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االفتتاحية
نسيب يشرف على الشروع في ملئ سد تابلوط بوالية جيجل(واج)
أشرف وزير املوارد املائية حسين نسيب يوم األحد على الشروع في ملئ سد تابلوط ببلدية جيملة (جنوب جيجل) باملياه
الذي يندرج ضمن التحويل الشرقي للمياه لتزويد  27بلدية بواليات سطيف و جيجل و ميلة بمياه الشرب.
و أبرز الوزير بعين املكان بأن سد تابلوط بقدرة تخزين تصل إلى حوالي  300مليون متر مكعب "يعد الخامس على
املستوى الوطني من حيث قدرة التخزين" ستحول مياهه باتجاه سد ذراع الديس ببلدية تاشودة بدائرة العلمة بوالية
سطيف.
و صرح السيد نسيب الذي قام بزيارة عمل و تفقد إلى هذه الوالية أن هذا السد سيسهم في تعزيز التزويد بمياه الشرب
لفائدة سكان  16بلدية تقع شرق سطيف باإلضافة إلى  7بلديات بوالية جيجل و  4بلديات أخرى بوالية ميلة  .كما أنه
سيدعم التنمية الفالحية بالنظر إلى أنه سيمكن من سقي  20ألف هكتار من املساحات الزراعية عبر والية سطيف.
و قد تطلب مشروع بناء هذا السد إنجاز جسرين على الطريق الوطني رقم  77الذي يربط بين واليتي جيجل و باتنة
حيث أشرف وزير املوارد املائية على وضعهما حيز الخدمة و ذلك على مستوى بلدية جيملة األول بطول  1150مترا و
اآلخر على مسافة  910أمتار بالنسبة للثاني.
و أضاف أن هذا اإلنجاز يعد "مكسبا هاما متعدد الفوائد" من شأنه تحسين حركة املرور بهذا املقطع.
و سيتوجه الوزير بعد ذلك إلى والية سطيف تدوم يومين و تحديدا إلى بلدية تاشودة ملعاينة سد ذراع الديس و يشرف
على إطالق عملية تشجير قبل أن يطلع ببلدية بني ورثيالن على مدى تقدم مشروع التموين بمياه الشرب لفائدة بلديات
بني ورثيالن و عين لقراج و بني شبانة و بني موحلي و قنزات و ذراع قبيلة انطالقا من سد تيش ي حاف (بجاية).

دعوة إلى استغالل الطاقات املتجددة بقطاع الفالحة بالجنوب (واج)
دعا وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي ،اليوم األحد باملقاطعة اإلدارية عين صالح
( 750كلم شمال تمنراست) إلى استغالل الطاقات املتجددة في قطاع الفالحة بمناطق الجنوب.
وأوضح الوزير لدى تفقده مستثمرة فالحية مختصة في إنتاج الذرة في إطار اليوم الثاني من زيارة عمل يقوم بها إلى والية
تمنراست والتي تدوم ثالثة أيام أنه "يتعين استغالل الطاقات املتجددة خاصة منها الشمسية في قطاع الفالحة بمناطق
الجنوب سيما في مجال استخراج املياه الجوفية املوجهة للسقي الزراعي كبديل عن الكهرباء الريفية".
وبذات املوقع نظم معرض للمنتجات الفالحية املختلفة املزروعة باملنطقة ،وكانت فرصة لطرح بعض االنشغاالت من
قبل الفالحين ومن بينها ما تعلق بتحسين فرص استغالل املحاصيل املنتجة بوفرة وفي مقدمتها الطماطم ،حيث أكد
السيد بدوي في هذا الشأن على ضرورة العمل من أجل استقطاب مستثمرين إلى املنطقة لتجسيد مشاريع صناعية
تسمح باستغالل تلك املنتجات الفالحية.
وتتربع هذه املستثمرة الفالحية إلنتاج الذرة الواقعة بمنطقة فقارة الزوى ( 40كلم شمال عين صالح) على مساحة 40
هكتارا واستفادت من دعم الدولة فيما يخص الربط بالكهرباء وتم تزويدها بمضخة غاطسة وبئر عميق بطول 160
متر طوليي حسب البطاقة التقنية للمستثمرة .
ودائما في املجال الطاقوي ،أشرف السيد بدوي الذي يرافقه وزيرا األشغال العمومية والنقل والتجارة على التوالي عبد
الغني زعالن وسعيد جالب واألمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات السعيد حربان على وضع حجر
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األساس ملشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بقدرة  160ميغاوت بعين صالح التي خصص لها مبلغ مالي تفوق قيمته 5
مليار دج موجهة لإلستجابة للطلب املتزايد على الطاقة باملنطقة خاصة النشاطات الصناعية ،وحتى احتياجات
الساكنة ،وفق الشروحات املقدمة للوفد الوزاري .
وستضمن هذه املنشأة الطاقوية التي ينتظر دخولها حيز االستغالل مع حلول صيف  2019التزود بالطاقة الكهربائية
دون انقطاع ي وتضم مولدات تشتغل بالغاز ومنشآت للمراقبة والتحكم ومحوالت مزودة بنظام الحماية من الحرائق،
وستساهم لدى دخولها حيز الخدمة في توفير  40منصب شغل دائم ،حسب الشروحات املقدمة للوفد الوزاري.
كما تم تفقد مشروع إعادة االعتبار للسوق املغطاة ببلدية عين صالح الذي يتضمن إنجاز  15محال جديدا،وتغطية
املساحات الخاصة بالبيع بالهياكل املعدنية و إنجاز مختلف الشبكات بهذا الفضاء التجاري ،حسب البطاقة التقنية
للمشروع .
