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قانون المالية لسنة 2021 .. 
معامل للنموذج القت�صادي اجلديد

تدخالت أعضاء مجلس األمة خالل مناقشة قانون المالية لسنة 2021
تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها
لبنة قانونية جديدة للحد من جرائم الختطاف

تدخالت أعضاء المجلس خالل مناقشة قانون الوقاية من جرائم إختطاف األشخاص

القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018
اأع�صاء جمل�س الأمة ي�صادقون على ن�س القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2018 

تدخالت أعضاء المجلس خالل مناقشة  قانون تسوية الميزانية 2018
رئيس مجلس األمة بالنيابة : 

.. �صرورة الوعي بتحديات ورهانات املرحلة القادمة   .. 
 والإ�صتعداد لها ملوا�صلة البناء املوؤ�ص�صاتي

جلســات إستماع

أيام برلمانية

بعثات استـعالمية

األسئلة الشفوية

يف اإطار عمله الرقابي خ�ص�س جمل�س 
الأمة  11 جل�صة  لالأ�صئلة ال�صفوية خالل 
الفرتة املمتدة من �صهر دي�صمرب اإلى �صهر 

اأفريل، طرح خاللها  ال�صيدات وال�صادة 
اأع�صاء جمل�س الأمة  97 �صوؤال �صفويا 

في ذكرى يوم الشهيد السيد صالح قوجيل : 
نحن اأمام مراحل هامـــــــة وتاريخية .. خدمة للم�صلحة العليا للجزائر

السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة  
في ختام أشغال جلسة األسئلة الشفوية 

)الخميــس 11 مارس 2021(
م�صعى رئي�س اجلمهورية... بناء دولة م�صتقرة 

ودائمة لنا ولالأجــــــيال القادمة
كلمة السيد رئيس مجلس األمة في ختام 

أشغال جلسة األسئلة الشفوية  ليوم الخميس 
25 مارس 2021

.. الإنتخابات الت�صريعية.. مرحلة هامة 
اأخرى يف م�صار بناء اجلزائر اجلديدة
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دولة املؤسسات
»أنا على ثقة أن بنات وأبناء الشعب اجلزائري حتذوهم اإلرادة والوعي 
لتثبيت أسس االختيار الدميقراطي احلر الكفيل بإرساء دولة املؤسسات 
واحلق والقانون وبناء اجلزائر السيدة القوية« . هذه قناعة السيد عبد 
املجيد تبون، رئيس اجلمهورية، وهذا ما سعى إليه منذ توليه مهام القاضي 
الوطني  الشعبي  املجلس  بحل  القاضي  قراره  فإن  لذا  البالد.  يف  األول 
وإجراء إنتخابات تشريعية مسبقة ألول مرة يف تاريخ البرملان اجلزائري، 
كان نابعا من هذه القناعة بإنه »ترشح من أجل بناء املؤسسات«. فبالرغم 
يف  ممثلة  التشريعية  السلطة  واصلت  للبرملان  السفلى  الغرفة  حل  من 
مجلس األمة، أو ما يسمى إصطالحا الغرفة العليا، ممارسة صالحياتها 

وواجباتها الداخلية واخلارجية بصفة عادية ومنتظمة.
على الصعيد الداخلي اتسم نشاط مجلس األمة خالل الفترة املمتدة من 
أول شهر ديسمبر الى أواخر شهر ماي فيما يتعلق بالنشاط الرقابي على 
عمل احلكومة بتنظيم أحد عشرة  جلسة لطرح األسئلة الشفوية وقد بلغ 
جميع  املواطنني يف  انشغاالت  97 سؤاال شملت  املطروحة  األسئلة  عدد 

مناحي احلياة وكذا فيما يخص سياسة احلكومة يف عديد القطاعات.
التعليم  الصحة،  لوزراء  استماع  جلسات  بتنظيم  نفسها  املرحلة  اتسمت 
العالي والبحث العلمي، الفالحة والتنمية الريفية وأخيرا الطاقة واملناجم، 
إيصال  وكذا  القطاعات  واقع  على  والوقوف  احلكومة  مساءلة  أجل  من 
دراسية  3أيام  بتخصيص  أيضا  الفترة  املواطنني. متيزت هذه  انشغاالت 
 ،19 كوفيد-  فيروس  للتلقيح ضد  احلكومة  استراتيجية  تناولت  برملانية 
مستقبل الصيرفة اإلسالمية، ومشروع انشاء قناة تلفزيونية موضوعاتية 
برملانية تكون همزة وصل بني املواطن وممثليه يف الهيئات املنتخبة. كما 
استعالمية  بعثات  والفالحة  والتربية  والتجهيز  الصحة  جلان  أوفدت 
للوقوف على واقع القطاعات املعنية بها يف كل من واليات املدية، الشلف، 

متنراست، غرداية، املنيعة، بشار وبني عباس.
إعداد  منه  الغرض  ليس  األمة  مجلس  لنشاطات  الوصفي  اجلرد  هذا 
يسعى  التي  اجلديدة  اجلزائر  أن  تبيان  بهدف  إال  هو  ما  بقدر  حصيلة 
السيد رئيس اجلمهورية إلى بنائها ستكون يف املقام األول دولة مؤسسات 
ال تتأثر بغياب إحداها وهي مؤسسات متكاملة ومتساندة تضمن استمرارية 
صيرورة الدولة يف إطار احترام الدستور وقوانني اجلمهورية، تعمل على 
ترسيخ وتكريس املمارسة الدميقراطية احلقة بعيدا عن املزايدات ودعاة 
يف  التشكيك  الوحيد  همهم  الذين  والتخويف،  التهويل  وأنصار  الفوضى 
جتسيد  تستسغ  لم  أجنبية  ألجندات  خدمة  املؤسسات  هذه  مصداقية 
رئيس اجلمهورية ألهداف احلراك املبارك واألصيل، وال اصطفاف اجليش 
الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني عن جدارة و استحقاق، إلى 
جانب مطالب الشعب والتغيير السلس والسلمي لنظام احلكم ومرافقته 
للحراك و للمسار الدميقراطي الذي افضى الى االنتخابات الرئاسية التي 

جرت يف 12 ديسمبر2019.
هذا التوجه تعزز يوم 12 جوان 2021 بإجراء االنتخابات التشريعية التي 
وألول مرة يف تاريخ التعددية يف بالدنا شهدت مشاركة وبروز عضو فاعل 
يف املجتمع على الساحة السياسية وهو املجتمع املدني كما أعطت لفئة 
الغرفة  بطريقة غير مسبوقة  و  بولوج  البالد  التي هي مستقبل  الشباب 
السفلى للسلطة التشريعية و املساهمة يف التغيير املنشود من قبل السيد 
عبد املجيد تبون. لذا ال ميكن أن نتفاءل مبستقبل البالد وعلى املشككني 

واملناوئني أن ال ينسوا بأن القافلة تسير...

التحرير    

يوم برلماني حول: »فريو�س كورونا امل�صتجد 
)كوفيد- 19( باجلزائر وا�صرتاتيجية التلقيح« 

يوم برلماني حول موضوع: »ال�صريفة الإ�صالمية: 
ا�صتجابة ملطلب اجتماعي ودور يف ال�صمول املايل« 

يوم برلماني حول موضوع: »القناة الربملانية: 
ج�صر بني ال�صعب وممثليه ورهان �صيا�صي - اإعالمي« 

لجنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتضامن 
الوطني لمجلس األمة تستمع إلى السيد وزير العمل 

والتشغيل والضمان االجتماعي 

»الواقع والآفــــــــــاق"
لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي 

والشؤون الدينية تستمع إلى السيد وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي

احل�صيلة وخمطط العمل امل�صتقبلي«
لجنة الفالحة والتنمية الريفية تستمع إلى السيد وزير 

الفالحة والتنمية الريفية

»حتديات الراهن وامل�صتقبل«...
لجنة الشؤون االقتصادية والمالية تستمع إلى السيد 

وزير الطاقة والمناجم

»الإ�صرتاتيجية الوطنية لتطوير وتثمني 
املوارد املنجمية يف اجلزائر«

جلســات إستماع

أيام برملانية

بعثات استـعالمية
المدية: قطاع ال�صكن والتعمري والتجهيز واملوارد 

املائية حتت جمهر اأع�صاء جمل�س الأمة
الشلف : جلنة التجهيز والتنمية املحلية  ملجل�س الأمة  

تقف على خملفات في�صان واد مكنا�صة 
تامنراست : اأع�صاء جمل�س الأّمة يتفقدون  واقع  

واآفاق الرتبية الوطنية 
غرداية والمنيعة : وفد عن جلنة الفالحة والتنمية 

الريفية  ملجل�س الأّمة  ي�صتمعون لن�صغالت الفالحني 
ويقفون على م�صاكل و�صعوبات القطاع 

بشار وبني عباس :  جلنة ال�صحة ملجل�س الأمة، يف 
زيارة تفقدية للوقوف على واقع القطاع وال�صتماع 

لن�صغالت م�صئويل ومنت�صبي ال�صحة
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القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018
موؤ�صرات مالية ميزت ال�صنة املالية 2018

قانون المالية لسنة 2021 .. 
معامل للنموذج القت�صادي اجلديد

القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف 
األشخاص ومكافحتها

لبنة قانونية جديدة للحد من جرائم الختطاف

جلســات
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جلسات جلسات

قانون املالية ل�صنة 2021 .. معامل للنموذج القت�صادي اجلديد

املجاميع القت�صادية الكلية واملالية الأخرى
 بالنسبة للنمو االقتصادي... 

من املتوقع أن يحقق النمو االقتصادي انتعاشا 
بنسبة  3.98 % يف 2021، بعد انكماشه بنسبة  
4.6 % حسب تقديرات إقفال 2020. والنسبة 
سيستقر   ،2023-2021 بني  املمتدة  للفترة 
نسبة   اخلام حول  الداخلي  الناجت  معدل حجم 

.% 4
 ... للتضخم 

وانخفاض  االستهالك،  انخفاض  إثر  على   
الدخل لكل من األسر والشركات، نتيجة لتنفيذ 
التضخم  سيعرف  النقدية،  السياسة  أدوات 

تسارعا طفيفا ليبلغ  4.50 % يف 2021. 
...لصادرات المحروقات 

من املتوقع أن تصل عائدات احملروقات خالل 
دوالر  مليار   23.21 إلى   2023-2021 الفترة 
أمريكي يف 2021، و28.68  مليار دوالر أمريكي 
يف  أمريكي  دوالر  مليار  و26.45   ،2022 يف 
كسعر  للبرميل  دوالراً   45 أساس  على   ،2023
بالند  صحارى  اخلام«  النفط  لبرميل  سوق 

»خالل فترة التوقعات.
...لواردات السلع 

 )FOB( السلع  واردات  تنخفض  أن  املتوقع  من 
بنسبة  14.4 % بالقيمة اجلارية لسنة 2021، 
قيمته  ما  لتبلغ   ،2020 سنة  بإقفال  مقارنة 
مليار  و27.39  أمريكي  دوالر  مليار   28.21
 27.01 إلى  لتصل   ،2022 يف  أمريكي  دوالر 
مليار دوالر يف 2023، وهذا يف إطار الترشيد 
املستمر للواردات واستبدالها التدريجي باإلنتاج 

الوطني.

...لميزان المدفوعات 
رصيًدا  للدولة  اخلارجية  احلسابات  تُظهر 
دوالر  مليار   3.60(   - قدره(  سلبًيا  إجمالًيا 
بذلك  مسجال  لسنة2021،  بالنسبة  أمريكي 
سجل)-   أين  بـ2019،  مقارنة  ملحوظا  حتسنا 
أين  و2020   أمريكي،  دوالر  )16.93مليار 
دوالر  مليار   12.3(  -( اإلقفال  مع  سيسجل 

أمريكي مقارنة بإقفال سنة 2020. 
اخلام،  الداخلي  الناجت  من  مئوية  كنسبة 
من  اجلاري  احلساب  ميزان  عجز  سينخفض 
)- 10.6 %( املتوقع يف إقفال سنة 2020 إلى 
)- 2.7 %( يف 2021، يف حني سيسجل نسبة 
اخلام خالل  الداخلي  الناجت  من   )%  0.6  -(

الفترة 2023-2021. 
ميزان  يف  الكلي  العجز  مستوى  إلى  بالنظر 
املدفوعات يف 2021 بـ )-(  3.60 مليار دوالر 
أمريكي، فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 
يقارب  ما  أي  أمريكي،  دوالر  مليار   46.84
16.2 شهًرا من واردات السلع واخلدمات غير 

املرتبطة بعوامل اإلنتاج. 
 كما سيشهد مستوى احتياطي الصرف حتسنا 
مليار   47.53 إلى  ليصل   ،2022 يف  تدريجيا 
مليار   50.02 إلى   2023 ويف  أمريكي  دوالر 
سيتم  الذي  الفائض  بسبب  أمريكي  دوالر 
تسجيله خالل هذين العامني، بفضل اإلجراءات 

التي ستتخذها السلطات العمومية.
  ميزانية الدولة 

 )CBMT( سيسمح اإلطار امليزاني متوسط األجل
للحكومة مبواصلة   2023-2021 الفترة  خالل 
يف  التحكم  على  القائمة  اإلستراتيجية  تنفيذ 

لإليرادات  التدريجي  والتحسني  العام  اإلنفاق 
اجلبائية، مع احلفاظ على دعم الدولة للسكان 

من خالل التحويالت االجتماعية.
1 ـ  بالنسبة إليرادات امليزانية:

مليار   5395.84 من  امليزانية  إيرادات  ستنتقل 
لسنة  التكميلي  املالية  قانون  يف  متوقعة  دينار 
مشروع  دينار يف  مليار   5328.18 إلى    2020

قانون املالية لسنة  2021.
2 ـ فيما يخص نفقات امليزانية:

قانون  مشروع  يف  امليزانية  نفقات  ستسجل 
 8113.03 قدره   مبلغا   2021 لسنة  املالية 
مليار دينار، بارتفاع قدره 740.32 مليار دينار 
جزائري )10.04 %(  مقارنة بـمبلغ 7372.71  
التكميلي  املالية  قانون  توقعات  يف  دينار  مليار 

لعام  .2020
تنتج الزيادة يف إجمالي النفقات عن ارتفاع كل 
ونفقات   )%  11.83+( بـ  التسيير  نفقات  من 
بتوقعات  مقارنة   ،  )%  6.80+( بـ  التجهيز 

قانون املالية التكميلي لسنة . 2020
وتنقسم هذه النفقات إلى:

5314.51 مليار دينار لنفقات التسيير.
ـ 2798.52 مليار دينار لنفقات التجهيز.

إلى   2021 سنة  يف  التسيير  نفقات  وستصل 
5314.5 مليار دينار جزائري، أي بزيادة قدرها 
562.1 مليار دينار، وهو ما ميثل  )+11.8 %(  
قانون  املفتوحة مبوجب  باالعتمادات  ) مقارنة 
يف  كانت  والتي   ،2020 لسنة  التكميلي  املالية 

حدود 4752.4 مليار دينار.
من   ،2021 سنة   يف  التجهيز  نفقات  سترتفع 
دينار  مليار   178.2 بـ  الدفع  اعتمادات  حيث 
جزائري أي بـ  )+6.8 %(  مقارنًة باعتمادات 
التكميلي  املالية  قانون  املسجلة مبوجب  الدفع 

لسنة  .2020

أهم األحكام و التدابير التشريعية:
1 - ترشيد استخدام موارد امليزانية.  

2ـ تشجيع اإلنتاج الوطني وترقية املنتوج 
الوطني.

3 - توسيع الوعاء اجلبائي وتبسيط 
اإلجراءات.

4 - تعزيز جتسيد مبدأ العدالة اجلبائية.
5 - تعزيز الضمانات املمنوحة لدافعي 

الضريبة عند املراقبة اجلبائية.
6 - محاربة الغش و التهرب اجلبائيني وكذا 

تضخيم الفواتير.
7 - تشجيع االستثمار الوطني و األجنبي.

8 - حماية االقتصاد الوطني

يوم  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
على   2020 نوفمبر   26 الخميس 
المالية  قانون  المتضمن  القانون 
عامة  جلسة  خالل   ،2021 لسنة 
رئيس  قوجيل،  صالح  السيد  ترأسها 
وزير  وحضرها  بالنيابة،  االمة  مجلس 
المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان 
ووزيرة العالقات مع البرلمان السيدة 
بسمة عزوار. كما حضر هذه الجلسة 
كل من : السيد فاروق شيعلي، وزير 
األشغال العمومية، والسيدة نصيرة 
والسيدة  البيئة،  وزيرة  حراث،  بن 
لدى  الدولة  كاتبة  سواكري،  سليمة 
وزير الشباب والرياضة، مكلفة برياضة 

النخبة...

عرض  وزير المالية
.. نحو بعث �صيا�صية دينامكية لالإنعا�س القت�صادي

الرحمان،  عبد  بن  أمين  السيد  املالية  وزير  أكد 
خالل عرضه لنص قانون املالية لسنة 2021  أمام 
املشروع  هذا  صياغة  أن  األمة،  مجلس  أعضاء 
املزدوجة  الصدمة  بسب  خاص  ظرف  يف  مّتت 
العاملي  اإلقتصادي  الركود  استمرار  واملتمثلة يف 
من جهة واألزمة الصحية بسبب فيروس كورونا 
انخفاض  من  عنهما  اجنر  وما  أخرى.  جهة  من 
متفاقم يف الطلب على احملروقات، مما أدى إلى 
انهيار أسعار برميل النفط يف األسواق الرئيسية، 
يف  مسبوقة  غير  عواقب  من  ذلك  أعقب  وما 
بالدنا على جميع املتعاملني االقتصاديني من دولة 
وكذا  مالية  وغير  ومالية  اقتصادية  ومؤسسات 

األسر.
بعث  إطار  يف  يندرج  املشروع  هذا  أن  موضحا   
سياسة ديناميكية لإلنعاش االقتصادي، تستهدف 
الوطني  لالقتصاد  الهيكلية  االختالالت  معاجلة 
تخصيص  على  قائم  فعال،  داخلي  منو  وتوليد 
أساليب  وانتهاج  العمومية،  للموارد  أفضل 
جديدة يف متويل االقتصاد الوطني.  كما يهدف 
العمومية،  املالية  التوازنات  على  احملافظة  إلى 

بالتصدي لآلثار املتعددة األبعاد التي جنمت عن 
احلالة االستثنائية، التي صيغ خاللها.

لسنة  املالية  قانون  مشروع  تدابير  أن  مضيفا 
التقومي  مبادئ  استعادة  على  ركزت   2021
امليزانياتي وحتسني الوعاء اجلبائي، مع حتسني 
مناخ االستثمار وتشجيع عمليات التصدير، عبر 
واجلمركية  اجلبائية  اإلجراءات  تبسيط  تعزيز 

ورقمنتها.
التدابير  خالل  من  القانون   مشروع  ويطمح   
املقتَرحة-  حسب وزير املالية-  إلى إعطاء دفع 
السيما  املؤسسات،  خلق  وإلى  لالستثمار  قوي 
فعالة  ديناميكية  إعطاء  إلى  وكذا  منها،  الناشئة 
املتعاملني  مرافقة  وإلى  التصدير،  لعمليات 
السلبية  اآلثار  من  املتضررين  االقتصاديني 

للجائحة. 
اجلبائية  اإلجراءات  تبسيط  إلى  يهدف  كما 
الضريبة،   لدافعي  املمنوحة  الضمانات  دعم  و 
دون إغفال تعزيز تدابير محاربة الغش والتهرب 

اجلبائيني وتضخيم الفواتير.
سيكرس   2021 لسنة  املالية  قانون  أن  مؤكدا 
واجتماعياً،  تثبيت األساسيات  ومالياً  اقتصادياً 

االقتصادية من خالل:
االقتصادي  النشاط  إلى  التدريجية  العودة   )1
مّيزت  التي  اخلسائر  بتعويض  يسمح  مبستوى 

االقتصاد الوطني سنة 2020،
الداخلية  االختالالت  التخفيف من   )2
خالل  من  الدولة،  حسابات  يف  واخلارجية 

االستعمال الفّعال للموارد املالية املتاحة،
للفئات  الدولة  دعم  يف  االستمرار  وأيضا،   )3
احلفاظ  بهدف  الضعيف،  الدخل  ذات  الهشة 
على املكاسب االجتماعية للمواطنني، خاصة يف 

مجاالت الصحة، والتعليم والقدرة الشرائية.

هذه  حتقيق  أن  إلى  ذاته  السياق  يف  منوها 
على  القتصادنا  الكبرى  األهمية  ذات  األهداف 
حيث  من  سيتوقف،  واملتوسط،  القصير  املدى 
انتشار  مدى  على  والدولي،  الوطني  ياَقنينْ  الِسّ
العاملي  الطلب  وأيضا على تطّور  الوباء ومدته،  

على املنتجات النفطية.
للدولة،  العامة  امليزانية  وضع  مت  قد  أنه  معلنا 
تأخذ  التي  امليزانية  إيرادات  توقعات  على  بناء 
مييز  الذي  االقتصادي  الوضع  االعتبار  بعني 
االقتصادي  الوضع  تطور  وآفاق   ،2020 سنة 
ناحية،  من  والدولي  الوطني  املستويني  على 
وعلى أساس توقعات نفقات امليزانية التي تدعم 
لألعوان  النهائي  لالستهالك  الداخلي  الطلب 
التحتية  البنية  يف  ولالستثمار  االقتصاديني 

األساسية، من ناحية أخرى.

مل�صروع  واملايل  الكلي  القت�صادي  التاأطري  موؤ�صرات 
قانون املالية ل�صنة 2021:

1 - استقرار السعر املرجعي لبرميل النفط اخلام 
عند 40 دوالرًا أمريكيا 

2 - استقرار سعر السوق لبرميل النفط اخلام، 
ولكن بفارق خمسة )05( دوالرات للبرميل مقارنة 
أمريكيا خالل  دوالرًا  بـ 45  أي  املرجعي،  بالسعر 

ذات الفترة.        
مقابل  اجلزائري  الدينار  صرف  سعر  بلوغ   -  3
الدوالر األمريكي يف املتوسط السنوي ما قيمته 
142.20  دج للدوالر لسنة 2021، و149.31 دينار 
جزائري يف 2022 و156.78 دينار جزائري للدوالر 
انخفاض  تسجيل  بافتراض  وهذا   .2023 يف 
الدوالر  الوطنية مقابل  العملة  طفيف يف قيمة 

بنحو 5 % سنوًيا.
-4 بلوغ معدل التضخم يف سنة 2021، نسبة  4.5 
%، ثـم  4.05 % يف  2022، و4.72 % يف 2023. 
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بوزيان:  اأحمد   • ال�صيد 
بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
السيد رئيس مجلس األمة، بالنيابة، املوقر، 

السيد وزير املالية احملترم ومرافقوه، 
السيدة وزيرة العالقات مع البرملان، 
السيدة والسيدان أعضاء احلكومة، 

زميالتي، زمالئي األكارم، 
أسرة اإلعالم،

احلضور الكرمي، 
سالم اهلل عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

يقول عز من قائل يف محكم تنزيله: »املال والبنون 
زينة احلياة الدنيا«، وإن كان املال يكسو الرجال 
مهابة وجالال، فإنه يف املقابل يكسو الدول سطوة 
واقتدارا، فبفضله تسود الدولة بقوانينها داخليا، 

وبحضورها وامتدادها خارجيا.
شك  فال  قصوى  أهمية  من  للمال  كان  وإن 
وبالضرورة أن يكون القانون الذي يناقش املالية 

هو أساس القوانني.
ظرف  يف   2021 لسنة  املالية  مشروع  جاء  ولذا 

أو  كمشرعني،  علينا  يجب  عاملي، مما  استثنائي 
تكون  أن  كأمة  وبصفة عامة  أو هيئات  منفذين، 
هذه املناقشة جدية إلى احلد الذي يضمن توازننا 
الذي يجب أن يكون كذلك، يف هذا االستثناء الذي 

خلخل التوازنات الكبرى وغّير مواقع القوة.
وإن كان والبد من احليطة واحلذر، فإن اهلل قد 
سلم ولطف بنا وسط هذه األمواج املتالطمة، ذلك 
بحوالي  تقدر  الصعبة  العملة  من  احتياطاتنا  أن 
املديونية  وقلة  جهة،  من  هذا  دوالر  مليار   60
اخلارجية التي ال تتجاوز 3 ماليير دوالر من جهة 
أخرى، وهو لطف من اهلل مع سابق التدبير، مما 
جعل احلكومة حتتفظ بهامش حركة، رغم خطور 

الوضع.
ويف ضوء ما تقدم ومن خالل اطالعي على مجمل 

مشروع القانون تراءى لي ما يلي:
1 - تنشيط الدفعة املالية، من خالل متويل البنك 
أسعار  تخفيض  مع  الوطنية،  للبنوك  املركزي 
تنشيطية  حقنة  يعطي  مما  األساسية،  الفائدة 

لالقتصاد.
وأن  خاصة  الفالحة،  قطاع  على  التركيز   -  2
احلكومة ركزت على ثالثية: الزراعة الصحراوية، 
التي  العادية  والزراعة  اجلبلية،  والزراعة 
شساعة  إلى  وباملنظور  الفالحون.  يتعاطاها 
تأمني  اجلهود  بأقل  ميكن  اجلغرافية،  الرقعة 
التحويلية  الصناعة  وتشجيع  الغذائية  حاجاتنا 
يف  اخللل  ويسد  الكثير  يوفر  أن  ميكن  ما  وهو 
االستيراد وإمكانية تشجيع الفالحني، من خالل 
التصدير.  بفكرة  الوعي  إلى  احلداثية  التقنية 
بتقنية  منا،  حجر  مرمى  على  املغاربة  وأشقاؤنا 
املواد  من  الكثير  أوروبا  إلى  يصدرون  متواضعة 

الغذائية االستهالكية والصناعية.
واجلزائر  الشمسية؛  الطاقة  مشروع  إحياء   3-
بلد  ميتلكها  ال  وهائلة  شاسعة  مساحة  متتلك 
التي  الشمسية  الطاقة  توليد  إمكانية  غيرها يف 
سوف نكون رواد يف التصدير، مع إحياء اتفاقية 
مجمع )DESERTEC( األملاني هذا من جهة، ومن 
الرمال  أن  جزائريون  باحثون  أثبت  أخرى  جهة 
غيرها،  من  أخصب  اجلزائرية  الصحراوية 
باحتوائها على مادة السيليكون التي تستخدم يف 

الصناعات اإللكترونية.
-4 محاولة إيجاد آليات للحد من ظاهرة التهرب 
الذي  املوازي  باالقتصاد  يسمى  وما  الضريبي 
يدمر وينهك االقتصاد الرسمي. وقد أشرت إلى 
على  داللة  تدخل،  ما  غير  يف  النقطتني  هاتني 

أنهما يشكالن هاجسا عند الفرد واملجتمع.
ارتفاع  أن  فاملالحظ  السياحة،  قطاع  تفعيل   5-
أسعار اخلدمات الفندقية والسياحية عموما تنهك 
جيب املواطن اجلزائري وتنفر، مما يعزف عنها 
بكثير،  منها  تكلفة  أقل  هي  أخرى،  وجهات  إلى 
فعلى احلكومة هنا إيجاد بدائل توافقية بني هذا 
وذاك وهو ما يشكل بديال  عن احملروقات على 

املديني املتوسط والبعيد.
ما  أيا  كل شيء،  رقمنة  -6 يجب على احلكومة 
كان أمره، فإذا ما شئنا بناء منظومة اقتصادية أو 
تربوية، فال بد أن تستند إلى منظومة إحصائية 
التي  اخلرائط  كل  حتيني  مع  ومحينة،  مرقمنة 
لم حتني منذ سنة احلقبة االستعمارية وهو أمر 
سهل وبسيط إذا ما صحت العزمية وأسند األمر 
أن  التي هي قادرة  إلى كفاءات شبانية جزائرية 

تفعل الكثير.

ويف األخير، يجب التأكيد على تثمني الكثير من 
النقاط الواردة يف هذا املشروع، لعل أهمها:

املؤسسات  لصالح  واملزايا  االمتيازات  حزمة   -
النائشة واملؤسسات الصغيرة، إذ تضمن مشروع 
لهذه  وضريبية  جبائية  إعفاءات  القانون  هذا 
كمحور  احلكومة  عليها  تعول  التي  الشركات 

أساسي لالقتصاد اجلديد.
الدعم والتحويالت االجتماعية، لكن  - إستمرار 
آلية الدعم احلالية، ألن حتليل بنية  مع مراجعة 
االستهالك  حول  املسح  نتائج  خالل  من  الدعم 
األكثر  الفئات  منها  تستفيد  اإلعانات  أن  يظهر 

رخاء على حساب الفئات ذات الدخل احملدود. 
لم  لإلعانات  املعممة  اآللية  هذه  فإن  وعليه، 
تقليص  إلى  الرامية  لألهداف  تستجيب  تعد 
للفئات  أكثر  االجتماعية وضمان حماية  الفوارق 
الهشة. من هنا أصبح من الضروري اإلسراع يف 
استخالف طرق الدعم القدمية بتحويالت نقدية 
على  للقضاء  وهذا  املواطنني،  لفائدة  مباشرة 

الغموض الذي يسود هذه العملية.
هذه جملة مالحظاتي التي أردت اإلدالء بها، من 

خالل قراءتي املعمقة ملشروع قانون املالية.
وبعيدا عن اإلنشائيات، فإن العزمية وحدها تصنع 

املعجزة إذا صحت النوايا.
ال تلم كفي إذا السيف نبا 

                 صح مني العزم والدهر أبى
شكرا لكم على كرم اإلصغاء.

بوزكري:  حميد   •  ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس، بسم اهلل الرحمن الرحيم 
النبي  محمد،  سيدنا  على  والسالم  والصالة 

الكرمي.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، الفاضل،

السيد وزير املالية احملترم، 
السيدة وزيرة العالقات مع البرملان احملترمة،

السادة أعضاء احلكومة احملترمون، 
زميالتي، زمالئي أعضاء مجلس األمة املوقر، 

السادة احلضور، 
أسرة اإلعالم،

السالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
حقيقة يعيش العالم أزمة اقتصادية وشلال كبيرا 
يف وتيرة التنمية، خاصة يف الدول البترولية، وما 
العاملي  الوباء  االقتصادي،  الوضع  تأزم  يف  زاد 

كوفيد 19.

التي  األزمة  هذه  باستمرار  توحي  املؤشرات  إن 
العامة  احلياة  على  سلبية  جد  انعكاساتها  تكون 
للساكنة، وهذا مايلزم احلكومة بالتفكير اجلدي 

والبحث  عن حلول لتجاوزها.
قرارات،  يوميا  نتجرع  أصبحنا  مرارة  وبكل  لكن 
من  مدروسة  وغير  إرجتالية  عنها،  يقال  ما  أقل 
كان  حيث  الوزارية،  القطاعات   بعض  مسؤولي 
أصبحت  مشاكل  لعدة  حلول  إيجاد  الواجب  من 
تؤرق املواطن، نذكر باخلصوص فائض املنتجات 
تصديره  تسهيل  املفروض  من  والتي  الفالحية 

وليس غلق الدومينو، كما صرح ذات املسؤول.
العام،  هذا  الفالح  تكبدها  التي  اخلسائر  إن 
حيث  كبير،  حد  إلى  إفالسهم  يف  ساهمت 
ستكون انعكاساتها وخيمة على القدرة الشرائية 
للمواطن للمدى القريب، ألن إفالسهم سيرغمهم 

علىتوقيف النشاط وبالتالي يقل العرض.
إن هذا اخللل أيضا ينطبق على القطاع الصناعي، 
حيث تشهد العديد من املؤسسات صعوبات مالية، 
إذ شرعت يف تسريح العمال وغلق املصانع النعدام 

املرافقة.

سيدي الرئيس، 
السيد وزير املالية، 

قانون  مشروع  يخص  فيما  مالحظات  سجلنا 
املالية لسنة 2021، نلخصها كما يلي:

سعر  على  املوازنة  على  املالية  قانون  بناء  أوال: 
صرف 142 دينارا للدوالر الواحد، أي بانخفاض 
لقيمة الدينار بنسبة 11 ٪ إجمالي ويف املتوسط 
5.5 ٪ هذا يف سنة 2021، كما أنه انخفض ب 8 
٪ سنة 2020 مقارنة بسنة 2019. وباملقارنة مع 
سنة 2015 فقد انخفضت قيمة الدينار مبا يزيد 

عن 50 ٪.
هو   ٪  11 بنسبة  الدينار  قيمة  فتخفيض  لذلك 
انخفاض كبير وليس طفيف، كما مت التصريح به، 
الشرائية  للقدرة  انهيار  أن هناك شبه  خصوصا 
العمل،  مناصب  من  الكثير  فقدان  مع  للمواطن، 

خصوصا يف القطاع اخلاص واحلر.
فعلى الرغم من عدم تضمني مشروع قانون املالية 
احلالي على ضرائب إضافية أو زيادة يف ضرائب 
حالية بشكل مباشر، إال أن تخفيض قيمة الدينار 
زيادة  إما  املتوقع  من  مباشرة،  غير  ضريبة  هو 
ألنشطة  حجما  تقليص  أو  املنتجات  يف  األسعار 

ومنه فقدان العمال ملناصبهم.
التقليدي،  غير  التمويل  إلى  اللجوء  نقترح  لذا، 
عملية  من  املستهدف  العجز  من  جزء  لسد 
تخفيض قيمة الدينار، كحل يف ظل أزمة السيولة، 
هو  التقليدي  غير  التمويل  من  اخلوف  كان  وإن 
مت  مما  أكثر  يكون  فلن  الدينار،  قيمة  انخفاض 

فعليا بطريقة إدارية.
التمويل غير التقليدي يف هذه املرحلة يختلف كليا 
شبه  هناك  قلت،  وكما  السابق،  املراحل  يف  عنه 
مع  اجلزائري، خصوصا  السوق  يف  سيولة  أزمة 

أزمة كوفيد وشبه شلل اقتصادي.
املنتظر خارج  االقتصاد  بناء  ثانيا: غياب مالمح 

احملروقات.
اقتصاد  لبناء  مالمح  أو  مؤشرات  أي  توجد  ال 
جديد يف قانون املالية ال على املستوى املتوسط 
أبعد  إلى  تقليدي  املالية جاء  الطويل، فقانون  أو 
الهيكلية  واإلصالحات  اإلجراءات  فأين  احلدود، 
التي مت احلديث عنها سابقا، ما عدا تلك املتعلقة 

باملؤسسات الناشئة أو بعض القطاعات؟
ـ غياب إجراءات استباقية، كالتخفيف من العبء 
الضريبي على املتعاملني االقتصاديني، خصوصا 

املنتجني، واملؤسسات اخلدماتية.
االقتصاديني  املتعاملني  تعويض  عن  احلديث  مت 
تعويض  أن أفضل  نرى  املتضررين من اجلائحة، 
فبدل  احلالي،  الوقت  الضرائب يف  تخفيض  هو 
تعويضهم،  إمكانية  دراسة  ثم  إفالسهم،  انتظار 
فيجب أن تكون العملية استباقية لتفادي اإلفالس 

وتسريح العمال.

اأع�صاء املجل�س ي�صيدون بالتدابري املالية والت�صريعية لقانون     املالية ل�صنة 2021 ويطرحون اإن�صغالت املواطنني 
تدخالت أعضاء مجلس األمة خالل مناقشة قانون المالية لسنة 2021

ي
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الت

ط 
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الن

خالل  األمة  مجلس  أعضاء  أشاد 
قانون  نص  يف  جاء  ما  تدخالتهم،  
أّية  من  خللوه   ،2021 لسنة  املالية 
أعباء ضريبية كبيرة من شأنها إرهاق 
بتوجه  نّوهوا  كما  املواطن...  كاهل 
االقتصاد  تطوير  نحو  احلكومة 
الرقمي، وطالبو بأن تشتمل الرقمنة، 

اإلدارة اجلبائية...
كما تطرقوا يف مداخالتهم إلى العديد 
املواطن  تؤرق  التي  االنشغاالت  من 
والتي تصب يف عنوان التنمية احمللية، 
النقائص  لتدارك  عمله  يجب  وما 

املسجلة يف امليدان.
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 سيدي الرئيس،
السيد الوزير،

الوضع  إزاء  الشلف،  والية  سكان  استياء  نبلغكم 
الوالية  حتظ  لم  حيث  يعيشونه،  الذي  التنموي 
مليونية،  والية  باعتبارها  الالئق،  باالهتمام 
ومازالت تعاني من آثار الزلزال لسنة 1980، هل 
بالبناء  وتربوية  مؤسسات صحية  تبقى  أن  يعقل 
آنذاك  احملنة  لتجاوز  فقط  شيدت  اجلاهز، 

وأصبحت حاليا يف حالة كارثية؟
باألرياف  حقيقية  بتنمية  أحالمنا  تبخرت  كما 
التي مازال ساكنتها يعيشون حياة بدائية، كانعدام 
االحتجاجات  وما  بها  الكرمي  العيش  ظروف 
العزلة  بفك  للمطالبة  املناطق  مبختلف  املتكررة 
وضعية  وحتسني  للشرب  الصاحلة  املياه  وتوفير 
التدريس واملطالبة بسكنات الئقة خير دليل على 

ذلك؟ هذه الطلبات نرى أنها موضوعية.
إذا كان إطالق برنامج خاص حتت مسمى مناطق 
ظالم  مناطق  هي  املناطق  هاته  فإن  الظل،  
الوالية  هذه  إلى  النظر  احلكومة  ندعو  حقيقي، 
يف  كثيرا  وظلمت  تنمويا  إجحافا  شهدت  التي 
التحكيم املالي، بخصوص اعتماد املشاريع، بعكس 
بعض الواليات التي حظيت باهتمام بالغ وتكفلت 
من  االستفادة  خاصة  لساكنتها،  انشغاالت  بعدة 
احمللية.   للجماعات  والتضامن  الضمان  صندوق 
أيعقل أن تستفيد واليات أقل من والية الشلف، 
جتاوزت  اعتمادات  من  ومساحة،  سكانية  كثافة 
شلف  لوالية  ومتنح  سنتيم؟  مليار  آالف  الثالثة 

مبلغ 600 مليار سنتيم فقط؟!
فبأي منطق مت توزيع هذه املبالغ؟

أطلب من املعنيني تدارك هذا اخللل، كما أوجه 
ندائي للسيد الوزير األول، بالنظر بعني اإلنصاف 
للوالية وخاصة الستكمال مشاريع حيوية متوقفة 
ـ  تنس  املزدوج  الطريق  منها:  نذكر  مدة،  منذ 
الصاحلة  املياة  وحتويل  صحية  وهياكل  الشلف، 
للشرب لساكنة دائرة بني حواء من سد كاف الدير 

وكذلك إجناز مستشفى 60 سريرا بالزبوجة.
عليكم  والسالم  اإلصغاء  حسن  على  نشكركم 

ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

�صبوتة:  فوؤاد   • ال�صيد 
بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل.

سيدي الرئيس احملترم.
قانون  مشروع  إعداد  أن  يف  إثنان  يختلف  ال 
املالية لهذه السنة جاء يف ظرف جد صعب، من 
جهة الوضع االقتصادي؛ ومن جهة ثانية الوضع 
إلى  نتوجه  بأن  كفيالن  السببان  الوبائي، وهذان 
نبقى  أن  يجب  وال  للثروة،  خالقة  أخرى  ميادين 
ال  نتحكم  ال  ألننا  احملروقات،  على  نعتمد  دائما 
البعيد. لدينا  يف سعرها على املدى القصير وال 
الثروة  لنا  توفر  أن  بإمكانها  التي  القطاعات  من 
ما ميكننا من كسب  املناجم  لدينا يف  احلقيقية، 
أيضا  الفالحة  يف  لدينا  املليارات،  من  الكثير 

مالية  عائدات  على  للحصول  كبير  إنتاج  هامش 
محترمة، لدينا يف الطاقات املتجددة ويف البيئة، 
نّقوم  ألن  فقط  حتتاج  التي  أيضا  السياحة  ويف 

مسارات اإلقالع التي وضعناها سابقا.
لدي مالحظتان بخصوص مشروع قانون املالية:

السيد معالي الوزير، ممثل احلكومة،
تخصيصات  تقدم  أن  أنتظر  كنت  أنني  األولى: 
شهدنا  قطاع  ألنه  الصحة،  لقطاع  هامة  مالية 
 »19   - »كوفيد  خالل  به،  النقائص  من  الكثير 
األقل  على   - املشروع  هذا  يكون يف  أن  ومتنيت 
املتعلقة  املشاريع  الكثير من  التجميد عن  رفع   -
بهذا القطاع، عندما نتحدث عن قطاع الصحة، 
جيجل  والية  يف  يحدث  ما  على  إسقاطا  نعمل 
التي تصنف اآلن يف دائرة اخلطر، من حيث وباء 
»كوفيد -  19« ، أهالينا هناك عانوا الكثير، ووصل 
احلد إلى وفاة الكثير من األشخاص، بسبب نقص 
وهذا  األوكسجني  نقص  أيضا  وبسبب  الوسائل 

غير معقول يف جزائر 2020. 

السيد الرئيس وضع طائرة خاصة لتنقل اللجنة 
املكلفة مبتابعة الوباء، رغم هذا لم نشهد ال زيارة 
غير  شيء  وهذا  آخر،  وزير  وال  الصحة  وزير 
معقول وغير مقبول،  ألن الكيل مبكيالني ال يخدم 
تكون  أن  جيمعا  نأملها  التي  اجلديدة  اجلزائر 

أحسن من سابقاتها.
جدا  خطير  الوباء  وضع  جيجل،  والية  يف  قلت، 
ال  الساعة  إلى حد  احلاالت،  من  الكثير  ونشهد 
إلى  تنقل  التي تؤخذ من املصابني  العينات  تزال 
والية قسنطينة، على بعد حوالي 160 كلم، ووصل 
شيء  وهذا  يوما،   20 بحوالي  اآلن  إلى  التأخر 
التي  املشاكل  حدة  من  يزيد  وهذا  معقول،  غير 
الثالثة  املستشفيات  يف  الطبية  األطقم  تعانيها 
للوالية، مستشفى  املدينة ملدينة جيجل، مستشفى 
أكثر  قبل  يهدم  أن  املفروض  من  الذي  الطاهير، 
من 10 سنوات من اآلن لكنه الزال إلى اآلن يعمل 
ويشكل خطرا كبيرا على األطقم الطبية أو على 
املستشفى،  هذا  إلى  يدخلون  الذين  األصحاء 
مستشفى امليلية أصبح أيضا ال يستوعب  العدد 
الكبير من املرضى، ألنه يقع يف منطقة حدودية 
مع والية سكيكدة ووالية ميلة، والكثير من سكان 
امليلية  مستشفى  إلى  ينتقلون  الواليتني  هاتني 

يف  للصحة  الكارثية  الوضعية  هاته  لالستشفاء، 
والية جيجل دفعت بالكثير من األطباء والعاملني 
من  اخلطر،  ناقوس  لدق  املستشفيات  هذه  يف 
مقابل  إنه يف  قلت  فيديوهات مت نشرها.  خالل 
هذه الوضعية جند أن املسؤول األول عن الوالية 
غائب فالذي فشل يف تسيير دائرة إدارية،  دائرة 
وهو يف  مكتبه  سنوات يف   10 ملدة  وظل  درارية، 
وزارة الداخلية، يولى على والية جيجل التاريخية، 
املجاهدة،   الوالية  الثانية،  التاريخية  الوالية  مقر 
الوالية التي دفعت الكثير من أبنائها يف العشرية 
السوداء، يصنع الفشل، اآلن، ال يصنع الفشل، بل 
يتميز ويبدع يف صناعة الفشل، يكتفي فقط بأخذ 
الصور مع املساعدات التي نرسلها ويرسلها أبناء 
الوالية، أمتنى ثالثة  الوالية وأبناء اجلزائر لهذه 

أشياء، وأختم بها سيدي الرئيس:
معافى،  ساملا  الرئيس،  السيد  يعود  أن  أوال، 
ليصحح الكثير من االختالالت املوجودة يف هذه 

البالد.
الطبية..  األطقم  لكل  تقدير  الثاني، حتية  األمر 

حملاربة هذا الوباء.
املؤسسة  نشكر  الرئيس،  سيدي  الثالث،  األمر 
ما  كل  على  الشعبي  الوطني  واجليش  العسكرية 
يبذله، من أجل احلفاظ على استقرار هذه البالد 

وشكرا لكم.

بيبي:  عبيد   • ال�صيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

أشرف املرسلني.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم، 

السادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

األسرة اإلعالمية، 
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

املالية  قانون  مشروع  مناقشة  بصدد  نحن  ها 
لسنة 2021، لكن يف بعض احلاالت تتساءل؟ نحن 
ويف كل سنة تأتينا برامج، ويف كل سنة نناقشها، 
ونفس  املطالب  نفس  تكون  احلاالت  بعض  ويف 
لكن  بطرحها،  نقوم  التي  املواطنني  انشغاالت 
هذه  احلاالت  بعض  يف  ـ  الشديد  األسف  مع  ـ 
املناقشة تبقى هنا فقط، ولدينا انشغاالت تخص 
الوطن بصفة عامة ومناطقنا بصفة خاصة، نحن 
بقانون  املتعلق  القانون  هذا  مشروع  أن  نتمنى 
اإلجنازات  حصيلة  يعطينا   ،2021 لسنة  املالية 
واملصاريف كاملة، اخلاصة بسنة 2020، ما هي؟ 
كم صرفنا؟ ماذا بقي من مشاريع؟ ماذا تبقى لنا 
من ميزانيات؟ حتى نستطيع أن نقوم باملقارنة، إذا 
ما تقدمنا يف اجلزائر أم لم نتقدم؟ هذا من جهة، 
من جهة أخرى، يجب أن نعرف قيمة االستهالكات 
املستوى  على  استهلكنا  كم  الدفع،  العتمادات 
إذا  نعرف  ، حتى   %  40،%  30،% الوطني؟ 20 
كان فيه حق؟ حقيقة إذا كان فيه استهالك وتنمية 
حقيقية يف امليدان أم ال؟ وماذا عن املشاريع التي 

هي متوقفة؟ والتي وصلت نسبة اإلجناز فيها إلى 
30 ٪ أو 40 ٪ ولكنها متوقفة؟ والتي دائما ما يتم 
تصويرها يف التلفزة ودائما ما يكتبون عنها، فهل 
معالي  السيد  وباألخص  اجلزائرية  الدولة  ترى 
الوزير، أن هناك ميزانيات للتكفل بهذه املشاريع 
سنوات   4 من  أكثر  منذ  متعطل  بعضها  التي 
وأخرى 10  سنوات؟ على  وأخرى منذ 30 سنة 

األقل، نكمل الشيء الذي هو موجود!

أما بالنسبة للمشاريع التي هي قيد اإلجناز التي 
اعتمادات   )les C.P de crédit( لديهم  ليس 
الدفع، فالناس أجنزوا املشاريع وينتظرون، وهم 
نكمل،  حتى  للمقاولني،  التكاليف  دفع  يطلبون 
من  العديد  تنتظر،  اجتماعية  مشاريع  وهناك 
املواطنني، وحبذا لو أنه يف مشروع هذا القانون 
على  تتوزع  أنها   ،2021 لسنة  بامليزانية  املتعلق 
مستوى الواليات، باألخص التي لم تأخذ نصيبها 
التنمية من قبل بصفة عامة، ألننا ويف عدة  من 
ملن  حياة  ال  لكن  واليات،  عدة  عن  تكلمنا  مرات 
والية  يف  منعدمة  احلديدية  السكك  تنادي، 
خنشلة، الطرقات غير موجودة، الطرق املزدوجة 
االستثمار  موجود،  غير  الشغل  موجودة،  غير 
متوقف، يعني أننا نحب أن يتماشى هذا الكالم 
نقنع  نبقى  وال  بالدنا،  يف  املوجودة  احلقيقة  مع 
بعضنا البعض بإعطاء أرقام والشعب ينتظر منا 
الكثير، أن تكون اجلزائر اجلديدة بأسلوب جديد، 
التي  باملنافسة  جديدة،  بقوانني  جديدة،  بأفكار 
يجب أن تكون عند املسؤولني، حتى نطبق مشروع 
ال  رجال،  القانون، ألن مشكلتنا هي قضية  هذا 
فاألموال  متفاهمني،  نكون  حتى  أكثر،  وال  أقل 
موجودة وأعمل على قدر مالي وعلى قدر جيبي 

وليس أكثر من ذلك، حتى نكون يف املستوى.
يف  التحكم  عدم  عن  تساؤلنا  إلى  بالنسبة  أما 
السوق وخاصة السوق املوازية؟ لقد تكلمنا عدة 
مرات ولكن هناك من يتبادل العمالت هنا، وهناك 
احلكومة  فعلت  فماذا  الطرقات،  على  يبيع  من 

جتاه هذه األسواق؟!
أنا متواجد هنا منذ 5 سنوات وهذا املشكل مازال 
ال  ولكن  احللول  اقتراح  تعبنا يف  فقد  مطروحا، 

يوجد شيء!
أما عن توفير السيولة، سيادة وزير املالية، إذهب 

وألقي نظرة على مراكز البريد، فهذا املشكل لم 
يحدث يف اجلزائر منذ االستقالل! أبلغ من العمر 
70 سنة، لم يحدث هذا قط!  الواحد منا يذهب 
املواطنني  االكتظاظ  يصادفه  راتبه،  ليسحب 
وانتقال الفيروس وإلى غير ذلك من هذه األمور! 
فنحن نتمنى أن تضعوا لنا استراتيجية أو شيئا 

من هذا القبيل، حتى متول هذه السوق....
االستثمار متوقف، فبكل صراحة، يجب علينا سن 
للمسؤولني،  املسؤولية  ونترك  االستثمار،  قوانني 
حتى يستطيعوا أن يخلقوا لنا االستثمار ومناصب 
الشغل للشباب، وهل يحق أن نترك الشباب دون 
عمل؟! شباب  متخرجون من اجلامعات واملعاهد 
ال يعلمون!  فاملشكل يف أبنائنا الذين يتخرجون من 
اجلامعات وال يعملون، هذا هو املشكل الرئيسي 
الشغل  مناصب  نخلق  أن  يجب  اجلزائر،  داخل 
لهؤالء الشباب، مؤسسات صغيرة ومناصب شغل 
- كما قلت سابقا - وكالة )DAIP( سارعوا إلى 

ذلك فمنذ عامني وهم يتكلمون عنها!
شغلوا الشباب ! فهناك مناصب شاغرة يف بعض 
املؤسسات، نحن نحبذ لو يدمج الشباب يف هذه 
 ! الناس  أشغل  ال  أنا  يقول  الشاغرة  املناصب 
أفتحوا لنا وكالة بطالة إذن واتركوا هؤالء الشباب 

يجلسون يف بيوتهم..!

نربي: بن  نا�صر   • ال�صيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
عليه  اهلل  محمد صلى  سيدنا  املرسلني،  أشرف 

وسلم، أما بعد؛ 
السيد رئيس املجلس، بالنيابة،

السيد وزير املالية،
السيدة والسادة الوزراء، والطاقم املرافق لهم، 

زميالتي، زمالئي أعضاء مجلس األمة،
أسرة اإلعالم، 

احلضور الكرمي،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

يشرفني، سيدي الرئيس، أن أساهم يف مناقشة 
خالل  من   ،2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع 
عضوية  عالقة  ذات  محاور  ألربعة  التطرق 
باملالية العمومية، خصوصا، وبالوضع االقتصادي 
هذا  عام، خاصة يف  بشكل  للبالد،  واالجتماعي 
الظرف الذي منر به، والذي يتميز باخلصوصية 

ماليا وسياسيا وصحيا.
أبدأ مبوضوع اجلباية احمللية:

دورا  تلعب  احمللية  اجلباية  أن  على  نتفق جميعا 
أهم  من  فهي  احمللية،  التنمية  متويل  يف  هاما 
عن  احلديث  ميكن  وال  احمللي،  التمويل  مصادر 
تقييد  ظل  يف  وملموسة،  حقيقة  محلية  تنمية 
السلطات  منه  تعاني  الذي  القرار  ومركزية 

احمللية.
ولتحقيق ذلك، البد من إصالحات عميقة وهيكلية 
اإلصالحات:  هذه  أهم  ومن  احمللية،  للمالية 

جتديد وتثمني اجلباية احمللية وإصالح مداخيل 
للجامعات  املشترك  الصندوق  وإصالح  األمالك 

احمللية.
إال  تتطور،  أن  احمللية  للجماعات  ميكن  ال  كما 
إذا متكنت من تثمني مواردها خصوصا، خاصة 
غير  االقتصاد  من  معتبرة  نسبة  باستقطاب 

الرسمي الذي ال يخضع للضريبة.
السيد الرئيس،

حتدثنا كثيرا، كبرملان وحكومة وخبراء، عن البديل 
االستقالل  لضمان  استراتيجي،  كخيار  الفالحي 
االقتصادي وحتقيق األمن الغذائي، لكن احلقيقة 
أن هناك فارقا شاسعا بني اخلطاب والسياسات 

والنتائج احملققة على األرض.
ـ فال ميكن احلديث عن اخليار الفالحي واألمن 
الغذائي ونحن بعيدون عن إرساء صناعة غذائية 

حتويلية حقيقية.
غياب  ظل   األهداف، يف  هذه  ـ الميكن حتقيق 
الزراعي  املنتوج  تصدير  يف  واملرافقة  التشجيع 
احمللية،  لألسواق  بلوغه  أسباب  وتوفير  احمللي 

أوال، ثم األسواق الدولية.

ـ مازال هناك غياب لدور الدبلوماسية االقتصادية 
الدبلوماسية  لدور  غياب  هناك  مازال  ـ  أقول  ـ 

االقتصادية.
ـ مازلنا متأخرين جدا يف توفير وسائل اللوجيستيك 
الضروري للنهوض بصناعة حتويلية ثم التصدير، 
وأحتدث هنا عن الشحن اجلوي، غرف التبريد، 
األروقة اخلضراء يف املوانئ واملطارات للمنتوجات 
الزراعية احمللية، املرافقة البنكية، تسهيل عمليات 
حتويل العملة عبر البنوك الوطنية،  افتتاح فروع 

للبنوك اجلزائرية يف اخلارج.
واضح،  أمامنا  الطريق  لكن  كبير،  عمل  فأمامنا 
إذا كنا فعال نطمح لتحقيق التخلص من التبعية 

ملداخيل النفط وحتقيق األمن الغذائي.
قطاع الغابات والبيئة:

السيد الرئيس،
إن العالم اليوم يعيش التحدي األكبر وهو التغير 
يجب  حقيقيا،  تهديدا  أصبح  الذي  املناخي، 
التعايش معه ومواجهته يف نفس الوقت. وتثمني 
التي  اخليارات  أحد  هو  والبيئة  الغابات  قطاع 
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يلعب  التهديد، حيث  للتغلب على هذا  البد منها 
قطاع الغابات والبيئة دورا هاما يف التوازن البيئي 
واملساهمة يف االنتعاش االقتصادي الوطني، من 
املستدام  واالستخدام  واالستعادة  احلفظ  خالل 
يف  الغذائي  األمن  وحتسني  الطبيعية  للموارد 
البالد. ويعتبر قطاع الغابات والنظم اإليكولوجية 
الطبيعية من صميم أولويات العالم، بحيث يشكل 
يف  أولوية  املستدامة  وإدارتها  عليها،  احلفاظ 
وعقود  اتفاقيات  تدعمها  العالم،  أنحاء  جميع 
دولية بشأن املوضوع الذي صادقت عليه بالدنا، 
كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، اتفاقية 
التنوع البيولوجي، التي تبقى بحاجة إلى صرامة 

يف تنفيذ بنودها.
فنحن اليوم مطالبون بتثمني وترقية قطاع الغابات 
والبيئة. وهنا أثمن حملة التشجير األخيرة التي 
الشعبي  الوطني  شاركت فيها احلكومة واجليش 
واملواطنني، يف رسالة رمزية ألهمية هذا القطاع 
الذي يجب أن يعود لدوره، كما كان عليه سابقا، 
دولة  كتابة  تأطير  القطاع حتت  كان هذا  عندما 
للغابات، حيث كان قطاع البيئة عبارة عن مكتب 
بني  العضوية  للعالقة  نظرا  الهيكل،  هذا  يف 

القطاعني.
قطاع الصحة:

وأختم بهذا القطاع الذي أوجه لكل منتسبيه حتية 
والتحدي  والتضحية  الوقفة  على  وتقدير،  إكبار 
الذي يقومون به يف مواجهة انتشار« كوفيد 19« 

رغم الضغط الذي يعيشونه.
السيد الرئيس، 

سيدي وزير املالية،
انتشار فيروس  التعامل مع  لنا ظروف  بينت  لقد 
النظر  إلعادة  بحاجة  نحن  كم  بالدنا،  يف  كورونا 
ماديا  تدعيمها  وضرورة  الصحية  املنظومة  يف 
دور  النظر يف  بإعادة  أننا مطالبون  كما  وبشريا؟ 
دور  وتكملة  مرافقة  يف  اخلاص  الصحي  القطاع 
القطاع الصحي العمومي للوصول ملنظومة صحية 
وتلقي  سهولة  بكل  إليها  الوصول  للمواطن  ميكن 
اخلدمات العالجية يف أحسن الظروف، مع ضمان 
الطبية  الطبية وشبه  للطواقم  بيئة مريحة  توفير 

عموما ومنتسبي القطاع الصحي بشكل عام.
ذلك ما أردت أن أساهم به يف مناقشة  مشروع 

قانون املالية املعروض أمامنا.
شكرا على كرم اإلصغاء، والسالم عليكم ورحمة 

اهلل.

زكرياء:  حممد   • ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس، بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل.
سيدي رئيس مجلس األمة بالنيابة، الفاضل، 

السيد وزير املالية ممثل احلكومة احملترم، 
السيدة وزيرة العالقات مع البرملان، 
السيدات والسادة أعضاء احلكومة،

األمة  مجلس  أعضاء  زمالئي  زميالتي، 

احملترمون، 
أسرة اإلعالم، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد؛
سيدي الرئيس،
سيدي الوزير، 

املالحظة األولى التي تستشف من مشروع قانون 
القياسي  املالي  العجز  هو  السنة،  لهذه  املالية 
االقتصاد  على  بالسلب  ينعكس  والذي  املعتبر 
كنا  ما  وهذا  املواطنني.  على  وبالتالي  الوطني 
بوضوح  يبني  مما  مضت،  سنوات  منذ  نتوقعه 
أن االعتماد على عائدات احملروقات هو السبب 
ذلك  عن  يترتب  وما  املداخل  النكماش  الرئيسي 

اقتصاديا، اجتماعيا وماليا وحتى أمنيا.
بحيث  منتجاتنا،  لتنويع  األمثل  احلل  فمتى جند 
ال تتأثر كثيرا من االضطرابات املالية اخلارجية، 

كالفالحة والصناعة والسياحة إلى غير ذلك.

مثاال لقول الشاعر:
كالعيِس يف البيداء يقتلها الظمأ

                         واملاء فوق ظهورها محموُل
تسعى  مشكورة،  احلالية  احلكومة  أن  صحيح 
الصعبة  الظروف  نتيجة  املالي،  العجز  لتدارك 
وأزمة  املاضي  تراكمات  من  ورثتها  التي  احلالية 
البترولية، كتشجيع  العائدات  كوفيد 19، وتراجع 
والشراكة  الناشئة  املؤسسات  إلقامة  الشباب 
مال  رأس  وفتح  واخلاص  العمومي  القطاع  بني 
 %  49  ،  %  51 قاعدة  إلغاء  وحتى  الشركات 
وتوظيف احتياطي بنك اجلزائر وغير ذلك، منها 
إلى  كاللجوء  نظر،  فيه  ما  ومنها  مقبول  هو  ما 
املواطنني  عن  الرسوم  بعض  ورفع  رسوم جديدة 
وهم يئنون حتت وطأة ظروفهم املعيشية الصعبة، 

خاصة يف اجلنوب.
سيدي الرئيس،
سيدي الوزير،

املطروح  القانون  مشروع  من   10 املادة  ففي 
القيمة  فوائض  يخص  وفيما  مثال،  للمناقشة 
املبنية  العقارات  التنازل مبقابل عن  الناجتة عن 
وغير املبنية )ISPV(، حيث مت إخضاعها للضريبة 
على الدخل اإلجمالي )IRG( مبعدل 15 % بدال 
من معدل 5 %  املعمول به سابقا، مع إقرار بعض 

التخفيضات النسبية وتعميمها على كافة التراب 
الوطني، إال أن هذه الزيادة مبالغ فيها وسيكون 
لها، حتما، عواقب سيئة على املواطن وعلى خزينة 

الدولة.
املادة 79  املادة، فقد مت إعادة صياغة  وحسب نفس 
من قانون الضرائب املباشرة، بحيث أصبحت املداخيل 
اخلاضعة لـ )ISPV( تستفيد من تخفيض مبعدل 5 % 
سنويا وال يتجاوز نسبة تخفيضها 50   %  بدال من 
الصياغة القدمية التي كانت تعفي كليا السكنات 
اكتسابها 10  الفردية عند جتاوز  دون  اجلماعية 

سنوات.
سيدي الوزير، 

إن هذا اإلجراء عالج جزئيا اإلشكالية التي نتجت 
عن تدابير قانون املالية لسنة 2018، والذي أقر 
الفردية مما  دون  للسكنات اجلماعية  التخفيض 
ويرقى  إجراء غير معقول  يعتبره سكان اجلنوب 
يف  الفردي  السكن  ألن  التعسف،  مستوى  إلى 
والثقافية  املناخية  الظروف  متليه  اجلنوب 
واالجتماعية وحتى القانونية، فالعلو املسموح به 
و20  أمتار    7 يتجاوز  أن  ينبغي  ال  غرداية  يف  
سم وغالبا ما تكون السكنات يف اجلنوب بسيط 
صيغ  مختلف  من  سكانها  يستفيد  وال  وهشة 
مناطق  يف  الشأن  هو  كما  اجلماعية،  السكنات 

الشمال مثال.
العرفية،  البيوع  عنه ظاهرة  نتج  الوضع  هذا  إن 
نزاعات  من  ذلك  عن  يترتب  وما  كثيرة،  وهي 

وفقدان موارد هامة للخزينة.
وعليه، فاملطلوب إعادة الرجوع إلى نظام اإلعفاء 
كان  مهما  السكنية،  العقارات  على   )ISPV( من 
أكثر من 10  بعد  التنازل عنها  يتم  والتي  نوعها، 

سنوات من حيازتها حتقيقا للعدل واإلنصاف.
أخضعت  قد  املشروع  هذا  من   12 املادة  أن  كما 
اجلماعية  للسكنات  بالنسبة  اإليجارات  مداخيل 

إلى 7 % والسكنات الفردية إلى 10 %.
ولنفس االعتبارات، فاملطلوب إدراج استثناء خاص 
مبنطقتهم، راجني من سيادتكم تفهم انشغالهم مع 

الشكر اجلزيل.
شكرا على اإلصغاء والسالم عليكم ورحمة اهلل.

عمارة: حممد   • ال�صيد 
 بسم اهلل والصالة والسالم علىخير خلق اهلل.
السيد رئيس مجلس األمة، بالنيابة، احملترم، 

السيدات والسادة أعضاء احلكومة، 
الفضليات واألفاضل أعضاء مجلس األمة، 

نساء ورجال الصحافة واإلعالم، 
السالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

سيدي الرئيس،
وبعد تصفحنا ملشروع قانون املالية لسنة 2021، 
املوقر  اليوم مبجلسنا  مناقشتنا  والذي هو محل 
استخلصنا، النقاط اإليجابية وكذا السلبية منه، 
ومن ضمن النقاط اإليجابية هو إصالح املنظومة 
الطريقة  من  للخروج  واجلمركية،  اجلبائية 

الكالسيكية والتي كانت تبنى سابقا على حساب 
جيب املواطن.

فتتمثل يف  الرئيس،  السلبية، سيدي  النقاط  أما 
غياب مواد تضمن، على األقل، قدرة احلفاظ على 
املؤسسات اجلزائرية اخلاصة منها والعمومية يف 

ظل جائحة كورونا.
مما يجعلـ  سيدي الوزيرـ  جل هاته املؤسسات يف 

صراع حرب من أجل البقاء.
ومن النقائص أيضا تغييب لغة األرقام يف امليزانية 
الفئات  جميع  كدمج  التشغيل،  أرقام  وأهمها  
كجهاز  اجلمهورية،  رئيس  وعود  تنتظر  التي 
والشبكة  التشغيل  قبل  ما  وعقود  املهني  اإلدماج 
االجتماعية ومتربصي اتصاالت اجلزائر وأعوان 

األمن الداخلي لشركة سوناطراك. 

بهذا  اقتراحاتنا ونحن  الرئيس، ومن بني  سيدي 
الصدد:

الضرائب،  قطاع  يف  شاملة  دراسة  وضع  أوال: 
الضريبي  التهرب  مشكل  استئصال  يتسنى  حتى 

والهروب اجلماعي للسوق املوازية.
يف  البيروقراطية  العراقيل  على  القضاء  ثانيا: 
إدارة الضرائب والرقمنة احلقيقية للقطاع، حيث 
يتضح لنا ومن موقع احلقائق أن ما نراه يف أرض 
الوزير، يف  معالي  أنتم،  به  وما صرحتهم  الواقع 
أن  نفهم  وهنا  متناقضان  شيئان  الشأن،  هذا 
هنالك تقارير مغلوطة تصلكم فيما يخص رقمنة 

هذا القطاع.
وهنا يطرح أكثر من سؤال: 

تقييمية  بدراسة  الوزير،  معالي  قمتم،  هل  1ـ 
لرقمنة قطاع الضرائب للسنتني املاضيتني؟ وهل 

هاته الرقمنة فعالة أم  غير فعالة؟
كل  معاناة  مدى  الوزير،  السيد  تعلمون،  هل  2ـ 
من املكلف بالضريبة أال وهو املواطن وكذا عون 
أي  املاضيتني،  السنتني  ظل  يف  الضرائب  إدارة 
منذ  انطالق الرقمنة يف هذا القطاع، إنها املعاناة 

احلقيقية، معالي الوزير؟
سيدي الرئيس،

معالي وزير املالية، 
إن االقتصاد الوطني بحاجة ماسة لإلنتاج احمللي، 

فكيف يحصل هذا واإلنتاج احمللي يسلك طريقا 
شائكا بالعراقيل واملشاكل؟ أهمها:

ـ عدم هيكلة وترتيب السوق والذي يضمن للمنتج 
أفضل  منتجاته يف  تسويق  وللفالح خاصة  عامة 
التجاري،  االنهيار  عن  بعيدا  األحوال،  وأحسن 
كما حصل نفس الشيء مع منتجي محصول مادة 

الذرة بوالية النعامة.
خاص  بنك  إنشاء  يتوجب  السياق،  ذات  ويف  ـ 
دون  من  موسمية  قروض  ومنح  واملوال  للفالح 
حتفيزات  ومنح  احلقيقيني،  للمنتجني  فوائد 
املواد  إنتاج  أجل  من  السهبية،  للمناطق  خاصة 

العلفية للتقليل من فاتورة االستيراد.
سيدي الرئيس،

معالي وزير املالية،
إن سكان والية النعامة يأملون من مشروع قانون 
املالية هذا إعادة انطالق املشاريع املجمدة وبعث 

مشاريع جديدة نذكر منها على سبيل املثال:
أوال: تخصيص الغالف املالي لفتح مدرسة شبه 
الطبي مبقر عاصمة الوالية، النعامة، التي وعدنا 
بفتحها السيد وزير الصحة خالل زيارته األخيرة 
للوالية، والتي ستتمكن فعال من فتح عدة مناصب 

شغل لشباب الوالية.
ثانيا: رفع التجميد عن مقر وحدة احلماية املدنية 
ببلدية عني بن خليل، كونها رابع بلدية من حيث 
يف  الظل  مناطق  أكثر  وحتوي  السكانية  الكثافة 

الوالية.
النعامة، فساكنتها ينتظرون  أما عاصمة الوالية، 
بفارغ الصبر تسجيل عملية نقل السكة احلديدية 
خارج احمليط العمراني للمدينة ومشروع اإلقامة 
اجلامعية 1000 سرير و 2000 مقعد بيداغوجي 
سريرا   60 مستشفى  وكذا  اجلامعي،  باملركز 
لدائرة مكمن بن عمار والبلديات والقرى التابعني 
ازدواجية الطريق  لها، دون نسيان إمتام مشروع 
الوطني رقم 06 الرابط بني مدينة العني الصفراء 

وجنني بورزق.
دون أن ننسى كذلك، معالي الوزير، بعث مشروع 
مناطق  لساكنة  النقال  للهاتف  الهاتفية  الشبكة 
الظل، املتواجدة عبر الشريط احلدودي وخاصة 
بن  وعني  والقصديري  الصفصفة  بلدية  قرى 

خليل.
ويف األخير، معالي الوزير، إن شباب أكبر جتمع 
سكاني يف الوالية، أال وهي مدينة املشرية، يطالبون 
بعض  يف  التوظيف  عن  التجميد  رفع  بإحلاح 
األكبر،  الهاجس  امتصاص  أجل  من  القطاعات، 
أال وهي البطالة يف هذه الوالية احلدودية. شكرا 
والسالم  واملتابعة  اإلصغاء  كرم  على  جميعا  لكم 

عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

الع�صكري: الطيب  حممد   • ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس، بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

السيد الفاضل رئيس مجلس األمة، بالنيابة، 
السيدة والسادة األفاضل، معالي الوزراء، 

زميالتي، زمالئي أعضاء مجلس األمة املوقر، 
اجلمع الكرمي، 
أسرة اإلعالم، 

سالم اهلل عليكم.
األدوات  من  واحدة  املالية  السياسة  تشكل 
الرئيسية للسياسة االقتصادية للدولة، إنها ترتكز 
)النفقات  امليزانية  األدوات  بعض  استخدام  على 
الضرائب(  وفرض  العمومية،  الديون  العمومية، 

للتأثير على الوضع االقتصادي.
الرئيسية  األداة  الوطنية  املالية  السياسة  وتبقى 
بعض  يف  االقتصادية  الصدمات  مع  للتعامل 

األحيان.

إن إعداد امليزانية العامة للدولة يعتبر، بال شك، 
أصعب عملية متارسها احلكومة، فهو عمل طويل 
األمد، يتم تنظيمه عبر عدة مراحل، وبالفعل، فإن 
إدارة  مصالح  جميع  يجند  املالية  قانون  حتضير 
طاقتها  بكل  املالية  وزارة  مصالح  حول  الدولة 
وإطارتها. هذه عملية طويلة، ألنه يجب أن تبدأ 
املعنية،  امليزانية  سنة  قبل  عام،  من  أكثر  قبل 
وهي عملية معقدة بقدر ما تستند إلى التوقعات 
لهذا  املثال  سبيل  على  املؤكدة،  غير  االقتصادية 
واألزمة  النفط  برميل  استقرار سعر  العام، عدم 

الصحية غير املتوقعة.
من خالل أحكام مشروع قانون املالية لعام 2021، 
وكما أكد السيد وزير املالية، تهدف احلكومة إلى 
الشرائية  القدرة  على  اإلمكان،  قدر  احلفاظ، 
وخلق  احملتاجة  الفئة  وحماية  للمواطنني، 
ديناميكية لالستثمار لرفع مستوى اإلنتاج وتعزيز 
حتديا  ميثل  وهذا  االقتصاد،  لتنويع  اإلجراءات 

كبيرا للحكومة.
املالية تقليدا سنويا،  تعد مراجعة مشروع قانون 
القانون  هذا  مشروع  وضع  مت  املرة  هذه  ولكن 
بالتزامن  يتميز  لسنة 2021 يف سياق استثنائي، 
الصحية  واألزمة  العاملي  االقتصادي  الركود  مع 

العاملية غير املسبوقة.
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خصوصية مشروع قانون املالية لعام 2021، هو أنه 
يجب أن يكون قانونا لالنتعاش االقتصادي، يجب 
أن يستجيب فوريا للفاعلني االقتصاديني الذين ال 
يزالون بحاجة إلى دعم الدولة للتعامل مع عواقب 

األزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
صدمة  الصحية  األزمة  ولدت  لقد  الواقع،  يف 
احملالت  وفتح  التنقل،  قيود  بسبب  الطلب،  يف 
التجارية، وصدمة يف العرض، بسبب اإلخفاقات 

املتعددة يف سالسل التوريد.
يف هذه السنة املميزة 2020، نسجل تدابير لتقييد  
إن  كورونا.  فيروس  وباء  بسبب  والتنقل  النشاط 
التشغيل  على  سلبي  أثر  له  كان  النشاط  تراجع 
التعويض  إجراءات  جزئيا  قابلته  األجور،  وعلى 

التي اتخذتها احلكومة.
يف  العام  بالتباطؤ  املؤسسات  استثمار  يتأثر 
تكلفة  يف  التدريجية  بالزيادة  وكذلك  النشاط، 

متويل املؤسسات.
يجب أن يضمن الهدف من مشروع قانون 2021 
هذا، قبل  أي إجراء، العودة إلى مستوى النشاط 
 .2022 عام  بحلول  األزمة  قبل  عليه  كان  الذي 
علما أن عام 2020 شهد انخفاضا حادا بسبب 
األزمة الصحية، فيجب على احلكومة أن تساهم 

يف منو كبير يف عام 2021، ونتساءل هنا: 
للناجت  منو  معدل  حتقيق  حقا  املمكن  من  هل 
احمللي اإلجمالي بنسبة 4 % مثل ما ينص عليه 

مشروع هذا القانون؟
فقط  هذا ممكن  أن  واخلبراء  املختصون  ويظن 
من خالل تنفيذ إصالحات على مستوى امليزانية 
واجلباية واإلدارة واخلوصصة، يف حني أن مشروع 
تغيير يف  أي  إلى  يشير  ال   2021 ميزانية  قانون 

هذا االجتاه.
معرفة  هو  للحكومة  بالنسبة  اجلوهري  السؤال 
كيف ستتمكن من ضمان احلفاظ على التوازنات 
املالية للبلد من ناحية، ومن ناحية أخرى أهمية 
يتعلق  فيما  مواجهتها  يتعني  التي  التحديات 

باإلصالحات واالنتعاش االقتصادي؟
للسلطة  بالنسبة  للغاية  معقدة  املهمة  تبدو 
التنفيذية، يف ضوء االحتياجات االجتماعية التي 
يتعني العناية بها بشكل عاجل، واحلد من الفوارق 
عواقبها  تكون  التي  الصحية  واألزمة  اجلهوية، 
االقتصادية  التوازنات  ضمان  وصعوبة  ثقيلة، 
املنشودة يف تلك األوقات التي تكون فيها اإليرادات 

غير كافية حقا.
 2784 بنحو  املقدر  امليزانية  عجز  إلى  وبالنظر 
هو  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  فإن  دينار،  مليار 
ومتويل  العجز  هذا  سد  احلكومة  تنوي  كيف 

االستثمار؟
السيد  السؤال، من طرف  كان جواب على نفس 
وزير املالية، لنواب املجلس الشعبي الوطني يتمثل 
مع  بالتشاور  النقدية  السياسة  آليات  تطبيق  يف 

بنك اجلزائر.
للتعامل مع  البنك اجلزائري متعود ومستعد  هل 

هذا اإلجراء اجلديد؟

وأكثر  أوضح  إجابة  اليوم  إعطاؤنا  ميكن  وهل 
دقة؟

 ،2021 املالية  قانون  مشروع  ندعم  اخلتام،  ويف 
متمنيا لكل الطاقم احلكومي كل التوفيق، لتنفيذه 

على أحسن وجه للصالح العام.
هنا تنتهي مداخلتي، أشكركم على كرم اإلصغاء 
تعالى  اهلل  ورحمة  عليكم  والسالم  واملتابعة، 

وبركاته.

مكتوبة(: )مداخلة  بوبكر  حممد   • ال�صيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس بالنيابة، احملترم،
السادة أعضاء احلكومة،

احلضور الكرمي،
أسرة اإلعالم،

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
املجيد  نوفمبر  شهر  يف  ونحن  املناسبة  أغتنم 
الذين  األبرار  شهدائنا  تضحيات  فيه  لنسترجع 
يف  ننعم  أن  أجل  من  والنفيس،  بالنفس  ضحوا 
اللهم  الكرمي.  والعيش  واالستقالل  احلرية  كنف 
يفرض  ما  وهذا  الواسعة،  برحمتك  ارحمهم 
وحكومة،  منتخبني  باعتبارنا  نكون،  أن  علينا 
والوفاء  األبرار  الشهداء  تضحيات  مستوى  يف 
من  الشعب،  تطلعات  وكذا  الطاهرة  ألرواحهم 
وتوفير  الشعبية  للسيادة  الفعلي  التجسيد  خالل 
عامة  بصفة  اجلزائري  للشعب  الكرمي  العيش 
وعلى وجه اخلصوص الشباب، من خالل تسطير 
سياسة تشغيل حقيقية لصالح هذه الفئة الهامة 

يف اجلزائر.
األسئلة  بعض  لطرح  مسامعكم  أستسمح  وعليه، 

والتي تقتضي منا التمعن فيها:
أمامنا،  املوضوع  املالية،  قانون  مشروع  هل   -
التي  والتحديات  الرهانات  لكل  سيستجيب 

تعيشها اجلزائر؟
القانون،  هذا  مشروع  خالل  من  ميكن،  هل   -
إرجاع األمل يف نفس الشباب والفئات الضعيفة 

املداخيل؟
ما  للشباب  عمل  مناصب  بفتح  التصريح  مت   -

سيتم  كيف  ولكن  أغلبهم،  عند  األمل  روح  أرجع 
متويل هذه املناصب املفتوحة؟

التكفل  على  الدولة  سهر  أحد  على  يخف  ال 
باجلانب االجتماعي لكل املواطنني ولكن ولألسف 
الشديد إن أغلب ما يسّخر للجانب االجتماعي ال 
يصل إلى مستحقيه من املعوزين وذوي احلقوق. 
وعليه، البد من تشديد الرقابة واملتابعة يف هذه 
النقطة بالذات من أجل إعطاء كل ذي حق حقه.

