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   الفتتاحيةا
 )واج(  مع دمج قانون مطابقة البنايات كقاعدة ثابتة 2018مراجعة قانون التعمير خالل 

اليوم الثالثاء بالجزائر أن مراجعة قانون التعمير ستكون في طمار،   وزير السكن والعمران واملدينة، عبد الوحيد أعلن

 انجازها فيه كقاعدة ثابتة   الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام 15/08القانون   مع دمج  الجاري   غضون العام

وامليزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية  واكد الوزير خالل اجتماعه بلجنة املالية

لتحسين  15/08, ان مراجعة قانون التعمير ستسمح بالتخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 2015امليزانية لسنة 

 البالد.  النمط العمراني في

 ر. في مراجعة قانون التعمي  وسيجتمع الوزير غدا )األربعاء( مع خبراء في القطاع للعمل على وضع أهم األطر التي ستدرج

وسيتم خالل هذه املراجعة مراعاة الجانب االيكولوجي لكل منطقة إلى جانب تحديد اإلجراءات التي سيعمل بها والتي 

  وتسوية جزئية وغرامات حسب نوع التسوية.  وثائق وغرامات ستتنوع بين غرامات وتسوية

قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها   يحدد 2008يوليو  20املؤرخ في  15/08أن قانون تسوية مطابقة البنايات 

ثابتة ضمن   الستكمالها، قبل صدور القرار بإدراج القانون كقاعدة أجل  آخر 2018وتعد سنة   عرف التمديد مرتين

  قانون التعمير.

 

 )واج( الجالية الجزائرية بالخارج: تحديد كيفيات اقتناء السكن بالجزائر   

اقتناء السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة افراد الجالية   قامت وزارة السكن والعمران واملدينة بتحديد كيفيات

 بوتفليقة. املقيمة بالخارج في اطار االجراءات التي اتخاذها رئيس الجمهورية عبد العزيز  الجزائرية

تلك السكنات موجهة  نسخة منها ان  و اوضحت الوزارة في مذكرة مصلحية موجهة للجالية الجزائرية و التي تلقت واج

يحصلوا بصفة مالك ال هم و ال ازواجهم بالتراب الوطني  يملكون او لم  للمواطنين غير املقيمين )في الجزائر( الذين ال

 لم يستفيدوا من  لالستعمال السكني باستثناء مسكن من نوع غرفة واحدة او قطعة ارض للبناء و الذين  على عقار

 .مساعدة مالية من الدولة القتناء او بناء مسكن

عمومي الى املؤسسة الوطنية   على سكن ترقوي  في هذا الصدد يجب على املعنيين باألمر تقديم ملف طلب الحصول 

 للترقية العقارية.

ج الوطنية و شهادة اقامة بالخار   كما ينبغي عليهم تكوين ملف يتضمن طلب اقتناء سكن و نسخة من بطاقة التعريف

ال زوجه  و مستوى قنصلية بلد االقامة يثبت انه لم يستفد ال هو   و تصريح شرفي موقع من الطالب و مصدق عليه على

 للسكن.  قطعة ارض او مساعدة مالية من الدولة القتناء مسكن او في اطار البناء الذاتي  من سكن عمومي او

يل افراد الجالية الوطنية الى ان التسج  و تشير املذكرة املصلحية التي ستعرف خالل االيام املقبلة تعميما واسعا على

ابعة و اجل متليسلم له بعدها وصل ايداع مع رقم للتسجيل و كلمة مرور من   االولي للطالب يجب ان يتم عبر االنترنت

 طلبه.  استكمال

 100غرف و مساحة  4او  2م  80غرف بمساحة  3كما يمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع مسكنه بين 

 .%5مع هامش تسامح في حدود  2م 120غرف بمساحة  5او  2م

رض قاعة املعيشة و املطبخ و تع  الى ان تموقعها يجب ان يضمن -تمت االشارة-و في مجال التنظيم العملي للسكنات 

  .2م 12لهذه االخيرة تقدر ب  جزء من الغرف ألشعة الشمس و ان املساحة الدنيا

http://ar.aps.dz/economie/51970-2018-01-08-14-33-55
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وزاري يتم طبقا للقرار ال العمومي الترقوي اما فيما يتعلق بأسعار السكنات فقد اوضحت الوزارة ان تحديد سعر السكن 

 23املؤرخة في  62ر التنازل املنشور في الجريدة الرسمية رقم سع حساب كيفياتاملتضمن  2016سبتمبر  11املؤرخ في 

 املحددة للمؤشرات املرجعية لحساب السعر, لكن دون تقديم مبلغ محدد. 2016 اكتوبر

 

وزارته تعمل على تأمين سالمة التعامالت و   أفاد وزير املالية عبد الرحمان راوية اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة أن

 ل تشجيع التجارة االلكترونية بالجزائر.الثقة في وسائل الدفع االلكتروني من اج  تعزيز

في مداخلة خالل اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون االقتصادية والتنمية و الصناعة و التجارة  وأوضح السيد راوية، 

قانون التجارة االلكترونية،ان "وزارة املالية تعمل على تأمين   ملناقشة مشروع  و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني

يانات تبادل الب  و تعزيز الثقة في وسائل الدفع االلكتروني بالتأكد من سرية و سالمة وصحة و أمن  تعامالتسالمة ال

 بواسطة أنظمة تشفير متطورة". 

الغرض, منشأة و مستغلة حصريا   وأضاف الوزير انه تم قانونا حصر الدفع االلكتروني في منصات دفع مخصصة لهذا

  بريد الجزائر.  من طرف البنوك املعتمدة من طرف بنك الجزائر و

لالنطالق في التجارة االلكترونية منها   كما أكد أن الجهود املبذولة من طرف قطاعه ستسمح بتوفير الشروط الالزمة

البنوك و الهيئات املتخصصة في البطاقة املصرفية البينية بهدف توسيع   "اعتماد و تنفيذ خطة شاملة من طرف

 بطاقة الدفع".   الاستعم

 الدفع االلكتروني مع اعتماد التصريح و   الشروع في تعبئة موارد الدولة عن طريق -ذكر الوزير-ومن بين التدابير ايضا 

الخاضعين في مرحلة أولى ملديرية كبريات املؤسسات, مضيفا ان قانون املالية   الدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة و

 التجارية عبر الوطن.   امية توفير جهاز الدفع االلكتروني على مستوى كل املحالتينص على إلز  2018  لسنة

العمومية في املشاريع املتعلقة بنظام   وأشار السيد راوية, في هذا السياق, الى "التقدم" املسجل من طرف البنوك

 كل املعامالت املسجلة و حساباتنوع الصيرفة الشاملة التي ستتيح تسيير   املعلومات الهادفة الى اعتماد حلول من

 الزبائن انيا. 