ودائما في سياق تطوير الحركية التجارية واالستثمار باملنطقة كان وزير التجارة سعيد جالب أكد بعين قزام على ضرورة
العمل على استقطاب املستثمرين إلى هذه املناطق من أقص ى الجنوب ،بما يسمح بتأهيلها ألن تصبح قاعدة لتصدير
املنتجات الوطنية نحو البلدان اإلفريقية املجاورة ،وذلك بغرض مجابهة التحديات االقتصادية.
ويواصل الوفد الوزاري زيارته إلى املقاطعة اإلدارية عين صالح بتفقد مشاريع أخرى قبل عقد لقاء مع ممثلي املجتمع
املدني وأعيان املنطقة.

فواكه :إنتاج األشجار املثمرة تجاوز  52مليون قنطار في ( 2018واج)
بلغ االنتاج االجمالي في شعبة األشجار املثمرة (الفواكه) ما يعادل 46ر 52مليون قنطار عام  2018اي بتوفير ما مقداره
6ر 122كلغ للفرد الواحد سنويا ،حسبما أفاد به بيان لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
و حسب ذات املصدر فإن هذا اإلنتاج يضم أنواعا من الفواكه ذات النواة و البذور و كذا أنواعا من الفواكه "املقاومة"
مثل التمور ،الحمضيات والكروم و بعض أنواع الخضروات التي تستهلك كفواكه.
كما يشمل هذا االنتاج أنواعا من الفواكه ذات النواة  ،البذور و املقاومة (تفاح ،مشمش،إجاص ،خوخ ،نكتارين ،الكرز
و الخروب  )...حيث بلغ هذا اإلنتاج  17مليون قنطار سنة  2018أي بتوفير  40كلغ للفرد الواحد سنويا.
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بنوك /مالية/تأمينات
املديرية العامة للضرائب تستحدث نظام معلومات جغرافي جديد""SIG
خرائط رقمية ملالحقة رجال األعمال املتهربين من دفع الضرائب (الشروق أونالين)
تحضر املديرية العامة للضرائب ملشروع جديد لتتبع املتهربين من دفع الضرائب وتعقب األنشطة غير املهيكلة من خالل
استحداث نظام معلومات جغرافي جديد املعروف بـ” ،”SIGوهو النظام الذي يرتكز على خرائط رقمية لتعقب جميع
األنشطة االقتصادية عبر التراب الوطني.
كشف مصدر مسؤول باملديرية العامة للضرائب ،األحد ،لـ”الشروق” ،أن مصالحهم بصدد وضع الروتوشات األخيرة
على مشروع جديد لتتبع مسار جميع رجال أعمال وأصحاب الشركات ذات الطابع االقتصادي والتجاري ،املتهربين من
دفع الضرائب ،وكل الذين ينشطون بطريقة غير شرعية.
ويقوم هذا النظام الجغرافي الجديد حسب املسؤول ذاته ،بتحديد أماكن ومواقع جميع األنشطة االقتصادية والتجارية،
بواسطة خرائط رقمية ،وقواعد معلومات محينة باستمرار وقابلة للمقارنة مع املعطيات التي توفرها املؤسسات املعنية،
إذ بإمكان محققي ومراقبي املالية التحقق والتدقيق في جميع املعلومات املتوفرة والكشف عن جميع الخروقات
والتجاوزات ،سواء املتعلقة بالتهرب الضريبي أو أي نشاط “غير شرعي”.
النظام املعروف بـ” ،”SIGالذي تحضر له املديرية العامة للضرائب ،عبارة عن نظام معلوماتي يقوم بجمع ومعالجة
ودراسة املعلومات الجغرافية ،ويعتمد على التعرف على الخرائط والصور ،واستخدام الجداول والعمل على معالجتها
والتأكد من أنها صحيحة بشكل كامل واستخدامها عند الحاجة لها وهو النظام الذي تعتمد عليها معظم الدول.
في سياق متصل ،سجلت املديرية العامة للضرائب خالل  2018حسب ما كشف عنه املسؤول أزيد من  120ألف
متعامل اقتصادي غشاش في البطاقية الوطنية للغشاشين ،مقابل  110ألف و 200سنة  ،2017من بينهم  80باملائة
يمثلون شركات لم تقم بعد باإليداع القانوني لحساباتها االجتماعية من سنة  2012إلى  ،2018وأخرى ألسباب مختلفة
على غرار عدم إيداع الحسابات االجتماعية وغياب الفوترة وممارسة نشاط دون محل تجاري.
األرقام تم إحصاؤها بناء على تقارير مفصلة صادرة من مصالح الجمارك والضرائب وبنك الجزائر ،وهذا حسب أحكام
املادة  29من قانون املالية التكميلي لسنة 2009الخاصة باملخالفين على فرض عقوبات تمتد من االستثناء من
االستفادة من املزايا الجبائية املرتبطة بترقية االستثمار إلى عدم االستفادة من التسهيالت التي تمنحها اإلدارات الجبائية
والجمركية والتجارية ،إضافة إلى عدم االكتتاب في الصفقات العمومية.
باملقابلّ ،
وجهت املديرية العامة للضرائب الخميس املاض ي تعليمة “استعجالية ”إلى جميع مصالحها عبر كامل الواليات،
تأمرهم فيها بتوجيه إنذارات كتابية لجميع املؤسسات والشركات والتجار الذين لم يدفعوا مستحقاتهم الضريبية والتي
تجاوزت خالل سنة  2018ما قيمته  155ألف مليار سنتيم.
