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 االفتتاحية
 )واج(تحقيق اقالع اقتصادي متنوع ومستدام مرهون بتدارك االختالالت والنقائص املسجلة 

شدد غالبية نواب املجلس الشعبي الوطني يوم االثنين بالجزائر, عقب عرض بيان السياسة العامة للحكومة من طرف 

الوزير األول أحمد أويحيى على ضرورة تدارك النقائص املسجلة في عدة قطاعات اقتصادية بغية تحقيق اقالع اقتصادي 

 ققة في عدة مجاالت .متنوع و مستدام مثمنين في نفس الوقت االنجازات املح

وفي الجلسة املسائية ألشغال املجلس الشعبي الوطني التي ترأسها معاذ بوشارب رئيس هذه الهيئة التشريعية بحضور 

أعضاء الجهاز التنفيذي, استهل النواب مناقشاتهم ملضمون بيان السياسة العامة للحكومة بعد عرضه من طرف الوزير 

داعين في نفس الوقت الى تدارك النقائص املسجلة في عدة   تأكيد على املكاسب املحققةبال  االول السيد أحمد أويحيى

 مجاالت اقتصادية لتحقيق اقالع اقتصادي متنوع و مستدام متحرر من التبعية للمحروقات .

عقدين ل الفي هذا الصدد , اشادت النائب سلوى لعلوي )التجمع الوطني الديمقراطي(, باإلنجازات التي نم تحقيقها خال

االخيرين في العديد من القطاعات على راسها قطاع الفالحة , مشيرة الى ضرورة رفع التجميد على املشاريع املجمدة سيما 

 ذات األولوية منها .

بدورها ثمنت النائب نورة لبيض من نفس الحزب محتوى بيان السياسة العامة للحكومة الذي كان , حسبها "شامال" 

 دم ايضاحات حول مختلف نواح الحياة السياسية و االقتصادية واالجتماعية في البالد.و "كافيا" و يق

للنهوض باالقتصاد الوطني و لكن باملقابل يجب بذل مجهودات   وتابعت ذات النائب تقول " هناك ارادة سياسية حقيقية

 اكثر لتحقيق نمو اقتصادي متنوع و غير مرهون بإيرادات قطاع املحروقات".

و الصناعي و   الفالحي  رت السيدة لبيض الى ضرورة العمل من اجل النهوض بقطاعات اخرى على غرار القطاعواشا

للقضاء على البيروقراطية لتسهيل االستثمار خارج املحروقات و كذا عصرنة التسيير في مختلف   تكثيف الجهود الرامية

 القطاعات االقتصادية .

اط البطالة خصوصا في أوس  ضرورة العمل للتقليص أكثر فأكثر من حجم  على  السيدة لبيض  في نفس االطار شددت

 ادماجهم في الحياة املهنية .  السباب و تسهيل عمليات

الجهود التي بذلت في السنوات االخيرة في مختلف   )حزب الشباب(   احمد طالب عبد هللا  من جهته , لم ينكر النائب

التبعية   لم تتحرر البالد بعد من  -يضيف السيد طالب عبد هللا -ان , لكن و رغم ذلك القطاعات و أتت بنتائج في امليد

 ما تزال البالد تحت رحمة الريع البترولي " .  للمحروقات حيث قال "رغم االنجازات املحققة

 التي  صعبةو استفحال ظاهرة تهريب العملة ال  ذات النائب من ضعف القدرة الشرائية للمواطن  من جانب آخر حذر

 البنية االقتصادية للبالد و ترهن حظوظ تحقيق اقالع اقتصادي متنوع و مستدام.  تنخر

فاطمة سعيدي )حركة مجتمع السلم( لكون االقتصاد الوطني ما يزال في تبعية   النائب  من جهتها تأسفت

 كومة في املجال االقتصادي.إليرادات النفط, رغم الجهود املبذولة و اإلنجازات املحققة من طرف الح  مطلقة

الى   أما النائب هندية مرواني )حزب جبهة التحرير الوطني( فقد أثنت على جهود الدولة في مختلف القطاعات لكنها دعت

در قيم حقيقيا " يمكن أن ي  ضرورة تشجيع االستثمار املنتج خصوصا في قطاع الفالحة الذي اعتبرته "بديال اقتصاديا

 صاد الوطني .مضافة كبرى لالقت

تجدر االشارة ان الوزير االول, احمد اويحيى قد عرض اليوم االثنين أمام نواب املجلس الشعبي الوطني بيان السياسة 

العامة للحكومة مبرزا من خالله أهم ما تم تحقيقه في املجال االقتصادي سيما في القطاع الفالحي و الصناعي الى 

 يوية اخرى .جانب مكاسب مهمة سجلت في قطاعات ح
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باملجلس الشعبي الوطني ستتواصل الى غاية يوم الخميس على ان   للتذكير فان جلسات مناقشة بيان السياسة العامة

 يرد الوزير االول بعدها على انشغاالت النواب.

