبكر
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ووصفت الحركة التي يرأسها عبد املجيد مناصرة، "التغيير الحكومي بأنه انقالب أبيض على رئيس الحكومة السابق 

لى فصل السياسة عن املال والذي صادق عليه نواب األغلبية التي منها رئيس الحكومة وعلى برنامجه الذي نص ع

 ."الجديد". كما ترى بأنه "يبين بأن التنافس على السلطة تحول إلى صراع ظالمي خطير على استقرار الدولة واملجتمع

 خارجي للتأثير على القرار السياديوأكد بيان حمس، "أنه يظهر من األحداث التي انتهت بتنحية تبون بأن ثمة تأثير 

للدولة". كما اعتبرت "أن هذه االنحرافات الخطيرة نتيجة حتمية والزمة للعنة التزوير االنتخابي وإبعاد اإلرادة الشعبية 

 والغياب املزمن للديمقراطية".

 

 

 )النهار أونلين( !املـوظفين واملـتقاعدين« تقـيس»من أين لك هذا؟..

 

لفساد طالبتهم بالتصريح بممتلكاتهم قبل يوم األحد داخل وخارج الوطن مفتشو النظافة والنقاوة هيئة مكافحة ا

ر  العمومية ومفتشو التعمير تشملهم التعليمة التصريح باألثاث والتحف واملجوهرات إلزامي ويشمل أبناءهم القص 

يون لدى الخصوم واألموال املستثمرة في البورصة   !التصريح يشمل الد 

هت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، استمارة تصريح باملمتلكات إلى كافة الوزارات، للتصريح بكل  ما وج

يملكه املوظفون في مختلف املناصب على غرار املديرين املركزيين ورؤساء املصالح، وشمل التصريح باملمتلكات كذلك 

ير، باإلضافة إلى متقاعدي القطاع من اإلطارات. وحسب االستمارة مفتشين النظافة والنقاوة العمومية ومفتش ي التعم

على نسخة منها، فقد تم االتصال بكل املعنيين بالتصريح، من أجل ملء االستمارة في أجل أقصاه « النهار»التي تحوز 

األولى من يوم االحد القادم، قصد إعادته إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتضمنت الصفحة 

االستمارة، طلب معلومات حول الهوية وبداية تولي الوظيفة أو العهدة، وتاريخ التعيين أو تولي الوظيفة، باإلضافة إلى 

تاريخ تجديد العهدة، والتصريح عند نهاية الوظيفة أو العهدة وتاريخ إنهاء املهام، باإلضافة إلى تحديد فترة العهدة 

لة حول ممتلكات املعني وكذا ممتلكات أوالده القصر، حيث تضمنت في االنتخابية. وطلبت الهيئة مع لومات مفص 

الصفحة الثانية معلومات حول األمالك العقارية املبنية وغير املبنية، تشمل التصريح بموقع الشقق والعمارات التي 

 أو محالت تجارية قد يمتلكها املكتتبيمتلكها املعني أو املنازل الفردية أو أية أراض سواء كانت زراعية أو معدة للبناء 

وأوالده القصر في الجزائر و /أو في الخارج، حيث طلبت الهيئة وصف األمالك، وأصل امللكية وتاريخ اقتناهها، باإلضافة 

إلى تحديد النظام القانوني لألمالك وهل هي خاصة أو أمالك في الشيوع. وتضمنت الصفحة الثالثة األمالك املنقولة، 

تشمل التصريح باملمتلكات وتحديد األثاث ذات قيمة مالية معتبرة، أو تحفة أو أشياء ثمينة أو سيارات أو سفن  والتي

تتب يملكها املك  أو طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية أو كل قيم منقولة مسعرة أو غير مسعرة في البورصة

األمالك املنقولة سواء أكانت مادية أو معنوية وأصل امللكية وتاريخ وأوالده القصر و/أو في الخارج مع تحديد طبيعة 

اقتناهها، مع تجديد النظام القانوني لألمالك أكانت خاصة أو أمالك في الشيوع. وطالبت الهيئة التصريح بالسيولة 

د وكذا تحدي النقدية واالستثمارات، حيث يشمل التصريح تحديد وضعية الذمة املالية من حيث أصولها وخصومها،

طبيعة االستثمار وقيمة األموال املخصصة، التي يملكها املكتتب وأوالده القصر في الحزائر وأو في الخارج، مع تحديد مبلغ 

السيولة النقدية وتلك املوجهة لالستثمار، والجهة املودعة لديها، حيث أنه تم طلب تحديد مبلغ الخصوم والجهة 

 .الدائنة للمكتتب

خير، طلبت الهيئة من املكتتبين، التصريح باملمتلكات األخرى، عدا األمالك السابق ذكرها، والتي قد يملكها وفي الشق األ 

ر في الجزائر و /أو في الخارج. ويأتي تحرك الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، في ظل تقارير وردتها من عدة أوالدهم القص 
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قطاعات حساسة، والتي تفيد بوجود صفقات مشبوهة أبرمت من قبل إطارات ومسؤولين، حيث ألزمت هذه األخيرة 

    .من املسؤولين في ورطة كل الوزارات بضرورة التصريح الصحيح بكل املمتلكات، وهو األمر الذي سيوقع العديد

 

ــم مهامــه أمــس كوزيـــر أول 
 
 تسل

 )وقت الجزائر( ”..املهمة ثقيلة“أويحيى: 

رئيس “اكتفى الوزير األول، أحمد أويحيى، في تصريحاته للصحافة الجزائرية، أمس، بكلمات بروتوكولية، شكر فيها 

، معربا عن أمله في أن يكون في مستوى هذه الثقة، وأن ”فيه الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على الثقة التي وضعها

 .”الجهد والقدرة على تحمل هذه املهمة الثقيلة“يكون لديه 

ــــة أويحيــــى لن تشهــــد تغييــــرات كبيـرة ــ  حكومــ

ن امتنانه لرئيس عبر أحمد أويحي، أمس، عقب استالمه مهامه الجديدة من الوزير األول السابق، عبد املجيد تبون، ع

، وأكد والءه له وحرصه على تنفيذ برنامجه الذي ”الثقة التي وضعها في شخصه“الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على 

 .، معربا عن أمله أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه الرئيس2014وضعه سنة 

وه ، هذا األخير، الذي ن”ما بذله في إطار مهمته“ون، على ووجه الوزير األول، شكره للوزير األول السابق، عبد املجيد تب

حيى من ثقة في محلها ملا ألوي“بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في أويحيى، لتولي منصب الوزير األول، معتبرا أنها 

جها له شكره للرئيس بوتفليقة، ومو ” والءه التام“ -هو اآلخر –، مجددا ”حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف

 .”كل املحبة واملودة“، مؤكدا أنه يكن له ”الوصول إلى قصر الحكومة“على الثقة التي مكنته من 

ويباشر أحمد أويحي، بهذه املراسيم، رسميا، مهامه على رأس السلطة التنفيذية، في انتظار أن يعلن على الطاقم 

ائب، ويحتفظ فيه بالكثير من األسماء التي كانت في حكومة الحكومي، الذي من املرجح أن ال تتغير فيه الكثير من الحق

 .عبد املجيد تبون 

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أنهى مهام الوزير األول، عبد املجيد تبون، أول أمس الثالثاء، 

للدستور، بحسب  5الفقرة  91لمادة وخلفه مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، بعد استشارة األغلبية البرملانية، طبقا ل