- ما هي االجراءات املمكن اتباعها للقضاء على 
السوق السوداء، خاصة وأن هذه السوق تضعف 

كاهل االقتصاد الوطني؟
السيد وزير املالية، السيد وزير السكن،

لقد مت إدراج املادة 118 ضمن أحكام قانون املالية 
 48 املادة  إلغاء  على  تنص  والتي   ،2020 لسنة 
املعدلة   ،2015 لسنة  التكميلي  املالية  قانون  من 
 1 املؤرخ يف   ،04  -  08 رقم  األمر  من   5 للمادة 
سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح 
االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة 
للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، على 
نحو يكون ترخيص االمتياز بالتراضي بقرار من 
الوالي، بناء على اقتراح من جلنة املساعدة، على 
حتديد املوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار 
للدولة  اخلاصة  لألمالك  التابعة  األراضي  على 
العمومية  للمؤسسات  املتبقية  العقارية  واألصول 
العمومية  للمؤسسات  الفائضة  واألصول  املنحلة 
للمناطق  التابعة  األراضي  وكذا  االقتصادية 
مضمون  حقيقة،  النشاطات،  ومناطق  الصناعية 
هذه املادة واضح ولكن ملاذا جند بعض الواليات 
ال  الذين  العقاريني  املرقيني  عمل  تعرقل  التي 
تتضمنهم املادة، لكونهم ينجزون مشاريع عقارية 
املرقون  يعيشه  معاناة  وهي  استثمارية  وليست 
سكنات  إجناز  منهم  يشترط  الذين  العقاريون، 
)LPA(، مقابل منحهم مشاريع ترقوية ولكن دون 
التي  املادة  هذه  مضامني  بسبب  الوعود  تنفيذه 
تعد غير واضحة، ملاذا كل هذه العراقيل؟ أليس 
من الضروري وضع نظام مراقبة ومتابعة صارم 
للتقليل من البيروقراطية من أجل النهوض بقطاع 
املودعة  امللفات  مآل  متابعة  يجدر  أال  السكن؟ 
بالواليات والتي تعرف تأخرا بسبب بيروقراطية 

بعض األعوان واإلداريني؟
االقتصاد،  عن  احلديث  عند  الرئيس،  السيد 
ولألسف،  ولكن  السياحة  إلى  التطرق  من  البد 
كبير  وبقدر  النهوض  القطاع  هذا  إمكانية  رغم 
االهتمام  نسجل  ال  ولكننا  الوطني  باالقتصاد 
الكايف به، رغم الثروات التي تزخر بها بالدنا يف 

هذا املجال.
بالنسبة إلى قطاع الصحة وإصالح املستشفيات، 
ما   ،%  2.41 بنسبة  القطاع  ميزانية  ارتفعت 
دينار، مع فتح  يعدل مبلغ 527.961.509 مليون 
27.000 منصب شغل. واملالحظ تخصيص 100 
منصب لألخصائيني النفسانيني و100 للمخربيني 
خاصة  الطلب،  يغطي  ولن  كاف  غير  عدد  وهو 
يف ظل انتشار جائحة كورونا التي لم تؤخذ بعني 

االعتبار.

هذا  أن  نعلم  التجهيز،  ميزانية  إلى  بالنسبة 
الفصل شهد تقليصا يف االعتمادات املرصدة له 
سيتم  كيف  املطروح:  السؤال  ولكن  أسباب  لعدة 
قيد  والتي هي  واملنتهية  املنجزة  املشاريع  جتهيز 
اإلجناز؟ وأذكر على سبيل املثال ال احلصر مركز 
مكافحة السرطان بوهران ومستشفى احملروقني 
تليالت  وواد  وقديل  جنمة  من  كل  ومستشفيات 
بسعة 240 سرير ومستشفيات بني ونيف وركزاز 

بسعة 60 سريرا.
السيد وزير الصحة،

يف  النظر  إعادة  بضرورة  مؤخرا  التصريح  مت 
املنظومة الصحية، من أجل الوصول إلى العدالة 
من  العكس،  يسجل  الواقع  ولكن  االجتماعية، 

خالل مجانية العالج وبطاقة الشفاء املعممة.
لقد  كورونا،  فيروس  ضد  اللقاح  إلى  بالنسبة 
كانت  مهما  بشرائه  اجلزائرية  الدولة  تعهدت 

تكلفته، ولكن متى يتم اقتناؤه؟
والبحث  العالي  التعليم  قطاع  إلى  وبالنسبة 
العلمي، أعتبر أنه من املهم رفع قيمة االعتمادات 
ترتكز  والذي  املهم  القطاع  هذا  إلى  املخصصة 
إنشاء  تشجيع  ضرورة  مع  القطاعات،  كل  عليه 

مخابر البحوث وفرق البحث يف املجال العلمي.
أعتبره  سؤاال،  ألطرح  أستسمحكم  األخير،  ويف 
مهما جدا: هل سنتمكن، من خالل مشروع قانون 
املالية، املعروض أمامنا اليوم من مواجهة األزمة 
العاملية والتي متس كل دول العالم واملرتقبة بسبب 

جائحة كورونا »كوفيد19«؟
أشكركم على كرم اإلصغاء وأعانا اهلل جميعا يف 

خدمة الوطن.
املجد واخللود لشهدائنا األبرار ولتحيا اجلزائر.

ق�صري: رفيقة   •  ال�صيدة 
 شكرا سيدي الرئيس.

السيد الرئيس، بالنيابة،
السادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي، 
أسرة اإلعالم، 
السالم عليكم.

سأدخل مباشرة يف املوضوع.
سيدي الوزير،

املرتقبة  الواردات  حجم  هو  انتباهي  لفت  ما 
دوالر،  مليار   28.2 ب  املقدرة   ،2021 سنة  يف 
مع  مقارنة   %  10.4 نسبته   انخفاضا  ونالحظ 

توقعات قانون املالية التكميلي لسنة 2020.
الدولة  تواصل  أن  وأملي  التوجه؛  هذا  أثمن 
أن  علما  الواردات،  يف  أكثر  التحكم  يف  جهودها 
احتياطي الصرف سينخفض إلى 47 مليار دوالر 

يف نهاية السنة املقبلة.
سيدي الوزير،

تشير املادة 41 إلى إعادة النظر يف املعدل النسبي 
 )T.I.C( االستهالك  على  الداخلي  الرسم  من 

وستطبق   %  60 إلى   %  30 من  سيرتفع  الذي 
هذه الزيادة على بعض املواد الكيميائية والتبغية 
الزيادة  هذه  أيضا  تقترح  لم  ملاذا  والكحولية، 
أو  غذائية  كانت  سواء  املستوردة،  املنتجات  على 
الفاخرة  أو ضمن  املواد  غيرها، املصنفة ضمن 

الكماليات؟
سيدي الوزير، 

ملاذا  أتساءل  الفالحي،  بالقطاع  يتعلق  فيما 
بـ   ،2020 سنة  يف  املرتقبة  النمو  نسبة  حددت 
4.48 % فقط، رغم القدرات الهائلة لهذا القطاع 

احليوي؟
ونتأسف ملا نرى أن وفرة بعض املنتجات الفالحية 
تشكل مشكال، بسبب النقص يف قدرات التخزين 

أو التحويل أو التصدير!

سيدي الوزير،
إلنشاء  التطبيقية  النصوص  بإصدار  أرحب 
وتنظيم احلاضنات على مستوى اجلامعات، كما 
أثمن اإلجراء الذي جاء يف املادة 90 الذي يرمي 
مستوى  على  املعرفة  نشر  وتطوير  تشجيع  إلى 

هيئات التعليم العالي والبحث العلمي.
فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، أملي أن هذا النمط 
احلديث للتعليم سيعرف قفزة نوعية، خاصة يف 

الظروف التي خلفتها جائحة كورونا.
سيدي الوزير،

تشير املادة 146 إلى الدفع اإللكتروني، الذي لم 
والسبب،   ،2017 منذ  حقيقية  انطالقة  يعرف 
توفير  املشروع، هو عدم  ما جاء يف هذا  حسب 

العدد الكايف ألجهزة الدفع اإللكتروني.
السؤال: هل سيتم فعال توفير هذه األجهزة على 

مستوى احملالت التجارية يف نهاية 2020؟
أغتنم هذه الفرصة ألثمن اجلهد املبذول من طرف 
اإللكتروني  الدفع  تشجع  التي  القطاعات  بعض 
عن بعد، عبر األنترنت بواسطة البطاقات البنكية 

أو البريدية.
سيدي الوزير،

التي  االجتماعي  التحويالت  الدولة  ستواصل 
ستبلغ نسبتها 24 ٪ من ميزانية الدولة.

يتعلق  فيما  الزمالء،  صوت  إلى  صوتي  أضم 
بضرورة إعادة النظر يف هذا الدعم غير العادل 

الذي يستفيد منه الغني والفقير.
والتحسيس  التوعية  حمالت  تكثيف  أطلب  كما 
حملاربة تبذير املواد املدعمة، سواء أكانت غذائية 

أو طاقوية أو غيرها.
إلى  املشروع  هذا  يشير  املياه،  مجال  يف  مثال 
مبلغ مالي قدره 56 مليار دينار، مخصص لدعم 
عملية حتلية مياه البحر، و يف املقابل تبذير املياه 
املفرط  التسريبات واالستهالك  متواصل، بسبب 
يف  نقص  من  تعاني  وبالدنا  احليوية  املادة  لهذه 

األمطار.
سيدي الوزير،

االقتصاد  حجم  حول  والتقديرات  الكالم  كثير 
دوالر  مليار   60 و   40 بني  يتراوح  الذي  املوازي 
أكثر، ما هو احلجم احلقيقي لهذا االقتصاد  أو 

املوازي؟
فيما يتعلق بنسبة النمو، من املرتقب أنها ستصل 
يف سنة 2021 إلى 3.98 % ونسبة التضخم إلى 
4.5 %.   ملاذا ال يوجد أي  مؤشر أو معلومة حول 

نسبة البطالة املرتقبة يف سنة 2021؟
ويف األخير، أتقدم بكل عبارات االحترام والتقدير 
للجيش الوطني الشعبي، وأسالك األمن، وأيضا 
يقدموه  ما  على  الصحة،  قطاع  مستخدمي  لكل 

من جهد يف صالح البالد والعباد، وشكرا.

بلهربي: الدين  �صياء   • ال�صيد 
شكرا، بسم اهلل الرحمن الرحيم.

سيدي رئيس مجلس األمة، بالنيابة، احملترم، 
السادة ممثلو احلكومة،

األمة  مجلس  أعضاء  زميالئي  زميالتي، 
األفاضل، 

أسرة اإلعالم، 
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

املالية  قانون  مشروع  مضمون  إلى  التطرق  إن 
يجعلنا نتأكد أن هذا املشروع يستند إلى اختيارات 
باألساس  تهدف  واضحة،  واجتماعية  اقتصادية 
عن  ونعبر  النمو.  من  أعلى  مستويات  بلوغ  إلى 
ارتياحنا للتدابير االجتماعية خاصة، وعدم إدراج 
احملافظة  عن  فضال  جديد،  وضرائب  لرسوم 
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على الطابع االجتماعي للدولة، من خالل احلجم 
الكبير للتحديات االجتماعية التي رصدها.

رفع  إلى صوت زمالئي يف قضية  وأضم صوتي 
التجميد عن بعض املشاريع االستراتيحية، ومنها 
على سبيل املثال ال احلصر: مشروع ربط  ميناء 
الغزوات بالطريق السيار شرقـ   غرب، واستكمال 
مغنية  بسهل  السقي  محيط  من  تبقى  ما  إجناز 
واملقدر بـ 3000 هكتار، وبعض املنشآت الصحية 

والتعليمية عبر أقطار الوالية.
أما جوهر تدخلي اليوم يصب أساسا على املناطق 
يف  الغربية  احلدود  وشباب  الغربية،  احلدودية 

والية تلمسان.
العالم  حدود  كل  الوزير،  معالي  تعرفون،  وكما 
تعرف جتارة موازية بني الدولة والدولة املجاورة، 
حال  وهذا  العاملية،  االقتصادات  أكبر  يف  حتى 
املنطقة احلدودية الغربية، فيما مضى. لكن جاء 
قوية،  إجراءات  الدولة  فيه  اتخذت  الذي  اليوم 
انتهت من خاللها كل مظاهر التهريب والتعامالت 
التجارية املوازية. ومن هنا نثمن هذه اإلجراءات 
من  واحلد  الوطني  االقتصاد  حلماية  اإليجابية 
لكن ولألسف، هذه  الضخمة،  املالية  التسريبات 
تنموي نعوض  برنامج  أي  يرافقها  لم  اإلجراءات 
من خالله سكان املنطقة، حيث انتقل املواطن من 
مرحلة الفقر إلى مرحلة اجلوع، ألنها منطقة تكاد 
احلكومات  وعبر  التنموية.  املشاريع  فيها  تنعدم 
أن  إال  الساكنة،  احتياجات  سجلنا  املتعاقبة، 
اجلواب كان دائما أن مواطني.. مناطق احلدود 
بأس  كانوا ال  أنهم،  بهم، صحيح  الغربية البأس 
بهم إال أنه قد انقطع هذا الرزق، وكما يقال »قطع 
األساس  هذا  وعلى  األرزاق«.  قطع  وال  األعناق 
احلدودية  املناطق  قرى  كل  استثنيت  اخلاطئ 
الغربية، من برامج تنموية وبرامج التشغيل وبرامج 
السكن يف عز البحبوحة املالية، فأصبح كل شباب 
أصبح  حيث  والتهميش،  البطالة  يعانون  املنطقة 
وتلك هي  املخدرات،  الوحيد هي جتارة  السبيل 
الطامة الكبرى. ومن هنا أقولـ  معالي الوزيرـ  إذا 
كان هناك شباب مغرر بهم يف العشرية السوداء 
احلدود  ففي  السياسية،  الوطنية  املأساة  بسبب 
الغربية شباب مغرر بهم بسبب األزمة االقتصادية 

التي مرت ومتر بها البالد.
وهناك مخطط ذو شقني من وراء البحار والدول 
اجلزائر  إغراق  هو  األول  أساسه  املعادية، 
زج  هو  الثاني  واألساس  باملخدرات،  وشبابها 
وقد  السجون،  يف  احلدودية  املنطقة  شباب  كل 
جنح املخطط بنسبة كبيرة، حيث إن هناك قرى 
خلق  ما  وهذا  السجون،  يف  شبابها  كل  بأكملها 
ما يعرف بأشباه اليتامى وأشباه األرامل، ألن كل 
اآلباء محكوم عليهم بـ 20 و 30 سنة يف السجن.

ومن هنا ومن هذا املنبر، نناشد حكومتكم، معالي 
من  معمقة،  استعجالية  إجراءات  باتخاذ  الوزير، 
خالل تفعيل صندوق احلدود، أقولها مرة أخرى 
تفعيل صندوق احلدود للمنطقة، الذي بقي حبرا 
السابقة، وهذا  على ورق، رغم وعود احلكومات 
للرفع من املستوى املعيشي للمنطقة من مشاريع 

تشغيل  وبرامج  سكنية  وبرامج  واستثمارات 
الفالحي  املجال  يف  وبرامج  جبائية،  وتسهيالت 
ميكن  ما  وإنقاذ  الساكنة  لتعويض  والصناعي، 
األوان؛  فوات  قبل  املنطقة  شباب  من  إنقاذه 

وشكرا.

خذيري:  مليك   • ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس، بسم اهلل الرحمن الرحيم 

والصالة والسالم على رسوله الكرمي.
مجلس  أعضاء  والزمالء،  للزميالت  التحية  بعد 
بصدد  اليوم  نحن  احلكومة،  وأعضاء  األمة 
املالية  قانون  املتضمن  القانون  مشروع  مناقشة 

لسنة 2021.

وقبل الشروع يف مناقشة محتوى املشروع، نسأل 
القدير أن يعجل بشفاء السيد رئيس  العلي  اهلل 
إلى أرض  ويعيده  تبون،  املجيد  اجلمهورية، عبد 
الوطن ساملا معافى، ونسأله سبحانه وتعالى أن 

يشفي سائر مرضانا وأن يرفع عنا هذا الوباء.
كلنا ندرك أهمية مشروع قانون املالية، باعتباره 
الوضع  وترتيب  معاجلة  يتولى  الذي  القانون 
االقتصادي واملالي للدولة للسنة املقبلة، كما ميثل 
واملالية  االقتصادية  الصحة  لتقييم  فرصة مهمة 
أساسي  يعد مبثابة نص  أنه  على  للبالد، عالوة 
بحكم أنه يعطي التوجيهات والتدابير البارزة التي 

سيتم وضعها حيز التطبيق للسنة املالية 2021.
ومن هذا املنطلق، نعتبر أن املناقشة التي تتناول 
حلظة  تشكل  ما  عادة  املالية،  قانون  مشروع 
الواقع املعيشي وإيصال االنشغاالت  لنقل  مميزة 
نقول،  لذلك  منثلهم،  الذين  للسكان  االجتماعية 
 ،2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع  إلى  بالرجوع 
سياق  يف  يأتي  أنه  اإلدراك  كامل  ندرك  فإننا 
الظرف الصعب واالستثنائي الذي تشهده البالد، 
النفط وتداعيات األزمة  من جراء تراجع أسعار 

الصحية احلالية عامليا ووطنيا.
كما أننا ندرك ونقدر أن احلكومة قد استهدفت، 
املستطاع،  قدر  املشروع،  هذا  أحكام  خالل  من 
القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة 
والتأسيس لديناميكية استمثار، ترفع من مستوى 
أن  إال  االقتصاد،  تنويع  مساعي  وتعزز  اإلنتاج 
انشغاالت  عدة  عن  نغفل  البتة  يجعلنا  ال  ذلك 

بأن  وجديرة  ضرورية  نراها  التي  والتساؤالت 
تثار. 

 ،2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع  إلى  بالرجوع 
جنده يتوقع منو الناجت الداخلي اخلام احلقيقي 
بنسبة 4 % بعد انكامشه بنسبة 4.6 % حسب 
تقديرات إنهاء سنة 2020، لكن السؤال املطروح 
يف هذا الباب: أال ميكن أن يكون الناجت  الداخلي 
أقل مما هو متوقع، خاصة إذا علمنا أن الوضع 
االقتصادي العام للبالد غير مستقر أي أن هناك 

مبالغة يف هاته النسبة؟
خارج  النمو  بخصوص  يالحظ  أخرى،  جهة  من 
عام   %  2.4 نسبة  يبلغ  أن  املتوقع  احملروقات، 
2021 و 3.37 % عام 2022 و 3.81 % يف عام 
يطرح يف هذا  أن  الذي ميكن  والتساؤل   ،2023
الباب: كيف ميكن التفاؤل  بهذا النحو، خاصة إذا 
علمنا أن كل القطاعات االقتصادية يف البالد قد 
تأثرت بشكل مباشر بتداعيات الوضعية الصحية 
وهو ما سينعكس - ال محالة - على نسبة النمو 

عموما؟
للميزانية  اإلجمالية  بالنفقات  يتعلق  فيما  أما 
املتوقعة، يرتقب أن ترتفع من مبلغ 7372.7 مليار 
دج يف قانون املالية التكميلي لـ 2020 إلى 8113.3 
بعدها  لتصل   ،2021 يف   %  10 أي  دج  مليار 
مليار  و 8680.3  مليار دج سنة 2022   8605.5
دج سنة 2023، ويتضمن ذلك ميزانية التسيير، 
حيث يتوقع القانون ارتفاعها مبعدل 5.1 % خالل 

الفترة )2021 ـ 2023(.
نفقات  مليزانية  اإلجمالي  االنفاق  يشمل  كما 
التجهيز لتصل إلى 2798.5 مليار دج سنة 2021 
أي 6.8 % وإلى 3246.6 مليار دج يف 2022 أي 
مليار دج  إلى 3174.9  بعدها  لتنخفض    ،%  16

سنة 2023 أي - 2.2 %.
ويتوقع أن يرتفع عجز امليزانية خالل 2021 إلى 
13.57 ٪ من الناجت الداخلي اخلام مقابل 10.4 % 
يف قانون املالية التكميلية لـ 2020، أما بالنسبة 
املالية لسنة 2021  قانون  فإن مشروع  للتضخم، 

يتوقع تسجيل ارتفاع ليصل 4.50 %.
والسؤال الذي يفرض نفسه يف هذا الباب، املتعلق 
هو  أين  املتوقعة،  للميزانية  اإلجمالية  بالنفقات 
خصوصا  ذلك،  لكل  الضروري  التمويل  مصدر 
إذا علمنا أن احتياطي الصرف يتضاءل تدريجيا 
تتراجع،  بعائدات احملروقات  املرتبطة  واملداخيل 

جراء نقص الطلب وتفاقم العرض؟
بديلة  طرق  يف  بالتفكير  احلكومة  شرعت  وإذا 
للتمويل، فالسؤال املطروح يف هذا السياق ما هي 
هذه الطرق؟ وهل ميكن أن تكون ناجعة، يف ظل 
تأخر واضح يف مسارات إصالح املنظومة البنكية 

واجلبائية واإلدارية يف بالدنا؟
وما ميكن استخالصه من القراءة املتأنية ملشروع 
قانون املالية لسنة 2021، يدفعنا للقول إن حتقيق 
كل هذه التوقعات سيتوقف أساسا وطنيا ودوليا، 
الوباء ومدته،  انتشار  على منحنى تطور وضعية 
ومرهون أيضا بتطور الطلب العاملي على املنتجات 
يف  متحكمني  غير  أننا   يعني  ما  ذلك  النفطية، 

مصيرنا ولم نتمكن بعد من التخلص من تبعيتنا 
املباشرة لقطاع احملروقات.

لذلك أقول، ال أريد أن أكون متشائما، لكن الواقع 
واملؤشرات تفرض علينا وبشكل مستعجل اإلسراع 
يف حتقيق االنتقال االقتصادي احلقيقي والفعال، 
من  للمحروقات،  املرضية  تبعيتنا  من  واالنسالخ 
خالل تركيز جهودنا على قطاعات هامة وواعدة 
التحويلية  والصناعات  والفالحة  كالسياحة 

اخلفيفة ذات القيمة املضافة العالية.
شكرا على كرم اإلصغاء.

جابري: غازي   • ال�صيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس، بالنيابة، احملترم، 
السيدات والسادة الوزراء احملترمون، 

زميالتي، زمالئي احملترمون،
أسرة اإلعالم، 

احلضور الكرمي، 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

السيد الرئيس،
الذي،  اجلديد  دستورها  للجزائر  نبارك  بداية، 
بال شك، سيرسم ملرحلة جديدة، كما ال يفوتني 
عبد  السيد  لرئيسنا،  العالج  بالشفاء  أدعو  أن 
املجيد تبون، والعودة إلى أرض الوطن يف القريب 

العاجل.
السيد الرئيس،

سنة  من  املالية  قوانني  علينا  تشابهت  لقد 
ألخرى والقاسم املشترك فيها هو زيادة الرسوم 
لم  ولألسف  املالي،  العجز  لتغطية  والضرائب 
نلتمس فيه أشياء جديدة أو مبادرات، من شأنها 
خلق الثروة وزيادة يف إيرادات اخلزينة، ولألسف 
البترولية  اجلبائية  على  تعتمد  ميزانيتنا  مازالت 

بنسبة تفوق 90 %.
السيد الرئيس،

لقد أقر برنامج رئيس اجلمهورية عدة إجراءات 
اقتصاد  وخلق  التنموية  احلركة  لبعث  وآليات، 
أكثر  بديل، وشكل من أجل ذلك فريقا حكوميا، 
املنتظرة  الوثبة  لألسف،  ولكن،  وزيرا،   40 من 
تنطلق ومازال  لم  التنموية  بعد واحلركة  لم تأت 

املواطن يرواح مكانه.
السيد الرئيس،

فإن  االقتصاديني،  بعض  به  صرح  ما  حسب 
مشروع قانون املالية لسنة 2021، فيه الكثير من 
التدقيق  غياب  عن  فضال  والضبابية،  الغموض 
اإلحصائي واألرقام املالية الواضحة، كما أنه لم 
يشر إلى مؤشرات ودالئل، من شأنها الدفع نحو 
إقالع اقتصادي يخلق الثروة، وحسبهم، فإن هذه 
العوامل، من شأنها التأثير على القدرة الشرائية 
للمواطن، نيتجة زيادة األعباء والرسوم اإلضافية، 
ـ هذا الطرح صحيح أم ال؟  ـ معالي الوزير  فهل 
كما أنه لدي جملة  من األسئلة ألتمس منكم الرد 

عليها، لتوضيح األمور لنا كبرملان وللرأي العام:
قطاع  رقمنة  تتم  لم  الساعة  وحلد  ملاذا  1ـ 

الضرائب؟
2ـ كم وصلت مبالغ التهريب الضريبي؟

التي  والقروض  األموال  استرجاع  مت  هل  3ـ 
الوهميون  واملستمثرون  املستثمرون  منها  استفاد 

واملستوردون سابقا؟
للشروط  دفترا  الصناعة  وزارة  تضع  لم  ملاذا  4ـ 
ملصانع السيارات املتوقفة وكذلك مصانع األجهزة 
أوضاعا  أصحابها  يعاني  التي  الكهرومنزلية 

صعبة؟
احلالية  النقدية  األوراق  استبدال  ميكن  أال  5ـ 
السترجاع األموال املكدسة، املوجودة يف األسواق 

املوازية؟

6ـ ما هي أسباب االرتفاع الكبير ألسعار اإلسمنت 
سعر  وصل  حيث  فيه،  املضاربة  وكثرة  األبيض 

الكيس
3000 دج بعدما كان يف حدود 800 دج؟

وضعية  تسوية  يف  السكن  وزارة  تأخرت  ملاذا  7ـ 
املرسوم  صدور  رغم  باملفتاح،  مايعرف  سكنات 
التنفيذي لتسوية ذلك يف اجلريدة الرسمية وهذا 

من شأنه زيادات ملداخيل للخزينة؟
السيد الرئيس،
السيد الوزير،

والية  بخصوص  احمللية  االنشغاالت  بعض  لدي 
بشار.

أوال، قطاع الصحة:
الصحة،  وزير  السيد  لقاءات مع  لقد سبق عقد 
أثناء زيارته للوالية والتزام بإيجاد حلول للمشاكل 
سكانير  مثل  جتهيزات،  من  بالوالية  العالقة 
وخاصة  اختصاصني  وأطباء  أخرى،  وأجهزة 
أطباء اإلنعاش، إلى درجة تنقل بعض املرضى إلى 

الواليات املجاورة يف أبسط العمليات.
السيد الرئيس، 

السيد الوزير،
أجل  من  وزارية،  حتقيق  جلنة  إيفادنا  وبعد 
نسأل  بالقطاع،  اخلاصة  املشاكل  على  الوقوف 
السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة بعد هذه 
املعاينة حتى ال تتحول إلى ذر الرماد يف العيون، 

حسب الرأي العام احمللي؟ كما أطلب تفعيل وتيرة 
العبادلة الذي  إجناز مشروع 120 سريرا بدائرة 
يشهد تأخرا كبيرا ووضع حيز اخلدمة مستشفى 

60 سريرا بكل من دائرة بني ونيف وكرزاز.
إن واقع الصحة الذي تعيشه ساكنة دائرة إقلي، 
التي  املزمنة  األمراض  أصحاب  منهم  خاصة 
جتعلهم يتنقلون إلى املستشفيات البعيدة، نلتمس 
إجناز  مشروع  تسجيل  الوزير،  السيد  منكم، 
مستشفى 60 سريرا للدائرة للتخفيف من معاناة 

ساكنة دائرة إقلي.
ثانيا، قطاع الطاقة:

مستوى  على  املتوقف  املدينة  غاز  إجناز  مشروع 
دائرة إقلي، منذ جوان 2019، دون معرفة أسباب 

هذا التوقف.
لتوزيع  اخلدمات  مبحطة  األشغال  توقفت  ملاذا 
تقدمه  كانت  ما  رغم  العبادلة،  ببلدية  البنزين 
من خدمات لساكني املنطقة وهذا، يف اعتقادي، 
التزويد  املرارة يف  يعانون  الذين  ألهلها  إجحاف 

بالوقود؟
ببشار خطر  الوقود  لقد أصبحت تشكل مخازن 
البعض  أن  املجاورة، حتى  السكنية  األحياء  على 
تعجيل حتويل  ونطالب  املوقوتة  بالقنبلة  يسميها 
عن  إلبعادها  األوان،  فوات  قبل  املخازن،  هذه 

النسيج العمراني.
 ثالثا، قطاع الري:

محطة  إلجناز  كبيرة  أمواال  الدولة  صرفت  لقد 
 2016 منذ  للمياه  للجزائرية  وسلمت  التحلية، 
األموال  فضاعت  استعمالها،  يتم  لم  اآلن  وحلد 
وتبخرت. وعليه، نطلب منكم ومن احلكومة فتح 

حتقيق يف القضية؟
ويف األخير، حتية تقدير واحترام للجيش األبيض، 
على املجهودات املبذولة ملكافحة وباء كورونا، كما 
نحي اجليش الوطني الشعبي، واألمن بكل أسالكه 

للحفاظ على الوطن الغالي.
حفظ اهلل بالدنا ورفع عنا البالء والوباء آمني يا 

رب العاملني.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وشكرا.

قي�صاري: حممود   • ال�صيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

أشرف املرسلني؛ وبعد؛
إنطالقا من تصريح السيد وزير املالية يف أن هذا 
الظرف هو ظرف خاص، نحن نحتار يف أنه كيف 
يرتاح التناقض يف فكر هاته احلكومة؟ وخاصة ملا 
يراد منا أن نناقش مشروع قانون املالية يف حكومة 
منعدما،  يكون  يكاد  الشارع  يف  السياسي  وزنها 
الذي قدمتموه يف  اإلنزال احلكومي  بعد  خاصة 
من   %  87 بأن  فوجئنا  أننا  إذ  الدستور،  مترير 
لهذا  مقاطعا  أو  رافضا  كان  اجلزائري  الشعب 

الدستور.
سيدي،  املالية،  قانون  مشروع  نناقش  كيف 
العربي  العالم  يف  حكومة  أول  أمام  نقف  ونحن 
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و اإلسالمي، تستضيف وزير الداخلية الفرنسي، 
للنبي  املسيئة  الرسوم  نشرت  التي  الدولة  هاته 

الكرمي صلى اهلل عليه وسلم؟
ونحن  املالية، سيدي،  قانون  نعالج مشروع  كيف 
نرى أن حكومتنا وضيفها وزير الداخلية الفرنسي 
يساوي بني الضحية واجلالد، حني نرى يف شهر 
نوفمبر املجيد، توضع أكاليل الورود الزهور على 

رؤوس القتلة والذين أبادوا الشعب اجلزائري؟

سيدي، كيف نناقش مشروع قانون املالية ونحن 
نرى وال جند أي تفسير الستضافة وزير الداخلية 

من طرف وزير الشؤون الدينية يف حكومتكم؟
وقبل أن أختم أقول، من أراد املصاحلة يف اجلزائر 

أو املصاحلة مع اجلزائر عليه ثالثة أشياء:
جرائمه،  على  واالعتذار  بجرائمه،  االعتراف 
اجلزائري،  للشعب  واملعنوي  املادي  والتعويض 
هذا يف املاضي، أما يف احلاضر فنطالب بتسليم 
املطلوبني للعدالة اجلزائرية، سواء كانوا إرهابيني 

أو فاسدون أو من دعاة الفتنة.
للحد  فسنمرره  املالية  قانون  مشروع  عن  أما 
ومستحقات  للعمال  األجور  يوفر  كونه  األدنى، 
األخير،  يف  فنراها،  حكومتكم،  عن  أما  الناس، 

حكومة فاشلة ومستفزة وشكرا.

زفان:  بوجمعة   • ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس.

سيدي الرئيس، بالنيابة، 
سيدي الوزير، 

السيدة وزيرة العالقات مع البرملان، 
السادة إطارات الوزراة،

جميعنا يدرك الوضعية االقتصادية واملالية التي 
ما  العالم، من جراء  بلدان  كبقية  بالدنا  تعيشها 
وإياكم  اهلل  عافانا  كورونا،  وباء  انتشار  أحدثه 
وبشرية  مالية  إمكانيات  من  يتطلبه  وما  منه، 
للوقاية منه ومكافحته وحماية كافة املواطنني من 

تأثيراته.
ويف هذا الصدد، ال يسعنا إال أن نترحم على كل من 
راحوا ضحيته، متمنني الشفاء العالج للمصابني 
ويف نفس الوقت نتضرع للمولى عز وجل أن يرفع 

عن بالدنا والعالم أجمع هذا الوباء، مستعينني يف 
هذا املقام بدعاء أحد احلكماء، يقول:

يا لطيف الصنع يا من كلما داهم األمر جال ما 
داهما

ما  إذا  احلكم  ضي  ما  ويا  املستغيثني  غياث  يا 
حكما

فرج األمر علينا سرعة إمنا األمر علينا عظما
سيدي الرئيس،

ننكر  ال  إليه،  اإلشارة  متت  ما  كل  من  بالرغم   
اجلهود التي تقوم بها احلكومة يف تنفيذ البرنامج 
حملته  يف  اجلمهورية  رئيس  به  تعهد  الذي 
مشاريع  بعض  انطالق  سجلنا  حيث  االنتخابية، 
خاصة  مبشاريع  تدعمت  وقد  أدرار،  واليتنا  يف 
لفائدة املواطنني املتواجدين يف مناطق الظل، عبر 
جميع أنحاء الوطن وما تتطلبه هذه املشاريع من 

إمكانيات مالية كبيرة.
سيدي الرئيس، 

هذه  يف   ،2021 ميزانية  مشروع  نناقش  ونحن 
على  التأكيد  من  البد  االستثنائية،  الظروف 
ضرورة األخذ بعني االعتبار انشغاالت املواطنني 
يف  خاصة،  بصورة  منهم  الشباب  وفئات  عامة، 
باحلاالت  والتكفل  والسكن  التشغيل  مجاالت 

االجتماعية العسيرة.
املدينة  وغاز  والتصريف  الري  مجال  يف  كذلك 
والي  السيد  يبذلها  التي  اجلهود  حيث  والنقل، 
الوالية واملنتخبون احملليون، على مستوى والياتنا  
الشاسعة األطراف، تبقى غير كافية وحتتاج إلى 
مناصب  لفتح  والبشري  املالي  الدعم  من  املزيد 

جديدة.

سيدي الرئيس، 
على  مجلسنا  صادق  سنة،  من  يقارب  ما  منذ 
اعتماد عشر واليات منتدبة، لتكون واليات كاملة 
ذلك  منذ   ،2021 جانفي  من  ابتداء  الصالحية، 
وصول  الصبر  بفارغ  يترقبون  واملواطنون  الوقت 
هذا التاريخ وهو ما حتم على احلكومة أن تتخذ 
كل اإلجراءات  التي تراها مناسبة لتحقيق ذلك 
يف ميزانية 2021 وحبذا لو نعرف ما هو مبرمج 

لذلك من طرف احلكومة؟

سيدي الرئيس، 
بالرغم من الوضعية املالية الصعبة التي تعيشها 
بالدنا، نرى من اإلنصاف اإلشادة باجلهود التي 
تنفيذ  يف  احمللية  والسلطات  احلكومة  بها  تقوم 
برنامج  رئيس اجلمهورية الذي تعهد به يف حملته 

االنتخابية.
سيدي الرئيس،

من  نرى  ميزانية2021،  مشروع  نناقش  ونحن   
الضروري التأكيد على احملافظة على املكتسبات 
وتوسيعها،  تدعيمها  وعلى ضرورة  التي حتققت 
من خالل رفع التجميد عن املشاريع ذات األهمية 
واألولوية يف ترقية حياة املواطن واملتمثلة أساسا 
الشباب،  لتشغيل  الفرص  من  املزيد  إيجاد  يف 
عن طريق إطالق عملية إدماجهم يف املؤسسات 
ملا  نظر  لذلك،  تفتقر  التي  العمومية  واإلدارات 
حتققه هذه العملية من استقرار وتقليص للبطالة 
اجلامعات  خرجي  من  سنة  كل  يف  تزداد  التي 

واملعاهد والتي تتطلب حال عاجال.
سيدي الرئيس، 

فيجدر  اخلزينة،  مداخيل  لتثمني  بالنسبة  أما 
ال  كله  يدرك  ال  »ما  القائلة  باحلكمة  التذكير 
وال  خسارة  »نصف  العامة  باللغة  جله«  يترك 
إطالق  نقترح  اإلطار،  هذا  ويف  كاملة«  خسارة 
يف  خاصة  والبري،  اجلوي  النقل  وسائل  تشغيل 
والتكاليف  كبيرة  املعاناة  حيث  اجلنوب،  واليات 
باهظة بالنسبة للذين يضطرون للتنقل للعالج يف 
العواصم الكبرى، والذين لهم التزامات ومصالح 
ضرورية للتنقل؛ وهنا نقترح إطالق خطوط جوية 
التي تستعملها  أو مرتني يف األسبوع، كتلك  مرة 
الشركات وأعضاء احلكومة يف زياراتهم العملية 
لإلجراءات  الصارم  االحترام  مع  اجلنوب،  إلى 

الوقائية من وباء كورونا، وشكرا.

قري�صي: الكرمي  عبد   • ال�صيد 
اهلل  بسم  بعد  بالنيابة،  الرئيس  سيدي  شكرا   
أشرف  والسالم على  والصالة  الرحيم  الرحمان 

املرسلني؛
السيد الفاضل، رئيس مجلس األمة بالنيابة،

السيدات والسادة أعضاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي،

أسرة الصحافة واإلعالم،
احلضور الكرمي،

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
يف البداية، أتوجه بالشكر إلى السيد وزير املالية 
ومن خالله إلى احلكومة على هذا املشروع املقدم 
املختصة  اللجنة  أعضاء  وإلى  للمناقشة،  أمامنا 
على التقرير التمهيدي الذي قدمته حول مشروع 
 ،2021 لسنة  املالية  قانون  املتضمن  القانون 
تدخلوا  الذين  والزمالء  الزميالت  جميع  وإلى 

مبالحظاتهم إلثرائه.

السيد الرئيس بالنيابة،
السيدات والسادة،

الذي  الصعب  االقتصادي  الوضع  هذا  أمام 
تعرفه اجلزائر منذ سنوات والذي ازداد صعوبة 
احلكومات  حاولت  كورونا،  جائحة  انتشار  مع 
املتعاقبة اخلروج من هذه األزمة من خالل الكثير 
املالية  قوانني  التي جتسدت يف  من اإلصالحات 
محاوالت  كل  من  وبالرغم  واحلالي،  السابقة 
اإلصالح تلك، وإنشاء مئات املؤسسات االقتصادية 
الفالحية،  الهكتارات  واستثمار مئات اآلالف من 
بقي ذلك دون مستوى الفعالية املستهدفة، وبقيت 
من  أكثر  احملروقات  عوائد  على  اعتمادنا  نسبة 
97 %، دون جتسيد ملا حلمنا به منذ عقود وهو 
مرحلة ما بعد البترول، ومن حقنا أن نتساءل: كم 
نحتاج من وقت لبلوغ التنوع االقتصادي احلقيقي 

خارج قطاع احملروقات؟ وأين يكمن اخللل؟
الذي  بالشكل  الدعم  سياسة  بأن  نقر  أن  علينا 
تلتهم مبالغ معتبرة من ميزانية  هي عليه حاليا، 
القدرة  على  فعلي  بشكل  حتافظ  ولم  الدولة، 
احلاجة  فإن  وعليه،  الهشة؛  للطبقات  الشرائية 
الدعم  سياسة  يف  النظر  إعادة  إلى  ماسة  باتت 
احلالية، بصورة تدريجية، لغرض إعادة توجيهها 
بصورة مباشرة إلى مستحقيها، من خالل ضبط 

بطاقية وطنية للطبقات املتوسطة والهشة.

 ننوه بتوجه احلكومة لتطوير االقتصاد الرقمي، 
مطالبني بأن تشتمل الرقمنة اإلدارة اجلبائية التي 
بقيت متخلفة، مثلها مثل القطاع املصريف الذي لم 
يساير بعد ما هو متاح من أدوات الدفع، فمتى يتم 

جتسيد احلكومة اإللكترونية؟
كيف نتحدث عن اجلباية احمللية ودعم اجلماعات 
احمللية، يف الوقت ذاته تسعى احلكومة إلى تنمية 
املناطق اجلنوبية، يف حني متركزون الضريبة على 
باستثناء  نطالب  وعليه  )TAP(؟  املهني  النشاط 
واليات اجلنوب بالنسبة لتطبيق متركز الضريبة 

على النشاط املهني.
إن االستثمار يف مجاالت الطاقات املتجددة تعد 
والذي  الطاقوي،  للتنويع  ضرورية  استراتيجية 
للطاقة، مع  من شأنه ترشيد االستهالك احمللي 
إمكانية تصدير الفوائض نحو األسواق األجنبية. 

واقعية  مدى  عن  نتساءل  أن  املفيد  من  وعليه، 
يف  االستثمار  لغرض  املعتمدة  التدابير  وجدية 
الطاقات املتجددة، حيث مرت عشر سنوات من 
انطالق البرنامج الوطني للطاقات املتجددة؟ وهل 
مقررة يف هذه  كانت  التي  ميغاواط  بلغنا 4500 

السنة أي 2020؟
درجة  ارتفاع  من  اجلنوب  واليات  أغلب  تعاني 
احلرارة مع بداية شهر أفريل إلى نهاية أكتوبر، مما 
يضاعف من استهالك الكهرباء، منوهني بالدعم 
الذي تقدمه الدولة يف هذا املجال، مطالبني برفع 
كمية استهالك الكهرباء املدعمة لسكان اجلنوب 
من 12000 كيلو واط سنويا إلى 18000 كيلو واط 
سنويا، كما نطالب بتدعيم الكهرباء الريفية حتى 

يستفيد الفالحون ملضاعفة إنتاجهم.
إجناز  يف  باإلسراع  نطالب  الصحة  مجال  يف 
ذلك،  انتظار  ويف  بورقلة،  اجلامعي  املستشفى 
نطالب بالقضاء على العراقيل التي تقف حاجزا 
إعطاء  خالل  من  بورقلة  الصحة  ترقية  يف 
مستشفى محمد بوضياف بورقلة صفة املستشفى 
اجلامعي، للقضاء على تلك العراقيل، وكذا تفعيل 
باملستشفيات  اجلنوب  مستشفيات  جميع  توأمة 

الكبرى بالشمال، وال سيما اخلاصة باحلروق.
من  الكثير  تأخير  يف  العقار  نهب  تسبب  لقد 
ورقلة،  بوالية  والرياضية  االجتماعية  املشاريع 
وعليه نطالبكم معالي الوزير بإرسال جلنة حتقيق 
واالطالع على الواقع املر يف هذا املجال ومعاقبة 

املتسببني يف ذلك.
باجلنوب  والتعليم  التربية  مستوى  ترقية 
فواليات  للتمدرس،  اجليدة  الظروف  وتهيئة 
شهادة  نتائج  يف  الترتيب  تتذيل  مازالت  اجلنوب 

البكالوريا.
بسبب  املطلوب  املستوى  دون  باجلنوب  الرياضة 
الكبرى  الوطنية  الشركات  قبل  من  االهتمام  قلة 
معايير  عن  احملروقات، سائال  مجال  العاملة يف 
االهتمام بهذا الفريق دون اآلخر؟ وملاذا مت إلغاء 
لتحضير  بتمنراست  بتازروط  التدريب  مركز 
الفرق الوطنية؟ وهذا السؤال بودي لو أن الوزارة 

املعنية جتيب عنه.
هل يعقل أن يجتاز شبابنا بنجاح، أقول: »بنجاح« 
يف مسابقة القبول منذ 2018، ولم يتم استدعاؤهم 
حلد اآلن بشركة سوناطراك؟ وقد راسلت املعنيني 

باألمر دون رد.
السيد الرئيس بالنيابة،

السيدات والسادة،
التي  املضطربة  األمنية  األوضاع  ونظرا خلطورة 
الوطني  اجليش  يحظى  أن  نطالب  بها،  حتيط 
الشعبي بكل الدعم، ملا يقوم به من واجب وطني 
وجهود معتبرة للحفاظ على الدولة وعلى النظام 
اإلمكانات  كل  تسخير  على  ونؤكد  اجلمهوري؛ 
القيام  من  وبسهولة  ليتمكن  جليشنا  الضرورية 

بكل واجباته جتاه الوطن املفدى.
عليكم  والسالم  واملتابعة  اإلصغاء  على  أشكركم 

ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

خليفة:  حممد   • ال�صيد 
اهلل  بسم  بعد  بالنيابة،  الرئيس  سيدي  شكرا 

والصالة والسالم على رسول اهلل؛
سيدي رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،

السيد وزير املالية ممثال للحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

السيدة وزيرة العالقات مع البرملان،
السادة اإلطارات املرافقة،

أسرة اإلعالم،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

ملشروع  والتحليلية  املستفيضة  الدراسة  بعد 
يف  تأتي  والتي   ،2021 لسنة  امليزانية  قانون 
أسعار  بتراجع  بدأت  مزدوجة،  استثنائية  ظروف 
احملروقات، ثم وباء كوفيد 19، منذ بداية 2020، 
هذه  مع  امليزانية  تكيف  على  بظالله  أرخى  مما 
مس  اقتصادي  ركود  إلى  أدى  مما  الظروف، 
جميع دول العالم ومن بينها اجلزائر، وهو ما أدى 
باحلكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير أثناء إعداد 
احلفاظ  أجل  من  احلالية،  أو  السابقة  امليزانية 
على القدرة الشرائية للمواطن من جهة، والتقليل 

من االنكماش االقتصادي من جهة أخرى.

ميزانية  ضمن  نسجلها  التي  التدابير  بني  ومن 
2021، االستمرار يف التقليل من فاتورة االستيراد 
الذي جنحت احلكومة يف تقليصه إلى حد كبير، 
حتكم  كذلك  نسجل  كما  الفارطة،  السنة  خالل 
مع  كورونا  وباء  انتشار  على  التغلب  احلكومة يف 
االقتصادي  النشاط  استمرار  على  احملافظة 
فإن  اإليجابيات  هذه  كل  ومع  األدنى،  بحده  ولو 
قانون  ملشروع  واملالي  الكلي  االقتصادي  التأطير 
املالية لسنة 2021، يبقى بعيدا عن الهدف املرجو 
االجتماعية  العدالة  لتحقيق  الدولة  ميزانية  من 
حقيقية  تنمية  ظل  يف  للمواطن  الكرمي  والعيش 
مستدامة أساسها االقتصاد املتنوع واملنتج للثروة 
يف بيئة متيزها الشفافية وسيادة القانون، وهو ما 
لم يتوفر إلى حد اآلن، رغم احملاوالت احملتشمة 
أن  يبدو  لكن  اجلديدة،  القيادة  بها  باشرت  التي 
اجلهاز املناعي لقوى الفساد أقوى من العالجات 
املستخدمة، ولكن مع ذلك يبقى التفاؤل يف تغلب 
بعث  وإعادة  الفساد  بؤر  على  املخلصة  القيادات 

اجلزائر إلى املكانة التي تستحقها.
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التي  املالحظات  بعض  الرئيس،  سيدي  وإليكم 
املقترح لسنة  امليزانية  سجلتها يف مشروع قانون 

:2021
- عدم تضمن مشروع قانون املالية على أي آلية 

حملاربة اإلكتناز املالي لدى التجار.
البنكي  وغير  البنكي  بالتمويل  املقصود  ما   -
لتغطية العجز املسجل يف اخلزينة ومدى اختالفه 

عن التمويل غير التقليدي؟
الوكاالت  يف  السيولة  نقص  أسباب  هي  ما   -

البريدية خاصة والبنكية عامة؟
- ما هي التدابير املعدة ملواجهة تأثير تراجع سعر 
الصرف حسب تقديراتكم 2021 - 2023، ومدى 

تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن؟
- نثمن تضمن امليزانية احملافظة على السياسة 
تلكؤ  أسباب  عن  ونتساءل  للدولة،  االجتماعية 
احلكومة يف رفع الدعم غير املباشر وحتويله إلى 

دعم مباشر إلى مستحقيه؟
اخلاصة  االحتياجات  بذوي  اخلاصة  العالوة   -
دون  تبقى  أنها  إال  دج،  إلى 10.000  رفعها  رغم 
إلى  رفعها  يتم  لو  وياحبذا  املطلوب  املستوى 

20.000 دج.
لالستثمار:  املوجهة  لالعتمادات  بالنسبة  أما   -

فإننا نسجل املالحظات التالية:
ملخططات  املخصصة  املتوقعة  البرامج  رخص   -

البلدية للتنمية والري غير كافية.
للسكك  التحتية  للبنية  املوجهة  االعتمادات   -
احلديدية ضعيفة جدا مقارنة بتلك املوجهة للبنية 

التحتية اإلدارية.
ما  نثمن  فإننا  التشريعية:  للتدابير  بالنسبة  أما 
جاء فيها ونأمل أن يتم اإلسراع يف وضع خريطة 
طريق لتحقيقها، خاصة ما يتعلق منها باالستثمار 

وتطوير القطاع اجلبائي.
نقترح  اجلبائي  القطاع  توسيع  هدف  نفس  ويف 
التجارية  الوساطة  ألعوان  متنقلة  مكاتب  إنشاء 
تكون يف األسواق األسبوعية واجلوارية وهذا من 
واحملافظة  اجلبائي  الوعاء  أوال  أن يحسن  شأنه 

على املعامالت التجارية من االحتيال والتزوير.
العملة  من  االحتياطي  استغالل  ترشيد  وحول 
فإننا  االستيراد  فاتورة  من  والتقليل  الصعبة 

نقترح:
السيارات  استيراد  قانون  بتنفيد  اإلسراع   -
السياحية املستعملة ألقل من 3 سنوات، وتعميمها 
العمومية  األشغال  وآليات  النفعية  السيارات  إلى 
والري والفالحة على حساب املستوردين، مع دفع 
استيراد  الدولة  متويل  وتوقيف  اجلمركة  حقوق 

املركبات إلى أن يتم صنعها محليا فعليا.
وقبل اخلتام إليكم بعض االنشغاالت التي يطرحها 

سكان والية بسكرة:
- رفع التجميد عن مشروع معمل تكرير البترول 

بدائرة لوطاية.
- اإلسراع بإنشاء مشروع امليناء اجلاف مبنطقة 

الشقة، بلدية أوماش.
- اإلسراع بإجناز محطات تصفية املياه املستعملة 

بدوائر بسكرة، أورالل وأوالد جالل.
- اإلسراع بتسوية العقار الفالحي.

- تطهير العقار الصناعي وإنشاء مناطق نشاطات 
جديدة.

الوطنية  الطرق  ازدواجية  بإجناز  اإلسراع   -
الرابطة بني بسكرة والواليات املجاورة.

- تدعيم القطاع الصحي مبستشفيات متوسطة 
بدوائر أورالل، جمورة وفوغالة.

للتمور كواليات منكوبة  املنتجة  الواليات  إدراج   -
غلق  ظل  يف  خاصة  االقتصادي،  الركود  بسبب 
احلدود وكذلك احلد من التنقالت، مما أثر سلبا 

على الفالحني واملنتجني.
وبارك  عليكم  والسالم  اإلصغاء  كرم  على  شكرا 

اهلل فيكم.

طالبي: فتاح   • ال�صيد 
 شكرا سيدي الرئيس بالنيابة، بسم اهلل الرحمن 

الرحيم.
السيد الرئيس بالنيابة،

السيدة والسادة، أعضاء احلكومة،
الزمالء،

احلضور الكرمي،
لكم منا كل التقدير واالحترام وبعد؛

لسنة  املالية  قانون  ملشروع  تصفحي  خالل  من 
مالية  قانون  أنه  عامة  بصفة  سجلت   ،2021
ملشكلة  حقيقية  أجوبة  يقدم  ال  روتيني  ستاتيكي 
املالية  قانون  العمومية؛  املالية  املوارد  محدودية 
يقدم سنويا يف ظل مناخ نقدي ومالي غير سليم، 
النقدية  السياسة  استخدام  يف  التقنن  فيه  يتم 
كأداة ملواجهة ضعف محدودية التحصيل الضريبي 

وضعف النشاط االقتصادي.

أريد  بل  املشروع،  يف  الواردة  األرقام  أناقش  لن 
التنويه مبسألة حسابات التخصيص )احلسابات 
حسابات  حكاية  وصلت  أين  أدري  ال  اخلاصة(، 
احلكومة  بإمكان  هل  فعليا؟  اخلاص  التخصيص 
حسابات  تطهير  مسألة  وصلت  أين  جتيبنا  أن 

التخصيص اخلاص؟
األهم من ذلك، هو أن تعطينا األرقام التي حتويها 
هذه  وصلت  سابقا،  أعلم  فيما  احلسابات،  هذه 

درجة  إلى  حسابا،   70 من  أكثر  إلى  احلسابات 
أصبحت هذه احلسابات تشكل منظومة موازناتية 
موازية مليزانية الدولة، بفعل االعتمادات املتراكمة 

داخل هذه احلسابات.
الناحية  من  متاما  صحي  وغير  مقلق  األمر 
الكثير  أن  علمنا  إذا  كذلك،  مبرر  القلق  املالية، 
الهيئة  ملراقبة  خاضعة  غير  احلسابات  هذه  من 

التشريعية.
وجود  هو  كذلك  احلسابات  هذه  يف  يقلق  ما 
ضبابية وعدم وضوح اإلطار القانوني والتنظيمي 
الذي  رمبا  األمر  احلسابات،  هذه  يحكم  الذي 

جعلها تتحول من االستثناء إلى األصل.
أسجل  املذكورة  اخلاصة  الصناديق  على  زيادة 
نقطة أخرى موجهة للسيد وزير املالية، بحيث جاء 
مشروع قانون املالية 2021، بجملة من اإلجراءات 
جديدة  ورسوم  فرض ضرائب  تخص  الضريبية، 
اإلجراءات  هذه  رمبا  موجود،  هو  ما  حتيني  أو 
املالية  وزارة  من  أنتظر  سنة  كل  ولكن  عادية، 
حتديدا أن تأتينا بآليات تسمح بالرفع من نسبة 
غير  الضرائب  ولألسف  الضريبي،  التحصيل 
يقدر مببالغ  الضريبي حجمها  والتهرب  املسددة 
الضرائب  نبقى نسن يف  كبيرة جدا. سؤالي هل 
والرسوم كل سنة دون السعي لسن قوانني تساعد 
يخدم  الذي  الضريبي  التحصيل  من  الرفع  على 

املوازنة العامة؟
دوما مع وزارة املالية، وأنقل كالمي للحديث عن 
يصول  التي  اجلبائية،  والوثائق  اإلعالم  مديرية 
مملكة  وجعلها  له،  يحلو  كما  ويجول  مديرها 
البطاقة  وتنشيط  حتيني  يخص  فيما  خاصة، 

املغناطيسية اخلاصة بالرقم اجلبائي الوطني.
احلكومة،  وأعضاء  الوزير،  سيدي  منكم  أطلب 
كبير  تالعب  هناك  حيث  حتقيق  فتح  ضرورة 
بتجديد  التالعب  يخص  فيما  أكبر  وخروقات 
بالرقم  اخلاصة  املغناطيسية  البطاقة  وتنشيط 
اجلبائي الوطني من طرف املدير املذكور شخصيا، 
ويجالسه  له  يصل  فمن  أوكسيل،  يسمى  وهو 

ويتفاهم معه متشي أموره والعكس صحيح!!
تخلوا  مستوردون  هناك  واقع،  وهذا  ولعلمكم 
عن عتادهم باملوانئ بسبب السيد املدير املذكور 
الذي قراراته باتت فوق القانون بسبب غطرسته 

وفساده.
ونأخذ  اخلاص،  لإلطار  نرجع  العام  اإلطار  من 
ميلة،  بوالية  الدولة  أمالك  مدير  باحلديث 
إذهبوا وراقبوا ما يفعله املدير هناك، هذا املدير 
املواطنني  من  الكثير  مصالح  سير  عطل  الذي 
لقد  معه،  معامالتهم  قانونية  رغم  واملستثمرين، 
أصبح رمزا للبيروقراطية والغطرسة يف اجلزائر 
اجلديدة، نحن نطرح هذه امللفات للتنبيه إلى ما 
يجري خارج الوزارات بالهياكل التابعة لها، إن لم 
نرفع نحن هذه االنشغاالت لنوصلها لكم، صعب 

أن يوصلها غيرنا.
وشكرا على اإلصغاء والسالم عليكم.

بالأطر�س: الدين  نور   • ال�صيد 
 شكرا سيدي الرئيس بالنيابة، وعذرا كنت أظن 
أن السيد عروس مسجل قبلي يف القائمة، بسم 
على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  اهلل 

أشرف املرسلني.
كل باسمه وجميل اسمه،

السالم عليكم.
رئيس  للسيد  العاجل  الشفاء  أمتنى  أوال، 
اجلمهورية، وأن يردوه إلينا ساملا، غامنا، معافى، 

وسائر مرضى املسلمني.
اجلزائر  جيوش  لكل  تقدير  حتية  شيء،  ثاني 
بكل ألوانها، وكل أسالكها الذين دائما ينتصرون 

لصالح الوطن.

فيما يخص مشروع قانون املالية -السيد الوزير- 
يف  تأتي  دائما  املنصب  هذا  تقلدت  أن  منذ  أنا 
اخلطابات »البديل للمحروقات«، فالبديل موجود 
الطريق  كان  نقرر  كنا  ملا  محبوس،  القرار  ولكن 
معبداً، ملا تراجعنا ولم نقرر اهترأ الطريق، واهلل 
صدقوني أن األزمة يف اجلزائر ليست أزمة مال 
وال رجال، ليست أزمة موارد مالية، موارد بشرية 
هي  أزمتنا  احلقيقية،  األزمة  طبيعية،  موارد  أو 
كل  عنا  غاب  القرار،  عنا  غاب  ملا  قرار،  أزمة 

شيء.
جاهزة  ملوارد  توزيع  هو  املالية  قانون  أن  ألفنا 
بعمليات حسابية، طرح وجمع، ولتحقيق توازنات 
فاستيقظنا  معطلة،  بالدنا  وموارد  الورق،  على 
بعد حلم النفط املغري الذي جعلنا، عبيد شهوات 
على حساب األولويات، ثروة البترول التي أعاقت 
التفنن يف استهالك مواد مستهلكة  أمة وعلمتها 
جاهزة معلبة مستوردة يف إطار تنمية مؤجلة، ملاذا 

دائما نعالج النتائج وال نعالج مسببات النتائج؟
ملاذا ساد اليأس ضمائرنا؟

ملاذا ال نخطو خطوة التنمية مثلما عجزت بلدان 
أخرى يف حتقيق مناذج دميقراطية؟

كما حققنا هذا  تنمية  أيضا  ملاذا ال نحقق نحن 
النموذج الدميقراطي املتمثل يف حراكنا السلمي؟

أال فلنعلم يا سادة بأن املصادقة على قانون املالية 
ليست انتصارا؟ إمنا هو اختبار بعيد عن سخاء 
على  بقي  اجلميع،  مسؤولية  واملسؤولية  اآلبار 

أن تبحث عن مؤهالتها، تبحث  احلكومة نفسها 
الرهانات  حتقيق  وعن  املؤهالت  حتقيق  عن 
الكبيرة التي ال تقبل التأجيل؛ كنت دائما من هذا 
اجلزائر  واهلل  النائمة،  األموال  عن  أتكلم  املنبر 
اآلن  حلد  نحن  ثروة،  وكلها  نائمة،  أموال  كلها 
ولكن  الطبيعية،  مواردنا  من   3٪ إال  نستهلك  لم 
البديل دائما موجود، قلت دائما، بأن هذا البديل 

هو رهني ومحبوس والبد أن نحرره، فلماذا؟
لدينا  وليس  احملروقات  عن  بديالن  لدينا   
الفالحة،  وعندنا  السياحة  عندنا  منهما،   أكثر 
تونس  إلى  الرجال  ماليني  الرحال  يشد  فلماذا 
جنوبنا  يف  بشار  كمساحة  ومساحتها  الشقيقة 
غابات  متناهية؟  ال  شواطئها  وبالدنا  الفسيح 
وصحراء! ملاذا تصطنع الدول خرافات من أجل 
اآلثار؟  أغلى  نحن على  وندوس  السياح  استهواء 
رومانية يف سيدي  الفينيقية، عاصمة  كيزة  هذه 
الزمان ويقوضها  يتآكلها  بلعطار والية مستغامن، 
النسيان، واد الشلف غير بعيد عنها، واد الشلف 
ما زال العريش يغمره، تكلمت سابقا عن احلواجز 
املائية، لكن لألسف الشديد لم يصغ إلي، اليوم 
ضرب  املائية،  احلواجز  معنى  ما  جيدا  ندرك 
للماء  املتكررة  واالنقطاعات  الصيف  العطش يف 
نحو  السيول  جترفها  املياه  من  املكعبات  ماليني 
البحر ولم نستثمر فيها، كان ميكن لهذه احلواجز 
املائية أن تكون سبيال أو عامل نهضة يف الفالحة 
وأيضا  يف السياحة. أكثر من ذلك متردنا على 
يف  ننشغل  ورحنا  والزراعي،  الفالحي  الطابع 
بأن  ونسينا  العجالت،  ونفخ  السيارات  تركيب 
معركة اخلبز والقمح واحلليب والزرع هي املعركة 
الصحيحة، التي نوليها أولوية األولويات كما فهم 
ذلك جداتنا وأجدادنا، وكنا نعدهم أميات وأميني؛ 
وبالتالي يا سادة، املعركة هي معركة ميدان، ليست 
معركة مكاتب، املعركة معركة ميدان.. واالنتصار 

لصالح الوطن.
ميكن  ال  اجلزائريني  بأن  سادة  يا  أقول  دعوني 
لومهم على أن الشباب »يحرڤ«، هؤالء ملا يناديهم 
الوطن يلبون النداء، ولم يقصروا يف حق الوطن، 
وكلما دعاهم الوطن لبوا نداءه، كان ميكن أن تكون 
هجرتهم إلى الصحراء إلى جنوبنا الفسيح، حيث 
األرض وحيث املاء وحيث السواعد، لكن لألسف 
الشديد كانت هجرتهم إلى قوارب املوت، كل يوم 
مواطن  أو  شخص  مؤملة،  أخبار  على  نستيقظ 
لفظته أمواج البحر ومنهم من وصل ومنهم من لم 
يصل، ومنهم من هو مفقود وأكباد حتترق، نريد 

حال لهاته املشكلة خاصة يف والية مستغامن.
نائمة  األموال  مستغامن  والية  يف  أيضا،  مثال 
والترامواي ما زال حلد اآلن لم يكتمل، هذا مال 
نائم، ملاذا نترك األموال تهدر؟ اليوم لو نخصص 
سنوات  األربع  هذه  سنربح  وننجزه  ميزانية  له 
التي سنتأخر فيها، هذا هو املال النائم، مؤسسة 
حرروها  الطبيعية،  العوامل  تتآكلها  »سيماكس« 
تستثمر  فالناس  فيها،  يستثمرون  الناس  واتركوا 

بأموالها اخلاصة.
أكثر من ذلك يا سادة، فيما يخص السكن، هناك 

معوقات دائما كامل املجمعات الريفية مبنية على 
أراضي فالحية فكيف ميكن حتقيق هذا املطلب، 
حاجزا  تقف  الفالحية  املصالح  يجد  الذي  وهو 
أمامه بداعي أن األراضي فالحية وال ميكن إنشاء 

طريق أو مترير املاء والكهرباء وغيرها، عليها.
من  والرياضية  البدنية  التربية   معاهد  خريجو 
هذه  توظيف  والرياضة  الشبيبة  وزارة  مهام 
الرقي  أردنا  إن  للجماعات  التكوين  وترك  الفئة 

بالرياضة.
البد أن نكون جنود تنمية يف الوقت بدل الضائع.

تكلمت عن مكافحة الغش والتهرب الضريبي.
تشجيع الصادرات جللب العملة الصعبة والسكوار 
يليق مبقام اجلمهورية  ال  بعيد عنا مبشهد  غير 
والكل  الصرف  مكاتب  ننشئ  ال  ملاذا  اجلديدة، 
رابح، ما هو السبب الذي يحول دون حتقيق ذلك، 

ليجعل من العملة الصعبة عملة سهلة؟

بالع: العيد  حممد   • ال�صيد 
 بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل.

السيد الرئيس بالنيابة، احملترم،
السيدات والسادة الوزراء احملترمون،

زميالتي، زمالئي مبجلسنا املوقر،
أسرة اإلعالم،

حضورنا الكرمي،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

املالية  قانون  عرض  مبناسبة  قلت  أنني  أتذكر 
لسنة 2020، بأن لغة األرقام نكاد ال نتحكم فيها؛ 
وبالتالي غالب تقديراتنا وتوقعاتنا تكون معرضة 
ملجانبة احلقيقة والواقع هذا ما يجعلني أتساءل 
عن أسباب توقع ارتفاع منو الناجت اخلام احلقيقي 
لالقتصاد إلى نسبة 4 % سنة 2021، يف حني لم 
يتجاوز 1.2 % سنة 2018 و0.8 % سنة 2019، 
الصعوبة،  بهذه  تكن  لم  آنذاك  الظروف  أن  رغم 
توقع منو 4 % رغم أن هذا الوباء ما زال قائما، 
أسعار النفط قد نحافظ على مستوياتها املتدنية 
القطاعات  بركود  ونقر  نقول  أن  يجب  وكذلك 
الهامة، كالري واألشغال العمومية، وحتى الفالحة 
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يف  تؤديه  كانت  مبا  مقارنة  واالستثمار،  والسكن 
السنوات الفارطة، حتى وإن كنا متفائلني وتوقعنا 
أسعار  وارتفاع  اهلل-  شاء  -إن  الوباء  هذا  زوال 
االقتصاد  ألن  تدريجيا  سيكون  ذلك  فإن  النفط 
الوطني وحتى العاملي سيتنفس شيئا فشيئا وليس 

بقفزة واحدة.
وددت أيضا - سيادة الوزير - أن ألفت انتباهكم 
املتاحات  على  كلية  نعتمد  أن  ميكن  ال  أنه  إلى 
جديد،  من  التنمية  وتيرة  لتحريك  فقط  املالية 
بل هناك مشكل تسيير هذه األموال وعلى جميع 
املستويات وخاصة منها املستوى احمللي، حيث إن 
ما  تعرف صعوبات  وكثيرة  وهامة  كبيرة  مشاريع 
يجعلها متوقفة وأحيانا متخلى عنها متاما بعدما 
صرف عليها أموال طائلة. أعلم السيد الوزير، أن 
املشكل ال يتعلق بقطاع املالية لوحده، بل يقاسمكم 
دون  األخرى،  القطاعات  مسؤولي  مختلف  فيه 
ممثلو  وأيضا  الوالة  السادة  دور  ذكر  أنسى  أن 
أي  احمللي،  املستوى  على  الوزارية  القطاعات 

املديريات التنفيذية للواليات.
هذا التسيير الذي طاملا كان سببا يف تبذير املال 
نية أو بإهمال، فاملهم  العام وإهداره سواء بسوء 
أن اخلسارة هي اخلسارة، سأورد لكم حالة على 
كثيرة  األمثلة  ألن  احلصر،  وليس  املثال  سبيل 
شتى  ويف  الوطن  واليات  مختلف  ويف  وعديدة 

القطاعات.
هل تعلمون سيدي الوزير، أن  واليتي تشتكي دوما 
أكثر  بها  تصرف  اإلمكانيات  وقلة  التهميش  من 
من 100 مليار يف مشروع واحد منذ عدة سنوات 
دون إمتامه ليس لعدم وجود االعتمادات املالية، 
اجلمهورية؟  بقوانني  آنذاك  املسؤولني  جلهل  بل 
كل  منه  تبرأ  أمالك غابية فقد  وألنه أجنز على 
املسؤولني املتعاقبني أمام مرأى من املواطن الذي 
استاء كثيرا ملثل هذه الوضعية، بل ذهب إلى درجة 

املطالبة بالتحقيق.
أتكلم ومشروعها اخلاص  إنني عن والية خنشلة 
الذي حتول  للتسلية  احلديقة احلضرية   بإجناز 

إلى آثار ولكن دون تاريخ.
وددت مبثالي هذا واألمثلة كثيرة، سيدي الرئيس، 
أن أؤكد على إمكانية تفادي الكثير من اخلسائر 
النفقات  ترشيد  خالل  من  العمومية  لألموال 
بتولية  إال  يتأتى  لن  وهذا  لها  احملكم  والتسيير 
من خالل  ومتابعتهم  املسؤوليات ألصحابها  هذه 
واملالية  لإلجناز  املادية  للنسب  الدوري  التقييم 

الستهالك القروض.
يف النهاية وددت أن أؤكد على وجوب العمل لرفع 
كل  يف  البحث  عوض  الضريبي  التحصيل  نسبة 
مرة عن إنشاء ضرائب جديدة تثقل كاهل املواطن 
الذين  دائما  دفعها  عن  ويتهرب  امللتزم،  البسيط 
فإن  علمي،  حد  وعلى  دفعها،  عدم  على  تعودوا 
أنها  لدرجة  كبيرة  احملصلة  غير  الضريبة  نسبة 
من شأنها إن حصلت، أن تغطي جزءا ال يستهان 
به من العجز املسجل، هذا العجز الذي يعادل ما 

من شأنه تغطية قسم التجهيز بكامله دون اللجوء 
إلى الطرق األخرى للتمويل والتي لم ترد بوضوع 

يف هذا القانون.
شكرا سيدي الرئيس بالنيابة، شكرا السيد الوزير 

والسالم عليكم.

جغدايل:  م�صطفى   • ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس بالنيابة.

السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،
السيدة والسادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي األعضاء،
أسرة اإلعالم،
السالم عليكم.

أستهل مداخلتي بالدعاء للسيد رئيس اجلمهورية، 
بالشفاء متمنني له العودة إلى أرض الوطن متعافيا 
معافى، وتعازينا لكل ضحايا »كوفيد19«، والشكر 
والتقدير لكل من هم ساهرين على أمن وصحة 
واألجهزة  الشعبي  الوطني  جيشنا  من  املواطن، 

األمنية األخرى.
باملناسبة  املوضوع،  صلب  يف  أدخل  أن  وقبل 
نحن نشجب وندين أي تضييق على حرية الرأي 
تلميحا،  أو  تصريحا  عضو،  أي  بحق  والتعبير 
جهة  أي  من  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  وبطريقة 
أو  تدجني  نفسها  لها  تخول  كانت،  ومهما  كانت 

تأطير األعضاء!
سيدي الرئيس بالنيابة،

لسنة  املالية  قانون  ننتظر  كنا  مداخلتي،  أستهل 
يأتي بطبعة جديدة  أن  للجزائر اجلديدة،   2021
وليس بصورة طبق األصل يف مضمونها للقوانني 
فجوة  مع  املنهجية  املالحظات  ونفس  السابقة، 
مالية تقدر بـ 20 مليار دوالر، والكالم على أن هذا 
القانون سيرفع نسبة النمو إلى 4 % يف ظروف 
اقتصادية صعبة محليا وعامليا، وهذا نعتبره من 
اخليال، مع العلم أن وقت البحبوحة املالية كانت 

نسبة النمو تقدر بـ )3 %(.
سيدي الرئيس بالنيابة،

أسئلة تطرح نفسها:

الركود  عن  املالية  قانون  يتكلم  ال  ملاذا   -
االقتصادي؟

- وملاذا ال يتكلم عن مرفق السيولة املالية؟
تتجه  وهل  للنمو؟  احلقيقية  البدائل  هي  أين   -
اجلزائر نحو املديونية أم التمويل غير التقليدي؟

سيدي الرئيس بالنيابة،
إن جميع قوانني املالية املتعاقبة مبنية على حساب 
احلالية  احلكومة  إن  ضرائب،  شكل  يف  املواطن 
من  العالم  يف  يحصل  عما  مبعزل  بالدنا  تسير 
كورونا،  جائحة  جراء  واقتصادية  مالية  أزمات 
إال أن القانون الذي بني أيدينا وجدنا فيه بعض 
مثل  مثله  السلم،  لشراء  االجتماعية  التحويالت 
القوانني السابقة، يف ظل غياب حقيقي لبطاقية 
ملف  ومعاجلة  اجلزائر،  أبناء  بني  عادلة  وطنية 
الشهادات  وحاملي  التوظيف  وملف  التشغيل 
اجلامعية، وتسوية ملف متقاعدي اجليش الوطني 
الشعبي، نطلب إعادة النظر يف طلبات السكنات 
دينار  ألف   24 من  الراتب  رفع  مع  االجتماعية 
أن  وللعلم  جزائري،  دينار  ألف   36 إلى  جزائري 
احلد األدنى كان من 12 ألف إلى 18 ألف دينار 

جزائري.
سيدي الرئيس بالنيابة،

باب  وفتح  حقيقية،  اقتصادية  رؤية  غياب  إن 
والسياحي  والفالحي  الصناعي  االستثمار 
ومعاجلة كل هذه امللفات بطريقة شفافة وعادلة، 
دولة  وإقرار  املواطن،  من  اإلدارة  تقريب  مع 
القانون ال تزول بزوال الرجال، مع تغيير ذهنيات 
نظرة  عندهم  معظمهم  ألن  السلطة،  يف  هم  من 
سلبية ألصحاب املال واملستثمر الناجح، واألجدر 
أن تكون لهم مخططات حقيقية إلخراج البالد من 

األزمات املتتالية سياسيا واقتصاديا وصحيا.
سيدي الرئيس بالنيابة،

تكلمنا يف السابق عن التهرب الضريبي واجلمركي 
أمالك  بيع  عن  تكلمنا  السيارات،  تركيب  باسم 
بالدينار  الصناعي  العقار  بيع  الدولة خاصة عن 
الرمزي، تكلمنا عن أشباه املستثمرين يف مختلف 
ربوع  جميع  والصناعية، يف  الفالحية  القطاعات 
النقدية  األوراق  تغيير  عن  كذلك  تكلمنا  الوطن، 
بالفرنك،  تلكم  ذهنية  وتغيير  الصفر  حذف  مع 
تكلمنا  فرنك،  آالف  عشرة  دينار،  عشرة  أي 
ما  دوالر،  مليار   12 يعادل  مالية مبا  عن خسارة 
يسمى بـ )Fret maritime(، تكلمنا عن قوانني من 
وقانون  املرور،  قانون  مثل  تنظيمية  دون نصوص 
ثروات  تقسيم  عن  تكلمنا   ،2014 لسنة  املناجم 
البالد بالتساوي على واليات اجلزائر، تكلمنا عن 
للوطن  العليا  املناصب  يف  واجلهوية  احملسوبية 
واملناطق،  بالتساوي بني اجلهات  توزع  أن  وطلبنا 
ال نستطيع معاجلة مشاكل البالد بإقصاء إطاراته 
استراتيجية  على  نعتمد  أن  األجدر  بل  املسيرة، 
تسيير متكننا من استغالل كفاءات هذه اإلطارات، 
وزير  املثال، حني كلف - ولألسف -  على سبيل 
املوارد املائية مبعاجلة التذبذب يف التزويد باملياه 
الصاحلة للشرب عبر التراب الوطني، هل يعقل 
الغربية  اجلهة  من  جلهم  ري  مدير   14 إقصاء 

للوطن وغير معنيني بهذه املشاكل والتذبذبات؟
من  للخروج  طريق  خارطة  يعتبر  اإلقصاء  هل 
األزمة؟ على سبيل املثال: والية النعامة التي تعيش 
للشرب  الصاحلة  باملياه  التزويد  يف  ذاتيا  اكتفاء 
ومتويل الواليات املجاورة، وهل يعقل أن يتم إعادة 
تنصيب املدير السابق يف املوارد املائية بعد سجنه 
مدة سنة كاملة؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
إطار سامي من نفس الوزارة يسجن مدة 47 يوما 
مع وجه انتفاء الدعوى أي دون دعوى قضائية ولم 

يتم إعادة إدماجه إلى يومنا؟
سيدي الرئيس بالنيابة،

إن هذه التجاوزات ال تليق باستراتيجية اجلزائر 
وإن  املبارك،  احلراك  عليها  قام  التي  اجلديدة 
جائحة »كوفيد 19« كشفت النقائص التي تعرفها 
الصحة يف اجلزائر، فأصبح من الضروري اللجوء 
إلى وضع مخططات تسيير تلوح يف إنشاء الوكالة 
يف  وتعتمد  مستقلة  العمومية  للصحة  الوطنية 

تسييرها على النماذج العاملية الناجحة.
سيدي الرئيس بالنيابة،

كالم،  مجرد  واليتنا  عن  نتكلم  ملا  األخير،  يف 
مهمشة  املسيلة  ووالية  سنة   20 منذ  ولألسف 
يعلمها  سياسية  ألسباب  وتنمويا  اقتصاديا 
املسيلة  ربط  على  هذا  طلبي  يف  وألح  اجلميع، 
 45 مسافة  على  -غرب،  شرق  السيار  بالطريق 

كلم؛ والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

طبة:  بن  حممد   • ال�صيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

النبي الكرمي.
السيد الرئيس بالنيابة،

السادة أعضاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي،

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
اهلل  إلى  نتوجه  صادقة  مؤمنة  وبقلوب  بداية 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ولي أمرنا 
السيد عبد املجيد تبون، رئيس اجلمهورية، وأن 
ميتعه بالصحة والعافية وأن يعيده إلى أهله وبلده 
رسالته  أداء  على  يعينه  وأن  غامنا  ساملا  وشعبه 

النبيلة اجتاه اجلزائر اجلديدة.
سيدي الرئيس بالنيابة،

معالي الوزير،
قال  الشعراء أحمد شوقي، حني  أمير  رحم اهلل 

ورددنا من بعده:
ِقفنْ دون رأيك يف احلياة مجاهدا

  إن احلياة عقيدة وجهاد
واجلهاد باملال رتبة عالية جدا، عرفنا ذلك حني 
على  باملال  اجلهاد  قدم  قرآنه  يف  اهلل  وجدنا 
اجلهاد بالنفس يف جميع آياته، عدا آية واحدة يف 
سورة التوبة )إن اهلل اشترى من املومنني أنفسهم 

وأموالهم بأن لهم اجلنة(.
وهذا ال شك يظهر قيمة وأهمية املال واملؤسسات 
القائمة على شؤونه، ومن هنا تأتي أهمية وزارة 
الفرع،  ال  األصل  وأنها  الوزارات  أم  وأنها  املالية 

املسؤوليات  تأتي  األهمية  هذه  قدر  على  ولكن 
)إجعلني  بالكفاءة  وانتهاء  باألمانة  بدءا  الثقيلة 
على خزائن األرض إني حفيظ عليم(. وال غرابة 
فالناس  املالية  بقانون  االهتمام  هذا  نظهر  أن 
قد  والناس  مال،  عنده  ملن  مالوا  قد  بطبيعتهم 

ذهبوا ملن عنده ذهب.
سيدي الرئيس بالنيابة،

معالي الوزير،
ظرف  يف  صيغ  املشروع  هذا  أن  ندرك  نحن 
ركود  استمرار  عليه  خيم  واستثنائي  خاص 
االقتصاد العاملي يف ظلمة األزمة الصحية العاملية 
الناجتة عن كوفيد 19، أعاذنا اهلل منها، وهكذا، 
أعتى  تثبطه  متأزم  فضاء  يف  ولد  املشروع  فإن 
التي  املضادة  الثوارت  تلك  أخبثها  املشكالت، 
حاولت وما زالت حتاول بكل ما أوتيت من جهد 
وقوة أن تأتي على احلرث والنسل يف ربوع هذا 
لبعث  بل يسعى  يستسلم،  أن  يأبى  الذي  الوطن، 

احلياة وصناعتها.