 )واج(فالحة: ضرورة مضاعفة التعاونيات الكبرى لتحسين اإلنتاج الوطني   

حة و التنمية الريفية و الصيد البحري  كمال شادي   يوم االثنين بالجزائر العاصمة  إلى أشار األمين العام لوزارة الفال 

 أن مضاعفة التعاونيات الفالحية سيساهم في تحسين اإلنتاج و تثمين املنتوجات املحلية.

ية و للصالون الدولي للصناعات الغذائ 17و صرح السيد شادي خالل ندوة صحفية على هامش افتتاح الطبعة ال

املنتجات الفالحية "جزاغرو"  أن احد التحديات التي يجب ان يرفعها قطاعه هو انشاء تعاونيات فالحية كبرى في 

مختلف الشعب تضم جميع قدرات الفالحين بغية تطوير االنتاج الوطني و الفوز في "معركة" تصدير املنتجات الفالحية 

 و الغذائية الوطنية.

ذات املسؤول  هو تنامي الشراء املركزي للمنتوجات من اجل التخزين و التثمين و التعليب  أما التحدي الثاني  يقول 

مضيفا ان التحدي الثالث الذي يواجه الصناعة الغذائية في الجزائر يمكن في اشراك الفاعلين في التوزيع الواسع عبر 

 املساحات الكبرى و التوزيع املصغر.

غذائية هي "سلسلة" تشارك فيها العديد من الفاعلين  ذكر األمين العام للوزارة و بعد ان اوضح ان شعبة الصناعة ال

أن الهدف املنشود هو أن يقوم الفاعلون بالدور املنوط بهم في تحويل و تثمين املنتوجات الفالحية  معتبرا ان املنتوجات 

 الوطنية تعرف "نجاحا اكيدا" في االسواق الخارجية.

راد  أبرز ذات املسؤول الدور الذي يجب ان تلعبه شعبة الصناعة الغذائية في امتصاص فائض أما فيما يتعلق باالستي

 االنتاج الفالحي املسجل خالل السنوات االخيرة.

مليون قنطار من الفواكه   52حوالي   مليون قنطار من الخضر و 150انتاج اكثر من  2018و اوضح انه تم خالل سنة 

 بدأ من الحقل عبر مرافقة تقنية متبوعة بتثمين ملا بعد االنتاج".مؤكدا ان "عملية التصدير ت

فبراير بقصر املعارض الصنوبر  28إلى  25للتذكير فإنه من املنتظر أن يشارك في صالون "جزاغرو" الذي ينظم من 

 دولة. 34عارضا اجنبيا من  720عارضا جزائريا و  160البحري )الجزائر العاصمة( حوالي 

التجارة و الصناعة بصفتها شريكا للصالون لقاءات "استثمار و تصدير" في شكل موائد مستديرة حول  و ستنظم غرفة

العديد من املواضيع من بينها "قانون االستثمار الجزائري" و "التأمين املالي و التعاقدي" و "الضرائب و الجمارك في 

 نتاج املحلي".التصدير" إضافة إلى ندوات تقنية على غرار "تعليب و تثمين ال

 )واج( "الجزائر صمدت أمام األزمة النفطية بفضل إجراءات داخلية اتخذت ب"كل سيادة

أكد الوزير األول, أحمد أويحيى يوم االثنين ان الجزائر تمكنت من الصمود في وجه األزمة النفطية التي تسببت في 

 الخاصة و"إجراءات داخلية اتخذت بكل سيادة".باملائة, وذلك بفضل مواردها املالية  70تقليص مداخيلها بحوالي 

وأوضح السيد أويحيى خالل عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام املجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر "تمكنت 

, بمواردها املالية الخاصة ومن مواصلة مسارها التنموي, حتى  2014من الصمود أمام تدهور أسعار النفط منذ سنة 

 نوعا من التعطيل الظرفي الذي اجتزناه بفضل إجراءات مالية داخلية تم اتخاذها بكل سيادة".وإن شهد 

د في عد  ولفت الوزير األول إلى أنه في الوقت الذي واجهت فيه الجزائر هذه املرحلة بصمود  أدى تدهور أسعار الخام

 وبرامج إعادة هيكلة.من الدول املنتجة للنفط إلى ركود اقتصادي وإلى االستدانة الخارجية 

-  والتي تسببت 1986  كما قارن السيد أويحيى صمود الجزائر في األزمة النفطية االخيرة بتلك التي عاشتها البالد سنة

 في "توقف التنمية في بلدنا تلته استدانة خارجية خانقة أدت إلى تعديل هيكلي أليم". -كما قال
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بفضل التدابير املتخذة في السنوات التي سبقتها و التي ترمي  2014لنفط مند ويأتي هذا الصمود في مواجهة أزمة أسعار ا

 إلى استرجاع االستقالل املالي للبالد.