ـــــة، الذي بثتــه وكالة األنباء الجزائرية  .ما أكده بيان الرئاسـ

 

 

 بعـــد ان تســـــلم مهامه بصفة رسمية

 )املشوار السياس ي(هذه أبرز امللـــفات الــتي تنتظر أويحيى

أمس ،بأجندة مكثفة و ملفات هامة و ساخنة  يصطدم الوزير االول  أحمد أويحيى الذي استلم مهامه في قصر الحكومة

بعضها من مخلفات سلفه عبد املجيد تبون ، حيث سيواجه الس ي أحمد في طريقه نحو إثبات أنه فعال رجل املهمات 

الصعبة عدة محطات شائكة أولها إنجاح الدخول اإلجتماعي املقبل و اجتماع الثالثية و مواجهة نواب العهدة البرملانية 

و قانوني الصحة و العمل املثيرين للجدل، و لعل ما  2018بمشاريع قوانين حساسة على رأسها قانون املالية  الثامنة

يزيد من ثقل املسؤولية امللقاة على عاتق أويحيى هو تزامن كل امللفات السالفة الذكر مع التحضير الستحقاقات انتخابية 

رئاسية مقررة بعد أقل من سنتين. خريج املدرسة العليا لإلدارة ، محلية في نوفمبر املقبل و من ثمة التحضير ألخرى 

مكلف بالتحضير الجيد للدخول االجتماعي املرتقب مطلع سبتمبر من أجل ضمان دخول هادئ في القطاعات املعروفة 

الباترونا و  و بالتصعيد كل سنة كقطاعي الصحة و التربية ،كما يتعين على أويحيى إدارة إجتماع الثالثية بين الحكومة 

املركزية النقابية املقرر خالل نفس الشهر بوالية غرداية ، أين سيكون أويحيى مطالبا بتهدئة الحرب الضروس التي 
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اشتعلت من قبل بين حكومة تبون و رجال املال و االعمال الذين اشتكوا من تنامي التحرشات ضدهم في الفترة املاضية 

على التوازنات االجتماعية و املض ي في املسار االقتصادي الجديد الذي باشرته ، و الخروج بقرارات تضمن الحفاظ 

بالدنا . و يرتقب أن ينزل رئيس االرندي بداية من سبتمبر الداخل إلى مبنى البرملان أين سيجد نفسه في مواجهة مباشرة 

الذي يرتقب  2018رأسها قانون املالية مع نواب العهدة البرملانية الثامنة ،أين يعرض عليهم مشاريع قوانين حساسة على 

ان يحمل تدابير تقشفية جديدة في ظل الخيارات القليلة التي تملكها الحكومة ملواجهة تداعيات انهيار اسعار النفط في 

االسواق العاملية ، فضال  قانوني الصحة و العمل املثيرين للجدل. و قبل ذلك يصطدم ابن مدينة تيزي وزو بتركات 

بون تتطلب تدخال عاجال ،على غرار قطاع اإلستيراد الذي يعرف فوض ى كبيرة وجب على اويحيى تنظيمه من لسلفه ت

خالل تعليمات واضحة يجب أن تنطبق مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تدخل شخصيا قبل 

را ب قرار وقف استيراد العديد من املنتجات مؤخأيام لحماية القدرة الشرائية للجزائريين و التي تأثرت بشكل كبير بسب

 قبل ان يتم الغاء بعض القرارات للحفاظ على اللقدرة الشرائية للمواطنين .

 

 :وسط مباركة بعض األوساط وانتقاد أخرى 

 )الجزائر(أويحيى لسادس مرة رئيسا للجهاز التنفيذي

 

ر، الى الواجهة ،بعد أن جدد الرئيس ثقته فيه وعزل عبد عاد أحمد أويحي الشخصية السياسية املثيرة للجدل في الجزائ

 .يوما فقط 79املجيد تبون الذي تولى رئاسة الحكومة ملدة 

 عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس أحمد أويحي وزيرا أول خلفا لعبد املجيد

 .ولها مسؤول في منصب سياس ي في تاريخ الجزائريوما التي اعتبرت أقصر مدة ت 79تبون الذي تولى رئاسة الحكومة ملدة 

من الدستور، أنهى رئيس الجمهورية مهام  5الفقرة  91وحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه وطبقا للمادة 

 الوزير األول، عبد املجيد تبون، حيث أشار البيان إلى أن ذلك تم بعد استشارة األغلبية البرملانية وفق ما تنص عليه

 .أحكام الدستور 

 .مرات كرئيس للحكومة، ومرتين كوزير أول  4ويترأس أحمد أويحي الجهاز التنفيذي للمرة السادسة،منها 

، حيث ترأس 1997، ليعود بعد تأسيس حزب األرندي سنة 1995ديسمبر  31وقد تولى رئاسة الحكومة ألول مرة في 

 .واجهات ساخنة بين الجيش والجماعات االرهابيةفي وضع ساخن، كانت تشهد فيه الجزائر م” أزمة“حكومة 

، كان حينها أويحيى يشغل منصب وزير للعدل، وجرت في 2003ماي  9و أعيد تعيينه من جديد كرئيس للحكومة في 

 للحكومة حتى منتصف عام 
ً
، حيث أقاله الرئيس 2005عهده أكبر موجة حرائق في السجون، وظل أويحيى رئيسا

 
ً
 .له عبد العزيز بلخادم بوتفليقة وعين خلفا

 . خلفا لعبد العزيز بلخادم 2008جوان  23ثم عاد للمنصب ذاته للمرة الرابعة في 

، والذي غير تسمية رئيس الجهاز التنفيذي من رئيس الحكومة إلى الوزير األول، 2008وبعد تعديل الدستور في نوفمبر 

 . 2012نوفمبر  15عين أحمد أويحي في هذا املنصب ألول مرة في 

وال يمانع في تعيينه وإقالته وإعادة  ” إنه يعرف طريق الذهاب والعودة جيدا” ويقول العارفون عن قرب بشخصية الرجل

 للعدل أو مديرا للديوان الرئاس ي، ويطلق على نفسه 
ً
ادم خ“استدعائه في كل مرة، سواء في منصب وزير أول أو وزيرا

 .ي يستدعى للحاجة إليه دون أن يكل أو يمل من املهماتالذ” اإلطفائي”التي ظل يلعب دور ” الدولة

 من التجاهل لالنتقادات املوجهة إليه،و لسياساته ومواقفه من جهة، وملساره السياس ي
ً
 كبيرا

ً
 . ويظهر أويحيى قدرا

 تاريخ حافل
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بصفته  1993لدولة منذ ويملك السيد أحمد أويحيى مسيرة حافلة بالنظرإلى املهام واملسؤوليات العليا التي توالها في ا

قبل  1995نائب كاتب الدولة للشؤون العربية واألفريقية ثم رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق اليمين زروال سنة 

 . 2008أن يتم تعيينه في منصب رئيس حكومة ألربع مرات،ومرتين كوزير أول بعد تعديل 

واملتحصل على شهادة املدرسة الوطنية  (ن )والية تيزي وزوبإيبودرار  1952جويلية  2وعين السيد أويحيى املولود في 

بصفته مستشارا للشؤون الخارجية بسفارة الجزائر في ساحل العاجي ثم مستشارا بمديرية البعثة  1981لإلدارة عام 

 1984الدائمة للجزائر باألمم املتحدة في نيويورك عام 

ي ثم مكلفا 1989إلى  1988املناصفة لدى مجلس األمن األممي من كما تم تعيين الوزير االول الجديد كممثل للجزائر ب