طاملا اشتكى منه املستهلكون و   و عن مشروع القانون, اكد الوزير ان اعتماده سيمسح دون شك بسد فراغ قانوني

انعدام مثل هذه النص عنصرا كابحا لتطور واسع للمعامالت التجارية   املتعاملون, على حد سواء, و الذين اعتبروا

 رونية. االلكت

ت االلكترونية قبل االنطالق في املعامال   واعتبر انه من الضروري تحديد االطار القانوني الشامل الالزم لتأطير التجارة

مضيفا بأن املبادرة بهذا املشروع تتزامن مع تطلع كبير و طلب ملح   التجارية االلكترونية للسلع و الخدمات,

 التجارية االلكترونية.   املتعاملين و املستهلكين لولوج فضاء جديد و واسع في نفس الوقت للمعامالت  لجمهور 

 ال سيما بخلق فرص جديدة و   بإعطاء دفع للنشاط االقتصادي الكلي -حسب قوله-كما ستمسح التجارة االلكترونية 

هلكين رة التبادالت التجارية تعود بالفائدة على املنتجين و املستوتي  نوع غير معهود من املعامالت في سبيل تسهيل و تسريع

 قنوات جديدة للتوزيع, مكملة للنظام التقليدي املعمول به الى حد اآلن.  و كذا فتح

الالزمة و الظروف املالئمة إلزالة العقبات   وأكد السيد راوية ان وضع اإلجراءات التي يتضمنها املشروع سيوفر الوسائل

االلكترونية في الجزائر خاصة مع توسع التدريجي للربط بشبكة االنترنت على مستوى   تجارةالتي حالت دون تطور ال

 العمومية.   كامل التراب الوطني و تحسين نوعية الخدمة في هذا املجال بفضل االستثمارات

واد ملية تصدير املالتي دارت خاصة حول ع  و في رده عن انشغاالت اعضاء اللجنة, التي يترأسها السيد فؤاد بن مرابط,

الصغار الذين ينشطون في التجارة االلكترونية, اوضح السيد راوية انها   املصنعة في الجزائر من قبل املتعاملين
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ا من نحو الخارج سيم  بطريقة عادية كما ينص عليه القانون الجزائري الذي يشجع تصدير املنتجات الوطنية  ستجري 

  طرف املتعاملين الصغار.

كلي للنقود الجزائرية, رد الوزير قائال   ل حول إمكانية استبدال االوراق النقدية الوطنية و كذا فائدة تغييروعن سؤا

 صالحيات محافظ بنك الجزائر و ليست من صالحياتي".  ان "االجوبة على هذه االنشغاالت من

 )الشروق أونالين(مدير سونالغاز: مراجعة تسعيرة الكهرباء مرتبط بمعطيات

عرقاب محمد، إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء، سواء على  لم ينف الرئيس املدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز،

ا، وال الكشف عنه املتوسط، وأوضح ذات املسؤول، أن رفع تسعيرة الكهرباء مربوط بمعطيات، دون  املستوى القريب أو 

 .الدواعي التي ستفرض على الشركة رفع تسعيرة الكهرباء

 بعدد من مقتضبة، على هامش زيارة عمل قادته االثنين لوالية الوادي، مرفوقا وجاء كالم عرقاب خالل ندوة صحفية

هم من كالم الرئيس املدير 
ُ
ن العام، أن تسعيرة الكهرباء، ليست بمنأى ع املديرين املركزيين والجهويين للشركة، وقد ف

 .الجزائر والظروف التي لم يكشف عنها املسؤول األول عن قطاع الكهرباء والغاز في أي ارتفاع، إذا توفرت الشروط

ما يتعلق بمشاريع إنجاز الكهرباء، وذلك حتى تتوافق مع مشاريع  ين، فيوذكر عرقاب أنه يجب مرافقة املستثمر 

ما يتلق بالجانب  االستثمار، أما في الحالية واملستقبلية، وقال أن سونلغاز لديها إمكانيات بشرية كبيرة ملواكبة املستثمرين

 .فهناك أولويات  املالي

 
 استحداث صندوق جديد مناصفة بين البنكين الخارجي والوطني

 )الشروق اونالين(!أمريكيون" إلنقاذ شركات عمومية من اإلفالس"

 سنوات 5الصندوق يدخل في رأسمال املؤسسات "الفاشلة" ملدة 

  ال استيراد إال بإظهار "شهادة" السلعة من بلد النشأة

صندوقا لتمويل املؤسسات العمومية الكبرى  استحدث كل من البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري،

يير بتس مليار سنتيم مناصفة بين البنكين، في حين يتكفل 1100مالية، وذلك بقيمة  واملتوسطة التي تعاني صعوبات

 .سنوات 5ق متعامل أمريكي، ويدخل الصندوق في رأسمال هذه املؤسسات ملدة الصندو 

زائري بقيمة لجووفقا ملا علمته "الشروق"، فقد تقرر تشكيل صندوق مالي بين البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني ا

مليار سنتيم، وتقرر توقيع عقد مع مؤسسة أمريكية معروفة  1100مليار سنتيم لكل طرف، وبقيمة إجمالية تعادل  550

لتتكفل بتسيير الصندوق الذي ستكون مهمته مرافقة املؤسسات العمومية الكبرى واملتوسطة التي تعاني عجزا ماليا 

ا الحكومة وال تضطر لخوصصتها، أو بيعها، وملنحها أيضا فرصة جديدة للبقاء وعراقيل كبرى، وهذا حتى ال تتخلى عنه

 في السوق والحفاظ على الوظائف التي تفتحها.

سنوات ستكون تأهيل  5وحسبما أكدته ذات املصادر، فمهمة الصندوق الذي سيدخل في رأسمال هذه الشركات ملدة 

وستكون تشكيلته مشابهة للصنادق املالية الوالئية، وهذا بعدما  هذه الشركات وتطويرها ومنحها فرصة جديدة للبقاء،

أكدت التقارير املودعة على طاولة الوزير األول أحمد أويحيى أن املؤسسات العمومية تعاني مشاكل مالية بالجملة 

جديدة  وتتخبط في أزمات خانقة وبحاجة لضخ أموال جديدة، في الوقت الذي سبق وأن أكدت الحكومة أنه ال هبات

للمؤسسات العمومية وأن هذه األخيرة ملزمة بتحمل أعبائها وتدبر مصاريفها والتصرف كمؤسسات اقتصادية ذات 

طابع تجاري، وباستقاللية مالية، خاصة في ظل استمرار أزمة النفط وتآكل مداخيل الخزينة ما يجعل الحكومة اليوم 

 ثر صرامة وترشيدا للنفقات.تبتعد عن سياسة "الشعبوية" وتعتمد نظاما ماليا أك
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ويأتي ذلك تزامنا مع الخطوة التي تم ترسيمها في لقاء الثالثية األخير الذي وقع ميثاق الشراكة بين القطاع العام 

باملائة من رأسمال املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لصالح متعاملين خواص، ويتعلق األمر بالشركات  66والخاص، وفتح 

ضغوطات مالية، حيث لم يتم لحد الساعة غربلة أسماء املؤسسات املعنية بالقرار، مع العلم أن التي تعاني عراقيل و 

قطاعا استراتيجيا من سوناطراك وسونالغاز والجوية الجزائرية وإتصاالت  12العملية ستستثني املؤسسات الكبرى في 

ت والحلوى، واملؤسسات الصغيرة الجزائر وغيرها من املؤسسات الكبرى، لتشمل فقط مصانع النسيج والبسكوي

 واملتوسطة.

 

 ألزمتها بتقديم شهادة التداول الحر للسلعة في بلد النشأة

 ()الشروق أونالينالبنوك "تحاصر" املستوردين وتضعهم في ورطة

 التعليمة أرفقت بنموذج دون أن تحدد السلطة املخولة بتصديقها

وخفض عمليات االستيراد الى أدنى مستوى، إذ  يواصل بنك الجزائر وضع املمهالت أمام املستوردين لتقويض نشاطهم

تقديم ب االستيراد ألزمت الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية، املستوردين في محاولة جديدة لخفض فاتورة

املصدر،ضمن كل عملية توطين بنكي يتقدم بها  شهادة التداول الحر للسلعة املستوردة في بلد النشأة أو البلد

سبة ن سلسلة اإلجراءات التي أقرها بنك الجزائر والتي كانت آخرها وضع مبلغ عند ضاف هذا اإلجراء إلىاملستورد،لي

 .باملائة من قيمة السلعة املستوردة عند مل عملية استيراد 120

باغتت الجمعية املهنية للبنوك املستوردين بإقرار إجراء جديد ضمن التوطين البنكي لعمليات االستيراد،إذ ألزمت 

من ديسمبر املاض ي، ودخلت حيز  26البنوك واملؤسسات املالية،عبر تعليمة جديدة وصلت البنوك واملؤسسات املالية في 

اض ي، بضرورة إدراج وثيقة جديدة ضمن ملف التوطين البنكي، ويتعلق األمر بشهادة التداول الحر التطبيق الثالثاء امل

 للسلعة املستوردة في بلد النشأة أو البلد املصدر، وأرفقت الجمعية املهنية مراسلتها بنموذج الشهادة املطلوبة.