وفي هذا اإلطار  ذكر الوزير االول بأبعاد القرارات املتخذة واملتعلقة بالتسديد املسبق للديون الخارجية ووضع حد 

 صرف وكذا زيادة ادخار الخزينة العمومية.لالستدانة وتوخي الحذر في تسيير إحتياطي ال

ولدى استعراضه للتطورات التي عرفها االقتصاد الوطني خالل السنوات العشرين األخيرة, ذكر السيد أويحيى بحجم 

 االنجازات املحققة والتي تعد بمثابة "إعادة بناء وطني حقيقية" والذي ينتظر أن تتواصل نتائجها في املستقبل القريب.

ملجال الفالحي, بدأ برنامج الدعم العمومي "الهام" لالستثمارات وللمنتجات االستراتيجية وكذا الري, يعطي نتائج ففي ا

"تبعث على االرتياح", يؤكد السيد أويحيى, مشيرا إلى ان الجزائر بدأت تحد تدريجيا من تبعيتها في مجال انتاج اللحوم 

 ي السنوات املقبلة.والحليب والحبوب وهو "التحدي" الذي سيرفع ف

أما فيما يخص باقي املنتجات الفالحية, شرعت الجزائر في تحقيق االكتفاء الذاتي في عدة شعب مع تسجيل طاقات 

 إنتاج إضافية موجهة للتصدير.

شرات من تحقيق ع  كما مكنت املزايا التحفيزية على املستويين الجبائي وشبه الجبائي في مجال الصناعة والخدمات

 ف من املشاريع السيما منها ذات الوطنية, حسب قول الوزير األول.اآلال 

وإلى جانب ذلك  اعتبر بأن "ثقة الشركاء األجانب في االستقرار السياس ي والقانوني ببلدنا تتزايد أيضا مما جعل املشاريع 

 املشتركة الكبرى تتضاعف سنة بعد سنة".

ليط الضوء على "التقدم امللحوظ" الذي عرفه االقتصاد وكان عرض بيان السياسة العامة للحكومة فرصة لتس

 .2018باملائة في العام  4حيث لفت السيد اويحيى إلى ان معدل النمو خارج املحروقات بلغ   الوطني

"مستقبال واعدا, بفضل مراجعة  -حسب السيد أويحيى -كما ينتظر قطاع املحروقات الذي يخضع حاليا للتقويم 

 وتصدير الغاز الصخري وتطوير املنتجات البتروكيماوية". القانون املتعلق به

واعتبر بأن السنوات الخمس األخيرة كانت "ثرية باإلصالحات وغنية باإلنجازات" حيث تميزت بحصيلة "هائلة" تم تحقيقها 

 .2014بالرغم من انهيار أسعار النفط منذ 

آالف مليار دج في  8الف مشروع بقيمة تتجاوز  26ر من وفي هذا اإلطار  سجلت الوكالة الوطنية لدعم االستثمار اكث

   وفقا لألرقام التي عرضها الوزير األول.2018و 2014الفترة املمتدة ما بين 

 351الف مشروع فالحي مدعم من طرف الدولة في هذه الفترة الخماسية بقيمة إجمالية بلغت  67كما تم إحصاء 

 مليار دج, يضيف السيد أويحيى.

مليون سكن وتوزيع شبكة  1,2تسليم   ذلك عدد كبير من االنجازات االقتصادية واالجتماعية من بينها يضاف إلى

 كم. 3.500الطرقات بأكثر من 

 =الرفع من التنافسية االقتصادية من أهم التحديات املستقبلية للجزائر= 

ن من أهم ستوى التنوع والتنافسية االقتصادييوحول اآلفاق املستقبلية للتنمية بالجزائر, اعتبر السيد أويحيى أن رفع م 

 التحديات التي تواجه البالد والتي تستدعي "مضاعفة جهود االصالحات والتحوالت".

واوضح بهذا الخصوص بأن التحديات الداخلية للجزائر تتثمل أيضا في "بلوغ مستوى حقيقي من التنوع واملنافسة في 

ق حجم كاف من مناصب الشغل لتغطية حاجيات شبابنا واقتصاد متنوع املجال االقتصادي, مستوى يسمح لنا بخل

 وقوي يمد الدولة أيضا باملوارد املالية الكافية لضمان ديمومة سياستنا في مجال العدالة االجتماعية والتضامن الوطني".
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نمية اصة في مجال التوتأتي هذه التحديات إلى جانب تلك املتعلقة بتبعات "التقدم املعتبر الذي عرفته البالد وخ

ر التي تتضمن "التقلبات واملخاط  البشرية" و"بالطموحات املشروعة لألجيال الصاعدة", إضافة إلى التحديات الخارجية

 التي تحوم باالقتصاد العالمي وخاصة تلك الرهانات التي تثقل آفاق السوق العاملية للطاقة", حسب الوزير األول.