وحددت التعليمة تاريخ  31جانفي الجاري ،كآخر اجل لدفع املستحقات الضريبية من طرف املتهربين وحددت مدة 20
يوما فقط كحد أقص ى ،قبل أن يتم إحالتهم على الجهات القضائية ،ومن ثم إجبارهم بقوة القانون دفع مستحقاتهم
الضريبية مع غرامات مالية تحددها ذات الجهات املختصة.
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طرق بدائية للعالج وزجاجة الدواء بثالثة ماليين
طاعون املاشية يزحف على مناطق جديدة وندرة حادة في اللقاح (الشروق أونالين)
واصل طاعون املجترات الصغيرة زحفه إلى مناطق جديدة ،حيث سجلت حاالت نفوق مواش في إيليزي وقاملة .وبالوادي
ّ
املوالون على غياب اللقاحات ،التي وصل سعر الزجاجة منها إلى ثالثة ماليين سنتيم.
انتفض
اشتكى مربون بمراعي طارات الحدودية بوالية ايليزي ،من نفوق صغار املواش ي بعد فترة قليلة من والدتها ،وهي عدة
حاالت تم تسجيلها لدى عديد املربين باملنطقة .هذه املراعي التي تشهد توافد العشرات من املوالين ومربي املواش ي من
مختلف الواليات خاصة من الجلفة واألغواط ،بسبب توفر املنطقة على الك أ والعشب إثر األمطار الغزيرة التي شهدتها
املنطقة.
حيث كان الرعاة باملنطقة قد أبدوا تخوفهم من نقل هؤالء املوالين القادمين من مختلف الواليات ،ل أمراض عن طريق
ماشيتهم ،وتشير التوقعات األولية وحسب األعراض ،إلى أن هذا املرض هو طاعون املجترات الصغيرة ،والذي يفتك
بصغار املاشية ،فيما تم تسجيل نفوق بعض الرؤوس لدى هؤالء املوالين.
وفي والية الوادي املجاورة ،ذكر عدد من الفالحين الذين تنقلوا ،األحد ،إلى القسم الفرعي الفالحي بالطالب العربي،
ممن لديهم قطعان من األغنام لم يفصحوا عن عددها ،لالحتجاج على التأخر في تلقيح قطعانهم .كما عرفت بلديات
الناحية الجنوبية للوالية ،انتشارا رهيبا لنفوق املجترات الصغيرة.
وتذمر بعض الفالحين من االرتفاع الجنوني ألسعار لقاحات الحمى القالعية الذي وصل لـ 3ماليين سنتيم للزجاجة
الواحدة ،أما لقاح طاعون املجترات الصغيرة فقد أكدوا على عدم وجوده أصال .من جانبها ،اتصلت “الشروق”
األحد عدة مرات بمدير املصالح الفالحية للرد على هذه االنشغاالت ،غير أن هاتف مكتبه يرن دون رد.
كما زحف طاعون صغار املجترات ،على منطقة دوار بن ساس ي ببلدية بومهرة أحمد بقاملة ،أين تسبب في نفوق عدد
هائل من رؤوس األغنام ،ما تسبب في حدوث حالة استنفار قصوى وسط الفالحين والسلطات املحلية ،التي سارعت إلى
اتخاذ جملة من التدابير واإلجراءات الوقائية لتفادي انتشار الوباء .وقد كشفت مصادرنا أن مربين بدوار بن ساس ي
تكبدوا خالل أيام األسبوع املاض ي ،خسائر معتبرة ،وأن أحدهم سجل نفوق  60خروفا دفعة واحدة ،كما فقد آخرون
بعض رؤوس األغنام واألبقار والثيران.
وقرر والي الوالية ،غلق جميع األسواق األسبوعية عبر مختلف الوالية ملدة شهر كامل ،ومنع إقامة املعارض والتجمعات
الحيوانية الخاصة باألبقار واألغنام واملاعز .وكذا منع تنقل الحيوانات املجترة من أبقار وأغنام وماعز ،من منطقة إلى
أخرى تحت أي ظرف إال بغرض الذبح ،شريطة أن تكون مرفوقة بشهادة صحية.
وعلى غرار باقي واليات الوطن ،تتهدد الحمى القالعية مئات اآلالف من رؤوس املاشية في املسيلة ،بعد تسجيل عشرات
اإلصابات والبؤر ،عبر بلديات الوالية ،ويخش ى املوالون من اتساع هذا املرض وسط القطعان ،في ظل التأخر امللحوظ
في تطويقه والقيام بعملية التلقيح الضرورية لتفادي انتشاره ،وهو األمر الذي يأمل املعنيون أن تجد له الوصاية حلوال
في أقرب وقت ،رغم قرار غلق أسواق املاشية ومنه تنقلها ،إال أنها تبقى إجراءات غير كافية ،وهذا ما ّ
عمق املخاوف
وسط املربين الذين يخشون ضياع هذه الثروة الحيوانية ،إذا استمرت األمور على حالها ،خاصة بعد نفوق العشرات
من الرؤوس بشكل يومي وفي تزايد مستمر ،حتى إن القائمين على تسيير قطاع املصالح الفالحية ،لم يتمكنوا بعد من
ضبط العدد الحقيقي ل أغنام النافقة لحد اآلن ،والتأخر في توفير كميات كافية من اللقاح وهو ما دفع املعنيين إلى
االعتماد على طرق عالج تقليدية وبدائية ملحاربة هذا املرض.