سيدي الرئيس بالنيابة،
معالي الوزير،

اجلزائر  إن  لكم  أقول  دعوني  ذكرت  ما  كل  مع 
اإلرادة  فإن  ولهذا  غالبا،  إال  تؤخذ  ال  اجلديدة 
اللذين ملسناهما فعال، وحدهما ال  النية  وصدق 
عن  بعيدا  زال  ما  نعيشه  الذي  فالواقع  يكفيان، 
الطموحات والتطلعات، فاملواطن ما يفتأ يواجهنا 
وبعبارة  أفعاال  يرى  وال  كثيرا  كالما  يسمع  بأنه 

فصيحة »يسمع جعجعة وال يرى طحينا«.
بعض  عليكم  أعرض   - الوزير  معالي   - دعني 
الصور من بعض الواليات، خاصة اجلنوبية منها، 
اإلدارية  واملقاطعة  ورقلة  والية  أخص  وبصفة 

تقرت.
فهل أتاكم ـ معالي الوزير ـ حديث السيولة، حديث 
الطوابير الطويلة اليومية أمام مراكز البريد، حيث 
يرجعون  ثم  أيام  وعدة  الساعات  املواطنون  يقف 
بخفي حنني ال ساملني وال غامنني، أو ليتحصلوا 
نسوا  يكونوا قد  أن  بعد  مرتباتهم  على جزء من 
االجتماعي  والتباعد  بالوقاية  يسمى  ما  متاما 
يعبث  كورونا،  املسمى  اخلطير  اخلفي  والوحش 

بينهم وبهم، فيتضررون أكثر مما ينتفعون؟!
اصفرت  الذين  املواطنني  حديث  أتاكم  وهل 
وجوههم غير ضاحكة، وجوة كاحلة وأبصار زائغة 

وأفئدة هواء، مواطنون توقفت بهم احلياة بتوقف 
النشاط االقتصادي، ال مرتبات وال مدخرات لهم، 
إذا  يدرون  وال  تأت  لم  مساعدات  إلى  يتطلعون 
متاما  ال؟  أم  انتظارها  يف  جتدهم  هل  أتت  ما 
يلجأون يف حاالت  الكثير يف مجتمعنا ممن  مثل 
خطيرة مستعجلة إلى العيادات اخلاصة لتؤجلهم 
إلى مواعيد بعيدة مسماة أو غير مسماة فيهلكون 

دون املوعد!!
سيدي الرئيس بالنيابة،

معالي الوزير،
يف ظل تشجيع االستثمار الفالحي، خاصة فقد 
جاء يف ردكم على اللجنة أن الدعم الفالحي مهم 

جدا ويكفي أن القطاع ال يخضع للضريبة.
اإلعفاء  عن  نتكلم  كيف  الوزير،  معالي  بربكم، 
من  األمرين  يعانون  التمور  ومنتجي  الضريبي 
جراء كساد منتوجهم، لقد انقلب اخلريف عندهم 
من موسم الفرح إلى موسم الهجرة إلى اإلفالس، 
خاصة  العام  هذا  الفالحني  أن  تدرون  فهل 
تغطي  ال  التمر  من  غالتهم  ثمن  ريغ  وادي  يف 
على  يصرفوا  أن  نَْه  بَل النخيل  على  مصروفاتهم 
املشكلة  ما  املقبلة،  للمواسم  ويستعدوا  أهاليهم 
يسيطرون  الذين  السماسرة  أهم  الوزير؟  معالي 
مشكل  أو  دونهم؟  من  فيحطمون  السوق  على 
التصدير، أو هو العراقيل اإلدارية التي عششت 
وباضت وأفرخت وتناثرت فضالتها عبر الزمان 
واملكان؟ أو هو شيء غير هذا كله؟ نرجو اإلجابة 

الشافية الكافية لكي نكون والناس على بصيرة.
من  فهل  حال،  يريدون  يستغيثون،  الفالحون 

مستجيب؟
معالي الوزير،

اإلسالمية  الصيرفة  عن  املشروع  هذا  حتدث 
وإحساسي أن اعتمادها كأنه جاء ضرورة ظرفية 
واختيارا  قناعة  وليس  متعددة،  لطلبات  وإذعانا 
استراتيجيا، أمتنى أن أكون مخطئا يف إحساسي 
تقعنوا  أن  استطعتم  فعال  هل  السؤال،  مع  هذا 

غيركم بها وقبلها هل أنتم فعال مقتنعون؟
لقمان  دار  فإن  االجتماعية  للتحويالت  بالنسبة 
وال  دقيقة  إحصائيات  ال  حالها،  على  باقية 
استراتيجية يف األفق وال آجال لضبط هذا امللف 

وتبقى الفئات الهشة هي اخلاسر األول.
املشروع  هذا  يف  جاء  ما  جل  نثمن  هذا  كل  مع 
الرؤية  ووضوح  النية  صدق  إلى  ندعو  ولكننا 
والوفاء  الشديد  واحلرص  االستراتيجية  وضبط 
الليل ميحوه  كالم  نقول  ال  حتى  والتعهد  بالعهد 
النهار، وبعد ذلك االستمرارية وإن كانت بخطى 
قليلة، فإن اجلبال العظيمة من احلصى الصغيرة، 
عن عائشة -رضي اهلل عنها- أن رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وسلم( قال: »سددوا وقاربوا واعلموا أنه 
لن يدخل أحدكم عمله اجلنة، وإّن أحب األعمال 

إلى اهلل أدومها وإن قل« رواه البخاري.
البالد  صالح  فيه  ملا  خطاكم  وسدد  اهلل  وفقكم 

والعباد.
عليكم  والسالم  اإلصغاء  كرم  على  لكم  شكرا 

ورحمة اهلل وبركاته.
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عرو�س:  �صاعد   • ال�صيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس بالنيابة،
السادة أعضاء احلكومة،

أساتذتي، أعضاء مجلس األمة،
السادة ممثلو اإلعالم،

إطارات مجلس األمة وموظفوه.
سيادة الرئيس بالنيابة،

من  خلوه  هو  القانون  هذا  مشروع  مضمون  إن 
ترهق  أن  شأنها  من  كبيرة  ضريبية  أعباء  أي 
عن  يعبر  ألنه  نثمنه  إجراء  وهو  املواطن،  كاهل 
للمواطن  األهمية  إعطاء  على  الدولة  حرص 
على  فيه  يحافظ  مما  واقتصاديا،  اجتماعيا 
على  القائم  االقتصاد  من  االنتقال  مع  معيشته 
ومنتج،  متنوع  اقتصاد  إلى  للمحروقات  التبعية 
على خلق  والصناعة  الفالحة  إلى  بالعودة  وذلك 
اجلمهورية،  رئيس  خطاب  يف  جاء  كما  الثروة، 
والذي أسفر عن الورشات الكبرى إلصالح هياكل 
من  العديد  إلى  وصوال  بالدستور  بدءا  الدولة، 
الشفافية والصرامة  املؤسسات وإضفاء أساليب 
والضرب  هوادة  دون  والعمل  القانون،  تطبيق  يف 

بيد من حديد من أجل صون املال العام.
زمالئي  ألن  املالية،  قانون  يف  كثيرا  أخوض  وال 

تطرقوا إليه كثيرا بالتفصيل.

سيادة الرئيس بالنيابة،
احلكومة  مع  لقائه  يف  اجلمهورية،  رئيس  إن 
والوالة جدد التزامه باملضي قدما باجلزائر إلى 
حتقيق األهداف التي ضحى من أجلها الشهداء 
واملجاهدون من إرساء دولة العدل والقانون التي 

نادى بها احلراك املبارك األصيل.
إن إرساء دعائم اإلصالح من الضمانات األساسية 
وتفجيرها  املجتمع  يف  الكامنة  الطاقات  لبعث 
الشباب  هي  الثروات  أعظم  أن  على  مؤكدا 
املؤسسات  وإنشاء  اإلبداع واإلبتكار،  القادر على 
بالدنا  حماية  مع  املنتجة،  واملتوسطة  الصغيرة 
كتضخيم  منابعه  ومحاربته وجتفيف  الفساد  من 
مع  واالختالسات  العشوائي  واالستيراد  الفواتير 
خيانة  فالفساد  الرقابة،  آليات  تدعيم  ضرورة 

لألمانة والوطن.

سيادة الرئيس بالنيابة،
وواثقة  ثابتة  بطرق  طريقها  تشق  اجلزائر  إن 
بفضل  وذلك  والسليمة،  الصحيحة  وجهتها  نحو 
تالحم ووعي الشعب اجلزائري الذي يعرف دوما 
على  الفرصة  يفوت  كيف  احلاسمة  األوقات  يف 
وهو  والشعبية،  الترابية  وحدته  ويصون  األعداء 
جميعا،  أعناقنا  يف  غالية  وأمانة  مقدس  واجب 
وفاء منا ألمانة شهداءنا األبرار وخدمة للجزائر، 
التي ستظل شامخة بجيشها الباسل املغوار وإال 
كيف نفسر منذ انتخاب رئيس اجلمهورية، بدأت 
حمالت إعالمية وأحيانا رسمية من قبل دولتني 
كالسيكيتني لهما ثأر قدمي وحساسية، وهي تدرك 
بقدر  ما،  بلد  خدمة  ليس  احلقيقي،  الهدف  أن 
صالبتها؟  مدى  واختبار  للجزائر  إحراج  هو  ما 
وموحد  وثابت  معروف  موقفها  اجلزائر  أن  مع 
الغربية  الصحراء  حول  القدم  منذ  ديبلوماسيا 
أو فلسطني، وهذا لسان حال رئيس اجلمهورية، 
أن  إال  العامة،  اجلمعية  أمام  األخير  خطابه  يف 
بعض العواصم بدأت نسمات التطبيع بني العرب 
وإسرائيل تهب رخاء عليها وجتعل ضمها الصحراء 
ركاب  يف  السير  مقابل  وقت  مسألة  الغربية 
املهرولني لبيع القضية الفلسطينية والصحراوية؛ 
إلى  مجددا  تلتفت  أن  الدولية  املجموعة  وعلى 
بقيت  الذي  الصحراوي  للشعب  إنسانية  مأساة 
قضيته مدفونة حتت رمال الصحراء طيلة نصف 
قرن تقريبا، وعلى أصوات احلق واحلرية يف كل 
عواصم العالم أن يطلبوا من هذه املجموعة الوفاء 

بالتزاماتها لتحرير الصحراء الغربية.
سيادة الرئيس بالنيابة،

هامة  مكانة  أعطى  الذي  اجلديد،  الدستور  إن 
عليها  يعول  التي  البشرية  الطاقة  هذه  للشباب، 
يف مواصلة بناء املجتمع تفرض علينا املزيد من 
التي  الوطنية  الهبة  وما  وتوجيهها  بها  االعتناء 
الوطنية  عطور  منها  تفوح  والتي  أخيرا  عشناها 
املخلصة، رغم اختالف األفكار ومتاسك املجتمع 
املواطنة  مدى  على  قاطع  لدليل  اجلزائري 
والوطنية التي يتمتع بها الشباب اجلزائري، لذا 
وجب على املؤسسات املعنية أن تولي اهتماما أكبر 
لهذه الشريحة االجتماعية الهامة، وعلى احلكومة 
أن تسهر على تطبيق تعليمات رئيس اجلمهورية، 

فيما يخص هذا امللف الهام.
سيادة الرئيس بالنيابة،

ـ  يكتشفه  الشعب  بدأ  الذي   الرئيس،  أصبح 
وكأنهم يرونه للمرة األولى ـ رمزا للجزائر العميقة 
االجتماعية  للعدالة  ورمزا  الظل،  ملناطق  ورمزا 
واملساواة بني الناس، وحتول يف 10 أشهر إلى رمز 
يف محاربة االستيراد والنهب املنظم وحتويل املال 
العام، وحتول إلى ملهم للجزائريني احلاملني بدولة 
قوية وعادلة حتترم شعبها وتساوي بينهم وتسعى 

ألن جتعلهم شعبا سعيدا.
سيادة الرئيس بالنيابة،

لذا  للضعيف،  فيه  مكانة  ال  عالم  نعيش يف  إننا 
وجب علينا جميعا أن نتسلح بالوطنية وأن نحافظ 

على هذه األرض الطيبة املسقية بدماء الشهداء 
واحملفوظة من عند اهلل، والتي نفتخر بها جميعا، 
درب  على  لبلدنا  االنتصارات  من  مزيد  فأملنا 
التنمية الشاملة املستدامة، وفق توجيهات رئيس 
يف  ميشي  إنه  مرة  ذات  قال  الذي  اجلمهورية، 
طريقه لتحقيق مشروعه ووضع نفسه ثمنا لهذا 
دونه«،  نهلك  »أو  الشهيرة  قولته  وقال  املسعى، 
والرجل الذي يضع نفسه فداء لشعبه ال ميكن أن 

يخسر أو يفشل.
شكرا سيادة الرئيس بالنيابة،

�صنيني: القادر  عبد   • ال�صيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم.

سيدي الرئيس بالنيابة،
السيدة والسادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
السالم عليكم.
سيدي الوزير،

مهما كثرت الظروف السلبية التي رافقت السنة 
اجلارية، والتي سوف تواكب السنة املقبلة، اجلميع 
طرفكم  من  املبذول  الكبير  اجلهد  ويثمن  يحبذ 
لتصميم ميزانية عادلة وراعية خاصة للتحويالت 

االجتماعية.
لكن ما لفت انتباهنا هو بناء ميزانية عامة على 
مؤشرات اقتصادية كبرى غير ثابتة ومبالغ فيها 
حقيقية  وغير  باحملروقات  األمر  متثل  سواء 
املواطنني  عدد  راعينا  إذا  للتضخم  بالنسبة 
كل  فقدوا  والذين  الوباء  هذا  جراء  املتضررين 
وسيلة للحصول على قوتهم، أرقام فاجأتنا خالل 
ميكن  لم  ما  على  راهنا  ألننا  املاضية،  السنوات 
حتقيقه وعلى تكهنات دول أخرى، كان من األجنع 
أمام  بالدنا  يف  الصحي  التطور  أكثر  نراعي  أن 
جناعته  ومدى  اللقاح  وتوفير  كورونا،  جائحة 
انكماش  يسوده  الذي  العلمي  احمليط  ورعاية 
حماية  للنمو،  العاملي  القوي  التراجع  اقتصادي، 

االقتصاد وغلق األسواق للدول الكبرى.
سيدي الوزير،

نحن دوما نلح إلى بناء اقتصاد قوي بزرع شبكة 
مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقينا من اللجوء إلى 
ميزانيات تكميلية أو اللجوء إلى وسائل ترقيعية 
لسد العجز املالي الذي يجرنا دون شك إلى عدم 
بالتوجه  طالبنا   كما  اجلبائية،  العدالة  احترام 
للزراعة ودعمها من طرف الدولة لتبعدنا عن ريع 
لألسف  الغذائي،  األمن  لنا  وتضمن  احملروقات، 
حققنا الشطر الثاني نوعا ما والشطر األولى لم 

ير النور بعد، وكلمة »صناعة« أصبحت تزعجنا.
سيدي الوزير،

إلى  اجلزائر  وانضمام  إفريقيا  بوابة  اجلزائر 
فرصة  تعد  اإلفريقية  للتجارة   احلرة  املنطقة 
ثمينة لوطننا، سوف يسمح لنا بالنهوض باقتصاد 
اإلفريقية،  األسواق  اقتحام  من  ميكننا  شامل 

طريق  تأهيل  خاصة  الطرقات  توفير  شريطة 
السكك  من  بشبكة  وتعزيزها  اإلفريقية،  الوحدة 
كبرى  مشاريع  شرشال،  ميناء  وإمتام  احلديدية 

يجب أن حتظى بأولوية األولويات.
سيدي الوزير،

العديد من املشاريع الكبرى متوقفة بعدما سجن 
من  املشاريع  بتلك  الدفع  أن  ترون  أال  منجزوها، 

جديد ستوفر مناصب شغل؟

اإلحلاح  كان  السابقة  امليزانيات  مناقشات  خالل 
اجلباية  احتواء  من  متكننا  وسائل  إيجاد  على 
السوداء،  والسوق  املوازية  بالتجارة  اخلاصة 

طمئنونا هذه املرة.
ويف األخير ـ سيدي الوزير ـ والية غرداية عرفت 
تأخرا كبيرا يف التنمية، تأخر ناجت عن األحداث 
األليمة التي مرت بها، واليوم والية غرداية تعرف 
أهمية  لها  تعطى  أن  نتمنى  تاما  وأمنا  هدوءا 
إيصال  منكم  نتمنى  الطرقات،  ميدان  خاصة يف 

انشغاالتنا إلى أعلى مستوى.
تقبلوا فائق الشكر، واالحترام، أمتنى لكم التوفيق 

والسداد يف مهامكم، وشكرا.

جبابلية:  عيا�س   • ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس بالنيابة، بسم اهلل الرحمن 

الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.
السيد الرئيس بالنيابة، احملترم،

معالي وزير املالية،
السيدات والسادة الوزراء،

األمة  مجلس  أعضاء  والزمالء  الزميالت 
األفاضل،

أسرة اإلعالم،
السادة احلضور،

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
سيدي الرئيس بالنيابة،

اخلالصة  متنياتي  عن  أعرب  أن  أريد  بداية 
بالشفاء العاجل للسيد رئيس اجلمهورية، وعودته 
الذي  برنامجه  واستكمال  مهامه  ألداء  امليمونة 
لهذه  يتعرض  أن  قبل  مهمة،  أشواط  منه  قطع 
الوعكة الصحية التي نتمنى أن تكون عابرة بسالم 

العاجل  الشفاء  نتمنى  كما  اهلل،  إن شاء  وطهورا 
لكل مواطنينا ونترحم على أرواح موتانا ونتضرع 
بعد  الفتاك  الوباء  هذا  عنا  يرفع  أن  اهلل  إلى 
االرتفاع احلاد الذي سجلناه خالل الفترة األخيرة 

من اإلصابات.
باليقظة  بالتحلي  اجلميع  دعوة  إلى  يدفعنا  مما 
واحلذر وااللتزام الصارم للتوجيهات الطبية التي 
ال مناص من التقيد بها للتخفيف والقضاء على 
وتكبد  طاهرة  أرواح  يوميا  حتصد  التي  النتائج 

الدولة مصاريف جمة.
سيدي الرئيس بالنيابة،

إن قانون املالية املعروض أمامنا يأتي مرة أخرى 
يف ظرف جد حساس، تكالبت عليه مجموعة من 
التكاليف  وتفاقم  اإليرادات  ضعف  من  العوامل 
واملصاريف التي تضع احلكومة يف وضع ال حتسد 
عجز  من  االقتصادية  املؤشرات  إن  حيث  عليه، 
وارتفاع  البطالة  معدل  يف  وزيادة  امليزانية  يف 
حكومياً  مخططاً  يتطلب  التضخم،  مستوى 
ملواجهة هذه اإلشكاليات، يستند أساسا  واضحاً 
على الصراحة والشجاعة والشفافية لنا كممثلي 
الشعب وكذا املواطنني لكي يتجند اجلميع ملجابهة 
اجلوفاء  الوعود  عن  نبتعد  وأن  الوضعية،  هذه 
احلد  حتقيق  دون  مرة  لكل  باألرقام  والتالعب 
وزير  السيد  على  املطروح  والسؤال  منها،  األدنى 
عجزا  ورث  قد  يكون  جهته  من  الذي  املالية، 
جراء  أخرى  إلى  سنة  من  ترحيله  يتم  للميزانية 

السياسات احلكومية املتعاقبة.
يف  احلكومة  هذه  من  املتوخاة  احللول  هي  فما 
تفاقما  األزمة  تزداد هذه  املنظور حتى ال  األجل 
وتدخل االقتصاد الوطني برمته يف إشكاليات من 
شأنها أن تنعكس على اجلبهة االجتماعية بشكل 

يصعب تسييرها ومواجهتها؟
سيدي الرئيس بالنيابة،

إن برنامج رئيس اجلمهورية، بشقه التنموي فيما 
املواطنون  بها  استبشر  التي  الظل  مناطق  يخص 
وتعرف  محتشمة  وتيرة  تعرف  أصبحت  خيرا، 
باتنة  والية  يف  خاصة  اإلجناز،  يف  وبطئا  تأخرا 
ببلدياتها 61، واتساع مساحتها واختالف طبوعها 
اجلغرافية، مما يستدعي تخصيص أغلفة مالية 
أخرى تستجيب للطلب الهائل الحتياجات املواطنني 
لتغطية العجز يف الكهرباء والغاز واملرافق التربوية 
من ثانويات، متوسطات وعجز بـ22 مجمعاً تربوياً 
الصحة،  وتدعيم قطاع  الشباب  ومرافق  ابتدائيا 
الذي يعاني عجزا فادحا يف مواجهة داء الكورونا، 
الذي تزداد تفاقما وتنذر بوضع خطير قد تعيشه 
الوالية هذه األيام ال قدر اهلل، كذلك نذكر بطلبنا 
الكالسيكي الذي تقدمنا به لعدة مرات ويف عدة 
إجناز  طلب  وهو  احلكومة  أعضاء  مع  لقاءات 
التوتة، وآخر  بدائرة عني  مستشفى 240 سريراً 
يسع 100 سرير  آخرى  بريكة ومستشفى  بدائرة 

بدائرة الشمرة.
سيدي الرئيس بالنيابة،

مطلب آخر يلح عليه سكان والية األوراس، وهو 
إجناز السدود املائية وأخص بالذكر: سد بريش، 
محيطات  وكذا  تابقارت  وسد  فظالة  بن  سد 

السقي بالوالية.
الوالئية  االقتصادية  املؤسسات  من  مجموعة  إن 
عليها  يصعب  مما  الديون،  يف  تراكم  من  تعاني 
مهامها  وتعطل  باإلفالس  ويهددها  مهامها  أداء 

العمومية خلدمة املواطن.

- مؤسسة )ADE( تسيير وتوزيع املياه: حيث إن 
من  بأكثر  مدان  املؤسسة  لهذه  التحاليل  مخبر 
80 مليار سنتيم لدى شركة الكهرباء والغاز، كما 
لتنشيط  الوالية  واعتمادات  موارد  عجز  نسجل 
-ERGR -C مثل:  املختلفة  الوالئية  )الشركات 
HRIF -CLIMBAT -SER EST( التي تفتقد إلى 
السابقة  ديناميكيتها  إلى  يعيدها  عمل  مخطط 
واليد  التنمية  وتنشط  املواطنني  خدمات  لتقدمي 

العاملة.
ويبقى املطلب التقليدي وامللح على رفع التجميد 
احلساسيات  كل  بها  تطالب  التي  املشاريع  على 
اجلامعي  املستشفى  الوالية؛  لسكان  االجتماعية 
وسكة النقل )الترامواي( وامللعب األوملبي وتنشيط 

مطار الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد.
ويف األخير، وبصفتي عضو مجلس األمة، منتخبا 
عن حزب جبهة التحرير الوطني، نندد باملخطط 
تخريبي  بشكل  غاباتنا  استهدف  الذي  الفاشل 
واستقرار  الوطني  اقتصادنا  يستهدف  ممنهج 
عزما  إال  هذا  يزيدنا  ولن  االجتماعية،  جبهتنا 
ويقظة بتفويت هذه املمارسات اإلجرامية الدنيئة 
الرشيدة  قيادتنا  وراء  االلتفاف  إلى  وتدعونا 
وتفويت الفرصة على أعداء اجلزائر، كما نستنكر 
هذا  يف  تأتي  التي  املغربي  املخزن  نظام  مناورة 
ظنا  اجلهات  بعض  من  بتواطؤ  بالذات  الظرف 
الشعب  حق  الغتصاب  مناسٌب  الوقت  أن  منهم 
الذي كانت اجلزائر وما تزال تدافع  الصحراوي 
عن حقوقه الشرعية وفقا للوائح األممية التي تقر 

بشرعيته وحتقيق مصيره وحقوقها العادلة.
األبرار،  لشهدائنا  واخللود  املجد  اجلزائر،  حتيا 

والسالم عليكم.
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بسم  بالنيابة،  الرئيس  سيدي  شكرا 
اهلل الرحمن الرحيم.

بالنيابة،  األمة  مجلس  رئيس  السيد 
الفاضل،

السيد وزير املالية احملترم،
البرملان  مع  العالقات  وزيرة  السيدة 

احملترمة،
احلكومة  أعضاء  والسادة  السيدة 

احملترمون،
مجلسنا  أعضاء  زمالئي  زميالتي، 

املوقر،
إطارات الدولة،

السادة احلضور،
أسرة اإلعـالم الهادف،

تعالى  اهلل  ورحمة  عليكم  السالم 
وبركاته.

مشروع  ودراستنا  مناقشتنا  تزامن 
والذكرى   ،2021 لسنة  املالية  قانون 

ثورة  املظفرة  الثورة  الندالع   66
نوفمبر 54،  ثورة عظيمة صنعت 
وقهرت  العالم  وأبهرت  التاريخ 
اجلبابرة وقصرت آمال القياصرة 
وقصمت ظهور األكاسرة وغيرت 
مجرى األحداث، وأعطت لشعوب 
اجلهاد  يف  عملية  دروسا  العالم 
والثبات واالستشهاد،  والتضحية 
التي وضعت  املباركة  الثورة  هذه 
أكثر  دام  مقيت  الستدمار  حدا 
من 132 سنة، ذاق خاللها الشعب 

مليئة  أحداثا  العظيم  اجلزائري 
باآلالم  واحلرمان والدم والظلم.

فمن واجب األجيال املتعاقبة اآلن أن 
يتفحصوا صور املاضي األليم ليقفوا 
كانت  الذي  الدفني،  احلقد  على 
ضد  متارسه  االستدمارية  فرنسا 
آنذاك  األعزل  اجلزائري  الشعب  
كل  استحضار  الشباب  واجب  ومن 
املشاهد األليمة وإمعان النظر ليعرف 
كرم اهلل وفضله وانعامه علينا بنعمة 

احلرية واالستقالل.
وقفة  جميعا  نقف  أن  علينا  هنا، 
ملن  وعرفان  وتقدير  واحترام  إجالل 

فجروا ثورة نوفمبر رجاال و نساءا.
من  ومنهم  نحبه  قضى  من  فمنهم 
فرحم  تبديال.  بدلوا  وما  ينتظر 
اهلل  وحفظ  االبرار  شهدائنا  اهلل 
مجاهدينا األخيار وجعلهم تاجا على 

رؤوسنا.

نعم، ثورة  54 استلهم منها األحرار 
هذا  ويف  قبلتهم،   فكانت  العالم  يف 
السياق، فإننا يف املجموعة البرملانية 
ندين  الدميقراطي  الوطني  للتجمع 
الدولية  الشرعية  االنتهاكات  بشدة 
من قبل اململكة املغربية ونظام املخزن 
األعزل،  الصحراوي   الشعب  جتاه 
على  جتسد  التي  االنتهاكات  هاته 
بكل  استعمارية  عقيدة  الواقع  أرض 
الغربية  الصحراء  فقضية  أبعادها 
قضية تصفية  استعمار وحق الشعب 
يف تقرير مصيره. حق شعب يف أال 
يحرم من حبات رمل آبائه وأجداده، 
املتحدة  ندعو األمم  املنبر  فمن هذا 
االفريقي  واالحتاد  األمن  ومجلس 
االستفتاء  لتنظيم  املينورسو  بإعادة 
يف الصحراء الغربية ووقف انتهاكات 

نظام املخزن.
موعدا  نوفمبر  الفاحت  اختيار  إن 
الدستوري،  التعديل  على  لالستفتاء 
الشعب  أن  مفادها  رسالة  هو 
اجلزائري واحد موحد ووحدته قيمه 

الوطنية والدينية.
السيد  إصرار  يف  تكمن  دالالت  وله 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس 
نتمنى  املقام  هذا  من  والذي  تبون، 
له الشفاء العاجل والعودة الى أرض 
النبيلة  مهامه  ملواصلة  قريبا  الوطن 
الغالي  وطننا  خدمة  يف  والتاريخية 
السيد  إصرار  قلت  العظيم.  وشعبنا 
الرئيس على جعل هذا اليوم انطالقة 
قوية،  جديدة،  جزائر  لبناء  حقيقية 
على  االستفتاء  يكون  وعليه  مهابة 
الذي  التغيير  لبنات  أولى  الدستور 
العظيم  اجلزائري  الشعب  به  طالب 

يف حراكه األصيل.
 السيد الرئيس بالنيابة،

يوما  نوفمبر2020،  أول  يشكل 
هام،  حلدث  ملصادفته  تاريخيا 
القانون  على  االستفتاء  وهو  أال 
األساسي للدولة اجلزائرية. فبإقرار 
التعديل  واجلزائريني  اجلزائريات 
القانونية.  الناحية  من  الدستوري 
للوطن.  العليا  املصلحة  حكموا  قد 
بأن  يشهد  الكل  السياق  هذا  ويف 
اجليش الشعبي الوطني سليل جيش 
املسؤولية  كان يف مستوى  التحرير، 
عاتقه يف  على  املوضوعة  أو  امللقاة 
ممارسة حقه االنتخابي ويف ضمان 

ومتكينه  للشعب  اآلمنة  الظروف 
كنف  يف  االنتخابي  واجبه  أداء  من 
الهدوء واألمان والسلم وراحة البال، 
فتحية إكبار وتقدير جليشنا الوطني 

الشعبي ولقيادته الرشيدة.
اجلزائريات  فبإقرار  قلت، 
الدستوري  التعديل   واجلزائرين 
وجب علينا استقراء واقع االستفتاء 
والعمل  عالية  ومسؤولية  وبعقالنية 
املواطن  بني  الثقة  بناء جسور  على 

واملسؤول.
سيدي الرئيس بالنيابة،

الدول  بقية  غرار  على  اجلزائر 
حتديات  وتواجه  تعاني  العالم 
جراء  اقتصادية  صحية  وأزمات 
تفشي فيروس كورونا املستجد، وما 
من  اقتصادي  شلل  من  عنه  اجنر 
أسعار احملروقات من  وانهيار  جهة 
جهة أخرى، كان له األثر واالنعكاس 
االقتصاد  على  سلبية  تبعات  و 
متويل  يف  يعتمد  الذي  اجلزائري 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
موارد  من   %  95 من  أكثر  على 

احملروقات.
إذن االقتصاد الوطني يف وضع صعب 
االقتصاديني  اخلبراء  جل  بشهادة 
مقومات  ميتلك  أنه  مميزاته  ومن 
لكن  حقيقي،  اقتصاد  إلى  االنتقال 
يف الوقت نفسه يواجه مجموعة من 
الكلمة  التهديدات إن صحت هذه  

منها:

النفط،  مداخيل  على  اعتماده 
وميزان  التجاري  امليزان  يف  عجز 
قانون  مالي،  فساد  املدفوعات، 

صفقات يحتاج الى تعديل.
العسير،  املخاض  هذا  ظل  يف  إذن 
استثنائي  عاملي  ظرف  ظل  ويف 
و  كورونا  جائحة  ميزته  وخاص 
االقتصادي  النشاط  على  تأثيرها 
النمو  نسبة  يف  وانخفاض  العاملي 
جاء قانون املالية لسنة 2021، نعم 
يف   2021 لسنة  املالية  قانون  جاء 

إطار:
النفقات  وترشيد  الصرامة  سياسة 
العمومية وتطهيرها بهدف احملافظة 
على التوازنات املالية وعلى مستوى 

تضخم منخفض.
اجلزائرية  املنتجات  ليحمي  جاء 
باتخاذ  التالعبات  على  وليقضي 
وجمركية  ضريبية  إجراءات 
املنافسة  على  تقضي  وبإجراءات 
وغير  النزيهة  وغير  املشروعة  غير 
عمليات  يف  كالتالعب  الشريفة 

احلصول  ومحاولة  التوطني 
كانت  وإجراءات  على حتفيزات 

موجودة سابقا.
التحفيزات  من  بالعديد  جاء 
املؤكد  من  والتي  واإلجراءات 
جديدة  حركية  ستخلق  أنها 
الصناعي،  االستثمار  يف 
املوجه  بالتحفيز   األمر  ويتعلق 
لالستثمارات الصناعية، السيما 

بإلغاء  األجنبية  الشراكة  إطار  يف 
القطاعات  باستثناء   51/49 قاعدة 

االستراتيجية.
تشجيع  بتدابير  أيضا  جاء 
الوطني  اإلنتاج  وترقية  االستثمار 
خالل  من  االقتصادي  واإلنعاش 
و  تخفيضات  املتضمنة  التحفيزات 
إعفاءات لرسوم على بعض النشاط 
واحلاضنات  الناشئة  للمؤسسات 
والصغيرة،  املتوسطة  واملؤسسات 
وهذا ما يشجع كل من يقوم بعملية 

التصنيع.
ديناميكية  يحقق  ما  أيضا  وهو 
جديدة بالنسبة لالستثمار الصناعي 

بداية من سنة  2021. 
 ،2021 لسنة  املالية  قانون  جاء 
الشرائية  القدرة  على  للمحافظة 
ذات  االجتماعية  الفئات  مبختلف 
املساس  ودون  احملدود  الدخل 

بالطابع االجتماعي للدولة.
جديدة  رؤية  انتهجت  اجلزائر  إذن 
العقالنية  مع  تتماشى  لالقتصاد 

على  املبنية  الدولية  املعايير  وفق 
واملوضوعية  والتخطيط  الشفافية 
االقتصاديني  املتعاملني  اشراك  مع 
إلعطاء دفع قوي لالقتصاد الوطني 
ندعمه  ما  وهو  له  مضافة  وقيمة 
البرملانية  املجموعة  يف  ونؤيده 

للتجمع الوطني الدميقراطي.
السيد الرئيس بالنيابة،

إن اعتماد 40 دوالرا كسعر مرجعي 
يعد خطوة جريئة و شجاعة من قبل 
احلكومة، وهو توقع سليم كما يراه 
واالقتصاديني  اخلبراء  من  الكثير 
واحملللني واملختصني يف ظل انتعاش 
بدأ  مع  النفط  على  متوقع  طلب 

تعايف االقتصاد العاملي.
السيد الرئيس بالنيابة،

هو  املالية  قانون  بأن  يعلم  الكل 
الدولة  بني  اجتماعي  عقد  مبثابة 
حتمل  مبوجبه  يتم  إذ  واملجتمع 
لتحقيق  االلتزامات  من  العديد 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
دينار  مليار   50 مبلغ  تخصيص  ما 
اجناز  لتمويل  أعتقد-  ما  -على 
مشاريع مبناطق الظل، وتسجيله  
البلدية  البرامج  مستوى  على 
املبلغ  هذا  إلى  يضاف  للتنمية 
إال  املسجلة  املالية  االعتمادات 

دليل على ما سبق اإلشارة إليه.
يضاف إلى هذا و ذاك الكثير من 
جتسد  واإلجراءات  التحفيزات 
لتحقيق  الدولة  التزامات  فعليا 

تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

دعم وتثمني التحفيزات والإجـــــــراءات التي اأقرتها الدولة لتحقيق التنمية بكل اأبعادها السيد علي جربــــاع 
حزب التجمـع الوطني 

الديمقراطي 

الوطني  للتجمع  البرلمانية  المجموعة 
االنتهاكات  بشدة  ندين  الديمقراطي 
المملكة  قبل  من  الدولية  الشرعية 
تجاه الشعب  المخزن  المغربية ونظام 
االنتهاكات  هاته  األعزل،  الصحراوي  
عقيدة  الواقع  أرض  على  تجسد  التي 
فقضية  أبعادها  بكل  استعمارية 
الصحراء الغربية قضية تصفية  استعمار 

وحق الشعب في تقرير مصيره.

لالقتصاد  جديدة  رؤية  انتهجت  الجزائر 
المعايير  العقالنية وفق  تتماشى مع 
الشفافية  على  المبنية  الدولية 
اشراك  مع  والموضوعية  والتخطيط 
دفع  االقتصاديين إلعطاء  المتعاملين 

قوي لالقتصاد الوطني

رؤساء  عبر  جهتهم  من 
املجموعات البرملانية الثالث 
)التجمع  املجلس  يف  املمثلة 
الدميقراطي،  الوطني 
حزب  الرئاسي،  الثلث 
الوطني(  التحرير  جبهة 
عائالتهم  نظر  وجهات  عن 
نص  حول  السياسية، 
القانون ، حيث ثمنوا خالل 
التدابير  كل  مداخالتهم 
والتحويالت  التشريعية 
تضمنها  التي  االجتماعية 
أنها تترجم  وأكدوا   ، املشروع 
االجتماعية  السياسة  بحق 
االنخفاض  رغم  للدولة 
من  البالد  ملداخيل  الكبير 
العملة ، كما أشادوا باملساعي 
التي ما فتئت تبذلها الدولة 
للجائحة  التصدي  أجل  من 
أجل  من  السنة،  قرابة  منذ 
مناسبة  عمل  ظروف  توفير 
واحلرص  الطبية  لألطقم 
احلماية  توفير  على 
جوانب  انتقدوا  كما  لهم، 
السلطات  عمل  يف  القصور 
التكفل  أجل  من  العمومية 
املشروعة  بالتطلعات  اجليد 

للمواطنني.
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التنمية بكل أبعادها، وهو ما ندعمه و نؤيده و 
نثمنه يف املجموعة البرملانية للتجمع الوطني 

الدميقراطي.
السيد الرئيس بالنيابة،

أن  الرئيس  السيد  لي  وليسمح  اخلتام  وقبل 
أعرج و يف عجالة عن مواضيع لها من األهمية 

يف دفع عجلة اقتصادنا الكبير.
نعم السيد الرئيس بالنيابة،

العملية  اإلجراءات  بعمق يف  و  التفكير  يجب 
واملتمثلة  االستثمار  دفع  على  القادرة 

باخلصوص يف:
1 - الرقمنة: نعم هي السبيل األجنع للنهوض 
اجلزائر  وازدهار  لتطور  الوطني  باالقتصاد 
االقتصاد  و  الصناعة  قطاع  يف  خاصة  و 
التعامالت  يف  الشفافية  مبدأ  بترسيخ  ذلك 
التحتية  البنية  متثل  فالرقمنة  االقتصادية، 
اقتصاد  لبناء  األساسية  والركيزة  للجزائر 
الغد،  جلزائر  األساس  حجر  وهي  متكامل، 
عدم  إن  اجلديدة.  اجلزائر  نحو  جسر  هي 
ارضية  يوفر  النظامي  البناء  هذا  تطبيق 
والتوزيع  واحملسوبية  للبيروقراطية  خاصة 
غير العادل للمكاسب إن صح هذا املصطلح، 
األرضية  ويهيء  الثقة  اهتزاز  إلى  يؤدي  مما 
استفحال  بالتالي  و  السلطة  استغالل  لسوء 

ظاهرة الفساد.
ولعل أبرز نقطة يف التحول الرقمي يف اجلزائر 
هو األنترنت، يجب أن نقضي وبصفة نهائية 
التدفق«  يف  سرعة  يوجد  »ال  مصطلح  على 
كثافة  عليه  وتقضي  تكنولوجيا  عليه  نقضي 
اجلديد  اجليل  نوفر  السلبي.  للعمل  تؤسس 
األجيال  هذه  عصرنة  ونواكب  األنترنت  من 
من  القطاع  هذا  يصبح  أن  يجب  وحتديثها. 
لثقافة  تستجيب  التي  األولى  القطاعات 
التحول الرقمي، توفر هذه املادة يف كل وقت و 

بكل املؤسسات وبتقنية عالية.
تكنولوجيات  لقطاع  الصحيح  الدور  ولضمان 
وفق  العاملة  القوى  أقلمة  وجب  االتصال 
الرقمي  والتحول  التكنولوجية  التحديات 

ملفروض علينا دوليا و تكنولوجيا.
السيد الرئيس بالنيابة،

انهيار  نتيجة  الدولة  ايرادات  تراجع  ظل  يف 
البد  كان  العاملية  األسواق  يف  النفط  أسعار 
علينا البحث عن موارد أخرى، ولعلي أرى كما 
يرى الكثير من املختصني أن اجلباية العادية 

املجتمع  سلوكيات  لتوجيه  أداة  تعد  التي 
والنشاطات االقتصادية وضمان التوازن املالي  
املورد  هذا  وإلعطاء  للدولة  أساسي  كموردا 

فاعلية أكثر البد: 
أوال: أن منتلك إدارة ضريبية متطورة ومتينة 
ونظام جبائي متطور وال يتأتى ذلك إال برقمنة 
وحتديث  الضريبة  اإلدارة  مصالح  وعصرنة 
وتكوين  اإلمكانيات  وتوفير  اجلبائية  األنظمة 
ظل  يف  خاصة  اجلبائية،  املصالح  إطارات 
إلى  الوطني  احملاسبي  النظام  من  االنتقال 
إطارات  أيدي  وعلى  املالي  احملاسبي  النظام 
أجانب  أساتذة  أيدي  على  ال  كفؤة  جزائرية 
مبدارس خاصة و لفترة ال تتعدى لثالثة أيام، 
طبعا دون أن نغفل عن االستفادة من جتارب 

وخبرات الدول املتقدمة يف هذا املجال.
أهل  بشهادة  وهذا  وبصرامة  التطبيق  ثانيا: 
قانونية  مواد  أحكام  محتويات  االختصاص 

موجودة يف مختلف القوانني الضريبية.
منها ما هو مدرج بباب الضرائب املباشرة و 
الغير  الضرائب  باب  منها ماهو مدرج ضمن 

مباشرة ولعلي أذكر وباختصار شديد جدا.
ففي باب الضرائب املباشرة جند:

بلدان  يف  يشكل  الذي  العقاري  الرسم   -  1
أخرى  ٪90  من واردات البلديات واجلماعات 
إدارة  ،أما عندنا فال متابعة من قبل  احمللية 
الضرائب سواء يف مجال الوعاء أو التحصل 

يف ظل بطاقة  عقارية محينة.
على  اإلجمالي  الدخل  على  الضريبة   -  2
الفوائد التي جتنبها البنوك العمومية الوطنية 
واألجنبية من األموال املودعة )املواد 55 وما 
والرسوم  املباشرة  الضرائب  قانون  من  يليها 
باب  أما يف  منه،    59 املادة  وخاصة  املماثلة 
سبيل  على  فنجد  املباشرة  غير  الضرائب 

املثال:
الرسم على ضمان الذي تخضع له مصوغات 
الذهب و الفضة والبالتني، ففي هذا املوضوع 
فيه،  للخوض  املقام  يتسع  ال  طويل  املجال 
اقصد  ماذا  يعرف جيدا  املالية  وزير  ومعالي 

بالتحديد.
املواد  محتويات  ولصرامة  التطبيق  إذن 
يف  الضريبية  القوانني  مختلف  يف  القانونية 
مثل هذه احلالة ميكننا االعتماد على اجلباية 
العادية لتمويل خزينة الدولة و عدم االعتماد 

على الربع البترولي.
اخلير  فيه  ملا  ووفقكم  خطاكم  اهلل  سدد 
املجد  اجلزائر  عاشت  البلد،  لهذا  والبركة 
عليكم  والسالم  األبرار،  لشهدائنا  واخللود 

ورحمته وتعالى وبركاته.
علي  للسيد  شكرا  بالنيابة:  الرئيس  السيد 
للتجمع  البرملانية  املجموعة  رئيس  جرباع، 
الهاشمي  للسيد  الكلمة  اآلن  الدميقراطي؛ 
للثلث  البرملانية  املجموعة  رئيس  جيار، 

الرئاسي، فليتفضل مشكورا.

شكرا سيدي الرئيس بالنيابة.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، املوقر،

معالي الوزراء األفاضل،
زميالتي، زمالئي األعزاء،

احلضور الكرمي،
سالم اهلل عليكم. 

ال شك أن موضوع األزمة االقتصادية واملالية التي متر 
بها بالدنا تشغل بال اجلهاز التنفيذي الذي يَسعى إلى 
لتجاوزها.  الالزمة  اتخاذ اإلجراءات  و  حصر عواملها 
بعيدا  يجتهد،  من  هناك  البرملان،  خارج  أن  يعني  هذا 
معطيات  على  بناء  والتحليل  للتفكير  األضواء،    عن 

ومصادر عديدة.
وعليه، فإن مساهمتنا كبرملانيني ال ميكنها أن تزُعم أنها 
أكثر تعلق مبوضوع حساس كهذا. ولكن دورنا واحتكاكنا 
بالواقع وإحساسنا القوي مبا يدور يف امليدان  الوطيد 
يلزموننا بالتعبير عن رأينا وانشغاالتنا بكل نزاهة فكرية، 

آملني أن تكون مساهمتنا مسموعة و مفيدة.
املعنية  القطاعات  أّن  أّوالً  نالحظ  املنطلق،  هذا  ومن 
قد اجتهدت هذه السنة كعادتها إلعداد مشروع قانون 
املالية املعروض علينا. وهو القانون الذي سوف يُعتمد 
خالل  الدولة  نشاط  ركائز  من  أساسية  كركيزة  عليه 
السنة القادمة، مبا يحمله من قواعد وتوجيهات وتدابير 
الدولة  مالية  يف  للتحكم  محاولة  كلها  تشكل  تشريعية 
وإلنعاش االقتصاد من خالل إجراءات جبائية حتفيزية 
واملصّدرين،  املنتجني،  وكذا  الناشئني،  املقاولني  اجتاه 
دون جتاهل القطاع العام يف شقه املتعلق بالتجهيز على 

املستويني املركزي واحمللي.
كما نالحظ يف نفس الوقت أن هذا االجتهاد جاء حتت 

نحو مقاربــــة مالية جديدة ترتكز على التخطيط السيد الهاشمي جيار،
الثلث الرئاسي 

أدت  عويصة  إكراهات 
توازن  يف  اختالالت  إلى 
وذلك  العمومية،  املالية 
بسبب الضغط القوي لكل 
االجتماعية  النفقات  من 

وغيرها التي أصبحت املوارد الضريبية واإلسهامات 
املختلفة غير كافية وحدها لتفادي كل من العجز 
التجاري والعجز يف امليزانية، مما يجبر ال محالة 
اخلزينة العمومية    على اللجوء لالقتراض الذي 
ال مفر منه. ويعتبر هذا اخليار مراهنة أكيدة على 
قدرة البالد لتجاوز أزمتها مستقبال. وهي مراهنة 
ال  بإصالحات  فعال  ارتباطها  مت  إذا  محلها  يف 
تخص اجلانب الظريف واالستعجالي فحسب، بل 
كذلك اجلانب الهيكلي وعلى آفاق أبعد من اآلفاق 

القصيرة لقانون املالية.   
املستقبل  على  املراهنة  فإن  احلال،  وبطبيعة 
ألنها  السياسية،  الناحية  من  سهل  بخيار  ليست 
ال جتلب بالضرورة اهتمام وانخراط الرأي العام 
املباشرة  اليومية  بانشغاالته  منهمكا  أصبح  الذي 
احمليط  من  كل  عن  الناجمة  املختلفة  واملعاناة 

اخلارجي لبالدنا واحمليط الداخلي ملؤسستنا.
امللحوظ يف  للتماطل  نظرا  منه  بد  ال  لكنه خيار 
اإلصالحات الهيكلية املعلن عنها منذ زمن طويل، 
أثناء  التي عرفته بالدنا  وكذا لتراكم االختالالت 
آخر  تأخير  أي  يؤدي  وقد  مضت.  عقود  ثالثة 
االستفحال  إلى  اهلل،  قدر  ال  املجال،  هذا  يف 
وعليه،  املزمن.  والتخلف  التدريجي  واالنحطاط 
فال مفر من مقاربة جديدة تتسم باستباق األمور، 
أساسيات  إلى  تردد  دون  والعودة  والتخطيط، 

املالية  وآليات  وقواعد 
واالقتصاد،  العمومية، 
املستدامة،  والتنمية 
الفعال،  والتسيير 
واإلنصاف. وهذا ما فهمناه 
من برنامج احلكومة الذي 
صادق عليه البرملان منذ شهور قليلة والذي يترتب 
تطبيقه يف امليدان على توفير ثالثة شروط على 

األقل، وهي:
ومن  اإلتقان  مبنتهى  نركز  أن  األول:  الشرط 
املالية  أزمتنا  أسباب  فهم  على  طبوهات  دون 
مبوضوعية  العام  للرأي  وشرحها  واالقتصادية 

على سبيل اإلطالع والتحسيس.
الشرط الثاني: أن يقوم السياسيون واملسيرون على 
الفاعلني  مختلف  إلى  أُُذنهم  بأمل  املستويات  كل 
اجلهاز  على  يؤثرون  الذين  كل  أي  االقتصاديني، 
االقتصادي ويتأثرون به يف النشاط اليومي. ذلك 
ألن انتشار اإلكراهات يف جو يسوده غياب الثقة، 
الشباب  فئة  وخاصة  املواطنني،  بأغلبية  أدى  قد 
الشرعية،  غير  والهجرة  والتراخي،  اليأس،  إلى 

املسائل  بأن  واالعتقاد 
بطابعها  االقتصادية 
التقني مبهمة وغامضة 
احلديث  يستطيع  ال 
عنها إال عدد قليل من 
يبقى  ال  وأنه  الناس، 
أن  إال  وملمثليهم  لهم 
األزمة  بقساوة  يُسلّموا 
انتحلوا  الذين  لهؤالء 
الكافية  القدرة  بالفعل 

وبطبيعة  والعباد.  بالبالد  يليق  ما  حتديد  على 
الضرورية  التعبئة  على  يساعد  ال  هذا  احلال، 
النقاش حول املسائل  للمجتمع برمته طاملا يبقى 
املنظرين   من  محدودة  لفئة  حكرا  االقتصادية 
غيرهم،  دون  أخرى  ودوائر  اإلعالم  وسائل  يف 
املنتجني،  واسع  نطاق  على  يهم  ال  األمر  وكأن 
واملستثمرين، واملوزعني، واملصدرين، واملستهلكني، 
واملسيرين، ورجال القانون، واملجتمع املدني. هذا 
ولكن  اخلبراء،  تغييب  احلال  بطبيعة  يعني  ال 
قد  شكله  كان  مهما  بالفكر  واالستئثار  النخبوية 
الكّد  عالم  اجتاه  االستخفاف  إلى  أحيانا  يؤديان 

اليومي، وال يفيدان املجتمع من الناحية العملية.
بعني  أخذه  ينبغي  الذي  الثالث:  الشرط  أما 
عليه  صادق  الذي  البرنامج  لتطبيق  االعتبار، 
القيمة  جعل  يف  يكمن  فقد  بغرفتيه،  البرملان 
الكافية للعنصر البشري داخل اإلدارة االقتصادية 
وذلك من خالل تعبئته، وتكوينه املتواصل، ومتكينه 
القدمية  واألساليب  املمارسات  من  التخلص  من 
الراهنة  والتحديات  إطالقا  تتماشى  ال  التي 

املوضوعة على عاتق البالد.
وبخصوص  السياق،  ويف هذا 
املالية،  وقوانني  العام  املال 
تصميم  ضرورة  تتجلى  فقد 
سياسة  إطار  يف  جديد 
لألزمة،  مضادة  إصالحية 
ثالثة  قبل  جتربتنا  بأن  علما 
هذا  بأن  بَّينت  مضت  عقود 
املوضوع ليس باألمر البسيط، 
أو  باإلدارة،  األمر  تعلق  سواء 

االقتصاد ، أو السياسة.

تتسم  جديدة  مقاربة  من  مفر  ال 
والتخطيط،  األمور،  باستباق 
والعودة دون تردد إلى أساسيات 
العمومية،  المالية  وقواعد وآليات 
المستدامة،  والتنمية  واالقتصاد، 

والتسيير الفعال، واإلنصاف

وقوانين  العام  المال  بخصوص 
المالية، فقد تتجلى ضرورة تصميم 
إصالحية  سياسة  إطار  في  جديد 
تجربتنا  بأن  علما  لألزمة،  مضادة 
بأن  َبّينت  مضت  عقود  ثالثة  قبل 
هذا الموضوع ليس باألمر البسيط، 
أو  باإلدارة،  األمر  تعلق  سواء 

االقتصاد ، أو السياسة.

نهائية  وبصفة  نقضي  أن  يجب 
على مصطلح »ال يوجد سرعة في 
تكنولوجيا  عليه  نقضي  التدفق« 
تؤسس  كثافة  عليه  وتقضي 
للعمل السلبي. نوفر الجيل الجديد 
األنترنت ونواكب عصرنة هذه  من 

األجيال وتحديثها.
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الرحمن  اهلل  بسم  بالنيابة،  الرئيس  سيدي  شكرا 
الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،
السيدات والسادة الوزراء احملترمني، 

السيدات والسادة اعضاء مجلس األمة،
أسرة اإلعالم،

احلضور الكرمي،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

املالية  قانون  مشروع  ومناقشة  عرض  يأتي 
مهّمتني  مناسبتني  بني  َجَمَع  شهٍر  يف  لسنة2021، 
بالذكرى  إحتفالنا  هو  اجلزائر،أوالها  تاريخ  يف 
من  املجيدة  ثورتنا  الندالع  والستني  السادسة 
االستدماِر  من  واالستقالل  احلرية  إنتزاع  أجل 
ُخلود  خالداً  نوفمبر  أول  بيان  وسيبقى  الغاشم، 
وإلهام  إلهامنا  ومصدر  َجِعّيتُنَا  وَمرنْ املظّفرة  الّثورة 
التأكيد  على  يحرص  ما  وهو  الصاعدة،  األجيال 
عليه رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تّبون، يف 
ُع فيها إلى اهلل تعالى  كل مّرة، وهي مناسبة نَتََضَرّ
ُمعافى  ساملاً  إلينا  يُعيده  وأن  رئيسنا  يُشفي  بأن 
إلستكمال مسيرة بناء اجلزائر اجلديدة، والّرمزية 
الّثانية هي ُمصادقة اجلزائريات واجلزائريني على 
الشعبية  يتوافق مع اإلرادة  الذي  الّدستور اجلديد 
تَُسُوُدها العدالة ويتمّتع فيها املواطن  بناء دولة  يف 
بحقوقه، ويشعر فيها الفرد باالنتماء إلى وطِن ُسقي 
للّتطلعات  صريحٌة  إستجابٌة  وهو  الشهداء،  بدماء 
والعشرين  للثاني  الشعبي  احلراك  يف  املُعّبرعنها 

فبراير من السنة املاضية. 
السيدات والسادة،

للدراسة أيضا يف ظِلّ  املالية  يُطرح مشروع قانون 
ظروٍف صّحيٍة صعبٍة تُواجه اجلزائر كما دول العالم 
جّراء كوفيد19، والذي أّثر بشكٍل واسع على احلركية 
واجلماعات  لألفراد  واالقتصادية  االجتماعية 
واملؤسسات، وقلّص من مستوى اخليارات والبدائل 
ملواجهة هذا الوباء، لم ينفع الغلق اجلزئي وال الكلّي 
للقضاء عليه،ليبقى وعي املواطن وإدراكه  بخطورة 
كفيٌل   الصحي  للبروتوكول  وإتباعه  الفيروس 
اللّقـاح  تسويق  انتظار  الوباء،يف  هذا  مبحاصرة 
املُكتشف، وهنا نُنّوه بقرار السيد رئيس اجلمهورية 

اللّقاح  باقتناء  القاضي 
حني  الكبرى  املخابر  من 
مهما  نتائجه  من  التأكد 
أن  منطلق  من  ثمنه،  غلى 
واحدة  اجلزائريني  صحة 
من أولوياته التي عّبر عنها 

يف الكثير من املناسبات.
حيث نقف وقفة احتراٍم وتقديٍر أمام ُجهود األطقم 
الطبية يف مواجهة هذا الوباء، إلى جانب املصالح 
أولئك  وعلى  الفيروس  موتى  على  نترّحم  األخرى 
من  ندعوا  و  املرضى.  يُعاجلون  وهم  توّفوا  الّذين 
الصارم  لاللتزام  واملواطنني  املواطنات  املنبر  هذا 
ملواجهة  احلكومة  أقّرتها  التي  الصحية  بالّتدابير 

الفيروس وحفظ النفس.
السيدات والسادة،

تنُْه احلكومة جاء  إن مشروع قانون املالية الذي أََعَدّ
يف ظِلّ انكماش اقتصادي غير مسبوق، واضطرابات 
بخصوِص  الُرَؤَى  اتضاح  وعدم  النفط،  أسعار  يف 
القصير  املدى  على  عدمه،  من  ِسعرِه  ارتفاع 
احملروقات  على  نعتمد  وألننا  والبعيد،  واملتوسط 
بشكل ُكلٍيّ يف إعداد كل سياساتنا التنموية، ونُرّكز 
على استيراد أغلب املنتجات من اخلارج، َوَجَب على 
عن  ملّياً  والبحث  الّتفكير  قبل غد  اليوم  احلكومة 
بدائل أخرى، ِوفق رؤيٍة شاملٍة لإلصالح االقتصادي 
تَُخُطّ  اقتصادية  استراتيجية  باعتماد  احلقيقي، 
أولئك  أي  الّداخل،  من  جزائرية  كفاءات  معاملها 
املؤسسات  من  الكثير  يف  التمّيز  يصنعون  الّذين 
يف  أبنائنا  أيضا  َها  ويَُخُطّ واخلاصة،  العمومية 
بلدهم، وال يحتاجون  يتمّنون خدمة  الّذين  اخلارج 
إاّل اللتفاتة وتقديٍر فقط، ألنهم ُهم كذلك َوطِنيُّوننْ 
االقتصاديني  الفاعلني  إغفاِل  دون  الّنخاع،  حتى 
أخرى  ثرواٍت  على  أكثر  والّتركيز  واالجتماعيني، 
َخُر بها بالدنا وتفتقر إليها الكثير من دول العالم،  تَزنْ
والسياحة  واملناجم  الفالحة  قطاعات  يف  ولدينا 
ن اجلزائر من  مُيِكّ امليادين ما  والبيئة وغيرها من 

إحداث القفزة املنتظرة .
الدولة  اهتمام  مواصلة  بارتياح  نُسّجل  ما  هذا 
املشروع  ضمن  أشكالها  مختلف  يف  بالتنمية 

وحرصها  علينا  املعروض 
على  احملافظة  وتأكيدها 
االجتماعي  النظام  طبيعة 
والذي  اجلزائرية،  للدولة 
خالل  من  بوضوٍح  جتلّى 
التخصيصات  حجم  زيادة 
دعم  يف  محالة  ال  هم   ستُسنْ التي  االجتماعية، 
الكتلة  يف  فإننا  واملتوسطة،  الهّشة  الطبقات 
البرملانية حلزب جبهة التحرير الوطني نؤكد على 

احلكومة ما يلي:
1 - العمل الفعلي على حتسني مناخ االستثمار يف 
االقتصاديني  للمتعاملني  بالنسبة  سواء  اجلزائر 
ترسانة  مراجعة  عبر  وذلك  األجانب  أو  الوطنيني 

القوانني التي حتكم االقتصاد الوطني.
2 - التوجه بشكل مستعجل نحو رقمنة املؤسسات 
املال  إنفاق  لترشيد  واجلبائية  واجلمركية  املالية 
اجلبائي  التهرب  ظاهرة  على  والقضاء  العام 
مسألة  يف  والتحكم  البنكية  املنظومة  وتقومي 
الدعم االجتماعي للدولة، باإلضافة إلى امتصاص 
السيولة املالية التي مُيّثلها االقتصاد املُوازي،وُقرابة 
السوق  مداخيل  مُتّثل  الّتي  دوالر  مليار  اخلمسني 

السوداء من جتارة العملة الصعبة. 
3 - دعم وحتفيز الشراكة بني املؤسسات العمومية 
واخلاصة لضمان متوين السوق الوطني باملنتجات 

ومن ثّمة الّتقليل من فاتورة االستيراد.
كما  للثروة  خالقة  أخرى  بقطاعات  االهتمام   -  4

هو احلال بالنسبة للميدان 
املناجم،  وقطاع  الفالحي 
ِنينَا  يُغنْ أن  شأنه  من  الذي 
من  الكثير  استيراد  عن 
قطاع  إلى  باإلضافة  املواد 
املتجّددة  والطاقات  البيئة 
املنتجة للثروة، شأنها شأن 
إلى  حتتاج  التي  الّسياحة 
لتحقيق  عقالني  تفكير 

اإلقالع املنشود.
الدقيقة  املتابعة   -  5
والّصارمة لتطبيق توجيهات 

من  الكثير  بخصوص  اجلمهورية،  رئيس  السيد 
قبل  ما  عقود  إدماج  ملف  رأسها  وعلى  امللّفات 
التشغيل، والبحث عن بدائل جديدة لتوفير مناصب 

الشغل لآلالف من خريجي اجلامعات واملعاهد.
6 - فتح املجال أمام الكفاءات اجلزائرية يف اخلارج 
للمساهمة يف خدمة بلدها وهي التي أثبتت فعاليتها 
ويف  العاملية  املؤسسات  من  الكثير  أمجاد  وصنعت 

كل املجاالت.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة،

معالي الوزراء،
الزميالت والزمالء أعضاء مجلس األمة،

إّننَا يف املجموعة البرملانية حلزب جبهة التحرير   
تقوية  على  بالعمل  الدائم  التزامنا  نَُؤِكّد  الوطني 
العليا  املصلحة  وتغليب  اجلزائرية  الدولة  أُسس 
الساحة  على  املطروحة  النقاشات  كافة  للدولة يف 
الوطنية، واملساهمة يف إرساء دولة احلق والقانون 
ونّؤكد على دعم مسارات  واملواطن،  للوطن  خدمًة 
السيد  اجلمهورية  رئيس  باشرها  التي  اإلصالح 
اجلزائر  ِبناء  نحو  رؤيته  تّبون، ضمن  املجيد  عبد 

اجلديدة.
إن املجموعة البرملانية حلزب جبهة التحرير الوطني 
وأمام التحديات الكبيرة التي تواجه اجلزائر تقف 
الوطني  اجليش  جهود  أمام  وتقديٍر  عرفاٍن  وقفَة 
الّذي رافق  الوطني،  التحرير  الشعبي سليل جيش 
بكل  بالدنا  َهُدَها  وتَشنْ َشِهَدتنَْها  التي  التحوالت  ُجّل 
إحترافية، وهو يقف اليوم 
ا منيعا حلماية الوطن،  َسًدّ
يف ظّل وضع إقليمٍي متوتر 
ٍوهو ما يتطلب منا جميعا 
اخلالفات  كل  عن  النَئنَْي 
تشتيت  شأنها  من  التي 
هذا  يف  اخلّيرين  جهد 

البلد.
لشهدائنا  واخللود  املجد 
عليكم  والسالم  األبرار، 
تعالى  اهلل  ورحمة 

وبركاته.

ندعـــــــوا اإلى اإ�صالح اقت�صادي حقيقي السيد حوبـــاد بوحفص
حزب جبـــــــــــــهة 
التحرير الوطني 

املسؤولني  على  املستحيل  باألمر  ليس  لكنه 
واملؤسسات إذا وضعوا أنفسهم يف حالة اليقظة 
الالزمة  الدروس  إذا استخلصوا  و  اإلستراتيجية 
من أخطائهم الذاتية وجتارب غيرهم، وإذا انتبهوا 
ملا يدور يف أعماق املجتمع، وإذا تناولوا موضوع 
اإلصالحات يف العمق، بعقالنية وبصيرة وهدوء، 
كيف  وهو:  هام  جد  سؤال  احلسبان  يف  آخذين 
تكون اجلزائر يف نهاية العشرية 2030 التي نحن 
بالتنافس  يتسم  عالم  يف  إليها  التوجه  بصدد 
االقتصاد  على  املبنية  القوة  وعالقات  الشديد 

والعلم والتكنولوجيا وتأهيل العنصر البشري.
ويف هذا املنظور، اسمحوا لي سيدي وزير املالية 
للتفكير  موضوع  طرح  على  أجترأ  أن  احملترم، 
حول ميزانية الدولة من منطلق السعي املعلن عنه 
التجديد  نحو  للبالد  العليا  السلطات  طرف  من 
األزمة وحتقيق  بهدف جتاوز  املجاالت  يف جميع 
النجاعة املطلوبة للسياسات العمومية يف مختلف 
القطاعات. ويتعلق األمر بإعداد امليزانية مستقبال 
ومترابطة،  متكاملة  أجزاء  ثالثة  أساس  على 

كالتالي:
- اجلزء األول:  يتعلق مبيزانية ضريبية مييزها 
التوازن اإلجباري بني الواردات والنفقات العادية، 

مبا فيها أعباء االستثمار؛
- اجلزء الثاني: يتعلق مبيزانية ذات شكل بنكي 
حتتوي على قروض الدولة للمنتجني احلقيقيني،  
مخصصة  و  العمومية  اخلزينة  موارد  متولها 

لالستثمار وفق شروط صارمة؛
فيتعلق مبيزانية مخصصة  الثالث:  اجلزء  أما   -
طبع  طريق  عن  وممولة  االقتصادي  للنمو  فقط 
اخلام.  الوطني  الناجت  منو  مع  بعالقة  النقود 
خاصة  سندات  من خالل  العملية  هذه  تتم  وقد 
خلزينة الدولة يتم بيعها للبنك املركزي من طرف 
إلى  العملية  هذه األخيرة. وتخصص موارد هذه 
إجراءات ذات املنفعة العامة أو تُساهم يف متويل 
امليزانية الضريبية سالفة الذكر، مؤدية بذلك إلى 

انخفاض االقتطاع الضريبي.
وهكذا فقد متكننا هذه الهيكلة اجلديدة مليزانية 
توازن  من  كل  واحد  آن  يف  نضمن  بأن  الدولة 
املنتجني  ومتويل  العادية،  والنفقات  الواردات 

احلقيقيني والتكفل الفعلي بالنمو االقتصادي.
املالية  اإلكراهات  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما 
القريب،  املدى  املعالم على  واالقتصادية واضحة 
والعجز  احملروقات  بجباية  األمر  تعلق  سواء 
يف  العام  اإلنفاق  قدرة  بعدم  أو  امليزانية،  يف 
للنمو  كافيا  محركا  يكون  أن  على  احلالي  شكله 

االقتصادي.
وعليه، فال مفر من إجراءات ُمبدعة تعالج أسباب 
األزمة ومتكن البالد من التحكم يف ماليتها ومن 
استباق املخاطر األكيدة التي تهددها على املدى 
االقتصادية  املتغيرات  على  سلبا  وتؤثر  القصير 
اإلنتاج،  يف  املتمثلة  الكبرى  واالجتماعية 
والتجارة  واالستثمار،  واإلدخار،  واإلستهالك، 
اخلارجية، وقيمة العملة، والتشغيل التي أصبحت 
من  سواء  األساسية،  االنشغاالت  قلب  يف  كلها 

الناحية الظرفية أو من الناحية الهيكلية.
يف  بجديد  ليس  هذا  كل  أن  بالذكر  واجلدير 
اجتماعاتنا، وانشغاالتنا، ومناقشاتنا، وتوصياتنا، 
واقتراحاتنا. لكن احللول قد أبطأت يف جتسيدها 
املتواجدة  االختالالت  باعتبار  الواقع  أرض  على 
يف ميكانزمات التنفيذ امليداني وكذا إهمال القوة 
حان  الذي  البشري  العنصر  يف  املتمثلة  الدافعة 
الوقت لوضعه يف قلب السياسات العمومية بشكل 

عام، والسياسات االقتصادية بشكل خاص.
وختاما، ال يسعني إاّل أن أؤكد  بأن الوضع املعقد 
الذي متر به بالدنا يف جميع املجاالت ميكن التحكم 
فيه إذا تظافرت اجلهود يف إطار مواجهة جماعية 
والدبلوماسية  والسياسية  االقتصادية  للرهانات 

واألمنية املطروحة على األمة.
كما ال يسعني إاّل أن أتوجه إلى  اهلل العلي القدير، 
ملوتانا  والغفران  والرحمة  ملرضانا  الشفاء  داعيا 
والبشرية  منه  نعاني  الذي  الوباء  عنا  يرفع  وأن 

جمعاء، وهو السميع املجيب.
شكرا على إصغائكم، والسالم عليكم ورحمة اهلل 

تعالى وبركاته.

الّتفكير  غد  قبل  اليوم  الحكومة  على 
والبحث ملّيًا عن بدائل أخرى، ِوفق رؤيٍة 
الحقيقي،  شاملٍة لإلصالح االقتصادي 
َتُخطُّ  اقتصادية  استراتيجية  باعتماد 
معالمها كفاءات جزائرية من الّداخل، أي 
أولئك الّذين يصنعون التمّيز في الكثير 
والخاصة،  العمومية  المؤسسات  من 
الّذين  الخارج  في  أبنائنا  أيضا  َها  وَيُخطُّ

يتمّنون خدمة بلدهم

ال مفر من إجراءات ُمبدعة تعالج أسباب 
في  التحكم  من  البالد  وتمكن  األزمة 
األكيدة  المخاطر  استباق  ومن  ماليتها 
القصير  المدى  على  تهددها  التي 
وتؤثر سلبا على المتغيرات االقتصادية 

واالجتماعية الكبرى

لحزب  البرلمانية  المجموعة  في  إّنَنا 
التزامنا  د  ُنَؤكِّ الوطني  التحرير  جبهة 
ُأسس  تقوية  على  بالعمل  الدائم 
الدولة الجزائرية وتغليب المصلحة العليا 
للدولة في كافة النقاشات المطروحة 
والمساهمة  الوطنية،  الساحة  على 
خدمًة  والقانون  الحق  دولة  إرساء  في 
دعم  على  ونّؤكد  والمواطن،  للوطن 
رئيس  باشرها  التي  اإلصالح  مسارات 
تّبون،  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية 

ضمن رؤيته نحو ِبناء الجزائر الجديدة.
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يف  واملالية  االقتصادية  الشؤون  جلنة  أكدت 
تقريرها التكميلي الذي أعدته برئاسة رئيس 
اللجنة السيد محمد الطيب حمارنية، وقرأه 
واملالية  االقتصادية  الشؤون  جلنة  مقرر 
نص  بأن  تاني،  قازي  احلق  عبد  السيد 
القانون املتضمن قانون املالية لسنة 2021 قد 
أتى بجملة من التدابير التي تصب يف خانة 
اقتصادنا  مقومات  استقرار  على  احملافظة 
وإن كانت مرتبطة إلى حد ما مبدى انتشار 
اجلائحة وتطور الطلب العاملي على املنتجات 
لألعوان  املوجه  الدعم  وتعزيز  البترولية، 
والذين  وأُسر  شركات  من  االقتصاديني 

تكّبدوا خسائر بسبب اجلائحة.
اجلدي  التفكير  ضرورة  إلى  دعت  كما 
جذرية  إصالحات  قوامه  منوذج  تبني  يف 
وعميقة لالنتقال إلى اقتصاد عصري ومتنوع 
باستغالل كل مقدرات األمة والسيما الطاقات 
التي  الكبيرة  الكفاءة  وذات  الهائلة  البشرية 
تتوفر عليها، واالجتاه نحو قطاعات املعرفة 
يتأتى  لن  وهذا  اجلديدة،  والتكنولوجيات 
مع  متكيف  الستثمار  أمثل  مناخ  بتوفير  إال 
العام  التي يشهدها  املسبوقة  التحوالت غير 

اليوم..
وقد رفعت  اللجنة  بعض التوصيات يف ختام 

تقريرها وهي :

• ضرورة التعجيل يف التجسيد الفعلي ملشروع 
املالية، يف اقرب اآلجال مع  رقمنة اإلدارات 

ضمان التكوين املستمر للمستخدمني
• توفير كل الظروف املناسبة من اجل تطبيق 
احكام القانون العضوي رقم 15-18 املؤرخ يف 

2 سبتمبر 2018، واملتعلق بقوانني املالية يف 
موعده، مع اجراء تقييم دوري للصعوبات التي 

تعترض تنفيذه اجليد.
التعجيل باإلصالح اجلبائي املعلن عنه من   •
قبل السلطات العمومية ، من اجل تعبئة املوارد 
العادية وحتقيق العدالة اجلبائية بني املكلفني
من  البنكية  املنظومة  اصالح  يف  التعجيل   •
اجل مرافقة االستثمار احلقيقي املدر للثروة 

وللقيمة املضافة
ترشيد  اجل  من  املبذولة  اجلهود  مواصلة   •
احتياطي  على  واحلفاظ  اخلارجية  التجارة 

الصرف
• ضرورة اخلروج بتصور واقعي آللية جديدة 
للتحوالت االجتماعية، من اجل منح الدعم ملن 

يستحقه.
• ضرورة اجراء تقييم دقيق للنفقات اجلبائية 
واالستغناء عن تلك التي ال تضفي اية قيمة 

مضافة لالقتصاد الوطني
• القيام بحمالت إعالمية وحتسيسية للترويج 
مختلف  عبر  اإلسالمية  الصيرفة  ملنتوج 

الوسائط.
رفع العراقيل عن االستثمار الوطني املنتج   •
على  العالقة  امللفات  مبعاجلة  والتعجيل 

املستوى احمللي.
إيجاد حل طارئ لتوفير السيولة املالية يف   •
املعاناة عن  لرفع  والبنوك  البريد  كل مكاتب 

املواطنني وبخاصة فئة املتقاعدين.

توصيات  لجنة الشؤون االقتصادية والمالية
�صرورة تبني منودج اقت�صادي ع�صري ومتنوع

رد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان
ومالية وتنظيمية  قانونية  املالية هو  ترجمة  قانون 

لربنامج احلكومة
الرحمان خالل  املالية أمين بن عبد  أكد وزير 
والسادة  السيدات  مداخالت  مجمل  على  رده 
أعضاء،  أن قانون املالية هو تعبير أو ترجمة 
قانونية ومالية وتنظيمية لبرنامج احلكومة، وهو 
تطبيق مباشر لبرنامج السيد رئيس اجلمهورية، 
النموذج االقتصادي اجلديد  حيث حدد معالم 
باالستثمار  التمويل  مصادر  تنويع  على  املبني 
السياحة  الفالحة  )املناجم  جديدة  ميادين  يف 

الصناعة والصناعات التحويلية...
االستيراد  فاتورة  تقليص  إلى  باإلضافة 
على  واالعتماد  الوطني،  باملنتوج  واستبداله 
سيتم  كما  املشاريع،  لتمويل  املالية  السوق 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  على  االعتماد 
العمومية،  املشاريع  لتنفيذ  كآلية  واخلاص 
وسيتم يف نفس االجتاه إصالح نظام البورصة 

والنظام البنك وترشيد النفقات. 

والدفع  الوطني  القت�صاد  اأ�صا�صيات  على  املحافظة 
بالإنعا�س القت�صادي

وخالل رده حول العجز امليزانياتي أوضح الوزير 
التسيير  نفقات  العجز يفسر مبستوى  أن هذا 
أساس  والناجمة  تخفيضها،  يصعب  التي 
على  )اإلبقاء  التدابير   من  العديد  اتخاذ  عن 
التحويالت االجتماعية ، التكفل بجهاز اإلدماج 
األزمة  مكافحة  الضريبية،  النفقات  املهني، 
جهة،   من  هذا  كورونا(  جائحة  أثر  الصحية 

ومن جهة أخرى يفسر مبستوى نفقات التجهيز 
لتحقيق  العمومية  املشاريع  وإطالق  الستكمال 
أهداف النمو واحلفاظ على مناصب الشغل ، 
باإلضافة إلى مبلغ التدخالت املالية العمومية 
الوطني  الصندوق  بعجز  التكفل  أجل   من 
للتقاعد. مؤكدا يف ذات السياق أنه سيتم متويل  

هذا العجز بالتشاور مع بنك اجلزائر.
أوضح  االقتصادية  التنمية  مسألة  وبخصوص 
أساسيا  ورهانا  تشكل حتديا  أنها  املالية  وزير 
ويف  للبالد.  احلالي  املالي  الظرف  يف  السيما 
إلى  تسعى  احلكومة  أن  إلى  أشار  الباب  هذا 
الوطني  االقتصاد  أساسيات  على  احملافظة 
الناجت  لبلوغ   ، االقتصادي  باإلنعاش  والدفع 
الداخلي اخلام ما يقارب نسبة 4 باملائة يف سنة 
2021 تخفيف االختالالت الداخلية واخلارجية 
األمثل  واالستعمال  احلكومة،  احلسابات  يف 
على  والعمل  املتاحة  املالية  للموارد  والفعال 
الهيكلية  الكبرى  االستثمارية  املشاريع  إطالق 
خلق  يف  تساهم  أن  شأنها  من  التي  واملهيكلة، 
ميناء  مشروع  خاصة  العمل،  وفرص  الثروة 
تخص  التي  واملشاريع  »احلمدانية«  الوسط 
املناجم، والتي هي ستوفر مئات اآلالف  قطاع 

من مناصب العمل يف الفترات املقبلة.