ا أكدت على البنوك ضرورة تقديم الوثيقة وبدت جمعية البنوك واضحة في الطابع اإللزامي للشهادة الجديدة، عندم

الجديدة، قبل قبول طلب توطين أي صفقة استيراد ويخص هذا اإلجراء جميع السلع واملواد املصنعة الغير معنية باملنع 

من االستيراد، ويضيف أصحاب اإلجراء أنه يتعين على املستوردين التصديق على الوثيقة من طرف السلطة املؤهلة في 

  ملنشأ أو املصدر.البلد ا

كما تؤكد جمعية البنوك واملؤسسات املالية، على املستوردين ضرورة تحديد السلطة املؤهلة للتأشير على مطابقة 

املنتوج للتنظيم املعمول به أو للمقاييس العاملية، من دون أن تشير التعليمة ال من بعيد وال من قريب إلى السلطة 

 املؤهلة للتصديق على الوثيقة.

التعليمة التي دخلت حيز التطبيق األسبوع املاض ي من دون سابق إنذار أو إخطار أو منح مهلة للمستوردين، ستعقد 

عمليات التوطين البنكي ،خاصة أن أول مالحظة وجهت للوثيقة املرفقة مع التعليمة، هو وجود نموذج باللغة الفرنسية 

عد إحدى وجهات املستوردين، خاصة وأن الجزائر تعد أحد فقط للشهادة املطلوبة، في وقت أن السوق العربية ت

 األطراف املوقعة على اتفاقية التبادل العربي الحر.

اإلجراء الجديد الذي أقرته جمعية البنوك واملؤسسات املالية والذي يعد إلزاميا في كل عملية توطين بنكي يضاف إلى 

دعومة من قبل بنك الجزائر الذي حمل على عاتقة مهمة "فرملة" سلسلة من اإلجراءات اإلدارية التي أقرتها الحكومة م

عمليات االستيراد سواء من خالل إلزام املستوردين بتوطين عمليات االستيراد، وكذا إجبار كل مستورد على إيداع 

 نك الجزائر باملائة من القيمة اإلجمالية لعملية االستيراد، هذا الضمان رخص ب 120ضمان لدى بنك الجزائر عند نسبة 

 ملختلف البنوك باستغالله و"تدويره" في السوق املالية.
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منتوج، قبل أن يوسع القائمة الوزير األول  950كما يأتي اإلجراء الجديد في أعقاب إعالن وزير التجارة منع استيراد 

فاق ريين للتوقيع على اتأحمد أويحي في تصريحاته على هامش لقاء الحكومة مع البترونا واإلتحاد العام للعمال الجزائ

منتوج، ورغم كل هذه اإلجراءات  1000فتح رأسمال املؤسسات العمومية املتوسطة والصغيرة أن قرار الحظر يشمل 

 9عدا األخير فالحكومة لم تتمكن من خفض فاتورة االستيراد سوى عند واحد مليار دوالر فقط السنة املنقضية قبل 

   أيام.

 

 

 )النهار أونالين(!ماليين 6السنوي للتجار والحرفيين إلى  ترفع التأمين« كاسنوس»

  وكالة والئية رفعت قيمة االشتراك وأعادت تقييم التصريحات 32

 آالف التجار والحرفيين واملؤسسات الصغيرة رفضت دفع اشتراكات 

ين اشتراكات الصندوق الوطني للتأم دفع رفض اآلالف من التجار والحرفيين وأصحاب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،

 من املئة 100رفع هذه االشتراكات بنسبة تصل إلى « كاسنوس»وهذا بعدما قرر  ،2018لسنة « كاسنوس»لغير األجراء 

 .ألف دينار جزائري  64وبقيمة تصل إلى 

ال ضمان االجتماعي للعمللصندوق الوطني لل ، فإن عددا من الوكاالت الوالئية«النهار»وحسب املعلومات التي تحوزها 

جزائري  ألف دينار  32من املئة، أين كانت تعتمد مبلغ  100االشتراك بنسبة وصلت إلى  غير األجراء، قد رفعت في قيمة

 املبلغ تم رفعه في عدد من الوكاالت على املستوى  كاشتراك ابتدائي سنوي للمؤسسات الصغيرة والحرفيين، غير أن هذا

 .ألف دينار جزائري  64 الوطني، ليصل إلى حدود

جمعيته قد تلقت عددا من الشكاوى من  وكشف، الحاج طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن

مشيرا إلى  «كاسنوس»بخصوص رفع قيمة االشتراكات على مستوى وكاالت  قبل أعضائها الناشطين في مختلف الواليات

وأختامها، ليتم إرسالها إلى املقر  كاوى ومراسالت رسمية تتضمن أسماء التجار الجمعية طالبت أعضاءها برفع ش أن

 .الرئيس ي بالعاصمة للنظر في القضية

املدير العام للصندوق الوطني للضمان  وفي هذا السياق، وجهت املنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مراسلة إلى

 .شكوى من مكاتبها الوالئية 32ها بأنها قد تلقت منها، أكدت من خالل على نسخة« النهار»االجتماعي تحوز 

االجتماعي بهذه الواليات، والذي ألزم  وهذا إثر اإلجراءات الجديدة التي أقرتها وكاالت الصندوق الوطني للضمان

 .ألف دينار 64ألف دينار جزائري إلى  32اشتراكاتهم من  املؤسسات الصغيرة والحرفيين برفع نسبة

من املئة كاشتراك  15كانوا ملزمين بدفع  ، أن املؤسسات الصغيرة والحرفيين«النهار»لتي بحوزة وأكدت اإلرسالية ا

املئة،  من 30الترتيب املحدد من قبل الصندوق، غير أن هذه النسبة تم رفعها إلى  سنوي، وفق ما يمليه عليهم سلم

 .سنويا ألف دينار جزائري  64حيث أصبح الصندوق يعتمد قيمة اشتراك محددة بـ 

من املئة  15دفع االشتراكات املحددة بـ وأكدت املنظمة من خالل مراسلتها بأن العديد من املؤسسات كانت تعُزف عن

 .من املئة اليوم 30تدفع اشتراكا بقيمة  بسبب انحصار مداخليها، فكيف لها أن

سنة وا دفع االشتراكات السنوية الخاصة برفض وأشارت ذات الوثيقة إلى أن أغلب التجار والحرفيين في الواليات املعنية،

 .التي رفعت قيمة االشتراك من دون سابق إندار بسبب اإلجراءات العشوائية 2018

 ، أن هناك أزمة«النهار»أمس مع  وكشف، مصطفى روبايين، رئيس املنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف في اتصال،

، فضال عن الديون املسجلة بحقها لدى 2017رباحا خالل سنة تسجل أ كبيرة تتعلق بعدد هام من املؤسسات التي لم
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بوقف التعامل مع صندوق  التأمين، مشيرا إلى أن هذه اإلجراءات من شأنها أن تجبر أغلب هذه املؤسسات صناديق

 .«كاسنوس»