 بالدراسات على مستوى ديوان وزارة الشؤون الخارجية ليصبح بعدها مديرا عاما للقسم األفريقي بنفس الوزارة

ركة بمفاوضات السالم كوسيط بين الحكومة املالية وح 1992وقد كلف السيد أويحيى لدى تعيينه سفيرا في مالي عام 

 .االزواد شمال البالد حيث تكللت الوساطة بالتوقيع على امليثاق الوطني ببماكو

تم تعيينه نائب كاتب دولة مكلف بالشؤون العربية و اإلفريقية في الحكومة التي  1993و لدى عودته إلى الجزائر سنة 

 .ترأسها املرحوم رضا مالك

ي عاد السيد  2006إلى غاية سنة  2003و من سنة  1998سنة إلى غاية  1995وبعد توليه رئاسة الحكومة من سنة 

التاريخ الذي عين فيه عبد املالك  2012إلى غاية سبتمبر  2008أويحي إلى رئاسة الجهاز التنفيذي كوزير أولي من سبتمبر 

 سالل خلفا له

و وزير دولة وممثل شخص ي  2002إلى غاية ماي  1999كما شغل السيد اويحيي منصب وزير دولة ووزير العدالة من سنة 

 إضافة إلى توليه منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية مرتين 2003إلى ماي  2002لرئيس الجمهورية من جوان 

و يشغل أيضا السيد أويحي منصب أمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي القوة السياسية الثانية في البالد بعد جبهة 

 .التحرير الوطني

 

 

 يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة واملؤسسة العسكرية وٌعرف بقبوله مهمات رفضها اآلخرون

 )السلم اونلين(أحمد أويحيى.. رجل املهام الصعبة واملستحيلة وزيرا أوال للمرة الخامسة  |

على اإلقناع والتأثير" و"السياس ي املتقلب في مراكز املسؤولية".. هكذا يمكن "رجل املهام الصعبة واملستحيلة والقادر  

وصف واحد ممن نالوا ثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه رئاسة البالد وثقة مسؤولي املؤسسة العسكرية بكل 

 فروعها، هو أحمد أويحيى، وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

 79ويحيى أصدر عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، قرارا رئاسيا أمس، بتعيينه وزيرا أوال بعد في تكليف جديد أل 

 ماي املاض ي. 25يوما فحسب على تعيين الحكومة األخيرة في 

للدستور"، أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،  5الفقرة  91وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه "طبقا للمادة 

ام الوزير األول عبد املجيد تبون، وأضاف املصدر ذاته، أنه طبقا لنفس األحكام الدستورية، وبعد استشارة األغلبية مه

البرملانية، عين رئيس الجمهورية أحمد أويحيى وزيرا أوال، وجاء تعيين هذا األخير، ساعات قليلة بعد عودة، عبد املجيد 

 تبون، من عطلة أخذها في ظروف استثنائية.

هذا وتعد حكومة، تبون، أقصر حكومة في تاريخ الجزائر، حيث من املنتظر أن يتم إخراج حكومة جديدة في الساعات 

 املقبلة.

http://essalamonline.com/ara/permalink/64696.html
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لإلشارة، فإن أحمد أويحيى معروف باتجاهاته الليبرالية ويصفه الساسة الجزائريون بأنه رجل دولة له قدرة على إدارة 

 .امللفات، وخبرة واسعة في إدارة الدولة

اشتغل لفترة قصيرة في مؤسسة الرئاسة، ثم تم توجيهه نحو السلك الدبلوماس ي حيث برزت موهبته اإلدارية 

منصب سكرتير بوزارة الشؤون الخارجية، ثم مستشارا بسفارة الجزائر  1981إلى  1975الدبلوماسية، فقد شغل من 

إلى  1984ة للجزائر لدى منظمة األمم املتحدة من ، ثم في البعثة الدائم1984إلى  1981بأبيدجان في مرحلة ما بين 

 نائبا ممثال لدى مجلس األمن. 1989

وشغل منصب سفير الجزائر في النيجر ثم سرعان ما تم تعيينه وزيرا مكلفا بالتعاون بين الدول املغاربية، وذلك ألول 

حركة الطوارق املسلحة والسلطات مرة في حكومة سيد أحمد غزالي، وساهم بشكل فعال في توقيع اتفاق سياس ي بين 

 النيجيرية. 

ثم أصبح مدير ديوان الرئيس السابق اليمين زروال الذي سرعان ما عينه رئيسا لحكومته، لكن سرعان ما ترك موقعه 

 إلى خلفه إسماعيل حمداني.

 مهام دبلوماسية..سياسية وحزبية تقلدها الوافد الجديد القديم على رأس الحكومة

بصفته رئيسا للوفد باسم الجزائر، البلد الوسيط، في إمضاء عقد السالم بين سلطات مالي والحركات ساهم أويحيى 

، وسيطا باسم منظمة الوحدة األفريقية لحل النزاع الذي كان قائما 1992والجبهات املتحدة لألزواد ملالي في باماكو في 

 .2000-1999بين إثيوبيا وإريتيريا 

 )االتحاد األفريقي( بموريتانيا. 2013نوفمبر  23ة األفريقية لإلشراف على االنتخابات التشريعية لـعين أويحيى لقيادة البعث

ثاني أكبر حزب في   RND –تقلد أحمد أويحيى منصب األمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي  1999في جانفي 

 الجزائر بعد حزب جبهة التحرير الوطني.

ماي  10في  RNDبات التشريعية واملحلية وملجلس األمة لحساب التجمع الوطني الديمقراطي قاد أحمد أويحيى االنتخا

 .2012نوفمبر وديسمبر  29و

، ولكن سرعان ما RNDاستقال أحمد أويحيى من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي  2013وفي جانفي 

 26ادي الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي في املنعقد في انتخب أحمد أويحيى كعضو للمجلس الوطني خالل املؤتمر الع

أعيد انتخابه كأمين عام للحزب بمناسبة مؤتمر غير عادي تم، باملناسبة،  2016ماي  5. وفي 2013ديسمبر  28و 27و

 . RNDتحويله إلى املؤتمر العادي الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي 

باإلشراف  2014ماي  7ا لديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مكلفا إياه في عين وزير دولة، مدير  2014مارس  13وفي 

 على استشارة القوى السياسية، أهم ممثلي املجتمع املدني وكذا الشخصيات الوطنية حول املراجعة التوافقية للدستور.