ركائز النموذج الإقت�صادي اجلديد
وعند تطرقه للنموذج االقتصادي اجلديد، أوضح 
الوزير أن هذا األخير مير عبر استثمار أكبر يف 
املوارد املتاحة وحتسني مناخ األعمال واالستثمار 
وترشيد  احملروقات،  خارج  الصادرات  لتكثيف 
التشريعي  اإلطار  تكييف  مع  العام  اإلنفاق 

سيركز  كما  والتجارية.  االقتصادية  للممارسات 
واالقتصاد  الطاقوي  االنتقال  النموذج على  هذا 
للمؤسسات  كبيرة  أهمية  إيالء  مع  الرقمي، 
قائم  اقتصاد  لبناء  قاطرة  التي ستكون  الناشئة 
على املعرفة. منوها يف ذات السياق على الطابع 
على  احملافظة  خالل  من  للدولة  االجتماعي 
الطبقات  وباألخص  للمواطن  الشرائية  القدرة 

الهشة.
هذا  يف  الواردة  التضخم  نسب  يخص  وفيما 
بنسبة  قياسها  يتم  أنه  الوزير  أكد  املشروع، 
املؤشر  وهو  االستهالك،  أسعار  مؤشر  تغير 
الذي يتكون بنسبة 60 باملائة من أسعار املواد 
الغذائية وكذا اخلدمات. وعليه فهي التي تكون 
األثر الكبير على التضخم من حيث التغير يف 
مؤشر أسعار اإلستهالك ، وللتحكم يف مستوى 
التضخم  عند مستويات مقبولة، مت اتخاذ عدة 
للحفاظ  وميزانياتية  ومالية  نقدية  إجراءات 
على استقرار االقتصاد الكلي واحتواء التضخم 
بنك  إنشاء  خالل  من  مستدامة  مبعدالت 
المتصاص  النقدية  السياسة  ألدوات  اجلزائر 

السيولة الفائضة يف سوق النقد.
وعن حتسني وجهات التحويالت االجتماعية ، 
ليست  املسألة  هاته  أن  إلى  املالية  وزير  أشار 
سريعة  مبعاجلة  يسمح  والذي  الهني،  بالشيء 
يف  معلنا   ، وعمليا  واقعيا  وحلها  لتجاوزها 
سنة  منذ  شرعت  احلكومة  أن  ذاته  السياق 
2016 يف إطالق دراسة حول إصالح اإلعانات 

والتحويالت االجتماعية .
وزير  أكد  اخلاص  التخصيص  صناديق  وحول 
بعض  غلق  إلى  الرامي  اإلجراء  أن  املالية 

إطار  يف  يندرج  التخصيص  حسابات 
متابعة األعمال الرامية إلى تطهيرها، وفقا 
من  وهذا  العمومية  السلطات  لتوصيات 
امليزانياتية  للمبادئ  االعتبار  إعادة  خالل 
حسابا   57 من ضمن   36 غلق  عن  معلنا   ،

خالل سنة 2021.
نحو ع�صرنة قطاع املالية

سيما  ال  املالية  قطاع  عصرنة  وبخصوص 
فيما يتعلق برقمنة اإلدارة اجلبائية ومكافحة 
الغش والتهرب اجلبائيني ، أعلن الوزير أن 
معلوماتيا  نظاما  مؤخرا  أطلقت  قد  وزارته 
كبرى   ملديريات  التابعة  للمؤسسات  يسمح 
الضريبي  والدفع  بالتصريح  املؤسسات 
إلكترونيا ) الدفع عن بعد( فضال عن ذلك 
، ميكن لألشخاص والهيئات التابعني ملراكز 
للضرائب  اجلوارية  املراكز  وكذا  الضرائب 
اكتتاب  املعلوماتي  النظام  بهذا  املزودة 
تصريحاتهم اجلبائية ودفعها إلكترونيا. إلى 
عصرنة  إلى  ترمي  أخرى  إجراءات  جانب 
اإلدارة اجلبائية ومنها إمكانية احلصول عن 
طرف  من  اجلبائي  التعريف  رقم  على  بعد 
املكلفني ، والولوج إلى موقع املديرية العامة 
أنواع  بتحميل جميع  يسمح  الذي  للضرائب 
جانب  إلى  والتقنينات،  اجلبائية  التصاريح 
متكني املكلفني بالضريبة من طرح انشغاالتهم 
مستقبال  سيعمم  الذي  تفاعلي  موقع  عبر 
لتحسني  اجلبائية  اإلدارة  هياكل  كافة  إلى 

اخلدمة العمومية وضمان جناعتها.
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كل  على  القادر  هو  إال  إله  ال  الذي  اهلل  بسم   «
والصالة  املستقيم،  الطريق  إلى  الهادي  شيء، 
الذي  املعلم األمني،  الكرمي،  النبي  والسالم على 
ال تلحقه إساءة احلاقدين بأقوالهم أو برسومهم 

وال مكر املاكرين.
الرجل  بالنيابة، هذا  األمة  السيد رئيس مجلس 
الذي يعطينا كل يوم دروسا يف الصبر والتحدي 
رفاق  مع  باألمس  كان  مثلما  واملثابرة،  واجلد 
والفوز  العدو  لدحر  القتال  جبهة  يف  الواجب 
األوفياء،  املخلصني  طينة  من  إنه  باالستقالل، 
الذين طهروا األرض والعرض والنفوس، بعرقهم 
والتمجيد  الذكر  علينا  له  فحق  ومايزالون، 

واالعتزاز.
املوقرة،  احلكومة  ممثل  املالية،  وزير  السيد 
بجزائر  آمنوا  الذين  الصناديد  النموذج من  هذا 
جيل  من  وهو  ال  كيف  والشموخ،  االستقالل 
التغيير والتجديد والبناء والتصحيح، جيل جديد 

تعتز به اجلزائر وتفتخر.
السيدة وزيرة العالقات مع البرملان، كم كنا نراها 
حني كانت ممثلة للشعب حتت قبة البرملان، وهي 
احلقوق  عن  مدافعة  والصواب  بالقول  جتهر 
واملبادئ والقيم، وها هي اليوم بيننا على الطريق 
نفسه حلقة وصل وترابط وتكامل فلها كل التقدير 

واالحترام.
عقد  أكملوا  الذين  الوزراء  والسادة  السيدات 
احلضور الوزاري، يف هذا املكان الطاهر وشرفوا 
حب  يشاركوننا  وهم  للدعم،  باحلضور  أهله 
االجتهاد ونكران الذات لكي جنهر بالقول احلق 
واملبادئ  احلقوق  عن  مدافعني  املبني،  والصواب 

والقيم يف جزائر اليوم والغد.

زميالتي، زمالئي، أعضاء مجلس األمة املجدون 
األوفياء، املدافعون األقوياء، املصطفون إلى جانب 
الشعب والوطن، رغم القيل والقال وكثرة السؤال، 

هو الواجب ونحن له حاملون وعليه قادرون.
اإلعالم  ونساء  رجال  والسادة،  السيدات 
احملبة  سالم  الثقيلة،  األمانة  لهذه  املخلصون 

واالحترام والتقدير.
ونحن يف جلنة املالية قد أمتمنا ما كلفنا به، من 
تبسيط  ثم  وإثراء،  وتعديل  ومراجعة  متحيص 
وإعداد التقرير النهائي الذي عرض عليكم بكل 
صدق، لنكون اليوم ويف هذه اللحظة الفاصلة قد 
أدينا األمانة وأعدناها لكم، فقلتم فيها مشكورين 
ونيابة  باسمي اخلاص  يسعني  وال  الفصل،  قول 
واجتهدوا،  جدوا  الذين  اللجنة  يف  زمالئي  عن 
وتوجيهاتكم  اجلادة  لنقاشاتكم  نشكركم  أن  إال 
قبولكم  تعلنون  وأنتم  الغالية  ولثقتكم  الواعية 
عند  يجد  أن  متمنني  املنجز،  لهذا  ومصادقتكم 
ارتياحا  املالية،  وزير  وبخاصة  الطاقم احلكومي 

واستحسانا ودافعا للمزيد من العطاء.
اجتهادات  عند  فيه  نقف  الذي  العمل  هذا 

وإجنازات الرجال، الذين صدقوا النية وأخلصوا 
املالية ومن  العمل، فالشكر ملمثل احلكومة وزير 
خالله الطاقم احلكومي على إجنازهم وصبرهم 
الظروف  هذه  ظل  يف  واجتهاداتهم،  وجدهم 
أحدثته  وما  اجلائحة  نتيجة  الصعبة  الصحية 
وحتدثه من دمار على مستوى األرواح واالقتصاد، 
ونكسة  البترول  ألسعار  تدهور  من  رافقها  وما 
األمور  ويزيد  يربك  الذي  العاملية،  األسواق  يف 
تعقيدا، إال أننا يف املقابل الحظنا اإلصرار على 
الهشة  الطبقة  ودعم  االجتماعية  اجلبهة  تعزيز 
واملتوسطة، والعمل على إبقاء الدولة كحاضن لكل 

أبنائها، وهي اإلضافة النوعية التي نعتز بها.
خلصوصية  وصداها  معناها  الوقفة  لهذه  إن 
ينتظر  برمته  الشعب  إن  حيث  املطروح  امللف 
قانون املالية لسنة 2021 وما سيعود عنه نفعا ال 

ضرا، ألن التاريخ يسجل وال يهمل.
األعضاء  زمالئي  وأخص  للجميع،  فشكرا 
صبرهم  وعلى  اللجنة  أعضاء  يف  ثقتهم  على 

ومصادقتهم املشرفة.
إال باهلل، ودعوانا  التوفيق  أننا وفقنا وما  نتمنى 
أن يعود رئيس اجلمهورية معززا مكلال بالصحة 
وشعبه  ألهله  ساملا  العالج،  رحلة  من  والعافية 
اهلل  أعطاه  وقد  سقم  وال  أذى  يتبعه  ال  ووطنه، 
البالد  قيادة  على  واملقدرة  القدرة  رحمته  من 
والعباد بنفس أقوى وإرادة أصلب ورؤية أثقب ملا 
فيه اخلير واليمن والبركات لهذا الوطن املفدى، 
الناعقة يف اخلوى وتصمت  األفواه  تغلق  وبذلك 
أوهام  وتقطع  واحملرضة  املسمومة  األلسنة 
واإلخاء،  والبناء  احملبة  دعائم  وترسى  احلاملني 
إنه على كل شيء قدير، شكرا لصبركم، والسالم 

عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته. .«

»بسم اهلل الرحمان الرحيم، احلمد هلل والصالة 
والسالم على نبيه محمد رسول اهلل.

السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،
السيد رئيس جلنة الشؤون االقتصادية واملالية، 

احملترم، وأعضاؤها األفاضل احملترمون،
السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة أعضاء املجلس احملترمون،
السيدات والسادة إطارات الدولة،

أسرة اإلعالم،
احلضور الكرمي،

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
القانون  نص  على  املصادقة  بعد  يسعدني 
أسدي  أن   ،2021 لسنة  املالية  قانون  املتضمن 
بالنيابة،  الرئيس  سيادة  إليكم  اجلزيل  الشكر 
احملترم، على إدارتكم السديدة جللسات نقاش 

قانون املالية لسنة 2021.
الشكر اجلزيل لكم سيادة الرئيس بالنيابة، وإلى 
السيد رئيس جلنة الشؤون االقتصادية واملالية، 
وأعضائها احملترمني على حسن التعاون، خالل 
هذه  مستوى  على  البرملانية،  األشغال  مسار 
كعب  علو  من  أبدوه  ما  وعلى  املوقرة،  الغرفة 
من  به  أثرونا  وما  القانون،  لهذا  نقاشاتهم  يف 

اقتراحات وإثراءات.
الشكر اخلاص طبعا، موصول إلى كافة السيدات 
مبالحظاتهم  لتشريفنا  أوال  األعضاء،  والسادة 
التي  األحكام  ثانيا ملصادقتهم على  وإثراءاتهم، 

تضمنها نص قانون املالية اجلديد.
احلكومة  عليها  حرصت  التي  األحكام  تلكم 
عبد  اجلمهورية  رئيس  السيد  لبرنامج  تطبيقا 

املجيد تبون، والتي حرصت احلكومة من خاللها 
القدرة  على  حفاظا  الدولة  دعم  استبقاء  على 
الشرائية للمواطنني مبا يصون كرامتهم، ويحمي 

بصفة خاصة الشرائح الهشة منهم.
من  ورد  مبا  العمومية  السلطات  سعت  كما 
اليوم،  عليه  املصادق  القانون  نص  يف  أحكام 
خاصة فيما يتعلق باجلزء اجلبائي إلى مواصلة 
بعث ديناميكية اإلنعاش االقتصادي، من خالل 
النشاطات  للثروة عبر  ترقية االستثمار اخلالق 
لتنويع  حقيقية  فرصا  تشكل  التي  املنتجة، 
على  مستدام  منو  وحتقيق  الوطني،  اقتصادنا 

املدى املتوسط والبعيد.
منها  تعاني  التي  املزدوجة  لألزمة  كان  لئن 
توازنات  على  حقيقي  أثر  العالم  اقتصاديات 
احلكومة  لكن  النمو،  ونسب  الداخلية  املالية 
وبقانون  عليه،  املصادق  ببرنامجها  عازمة 
اليوم، جتاوز هذه املرحلة  املالية املصادق عليه 
احلساسة احململة بتداعيات جائحة كورونا، برفع 

رهان الرقمنة وإرساء أسس اقتصاد املعرفة، من 
خالل جملة  من التدابير السيما التي تستهدف 
منها توفير كل ظروف إنشاء وجناح املؤسسات 
الناشئة املبتكرة، واملؤسسات الصغيرة إلى جانب 
بشتى  العمومية  اإلدارة  تسيير  أنظمة  عصرنة 
تخصصاتها وإصالح النظام البنكي والبورصة.

قواعد  إرساء  يواصل  النص  هذا  فإن  أخيرا، 
يف  الشفافية  تعزيز  شأنها  من  حديثة  وأدوات 
صرف  يف  أكبر  حتكم  ويف  العام  املال  تسيير 
النفقات العمومية مبا يساهم يف تقليص العجز 

امليزانياتي.
السيد الرئيس بالنيابة، احملترم،

السيدات والسادة األعضاء األفاضل،
سبحانه  اهلل  وأدعو  جميعا  لكم  شكري  أجدد 
للبالد  اخلير  فيه  ملا  خطانا  يسدد  أن  وتعالى 
تعالى  اهلل  ورحمة  عليكم  والسالم  والعباد، 

وبركاته.  ...« 

كلمة السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 كلمة السيد محمد الطيب حمارنية،  رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والمالية، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2021
الن�س ير�صي قواعد واأدوات حديثة من �صاأنها تعزيز ال�صفافية يف ت�صيري املال العام و حتكم اأكرب يف  النفقات العموميةالإ�صرار على تعزيز اجلبهة الجتماعية ودعم الطبقة اله�صة واملتو�صطة 
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صادق أعضاء مجلس االمة يوم اخلميس  
القانون  نص  على   2020 نوفمبر   26
اختطاف  جرائم  من  بالوقاية  املتعلق 
جلسة  خالل  ومكافحتها،  األشخاص 
قوجيل،  صالح  السيد  ترأسها  عامة 
رئيس مجلس االمة بالنيابة، وحضرتها 
السيدة  البرملان  مع  العالقات  وزيرة 
العدل  وزير  عن  نيابة  عزوار  بسمة 

حافظ األختام .

عرض السيد وزير العدل حافظ 
األختام

عقوبات م�صددة �صت�صلط على املختطف 
أعضاء  على  القانون  لنص  عرضه  خالل 
 25 األربعاء  يوم  علنية  جلسة  خالل  املجلس 
حفظ  العدل  وزير  تطرق   ،2020 نوفمبر 
ألسباب  زغماتي،  بلقاسم  السيد  االختام 
واالهداف  اليه  واحلاجة  باملشروع  املبادرة 
التي يرمي الى حتقيقها يف ظل انتشار جرائم 
االختطاف املقيتة التي ال متت بأي صلة على 

قيم وتقاليد شعبنا ودينه احلنيف.

كما تناول بالشرح والتوضيح احملاور الرئيسية 
التي تضمنها املشروع واملتمثلة يف الوقاية من 
جرائم االختطاف، حماية ضحايا االختطاف، 
القواعد اإلجرائية، االحكام اجلزائية، التعاون 

القضائي الدولي.
عن  يتميز  القانون  هذا  مشروع  ان  منوها 
القوانني األخرى بخاصية اجلميع بني الوقاية 
وحماية  ناحية،  من  االختطاف  جرائم  من 
ناحية  من  وبأسرهم  بهم  والتكفل  الضحايا 

أخرى. 
مؤكدا يف األخير أن عقوبات مشددة ستسلط 
وإذا  طفال،  الضحية  كان  إذا  املختطف  على 
كطلب  خطيرة  بظروف  االختطاف  اقترن 
عليها  االعتداء  أو  الضحية  تعذيب  أو  فدية 

أو قتلها.

القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها

لبنة قانونية جديدة للحد من جرائم الختطاف

نص القانون 
اختطاف  جرائم  من  بالوقاية  املتعلق  النص  يحتوي 
على  مقسمة  مادة   54 على  ومكافحتها  األشخاص 

سبعة فصول.
يطبق نص هذا القانون وفقا ملادته الثانية )2( على 
أفعال خطف األشخاص أو القبض عليهم او حبسهم 
او حجزهم بدون امر من السلطات املختصة وخارج 
احلاالت التي جتيز او يأمر فيها القانون بالقبض على 
 « بـ  القانون  هذا  اليها يف  يشار  والتي   ، األشخاص 

جرائم االختطاف«.
من  للوقاية  وطنية  استراتيجية  وضع  الدولة  تتولى 
جرائم االختطاف بكل اشكالها، وتسهر على تنفيذها 
للمادة  وفقا  املختصة  العمومية  السلطات  من طرف 

)5( منه.
والنفسي  الصحي  التكفل  الدولة  تضمن  كما 
يف  عليها  املنصوص  اجلرائم  لضحايا  واالجتماعي 
هذا القانون وتيسير اندماجهم يف احلياة االجتماعية 

طبقا للمادة )9( منه.
احلماية  تدابير  من  االختطاف   ضحايا  ويستفيد 
االجرائية وغير االجرائية املتعلقة بالضحايا والشهود 
االجراءات  قانون  يف  عليها  املنصوص  واخلبراء 

اجلزائية  وفقا للمادة  )13(.
تناول الفصل الرابع واخلامس على التوالي القواعد 
اإلجرائية واالحكام اجلزائية، يف حني تناول الفصل 
السادس كيفية التعاون القضائي الدولي واللجوء اليه 

يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.

تدخالت أعضاء المجلس خالل مناقشة قانون الوقاية من جرائم إختطاف األشخاص

ثمن أعضاء المجلس خالل مداخالتهم كل األحكام التي تضمنها المشروع، مشددين على ضرورة 
التطبيق الصارم لها، مؤكدين أن المشروع سيلقى استحسانا واسعا من المواطنين الذين طالبوا 

بردع المجرمين وتسليط أقصى العقوبات عليهم، ومطالبتهم بتطبيق عقوبات اإلعدام ضد 
مرتكبي جرائم االختطاف.ويرونها الحل األنسب للحد من انتشار هذا النوع من الجرائم.

كما تطرق بعض األعضاء إلى ما يرونها أسبابا النتشار جرائم اختطاف األشخاص والتأكيد على 
ضرورة معالجتها السيما االجتماعية واالقتصادية منها.

اأع�صاء املجل�س يثمنون اأحكام الن�س .. 
ويطالبون ب�صرورة التطبيق ال�صارم لها
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بوزيان:  اأحمد  • ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس، بسم اهلل والصالة والسالم 

على رسول اهلل.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، املوقر،

السيد وزير العدل، حافظ األختام، احملترم، ممثل 
احلكومة، 

السيدة وزيرة العالقات مع البرملان احملترمة، 
السادة مرافقوهما،

زميالتي، زمالئي األفاضل، 
أسرة اإلعالم، 

احلضور الكرمي.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأمت من اجلنة مقعدا.

اهلل  بذكر  إال  احلديث  يحلو  وال  أستهل حديثي، 
القائل يف محكم تنزيله.

بسم اهلل الرحمن الرحيم: « ولكم يف القصاص 
حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون  »

قطعيتها  يف  الكرمية  اآلية  هذه  من  إنطالقا 
وثبوتها، جاء مشروع هذا القانون، بعدما تفاقمت 
األطفال  خاصة  األشخاص،  اختطاف  ظاهرة 
شرائح  جميع  تقلق  ظاهرة  غدت  حتى  منهم، 
املجتمع، وأضحت حديث العام واخلاص، القاصي 
والداني، وقد تصدرت وسائل اإلعالم املسموعة 
واملكتوبة واملرئية، بل غدت حديث نقاش مرعب 

يف وسائل التواصل االجتماعي.

هذه الظاهرة اجلديدة التي تساوقت مع تغير بنية 
املجتمع اجلزائري التي لم يألفها فيما سبق، ما 
جعل املشّرع اجلزائري يحنّي مجموعة من القوانني 
تتكيف مع الظاهرة اجلديدة والتي عرض أسبابها 
من  مجموعة  يف  واملتمثلة  القانون  هذا  مشروع 
الفاعل  تعاقب  وردعية،  منها  التصورات حتليلية 
القانون  هذا  مشروع  فقد عرض  إليه.  والداعي 
مشهودا  جرما  أضحت  التي  االختطاف  ظاهرة 
يستهدف جميع فئات املجتمع دون استثناء، مما 
دعا إلى تعديل قانون العقوبات مرات عدة، كان 
آخرها سنة 2014، وإن كانت من معاقبة ملرتكبي 
أي  يتضمن  ال  كان  أنه  غير  االختطاف،  جرائم 

أحكام متعلقة بالوقاية وهو ما يستدركها مشروع 
تطبيقها،  مجال  من خالل حتديد  القانون،  هذا 
رغبة يف احليلولة دون وقوعها مسبقا، من خالل 
اليقظة  بآليات:  ذلك  تتغاي  وطنية  إستراتيجية 
واإلنذار والكشف املبكر عن هذه اجلرمية، ووضع 
إعالمية  أو  للمواطن  حتسيسية  سواء  برامج، 
املساعدة  أشكال  تقدمي  ثم  القنوات،  جميع  عبر 
من  الصحية  أو  االجتماعية  أو  القانونية  سواء: 
خالل التكفل الصحي وإدماج الضحايا وعلى وجه 
اخلصوص األطفال، الذين تبقى معهم مجموعة 
واجلسدية  النفسية  حياتهم  تصاحب  العقد  من 

مدى احلياة.
اختطاف  على  القانون  هذا  مشروع  يقتصر  ولم 
حماية  إلى  تعداه  بل  الوطن،  داخل  املواطنني 
املواطنني خارجه وكذا إلى حماية األجانب داخل 
الوطن، مبا يسمى اجلرمية العابرة للحدود، وقد 
التعاون  رفض  على  القانون  هذا  مشروع  نص 
السيادة  ميس  ذلك  كان  إذا  باخلارج  القضائي 

الوطنية.
مع  التعاون  القانون  هذا  مشروع  يغيب  ولم 
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الناشطة  اجلمعيات 
وحماية الطفل وهو ما يسهل عملية حتقيق هذا 

املشروع على املستوى النظري.
غير أن هذا املشروع يف شقه النظري قد يرقى 
إلى التثمني، ولكن قد علمتنا التجارب أن اجلزائر 
متتلك ترسانة قانونية هائلة ويبقى اخللل واضحا 
وظاهرا وجليا يف التطبيق، فثمة هوة عميقة بل 
سحيقة بني الشق النظري والشق التطبيقي، فما 
أنه  الشخصية  والتجربة  العني  رأي  نالحظه من 
وال  يشفي غليال  ورق، ال  يبقى مجرد حبر على 
نفسه  على  خائفا  يبقى  الذي  املواطن  يطمئن 
وسط تغول املجرمني، وال على عياله وأهله وسط 
يحسم   رادعا  يلقون  ال  الذين  املختطفني  انتشار 
يلبي جميع  ينتقل إلى سجن  هذا اإلجرام ورمبا 

رغباته.
التي  شيماء  الشابة  اختطاف  حادثة  أثارته  وما 
النظر  بغض  املواطنني،  سخط  قضيتها  أثارت 
معنيني  غير  فنحن  انحرافها،  أو  استقامتها  عن 
بذلك جملة وتفصيال، وإمنا نحن معنيون بالواقعة 
التي هزت املشاعر حتى الصخر، حيث تعرضت 
لالعتداء اجلنسي والضرب والتعذيب ثم احلرق 
وأي جرم  الذي فعل!  والتنكيل، فأي وحش هذا 
قد ارتكب! فال أخال عاقال يعارضني، أيا ما كان 
توجهه أو قناعته إال القتل وتنقية األرض منه وهو 

أقل ما نطالب به.
تتم  لم  ما  نظر،  مجرد  القانون  هذا  مشروع  إن 
عملية ـ كما يقول األصوليون ـ إنزاله على الواقع، 
وقد ذكر هذا املشروع عقوبة اإلعدام ذكرا عارضا، 
على استحياء، وهو ما يجب أن نؤكد عليه، ملحني، 
كما يطالب املجتمع اجلزائري برمته بقطع دابر 
هذه الظاهرة التي شوهت مجتمعنا األصيل وهو 

أمانة الشهداء يف بناء مجتمع جزائري طموح.
مجلس  رئيس  سيدي  أستسمحك  األخير،  ويف 

حملته  انشغال  فلدي  بالنيابة،  املوقر،  األمة 
وحامل الهم مهموم وأستغل سانحة وحود السيد 
هم  من  دقيقة،  يف  األختام  حافظ  العدل،  وزير 
ضحايا السيارات احملجوزة الذين استنجدوا بي، 
بعدما ضاقت بهم السبل، إذ استنفذوا كل الطرق 
لم  العدالة  لكن  سياراتهم،  الستعادة  القانونية 
تنصفهم بحجة عدم وجود امللفات القاعدية لهذه 
املركبات التي صدرت بشأنها أحكاما نهائية وهي 

اآلن تتآكلها العوامل الطبيعية.
لقد درجنا ـ سيدي الوزير ـ يف معامالتنا اليومية 
أن  واحلقيقة  الوثيقة،  يف  الثقة  املثل:  هذا  على 
هذا املثل ال يخلو من صحة أبد .. بل من وسائل 
ال  أصبح  أنه  غير  الكتابية،  احملررات  اإلثبات، 
يعتد بهذا املثل يف اجلزائر اجلديدة، ولم يعد أداة 
إثباتية، رغم إرتكاز قانون اإلجراءات املدنية عليه 

كثيرا يف مدونته.
السيد الوزير، 

إن الذي يشتري سيارة من السوق ويدفع ثمنها، أيا 
كان هذا  الثمن، لم يدفعه ألجل كتلة حديد تسير 
يف الطريق، إمنا فعل ذلك ألجل ثبوتية وثائقها، 
وصحتها القانونية، بوثيقة هي األخرى لها حجتها 
القانونية واإلثباتية، غير أن هذا املشتري ال يكون 
يف مأمن من القانون مرة أخرى، إذ يف أول حاجز 
أمني تصادر هذه املركبة بحجة أنها مسروقة أو 

مهربة، أو.. أو..!
سيدي الوزير،

ألم يكن هذا املواطن قد احتمى بالقانون نفسه، 
إذ وثقها وصادق على هذا التوثيق عند مهندس 
وغدا  يدينه  نفسه  القانون  أصبح  فقد  املناجم؟ 
املغفلني!  يحمي  ال  القانون  إذ  نظره،  يف  مغفال 
فأين  ذلك!  قبل  النباهة  حد  يقظا  كان  وقد 
اخللل سيدي الوزير؟ هل هو يف القانون؟ أم يف 
الشخص؟ أم يف آليات اإلثبات املسخرة أصال من 

قبل الدولة؟
كانت  أيا  ماال،  دفع  الذي  املواطن  لهذا  من  ثم 

قيمته؟ ومن يعوضه؟ وهو ال حول له وال قوة.
شكرا لكم على كرم اإلصغاء.

طالبي:  فتاح  • ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس، بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،
السيد الوزير، 

السيدة الوزيرة، 
الزمالء،

األسرة اإلعالمية، 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بعد االطالع على مشروع القانون املتعلق بالوقاية 
من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها؛

أوال، نثمن ما جاء به املشروع املذكور، الذي جاء 
بعث  على  واملساعدة  قانوني  فراغ  لسد  فعال 

الطمأنينة والسكينة يف نفوس املواطنني.

املتعلق  اخلامس  الفصل  يخص  فيما  ثانيا، 
باألحكام اجلزائية.

وردت عقوبة اجلبس من 10 إلى 20 سنة وغرامة 
جزائري،  دينار  مليوني  إلى  مليون   1 من  مالية 
إلى  املخطوف  الشخص  تعرض  إذا  وباملؤبد، 

التعذيب أو العنف.
سخرمت  لو  احملترم،  العدل،  وزير  سيادة  واهلل، 
هؤالء  مثل  نفسية  لدراسة  األبحاث  مراكز 
يغير  ال  عنهم  التخفيف  بأن  أليقنتم  املجرمني 
فيهم قيد أمنلة، بل البد من تشديد العقوبة إلى 

أقصاها.

أنا أطرح الرأي بضرورة تسليط عقوبة اإلعدام 
على مثل هؤالء، ألن اإلعدام هو السبيل الوحيد 
للردع، والسبيل الفعال، اإلعدام قد يؤدي بهم إلى 

مراجعة كل خطوة يقومون بها.
وأفتح قوسني، سيادة وزير العدل، احملترم، بالقول 
واالتفاقيات  املواثيق  يف  ورد  مبا  مجبرين  لسنا 
املتعلقة بعقوبة اإلعدام، ألنها أصال غير ملزمة، 

وشكرا على اإلصغاء والسالم عليكم.

• ال�صيد حممد زكرياء:
والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  بسم   

على أشرف املرسلني.
السيد رئيس مجلس األمة، بالنيابة، الفاضل، 

السيد وزير العدل، احملترم، ومرافقوه،
السيدة وزيرة العالقات مع البرملان، احملترمة،

زميالتي، زمالئي، احملترمون، 
أسرة اإلعالم، الكرام،

السالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
سيدي الرئيس بالنيابة،

سيدي الوزير،
من  الوقاية  على  القانون  هذا  مشروع  يرتكز 
األشخاص  اختطاف  يف  املتنوعة  اجلرائم 
إجناح  إلى  مشكورة  الدولة  وتتطلع  ومكافحتها، 
منها  الوقاية  عن  غفل  التي  النبيلة،  املهمة  هذه 

حسب  القضية،  هذه  يف  األصل  أن  إال  سابقا، 
أدت  التي  األسباب  على  أساسا  يرتكز  رأيي، 
باخلاطف للقيام بهذه اجلرمية الشنعاء، التي ال 
يقدرها حق قدرها إال من ابتلي بها، وإذا عرف 

السبب بطل العجب، كما يقول املثل.
تعتمد  ـ  املختصني  رأي  حسب  ـ  األسباب  فهذه 
على ضعف الوازع الديني، العقد النفسية، خاصة 
املخدرات،  انتشار  العائلي،  اإلهمال  اجلنسية، 
التساهل يف الردع، واالنفالت األمني، النزاعات 
العائلية واالنتقام، طلب الفدية واالبتزاز، بسبب 
أخرى  أسباب  وهناك  احلاالت،  بعض  الفقر يف 

طبعا.
عن  الغريبة  الظاهرة  هذه  فمعاجلة  وعليه، 
مجتمعنا، إضافة إلى الوقاية منها وردعها، يكمن 
من  عانى  مجتمع  يف  األسباب  هذه  معاجلة  يف 
املعيشي،  املستوى  تدني  ومن  اإلرهاب  ويالت 
كورونا  جائحة  اجلائحة،  هذه  أثناء  خاصة 

واستفحال وسائل التواصل االجتماعي...إلخ.
األسباب،  هذه  معاجلة  يف  تكمن  فاحللول  إذن، 
كما يفعل الطبيب، أو ما يسمى مسببات املرض. 
علماء  جتنيد  تتطلب  األسباب  هذه  فمعاجلة 
وفعاليات  النفس  علم  يف  واملختصني  االجتماع 
االجتماعيني  الشركاء  مبشاركة  املجتمع، 
أئمة  خاصة  املدني،  واملجتمع  واإلعالميني، 
وجمعيات  القوم  ووجهاء  البلد  وأعيان  املساجد، 
مع  بالتنسيق  تتدخل  أن  على  وغيرهم،  احلي... 
تدخل القضاء واألمن ومخططات اإلنذار والتبليغ 

لتفادي الفشل.

إن املقاربة األمنية ـ سيدي الوزير ـ ضرورية دون 
منازع، إال أنها وحدها ال تكفي، ،كما ندعو إلى 
أوالدهم  على  للمحافظة  األهالي  توعية  ضرورة 
يف  نالحظه  الذي  التساهل  لتفادي  ومراقبتهم 

بعض األحيان.
عملية   220 سجلت  مثال،   2014 سنة  ففي 
استرجاع  يف  األمنية  املصالح  جنحت  اختطاف، 
هو  فما  شخصا،   52 أي  الضحايا،  ربع  حوالي 

مصير اآلخرين يا ترى؟
سيدي الوزير، 

املكلومة يف  األم  دموع  يكفكف  أن  يستطيع  فهل 
فقدان فلذة كبدها أو زوجها بسجن املجرم 10 أو 
15 سنة، ثم يخرج من السجن ليواصل منكراته؟!
وننوه يتوجه احلكومة بسن مشروع هذا القانون، 
الذي يشدد العقوبات، السيما اإلعدام ضد قاتل 
يف  وذلك  اجلرمية  من  التأكد  شريطة  األطفال 
حالة التلبس الواضح وعند القيام بكل التحريات 
والتحقيقات، فهل البشر أرحم بالعباد، من خالق 

العباد عز وجل؟!
فاإلعدام هو حق مقدس للضحية، والقتل حكمه 
االختطاف  وجرمية  القصاص،  هو  شريعتنا  يف 
الذين  جزاء  إمنا  الكرمية«  اآلية  يف  ورد  ما  هو 
يحاربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض فسادا 
وأرجلهم  أيديهم  تقطع  أو  يصلبوا  أو  يقتلوا  أن 
من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي يف 

الدنيا ولهم يف اآلخرة عذاب عظيم».
وهل هناك فساد يف األرض - أيها السادة ـ- أكثر 
من اختطاف البشر وقتلهم، والتنكيل بهم أحيانا، 

كما وقع للمراهقة شيماء مؤخرا ؟!
وشكرا والسالم عليكم.

قي�صاري:  حممود  • ال�صيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على 
محمد  وحبيبنا،  نبينا  وعلى  املرسلني،  أشرف 
يحبه،  من  نحب  الذي  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 

ونكره من يكرهه.
بادئ ذي بدء، البد من فضح خطة العدو التقليدي 
والدائم للجزائر أمة، شعبا وحكومة، نراه يحارب 
مينع  املساجد،  يغلق  السالم،  إسالم  اإلسالم، 
ثم  اإلرهاب،  بحجة  فرائضهم  أداء  من  املصلني 
بحجة  سراحهم  ويطلق  باملال  اإلرهابيني  يدعم 

حترير الرهائن.

عدونا  أن  تفضح  املرحلة  هاته  إن  سيدي، 
لكي  أخرى  ملرحلة  التحضير  بصدد  التقليدي 

يؤذي اجلزائر.
ـ  العدل  وزير  سيدي،  ـ  مطالبون  أنتم  وعليه، 
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اجلبهة  تقوية  على  وجادا  حثيثا  عمال  بالعمل، 
غلق  عبر  إال  يتأتى  لن  وهذا  للوطن،  الداخلية 
يف  خاطئة  كانت  التي  السياسات  إخفاقات  كل 
بعض األحيان، وكانت عمدا يف أحيان أخرى يف 
طريق  عن  التسعينيات،  ألزمة  السياسية  اإلدارة 
العمل على تعميق مسار املصاحلة، وغلق امللفات 

ومخلفاتها.
ورهانات  التحديات  مواجهة  ميكننا  وهكذا، 
املفروضة  واحلساسة،  اخلطيرة  القادمة  املرحلة 
واملختلقة من عدو املاضي، عدو احلاضر وعدو 

املستقبل.
يف  عضوا  وبكونكم  طلب  لدينا  ثم  كبداية،  هذا 
احلكومة وهو يخص إخواننا يف احلماية املدنية، 
نريد من خاللكم حتميلهم مسؤوليات وإعطاءهم 

حقوقهم.
الكرمي،  جنابكم  نطالب  للمسؤوليات،  بالنسبة 
يف  للتحقيق  القضائية  الضبطية  صفة  بإعطاء 
كل احلوادث مجال تخصصهم، وكون أن ضابط 
احلماية املدنية هو أول شخص يصل إلى مركز أو 
مقر احلادثة، كالتحقيق يف احلريق أو االنتحار.... 
إلخ، نطالب بإعطائهم صفة الضبطية القضائية، 

هذا من باب حتميلهم للمسؤولية.
ثمانني  السيما  مستحقاتهم،  بدفع  نطالب  كما 
ساعة عمل إضافية كل شهر، ال يتقاضون مقابلها 
نعطيهم  لو  فحبذا  عرقهم،  من  وهي  شيء،  أي 

حقهم يف ذلك.
والدستوري  النقابي  حقهم  من  متكنيهم  كذلك 
العلم  من  بالفصل  ذلك  نظير  معاقبتهم  وعدم 

وتشريد عائالتهم هذا من جهة أخرى.
 إعطاؤهم عالوات ومنح نقل العدوى، على غرار 
زمالئهم يف قطاع الصحة فهم أول من نستغيث 
التنقل  ومنح  عالوات  إعطاؤهم  كذلك  بهم، 

للجنوب.
ويف األخير، يف الشأن االجتماعيـ  سيديـ  ارتداء 
الكمامة والضريبة اخلاصة يف حالة عدم ارتدائها، 
وجتنبهم  والعائالت  األرواح  تنقذ  ضريبة  نراها 
من  املواطنني  لدى  تذمر  هناك  لكن  الوباء،  هذا 
مبلغ الضريبة وهو مليون سنتيم وهو كثير وكثير 
جدا، السيما أنه يفوق نصف الراتب الرسمي أي 

القاعدي، وشكرا.

بلهربي: الدين  �صياء  •  ال�صيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم، 
السادة أعضاء احلكومة، األفاضل، 

زميالتي، زمالئي، أعضاء مجلس األمة، 
يف  قدمية  ظاهرة  األطفال  اختطاف  ظاهرة  إن 
كل املجتمعات، فهي ليست جديدة على مجتمعنا، 
أي  املعنوي،  الدافع  باختالف  تختلف  وأهدافها 
نية اجلاني، قد تكون ألهداف مالية أو املتاجرة 
ألغراض  أو  البشرية  األعضاء  بيع  أو  باألطفال 
بنية  إجرامية  ألهداف  أو  والشعوذة،  السحر 

تنتهي  لألسف-  ـ-  وغالبا  اجلنسي.  االعتداء 
لالنتباه  والالفت  األدلة،  بنية محو  الطفل،  بقتل 
أن هذه الظاهرة لم تكن حتظى بااللتفات الالزم 
يف بالدنا، رغم األرقام املرعبة يف السبع سنوات 

املاضية، ورغم الترسانة القانونية.
وهنا نستدل مبقولتك - سيدي الوزير - يف هذا 
إن  وهي«   أال  الفساد،  املوقر يف قضية  املجلس 
اختطاف  حملاربة  سياسية  إرادة  هناك  تكن  لم 
قانونية  مادة  ألف  مئة  أصدرنا  فلو  األطفال»، 
وجمعنا عباقرة القضاة، فال نصل إلى أية نتيجة، 
وهنا أقولها صراحة، لقد أصبحت ـ معالي الوزير 

ـ أمال يف منظومة سن القوانني وتطبيقها.

أي أن تدافع وترافع من أجل بلوغ إرادة سياسية 
جرمية  اجتراء  إلى  خاللها  من  نصل  حقيقية، 
اختطاف األطفال من جذورها، أقول هذا الكالم 
بحرقة ملا عايشناه يف والية تلمسان، «مالك» طفلة 
منزلها،  أمام  تختطف من  ربيعا  أحد عشر  ذات 
من عائلة فقيرة، ال متلك حتى قوت يومها. قضية 
االختطاف أسالت وال تزال تسيل الكثير من احلبر 
والدموع منذ أكثر من شهرين ولم يظهر لها أي 
ورغم  عنها  للبحث  الشعبية  احلمالت  رغم  أثر، 
ما بذلته تشكيالت أسالك األمن والسلطات، إال 
الساكنة  قلبت  قضية  أثر،  أي  لها  يظهر  لم  أنه 
رأسا على عقب وزرعت رعبا كبيرا يف النفوس، 
وصلنا إلى حد أن طفل أقل من 12 سنة ال يغادر 
أخوه  أو  أمه  أو  أبوه،  خاص  بحارس  إال  املنزل 
املهم مستحيل خروج أي طفل دون حارس، معناه 

أصبحنا نعيش حياة الالأمن.
قوية  إلى سيادتكم رسالة  أنقل  املقام،  ومن هذا 
من والية تلمسان، أال وهي تطبيق عقوبة اإلعدام 
شنقا حتى املوت ألي مجرم اختطف أو شارك يف 
اختطاف طفل، أقولها وأكررها - معالي الوزير- 
وقف  مع  احلكم  وليس  اإلعدام  عقوبة  تطبيق 

التنفيذ وشكرا.

غزيل:  طاهر  •  ال�صيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على 

أشرف املرسلني.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،

السيد وزير العدل، احملترم، 
السيدة الوزيرة، احملترمة، 

السادة احلضور، 
أسرة اإلعالم، 

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بالتدخل، إلنقاذ 
الكائن  العمومية مخبر أشغال غرداية،  املؤسسة 
تتعرض  التي  غرداية،  بوالية  االجتماعي  مقرها 
هي كذلك لالختطاف من نوع آخر، هو اختطاف 
التقني،  املجال  يف  الرائدة  الوطنية  املؤسسات 
حملة  إلى  التقنية  املؤسسة  هذه  تتعرض  حيث 
املصدر،  مجهولة  الرسائل  طريق  عن  مغرضة 
وهي توظف - سيدي الوزير - 750  عامال من 
عموم الوطن، أغلبهم مهندسون وتقنيون وخريجو 
اجلامعات اجلزائرية وحتتوي هذه املؤسسة على 
عشرة فروع مقسمة على واليات اجلنوب، وهذه 
على  سنوات  لعدة  األولى  املرتبة  حتتل  املؤسسة 

املستوى الوطني.
أما االختطاف الذي تتعرض له، أنه مت احلكم على 
سجنا  بسنة  الشركة  مسيري  من  إطارات  أربعة 
املنصب،  استغالل  هي  التهمة؟  هي  ما  نافذة، 

مزاولة التدريس تطوعا يف اجلامعة.

كذلك هناك تهمة ثانية وهي منح امتيازات للغير، 
إذ مت منح سيارة إسعاف لعامل مريض ليتنقل بها 

للمستشفى.
وتهمة ثالثة اتخاذ إجراءات مخالفة للقوانني وهي 

ترقية عمال وهو من حقهم كونها حتقق أرباحا.
يف هذا اإلطار، نحن نرى هذه احلملة الغرض منها 
حتطيم املؤسسة العمومية الناجحة التي ما فتئت 
ومراقبة  التقني  الصعيد  على  جيدة  نتائج  تقدم 
مشاريع قطاع األشغال العمومية، خصوصا تأمني 
حدود الوطن يف جنوبنا الكبير، والتدخل يف مطار 
هواري بومدين، إذ تعتبر املؤسسة الوحيدة املكلفة 

مبراقبة املشاريع الكبرى.

محل  الرسائل  هذه  أن  األسف،  مع  األخير،  ويف 
بالرغم  القضائية،  اجلهات  طرف  من  حتقيق 
تعدو  ال  فيها  املذكورة  األفعال  أن  نقدر  أننا  من 
أو  تقدير  سوء  عن  ناجمة  أخطاء  تكون  أن  إال 
ممارسات يلجأ إليها املسؤول بحسن نية لتسهيل 
نشاط املؤسسة أو حتفيز العمال الذين يقدمون  
مجهودات إضافية، دون أن يكون لذلك أي تأثير 
رئيس  السيد  أشار  املؤسسة.وقد  على  سلبي 
معافى  غامنا  ساملا  لنا  اهلل  أعاده  اجلمهورية، 
إلى  موجهة  تعليمة  يف  بالتدقيق  ـ  اهلل  شاء  إن  ـ 
سلك األمن واجلهات القضائية املتعلقة بالرسائل 

مجهولة املصدر.
شركتان  لدينا  غرداية  يف  نحن  الوزير،  سيدي 
اجلزائرية  الشركة  هما،  ناجحتان  وطنيتان 
شركة  وهي   )ALFAPIPE( األنابيب  لصناعة 
اقتصادية، ومخبر األشغال العمومية يف اجلنوب 
كل  الشركتني  هاتني  إطارات  إن  حيث   ،)LTPS(
يوم أمام احملكمة، بتهمة كيدية، ليت لو هذه التهم 

كانت اختالس أو تزوير!
القضية  هذه  متابعة  منك  نرجو  الوزير  سيدي 
ونشكرك  شفهي  كسؤال  سأطرحها  كنت  والتي 

وندعمك والسالم عليكم.

زفان:  بوجمعة  •  ال�صيد 
شكرا سيدي الرئيس، بسم اهلل الرحمن الرحيم 

وبه نستعني.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، املوقر،

السيد وزير العدل، حافظ األختام،
السيدة وزيرة العالقات مع البرملان،
السيدات والسادة أعضاء املجلس، 

أسرة اإلعالم، 
احلضور الكرمي، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ظاهرة  كذلك،  والسرقة  االختطاف  ظاهرة  تعد 
بتقاليده  املعروف  مجتمعنا  على  ودخيلة  مشينة 
واإلخاء  والتضامن  التعاون  على  املبنية  وأعرافه 
وحسن املعاملة، وهو ما جعل املواطنني من كثرتها 
من  اطمئنان  وال  االرتياح  وعدم  قلق  يعيشون يف 

انتشارها يف املجتمع.
سيدي الرئيس، من غير املعقول إقدام أي شخص 
أو  جماد  أو  أفكار  اختطاف  على  مجموعة  أو 
أو  باختطاف شخص  بالكم  فما  نبات  أو  حيوان 

طفل أو تغييبه وتعذيبه أو قتله؟!
األساليب  بكل  يسعون  املواطنني  فإن  وعليه، 
هذه  مكافحة  أجل  من  لهم،  املتاحة  واإلمكانيات 
األمنية  املصالح  مختلف  مع  بالتعاون  الظاهرة، 
املهتمة  واللجان  اجلمعيات  كل  ومع  املعنية، 
إلى  أبنائنا  دخول  بعد  السيما  املوضوع،  بهذا 
املدارس، حيث يتطلب األمر بذل املزيد من الوعي 
من  كل  أجل محاربتها،  من  واجلهد،  والتحسيس 

موقعه ومجال اختصاصه.

من  األولياء  يعانيه  ما  يعلم  كلنا  الرئيس،  سيدي 
عدم االستقرار واالطمئنان على أبنائهم وأزواجهم 
وإلى  املدارس  إلى  البيوت  من  خروجهم  أثناء 

مقرات عملهم، إلى أن يتم رجوعهم.
هذه احليرة جاءت منذ انتشار وباء كورونا كذلك. 
ومراعاة للظروف والوضعيات االجتماعية واملالية 
ما  وهذا  العائالت،  أغلب  تعيشها  التي  الصعبة 
تقدمي  برمته  املجتمع  وعلى  الدولة  على  يحتم 
واالطمئنان  األمن  لتحقيق  والتعاون  املساعدة 

للمتمدرسني واألولياء على حد سواء.
سيدي الرئيس، 

التي  املبادرة  وهذه  العمل  بهذا  خيرا  نستبشر 
هذا  مشروع  طرح  خالل  من  الدولة،  بها  قامت 
وسرقة  الظاهرة  هذه  مبكافحة  املتعلق  القانون، 
األطفال واألشخاص، حيث يكمن ذلك، يف نظرنا، 

فيما يلي:
1ـ حرص املجتمع بكل فئاته على اعتماد التحسيس 
الهيئات  ويف  املجتمع  أوساط  يف  والتوعية 
املؤسسات  ذلك  يف  مبا  املختلفة  واملؤسسات 

الدينية.
2ـ تكييف هذه اجلرمية جناية وليست جنحة.

اإلعدام  أو  املؤبد  بالسجن  عقوبتها  حتديد  3ـ 
ملرتكبيها.

النيابة  على  زيادة  للجمعيات،  الفرصة  إتاحة  4ـ 
هذه  مرتكبي  ضد  الشكوى  برفع  العامة، 

اجلرمية.
االستفادة  من  اجلرمية  هذه  مرتكبي  حرمان  5ـ 
اإلفراج  من  االستفادة  أو  التخفيف  ظروف  من 

املشروط.
العدلية  السوابق  ذوي  مراقبة  محاولة  كذلك  6ـ 
أثناء خروجهم من مؤسسات  ومتابعة تصرفاتهم 

إعادة التربية.
النهاية، فإنه يتضح جليا خطورة تأثير هذه  ويف 
والعائالت  أكثر عند األشخاص  اجلرمية بصورة 
يف املجتمع املتماسك الذي تعرض فرد من أفراده 
مجتمعنا  على  الدخيل  الشنيع،  اجلرم  هذا  إلى 

وشكرا.

طبة:  بن  حممد  •  ال�صيد 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على 

النبي الكرمي.
السيد رئيس مجلس األمة، بالنيابة، احملترم، 

ممثل  األختام،  حافظ  العدل،  وزير  السيد 
احلكومة، احملترم، 

السيدة وزيرة العالقات مع البرملان، احملترمة،
زميالتي، زمالئي أعضاء مجلس األمة املوقر،

أسرة اإلعالم، 
احلضور الكرمي، 

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
يف  به  وطالبنا  املشروع،  هذا  ملثل  تطلعنا  لطاملا 
هذه القاعة وخارجها، وأذكر أني قلت يوما هنا إن 
املواطن الصالح املسالم وصل به األمر أنه ميشي 
ويتوجس خيفة، ويخشى أن يأخذه املوج من حيث 
يرتقب ومن حيث ال يرتقب، بينما املجرم ميشي 
مرفوع الهامة، مستقيم القامة، مفتحة له األبواب، 

يصغى إليه ويكاد يقال له رضي اهلل عنك.
جاء هذا املشروع ليسد فراغا كبيرا، كان السبب 
السيما  أشكالها،  مبختلف  اجلرائم  انتشار  يف 
وهي  بالقتل  انتهاء  والتعذيب،  االختطاف  جرائم 
مجتمعنا،  عن  وغريبة  شاذة  كانت  التي  اجلرائم 
ومن هنا تأتي أهمية هذا املشروع، خاصة وأنه لم 
يركز فقط على التجرمي واملعاقبة إمنا قنن للوقاية 
للتائبني  األمل  أبواب  فتح  إلى  وصوال  واحلماية، 
متكامال،  جامعا  مشروعا  جعله  واملتعاونني، مما 
البعض  رأى  وإذا  التطلعات.  من  لكثير  استجاب 

فيه شيئا من القسوة، نقول له ما قال أبو متام:

 فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 
                 َفليقنُْس أحيانا على من يرحم.

ونقول ما قال محمد العيد آل خليفة:
ومن دالئل ضعف املرء طيبته

                     فال تكن طيبا إال مبقدار.
وقول املتنبي:

ووضع الندى يف موضع السيف بالعال
            مضر كوضع السيف يف موضع الندى.
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سيدي الرئيس بالنيابة،
معالي الوزير،

أن  »ويقصدون  للقتل  أنفى  «القتل  العرب  قالت 
البلغاء  وراح  كالقتل،  القتل  على  يقضي  الشيء 
منهم يفتخرون بهذا اإليجاز، ويحسبون بذلك أنهم 
بلغوا جوا مع الكلم وال عبارة أبلغ من هذه ميكن 
الكرمي  القرآن  جاء  حتى  املعنى،  نفس  تؤدي  أن 
مبا يعلو وال يعلى عليه فقال »ولكم يف القصاص 
حياة« فاندهشوا وأدركوا قدر العبارة التي طاملا 
تغنوا بها، فإذا هي حاصرة تكرر فيها القتل، وهو 
لفظ مستهجن مكروه زيادة على كونها دالة على 
إزهاق الروح والتشفي، رغم أن املقام مقام حتذير 
من بشاعة هذا الفعل، وكون بعض القتل أيضا ال 

يكون أنفى للقتل وهو قتل ابتداء.
باحلياة،  مفعمة  اآلية  جاءت  ذلك،  عكس  وعلى 
ألن  القتل،  لفظ  من  أولى  القصاص  فلفظ 
اآلية  يف  واجلر   بحق،  إال  يكون  ال  القصاص 
يشعرنا أن احلياة مخبوءة يف القصاص، فيتحول 

إلى نبع للحياة وحارس ألمنها واستقرارها.
ولذلك نطالب بتطبيق اإلعدام، تنفيذا ال أحكاما 
املواطنني.  من  طائفة  ذلك  على  وليشهد  فقط 
وعلى كل حال، فنحن نثمن هذا املشروع، ونتمنى 
أن نراه واقعا، متسائلني يف نفس الوقت ملاذا ال 
أن  نأمل  التي  الشاقة  األعمال  ما على  نرى كال 
السجن  يكون  ال  حتى  اجلرائم،  بعض  يف  تطبق 

مجرد عزلة تبدأ وتنتهي؟
أخيرا، سيدي الرئيس، معالي الوزير، أوجه النداء 
لكل مواطن صالح يف هذا املجتمع أال ينأى بنفسه 
التعاون  يكون  الذي  املجتمع اجلديد،  يف صياغة 
القانون،  قوة  من  أقوى  فيه  والتناصح  والتناصر 
فلنكن إيجابيني ونأخذ بنصيحة اخلليفة الراشد، 
سيدنا أبو بكر الصديق، رضي اهلل عنه، حني قال 
أيها  يا  اآلية«   هذه  تقرؤون  إنكم  الناس  أيها  يا 
ّضل  من  يضركم  ال  أنفسكم  عليكم  آمنوا  الذين 
وإني سمعت رسول اهلل صلى اهلل  اهتديتم»  إذا 
عليه وسلم يقول« إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
بعقاب  اهلل  يعمهم  أن  أوشك  يديه  على  يأخذوا 

من عنده ».

قرينيك: القادر  عبد  •  ال�صيد 
على  والصالة  اهلل  بسم  الرئيس،  سيدي  شكرا 

رسول اهلل.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم، 
معالي وزير العدل، حافظ األختام، الفاضل، 

السيدة الفاضلة، وزيرة العالقات مع البرملان، 
زميالتي، زمالئي أعضاء مجلس األمة، 

أسرة اإلعالم، 
احلضور الكرمي، 

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرحمن 
الرحيم، يقول تعالى:  «وإذا املوءودة سئلت، بأي 
السماء  وإذا  نشرت،  الصحف  وإذا  قتلت،  ذنب 
كشطت، وإذا اجلحيم سعرت، وإذا اجلنة أزلفت، 

علمت نفس ما أحضرت » صدق اهلل العظيم.
سيدي الرئيس، لقد جاءت رسالة السماء واضحة 
تكرس احلق يف احلياة واحلرية والشك ـ سيدي ـ 
أنكم استلهمتم من وحي هذه اآلية الكرمية، كما 
فيما  مداخلتي  ألبتدأ  سابق،  وقت  يف  استلهمت 
يخص جرائم اختطاف األطفال والقصر وقتلهم  

والتنكيل بهم.
تداعيات  من  يتبعها  وما  االختطاف  جرائم  إن 
آفة  متثل  املجتمع،  متاسك  يف  الضرر  بإحلاق 
اجلزائري  املجتمع  أوساط  يف  انتشرت  دخيلة 
وحترمه  مواطن  كل  لترهب  الهشيم،  يف  كالنار 
باختطاف  املتعلقة  تلك  خاصة  األمان،  نعم  من 

القصر.

وما حلظناه يف اآلونة األخيرة من اختطاف وقتل 
العيون  لها  وتدمع  الصدور  لها  تضيق  وتنكيل، 
وتدمى لها القلوب، عندما تستوقفنا تلك املشاهد 
ألمهات ثكالى، فقدن فلذات أكبادهن ودموع آباء 
راضني بقضاء اهلل، وانهيار أجداد متنوا مصيرا 
أشخاص  بسبب  ألحفادهم،  املصير  هذا  غير 
جتردوا من بشريتهم وإنسانيتهم ليشبعوا غرائز 

تعجز العقول عن احتوائها!
املنتهج  الالعقاب  نظام  ـ  الرئيس  ـ سيدي  ولكن 
هو الذي شجع مثل هاته اجلرائم، لتأخذ منحى 
تصاعديا خطيرا ومرعبا، ومن هنا نثمن كل ما 
سن  يستوجب  مما  املشروع،  هذا  نص  به  جاء 
قوانني رادعة للحد من هذا الشكل من اجلرائم 
اجلزائري  الشعب  ملطالب  استجابة  جاءت  التي 
االجتماعية  وشرائحهم  مشاربهم  باختالف 
بدوره  والذي  النفوس  وتهدئة  القلوب  لطمأنة 
لفظ واستنكر وطالب بالقصاص، ليحمي أطفاله 
ويدافع عنهم بقوة القانون، مستغيثني تارة برئيس 

اجلمهورية، وتارة بشخصكم الكرمي.
العموم،  على  االختطاف  جرائم  يخص  فيما  أما 
وحتى  واألوطان  للحدود  عابرة  جرائم  فإنها 
أحيانا،  بهم  البشر واالجتار  القارات، فاختطاف 
وبأعضائهم أحيانا أخرى، مثلما يحدث يف قارتنا 
السمراء، على وجه اخلصوص، ليباعوا يف أسواق 
النخاسة كعبيد، وتباع أبصارهم وأسماعهم وحتى 
تدعي  التي  األوروبية  العواصم  أكبر  يف  قلوبهم 
الدفاع عن حقوق اإلنسان، يف جترد من اإلنسانية 

وحتد للبارئ املصور بتجريد هؤالء البشر من نعم 
أنعم اهلل بها عليهم، أما االختطاف مقابل الفدية 
حزم  بكل  لها  التصدي  وجب  اجلرائم  أم  فإنها 

وصرامة.
الوزير-   معالي  الرئيس،  سيدي  يفوتني-  ال  كما 
أنه ال يجب إغفال الوقاية من هاته اآلفة، وتتمثلـ  
حسب رأينا املتواضعـ  يف دراسة عميقة للمسببات 

والعقوبات:
1ـ دراسة نفسية وبسيكولوجية عميقة للموقوفني، 
الستخالص الدوافع التي أدت بهم الرتكاب هذا 
اجلرم. وللوقاية منه إدخال اجلامعة اجلزائرية، 

ألن اجلامعيني أدرى باملجتمع اجلزائري.
خارجة  وتوصيات  قوانني  استيراد  ميكن  ال  هنا 
األسباب  يعرفون  هم  اجلزائر  أبناء  البلد،  عن 

وميكن لهم القيام بدراسة نفسية.
اإلعدام  فيها  مبا  العقوبات،  أقصى  تسليط  2ـ 
اختطاف  يف  تورطه  ثبت  من  كل  على  وتنفيذها 

القصر واالعتداء عليهم جنسيا والتنكيل بهم.
جلرمية  العمومية  الدعوى  إخضاع  عدم  3ـ 
التقادم، وخاصة اجلرائم  إلى  اختطاف األطفال 

التي انتهت بالقتل.
خاصة  قوانني  وسن  األسرة  قانون  حتصني  4ـ 
الوالدين ألبنائهم، شريطة  فيما يخص اختطاف 
عدم إحلاق الضرر بهم ومعاقبتهم لكن ليس يف 

نفس الباب.
5ـ تعزيز آلية املراقبة يف األوساط التربوية ودور 

احلضانة.
6ـ مرافقة املتضريني من جرائم االختطاف نفسيا 
االختطاف  عن  الناجم  الضرر  جلبر  وماديا، 

وتبعاته.
اآلفة  هذه  محاربة  يف  املساجد  دور  تعزيز  7ـ 
والوقاية منها وإعطائها حيزا واسعا يف اخلطب 

والدروس.
ومن هنا تأكدوا - سيدي الرئيس، معالي الوزير 
- أنه سيحتضن هذا املجلس املوقر مشروع هذا 
كان  ألنه  أخرى  مرة  الشعب  ليحتضنه  القانون 

والزال مطلبا شعبيا.
تلكم هي مداخلتي، سيدي الرئيس، حول مشروع 
اختطاف  جرائم  من  بالوقاية  املتعلق  القانون 
دامت  اإلصغاء،  كرم  على  شكرا  األشخاص، 
لشهدائنا  واخللود  واملجد  مستقلة  حرة  اجلزائر 

األبرار، شكرا سيدي الرئيس. 

جرباع: علي  •  ال�صيد 
الرحمن  اهلل  بسم  الرئيس،  سيدي  شكرا   

الرحيم، 
احملترم  بالنيابة،  األمة  مجلس  رئيس  السيد 

والفاضل، 
السيد وزير العدل، حافظ األختام، احملترم، 

السيدة وزيرة العالقات مع البرملان، احملترمة، 
األمة،  مجلس  أعضاء  زمالئي  زميالتي، 

احملترمون، 

السيدات والسادة احلضور، 
أسرة اإلعالم، 

السالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
اجلرائم  من  األشخاص  اختطاف  جرمية  تعد 
اخلطيرة التي تشكل اعتداء على حرية اإلنسان 
أن  واملجتمع على حد سواء، ذلك  بالفرد  ومتس 
املجني  حق  على  اعتداء  تعد  االختطاف  ظاهرة 
عليه يف التنقل والتجوال بحرية كاملة، باإلضافة 
دعامة  باعتباره  الشخصي،  بأمنه  اإلضرار  إلى 
اختطاف  أن  كما  الشخصية،  احلرية  دعائم  من 
هو  وإرهابه  حريته  وتقييد  واحتجازه  شخص 
على  ظهرت  كما  بأكمله،  املجتمع  على  عدوان 
الساحة عصابات إجرامية منظمة مارست جرائم 
األجانب  أو  املواطنني  على  سواء  االختطاف، 
ما  غالبا  ثالث  طرف  على  للضغط  واحتجازهم 
يكون هو طرف احلكومة، بغية التأثير عليها يف 

أدائها ألعمالها.

التي  إذن، يعد االختطاف من اجلرائم اخلطيرة 
بالتجرمي،  املختلفة  القانونية  املنظومات  تناولتها 
سياسة  إطار  يف  لها،  العقابي  اجلزاء  وبينت 
منها  واحلد  اجلرمية  حملاصرة  تهدف  جترمي 
جرمية  أفضعها  من  ولعل  املتعددة،  بصورها 
احللقة  باعتبارهم  وقتلهم،  األطفال  اختطاف 
اخلطيرة  الظاهرة  هذه  تنامي  ومع  األضعف، 
تسجلها  التي  واملروعة  الهائلة  األرقام  ظل  ويف 
جعلت  الكبير،  التوسع  ومع  اجلرمية  هذه  يوميا 
اجلميع، حكومة وشعبا، يدق ناقوس اخلطر وبات 
من  أصبح  حيث  عنها،  السكوت  املستحيل  من 
الضروري إيجاد آليات حتمي الطفل الذي يعتبر 
الذي  الشخص  كونه  الغد،  ورجل  املجتمع  ركيزة 

تعتمد عليه الدولة يف بناء مستقبلها.
فاجتهد املشرع بإيجاد قواعد قانونية، من شأنها 
الطفل  قانونا حلماية  فاستحدث  الطفل،  حماية 
بتوفير احلماية  يعنى  الذي  وهو قانون15 - 12، 
تكرس  وقائية  كآلية  والقضائية،  االجتماعية 
حلماية هذه الفئة البريئة، غير أنه أثبت مع مرور 
مكافحة  املشرع  أقر  لذا  كاف،  غير  بأنه  الوقت 
ردعية  عقوبات  سن  خالل  من  اجلرمية،  هذه 
قواعد  وأقر  جهة،  من  العقوبات  قانون  ضمن 
من شأنها حماية حقوق الطفل وذلك من خالل 

حتريك الدعوى العمومية ضمن قانون اإلجراءات 
مع  وللتكيف  الوقت  مرور  مع  لكن  اجلزائية، 
العقوبات  هذه  أثبتت  للجرمية،  املذهل  التطور 
عدم جدواها، فكان لزاما على السلطات املختصة 
لألطفال  ليس  حماية،  أكثر  آلية  عن  البحث 
املختطفني وحدهم، بل للمختطفني بصفة عامة 

حماية لهم وأكثر ردعا لهؤالء املجرمني.
جاء مشروع القانون نتيجة لردود األفعال الرافضة 
لهذه الظاهرة وسط تضامن اجتماعي واسع، يلح 
هذه  مرتكبي  على  العقوبات  أقصى  تطبيق  على 

األفعال أو األعمال املقيتة.
إذن، هو بالدرجة األولى قضية رأي عام، كما هو 
التزام من الدولة بحماية املواطنني وتعزيز العدالة 
الدميقراطي،  املسار  لتقوية  القانون  وسلطان 
بحمايتها  عادلة  لتكون  الدولة  هيبة  وإعادة 

للضعفاء.
الوقاية  مبدأ  لتكريس  القانون  هذا  مشروع  جاء 
من جرائم االختطاف، فبارتكازه على هذا املبدأ 
قبل وقوع اجلرم، حّمل اجلميع كامل مسؤولياته، 
الشأن  ذات  املؤسسات  إلى  األسرة  من  ابتداء 
مسؤولياته  يتحمل  أن  اجلميع  فعلى  مبختلفها، 
بعض  يف  الدولة  على  بالالئمة  نلقي  وأال  كاملة 

األحيان.
الصحي  التكفل  بتوفير  النص  هذا  مشروع  جاء 
ودون  االختطاف  لضحايا  واالجتماعي  والنفسي 
اخلوض يف هذا املوضوع كثيرا لكون الزمالء قد 

خاضوا فيه مبا فيه الكفاية.
سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت من نادوا 
مراقبة  البصري يف  السمعي  سلطة  دور  بتفعيل 
وسائل اإلعالم، لتجنب التهويل اإلعالمي، للحفاظ 
على سرية التحقيق، حفاظا على سالمة الضحايا 
بروتوكوالت  وضع  أقترح  كما  وخصوصياتهم، 
من  بالوقاية  املعنية  الهيئات  بني  مشتركة  عامة 
على  عالوة  بينهما،  والتنسيق  االختطاف  جرائم 
اشتراك الباحثني واملختصني يف إعداد دراسات، 
اإلستراتيجية  صياغة  يف  املساهمة  شأنها  من 

اخلاصة بالوقاية من جرائم االختطاف.
أطرح بعض  أن  بودي  الوزير،  معالي  األخير،  يف 
االستفسارات وهي للتوضيح، طبعا، ولرفع اللبس 

ولوضع النقاط على احلروف ولوضع حد للغط.
املدنية  للحقوق  الدولي  بالعهد  التزامنا  هل 
والسياسية الذي صادقنا عليه يف1989، وخاصة 
عقوبة  تنفيذ  يف  عائقا  يعد  السادسة،  املادة 

اإلعدام يف مثل هذه اجلرائم؟
بسمعة  مساسا  اإلعدام  حكم  تنفيذ  يعتبر  هل 
إقرار  خضم  يف  الدولي،  املجتمع  أمام  اجلزائر 
الذي  الدستوري،  التعديل  اجلزائري  الشعب 
خصص له حيزا واسعا حلقوق اإلنسان وترقيتها 
حقا  يعد  الذي  احلياة  يف  احلق،  مقدمتها  ويف 

مقدسا؟
احلق،  هذا  عند  اإلعدام  عقوبة  آثار  تنتهي  هل 
قانون  من   263 املادة  من  األولى  الفقرة  وفق 
حق  يف  تطبيقها  إلى  متتد  أنها  أم  العقوبات؟ 
 1993 مند  باإلعدام  عليهم  احملكوم  املساجني 

بسبب تورطهم يف أعمال إرهابية؟

أنها  منها  يفهم  الثانية،  املادة  نص  إلى  بالرجوع 
على  تنطبق  فهل  املادي،  الفاعل  حق  يف  تنطبق 
من يأمر بها ويبقى يف اخلفاء وهو ما يطلق عليه 

قانونا باملصطلح الفاعل الذهني.
يف  والعشرين،  السابعة  املادة  نص  إلى  بالرجوع 
اخلطف  استمرار  عند  األخيرة،  قبل  ما  الفقرة 
أيام  عشرة  بها  املقصود  هل  أيام،   10 من  ألكثر 

قبل املالحقة اجلزائية يف حقه؟
لبلدنا،  اخلير  فيه  ملا  اهلل  وفقكم  األخير،  يف 

والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

• ال�صيد عبد القادر جديع:
 بسم اهلل، والصالة والسالم على رسول اهلل. 

السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،
السيد وزير العدل، حافظ األختام، 
السيدة وزيرة العالقات مع البرملان، 

زميالتي، زمالئي احملترمون، 
أسرة اإلعالم،
السالم عليكم.

القانون،  هذا  مبشروع  وبادر  ساند  من  نشكر 
توجد شريحة  كاف؟  غير  ملاذا  كاف،  غير  ولكنه 
من األشخاص لم نتكلم عليهم ويتم اختطافهم يف 
اإلرهابي،  التنظيم  طرف  من  احلدودية  املناطق 
اإلرهاب  سنوات  تسليحهم  مت  املختطفون  هؤالء 
وبعد حتسني الوضع األمني مت اختطافهم، حيث 
حيث  الوادي،  ورقلة،  الدبداب  من  أناسا  جند 
آلية  وضع  يجب  هذا  ومن  مشردين  أبناءهم  إن 
حلماية لهؤالء األشخاص الذين كافحوا اإلرهاب 
هم؟ يف  أين  اليوم  ندري  ولسنا  التسعينيات،  يف 

ليبيا أو يف مالي؟! هذا السؤال األول.
اخلاطفني  اآلباء  مصير  هو  ما  الثاني:  السؤال 
عند  تسليمهم  الرافضات  احملضونني  ألبنائهم 

أمهاتهم؟
مع  العدل  وزارة  تتعامل  كيف  الثالث:  السؤال 
تظهر  ثم  باإلعدام،  عليهم  احملكوم  األشخاص 

براءتهم بعد مدة؟ وشكرا.
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واستفسارات  انشغاالت  على  رده  خالل 
حافظ  العدل  وزير  أكد  املجلس،  أعضاء 
هذه  استئصال  ضرورة  على   ، االختام 
اجلرمية كليا من املجتمع، مهما كلفنا ذلك.

وخالل رده على سؤال حول تنفيذ عقوبة اإلعدام 
أوضح الوزير ان املوضوع اثار نقاشا كبيرا يف بالدنا 
واليزال مستمرا أيضا يف الكثير من بلدان العالم، 
مفندا يف السياق ما يروج يف بعض األوساط من 
ان الدولة أوقفت تنفيذ عقوبة اإلعدام بإمالءات 
خارجية  او بسبب انضمامها الى اتفاقيات الى 
اتفاقيات او معاهدات دولية، مؤكدا ان اجلزائر 
لم متض على أي اتفاقية او معاهدة متنعها من 
تنفيذ عقوبة اإلعدام ، باجلزائر تتمتع  بالسيادة 
مناسبة  تراها  التي  القوانني  سن  يف  الكاملة 
العدل  وزير  يستبعد  ولم  العام،  للنظام  ومفيدو 
حافظ األختام تنفيذ عقوبة اإلعدام اذا اقتضت 
املصلحة العام لذلك، مؤكدا وجود إرادة سياسية 
للدولة يف مواجهة جرائم االختطاف ونص هذا 
القانون  الذي كان بتعليمات من رئيس اجلمهورية 

شخصيا اكبر دليل على ذلك .
وبخصوص جبر الضرر ، أوضح الوزير أنه  إذا 
احلكم،  فيه  ونفذ  باإلعدام  شخص  على  حكم 
ال  واملسؤولية  الضرر،  جبر  ذلك  بعد  ميكن  ال 
باإلعدام،  نطق  الذي  القاضي  مسؤولية  تصبح 
بل مسؤولية املجتمع، ألن القاضي ُمّكن من هذه 
الوسيلة، أو ُمكن قانونا من هذه العقوبة ونطق بها 
ونفذت، ويف حالة ما ارتكب القاضي خطأ يصبح 
أو  القاضي  وليس  كله  املجتمع  املسؤولية  يتحمل 

وزارة العدل.

اما فيما يخص عقوبة االشغال الشاقة للمحبوس، 
فأكد وزير العدل حافظ االختام ، أن اجلزائر قد 
حتمي  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  على  أمضت 
االشغال  عقوبة  تسليط  ومتنع  احملبوسني  حقوق 
الشاقة عليهم، كما تتجه الى اعتماد نظام قضاء 
العقوبة يف الوسط املفتوح بدال من الوسط املغلق.

جرائم  يف  العمومية  الدعوى   تقادم  وبشأن 
الوزير ان هذا االمر منطقي  االختطاف، أوضح 

كون هذه اجلرمية ليست مستمرة يف الزمان.
اما حول اختطاف األطفال من طرف األشخاص 
الذين يتمتعون بالسلطة االبوية، بحجة ان احلكم 
لم  احلضانة  بخصوص  القاضي  به  نطق  الذي 
 ، االم  ام  االب  كان  سواء  الطرفني،  احد  يُرض 
تندرج ضمن  ال  الوقائع  هذه  ان  الوزير  فأوضح 
قانون  يف  متضمنة  كونها  القانون  هذا  مشروع 

العقوبات.
هذه  من  واحلد  الوقاية  يف  املسجد  دور  وعن 
اجلرائم ، اكد الوزير وجوب مساهمة املسجد يف 
االختطاف  األشخاص من خطورة جرائم  توعية 
ملا  منها،  الوقاية  وكيفية  اجلرائم،  من  وغيرها 

لهذه املؤسسة الدينية من تأثير يف املجتمع.
الى ضرورة حتلي وسائل  السياق ذاته  داعيا يف 
اجلرائم  لهذه  معاجلتها  باالحترافية يف  االعالم 
تعيق  قد  مبعلومات  االدالء  يف  التسرع  وعدم 
االمن  مصالح  تدع  وان  التحري،  عملية  سريات 
صدور  وانتظار  مبهامها،  القيام  العامة  والنيابة 
بيان اعالمي من طرف وكيل اجلمهورية يلخص 
وقائع اجلرمية ومن ثم التطرق إعالميا للقضية.

رد وزير العدل حافظ األختام السيد بلقاسم زغماتي:

... �صرورة ا�صتئ�صال جرائم الإختطاف من املجتمع

االنسان  وحقوق  واإلدارية  القانونية  الشؤون  جلنة  أكدت 
والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي يف تقريرها 
سليمان  السيد  اللجنة  رئيس  برئاسة  أعدته  الذي  التكميلي 
زيان،  والذي قرأه  خالل اجللسة العامة مقرر اللجنة السيد 
فؤاد سبوتة، أن املنظومة التشريعية الوطنية قد تعززت بهذا 
النص  والسيما يف مجال الوقاية من احدى اخطر اجلرائم من 
جهة ، ومكافحتها من جهة أخرى والتي لم تعد تهدد بانتشارها 

امن وسالمة وحياة االفراد فحسب، بل تهدد امن وسالمة املجتمع برمته. كما ثمنت عاليا كل 
االحكام التي تضمنها النص واوصت مبا يلي:

• ضرورة التنفيذ الفعلي لعقوبة اإلعدام،
• اجراء دراسات نفسية معمقة ملرتكبي جرائم االختطاف الستجالء احلقائق حول الدوافع 

الرئيسية لها.
• اقحام اجلامعة اجلزائرية يف مجال الدراسة والبحث عن األسباب احلقيقية الرتكاب جرائم 

االختطاف.
• تفعيل دور املساجد يف التوعية بخطورة جرائم االختطاف

• تفعيل دور املجالس احمللية يف الوقاية واحلد من هذه اجلرائم
الوقاية  اجلرائم وضرورة  التحسيس بخطورة هذه  املختلفة يف  االعالم  وسائل  دور  تفعيل   •
منها، والتحلي باالحترافية يف التعامل مه خكذا قضايا ، مبا يخدم السير احلسن للعدالة، 

للوصول على مرتكبي هذه اجلرائم. 

تو�صيات جلنة ال�صوؤون القانونية والإدارية وحقوق الن�صان 
والتنظيم املحلي وتهيئة الإقليم والتق�صيم الإقليمي

 »يشرفني أن أقف أمام مجلسكم املوقر، ألعرب 
لكم عن جزيل الشكر وخالص التقدير واالمتنان 
ملصادقتكم على نص القانون املتعلق بالوقاية من 
الذي  ومكافحتها،  األشخاص  اختطاف  جرائم 
يشكل لبنة جديدة يضاف إلى الترسانة القانونية 
ويشكل  اجلرمية،  مبكافحة  املتعلقة  الوطنية 
عملية  آلية  حظي مبصادقتكم  الذي  النص  هذا 
جديدة من شأنها تسهيل عمل املصالح والهيئات 
األشخاص  اختطاف  جرائم  من  بالوقاية  املكلفة 
مباشر  أثر  له  يكون  أن  املنتظر  ومن  ومكافحتها 
يف التصدي لكل أشكال هذا اإلجرام واستئصاله 

من مجتمعنا وحتقيق األمن واالستقرار والسكينة 
داخليا.

ويكتسي هذا القانون أهمية بالغة لكونه يتضمن 
وفقا  الوطنية  القانونية  منظومتنا  تكييف 
يخدم  ومبا  املجتمع  يعرفها  التي  للمستجدات 
تطلعاته للقضاء على الظواهر الدخيلة لديه ومنع 
أكثر  تعد  فيه  الواردة  األحكام  ومن  انتشارها، 
مالءمة للتحوالت اجلارية يف املجتمع وما أفرزته 
قصد  واملجرمني  اجلرمية  أمناط  يف  تغيير  من 

التصدي لها وحماية املجتمع من آثارها.
ويقترح هذا القانون لظواهر اإلجرام الواردة فيه 

حلوال تنبع من واقع املجتمع وحقيقة وأبعاد هذه 
الوقاية منها  الظاهرة يف بالدنا، وتكييف وسائل 
ومسايرتها  األخيرة  هذه  تطوير  مع  ومكافحتها 
ملختلف األشكال وتقرير عقوبات لها تتماشى مع 
العام  الردع  حتقيق  شأنها  من  والتي  خطورتها، 

واخلاص على حد سواء.
النشغاالت  القانوني  النص  هذا  ويستجيب 
يف  املختصة  السلطات  ناشدوا  الذين  املواطنني 
العديد من املناسبات بضرورة وضع حلول عملية 
للتصدي جلرائم االختطاف وعلى اخلصوص التي 
تطال األطفال، ومن شأن مصادقتكم على نص هذا 
القانون تعزيز ثقة املواطن يف السلطات العمومية، 
وسيكون له أثر مباشر يف احلد من تفشي جرائم 

االختطاف عبر مختلف مناطق الوطن. 
سيدي رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،

األمة  مجلس  أعضاء  والسادة  السيدات 
احملترمون،

ال يفوتني يف األخير، أن أعرب لكم يف هذا املقام 
عن خالص امتناني ملا ملسته لديكم خالل مختلف 
مراحل دراسة نص هذا القانون من روح املسؤولية 
واحلرص الدائم على رقي منظومتنا القانونية مبا 
لرئيس  موصول  والشكر  واملواطن،  الوطن  يخدم 
وحقوق  واإلدارية  القانونية  اللجنة  وأعضاء 
اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم 

اإلقليمي.
أشكركم مرة أخرى جزيل الشكر، والسالم عليكم 

ورحمة اهلل تعالى وبركاته.«

كلمة السيدة بسمة عزوار، وزيرة العالقات مع البرلمان نيابة عن وزير العدل حافظ األختام بعد المصاقة على نص القانون

هذا الن�س له اأثر مبا�صر يف الت�صدي لكل اأ�صكال هذا الإجرام واإ�صتئ�صاله 
من جمتمعنا وحتقيق الأمن والإ�صتقرار وال�صكينة داخليا  ي
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ويف كلمته اخلتامية ُبعيد املصادقة على مشروعي القانونني، أكد السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس 
األمة بالنيابة على أهمية القوانني املصادق عليهما لضمان استقرار املجتمع اجلزائري، مشيدًا بالعمل 
الذي بذله أعضاء جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم 
والتقسيم اإلقليمي، وجلنة الشؤون االقتصادية واملالية، حني دراسة ومناقشة هذين القانونني، وعلى 
تعاطيهم الراقي واملسؤول مع هذه القانونني، كما توّجه بتشكراته إلى أعضاء املجلس نظير املستوى 

الذي أبانو عنه أثناء تدخالتهم املسؤولة...
 وفيما يلي  نص الكلمة : 

كلمة رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة  بعد امل�صادقة على قانون املالية ل�صنة2021 
والقانون املتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف  الأ�صخا�س ومكافحتها 

» شكرا سيدي الرئيس بالنيابة احملترم، بسم اهلل 
أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمان 

املرسلني.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،

تنوب  التي  البرملان،  مع  العالقات  وزيرة  السيدة 
عن السيد وزير العدل، حافظ األختام، احملترم،

السيد وزير املالية احملترم،
الطاقم احلكومي احلاضر احملترم،

املوقر  املجلس  أعضاء  زمالئي،  زميالتي، 
احملترمون،

أسرة اإلعالم،
كل احلضور،

السالم عليكم.