 الوطنية( اإلذاعة)تنصيب لجنة للحفاظ على اإلنتاج الوطني قريبا

نية املحافظة على األداة الوط جانفي الجاري تنصيب لجنة استشارية قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة جهاز  21في  سيتم

 .الخارجية بالوزارة سعيد جالب  األربعاء املدير العام للتجارة مستوى وزارة التجارة حسبما كشفه  لإلنتاج على

الوطني إلى اإلجراءات املتخذة مؤخرا   اإلنتاج دات وحمايةوتضاف هذه اللجنة التي تندرج في إطار جهاز تأطير الوار 

فئات  10بالنسبة لـ  باملائة 30للضريبة على االستهالك الداخلي املقدرة بـ   املنتجات الخاضعة واملتعلقة بتوسيع قائمة

النهائية وكذا التعليق املنتجات   فئة من 32باملائة بالنسبة لـ  60املنتجات النهائية ورفع الحقوق الجمركية إلى   من

 .منتج 851الستيراد  املؤقت

املالية التجارة الصناعة واملناجم وكذا  وتم في هذا الصدد إعداد قرار وزاري مشترك في يناير الحالي من طرف وزارات

 .والصيد وزارة الفالحة والتنمية الريفية

نة املنتج الوطني من خالل إنشاء لج  على حفاظويقض ي هذا النص التنظيمي بتأسيس جهاز تسيير ومتابعة إلجراءات ال

 هذه اإلجراءات وتنصيب جهاز متعلق باستقبال ومعالجة طلبات  بمتابعة تنفيذ استشارية قطاعية مشتركة مكلفة

             .املسؤول  الحفظ حسب شروح نفس

 طلبات الحفظ يقدمها املتعاملون االقتصاديون 

فيما يتعلق هذه الطلبات التي يقدمها  راسة طلبات الحفظ وجدواها وإبداء رأيهاوتتكفل هذه اللجنة االستشارية بد

 .التحقيق وفقا للتنظيم الساري  املتعاملون االقتصاديون بعد بحث نتائج

ي الصلة بالحفاظ على املنتج الوطني ف  ذات كما تقترح اللجنة إجراءات الحفظ املناسبة وتبدي رأيها في كل القضايا

 يعتبر ضروريا إلنجاز مهامها لدى املؤسسات والهيئات العمومية و/أو   أو معطى يحق لها طلب أي معلومةالوقت الذي 

 .الخاصة

استثنائية عند الحاجة. وتتكون من املدير  وتعقد اللجنة دورة عادية واحدة كل شهر كما يمكنها االجتماع في دورات

 واملديرية العامة ممثلي وزارة املالية )املديرية العامة للجماركالتجارة كرئيس لها و  العام للتجارة الخارجية بوزارة

والتنمية الريفية والصيد فضال عن ممثل للغرفة الجزائرية  للضرائب( ووزارات التجارة الصناعة واملناجم الفالحة

 .للتجارة والصناعة

 .أعمالها يضيف السيد جالبويمكن للجنة استشارة كل شخص أو خبير بحكم لكفاءاته بهدف تقديم املساعدة في 

 .نطرف املتعاملين االقتصاديي  وفيما يخص طلبات تطبيق إجراءات الحفظ فإنها تقدم على مستوى وزارة التجارة من

أمانتها العامة التحقق من هوية   على وقبل دراسة الطلبات من طرف اللجنة االستشارية القطاعية املشتركة يتعين

 مقارنة باإلنتاج الوطني خالل السنوات الثالث األخيرة طاقاته  حجم إنتاجه (ي املعنيالطالب )فرع اإلنتاج الوطن

ر الواردات في املشروع تطو   االستثمار الحالي النظرية والحقيقية نسبة تغطية السوقي عدد املستخدمين حجم  اإلنتاجية

 .وطبيعة الضرر الذي تسببه

إجراءات الحفاظ للسوق الوطني   من ا أن الحكومة ستتخذ سلسلةيذكر أن الوزير األول أحمد أويحيى أعلن مؤخر 

 .والسماح للمؤسسات الجزائرية استعادة السوق املحلي  الصرف بغرض تقليص الواردات وحماية احتياطيات

إشراك تنظيمات املتعاملين   ويتضمن مخطط عمل حكومته اتخاذ تدابير حفظ لتقليص فاتورة الواردات وهذا مع

 .يناالقتصادي
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 اإلذاعة) املنتجاتباملائة من الطلب الوطني على  70القطاع الفالحي تمكن من تغطية أكثر من 

 الوطنية(

قال وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم االربعاء بالجزائر أن االصالحات التي 

باشرتها الوزارة خالل العقدين املاضيين مكنت القطاع من بلوغ نسبة تغطية الطلب الوطني على املنتجات الفالحية 

 باملائة. 70  ثر منبأك

و أوضح الوزير خالل اجتماعه بلجنة املالية وامليزانية للمجلس الشعبي الوطني ملناقشة مشروع قانون تسوية امليزانية 

الخارجية مؤكدا ان االموال الضخمة أن عدد من الشعب الفالحية سجلت فائضا ما يسمح بولوج األسواق   2015لسنة 

 30  تقدر قيمته بـ  بتحقيق انتاج  مليار دج خالل العقدين املاضيين سمحت 2500للقطاع و التي بلغت    التي رصدت

 مليار دوالر من االنتاح الفالحي.

 حليب و التمور خاللو يتوقع الوزير تسجيل ارتفاع هام في االنتاج الفالحي خاصة الحبوب و البطاطا و اللحوم و ال

 الفترة الالحقة .

طني تاخذ بعين اإلعتبار الوضع الو   ان السياسة الفالحية ترتكز علي املدى املتوسط علي محاور استراتيجية  كما اوضح

 و الدولي من اجل رفع التحديات التي سيواجهها القطاع.

ان رفع حجم االنتاج الوطني بكيفية معتبرة و و اوضح السيد بوعزقي في هذا االطار ان هذه التحديات تتمثل في ضم

تثمينه بطريقة افضل من خالل التجنيد العقالني للوسائل املتوفرة باستهداف الشعب االستراتيجية لسد الحاجيات 

 للسكان التقليص التدريجي الستيراد و بعث التصدير.

درة على دعم األمن الغذائي و التقليص من وترتكز استراتيحية تنمية القطاع على تطبيق سياسة فالحية مستدامة قا

 عدم التوازن في امليزان التجاري و املساهمة في تنويع االقتصاد الوطني.

كما تعتمد على تعزيز و ترقية االنشطة املوجهة لسكان الريف و املحافظة على املوارد الطبيعية و التثمين املستدام لها 

 الى جانب تنمية نشاط الصيد البحري.

ب الوزير فان تحقيق هذه االستراتيجية باتباع نمط جديد مهيكل اساسا حول االستثمار الخاص كمحرك جديد و حس

 الخاصة.-للنمو الفالحي, ال سيما في اطار الشراكة العمومية الخاصة و الشراكة الخاصة 

و االعالف  ها الحبوب و الحليبكما تعتمد استراتيجية القطاع كذلك على تدعيم اكثر للشعب الفالحية االستراتيجية و من

 و اللحوم.

و في نفس السياق اكد الوزير على السقي باالنظمة املقتصدة للمياه و ادماج الفالحة الصناعية و دعم انظمة الظبط 

 و استبدال االستيراد املكثف لبعض املنتجات الفالحية و الغذائية وبعث الصادرات ومرافقة حاملي املشاريع و دعمهم.