(، 2006ماي  – 2003اي (، )م1998ديسمبر  23 – 1995ديسمبر  31وتقلد أويحيى منصب رئيس للحكومة في الفترة )

، ليعود 2012سبتمبر  3إلى  2008نوفمبر  15(، ورئيسا للحكومة مرة أخرى بين 2008نوفمبر  15 -2008جوان  23و)

 .2017أوت  15إليها للمرة الرابعة في 

مهمات ب عرف الوافد الجديد القديم على رأس الحكومة بسياسته االقتصادية برجل املهام الصعبة نظرا لجرأته وقبوله 

 .يرفضها اآلخرون، كان أبرز هذه املهمات سياسة الخصخصة

 

 )الرائد(وزراء جدد في حكومة تبون السابقة واإلعلن عن األسماء اليوم  4أويحيى بـ 

ون يؤكد على محبته ومودته للرئيس بوتفليقة•  تب 
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مل تحت إشراف املكلف بإدارة الجهاز يرتقب أن تعلن اليوم رئاسة الجمهورية عن تركيبة الحكومة الجديدة التي ستع 

التنفيذي الجديد أحمد أويحيى، حيث سيحافظ خليفة عبد املجيد تبون في قصر الدكتور سعدان، على غالبية الطاقم 

الحكومي الذي كان مع سابقه، عدا أربعة وزراء ستتم إزاحتهم من الحكومة الحالية وتعويضهم بوزراء جدد من خارج 

حالي، وربطت أطراف عديدة هذه األشخاص برجال ثقة الرئاسة وأحمد أويحيى بدرجة أقل، حيث الطاقم الحكومي ال

يرتقب أن يكون من ضمن األسماء األربعة الجديدة بعض املحسوبين على التجمع الوطني الديمقراطي، وتوقعت مصادر 

يحيى لم يقم بأي نوع من مطلعة أن تكون هناك أسماء محسوبة على تشكيالت سياسية أخرى، بالرغم من أن أو 

املشاورات املعلنة حول هذه التركيبة الجديدة، ما يطرح فرضية أنها شخصيات معروفة لدى دوائر الحكم ومحيط 

 .الرئاسة

ه أحمد أويحيى، أمس، بالشكر لرئيس الجمهورية على ثقته التي وضعها فيه. وأعرب الوزير األول، بالجزائر  وتوج 

يكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي عينه في منصب الوزير العاصمة، عن أمله في أن 

األول خلفا لعبد املجيد تبون، وفي مواصلة تنفيذ برنامجه. وعلى هامش مراسم استالم مهامه الجديدة من الوزير األول 

ها في العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعالسابق عبد املجيد تبون قال: "أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية عبد 

 ."2014شخص ي، وأؤكد والئي له وحرص ي على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 

ر أويحيى عن أمله في أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه املهمة الثقيلة" وأن يكون "في مستوى ثقة رئيس  وعب 

 ."الشكر إلى تبون على "ما بذله في إطار مهمته، متوجها ب"الجمهورية وفي خدمة الشعب الجزائري 

ه الوزير األول السابق، عبد املجيد تبون، بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في أحمد أويحيى لتولي منصب  بدوره نو 

ه تبو   ن الوزير األول، حيث اعتبرها "ثقة في محلها ملا ألويحيى من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف"، ووج 

د "والءه التام" للرئيس  نته من "الوصول إلى قصر الحكومة"، حيث جد 
 
شكره إلى رئيس الجمهورية على الثقة التي مك

 ."بوتفليقة، مؤكدا أنه يكن له "كل املحبة واملودة

 عودة أويحيى تعيد األمل لبعض األحزاب

 هل ستكون حكومة أويحيى سياسية ؟

ور سعدان تتزايد معها األقاويل حول تركيبة حكومته الجديدة التي قد تشهد مع عودة أحمد أويحيى إلى قصر الدكت 

تعديال كليا مقارنة بحكومة تبون وقد يكون التعديل فيها جزئيا يقتصر على بعض الوزارات الهامة، وهو ما يطرح تساؤال 

صفت باإلدارية، خاصة مقارنة بحكومة تبون التي و   كبيرا هل ستكون حكومة الس ي أحمد الجديدة حكومة سياسية

وأن عودة رجل املهمات الصعبة إلى تولي سدة الحكومة قد أعادت األمل إلى بعض األحزاب التي فشلت في دخولها مع 

مجيء تبون ويتعلق األمر بعمارة بن يونس هذا األخير التي كانت قضية وزيره املقال مسعود بن عقون بمثابة القشة التي 

الجزائرية وقضت على آخر أمل له في دخول الجهاز التنفيذي. حيث شكلت إقالة بن قسمت ظهر الحركة الشعبية 

 .عقون بعد يومين فقط من تعيينه سابقة في تاريخ الحكومات في الجزائر وجعلت أسهم بن يونس تنخفض كثيرا

ه الجمهورية وخبرت هذا األخير الذي وفور تعيين أحمد أويحيى أصدر بيانا ذكر فيه خصال الرجل والتزاماته الوطنية

الكافية لرفع التحديات التي تنتظر البلد خصوصا في ظل الوضع الراهن، وهو ما يؤكد أن األمبيا ينتظر دعوة من أحمد 

 .للجهاز التنفيذي ورد االعتبار للحزب بعد حادثة الوزير املقال  أويحيى ألجل االنضمام

ي الحزب إن هذا التغيير الحاصل على رأس الوزارة األولى لن يعيق وفي ذات السياق قال الشيخ بربارة املكلف باإلعالم ف

الحملة على الفساد الذي بدأها عبد املجيد تبون باعتبار أن الوزير األول الجديد أحمد أويحيى سيطبق سياسة رئيس 

ترجح أن تكون الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة انطالقا من كل هذا وإضافة إلى العديد من املؤشرات األخرى التي 

حكومة أويحيى الجديدة حكومة سياسية يستحوذ عليها حزبا األغلبية خاصة وأن العديد من املصادر اإلخبارية قالت 
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إن الرجل األول في األرندي قد باشر مشاوراته من أجل تعيين طاقمه مع األمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس، 

 .ؤساء أحزاب أخرى هذه املشاورات التي ستكون أيضا مع ر 

أما األحزاب اإلسالمية التي يبدو أن تعيين أويحيى سيجعلها تلتزم بنفس موقفها السابق وهو عدم املشاركة في الحكومة 

وخاصة حركة مجتمع السلم بعد الحرب الكالمية التي كانت بين الرئيس السابق للحركة عبد الرزاق مقري وأحمد 

أجل النهضة، العدالة والبناء فإن األزمة الداخلية التي يعيشها تجعله ال يفكر في  أويحيى، أما فيما يخص االتحاد من

 .إال الخروج منها

 

 

 

 )سبقاألزمة االقتصادية واإلجراءات التقشفية.. الوجه اآلخر لعودة أويحي لقصر الدكتور سعدان

 برس( 

في السلطة كراما على التوجهات االقتصادية النظام أحمد أويحي إلى دواليب القرار وأعلى هرف ” إبن“لم تمر عودة  

للبالد، على الرغم من املعالم التي اتخذتها التغييرات األخيرة في الحكومة، وتنحية الوزير األول السابق، عبد املجيد 

إثر صراع مع رجال املال ممثلين في زعيم منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد، حملت تارة صفة الخالفات  تبون، 

 .ة وتارة أخرى شكل حرب على الفساد وتغول رجال املالالشخصي

رجوع زعيم األرندي لتسيير قاطرة الحكومة خلفا لتبون في هذه الفترة بالذات، بينما تحكم األزمة املالية واالقتصادية 

في  ا ر قبضتها على الجزائر، تحمل الكثير من الدالالت على الصعيد االقتصادي، في حين تعرف البالد انكماشا خطي

املداخيل الوطنية من الجباية البترولية جراء استقرار أسعار الذهب األسود في السوق الدولية عند مستويات متدنية 

دوالر، ونزيف حاد الحتياطات  50ال تكاد تتعدى عتبة السعر املرجعي املقرر في قانون املالية حساب امليزانية املقدر بـ 

 .مليار دوالر ونفاد تام ملدخرات في صندوق ضبط اإليرادات 105م الرسمية الصرف الذي ال يتجاوز حسب األرقا

ى عل  كل هذه املعطيات تجعل الحكومة تتجه عبر رُجلها )أحمد أويحيى ( نحو فرض املزيد من اإلجراءات التقشفية