الشفاء  وأمتنى  ألقول  املنبر  هذا  أغتنم  دعوني 
العاجل للسيد رئيس اجلمهورية والعودة امليمونة 

إلى الوطن.
حقيقة، باملصادقة  على القانون املتعلق بالوقاية 
ومكافحتها  األشخاص  اختطاف  جرائم  من 
للترسانة  جديدة  لبنة  شك  بدون  ستضاف 
- قصد  طبعا   - هذا  وكل  اجلزائرية،  القانونية 
من  املواطن  وحماية  والقانون  احلق  دولة  بناء 
هذه اجلرائم الشنيعة التي مست أمن وطمأنينة 
العائالت باختطاف فلذات أكبادها، مما أدى إلى 
تفاعل وتعاطف كل الشعب اجلزائري مع األطفال 
اجلرمية  لهذه  ضحية  كانت  التي  والعائالت 

الشنعاء.

مجتمعنا،  عن  غريبة  تعتبر  التي  الظاهرة  هذه 
إال أنها استفحلت بقوة يف اآلونة األخيرة، أو يف 
السنوات األخيرة، فأصبح من الواجب استصدار 
والذي  الشنعاء  اجلرمية  هذه  ملعاجلة  قانون 
السادة  من  وحتى  املجتمع،  من  ملحا  كان مطلبا 
الزمالء أعضاء املجلس يف تدخالتهم منذ سنني، 
لذا نشكر مسؤول القطاع الذي سارع بإعداد هذا 
للردع بقوة  أداة  القانون، الذي سيكون ال محالة 

لهذه اجلرمية.
ليس  محاسنه  من  أو  القانون،  هذا  مييز  وما 
القوانني  عن  متيز  وإمنا  وفقط،  الردع  عقوبات 
جرائم  من  الوقاية  بني  اجلمع  بخاصة  األخرى 
وهو  الضحايا  وحماية  ناحية،  من  االختطاف 
بهم وبأسرهم صحيا ونفسيا  والتكفل  مهم جدا 

واجتماعيا ومساعدتهم قضائيا.
املولود  بهذا  اجلزائري  الشعب  أهنئ  وأخيرا، 
اجلديد، وأهنئ السيد وزير العدل وكل إطارات 
قطاعه على هذا العمل القيم الذي نال املصادقة 
وأشكره  املجلس،  أعضاء  طرف  من  باإلجماع 
األسئلة  عن  بتأني  واإلجابة  صدره  رحابة  على 
موصول  والشكر  الزمالء،  طرف  من  املطروحة 
املجهودات  عن  القانونية  الشؤون  جلنة  ألعضاء 
التي بذلوها، ومن خاللهم إلى كل الزمالء أعضاء 
املجلس املوقر الذين تفاعلوا بقوة مع هذا القانون، 
املجلس  رئيس  السيد  إليكم  موصول  والشكر 
بالنيابة احملترم، وإلى السيدة وزيرة العالقات مع 
البرملان احملترمة التي رافقتنا يف أشغال أعمالنا، 

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.« 

كلمة السيد سليمان زيان، رئيس لجنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان  والتنظيم 
المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي، بعد المصاقة على نص القانون 

هذا القانون متيز بخا�صية اجلمع بني الوقاية من جرائم الختطاف 
من ناحية، وحماية ال�صحايا ي
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بهذه املناسبة، أوال: أشكر األخوات واإلخوان وكل أعضاء مجلس األمة 
على مستوى اللجان املختصة على عملهم الهام، سواء يف املناقشة أو 
يف حتليل القضايا املطروحة يف مشروع قانون املالية لسنة 2021، كما 
كانت  التي  تدخالتهم  على  املتدخلني  األمة  مجلس  أعضاء  كل  أشكر 
مسؤولة  وواعية، والتي تصب جميعا يف سبيل خدمة اجلزائر وبنائها.

ال�صفاء العاجل لرئي�س اجلمهورية 
                       .. وعودة قريبة ملوا�صلة بناء اجلزائر اجلديدة

وبهذه املناسبة كذلك نتمنى من كل قلوبنا الشفاء العاجل للسيد رئيس 
اجلمهورية، السيد عبد املجيد تبون، وعودته - عن قريب - إلى أرض 
الوطن ملواصلة مهامه النبيلة والتاريخية لبناء اجلزائر اجلديدة، وبناء 

اجلمهورية اجلديدة.

 قانون المالية لسنة 2021
رئي�س  طرف  من  امل�صطر  للربنامج  مراآة  مبثابة  ...هو 

اجلمهورية

قانون  بأن  التذكير  أردت  أيضا،  املناسبة  وبهذه 
رئيس  طرف  من  املسطر  البرنامج  مرآة  هو  املالية 
من  الشعب  طرف  من  عليه  املصادق  اجلمهورية، 
كون  اجلمهورية،  لرئيس  األخيرة  االنتخابات  خالل 
الشعب عند انتخابه لرئيس اجلمهورية انتخب على 
حول  التزاما   54 على  يحتوي  والبرنامج  برنامجه، 
البرملان، بعد  اجلزائر حاضرا ومستقبال، ونحن يف 
اجلديدة  احلكومة  وتشكيل  الرئاسية  االنتخابات 

صادقنا على هذا البرنامج باإلجماع.
عمل  برنامج  على  صادقنا  منا،  والتزاما  وعليه، 
وقد  هذا  اجلمهورية،  رئيس  برنامج  وهو  احلكومة 
أردت توضيح هذا اجلانب كون األمور كلها مترابطة 

ومتسلسلة، وليست منقطعة عن بعضها البعض.
نحن اآلن يف وضعية لم تكن يف برنامج الرئيس، وهي الوضعية الصحية 
التي منر بها، وال أحد كان ينتظر هذا، ولكن رغم هذا واجهنا الوباء 

بتجنيد كل اإلمكانيات وكل املؤسسات ومازال الكفاح متواصال.
صحيح أن هذا الوباء عّطل بعض احملطات التي كانت مقررة يف تطبيق 
برنامج رئيس اجلمهورية، وعلى هذا تقتضي هذه املرحلة التعامل مع 

الوضع الراهن بدون أن نتخلى عن وعودنا للشعب.
لقد الحظنا من خالل اللجنة املختصة وكذا تدخالت األعضاء ظاهرة 
االقتصاد املوازي، فقد حان الوقت لدراسة هذا اجلانب بكل مسؤولية 
وّسن قوانني وإجراءات لدمج االقتصاد املوازي يف االقتصاد الوطني، 
ألن االقتصاد املوازي نتجت عنه سياسة موازية، باألمس كان لنا اقتصاد 
مواٍز أما اليوم فلدينا سياسة موازية، ولهذا يجب دراسة هذه الوضعية 
بعمق، كون اجلزائر مقبلة على محطات هامة ومصيرية تتمثل يف إعادة 
قانون  أفقيا وعموديا، وهذا  من خالل  للدولة  املؤسساتي  الهرم  بناء 
االنتخابات  بعده  تأتي  والذي  الدراسة،  طور  هو يف  الذي  االنتخابات 
علينا  يجب  هذا  وعلى  املؤسسات،  بناء  الستكمال  وغيرها،  احمللية 
أخذ االحتياطات وأن ننظم أنفسنا ونضع يف احلسبان هذا الربط بني 

االقتصاد املوازي والسياسة املوازية.
ثانيا: املديونية اخلارجية وهي نقطة مهمة، والتي حدد رئيس اجلمهورية 

أجل  من  وهذا  لها،  اللجوء  بعدم  منها  موقفه 
احلفاظ على استقاللية القرار السياسي، فليس 
للجزائر شيء ثمني غير قرارها السياسي، و هو 
يف  تكلمنا  وكنا  األزل،  منذ  بل  اليوم  وليد  ليس 
محطة من احملطات أن التغييرات ستكون عامة 
وشاملة، إال شيئا واحدا، وهو اجلزائر وعالقاتها 
مع اخلارج، مثل نوفمبر الذي هو مكسب ال ميكن 
التخلي عنه، وسنضحي من أجله، ألنه إذا فرطنا 

فيه فلن يبقى لنا شيء !!

الق�صية ال�صحراوية هي ق�صية ت�صفية ا�صتعمار 
                                  ... وموقف اجلزائر من الق�صية ثابت ورا�صخ 

العادلة  القضايا  كلمة حول  لها  دائما  ومازالت وستظل  كانت  اجلزائر 
يف العالم والقضايا التي تخدم الشعوب، حول حترير الشعوب وتقرير 
دول  وهناك  لنا،  كبير  مكسب  وهو  فقط،  اليوم  من  ليس  مصيرها، 

تبغضنا من أجل هذا املكسب. لكن يف األخير اجلزائر لها احلق !!
عندما نتكلم عن الصحراء الغربية ومنذ 45 سنة قلنا من البداية إن 
من  استعمر  وبعده  إسبانيا  طرف  من  باألمس  مستعمر،  الشعب  هذا 
طرف املغرب، وهي أمور واضحة وكنا بجانب الشعب الصحراوي من 
أجل تقرير مصيره بكل حرية، والقضية أصبحت يف هيئة األمم وهي 
يوجد  وال  األمم،  ونتابع جمعية  نساند  ونحن  امللف،  بهذا  تتكفل  التي 
الغربية،  الصحراء  له مشكل مع  املغرب  واملغرب؛  مشكل بني اجلزائر 
تقرير  من  الصحراوي  الشعب  متكني  وهو  واضح  اجلزائر  وموقف 
مصيره بنفسه، فإذا أراد البقاء مع املغرب فله ذلك، وإن أراد االستقالل 

فله ذلك!!

نتناسى  األحيان  بعض  ويف  مراحل  عشنا  نحن 
تاريخنا،  فاجلزائر كانت بجنب كل الشعوب يف 
وكما  لهم مساعدات،  وقدمنا  لتحريرها  إفريقيا 
مات  الذي  كابرال(  )أملكار  الزعيم  يقول  كان 

مقتوال: اجلزائر هي مكة الثوار!!
العيون،  مدينة  قنصليات يف  تفتتح  اإلفريقية  الدول  بعض  نرى  واليوم 
هو  والغريب  قنصليات،  الفتتاح  مواطنون  لك  يكون  أن  البديهي  فمن 
عدم وجود أي مواطن لهذه الدول هناك!! واملقصود من وراء هذا هو 

اجلزائر.
أتذكر القضية اجلزائرية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف الستينات 
ملا استقلت ـ أظن ـ عشر دول إفريقية، أتت بها فرنسا إلى جمعية األمم 

لتكون ضد استقالل اجلزائر وملساندة فرنسا، وهذا مسجل 
يف جريدة املجاهد آنذاك، ويف ذلك الوقت نظم املرحوم يزيدـ  رحمه اهلل 

ـ مؤمترا صحفيا بعد خروجه 
من اجتماع جمعية األمم وأدلى بتصريح قال فيه: باألمس كانت املعركة 
يف األوراس بني املجاهدين وبني الرماة )Les Tirailleurs(  السينغاليني 

واليوم أنا يف معركة ضد ممثلي البلدان اإلفريقية املستقلة حديثا !
التاريخ ال يُنسى، والذاكرة ال تُنسى، ويف محيط اجلزائر توجد تقلبات 
لالعتراف  الهرولة  هذه  اجلمهورية،  رئيس  السيد  قال  وكما  سياسية 
ليس  به  املقصود  منها؟  املقصود  وما  وراءها؟  ما  الصهيوني  بالكيان 
الشعب الفلسطيني فقط والذي هو األساس، ولكن املقصود هي املواقف 

العربية واحلقيقة الثورية.
ما الذي جاء بدولة اإلمارات لتفتح قنصلية يف مدينة العيون؟ ويجب أن 
نتساءل ما وراء هذا؟ ويجب أن نأخذه بعني االعتبار، ولألسف، ولألسف 

األبواق وبصفة خاصة من اخلارج التي تتحدث ضد اجلزائر واستغالل 
حملة  هذه  اجلزائر،  وحول  مرضه  حول  والتأويالت  الرئيس،  مرض 
وحرب إعالمية يجب مواجهتها والبد لنا كرجال مخلصني لهذا البلد: 
املجاهدين، املناضلني، املجتمع املدني، املرأة، يجب أن يعي الكل بخطورة 
هذه احلملة ملواجهتها كرجل واحد، نحن اآلن بصدد بناء دولة، وال نبني 
لألجيال،  الدولة ستبقى   فهذه  أو شهرين،  فترة شهر  الدولة يف  هذه 
وما كنا نتكلم عليه من قبل ـ يف هذه القاعة ـ كله حتقق. من كان يظن 
االنتخابات، وهذا بفضل  وأجرينا هذه  رئاسية،  انتخابات  أننا سننظم 
إمياننا يف اجلزائر وبفضل مؤسسات الدولة الهامة وهو اجليش الوطني 
الشعبي، .. فاجليش الوطني الشعبي تسميته مرتبطة بالوطن وبالشعب، 
جيش سليل جيش التحرير بحق وجدارة، واليوم هو يحافظ كمؤسسة 
والتي  وقوته،  مهمته  وهذه  وحدودها  واستقاللها  البالد  استقرار  على 
الطعن يف  باألمس  حاولوا  مثلما  اجليش  هذا  الطعن يف  األعداء  أراد 
جيش التحرير يف قضية أولوية السياسي والعسكري، فالعسكري آنذاك 

كان ـ عن قناعة ـ مجاهد وسياسي حامل للسالح.
إسمحوا لي لو أطلت عليكم، يف ذلك الوقت ويف بداية 
اندالع الثورة كان يقال »أهؤالء احلفاة العراة يخرجون 
وسيهطل  قادمة  األمطار  يقولون  وكانوا  فرنسا؟« 
الكالم  هذا  كاألرانب،  اصطيادهم  يتم  وسوف  الثلج 
وهؤالء  هطلت  والثلوج  فاألمطار  آنذاك.  نسمعه  كنا 
األرانب أصبحوا أسود. وبعدها توالت األحداث: 20 
اجلرف  معركة  وهي  تبسة  يف  الكبرى  واملعركة  أوت 
التي دامت سبعة أيام بلياليها، وبدأ الناس املشككون 
الثورة  هذه  إلى  ينضمون  نوفمبر  أول  ثورة  يف جناح 
محطة بعد أخرى،  وفهم الناس الدرس جيدا وأهمية 
يومنا  حتى  موجودة  والذهنية  العقلية  ولكن  الكفاح، 
رمبا  عسكري،  وهذا  سياسي  هذا  وأعني:  هذا، 
توجد يف بلدان أخرى، ولكن ليس يف اجلزائر وال يف 

تاريخها.
وعندما نتكلم ونقول: نوفمبر يعود، فإنه يعود مببادئه والتي بها حتررت 
البالد، يعود بنضالنا وإخالصنا. وملا نتكلم عن احلكومة ال نتحدث عنها 

كأشخاص بل نتكلم عنها ككيان.
مؤمتر  يف  اجلمهورية  رئيس  السيد  قال  وكما  ليبيا  عن  احلديث  عند 
كل  اليوم  ليبيا،  ـ  ليبيا  يكون  أن  يجب  واحلل  أحمر،  ليبيا خط  برلني: 
الناس تتغنى بأن احلل يجب أن يكون ليبيا ـ ليبيا، وال أحد يتكلم عن 
اجلزائر التي بادرت إلى هذا الطرح، والتي كانت ضد التدخل األجنبي 

يف الشؤون الداخلية لليبيا!!

يجب التجند كرجل واحد لنتجاوز الإ�صكاليات املرحلية وتلبية لو�صية ال�صهداء

أيتها األخوات واإلخوة، بهذه املناسبة، تطرقت لهذه اجلوانب وهي ملفات 
مفتوحة، ويجب التجند كرجل واحد لنتجاوز اإلشكاليات املرحلية، من 
أجل بناء دولة تدوم لألجيال وفاء وتلبية لوصية الشهداء، حيث إن آخر 
كلمة كان يقولها الشهيد - وأنا سمعتها شخصيا كما سمعها املجاهدين 
يف مختلف اجلهات- هي: »اتهالو يف اجلزائر« فيجب أن نحافظ على 

اجلزائر!!
املجد واخللود لشهدائنا األبرار، وحتيا اجلزائر، ويحيا الشعب اجلزائري، 

شكرا والسالم عليكم واجللسة مرفوعة.

»نحن الآن ب�صدد بناء دولة ول نبني هذه الدولة يف فرتة �صهر     اأو �صهرين  فهذه الدولة �صتبقى  لالأجيال« 

األبواق  ولألسف  لألسف، 
التي  الخارج  من  خاصة  وبصفة 
واستغالل  الجزائر  ضد  تتحدث 
حول  والتأويالت  الرئيس،  مرض 
مرضه وحول الجزائر، هذه حملة 
مواجهتها  يجب  إعالمية  وحرب 
لهذا  مخلصين  كرجال  لنا  والبد 
المناضلين،  المجاهدين،  البلد: 
يجب  المرأة،  المدني،  المجتمع 
هذه  بخطورة  الكل  يعي  أن 

الحملة لمواجهتها كرجل واحد

محطات  على  مقبلة  الجزائر   
في  تتمثل  ومصيرية  هامة 
المؤسساتي  الهرم  بناء  إعادة 
وهذا   وعموديا،  أفقيا  للدولة 
االنتخابات  قانون  خالل  من 
الدراسة،  طور  في  هو  الذي 
االنتخابات  بعده  تأتي  والذي 
المحلية وغيرها، الستكمال بناء 
يجب  هذا  وعلى  المؤسسات، 
علينا أخذ االحتياطات وأن ننظم 
أنفسنا ونضع في الحسبان هذا 
الموازي  االقتصاد  بين  الربط 

والسياسة الموازية.

ي
يع

شر
الت

ط 
شا

الن



51 50

القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018

اأع�صاء جمل�س الأمة ي�صادقون على ن�س القانون املت�صمن ت�صويـــــــــــة امليزانية ل�صنة 2018 

عرض وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان
موؤ�صرات مالية ميزت ال�صنة املالية �صنة 2018

الرحمان   عبد  بن  أمين  السيد  املالية  وزير  تطرق 
املجلس،  أعضاء  على  القانون  لنص  عرضه  خالل 
للمجاميع االقتصادية الكلية واملالية الرئيسية لسنة 
2018 يف ظل التطورات التي طرأت على املستوى 
الدولي واملتعلقة بالنمو العاملي، خاصة الطلب على 
منتجات الطاقة، حيث أكد أن نسبة النمو احملققة 
 0.1 بـ  تقدر  بزيادة   ،%  1.4 بلغت   2018 سنة  يف 
الناجت  سّجل  بينما   ...2017 بسنة  مقارنة  باملائة 
 20259 قيمته  ما  السنة  نفس  يف  اخلام  الداخلي 
لسنة   التضخم  مبعدل  يتعلق  فيما  أما  دج،  مليار 
2018 فقد ُقّدرت بـ 4.3 %، مقابل 5.6 باملائة  سنة 
2017... أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد أبرز ممثل 
احلكومة بأن الصادرات ُقّدرت يف السنة املعنية بـ 
مليار  بـ  34.6  مقارنة  أمريكي،  دوالر  مليار   41.1

دوالر أمريكي سنة 2017. يف حني عرفت الواردات 
زيادة بـ 2.77 مليار دوالر حيث بلغت سنة 2018 ما 
مقداره 46.33 مليار دوالر ، وقد أرجع الوزير تلك 
الزيادة إلى ارتفاع  استيراد مجموع املواد الغذائية 

والسلع املتعلقة بالتجهيزات الصناعية.
هذا، وقد وصلت احتياطات الصرف خارج مخزون 
دوالر  79.9  مليار  إلى   ،2018 نهاية  يف  الذهب 
العمومي  الدين  مستحقات  بلغت  بينما   ، أمريكي 
منها  دينار  مليار   7697.1 قيمته  ما   2018 نهاية 
7558 مليار دينار للدين الداخلي و 139 مليار دينار 

للدين اخلارجي.
مبلغ  تخصيص  مت  أنه  الوزير  السيد  وكشف 
اجلباية  حاصل  من  دينار  مليار   2.349.69
دج  مليار  و437  الدولة  مليزانية   2018 لـ  البترولية 
لصندوق ضبط االرادات و 4.03 مليار دينار للوكالة 
مليار   44.05 و  احملروقات  موارد  لتثمني  الوطنية 
الطاقة  للتحكم يف  الوطني  الصندوق  لفائدة  دينار 

والطاقات املتجددة واملشتركة...
أنها  الوزير  أوضح  التجهيز  ميزانية  وبخصوص 
مسبقا  املبذولة  اجلهود  متابعة  إطار  يف  اندرجت 
للتحكم وترشيد النفقات العمومية من خالل اتباع 
يف  اإلجناز  طور  يف  املشاريع  اكتمال  بهدف  حذر 
املشاريع  متويل  و  متوقعة،  وتكاليف  محددة  آجال 
اجلديدة، مع احترام السقف الذي حددته السلطات 
العمومية وتسجيل املشاريع ذات الطابع االجتماعي 
فقط والتي تتوفر فيها الشروط الالزمة النطالقها؛ 
باإلضافة  إلى  تسديد الديون املستحقة على الدولة 
الصندوق  لفائدة  استثنائية  ومساهمة  جهة،  من 
بهدف   )CNAS( االجتماعية  للتأمينات  الوطني 

احملافظة على خدماته من جهة أخرى.
التسيير  بعنوان سنة  الوزير  ذكر  ويف ختام عرضه 
2018،  ببعض املؤشرات والنتائج املهمة التي أظهرت 

آثار النفقات امليزانية على اخلدمة العمومية.

صادق أعضاء مجلس األمة يوم 
 2020 ديسمبر   28 االثنين 
المتضمن  القانون  نص  على 
تسوية الميزانية لسنة 2018، 
خالل جلسة عامة ترأسها السيد 
مجلس  رئيس  ڤوجيل،  صالح 
األمة بالنيابة،  الجلسة حضرها 
أيمن  السيد  للحكومة  ممثال 
المالية،  وزير  الرحمان،  عبد  بن 
وزيرة  عزوار،  بسمة  والسيدة 

العالقات مع البرلمان... 

جلساتجلسات
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ال�صيد فوؤاد �صبوتة:
وللشهداء  املجد،  وللوطن  احلمد،  هلل  شكرا، 

الوفاء بالعهد.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،

السيد وزير املالية، ممثل احلكومة،
زميالتي، زمالئي، أعضاء مجلس األمة، املوقر،

أسرة اإلعالم،
سالم اهلل عليكم جميعا.

لسنة  امليزانية  تسوية  قانون  مشروع  عرض  إن 
البرملان  مصادقة  بعد  مباشرة  جاء  قد   ،2018
والذي   ،2021 لسنة  املالية  قانون  على  بغرفتيه 
صعبة  ومالية  اقتصادية  معطيات  ظل  يف  أعد 

تعيشها بالدنا، على غرار دول العالم.

امليزانية،  تسوية  قانون  مشروع  عرض  كان  وإذا 
املتعلقة  النقائص  يف  للتمحيص  مناسبة  يعد 
الوضع  والتجهيز، فإن  التسيير  بتنفيذ ميزانيات 
من  العديد  جراء  اليوم،  البالد  تعيشه  الذي 
يقني  على  يجعلنا  واخلارجية،  الداخلية  العوامل 
من أن الضرورة والواجب واحلتمية، تقتضي منا 
احلسابات  ومراجعة  الذات  مع  الوقوف  جميعا 
إلى  الذهاب  أجل  من  االختالالت،  وتقومي 
ومتبصرة؛  سليمة  نظرة  وفق  اجلديدة،  اجلزائر 
بعض  عرض  يف  الوزير،  معالي  وأستسمحكم، 
النقاط التي أعتبرها مهمة، يف إطار هذا التقومي 

الذي أحتدث عنه.
أوال: ضرورة اإلسراع يف تشكيل خاليا تفكير على 
مستوى كل القطاعات الوزارية، تتكون من خبراء 
الكفاءات  ومن  امليدان،  يف  وفاعلني  ومختصني، 
هذه  تعكف  واخلارج،  الداخل  يف  اجلزائرية 
اخلاليا على بلورة تصور واضح ملستقبل القطاع 
للمعطيات  وفقا  والبعيد،  املتوسط  املدى  على 
وال  متلق  دون  املستقبلية،  واملقاربات  احلالية 
تكابر وال مجانبة للصواب، مع أخذ الوقت الكايف 
بالتقدير  الذي سيسمح  املشروع  التصور  إلجناز 
احلقيقي  والتقييم  القطاع،  الحتياجات  اجليد 
واخلاصة،  العمومية  االستثمارات  جناعة  ملدى 
تعرض  أن  على  املواطنني،  على  وانعكاساتها 
مختلف  تضم  ندوة،  أو  لقاء  يف  الحقا  املسودة 
للنقاش مجددا واإلثراء، على أن تكون  الفاعلني 

مخرجاتها ورقة الطريق ملستقبل القطاع.
لسنة  املالية  قانون  مشروع  عرض  خالل  ثانيا: 
2021، تطرقت إلى مسألة عصرنة قطاع املالية، 
احلكومة  إلى  أخرى  مرة  الدعوة  أجدد  أنا  وها 
يف  ممثلة  املالية،  إدارات  رقمنة  يف  لإلسراع 
قطاعات الضرائب وامليزانية واجلمارك وأمالك 
االهتمام  مع  مماثلة،  أخرى  وهيئات  الدولة، 
مبا  البشري،  للعنصر  املستمر  بالتكوين  أيضا 
واملعاجلة  للقطاع  املالي  التسيير  بتحسني  يسمح 
والنشاط  اجلبائي  التهرب  لظاهرة  احلقيقية 

التجاري املوازي.
ثالثا: اإلسراع يف فتح مكاتب الصرف، التي متت 
املوافقة عليها يف البرملان منذ سنتني، دون أن جتد 
والهدف  الواقع،  أرض  على  للتجسيد  لها  مجاال 
من جتسيد ذلك هو القضاء على السوق املوازية، 
ومن ثم استفادة ودعم اخلزينة  العمومية باملاليير 
من العملة الصعبة، ميكن لهذه األموال أن تكون 
رافدا من روافد دعم االقتصاد اجلزائري، يف ظل 

معطيات السوق العاملية.
برفع  املتعلق  القانون  إعداد  يف  اإلسراع  رابعا: 
التجرمي عن فعل التسيير، وهي مسألة جوهرية 
وضرورية، وضرورة ملحة للدولة عموما، بالنظر 
ملا تشهده املؤسسات العمومية واإلدارات احمللية 
كل  تنفيذ  على  سلبا  أثر  وسبات،  ركود  من 
السياسات التي وضعتها احلكومة، من أجل دفع 
القانون  وهو  القطاعات.  كافة  التنمية يف  عجلة 
الذي سيسمح بتحديد املسؤوليات حتديدا دقيقا، 
مبا يجعل من املسؤول الكفؤ والوطني الغيور على 
بلده، يزيد يف اجتهاده من أجل املساهمة يف عملية 
القانون  هذا  يسمح  املقابل  ويف  الوطني.  البناء 
للدولة من تتبع مسارات املال العام بشفافية أوسع 

وجناعة أكبر.
خامسا: إيالء أهمية أكبر لعمل مجلس احملاسبة، 
الذي يحتاج إلى دعم، من حيث العنصر البشري، 
وأيضا من خالل توفير اآلليات التي تسمح له من 
مراقبة صرف املال العام. وعلى هذا األخير، أي 
مجلس احملاسبة، مضاعفة اجلهد خدمة للصالح 

العام.
سادسا: على احلكومة التفكير مليا واإلسراع يف 
بعيدا  الثروة،  وأخرى خللق  بدائل جديدة  إيجاد 
من  نتمكن  حتى  قوال،  ال  فعال  احملروقات،  عن 
رفع التجميد عن املشاريع املرتبطة بشكل مباشر 
تعلق  ما  خاصة  للمواطنني،  اليومية  باحلياة 
يف  أننا  وكم  الطبية،  واملصحات  باملستشفيات 
والية جيجل يف أمس احلاجة لهكذا إجراء، لرفع 
الغنب عن أهالينا يف كامل تراب الوالية، إلى ذلك 
السماح ملشروع منفذ الطريق السيار، الرابط بني 
العلمة وميناء جن جن من إعادة بعثه من جديد، 
ألنه املشروع الوحيد واألوحد الذي بإمكانه فك 
والية  تعد  مجاهدة،  تاريخية،  والية  عن  العزلة 
ظل بامتياز، ولنا فيما عاشته الوالية من إرهاب 
كلها،  هذه  خلفته  وما  ووباء،  وفضيانات  وزالزل 
الدليل والواقع املر الذي نعيشه يف والية جيجل.

السيد رئيس مجلس األمة، بالنيابة، احملترم،
السادة الوزراء،

الزميالت والزمالء،
تلكم، بعض النقاط التي أردت من خاللها تقدمي 
تصور ولو مبسط حول القطاع املالي يف اجلزائر، 
األقل  على  أو  بها،  لألخذ  مجاال  أن جتد  وآمل 

ببعضها؛ شكرا لكم جميعا.

ال�صيد حميد بوزكري:

 شكرا سيدي الرئيس، بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

سيدي رئيس مجلس األمة، بالنيابة، الفاضل،
السيد وزير املالية احملترم،

السيدة وزيرة العالقات مع البرملان، احملترمة،
األمة،  مجلس  أعضاء  زمالئي  زميالتي، 

احملترمون،
السادة أسرة اإلعالم،

السادة احلضور،
سالم اهلل عليكم جميعا.

بعد اطالعنا على الوثائق املرفقة لنص املشروع 
سجلنا   ،2018 لسنة  امليزانية  تسوية  املتضمن 
امليزانيات  يف  املتكررة  املالحظات  نفس  تقريبا 
الضريبة الحظنا استمرار  السابقة. ففي مجال 
الوضعية السلبية للتحصيل، وتبقى العملية دون 
باملقارنة  حتسنها  رغم  مرضية،  نتيجة  حتقيق 
قدره  مببلغ   ،%  12.34 مبعدل   ،2017 سنة  مع 
4506.41 مليار دج، كما سجل التهرب الضريبي، 
املضافة،  القيمة  على  بالرسم  املتعلق  يف شطره 
احلصة األكبر من الديون اجلبائية بقيمة 34.84 
بنسبة  املباشرة  غير  الضرائب  حاصل  ثم   ،%
18.79 %، كما تبقى إجراءات التحصيل اجلبري 
الصرامة  النعدام  جدوى،  دون  الضريبة  لديون 
قانونية  نصوص  إلى  حتتاج  رمبا  تنفيذها،  يف 
ليونة، مع حتسني ظروف األعوان املكلفني  أكثر 

بالتحصيل وحمايتهم.

علينا  يفرض  للبالد  االقتصادي  الوضع  إن 
املالية  قطاع  رقمنة  إلى  سرعة  بأقصى  املرور 
التجارية،  املعامالت  يف  التكنولوجيا  واستعمال 
ملا تضفيه من شفافية يف تسيير حركة األموال؛ 
كما  السلبية.  املمارسات  على  القضاء  وبالتالي، 
»الشكارة«  على  القضاء  الضروري  من  أنه  نرى 
يف املعامالت، ألن التجارة املوازية غير القانونية 
حقا أصبحت تثقل كاهل االقتصاد الوطني، لذا 
اإللكترونية،  البطاقة  استعمال  تعميم  يستوجب 
مع إلزامية استعمالها يف كل التعامالت، وضرورة 
التعامل بالشيك، فيما يخص التبادل التجاري، أو 
اقتناء السلع باهظة الثمن، كما أن رهان عصرنة 
اإلمكانيات  يف  النظر  أيضا  يستوجب  القطاع 
املادية والبشرية التي حتتاج إلى مزيد من الدعم 

واالهتمام.
سيدي وزير املالية،

قواعد  يعدل  الذي   ،15  -  08 رقم  القانون  إن 
مطابقة البنايات وإمتام إجنازها الذي يشهد يف 
حتسن  تسجيل  دون  آجاله،  يف  متديدا  مرة  كل 
يف دراسة امللفات، حيث بلغ عدد امللفات املودعة 
ويبقى عدد  ملف،  مليون  للتسوية حوالي نصف 
ويراوح  تسويتها ضئيال جدا،  التي متت  امللفات 
دراسة  يف  البيروقراطية  للعراقيل  نظرا  مكانه، 

امللفات.
معاجلة  هو  القانون  هذا  سن  من  الغرض  إن 
البالد،  بها  مرت  خاصة  ظروف  أملتها  وضعية 
وجعلها يف إطارها القانوني، لكي يسمح بتنظيم 
العمران وتطهير قوائم طلبات السكن، باإلضافة 
إيرادات  من  العمومية  اخلزينة  متكني  إلى 
يتنقل  املواطن،  يبقى  هذا  كل  رغم  إضافية، 
ويف  ملفه،  عن  لالستفسار  اإلدارات  أروقة  بني 
منح  الدوائر  بعض  رؤساء  ميتنع  احلاالت  بعض 
قبول  من  بالرغم  التسوية،  مقررات  املواطنني 
ملفاتهم من طرف اللجان املختصة؛ وهذا يعتبر 
السلطة.  استعمال  يف  وتعسفا  للقانون  مخالفة 
الدوائر يف  يعتمدها بعض رؤساء  الظاهرة  هذه 
والية الشلف. وتعرف إجراءات  الدفع للقروض 
املالية لوضعيات املشاريع تعقيدا كبيرا، مما أثر 
العمومية،  للمصالح  احلسن  السير  على  سلبا 
املوافقة  أو  الصفقة  على  التأشير  يتم  حيث 
وبعد  املالي،  املراقب  طرف  من  االلتزام  على 
املعروفة  اإلدارية  اإلجراءات  استنفاذ  وبعد  ذلك 
الشروع  وبعد  تسجيل  مقرر  على  واحلصول 
يف  املالي،  املراقب  إلى  الرجوع  يتم  اإلجناز  يف 
سبيل  على  الدفع  قروض  تقدمي  يتم  مرة  كل 
ال  أنه  نرى  األخير  اإلجراء  هذا  إن  التأشير. 
جدوى منه، بحكم التأشير املسبق على الصفقة، 
وبالتالي،  القانونية؛  الشروط  كل  استوفت  التي 
اإلجراءات  مراجعة هذه  الضروري  من  أنه  نرى 
إلضفاء ليونة على التسيير وتخفيف حجم العمل 
امللفات؛ وبالتالي،  إلى تراكم  الذي يؤدي  املتكرر 
والتدقيق  القانوني  وقتها  يف  مراقبتها  يستحيل 
ذات  املشاريع  من  الكثير  وتعرف  محتواها.  يف 
وعدم  تأخرا  واالجتماعية  االقتصادية  األهمية 

نضج  عدم  بسبب  التعاقدية،  باآلجال  االلتزام 
الدراسة أو تعرضها لعراقيل غير محتملة.

إن القيم املالية املرصودة لهذه املشاريع تتآكل مع 
مرور الزمن وتفقد قيمتها، خصوصا مع تراجع 
قيمة الدينار الذي فقد حوالي 50 % من قيمته، 
مقابل الدوالر، منذ سنة 2016 إلى يومنا هذا... 

أأكمل سيدي الرئيس؟
املرجوة  األهداف  يرهن  اآلجال  احترام  إن عدم 
مثلما  التجسيد،  من صعوبة  ويزيد  املشروع  من 
تشهده والية الشلف من ورشات ملشاريع، بعضها 
ملدة أكثر من 15 سنة، كمشروع الطريق املزدوج 
)تنس - شلف(، منذ سنة 2014، سد كاف الدير 
منذ سنة 2005، مستشفى األمراض السرطانية 
وهذا   .2008 سنة  منذ  مران  عني  ومستشفى 
ندعو  االنتهاء،  وشك  على  به  األشغال  األخير 
لوضعه حيز اخلدمة،  اإلسراع  القطاع  مسؤولي 
ألن سكان املنطقة الغربية للوالية ينتظرون هذا 

املرفق بفارغ الصبر.
انشغال  لكم  وأنقل  عنايتكم،  ألفت  أن  أريد  كما 
مشروع  جتسيد  ألجل  الزبوجة،  دائرة  ساكنة 
املرافق،  مبختلف  القوى  ألعاب  ملعب  إجناز 
أختيرت   ،2014 سنة  املشروع  تسجيل  مت  حيث 
املنطقة ملعايير علمية وتقنية بحتة، وسيكون هذا 
املركب قبلة لرياضيي النخبة إلقامة تربصاتهم، 
لكن نسبة اإلجناز تراوح مكانها، نظرا لألشغال 

اإلضافية الطارئة التي حتتاج إلى إعادة تقييم.
عدائني،  عدة  قدمت  بيسة  منطقة  لإلشارة، 
الوطني  املستوى  على  تألقوا  عال،  مبستوى 
من  الكثير  يف  الوطن  راية  رفعوا  كما  والقاري، 

احملافل الدولية.
الصناديق  بعض  يف  التسيير  يف  الضبابية  إن 
خلق  اعتماداتها،  توزيع  يف  والالعدل  اخلاصة 
فوارق تنموية بني الواليات، نذكر منها: صندوق 
توزيعا  والذي شهد  للجماعات احمللية  التضامن 
ولم  الواليات،  على  املالية  للمبالغ  عادل  غير 
حتظ والية الشلف من نصيبها كباقي الواليات، 
اختالالت  البلديات  من  العديد  تشهد  حيث 
الساكنة، فمن  استقرار  كثيرا على  أثرت  تنموية 
مناطق  من  الكثير  يف  النظر  إعادة  الضروري 
الصاحلة  املياه  توفير  خصوصا  بالوالية،  الظل 
والغاز،  بالكهرباء  والربط  العزلة  وفك  للشرب، 
خدمات  وتقدمي  التمدرس  ظروف  حتسني  مع 

صحية معقولة.
التوجه إلى احلكومة بضرورة  أريد  قبل اخلتام، 
اجلتماعي،  اإلدماج  عمال  وضعية  إلى  النظر 
الشبكة االجتماعية، ألجل متكينهم من اإلدماج، 
على غرار موظفي عقود ما قبل التشغيل، ألنها 
حقيقة فئة تعاني منذ سنوات، من غير املعقول 

وغير املنصف عدم إدماجهم يف مناصب قارة.
مناقشة  إطار  يف  به  املساهمة  أردنا  ما  هذا 
مشروع هذا القانون، نشكركم على كرم اإلصغاء، 

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

ي
يع

شر
الت

ط 
شا

الن

بعد االستماع لعرض 
وزير المالية، سجل 

أعضاء المجلس عدًدا من 
التساؤالت واالنشغاالت  

تمحورت أساسا حول العجز 
الميانياتي المسجل عقب 

تراجع أسعار المحروقات في 
األسواق العالمية، باإلضافة 

إلى تدهور العملة الصعبة 
مقابل العمالت األجنبية، 

وعن الحلول المتخذة لذلك .
كما تساءلوا عن أسباب 

تجميد تجسيد النظام 
المعلوماتي إلدارة الجمارك 

خاصة مع استفحال ظاهرة 
البيروقراطية اإلدارية،  

والتي باتت تشل العمل 
االستثماري وتنال من إرادة 

المتعاملين االقتصاديين 
وعلى االستثمار المحلي 
واألجنبي، وعن اإلجراءات 

التي ستتخذ للحد من هاته 
الظاهرة.

وتطرقوا إلى الصعوبات 
التي تواجه العديد من 

القطاعات الصناعية في 
مباشرة نشاطاتها، بسبب 
التماطل في إعداد دفاتر 

األعباء الخاصة بها وعن 
اإلجراءات المتخذة من أجل 

التكفل بهذا االنشغال في 
القريب العاجل،  وتساءلوا 

أيضا عن التصور الجديد  
إلصالح آلية الدعم للفئات 
الهشة المعمول بها حاليا 

والتي أظهرت أنها ال تحقق 
أية نجاعة اقتصادية وتكبد 

الميزانية أمواال طائلة.
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ال�صيد عبد احلليم لطر�س: 
سيدي رئيس مجلس األمة، بالنيابة، احملترم،

السيدة والسيد ممثال احلكومة،
زميالتي، زمالئي أعضاء مجلس األمة، املوقر،

أسرة اإلعالم،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

التقرير  على  املختصة  اللجنة  نشكر  بداية، 
والشكر  إثرائه،  يف  ساهم  من  وكل  املعروض، 
الوزارية،  الدوائر  إطارات  إلى  كذلك  موصول 

املساهمة يف حتضير مشروع هذا القانون.
السيد الرئيس،

ظل  ويف  القانون  هذا  ملشروع  تصفحنا  بعد 
تسجيل  نالحظ  فإننا  به،  وردت  التي  املعطيات 
 ،2017 بسنة  مقارنة  اإليجابية  املؤشرات  بعض 
لكن  التضخم،  نسبة  بانخفاض  تعلق  ما  خاصة 
يبقى هذا غير كاف، يف ظل الظروف االقتصادية 
 2019 سنتي  اجلزائر  عاشتها  التي  االستثنائية 
سجلنا  كما  البلد.  مداخيل  وانكماش  و2020، 
يف املقابل ارتفاعا يف عجز امليزانية مببلغ قدره 
كل هذه  2017؛  بسنة  مقارنة  دج،  مليار   296.1
يبقى  سلبية،  أو  إيجابية  كانت  سواء  املؤشرات، 
على  والعمل  ودراستها  حتليلها  الضروري  من 
تكميل ما هو إيجابي، وتصحيح ومعاجلة العوامل 

املؤدية إلى املؤشرات السلبية.

السيد الوزير،
مما سبق، فإني أطرح بعض التساؤالت، التالية:

1 - لقد انتقلنا يف السنوات األخيرة من دراسة 
قانون تسوية امليزانية )س - 3( إلى )س - 2(، 
يف  نطالب،  ال  اليوم  ونحن  إيجابي،  شيء  وهذا 
الوقت الراهن، بدراسة قانون تسوية ميزانية )س 
- 1(، ألننا نعلم أن العوامل التي تسمح بتحضيره 
غير متوفرة يف الوقت القريب، لكننا نطالب أن 
قبل  مستقبال  القانون  هذا  مشروع  عرض  يتم 
به  كما هو معمول  املالية،  قانون  عرض مشروع 

يف بعض الدول.
عدة  احملاسبة  مجلس  تقرير  يف  ورد  لقد   -  2
احلسابات  تسيير  يف  القصور  منها  مالحظات، 

اخلاصة، ومتابعتها وتقييمها، حتى أن هناك بعض 
غلق  إلى  أدى  مما  نفقاتها،  تبرير  يف  الغموض 
نتساءل  املالية 2021، وهنا  بقانون  العديد منها 
املفعول  والسارية  املتبقية  الصناديق  بخصوص 
لتفادي  اتخاذها  تعتزمون  التي  اإلجراءات  على 

ارتكاب نفس األخطاء بخصوص تسييرها؟
أن  تقرير مجلس احملاسبة كذلك  أكد  لقد   - 3
واألمالك  واجلمركي  اجلبائي  التحصيل  نتائج 
بسبب   ،2018 سنة  مرضية  غير  تظل  الوطنية 
عدم تفعيل آليات الرقابة على املكلفني بالضريبة، 
االلتزامات  أداء  من  التهرب  من  احلد  بهدف 
التي  اإلجراءات  هي  فما  واجلمركية،  اجلبائية 

ستتخذها مصاحلكم يف هذا اإلطار؟
سنة  املطبوعة  األموال  صرف  آثار  هي  ما  ـ   4
غير  التمويل  إلى  اللجوء  أعقاب  يف   ،2018
التقليدي على االقتصاد الوطني، كما أنه لم يرد 

يف التقرير تفاصيل كبرى عن كيفية صرفها؟
التي وردت يف تقرير مجلس  ـ من التوصيات   5
الناضجة فقط، وهذا  املشاريع  احملاسبة متويل 
عليه  واملصادق   ،2021 املالية  قانون  به  جاء  ما 
غير  املشاريع  مصير  عن  نتساءل  وهنا  مؤخرا. 
املنتهية والتي مت إعادة تقييمها مببالغ ضخمة؟ 
كما نتساءل ما هي املعايير التي يعتمد عليها يف 

حتديد مصطلح املشاريع الناضجة؟
6 ـ منذ سنوات تداولت احلكومات املتعاقبة على 
تعومي سعر صرف الدينار اجلزائري، كما عجزت 
هذه احلكومات عن القضاء على السوق املوازية 
لصرف العملة ولم تتمكن من فتح مكاتب للصرف، 
ولم تتمكن كذلك من كبح تهريب العملة وتضخيم 
الفواتير التي يستفيد منها املستوردون باستغالل 
السوداء؛ ويف  والسوق  البنك  بني  الصرف  فارق 
ال  ملاذا  الدينار،  لقيمة  املتتالي  االنخفاض  ظل 
الدينار، مع  إلى حترير سعر صرف  اللجوء  يتم 
للمواطن  االجتماعية  املكاسب  على  احلفاظ 

وحماية الفئات الهشة والقدرة الشرائية؟
7 ـ آخر نقطة، لقد سمحت وزارة املالية، خالل 
الدوائر  ملختلف  املاضية،  القليلة  السنوات 
إلى  اجلزئي  التوقيت  عمال  بتحويل  الوزارية، 
القطاعات  بعض  هناك  لكن  الكامل،  التوقيت 
ما نسبته %50 فقط  بتحويل  الوزارية  سمحت 
التضامن،  وزارة  قطاع  غرار  على  العمال،  من 
النسبة  بتحويل  السماح  يتم  متى  نتساءل،  وهنا 

املتبقية من العمال إلى التوقيت الكامل؟
سيدي الرئيس، بالنيابة، احملترم،

السيد الوزير،
مؤخرا  جيجل  والية  عرفت  لقد  األخير،  يف 
فيضانات، أدت إلى إحلاق أضرار ببعض املنشآت، 
الفرصة ألشكر كل من ساهم  يف  أستغل  وهنا 
من  األضرار،  هذه  إصالح  أجل  من  الوقوف 
سلطات محلية ومتطوعني من مؤسسات أشغال 
السلطات  مساهمات  انتظار  يف  ومواطنني، 
املركزية، قصد تخصيص أظرفة مالية من أجل 
القيام بعملية الصيانة... وهنا أرجو من سيادتكم 

تبليغ انشغالنا إلى السيد وزير األشغال العمومية، 
والذي  العنصر،  ببلدية  املالقي  بخصوص جسر 
انهار سنة 2018 بسبب الفيضانات، وعزل أكثر 
مؤقتا  املفتوحة  واملسالك  مواطن،  ألف   30 من 
الظروف  ظل  يف  كذلك  مهددة  لتعويضه  اآلن 
املناخية احلالية، علما أن لقاءنا كمجموعة نواب 
عن والية جيجل للبرملان بغرفتيه مع وزير القطاع، 
شهر فيفري 2020، أسفرت عن وعود من أجل 
تخصيص غالف مالي إلجناز هذا اجلسر لكنها 

لم تتحقق على أرض الواقع إلى يومنا هذا!
شكرا، والسالم عليكم.

ال�صيد حممد الواد: 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعني والصالة 
أما  واملرسلني،  األنبياء  أشرف  على  والسالم 

بعد؛
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،

السيدات والسادة الوزراء األفاضل،
زميالتي، زمالئي أعضاء مجلس األمة،

أسرة الصحافة واإلعالم،
احلضور الكرمي،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ميثل مشروع القانون املعروض أمامنا اليوم مرآة 
عاكسة لنتائج تنفيذ ما جاء يف قانون املالية وقانون 
املالية التكميلي لسنة 2018، كما يندرج مشروع 
إطار  امليزانية، يف  املتضمن تسوية  القانون  هذا 
الرقابة البعدية أو الالحقة التي متارسها السلطة 
وإن  التنفيذية.  السلطة  عمل  على  التشريعية 
كانت املدة التي تفصل بني التنفيذ والرقابة تقدر 
بسنتني، فإننا نأمل حقا ـ كما قال السيد الوزير 
ـ أن تتقلص املدة إلى سنة واحدة، إضفاء ملزيد 
من الشفافية يف التسيير. وهنا أردت اإلشارة إلى 
نقطة واحدة ووحيدة، إال أنه  وعلى الرغم من أن 
املؤشرات التي جاء بها مشروع القانون هذا كانت 
مطمئنة ومريحة، إال أن التصحيحات والتعديالت 
الضرورية لتحسني تسيير املالية العمومية يبقى 
من الواجب اتباعها، إذ يستوجب بلوغ هذه الغاية 
السعي إلى التجسيد األمثل وامليداني للتعهدات 

املالية ولطبيعة املشاريع املقترح القيام بها خالل 
السنة املعنية، كل ذلك مبا يسمح باحلفاظ على 

النمو االقتصادي ومناصب الشغل.
سنة  استقبال  أبواب  على  ونحن  وأقول،  أختم 
2021، نسأل اهلل تعالى أن تكون سنة أحسن من 
سحابة  كورونا  جائحة  تكون  وأن  سبقتها،  التي 
عابرة وإن طالت، كما نسأله أن يحفظ اجلزائر 
من كل أذى ومكروه، وأن يحفظ شعبها وأن يشفي 
رئيسها ويعلي شأنه وأن يوفقه ملواصلة استكمال 
التي باشرها، وجتسدت  الكبرى  ورشة اإلصالح 
أولى لبناتها باالستفتاء على الدستور، كما أدعو 
اجلميع إلى وضع اليد يف اليد كالبنيان املرصوص 

وذلك ملصلحة اجلزائر فقط.
الوطني  وأخيرا، لدي انشغال فيما يخص الطريق 
رقم RN 22( 22( الرابط بني مدينة تلمسان ومدينة 
سبدو، على مسافة 10 أو 15 كلم، املنطقة املسماة 
ولقد  خطيرة  منعرجات  عن  عبارة  وهي  زاريفط، 
طالبنا مرارا بتوسيع هذا الطريق على مسافة 10 
كلم خاصة - كما قلت إنها صعبة، وذلك بني مدينة 
تلمسان ومدينة تني، لكن إلى حد اآلن لم نر شيئا، 
وال ننسى بأن هذا الطريق هو الذي ميول اجلنوب 
بشار  وحتى  النعامة  والية  منها:  العليا  والهضاب 
وخصوصا  الشاحنات  تستعمله  طريق  وتندوف، 

التي تنقل الوقود، وشكرا.

ال�صيد حممد قط�صة:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

أشرف املرسلني.
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، املوقر،

معالي الوزراء احملترمون،
زميالتي، زمالئي أعضاء املجلس املوقر،

أسرة اإلعالم والصحافة،
احلضور الكرمي،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
إن مشروع القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 
2018، يعتبر وثيقة تلخص ظروف تنفيذ امليزانية 
وقانون املالية للسنة املعنية، ويتعلق أيضا بتقييم 
لالعتمادات  املعنيني  املسيرين  استعمال  شروط 
التي  املوازنة  مع  مقارنة  للميزانية،  املرصودة 
الوثيقة  هذه  وتخضع  املعنية.  السلطات  حددتها 
من  يستخلصها  احملاسبة،  مجلس  تقييم  إلى 
ويساهم  والتعقيبات  واملالحظات  املعاينات  أهم 
البحث عن  توصيات، قصد  وإصدار  باقتراحاته 
لتطوير  الضرورية  والتعديالت  التصحيحات 

تسيير املالية العمومية.
مجلس  تقرير  على  واستنادا  املنطلق،  هذا  من 
تؤثر  نقائص  تكرار  وككل سنة  لوحظ  احملاسبة، 
سلبا على جناعة وفعالية تسيير املال العام ومن 
أهمها: نقص النضج يف الدراسات وهذا يخالف 
يف  املؤرخ   ،227 ـ   98 التنفيذي  املرسوم  أحكام 
للتجهيز،  الدولة  بنفقات  املتعلق  يوليو1998،   14
عنها  نتج  املشاريع  برمجة  كذلك  واملتمم،  املعدل 
البرامج  تنفيذ  التأخر يف  املتكرر،  التقييم  إعادة 

املسجلة، اللجوء املتكرر من سنة إلى أخرى إلى 
وزارية،  هيئات  ميزانيات  اعتمادات  تصحيح 
وإشارة على نقص التقديرات امليزانية، وباملقابل 
من  الكبيرة  والبواقي  املتكررة  االقتطاعات  فإن 
أو  العامة  امليزانية  مستوى  على  االعتمادات 
لدليل  اإلعانات  من  املستفيدة  الهيئة  ميزانيات 

على املبالغة يف تقدير امليزانية.

فيما يخص وزارة املوارد املائية:
العمومي  للتجهيز  العمليات  نضج  نقص  أدى 
جهة  من  املشاريع  تنفيذ  يف  والتأخر  جهة،  من 
على  التغييرات  من  جملة  إحداث  إلى  أخرى، 
من  للعديد  متكررة  وبصفة  العمليات،  هيكلة 
رخص البرامج، وذلك أثناء فترة تطوير املشاريع 
وجنم عنها ارتفاع تكاليف املشاريع يف الكثير من 

احلاالت.
ويف هذا الصدد، ورغم رصد الدولة ملبالغ معتبرة، 
تعاني بلدية مسعد، والية اجللفة، وهذا انشغال 
معالي  إلى  يوصله  أن  الوزير،  معالي  ألتمس من 
على  للقضاء  وهذا  املائية،  املوارد  وزير  السيد 
أزمة العطش التي تعاني منها بلدية مسعد، للعلم 
آبار، ولم تدخل حيز اخلدمة  أربع  أنه مت إجناز 

للقضاء على هذه األزمة.
عليكم  والسالم  اإلصغاء،  كرم  على  أشكركم 

ورحمة اهلل وبركاته.

ال�صيد بوجمعة زفان: 
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، احملترم،

السيد وزير املالية،
السيدة وزيرة العالقات مع البرملان،

السادة إطارات الوزارتني،
زميالتي، زمالئي أعضاء املجلس،

أسرة اإلعالم،
احلضور الكرمي،

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
مبا أن مشروع قانون تسوية ميزانية 2018، يعتبر 
املرتبطة  النتائج  يحدد  الذي  األساسي  العامل 
التكميلي  املالية  وقانون  املالية  قانون  بتنفيذ 
املوضوعية  املعطيات  يبرز  حيث  املعنية،  للسنة 

التي تبني اإليجابيات والسلبيات أثناء املمارسات 
امليزانية،  لتنفيذ  العملية  واإلجراءات  الفعلية 
حسب القوانني واإلجراءات احملددة لذلك. ومن 
ثم يظهر الفرق بني اإليرادات والنفقات اخلاصة 
التي  النتائج  وكذلك  للدولة،  العامة  بامليزانية 
باحلسابات  املرتبطة  العمليات  تنفيذ  مدى  تبني 
اخلاصة باخلزينة، فضال عن التغييرات اخلاصة 

باالقتراض واملساهمة.
سيدي الرئيس،

التشريعية من  السلطة  مّيكن  ذكره  ما مت  كل  إن 
معرفة مكشوف اخلزينة املتاح، وذلك قصد القيام 
وتقييم  التنفيذية  السلطة  عمل  على  بالرقابة 

نتائجها يف تنفيذ قانون املالية للسنة املعنية.
ويف هذا الصدد، يندرج اقتراحنا أن يتم البحث 
املسجلة  النقائص  ملعاجلة  دقة  أكثر  أسلوب  عن 
السنة  يف  تفاديها  أجل  من  املعنية،  السنة  يف 
املشاريع  بتمويل  يتعلق  فيما  خاصة  املوالية، 
التي تخلق مناصب  التنموية ومشاريع االستثمار 
العمل للشباب املتخرجني من اجلامعات ومعاهد 

التكوين.
سيدي الرئيس،

طرف  من  املبذولة  اجلهود  تذهب  ال  وحتى 
الواليات  بجعل  يتعلق  فيما  هكذا،  احلكومة 
الكلمة من معنى،  املنتدبة حقيقة بكل ما حتمله 

تلبية حللم مواطني هذه الواليات.
إسمحوا لي أن نستغل هذه السانحة، وأن نذكر 

أثناء  اقتراحنا  على  الوقت،  نفس  يف  ونؤكد، 
املالية لسنة 2021، حول ضرورة  مناقشة قانون 
الصيغة  عن  والبحث  اخلاصة  األهمية  إعطاء 
األكثر مالءمة، التي تسمح بالتكفل مبلف تشغيل 
على  والعمل  املؤهلني  ترقية  ومواصلة  الشباب، 
توفير فرص أكثر للتوظيف، وكذا االعتناء بالفئة 
الهشة ذات الدخل احملدود، وذلك من خالل العمل 
على رصد املبالغ املالية والقيام باإلجراءات التي 
مّتكن من تطبيق القانون املصادق عليه من طرف 
مجلسنا، واملتعلق بترقية الواليات املنتدبة، إبتداء 
من الفاحت جانفي الذي تفصلنا عنه أيام معدودة 

فقط؛ وشكرا.
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ال�صيد حممود قي�صاري:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

أشرف املرسلني. وبعد؛
للمالية  كوزير  تارة  الوزير،  السيد  سأخاطبكم، 

وعضوا للحكومة تارة أخرى.
تؤرق  التي  الفردية  الكمامة  بغرامة  نبدأ  أوال، 
العديد من املواطنني، يعني أنها تفتقر ألي سند 
الكمامة،  لبس  املواطن  إللزامية  طبي  أو  علمي 
وحيدا منفردا داخل سيارته، نريد سندا صحيا 

لهذا األمر.
الشيء اآلخر، نريد منكم أن تعطونا نسبة البطالة 
قيمة  لتهاوي  تفسيرا  أيضا  نريد  السنة،  لهذه 
الدينار سيدي، هل هي استراتيجية منتهجة من 
هربت  قوسني،  بني  أم  شرحها،  نتمنى  طرفكم؟ 
نرى  اآلخر،  الشيء  أخي؟  يا  أيديكم  بني  من 
رهيب،  وبشكل  الصرف  احتياطي  تآكل  وبقوة 
ويفتقد إلى الكثير من الشفافية يف هذا الصدد، 
احتياطي  تآكل  مدى  معرفة  يف  الشفافية  نريد 

الصرف.
سيدي، هناك قاعدة صريحة يف الفلسفة، وهي 
«إن رأس املال جبان»، ونحن نرى مؤخرا إقحام 
االقتصاد وإقحام قوت اجلزائريني يف التجاذبات 
السياسية، يعني، نطالب أال يقحم االقتصاد وال 
يف  اجلزائريني  قوت  يقحم  وأال  األعمال  رجال 
أن  ونريد  جهة،  من  السياسية،هذا  التجاذبات 
نعرف استراتيجيتكم لوقف هجرة رجال األعمال، 
رأينا الكثير من رجال األعمال يهاجرون، والوجهة 
إلى تركيا خاصة، نعرف أن رأس املال يذهب أين 
نزيف  أنه  نعرف  السياسي،  االستقرار  يوجد 
يعني نزيف  ملّا نقول هجرة رجال األعمال  حاد، 
خطتكم  هي  وما  سياستكم  هي  ما  املال،  رأس 

واستراتيجيتكم لوقف ذلك؟
هاته   ،2018 ميزانية  تسوية  هنا  يراد  سيدي، 
وكانت  لغط،  محل  سنتها  كانت  التي  امليزانية 
للبرملان،  غضبا  وكانت  لالحتجاجات،  فتيال 
مبقولتها  الوزيرة  األخت  نتذكر  أننا  وحتى 
القانون  بهذا  فرحان  يكن  لم  الشعب  الشهيرة«: 
مشروع  لتسوية  بالنسبة  وبالتالي   2018« لسنة 
اشتغلوا  الذين  أن األشخاص  نرى  القانون،  هذا 
لدى  مدانون  كلهم   2018 يف  القانون  هذا  على 
العدالة نأتي اليوم لنسوي لهم امليزانية! هل هي 
تبرئة منا لهم؟ أم هي تبرئة املدان من طرفنا، أم 
القضاء؟! وهنا نحن يف  البريء من طرف  إدانة 
تناقض! نسوي ميزانية الناس الذين يحاكمون من 
أجلها »يشارعو عليها« كما يقال بالدارجة، وهذه 

من جهة أخرى.
اآلن  أنا  وها  الشروط،  لدفاتر  بالنسبة  سيدي، 
نحن  الشروط  دفتر  للحكومة،  كعضو  أخاطبكم 
ننتظره منذ سنة، لم نر دفتر الشروط هذا، هذا 
الشيء األول؛ الشيء الثاني، وزير الصناعة صرح 
منذ قليل بتوقيفه لقانون مرر يف البرملان بغرفتيه، 
 3 من  ألقل  السيارات  باستيراد  السماح  وهو 
صالحيات  على  صارخ  تعد  يف  يوقفه  سنوات، 

قانون  هذا  إن  حيث  هو،  وصالحياته  البرملان، 
وبالتالي،  آخر؛  قانون  إال  يبطله  ال  والقانون 
تنفيذية  لهيئة  عضو  هو  الصناعة  وزير  أصبح 
نرى  يقال أصبحنا  وكما  لهيئة تشريعية،  وعضو 
مرر  القانون  هذا  اخلصم.  وهو  احلكم  هو  أنه 
ونحن نطالب بتطبيقه يف احلني، ودفتر الشروط 
هذا نرى أنه لن يّحضر، خاصة املتعلق بصناعة 
إلى  األقل  الصناعة حتتاج على  السيارات، هذه 
10 أو 8 سنوات حتى نصل إلى صناعة نهائية. 
من اآلن وعلى مدى 10 سنوات. سوق السيارات 
ملتهب، فالسيارات قدمية، مهترئة، لكن أسعارها 

ملتهبة، إلى متى واملواطن يدفع؟!
نحن نطالب بتطبيق القانون والصالحيات، فإذا 
كان عنده حتفظ على القانون يرجع إلى البرملان 
وشكرا  نريده  ما  هذا  صالحياته،  يتجاوز  وال 

سيدي الوزير.

ال�صيد نور الدين بالأطر�س: 
سالم اهلل عليكم جميعا.

يف   أخوض  سوف  امليزانية،  بصدد  نتكلم  ونحن 
نطيل  ما  وكثيرا  امليزانية،  بهذه  صلة  لها  أمور 
اخلطابات وإطالة العهد مع الوطن، ونتكلم أيضا 

عن الثقة بني املواطن والسلطة.
إن اجلمهورية اجلديدة إمنا هي اجلمهورية التي 
تستفيد من إيجابيات املاضي ومتحق وحترم على 
نفسها املمارسات السلبية املاضية، هي جمهورية 
و  عنوانا  واملصارحة  والثقة  الصدق  من  جتعل 

شعارا لها وعملة جارية.
كثيرا أيضا ما نطيل اخلطابات ـ كما قلت ـ عن 
تلك الثقة بني املواطن والسلطة، فاملواطن يبحث 
البسيطة يف وطنه، كيف  العيش  دائما عن سبل 
وأي منطق يقبل أن نصدر مواردنا الطبيعية وال 
نستفيد منها؟ وأي منطق أيضا يقبل أن نستهلك 
مواد مستهلكة، معلبة، مستوردة، جاهزة، يف إطار 

تنمية مؤجلة وموارد بالدنا معطلة؟!
وما معنى أننا نصدر الكهرباء واالنقطاعات دائمة 
كهربائية  وعقدة  اخلوف  انتابنا  حتى  ومتكررة، 

ننتظر دائما انقطاعه؟

ما معنى أيضا أننا نصدر الغاز إلى أوروبا وأنبوبه 
مير على قرى والبرد يحاصر شعبه؟

باملاء  الشبكات  كل  نربط  أن  ـ  أيضا  ـ  معنى  أي 
ويصل  لونه  متغيرا  البيوت  إلى  ويصل  الشروب 
أيضا طعمه خائبا ثم نكلف أنفسنا عناء تسديد 

الفواتير؟
وأي معنى للتكلم عن التنمية خارج احملروقات؟ويف 
هذا الصدد، أردت أن أفتح قوسا حول  محطة 
يف والية مستغامن، عتادها وآالتها يتآكلها الزمن 
ولم نكلف أنفسنا عناء حمايتها أو اإلسراع بهذا 
املشروع  هذا  سنوات،   3 منذ  املتأخر  املشروع 
يشغل  وأن  البطالة  ميتص  أن  شأنه  من  الذي 
االنقطاعات  مع  القطيعة  يجعل  وأن  الشباب، 
يف  مليا  ذلك  بعد  نفكر  ثم  للكهرباء،  املتكررة 

تصدير الكهرباء.
فئة  األغلبية يف وطننا وهي  نتكلم عن  ما  دائما 
من  وطنه  أبناء  يرى  ملا  الشباب  هذا  الشباب، 
السياسة  التهميش، ميل من  الناجحني يف دائرة 
املنتهجة يف وطنه، هذا الشباب الذي لم نثق فيه 
خارج  تفكيره  وجعلنا  ابتكاراته  وجعلنا  بصدق، 

منطق السياسة املنتهجة.
دعوني أقول أيضا يا سيادة، بأن اجلزائر اليوم 
سواعد  إلى  وبحاجة  مواردها،  كل  إلى  بحاجة 
أبنائها داخل الوطن وخارج الوطن، احلكومة البد 
يف  لها،  املتاحة  املؤهالت  حتقيق  عن  تبحث  أن 

إطار الرهانات التي ال تقبل التأجيل.

معنى  وما  الظل،  مناطق  عن  نتكلم  دائما  كنا 
ولم  احملروقات  خارج  تنمية  عن  نتحدث  أن 
األولويات؟  أولوية  والسياحة  الزراعة  من  جنعل 
ـ  سابقا  ذلك  قلت  كما  ـ  أجدادنا  ذلك  فهم  كما 
وأميات،  أميني  نعدهم  كنا  وجدات،  جدود  من 
إنتاج  من  أيضا  تبدأ  التحرير  معركة  أن  تعلموا 
خشبي  محراث  يف  فأبدعوا   والشعير،  القمح 
خرايف، واستبدلنا القمح بتركيب السيارات ونفخ 

العجالت.
األمية  محو  ومعلمي  األمية  محو  همشنا  ملاذا 

بداعي الكورونا؟

ليس  سادة،  يا  املشروع،  هذا  على  املصادقة 
عن  بعيدا  لالختبار،  تأشيرة  هو  إمنا  انتصارا، 
سيدي  دقيقة  األكبر...  واالختبار  اآلبار،  سخاء 

الرئيس.
السيد الوزير،

الكهرباء  توليد  محطة  يخص  فيما  إليكم  نعود 
عرفت  احملطة  هذه  مستغامن،  يف  املتواجدة 
أن  الوزير،  سيدي  أمتنى،  سنوات،  ملدة  تأخيرا 
تأخذوا هذا املطلب على محمل اجلد، وأن متولوا 
وآالته  عتاده  انتظاره،  طال  الذي  املشروع  هذا 
وبالتالي،  الطبيعية.  العوامل  اآلن  حلد  تتآكلها 
البد أن تتدخلوا يف هذا املشروع وإنهاء أزمته يف 
أقرب اآلجال، والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى 

وبركاته.

ال�صيد �صاعد عرو�س: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس بالنيابة،
السيد وزير املالية ممثل احلكومة، والوفد املرافق 

له،
والوفد  البرملان  مع  العالقات  وزيرة  السيدة 

املرافق لها،
واحد  كل  األمة،  مجلس  أعضاء  أساتذتي، 

بإسمه،
السادة ممثلو وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة،

السادة إطارات وموظفو مجلس األمة،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

السيد الرئيس،
السيد الوزير،

األزمات  أسوء  من  واحدة  اجلزائر  تواجه 
تاريخها، يف ظل  بها يف  التي مرت  االقتصادية، 
أسعار  تراجع  بسبب  النفط،  عائدات  انخفاض 
من   %  40 من  أكثر  فقدت  حيث  احملروقات، 
 ،2019 سنة  مع  مقارنة  العام،  هذا  مداخيلها 
كورونا  جائحة  تداعيات  مع  االنخفاض  وتزامن 
أدى  ما  وهو  االقتصادية،  املشاكل  فاقمت  التي 
إلى تراجع قيمة الدينار وارتفاع التضخم وانهيار 
الشركات  عديد  وتوقف  األجنبية،  االحتياطات 

عن العمل.
سيادة الرئيس،
السيد الوزير،

بأزمة  مثقلة  العام اجلديد وهي  دخلت اجلزائر 
كورونا، وتراجع النشاط االقتصادي وفق البيانات 
الرسمية، جراء الغلق الذي أقرته احلكومة، منذ 
حيوية  قطاعات  باألخص  ومس  مارس،  شهر 
كاألشغال العمومية والبناء والنقل والتجارة، إلى 
جانب تراجع عائدات النفط وما خلفته من آثار 
أما  واخلاصة.  العامة  القطاعات  على  سلبية 

العالمة الكبرى فكانت من نصيب الفالحة.
سيدي الرئيس،
سيدي الوزير،

اجلاري  العام  يف  الفالحي  القطاع  حقق  لقد 
قفزة يف كميات إنتاج مختلف احملاصيل الزراعية 
التي  اإليجابية  املؤشرات  وأكدت  ونوعيتها، 
سجلها هذا القطاع احليوي عدم تأثره بتداعيات 
اجلائحة الكونية، التي ضربت االقتصاد العاملي.

جتاوز  قدرت  الفالحية  املصالح  تقديرات  إن 
الفالحي  اإلنتاج  لقيمة  اخلام  الداخلي  الناجت 
 23 مقابل  دوالر،  مليار   25 عتبة  اجلاري  للعام 
املاضي،  للعام  الفالحي  املوسم  يف  دوالر  مليار 
فقطاع الفالحة فرض نفسه كقطاع استراتيجي  
البشرية  موارده  بفضل  البالد،  اقتصاد  يف 
حتى يف  الغذائي،  األمن  يضمن  مبا  والطبيعية، 
بها  مرت  التي  الصعبة  الصحية  الظروف  ظل 

اجلزائر.

يف  االستثمار  شجعوا  الوزير،  سيدي  وعليه، 
زراعتها،  نطاق  وسعوا  واحملاصيل،  الفالحة 
أن  احلكومة  وعلى  النائية؛  املناطق  يف  خاصة 
التحفيزات  من  جملة  له  إمنحوا  الفالح،  تشجع 
االرتوازية،  اآلبار  بحفر  لهم  إسمحوا  اجلبائية، 
شجعوهم  معقولة،  بفوائد  الفرص  لهم  إمنحوا 
على خوض جتربة التصدير للخارج وسوف ترون 

العجب!
سيدي الرئيس،
سيدي الوزير،

املعتمد  الكلي  االقتصادي  لإلطار  تطرقتم  لقد 
إذ  تنفيذه،  ونتائج  لسنة 2018،  املالية  قانون  يف 
بتقليص  متيز  خاص  سياق  ضمن  حتضيره  مت 
للمواد  التراجع احملسوس  إثر  املالية،  اإليرادات 
اضطرت  حيث  الدولي،  املستوى  على  الطاقوية 
اجلبائية  التدابير  من  جملة  اتخاذ  إلى  الدولة 
وترشيد  اإليرادات  حتسني  بهدف  وامليزانية، 
التوازنات  على  احلفاظ  أجل  من  النفقات، 

االقتصادية لتحسني النمو.

سيدي الرئيس،
سيدي الوزير،

تقرير  يف  جاء  ما  نثمن  فإننا  التكرار،  ولتجنب 
تضمنه  وما  واملالية،  االقتصادية  الشؤون  جلنة 
مجلس  واستنتاجات  وتوصيات  مالحظات  من 
احملاسبة، الذي نتمنى أن يكون له دور فعال يف 

هذا الشأن.
سيدي الرئيس،
سيدي الوزير،

إن مشروع القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 
لألسباب  املسجلة  االختالالت  نفس  له   ،2018

التالية:
ـ االعتماد شبه الكلي على عائدات احملروقات.

ـ إعادة التقومي املالي للمشاريع الكبرى.
ـ ضعف منظومة التحصيل الضريبي.

ـ التهرب الضريبي.

ـ االستيراد املفرط.
ـ تضخيم الفواتير.

ـ تقهقر العملة الوطنية.
يحمد  ال  ما  السابقة  احلكومات  عن  ورثتم  لقد 
عقباه، ولذلك عليكم ـ سيدي الوزير ـ فتح امللفات 
االقتصاد،  هيكلة  قدما يف  واملضي  اإلصالحية، 
وال  تستمر،  أن  ميكن  ال  الظرفية  املعاجلة  ألن 
القيام  دون  االقتصادي  التقومي  حتقيق  ميكن 

بتلك اإلصالحات.
سيادة الرئيس،

ستمر هذه السنة بجراحها وآالمها فيما فقدناه 
بغيره،  أو  الوباء  هذا  بسبب  علينا،  عزيز  من 
هذه  ستمر  مريض،  مصاب  لكل  والسالمة 
فيها  ما  بكل  يودعها  اجلزائري  والشعب  السنة 
يف  ذكرى  مجرد  وستغدو  وحلوها،  مرها  من 
صفحة املاضي، إن شاء اهلل، ستمر هذه السنة 
بكل ما حملته من صعوبات جمة، على الصعيد 
مع  السنة  هذه  ستمر  واالجتماعي،  االقتصادي 
أثرت على احلياة  كل ما شكلته من اضطرابات 
وما  اجلائحة  هذه  بسبب  للجزائريني،  اليومية 
خلفته من ركود اقتصادي وجمود جتاري. ستأتي 
السنة اجلديدة، إن شاء اهلل، ويعود الرئيس إلى 
أظهر  الذي  شعبه  بجانب  ساملا  الوطن،  أرض 
ستأتي  األمل،  وسيعود  معه،  وتضامنا  تعاطفا 
السنة اجلديدة لنواصل معا مسار بناء اجلزائر 
لرئيس  الرشيدة  القيادة  ظل  يف  اجلديدة، 
اجلمهورية، واملضي قدما نحو بناء اجلزائر التي 

حلم بها الشهداء.
زميالتي، زمالئي، لكم مني كل احلب والتقدير، 

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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أمام  املجال  ُفِسَح  الوزير  عرض  بعد 
انشغاالتهم  عن  للتعبير  املجلس  أعضاء 
وطرح تساؤالتهم بشأن مشروع القانون،  و 
قد تولى وزير املالية السيد أمين بن عبد 

الرحمان الرد عليها.
يف بداية رده  شكر وزير املالية السيد أمين 
بن عبد الرحمان السيدات والسادة أعضاء 
مجلس األمة على تدخالتهم، معتبرا إياها 
لتحسني  ومرجعا  أكيدة،  مضافة  قيمة 
خاصة   الوزارة  وعمل  العام   املال  تسيير 
خالل السنة املالية القادمة 2021، مؤكدا 
املوصفة  التوصيات  أن  السياق،  نفس  يف 
احملاسبة،  ومجلس  البرملانيني  قبل  من 
مستوى  على  خاص  اهتمام  موضوع  تعد 
احلكومة وعلى مستوى وزارة املالية خاصة. 
إلى  مدعوة  الوزارية  الدوائر  جميع  وأن 
تقدمي إجابات عن املالحظات التي تبديها 
هذه املؤسسة املوقرة، واضطالعها بصفة 

شاملة باإلجراءات التي مت الشروع فيها بالتحديد 
لتدارك النقائص واملخالفات املسجلة.

نحو الإ�صالح امليزانياتي

فبخصوص اإلصالح امليزانياتي ذكر الوزير بأن هذا 
اإلصالح يهدف إلى االنتقال من التقييد امليزانياتي 
املبني على الوسائل إلى التقييد امليزانياتي املرتكز 
املالية  وزارة  مصالح  اتخذت  حيث  النتائج،  على 

سلسلة من التدابير وهي:
بتطبيق  املتعلقة  التنظيمية  النصوص  إعداد  1ـ 
والتي عددها 12 نصا،  العضوي اجلديد،  القانون 
أخير،  نص  وبقي  نصا،   11 على  اإلمضاء  مت  وقد 

سوف مير قريبا يف مجلس احلكومة.
2ـ تطوير أنظمة املعلومات املتعلقة بإعداد ومتابعة 
طور  يف  هو  اإلطار  وهذا  املالية،  قوانني  تنفيذ 

اإلجناز.
خالل  من  اجلديد،  امليزانياتي  اإلطار  تعميم  3ـ 
بأهمية  للتحسيس  واالجتماعات  الندوات  تنظيم 

امليزانياتي  اإلطار  هذا 
اجلديد.

إلعداد  بأعمال  القيام  4ـ 
على  البرامج  ميزانيات 
مستوى كل الدوائر الوزارية 
واملؤسسات التابعة للدولة. 
احملاسبي  اإلصالح  أما 
حسب   – فسيهدف 
األولى  بالدرجة  الوزير- 
احملاسبة  من  االنتقال  إلى 
التحصيالت  النقدية)أي 
محاسبة  إلى  واإلنفاقات( 
احلقوق املعاينة، التي تكمل 
أي  امليزانياتية)  احملاسبة 

على أساس النقود( من خالل احملاسبة العامة التي 
وكذا  وااللتزامات  احلقوق  أي  االلتزامات،  تدرج 
التحليلية،  احملاسبة  خالل  ومن  الثابتة،  األصول 
العمومية  املصالح  تكاليف  بحساب  تسمح  التي 
هذا  من  الهدف  ويتمثل  الدولة،  قبل  من  املقدمة 
النظام اجلديد، أي النظام احملاسباتي يف حتسني 

األداء واحلكم الرشيد.

حول مراجعة  الن�صو�س الت�صريعية والتنظيمية
والتنظيمية،  التشريعية  النصوص  مراجعة   وحول 
احملاسبة  قانون  مراجعة  أن  املالية  وزير  أوضح 
الشروع  سيتم  كما  اإلجناز.  طور  هو يف  العمومية 
التنظيمية املتعلقة بها مبجرد  يف إعداد النصوص 
االنتهاء من وضع النظام اجلديد  خالل السداسي 

األول من سنة 2021. 
التقديرات  يف  التحكم  عدم  حول  سؤال  عن  وردا 
لإلطار  بالنسبة  أنه   الوزير  أوضح  امليزانياتية، 
االقتصادي الكلي، وبغية حتديد مختلف املداخيل، 
املقبلة،  املالية  السنة  السيما اجلبائية منها، خالل 
قياسية،  اقتصادية  طرق  على  املالية  وزارة  تعتمد 
قبل  من  ومستعملة  معروفة 
الدول،  ملعظم  املالية  وزارات 
املالية  املؤسسات  وكذا 
للتنمية،  الدولية  واملنظمات 
املعترف بها واملتعارف عليها. 
للموارد  الدقيق  التقدير  وإن 
املالية والنقدية يتطلب التحكم 
يف كافة املتغيرات االقتصادية 
على  تؤثر  التي  والنقدية، 
والتغييرات  الوطني  الدخل 
االقتصادية التي قد تطرأ على 
وبالتالي،  الوطني؛  االقتصاد 
تؤثر على املوارد املالية للدول 
والبنوك املركزية لهذه الدول. 
وعلى الرغم من صعوبة تقييم 

التقدير،  بعض اإليردات، باستخدام طرق 
تعتمد طرق  اجلزائر  املالية يف  وزارة  فإن 
تقدير بديلة، أي طريقة التقدير املباشرة،  
وطريقة السنة قبل األخير، وطريقة الزيادة 
التقدير  طريقة  وكذا  النسبي،  النقص  أو 
املتواصل. مضيفا أن الفوارق بني التوقعات 
واإلجنازات يف تقديرات مجاميع احملاسبة 
مع  مقارنتها  عند  مقبولة  تظل  الوطنية 
بلدان  وخاصة  األخرى،  البلدان  توقعات 

اجلوار.
أن  الوزير  فذكر  امليزانية،  إعداد  عن  أما 
اإلطار  يف  تندرج  امليزانياتية  التقديرات 
اإلجمالي للمدى املتوسط الذي يأخذ بعني 
الكبرى  املالية  التوازنات  احترام  االعتبار 
قدرات  استمرارية  يخص  فيما  الالزمة 
الدولة يف ضمان التكفل بالطلب واخلدمات 
غير  الوضعيات  لبعض  وميكن  العمومية. 
وتفرض  السنة  خالل  تتدخل  أن  املتوقعة 
إلى  اللجوء  يتم  احلالة،  هذه  ويف  بها.   التكفل 
احتياطاتها  متثل  التي  املشتركة  األعباء  ميزانية 
للوضعيات  املالية  للتغطية  وقائيا  إجراء  املجمعة 
من هذا النوع، وال ميكننا بالتالي إدراجها يف إطار 

امليزانية القطاعية.