يتأكد "واجب مضاعفة االصالحات والتحوالت" وهو ما يتطلب أيضا  -السيد أويحيىيضيف -وأمام هذه التحديات 

 "العمل على تضافر مثمر لطاقاتنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية في ظل احترام تعدد املشارب واملناهل".

 

 :"في تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان.. بن يسعد لـ "الشروق

 يشون تحت خط الفقر مليون جزائري يع 15

يشير آخر تقرير تم إعداده من طرف للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان في أواخر جانفي املنصرم  إلى أن 

باملائة من الجزائريين تدهورت وضعيتهم  38مليون أي حوالي  15عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر قفز إلى 

 .جزائريين يوجد جزائري يعيش فقر مدقع 3رين على اقتناء أساسيات الحياة  أي أن كل االجتماعية وأصبحوا غير قاد

  االرتفاع   االثنين”الشروق“انتقد نور الدين بن يسعد  رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان في تصريح لـ 

باملائة  مما يدق  24  2014بعد أن كانت سنة  باملائة   38املستمر في نسبة الفقر والفقراء في الجزائر التي قدرت بـ 

ناقوس الخطر في إعادة النظر في هذه الظاهرة  وأكد أن األرقام تم االعتماد عليها بعد عملية اإلحصاء واالعتماد على 

جزائريين يوجد جزائري واحد فقير. وأوضح  3مليون جزائري فقير  أي أنه من بين  15عدد من الجهات  أين تم تسجيل 

بلدية  800بلدية فقيرة تعيش على إعانات صندوق الجماعات املحلية املشترك  من بينها  1400بن يسعد أن أزيد من 

والية في توفير  30مليون ساكن  التي تحظى بمساعدة إضافية  كما تعتمد  20صنفت ضمن خانة األكثر فقرا  وتضم 

وق  الذي يتولى تقليص الفوارق الناجمة عن ضعف املوارد حاجيات املواطنين وتسيير شؤونها اليومية على هذا الصند

 .الجبائية

واألخطر من ذلك يضيف رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان هو تنبؤات البنك الدولي الذي كشف في تقرير رسمي 

اع رتفعة وارتفباملائة من الجزائريين تحت عتبة الفقر و ذلك بسبب البطالة امل 10له شهر ديسمبر املنصرم عن نزول 

  مؤكدا أن الصعوبات املالية التي واجهتها الجزائر في السنوات األخيرة 2020باملائة في  9نسبة التضخم التي ستصل الى 

 11.7باملائة  بسبب النمو البطيء للقطاع خارج املحروقات قدر بـ  1.5سبب في ارتفاع معدل البطالة بما يقرب من 

 .باملائة

وفي هذا السياق  يقول بن يسعد ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان  من خالل املعطيات التي جمعتها  

ترى بان مظاهر الفقر في املجتمع الجزائري تتجلى من خالل تدهور املستوى املعيش ي  وسوء الخدمات الصحية والبطالة 

رة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل األطفال وانتشار األحياء وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن  وانتشار ظاه

 . الفوضوية على شكل األكواخ القصديرية

كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن ارتباط الفقر في الجزائر يعتبر انتهاكا للحقوق االقتصادية 

ولية لحقوق اإلنسان  وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل  واالجتماعية والثقافية التي تقرها املواثيق الد

 .الحق في الصحة  الضمان االجتماعي  والتعليم  السكن الالئق  والعيش الكريم والبيئة السليمة  يضيف بن يسعد
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 ..شبه ندرة في لحوم الغنم وأسواق املاشية مغلقة

 )الشروق اونالين(ح.. فالطاعون مازال موجودا املّوالون: على الوزارة تسريع عملية التلقي

 ماليين جرعة لقاح للطاعون ومليون جرعة للحمى القالعية منتظرة في مارس 8

تشهد بعض املناطق الوسطى والساحلية نقصا أو شبه ندرة في لحوم األغنام املسوقة عبر محالت الجزارة  بسبب 

جترات الصغيرة  وهو ما جعل فدرالية تواصل غلق أسواق املاشية وعدم انتهاء عملية الت
ُ
لقيح ضد وباء طاعون امل

املوالين تناشد وزارة الفالحة باإلسراع في االنتهاء من عملية التلقيح  ألن وباء طاعون املجترات ال يزال منتشرا ببعض 

 .املناطق

جاورها من واليات  شبه غياب  وتعرف كثير من محالت الجزارة بالواليات غير الّرعوية  ومنها بالجزائر العاصمة وما

للحوم األغنام  حيث صار بعض الجزارين يعتمدون وبطريقة شبه كلية على لحوم األبقار  والظاهرة جعلتهم متخوفون 