د قانون املالية املواطنين، في محاولة للتخفيف من عجز امليزان التجاري، حيث تؤكد مصادر مطلعة على ملف اعدا

للسنة املقبلة تحدثت إليها سبق برس على أن  هذا االخير سيتضمن العديد من التدابير الجديد، تحاول من خاللها 

بداية  2014السلطات العمومية تقليص عجز امليزانية العامة التي تتواصل خالل السنوات القليلة املاضية )منذ سنة 

 .ة متسارعةأزمة انهيار أسعار البترول( بوتير 

وعلى هذا االساس، فإن  عودة أويحي إلى مكتبه بقصر الدكتور سعدان ستجلب معها زيادات في أسعار املنتجات التي 

تلوح الحكومة في العديد من املناسبات أنها غير حقيقية أو غير واقعية كما هو الشأن بالنسبة ألسعار الكهرباء واملواد 

س مؤسسة سونالغاز والتي دفعتها للتفكير في االستدانة الخارجية لتجاوز العجز، الطاقوية، في ظل الخسائر التي تم

موازاة مع العمل على مراجعة سياسة التحويالت االجتماعية )دعم األسعار األساسية( على اعتبار أنها تكلف الخزينة 

ديدة ستثقل كاهل املواطن العمومية ثلث امليزانية السنوية، كما سترافق أيضا مخطط عمل حكومة أويحي ضرائب ج

 .وتضعف قدرته الشرائية املنهكة أصال بفعل ارتفاع األسعار وتراجع رهيب لقيمة العملة الوطنية

وباملقابل من ذلك، فإن  املؤشرات اإلقتصادية والسياسية والقرارات األخيرة التي جاءت بتوصية من رئاسة الجمهورية 

وزير األول السابق عبد املجيد تبون لعطلته السنوية، حين أمر الرئيس في التعليمة الشهيرة خالل فترة قضاء ال

الحكومةبالتراجع عن اإلجراءات املتخذة في مجال االستيراد، تكشف بأن  أحمد أويحي سيعمل على إعادة  بوتفليقة 
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دول  د الوطن إلىعلى مصالح كبيرة تتعدى حدو   تحرير التجارة الخارجية، ولو جزئيا، من منطلقات تتعلق باملحافظة

 .أخرى وشركات عاملية

ومن املقرر أن يعمل أويحي أيضا على التحضير للقاء الثالثية املقبل املقرر شهر سبتمبر املقبل، وإعادة بعث التواصل 

منتدى رؤساء املؤسسات وزعيمه علي حداد على وجه الخصوص(، بعد أن أقر الوزير )بين السلطة ورجال األعمال 

خالل خطابة باملجلس الشعبي الوطني ” سباحة كل واحد في فلكه“فصل املال عن السلطة مؤكدا على األول السابق 

قبل شهرين، وينتظر املتتبعون للشأن االقتصادي كذلك اجراءات جديدة في مجال تنظيم قطاعات معينة على غرار 

نظر في دفتر شروط النشاط، السيما وأن تركيب السيارات بعد توجهات الحكومة عبر وزارة الصناعة واملناجم العادة ال

الوزير السابق للقطاع عبد السالم بوشوارب ينتمي إلى نفس الحزب )التجمع الوطني الديموقراطي( فضال عن كونه أحد 

 .املقربين من الوزير األول املعين

 )واج(نسيب يترأس اجتماعا تقييما لوضعية املوارد املائية بالجزائر 

املائية السيد حسين نسيب يوم االربعاء اجتماعا تقييميا مع مسؤولي و خبراء الوكالة الوطنية ترأس وزير املوارد 

 للوزارة. املائية بهدف تقييم وضعية املوارد املائية بالجزائري حسبما أفاد به بيان  للموارد

محسوس في معدل ميزها نقص   و كشفت التقارير املعروضة خالل االجتماع عن حصيلة "مرضية" بالرغم من سنة

 الجوفيةي حسب الوزارة.  التساقط. و مس التقييم املوارد املائية السطحية و

التأثر بالتغيرات املناخية كما أعطى   تعد شديدة -باعتبارها بلدا جافا و شبه جاف-و ذكر السيد نسيب أن الجزائر 

 رد املائية و ضمان تسييرها الرشيد.العمل على الحفاظ على املوا  "تعليمات صارمة" ملختلف املسؤولين بغية

كأولوية في برنامج عمل الوكالة قصد   و دعا اطارات الوكالة الدراج اعادة التعبئة االصطناعية للمسطحات املائية

 بفعل التبخر. و أوص ى الوزير بان يخصص لهذه العملية برنامج عمل مفصل.  استرجاع كميات املياه املفقودة في البحر و

وزارة الفالحة و مرافقتها في تطوير   هذا حث السيد نسيب مسؤولي الوكالة على التعاون املكثف مع مصالحالى جانب 

للمواقع املائية املحتملة و هو ما يمكن اصحاب القرار من توجيه   مناطق مسقية جديدة من خالل تزويدها بخارطة

 للمساحات الفالحية. أجل تثمين االراض ي او القيام بتوسيعات محتملة  املستثمرين من

تتوفر  التصريحات على املواقع التي  و بخصوص التصريحات املتعلقة بحفر االباري أمر الوزير مسؤولي الوكالة باقتصار

 على املياه.

 االبار انطالقا من بداية االشغال الى نهايتها.  و من اجل نجاعة اكبر دعا املصالح التقنية لهذه الوكالة الى متابعة انجاز 

 

 

أغسطس  15حتى  2017-2016مليون قنطار ملوسم  35شعبة الحبوب : تسجيل انتاج يفوق 

 )واج(  الجاري 

 35, حتى منتصف شهر أغسطس الجاري أزيد من 2017-2016  بلغت الحصيلة األولية إلنتاج الحبوب خالل موسم 

مسؤول بوزارة   ج لدى, حسبما علمت وأ2016-2015قنطار برسم حملة   مليون  34مليون قنطار مقابل 

 والتنمية الريفية والصيد البحري.  الفالحة

لحبوب في انتاج ا  تحسن ملحوظ  وكشف مدير الضبط وتطوير املنتجات الفالحية بالوزارة السيد عوماري الشريف, عن

للحبوب, فيما   في املائة من املساحات الفالحية املخصصة 88  بنسبة  الحصاد  خالل املوسم الجاري, بعد اتمام حملة

 املائة من هذه املساحات قيد الحصاد حاليا .  في 12تبقى 
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مليون  3ر5الحبوب, من مجموع   مليون هكتار من املساحات املسقية املوجهة لزراعة 2ر5وتم هذا املوسم حصاد 

 في املائة. 26إلنتاج األعالف, بنسبة بلغت   ألف هكتار 900هكتار, وبذلك تم تحويل أزيد من 

عمليات الحصاد, حيث ينتظر   سب السيد عوماري, ينتظر ارتفاع الحصيلة الحالية إلنتاج الحبوب بعد استكمالوح

 تقديم الحصيلة النهاية من طرف وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري قبل نهاية الشهر الجاري.