حول مراجعة التقديرات اجلبائية
التقديرات  مراجعة  فإن  اجلباية  يخص  وفيما 
بتعديالت  مباشرة  متعلقة  الوزير  حسب  اجلبائية 
النفقات امليزانياتية للدولة ويتم إجراء التصحيحات 
مالية  قانون  مبوجب  وذلك  األمر،   اقتضى  كلما 
إدخال  فإن  ذلك،  ومع  السنة.  أثناء  يؤخذ  تكميلي 
 ،2019 (ـ)   2017 السنوات  ثالثية  ميزانية  نظرة 
بعنوان قانون املالية 2018، ميثل إجراء يهدف إلى 
أن  ذلك  امليزانية،  التقديرات  يف  التحكم  حتسني 
املقترحات املصاغة من قبل اآلمرين بالصرف يتعني 

إدراجها يف إطار توازن النفقات وتسقيفها.
امليزانياتية،  السنوية  مبدأ  احترام  عدم  وحول 
واللجوء إلى متديد تواريخ اختتام االلتزامات ودفع 
النفقات، فذكر  وزير املالية  بأنه يجوز متديد تاريخ 
ديسمبر   20 احملدد يف  بالنفقات،  االلتزام  اختتام 
من السنة التي يتعلق بها، مبوجب قرار من الوزير 
املادة 16 من  بامليزانية، وهذا وفقا ألحكام  املكلف 
 14 يف  املؤرخ   ،414 ـ   92 رقم  التنفيذي  املرسوم 
السابقة  بالرقابة  واملتعلق  املعدل   ،1992 نوفمبر 
تواريخ  متديد  وأجري  بها،  يلتزم  التي  للنفقات 
إيداع ملفات االلتزامات ودفع النفقات إلى 5 و 15 
للتكفل بطلبات بعض  التوالي،  فبراير 2019، على 
بسبب   أساسا  التماسها  حفزت  التي  القطاعات 
ونقل  املتضمنة حتويل  املراسيم  التأخر يف إصدار 
بالتكفل  املتعلقة  والقيود  امليزانياتية،  االعتمادات 
بعملية التوظيف والترقية التي لم تنته بعد، والتأخر 
العمومية  الصفقات  مشاريع  بعض  برمجة  يف 
الصفقات  جلان  ملراجعة  اخلاضعة  وامللحقات 

أنها  الوزير  أوضح  التجهيز  ميزانية 
الجهود  متابعة  إطار  في  اندرجت 
وترشيد  للتحكم  مسبقا  المبذولة 
خالل  من  العمومية  النفقات 
المشاريع  اكتمال  بهدف  حذر  اتباع 
محددة  آجال  في  اإلنجاز  طور  في 
وتكاليف متوقعة، وتمويل المشاريع 
الذي  السقف  احترام  مع  الجديدة، 
حددته السلطات العمومية وتسجيل 
االجتماعي  الطابع  ذات  المشاريع 
الشروط  فيها  تتوفر  والتي  فقط 

الالزمة النطالقها

رد وزير المالية على انشغاالت واستفسارات أعضاء المجلس
العمومية املختصة. مشيرا يف هذا الصدد إلى أنه 
تقرر متديد آجال اختتام االلتزام بالنفقات احملددة 
بالنسبة لهذه السنة املالية، نظرا للظروف اخلاصة 
التي متر بها البالد من كوفيد 19 خاصة، فقررنا 

متديد هذه اآلجال إلى 31 ديسمبر2020.
أما فيما يخص االنشغال الذي طرح بحدة من طرف 
أعضاء مجلس األمة، والذي يخص التجاوزات ذات 
امليزانياتية، فأوضح  التقييمي لالعتمادات  الطابع 
االعتمادات  جتاوزات  إجراء  يتطابق  أنه   الوزير 
التسيير  ميزانية  نفقات  عن  الناجمة  التقييمية 
بعنوان سنة 2018، مع أحكام املواد: 27 و 28 و29، 
من القانون رقم 84 ـ17، املؤرخ يف 7 جويلية 1984،  
الذي  املالية  بقوانني  واملتعلقة  واملتمم،  املعدل 
التي تطبق عليها  النفقات  ينص على أنه« حتسب 
حساب  من  االقتضاء  عند  التقييمية  االعتمادات 
الفصول  املسجل يف  التخصيص  مبلغ  مبلغه  يفوق 
املتعلقة بهذه النفقات» مشيرا يف ذات السياق  إلى 
تسوية  إجراء  يتوقع  لم  آنفا  املذكور  القانون  أن 
املتعلق  العضوي  القانون  أن  غير  التجاوزات،  هذه 
بقوانني املالية نص يف مادته 31 بأنه«  تتم تسوية 
جتاوز االعتمادات املالية التقييمية بتحويل أو نقل 
االعتمادات املتوفرة يف امليزانيات العامة للدولة أو 

بتقييدها يف حساب النتائج».
إعادة  وأهمية  املشاريع  انطالق  يف  تأخر  وحول 
التقييم، أكد الوزيرأنه شهدت عدة مشاريع تأخرا 
إعادة  إلى  غالبا  يؤدي  مما  انطالقها،  يف  كبيرا 
أخرى  تكاليف  إضفاء  إلى  وبالتالي،  تقييمها؛ 
هذه  وملعاجلة  الدولة،  ميزانية  على  وإضافية 
مستوى  على  النص  مشروع  دراسة  مت  الوضعية 
والذي  عليه،  املصادقة  متت  و  احلكومة،  مجلس 
حيث  العمومية،  املشاريع  تسجيل  شروط  سيحدد 
يخضع كل تسجيل إلى مؤشرات جد قاسية، منها: 
والعمل خاصة على حتديد مدة  الدراسات،  نضج 
وعلى  الساكنة  على  املشروع  هذا  وأثر  اإلجناز 

املستوى الوطني بصفة عامة.
وزير  أوضح  الضرائب،  جهاز  رقمنة  بخصوص  و 
اإلعالم  نظام  أي  )جبايتك(  نظام  بأن  املالية  
اخلاص باملديرية العامة للضرائب  قد سهل كثيرا 
بالضريبة بصفة خاصة،   املكلفني  على  اإلجراءات 
منوها إلى أنه متواجد على مستوى 24 والية، أي 
و 3مراكز جوارية، ومديرية  للضرائب،  24 مركزا 

كبريات املؤسسة.

حول مكافحة الغ�س والتهرب اجلبائيني
أما عن السؤال املطروح واخلاص مبكافحة الغش 
ميكن   ال  أنه  الوزير  فأوضح  اجلبائيني،  والتهرب 
لهذه الظاهرة أن تكون من مسؤولية قطاع واحد، 
بل هي مسؤولية كل القطاعات، وأن وزارته تعمل 
املجهودات  من  الرغم  وعلى  عليها.  القضاء  على 
بعد  لتحديد  عوامل  عدة  فعال  تتدخل  املبذولة، 
املجال، السيما  الضريبية يف هذا  املصالح  أعمال 
عدم فرض الضرائب على املداخيل املنجزة خارج 
املجال التجاري، املكلفون بالضريبة الذين ينظمون 
وهمي  جتاري  سجل  إنشاء  من  إبتداء  أسعارهم، 
إلى غاية املشتريات دون فواتير. ولتحسني الرقابة 

مسار  يف  الشفافية  وزيادة  اجلباية  ومردودية 
اإلرادات، وبغية احلد من هاتني الظاهرتني فقد مت 
إدخال رقم التعريف اجلبائي، ووضع بطاقية وطنية 
اجلمركي،  اجلبائي،  والتنظيم  التشريع  ملخالفي 
قانون  ألحكام  تطبيقا  وهذا  والبنكي،  التجاري 

املالية 2009.
مضيفا أن التعاون القطاعي املشترك بني الصالح 
اجلبائية واملصالح األخرى املكلفة مبكافحة الغش 
مع  السيما  التبادالت،  خالل  من  تدعيمه  مت  قد 
الوطني  املركز  الضرائب،  مصلحة  اجلمارك، 
للسجل التجاري واملصالح املكلفة مبحاربة تبييض 
على  أما  اجلزائر.  بنك  مصالح  وكذا  األموال 
منتظمة  بصفة  استعمال  يتم  الدولي،  الصعيد 
مع  وقّعت  التي  الدول  مع  املعلومات  تبادل  إجراء 
املكلفني  السيما  جبائي  تعاون  إتفاقيات  اجلزائر 
أي  باألسعار،  التالعب  ميكنهم  الذين  بالضريبة 
األموال،  بتبيض  فيهم  املشتبه  أو  التحويل،  أسعار 
جديدة،  إضافية  إجراءات  إدخال  يجب  أنه  غير 
وفرض  احلديثة،  الدفع  وسائل  استعمال  كتعميم 

الفوترة يف التعامالت التجارية.
التحويالت  يف  األحسن  التحكم  يخص  وفيما 
االجتماعية، فاعتبر وزير املالية  أنه يعد انشغاال 
املواطنني،  لكل  بل  العمومية  للسلطات  فقط  ليس 
السلطات  أن  مؤكدا  االجتماعية،  للعدالة  حتقيقا 

أفضل  حتكم  حتقيق  على  تعمل  سوف  العمومية 
السداسي  خالل  اإلعانات،  لهذه  أفضل  وتوجيه 

األول من سنة 2021.
بحسابات  واخلاص  املطروح  لالنشغال  وبالنسبة 
الوزير-  حسب  مت-  فقد  اخلاص،  التخصيص 
خاصا،  حسابا   36 من  أكثر  غلق   2021 سنة  يف 
وسوف يتم غلق الباقي يف 2022، مع ترك بعض 
ومعادلة  الوطنية  التنمية  تخص  التي  احلسابات 

توزيع اإليرادات على البلديات.
تسوية  قانون  مشروع  عرض  مدة  تقليص  وحول 
االنتقال من س  أنه قد مت  الوزير  امليزانية، فذكر 
ـ )4 (  ويف هذا العام مت حتقيق  ـ )5 (  إلى س 
وثبة باالنتقال إلى (س ـ )2، وسوف تنتقل، إلى (

س ـ )1 يف 2021  وسينتج عنها زيادة يف التحكم 
والشفافية.

الصرف،  مكاتب  بفتح  املتعلق  السؤال  وبخصوص 
فأعلن الوزير بأنه قد مت منح أكثر من 200 رخصة 
بالنسبة ملكاتب الصرف خالل سنوات التسعينيات، 
وقد استردت أكثر من 160 رخصة من طرف بنك 
هي  رخصة،   40 حوالي  اآلن  وبقيت  اجلزائر، 
تتعامل  التي  الكبرى  الفنادق  مختلف  متواجدة يف 
السياق  ذات  يف  منوها  األجانب.  ومع  السياح  مع 
بأن مكاتب الصرف هي حقيقة موجهة لألجانب، 

وليست موجهة للساكنة املقيمني.

واملالية  االقتصادية  الشؤون  كانت جلنة  وقد 
 ، حمارنية  الطيب  محمد  السيد  برئاسة 
رئيس اللجنة  قد أعدت تقريرا حول مشروع 
القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 2018 
ارتأت  التوصيات  ببعض  أوصت يف ختامه   ،

أنها ضرورية للتكفل بها وهي :
وضع كل الشروط املناسبة من أجل تطبيق   •
 2 يف  املؤرخ   18-15 رقم  العضوي  القانون 
يف  املالية  بقوانني  واملتعلق   ،2018 سبتمبر 
آجاله مع حتسيس كافة اإلدارات واملؤسسات 
يكل  والذي  اإلصالح  هذا  بأهمية  العمومية 

إصالحا للدولة وليس للميزانية فقط.
املالية  اإلدارات  رقمنة  جهود  مواصلة   •
اجلمارك،  الدولة،  أمالك  )الضرائب، 

التجهيزات  توفير  خالل  من  امليزانية..( 
واألنظمة املناسبة وضمان أمنها، وكذا تكوين 

املورد البشري املؤهل
عن  املنبثق  اجلبائي  اإلصالح  جتسيد   •
اجلبائي  اإلصالح  حول  الوطنية  اجللسات 

بالتكفل بالتوصيات املرفوعة خاللها
• مواصلة تطهير احلسابات اخلاصة للخزينة 
اخلاص  التخصيص  حسابات  والسيما 
وضمان مطابقة تسييرها للمبادئ امليزانياتية 

واحملاسبية
• تفعيل كافة اإلجراءات القانونية والتنظيمية 
يف مجال التحصيل اجلبائي وتطبيقها بدون 
للضرر  نظرا  وهذا  املتقاعسني  على  هوادة 
من  العمومية  اخلزينة  تتكبده  الذي  الكبير 

جراء التهرب الضريبي.
مشاريع  تسجيل  عمليات  يف  أكثر  التحكم   •
التجهيز العمومي ومتابعتها وتطهير مدوناتها، 
لألحكام  الصارم  االحترام  فرض  خالل  من 

التنظيمية املعمول بها يف هذا املجال
القانون  مشروع  تقدمي  جهود  مواصلة   •
املتضمن تسوية امليزانية إلى غرفتي البرملان 
يف ميعاد أحني مما هو عليه يف الوقت احلالي 

بعنوان سنة ) س- 1( على األقل.

توصيات  لجنة الشؤون االقتصادية والمالية 
 موا�صلة جهود رقمنة الإدارات املالية  من خالل توفري التجهيزات والأنظمة املنا�صبة و�صمان اأمنها

الأخد بتو�صيات الربملانيني على م�صتوى احلكومة 
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» السيد رئيس مجلس األمة، بالنيابة، احملترم، الفاضل،
السيدات والسادة احلضور،

لسنة  امليزانية  تسوية  قانون  مشروع  على  التصويت  بعد 
2018، أسدي لكم جزيل الشكر، السيد الرئيس، بالنيابة، 
وامتناني لكم على حسن إدارتكم ملجريات النقاش، وللسيد 
رئيس جلنة الشؤون االقتصادية واملالية الفاضل، وأعضاء 
على  األشغال  طيلة  التعاون،  حسن  على  األكارم  اللجنة 
عرض  مبناسبة  واملوقر،  احملترم  املجلس   هذا  مستوى 
والشكر  هذا.  جلستنا  قانون  مشروع  ومناقشة  ودراسة 
موصول بصفة خاصة إلى كافة السيدات والسادة أعضاء 
تسوية  قانون  مشروع  على  تصويتهم  على  األمة  مجلس 
امليزانية لسنة 2018. هذه العملية اإلجرائية التي سمحت 
 2  - س  إلى(  الدولة  ميزانية  تسوية  فترة  بتقليص  لنا 
)عوضا عن (س - 3 ) بل و(س - 4 )السارية إلى غاية 
عامنا هذا. وهذا إن دل على شيء، سيدي الرئيس، فإمنا 
املزيد من  العمومية يف إضفاء  السلطات  إرادة  يدل على 
والتصريح  الدولة،  ميزانية  تنفيذ  يف  والوضوح  الشفافية 
ميزانيات  بتنفيذ  املرتبطة  والنقائص  املؤشرات  بكل 

التسيير والتجهيز للدولة.
إن التسيير الفعال للمخصصات املالية العمومية يقتضي 
الرشيد  االستعمال  على  التركيز  مواصلة  خاصة،  منا، 
والفعال لهذه املوارد من منظورمنتهج، وفق ما تقتضيه به 
موازاة  املالية  لقوانني  العضوي  للقانون  األحكام اجلديدة 
كل  وتفادي  اجلبائي،  للتحصيل  التدريجي  التحسني  مع 
ضغط جبائي يف هذا املجال، عبر توسيع الوعاء الضريبي، 
سيما يف ظرفنا احلالي الذي  يتطلب تكثيف اجلهود، من 
أجل جتاوز املرحلة االستثنائية الراهنة التي أثرت على كل 

اقتصاديات الدول.
الوطنية  الطاقات  كل  العمومية  السلطات  سترافق 
والصحية  املالية  التحديات  مواجهة  سبيل  يف  املخلصة، 
االستمرارية  متطلبات  بتوفير  كفيل  جو  وإيجاد  احلالية، 
امليزانياتية مستقبال، فضال عن نبذ كل سلوك سلبي يسير 
يف االجتاه املعاكس لإلدارة العامة اإلصالحية يف حتقيق 
الذي  املسار  ذلك  مستدام،  ومحلي  وطني  تنموي  مسار 
غايته النهائية حتقيق النجاح والتطور واالزدهار لهذا البلد 

املفدى املبارك واملعطاء.
اهلل  يسدد  أن  اخلالصة،  ودعوتي  للجميع،  جزيال  شكرا 
العلي القدير خطانا ويبارك كافة جهود املخلصني من أبناء 
الوطن، ملا فيه الصالح واخلير لوطننا املفدى واملواطنني 

الكرام؛  والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته. ...« 

» بسم اهلل الذي منح بالدنا عظمة األرض والرجال، 
البصر والبصيرة  وألهمنا احلكمة والرشاد، ونعمة 
والصالة  الصواب،  فضيلة  إلى  وهدانا  والتبصر، 
أجمعني،  الناس  إلى  املهداة  النعمة  على  والسالم 
واملرسلني،  األنبياء  خامت  محمد   البشرية،  سيد 
الذي علمنا أن نكون قلبا واحدا خفاقا بدم اجلد 
واالجتهاد، فيأتي بناؤنا مرصوصا صامدا، ال ينخر 
عظمه السوس وال يصيبه الوهن، ألن الوحدة قوة 
وثبات، والتشتت ضعف وهوان، ونحن لسنا كذلك.

املجاهد،  بالنيابة،  األمة،  مجلس  رئيس  السيد 
نتعلم منه اجلهاد  الذي  الصادق مع نفسه ووطنه، 
يف احلياة، والصبر والتحدي يف األزمات واالجتهاد 
واجلد لرقي الوطن حتى املمات، فله منا كل الشكر 

والتقدير.

السيد وزير املالية، احلاضر بيننا متوجا بالنجاحات، 
النموذج  وأنت  املوقرة،  احلكومة  ألعضاء  ممثال 
إلطارات األمة، بذكائك وخبرتك وتفانيك يف العمل، 
ألنكم  وأمانة،  ونباهة  وصدق  وصرامة  حزم  بكل 
بجزائر  آمنوا  الذين  الرجال  من  الوزير-  - سيادة 
التغيير والتجديد، الذين رفعوا لواء جزائر جديدة، 
طموحة، قوية، ثابتة، لواء جزائر جديدة، طموحة، 
األوفياء  املخلصني،  وبنيها  بحرائرها  ثابتة،  قوية، 
البرملان،  مع  العالقات  وزير  السيدة  والصادقني. 
حلقة  يشكل  الذي  الغالي،  الفريد،  العقد  هذا 
الوصل والتواصل ليكتمل البناء ويشتد، كي يعطي 
منا،  لك  وتتمناه،  وتنتظره  منا  تستحقه  ما  للبالد 

السيدة الوزيرة، كل التقدير والدعم واالحترام.

وزميالتي، زمالئي أعضاء مجلس األمة الصادقون، 
والوطن  الشعب  جانب  إلى  الواقفون  املخلصون، 
والبهتان،  واإلفك  والقال،  بالقيل  مبالني  غير 
احملبة  كل  لكم  والسلوان،  بالصبر  املسلحون  أنتم 
على  اإلعالميون  والسادة  السيدات  واالحترام، 
النية  أخلصتم  من  يا  اإلعالمية،  املنابر   اختالف 
نابضا  ألمتكم،  ضميرا  بحق  وكنتم  والعمل، 
التقدير  منا  لكم  فحق  واحلقيقة،  باحلياة  دوما 

والعرفان.

سالم التقدير واالحترام لكم جميعا.

ونحن يف جلنة الشؤون االقتصادية واملالية،  جندد 
معكم اللقاء، بعد املصادقة على قانون املالية لسنة 
األزمة  انفراج  مبالمح  خيرا  مستبشرين    ،2021
البالد  منو  تعايف  على  سلبا  أثرت  التي  الوبائية، 
اجلمهورية،  رئيس  إلطاللة  وكذا  واقتصادها، 
االرتياح،  على  الباعثة  تبون،   املجيد  عبد  السيد 
واستكمال مسار اجلزائر اجلديدة، وهو يؤكد عبر 
ومتابعته  التزاماته،  تنفيذ  على  اإلصرار  تغريدته 
اليومية واآلنية  ويسدي التعليمات والوجيهة ليكون 
نصره على املرض واألبواق املاكرة احلاقدة، بعودته 
القريبة إلى أرض الوطن، التي أحبته وأخلص لها.

مجلس  أعضاء  والسيدات  السادة  ألشكر  نلتقي 
األمة، على تعاونهم ومصادقتهم على جهد زمالئهم 
مقاربة  يف  واجتهدوا  جدوا  الذين  اللجنة،  يف  

الكثير  تطلب  عمل  وهو   ،2018 مليزانية  التسوية 
التبسيط  أجل  من  واملثابرة،  واملتابعة  الصبر  من 
واإلعداد للتقرير النهائي الذي عرض عليكم بأمانة 

ونال منكم القبول والرضا.

على  يحفزنا  الذي  التتويج  بهذا  جميعا  لنا  فهنيئا 
مواصلة التقارب والتعاون والتكامل، خلدمة جزائرنا 
الغالية، لنكون اليوم ويف هذه اللحظة الفاصلة قد 
أدينا األمانة، وال يسعني  باسمي اخلاص، ونيابة عن 
زمالئي أعضاء اللجنة، إال أن أشكركم لنقاشاتكم 
اجلادة، وتوجهاتكم الواعية ولثقتكم الغالية، متمنني 
السيد  وبخاصة،  احلكومي،  الطاقم  عند  يجد  أن 
وزير املالية، ارتياحا واستحسانا ودافعا قويا للمزيد 
فيه  أخلص  الذي  العمل  هذا  والعطاء،  البذل  من 
املالية  قطاع  وإطارات  احملاسبة  مجلس  قضاة 
جهودهم للمهنة والوطن، ألنهم ببساطة هم اجلنود 
العاملة خلف الستار واألضواء، بهم و بأمثالهم، يف 

كل القطاعات، تعلو راية الوطن غالية خفاقة.

نتمنى أننا وفقنا وما التوفيق إال باهلل، ونؤكد دعوانا 
ساملا  قريبا،  اجلمهورية،  رئيس  السيد  يعود  أن 
وألسنة  املتربصة،  األفاعي  رؤوس  فقطع  معافى، 
دعاة الفتنة، ومن يف قلبهم مرض. شكرا لصبركم 
وسنة ميالدية جديدة كلها جناح ومسرات ورفع لكل 

بالء وانتكاسات.

املجد للوطن واخللود للشهداء، والسالم عليكم...« 

جلسات

كلمة السيد محمد الطيب حمارنية، رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والمالية بعد  المصادقةكلمة السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، بعد المصادقة

موا�صلة التقارب والتعاون والتكامل، خلدمة جزائرنا الغالية 

اإرادة ال�صلطات العمومية يف اإ�صفاء 
املزيد من ال�صفافية والو�صوح يف 

تنفيذ ميزانية الدولة
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يف كلمته اخلتامية بعد املصادقة على نص 
لسنة  امليزانية  تسوية  املتضمن  القانون 
رئيس  ڤوجيل،  صالح  السيد  توّجه   ،2018
تشكراته  بخالص  بالنيابة  األمة  مجلس 
على  املجلس  أعضاء  والسادة  السيدات  إلى 
وإبداء  مناقشة  حني  املبذولة  املجهودات 
تسوية  املتضمن  القانون  نص  من  الرأي 
مبناسبة  تقّدم  كما   ،2018 لسنة  امليزانية 
 2021 اجلديدة  امليالدية  السنة  حلول 
وكذا  احلكومة  ممثلي  إلى  التهاني  بأحر 
أعضاء مجلس األمة ومن خاللهم إلى عموم 
املواطنات واملواطنني، متمنيًا أن تكون سنة 

2021 سنة خير واستقرار وازدهار...
تطلعه  عن  أعرب  ڤوجيل،  صالح  السيد 
عبد  للسيد  وامليمونة  الوشيكة  للعودة 
ملواصلة  اجلمهورية،  رئيس  تبون،  املجيد 
بناء اجلمهورية اجلديدة واستكمال مهامه 
ضرورة  على  مشددًا  والتاريخية،  النبيلة 
القادمة  املرحلة  ورهانات  بتحديات  الوعي 
البناء  ملواصلة  لها  االستعداد  ثّم  ومن 

املؤسساتي أفقيًا وعموديًا...
مجلس  رئيس  السيد  جّدد  اخلتام،  ويف 
الراسخة  باملبادئ  التذكير  بالنيابة،  األمة 
اجلزائرية،  اخلارجية  للسياسة  والثابتة 
وعدم  الدول،  سيادة  احترام  على  القائمة 
التدخل يف الشؤون الداخلية للغير، مؤكدًا 
قناعات  عن  نابعة  اجلزائر  مواقف  بأن 
وليست لها أية خلفية أو حسابات سياسوية 

ضيقة...
وفيما يلي نص الكلمة :  

» قبل اختتام لقائنا هذا الذي سادته مناقشات 
مطولة مست كل اجلوانب؛ نشكر جميع األخوات 
االقتصادية  الشؤون  جلنة  أعضاء  واإلخوة 
االجتماعات  يف  املبذولة  اجلهود  على  واملالية، 
العديدة مع السيد وزير املالية، كما أشكر جميع 
ويف  آرائهم؛  إبداء  على  املناقشة  يف  املتدخلني 
األخير، نهنئ أنفسنا جميعا على هذه النتيجة.

لن نطيل كثيرا، ومبا أننا على أبواب السنة اجلديدة 
2021، نهنئ أنفسنا ونهنئكم جميعا بهذه املناسبة، 
كما نهنئ من خاللكم جميع املواطنات واملواطنني 
اجلزائريني، كما نتمنى ونرجو عودة السيد رئيس 

حتى  البالد،  إلى  اجلمهورية 
يواصل عمله النبيل والتاريخي 
لبناء جمهورية جديدة، اجلزائر 
وغدا  اليوم  فيها  نعيش  التي 
يف  دائما  ولتبقى  غد،  وبعد 

مستوى مكانتها.
يف السنة القادمة، إن شاء اهلل، 
تنتظرنا مجموعة من احملطات 

والتحديات والصعوبات، لكننا جاهزون، والشعب 
الصعوبات،  هذه  كل  ليتحدى  جاهز  اجلزائري 
وسنكون - إن شاء اهلل -  يف  املوعد من أجل 
بل  مرحلة،  دولة  تكون  لن  التي  الدولة،  بناء 
يتطلب  ذلك  طبعا  اجلميع؛  ودولة  األجيال  دولة 
مجهودات وتضحيات ويتطلب الصبر أيضا، ألن 
هذا العمل اجلبار ال ميكن القيام به خالل أشهر 
أو سنوات، بل أكثر من ذلك، ومبشيئة اهلل سيعود 
لقانون  بالتحضير  وعد  الذي  الرئيس،  السيد 
االنتخابات، سواء كانت تشريعية أم محلية، وهذا 
العمل يتطلب منا فهم هذه احملطة وفهم أهميتها، 
مؤسسات  بناء  سنستكمل  خالله  من  ألننا 
الدولة، أفقيا وعموديا، ونعطي املفهوم احلقيقي 
ونحاول  النظيفة،  النزيهة،  السياسية  للممارسة 
حمايتها من خالل هذا القانون من كل السلبيات 
واألشياء التي عشناها يف املاضي، وبصفة خاصة 
سنحميها من املال الفاسد، ألن اخلطورة يف املال 
لقاء  يف  قلت  وكما  املوازي،  واالقتصاد  الفاسد 
سابق، إننا نعايش، منذ سنوات، هذا النظام وهذا 
املوازي،  االقتصاد 
نتحكم  ال  ومازلنا 
والقرارات  فيه، 
مؤخرا  اتخذت  التي 
من طرف احلكومة، 
من  خاصة  وبصفة 
املالية  وزارة  طرف 
هذا  يف  تسير 
حتى  وذلك  االجتاه، 

نتحكم يف هذا القطاع اخلطير يف املرحلة القادمة، 
والسياسة  املوازي  االقتصاد  يلتقي  عندما  ألنه 
املوازية، تتشكل اخلطورة التي يجب أن ننتبه لها، 
ويجب أن نواجهها من خالل القوانني التي سيتم 
إصدارها، حتى يتم غلق الباب على كل السلبيات 
ستكون  كما  حقيقي،  شعبي  متثيل  هناك  ويكون 
وثقة  اختارهم،  الذين  املسؤولني  يف  ثقة  للشعب 
يف املنتخبني املختارين الذين يعرفون يف أنفسهم 
أن الثقة اكتسبوها من الشعب، ولم تعط لهم من 
أي أحد آخر سوى الشعب، وبهذا نرفع مستوى 

رئيس مجلس األمة بالنيابة : 

.. �صرورة الوعي بتحديات ورهانات املرحلة القادمة   ..        والإ�صتعداد لها ملوا�صلة البناء املوؤ�ص�صاتي
وكذا  السياسي،  الوعي 
السياسية،  املمارسة  مستوى 

من خالل مؤسسات الدولة.
النقطة الثانية أيضا، حتى ولو 
مرات،  عدة  كررناها  قد  أننا 
الدولة،  هو  ليس  احلكم 
فالدولة للجميع واحلكم يتغير 
من محطة إلى محطة، حسب 
وهذه حتتاج  الشعب،  رغبات 
وكذا  سياسية،  ثقافة  إلى 
كثير  ففي  عامة،  ثقافة  إلى 
اجلانب  يكون  األحيان  من 
يكتسي  وهو   غائبا،  الثقايف 
نتربى  فعندما  األهمية،  كل 
املمارسة  هذه  على  ثقافيا 

ألجيالنا  والضمان  ملستقبلنا  الضمان  هو  فهذا 
اجلزائر  تبقى  أن  دائما  نحن  وهدفنا  القادمة، 
كل  ويف  احملطات،  كل  يف  الرأس  مرفوعة  دائما 
احلاالت يجب أن تبقى اجلزائر مرفوعة الرأس، 
أثناء  كانت  املسلحة، وكما  الثورة  أثناء  كانت  كما 
االستقالل، وتقف  للدسائس التي حتاك  ضدها 
باملرصاد، ألن اجلزائر مرفوعة الرأس دائما ولن 

حتنيه !!
اليوم، نحن يف هذه املرحلة وهذه احملطة الهامة، 
ويجب أن نتسلح باجلدية، وال نفكر إال يف بلدنا، 
صحيح أن الطموحات شيء شرعي وطبيعي، لكن 
مستقبال  فسلوكاتنا  البالد،  حساب  على  ليس 
املفاهيم، حتى يعرف  تتغير، ولكل هذه  يجب أن 
كل واحد منا أين تبدأ مسؤوليته وأين حتد، كل 
وأين  تبدأ  أين  من  مسؤولياتها  تعرف  مؤسسة 

تنتهي، يف إطار التكامل، ولكن الهدف واحد.
السيد رئيس اجلمهورية خص بعنايته جانبا من 
الدستور،  ووضعه يف  للمستقبل  الهامة  اجلوانب 

لألغلبية   يكون  عندما 
تعيني  يتم  آخر  اجتاه 
منها،  احلكومة  رئيس 
ولكن يتعايش مع رئيس 
حسب  اجلمهورية 
ما  وحسب  القوانني 
هو منصوص عليه يف 
يعني  وهذا  الدستور، 
االحتماالت  جميع  أن 
مستقبال  املتوقعة 
الدستور،  يف  موجودة 
يسطر  اجلانب  وهذا 
ألول مرة يف اجلزائر.

منذ االستقالل والثورة 
اليوم،  إلى  التحريرية 
من  لدينا  كان  وكم  لدينا؟  كان  رئيس حكومة  كم 
وزير أول؟ هناك فرق بني رئيس احلكومة والوزير 
ويوليه  إلى هذا اجلانب  الرئيس  يتجه  ملا  األول، 
إيجابي  شيء  فذا  الدستور،  يف  ويضعه  العناية 
يأتي من  يعني من  فإنه  يعنينا نحن،  جدا، فكما 

بعدنا أيضا حتى نضمن استقرار البالد.
الذي  الواقع  املنطقة،  استقرار  وهو  آخر،  جانب 
نعيشه اليوم لم نكن نعيشه قبال، ألن األمور كانت 
للمإل،  خرج  مخفيا  كان  ما  اليوم  لكن  مخفية، 
فهذه ليبيا يف حدودنا، فمواقف اجلزائر معروفة 

واملناورات  اجلانب،  هذا  يف 
حول هذا البلد الشقيق تتلّون 
وتتغير من أسبوع إلى أسبوع، 
نحن نحتاط ألن هذا البلد هو 
بلد مجاور بحدود تبلغ 1400 
كلم، إضافة إلى أنه بلد شقيق، 
وباإلضافة أيضا إلى إخالصنا 
االستقرار  ضمان  أجل  من 

يرضي  ولن  اجلميع  يعجب  لن  وهذا  ليبيا،  يف 
أو  األشقاء،  لبعض  بالنسبة  حتى  الناس،  جميع 
ِهُرون أنهم أشقاء، لن يتماشوا مع هذه  الذين يُظنْ
للصحراء  بالنسبة  أيضا  األمر  وكذلك  الطريقة، 
الغربية التي لنا حدود معها، منذ 45 سنة،  جاء 
واحتلوا  الذهب  ووادي  احلمراء  الساقية  شعب 
وكم  املغاربة،  من  وانتزعوها  الغربية  الصحراء 
ومن  الدسائس  ومن  اإلعالم  ناحية  من  رأينا 
اللوبيات املستعملة إلضعاف اجلزائر، األبواق من 
ونحن  الهامة،  كل احملطات  أوروبا وخارجها، يف 
تسير  كما قلت –  نعلم من ميولها؛ إن اجلزائر – 
حتى  الوقت  نفس  ويف  املستقبل،  بناء  اجتاه  يف 
مكانتها  على  ونحافظ  اجلزائر  على  نحافظ 
ونحافظ على كلمتها؛ نحن ال نتدخل يف الشؤون 
الداخلية للغير، ولن نقبل بأن يُتدخل يف شؤوننا 
الداخلية، هذه نبذة فقط، فكل شيء سوف يتغير 
يف اجلزائر، من ناحية التنظيم، من ناحية الهيكلة، 
بناء الدولة، وبناء املؤسسات، شيء واحد لن يتغير 
كما  مواقف اجلزائر جتاه اخلارج، ستبقى  وهي 
كانت يف نوفمبر،  كما هي اليوم، كما ستكون غدا، 
وهذه هي بطاقة اجلزائر يف العالم، سواء قبلها 
العالم أم ال، سواء قبلها الصديق أم ال، هذه هي 
اجلزائر، وهذا ما نناضل من أجله، وعندما تكون 
هذه املبادئ على بالنا ونتسلح بها يكون مبقدورنا 
التحديات،  جميع  ونواجه  الصعوبات،  كل  جتاوز 
لكل  حدا  ونضع 
ونحن  التدخالت، 

فخورون.
عن سر  لكم  وسأبوح 
هذا  يف  نشاطنا، 
املنصب الذي أنا فيه، 
األجانب  أقابل  ملا 
وأحتدث إليهم، سواء 
وزيرا  أم  أكان سفيرا 
أم أي مسؤول كان،  أحس مبكانة اجلزائر، وحرية 

التكلم إلى األجانب ألنه ليس لدينا أي خلفية !
كان  هذا  لقاءنا  ألن  لي  إسمحوا  حال،  كل  على 
هذه  إلى  نتطرق  أن  الضروري  من  وكان  طويال، 
أكرر  وباملناسبة  كبيرة؛  أهمية  لها  التي  اجلوانب 
واجلزائريني  اجلزائريات  جميع  تهنئة  أيضا، 
سنة  تكون  أن  ونتمنى  اجلديدة،  السنة  مبناسبة 
استقرار، سنة بناء، وسنة أخوة، وتكون يف إطار 

رفع التحديات.
واملجد  اجلزائري،  الشعب  يحيا  اجلزائر،  حتيا 
واخللود لشهدائنا األبرار، والسالم عليكم ورحمة 

اهلل تعالى وبركاته ».

رئيس  السيد  عودة  ونرجو  أتمنى 
الجمهورية إلى البالد، حتى يواصل 
لبناء  والتاريخي  النبيل  عمله 
جمهورية جديدة، الجزائر التي نعيش 
فيها اليوم وغدا وبعد غد، ولتبقى 

دائما في مستوى مكانتها.

الجزائر – كما قلت – تسير في  إن 
نفس  وفي  المستقبل،  بناء  اتجاه 
الجزائر  على  نحافظ  حتى  الوقت 
ونحافظ على مكانتها ونحافظ على 
كلمتها؛ نحن ال نتدخل في الشؤون 
الداخلية للغير، ولن نقبل بأن ُيتدخل 

في شؤوننا الداخلية،

وهذه  المرحلة  هذه  في  نحن 
نتسلح  أن  ويجب  الهامة،  المحطة 
بلدنا،  في  إال  نفكر  وال  بالجدية، 
صحيح أن الطموحات شيء شرعي 
حساب  على  ليس  لكن  وطبيعي، 
يجب  مستقبال  فسلوكاتنا  البالد، 
المفاهيم،  هذه  ولكل  تتغير،  أن 
تبدأ  أين  منا  واحد  كل  يعرف  حتى 
مسؤوليته وأين تحد، كل مؤسسة 
تبدأ  أين  من  مسؤولياتها  تعرف 
التكامل،  إطار  في  تنتهي،  وأين 

ولكن الهدف واحد
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يف اإطار عمله الرقابي خ�ص�س جمل�س 
الأمة  11 جل�صة  لالأ�صئلة ال�صفوية خالل 

الفرتة املمتدة من �صهر دي�صمرب اإلى �صهر 
اأفريل، طرح خاللها  ال�صيدات وال�صادة 

اأع�صاء جمل�س الأمة  97 �صوؤال �صفويا  

الأ�شئلة ال�شفوية
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اأع�صاء جمل�س الأمة يطرحون اأحد ع�صر)11( �صوؤال �صفويا على اأع�صاء احلكومة

• ردا عن سؤال للسيد نور 
عضو  باألطرش،  الدين 
املتمحور  األمة،  مجلس 
االنقطاع  ظاهرة  حول 
باملناطق  للكهرباء  املتكرر 
وعن  والقرى،  الريفية 
استغالل الطاقة الشمسية 
على مستوى والية مستغامن 
عبد  الوزير  السيد  أوضح 
والية  أّن  عطار  املجيد 
على  متتد  التي  مستغامن 
ساحل،  كم   120 طول 
الكهربائية  بالطاقة  تتزود 

على النحو األتي:
• 6 مصادر طاقوية ضغط 

عالي ومتوسط
مع   )1( متنقلة  حاملة   •
شبكة ضغط عالي بـ 2505 
الوالية،  تراب  كل  عبر  كم 
شبكة حتت  كم   526 منها 

األرض، 1979 كم شبكة جوية.
• مت تزويد الوالية سنة 2008 مبنبعني لتحويل الطاقة 
)post source(  ، ومصدر طاقة واحد من نوع 10، و 

30، و60 كيلو فولط.
• حاملة متنقلة من نوع 20 ميغافولط ملنطقة الدهرة 

الريفية وشمال غرب مستغامن.
• ما بني 2008 إلى 2014: مّت إجناز 3 منابع لتحويل 

الطاقة الكهربائية .
ما بني 2014 إلى 2016: 3 منابع لتحويل الطاقة   •
 20 نوع  من   post mobile(( متنقلتني  وحاملتني 

ميغافولط.

• ما بني 2016 إلى 2020 مت إجناز 5 منابع لتحويل 
الطاقة وحاملتني متنقلتني إضافة للحامالت املنجزة 

سابقا.
مدينة  يف  احلضرية  الشبكة  بتزويد  يتعلق  وفيما 
بالضغط  تعمل  شبكة   تشغيل  مت  فلقد  مستغامن، 
من خالل  كيلوفولط   10 بـ  تقدر  واملتوسط  العالي 
منبعني لتحويل الطاقة، كما أن هناك منبع 10 ،30، 
و60 كيلوفولط، وآخر من 10 إلى 60 كيلوفولط يف 

ميناء مستغامن.
جودة  لتحسني  املتخذة  اإلجراءات  بخصوص  أما 
الوزير أنه من  اخلدمة، واستمراريتها فأكد السيد 
بني 68 كم من الشبكة مّت إجناز 28 كم حلد اآلن، 
كما مّت إجناز 365 محول ضغط عالي ومتوسط من 
وسته   )07( منهم  سبعة  إجناز  محول مت   13 بينها 

)06( يف طور اإلجناز حاليا.

كما مّت إجناز محول من 30 إلى 60 كيلوفولط يف 
واجلنوب  اجلنوب  ملنطقة  التنمية  مخطط  إطار 

الغربي للوالية.
وبخصوص صيانة الشبكة واحملوالت مت إجناز 52 

كم من الشبكة واستبدال 13 معدات)محول(.
أما يف رده عن شق السؤال املتعلق باستخدام الطاقة 
الشمسية فأوضح السيد الوزير، بأنه حلد اللحظة 
لم تسجل أي معاملة مع شركة سونلغاز ماعدا تلك 
العملية املرتبطة بشبكة اإلنارة العمومية من طرف 
أن  الوزير-  السيد  -أضاف  احلصيلة  ويف  الوالية، 
إلى  تصل  الكهربائية  بالطاقة  الوالية  تغطية  نسبة 

97 % والغاز ب 58 %  .
كما أضاف السيد الوزير، بأنه يوجد هناك 38 طلب 
 13 منها  الفالحية،  املساحات  يف  بالكهرباء  للربط 
مت إجنازها خالل سنة 2020 و5 يف طور االجناز، 

يوم  علنية  جلسة  األمة  مجلس  عقد 
برئاسة   ،2020 ديسمبر   24 اخلميس 
السيد حميد بوزكري نائب رئيس مجلس 
عشر)11(  أحد  لطرح  ُخصصت  األمة، 
احلكومة،  أعضاء  على  شفويا  سؤاال 
ويتعلق األمر بكل من قطاعات: الطاقة، 
والتعليم العالي والبحث العلمي، والبريد 
واملواصالت السلكية والالسلكية، التضامن 
فضال  املرأة،  وقضايا  واألسرة  الوطني 
على قطاعي الفالحة والتنمية الريفية، 
املستشفيات؛  وإصالح  والسكان  والصحة 
املعنية  القطاعات  وزراء  بحضور  وذلك 
وزيرة  عزوار،  بسمة  السيدة  جانب  إلى 
األسئلة  وجاءت  البرملان؛  مع  العالقات 

على النحو التالي:

من  إليه  ه  ُوِجّ سؤال  الطاقة،  وزير  للسيد  كان  كما 
غزيل،  الطاهر  الّسيد  األمة،  مجلس  عضو  طرف 
بخصوص توظيف سكان والية غرداية على مستوى 
شركة »سوناطراك«، وعدم متويل الشركات البترولية 

للمشاريع الرياضية بوالية غرداية؟
وقد أكد السيد الوزير خالل رده أّن عروض العمل 
تستند   ANEM التوظيف  وكالة  طرف  من  املقدمة 
اساسا على احتياجات هياكلنا التشغيلية و مواقعها 
واجلدير  احلصص،  مبدأ  على  وليس  اجلغرافية، 
بالتنويه أنه قد مت إيداع عرض العمل لدى الوكالة 
يف  سوناطراك  شركة  طرف  من  للتشغيل  الوطنية 
22 سبتمبر 2019، وذلك وفقا لألحكام التنظيمية 
واستنادا للقرار رقم 01 الصادر عن رئيس الوزراء 
الوزارية  التعليمة  وكذا   ،2013 مارس   11 بتاريخ 

املشتركة الصادرة يف 11 يناير 2017.
الغرض من عرض العمل هذا، هو منح 1438 منصب 
تتعلق  منها   %  89 واليات،   )9( على  مقسم  عمل 

بهياكل الواليات اجلنوبية وهي كاالتي:
• والية ورقلة 515 منصب عمل.
• والية إليزي 216 منصب عمل.

• والية األغواط 475 منصب عمل.
• والية أدرار 49 منصب عمل.

• والية غرداية 14 منصب عمل.
• والية متنراست 11 منصب عمل.

بالوضعية اجلغرافية  مرتبط  العمل  مناصب  وعدد 

وبخصوص  للمشروع، 
املوظفني  حتويل  عملية 
بوالية  توظيفهم  مت  الذين 
مديرية  نحو  األغواط 
نومر  بواد  االستغالل 
لوالية  إداريا  التابعة 
غرداية، فإنه لم يتم تنفيذ 
اآلن،  حلد  العملية  هذه 
مديرية  مصالح  بأن  علما 
وجهت  قد  سوناطراك 
رسالة إلى السيد والي والية غرداية بتاريخ 27 أوت 

2020، وهذا بغرض إيجاد حل لهذه اإلشكالية.
ويف شق السؤال املتعلق بتـمويل الشركات البترولية 
السيد  أوضح  غرداية  بوالية  الرياضية  للمشاريع 
املتعلق  باجلانب  يهتم  سوناطراك  مجمع  الوزيرأن 
يتعلق  ما  كل  ولكن  الرياضية،  النوادي  برعاية 
من  ليس  املالي  فالدعم  الرياضية،  النوادي  بإجناز 

صالحيات الشركة.
الرياضية   النوادي  أّن  السياق،  ذات  يف  مذكرا 
باجلنوب قد استفادت برعاية من طرف الشركات 

التابعة لسوناطراك، على غرار:
  ENGTP. SORFET. INAC. SARPI. ENGCP
دينار  ألف  و 500  مليون   21 بـ  قدر  مالي  وبغالف 

جزائري.

قطاع الطاقة ... 

م�صتغامن: اإ�صتمرار املعاناة يف قطاع الطاقة...رغم جهود الدولة املبذولة

والباقي سيتم ربطهم كليا خالل سنة 2022 
حسب وضعية املساحات الفالحية بالوالية .

من  للمستثمرين  طلبات   06 هناك  أن  كما 
و04  فقط   02 أجنز  بالكهرباء،  الربط  أجل 
بالربط  الطلب  أما  بعد.  ينجزوا  لم  اليزالون 

بالغاز الطبيعي فهناك )02( طلبان.
أما بخصوص مناطق الظل، فالوالية حتصي 
السيد  حسب   – مسجلة   ظل  منطقة   266
السنة  بداية  يف  الدراسة  وحتت  الوزير-  
منها 154 مّت ربطهم بالكهرباء منذ شهر أوت 
وسبتمبر الفارطني، و369 منطقة ظل تنتظر 
بعيدة  أغلبها  الطبيعي،  بالغاز  للتزود  طلباتها 
عن شبكات نقل الغاز، وقد أجنز منها 12 % 

والباقي سيتم إجنازها سنة 2021.

الت�صغيل على ح�صب اإحتياجات العمل ولي�س مببداأ احل�ص�س
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العالي  التعليم  قطاع  ويف 
والبحث العلمي، وجه عضو 
مجلس األمة محمد الطيب 
شفويا  سؤاال  العسكري 
بن  الباقي  عبد  للسيد 
العالي  التعليم  وزير  زيان، 
تضمن  العملي  والبحث 
بإجراء  مطالب  فحواه 
لدراسات  حقيقي  إصالح 

الدكتوراه، من خالل تسيير إداري وعلمي.
نوعية  بأن حتسني  أوضح  الوزير  السيد  رد  خالل 
لطاملا  مردوديته  رفع  وكذا  الدكتوراه،  يف  التكوين 
شّكل محورا ذا أولوية من طرف القطاع، والرامي 
لالرتقاء بنوعية التكوين خلريجي التعليم العالي من 

أجل رفع قدراتهم املعرفية 
واملهارتية، ولقد جتلى ذلك 
التدابير املتخذة  من خالل 

وهي:
وطنية  جلنة  إحداث   •
لتأهيل مسالك التكوين يف 
بدراسة  تكلف  الدكتوراه 
من  املقترحة  العروض 
التعليم  مؤسسات  طرف 
املفتوحة  التكوين  مناصب  حتديد  وأيضا  العالي، 
العلمية  القدرات  مع  يتناسب  مبا  عرض  كل  يف 

والبشرية لكل مؤسسة.
• إحداث جلنة تكوين يف شهادة الدكتوراه لكل شعب 

التكوين على مستوى كل مؤسسة جامعية مؤهلة.

• ضبط كيفية تنظيم التكوين يف الدكتوراه يف السنة 
األولى من حيث دعم املهارات األساسية واملنهجية 
والتعليمية وتعميقها من حيث تعزيز قدرات الطلبة 
يف مجال استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال 

والتحكم يف اللغات األجنبية.
بدقة حقوق  يحدد  الذي  األطروحة  ميثاق  وضع   •
و واجبات الطالب مبا يسمح لهيئة التقييم بضمان 

املتابعة البيداغوجية للطالب.
مبا  ومناقشتها  الدكتوراه  إعداد  كيفية  حتديد   •
دولي  إشراف  إطار  يف  األطروحة  إعداد  ذلك  يف 

مشترك.
فسح املجال يف فتح التكوين يف الطور الثالث يف   •
تنظيمية  صيغة  بوصفها  الدكتوراه  مدرسة  شكل 
ذات طابع بيداغوجي وعلمي تشترك فيها مجموعة 

اإلزامية الرتقاء مب�صتوى الطور الثالث   
من  االستفادة  بهدف  العالي  التعليم  مؤسسات  من 
والبشرية  والبيداغوجية  واملادية  العلمية  القدرات 
املتاحة لدى تلك املؤسسات بتنظيم تكوين محدد يف 
الدكتوراه يتم توطينه على مستوى مؤسسة جامعية 
مؤهلة ضمانا لترشيد النفقات واستبدال الوسائل 

واستعمالها بصفة مشتركة.
ليؤكد السيد الوزير، بأن إحداث مدارس الدكتوراه 
من شأنه إضفاء مرونة على تنظيم التكوين للطور 
احتياجات  تراعي  تكوين  خريطة  بإعتماد  الثالث، 
شبكة  إلى  وتستند  النشاط  قطاعات  مختلف 
حسب  للمسجلني  أكبر  حركية  تتيح  موضوعاتية 

الشعبة.
شهادة  يف  بالتكوين  االلتحاق  شروط  وبخصوص 
النتقاء  كأداة  املسابقة  تكريس  مت  فقد  الدكتوراه، 
الطلبة املقبولني ملزاولة هذا التكوين، مع العلم بأن 
اعتماد هذه اآللية يعود أساسا إلى األعداد الهائلة 
يف  الراغبني  ماستر  لشهادة  احلاملني  الطلبة  من 
املناصب  مبحدودية  مقارنة  الطور  بهذا  االلتحاق 
التي يتم فتحها سنويا فعلى سبيل املثال، بلغ عدد 
الدكتوراه  ملسابقة  الكتابية  لالختبارات  املترشحني 
لسنة 2019/2020 131000 مترشح من أجل 6300 
منصب تكوين مفتوح، علما أن عدد املترشحني عادة 
الواحد  للمترشح  ميكن  ألنه  وهذا  يتضاعف،  ما 
املشاركة يف ثالث مسابقات ويف مؤسسات جامعية 
مختلفة على األقل، ما يرفع بدوره عدد املشاركني 

إلى نحو 400000 مشارك يف املسابقة.
مذكرا يف األخير، أنه طبقا للقرارات الصادرة عن 
قطاع  فإن  الفارط،  أوت  شهر  يف  الوزراء  مجلس 
التعليم العالي والبحث العلمي عمد إلى مضاعفات 
هذه  املترشحني يف  من  أكبر  لعدد  املشاركة  فرص 

املسابقة احلائزين على شهادة ماستر.

طلب  املتضّمن  بوزيان،  أحمد  الّسيد  سؤال  وعن 
وقسم  واإلسبانية  األملانية  للغات  كلية  إنشاء 

الشريعة على مستوى جامعة تيارت؟
فتئت  ما  تيارت  جامعة  الوزير،أن  السيد  أشار 
يعرفها  التي  الديناميكة  خالل  من  تطورا  تشهد 
من  سواء  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  قطاع 

حيث إثراء فروع التكوين يف مختلف التخصصات، 
نظام  إطار  يف  جديدة  تكوين  عروض  إقتراح  أو 

 LMD
واألملانية  االسبانية  اللغتني  فرعي  فتح  حول  و 
يتطلب  أنه  الوزير  السيد  أوضح  تيارت،  بجامعة 
من  أساسا  تبدأ  محددة  تنظيمية  إجراءات  إتباع 

وهذا  نفسها،  اجلامعة 
شروط  توفر  شريطة 
وبيداغوجية  هيكلية 
عن  فضال  وعلمية، 
العالي  التأطير  قدرات 
يف  األساتذة  صفوة  من 
املطلوبة،  التخصصات 
الوزارة  عاتق  على  ويقع 
طلب  دراسة  ذلك  بعد 
اجلامعة واملوافقة عليه ، مستعينة يف ذلك برأي 

جلان بيداغوجية للتقييم والتأهيل.
لغات  فرعي  فتح  أن   ، السياق  ذات  يف  مشيرا 
فتح  وجوبا  يقتضي  ال  باجلامعة  وأملانية  اسبانية 
إطار  يف  املبدأ  حيث  من  سيتم  بل  جديدة،  كلية 
اآلداب  كلية  يف  واملتمثلة  حاليا  القائمة  الكلية 
واللغات، ذلك أن إحداث كلية جديدة يقتضي توفر 
جملة من الشروط البيداغوجية والتنظيمية، ومنها 
وليس  بذاته  القائم  التكوين  بني  الوثيق  االرتباط 
بفرع أو فرعني فقط، عالوة على أن إعادة النظر 
يف تنظيم اجلامعة يف شكل كليات يتطلب إصدار 

تيارت: �شروط بيد�غوجية وعلمية وهيكلية من �أجل �إن�شاء كليات جديدة
مرسوم تنفيذي جديد معدل ومتمم، ومع ما يرتب 

عنه من أثر مالي ينبغي أخذه باحلسبان.
 معلنا، أن املصالح املخولة لإلدارة املركزية التابعة 
لغاية  اخلصوص  بهذا  طلب  أي  تتلقى  لم  للوزارة 

اللحظة من جامعة تيارت.
الثاني من السؤال، واملتعلق بفتح  وبخصوص الشق 
تيارت  جامعة  عاتق  على  يقع  فإنه  الشريعة،  قسم 
الشروط  كل  فيه  مستويف  للوزارة  ملف  تقدمي 
لدفتر  طبقا  والهيكيلية،  والعلمية  البيداغوجية 
وفقا  الغرض من أجل دراسته  لهذا  املَُعِدّ  الشروط 

لإلجراءات املعمول بها يف القطاع.
والية  من  املنحدرين  الطلبة  أن  األخير،  يف  مشيرا 
بالتخصصات  التكوين  يف  يرغبون  والذين  تيارت 
التكفل بهم سنويا من  يتم  إليها يف السؤال،  املشار 
هذه  على  تتوفر  التي  اجلامعية  املؤسسات  طرف 
العمل، مع  به  للتنظيم اجلاري  الفروع، وهذا طبقا 

استفادتهم من اخلدمات اجلامعية. 

السيد  سؤال  عن  رداَ 
عضو  سبوتة،  فؤاد 
والذي  األمة،  مجلس 
حتيني  فيه  يلتمس 
بكفالة  املتعلّقة  القوانني 
من  املسعفني  األطفال 

طرف العائالت؟
كوثر  السيدة  أوضحت 
التضامن  وزيرة  كريكو، 
واألسرة  الوطني 
وقضايا املرأة بأّن التطورات احلاصلة يف النسيج 
متزايدة  حاجة  وّلدت  اجلزائري،  االجتماعي 
للعائالت احملرومة من االجناب للجوء إلى التكفل 
بطفل، يقابله محدودية عدد األطفال املوضوعني 
الذين  املسعفة  الطفولة  مؤسسات  مستوى  على 
ستوفون شروط الوضع القانونية حسب مقتضيات 

أحكام قانون األسرة، وكذا األحكام التنظيمية.
األطفال  عدد  بلغ  فقد  الوزيرة،  السيدة  وحسب 
املتكفل بهم على مستوى مراكز الطفولة املسعفة 
التابعة للوزارة، على ما يزيد عن 1000 طفل، وهو 
عدد متغير نظرا لتغير الوضع القانوني واإلداري 
لهؤالء األطفال باختالف طريقة وضعهم )ذكور-

إناث-ذوي احتياجات خاصة(.
و يتوزعون حسب الفئات العمرية كالتالي:

• من 0 إلى 6 سنوات
• من 6 سنوات إلى 13 سنة

• من 13 سنة فما فوق.
و يف هذا اإلطار، ينبغي وضع األُطر والنظم لوضع 
التعامل  يتم  كيف  نعي جيدا  الطفولة حتى  هاته 
مع كل فئة باختالف طريقة وضعهم سواء أكانت 
الطفولة  مؤسسات  وتتكفل  قانونية،  أو  إدارية 
واملوضوع  العائلة  من  احملروم  بالطفل  املسعفة 
بشكل نهائي، واألمر هنا يتعلق بالطفل يتيم األب 
أو األم أو كالهما و الذي ليس له أصول وأقارب، 

والطفل الذي فقد أبويه 
مبوجب  نهائي  بشكل 
أمر وضع قضائي بشكل 
نهائي، والطفل املولود من 
والدين معروفني واملتخلى 
عنه قبل االعتراف به من 
أصولهما  أو  طرفهما، 
التصريح  يتم  والذي 
كطفل  به  واالعتراف 
ُمتخلى عنه مبوجب أمر 

قضائي.
ومّت  معروفني،  غير  أبوين  من  املولود  والطفل 
مبؤسسة  وضعه  مّت  أو  ما  مكان  يف  عليه  العثور 

حماية الطفولة، واملعترف به كُمتخلى عنه.
عنه  التخلي  مّت  والذي  النسب،  املجهول  والطفل 
على  إمضائها  بعد  البيولوجية  أمه  طرف  من 
 3 مدة  بعد  به  املطالبة  ودون  التخلي،  محضر 

أشهر و يوم.
أيضا،  املسعفة  الطفولة  مؤسسات  تستقبل 
بشكل  عنه  املتخلى  العائلة  من  احملروم  الطفل 
الذين  األطفال  بأولئك  األمر  ويتعلق  مؤقت، 
أولياءهم من ظروف صعبة بشكل مؤقت  يعانون 
االجتماعي  أو  اجلسدي،  أو  العقلي  اجلانب  من 
وصايته  وعن  عنه  التنازل  مت  الذي  الطفل  أو 
إلى جانب عدم قدرتهم التكفل به، طبقا ألحكام 
قوانني احلضانة )مادة 67 من قانون األسرة( دون 

اللجوء إلى األصول أو األقارب.
عن  املسعفة،  الطفولة  مبؤسسة  املوضوع  الطفل 
طريق أمر بالوضع من طرف قاضي األحداث يف 
اجلزائية  القوانني  يف  عليها  املنصوص  احلاالت 

)املادة 455( وما يليها، وبصفة مؤقتة.
التكفل  على  يشرف  القطاع  فإن  الشكل،  وبهذا 
شبكة  عبر  العائلة  من  احملرومني  باألطفال 
موزعة  مؤسسة،   53 عددها  يبلغ  مؤسساتية 

حزمة اإجراءات قانونية واإدارية �صارمة من اأجل كفالة الطفولة امل�صعفة
قطاع  التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأةقطاع التعليم العالي والبحث العلمي
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عبر 40 والية أُنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي 04/12 
النموذجي ملؤسسات الطفولة  القانون األساسي  املتضمن 
املسعفة حسب الفئة العمرية، و تعتبر مؤسسات الطفولة 
من  الطفل احملروم  يستقبل  الذي  األول  الفضاء  املسعفة 
النهائي، كما ميكنها أن تكون  الوضع  العائلة فيما يخص 

الفضاء الثاني ألولئك األطفال املوضوعني بصفة مؤقتة.
لتوفير  جاهدة  املسعفة  الطفولة  مؤسسات  وتعمل   ، هذا 
مناخ اجتماعي عائلي يف انتظار االدماج االجتماعي واملهني، 

والذي يصبو إليه قطاع التضامن وقضايا األسرة.
أما بخصوص الكفالة، فإن القطاع محكوم بقواعد قانونية 
القطاع  يتوالها  اإلدارية  فالناحية  األسرة  قانون  صرحها 
باملادتني  املرتبط   القضائي  للجانب  اتباعها  وجب  لكن 

)116-117( من قانون األسرة بالنسبة للكفالة.
أما بخصوص األحكام التنظيمية، فيؤطرها املقرر الوزاري 
تسيير  إنشاء  املتضمن    2005 أكتوبر   26 يف   الصادر 
طلبات  ملفات  بدراسة  املكلفة  الوالئية  اللجنة  وتشكيل 
الكفالة، وهو سلسلة من االجراءات االجتماعية واإلدارية 
التي تشرف عليها املصالح االجتماعية لوضع طفل محروم 
وجوبا  تستكمل  وشروط  ملعايير  طبقا  كفيلة،  أسرة  يف 
جهة  طرف  من  احملررة  الكفالة  وهي  قانونية  بإجراءات 

مختصة .
لطلبات  القياسي  العدد  أّن   ، السياق  ذات  يف  مذكرة 
الكفالة على مستوى مصالح مديريات النشاط االجتماعي 
عبر الواليات مبا يزيد عن 6000 طلب، ويف ظل افتقار 
األطفال  ألعداد  املسعفة  الطفولة  رعاية  مؤسسات 
املستوفون شروط الوضع القانوني يف إطار نظام الكفالة، 
وكذا األطفال املتواجدين باملؤسسات والصادرة يف حقهم 
األمر بالوضع من جهات قضائية مختصة، وكذا األطفال 
الغير  ُمتخلى عنهم نهائيا من طرف أمهاتهم البيولوجية، 
باإلضافة لألطفال الذين هم يف وضعيات صحية خاصة.

الكفالة  إطار  الوضع  يف  املستوفون شروط  أما األطفال 
عائلي  وسط  يف  وضعهم  يتم  األسرة،  لقانون  اخلاضع 
مبجرد بلوغهم سن )3 أشهر ويوم ( مبوجب سلسلة من 
اإلجراءات اإلدارية التي تشرف عليها مصالح االجتماعية 

بالواليات مع مراعاة الترتيب الزمني إليداع امللف.
الكفالة،  نظام  إطار  يف  املوضوعني  األطفال  وبخصوص 
فلقد سجل القطاع وبعنوان 2020 أزيد من )500( طفل 
سواء يف الداخل أو باخلارج، اما عن الوثائق املطلوبة يف 
امللف اخلاص بالكفالة فهذا أيضا يحكمه القانون، وتتعلق 
خصوصا  للمعنيني  واالجتماعية  املدنية  باحلالة  أغلبها 
لألسر  والنفسية  واالجتماعية  االقتصادية  احلالة 
املستقبلة، والتي من شأنها متكني اللجنة املختصة بإبداء 
الطلبات  دراسة  تسهيل  شأنها  من  كما  والتأهيل،  الرأي 
ليتم تسجيل املقبولني منهم يف سجل مختوم ومرقم حسب 

تاريخ الطلب.
األخصائي  مع  باملقابلة  املتعلقة  اإلجراءات  تعتبر  كما 
من  الوضع  قبل  للمؤسسة،  الطبي  والطاقم  النفساني 
اجلهات  فصل  وكذا  الطلب،  صاحبة  العائلة  طرف 
القضائية وتسجيل  الطلب كاجلهات  إقليميا يف  املختصة 
إذا متت  ما  الكفالة على مستوى احملكمة يف حالة  عقد 

مبوجب عقد موثق.
القطاع  أن  الوزيرة  السيدة  أكدت  امللف،  وبخصوص هذا 
الوطنية ال سيما  الهيئات  وكذا  العدالة  يتعامل مع قطاع 
الهيئة الوطنية لترقية الطفولة لبحث كل السبل الكفيلة، 
العائلية  األوساط  يف  الفئة  هذه  دمج  إجراءات  لتسهيل 
عبر القنوات القانونية واالجتماعية التي تضمن املصلحة 

الفضلى للطفل. 

السيد  سؤال  عن  رداً 
بن زعيم عبد الوهاب، 
األمة،  مجلس  عضو 
مشكلة  معاجلة  بشأن 
املالية  السيولة  نقص 
املراكز  مستوى  على 

البريدية؟  
أوضح، السيد إبراهيم 
البريد  وزير  بومزار، 
التذبذب  أن  والالسلكية،  السلكية  واملواصالت 
بريد  املالية على مستوى  السيولة  احلاصل يف 
تشهدها  التي  الفترة  مع  املتزامن  و  اجلزائر، 
وباء  تفشي  جراء  كان  ككل  والعالم  اجلزائر 
كوفيد19- و أن الوزارة قامت باتخاذ جملة من 
االجراءات والتدابير بالتنسيق مع مؤسسة بريد 
الوالئية  ومديريات  اجلزائر،  بنك  و  اجلزائر، 
للمواصالت السلكية، وأيضا مديريات الوحدات 
احلجم  تسيير  أجل  من  وهذا  للبريد،  الوالئية 
ومن  املواطنن،  قبل  من  املالي  للسحب  املتزايد 
ومتابعة  إصغاء  خلية  تنصيب  مت  املنطلق  هذا 
واملواصالت  البريد  قطاع  عن  ممثلني  تضمن 
مكلفة  اجلزائر  وبنك  والالسلكية،  السلكية 
من  املالية  السيولة  لوضعية  اليومية  باملتابعة 
مستوى  على  الدوام  على  توفرها  ضمان  أجل 
املكاتب البريدية، باإلضافة إلى اتخاذ جملة من 

اإلجراءات والتدابير و املتمثلة يف:
لفائدة  األموال  لعملية سحب  املؤقت  التعليق   •
األشخاص االعتباريني احلائزين على حسابات 
سحب  لعملية  األولوية  منح  أجل  من  بريدية 

األجور واملعاشات واملنح اخلاصة باملواطنني.
إستعمال  إلى  االعتباريني  األشخاص  توجيه   •
املتاحة على غرار الصكوك  وسائل دفع كتابية 

عليها،  املصادق 
حساب  من  التحويالت 
وكذا  حساب،  إلى 
بريدية  صكوك  حتصيل 
من خالل نظام املقاصات 
على  بناء  اإللكترونية 

املنظومة املصرفية.
• التسقيف عبر الشبكات 
تضامني،  كإجراء  البريد 
من  ممكن  عدد  ألكبر  السماح  أجل  من  وهذا 
األجور  من  مستحقاتهم  لسحب  املواطنني 

واملعاشات واملنح يف حينها.
• تسخير أعوان ومكاتب البريد املتنقلة لإلدارات 
العمومية واملؤسسات بغية السماح بسحب أجور 
املوظفني على غرار القطاعات املجندة من أجل 
احلماية  الصحة،  )قطاع  اجلائحة  مجابهة 

املدنية، األسالك األمنية.. وغيرها(.
• العمل أيام العطل األسبوعية واملناسبات.

الشبكتني  بني  املتبادل  التشغيل  ترقية عملية   •
واملفّعلة منذ شهر  والبنكية  البريدية  النقديتني 
جانفي 2020  من أجل متكني املواطنني احلاملني 
من  )الذهبية(  البريدية  االلكترونية  للبطاقة 
سحب أموالهم بواسطة املوزعات األلية البنكية 

العمومية واخلاصة.
داخل  املتبادل  الدعم  عملية  وتكثيف  إجناز   •
توفير  أجل  من  الواليات  بني  البريدية  الشبكة 
التي  الواليات  من  إنطالقا  النقدية  السيولة 

متتلك فائضا من السيولة.
• إعفاء األقساط التي تدفعها البنوك واملؤسسات 
بصفة  البريدية  املكاتب  مستوى  على  املالية 
استثنائية من تطببيق تعريفات حسابات بريدية 

اجلارية املتعلقة بها.

السيد  سؤال  عن  ردا  و 
جديع،  القادر  عبد 
األمة  مجلس  عضو 
الذي يطالب فيه بتوفير 
مناطق  لبعض  التغطية 
بالهوائيات  ورقلة  والية 

وبشبكة الهاتف النقال.
البريد  وزير  أوضح 
السلكية  واملواصالت 
والالسلكية، السيد إبراهيم بومزار أنه توجد )4( 
مواقع ملتعامل الهاتف النقال )موبيليس( على طول 
الطريق الرابط بني قطارة- مسعد حيز اخلدمة، 
كما انه مت إلغاء )4( أخرى لنفس املتعامل يف إطار 
توفر  عدم  من  التأكد  بعد  وهذا   ،2011 برنامج 
الطاقة الكهربائية يف األماكن املخصصة من طرف 

شركة سونلغاز.  
غير أنه، قد مّت إعادة بعث هذه املشاريع؛ وسوف 
الهجينة  الطاقة  على  باالعتماد  جتسيدها  يتم 
وهذا تشجيعا للطاقة املتجددة، مضيفا أنه قد مّت 
الرابط  الطريق  تغطية  أجل  من  إجراءات  اتخاذ 
الشاملة  اخلدمة  إطار  يف  وقطارة  مسعد  بني 
تقاطع  مستوى  على  أما  االلكترونية،  للخدمات 
محطتني  هناك  فنحصي  العظام  أم   – سلمانة 
كما  )موبيليس(،  للمتعامل  قاعدتني حيز اخلدمة 
سيتم  إضافيتني  محطتني  برمجة  أيضا  متت 
تنصيبها وتشغيلها باالعتماد على الطاقة الهجينة 

بسبب إنعدام الطاقة.
الطريق  مستوى  على  يتوفر  السياق،  نفس  ويف 
التابع  شقه  يف  تقرت   – مسعد  بني  الرابط 

للمتعامل  تابعة  محطات  ثالث  على  ورقلة  لوالية 
)موبيليس(

• قطارة: هوائي حيز اخلدمة.
 26 الكيلومترية  النقطة  مستوى  على  محطة   •
إكتملت أشغال الهوائي بها وستدخل حيز اخلدمة 

فور توفر التجهيزات بالقريب العاجل.
• محطة على مستوى النقطة الكيلومترية 52 التزال 
قيد الدراسة حيث سيتم االعتماد فيها على الطاقة 

الشمسية.
تتوفر  العالية  بلدية  فإن  ذلك،  كل  إلى  باإلضافة 

على )11( محطة قاعدية.
• )07(  محطات خاصة باملتعامل موبيليس مبختلف 

GSM-3G-4G( التكنولوجيات
• محطتني )02( تابعتني للمتعامل الوطني اتصاالت 

اجلزائر.
 OPTIMUM للمتعامل  تابعتني   )02( محطتني    •

 TELECOM ALGERIE
وبالتنسيق  يسعى  القطاع  أّن  الوزير،  السيد  ونّوه 
به  جاءت  ما  أجل جتسيد  من  املختصة  كافة  مع 
القانون 04/18 يف 10 ماي 2018 احملدد  أحكام 
االلكترونية،  واالتصاالت  للبريد  العامة  للقواعد 
والهادف إلى تقاسم املنشآت القاعدية بني مختلف 

املتعاملني.
بنظام  يعرف  ما  إلطالق  التحضير  يجري  كما 
التجوال الوطني، ما ميكن املواطنني من الوصول 
تغطية إلى باقي الشبكات يف املناطق التي ال تتوفر 
خالل  ومن  فقط  واحد  متعامل  شبكة  على  إال 

شريحة واحدة.

• وضع عربات نقل األموال اخلاصة ببريد اجلزائر 
حتت تصرف بنك اجلزائر، وفروعه من أجل تغطية 

للسيولة على املستوى الوطني.
• ترقية العمل عن طريق الدفع اإللكتروني بالتنسيق 
مشجعة  جد  نتائج  والذي سجل  الفاعلني  كل  مع 
بشأنه، حيث بلغ عدد عمليات خدمات الدفع عن 
طريق االنترنيت بواسطة البطاقة الذهبية خالل الـ 
)11( شهرا من السنة اجلارية ما يقارب خمس )05( 
بواسطة  وأيضا  الفارطة،  بالسنة  باملقارنة  مرات 
الدفع االلكتروني عن طريق النهائيات TPE حيث 
بلغت نسبة التعامل به 08 مرات باملقارنة بالسنة 

الفارطة 
• كما مت إدخال عدة خدمات دفع مبتكرة مثل خدمة 
    QR CODE السريع  االستجابة  رمز  عبر  الدفع 
حتت املسمى التجاري بريدي PAIE  والتي تسمح 
الدفع  عمليات  حتقيق  من  اجلزائر  بريد  لزبائن 
سريعة  بصفة  وذلك  الذكية،  هواتفهم  باستعمال 
هذه  تعتبر  حيث  الوقت  نفس  يف  وآمنة  سهلة، 
اخلدمة من أسرع طرق الدفع الالمادية، إذ أنها ال 
تعتمد على البطاقة النقدية، أو السيولة النقدية، 
العالم،  يف  املتطورة  الدفع  وسائل  أهم  من  وهي 
خدمات  تعميم  على  الدائم  تعكس حرصنا  والتي 
الدفع االلكتروني، واإلدماج املالي يف اجلزائر وفق 
واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  تقتضيه  ما 

الراهنة وأيضا املستقبلية.
ولقد سجلت مصالح بريد اجلزائر مبلغ السحوبات 
للسنة اجلارية إلى غاية 30 نوفمبر 2020 )4022 
مليار دينار جزائري(، وقد شهد هذا املبلغ تراجعا 
 ،  %  6 بـ  قدر  الفارطة  بالسنة  باملقارنة  طفيفا 
ومن بينها مبلغ )763 مليار( مت سحبه عن طريق 

الشبابيك األلية.

ورقلة: نظام التجوال الوطني من اأجل التغطية بالهوائيات و�صبكة الهاتف النقال اإجراءات وتدابري للحد من تذبذب ال�صيولة املالية
قطاع  البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
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الصحة  وزير  السيد  رد 
املستشفيات،  وإصالح 
الرحمن  عبد  السيد 
الّسيد  سؤال  عن  بوزيد، 
الذي  نبري،  بن  ناصر 
جتسيد  عن  فيه  يتساءل 
مستشفى  إجناز  مشروع 
اخلشنة«  »خميس  مدينة 

بوالية بومرداس؟
ثالث  على  حتوي  بومرداس  والية  أن  أوضح،  و 
منايل(،  دّلس-برج  )الثنية-  استشفائية  مؤسسات 
كما استفادت من اجناز )04( مؤسسات استشفائية 

جديدة )02( منها متخصصة، واألخرى عمومية.
بالنسبة للمؤسسات االستشفائية املتخصصة، فلقد 
مّت االنتهاء من أشغال بناء مستشفى متخصص يف 
سرير(   120( استيعاب  بطاقة  العقلية  األمراض 

ببودواو، وستدشن قريبا.
كما يُشرع يف استكمال اإلجراءات الالزمة النطالق 
إجناز مؤسسة استشفائية متخصصة يف التكفل باألم 

والطفل بطاقة استيعاب )08 سرير( ببومرداس.
انطلقت  فلقد  العمومية،  املؤسسات  وبخصوص 
بلغت  )240 سرير(، حيث  إجناز مستشفى  أشغال 
نسبة إجنازه )25 سريرا(، هذا األخير الذي كانت 
بخصوص  التقني  رأينا  أعطينا  حيث  له  زيارة  لنا 
تباعد قاعات العمليات عن قسم اجلراحة ، وطلبنا 
-mon )منهم أن يكونان متقاربني جدا مع بعضهما 

bloc(  ، تفاديا ملشاكل التسخني والتبريد والتفل.
كما انه بالفعل، لم تنطلق أشغال اجناز مستشفى )60 

سرير( بخميس اخلشنة، وهذا راجع لكونه خاضع 
للتجميد منذ 2015 يف إطار السياسة املنتهجة من 
طرف الدولة يف تىشيد النفقات، موضحا يف ذات 
السياق، انه ال يوجد حتسن وضعية مالية بإمكانها 

الدفع باملشروع مجددا، وإزالة التجميد عنه.
أوت   18 يف  تسجيله  مّت  املشروع  هذا  أّن  مشيرا، 
2008، كما ان األرضية املخصصة له املقدرة )02 
هكتار(، قد مّت حتويلها لصالح مؤسسة AADL سنة 
2016، من أجل بناء مساكن، مما استوجب برمجة 
أرضية أخرى مساحتها )03 هكتارات( على أن تتكفل 
نتيجة  التعديالت  دراسة  بتكلفة   AADL مؤسسة 
تغيير األرضية، إال أنه تبني أن قطعة االرض هذه 
األرضية  وعليه  عالي،  ذات ضغط  غاز  بها محطة 
بلدية  لهذا املشروع، ولقد وعد رئيس  غير متوفرة 
املكان،  عاتقه حتويل  على  باألخذ  اخلشنة  خميس 
فضال عن هذا ويف انتظار رفع التجميد عن املشروع 
وتخصيص قطعة أرض جديدة إلجنازه، تقرر حتويل 
األمراض  يف  املتخصصة  االستشفائية  املؤسسة 

العقلية ببودواو إلى مؤسسة استشفائية عمومية. 

