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 االفتتاحية
 "ه البحر وانتاج الكهرباء: اتفاق تنازل عن أسهم بين مجمع "سونلغاز" وفرع "سوناطراكتحلية ميا

 )واج(

تم التوقيع األحد بالجزائر على اتفاق بين مجمع "سونلغاز" و فرع "سوناطراك لتثمين املحروقات" )مملوك مائة باملائة 

رف سونلغاز في من طرف مجمع سوناطراك( يقض ي بالتنازل على جميع األسهم اململوكة من ط

 الجزائرية للطاقة، حسبما افاد به بيان الشركة الوطنية للمحروقات.  املشتركة  املؤسسة

و أوضح نفس املصدر، "ان التوصل لهذا االتفاق يدخل في إطار تحسين القدرات العملية للتسيير اإلداري من ناحية 

 رباء".الكلفة واملوارد ملختلف شركات تحلية مياه البحر وإنتاج الكه

لتحكم في الكلفة و املخاطر املشتركة لبرامج تحلية مياه البحر قيد و يسمح االتفاق، من جهة أخرى، ملجمع سوناطراك با

االستغالل و/أو التطوير وكذا ضبط تنظيم جديد أكثر مسايرة للسياق و ذلك بهدف االنطالق في عملية تعميم " جزأرة 

 .ناطراك" عمليات استغالل محطات تحلية مياه البحر بمساعدة شركاء في املجال التكنولوجي، يضيف بيان سو 

ضروري" بالنسبة للمخاطر خاصة املالية منها و الصناعية التي يتكفل و أكد البيان، ان هذا النوع الجديد في التسيير "

 بها مجمع سوناطراك".

 

 

 
 

 )واج( ساعة 24/  24يبا "الدارة افتراضية" تقدم خدمات وضع حيز الخدمة قر 

العمرانية نور الدين بدوي , يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه "سيتم   أكد وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة

ل شروط ساعة " في اطار "مشروع طموح تم تهيئة ك 24على  24وضع حيز الخدمة إلدارة افتراضية تقدم خدمات   قريبا

 تجسيده".

لس خالل أشغال جلسة علنية باملج  وقال السيد بدوي في رده على سؤال شفوي يتعلق بوضع بلديات أوالد سالم )باتنة(,

انه " تلبية" لحاجيات املواطن وتقريبه من اإلدارة سيتم " قريبا   الشعبي الوطني برئاسة رئيس املجلس معاذ بوشارب

وهو مشروع جد   ساعة , 24على  24اضية تتواجد أينما يتواجد املواطن وتقدم خدمات إلدارة افتر   وضع حيز الخدمة

ية الوطني الذي تحتويه بطاقة التعريف الوطن  طموح شرع العمل فيه بتهيئة كل شروط تجسيده أهمها الرقم التعريفي

 2020  سيد اإلدارة اإللكترونية آفاقألف بطاقة ملا تشكله من مفتاح لتج 400مليون و   11البيومترية التي أصدرنا منها 

 عبر عديد التطبيقات التي تتيحها والتي سيكون الدفتر العائلي اإللكتروني أوالها ".

دف إلى تجسيد "إصالحات هيكلية" ته  وأوضح أنه " تطبيقا" لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تم

الفعالية و الشفافية عبر إدخال أدوات عصرية في أداء املرفق   لسرعة و"إستحداث أساليب تسيير جديدة تتميز با

 إسداء التعليمات  تدابير أخرى كتخفيف اإلجراءات اإلدارية و تحسين ظروف استقبال املواطنين و  العمومي وإتخاذ

 الالزمة للتكفل بانشغاالتهم" .
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مية" على مستوى اإلدارة اإلقليمية التي سا  وبهذه املناسبة أكد الوزير أن الحركة "الواسعة لإلطارات الشاغلة لوظائف

كرست" مبدأ إشراك اإلطارات الشابة و"تشجيعهم" على تولي مناصب التأطير   أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا ,"

رئيسة دائرة  38دائرة تضاف لـ   ( رئيسة11"ترقية دور املرأة" في تقلد مناصب املسؤولية حيث "خصت الترقيات )  وكذا

 نسبة "لم نصل إليها منذ اإلستقالل". حاليا " وهي

سالم )أوالد سالمي الرحبات وتالخمت(   ولدى تطرقه الى موضوع السؤال, أكد أن مواطني البلديات الثالثة لدائرة أوالد

دائرة راس العيون بحكم القرب الجغرافي وعلى مستوى البلديات التي ينتمون   "متكفل بهم إداريا وتنمويا على مستوى 

وال توجد هناك أي عراقيل خاصة مع تحويل جل اإلجراءات اإلدارية نحو البلديات لكونها أقرب للمواطن وأدرى   إليها

سلطات محلية ومنتخبين واملجتمع املدني الى " عقد لقاء بالوزارة   بانشغاالته " , داعيا كل املعنين في هذه الدائرة من

 بالدرجة األولى".  د حل لهذه القضية املرتبطة بأمور مجتمعيةواتخاذ القرارات الالزمة إليجا  لتدارس الوضع

" أفاد BISمسجل عليها عبارة "مكرر/  وفي رده على سؤال ثاني يتعلق بانشغاالت بعض املواطنين حول شهادات ميالدهم

 553.875اء مستعمل من طرف عدة البلديات عبر التراب الوطني وتم إحص  أن "الترقيم املكرر لعقود الحالة املدنية