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من خالل إيداع ملفات االنتساب في اآلجال القانونية
“الكناص” يدعو أرباب العمل إلى التصريح بالعمال األجانب (الشروق أونالين)
دعا الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية ،أرباب العمل الذين يشغلون عماال أجانب ،مهما كانت جنسياتهم ،إلى
القيام باإلجراءات القانونية للتصريح بهم ،مثلما يقتضيه القانون من خالل إيداع ملفات االنتساب و الترقيم الخاصة
بهم في اآلجال املحددة ،وذلك ،لتمكينهم من االستفادة من أداءات الضمان االجتماعي شأنهم شأن العمال الجزائريين.
وأكدت مصالح الصندوق في بيان لها ،بأن التصريح لدى الضمان االجتماعي بالعامل األجنبي التزام قانوني ،وقد باشرت
الهيئة ابتداء من األحد حملة إعالمية و تحسيسية عبر مختلف واليات الوطن تخص التصريح بالعمال األجانب تحت
شعار التصريح لدى الضمان االجتماعي بالعامل األجنبي التزام قانوني وستدوم إلى غاية  3فيفري املقبل.
وشدد الصندوق على أن التصريح بهذه الفئة ضروري جدا تجسيدا للنصوص القانونية املتعلقة بالتزامات املكلفين في
مجال الضمان االجتماعي و التي تنص على وجوب انتساب كافة األشخاص مهما كانت جنسياتهم ومهما كانت النشاطات
التي يمارسونها سواء نشاطا مهنيا مأجورا أو غير ذلك ،وحيثما كان سواء لصالح فرد أو جماعة وأيا كان مبلغ أو طبيعة
أجرهم وشكل وطبيعة أو مدة صالحية عقدهم أو عالقة عملهم وفق أحكام القانون  14/83املؤرخ في  2جويلية .1983
ّ
وأكدت مصالح “الكناص” ،بأنه يتوجب على كل رب عمل يشغل عامال أجنبيا القيام باإلجراءات القانونية للتصريح به
من خالل إيداع ملف االنتساب و الترقيم في اآلجال املحددة و الذي يتضمن وثيقة التصريح باالنتساب ،نسخة من جواز
السفر وكذا وثيقة سارية املفعول تثبت إمكانية مزاولة نشاط بالجزائر صادرة عن مدرية التشغيل املختصة إقليميا،
باإلضافة إلى رخصة العمل و التصريح بالعمل أو الترخيص املؤقت بالعمل و تصريح بالعامل األجنبي غير الخاضع لرخصة
العمل.
كما دعا الصندوق جميع أرباب العمل الذين يشغلون عماال أجانب إلى تسوية وضعيتهم في مجال الضمان و التقرب
من مصالح تحصيل االشتراكات التابعة للصندوق عبر كافة التراب الوطني ،إليداع امللفات املطلوبة حتى يستفيد هؤالء
من أداءات الضمان االجتماعي شأنهم شأن العمال الجزائريين.

شركات فاشلة «إلتهمت»  100ألف مليار من خزينة «البايلك! »(النهار أونالين)
النهار تنشر مضامين تقرير ملجلس مساهمات الدولة يكشف أرقاما صادمة عن وضعيات مؤسسات عمومية إقتصادية
شركات في قطاع الصناعة لن تستطيع دفع ديونها إال بعد  97سنة
ّ 6
مجمعات عمومية استفادت من قروض بـ 70ألف مليار « ّداها الريح»
5آالف مليار ديون على املؤسسات السياحية ..وإعادة الجدولة هي ّ
الحل
ّ
للمجمعات والشركات العمومية اإلقتصادية
كشف التقرير الذي أعده مجلس مساهمات الدولة حول الوضعية املالية
الكبرى ،أرقاما صادمة ،نظرا للوضعية املالية الكارثية التي تعيشها املؤسسات التابعة لها في مختلف القطاعات على
غرار قطاع الصناعة واألشغال العمومية والنقل والسكن والسياحة.
تدين الخزينة العمومية لهذه الشركات بأزيد من  100ألف مليار سنتيم لن تستطيع أغلبها تسديها إال بعد  97سنة.
70ألف مليار ديون  6مجمعات في النقل والصناعة والفالحة« ..أداها الريح»
وحسب نسخة عن التقرير املالي حول وضعية املؤسسات العمومية االقتصادية الذي تم إعداده في  26نوفمبر املنصرم،
والذي تحوز «النهار» على نسخة منه ،فإن  6مجمعات عمومية وعلى رأسها الشركة الوطنية للمركبات الصناعية
«سوناكوم» ،وشركة «اجي أم» للميكانيك وشركة «جي أر س ي أن» لإلنجاز والبناء شركة «انجاب» سابقا.
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باإلضافة إلى مجمع «إيميتال» املختصص في صناعات الحديد والصلب ومجمع «أڤرولوغ» للصناعات الغذائية واملذابح
ومجمع «جيتكس» للنسيج والجلود لديها ديون تقدر بـ 70ألف مليار سنتيم لدى الخزينة العمومية ،إلى غاية سنة ،2017
ولديها مؤشرات مالية سلبية ،مما يؤكد بأنها لن تستطيع دفع الديون املترتبة على عاتقها لصالح الخزينة العمومية.
شركات في قطاع الصناعة لن تستطيع دفع ديونها إال بعد  97سنة
وكشفت ذات الوثيقة بأن الوضعية املالية لكل من مجمع «إليكتريك الجزائر »املختص في الصناعات اإللكترونية
والكهرومنزلية وشركة «أ س ي أس» املختصة في الصناعات الكيميائية واملؤسسة الوطنية للترقية العمومية «او أن بي
اي» ،لن يسمح لها بإرجاع الديون املترتبة عنها لصالح الخزينة العمومية بعد  97سنة ،حسب البرنامج املقرر لتسديد
ديون هذه املؤسسات.