مالين قنطار وانتاج البقول  10  شعير الذي بلغوأكد نفس املسؤول أن املوسم الجاري عرف تحسنا مميزا في انتاج ال

 ألف هكتار. 105مساحة بلغت   الجافة )خاصة العدس والحمص( والتي تربعت على

الصعبة التي مرت بها مناطق شرق   وأفاد السيد عوماري أن انتاج املوسم الجاري تحسن بالرغم من الظروف املناخية

 والتي عرفت شحا في تساقط االمطار .  بوعريريج  برجالبالد على غرار قسنطينة وقاملة وميلة و 

واليتي تيارت و سيدي بلعباس ما أدى   وعكس املوسم املاض ي كانت واليات الغرب هي الرائدة في انتاج الحبوب وأهمها

 مناطق شرق البالد.  رغم الخسائر املسجلة في  إلى تحسن االنتاج

التأطير و الحمالت التحسيسية التي   دات املبذولة من طرف الفالحين ووارجع ذات املسؤول تحسن االنتاج الى املجهو 

ب"احترام املسار التقني" و"تكثيف عمليات الري بالتقطير" و"مكافحة   القائمين على القطاع حول ما يعرف  باشرها

 الضارة".  االعشاب

 سمح لنا بتدارك حجم املنتوج".  رب ماتوازن بين منطقتي الشرق والغ  وتابع ذات املسؤول قائال " تمكنا من تسجيل

 السيد عبد القادر بوعزغي إلى التأكيد  و حسب السيد عوماري فأن هذه الظروف دفعت بوزير الفالحة والتنمية الريفية

ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة إلعادة النظر في ظروف انتاج الحبوب في   أمس على  خالل االجتماع التقييمي للشعبة

 ر.الجزائ

ننة مع املناخ وتوسيع استعمال املك  ومن بين هذه االجراءات توسيع املساحات املسقية وتحسين ساللة البذور لتتأقلم

 تكوين الفالحين.  في اطار تطوير انظمة االنتاج, اضافة الى

ساحات ليص املالهكتار الواحد مع تق  وستسمح هذه االجراءات بتكثيف انتاج الحبوب والرفع من نسبة املردودية في

 الحبوب الجافة.   البور وتوسيع املساحات املخصصة لزراعة

تحقيق اهداف   قدما نحو  على تحسين انتاج القمح الصلب للمض ي  -حسب املتحدث -كما تعمل الوزارة الوصية 

 االمن الغذائي.

الكبرى  ملعهد التقني للمحاصيلوا  وسيتم خالل االسبوع املقبل تنظيم لقاء خاص بين الديوان الوطني املنهي للحبوب

 اتخاذ االجراءات الالزمة لتوسيع مساحات زراعة البقوليات.  واملؤسسات الخاصة املختصة في البذور من اجل

-البرد, والتي ماتزال قيد االحصاء   كما تعرضت بعض املساحات املوجهة لزراعة الحبوب الى الحرائق وتساقط حبات

تعليماتها الى الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي من أجل تعويض الفالحين   وزارة وجهتالذي أكد أن ال -حسب عوماري 

 خاصة في واليتي ميلة وقسنطينة.  األضرار التي تكبدوها  عن

 االعتبار حاليا لتمكين الفالحين  كما تم توجيه تعليمات لذات الصندوق من أجل ادراج بعض املخاطر غير املأخوذة في

 توعية واسعة لتعميم ثقافة التأمين لدى الفالحين .  ئر الى جانب القيام بحمالتمن تعويض الخسا

  

مليون هكتار من  3ر5حوالي   2018- 2017وحسب مدير الضبط تستهدف الوزارة خالل حملة الحرث والبذر ملوسم 

 البذور.  مليون قنطار من 3األراض ي لزراعة الحبوب , وفرت لها 
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 اخبار اليوم() جاعةبمالجزائر ليست مهددة 

 بعد الخضر.. تحسن ملحوظ في إنتاج الحبوب

  أوت 15مليون قنطار حتى  35* إنتاج الحبوب فاق 

حذرت بعض التقارير الوطنية والدولية في وقت سابق من احتمال تعرض الجزائر ملجاعة في السنوات القليلة القادمة 

اج الفالحي أصبح يبعث على كثير من االطمئنان وهو يبشر بمزيد نتيجة شح املوارد وتراجع أسعار النفط غير أن اإلنت

من الخير ولم يتم استغالل كل املؤهالت املتاحة وبعد أن شهد إنتاج الخضر تحطيم أرقام قياسية هذه السنة جاء 

لى إ الدور على الحبوب فرغم نقص التساقطات املطرية في العديد من الواليات عرف اإلنتاج تحسنا محسوسا قياسا

 ما كان عليه الحال العام املاض ي.

مليون  35حتى منتصف شهر أوت الجاري أزيد من  2017-2016وبلغت الحصيلة األولية إلنتاج الحبوب خالل موسم 

حسب ما أوردته وكالة األنباء الجزائرية نقال عن مسؤول بوزارة  2016-2015مليون قنطار برسم حملة  34قنطار مقابل 

  ة الريفية والصيد البحري.الفالحة والتنمي

وكشف مدير الضبط وتطوير املنتجات الفالحية بالوزارة السيد عوماري الشريف عن تحسن ملحوظ في إنتاج الحبوب 

في املائة من املساحات الفالحية املخصصة للحبوب فيما  88خالل املوسم الجاري بعد إتمام حملة الحصاد بنسبة 

  احات قيد الحصاد حاليا.في املائة من هذه املس 12تبقى 

مليون هكتار  3ر5مليون هكتار من املساحات املسقية املوجهة لزراعة الحبوب من مجموع  2ر5وتم هذا املوسم حصاد 

  في املائة. 26ألف هكتار إلنتاج األعالف بنسبة بلغت  900وبذلك تم تحويل أزيد من 

اج الحبوب بعد استكمال عمليات الحصاد حيث ينتظر وحسب السيد عوماري ينتظر ارتفاع الحصيلة الحالية إلنت

  تقديم الحصيلة النهاية من طرف وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري قبل نهاية الشهر الجاري.

مالين قنطار وإنتاج البقول  10وأكد نفس املسؤول أن املوسم الجاري عرف تحسنا مميزا في إنتاج الشعير الذي بلغ 

  ألف هكتار. 105خاصة العدس والحمص( والتي تربعت على مساحة بلغت الجافة )

وأفاد السيد عوماري أن إنتاج املوسم الجاري تحسن بالرغم من الظروف املناخية الصعبة التي مرت بها مناطق شرق 

  البالد على غرار قسنطينة وقاملة وميلة وبرج بوعريريج والتي عرفت شحا في تساقط األمطار.

ملوسم املاض ي كانت واليات الغرب هي الرائدة في انتاج الحبوب وأهمها واليتي تيارت وسيدي بلعباس ما أدى إلى وعكس ا

  تحسن اإلنتاج رغم الخسائر املسجلة في مناطق شرق البالد.

تي لوأرجع ذات املسؤول تحسن اإلنتاج الى املجهودات املبذولة من طرف الفالحين والتأطير والحمالت التحسيسية ا

باشرها القائمون على القطاع حول ما يعرف بـ احترام املسار التقني و تكثيف عمليات الري بالتقطير و مكافحة األعشاب 

  الضارة .

  وتابع ذات املسؤول قائال تمكنا من تسجيل توازن بين منطقتي الشرق والغرب ما سمح لنا بتدارك حجم املنتوج .

ف دفعت بوزير الفالحة والتنمية الريفية السيد عبد القادر بوعزغي إلى التأكيد وحسب السيد عوماري فإن هذه الظرو 

خالل االجتماع التقييمي للشعبة أمس على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة النظر في ظروف انتاج الحبوب في 

  الجزائر.

ة تأقلم مع املناخ وتوسيع استعمال املكننومن بين هذه اإلجراءات توسيع املساحات املسقية وتحسين ساللة البذور لت

  في إطار تطوير أنظمة اإلنتاج إضافة الى تكوين الفالحين.