مدنية مسجل ببلدية   عقد حالة 417.592مدون في سجالت الحالة املدنية يحمل عبارة )مكرر( من بينها   عقد ميالد

 ". 2017سنة   إلى 1962عقد ميالد مسجل من سنة  332.577وهران لوحدها منها 

ضافة لعقود امليالد وبالتالي يتم اللجوء إلى إ  وأبرز أن "استعمال هذا الترقيم مرده غالبا الى الخطأ في الترقيم املتسلسل

مكرر و هذا من أجل التفرقة بين العقدين " كما توجد حاالت أخرى   1900عبارة مكرر للرقم ليصبح 

وسجلوا  التراب الوطني بعد االستقالل  ب"املواطنين الجزائريين املولودين إبان االستعمار الفرنس ي و الذين دخلوا  تتعلق

 وهران و قسنطينة".  والوفاة لبلديات الجزائر  ي سجالت عقود امليالد والزواجبياناتهم ف

املطلوبة من طرف السلطات األجنبية   وأوضح أن هذا النوع من الوثائق " كانت تصدر دائما الستعمالها في امللفات

االعتراض   انونية دون أن تثير أي نوع منبالزواج أو الزواج املختلط أو اإلقامة الق  السيما الفرنسية في اإلجراءات املتعلقة

بعض اإلدارات الفرنسية لعدم تطابقها مع   أو الرفض, إلى غاية السنوات األخيرة أين أصبحت هذه الوثائق ترفض من

ان مصالحه و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية " قامت   , مبرزا  من القانون املدني الفرنس ي" 47املادة 

ي " قانون الحالة املدنية الوطن  ات قانونية وصحة وثائق الحالة املدنية الحاملة لترقيم مكرر وفق أحكامإلثب  بالتدخل

املعلومات إلى السلطات الفرنسية و بأن عبارة مكرر ال تشكل خرق أو مشكل   كما "قامت السلطات الجزائرية بتبليغ هذه

 ". أو تنظيمي في قانون الحالة املدنية الجزائري   قانوني

تم بموجبها "االعتراف" بصحة   2018  جوان 11في   وردا على ذلك يضيف الوزير "أصدرت" الخارجية الفرنسية مذكرة

الجزائرية والتي تحمل الترقيم" مكرر " و بأن هذه الوثائق محررة ب"طريقة   وثائق الحالة املدنية الصادرة من السلطات

 بة الوزارة الرسمية ".و تم إبالغ مواطنينا بذلك عبر بوا  صحيحة

 )واج( مناولة: إمكانات وخبرات غير مستغلة بالقدر الكافي

اعتبر مدير البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، العايب عزيوز، أن اإلمكانيات والكفاءات املوجودة في مجال املناولة 

 الصناعية في الجزائر غير مستغلة بالقدر الكافي.

(، 2018مداخلة له في ندوة صحفية لتقديم الطبعة الخامسة للصالون الدولي املناولة الصناعية )ألجيست وخالل 

نوفمبر في قصر املعارض بالعاصمة، ينظمه مركز التجارة العالمي بالجزائر وبورصة  24إلى  21املقررة في الفترة من 

يتطلب دعما أقرب من   إلمكانات املناولة في الجزائراملناولة والشراكة، أوضح السيد عزيوز أن االستغالل األمثل 

ي أو املؤسسات املتناهية الصغر قصد غرس ديناميكية ف  املتعاملين الناشطين في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 هذا املجال على املدى املتوسط والطويل.
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لى تحفيز املجهزين األجانب لشركات صناعة وفي معرض حديثه عن املناولة في مجال صناعة السيارات، دعا املتحدث إ

 400الف و  300املحلية عندما يبلغ حجم اإلنتاج عتبة الربحية أي بين   السيارات لخلق مشاريع مشتركة مع الشركات

 الف وحدة.

وأوضح املدير أن تطوير مناولة يعد عملية "بطيئة للغاية"ي تتطلب من شركات القطاع تلبية املتطلبات واملوافقات 

 الدولية.

عارضا موزعين  92من جهته توقع رئيس بورصة املناولة والشراكة كمال أقسوس أن يستضيف الصالون هذا العام 

الصلب، امليكانيكي الكهرباء، املجاالت املتعلقة باملعادن و   بين مؤسسات مانحة لألوامر ومتلقين، تنشط في

 والبالستيك وكذلك املهن املتعلقة بالخدمات.  وااللكترونيات

وبغض النظر عن القطاعات التقليدية، فإن هذه الطبعة ستتميز بحضور "الفت" لقطاع تركيب السيارات، والطاقة 

 سكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.)بما في ذلك سوناطراك وسونلغاز(، والنقل، والتنمية املستدامة، والصناعة الع

 كما سيتم عقد محاضرات وندوات خالل هذه التظاهرة إلى جانب لقاءات أعمال.

الصالون يأتي في الوقت الذي يبرز فيه "وعي   وأكد املدير العام ملركز التجارة العالمي بالجزائري أحمد طيباوي، أن هذا

خالل اإلنتاج املحلي املدمج واالستثمار األجنبي والشراكات، وخاصة حقيقي" بأهمية تنويع االقتصاد الوطني من 

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحسب السيد طيباوي، فإن هذا التوجه تدعمه "السياسة الطوعية" للحكومة حتى تتمكن الشركات من الذهاب إلى 

 تصنيع أكثر.