فيما قفزت مدة الدفع في كل من مجمع «فيروفيال» ألشغال السكك الحديدية واملخبر الوطني للبناء والسكن والديوان
الوطني للسياحة واألسفار «أونات »ومجمع «جي جي أر» املختص في الهندسة الفالحية من  20سنة إلى  44سنة.
الديون تأكل  ٪ 38من رأس مال «صافكس» وشركة أسواق الجملة ال تكشف عن وضعيتها املالية
وحسب ذات التقرير ،فإن قطاع التجارة الذي يحوز على مؤسستين عموميتين اقتصاديتن هما «صافكس» و«ماڤروس»
املكلفة بإنجاز أسواق الجملة ،استهلكت «صافكس»  ٪ 38من رأس مالها نتيجة الديون املترتبة عليها ،حيث تم استهالك
150مليار سنتيم من أصل  390مليار سنتيم.
أما الشركة العمومية االقتصادية «ماڤروس» املكلفة ببناء أسواق الجملة لم تقم بمنح معطياتها املالية ملجلس
مساهمات الدولة ،حيث كشف التقرير أنها استفادت من مخطط للتطوير من أجل إنجاز أسواق جديدة للجملة ،أين
أكدت املؤشرات التي بحوزة مجلس مساهمات الدولة بأن هذه األخيرة تعاني من مديونية كبيرة.
5آالف مليار سنتيم ديون على املؤسسات السياحية العمومية االقتصادية
وتشير األرقام التي بحوزة «النهار» ،نقال عن الوثيقة ،إلى أن املؤسسات التابعة لقطاع السياحة استفادت من قروض
قدمتها الخزينة العمومية تقدر بـ 5400مليار سنتيم ،فيما تبقى قدرة هذه املؤسسة على إرجاع الديون املترتبة عليها
للخزينة العمومية جد ضعيفة.
حيث طالبت املؤسسات التابعة لقطاع السياحة بإعادة جدولة ديونها خالل  11جانفي  2018املاض ي ،أين تم إرسال
طلبها ملصالح وزارة املالية للنظر فيه بالتنسيق مع البنوك العمومية التي قدمت هذه القروض.
أربع مجمعات عمومية فقط لها القابلية إلرجاع الديون لكن ..بعد  36سنة!
وتم خالل دراسة الوضعية املالية للمجمعات والشركات العمومية االقتصادية إحصاء أربعة مجمعات عمومية لها
القدرة على إرجاع الديون املترتبة على عاتقها لصالح الخزينة العمومية.
حيث تم تحديد مدة دفع هذه الديون بـ 36سنة ،بعدما كانت محددة في وقت سابق بـ 14سنة ،وهي كل من «كوسيدار»
و«املدار» ،وكذا مجمع «جيكا» لإلسمنت ومجمع «ساربور» للخدمات املينائية.
شركات استهلكت ربع رأس مالها ووجودها غير قانوني!
وحسب ذات التقرير ،فإن عددا من املجمعات االقتصادية العمومية لها حسابات مالية سلبية ،منها ما استهلكت الربع
من رأس مالها ،وهو ما يجعلها بنظر املادة  715مكرر من الفصل  20في القانون التجاري شركات غير قانونية ،ويجب
حلها حسب نص الوثيقة.
كما أن أغلب الشركات واملجمعات التي تم رصدها في هذه الوضعية هي شركات في قطاع السكن واألشغال العمومية.
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تعاون وشراكة
تجارة
تلمسان ..جالب يفتتح الصالون الجهوي لإلنتاج والتصدير هذا الثالثاء(النهار أونالين)
يشرف وزير التجارة ،سعيد جالب ،يوم الثالثاء ،رفقة والي والية تلمسان ،على إفتتاح الصالون الجهوي األول لإلنتاج
والتصدير.
وحسب بيان الوزارة،أن الصالون املقرر تنظيمه من قبل غرفة التجارة والصناعة “تافنة” في الفترة املمتدة بين 8و10
جانفي الجاري ،بقصر املعارض “الكدية” في تلمسان.
ويأتي هذا املعرض الجهوي في إطار تحسين مناخ األعمال بالجهة الغربية للوطن وكذا في إطار الجهود املبذولة من قبل
الجهات الوصية لتثمين املنتوج املحلي وجعله قابال للتصدير وتمكينه من ولوج األسواق سيما اإلفريقية منها.
وسيتم على هامش هذا املعرض ،تنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان ” التصدير خارج املحروقات مهمة الكل” ،كما يتم
تنشيط العديد من الندوات يومي الـ  9و 10جانفي .2019

أشرف عليها خمسة وزراء
انطالق عملية ثانية لتصدير منتجات جزائرية من تمنراست نحو النيجر(املحور اليومي)
انطلقت أمس ثاني عملية تصدير للمنتجات الجزائرية نحو الدول اإلفريقية ،بواسطة  150شاحنة محملة باألسمنت
من والية تمنراست نحو النيجر
• وأشرف علىانطالق هذه العمليةكل من وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي ،ووزير
التجارة السعيد جالب ،ووزير النقل ،عبد الغاني زعالن ،بغية بعث ديناميكية التصدير التي انطلقت بجدية وعزم نهاية
السنة املاضية ،حيث ستخوض الجزائر معركة تصدير منتجاتها املصنعة محليا نحو إفريقيا ،خصوصا بعد افتتاح
خطوط نقل تجارية مع البلدان املجاورة.