السيد  سؤال  عن  ردا 
شنيتي،  القادر  عبد 
عضو مجلس األمة، الذي 
يستفسر فيه عن كيفّيات 
مرضى  وعالج  استقبال 
كورونا خالل فترة 2020 

 2021 –
وزير  السيد  أوضح 
الصحة والسكان وإصالح 
عبد  املستشفيات، 
الرحمن بن بوزيد، أنه قد 
منذ  االصابات  عدد  بلغ 
بداية اجلائحة يف اجلزائر 
منها  إصابة(،   99000(

)2696 وفاة(.
الوزير،  السيد  وأفاد 
الصحة  قطاع  عمال  أن 
أجل  من  حياتهم  قدموا 
إنقاذ أرواح إخوانهم، فلقد 
سجلنا وفاة أكثر من )140 عامل بقطاع الصحة(، 

وإصابة أكثر من )14 ألف (آخرين.
طبي  والشبه  الطبي  السلك  عمال  أن  مضيفا، 
وخارجهما من أعوان نظافة، وآخرون مكلفون بنقل 
والتفاني  واالنضباط  الوعي  درجات  أعلى  املرضى 
يف عملهم ملواجهة هذا الوباء، قد قاموا بعملهم على 
االصابة  من  خوفهم  بذلك  متجاوزين  وجه  احسن 
عائالتهم،  إلى  نقلها  أو   ،19 بالوكوفيد-  بالعدوى 
احلرص  مع  عملهم  تأدية  يف  االستمرار  وفضلوا 

على اتباع أقصى اإلجراءات االحترازية.
انتشار  القطاع مع بداية  أولوية  وعليه، فلقد كانت 
الوباء هو حماية عمال قطاع الصحة الذين يتواجدون 

وهذا  اجلائحة،  هذه  ملواجهة  األولى  الصفوف  يف 
بتوفير إمكانيات الوقاية من املرض وجتنب العدوى 
مقابل كل هذه التضحيات يف مواجهة كوفيد19- توج 
السيد رئيس اجلمهورية مستخدمي قطاع الصحة 
تقدم  شهرية  منحة  شكل  على  مكافئة  مبنحهم 
له  يتعرضون  الذي  اخلطر  جراء  استثنائية  بصفة 
يوميا أثناء تأديتهم لواجبهم، وذلك مبوجب املرسوم 
الرئاسي رقم 79/20 املؤرخ يف 21 مارس 2020، 
مختلف  لفائدة  استثنائية  عالوة  تأسيس  املتضمن 

مستخدمي الصحة.
وعن استراتيجية القطاع يف استقبال وعالج مرضى 

كوفيد19- وّضح السيد الوزير، أنه قد مَتّ:
• التركيز على ضرورة حماية املرضى غير املصابني 
من  يعانون  الذين  الفئات  خاصة  بالكوفيد19- 
ضعف اجلهاز املناعي، كمرض السرطان، والقصور 

الكلوي.
• تخصيص عدة مصالح للعناية مبرضى الكوفيد19- 
على مستوى أغلبية املؤسسات الصحية، األمر الذي 

سمح بتوفير أكثر من )18 ألف سرير( على املستوى 
الوطني، وأكثر من 400 سرير للعناية املركزة، هذا 
مستمرة  بصفة  البشري  العنصر  توفير  جانب  إلى 

للتكفل باملرضى.
االستشفائية  باملؤسسات  العدوى  النتقال  تفاديا   •
املستقبلة للمرضى حرص القطاع على ضرورة اتباع 

بروتوكول خاص الستقبال املرضى .
االستعجاالت  عن  بعيدة  للفرز  أماكن  تخصيص   •

مخصصة لكل املرضى.
 ولقد سمحت هذه االستراتيجية املنتهجة بتوفير العالج 

جلميع املرضى كوفيد19- على مستوى الوطن.
مؤسسة  إنشاء  املتضمن  املقترح  بخصوص  أما 
استشفائية خاصة بعالج مرضى كوفيد19-، أوضح 
من  انه  املستشفيات  وإصالح  الصحة  وزير  السيد 
استقبال  معقول  غير  أنه  كون  عمليا،  املمكن  غير 
ألن  واحدة  مؤسسة  يف  املرضى  من  هائل  عدد 
اإلمكانيات املادية والبشرية يف هذا اإلطار ستكون 

محدودة.

وهران: املحافظة على الرثوة الغابية بالعمل على ترقيتها وتهيئتها

رداَ عن سؤال السيد عبد احلق قازي تاني، 
عضو مجلس األمة، واملتعلق بخصوص حماية 
وتهيئة بعض الغابات بوالية وهران، وإدراجها 

ضمن املسالك السياحية احملمية؟
وزير  حمداني،  احلميد  عبد  السيد  أوضح 
من  البد  أنه  الريفية  والتنمية  الفالحة 
اإلشارة إلى أن القطاع بادر منذ سنة 2006، 
ويف إطار املخطط الوطني للتنمية الفالحية 
للغابات  العامة  املديرية  طريق  عن  والريفية 
بإنشاء غابات لالستجمام ضمن أراضي تابعة 
لألمالك الغابية الوطنية، والترخيص باستغاللها يف إطار أحكام املادة 
35 من القانون 12/84 املؤرخ يف 23 جوان 1984 واملتضمن النظام العام 
للغابات املعدل واملتمم، والتي صنفت انواع االستغالل املرخص به، وكذا 
النشاطات امللحقة املرتبطة بالغابة ومحيطها املباشر، فضال عن منح 
حق االمتياز، إلنشاء مساحات االستجمام والتنزه والسياحة البيئية يف 
إطار القوانني والتنظيمات التي سخرتها الدولة من اجل جتسيد هذه 

املشاريع على مستوى الوطن
ب  حظيت  فلقد  وهران  والية  مستوى  على 
)04( غابات استجمام على مساحة تقدر بـ 
إنشائها  قرارات  صدور  مت  وقد  هكتار،   96
وضع  وسيتم   ،2019 الرسمية  اجلريدة  يف 
اإلجراءات من أجل اإلعالن عن إظهار منفعة 
وهي  املؤهلني،  املستثمرين  باختيار  وذلك 

موزعة على أربع بلديات كالتالي:
• غابة راس العني ببلدية قديل )34( هكتار 

• غابة املنزه ببلدية وهران )23( هكتار
• غابة سفح أرزيو بلدية أرزيو )18(هكتار

•  غابة مداغ بلدية عني الكرمة )21( هكتار.
قطع  كعمليات  انتهاكات،  عدة  الوطنية  الغابية  األمالك  عرفت  وفيما 
وإتالف األشجار، وتغيير الطبيعة القانونية ألراضيها، األمر الذي أدى 
باملديرية العامة للغابات باتخاذ إجراءات قانونية وذلك من خالل رفع 
قد  وحدها  وهران  فوالية  املختصة،  القضائية  اجلهات  أمام  دعاوي 

سجلت يف سنة 2019 عدة انتهاكات نذكر منها:
• )45( حالة تتعلق بالبناءات الغير شرعية.

• )20( حالة تتعلق باستغالل األراضي .
• )12( حالة تتعلق بقطع األشجار.

• )10( حاالت بتعرية األراضي.
وبخصوص غابة كانستال، فإنها تتربع على مساحة 120 هكتار، وقد مت 
تهيئتها إلى غابة ترفيه سنة 2018 ، وهذا يف إطار البرنامج القطاعي 
واملجتمع  املواطنني،  وشكاوي  احتجاجات  إلى  وبالنظر   ،2017 لسنة 
املدني على أشغال التهيئة مت توقيف األشغال على مستوى الغابة وعدم 
والئية يف  تعيني مؤسسة  كما مت  الفضاء،  هذا  تدخل يف  أي  مباشرة 

تسيير هذا املنتزه.
أما بخصوص الغابات األخرى، كغابة املسيلة الواقعة ببلدية بوتليليس 
مسرغني  ببلدية  الواقعة  العذراء،  وغابة  هكتار،   2600 مساحة  على 
على مساحة 600 هكتار، واللتان تتميزان بتنوعهما االيكولوجي وكثافة 
غطائهما النباتي جعلهما مصنفان كغابات للحماية، ومن أجل ذلك يسعى 
القطاع الوزاري للمحافظة عليها يف إطار مختلف املشاريع، والتي تقوم 
بها من جهة ، ومن جهة أخرى سيتم دراسة وضعيتها من خالل مراجعة 
الهيئات  مستوى  على  قريبا  سيعرض  الذي  للغابات  القانوني  اإلطار 

املعنية بتحديد اإلجراءات عن طريق دفتر شروط.

عبد  السيد  رد  وخالل 
وزير  حمداني،  احلميد 
الريفية،  والتنمية  الفالحة 
أيضا عن سؤال عضو مجلس 
الّسيد بوجمعة زفان،  األمة، 
وضعية  تسوية  بخصوص 
الذين  الفالحني  ملّفات 
أراٍض  بتخصيص  يطالبون 
لالستثمار على مستوى والية 

أدرار؟
أكد السيد الوزير، أّن والية أدرار عرفت 
يف  الفالحي  املجال  يف  نوعية  نقلة 
تطورا  سجلت  حيث  األخيرة،  السنوات 
خالل  من  وهذا  الفالحي،  االنتاج  يف 
فالحية،  مستثمرة   45000 إستحداث 
نتائج ملموسة يف بعض  ما جعله يحقق 
التمور   ( منها  سيما  الفالحية  الشعب 
 8000 يفوق  ما  وتخصيص  واحلبوب(، 

هكتار لزراعة الذرة لسنة 2020.
أدرار  لوالية  الفالحي  العقار  وعرف 
اإلجراءات  بفضل  متسارعا،  تطورا 
السلطات  طرف  من  املتخذة  التنظيمية 
العمومية بهدف تأمني مستغلي األراضي 
من  بها  اإلستثمار  وتشجيع  الفالحية، 
للعقار  ورشيد  حقيقي  استغالل  أجل 
الفالحي عن طريق احليازة أو االمتياز، 
الغير  األراضي  استرجاع  ضرورة  مع 

مستغلة.
امللكية  على  احليازة  لعملية  فالبنسبة 
إطار  يف  الفالحية  لألراضي  العقارية 
 ،1983 أوت   18 املؤرخ يف   18/83 قانون 
أدرار  بوالية  املمنوحة  املساحة  فإن 
لفائدة  هكتار،   150000 بـ  مقدرة 
هكتار   24400 منها  مستفيد،   12000
حتصل أصحابها وعددهم )1721( على 
بينهم  الفاسخ، من  الشرط  قرارات رفع 
عقود  على  يحوزون  مستفيد   )220(

مقدرة  ملساحة  عقارية  ملكية 
بـ )2600 هكتار(.

استصالح  عملية  وبخصوص 
االمتياز  طريق  عن  األراضي 
املناشير  خالل  من  الفالحي 
 ،180 رقم:  املشتركة  الوزارية 
منح  مت  فلقد   1839  ،108
هكتار(   200000( مساحة 
 ) مستفيد   5800( لفائدة 

حتصلوا على عقود االمتياز.
مّت  املشاريع،  إنطالق  متابعة  إطار  ويف 
 170 تخص  استرجاع)102000هكتار( 

مستفيد.
طبقا  أنه  ذاته،  السياق  يف  مشيرا 
 1839 رقم  املشترك  الوزاري  للمنشور 
الفالحي  العقار  من  االستفادة  املتضمن 
واملخصص  الدولة،  ألمالك  التابع 
لالستثمار يف إطار االستصالح األراضي 
ملفات  دراسة  فإّن  االمتياز  طريق  عن 
تتم  عليها  واملوافقة  االستثمار  مشاريع 
يتم  حيث  الوالئية،  اللجنة  مستوى  على 
حتويل امللفات التي تفوق مساحتها )100 
الدائرة  مصالح  مستوى  على  هكتار( 
التقني،  الرأي  إبداء  أجل  من  الوزارية 
هذه األخيرة قد قامت بدراسة كل امللفات 
احملولة إليها إلبداء الرأي وعددها 107 
ملف، حيث مت إرسال )43 ملف( يف سنة 
2019 و )67 ملف( يف سنة 2020 إلى 
والية أدرار، من بينهم )75 ملف( املشار 
النظر  أجل  من  وهذا  السؤال  يف  إليهم 
فيهم وفق التنظيمات املعمول بها، ورفع 

التحفظات إذا استلزم األمر ذلك.
ستقوم  الوزارية  دائرته  بأن  مضيفا، 
الالزمة من اجل تسوية  بكل اإلجراءات 
هذه الوضعية نهائيا بإرسال جلنة تقنية 

مركزية على مستوى الوالية.

اأدرار:  اإمكانيات فالحية معتربة وت�صهيالت من اأجل ا�صتثمار مربح
ا�صرتاتيجية �صليمة للتحكم يف اجلائحة

بومردا�س: م�صت�صفى خمي�س اخل�صنة م�صروع يف انتظار رفع التجميد

قطاع الصحة والسكان واصالح المستشفياتقطاع الفالحة والتنمية الريفية
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علنية  جلسة  األمة  مجلس  عقد 
 ،2021 جانفي   07 اخلميس  يوم 
برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس 
ُخصصت  بالنيابة،  األمة  مجلس 
شفوية  أسئلة  ثماني)08(  لطرح 
ويتعلق  احلكومة،  أعضاء  على 
األشغال  قطاعات:  من  بكل  األمر 
املالية؛ وذلك  و  العدالة،  العمومية، 
املعنية  القطاعات  وزراء  بحضور 
عزوار،  بسمة  السيدة  جانب  إلى 
وزيرة العالقات مع البرملان؛ وجاءت 

األسئلة على النحو التالي:

ا�صتحداث تر�صانة قانونية من اأجل مكافحة الغ�س والتهريب اأع�صاء جمل�س الأمة يطرحون )08( اأ�صئلة �صفوية  تخ�س قطاعات: الأ�صغال العمومية، العدالة، و املالية

وزير  السيد  أوضح 
عبد  بن  أمين  املالية، 
عن  رده  خالل  الرحمان، 
محمود  الّسيد  سؤال 
مجلس  عضو  قيساري، 
تعريب  بخصوص  األمة 
معهد االقتصاد اجلمركي 
بالقليعة،  واجلبائي 
االمتحانات  تعريب  ومنه 

واملسابقات؟ 
أُنشيء  املعهد،  أن 
دولية  اتفاقية  مبوجب 
جزائري-  )معهد 
مبوجب  تونسي( 
االتفاقية املؤرخة يف 03 
املوقعة   ،1981 سبتمبر 
بني اجلزائر وتونس، ومت 
جزائري  معهدين  إنشاء 
وتونسي للتكوين ، معهد 
للمغرب  التنمية  متويل 
بتونس، ومعهد االقتصاد اجلمركي   )IFID( العربي
IEDF  بالقليعة )اجلزائر( بتمويل من وزارة املالية، 
وهذا من أجل تكوين إطارات جزائرية ويتم توظيفها 
بعد التكوين يف الدرجة الثالثة املتخصصة يف املالية 
العمومية، والذي يدوم سنتني يف املصالح املركزية و 
للبنوك  املالية  للوزارة، وكذا املؤسسات  الالمركزية 
أي  أن  يعني  ما  املالي،  للقطاع  التابعة  والتأمينات 
تغيير أو تعديل يف إجراءات االتفاقية يجب ان يتم 

بالتشاور بني الطرفني.
نص  من   )08( املادة  يف  الثانية  الفقرة  وتشير 
االتفاقية، إلى انه يتعني على اإلطارات قيد التكوين 
عن  فضال  واالجنليزية،  الفرنسية  للغات  اتقانهم 

اللغة العربية. 
)محتوى  البيداغوجية  اخليارت  تخضع  كما 

الطرفني  تزكية  إلى  واألدوات  اللغة  البرنامج( 
والصيغة  الكيفيات  وبنفس  والتونسي  اجلزائري 
للمؤسستني، مثلما تنص عليه املادتني 4-5 من نص 

االتفاقية.
بإمكان  بل  الفرنسية،  باللغة  االمتحانات  ال جترى 
يف  العربية  باللغة  االجابة  البلدين  من  املترشحني 
يف  أكثر  حتكما  تتطلب  التي  العامة،  الثقافة  مادة 

اللغة العربية.
الكتابية،  االختبارات  يف  الناجح  املترشح  بإمكان 

استعمال اللغة العربية يف االمتحان الشفوي.
يعلن عن تفاصيل املسابقة باللغتني العربية والفرنسية 
فضال  واملسموعة،  املكتوبة  الوطنية  الصحافة  يف 
عن امللصقات التي تعد باللغتني أيضا، وترسل إلى 

مختلف مؤسسات التعليم العالي جلميع الواليات.
يف  العالي  التعليم  شهادات  املسابقة حلاملي  تفتح 
)إعالم  منها  التقنية  فيها  مبا  التخصصات  أغلب 
يقتصر  وال  اإلحصاء-الهندسة(  آلي-رياضيات- 

األمر على تخصصي االقتصاد والقانون فقط.
مختلف  خريجي  من  مترشحون  باملسابقة  يشارك 

املؤسسات اجلامعية ممن تلقوا تكوينهم أيضا باللغة 
الفرنسية مثل خريجي املدارس العليا مبا يف ذلك 
املالية-التسيير(،  االقتصاد-   – )التجارة  مدارس 
التي يقدم فيها التعليم بشكل كلي باللغة الفرنسية.

أنشطة  باملعهد؛  التكويني  املسار  ويتخلل  هذا 
بيداغوجية باللغتني العربية واالجنليزية )احملاضرات 
الندوات- املرافقة البيداغوجية(، وتترك للطالب   –
حرية اختيار اللغة يف األعمال البيداغوجية، تقدمي 

البحوث  تقارير التربصات، مذكرات التخرج.
املعهد  سعي  يف  تصب  اإلجراءات،  هذه  كل  إّن 
كمؤسسة دولية يف التكوين ما بعد التدرج يف املالية 
العمومية، إلى إعداد إطارات كفأة تتحكم يف أدوات 
العمل وتقنياته باللغات الثالثة )العربية-الفرنسية-
التأسيسية  االتفاقية  االجنليزية( مثلما تنص عليه 
يف  العربية  للغة  أوفر  نصيب  وإلعطاء  للمعهد، 
هذه  خالل  تعليمات  سأسدي  فإنني  التكوين 
السنة إلى إدارة املعهد لتوسيع النقاش مع الطرف 
التونسي يف مجلس اإلدارة حول تدريس بعض املواد 
األساسية كالتشريع، واملنازعات، والتحرير اإلداري 

وغيرها باللغة العربية. 
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حكيم  الّسيد  سؤال  ويف 
يتضمن  الذي  طمراوي، 
رسم  حتديد  انشغال 
وتنقل  اجلمركي  النطاق 
وتعديل  فيه،  البضائع 
مع   ،)220  ،30( املادتني 
املادتني  يف  النظر  إعادة 
قانون  من    )281  ،224(

اجلمارك؟
رّد السيد وزير املالية، أمين بن عبد الرحمان، أنه 
فيما يخص نظام رخص التنقل تتميز بعض البضائع 
التي تتم حيازتها وتنقلها يف املناطق البرية من النطاق 
اجلمركي بكونها بضائع حساسة للتهريب، وهو ما 
أفضى إلى اشتراطها لرخص التنقل عكس ما هو 
معمول به يف باقي االقليم اجلمركي، ويتعلق األمر 
خصوصا باملواد املدعمة، البضائع أحد االمتيازات 
إعداد  ويتم  محليا،  املنتجة  والبضائع  اجلبائية، 
قائمة لهذه البضائع دوريا مبوجب قرار صادر عن 
الوزير املكلف باملالية، ويتم إعادة النظر يف البضائع 
وكذا  التنقل،  لرخص  اخلاضعة  والكميات  املعنية 
والظرف  الغش  تيارات  على ضوء  املعفاة  الكميات 

االقتصادي للبلد.
مت  تعديل  آخر  أنه  إلى  السياق،  ذات  يف  مشيرا 
مبوجب القرار املؤرخ يف 16 يونيو 2019 الذي ألغى 

القراراملؤرخ يف 31 ديسمبر 2013.
التنفيذي رقم: 300/18 املؤرخ يف  كما ان املرسوم 
26 نوفمبر 2018 أحال يف مادته )10( إلى حتديد 
إطار  قائمة  وفق  التنقل  برخص  املعنية  البضائع 
حتدد مبوجب قرار من وزير املالية؛ الذي يحدد يف 
نفس الوقت قائمة البضائع التي ال ميكن  أن تكون 
موضوع إعفاء من رخص التنقل، فقد كانت القوائم 
السابقة تتضمن بضائع خاضعة لرخصة التنقل يف 
كامل النطاق اجلمركي يف حني أن البعض منها لم 
إاّل بعضا من مناطق الوطن مما شكل  يكن يخص 
عبئا على حركة البضائع يف املناطق احلدودية التي 

ال تعرف ظاهرة التحري لهذه البضائع.
كما نّوه السيد الوزير، بأّن نظام رخص التنقل عرف 
 )220( املادة  تعديل  بعد  نوعية، ال سيما  تغييرات 
من قانون اجلمارك بواسطة املادة )101( من قانون 
04/17 املؤرخ يف 16 فبراير 2017 وتنفيذا ألحكام 
املادة السالفة الذكر، فقد صدر املرسوم التنفيذي 
73/20 املؤرخ يف 28 مارس 2020 املعدل واملتمم 
للمرسوم التنفيذي رقم  300/18 واملتعلق بكيفيات 
النطاق  البرية من  تنقل بعض البضائع يف املنطقة 
انشغاالت  بعدة  بالتكفل  متيز  والذي  اجلمركي، 
كانت مطروحة على مستوى املناطق احلدودية نذكر 

أهمها:
• تعديل الطابع التلقائي إللزامية رخصة التنقل لكل 
حركة للبضائع من خالل اعتماد نظامني جديدين 
لتحرير رخص التنقل )نظام تلقائي – نظام الرخص 

السنوية(.
• اإلعفاء من رخصة التنقل للخضر والفواكه الطازجة 

املنتجة وطنيا، وبعض منتجات الصيد البحري.
هذه  خارج  املتواجدين  التجار  فتح  شرط  حذف   •

هذه  مستوى  على  ملستودعات  احلدودية  الواليات 
الواليات للسماح لهم بتزويد هذه األخيرة.

• استحداث قائمة اإلطار للبضائع اخلاضعة لرخصة 
التنفيذي  املرسوم  من   )10( للمادة  وفقا  التنقل 
ميكن  خاللها  من  والتي  الذكر،  السالف   18/300
للوالة إعداد قائمة اإلطار للبضائع تبعا خلصائص 
وطبيعة التهريب يف والياتهم، وفقا للشروط احملددة 

يف املرسوم  300/18 املذكور أعاله.
استحداث جلان يرأسها الوالي املختص إقليميا،   •
واملصالح  الوطني،  الدفاع  وزارة  ممثلي  من  تتكون 
التهريب،  ملكافحة  احمللية  اللجنة  وأعضاء  األمنية 
وذلك  والضرائب،  اجلمارك  التجارة  ومصالح 
من  باإلعفاءات  املرتبطة  اجلوانب  جميع  لدراسة 

رخص التنقل اخلاصة بالواليات احلدودية.
• إتاحة إمكانية للوالي، بأن يعفي من رخص التنقل 
للمواد  الناقلني  واملعنويني  الطبيعيني  األشخاص 
املوجهة إلجناز مشاريع التجهيز العمومي والتمويل 

العاجل للسكان.
• إتاحة إمكانية للوالي، بعد أخذ رأي اللجنة املذكورة 
بالبضائع  اخلاصة  القائمة  تعديل  باقتراح  أعاله 

املعنية برخص التنقل.
السيد  ذّكر  اجلمركي،  النطاق  فيما يخص حتديد 
وزير املالية، أن النطاق اجلمركي محدد يف قانون 
اجلمارك يف مادته )29( املعدلة من املادة )35( من 
قانون املالية لسنة  1984 ،واملادة )73( من قانون 

املالية لسنة 2003، والتي تنص على :
• يشمل النطاق اجلمركي :

•   )منطقة بحرية(: تتكون من مياه إقليمية واملنطقة 
املتاخمة لها، أو املياه الداخلية كما هي محددة يف 

التشريع املعمول به.
• )منطقة برية على احلدود البحرية من الساحل إلى 
اخلط املرسوم على بعد 30 كم، ومن 30 كم إلى غاية 
60 كم مربع ( تدعيما جلهود قمع الغش ميكن عند 
الضرورة متديد النطاق غير أنه ميكن متديد هذه 
تندوف،   ، )أدرار  واليات  كم يف  إلى 400  املسافة 

متنراست، إليزي.(
• تقاس املسافات على خط مستقيم كما أحالت على 
ذلك،إلى قرار وزاري مشترك لكيفيات تطبيق املادة 
بالدفاع  املكلفني  للوزراء  أعاله  إليها  املشار   )29(

الوطني، املالية، الداخلية.
• فيما يخص تعديل املادتني )30( و)220( من قانون 
اجلمارك واملتعلقتني بتحديد رخصة تنقل البضائع 
بالنطاق اجلمركي، فتجدر اإلشارة أن تلك املادتني 
األول  للوزير  املخول  التنظيم  مجال  يف  تدخالن 
طبقا للمادة )143( من الدستور، كما أن النصوص 
املادتني  لتلك  تطبيقا  جاءت  الواردة  التنظيمية 
القانونيتني اللتان تنصان صراحة على اإلحالة على 

النص التنظيمي لتحديد كيفية تنظيمهما.
• فيما يتعلق باملادة )281( من قانون اجلمارك فإن 
ذات املادة لم جترد القاضي من سلطته التقديرية، 
والتي تبقى قائمة من خالل مراقبة صحة املعاينات 
أن  حيث  اجلمركية،  باحملاضر  الواردة  املادية 
اجلرمية اجلمركية ذات طابع خاص تتسم بطبيعتها 
ارتكابها،  عند  ضبطها  صعوبة  إلى  إضافة  املادية 
مبوجب  تعديلها  مت  املادة  ذات  أن  بالذكر  وجدير 
القانون 04/17 املؤرخ 16 فبراير 2017 للسماح يف 
بعض احلاالت لألخذ بعني االعتبار بالركن املعنوي، 
للمخالف  النقل  وسيلة  إرجاع  إمكانية  ذلك  ومن 

وتخفيض عقوبة احلبس.
نّص  قد  اجلمارك  قانون  فإن  أخرى،  جهة  من   •
صراحة على حاالت ال تتم فيها املتابعة القضائية 
القابلة  النقل  وسيلة  عن  اليد  رفع  أو  لألشخاص 

للمصادرة ومنها:
املادة 246 التي متكن املالك حسن النية من رفع   •

اليد على وسيلة النقل.
• املادة 303 بعد تعديل القانون ،الذي جاء به قانون 
04/17 والتي تعفي الناقل العمومي ومستخدموه من 

كل مسؤولية إذا:
أثبتوا قيامهم بالتزاماتهم املهنية بصورة مستمرة   •
وأّن البضائع محل الغش مّت إخفاؤها من طرف الغير 
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التي ال تتم فيها الرقابة عادة، أو  يف األماكن 
يبدو قانونيا ومطابقا  أرسلت بواسطة إرسال 

للقانون.
املرتكبني  متابعة  اجلمارك  إلدارة  سهلوا    •
الدقيق  التعيني  طريق  عن  للغش  احلقيقيني 

لآلمرين .
على  تنص  والتي   ،307 املادة  يخص  فيما 
ليسوا  اجلمارك  لدى  املعتمدون  الوكالء  أن 
اجلمركية  التصريحات  على  متاما  مسؤولون 
اخلاطئة التي يكتتبونها إذا ما ثبت عدم وجود 
املعلومات  صحة  يف  للشك  معقول  سبب  أي 
املقدمة من طرف املوكلني أو املستوردين، وبناء 

على تعليماتهم.
التي تعفي من  املادة 340 مكرر1  فيما يخص 
العقوبات،  قانون  يف  عليها  املنصوص  العقوبة 
جمركية  جرمية  يف  مسؤوليته  تثبت  من  كل 
وقام قبل مباشرة إجراءات املتابعة باإلبالغ عن 
األشخاص  معرفة  على  واملساعدة  اجلرمية، 
إلى  العقوبة  تخفيض  وإلى  فيها،  الضالعني 
إجراءات  مباشرة  بعد  سّهل  من  لكل  النصف 
الضالعني يف  التعرف على األشخاص  املتابعة 

اجلرمية.
فيما يخص املادة 288 والتي تخفي املخالفني 
من املتابعة القضائية يف حالة الغش الطفيف.

اجلمارك،  قانون  من   324 املادة  يخص  فيما 
 04/17 القانون  مبوجب  تستحدث  لم  فإنها 
تعديل  واملتضمن   2017 فبراير   16 يف  املؤرخ 
مبوجب  تعديلها  مت  وإمنا  اجلمارك،  قانون 
حيث   1998 غشت   22 يف  املؤرخ   10 القانون 
وعرفتها  التهريب،  أفعال  املادة  هذه  عددت 

بصفة دقيقة.
فيما يخص األفعال املرتكبة من طرف شركة 
التركية    Nirol شركة  وكذا  اليابانية،   Cojal
فإنه  بالطارف،  بوخروفة  بإجنازسد  املكلفتني 
املطلوبة  التنقل  لرخصة  تقدميهما  عدم  ثبت 
قدمه  التماس  أول  عند  اجلمركي  بالنطاق 
يف  عليه  منصوص  وهو  اجلمركيني،  األعوان 
املادة 241 من نفس القانون، ويف هذا اإلطار 
فإن التعديل الذي تضمنه القانون 04/17 قد 
املعدل   300/18 تنفيذيا  مرسوما  استحدث 
واملتمم، وأصبح ممكنا مبقتضى هذا املرسوم 
البرية  املناطق  يف  املوجودة  االنتاج  ملؤسسات 
لنطاق اجلمركي التي تتطلب عددا معتبرا من 
التنقل أن تطلب من مصالح اجلمارك  رخص 
إقليميا منحها حصة إجمالية دورية  املختصة 
مسؤوليتها،  على  تستعملها  التنقل  رخص  من 
التنفيذي  املرسوم  من   14 للمادة  طبقا 

.300/18
املناطق  بأن  الوزير،  السيد  حّذر  األخير  ويف 
عمليات  تعرف  اجلمركية  للنطاقات  البرية 
واألمن  االقتصاد  متس  معتبرة  تهريب 
الوطنيني،األمر الذي يستدعي تشديد الرقابة 
وتنقل  املرور  ترخيص  فرض  خالل  من  فيها 
اخلاضعة  البضائع  حتديد  أّن  كما  البضائع، 
لهذه الرخص يتم عقب دراسة معمقة لتيارات 

الغش على مستوى هذه الواليات احلدودية.

كما حظي قطاع األشغال 
باهتمام  أيضا  العمومية 
ورًدا  املجلس،  أعضاء 
وجهه  شفوي  سؤال  عن 
إليه السيد محمد الطيب 
مجلس  عضو  العسكري، 
بـمشروع  واملتعلق  األمة، 
الّسريع  الطريق  من  جزء 
الرابط بني واليتي عنابة 

وقاملة ؟
وزير  السيد  أوضح 
العمومية،  األشغال 
هذا  فاروق،بأن  شيعلي 
ضمن  يندرج  املشروع 
التوجيهي  املخطط 
والطرقات  للطرقات 
 ،2025-2005 السيارة 
الذي سيفك اخلناق على 
 ،21 رقم  الوطني  الطريق 

وينقسم بدوره إلى مشروعني رئيسيني هما:
بالطريق  قاملة  والية  يربط  الذي  السيار  الطريق   •
السيار شرق-غرب على مستوى محول عني الباردة، 
وميتد هذا الطريق على طول 35.7 كم ويندرج ضمن 
البرامج  من  وهو  اإلقليم،  لتهيئة  الوطني  املخطط 
االقتصادية،  نظراألهميته  األولوية  ذات  القطاعية 
وبلغت نسبة تقدم األشغال بنسبة 20 % و 30 % 
بالنسبة لتهيئة الطريق، و 11 % بالنسبة للمنشآت 
الفنية.  ويرجع سبب التأخر يف هذا املشروع لعديد 

األسباب من بينها:
• نقص اعتمادات الدفع.

أثناء  ظهرت  التي  واجليوتقنية  التقنية  املشاكل   •
عملية إجناز املشروع.

املخصص  الرواق  بتحرير  متعلقة  عوائق  وجود   •
للمشروع.    وقد اتخذت اإلجراءات الالزمة من أجل 

تسليم املشروع يف أقرب اآلجال 
•  الطريق السيار الذي يربط والية عنابة بالطريق 
السيار شرق-غرب، والذي ميتد على مسافة 30 كم 
، وقد مت تسجيل دراسته يف إطار البرنامج القطاعي 
املمركز لسنة 2009، والتي هي يف مراحلها النهائية 
التي  التحفظات  رفع  فور  جاهزة  وستكون  حاليا، 
أبداها الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية 

.CNED التابع لوزارة املالية

علي  الّسيد  سؤال  عن 
جرباع، حول فرض ضريبة 
جتنيها  التي  الفوائد  على 
البنوك العمومية واخلاّصة 
إطار  يف  األجنبية  وكذا 

العمليات املصرفية؟
الوزير،  معالي  عليه  رّد 
الرحمان  عبد  بن  أمين 
املصرفية  العمليات  بأّن 
التي متثل النشاط الرئيسي، والذي متارسه البنوك 
الضرائب  ملختلف  تخضع  املصرفية،  واملؤسسات 

والرسوم وفق القانون العام ومن أهمها:
الضريبة على الشركات املطبقة على األرباح التي   •

حتققها البنوك وتعادل ما نسبته 26 % 
• الرسم على النشاط املهني ونسبته 2 % وكذا الرسم 
على القيمة املضافة مبعدل 19 % املطبقني على رقم 

األعمال الناجت على العملية 
ذات الطابع املصريف، مبا 
من  املتأتية  الفوائد  فيها 
مختلف القروض املمنوحة 

من طرف البنوك.
املهني  التكوين  رسم   •
بنسبة  املقدر  والتمهني 
األجور  كتلة  من   %  2

السنوية
على  وضع  اجلزائري  اجلبائي  القانون  ان  كما 
البنوك، واملؤسسات املصرفية مهمة حتصيل  عاتق 
تقتطع  والتي  العمومية  اخلزينة  لفائدة  الضرائب 
على الفوائد املدفوعة ألصحاب الديون والودائع من 
الشركات واألشخاص، حيث يقدر هذا االقتطاع من 
املعدل بنسبة 50  % كما يحدد هذا  بـ 10  املصدر 
السندات  لعائدات  بالنسبة  الضريبة  من  محرر   %

مشيرا يف ذات السياق، أن هذا الطريق يُعُد محورا 
بالغة  وجتارية  اقتصادية  أهمية  ذو  استراتيجيا 
عنابة،  ملدينة  الدولي  واملطار  امليناء  سيربط  كونه 
لذا –يضيف السيد الوزير- مت اقتراح تسجيل هذا 
املالية لسنة 2014 و 2015  املشروع خالل قانوني 
،وسوف يتم التكفل به بعد استكمال كافة اإلجراءات 
الضرورية اخلاصة بالدراسات وتوفر الغالف املالي 

الالزم للمشروع. 

قطاع المالية
�صرورة تقوية النظام اجلبائي وال�صريبي

الطريق ال�صريع عنابة-قاملة: اإحلاح على �صرورة ت�صريع وترية اإجنازه

وجّه  القطاع،  نفس  ويف 
حميد  السيد  أيضا 
مجلس  عضو  بوزكري، 
شفويا  سؤاال  األمة، 
األشغال  وزير  للسيد 
وفحواه  العمومية، 
أشغال  وتيرة  تسريع 
السّيار  الطريق  إجناز 
بني  الرابط  جزئه  يف 

الشلف و"تنس"؟
و رّد عليه السيد وزير األشغال العمومية، شيعلي 
املتعلق  املشروع  بـأن هذا  الصدد  فاروق، يف هذا 
وكذا  تنس،  ميناء  بني  الرابط  السيار  بالطريق 
الطريق السيار شرق –غرب من أولويات القطاع، 
مسافة  على  املمتد  املشروع  ضمن  يندرج  والذي 
54 كم، للمخطط التوجيهي للطرقات والطرقات 
بفك  إجنازه  2005-2025،وسيسمح  السيارة 
الذي   19 رقم  الوطني  الطريق  على  اخلناق 
يشهد ازدحاما مروريا كبيرا خاصة خالل موسم 

االصطياف.
وينقسم هذا املشروع إلى شطرين رئيسيني هما:

• الشطر الرابط بني تنس و بوزغاية على مسافة 32 
كم على وشك االنتهاء من دراسته، وسيتم تسجيل 

عملية املشروع عند توفر الغالف املالي الالزم.
• الشطر الرابط بني بوزغاية والطريق السيار شرق 
غرب على مستوى واد سلي ميتد على طول 22 كم 
 2015 سنة  مارس  شهر  يف  األشغال  به  انطلقت 
وبلغت نسبة تقدم أشغاله 54 %، وقد شهد املشروع 

تاخرا ملحوظا بسبب عديد العوامل أهمها:
التأخر يف إجناز الدراسات التقنية بسبب عدم   •

نضج ملف الدراسات ما قبل املشروع التمهيدي.
• إعادة النظر يف عرض الطريقة التي مت اعتمادها 

يف الدراسات ما قبل املشروع التمهيدي.
• البطء املسجل يف عملية حترير مسار الطريق من 

مختلف العوائق. 
أما فيما يخص اإلجراءات املتخذة من أجل تسريع 
وتيرة أشغال هذا املشروع، فلقد قامت اجلزائرية 
للطرق السريعة ADA  باعتبارها رئيسة املشروع 
باإلجناز  املكلفة  املؤسسات  ملجمع  إعذاٍر  بتبليغ 
واملادية  البشرية  باإلمكانيات  الورشة  لتعزيز 

الالزمة وتدارك التأخر املسجل.

لألشخاص  بالنسبة  حلامليها  أو  اإلسمية،  الغير 
الطبيعيني، و بـ 40 % لألشخاص املعنوية.

للفوائد  وبالنسبة  املالية،  وزير  السيد  ليضيف 
االدخار  حسابات  يف  املدونة  املبالغ  عن  الناجتة 

للخواص فيحدد معدل االقتطاع كما يأتي:

• 1 % محررة من الضريبة بالنسبة لقسط الفوائد 
الذي يقل أو يساوي 50.000 دج.

• 10 % فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن 
القسط  بهذا  املتعلق  االقتطاع  وميثل  50.000دج، 

دينا ضريبيا يخصم على االخضاع النهائي.

إضافة إلى ماذكر أعاله – يشير السيد الوزير- فإن 
عملية التوطني البنكي تخضع لرسم التوطني البنكي 
على  البيع  إلعادة  املوجهة  استيراد  عملية  على 
املستوردة؛  السلع  مبلغ  من   %  0.5 بنسبة  حالتها 

وعملية استيراد اخلدمات بنسبة  4 %.
للضرائب  العامة  املديرية  أن  األخير،  يف  موضًحا 
مفصلة جلميع  شاملة  دورية  وضعية  بإعداد  تقوم 
اخلزينة  لفائدة  احملصلة  والرسوم  الضرائب 
يف  إجمالية  كمبالغ  إال  تظهر  ال  والتي  العمومية 

االحصائيات الدورية لوزارة املالية.
مثال: فقد قدرمبلغ الضريبة على الدخل اإلجمالي 
املطبق على الفوائد املتأتية من الديون والودائع إلى 
غاية 30 نوفمبر من سنة 2020    بـ 12 مليار و784 

مليون دينار جزائري.

ال�صلف: وترية اإجناز الطريق ال�صيار تن�س-ال�صلف ل تزال بطيئة قطاع األشغال العمومية
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 وعن سؤال الّسيد أحمد 
مجلس  عضو  بوزيان، 
فيه  طالب  الذي  األمة، 
باستحداث محكمة بدائرة 
والية  يف  الذهب«  »عني 

تيارت؟
رّد السيد وزير العدل حافظ 
زغماتي،  بلقاسم  األختام، 
صلة  له  االنشغال  هذا  أّن 
رأسها  وعلى  حلقوقهم،  املواطنني  مبمارسة  مباشرة 
احلق يف التقاضي، وكذا احلصول على خدمة عمومية 
ذات نوعية وهو الهدف السامي، الذي نتقاسمه ونسعى 
مواصلة  خالل  من  الوطن  ربوع  شتى  يف  لتحقيقه 
والقريبة  والعصرية  الالئقة  القضائية  الهياكل  إجناز 
يستجيب  مبا  ذلك،  األمر  اقتضى  كلما  املوطنني  من 

لتطلعاتهم وتلبية حاجياتهم دون عناء.
ويضيف السيد الوزير، كما نعمل باملوازاة مع ذلك، 
خاصة  العالم  يف  احلاصلة  التطورات  مواكبة  على 
إقامة   مجال  الدولية يف  املعايير  بتبني  يتعلق  فيما 
العادلة،  احملاكمات  دعائم  وإرساء  القانون  دولة 
بكل  اإلجرام  ومكافحة  واحلريات  احلقوق  وحماية 

أنواعه وأشكاله.
عني  بدائرة  محكمة  إنشاء  إمكانية  مدى  وعن 
أي  استحداث  بأن  الوزير،  السيد  أشار  الذهب، 
املعايير  من  مجموعة  توفر  يتطلب  جديدة  محكمة 

على غرار:
• الزيادة املعتبرة حلجم النشاط القضائي.

• التطور الدميغرايف للمنطقة.
• التوسع العمراني بها.

• إزدهار النشاط االقتصادي.
لها،  التابعة  القضائية  اجلهة  عن  املنطقة  بعد   •

وصعوبة املسالك املؤدية لها.
املُراد  احملكمة  الحتضان  مناسب  مقر  توفير   •
احتياجات  ويلبي  املرفق  هيبة  يعكس  مبا  إنشاؤها 
وباملوارد  الضرورية،  بالوسائل  وتدعيمه  املواطنني 
موظفني  ضبط،  كتاب  )قضاة،  الكافية  البشرية 

مبختلف أصنافهم(
هذه  على  واعتمادا  السياق،  ذات  يف  مشيرا 
فإنه  القطاع،  مستوى  على  املنتهجة  االستراتيجية 
بإمكانكم معاينة التعديالت التي أجريت على املرسوم 
 1998 فبراير   16 يف  املؤرخ   63/98 رقم  التنفيذي 

القضائية، وكيفية  املجالس  الذي يحدد اختصاص 
تطبيق األمر رقم 11/97 املؤرخ يف 17 مارس 1997، 
واملتضمن التقسيم القضائي، والرامية يف جلها إلى 
التي  االحتياجات  استحداث محاكم جديدة حسب 
تعديل  أو  منطقة،  بكل  املتعلقة  املعطيات  تفرضها 
االختصاص االقليمي للجهات القضائية وأذكر هنا 
على سبيل املثال، التعديل األخير الذي مت مبوجبه 
استحداث محكمتني جديدتني على مستوى مجلس 
التنفيذي 224/20  املرسوم  قضاء وهران مبوجب 
املؤرخ يف 08 أوت 2020، والذي جاء مراعاة لعدة 
متطلبات ال سيما ما تعلق باملساحة الكبيرة لبلدية 
وهران، وكذا الكثافة السكانية املرتفعة، ناهيك عن 
حجم النشاط القضائي املعتبرالذي تعرفه املنطقة.

واعتبارا  الوزير-  السيد  –يؤكد  املنطلق  هذا  ومن 
بالنسبة  لدينا  املتوفرة  االحصائية  للمعطيات 
لدائرة عني الذهب، وبلدياتها الثالث )عني الذهب، 
النعيمة، الشحمية( التابعة قضائيا حملكمة السوقر، 
والتي تؤكد عدم االستجابة للمعايير السالفة الذكر 
عدم  جانب  إلى  بها،  جديدة  محكمة  الستحداث 
توفر اإلمكانيات حاليا إلجناز صرح قضائي جديد 
بكافة  جتهيز  من  يتطلبه  وما  املذكورة،  بالدائرة 
موظفني  و  بقضاة  ودعمه  الضرورية،  املستلزمات 
االستجابة  يتعذر  بأنه  أصارحكم  فإنني  مؤهلني، 
ملطلبكم هذا يف الوقت احلالي، خاصة وأننا نعكف 
احملاكم  تنصيب  الستكمال  األولوية  إعطاء  إلى 

واملجالس القضائية املنشأة قانونا فيما سبق.
لكن هذا ال يعني إطالقا عدم أحقية مواطني املنطقة 
يف إنشاء صرح قضائي بدائرتهم مستقبال و حال 
توفر الشروط املطلوبة، ذلك أن تقريب العدالة من 
انه  أؤكد  كما  أولوياتنا،  املواطن سيظل من صميم 
استحداث محاكم  أو  تنصيب  فيما يخص عمليات 
هناك  طاملا  يتوقف  لن  قضائية  فروع  أو  جديدة، 

حاجة إلنشائها بكل ربوع الوطن.
كما نّوه السيد وزير العدل حافظ األختام، على أن 
والية تيارت كمثيالتها من واليات الوطن استفادت 
يف  متجسدة  استثمارية  عمليات   )03( إجناز   من 
الشاللة(  قصر  السوقر،  )فرندة،  من  كل  محاكم 
بعد  اجلارية  السنة  خالل  استالمها  سيتم  والتي 

عملية التجهيز.
إنشغال  أّن  على  بالتأكيد  األخير،  يف  رّده  وليختتم 
الذهب  عني  لدائرة  التابعة  البلديات  ساكنة 
ذلك  انتظار  ويف  واالهتمام،  باملتابعة  سيحظى 
بُعد  عن  لهم  املتاحة  اإللكترونية  اخلدمات  تبقى 
الكثير  تغطي  العدل  لوزارة  اإللكتروني  املوقع  عبر 
من اخلدمات، والتي تغنيه عناء التنقل إلى مقرات 
املجاورة على غرار طلب شهادة اجلنسية،  احملاكم 
مآل  واإلطالع على  القضائية  السوابق  أو صحيفة 
عبر  مآلها  ومتابعة  اللشكوى،  وتقدمي  القضية، 

خدمة النيابة اإللكترونية.
عالوة عن ذلك، وللتخفيف عن املواطنني يف كل ربوع 
الوطن وتلبية لتطلعاته خاصة فيما يتعلق باستخراج 
الوثائق اإلدارية، فقد صدر مؤخرا املرسوم التنفيذي 
مبوجبه  مّت  والذي   ،2020 نوفمبر   28 يف  املؤرخ 
وكذا   ، تقدمي شهادة اجلنسية  املواطنني من  إعفاء 
التي  اإلدارية  امللفات  القضائية يف  السوابق  شهادة 
العمومية،  والهيئات  املؤسسات  و  اإلدارات  تطلبها 
واجلماعات احمللية، وكذا املصالح التابعة لها، وينص 
املذكورتني  الوثيقتني  اشتراط  عدم  على  املرسوم 
اإلدارية  املصالح  تكتفي  وأن  اإلدارية،  بامللفات 
املذكورة بطلب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 
على  تّطلع  ان  ولها  باألمر،  للمعني  السفر  جواز  او 
طريق  عن  األخير،  بهذا  اخلاصة  املعلومات  صحة 

استغالل قواعد البيانات املتعلقة بهذه الوثائق.

الدين  نور  السيد 
مجلس  عضو  باألطرش، 
سؤاال  وجه  بدوره  األمة، 
األشغال  لوزير  شفويا 
بخصوص  العمومية، 
وإعادة  الطرقات  ترميم 
مستوى  على  تأهيلها 

والية مستغامن.؟
الوزير،  السيد  رُدّ  وكان 
شيعلي فاروق كون والية مستغامن تتوفر على شبكة  
و  وطنية،  طرق  كم   332 منها  الطرقات  من  هامة 
طرق  كم   1200 من  وأكثر  والئية،  طرق  654كم  
بلدية، وقد استفادت الوالية خالل العشرية األخيرة 
من برنامج هام خصص لصيانة أكثر من 1000 كم، 
برخصة برنامج قدره 7 مليار دينار جزائري، علما 
أن هناك برنامج أشغال يف طور اإلجناز مخصص 
لتهيئة الطرق الوالئية والبلدية، ومناطق الظل لسنة 

2020 وهي كاآلتي:
الطرق الوالئية: 100 كم مببلغ 924 مليون دينار   •

جزائري.
دينار  مليون   854 مببلغ  كم   114 البلدية:  الطرق   •

جزائري.
أما فيما يخص الطرق الوطنية، فإن قطاع األشغال 
عملية  من  استفاد  فقد  مستغامن  بوالية  العمومية 
تعبيد الطرقات على مسافة  37 كم مببلغ مالي قدره 
447 مليون دينار جزائري، خص عدة مقاطع منها:

• الطريق الوطني رقم 11 الذي يعتبر طريق ساحلي 
رئيسي يؤدي إلى جميع الشواطيء، فلقد مت اقتراح 
يف جلسات التحكيم القانوني سنوات 2020-2019. 

برمجة ازدواجية الطريق على مسافة 15 كم.
ويف إطار برنامج التجهيز لسنة 2018، مّت انشاء   •
سيدي  شاطيء  إلى  املؤدي  الطريق  ازدواجية 
املجدوب مببلغ 156 مليون دينار جزائري. الطريق 
ساملندر  شاطيء  بني  الرابط  ب   07  /04 الوالئي 

والصابالت مببلغ 331 مليون دينار جزائري.
صيانة  مجهود  أن  السياق،  نفس  يف  مضيفا 
2021 يف  بالوالية سيتواصل خالل سنة  الطرقات 
حدود اإلمكانيات املالية املتاحة حيث خصصت هذه 
السنة رخصة برنامج لصيانة الطرق الوطنية مقدر 
بـ 262 مليون دينار جزائري لتنفيذ البرنامج اآلتي:

• الصيانة العادية

• تزفيت الطريق الوطني رقم 17 على مسافة  12.2 
كم من منطقة مزغران إلى حاسي معماش.

• وضع اإلشارات األفقية على مسافة أكثر من 700 
كم من الطرق الوطنية، مبا فيها املراقبة واملتابعة.

أشار   ،   PSD ممركز  الغير  البرنامج  إطار  يف  و 
من  استفادت  مستغامن  والية  بأَنّ  الوزير،  السيد 
رخصة برنامج مقدرة بـ 155 مليون دينار جزائري 
على   11 رقم  الوطني  الطريق  لتقوية  مخصصة 
منطقة  إلى  اخلضراء  منطقة  من  كم   6 مسافة 
برنامج  إطار  يف  الوالية  استفادت  كما  العشعاشة، 
 250 من  البلدية  الطرق  و  الوالئية  الطرق  صيانة 
من  كم   20 صيانة  أجل  من  جزائري  دينار  مليون 
الطرق الوالئية  و 380 مليون دينار جزائري لصيانة 

44 كم من الطرق البلدية.

العدل،  وزير  الّسيد  رّد 
بلقاسم  األختام،  حافظ 
معرض  يف  زغماتي، 
الّسيد  إجابته عن سؤال 
جابري،عضو  غازي 
والذي  األمة،  مجلس 
مسألة  عن  فيه  تساءل 
الفصل يف ملّفات األجانب 
باجلزائر،  القاطنني 
الذين يطالبون باحلصول على اجلنسية اجلزائرية 

على الرغم من استيفائهم لكامل الشروط؟
الدولة يف حتديد  بأّن حرية  الوزير،  السيد  وأضح 
شروط وإجراءات منح جنسيتها يُعد من أبرز مظاهر 
ممارستها لسيادتها يف حدود إقليمها وعلى رعاياها، 
الدولية،  الصكوك  به، مبوجب  املعترف  املبدأ  وهو 
ومن ضمنها إتفاقية الهاي سنة 1930 والتي تعترف 
بحق كل دولة يف وضع تشريع خاص ينظم جنسيتها 
 – املنطلق  ومن هذا  مواطنوها.  فيه من هم  حتدد 
بعد  اجلزائر  وضعت  فلقد  الوزير-  السيد  يضيف 
أول  لسيادتها  واسترجاعها  مباشرة  االستقالل 
مبوجب  اجلزائرية،  اجلنسية  منح  ينظم  تشريع 
القانون 96/63 الصادر سنة 27 مارس 1963 وظل 
هذا القانون ساريا إلى غاية إلغائه، مبوجب القانون 
20/70 املؤرخ يف 15 ديسمبر 1970، والذي أجريت 

التعديالت  بعض  عليه 
خالل سنة 2005 متاشيا 
عرفها  التي  التحوالت  مع 
وااللتزامات  املجتمع، 
دوليا  اجلزائر  تبنتها  التي 
يتعلق  فيما  خصوصا 
بينها  من  االنسان  بحقوق 
اجلزائرية  املرأة  حق 
يف  أجنبي  من  املتزوجة 
منح جنسيتها األصلية ألوالدها، وهو القانون الذي 

ال يزال ساريا إلى غاية اليوم.
منِوّهاً يف ذات السياق، أن هذا القانون حدد وبشكل 
ال لُبس فيه طرق وإجراءات منح اجلنسية اجلزائرية 

لألجانب والشروط املطلوبة لذلك.
من  األجنبي  على  يتعني  أنه  القانون،  نّص  وقد 
اجلنسية  على  احلصول  يف  الراغب  اجلنسني  كال 
بأنه ميكنه  بالتجنس،  او  بالزواج  اجلزائرية، سواء 
بالعقود  مرفقا  العدل  وزير  إلى  طلب  تقدمي 
التي تثبت إستيفائه الشروط  والوثائق واملستندات 

القانونية.
الوزير، بأن اجلنسية بوصفها رابطة  ليؤكد السيد 
وجدانية وقانونية بني الفرد والدولة ال ميكن منحها 
اجلزائرية،  للدولة  التام  الوالء  فيه  يفترض  ملن  إال 
وكذا اندماجه الروحي والنفسي الكامل يف املجتمع 

الشعب  ومباديء  قيم  وأن ال يحيد عن  اجلزائري، 
اجلزائري، وعن الهوية الوطنية.

وعلى غرار ما هو معمول به يف جميع التشريعات 
العربية واألجنبية التي تتعلق باجلنسية، والتي تُترك 
أو  لألجانب  جنسيتها  منح  تقدير  سلطة  للدولة 
جميع  توفر  وبرغم  ظروفها،  بحسب  ذلك  رفضها 
املنظم  القانون  فإن  قانونا،  املطلوبة  الشروط 
لوزير  يجيز  الذكر،  السالف  اجلزائرية  للجنسية 
العدل مبوجب املادة )26( منه رفض منح اجلنسية 
القانونية  لألجنبي، حتى و لو توفرت كل الشروط 
، إضافة إلى ذلك لم يحدد هذا القانون مدة معينة 
تُلزم خاللها الدولة بالبت يف هذا النوع من الطلبات، 
مع التنويه إلى ان منح اجلنسية اجلزائرية لألجانب، 
يتم مبوجب مرسوم رئاسي يوقع عليه السيد رئيس 

اجلمهورية وينشر يف اجلريدة الرسمية. 
العدل  وزير  السيد  –يقول  سبق  ما  كل  على  وبناًءا 
قبل  من  املطروح  االنشغال  فإن  األختام-   حافظ 
السيد عضو املجلس، لم ينظمه القانون اجلزائري 
منح  منه يف  وإمنا رغبة  منه،  إغفاالً  ال عمداً، وال 
نظراً  املختصة  للجهات  الكاملة  التقديرية  السلطة 
واجلماعية  الفردية  واآلثار  الرابطة،  هذه  ألهمية 
طلب  قبول  مسألة  أن  عن  ناهيك  عنها،  الناجمة 
من  يُعد  عدمه  من  اجلزائرية  اجلنسية  اكتساب 

صميم أعمال السيادة.

م�صتغامن: طرق مهرتئة بحاجة لرتميم 
واإعادة تاأهيل

اإجناز هياكل ق�صائية ذات جودة على م�صتوى الوطن يبقى الهدف الأ�صمى

منح اجلن�صية اجلزائرية لالأجانب يخ�صع لل�صلطة التقديرية لوزير العدل قانونا  
قطاع العدالة
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قطاع الصناعة

جيجل: تنظيم العقار ال�صناعي من �صالحيات ال�صلطات املحلية والوزارة لها راأي تقني  فقط 

وزير الطاقة يصرح:

 �صركة اآ�س بي �صي  لندن و ايربوك اجلرييا �صركتني نفطيتني رائدتني منف�صلتان يف تخ�ص�صهما 
..ول وجود لأزمة دبلوما�صية مع لبنان

غازي  السيد  استهل  وقد 
مجلس  عضو  جابري، 
األسئلة  سلسلة  األمة، 
الشفوية بسؤال وجهه إلى 
عبد  الطاقة،  وزير  السيد 
بخصوص  عطار،  املجيد 
الوقود  خزانات  حتويل 
والتي  بشار،  مدينة  خارج 
تتواجد بالقرب من األحياء 
السكنية، وذلك تفاديا حلدوث كارثة ما باملستقبل ؟
حيث أفاد السيد الوزير،أّنه من الناحية األمنية فإّن 
مراقبة املؤسسات املصنفة التابعة ملديرية البيئة من 
ديسمبر  املؤرخ يف  رقم 2013/876  خالل احملضر 
ودراسة  البيئية،  املراجعة  بدراسة  2013،واخلاص 
األخطار، فإن مستودع الوقود ببشار، والذي يعتبر 
احملدد   86/15 للمرسوم  مطابقة  مصنفة  مؤسسة 
األساسية  والهياكل  املنشآت  حول  احلماية  حمليط 

بقطاع احملروقات.
األمنية  املسافات  أن  السياق،  ذات  يف  مؤكدا   
للمستودع محترمة، و تتوزع هذه املسافات األمنية 

كما يلي:
• املسافة بني املخزن وحي السالم تقدر بـ 237.93 متر.

املسافة بني املخزن و أول سكن من حي مرنيجة   •
تقدر بـ 286 متر.

• املسافة بني املخزن ومستشفى أمراض العيون تقدر 
بـ 236 متر.

• املسافة بني املخزن وخزان املاء تقدر بـ 323 متر، 
مع العلم أّن خزان املاء هذا مرتفع بـ 23 مترا عن 

املستودع.
• املسافة بني املخزن وسكان OPGI تقدر بـ 514 متر.

احملدد  املرسوم  نفس  وحسب  تدخله،  يف  مشيرا 
لقطاع  التابعة  والهياكل  املنشآت  حماية  ملسافة 

على  املنشآت حتتوي  هذه  ،فإّن  الطاقة 
نوعني من املخازن.

• النوع األول: اخلزان الذي تقدر طاقته 
متر  آالف(   10( من  بأقل  التخزينية 
خارج  األمنية  املسافة  وتكون  مكعب، 

محيط املستودع ب 75 متر.
• النوع الثاني: اخلزان الذي تقدر طاقته 
متر  آالف(   10( من  بأكثر  التخزينية 
بـ  مقدر  األمنية  املسافة  وتكون  مكعب، 

200 متر.
وحي  بشار،  مدينة  ومال  السالم،  حي  أّن  مؤكداَ 
املرنيجة يبعدان عن احمليط اخلارجي للخزانات بـ 
املسافة  بينما  التوالي  على  متر   286 و  متر،   237
األمنية  للمسافات  وطبقا  متر،   75 هي  األمنية 
يخضع  املستودع  هذا  فإّن  بها  واملعمول  املقاسة 
لقياس أكثر أماًنا، وبالتالي ميكن أن ينتقل إلى النوع 
الثاني، أي ميكن زيادة طاقته التخزينية إلى أكثر من 

)10 آالف( متر مكعب، كون 
تبلغ  احلالية  تخزينه  طاقة 

) 600 ( متر مكعب.
السيد  ذّكَر  وقد  هذا 
كانت  اللجنة  ان  الوزير، 
محضر  يف  أوصت  قد 
 2014/610 رقم  املعاينة 
 2014 أفريل   28 بتاريخ 
بتحويل املستودع إلى موقع 
جديد يف حالة زيادة طاقة 
رقم  فالترخيص  التخزين، 
ماي   22 بتاريخ   1289
2014، والذي ُمِنح ملؤسسة 
املستودع  باستغالل  نفطال 
يؤكد على اّن املخزن يحترم 

كل األحكام التنظيمية.
إمكانية  بخصوص  الوزير،  أشار  كما 
أن  آخر  موقع  إلى  املستودع  حتويل 
قد  بشار  لوالية  احمللية  السلطات 
اقترحت على مؤسسة نفطال موقع غير 
وآجال  كبيرة  تكاليف  ويتطلب  مالئم، 
املالي  لظرف  ونظرا  لتهيئته،  طويلة 
منذ  املؤسسة  تعيشه  الذي  الصعب 
آثار  بسبب  تفاقما  زاد  والذي   ،2017
جائحة كوفيد- 19 السنة املاضية، فإّن هذا املشروع 
ال ميكن إجنازه حاليا، لذا - يضيف السيد الوزير- 
وسعيا منها لتحقيق األهداف املنوطة بها من طرف 
حاجيات  تلبية  يف  واملتمثلة  العمومية  السلطات 
املواطنني، و متوين السوق بالوقود بصفة منتظمة، 
ودون انقطاع يف واليتي بشار وتندوف، فإن نفطال 
- يقول الوزير- ترى أنه من األنسب اإلستثمار يف 
املخزن املوجود بأقل تكلفة يف أقصر اآلجال خاصة 
األمنية  الشروط  وأن 

متوفرة.
أنه  األخير،  يف  مؤكداً 
للخوف  داعي  يوجد  ال 
حدوث  احتمال  من 
شركة  ألن  أخطار، 
هي   - والتي  نفطال  
قد  مواطنة-  شركة 
اإلجراءات  كل  اتخذت 
ينص  التي  الضرورية 
وكذا  التنظيم،  عليها 
إضافية  إجراءات 
األحياء  كل  لتأمني 
واملنشآت  السكنية 

احمليطة باملستودع.

السيد  طرح  دائما،  القطاع  نفس  ويف 
جغدالي مصطفى، عضو مجلس األمة، 
وزير  للسيد  املوجه  الشفوي  سؤاله 
واملتمحور  عطار،  املجيد  عبد  الطاقة، 
 SPC حول فرع شركة سوناطراك بلندن
متلكها  التي  البواخر  )عدد   Londres
أعمالها،  رقم  وكذا  املؤسسة،  هذه 
واألرباح التي حتققها سنويا(، واملوضوع 
العاملية  أثير من طرف الصحافة  الذي 
بخصوص  لبنان  ودولة  الشركة  بني 

تزويدها باملواد األولية؟
هي  املذكورة  الشركة  أن  الطاقة،  وزير  أكّد  حيث 
واملتواجدة  النفط،  وتسويق  جتارة  على  املسؤولة 
إدماجها  مّت  سوناطرك  لشركة  والتابعة  لندن  يف 
إلى       British Vergin Island )BVI(  والتي تعتبر 
غير خاضعة للضريبة وقد سجلت يف 03 ماي 1989، 
-Buisiness Co )وفقا للقانون الدولي                      

. )BVI( سنة 1984 واخلاضعة لقانون   )panies
كما أضاف وزير الطاقة، بأن هذه الشركة مختصة 
 GPL يف جتارة النفط اخلام، وغاز البترول املُسال
واملنتجات البترولية، ومتتلك مكتبني واحد يف لندن، 

واآلخر يف اجلزائر.
كما صرح السيد الوزير، بأن الشركة متتلك ) 06 
شركات سفن(، و يف بريطانيا تعتبر كل سفينة مبثابة 

سفن(  شركات   05( بينها  من  شركة، 
لنقل غاز البترول املُسال GPL و واحدة 
)01( لنقل النفط اخلام، أماّ رأس مال 
الشركة يقدر بـ )20( مليون دوالرعائدة 
-Son  بصفة كلية لشركة                  
trach International Holding Co -

pany ، وعن رقم أعمالها فلقد قدر بـ 
2.56 مليار دوال، و صايف الربح خالل 
أي  دوالر،  مليون   51.94 بقيمة   2019
بنسبة زيادة  قدرها 26 % فيما يخص 
وهذا  األرباح  يخص  فيما   %  59 و  األعمال،  رقم 

باملقارنة مع سنة 2018.
  hyproc Algerie أّما  بخصوص عدم إدماج شركتي
الشركة  هذه  أّن  الوزير  أوضح    Spc  londres و 
)Hyproc Algerie( جزائرية مقرها بوهران، وتابعة 
لسوناطراك، متخصصة يف نقل احملروقات السائلة 
تطوير  على  وتعمل   )GPL -GNL( والغازات    
والعبور  الصيانة،  النقل  يف  متخصصة  خبرات 
بني  األساسية  املهام  الختالف  ونظرا  والشحن، 
)Spc londres( متخصصة  الشركتني،           
 )Hyproc Algerie( أماّ  النفط،  وتسويق  يف جتارة 
والغازات،  السائلة  احملروقات  نقل  يف  متخصصة 
هذا  ميكن حتقيق  ال  فإنه  الوزير-  يقول   - وعليه 

الدمج بينهما .

-Hyproc A )وأشار السيد الوزير،  إلى أن شركة 
gerie( متتلك )07( باخرات لنقل الغاز املميع، )03( 
منها ملك لشركة سوناطراك بنسبة 100 % )02( 
منها جديدة، قدرة كل واحدة منها )170 ألف( متر 
مكعب )GNL(، و ثالثة بواخر  )03( بالشراكة مع 
اليابان، وباخرة واحدة )01( بالشراكة مع النرويج. 
وتصديرالغاز  لنقل  بواخر   )06( أيضا،  كما متتلك 
املميع )GPL( من بينها )03( بواخر  )35 ألف طن(، 
وباخرتني )02( )22ألف طن(،              باخرة )19 
الزفت  لنقل   )02( باخرتني  يوجد  كما  طن(.  ألف 

)bitumier(،و واحدة )01( لنقل الوقود.
اإلعالمية  الضجة  أن  الوزير،  السيد  صّرح  كما 
 SPC لبنان بخصوص شركة    دولة  أحدثتها  التي 
LONDRES املوكلة إليها تصدير الوقود وبيعه إلى 
الدولة وفق عقد يربط اجلزائر ولبنان منذ أكثر من 
على  اعترضت  لبنان  أن  حدث  وما  سنوات،  عشر 
شحنة الوقود املصدرة إليها واتهمت الشركة انها لم 
تبعها وقودا يخضع للمعايير املعمول بها وعلى انه 
كانت حتتوي  الوقود  من  الشحنة  تلك  بينما  ملوث 
على قليل من الرواسب )sédiments(، وقد أخذت 

الشركة على عاتقها تعويضها بباخرة أخرى.
مشكلة  هناك  تكون  أن  السياق،  ذات  يف  مفنداَ 
دبلوماسية بني اجلزائر ولبنان، وأّن املشكل احلقيقي 

يف لبنان مرتبط مبشاكل سياسية داخلية.

الصناعة  لقطاع  كان  كما 
من  وافر  نصيب  بعدها 
حيث  الشفوية،  األسئلة 
تقدم السيد فؤاد سبوتة، 
األمة،  مجلس  عضو 
املوجه  الشفوي  بسؤاله 
إلى السيد وزير الصناعة، 
براهم،  آيت علي  فرحات 
التي  الفوضى  بخصوص 
يشهدها العقار الصناعي 
وإمكانية  جيجل،  بوالية 
صناعية  مناطق  إنشاء 
جديدة متاشيا مع طلبات 

املستثمرين؟  
وزير  أوضح  رّده  وخالل 
مشكلة  أن   ، الصناعة 
العقار  يف  الفوضى 
تقتصر على  الصناعي ال 
وحدها،  جيجل  والية 
وإمنا يكاد يكون نفس اإلشكال تشهده باقي واليات 
الوالة  صالحيات  ان  على  ينص  والقانون  الوطن، 
الصناعة  فوزارة  الصناعي.  العقار  منح  يف  كاملة 
اقتراح  مهمتها  واملناجم  للصناعة  مدرائها  وعبر 
الوالة، وفقا  للسادة  النهائي  القرار  ليبقى  امللفات، 
للقانون احملدد لذلك 08/04 الصادر سنة 2008، 

هذا األخير نحن بصدد تعديل بعض مواده، ألنه ال 
الهيئات  بني  الصالحيات  يف  تضارب  يعرف  يزال 
استغالل  ومتابعة  تسيير  حول  واحمللية،  املركزية 
وزارة  تقارير  إلى  وبالعودة  جيجل  فوالية  العقار، 

الصناعة جند هناك أكثر من 1250 هكتار. 
موضوع  إلى  وبالعودة  الوزير،  السيد  مضيفا 
املستثمرين فإننا جند مستثمرين كانوا قد استفادوا 
أو  جيجل،  مستوى  على  إن  صناعية  عقارات  من 
واإلشكال  غير مستغل،  يبقى  ولكنه  أخرى  واليات 
هؤالء  ظن  من  يأتي  الوزير-  السيد  يؤكد   – هنا 
من  االستفادة  بأن  األحيان  بعض  يف  املستثمرين 
مدخل  إال  هو  ما  العمومي  الصناعي  العقار  هذا 

لالقتراض من البنوك.  
غير  صناعي  عقار  هناك  أن  إلى  الوزير،  ونّوه 
هذا  ويف  والثمانينات،  التسعينات  منذ  مستغل 
تعديل  قررت  بأن مصاحله  الوزير-  –يؤكد  اإلطار 
هذا  باستعادة  للدولة  يسمح  08/04 مما  القانون 
هيئة  إنشاء  وكذا  مستغل،  الغير  الصناعي  العقار 
موحدة للعقار الصناعي، مهمتها منح العقار بطرق 
قانونية وشفافة، وتقنية وفق معايير مدروسة جيدا، 
وتنتظر الوزارة مترير نصوص قانونية بهذا الشأن 

من احلكومة إلى البرملان بغرفتيه.
كما أّكد السيد وزير الصناعة يف األخير، على أن 
والية جيجل حتتوي على عقار صناعي معتبر، وهذا 
خالل  الوزير-  –يضيف  شخصيا  عليه  وقفت  ما 

اخلاصة  االستثمارات  ولبعض  للوالية  معاينتي 
فالوزارة ومن خالل جلنة مختصة  املتعثرة هناك، 
الصناعي  العقار  يف  االستثمار  حتديد  مهمتها 
واقتراحه على الوالي، الذي بدوره املخول منح حق 
االستثمار من عدمه للمستفيدين، وبعدها يحصلون 
على عقد التنازل من طرف مصالح األراضي التابعة 
مبزاولة  املستثمر  يلتزم  أن  على  الدولة،  ألمالك 
شهرا،   24 تفوق  ال  مدة  يف  االستثماري  نشاطه 
العقار  وبالتالي  له،  املمنوح  االمتياز  يلغى حق  وإال 
الألراضي  املتنازل عنه من قبل مصالح  الصناعي 
التابعة ألمالك الدولة، غير أنه يف بعض الواليات 
لسنوات  املستثمرين  أمام  عراقيل  إداراتها  تضع 
عديدة، ثم تلغي حق االمتياز على العقار الصناعي، 
بحجة عدم استغالله وهناك شكاوى عديدة مقدمة 

يف هذا الشأن على مكتبي

جلسة  األمة  مجلس  عقد 
 21 اخلميس  يوم  علنية 
جانفي 2021، برئاسة السيد 
رئيس  نائب  حاجي  العيد 
مجلس األمة، ُخصصت لطرح 
شفوية  أسئلة   )10( عشرة 
احلكومة،  أعضاء  على 
من  بكل  األمر  ويتعلق 
الصناعة،  الطاقة،  قطاعات: 
االتصال،األشغال  التجارة، 
بحضور  وذلك  العمومية؛ 
إلى  املعنية  القطاعات  وزراء 
عزوار،  بسمة  السيدة  جانب 
البرملان؛  مع  العالقات  وزيرة 
النحو  على  األسئلة  وجاءت 

التالي:

 م�شتودعات �لوقود بب�شار تر�عي �شروط �مل�شافات �لأمنية
قطاع الطاقة
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محمد  السيد  قدم  و 
عضو  العسكري،  الطيب 
بدوره  األمة،  مجلس 
للسيد  شفويا  سؤاال 
فرحات  الصناعة،  وزير 
وكان  براهم،  علي  آيت 
مضمونه حول عدم تهيئة 
العقار  من  املستفيدين 
الباردة  بعني  الصناعي 
مشاريعهم  الستقبال  أراضيهم  وحتضير  بعنابة، 
االستثمارية منذ 2015، وملاذا لم يتم حلد الساعة 
ربط تلك املنطقة الصناعية بالكهرباء و شبكة املياه، 

ومتى يتم اإليفاء مبواعيد االجناز؟
و ردا على  السؤال املوجه إليه أوضح الوزير ، أنه 
بعنابة،  الباردة  عني  الصناعية  املنطقة  بخصوص 
فقد صرفت عليها السلطات العمومية 2 مليار دينار 
تبقى  ولكنها  تهيئتها،  أجل  قبل 2017 من  جزائري 
الوزارة  مسؤولية  يخص  وفيما  اليوم،  لغاية  معطلة 
العقاري  والضبط  للوساطة  الوطنية  الوكالة  فإّن 
التي  و  صناعية  منطقة   50 بـ  تتكفل   )ANIREF(
ولكن سنة  العمومية سنة 2015،  السلطات  قررتها 
2017 قررت مجددا بأن تصبح 44 منطقة صناعية 
  )ANIREF( تتكفل بها الواليات، على ان تتكفل الوكالة
وقفت  أن  بعد  وهذا  فقط،  مناطق صناعية   06 بـ 
السلطات على حجم التعثر على مستوى هذه املناطق 
الصناعية، وحجم املصاريف الكارثي والذي قدر بـ 
آنذاك،  دوالر  مليار   3 يعادل  ما  دينار  مليار   290
والتي لم حتقق األهداف احلقيقية من تهيئة هاته 
املناطق، ولو أّن هذا حدث باملاضي إال أننا ال نتصل 

هيئة  إنشاء  نقترح  جعلنا  ما  وهو  مسؤولياتنا،  من 
العقاري خصوصا  للتسيير  ديوان وطني  متمثلة يف 

العقار الصناعي.
ضرورة  على  هذا،  تدخله  يف  الوزير  السيد  وألح 
املساهمة  وكذا  ملشاريعهم،  املستثمرين  جتسيد 
الصناعي،  محيطهم  تهيئة  يف  بأخرى  أو  بطريقة 
مضيفا يف ذات السياق، أن تلك العقارات الصناعية 
أصحاب  وإلى  اجلادة  لالستثمارات  مخصصة 

اإلمكانيات املالية املعتبرة.
كما صّرح الوزير، بخصوص ربط تلك املناطق باملياه 
والكهرباء، أنه  قد عقدت أكثر من أربع اجتماعات 
احلكومة  رئاسة  مستوى  على  القطاعات  متعددة 
العلم  لهذه اإلشكالية، مع  إليجاد حلول استعجاليه 
يف  البت  تستطيع  ال  الوزارة  األحيان  بعض  يف  أنه 
نشاطاتها قبل االنتهاء من أعمال التهيئة، والتي هي 
ليست من صالحيات قطاعنا الوزاري، بل لقطاعات 

وزارية أخرى.
مخطط  هناك  يكون  حينما  الشأن،  هذا  معربا يف 
من  متويل  يكون  أن  الواجب  فمن  التهيئة  إلعادة 
عملية  تكون  لكي  معا  والدولة  املستثمر،  طرف 
هناك  أّن  على  فضال  أسهل،  املناطق  لهذه  التهيئة 
من  الرغم  على  األساسية،  االستثمارات  بعض 
تبلغ  لم  التهيئة  أّن عملية  إاّل  التي ُصرفت  األموال 
املستوى الذي يسمح لها بالنشاط، وعليه يجب على 

هذا املخطط ان يكون إجمالي.
للوساطة  الوطنية  الوكالة  بأن  األخير،  يف  مؤكدا 
حلول  دراسة  بصدد   )ANIREF( العقاري  والضبط 
بشكل  الصناعية  املناطق  لتهيئة  ومعقولة  جذرية 

الئق.

بن  الوهاب  عبد  السيد 
مجلس  عضو  زعيم، 
أيضا  هو  وّجه  األمة، 
سؤاال شفويا للسيد وزير 
آيت  فرحات  الصناعة، 
علي براهم، والذي متحور 
حول موضوع تفعيل املادة 
املالية  قانون  من   110
والتي   ،2020 لسنة 
تقضي بالسماح باستيراد 

السيارات أقل من 3 سنوات؟
و ذّكر الوزير خالل رده، أنه مت سُنّ املادة 110 من 
 2019 ديسمبر   11 يف  املؤرخ   14/19 رقم  القانون 
واملتضمن لقانون املالية لسنة 2020 بهدف السماح 
جديدة،  مركبات  باستيراد  املقيمني  للمواطنني 
وكذلك املركبات املستعملة التي تقل عن 3 سنوات، 
املادة  الفعلي هذه  التطبيق  املشرع   أحال  ان  وبعد 
حتى  تنفيذها  يتم  ولم  التنظيمية،  النصوص  إلى 
اآلن نظرا لعوامل موضوعية وتقنية قانونية ومالية، 

حالت دون تنفيذ هذه النصوص.
وأوضح الوزير يف هذا الشأن، بأن القانون املنظم لهذه 

العملية بحد ذاته  خاضع لنص تنظيمي متمثل يف 
مرسوم وزاري مشترك بني وزارات كل من )التجارة، 
املالية، واخلارجية، الداخلية(، وغالبا ما كان يسمح 
القانون باقتناء اخلواص للسيارات من طرف  هذا 
التمثيليات الدبلوماسية باجلزائر، األمر الذي كان 
أن  التمثيليات  بإمكان هذه  االستغراب فكيف  يثير 
تبيع سيارات أقل من 3 سنوات للمواطنني، إال إذا 
كان الهدف من وجودها هو املضاربة يف السيارات. 
هذا  نص  أُصدر  حينما  السياق،  ذات  يف  مضيفا 
القانون، كانت الصناعة التركيبية للسيارات مجمدة، 
وهياكل السيارات مجمدة على مستوى املوانئ مدة 
سنة كاملة، على الرغم من أنه دفعت مبالغ بالعملة 
الصعبة من أجل اقتناء تلك الهياكل، وعليه فسوق 
اإلشكال،  هذا  يشهد  كان   2019 نهاية  السيارات 
السيارات  استيراد  إمكانية  إلى  احلكومة  دفع  ما 
لكن بنص تنظيمي، ونعلم جيدا –يقول الوزير- أنه 
يوجد الكثير من املواد القانونية اخلاضعة للنصوص 
التنظيمية، التي أصدرت منذ سنوات وال يتم العمل 
بذلك  نتعامل  لم  القطاع  مستوى  على  ولكن  بها، 
املنطق ، بل بادرنا يف دراسة هذا النص التنظيمي 
ولكن  جديدا  قانونيا  نصا  نضع  أن  نستطع  ولم 

طرحنا عدة تساؤالت من بينها:
1 – فيما يتعلق مبوضوع الدفع من أجل اقتناء سيارات 
املواطنني  أن  هو  به  فاملعمول  سنوات،   3 من  أقل 
الراغبني يف اقتناء هذه السيارات تلجأ إلى السوق 
املوازية، وتستعملها عبر البنوك يف عملية الشراء، 
وجب اإلشارة إلى ان التنظيمات البنكية يف اجلزائر 
ال تسمح باالستيراد، عن طريق حتويل األموال من 
حساب بنكي، ما لم تكن مختصا يف االستيراد ألنه 
يستوجب حيازة سجل جتاري ومن هنا وجب تعديل 

هاته النصوص.
السيارات  هذه  التقني:  اجلانب  يخص  فيما   -  2
بينما  البلدان،  عديد  من  تستورد  ان  املفروض  من 
التي نستورد منها  الوحيدة  السوق  أن  يف احلقيقة 
هذه  للسيارات  استيرادنا  نوسع  أن  على  معروفة، 
املرة إليطاليا و اسبانيا على أكثر تقدير، كما أضاف 
التقنية هي  الناحية  السيارات من  الوزير، أن هذه 
سيارات مصنوعة مبواصفات تصلح للسوق األوربية 
EURO 7 ، وحينما تدخل للجزائر فإنها تصبح غير 

مطابقة.
كما أشار السيد الوزير، إلى فكرة مفادها أن السماح 
للمواطنني باستيراد السيارات األقل من 3 سنوات، 

العملة  صرف  بسعر  شرائها  يستطيع  ولو  حبذا 
)السكوار(،  املوازي  السوق  بسعر  وليس  احلقيقي 
ويضيف السيد الوزير، بأن الوزارة الحظت بأن كل 
بنسبة 30  ثمنا  أقل  السيارات هو  النواع من  هذا 
% من سعر السيارات اجلديدة، فسيارة 10.000 
أحسن  يف  ستجدها  جديدة  حالة  يف  مثال  أورو 
أقل  حالة  على  وهي  أورو   7.000 بسعر  األحوال 
من 3 سنوات، من دون ذكر تكاليف باقي األعباء. 
ففي هذه احلالة إذا اقتنينا سعر الصرف أورو من 
السوق املوازية )السكوار( مع احتساب نسبة صرف 
بنسبة 30 إلى 40 %مرتفعة عن سعرها احلقيقي، 
من  األقل  سيارته  سيقتني  املواطن  أن  معناه  مبا 
نظيرتها  من  ثمنا  أغلى  سيارة  بسعر  سنوات   3
اجلديدة، وبغض النظر عن االعتراف بسوق موازية 

غير قانونية.
كما تطرق الوزير، إلى موضوع اخلزينة العمومية، 
السيارات  على  مفروضة  ضريبة  هناك  أن  وقال 
التكميلي  املالية  قانون  يف  املدرجة   TVN اجلديدة 
حيث  الفاخرة،  السيارات  من  أنواع  لبعض   2020
 3 من  األقل  وسيارات  سنتيم(  مليون   250( بلغت 
الذي  األمر  وهو   TVN تتضمن ضريبة  ال  سنوات 

سيارة  كل  على  تخسر  العمومية  اخلزينة  يجعل 
ذات محرك 2.5  أكثر من )250 مليون سنتيم( ما 
يعتبر خسارة فادحة للخزينة العمومية، و يف حاالت 
نستطيع حتى  ال  استيراد سيارات  أجل  من  كثيرة 
حتديد سنة انتاجها احلقيقية، و تبقى محجوزة من 
طرف اجلمارك يف املوانئ، مثلما حدث يف سنوات 
التسعينات باستيراد سيارات ZH ، وكذا يف السنوات 
وصف  حد  العصابة-على  أغرقت  حينما  الفارطة 
الوزير- السوق بسيارات أقل من عشر سنوات وهو 

ما ترغب بفعله حاليا، ولكي تبقى الدولة بني ضغط 
جتميد تلك السيارات ومطالبة املواطنني بسيارتهم 
تلك، أو الرضوخ للعصابة وتسهيل دخولها السوق 
املواطن  هو  الوحيد  الضحية  ويبقى  اجلزائرية،  

الذي يعتبر هو املستورد احلقيقي. 
تُقدم  لو  يتمنى  أنه  إلى  الوزير،  السيد  أشار  كما 
مبا  األطراف  جميع  من  عملية  اقتراحات  للوزارة 
املوانع  ترد على كل  و  األمة،  فيهم أعضاء مجلس 
املوضوعية التي استنتجتها الوزارة بخصوص هذا 

املوضوع.
منوها يف األخير، إلى ان املادة  110 السالفة ذكر 
السيارات  باستيراد  للمواطنني  تسمح  فقرة  بها 
اجلديدة، والتي ال يوجد من تكلم عليها، فهي جتيز 
استيراد  العمومية  وللهيئات  للمواطن  االستيراد 
الشاحنات  وحتى  اجلديدة  والعربات  املركبات 
البنك مباشرة،  الكبيرة، وبسعر صرف رسمي من 
أقرب  و  وأنفع  نراه أجدى  املادة  الشطر من  فهذا 
الذي  الثاني  الشطر  من  وفعليا  قانونيا  للتطبيق 

أصبح هو محور االهتمام. 
   