اولة في الوقت الذي وصلت فيه واردات الجزائر من قطع الغيار وشدد املتحدثون خالل الندوة على ضرورة تطوير املن

 ( مليار دوالر.2الثنين )

باملائة فقط من النسيج الصناعي  10شركة، أي  1.000و  900يذكر أن العدد الحالي للمناولين في الجزائر يتراوح بين 

 الوطني.

  

 )واج( نامج كاب ديلإطالق حاضنة مشاريع من أجل ترقية املرأة والشباب في إطار بر 

تم اليوم األحد بالجزائر إطالق حاضنة للمشاريع الجمعوية التي ستنجز ببلديات نموذجية في اطار برنامج دعم امكانيات 

 التنمية املحلية )كاب ديل( و ذلك بهدف تشجيع ترقية املرأة و الشباب.  الفاعلين في

حلية مع القطاعات ذات األولوية و وستسمح هذه الحاضنة للجمعيات بإنضاج و صياغة مشاريع محفزة للتنمية امل

 املحددة بكل من هذه البلديات النموذجية.

الداخلية محمد دحماني، أن األمر يتعلق باستحداث   ويرى املدير الوطني ملشروع برنامج "كاب ديل" و االطار بوزارة

 بناء و التشاور بين الجمعيات و  للثروة و ملناصب الشغل مع اعتماد استراتيجية اقامة حوار   التنمية املحلية املولدة

 املواطن و الجماعات املحلية.

بل أيضا تكوينا ثقافيا من أجل تغيير   كما أوضح املتحدث أن " هذا البرنامج ال يخص فقط الدعم التقني أو العتاد

 تنموي بالبلديات".  الذهنيات بهدف إقامة عمل جماعي والتشاور من أجل إقامة تعاون 

 "كاب ديل" دراسة خاصة ببطاقية و تقييم امكانيات منظمات املجتمع املدني بالبلديات النموذجية. كما أطلق برنامج

نموذجها و تمثليتها و طاقاتها و   وسمحت هذه الدراسة بالتعرف بدقة على الوضع االساس ي لهذه املنظمات و تحديد

 ت املحلية.تنظيمها و طريقة تسييرها إضافة إلى مستوى عملها املشترك مع السلطا
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واعتمادا على النتائج املحصل عليها، حدد البرنامج الحاجيات األولية من خالل تعزيز قدرات هذه الجمعيات و إعداد 

 ملتطلباتها و السماح لها باملشاركة بشكل فعلي في تنمية بلديتها.  برنامج تكويني بغية االستجابة

التنمية سيباستيان فوزيل، إلى تحقيق حصيلة " ايجابية جدا"  ومن جهته، أشار ممثل برنامج األمم املتحدة من أجل

بما أن وزارة الداخلية و الجماعات املحلية  2017منذ إطالق برنامج دعم إمكانيات الفاعلين في التنمية املحلية في 

ر الجزائري دستو سجلت تقدما في الطريقة الجديدة املتعلقة بتسيير الجماعات منذ إدراج الديمقراطية التساهمية في ال

 الجديد.

وبهدف ضمان التنفيذ " الفعلي" لهذه الديمقراطية التساهمية تم اعداد مواثيق املساهمة املواطنة تمهيدا لتنصيب 

الحوار و االتصال بين املواطنين و بين هؤالء و السلطات املحلية، على حد   املجالس البلدية االستشارية قصد ضمان

 قوله.

دي حاليا يكمن في أن هذه الفضاءات املختلفة )برنامج دعم امكانيات الفاعلين في التنمية املحلية و كما أكد أن " التح

نتائج ملموسة للمواطنين مضيفا بأن برنامج األمم املتحدة للتنمية مدعو لدعم   مجلس البلديات االستشارية( تحقق

 غل.حاملي املشاريع التي تتضمن أفكار مبتكرة و مستحدثة ملناصب الش

برنامجا عكفت على ترقيته وزارة الداخلية و   يعد برنامج دعم إمكانيات الفاعلين في التنمية املحلية "كاب ديل"

 العمرانية و برنامج األمم املتحدة من أجل التنمية بدعم من االتحاد األوروبي.  الجماعات املحلية و التهيئة

افية الترقية الحوكمة املحلية املتفق عليها و الشف  ي التنمية املحليةويهدف البرنامج من خالل دعم امكانيات الفاعلين ف

 و بروز اقتصاد محلي متضامن و متنوع.  و تعزيز االنسجام االجتماعي

لوطني: الخروب )قسنطينة( و تيميمون )أدرار( و   وينفذ هذا البرنامج بعشر بلديات نموذجية ممثلة لثروة و تنوع التراب

 القادر   )تلمسان( و جميلة )سطيف( وجانت )ايليزي( و بابار )خنشلة( و أوالد بن عبد  و الغزوات بني معوش )بجاية(

 )الشلف( و تيقزيرت )تيزي وزو( و مسعد )الجلفة(.