وستسمح هذه اإلجراءات بتكثيف إنتاج الحبوب والرفع من نسبة املردودية في الهكتار الواحد مع تقليص املساحات 

  البور وتوسيع املساحات املخصصة لزراعة الحبوب الجافة.
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على تحسين انتاج القمح الصلب للمض ي قدما نحو تحقيق اهداف االمن  -حسب املتحدث -مل الوزارة الوصية كما تع

  الغذائي.

وسيتم خالل األسبوع املقبل تنظيم لقاء خاص بين الديوان الوطني املنهي للحبوب واملعهد التقني للمحاصيل الكبرى 

  اإلجراءات الالزمة لتوسيع مساحات زراعة البقوليات. واملؤسسات الخاصة املختصة في البذور من اجل اتخاذ

-كما تعرضت بعض املساحات املوجهة لزراعة الحبوب الى الحرائق وتساقط حبات البرد والتي ماتزال قيد اإلحصاء 

الذي أكد أن الوزارة وجهت تعليماتها الى الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي من أجل تعويض الفالحين  -حسب عوماري 

  عن األضرار التي تكبدوها خاصة في واليتي ميلة وقسنطينة.

كما تم توجيه تعليمات لذات الصندوق من أجل إدراج بعض املخاطر غير املأخوذة في االعتبار حاليا لتمكين الفالحين 

  من تعويض الخسائر الى جانب القيام بحمالت توعية واسعة لتعميم ثقافة التأمين لدى الفالحين.

مليون هكتار من  3ر5حوالي  2018- 2017ير الضبط تستهدف الوزارة خالل حملة الحرث والبذر ملوسم وحسب مد

 مليون قنطار من البذور. 3األراض ي لزراعة الحبوب وفرت لها 

 

)اخبار اليوم(استنفار بوزارة الفلحة ملواجهة أزمة الحليب  

 
 

 بوعزقي يترأس اجتماعا حضره ممثلون عن عدة قطاعات

 

ل السلطات العليا استنفارها لحل أزمة حليب الشكارة التي مازالت تشهدها العديد من مناطق القطر الوطني تواص

وبهذا الصدد تم أمس االثنين بمقر وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري عقد اجتماع ترأسه وزير القطاع 

دف دراسة سبل تشجيع اإلنتاج املحلي للحليب وتحديد السيد عبد القادر بوعزقي وحضره ممثلون عن عدة قطاعات به

  .التدابير الضرورية لضمان التوزيع املنتظم لهذه املادة حسب ما أفاد به بيان للوزارة

وحضر االجتماع مهنيو شعبة الحليب وممثلون عن وزارات التجارة واملالية والصناعة واملناجم وكذا إطارات من وزارة 

  .يفية والصيد البحري الفالحة والتنمية الر 

وتم االتفاق على تعيين فريق من الخبراء مهمته إعداد تقرير يضم جميع الحلول واإلجابات لتوفير كل الظروف املواتية 

بغرض تشجيع اإلنتاج املحلي ملادة الحليب واتخاذ جميع التدابير لضمان التوزيع املنتظم لهذه املادة وواستقرارها حسب 

  .البيان

جتماع أبدى السيد بوعزغي استعداد وزارته لـ إتاحة جميع اإلمكانات الالزمة ملهنيي شعبة الحليب بغرض وخالل اال 

  . تعزيز اإلنتاج الوطني وتقليص فاتورة االستيراد وبالتالي التصدي لتقلبات أسعار بودرة الحليب في السوق الدولية

ير هذه الشعبة االستراتيجية بغرض توجيهها نحو املهنية لتكون ودعا الوزير املهنيين إلى بذل كل مجهوداتهم من أجل تطو 

  .مثاال يقتدى به بالنسبة لباقي الشعب يضيف نفس املصدر

ويأتي هذا االجتماع تنفيذا لإلجراءات املتفق عليها خالل اجتماع وزاري مشترك حول شعبة الحليب ترأسه الوزير األول 

 عبد املجيد تبون في جويلية املاض ي.
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 وك مالية وتأمينات بن
 

 

 تجارة  
 

 في انتظار قانون ينظمها ويخضعها للضريبة

 )املساء(التجارة اإللكترونية تعزز السوق املوازية 

تحضر وزارة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة لرفع مسودة مشروع قانون التصديق 

نهاية السنة، وذلك الستدراك التأخر الحاصل بسوق التجارة اإللكترونية منذ  اإللكتروني للحكومة للمصادقة عليه قبل

متعامال اقتصاديا دخل مجال التجارة اإللكترونية قبل صدور القانون،  30سنة، مع العلم أن أكثر من  17أكثر من 

م حاليا سنوات، وتقو  وهناك حتى مؤسسات أجنبية متخصصة في البيع عبر األنترنت ولجت السوق الجزائرية منذ ثالث

 باملائة. 11بجني أرباح طائلة بعد ارتفاع حجم مبيعاتها بنسبة

تعرف شبكة التواصل االجتماعي تفاعال من املواطنين مع عدة صفحات خاصة بعملية البيع والشراء عبر األنترنت، فكل 

رض مجموعة من الصور وشرح ما هو مسوق عبر املحالت يجده متصفح الشبكة العنكبوتية أمامه، وذلك من خالل ع

كل مواصفات املنتوج في فقرة أو فقرتين، وفي حالة ما أبدى زائر هذه الصفحات اهتمامه بالعرض، يطلب منه الدخول 

في دردشة مع البائع ألخذ تفاصيل أكثر عن البضاعة، وتحديد طريقة إيصالها على أن يكون الدفع فور تسلم املنتوج، 

لشاري، يطلب منه دفع قيمة املنتوج عبر رصيد خاص عبر حساب بريدي ليتحصل على وفي حالة ُبعد مقر سكن ا

 بضاعته بعد فترة عبر الطرود البريدية.

ري ال ، فإن املواطن الجزائ«املساء»وحسب تصريح خبير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال السيد قرار يونس في اتصال مع 

ل البيع والشراء عبر الشبكة االفتراضية، وهو ما دفع بعدد من الشباب يريد البقاء بعيدا عن التطور الحاصل في مجا

إلى اقتراح أرضيات معلوماتية على تجار رسميين للترويج لبضاعتهم عبر االنترنت، في حين هناك من بادر إلى إنشاء محالت 

فترة تعرف رواجا كبيرا في الافتراضية تروج ملجموعة من املنتجات عبر شبكات التواصل االجتماعي، وهي التجارة التي 

 القانون في هذه الحالة ال يمكنه ضمان حق الشاري وال البائع.  األخيرة رغم أن

وعن عدد هؤالء الشباب الناشطين في مجال التجارة اإللكرتونية، أكد قرار أنه ال يمكن في الوقت الراهن تحديد عددهم 

، من منطلق أن نشاطهم غير مراقب وال يدفعون ضرائب كباقي «ةالتجارة املوازي»من منطلق أن عملهم يصنف في خانة 

التجار، لكن هذا ال يعني أن العمل الذي يقومون به ال يخدم االقتصاد الوطني، من منطلق أنهم سهلوا قنوات االتصال 

 ما بين املصنعين واملستهلك.