 .من تسجيل ندرة في تسويق لحوم الغنم مع اقتراب شهر رمضان

د املكلف باإلعالم على مستوى الفدرالية الوطنية ملربي امل
ّ
  ”الشروق“اشية  سالمي بوزيد في اتصال مع وفي املوضوع  أك

أن لحوم األغنام متوفرة وبكميات ال بأس بها في املناطق الرعوية وحتى في مناطق مجاورة  بسبب لجوء بعض الجزارين 

القتناء كميات كبيرة خالل األيام املاضية تخوفا من حصول ندرة. ولكن في بعض املناطق الساحلية  حسبه  أكد لهم 

 .ون وجزارون وجود شبه ندرة في لحوم األغنام مقارنة بلحوم البقر  مع تسجيل ارتفاع ولو طفيف في األسعارمواطن

 ال تزال أسواق بيع املاشية“ويتوقع سالمي  توسع رقعة الندرة في حال استمرت عملية غلق أسواق املاشية  حيث قال 

رّبين  ولن يجد الجزارون مكانا يقتنو 
ُ
 .”ن منه احتياجاتهم من اللحوم في حال استمر غلق األسواقمغلقة في وجوه امل

ويدعو املتحدث  وزارة الفالحة للمسارعة في االنتهاء من عملية تلقيح املواش ي ضد وباء طاعون املجترات الصغيرة  ألن 

 .الوباء ال يزال منتشرا ببعض املناطق التي لم يشملها التلقيح بعُد  حسب تعبير سالمي

مليون لقاح قبل نهاية شهر مارس  16تظر وصول دفعة ثانية من لقاح وباء طاعون املجترات الصغيرة  تفوق إلى ذلك  ُين

أخرى منتظرة قبل نهاية شهر  8ماليين جرعة من اللقاح خالل شهر فيفري الجاري  و 8املقبل  بعد ما تسلمت الجزائر 

مليون جرعة من  21ر هندي يتم بموجبها استالم مارس املقبل. وذلك بعد ابرام السلطات صفقة بالتراض ي مع مخب

 .اللقاحات

مليون جرعة لقاح ضد الحمى القالعية  تم استالم منها مليون جرعة في  2في حين تم التعاقد مع مخبر فرنس ي للتزود بـ

شهر  ةفيفري املاض ي  في انتظار وصول بقية الحصة خالل شهر مارس املقبل. وسيتم اقتناء حصص إضافية بعد نهاي 2

مليون لقاح أضافي ضد  21إلى  7مليون لقاح إضافي ضد الحمى القالعية ومن  4إلى  1مارس من اللقاحات  تقدر بين 

 .طاعون املجترات الصغيرة
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 بنوك /مالية/تأمينات
 

 :املدير العام للضرائب

 )الشروق أونالين( !ال توجد إحصائيات دقيقة عن املتهربين جبائيا بالجزائر

د املدير العام للضرائب  زيكارة مصطفى أنه ال توجد إحصائيات دقيقة تعطينا حجم االعفاءات والتهرب الضريبي أك

وعدم التصريح  حاليا  وحسبه فاملعطيات مجهولة لعدة اعتبارات  لكن في املقابل توجد إرادة قوية لتحديدها ومعرفة 

 .االحصائيات الحقيقية

ارة عمل وتفقد لقطاعه قادته إلى والية الطارف  االثنين  وقف عند أربعة مراكز جوارية املدير العام للضرائب خالل زي

بكل من الذرعان والقالة وبوحجار واثنين بالطارف عّبر عن غضبه من بعض املراكز الجوارية التي حسبه غير مقبولة في 

ح  عيوبا في االنجاز  واألكثر من ذلك سير العمل بها وشكلها  حيث أكد وجود تقاعس كبير من بعض مسؤوليها  كما ال 

 .قال بأن هناك مراكز تهدر أمواال في تجهيزها

كما أكد املتحدث في املركز الجواري ببوحجار بأنه سيتم تعميم النظام املعلوماتي أو ما ٌيعرف برقمنة كل املراكز عبر 

 22الجبائي  حيث تم رقمنة لحد الساعة  واليات الوطن للقضاء نهائيا على الطرق التقليدية في التسيير والتحصيل

 .مركزا متواجد عبر الوطن 60مركزا جواريا للضرائب من أصل 

 

 

 

 

 

 

 تعاون وشراكة
 )واج(وزير الشؤون الخارجية النيجري في زيارة رسمية إلى الجزائر ابتداء من الثالثاء 

ثاء و النيجريين في الخارج  كاال أنكوراو  يوم الثال سيشرع الوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون واالندماج اإلفريقي

و األربعاء  في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري  السيد عبد القادر مساهل  حسب ما جاء يوم االثنين 

 في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

لصداقة و حسن الجوار بين الجزائر والنيجر  سيجري و خالل هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز عالقات التعاون و ا

 الطرفان "تقييما لواقع العالقات الثنائية إلى جانب بحث فرص جديدة للشراكة بين البلدين"  يضيف ذات املصدر.

و حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية  ستسمح هذه الزيارة للوزيرين "بتبادل وجهات النظر حول املسائل اإلقليمية و 

 دولية ذات االهتمام املشترك السيما التحديات التي تواجهها املنطقة".ال

 

 

 



 

 9 

رئيسا لجنتي املالية والشؤون االقتصادية يستعرضان مع مسؤول برملاني فرنس ي التعاون 

 )واج(  الثنائي

ارة جاملالية وامليزانية توفيق طرش ورئيس الشؤون االقتصادية والتنمية والصناعة والت  استعرض رئيس لجنة

والتخطيط بخيري حميد باملجلس الشعبي الوطني  يوم االثنين   مع نائب وعضو لجنة املالية  االقتصاد العام ومراقبة 

 امليزانية بالجمعية الوطنية الفرنسية  مارك لوفور املستويات التي بلغها التعاون بين الجزائر وفرنسا.

 إلى "واقع العالقات املتميزة التي تربط البلدين واستعرض املستويات  وافاد بيان للمجلس الشعبي الوطني ان اللقاء تطرق 

التي بلغها التعاون في املجاالت السياسية و االقتصادية والتجارية"  مشيرا الى أن السيد بخيري قال في هذا السياق أن 

ة   لك مؤهالت اقتصادية متنوعتقدما أكبر في شتى األصعدة  باعتبار أن الجزائر تمت  البلدين   "يمكن لهما أن يحققا

 بينما تمتلك فرنسا من جهتها إمكانيات تكنولوجية كبيرة وهو ما يعد بنجاح الشراكة بين الطرفين" .

وأضاف ذات املصدر ان املسؤولين البرملانيين الجزائريين أكدا باملناسبة أن هذه الزيارات املتبادلة بين البرملانيين "تسهم 

د األطر املناسبة للتنسيق والعمل املشترك  كونها أداة إضافية للتعاون البرملاني بين البلدين السيما في تقريب الرؤى وإيجا

 عن طريق تبادل الخبرات والزيارات ودورات التكوين".

وقدم رئيسا اللجنتين  في سياق حديثهما  ملحة موجزة عن تشكيلة املجلس الشعبي الوطني وهياكله الداخلية وكيفية 

اللجان الدائمة  متطرقين الى التعديل الدستوري األخير الذي منح املعارضة "دورا فعاال" في الحياة البرملانية  سير عمل

 والى دور البرملان في التشريع والرقابة  وما عرفه من ارتفاع الفت في نسبة تمثيل املرأة.

 ادي الذي تعرفه الجزائر   معربا عن ارتياحهومن جهته  عبر السيد مارك لوفور عن إعجابه باالنفتاح السياس ي واالقتص

ملستوى التعاون بين البلدين و مؤكدا في نفس الوقت "الحرص على تثمين الجهود املبذولة لترقيته السيما وأن مثل هذه 

 الزيارات تعطي دفعا قويا لتطوير العالقات الثنائية".

 

 

 

 تجارة 
 (النهار اونالين)!«قـــار تحضيـــرا لشهـــر رمضـــانفتـــح عمليـــة استيـــراد الكونجلـــي واألب»

 :مدير ضبط اإلنتاج وتوزيعه وتطويره بوزارة الفالحة والتنمية الريفية محمد خروبي لـ النهار

  «استيراد ألف رأس من األبقار كمرحلة أولى قبل شهر ماي 

ريفية  محمد خروبي  عن االنطالق في عملية كشف مدير ضبط اإلنتاج وتوزيعه وتطويره بوزارة الفالحة والتنمية ال

 .استيراد األبقار واللحوم املجمدة

تحضيرا لشهر رمضان  مشيرا إلى أنه سيتم استيراد ألف رأس من األبقار كدفعة أولى قبل شهر ماي الداخل  على أن 

 .يتم تدعيم السوق بكميات أخرى تباعا

 .الفالحة والتنمية الريفيةوقال مدير ضبط اإلنتاج وتوزيعه وتطويره بوزارة 

 .  إن وزارة الفالحة رفعت تعليق عملية استيراد األبقار من الخارج«النهار»في تصريح خص به 

مشيرا إلى أن املستوردين الذين يحوزون على االعتماد واملرخصين من طرف الوزارة بإمكانهم استيراد األبقار واللحوم 

 .املجمدة
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منذ أيام من خالل استيراد ألف رأس كمرحلة أولى لتدعم األسواق فيما بعد بكميات  مشيرا إلى أن العملية انطلقت

 .أخرى 

وقال املدير العام لضبط اإلنتاج إن الوزارة تعمل على تنظيم القطاع عن طريق تنظيم الشعب  على غرار اللحوم 