مليون أورو و  2ر5هم الحكومة الجزائرية ب   مليون أورو و 10وللعلم فان هذا البرنامج من تمويل ثالثة شركاء بقيمة 

 أورو. 170000برنامج األمم املتحدة للتنمية ب   مليون أورو و 7ر7روبي ب االتحاد األو 

 

 )واج( إرساء نظام لصيانة الطرقات واملنشآت خالل الفترة القادمة لتحسين الخدمة العمومية

اليوم األحد بالبليدة أن الحفاظ على مختلف املنشآت و الهياكل  عبد الغني زعالن،زير النقل واألشغال العمومية، أكد و 

التي أنجزت خالل العقدين األخيرين يتطلب إرساء نظام لصيانة هذه املكاسب بهدف تحسين الخدمة العمومية املوجهة 

 الفترة املقبلة.  للمواطن و هو الهدف الذي سيتم العمل على تجسيده خالل

سيد زعالن في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته اليوم لهذه الوالية للوقوف على وأوضح ال

التابعة لقطاعه "أن الوزارة الوصية ستعمل خالل الفترة املقبلة على إرساء   سير أشغال العديد من املشاريع التنموية

 مالية ضخمة".  كلفت الخزينة العمومية مبالغ نظام لصيانة مختلف شبكة الطرقات و كذا املنشآت التي

 معتبر منهاأن "ضعف صيانة" عدد   إال -يضيف السيد زعالن -وبالرغم من انجاز هذه املشاريع بمعايير عالية الجودة

تسبب في "تدني مستوى الخدمات املقدمة للمواطن"، مشددا على أهمية العمل من أجل تفعيل ثقافة الصيانة وجعلها 

 ردة فعل طبيعية يعتمدها املسؤولين عليها.

شهدت زيادات في األغلفة املالية املخصصة لصيانة هذه املنشآت  2019وفي هذا السياق أفاد ذات املسؤول بأن سنة 

 الدولة على ترقية الخدمة العمومية املوجهة للمواطن.  الواجب الحفاظ عليها و هذا ما يعكس حرص

http://www.aps.dz/ar/economie/62129-2018-11-05-15-53-35
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املجمدة بسبب تدني املداخيل املالية للبالد خالل السنوات  من جهة أخرى، و في رده على سؤال حول مصير املشاريع

أشغالها بشكل تدريجي و هذا بمجرد تحسن الوضعية املالية للبالد على غرار   املاضية صرح الوزير أنه "سيعاد بعث

 ".2014  مشاريع ترامواي البليدة و عنابة و باتنة و التي كانت على وشك االنطالق أواخر سنة

 

 ديوان الحبوب يصدر البطاقة املغناطيسية للفالح

 املساء() تتبع املنتوج في السوق ودحر املضاربة

حية املتعاقدين مع التعاونيات الفال  لحبوب، محمد بلعبدي، أمس، دعوة لكل الفالحيناملدير العام للديوان املنهي ل وجه

 ستسهل العالقة التجارية ما بين الفالح والتعاونيات عند بيع منتوج القمح لطلب استخراج البطاقة املغناطيسية التي

ي صرنة النظام املعلوماتي للديوان املنهع واقتناء البذور املحسنة واألسمدة العضوية، وهي البطاقة التي تدخل في إطار 

 .الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  للحبوب تماشيا وتوصيات وزير 

 العام للديوان املنهي للحبوب أن البطاقة املغناطيسية الجديدة لن تخلف ، أوضح املدير ”املساء”وفي تصريح خص به 

، تاريخ إطالق املشروع 2017الديوان تعود لسنة  ى فكرة رقمنة بياناتالبطاقة املهنية للفالح، مشيرا إلى أن اللجوء إل

ت عصرنة خدما الديوان املنهي للحبوب، الذين اقترحوا اعتماد نظام معلوماتي خاص في إطار  من طرف إطارات شابة من

ة وطريقة املجمع بما يسمح بالتعرف على حصص القمح التعاونيات، يضمن نقل البيانات بصفة آنية لإلدارة املركزية،

 .املستحقات معالجة ملفات الفالحين ودفع

سلمت هذه السنة لعدد من الفالحين، وأعطت نتائج إيجابية، حسب  وتمت تجربة أولى البطاقات املغناطيسية التي

اطية، كل أشكال البيروقر  الذي أبرز أهمية هذه البطاقة في الحد من ظاهرة املضاربة باملنتوج ومكافحة السيد بلعبدى،

مرة واحدة فقط ليتم أرشفته عبر النظام املعلوماتي.وعن البيانات  مع اإلشارة إلى أن امللف املطلوب من الفالح يسلم

ها، وكذا بالتعاونية التي يتعامل مع تتضمنها البطاقة، أشار املدير العام للديوان إلى أنها تضم رقم تسجيل الفالح التي

 التعرف عليه. كما يتضمن امللف، كل البيانات الخاصة باملستثمرة الفالحية سهيلبياناته الشخصية وصورة شمسية لت

تمكن الديوان املنهي للحبوب من  ونوعية اإلنتاج )قمح صلب أول لين، شعير، وبقوليات جافة(، وهي املعطيات التي

 .الوطني التحكم في قاعدة بيانات دقيقة لإلنتاج

 ألف فالح متخصص في إنتاج الحبوب 600البطاقة، فقد قدرهم بلعبدي بنحو  ذهوفيما يخص عدد الفالحين املعنيين به

، مستمرة إلى غاية توزيعها على كل الفالحين والبقوليات الجافة. وأشار إلى أن عملية تسليم البطاقات الجديدة ستبقى

لى ع نة، ستشجع الفالحينبهذه البطاقات خالل عملية جمع املنتوج املحلي هذه الس مؤكدا أن نجاح تجربة التعامل