مليون  9مليون هكتار الى  8ر5ة االرقام قال السيد وعزقي انه تم توسيع مساحة االراض ي الفالحية املستغلة من و بلغ

 مليون هكتار. 2هكتارالى جانب توسيع املساحات املسقية الى 

مليون  69ر5مليون قنطار من حبوب و  53ومن جهة اخرى يتوقع رفع االنتاج الفالحي لبعض املنتجات على غرار انتاج 

 4ر8مليون قنطار لحوم بيضاء و  6ر7مليون قنطار لحوم حمراء و  6ر3مليون قنطار من التمور و  11قنطار بطاطا و 

 مليار لتر من الحليب الطازج.

 2011ألف عقد امتياز لالستغالل الفالحي منذ  20منح 

ألف  20القادر بوعزقي اليوم االربعاء بالجزائر أنه تم منح قال وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد  

أن الخلية املنصبة على مستوى   مشيرا الى  2011عقد امتياز الستغالل األراض ي الفالحية التابعة ألمالك الدولة منذ 

 ملتابعة عملية استرجاع األراض ي الفالحية غير املستغلة تباشر عملها بانتظام .  الوزارة
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زقي خالل اجتماعه بلجنة املالية وامليزانية للمجلس الشعبي الوطني ملناقشة مشروع قانون تسوية امليزانية و قال بوع

من   باملائة 33مليون هكتار من االراض ي الفالحية غير املستغلة أي ما يمثل  2أن الوزارة تحص ي حتى اليوم  2015لسنة 

   ماليين هكتار. 8  املساحة االجمالية لالراض ي الفالحية و املقدرة بـ

موضحا أن مصالح الوزارة   العرش"  من جانب آخر قال الوزير أن القطاع يعمل حاليا على تسوية ما يسمى بـ "أراض

املصالح املختصة ما يمكنهم من الحصول على وثائق الحيازة و بالتالي   تسعى القناع مالكها على تسوية ملفاتهم لدى

 لالستغالل الفالحي. ادراجها ضمن األوعية العقارية

 

 

 رية املقيمة في الخارجالجالية الجزائ

 )املساء( تسهيالت وتحفيزات لالستثمار في الجزائر 

خذت
ّ
ج، الجزائرية املقيمة في الخار  الحكومة جملة من اإلجراءات التسهيلية والتحفيزية بهدف تشجيع أفراد الجالية ات

ار ، وضمن هذا اإلطفي التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر وخاصة الشباب منهم على االستثمار واملساهمة

الوطنية بالخارج تسلمت وكالة  وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، أّول أمس، بيانا لشباب الجالية وّجهت

 «قدرات النمو في بلدنا لم يتم استغاللها كليا»بعد أن أكدت أن  األنباء نسخة منه شرحت من خالله هذه اإلجراءات

 .«تغلة لحد اآلناستثمار هائلة غير مس فرص»وأن 

ملاض ي، ا هذه اإلجراءات التي أعلن عنها الوزير األول أحمد أويحيى، في السابع ديسمبر  كان رئيس الجمهورية قد قّرر اتخاذ

بأعضاء الجالية املقيمة بفرنسا، ومن بين القطاعات  خالل زيارة العمل التي قادته إلى العاصمة باريس والتقى خاللها

تجددة والطاقات امل الفالحة والصناعة الغذائية والسياحة واالقتصاد الرقمي والصناعة التحويلية ،التي ذكرتها الوزارة

 .أو االقتصاد األخضر

هم، والكفاءات املكتسبة في البلدان املضيفة في خدمة بلد ودعا البيان الجزائريين املقيمين بالخارج إلى تسخير املهارات

رة خالل املؤسسات املصغ لوماسية ومراكز القنصليات أو الهيئات الوطنية لترقيةالتمثيليات الدب واالقتراب أيضا من

 .«بغية املشاركة في مسار التشييد ببالدهم التعرف على الفرص املتاحة»تواجدهم بالجزائر من أجل 

لشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ا وأوضحت الوزارة مختلف إجراءات الدعم العمومي إلنشاء نشاطات

البطالة  سنة والصندوق الوطني للتأمين على 35و 19الذين تتراوح أعمارهم ما بين  لصالح أصحاب املشاريع الشباب

 .سنة 50و 30لصالح الشباب البطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 

ارج التي هي ة بالخاملصغرة من قبل شباب الجالية الوطني كما نشرت البطاقة التقنية املتعلقة بصيغ إنشاء املؤسسات

ويل املشروع. تم للمقيمين في الجزائر باستثناء املساهمة الشخصية بالعملة فيما يخص بنية مطابقة للصيغ املوفرة

إذا  % 2ماليين دينار وبـ  5لالستثمار إذا كان أقل أو يساوي  من املبلغ اإلجمالي %1وتقّدر قيمة املساهمة الشخصية بـ 

 29كناك بقيمة -أونساج ماليين دينار. ويمنح القرض دون فائدة 10ليون دينار ويقل أو يساوي م 5يفوق  كان االستثمار 

ماليين  5عندما يزيد عن  % 28مليون دينار ويقّدر القرض بـ 5من املبلغ اإلجمالي لالستثمار عندما يقل أو يساوي  %

باملائة من  70باملائة بـ  100 ، ويحسن القرض البنكيماليين دينارا من املبلغ اإلجمالي لالستثمار 10يساوي  ويكون أقل أو 

 .املبلغ اإلجمالي لالستثمار

لنشاطات « مركبات ورشات»و« مكاتب مجمعة»إنشاء  وتشير الوزارة إلى أنه ضمن هذه اإلجراءات التسهيلية صيغ

بدون  عية العليا قرضاملوّجه إلنشاء مؤّسسات صغيرة. ويمنح لحاملي الشهادات الجام محّددة ضمن هذا البرنامج
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للتكفل بكراء املحالت املوجهة إلنشاء  مليون دينار قابل للتعويض 1مبلغ ال يتجاوز « مكاتب مجمعة»فائدة إضافي 

 .مكاتب مجمعة

أصحاب مشاريع شباب يشغلون نفس املحل ويمارسون  وتعد املكاتب املجمعة شراكة بين مشروعين على األقل يقدمها

 ملحقين بالعدالة او خبرة محاسبة...الخ طب أو نفس مجال النشاط كال

ألف دينار قابل للتعويض وألصحاب املشاريع  500بـ فهو يقدر « مركبة ورشة»وفيما يتعلق بالقرض بفائدة اإلضافي 

ة متنقل التكوين املنهي. كما أن هذا القرض موجه القتناء مركبة ورشة ملمارسة نشاطات الشباب من حملة شهادات

ألف  500إضافي آخر بدون فائدة ال يتجاوز  كالترصيص والكهرباء والتدفئة والتكييف وامليكانيك.. الخ. ويمنح قرض

 .الرصيف بامليناء وهو موجه إلنشاء نشاطات للسلع والخدمات دينار للتكّفل بالكراء أو مركز 

 

 

 بنوك /مالية وتأمينات
 )واج(2018الجزائر: البنك العاملي يرتقب انتعاش قوي للنمو سنة 

و هو انتعاش سيتدعم بالتدابير املالية  2019و  2018بالجزائر لسنتي   رفع البنك العالمي أمس الثالثاء توقعاته للنمو

 تمويل االستثمار.التي وضعتها الحكومة فيما يخص   الجديدة

ناتج نمو ال االقتصادية الدولية أن  في تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول االفاق البنك العالمي و أشار 

تقريره الصادر شهر يونيو  الذي توقعه البنك في %1مقابل  2018سنة   %3ر6الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند 

 .نقطة 2ر6يمثل ارتفاع ب   الفارط, أي ما

الذي توقعه مسبقا  %1ر8مقابل   % 2ر2  عند مستوى  2017كما رفع البنك العالمي من توقعاته لنمو بالنسبة لسنة 

 نقطة. 0ر4و هو ما يمثل فارق يقدر ب 

طة النمو مع ذلك مرتفعا بنق  فسيبقى %2ر5يقدر ب  2019و حسب نفس ارقام فبالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 

 .%1ر5إلى نمو بمعدل   واحدة مقارنة بتوقعات شهر يونيو الفارط التي أشارت

من شأنها  2018جاء بها قانون املالية لسنة   و أوضح البنك العالمي أن نفقات االستثمار الجديدة و التدابير املالية التي

 القصير.  أن ترفع النمو بالجزائر على املدى

 شمال افريقيا )مينا( انه فيما  صل املخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق االوسط وو اشار البنك العالمي في الف

و التوجه املالي الجديد النمو على املدى  2018املتعلقة بميزانية   العمومية االستثمار " ستتعزز نفقات   يخص الجزائر

 القصير".