 .البيضاء والحمراء

ألف هكتار من  400مليون و 3لوزارة بزرع أزيد من باإلضافة إلى الخضر والفواكه  مؤكدا أن خالل السنة قامت ا

 .الحبوب  سواء القمح أو الشعير

  أما بخصوص الحبوب الجافة سيتم زرع 2019مليون قنطار حالل سنة  60مضيفا أن الوزارة تطمح إلى بلوغ أزيد من 

 .ألف هكتار 123

ماليير  5ما تعلق بالدعم الفالحي بتخصيص وأضاف املدير العام أن الوزارة تعمل على مرافقة الفالحين  خاصة في

 . دينار

 . حاصدة 400من أجل اقتناء آالت الحصاد والجرارات تحضيرا ملوسم الدرس  مضيفا أنه تم اقتناء 

 .من املئة من نسبة الدعم 60إلى  40موجهة إلى الدعم الفالحي التي تقدر بـ

 .مليون قنطار من مادة البطاطا 18حة والتنمية الريفية جني وقال محمد خروبي إنه بتكثيف اإلنتاج تترقب وزارة الفال 

 .مؤكدا أن الوزارة كلفت الديوان الوطني للحوم والخضر والفواكه واملخزنين الخواص بإخراج الكميات بانتظام

وال طبهدف ضمان تموين األسواق  مضيفا أنه بعد دخول والية إليزي في إنتاج مادة البطاطا  سيكون اإلنتاج وفيرا 

 .السنة

 

 )النهار أونالين(طنا من البطاطا إلى فرنسا غدا 60بالصور.. تصدير 

ستنطلق صبيحة الثالثاء  غرفة تثمين وحف  املنتوج الفالحي ببلدية الطريفاوي شرق الوادي  ثالث حاوية مبردة  

 .طنا من البطاطا 60تحتوي على

طن من مادة البطاطا  500القتصاديين بتصديرما مجموعهكشحنة عدد من الشحنات لعقد يلزم عدد من املتعاملين ا

 .عبرمراحل  إلى دولة فرنسا

وعرفت إجراءات التصدير على املستوى املحلي  تسهيالت كبيرة  السيما ما يتعلق بالتحاليل واختبارات النوعية التي 

 .تتكفل بهااملصالح الفالحية

 .وسيتم عملية التصدير عبر ميناء الجزائر

 .يات التصدير املتواصلة المتصاص ولو جزء يسير من فائض اإلنتاج ملادة البطاطاوتأتي عمل

 . والتي عرفت أسعارها في االسابيع املاضية تهاوي لالسعار ما يؤدي إلى خسائر وخيمة للفالحين
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 املنتوج تميز بجودته العاملية

 )الشروق أونالين(طن بطاطا لجزر الكناري من الوادي  200تصدير 

 25انطلقت صبيحة اإلثنين  من مدينة حاس ي خليفة الواقعة شمال عاصمة والية الوادي  حاوية مبردة  تحتوي على 

طن من مادة البطاطا  200طنا من البطاطا  كشحنة أولى لعقد يلزم أحد املتعاملين االقتصاديين بتصدير ما مجموعه 

 .عبر مراحل  إلى جزر الكناري اإلسبانية

ن آخر إجراءات التصدير على املستوى املحلي  بقيام مصالح الجمارك  بالتشميع الجمركي على مستوى وانتهت اإلثني

مركز التجميع ببلدية حاس ي خليفة  أين ستتم عملية التصدير عبر ميناء الجزائر  وذكر رئيس الغرفة الفالحية بالوادي  

بين املنتج وهو الفالح املمثل بالتعاونية متعددة  بكار غمام حامد  أن عملية التصدير أشرفت عليها الغرفة كضامن

 .الخدمات بلدية حاس ي خليفة  وبين املتعامل االقتصادي املصّدر

وكان رئيس الغرفة الفالحية بالوادي  قد ساهم في تبديد العديد من العراقيل التي واجهت عملية التصدير  وذلك 

صدر  كما ساهم ف
ُ
ي التسريع بعديد اإلجراءات اإلدارية  وذلك المتصاص ولو جزء يسير بتقريب املسافات بين املنتج وامل

من فائض اإلنتاج ملادة البطاطا  التي تعرف أسعارها هذه الفترة في األسواق انخفاضا من املمكن أن يؤدي إلى خسائر 

 .معتبرة لدى الفالحين

والتوضيب  على مستوى تعاونية متعددة وأكد رئيس الغرفة في حديثة للشروق   أنه أشرف شخصيا على عملية الفرز 

  وذلك من أجل استيفاء جميع الشروط املتعلقة بالصحة ”الفالح”الخدمات بلدية حاس ي خليفة  التي تمثل املنتج 