املواطنين الذين وجدوا فيها وسيلة سهلة  كما ال يجب أن ننكر أن نشاط التجارة اإللكترونية عرف رواجا كبيرا وسط

القتناء مستلزماتهم عن ُبعد من دون عناء التنقل إلى األسواق. من جهتهم أوجد تجار املحالت االفتراضية عدة حلول 

راح عند تسلم املنتوج، مع اقت« كاش»إلنعاش نشاطهم قبل صدور قانون التصديق اإللكتروني، على غرار اقتراح الدفع 

شهرا، وهي الضمانات التي تركت املستهلك يطمئن ملثل  12مان لكل نوع من املنتجات تتراوح ما بين ستة أشهر وفترة ض

 هذه املعامالت.

 شركات أجنبية رائدة تستثمر بالجزائر
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تصفحنا لعدد من الصفحات الخاصة بعمليات البيع، جعلنا نقف عند االهتمام الذي توليه شركات فرنسية رائدة في 

، لتتطور تدريجيا وتتحول في 2016التي دخلت السوق الوطنية سنة « جوميا»ت البيع عبر االنترنت، على غرار عمليا

وقت قياس ي ألول سوق افتراضية بالجزائر بعد تعاقدها مع عدة تجار ومصنعين، ما سمح لها بفتح نقاط تجميع وبيع 

دولة لبلوغ كل أجهزة الهواتف  40شركة في فرنسا وأكثر من والية، واستغل مسيروها التجربة الرائدة لل 41املنتجات عبر 

النقالة واللوحات الرقمية للجزائريين من كل الفئات، األمر الذي سمح لها السنة الفارطة من تحقيق نسبة نمو قاربت 

 باملائة.  11

دمات مجال خ وحسب بعض املختصين، فإن مثل هذه الشركات مصنفة في خانة السجل التجاري كمؤسسات تنشط في

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وال يتم تطبيق قانون التجارة عليها، وهو ما جعل إرباحها ترتفع من سنة إلى أرقام خيالية 

 بعيدا عن رقابة مصالح الضرائب.

 غياب ثقافة الدفع اإللكتروني يعيق تطور التجارة اإللكترونية

كثر تقدير، على توزيع بطاقات السحب والدفع اإللكتروني على سارعت مختلف املؤسسات املالية منذ سنتين على أ

زبائنهم لتعميم ثقافة الدفع عن ُبعد، غير أن العملية لم تعرف إقبال كبيرا من طرف املواطنين الذين مازالوا يتخوفون 

طيسية البطاقة املغنامن النظام املعلوماتي، زيادة إلى كون غالبية املوزعات اآللية متوقفة، في حين تأخذ عملية دفع ب

أكثر من نصف ساعة في املساحات التجارية املزودة بالقارئات، وذلك بسبب ضعف التغطية بشبكة األنترنت، وهو ما 

جعل املواطنين يفضلون التعامل بالسيولة في اقتناء كل مشترياتهم، وهي النقطة التي ركز عليها تجار الشبكة العنكبوتية 

 ئري.الستدراج املستهلك الجزا

 التجارة اإللكترونية ترفع رقم أعمال شركات بريطانية وفرنسية

تشير آخر األرقام الصادرة عن منظمات مصرفية عاملية إلى ارتفاع قيمة املعامالت املالية لشركات تنشط في مجال 

م ة الثانية بعد تحقيق رقمليار دوالر السنة الفارطة، في حين احتلت فرنسا املرتب 157التجارة اإللكترونية ببريطانيا إلى 

مليار دوالر، وهو ما أعطى دفعا جديدا للنشاط الصناعي والتجاري الذي يتماش ى وتطور الحلول  64,9أعمال بلغ 

 التكنولوجية املقترحة عبر االنترنت.

لنشاط اوأرجع مختصون في املجال املصرفي سبب انتعاش التجارة اإللكترونية إلى مرافقة الحكومات األوروبية لهذا 

للخروج من األزمة املالية، علما أن النظام الضريبي املعتمد على التجار وأصحاب األرضيات املعلوماتية املقترحة لخدمة 

البيع عبر األنترنت مرتفع عن الضريبة املقترحة على التجار عبر املساحات التجارية، لكن سهولة الوصول إلى املستهلك 

 طوال ساعات اليوم وأيام األسبوع، ساهم في رفع قيمة املعامالت التجارية عبر األنترنت.وترويج املنتجات بطريقة سهلة و 

 

 

 وزارة الفلحة تحذر مـن الغشـاشين

 )املشوار السياس ي(ممنوع بيع األضاحي دون ترخيص

 

ة عيد بمناسبحذرت وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري املواطنين من اقتناء املواش ي املعروضة للبيع 

األضحى املبارك من نقاط البيع املوازية واألسواق الفوضوية . وأكد خالد بارة، مفتش بيطري رئيس ي مكلف بالرقابة 

الصحية البيطرية بمديرية املصالح البيطرية بالوزارة أن املصالح املختصة حريصة على توفير الرعاية الصحية للمواش ي 

طرف الوزارة . وأوضح املسؤول ذاته أن الوزارة سخرت فرقا طبية بيطرية مكلفة  عبر نقاط البيع املحددة رسميا من

بالتنقل عبر مواقع  بيع املواش ي ،حرصا على توفير املراقبة و املتابعة الصحية لألضاحي إال أنه وخالل األسبوع الذي 
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ة من الشروط الصارمة املفروض يسبق العيد تبرز نقاط بيع موازية جديدة. وبخصوص انزعاج بعض املوالين واملربين

للحصول  على التراخيص من اجل مزاولة نشاط البيع , قال السيد بارة أن كل مربي وموال يكون لديه رأس مال يمكنه 

استئجار نقطة بيع منتظمة تتوفر على  كل الضروريات ملمارسة النشاط  سيتم منحه الترخيص، أما الباعة الفوضويين 

حياء فال يمنح لهم الترخيص للبيع . ويؤكد املتحدث ذاته أن هذا النوع من الباعة هو الفئة التي عبر الطرقات وداخل اال 

تبحث عن الربح السريع و تقدم على تسمين املاشية دون مراعاة الشروط الصحية، ولهذا ال يمنح لهم الترخيص . وتابع 

ة رسميا فهي مواقع موازية ي مضيفا قوله  كل نقطة بيع قائال : نقاط البيع االخرى اذا لم تدمج  في نقاط البيع املحدد

نقطة لبيع  األضاحيي تم تزويدها  23محددة رسميا من طرف الوزارة تم تغطيتها قانونيا و صحيا . يذكر أنه تم تحديد 

ذه ه بفرق بيطرية دائمة حسب وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وبخصوص االمكانيات املسخرة خالل

بيطري  3000الفترة، يتجاوز عدد االطباء البياطرة  املوظفين املجندون لتقديم خدماتهم خالل ايام عيد االضحى املبارك 

ويتواجدون باملفتشيات البيطرية الوالئية  ومديريات املصالح  الفالحية للواليات والهيئات العمومية   -حسب بارة-،

زارية األخرى. وفي مجال النظافة وحماية البيئةاتفقت الوزارة  الوصية مع املؤسسات التابعة لقطاع الفالحة والدوائر الو 

املختصة في نشاطات جمع الجلود الخام والدباغة من أجل التكفل بجمع ما يعرف ب الهيدورة )جلود وصوف االغنام( 

عة وم ومصالح التطهير التابالتي ترمى في بعض املناطق عقب العيد.  كما تم منح تعليمات ملؤسسة النظافة نات ك

للبلديات ومصالح الطرق الوالئية من أجل جمع النفايات عقب عمليات الذبح وتنظيف املساحات  املستغلة تفاديا 

 النتشار الروائح الكريهة.   
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