وانطلقت  150شاحنة محملة باإلسمنت من والية تمنراست نحو النيجر ،وقد رافق بدوي ،السعيد جالب ،وعبد الغاني
زعالن ،إلطالق شارة هذه العملية ،بغية بعث ديناميكية التصدير التي انطلقت بجدية وعزم نهاية السنة املاضية ،حيث
ستخوض الجزائر معركة تصدير منتجاتها املصنعة محليا نحو إفريقيا ،خصوصا بعد افتتاح خطوط نقل تجارية مع
البلدان املجاورة.
ويقوم وزير الداخلية والجماعات املحلية ،نور الدين بدوي ،بزيارة تفقدية إلى والية تمنراست ،منذ أمس ،لإلشراف على
تدشين العديد من املشاريع والبنى التحتية ،إضافة إلى متابعة سير أشغال بعض الهياكل والوقوف على مدى تقدمها.
جدير بالذكر ،أنه قبل أسبوعين انطلقت أولى عمليات تصدير املنتجات الجزائرية نحو إفريقيا ،عبر الحدود البرية
الجزائرية-املوريتانية ،اذ ُ
صدرت شحنة تضم حوالي  22شاحنة تابعة لشركة لوجترانس ،محملة بمواد متنوعة
إلكترونية وكهر ومنزلية ومواد النظافة ،وأخرى غذائية مصنعة وكذا مواد فالحية كالخضر والفواكه ،اتجهت عبر املعبر
الحدودي البري مصطفى بن بولعيد لتشق طريقها نحو األراض ي املوريتانية.

ارتفعت بأكثر من 72 %
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تركيب السيارات التهم  2.5مليار دوالر خالل  11شهرا (الشروق أونالين)
تضاعفت فاتورة واردات األجزاء املوجهة لصناعة تركيب السيارات لتقترب من  2.5مليار دوالر ،خالل  11شهرا األخيرة
 ،في وقت كانت في السنة املاضية بلغت فاتورة واردات مجموعة األجزاء املوجهة لصناعة تركيب املركبات  1.4مليار
دوالر ،وسجلت بذلك ارتفاعا بـ 1.04مليار دوالر أي بنسبة  72.3باملائة.
وحسبما نقلت وكالة األنباء الجزائرية عن املركز الوطني لإلرسال والنظام اإلعالمي للجمارك فارتفاع واردات املركبات
السياحية املصنفة ضمن مجموعة املنتجات االستهالكية غير الغذائية قدر بـ 1,04مليار دوالر أي بنسبة  72,3باملائة
خالل األشهر الـ 11األولى من سنة  2018مقارنة بذات الفترة من .2017
كما ارتفعت فاتورة واردات سيارات نقل األشخاص والبضائع ومجموعة أجزاء السيارات املوجهة لتركيب هذه الفئة
من املركبات إلى  526,64مليون دوالر خالل األشهر األحد عشر األولى من  2018مقابل  413,17مليون دوالر خالل نفس
فترة من سنة  2017أي بارتفاع بلغ  113,47مليون دوالر ما يمثل زيادة قدرت بـ 27,5باملائة.
وقدرت الفاتورة اإلجمالية الستيراد مجموعة أجزاء السيارات املوجهة لتركيب الصنفين من السيارات وكذا استيراد
سيارات نقل األشخاص والسلع بـ 3.01مليار دوالر في ذات الفترة من  2018مقابل  1,85مليار دوالر خالل نفس الفترة
من  ،2017أي بزيادة بلغت  1,16مليار دوالر وهو ما يمثل  63باملائة.
وفي سياق ذي صلة ،تراجعت فاتورة واردات األجزاء و لواحق السيارات من قطع غيار خاصة بالسيارات املستعملة إلى
 335.4مليون دوالر مقابل  366.18مليون دوالر ،أي بتراجع بلغ  30,8مليون دوالر أي قرابة  8.5باملائة.
وفيما يخص إطارات العجالت املطاطية الجديدة فقد بلغت فاتورة استيرادها 133,28مليون دوالر خالل الشهر الـ11
األولى من  2018مقابل  190,22مليون دوالر خالل نفس الفترة من  ،2017ما يمثل انخفاضا بنحو  57مليون دوالر أي
تراجع بنسبة  30باملائة.
ومعلوم أن الفاتورة اإلجمالية الستيراد املركبات السياحية كاملة الصنع ومجموعة أجزاء السيارات املوجهة لتركيب هذا
النوع من املركبات قدرت سنة 2017بنحو  1.62مليار دوالر مقابل  1,35مليار دوالر خالل سنة .2016
أما واردات مركبات نقل األشخاص والسلع ومجموعة أجزاء السيارات املوجهة لتركيب هذا النوع من املركبات فقد
بلغت  512,6مليون دوالر سنة  2017مقابل 767,7مليون دوالر سنة  .2016ونجم عن هذا فاتورة إجمالية قدرت بـ2,13
مليار دوالر سنة  2017مقابل  2,12مليار سنة .2016
وحسب آخر اإلحصائيات املتوفرة ،بلغ عدد السيارات السياحية التي تم تركيبها محليا  110.000وحدة في .2017

املدير العام لديوان الحبوب محمد بلعبدي لـ "الشروق":
لهذا رفضنا القمح األرجنتيني ..وسنشتري  20طنا من روسيا
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أكد املدير العام للديوان الوطني املنهي للحبوب محمد بلعبدي عن رفض الجزائر شحن كمية من القمح األرجنتيني نظرا
إلى عدم مطابقتها للمعايير املطلوبة .وأوضح أن  20طنا من القمح الروس ي ستدخل الجزائر شهر جانفي الجاري إلجراء
تجارب عليها ،وشراء كميات مستقبال في حال مطابقتها لشروط الديوان من حيث الجودة.