ها اغلب بلدان منطقة مينا, بما في  لبنك العالمي فإن الجزائر ستبقي على وتيرة عالية و تحقق ارقام افضل منو حسب ا

 النمو.  البلدان املصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤ في

سعودية, الخليج )اململكة العربية ال  و خفض البنك العالمي توقعاته شهر يونيو الفارط للنمو لثالث بلدان ملجلس تعاون 

 نقطة(. 0ر3-و تونس )  نقطة( 0ر6-الكويت و عمان( و كذا باملغرب )

اململكة العربية السعودية و روسيا   لبترول على غرار الجزائر وو أوضحت ذات املؤسسة الدولية أن عدة بلدان مصدرة ل

 اعادة ضبط املداخيل و النفقات" بعد انهيار اسعار البترول.  قد اتخذت تدابير من أجل "تعزيز ميزانيتها و

رات و االمااالقتصاد مستشهدا بالجزائر   و ابرز البنك العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع

  "تحسين بشكل ملحوظ" مناخ األعمال في مسعى يهدف إلى انعاش االستثمار.  العربية املتحدة و نيجيريا التي استطاعت

http://ar.aps.dz/economie/44020-1-8-2017
http://ar.aps.dz/economie/51852-49-51


 

 13 

 تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته  و في السياق ذاته, أكدت ذات املؤسسة أن اصالح الدعم للطاقة الذي تقوم به

العمل  الفئات الهشة مع  بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع األسعار على  عوديةبالجزائر و اململكة العربية الس

 تعزيز الحماية االجتماعية.  على

 

 "طالب بوضع حد لـ"سماسرة التأمين

 )الشروق أونالين(نافسة غير شريفة في قطاع التأميناتخليفاتي: م

 "الزيادات في أسعار التأمينات وال تسـتدعي القلق"

 صحافي بموقع الشروق أونالين ، متابع للشأن السياس ي والوطني

التأمين، حسان خليفاتي، األربعاء، إن هناك منافسة غير  ول لالتحاد الجزائري للتأمين وإعادةقال نائب الرئيس األ 

 .التأمينات في الجزائر مرده إلى التمييز بين شركات التأمين العامة والخاصة شريفة في قطاع

ية اإلتحاد طلب من وزارة املال اإلذاعية األولى، إن وأوضح خليفاتي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة

منهم  5وحوالي  40القوانين لوضع حد ملا يسمى "بسماسرة التأمين" الذين ال يتجاوز عددهم  إلعادة النظر في بعض

 .خلقوا احتكار في سوق التأمينات وقاموا بخرق القوانين

 2016من الدستور الجديد في  43ملادة رغم أن ا وأضاف بأن مشكل التمييز بين شركات التأمين العامة والخاصة، قائم،

 .االحتكار والتمييز بين القطاع العام والخاص تنص على أن الدولة تحارب

خالل السنوات املاضية منها إعادة النظر في شروط  وتطرق حسان خليفاتي إلى أبرز اإلصالحات التي تمت املطالبة بها

طوة هامة خ للشباب والجامعيين وتمت املوافقة بشكل جزئي وهيلفتح الباب على مصراعيه  ممارسة مهنة وكيل التأمين

سنوات  3سنوات إلى  5الوكيل بتقليص مدتها من  قانون جديد يفتح األبواب ملمارسة مهنة 2017حيث صدر في جوان 

 .للجامعيين شهر تكوين بالنسبة 18و

زارة جنة اإلشراف التي هي تحت وصاية و استقاللية ل يتمثل في -حسبه–واملطلب األساس ي بالنسبة لشركات التأمين 

 .من قبل الوزارة غير أنها ال تزال محل دراسة من قبل الحكومة املالية وكان هناك تجاوب

األول لالتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، بأن  وبخصوص الزيادات األخيرة في سعر التأمينات، طمأن نائب الرئيس

عر ما سنتين، حيث حددت في س بر رمزية وأنها جاءت في إطار قرار اتخذته وزارة املالية منذالتأمينات تعت الزيادة في سعر 

 .على أربع سداسيات، داعيا إلى عدم التخوف من هذه الزيادة باملائة مجزأة 20يسمى باملسؤولية املدنية بـ 

في املائة  5السعر الحقيقي تحدد بـ الثالث على  وقال في هذا الصدد، "ملا نسقط هذه الزيادة التي دخلت في السداس ي

بين  التأمين أصحاب السيارات في الجزائر يقومون بدفع سعر املسؤولية املدنية في قسط باملائة من 95ونجد حوالي 

 ."دج للسنة 100إلى  75دج وبالتالي ال تزيد عن  2000و 1500

التأمين فيما تدفعه كتعويضات على املسؤولية  وأوضح أن سبب هذه الزيادة يرجع إلى اختالل التوازن املالي لشركات

دنانير  4إلى  3دينار من املسؤولية املدنية وتدفع بين  1كانت شركات التأمين تحصل  املدنية وما تحصله كإتاوات حيث

 .كتعويض على الحوادث في إطار املسؤولية املدنية

باملائة وكل  4سجل تراجع نسبة النمو بـ 2017السداس ي األول لسنة   وكشف خليفاتي، أن قطاع التأمينات خالل

 ، معتبرا أن هذه النسبة كارثية وذلك بسبب سياسة تكسير 2018باملائة في نهاية  6املؤشرات تقول انها ستتراجع إلى 

 .األسعار



 

 14 

ر يواالخطار، أشار حسان خليفاتي إلى انه تم تسط وعن مدى التزام شركات التأمين بتعويض املؤمنين نتيجة الحوادث

صعوبات  وجود  رغم 2013و 2012و 2010سنوات على تسوية كل امللفات، حيث بدأنا بسنة  3برنامج عملنا عليه منذ 

 .تقنية

الستكمال  2018قال املتحدث: "وضعنا برنامجا في  وملعالجة املشاكل املوجودة بين شركات التأمين في مجال التعويض،

 ،"ولتفادي تراكم امللفات الجديدة 2017و 2016ة لتسوية ملفات وضع آلية جديد إلى جانب  2015و2014ملفات 

ع وزارة املالية ولجنة االشراف إلى وض مؤكدا سعي شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها من خالل سعيها بالتنسيق مع

 .باملائة من امللفات في نفس السنة 92إلى تسوية  تم التوصل مراقبة أكثر صرامة حيث 

بوجود عدة نقائص في مجال تعويض الزبائن املتضررين، لكنه شدد على ضرورة تحسين نوعية خدمات شركات واعترف 

 التأمين والعمل على تقليص آجال مدة التعويض داعيا إلى وضع سلطة ضبط مستقلة للحد من بعض املمارسات.