ساعة من  24الفالحين بأقل من  طلب الحصول عليها، خاصة وأن هذه التقنية تمكن من تقليص مدة دفع مستحقات

ساعة من إتمام عملية البيع للتعاونيات، مما  72السنوات الفارطة تتم بعد  دخول املنتج للمخازن، فيما كانت املدة في

للحبوب  املدير العام للديوان املنهي وسط الفالحين وديون كبيرة بالنسبة للديوان. وحرصيتسبب في حالة من القلق  كان

يث ح املعلوماتي من شأنه الحد من ظاهرة املضاربة باملنتوج، خاصة بالنسبة للشعير، على التذكير بأن عصرنة النظام

ية الفالح واملربي املستخرجة لدى الغرفة الوطن أشار إلى أن التعامل مع الفالحين واملوالين يتم من خالل استظهار بطاقة

ملهنية، عالوة ا وعليه فال يمكن للتعاونيات رفض بيع املنتج لحاملي البطاقة”الفالحة،  للفالحة بالتنسيق مع مديريات

إمكانية رفع  وحول   .”السوق وتحديد هوية املضاربين على أن اعتماد البطاقة املغناطيسية يمكن من تتبع املنتوج في

مليون قنطار، أكد بلعبدي أن  60بلغ أكثر من  حصص املطاحن هذه السنة بعد تسجيل رقم قياس ي في إنتاج الحبوب،

، الصناعة، التي تعتبر حسبه لوزارة  الديوان املنهي للحبوب، لكونها تابعة تحديد هذه الحصص ليس من صالحيات
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لكل مطحنة تماشيا وطاقات إنتاجها، فيما يتكفل الديوان بمرافقة  يةالجهة الوحيدة املخول لها تحديد الحصة السنو 

 .جمع املنتوج ليتم إعادة بيعه بسعر مدعم للمطاحن وفق الحصص السنوية  خالل مراحل اإلنتاج مع ضمان املنتجين

 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 
 )واج( /توزيع ميزانية التسيير /مؤطر

مليار دج سنة  4.584,46مليار دج لتغطية نفقات التسيير )مقابل  4.954,47  مبلغ قدره  2019يتضمن قانون املالية 

2018.) 

(. الوحدة : مليار  2018أرقام قانون املالية   حسب القطاعات. )االرقام بين قوسين تشير الىفيما يلي توزيع هذه امليزانية 

 دج :

  

 (. 7,86)  8,22رئاسة الجمهورية : -

 (.4,45) 4,49مصالح الوزير االول : -

 (.1.118,3) 1.230  الدفاع الوطني : -

 (.425,57) 418,4الداخلية و الجماعات املحلية -

 (.35,21) 38,06الشؤون الخارجية :  -

 (.74,54) 75,86العدالة : -

 (.86,82) 86,98املالية :  -

 (.50,8) 50,8  الطاقة :-

 (.4,61) 4,72  صناعة و مناجم :-

 (.211,81) 235,29الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : -

 (.225,17) 224,96املجاهدين : -

 (.25,24) 25,28قاف : الشؤون الدينية و االو -

 (.19,98) 18,38التجارة : -

 (.14,01) 14,14املوارد املائية : -

 (.2,13) 2,13البيئة والطاقات املتجدد :  -

 (.25,98) 49,96االشغال العمومية و النقل :  -

 (.16,62) 16,28السكن و العمران و املدينة : -

 (.709,55) 709,55التربية الوطنية : -

 (.313,33) 317,33لعالي و البحث العلمي : التعليم ا-

 (46,84) 46,84التكوين و التعليم املهنيين : -

 (.154,01) 153,7العمل و الشغل و الضمان االجتماعي : -

 (.3,15) 3,2:   السياحة والصناعات التقليدية-
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 (.15,27) 15,28الثقافة : -

 (.67,38) 67,38التضامن االجتماعي :  -

 (.0,23) 0,23البرملان : العالقات مع -

 (.392,16) 398,97الصحة و السكان و اصالح املستشفيات : -

 (.35,23) 35,46الشباب و الرياضة : -

 (.20,7) 21االتصال : -

 (.2,34) 2,31البريد و تكنولوجيات االعالم و االتصال : -

  

 (.4.109,48) 4.276,3املجموع الفرعي : -

 (.474,98) 678,18التكاليف املشتركة : 

 (.4.584,46) 4.954,47املجموع : 

  

  

 /مؤطر/    2019املرتقبة في قانون املالية   ايرادات امليزانية

  

مليار دينار سنة  6.496ر58مليار دينار)مقابل  6.507ر9بـقيمة   ايرادات  تحصيل 2019و يرتقب مشروع قانون املالية لـ 

 2.714ر47( و2018دينار في   مليار 3.688ر68العادية )مقابل   دينار من االيرادات مليار  3.793ر43تتشكل من   (,2018

 .2018(. األرقام بين قوسين تخص قانون املالية 2018مليار دينار في   2.807ر91مليار دينار من الجباية النفطية )مقابل

 

 العادية:  االيرادات -1

  

 مداخيل الجبائية: 1.1

  

 مليار دينار( . 1.352ر71مليار دينار )مقابل 1.453ر91املباشرة:  ناتج املساهمات -

 مليار دينار( . 131ر63مليار دينار )مقابل  108ر54نواتج التسجيل و الطابع:  -

 مليار دينار( .  1.091,91مليار دينار )مقابل  1.120,08نواتج الضرائب املختلفة على األعمال:  -