ستورد لقبول 
ُ
برم بين املنتج من جهة والشروط التي وضعها امل

ُ
والصحة النباتية  وكذا اختيار املنتوج وفقا للعقد امل

هة أخرى  أين أكد بأن منتوج البطاطا املوسمية لهذا املوسم  تعتبر ذات نوعية جيدة وترقى للعاملية  السلعة من ج

السيما وأن معدل األمراض التي تصيب حقول البطاطا تكاد تكون معدومة فضال عن االستعمال شبه املنعدم للمبيدات 

 .حتهالحشرية  كما أن تسميد التربة جرى بطرق علمية وبمواد طبيعية ب

 

 

 

 

 
 :"تهافت على شقق اسطنبول وأزمير .. ممثل "إعمار" لـ"الشروق

  !2018من عقارات دبي في  % 4مستثمرون جزائريون اشتروا 
  

تشهد سوق العقارات بدبي في اإلمارات العربية املتحدة وحتى باسطنبول وغيرها من املدن التركية  إقباال كبيرا ملستثمرين 

باملائة من  4  إلى استحواذ الجزائريين على 2018وتشير اإلحصائيات املسجلة بدبي خالل سنة  ورجال أعمال جزائريين 

إجمالي الصفقات املبرمة وهو ما يترجم االهتمام الواسع للمستثمرين املحليين بسوق العقار وصفقاتها باإلمارات العربية 

 .باملائة 10عادل الـاملتحدة  بالنظر إلى نسبة العوائد املرتفعة لهذه السوق التي ت

على هامش مشاركته ” الشروق”اإلماراتية بالجزائر  جالل فوزي النعماوي في تصريح لـ” إعمار“كشف ممثل شركة 

ر املعارض بقص” سيبيو“اإلثنين  في الطبعة الرابعة لصالون الترقية العقارية والتهيئة املدنية واملشروع السياحي 
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تم اقتناؤها من طرف  2018باملائة من صفقات العقار املبرمة بدبي خالل سنة  4بالصنوبر البحري  أن  ”صافكاس“

مستثمرين جزائريين  وهو ما يعد رقما معتبرا  إذ أبرز هذا األخير اهتماما واسعا للمستثمرين الجزائريين بسوق العقار 

 .باملائة 10ق  والعوائد التي تعادل الـفي دبي باإلمارات العربية املتحدة  بالنظر إلى نسبة الفوائد املرتفعة بهذه السو 

وأوضح املتحدث أن سوق العقارات باإلمارات العربية املتحدة اليوم تفتح شهية املستثمرين ورجال األعمال الجزائريين  

باملائة من صفقات العقار  وهو رقم هام جدا  إذ تسجل  4حيث تمكن هؤالء بحر السنة املاضية من االستحواذ على 

لعقارية اإلماراتية اهتماما متزايدا للمستثمرين الجزائريين الذين أصبحوا يتجهون إليها كمالذ جديد  كما كشف السوق ا

 .2019بالسوق الجزائرية خالل سنة ” إعمار“املتحدث عن مشروع استثماري جديد لشركة 

 العقار باسطنبول بصفة وباملقابل  وحسبما أكده الحاضرون في صالون الترقية العقارية أمس  تحظى أيضا سوق 

خاصة وكذا أزمير وتركيا بصفة عامة بإقبال كبير من طرف الجزائريين الذين يتهافتون بقوة على العقارات  خاصة 

 .2018الشقق والفيالت  وهو األمر امللحوظ بقوة عبر الصفقات املسجلة خالل سنة 

نسخة عنه  تستمر ” الشروق“للصالون  تلقت املنظمة ” أس بي بي إتصاالت“وفي سياق متصل  وحسب بيان لشركة 

بقصر ” بهجة“فيفري الجاري  أي إلى نهاية الشهر  على مستوى جناح  28فعاليات الصالون من األمس وإلى غاية 

شركة وطنية ودولية منها بنوك ومؤسسات مالية  وألول مرة فاعلون  40املعارض  حيث يحضر في هذه التظاهرة أكثر من 

ر إماراتيين ومرقين عقاريين أنجزوا بناء برج خليفة بدبي  ومرقون من تركيا ومصر معروفون على الصعيد في قطاع العقا

العالمي  إذ يعتبر الهدف من هذه املشاركة ترقية قطاع العقار في الجزائر الذي يشهد نموا حقيقيا  وتبادل الخبرة 

 .والتكنولوجيا بين الشركات املشاركة

على هامش هذا الصالون العديد من الندوات واملحاضرات ” اس بي بي كومينيكاسيون “ظم شركة ووفقا لذات البيان تن

 3الخاصة بالتركيب املالي والعقار وإجراءات الحصول على سكن ترقوي  وهي الندوات التي سيتم تنشيطها على مدى 

 .أيام من قبل خبراء وأخصائيين
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