 

 

 تجارة   
 )واج( التجارة االلكترونية: تأمين سالمة التعامالت من أولويات وزارة املالية

وزارته تعمل على تأمين سالمة التعامالت و   أفاد وزير املالية عبد الرحمان راوية اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة أن

 لجزائر.الثقة في وسائل الدفع االلكتروني من اجل تشجيع التجارة االلكترونية با  تعزيز

في مداخلة خالل اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون االقتصادية والتنمية و الصناعة و التجارة  وأوضح السيد راوية، 

قانون التجارة االلكترونية،ان "وزارة املالية تعمل على تأمين   ملناقشة مشروع  و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني

يانات تبادل الب  و تعزيز الثقة في وسائل الدفع االلكتروني بالتأكد من سرية و سالمة وصحة و أمن  التعامالتسالمة 

 بواسطة أنظمة تشفير متطورة". 

الغرض, منشأة و مستغلة حصريا   وأضاف الوزير انه تم قانونا حصر الدفع االلكتروني في منصات دفع مخصصة لهذا

  بريد الجزائر.  ن طرف بنك الجزائر ومن طرف البنوك املعتمدة م

لالنطالق في التجارة االلكترونية منها   د أن الجهود املبذولة من طرف قطاعه ستسمح بتوفير الشروط الالزمةكما أك

البنوك و الهيئات املتخصصة في البطاقة املصرفية البينية بهدف توسيع   "اعتماد و تنفيذ خطة شاملة من طرف

 بطاقة الدفع".   استعمال

 الدفع االلكتروني مع اعتماد التصريح و   الشروع في تعبئة موارد الدولة عن طريق -ذكر الوزير-ومن بين التدابير ايضا 

الخاضعين في مرحلة أولى ملديرية كبريات املؤسسات, مضيفا ان قانون املالية   الدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة و

 التجارية عبر الوطن.   تينص على إلزامية توفير جهاز الدفع االلكتروني على مستوى كل املحال  2018  لسنة

العمومية في املشاريع املتعلقة بنظام   وأشار السيد راوية, في هذا السياق, الى "التقدم" املسجل من طرف البنوك

نوع الصيرفة الشاملة التي ستتيح تسيير كل املعامالت املسجلة و حسابات   املعلومات الهادفة الى اعتماد حلول من

 الزبائن انيا. 

طاملا اشتكى منه املستهلكون و   روع القانون, اكد الوزير ان اعتماده سيمسح دون شك بسد فراغ قانونيو عن مش

انعدام مثل هذه النص عنصرا كابحا لتطور واسع للمعامالت التجارية   املتعاملون, على حد سواء, و الذين اعتبروا

 االلكترونية. 



 

 15 

ت االلكترونية قبل االنطالق في املعامال   الشامل الالزم لتأطير التجارةواعتبر انه من الضروري تحديد االطار القانوني 

مضيفا بأن املبادرة بهذا املشروع تتزامن مع تطلع كبير و طلب ملح   التجارية االلكترونية للسلع و الخدمات,

 ة. االلكتروني التجارية  املتعاملين و املستهلكين لولوج فضاء جديد و واسع في نفس الوقت للمعامالت  لجمهور 

 ال سيما بخلق فرص جديدة و   بإعطاء دفع للنشاط االقتصادي الكلي -حسب قوله-كما ستمسح التجارة االلكترونية 

لكين وتيرة التبادالت التجارية تعود بالفائدة على املنتجين و املسته  نوع غير معهود من املعامالت في سبيل تسهيل و تسريع

 توزيع, مكملة للنظام التقليدي املعمول به الى حد اآلن.قنوات جديدة لل  و كذا فتح

الالزمة و الظروف املالئمة إلزالة العقبات   وأكد السيد راوية ان وضع اإلجراءات التي يتضمنها املشروع سيوفر الوسائل

االلكترونية في الجزائر خاصة مع توسع التدريجي للربط بشبكة االنترنت على مستوى   التي حالت دون تطور التجارة

 العمومية.   ل التراب الوطني و تحسين نوعية الخدمة في هذا املجال بفضل االستثماراتكام

التي دارت خاصة حول عملية تصدير املواد   و في رده عن انشغاالت اعضاء اللجنة, التي يترأسها السيد فؤاد بن مرابط,

االلكترونية, اوضح السيد راوية انها  الصغار الذين ينشطون في التجارة  املصنعة في الجزائر من قبل املتعاملين

ا من نحو الخارج سيم  بطريقة عادية كما ينص عليه القانون الجزائري الذي يشجع تصدير املنتجات الوطنية  ستجري 

  طرف املتعاملين الصغار.

ئال رد الوزير قا كلي للنقود الجزائرية,  وعن سؤال حول إمكانية استبدال االوراق النقدية الوطنية و كذا فائدة تغيير

 صالحيات محافظ بنك الجزائر و ليست من صالحياتي".  ان "االجوبة على هذه االنشغاالت من

 

ع أرقاما وردية للجزائريين.. البنك العاملي
ّ
 :ثّمن قانون املالية وتوق

 )الشروق أونالين(!ر رفع أسعار الوقود لم يظلم الفئات الهشةقرا

ع أرقاما وردية لالقتصاد الجزائري خالل سنة  متفائال، 2017جاء تقرير البنك العالمي للنصف الثاني من سنة 
ّ
ووق

بواشنطن لصالح  ت مؤسسة "بروتن وودز" املتواجد مقرهاباملائة، كما رافع 3.6تستقر عند  ، تتقدمها نسبة نمو 2018

الذي أشرفت عليه الحكومة الجزائرية، عبر زيادة  ، بما فيها إصالح دعم الطاقة2018إجراءات قانون املالية لسنة 

 .أنه تم إرفاقها بإجراءات أخرى لتخفيف آثار زيادة األسعار على الفئات الهشة أسعار الوقود، مشددة على

بالتدابير املالية  وهو انتعاش، توقع أن يتدعم 2019و 2018توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي  رفع البنك العالمي، الثالثاء،

شر مي في تقريره نصف السنوي الذي نوأشار البنك العال الجديدة التي وضعتها الحكومة فيما يخص تمويل االستثمار،

 2018باملائة سنة  3.6االقتصادية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند  بواشنطن حول اآلفاق

 .باملائة 2.6يمثل ارتفاعا بنسبة   جوان املاض ي أي ما باملائة الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر  1مقابل 

 باملائة الذي توقعه 1.8باملائة مقابل  2.2  عند مستوى  2017بالنسبة لسنة  بنك العالمي من توقعاته للنمو كما رفع ال

يقدر  2019تراجع طفيف للنمو سنة  نقطة، وحسب نفس األرقام، فبالرغم من 0.4مسبقا وهو ما يمثل فارقا يقدر بـ

رنة بتوقعات شهر جوان الفارط التي أشارت إلى نمو بمعدل بنقطة واحدة مقا باملائة فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا 2.5بـ

 .باملائة 1.5

 من شأنها 2018جاء بها قانون املالية لسنة   الجديدة والتدابير املالية التي وأوضح البنك العالمي أن نفقات االستثمار 

شرق توقعات النمو بمنطقة الاملخصص ل أن ترفع النمو بالجزائر على املدى القصير، وأشار البنك العالمي في الفصل

 2018يخص الجزائر ستتعزز نفقات االستثمار العمومي املتعلقة بميزانية  األوسط وشمال إفريقيا "مينا" انه فيما

 .والتوجه املالي الجديد للنمو على املدى القصير
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 يهالدان منطقة مينا بما فاغلب ب  وتيرة عالية وتحقق أرقاما أفضل عن وحسب البنك العالمي فإن الجزائر ستبقي على

لثالثة  توقعاته شهر جوان الفارط للنمو  البلدان املصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤا في النمو، وخفض البنك العالمي

 .اململكة العربية السعودية والكويت وعمان وكذا باملغرب وتونس الخليجي   بلدان ملجلس التعاون 