 مليار دينار( . 10مليار دينار )مقابل  10ة: نواتج املساهمات غير املباشر  -

 مليار دينار( . 397ر4مليار دينار )مقابل  348ر87نواتج الجمارك:  -

 مليار دينار( . 2.983ر7مليار دينار )مقابل  3.041ر42املجموع الفرعي:  -

  

 . االيرادات العادية:1.2

  

 .  مليار دج( 27مليار دج )مقابل  29نواتج ومداخيل أمالك الدولة:  -

 مليار دج( . 78مليار دج )مقابل  123نواتج مختلفة للميزانية :  -

 مليار دج( . 0ر02مليار دج )مقابل  0ر02:  مداخيل تنظيمية -
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 مليار دج( . 105ر02مليار دج )مقابل  152املجموع الفرعي : -

  

 مليار دج( . 600مليار دج )مقابل  600. مداخيل أخرى: 1.3

  

 مليار دج) . 3.688ر68مليار دج )مقابل  3.793ر44مجموع املوارد العادية: -

  

 مليار دج) . 2.807ر91مليار دج )مقابل  2.714ر47الجباية البترولية:   -2

  

 مليار دج(.  6.496ر58مليار دج )مقابل  6.507ر9املجموع العام إليرادات امليزانية: 

  

 /مؤطر/   توزيع ميزانية التجهيز

  

مليار دج  3.602,68مليار دج كرخص برامج و  2.601,66تجهيز تشمل   ميزانية 2019قانون املالية   و يرتقب مشروع

 للدفع .  أرصدة

 قوسين هي ارصدة الدفع(.  اليكم توزيع هذه امليزانية حسب القطاعات بالنسبة لرخص البرامج )األرقام بين

  

 ار دج( .ملي 61,24مليار دج ) 1,33  الصناعة :-

 مليار دج( . 235,6مليار دج ) 160,78  الفالحة و الري:- 

 مليار دج( . 72,75مليار دج ) 55,8دعم الخدمات املنتجة:  - 

 مليار دج ( . 635,78مليار دج ) 485,5املنشآت القاعدية االقتصادية و االدارية: - 

 .  مليار دج( 162,9مليار دج ) 127,8  التربية و التكوين: - 

 . مليار دج(  146,5مليار دج )  70,67املنشآت القاعدية االجتماعية و الثقافية:  -

 مليار دج ( . 423,43مليار دج ) 99,7دعم الحصول على سكن: -

 مليار دج( . 600مليار دج ) 800مواضيع مختلفة :  - 

 مليار دج( . 100مليار دج ) 100  املخططات البلدية للتنمية: - 

 مليار دج ( . 2.438,25مليار دج ) 1.901,57   املجموع الفرعي لالستثمارات: - 

  

 مليار دج( . 672  الحسابات الخاصة و خفض اسعار الفائدة ) أغلفة للدفع  دعم النشاط االقتصادي: -

 مليار دج( . 362,47مليار دج ) 700,1احتياطي لنفقات غير متوقعة:  - 

 .  مليار دج  100أرصدة الدفع   قة على الدولة:تسوية الديون املستح - 

 مليار دج . 30أرصدة الدفع   إعادة تمويل البنوك : - 

 مليار دج( 1.164,42مليار دج )  700,1  املجموع الفرعي لعمليات برأس املال: - 

 مليار دج (.  3.602,68مليار دج )   2.601,66  مجموع ميزانية التجهيز: - 

  

 :لية يعترف أمام النواب ويصدم الجزائريينوزير املا
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 )الشروق أونالين( !مليار دوالر 40سنواجه عجزا في امليزانية واحتياطي الصرف سينهار رغم طبع 

ع وزير املالية عبد الرحمان
ّ
وهو ما  مليار دوالر، 33.8، ليصل إلى 2021راوية، انهيار احتياطي الصرف خالل سنة  توقـ

 .امليزانية خالل السنتين املقبلتين أشهر من االستيراد، معترفا في نفس الوقت بحدوث عجز في 8يغطي 

نواب الغرفة السفلى للبرملان، السبت،  أمام 2019اعترف عبد الرحمان راوية، خالل مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 

 رف امليزانية نوعا من الضغط رغم اللجوء إلى التمويل غير ستع“قائال:  ،2021و 2019بحدوث عجز في الخزينة بين 

 .”الفترة مليار دوالر( واالقتطاع من صندوق ضبط اإليرادات طيلة هذه 40التقليدي )طبع 

، وهو ما يكفي لتغطية 2019دوالر سنة  مليار  62باملقابل، كشف الوزير عن انهيار في احتياطي الصرف في البالد إلى 

 أشهر  10مليار دوالر ليغطي  47.8إلى  2020بينما سينزل في سنة  –حد قوله  – شهرا، على 13د ملدة فاتورة االستيرا

 .أشهر من االستيراد 8يغطي  وهو ما 2021مليار دوالر سنة  33.8ليواصل احتياطي الصرف تراجعه إلى حدود 

مليار  41.8، و2020مليار دوالر سنة  42.9و 2019مليار دوالر سنة  44وتوقع وزير املالية، تراجعا في واردات البضائع إلى 

 8.2 إلى 2019مليار دوالر سنة  10.4امليزان التجاري يتباطؤ تدريجيا لينتقل من  ، وهو ما يجعل عجز 2021دوالر سنة 