وأوضح محمد بلعبدي ،األحد ،في تصريح إلى “الشروق” أن الجزائر رفضت مؤخرا فعال شحن كمية من القمح األرجنتيني،
نظرا إلى عدم استيفاء الشروط املنصوص عليها في ما يخص النوعية ،مشيرا إلى أن الكمية التي رفض شحنها لم تغادر
األرجنتين أصال ولم تدخل الجزائر على اإلطالق.
وفي هذا الصدد ،أوضح بلعبدي أن مراقبين تابعين للديوان الوطني املنهي للحبوب ،الحظوا أن الكميات التي سيتم
شحنها غير مطابقة ملعايير الجودة والشروط التعاقدية املطلوبة من طرف الديوان ،حيث تدخلوا وتم توقيف علمية
شحن الكمية.
ّ
وأوضح املتحدث أن الجهة املسوقة لهذا القمح لم تشأ أن تخاطر وترسل هذه الكميات إلى الجزائر ليتم رفضها وما
يترتب عليها من تكاليف إضافية للنقل وغيرها ،وهذا بعد مالحظة مراقبي الديوان حول نوعية هذا القمح.
وكانت وكالة األنباء “رويترز” قد نقلت قبل يومين ،أن الجزائر قد رفضت شحنة من القمح األرجنيتي بسبب نوعيته
الرديئة وعدم مطابقته للبنود التعاقدية.
وحسب ذات الوكالة ،فإن الجزائر تعتبر الوجهة الثانية للقمح األرجنتيني عامليا ،حيث بلغت الكميات املصدرة لهذا البلد
 900ألف طن في  ،2018بقيمة مالية بلغت  160مليون دوالر.
وبخصوص ما قيل ويقال بشأن عزم الجزائر اقتناء القمح الروس ي ،أوضح بلعبدي أن هذا األمر صحيح وأن الجزائر
فعال بصدد شراء كميات من القمح الروس ي ،إلجراء التجارب عليها واقتنائه مستقبال في حال مطابقته للمعايير
والشروط ،مشيرا إلى أن مصالح ديوان الحبوب بصدد استالم كمية من القمح الروس ي خالل شهر جانفي الجاري ،وهي
كمية تقدر بـ  20طنا.
وعلق املتحدث قائال“ :إذا كانت النتائج مطابقة للشروط وما يريده الديوان ،سنقوم بعدها بشراء القمح الروس ي”،
معتبرا أن ديوان الحبوب يقوم بشراء القمح من السوق الدولية ،وفق العالقة الثنائية بين السعر والجودة ،بمعنى
اقتناء قمح ذي جودة ونوعية ،وبأقل سعر ممكن.
وأشار بلعبدي إلى أن الطرف الروس ي تحدث عن قمح ذي نوعية جيدة وتم تحسينها مؤخرا ،مشيرا إلى أن فريقا من
خبراء وتقنيين زار روسيا مؤخرا ،والحظ أن القمح الروس ي يستعمل في صناعة الخبز ولذلك فديوان الحبوب بصدد
العمل على هذا امللف.
وأسال ملف عزم الجزائر اقتناء القمح الروس ي الكثير من الحبر ،خصوصا لدى الدوائر الفرنسية التي تعتبر أكبر زبون
للجزائر من هذه املادة ،التي انتابها رعب حقيقي منذ شهر أكتوبر املاض ي ،بعد تسرب خبر إقدام الجزائر على شراء القمح
الروس ي.
وبتصريحات بلعبدي وتأكيده عزم الجزائر على شراء القمح الروس ي ألول مرة ،تتأكد املخاوف الفرنسية من فقدان
إحدى أكبر أسواقها عامليا من مادة القمح ،خصوصا أن هناك مساعي من الديوان لتنويع مصادر جلب القمح من دول
عدة وفق أسعار تنافسية وجودة معترف بها ،يرافقها أيضا زيادة الكميات املنتجة محليا وكبح االستيراد مستقبال.
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يقظة إعالمية
استغربوا تعامل الوزارة مع الداء ..خبراء فالحة لـ"الشروق":
لقاح طاعون الخرفان تأخر ..وثروتنا الحيوانية ضاعت !
مستشار سابق في الوزارة :أمراض كثيرة منتشرة بين املاشية
ميسوني :الوزارة تولت مهمة رجل الحماية املدنية
ّ
دق خبراء في الفالحة ،ناقوس الخطر حول مستقبل الثروة الحيوانية ،في الجزائر ،معتبرين أن اللقاح الخاص بطاعون
املجترات الصغيرة ،تأخر ملواجه الكارثة ،ولم يعد منه فائدة ،ووصف هؤالء دور وزارة الفالحة “برجل املطافئ” ،بعد
والنباتية.
الحيوانية
الثروة
تحقيق
أهداف
عن
بعيدا
قطاعها
تسييس
وانتقد املهندس الفالحي ،أحمد مالحة ،مستشار سابق لدى وزارة الفالحة ،تعامل هذه األخيرة مع داء طاعون املجترات
الصغيرة ،الذي أدى إلى هالك ما يفوق عن ألفي خروف ،حيث قال إن الظروف الوقائية غائبة تماما ،وكان باإلمكان
تفادي املشكل بنسبة  60باملائة ،في حال وجود اتصال وتعزيز وتدعيم بآليات الوقاية عن طريق البياطرة وهيئات اليقظة
الفالحية.