مصدرة للبترول على غرار الجزائر واململكة العربية السعودية وروسيا  بلدانوأوضحت ذات املؤسسة الدولية أن عدة 

 أسعار البترول، وابرز البنك تدابير من أجل "تعزيز ميزانيتها وإعادة ضبط املداخيل والنفقات" بعد انهيار  قد اتخذت

 ةجزائر واإلمارات العربية املتحدالرامية إلى تنويع االقتصاد، مستشهدا بال العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها

 .ونيجيريا

 الناقلون يعلنون أنه ال زيادة إال بوثيقة رسمية

 )الشروق اونالين(تطبيق التسعيرة الجديدة للنقل يبدأ بالفوض ى واإلحتجاج

الجديدة حيز الخدمة املوافق ليوم األربعاء، تذبذبا  يوم األول من دخول تعليمة وزارة النقل بشأن التسعيرةشهد ال

تعليمة  أو  من املحطات، في تطبيقها من والية إلى أخرى لعدم تلقي بعض الناقلين أي جدول  وفوض ى أحيانا عبر العديد

الوالئية إلى غاية كتابة هذه األسطر، في وقت كانت  تهمتحمل الرزنامة الجديدة للتسعيرة ممضاة من طرف مديريا

 .بالعاصمة السباقة في تطبيق التعليمة "املحطة البرية لـ"سوغرال

زارة و  ت التعليمة قد دخلت حيز الخدمة مثلما دعت إليهملعرفة أكثر التفاصيل إن كان الشروق"، نزلت إلى امليدان"

املوافق ليوم األربعاء، كآخر أجل، لالنطالق في  جانفي الجاري، 10النقل، التي كانت قد أمهلت مديرياتها فترة إلى غاية 

م موقف ث عكنون تغيير التذاكر.. البداية كانت من زرالدة ثم بوشاوي وصوال إلى محطة بن  تطبيق التسعيرة الجديدة مع

عدم تلقيهم أي تعليمة كتابية من طرف  سعيد حمدين بخصوص النقل الحضري، غير أن كل تصريحات الناقلين تؤكد

املحطة البرية ألول ماي بالعاصمة التي تجمع ما بين خطوط النقل شبه  مديرية النقل. وجهتنا األخرى، كانت صوب

أن  لتتأكد التصريحات مرة أخرى  لعاصمة كبومرداس والبليدة وتيبازة،باتجاه الواليات الوسطى القريبة من ا الحضري 

املمض ى من طرف مديرياتهم الوالئية للنقل عشية دخول التعليمة حيز  أصحاب حافالت النقل لم يتلقوا جدول الزيادة

 .الخدمة

موجب ما يتداول داخل عن التسعيرة الجديدة عبر وسائل اإلعالم وب وقال من تحدثت إليهم "الشروق"، إنهم سمعوا

املسؤولة حتى يضمنوا  زمالئهم غير أنهم لم يحصلوا على أي وثيقة رسمية ممضاة من طرف الجهات املحطات بين

هؤالء دفع تلك الزيادة. وتعتبر املحطة البرية لـ"سوغرال"  تطبيقها دون أي مشكل من الزبون قد ينجر عن حاالت رفض

 بعدما أدخلتها إدارتها ضمن عليمة الزيادة في اليوم األول من دخولها حيز الخدمةالتي باشرت تطبيق ت الجهة الوحيدة

أكده رئيس االتحاد الوطني للناقلين محمد بالل في تصريح إلى  بحسب ما -نظامها اآللي باتجاه مختلف الواليات

بب الزيادة بس في الوقت نفسه مديريات النقل بإحداث هذا الخلل أو التذبذب في تطبيق تعليمة "الشروق"، متهما

بمثابة رخصة قانونية ملباشرة اإلجراء الجديد دون  تأخرها في توزيع الجدول الجديد ضمن تعليمة مختوم عليها، تكون 

ى أن األمور إل الرزنامة على الناقلين، مشيرا يقول املتحدث، نتيجة تأخر توزيع –سبيل املثال أي مشكل، كالعاصمة على

  .مختلف مديريات النقل لهذا التأخر ستدخل نصابها في اليوم الثاني واأليام املوالية بعد تدارك

 الخبازون يردون على بن مرادي ويفتحون النار على جمعيات حماية املستهلك

 )الشروق أونالين(بن بادةنفد صبرنا.. ومقترح الوزارة حبيس أدراج الحكومة من عهد 

 سنستدعي املجلس الوطني.. وجميع الخبازين مع مقترح الزيادة في األسعار

والية، فيما لم تستبعد الخروج  48الوطني املمثلين لـ تتجه االتحادية الوطنية للخبازين، نحو استدعاء أعضاء املجلس

القطاع  وزير  ربح، واستغربت تصريحاتبعد تماطل الحكومة في إيجاد حلول جدية مللف هامش ال بقرار رفع سعر الخبز،
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دينار لضمان هامش الربح، وهو  1600بسعر  الذي كشف عن استحداث مادة عبارة عن مزيج من الفرينة والسميد

 . عهد الوزير األسبق بن بادة وبقي حبيس األدراج إلى يومنا هذا املقترح الذي تقدمت به االتحادية في

رادي م للخبازين يوسف قلفاط، الثالثاء، لـ"الشروق"، تصريحات وزير القطاع محمد بن واعتبر رئيس االتحادية الوطنية

الحلول التي قدمها الوزير ليست باألمر  بمثابة مسكنات الحتواء موجة غليان وسط آالف الخبازين، على اعتبار أن

 ع سنوات، كحل نهائي لطي ملفممثلي الخبازين في عهد الوزير بن بادة، قبل أرب الجديد، وإنما مقترحات تقدم بها

أدراج الحكومة إلى غاية يومنا هذا،  هامش الربح، بعد دراسة قامت بها الوزارة الوصية، غير أن املقترح ظل حبيس

   ."وال يمكنهم انتظار أكثر مما انتظروه لتسوية مطالب مشروعة ...وواصل قائال: "الخبازون نفد صبرهم

منحتها االتحادية للحكومة، تنتهي اليوم، وفي ظل غياب أي حلول جدية  هلة التيمن جهة أخرى، أوضح قلفاط أن امل

ملناقشة ملف هامش الربح، حيث  على أرض الواقع، سيتم استدعاء جميع ممثلي الواليات في املجلس الوطني ومقنعة

ازون ملشروعة، وأضاف "الخبوذلك بعد تماطل الحكومة في تسوية مطالبهم ا لم يستبعد اللجوء إلى اتخاذ قرار رفع سعر،

 الوصاية أي تداعيات سلبية ستترتب جراء زيادات وأعباء مالية لسنوات..وال يمكنهم انتظار أكثر"، محمال الوزارة تحملوا

 . بما فيها املقترح الذي تحدث عنه الوزير التماطل في تجسيد مقترحات االتحادية،

ية املستهلك وفعاليات املجتمع املدني، إللقائها اللوم على الخبازين، حما من جهة أخرى، فتح قلفاط النار، على جمعيات

لم يتغير منذ عدة سنوات، موازاة  دون معرفة الخلفيات واألسباب التي تدفعهم للمطالبة برفع هامش الربح، الذي من

 يذيمضمون املرسوم التنف وأكد أنه من يعللون بأن سعر الخبز غير قانوني وفق مع ارتفاع أسعار جميع املواد األساسية،

دينار ألنها تأكدت أن  10الخبز بـ  دينار، موضحا أن الحكومة غضت بصرها عن بيع سعر  8.5الذي يحدده بـ  96-132

 .غير أنها لم ترسم الزيادات من خالل تعديل املرسوم دينار، 8.5سعر الخبز الحقيقي أكثر من 
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