 .2021مليار دوالر سنة  6.4، و2020مليار دوالر سنة 

متواصال في رصيد ميزان املدفوعات  نية انخفاضايتوقع مشروع امليزا –يضيف الوزير - 2021-2019وخالل الفترة 

 .2021مليار دوالر سنة  14ثم إلى  2020مليار دوالر سنة  14.2 إلى 2019مليار دوالر سنة  17.2لتنتقل من 

سيعرف نوعا من الضغط رغم اللجوء “ : مصرحا 2021و 2019من جانبه، اعترف راوية بعجز في تمويل الخزينة بين 

، متوقعا في نفس الوقت نفاد ”صندوق ضبط اإليرادات طيلة هذه الفترة التقليدي واالقتطاع من إلى التمويل غير 

 4.5سيكون في حدود  . في حين قال إن معدل التضخم2021و 2018اإليرادات خالل الفترة املمتدة بين  صندوق ضبط

 .2021باملائة في 3.5و 2020باملائة في  3.9و 2019باملائة بالنسبة ملشروع قانون املالية لسنة 

التعديالت والتوصيات بشأن التدابير  من جانبها، قدمت لجنة املالية وامليزانية، خالل عرض املشروع جملة من

 املتعلقة باألمالك الوطنية والحسابات الخاصة للخزينة وميزانية الدولة لسنة التشريعية الجبائية والجمركية وتلك

2019 . 

من  169القائمة املنصوص عليها في املادة  من املشروع واملتعلقة بتتميم 4ول حذف املادة وتمحورت تعديالت اللجنة ح

بنسبة  (املماثلة، باملصاريف املرتبطة بالترويج لبعض املنتجات )السلع والخدمات قانون الضرائب املباشرة والرسوم

ة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع دراس باملائة من رقم األعمال، باعتبار أن هذا التدبير يتطلب 2.5قدرها 

 .العملي
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 ..موغيريني ونائب رئيس البرملاني األملاني وقبلهم كونتي

 )الشروق أونالين( إنزال دبلوماس ي أوروبي بالجزائر.. هل من خلفيات؟

 خالل هذا األسبوع.. هذا هو الوصف الذي يمكن تسويقه عما جرى ويجري خالل إنزال دبلوماس ي أوروبي في الجزائر 

 ..األيام القليلة األخيرة واملقبلة

وجه االتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، ستت فقد أعلنت املفوضية األوروبية، أن املمثلة العليا للشؤون الخارجية في

ى راسهم وعل زيارة رسمية. املسؤولة األوروبية ستلتقي بعدد من املسؤولين الجزائريين، إلى الجزائر، هذا اإلثنين، في

 .مساهل وزير األول، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر ال

املشاركة في االجتماع الثاني حول األمن “ زيارة موغيرني، ووفق البيان الصادر عن املفوضية األوروبية، جاءت بهدف

تعاون في ال سبل تكثيف ومناقشة مسار الشراكة بين االتحاد األوروبي والجزائر، وبحث ومكافحة اإلرهاب في املنطقة،

 .”التجارة واالقتصاد، ومحاربة الهجرة

يارة االتحادي األملاني )البوندستاغ(، في ز  وفي اليوم ذاته، ستحل أيضا بالجزائر، كالوديا روث، وهي نائب رئيس البرملان

ألملانية ا أخرى للمستشارة السفارة األملانية بالجزائر، وهي الزيارة التي أعقبت زيارة تدوم يومين، وفق بيان صادر عن

 .أنجيال ميركل، في سبتمبر املنصرم

الثالثاء املنصرم( في زيارة رسمية، ) وقبل ذلك، كان رئيس مجلس الوزراء اإليطالي، جوزيبي كونتي، قد حل بالجزائر 

مللفات ا ي مقدمتها، وف”العديد من املسائل ذات االهتمام املشترك“أويحيى، حول  تباحث فيها مع نظيره الجزائري، احمد

تربطهما معاهدة صداقة وحسن الجوار والتعاون تعود  اإلقليمية وعلى راسها األزمة الليبية، علما أن الجزائر وإيطاليا

 .2003إلى عام 

لتمثيله، اليوم في باريس، في مراسيم إحياء  وفي سياق ذي صلة، أوفد الرئيس بوتفليقة، الوزير األول أحمد أويحيى،

ادر عن ص العاملية األولى، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون، وفق بيان ئوية النتهاء الحربالذكرى امل

 .والحكومات حول السلم الرئاسة، أكد أيضا أن أويحيى سيمثل الرئيس في منتدى رؤساء الدول 

 ها من الضفة الشمالية للبحر األبيضجيران ومنذ مدة ليست بالقصيرة، لم تشهد الجزائر هذه الحركية في عالقاتها مع

 وهل األمر يتعلق بأجندة دبلوماسية معدة سلفا، أم أن هناك أمورا فرضتها املتوسط. فما خلفية هذه املستجد؟

 معطيات ومستجدات؟

مؤخرا، منها ما صدر عن العاهل  ال شك أن هناك معطيات ليست بالجديدة، غير أن هناك مستجدات برزت إلى الواجهة

حوار لتجاوز سوء التفاهم الحاصل بين البلدين، وذلك بغض النظر عن  غربي، محمد السادس، الذي دعا الجزائر إلىامل