وأكد ،مالحة ،أن غياب وسائل ربط بين املربين ومكاتب البلدية للبياطرة ،وراء انتشار طاعون املجترات الصغيرة ،والذي
كان متواجدا بين املاشية منذ شهرين تقريبا ،دون مواجهته بصفة جدية ،سواء لخوف املربين الذين انتشر بين ماشيتهم،
من إبادتها ،أو تجاهل وتماطل من طرف وزارة الفالحة ،حيث يمكن حسب مالحة ،حصره في بدايته دون أن يتعد 3
بلديات فقط.
وحذر املستشار السابق لوزيري الفالحة ،سعيد بركات ،ورشيد بن عيس ى ،من غياب اليقظة الفالحية مع انتشار أمراض
بين املاشية وأخرى في األشجار املثمرة وبعض الخضر ،وغياب الظروف الصحية في تربية املاشية ،حيث اقترح على
الوزارة الوصية ،تعزيز وتدعيم اآلليات الصحية عن طريق البياطرة وإنشاء هيئات يقظة ،وفتح مخابر لتحاليل اللحوم
ومشتقاتها ومتابعة تربية املواش ي.
ودعا املتحدث إلى فرض دفتر صحي للماشية ،وإخراج مربي األغنام من حالة الفوض ى ،قائال “نجد اليوم عند بعض
املربين ما بين  500إلى ألف رأس ماشية دون رقابة من الجهات الفالحية والبيطرية” ،ومنذ تقسيم األراض ي الفالحية
سنة 1987 -حسبه -دخلت القطاع في حالة فوض ى ،وأصبح الغذاء والصحة ،ثنائية تهدد الثروة الحيوانية.
من جانبه ،قصف الخبير الفالحي ،آكلي ميسوني ،وزارة الفالحة بالثقيل ،واصفا إياها “رجل الحماية املدنية” ،في تعاملها
مع طاعون املجترات الصغيرة والحمى القالعية ،حيث يرى أن اللقاح الخاص بالخرفان تأخر ولم تعد له فائدة ،وهذا
مؤشر حسبه ،ملستقبل كارثي ينتظر فالحتنا.
وقال الخبير إن الوزارة فقدت الكثير من آليات حماية الثروة الحيوانية ،بعد انتشار جملة من األمراض والفيروسات،
وهي متواجدة دائما ،برأيه ،وسط املاشية ،التي تدخل أسواق البيع ،بدون رقابة ووقاية.
الفالحة في الجزائر ،حسب الخبير ميسوني ،تعيش فوض ى مثلها مثل كل االقتصاد ،حيث تساءل “أين اإلحصائيات
املتعلقة بالثروة الحيوانية في الجزائر؟ ..أين الرقم الصحيح للماشية وحاالت اإلصابة باألمراض؟ ..أين تذبح رؤوس
األغنام؟ ..أين الدفتر الصحي لهذه الرؤوس؟ ..هل نعرف من أين تأتي؟”.
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االحتفال بيناير بوهران :مشاركة  23والية في مختلف التظاهرات (واج)
ستشارك  23والية في إحتفاالت الخاصة برأس السنة األمازيغية "يناير" بوالية وهران خالل الفترة املمتدة من  7الى 12
يناير الجاري ,حسبما استفيد لدى منظمي هذا الحدث.
و يقترح هذا "األسبوع الثقافي االمازيغي" املنظم من طرف مديرية الثقافة والجمعية الثقافية "نوميديا" وبمشاركة
املديريات الوالئية للشباب والرياضة والتربية والسياحة والصناعة التقليدية فضال عن بلدية وهران برنامجا ثريا من
النشاطات.
و ستنطلق هذه االحتفاالت يوم االثنين على مستوى "امليدياتيك" ,حسبما أعلنه مديرالثقافة بوزيان قويدر خالل ندوة
صحفية أقيمت اليوم االحد لتقديم الحدث.
وسيكون الكرنفال "ايراد" الحدث البارز لهذا االسبوع الثقافي وسينظم بالتعاون مع جمعية من منطقة بني سنوس
(تلمسان) التي تعتبر مهد هذا الكرنفال ,حسبما أشار اليه من جهته رئيس جمعية "نوميديا" ,سعيد زموش.
و قد إنطلقت تحضيرات الكرنفال منذ أسابيع بتصميم االقنعة وكذا تحضير للكوريغرافيات وهذا بالشراكة مع جمعية
"الفن النشيط".
اقرأ أيضا :يناير بغرداية  :حدث يحتفل به وفق طقوس متشبث بها بكل اعتزاز
و في هذا االطار دعا املنظمون العائالت الوهرانية الى املجيء بكثرة بأزياء تقليدية للمشاركة في الكرنفال.
ومن جهة أخرى يتضمن البرنامج ورشات لتلقين وتصميم االقنعة و ممارسة املسرح و حصص لتعلم واستعمال تطبيقة
جديدة طورتها جمعية "نوميديا" لتعليم األمازيغية و كذا محاضرات من تنشيط باحثين مختصين في الثقافة االمازيغية.
ومن بين املواضيع التي ستتناولها املحاضرات "نوميديا الغربية" للجامعي مسعود بابادجي و"الثقافة األمازيغية " لنبيل
كواكي و"األمازيغية في االتصال" لسامية بورمانة و "يناير رمز الحضارة األمازيغية" من تقديم جمال بن عوف .
كما سيحتضن متحف الفن الحديث و املعاصر لوهران معرضا للصناعة التقليدية فضال عن برمجة خرجات الى املواقع
التاريخية وعروض أفالم وأمسيات شعرية وورشات لتعليم اللغة األمازيغية.
و بخصوص تعليم األمازيغية على مستوى والية وهران أشار سعيد زموش الى أنه تم فتح ثالثة أقسام جديدة ليبلغ
العدد اإلجمالي  9أقسام عالوة على ستة أقسام ملحو األمية.
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