 قبل بدء مفاوضات املغرب هذه املبادرة التي اعتبرها البعض مستفزة تستهدف إحراج الجزائر، كونها جاءت خلفيات

 .بحضور الجزائر وموريتانيا مع جبهة البوليساريو الشهر املقبل بجنيف السويسرية

يقارب األسبوع من إطالق املبادرة، إال  وإن لم يبد الطرف الجزائري موقفا رسميا بهذا الخصوص، بالرغم من مرور ما

 قبل منظمات دولية مثل األمم املتحدة وإقليمية مثل الجامعة العربية واالتحاد املخزن قوبلت بترحاب من” خرجة“أن 

للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، قد أدرجت  دفع للتساؤل حول ما إذا كانت زيارة املمثلة العليااألوروبي، وهو ما ي

 املسعى املغربي؟ في جندتها االنخراط في

نزيهة “عموما، لطاملا رافعا من أجل انتخابات  املسألة األخرى وهي االنتخابات الرئاسية املقبلة، فالطرف األوروبي والغربي

اسها قضية ر  بهذا املوعد، بالنظر لطبيعة العالقة التي تربط الطرفين وتشعباتها، وعلى معني بطريقة أو بأخرى  ،”وشفافة

االتحاد األوروبي، جراء تباين وجهات النظر في كيفية  الهجرة غير الشرعية، التي تحولت إلى فتيل أزمة بين مكونات

 .وعد الربيع املقبليزداد اهتمام األوروبيين بم التعاطي معها، ومن هنا
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 تجارة 
 )تي آس آ(تظاهرة دولية بحثا عن التصدير 20الجزائر شاركت في 

 ،2018مليار دوالر خالل الثماني أشهر األولى من سنة  2.08قطاع املحروقات  بلغت قيمة الصادرات الجزائرية خارج

مليار  2أن تصل نسبة الصادرات لتالمس  مليار دوالر السنة املاضية، وتطمح الحكومة إلى 1بعدما كانت تقدر بأزيد من 

 .ليون مع نهاية العام الجاري م 700و

، أن نسبة ”عربي   TSA ”في تصريح لـ وأكد الرئيس املدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير طيب زيتوني

 أشهر األولى من السنة الجارية، حيث يعود الفضل في 8مليار دوالر خالل الـ  2.08الصادرات خارج املحروقات سجلت 

ن، مادة السكر، العجائ  منتوجاتها، على غرار زائرية التي ساهمت في تصدير عدًدا هاًما من مختلفذلك إلى الشركات الج

 . تجاتاملن باإلضافة إلى مواد البناء واملواد الصيدالنية و الصناعات الثقيلة وغيرها من الخضر ، الفواكه ،التمور ، ،

 70باملائة الى أقل من  80انخفضت من  قة من البترولوفي نفس السياق، قال املتحدث إن نسبة تصدير املواد املشت

باملائة، فيما تسعى الحكومة إلى الرفع من نسبة التصدير خارج املحروقات  11باملائة هذه السنة، أي بانخفاض قدره 

 .2018مليار دوالر نهاية عام  2.7 إلى

تظاهرة  20شركة جزائرية في  683أزيد من  عرفت نجاًحا كبيًرا بمشاركة 2018باملقابل أكد الطيب زيتوني، أن سنة 

معارض  10معرض دكار، مصر والغابون، منها خمس معارض عمومية و خارجية، فيما تبقت ثالث مشاركات في

معرض  معارض خاصة مثل معرض نواكشوط، مالي والنيجر، كما ستسجل الجزائر حضورها في موضوعاتية وثالث

 .نوفمبر الجاري  27الغابون يوم 

الرئيس ي من تنظيم املعارض بالخارج هو الترويج  ر املدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، أن الهدفوأشا

 العرض والتسويق االقتصادي، وأيضا الترويج للصناعة الجزائرية، باإلضافة الى املنتوجات الجزائرية عن طريق

لولوج األسواق الخارجية واالحتكاك  فقة الشركات املحليةناهيك عن مرا  من نسبة الصادرات خارج املحروقات،  الرفع

 .بكبار الدول املنتجة

املجال أمام الشركات التي ترغب في  بصدد غربلة هذه املؤسسات وفتح  وبهذا الخصوص، كشف زيتوني أن مصالحه

 .لجزائري ة لالقتصاد اعلى الحضور البروتوكولي من دون تقديم قيمة إضافي بعث استثماراتها بالخارج وليس االقتصار 

سعيد جالب الذي رافق كل املتعاملين  ، مجهودات وزير التجارة”الصافكس” إلى ذلك، ثمن الرئيس املدير العام لـ

 ودخل معهم في مختلف األسواق، مع حرصه على متابعته الشخصية لهؤالء االقتصاديين الجزائريين في أغلب املعارض

ة إبرامها لعقود شراكة مع نظيراتها األجنبي املتعاملين ودعم معظم الشركات الجزائرية املشاركة باملعارض الدولية خالل

 من خالل مختلف التظاهرات بعدما كانت تتردد في وقت سابق من
ً
 .املشاركة أصال

ي ب قوي من قبل األسواق الدولية، فبطل كما عّبر الطيب زيتوني، عن فخره باملنتوجات الجزائرية الراقية التي تحظى

 .الرفيعة وكذا األسواق العربية أيًضا على رأسها قطر، نظًرا لجودتها ونوعيتها عدة قارات كأسيا، أمريكا وأوروبا
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