و يف قطاع التجارة، وّجه 
السيد عبد القادر جديع، 
األمة،  مجلس  عضو 
للسيد  شفويا  سؤاال 
واملتعلق  التجارة،  وزير 
نحو  الصادرات  بترقية 
البلدان اإلفريقية بصفة 
عامة و تشجيع األنشطة 
والتبادل  التجارية 
منطقة  مع  التجاري 

التي  اإلجراءات  كذا  و  خاصة،  بصفة  الساحل 
املنتجات  اتخاذها من أجل تصدير مختلف  ميكن 

اجلزائرية نحو دول اجلوار؟  
و رداَ عن السؤال أوضح وزير التجارة، بأن التنويع 
احملروقات  خارج  الصادرات  ترقية  و  االقتصادي 
التنمية  روافد  من  أساسني  رافدين  يعتبران 
إليها  للوصول  احلكومة  تسعى  التي  االقتصادية 
بإشراك كل األطراف الفاعلة من وزارات، هيئات 

مختصة و متعاملني اقتصاديني.
ذاته، و انطالقا من قناعة أن  السياق  مضيفا يف 
البلدان  مع  وتثمينها  التجارية  العالقات  لتعزيز 
املجاورة دور رئيسي يف فك العزلة عن مناطق الظل 
يف  املساهمة  بالتالي  و  منها،  احلدودية  السيما   ،
املشتركة  بالفائدة  تعود  اقتصادية  ديناميكية  خلق 
نعمل  فإننا  سواء،  حد  على  جليراننا  و  ملواطنينا 
أطر  على وضع  احلكومة  برنامج  تطبيق  إطار  يف 
مستدامة يف  تنمية  لضمان  وفعالة  عملية  جديدة 

هذه املناطق احلدودية. 
كما نّوه السيد وزير التجارة، بأّن اجلزائر حرصت 
منطقة  مع  التجارة  تشجيع   على  سنوات  منذ 

ندعم كل الإ�صتثمارات اجلادة ذات روؤو�س مالية معتربة
من  خاصة  الساحل 
على  احملافظة  خالل 
املقايضة  جتارة  نظام 
أقدم  من  يعتبر  الذي 
البينية  التجارة  أنواع 
التي  و  اجلوار  دول  مع 
إلى  باالستجابة  سمحت 
تطلعات الساكنة يف تلك 
ال  وأنها  خاصة  املنطقة 
إدارية  إجراءات  تستلزم 

معقدة لتحقيقها.
أن  إلى  الشأن،  هذا  يف  الوزير  السيد  أشار  كما 
بادر خالل سنة 2020 إلى حتيني اإلطار  القطاع 
القانوني الذي يسير هذا النوع من التجارة من خالل  
القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 2 يوليو 2020، 
مع  املقايضة  جتارة  ممارسة  كيفيات  يحدد  الذي 
الدول املجاورة و قائمة البضائع موضوع التبادل مع 
جمهورية مالي و جمهورية النيجر بحيث مت توسيع 

قوائم السلع املتبادلة.
عبور  عمليات  تسهيل  يخص  فيما  بأنه  مؤكدا، 
السلع املوجهة إلى البلدان املجاورة، فقد حرصنا، 
مبشاركة كل الهيئات املعنية، على وضع حيز التنفيذ 
آلية عملية تسمح بتصدير املنتجات اجلزائرية عبر 
املعابر احلدودية اجلنوبية دون اإلخالل بالبروتوكول 

الصحي ملواجهة وباء كورونا.
مستمرة  بصفة  نعمل  السياق،  نفس  يف  مضيفا 
على وضع كل اإلجراءات التحفيزية الالزمة لترقية 
املتعاملني  ومرافقة  احملروقات،  خارج  صادراتنا 
االقتصاديني من أجل ولوج املنتوجات الوطنية إلى 
الصندوق  خالل  من  السيما  اخلارجية،  األسواق 

بتعويض  يتكفل  الذي  الصادرات  بترقية  اخلاص 
جزء من تكاليف النقل.

و صّرح السيد الوزير يف هذا الصدد، وقصد تسهيل 
الدول  نحو  اجلزائرية  املنتوجات  تصدير  عمليات 
و  آلية لضمان شحن  اإلفريقية، عملنا على وضع 
نقل هذه املنتوجات و هذا من خالل تكليف املجمع 
السلع  بنقل   »LOGITRANS« البري  للنقل  الوطني 
التكاليف  من   % بـ50  الدولة  تكفل  مع  املصدرة 
املترتبة عن هذه العملية بواسطة الصندوق اخلاص 

بترقية الصادرات.
اإلجراء  تكييف  على   زيادة  مضيفا،   
التنظيمي الذي يضبط هذا النشاط التجاري، فإن 
احلكومة قد بادرت بتنظيم التظاهرات االقتصادية 
اجلنوب  مناطق  يف  احلدودية  املقايضة  إطار  يف 
تندوف(، حيث   و  إليزي  )أدرار، متنراست،  الكبير 
اجلمهورية  والة  السادة  إلى  املهمة   هذه  خولت 
املتعاملني  مع  بالتشاور  هذا  و  إقليمياً،  املختصني 

االقتصاديني املعنيني.

كما أكد السيد وزير التجارة، بأن احلكومة تعكف 
وطنية  إستراتيجية  بلورة  من  االنتهاء  على  حالياً 
وخارطة  واضحة  رؤية  طياتها  للتصدير حتمل يف 
إلى  الولوج  إلى  تهدف  تشاركية  عملياتية  طريق 
السيما  منها،  اإلفريقية  خاصة  العاملية،  األسواق 
التبادل  منطقة  دخول  على  اجلزائر  بعد مصادقة 
التنفيذ يف01 جانفي  القارية حيز  احلر اإلفريقية 

.2021
تأطير  بخصوص  الوزير،  السيد  أشار  وقد  هذا 
تصدير املواد املدعمة، بأن وزارة التجارة قد وضعت 
اإلجراءات القانونية والتنظيمية الالزمة التي تسمح 
لها بالتحكم األفضل يف عمليات التصدير لكل من 
زيت املائدة و السكر يف انتظار حتديد آلية تصدير 
أولية  مواد  من  املنتجة  البضائع  و  املدعمة  املواد 

مدعمة.
متواصلة  األشغال  أن  نفسه،  السياق  يف  مؤكدا 
املنتجة  البضائع  تصدير  لعمليات  أفضل  لتأطير 
التحويلية  الغذائية  املواد  من مواد مدعمة السيما 
بالتمييز  تسمح  عملياتية  آلية  حتديد  بعد  وذلك 
و  الداخلي  االستهالك  إلى  املوجهة  املنتجات  بني 
القدرة  الدولة حفاظا على  دعم  تستفيد من  التي 
الشرائية للمواطن اجلزائري، من تلك املوجهة إلى 
التصدير غير املعنية بالدعم و اخلاضعة إلى مبدأ 

التنافسية الدولية.
و نّوه السيد الوزيريف األخير، إلى أنه حالياً، توجد 
املنتجني  صالح  يف  جمركية  حتفيزات  و  آليات 
املواد  استيراد  بعمليات  قيامهم  عند  اجلزائريني 
الغذائية  املنتجات  إنتاج  يف  تدخل  التي  األولية 
تنافسية  برفع  يسمح  ما  التصدير  إلى  املوجهة 

املنتوج الوطني يف األسواق اخلارجية.

اإكت�صاح ال�صوق الإفريقية، ومنــــــطقة ال�صاحل هدف ا�صرتاتيجي ت�صعى الدولة لتحقيقه 

�صرورة اإعادة النظر يف القانون اخلا�س با�صترياد ال�صيارات الأقل من 3 �صنوات
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وزير  السيد  وكان 
التجارة، كمال رزيق، على 
شفوي  سؤال  مع  موعد 
السيد  إليه  وجهه  آخر، 
عضو  مـحمد،  طبة  بن 
واملتعلق  األمة،  مجلس 
حتظى  التي  بامللفات 
بعناية خاصة يف برنامج 
احلكومة يف شقه املتعلق 
االقتصادي  باإلنعاش 
واملتمثل يف تعزيز ُسبُل تصدير املنتوجات الفالحية 

املتمثلة يف التمور نحو اخلارج؟ 
خارج  الصادرات  ترقية  بأن  الوزير،  عليه  رَدّ  و 
احملروقات تعتبر من املهام األساسية لوزارة التجارة 
التي حتظى باألولوية القصوى على كل املستويات 
تهدف  التي  للحكومة  العامة  السياسة  فيها  مبا 
بالعملة  املداخيل  لتعزيز  جديدة  بدائل  إيجاد  إلى 
عن  تدريجيا  والتخلي  الصادرات  وتنويع  الصعبة 

التبعية للمحروقات.
املهام  أن  الشأن،  هذا  الوزيريف  السيد  وأضاف 
املنوطة بقطاع التجارة يف إطار جتسيد ورقة الطريق 
التي اعتمدتها السلطات العمومية للتكفل بإشكالية 
تنظيم وتأطير عملية تسويق املنتوجات الفالحية، 
سعت دائرتنا الوزارية خالل سنة 2020 و يف ظل 
الظروف الصحية اخلاصة جدا التي عرفتها بالدنا 
إلى وضع  كورونا  خاصة من خالل تفشي جائحة 
خارج  الصادرات  لترقية  طريق  خارطة  وجتسيد 
احملروقات و الوقوف إلى جانب الفالحني خاصة 
عرفت  التي  السنة  لهذه  التمور  جني  موسم  يف 
منتوجاً معتبرا، حيث وضعت بالتنسيق مع املصالح 
 )PK0( البرية  احلدود  عبر  للتصدير  ألية  املعنية 
يف كل من واليات متنراست، تندوف و أدرار، أما 
يف والية إليزي  تبقى املبادرة قيد اإلجناز لتسهيل 
ذلك  و  مستقبال  ليبيا  دولة  نحو  التمور  تصدير 

باحترام البروتوكول الصحي املعمول به.

 2020 سنة  أن  للعلم  و  الشأن،  ذات  يف  موضحا 
عرفت ارتفاعا يف تصدير التمور خالل السداسي 
ما  تصدير  مت  حيث   %  9.6 نسبته  مبا   األول 
قيمته 26 مليون دوالر رغم جائحة كورونا  مقارنة  
بتصدير ما قيمته 24 مليون دوالر يف نفس الفترة 
كما أننا عقدنا على مستوى  من سنة 2019. 
مقر الوزارة عدة اجتماعات مع الفاعلني يف عملية 
اإلنتاج والتصدير ملادة التمور قصد تذليل العقبات 
حتى  العراقيل  من  التخفيف  و  الصادرات  لترقية 
اللوجستية منها، باإلضافة إلى اخلراجات امليدانية  
املعنية  تلك  و  احلدودية  للواليات  بها  قمنا  التي 

بإنتاج التمور.
عمليات  دعم  بخصوص  الوزير،  نّوه  وقد  هذا 
مرافقة  على  عاكفة  التجارة  وزارة  أن  التصدير 
األسواق  إلى  للولوج  االقتصاديني  املتعاملني 
اخلارجية مبا فيها اإلفريقية من خالل املصادقة 
احلر  التبادل  منظمة  إلى  اجلزائر  انضمام   على 
التدابير  وكذلك   )ZLECAF( اإلفريقية  القارية 
الصادرات  وترقية  لدعم  امللموسة  واإلجراءات 
 2016 منذ  العالقة  الوضعيات  تسوية  أهمها 
مبقدار 8000 فاتورة خاصة منها ملصدري التمور 
باإلضافة الى مراجعة اإلطار التنظيمي للصندوق 
اخلاص بتعويض مصاريف النقل وهو ما سيحفز 
املصدرين  على تعزيز صادراتهم لتجسيد تعليمات 
السيد رئيس اجلمهورية  و حتقيق مبلغ 5 ماليير 

دوالر يف التصدير.
مصالح  أن  على  الوزير،  السيد  أكّد  اخلتام  ويف 
القانونية  صالحياتها  حدود  يف  التجارة،  وزارة 
ومهامها القطاعية املنوطة بها، ال تدخر أي جهد 
يف سبيل املساهمة الفعالة يف إيجاد سبل لتسويق 
وتصدير املنتجات الوطنية بشتى أنواعها الفالحية، 
الصناعية و اخلدماتية وذلك بالتنسيق الدائم مع 
مع  وبالتعاون  امليدانيني  والفاعلني  الشركاء  كل 

القطاعات واملصالح املعنية.

السؤال  على  رده  خالل 
طرف  من  له  املوجه 
ساملي،  محمد  السيد 
األمة،  مجلس  عضو 
وصول  بـعدم  واملتعلق 
إلى  التلفزيوني  البث 
بعض املناطق من اجلنوب 
الكبير، خصوصا مناطق 

الظل منها؟

ذَكّر وزير االتصال عمار 
بالعناصر  بلحيمر، 

التالية:

اإلعالم  يف  احلق  إن   .1
يشكل  واالتصال 
برنامج  أولويات  إحدى 
يسعى  الذي  احلكومة  
خاصة  االتصال  قطاع 
ورشات  خالل  من 
اإلصالحات الواسعة إلى 

تكريسه وترقيته السيما  محليا ويف مناطق الظل.

للبث  العمومية  للمؤسسة  التحتية  البنية  إن    .2
بث  موقع   168 من  تتكون  والتلفزيوني  اإلذاعي 
اجلنوب  منطقة  يف  واليات  ثماني  على  موزع 
إليزي، ورقلة ،متنراست  ،غرداية،  وهي:أدرار،بشار 

،الوادي وتندوف.

القنوات  برامج  مختلف  لبث  املواقع  هذه  وتستعمل 
للتلفزيون ولإلذاعة  العمومية  التلفزيونية للمؤسسة 
الرقمي  التلفزيون  باقة  وكذا  التماثلي  البث  عبر 
اجلوارية  احملطات  شبكة  جانب  إلى  األرضي 

املوجودة على مستوى كل الواليات املذكورة.

االتصال-   وزير  السيد  -يضيف  العملية  هذه  وتتم 
من خالل:

أوال: البرامج التلفزيونية ويتم بثها عبر البث األرضي 
والذي تسمح هذه التقنية ببث متاثلي للقناة الوطنية 
األرضية ملؤسسة التلفزيون العمومي وبالبث الرقمي 
معيارية  تلفزيونية  قنوات   6 يشمل  الذي  األرضي 

قطاع  التجارة

جهود جبارة تبذل من طرف الـــــــدولة لو�صول البث التلفزيوين اإلى اجلنوب الكبري و�صع اآليات لت�صدير املنتوجات الفالحية والتمور

،كنال  األرضية  الوطنية  القناة  وهي:   »SD»الوضوح
أجليري،القناة الثالثة، القناة األمازيغية ،قناة القرآن 

الكرمي والقناة السادسة.

وبفضل االستثمارات الهامة التي رصدتها السلطات 
التلفزيونية  التغطية  حتسني  أجل  من  العمومية 
السكانية  التغطية  نسبة  ارتفعت  البالد  بجنوب 
لواليات اجلنوب بالتلفزيون التماثلي والرقمي بشكل 
مضاعف إذ وعلى سبيل املثال، قفزت نسبة التغطية 
الرقمية بوالية ورقلة من 16 % سنة 2013  إلى 90 
التماثلية   التغطية  تقدر نسبة  فيما  سنة 2020   %

ب 93 %.

2. البث عبر الساتل

»ألكوم  اجلزائري  الساتل  بالنسبة الستعماالت  أما 
سات 1 »فإن قدراته متّكن من بث 6 برامج تلفزيونية 
لواليات  شاملة  تغطية  مع  إذاعيا  برنامجا  و57 
املؤسسة  برامج  بث  الساتل  ذات  ويتيح  اجلنوب، 
 SD« الوضوح  معياري  بشكل  للتلفزيون  العمومية 

من  اجلنوب  سكان  متّكن   »HD عالية«  وبجودة   «
استقبال كافة برامج املؤسسة .

للقنوات  اإلذاعية  البرامج  بخصوص  أما  ثانيا: 
والية  لكل  اجلوارية  لإلذاعة  وكذا  الست  الوطنية 

فإنها تتم أرضيا من خالل:

، »FM« بث بتعديل الترددات •
.»AM« بث بتعديل السعة •

• فبالنسبة للبث بتعديل الترددات »FM« يتم بواسطة 
شبكة أجهزة إرسال موزعة   على واليات اجلنوب 

الثمانية.
وصّرح السيد وزير االتصال، أن واليات اجلنوب قد 
سمح  مما   »FM« إذاعية  محطة   48 من  استفادت 
عدد  ورفع  الظل  مناطق  من  كبيرة  نسبة  بتقليص 
برامج   4 إلى  املسموعة    »FM« اإلذاعية  البرامج 
عبر كل منطقة بل قد تصل إلى 6 برامج كاملة يف 
كما  اثنني  أو  واحد  برنامج  من  بدال  املناطق  بعض 

كان سابقا. 

الدولة  دعم  وبفضل  أنه  الوزير،  السيد  أكد  كما 
العمومية  املؤسسة  تشرف  املعتبرة  واستثماراتها 
يرمي  مشروع  إجناز  على  والتلفزي  اإلذاعي  للبث 
بتعديل  للبث  برامج    6 إلى  التوسع  تعميم  إلى 

الترددات »FM« يف كل منطقة. 

بواسطة  فيتم   »AM« السعة  بتعديل  البث  2.أما 
أجهزة إرسال على املوجات املتوسطة والطويلة.

حتسني  إلى  وسعيا  أنه  الشأن،  ذات  يف  مشيرا   
العمومية  السلطات  اعتمدت  اإلذاعية  التغطية 
 AM« بث  محطات  إجناز  إلى  ترمي   عامة  برامج 
واليات  يف  السيما  املتوسطة  املوجات  »على 

بشار،تندوف،متنراست،غرداية وإليزي.

وأضاف الوزير،إن هذا املشروع الذي سيعزز عمل 
املتوسطة  املوجات  على  حاليا  تبث  التي  احملطات 
يهدف إلى إجناز محطات ومراكز إضافية وجتديد 
والعتاد  التجهيزات  اقتناء  إلى جانب  املوجودة  تلك 
برفع  العملية  هذه  ستسمح  كما  لذلك،  الضروري 
نسبة التغطية السكانية بتعديل السعة »AM » لتصل 

على سبيل املثال:

 إلى 92 % يف والية تندوف .

70 % يف والية غرداية، بعد إجناز احملطة اجلديدة 
على املوجات املتوسطة يف بلدية متليلي شعانبة.

احملطتني  تشغيل  إعادة  فإن  ذلك،  على  زيادة 
العاملتني على املوجات الطويلة     يف كل من واليتي 
بشار وورقلة سيرفع نسبة تغطية برامج القناة األولى 
بتعديل السعة«AM » لتصبح على سبيل املثال،95 % 
بالنسبة لسكان كل من واليات غرداية،ورقلة وبشار 

و64 % لسكان والية أدرار.

شبكة  انتشار  فإن  اجلوارية  للمحطات  وبالنسبة   •
فيها  مبا  الوطن  واليات  عبر  اجلوارية  اإلذاعات 
التغطية  نسبة  ارتفاع  يف  ساهم  اجلنوب  واليات 
والية  يف  انتقلت  إذ  املذكورة  للواليات  السكانية 
     »FM الترددات«  بتعديل  البث  نسبة  مثال،  الوادي 

من 22 % سنة 2009 إلى 95 % سنة 2020.

ويبلغ عدد احملطات اإلذاعية التي تبث حاليا على 
 16 اجلنوب  واليات  يف    »AM« املتوسطة  املوجات 

محطة  ستعزز بإجناز 7 محطات جديدة. 

وأشار السيد الوزير، إلى انتشار احملطات اجلوارية 
يف جنوب الوطن كما أن كل قنوات اإلذاعة العمومية 

متوفرة على دعائم األقمار الصناعية.
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كما توجه أيضا الّسيد 
الطاهر غزيل، بسؤال 
السيد،  إلى  شفوي 
وزير  شيعلي،  فاروق 
العمومية،   األشغال 
إجنــــــاز  بخصــوص 
الطريق  ازدواجية 
الوطني رقم 1 الرابط 
وغرداية  املنيعة  بني 

فيما يسمى بطريق املوت؟ 
الطريق  أنه يف ما يخص  الوزير،  رّد  حيث 
واملنيعة  غرداية  بني  الرابط  رقم1  الوطني 
الوطني  الطريق  حتويل  مشروع  اطار  يف 
جنوب،  شمال  سّيار  طريق  الى   1 رقم 
ابتداءا من  الشطر  إزدواجية هذا  برمجت 
شفة الى غاية املنيعة على مسافة 848 كلم 
وسجلت  غرداية،  والية  إلقليم   366 منها 
 2014 سنة  الطريق  هذا  ازدواجية  دراسة 
يف اطار الصندوق الوطني اخلاص بتنمية 
مليون   260 قدره  مالي  بغالف  اجلنوب 
دينار جزائري،  ومّت التأشير على الصفقة 
املشاريع  جتميد  بسبب  توقفت  أنها  إال 
سنة 2015 وبعد رفع التجميد مؤخرا عن 
تنمية  صندوق  اطار  يف  املسجلة  املشاريع 
املناطق اجلنوبية، مت االنطالق يف الدراسة 
ومن املتوقع االنتهاء منها نهاية سنة 2021 

وبعدها ستتم برمجة إجناز املشروع.
الطريق  يخص  فيما  الوزير،  وأضاف 
الذي  الطريق  هذا  ان   49 رقم  الوطني 
حلاسي   01 رقم  الوطني  الطريق  يربط 
بزلفانة والية غرداية، وكذا  مسعود مرورا 

األشغال  قطاع  ويف 
الّسيد  تقدم  العمومية، 
عضو  بوزيان،  أحمد 
بسؤاله  األمة،  مجلس 
إلى  املوجه  الشفوي، 
األشغال  وزير  السيد 
شيعلي  فاروق  العمومية، 
والية  ربط  بخصوص 
السّيار  بالطريق  تيارت 

شرق – غرب عبر طريق مزدوج.
الطرق  بشبكة  اخلاص  البرنامج  بـأن  الوزير،  رّد  و 
يهدف الى تطوير املنشات القاعدية مبشاريع جديدة 
تهدف اساسا الى الزيادة يف سعة شبكة الطرق مع 
صيانتها واحملافظة عليها للحد من االختناق املروري 
وتسهيل حركة املرور بحيث سيسمح هذا البرنامج 

بـ:
الوطنية  االقليمية  التهيئة  وضع  يف  املساهمة   1
االستقرار  حتقق  واقتصاديا  اجتماعيا  متوازنة 

واألمن واالزدهار للمنطقة
2 حتسني ظروف حركة املرور وأمن الطرقات

3 فك العزلة وتثبيت اإلستقرار لساكنة األرياف يف 
اخلالق  لالستثمار  ومناسبة  جاذبية  أكثر  محيط 

للثروة وفرص العمل
4 أستجابة للطلب املتزايد لنقل البضائع واألشخاص 

وحتسني ظروف التنقل
5 املساهمة يف تقليص نسبة حوادث املرور مع ازالة 

النقاط السوداء 
وقد مت يف اطار املخطط الوطني التوجيهي للطرق 

برمجة 
1( إجناز طريق سيار رابط بني تيارت وحدود والية 
الدراسة  ان  حيث  كلم   50 مسافة  على  غليزان 

منتهية

السيار  الطريق   )2
الرابط بني خميس مليانة 
وتيسمسيلت وتيارت على 
مسافة  160كلم حيث ان 

الدراسة جارية حاليا
3( الطريق السيار الرابط 
وتيسمسيلت  تنس  بني 
وتيارت على مسافة 220 
الدراسة  ان  حيث  كلم 

جارية ايضا حاليا
وأشار الوزير، أنه يف انتظار جتسيد هاته املشاريع 
جاذبا  قطبا  وجعلها  الوالية  عن  العزلة  فك  وبغية 
للقطاع  االستشرافية  النظرة   فان  لالستثمارات 
فيما يخص تطوير شبكة الطرق على املدى القريب 
الطرق  محاور  ازدواجية  اجناز  على  اساسا  ترتكز 

الهيكلية املوجودة على مستوى الوالية على غرار 
1 اجناز ازدواجية الطريق الوطني رقم 23 يف قسمه 
غيلزان  والية  وحدود  تيارت  بني  الرابط  الشمالي 

على حدود مسافة 40 كلم
2( اجناز ازدواجية الطريق الوطني رقم 40 الرابط 
بني تيارت واحلدود لوالية اجللفة على مسافة 64 

كلم وهو طريق يعبر حتى والية املسيلة
من  هي  الطرق  ازدواجية  ان  الى  أيضا،  مشيرا 
اآلليات التي يلجأ اليها القطاع بغرض إعطاء حركية 

اجنع للتنقل 
وصّرح الوزيريف هذا الصدد، أنه يتم تصنيف الطرق 
األخذ  مع  يوميا  تعبرها  التي  املركبات  حسب عدد 
املرورية  والسالمة  األمن  مقاييس  االعتبار  بعني 
تسجيل  ويتم  الهيكلية  احملاور  بعض  وتقترح سنويا 
املالية  واإلمكانيات  االولويات  حسب  تدريجيا 

املتوفرة.

ال�صيار  بالطريق  الولية  ربط  تيارت: 
�صرق-غرب يكون وفق معايري حمددة

غرداية: م�صروع اإجناز اإزدواجيــــــــة الطريق بني منيعة وغرداية �صمن امل�صاريع التي رفع عنها التجميد موؤخراقطاع  األشغال العمومية 

باستثناء  مزدوج  كلم   234 مسافة  على  ورقلة 
ومبا  كلم   70 على مسافة  والية غرداية  شطر 
أنه يعرف حركة مرورية كثيفة، فقد مت التكفل 
بدراسة ازدواجيته بغالف مالي قدره 20 مليون 

دينار وسيتم التكفل باجنازه مستقبال.
وقد أشار الوزير، فيما يخص الطريق الرابط 
بالطريق  األمر  يتعلق  والقرارة  بريان  بني 

الوطني  الطريق  يربط  الذي   33 رقم  الوالئي 
رقم1 بالطريق الوطني رقم 3 بني والتي ورقلة 
وغرداية، ويبلغ طول هذا الطريق يف اقليم والية 
 ،1986 سنة  الى  اجنازه  يعود  120كلم  غرداية 
والكثيف  السريع  للتطور  حتمله  لعدم  ونظرا 
حلركة املرور وازدياد أهميته االقتصادية وعدم 
التطور،  الهندسية من هذا  مطابقة خصائصه 
مّت إجناز دراسة يف إطار ميزانية الوالية لتحديثه 
وإعادة تأهيله وقد مّت التكفل مبقاطع منه على 

امتداد 83 كلم وهي كالتالي:
- مقطع بطول 26 كلم انتهت به االشغال

- مقطع بطول 10 كلم انتهت به االشغال سنة 
2014

التكفل به يف اطار  - مقطع بطول 30 كلم مت 
السيار وقد  والطرق  للطرق  الوطني  الصندوق 

بلغت نسبة االجنازية 57% 
- مقطع بطول 16 كلم يسجل يف اطار برنامج 
واالشغال   2020 سنة  الوالئية  الطرق  صيانة 

على وشك االنطالق 
الطرق  صيانة  اطار  يف  مبرمج  اخر  ومقطع 
الوالئية لهذه السنة 2021 وسيتم التكفل بباقي 
مختلف  يف  الهام  الطريق  هذا  من  املقاطع 
البرامج املستقبلية، مشيرا يف ذات السياق،بأن 
إجراءات  تصنيف هذا الطريق كطريق وطني 

جارية من طرف الهيئات املختصة

بني   107 رقم  الوطني  الطريق  الشطر   4-
متليلي واملنصورة ميثل هذا الطريق الذي يبلغ 
الوطني رقم  طوله 25 كلم شطرا عن الطريق 
أجُنز  والبيض  غرداية  والية  بني  الرابط   107
البرنامج  إطار  يف   1991 و   1989 سنوات  بني 
احمللي للتنمية، مّت تصنيفه بداية كطريق بلدي 
وهو يعبر مناطق وتضاريس صعبة تتميز بكثرة 
حلركة  تطورا  مؤخرا  عرف  وقد  املنعرجات، 
املرور، لذا –يقول السيد الوزير-  مت ضمه الى 
وبريسينة  متليلي  بني  الرابط  الوطني  الطريق 
ثّم  البالغ مسافته 146 كلم ومن  البيض  بوالية 

صنف طريق وطني رقم 107
طلب  مت  قد  انه  إلى  الوزير،  السيد  نّوه  كما 
بلغ  الذي  الشرط  هذا  تأهيل  إعادة  تسجيل 
وسيتم  الفارطة،  السنوات  يف  كلم   25 طوله 

التكفل به فور حتسن الظروف املالية للبالد 
اجلديد  الطريق  يخص  فيما  الوزير،  أكد  كما 
بوالية  املنيعة  الطريق  يربط هذا  ورقلة  املنيعة 
ورقلة على مسافة 270 كلم منها 125 متواجدة 
مراجل  عبر  اجنازه  مت  غرداية  والية  بإقليم 
،يتم حاليا  ُسلّنْم قي سنة 2020  آخرها شطر 
من  االنتهاء  مت  وقد  باملُلَبَّس،   التغطية  إجناز 
التغطية 73 كلم واألشغال جارية حاليا مبقطع 
ثاني بطول 600 كلم ومقاطع اخرى على مسافة 
من  يتبقى  وما  الصفقة  منح  كلم يف طور   2.5

الطريق هو يف حالة جيدة
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السيد  سؤال  عن  ردا 
املتعلق  بوزيان   أحمد 
استبدال  مبادرة  بتعميم 
طريق  عن  التدفئة 
بخزانات  املازوت  مادة 
املدارس  يف  البروبان 
تخفيف  بغية  االبتدائية 
املخصصة  الدولة  أعباء 

القتناء مادة املازوت؟
الداخلية  وزير  أوضح 
احمللية  واجلماعات 
والتهيئة العمرانية السيد  
وزارته  ان  بلجود،  كمال 
إجراءات  عدة  اتخذت 
من أجل حتسني  ظروف 
التالميذ،  متدرس 
املتعلقة  تلك  السيما 
بإجناز وصيانة املدارس 
املدرسي  والنقل  التدفئة  وتوفير  االبتدائية، 
التغذية  معايير  تستويف  ساخنة  وجبات  وتقدمي 
وكذا فتح املكتبات البلدية لفائدة التالميذ ودور 

احلضانة الستقبال الطفولة.
وبخصوص ضمان التوفير الدائم واملنتظم للتدفئة 
املدرسية، استفادت عدة واليات من إعانات مالية 
البروبان  بغاز  والتدفئة  املركزية،  التدفئة  إلجناز 
يف املدارس غير املربوطة بغاز املدينة خاصة تلك 
واملعزولة، يف  واجلبلية  الريفية  باملناطق  الواقعة 
خطوة للقضاء واحلد من استعمال املدفئات ذات 
املواد احلارقة، السيما املازوت الذي ينبعث منه 
الشأن  هذا  يف  مت  حيث  وسامة.  ملوثة  غازات 
تخصيص مبلغ مالي قدره: 2٫6 مليار دينار دج.

التضامن  صندوق  إعانات  إطار  يف  مت  كما 
والضمان للجماعات احمللية بعنوان سنة 2020، 

التكفل باالحتياجات املعبر عنها لبعض الواليات 
دج،  مليون   234 قدره  مبلغ  بتخصيص  وذلك 

لتمويل عمليات التزويد بغاز البروبان.
متابعة  خلية   1848 اخلدمة  حيز  وضع  مت  وقد 
الصيانة  عمليات  ملتابعة  البلديات  مستوى  على 
منتظم  بشكل  التدفئة  وتوفير  لتشغيل  والتدخل 
وقد  الشتاء،  فصل  خالل  االبتدائية  باملدارس 
املستوى  بالتدفئة على  املزودة  املدارس  بلغ عدد 
الوطني 197142 مدرسة )نسبة التجهيز بالتدفئة: 

تقارب 99 %  كما يلي:
1 - التدفئة بالغاز الطبيعي: 8292 مدرسة

2 - التدفئة بالبروبان: 2223 مدرسة
3 - التدفئة الكهربائية: 1719

جهاز  و694  بالغاز  جهاز   4835 استبدال:   -  4
كهربائي

5 - استبدال: 2335 جهاز يعمل باملازوت
6 - تدفئة مركزية بـ 4866 مدرسة

7 - تدفئة باملازوت 2642
8 - إصالح 2457 جهاز تدفئة مركزية

الشمسية  بالطاقة  مدرسة   74 تدعيم  مت  كما 
ليصبح العدد اإلجمال للمدارس املزودة بالطاقة 

الشمسية: بـ 422 مدرسة على املستوى الوطني.
وزارته  ان  الداخلية  وزير  نوه  السياق،  ذات  يف 
الطاقوي  لالنتقال  محكمة  استراتيجية  تتبع 
التبذير  مواجهة  مجال  يف  احمللي  املستوى  على 
باستعمال  وذلك  للطاقة،  املفرط  واالستهالك 
الطاقة  استهالك  وتقليص  املتجددة  الطاقات 
لالحتباس  املسببة  السامة   الغازية  واالنبعاثات 
أجل  من  عمل  برنامج  وضع  ومت  احلراري، 
اقتصادية  مبصابيح  الزنبق  مصابيح  استبدال 
ٌلر حة  التي تسمح   )LED ذات جناعة )مصابيح 
كبيد بتقليص استهالك التي تسمح إلى حد كبير 
بتقليص استهالك الطاقة على مستوى املدارس 

واملباني اإلدارية.
مؤكدا يف االخير أن مصاحله ال تدخر أي جهد 
للمتمدرسني،  املناسبة  الظروف  توفير  من شأنه 
وتوفير  العلمي  من حتصيلهم  بالرفع  يسمح  مبا 
لهذه  احلسن  بالسير  املرتبطة  االحتياجات  كل 
اإلجراءات  كل  اتخاذ  على  احلرص  مع  املرافق، 
التي من شأنها تخفيف أعباء الدولة املخصصة 
لهذه املرافق العمومية ال سيما املازوت والكهرباء  

وتعويضها بغاز البروبان والطاقات املتجددة.

عضو  سؤال  عن  ردا   
السيد  األمة  مجلس 
بخصوص  سبوتة،  فؤاد 
عن  اإلفراج  موعد 
بقانون  املتعلق  املشروع 
من  احمللية   اجلماعات 
أجل عرضه على مجلس 
األمة للنقاش واإلثراء؟  

والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  اكد 
إطار  يف  انه  بلجود،  كمال  السيد   العمرانية 
االجتماعية  االقتصادية،  السياسية،  التحوالت 
من  كل  عرف  للبالد،  اجلديدة  واملتطلبات 
 2011 جوان   22 يف  املؤرخ   11-10 رقم  القانون 
واملتعلق بالبلدية والقانون رقم 07-12 املؤرخ يف 
محدوديتهما  بالوالية  املتعلق   2012 فيفري   21
وأصبح من الضروري إعادة النظر يف أحكامهما، 
عمومية  مرافق  اإلقليمية  اجلماعات  أن  خاصة 
لتنفيذ  األساس  احلجر  وتشكل  بامتياز  للدولة 
ملمارسة  املناسب  والفضاء  الدستورية  األحكام 

الدميقراطية.
رئيس  السيد  برنامج  أن  الشأن  هذا  يف  مشيرا 
التزاماته ضرورة  بني  اجلمهورية قد تضمن من 
للتنظيم اإلقليمي ولتسيير اإلدارة  إصالح شامل 
شأنها  من  التي  اإلصالحات  خالل  من  احمللية 
اجلماعات  اختصاصات  دقيق  بشكل  حتدد  أن 
احمللية يف إطار نهج تكاملي وذلك يف ظل الدستور 
الرئاسي رقم  املرسوم  الصادر  مبوجب  اجلديد 
  .2020 سنة  ديسمبر   30 يف  املؤرخ   20-442
طياته  يف  اجلديد  الدستور  هذا  حمل  الذي  و 
لإلصالحات  العميقة  التصورات  من  مجموعة 
على جميع املستويات، تعكف السلطات العمومية 
اليوم على تكييف وأقلمة كل النصوص القانونية 
من  تضمنه  ما  مع  والتنظيمية  منها  التشريعية 
مؤسسات  والتزامات  املواطن  حلقوق  ضمانات 
الدولة يف حتقيق هذه الضمانات، تطبيقا ألحكام 

املادة 34 منه.

يف هذا الصدد، تسعى الوزارة إلى توفير اآلليات 
وإدارة  تسيير  ضمان  إلى  تهدف  التي  والتدابير 
خالل  من  احمللي  املستوى  على  العمومي  الشأن 
إيجاد إطار قانوني يكفل جتسيد هذا املسعى من 
خالل التأكيد على املبادئ املقررة مبوجب املواد 

16 و17 و18 و19 من الدستور، واملتمثلة يف:
ب- الالمركزية التي ترتكز على املجالس املنتخبة 
تسيير  يف  املواطنني  مشاركة  مكان  باعتبارها 

الشؤون العامة.
- الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات 
احمللية من خالل إشراك فعاليات املجتمع املدني 

يف تطوير اجلماعات احمللية وتنميتها،
للبلديات  واالجتماعي  االقتصادي  التوازن   -
البلديات  لفائدة  تدابير خاصة  اتخاذ  من خالل 

محدودة التنمية واألقل تنمية.
إداري  نظام  إرساء  الضروري  من  أصبح  وعليه، 
جديد يسمح بالوصول إلى حلول مناسبة تتوافق 
والوضعيات اجلديدة وـأثير احلوكمة احلضارية يف 
امليادين املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 
الدميقراطية  ممارسة  مع  الالمركزية  وتعزيز 
التدابير  بجميع  املبادرة  خالل  من  التشاركية، 

والتنموي  اإلصالحي  الدور  بتحقيق  الكفيلة 
للجماعات اإلقليمية وتهيئة الظروف املناسبة من 
أجل حتقيق هذا املسعى الذي سيتطلب إشراك 
واملادية  البشرية  املوارد  وتعبئة  الفاعلني  جميع 
الالزمة، باإلضافة إلى البحث على أفضل السبل 
والتحسني  الفعال  للتسيير  الرامية  والوسائل 
املستمر لوضعيات اجلماعات اإلقليمية وجتسيد 
وتنظيم  تأقلم  وإعادة  ومتناسق،  منسجم  تنظيم 
املهام والقواعد املتعلقة بتنظيم وسير اجلماعات 

اإلقليمية، وتعزيز  التعاون فيما بينها.
مجموعة  ترسيخ  إلى  يهدف  قطاعه  ان  مضيفا 
سارية  بالنصوص  مقارنة  اجلديدة  األحكام  من 
احلوكمة،  عملية  بتأطير  أساسا  تتعلق  املفعول، 
تسيير اإلدارة اإلقليمية، واجلباية وتسيير املدينة، 
االختصاصات  تداخل  أشكال  لكل  حد  ووضع 
إقليمية  جماعة  كل  تدخل  ميادين  وحتديد 
)الوالية والبلدية( وضبط سلطة املراقبة واحللول 
على مداوالت املجالس الشعبية احمللية املنتخبة، 
تسهيل  يف  املنتخبة  املجالس  مساهمة  وتعزيز 
أمناط  حتديد  وكذا  االستثمار،  وترقية   إنشاء 
املرونة  العمومية من أجل إضافة  املرافق  تسيير 

يف التكفل بشؤون اجلماعات اإلقليمية.

عقد مجلس األمة جلسة عامة  يوم اخلميس 
04 فبراير 2021، خصصت لطرح ثمانية )8(  
أسئلة شفوية على أعضاء احلكومة، اجللسة 
مجلس  رئيس   ، قوجيل  صالح  السيد  تراسها 
القطاعات  وزراء  وحضرها  بالنيابة  األمة 
السيدة  البرملان  مع  العالقات  ووزيرة  املعنية، 

بسمة عزوار.
فاحتة  احلضور  تال   ، اجللسة  بداية  يف 
األمة،  مجلس  عضوي  روح  على  الكتاب 
الفقيد املجاهد موسى شرشالي املدعو »سي 
مصطفى« ، واملرحوم سمير قاسيمي، واإلطار 
السامي مبجلس األمة ، املرحوم عبد اللطيف 
املنية  وافتهم  الذين  عيسى،  سيدي  بن 

مؤخرا.

تعميم  التدفئة بغاز الربوبان  باملدار�س لتقلي�س ا�صتهالك الطاقة

نحواأقلمة وتنظيم املهام ل�صري اجلماعات الإقليمية وتعزيز  التعاون فيما بينها

ردا عن سؤال عضو مجلس األمة السيد عبد القادر 
جديع، حول مصير الواليات املنتدبة العشرة املعنية 
محددة  كانت  التي  اآلجال  انقضاء  بعد  بالترقية 

مبوعد تنفيذ أقصاه 31 ديسمبر 2020؟
اشار وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة 
ترقية  أن  إلى  بلجود،  كمال  السيد  العمرانية 
املقاطعات اإلدارية يف اجلنوب جاء ليجسد التزام 
التكفل باالنشغاالت املشروعة لساكنة  الدولة يف 
لالقتصاد  جديد  نفس  وإعطاء  البالد،  جنوب 
محكمة  طريق  خارطة  إطار  يف  األقاليم  وتنمية 
وتدريجية، تتماشى مع توجيهات املخطط الوطني 
االستراتيجية  احملاور  وضع  الذي  اإلقليم  لتهيئة 

األقاليم،  لتنمية  الكبرى 
من  وضعت  والتي 
بعض  معاجلة  أولوياتها 
التنموية  االختالالت 
الشمالية  الواليات  بني 
الداخلية  ومثيالتها 

والصحراوية.
يزخر  بات  فاجلنوب 
جد  تنموية  مبقدرات 
هامة، ال تقتصر فقط على الطاقة، بل تتجاوزها 
وطنية  أهمية  ذات  استراتيجية  قدرات  لتشمل 
وجهوية السيما يف املجالني الفالحي والسياحي، 

ويُقدم حلوال  للتنمية،  آفاق جديدة  يفتح  وأصبح 
من  الشمالية  الواليات  تعرفها  التي  لالختالالت 
تشبع عمراني وصعوبة متزايدة يف التحكم يف آثار 

الوتيرة املتسارعة يف التعمير.
كانت  التي  اإلدارية  املقاطعات  جتربة  أن  كما 
مبنطقة  نهضة  بإحداث  سمحت  حيث  إيجابية 
القاعدية  املرافق  مجال  يف  السيما  اجلنوب 
والتهيئة العمرانية للعديد من املدن اجلنوبية، ما 
واستراتيجيا،  أساسيا  مركزا  اجلنوب  من  يجعل 
ويحسن  التنموية،  حاجياته  من  كفايته  يحقق 
التفاعالت  من  ويعزز  الساكنة  معيشة  ظروف 

التنموية بني الشمال واجلنوب.

الظرف ال�صحي لوباء كورونا كان وراء تاأخر تن�صيب هذه الوليات اجلديدة

ثمانية )08( اأ�صئلة �صفوية تخ�س قطاعات: الداخلية..املالية.. واملوارد املائية
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ردا عن سؤال عضو 
مجلس األمة السيد 
علي جرباع واملتعلق 
بطلب تفسير الفارق 
رسم  نسبة  بني 
احملصل  الضمان 
مصنوعات  على 
والفضة  الذهب 
والكميات  والبالتني 
ملصنوعات  الفعلية 

الثمينة  املعادن  من 
املستوى  على  املوجودة 

الوطني؟
املالية  وزير  أوضح 
عبد  بن  امين  السيد 
طبقا  انه  الرحمان، 
 118 املواد  ألحكام 
من  مكرر1  و188  مكرر 
فبراير   21 يف  املؤرخ  املشترك  الوزاري  القرار 
اخلارجية  املصالح  تنظيم  يحدد  الذي   ،2009
لإلدارة اجلبائية ومصاحلها وطبقا ألحكام املواد 
املباشرة  غير  الضرائب  قانون  من  و357   354
العامة  للمديرية  التابعة  الضمان  مصالح  تشمل 

تكلف  التي  للوعاء  الضمان  مفتشية  للضرائب 
للضمان  اخلاضعني  أن  إذ  املسبقة  باملراقبة 
الثمينة  املعادن  من  املصنوعات  بتقدمي  ملزمون 
الضمان،  مكتب  إلى  مستوردة  او  محليا  مصنعة 
قصد التعرف على طبيعتها وإخضاعها وبالتالي 
لعملية املعايرة لتحديد عياراتها املناسبة ودمغها 

ثم حتصيل حقوق التعبير والضمان.
الضمان  مفشية  املصالح  هذه  إلى  يضاف 
اخلصوص  على  تكلف  التي  واملراقبة  للتحقيق 
للتحري  للضمان  للخاضعني  الالحقة  باملراقبة 
املعمول  القانونية  واألحكام  املخالفات  وقمع 
واملراقبة يف مدى شرعية بصمات  التحقيق  بها 
الدمغة على املجوهرات املعروضة للبيع ومعايرة 

املخالفات بتحرير احملاضر.
موضحا أن حتصيل رسم الضمان يكون 
املصنوعات  تقدمي  عند  وذلك  تلقائيا 
التجار  الصناع  طرف  من  للتعبير 

واألشخاص املماثلني.
يف  املقدر  التحصيل  يخص  فيما  أما 
سؤالكم والذي قدرمتوه بنسبة ٪1، فتجدر 
الضمان  رسم  حتصيل  أن  إلى  اإلشارة 
قد بلغ يف سنة 2019: 127 مليون و332 
دج(   127.332.331( جزائري  دينار  و311  ألف 
مقابل 124  مليون 486 ألف و621 دينار جزائري 
)124.486,621( دج سنة 2018. ويجدر التذكير 
الدفع  مستحق  رسم  إال  هو  ما  احلق  هذا  أن 
مقابل تقدمي خدمة من طرف مكاتب الضمان أال 
وهي تعيير ودمغ املصنوعات، وأن هؤالء التجار 
املطبق  اجلبائي  للنظام  تبعا  أيضا  يخضعون 
احلقيقي.  النظام  أيضا  احلال  حسب  عليهم 
الرسم  إلى  الوحيد  اجلزائي  الضريبي  النظام 
على القيمة املضافة، الرسم على النشاط املعني، 
على  الضريبة  اإلجمالي،  الدخل  على  الضريبة 

أرباح الشركات والضريبة اجلزائية الواحدة.
من  مجموعة  اتخذت  املركزية  اإلدارة  أن  كما 

عضو  سؤال  عن  ردا 
السيد  األمة  مجلس 
حول  بوزكري  حميد 
واإلجراءات  التدابير 
سبيل  يف  املتخذة 
كاف  سد  استغالل 
املياه  لتوفير  الدير، 
الصاحلة للشرب، وكذا 
للسقي  املوجهة  املياه 
من  للعديد  الفالحي 

البلديات ؟
املوارد   وزير  أوضح 

ارزقي  السيد   املائية 
البلديات  ان     ، براقي 
مقربة  على  تقع  التي 
وهي  السد  هذا  من 
تقع  التي  البلديات 
الشمالية  الناحية  يف 
الشرقية للوالية، تعاني من تذبذبات يف عمليات 
هذه  وملواجهة  احليوية،  املادة  هذه  من  التموين 
التذبذبات والقضاء عليها أطلقت مصالح وزارة 
إلى حتسني  تهدف  مشاريع  عدة  املائية   املوارد 

تزود هذه البلديات باملاء الشروب نذكر منها:
من  للشرب  الصاحلة  املياه  حتويل  مشروع   -
محطة حتلية مياه البحر ملاينيس نحو بلدية واد 
القوسني والذي خصص له غالف مالي يقدر بـ 

1 مليار دج.
- وكذا مشروع إجناز قناة للتزود باملياه الصاحلة 
القوسني مبنطقة  واد  بلدية  لربط مركز  للشرب 

بوشغال، والذي خص له مبلغ 300 مليون دج.
الريفية  املناطق  تزويد  مشروع  إلى  باإلضافة 
واملناطق املتفرقة للوالية باملياه الصاحلة للشرب 
وذلك  البحر  مياه  حتلية   محطات  من  انطالقا 
منه ساكنة  والذي ستستفيد  دج،  مليار   1 بقيمة 
التحلية  محطات  من  والقريبة  املتاخمة  املناطق 

املتواجدة بالشريط الساحلي لوالية الشلف.
أيضا  للوالية  املائية  املوارد  مصالح  أطلقت  كما 
مجموعة من العمليات تهدف الى ترميم وصيانة 
شبكات توزيع املياه الصاحلة للشرب لعدة مراكز 

بلديات عبر تراب والية الشلف.
وفيما يخص بلدية بريرة، والتي تتواجد بالقرب 
من سد كاف الدير، والذي مت االنتهاء من األشغال 

يف هذا الصدد، استفادت مقاطعات اجلنوب من 
العديد من البرامج التنموية، مما سمح بتسجيل 
حتسني  بهدف  التنموية  املشاريع  من  العديد 

ظروف معيشة املواطنني.
ومن أجل ترقية هذه املقاطعات اإلدارية مت إنشاء 
وحتضير  الهياكل،  بتهيئة  مكلفة  مشتركة  جلنة 
الوثائق التقنية وإحصاء األمالك العمومية واملرافق 
األمنية واملوارد البشرية وإعداد امليزانيات األولية 
بإحصاء  سمح  مما  االختصاصات،  وحتويل  لها 
بناية  و81  إدارية  بناية   70 عن  يفوق  ما  وتعيني 
ذات طابع سكني و385 مكتبا، موجهة الستقبال 

مختلف هياكل الواليات اجلديدة.

املقاطعات  هذه  من  مقاطعة  كل  أن  إلى  مشيرا 
اإلدارية تتوفر حاليا على ثالثة عشر )13( هيكال 
بعنوان القطاعات ذات األهمية )كالري، األشغال 
باإلمكانيات  مزودة  والعمران(  والسكن  العمومية 

البشرية واملادية الضرورية وهي حيز اخلدمة.
كل  أن  الوزير  اوضح  املعطيات  هذه  خالل  ومن 
اإلدارية،  املقاطعات  هذه  لترقية  مهيئة  الظروف 
تعيشه  الذي  اخلاص  الصحي  الظرف  أن  غير 
على   ،19 كوفيد  كورونا  وباء  تفشي  جراء  بالدنا 
غرار كل بلدان العالم، قد كان له وقعا سلبيا على 
سيرورة العملية مما حال دون استكمال اإلجراءات 

املتعلقة بتنصيب هذه الواليات اجلديدة.

-5 ردا عن سؤال عضو 
السيد  األمة  مجلس 
حول   عمارة  محمد 
بنكية  فروع  فتح  عدم 
جديدة أخرى يف والية 

النعامة؟
السيد  املالية  وزير  نوه 
امين بن عبد الرحمان، 
إلى أنه يف إطار تطوير 
السنة  افتتاح خالل  البنوك فقد مت  شبكة فروع 
جديدة،  بنكية  وكالة   40 حوالي   2020 املاضية 
منها 18 وكالة بنكية عمومية جديدة وبذلك وصل 
املستوى  على  البنكية  للوكاالت  اإلجمالي  العدد 
الوطني ما يقدر 1690 وكالة، حقيقة هذا الرقم 
هو بعيد  جدا على املستوى الدولي حيث يف إطار 
تقدر  التغطية  تكو  أن  فيتوجب  الدولية  املعايير 
وكالة واحدة لكل 10000 نسمة ونحن بعيدون كل 

البعد كما سوف آتي يف إجابتي عن هذا املعيار.
وبالنسبة إلجمالي وكاالت البنوك العمومية وهي 
خاصة وكاالت البنوك العاملة يف اجلهة اجلنوبية 
من وطننا فقد وصل العدد إلى 1146 وكالة موزعة 

عبر كامل التراب الوطني.
مشيرا إلى تواجد كل البنوك العمومية أو معظمها 
هناك  أن  غير  املفدى،  الوطن  بقاع  أو  نقاط  يف 
تتواجد يف  ال  اخلاصة  للبنوك  بالنسبة  إشكالية 

ر�صم ال�صمان املح�صل  هو  ر�صم م�صتحق الدفع مقابل تقدمي خدمة

فتح وكالت جديدة للبنوك ترتكز         على معايري مرتبطة بالبيئة القت�صادية واجلغرافية وطلب ال�صوق
خالل  من  جلبها  على  نعمل  ونحن  الواليات  كل 
بنك اجلزائر والعمل يف كل النقاط ويف كل واليات 

البلد.
مذكرا يف ذات السياق، ان فتح وكاالت جديدة من 
والسوق  الفرص  دراسة  على  يعتمد  البنوك  قبل 
التي ترتكز على معايير مرتبطة بالبيئة االقتصادية 
املنافسة،  على  وكذلك  السوق  وطلب  واجلغرافية 
لهذه  االقتصادية  الربحية  تقدمي  أجل  من  وهذا 

العملية.
البنوك  شبكات  توسيع  يستجيب  عام  وبشكل 
العقالنية االقتصادية ويرتبط كذلك بالديناميكية 
االقتصادية املتوفرة يف املنطقة املعنية وإمكانيات 

منوها.
ويجدر التنويه إلى أن أربعة بنوك عمومية تتوفر 
بإجمالي  النعامة  وكاالت على مستوى والية  على 
الوطني  للبنك  وكاالت   03 مصرفية،  وكاالت   07
ووكالة   )CNEP( لبنك  وكالتني  و02  اجلزائري 
بنك  واحدة  ووكالة   )BADR( بدر  لبنك  واحدة 

.)BDL( التنمية احمللية
باإلضافة كذلك سطر القرض الشعبي اجلزائري  
وكالتني  افتتاح  شبكة  لتطوير  خطة  يف   )CPA(

جديدتني واحدة يف النعامة والثانية يف املشرية.
الوطنية  للنسبة  اعتبارا  النعامة  لوكالة  وبالنسبة 
فإن املعدل قريب من املعدل الوطني حيث توجد 

بالنسبة  تقريبا،  وكالة واحدة لكل 28000 نسمة 
ملدينة النعامة فمقاربة ملا هو موجود على املستوى 
الوطني لوكالة مقابل 26000 نسمة جند أن هذه 
النسبة تقارب النسبة الوطنية، وباإلضافة إلى ذلك 
فإنه قد مت تقدمي جهات للبنوك العمومية لتوسيع 
شبكاتها عبر جميع أنحاء التراب الوطني وحتسني 
اإلدماج املالي أو الشمول املالي للسكان خاصة من 
اإللكترونية  املصرفية  اخلدمات  تطوير  خالل 
واستعمال وسائل الدفع اجلديدة والدفع عن طريق 
الدفع اإللكتروني... ألخ  مضيفا انه يف إطار تنويع 
املنتجات البنكية وتطويرها فقد مت إدراج املنتجات 
البديلة وقامت الدولة املساهمة وذلك دراية منها 
متويل  خالل  من  البنكية  املنتجات  تنويع  بأهمية 
سواء  حد  على  املالي  الشمول  وتعزيز  االقتصاد 

بديلة  منتجات  بتقدمي  العمومي  البنك  بتشجيع 
للمالية  مخصصة  شبابيك  خالل  من  لزبائنها 
إيجاد  إطار  يف  طبعا  يدخل  وهذا  اإلسالمية 
البنوك  تشجيع  وخاصة  االقتصاد  لتمويل  بدائل 
التنمية  يف  تساهم  جديدة  منتجات  تقدمي  على 
هذا  ويف  املجتمع،  متطلبات  وتواكب  االقتصادية 
السياق اعتمد مجلس النقد والقرض نظام -02
04 يف 15 مارس 2002 احملدد للعمليات البنكية 
املتعلقة بالصيرفة  اإلسالمية وقواعد ممارستها 
وضح  وقد  املالية  واملؤسسات  البنوك  طرف  من 
شبابيك  إلنشاء  األساسية  املتطلبات  النظام  هذا 
خاصة بالتمويل اإلسالمي والتي سوف تكون أحد 
العمومية  البنوك  التي سوف تعمل عليها  الركائز 

على مستوى والية النعامة.

تزويد املواطنني باملاء ال�صروب من �صد كاف الدير اأجل 6 اأ�صهر التدابير للقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي 
يف هذا املجال. ومن بني هذه اإلجراءات إصدار 
املراسيم التنفيذية والقرارات التي حتدد كيفية 
االعتماد ملمارسة نشاط استيراد املعادن الثمينة 

إلعادة تنظيم السوق، ومن بينها:
التنفيذي رقم 86-19 املؤرخ يف 05  - املرسوم 
للمرسوم  واملتمم  املعدل   ،2019 سنة  مارس 

التنفيذي 165-15 املؤرخ يف 23 جوان 2015.
اللذان   2019 جوان   19 يف  املؤرخ  والقرار   -
نشاط  ملمارسة  االعتماد  كليفيات  يحددان 
اسيتراد الذهب والفضة والبالتني اخلام نصف 
املعادن  استرجاع  ونشاط  املصنعة  أو  املصنعة 

الثمينة وتأهيلها.
الدرك  أعوان  مساعدة  هو  الثاني  التدبير   -
اجلمارك،  أعوان  الشرطة  مصالح  الوطني، 
عملية  يف  التجارة  لوزارة  التابعة  املصالح 
التدخل للتحقيق واملراقبة من طرف أعوان دائر  
نشاط  إطار  يف  وذلك  الطلب  عند  الضرائب 

الفرق املختلفة.

قطاع  الموارد الماليةقطاع  المالية
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ردا عن سؤال  عضو مجلس 
األمة السيد الطاهر غزيل  
سد     اجناز   عدم   حول  
ببلدية  تصفية  ومحطة 
تواجد  من  بالرغم  متليلي، 
معرضة  مختلفة  أودية 

خلطر الفيضانات؟
املائية  املوارد  وزير  أوضح 
ان  براقي،   ارزقي  السيد 
بالدنا على غرار بقية دول العالم معرضة بقوة خلطر 
الفيضانات، والتي أضحت مؤخرا أكثر حدة وأصبحت 
آثارها أشد وأفتك على الطبيعة وعلى اإلنسان بسبب 

التغيرات املناخية، التي يشهدها العالم بأسره.
الدولة  خصصت  اإلشكالية،  بهذه  التكفل  وقصد 
ناحية  من  سواء  متعددة،  تنموية  برامج  اجلزائرية، 
السكان  حماية  قصد  البشرية،  أو  املادية  اإلمكانيات 
هذه  ترجمت  حيث  الفيضانات،  خلطر  املعرضني 
اجلهود مبا يقارب 400 مشروع هام، هي قيد اإلجناز 
بتهيئة  متعلقة  وهي  الوطن،  ربوع  مختلف  عبر  حاليا، 
وإجناز منشآت وهياكل، تهدف أساسا إلى احلماية من 

ردا عن سؤال عضو مجلس 
االمة السيد ماليك خذيري، 
حول االجراءات املتخذة يف 
عمليات  حتسني  سبيل 
الصاحلة  باملياه  التزود 

للشرب بوالية تبسة؟  
املائية  املوارد  وزير  اعلن 
ان  ارزقي،  براقي  السيد 
الصاحلة  باملياه  التزود 
املياه  على  كبيرة  بصفة  تعتمد  تبسة،  بوالية  للشرب 
تعادل  بنسبة  وذلك  والتنقيبات-  اآلبار  اجلوفية -أي 
من  انطالقا  سطحية  مياه  هي  األخرى  و20٪   80٪
سد عني الدالية يف سوق أهراس وكذا السد املتواجد 
 132 من  أكثر  بإنتاج  )الصفصاف(،  تبسة  والية  يف 
ألف متر معكب يوميا، توجه خصيصا لتزويد الساكنة 
باملياه الصاحلة للشرب، وما زالت العديد من البلديات 
الصاحلة  باملياه  التزويد  عمليات  يف  نقصا  تعاني 
للشرب، وقصد مواجهة هذا النقص أطلقت مصالح 
املوارد املائية للوالية العديد من املشاريع قصد تأمني 
مشروع  أبرزها  لعل  الشروب،  باملاء  التزويد  عمليات 
حتويل املياه الصاحلة للشرب انطالقا من سد وجلة 
مالق بسوق أهراس أو بالواليتني لصالح 6 بلديات من 
العوينات،  الونزة،  )تبسة،  بلديات:  وهي  تبسة  والية 

بوخدرة، املريج ومرسط(.
له  خصصت  والذي  واحليوي  الهام  املشروع  هذا 
دج،  مليون   900 بـ  يقدر  معتبرا  ماليا  مبلغا  الوزارة 
البلديات  هذه  ساكنة  تزويد  عمليات  نهائيا  سيؤمن 
بنسبة  األشغال  من  االنتهاء  الشروب، حيث مت  باملاء 

به ووضعه حيز اخلدمة، مما جعل املواطنني 
يتساءلون حول سبب تأخر ربطهم بهذا السد، 
والذي سيقضي على معاناتهم بصفة نهائية، 
الشروب  باملاء  تزويدهم  عمليات  وسيؤمن 
بصورة منتظمة ودائمة، فقد أسديت  تعليمات 
بانشغاالت  للتكفل  الصدد  هذا  يف  صارمة 
لتزويد  مشروع  إطالق  خالل  من  املواطنني 
ساكنة هذه البلدية باملاء الشروب انطالقا من 
بـ  يقدر  مالي معتبر  الدير، بغالف  سد كاف 
350 مليون دج، ويتضمن هذا املشروع إجناز 
-Mon )محطة معاجلة املياه أحادية التكلفة 

ثانية،  bloc( بقدرة معاجلة تعادل 50 لتر / 
باإلضافة إلى إجناز محطة لضخ املياه وخزان 
مائي بسعة 1000 م3. حيث تعرف إجراءات 

منح الصفقة تقدما ملحوظا
أنه سيؤمن املنطقة يف أجل 6 أشهر،  مؤكدا 
لكن حاليا تواصل مصالح املوارد املائية تزويد 
ساكنة بلدية بريرة باملاء الشروب إنطالقا من 
ال  والتي  باملنطقة،  املتواجدة  التقليدية  اآلبار 
مواطنينا  إحتياجات  تلبي  وال  بالغرض،  تفي 
بصورة منتظمة ودائمة، كما ستبحث مصالح 
املوارد املائية أيضا إمكانية إجناز آبار أخرى 
من شأنها أن حتسن من عمليات التزويد باملاء 
الشروب، والتي ستنجز قبل الصائفة املقبلة.

أما فيما يخص بلدية بني حوى، والتي تتزود 
حتلية  محطة  من  انطالقا  الشروب  باملاء 
تبلغ  والتي  البلدية،  بنفس  املتواجدة  املياه 

فأن  يوميا،   / م3   5000 اإلنتاجية  قدرتها 
كاملة  بصورة  تلبي  ال  حاليا  احملطة  هذه 
مصاحله  ان  معلنا  املواطنني،  احتياجات 
انطالقا من  الكمية  بتدعيم هذه  تقوم حاليا 
اآلبار املتواجدة باملنطقة، وذلك بكمية تعادل 
املياه  إلى  5000 م3 / يوميا، هذا باإلضافة 
تخصص  والتي  التحلية،  محطة  من  املنتجة 
كلها لساكنة بلدية بني حوى، وسيتم رفع إنتج 
هذه احملطة إلى 5000 م3 / يوميا يف األيام 
أقل من شهر سنرفع من  املقبلة، فيعني ويف 
يف  اإلحتياجات  كل  وسنلبي  اإلنتاج  مستوى 

هذه البلدية.
أما بالنسبة حملطة معاجلة وحتلية مياه البحر 
قد  املائية  املوارد  مصالح  كانت  القوين،  لواد 
جدارا  وأجنزت  احملطة،  موقع  باختيار  قامت 
حول املوقع حتى يتسنى لها إجناز احملطة، لكن 
عضو من املستثمرة الفالحية رقم 9، املتواجدة 
هذا  ضد  العدالة  لدى  قضية  رفع  باملنطقة، 
التي  أرضه  على  االستيالء  بحجة  املشروع، 
يستغلها يف إطار التعاونيات الفالحية وحتويلها 
عن طابعها الفالحية، والقضية مطروحة حاليا 

لدى مصالح احملكمة العليا للفصل فيها.

.. كل املناطق املعر�صة للخطر �صيتم           التكفل بها  ح�صب الأولويات وح�صب �صدة اخلطر
الفيضانات عبر كامل التراب الوطني.

لتسيير  الوطنية  االستراتيجية  إعداد  مت   كما 
حتيينها  مت  والتي  الفيضانات،  مخاطر  ومكافحة 
اجلديدة  العوامل  مختلف  إدراج  بغرض  مؤخرا، 
ظاهرة   السيما  ودراستها،  مبالحظتها  قمنا  والتي 
التساقطات املطرية الكثيفة يف أوقات زمنية قصيرة 
ومحدودة، والتي كانت سببا للعديد من الفيضانات 
إلى ظاهرة  باإلضافة  التي شهدتها بالدنا مؤخرا، 
أو  األودية  مجاري  على  البنايات  وإنشاء  التعدي 
السيالن  على  كبير  بشكل  يؤثر  مما  مبحاذاتها، 
وقد  األودية.  هذه  عبر  للمياه  العادي  واجلريان 
صادقت احلكومة على هذه االستراتيجية يف السنة 

املاضية.
 865 بإحصاء  قامت  قد  كانت  مصاحله  ان  معلنا 
ربوع  مجمل  عبر  الفيضانات  معرض خلطر  موقع 
بوالية  متواجدة  مواقع  بينها  من  الوطني،  التراب 

غرداية محل انشغالكم.
أنها  الوزير  اوضح  متليلي،  بلدية  وبخصوص 
إلى  تهدف يف مجملها  استفادت من عدة عمليات 

حمايتها من خطر الفيضانات.
من  كل  يف  الفيضانات  من  واقية  جدران  إجناز   -
املير  أوالد  السوارق، شعبة أحمد،  )القدس،  أحياء 

وحي ديبة(.
)الكحيلة،  شعاب  عبر  واقية  سدود  إجناز  وكذا   -

حشانة، حديقة وشعبة سيدي الشيخ(.
وذلك  متليلي  ببلدية  إجناز سد  عدم  يخص  وفيما 
 ،2015 سنة  أجنزت  التي  الدراسة،  تواجد  رغم 
دراسة  مشروع  إطار  وذلك يف   ،2009 سنة  وليس 
حماية بلدية متليلي من الفيضانات، والتي أجنزتها 
فقد  غرداية،  لوالية  املائية  املوارد  مديرية  مصالح 
املشروع عبر مختلف  بتسجيل هذا  الوزارة  طالبت 
قوانني املالية املتعاقبة وآخرها كان يف سنة 2019، 
ولكن ولألسف ونظرا للظروف املالية الصعبة التي 
العلم أن  املوافقة عليه، مع  تتم  لم  بها بالدنا،  متر 
الكلفة التقديرية لهذ املشروع تبلغ حوالي 1.1 مليار 

دج، يعني 110 مليار سنتيم.
ملتليلي،  املياه  تصفية  محطة  ملشروع  بالنسبة  أما 

أوضح وزير املواد املائية ، أنه مت إجناز دراسته سنة 
2009، وكانت مصاحله قد تقدمت يف العديد من 
املرات بطلب تسجيل هذا املشروع، وكان آخر طلب 
املشروع  هذا  دراسة  أن  العلم  مع   ،2021 سنة  يف 
إدراج  وكذا  لقدمها،  نظرا  حتيني  لعملية  حتتاج 
املعطيات اجلديدة التي سجلتها املنطقة، خاصة ما 
بلدية متليلي،  الذي عرفته  العمراني  بالتطور  تعلق 
املناخية،   بالتغيرات  املتعلقة  للمعطيات  باإلضافة 
التقديرية  التكلفة  أن  إلى  السياق  ذات  يف  مشيرا 

لهذا املشروع تعادل 1.3 مليار دج.
مؤكدا يف األخير ، ان كل املناطق املعرضة للخطر 
وسيت التكفل بها جميعا، حسب األولويات، وحسب 
املالية  يتناسب وامكانياتنا  شدة اخلطر، وذلك مبا 
أسواق  عرفتها  التي  التذبذبات  جراء  تأثرت  التي 
التبعات  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  احملروقات 
الصحية  األزمة  خلفتها  التي  الثقيلة  االقتصادية 
الناجمة عن وباء كوفيد 19، والتي أثرت على أعتى 
وأقوى االقتصادات يف العالم وليس اجلزائر فقط.

عدة م�صاريع لتزويد ولية تب�صة باملياه   ال�صاحلة لل�صرب
بالطاقة  الضخ  محطات  ربط  فقط  يبقى   ،100٪
الكهربائية والتي تعكف على إجنازها حاليا مصالح 
شركة سونلغاز، كما ألتزمت هذه الشركة باإلنتهاء 
منها يف منتصف الشهر اجلاري، ومباشرة بعد ربط 
محطات الضخ بالطاقة الكهربائية، ستبدأ عمليات 
التجارب النهائية متهيدا لوضعه حيز اخلدمة، هذا 
بهذه  التذبذبات  كل  على  نهائيا  املشروع، سيقضي 
التي  املياه  املعتبرة من  الكمية  البلديات، من خالل 

ستحول واملقدرة بـ 25000 متر مكعب يوميا.
كما قامت مصالح املوارد املائية أيضا بالعديد من 
العمليات التي من شأنها أن حتسن بصورة ملحوظة 

من عمليات التموين باملاء الشروب منها:
- بالنسبة لبلدية تبسة، إجناز وربط 6 آبار عميقة 
بحقل والتي وضعت حيز اخلدمة وهي حاليا قيد 
مائيني  خزانني  إجناز  إلى  باإلضافة  االستغالل، 
بسعة 5000 متر مكعب لكل واحد منهما، بكل من 
الزاوية براج والدكان، باإلضافة إلى خزانني آخرين 
متر   1000 بسعة  مبيزاب  واآلخر  بالدكان  الواحد 

مكعب لكل واحد منهما.
- أما بالنسبة لبلدية الشريعة، إجناز بئرين عميقني 
مت  الشريعة،  بلدية  ساكنة  لفائدة  ثليجان  ببلدية 
االنتهاء من األشغال وهما حاليا يف مرحلة الربط 
يف  اخلدمة  حيز  وسيدخالن  الكهربائية،  بالطاقة 
إجناز   مشروع  إلى  باإلضافة  املقبلة،  القليلة  األيام 
نحو  كذلك  املياه،  وقنوات جلر  املياه  لضخ  محطة 
يف  تقدما  يعرف  املشروع  هذا  الشريعة،  بلدية 
استالمه  املتوقع  ومن   ،%  50 بنسبة  األشغال 
رمضان  شهر  حلول  مع  موازاة  املقبل  أفريل  شهر 

الفضيل.
- بالنسبة لبلدية بئر العاتر، إجناز بئرين عميقني 
مبنطقة صبرة وعني السارق، باإلضافة إلى إجناز 
بئر عميق إضايف مبركز بلدية بئر العاتر، كل هذه 
اآلبار هي حاليا يف مرحلة املنح املؤقت للصفقة. زد 
بالذكارة، والتي  املياه  إلى ذلك إجناز محطة لضخ 
 70 تقارب  تقدم  نسبة  اإلجناز  أشغال  بها  تعرف 
%، كما يتم إجناز العديد من قنوات جر املياه وكذا 

شبكات التوزيع عبر هذه البلدية.
- بالنسبة لبلدية عني الزرقاء، مت تسجيل مشروع 
تزويد ساكنة بلدية العني الزرقاء، انطالقا من منبع 
والد  مشتة  بخزاني  ربطه  خالل  من  الطلبة،  عني 
حمودة وأوالد حمزة، ومت مؤخرا اإلعالن عن املنح 
بئر عميقة  إجناز  ذلك  إلى  للصفقة، ضف  املؤقت 

مرحلة  يف  هي  العملية  وهذه  الزرقاء  عني  ببلدية 
املصادقة من قبل اللجنة الوالئية للصفقات.

منها  االنتهاء  وفور  اإلجراءات   هذه  كل  ان  مؤكدا 
ملحوظة  بصورة  ستحسن  اخلدمة،  حيز  ووضعها 

عمليات التزويد باملاء الشروب بهذه البلديات.
مشيرا يف ذات السياق إلى أن مصاحله، ويف إطار 
التكفل مبناطق الظل، كانت قد أجنزت 10 مشاريع 
لصالح مناطق الظل بغالف مالي يقدر بـ 165 مليون 
دج، لفائدة أكثر 6300 نسمة، كما تعكف حاليا على 
بـ 885  إجناز 9 مشاريع أخرى بغالف مالي يقدر 
مليون دج، لفائدة أكثر من 8200 نسمة، كما تقوم 
أيضا باإلجراءات اإلدارية لفائدة 9 مشاريع أخرى 
مببلغ 481 مليون دج، لفائدة أكثر من 17000 نسمة، 
كما تستعد لالنطالق يف اإلجراءات اإلدارية لصالح 
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 18 اخلميس  يوم  األّمة  مجلس  عقد 
عاّمًة،  علنيًة  جلسًة   ،2021 فيفري 
رئيس  قوجيل،  صالح  الّسيد  برئاسة 
وبحضور  بالنيابة،  األّمة  مجلس 
العالقات  السيدة  بسمة عزوار، وزيرة 
مع البرملان، والّسيد عبد املجيد عطار، 
ناصري،  كمال  والّسيد  الطاقة،  وزير 
وزير السكن والعمران واملدينة، والّسيد 
فاروق شيعلي، وزير األشغال العمومية، 
هذه  ُخّصصت  بالنيابة،  النقل  وزير 
أسئلة   )10( عشرة  لطرح  اجللسة 
املجلس،  أعضاء  طرف  من  شفوية 
احلكومة  أعضاء  ردود  إلى  واالستماع 

عنها. 

على سؤال عضو  ردا 
الّسيد  االمة   مجلس 
جغدالي،  مصطفى 
بخصوص تكلفة إنتاج 
الكيلواط من الكهرباء، 
وسعر بيعه من طرف 
الدولة للمواطن، وكذا 
اللتر  إنتاج  تكلفة  عن 
الوقود  من  الواحد 
أنواعه،  مبختلف 
استيراده  وتكلفة 
وزير  السيد  افاد    .
املجيد  عبد  الطاقة  
بيع  سعر  بان  عطار، 
للمواطنني،  الكهرباء 
من  بقرار  مت حتديده 
الكهرباء  ضبط  جلنة 
والغاز. و ان التعريفة 
املطبقة  املتوسطة 
دج   01.4 هي  حالًيا 
للكيلوواط سعر  أقل من سعر التكلفة للكهرباء و 
الذي يبلغ 4.5 دج للكيلوواط ساعي. كما أن هذه 

التعريفة محددة حسب أربعة أشطر تأخذ بعني 
االعتبار احلفاظ على القدرة الشرائية ألصحاب 

الدخل الضعيف، 

بكثري  اأقل  حاليا  املطبقة  الوقود  اأ�صعار 
من تكاليف الإنتاج

 اما فيما يخص الوقود افاد السيد الوزير بانه 
مصايف  قبل  من  اجلزائر  يف  الوقود  توفير  يتم 
حاسي  و  أرزيو  و  وسكيكدة  العاصمة  اجلزائر 
مسعود وأدرار. إذ تقدر طاقتها اإلنتاجية السنوية 
مليون  منها 1,2  مليون طن،  بـ 5,10  الوقود  من 
املازوت،  من  طن  مليون  و4,8  البنزين  من  طن 
الطلب  ٪من  يغطي70  اإلنتاج   هذا  وبالتالي 
النفط  سعر  الى  الوقود,واستنادا  على  الوطني 
دوالرأمريكي   40 بـ  املصفاة  إلى  الداخل  اخلام 
ذلك  يف  مبا  الوقود،  إنتاج  تكلفة  تبلغ  للبرميل، 
التعويضات التخزين والتسويق  والضرائب، كما 
أشار   إلى أن األسعار  احلالية للوقود املطبق يف 
محطات اخلدمة أقل بكثير من تكاليف اإلنتاج 
بسبب الدعم , بنزين عادي72,43 دج/لتر, بنزين 
الرصاص  بدون  بنزين  دج/لتر,   97,45 ممتاز: 

62,45 دج/لت ,  مازوت: 01,29 دج/لتر.

 ردا على سؤال عضو مجلس 
مبارك  مولود  السيد  االمة  
فيه  طالب  الذي  فلوتي، 
بتزويد عّدة بلديات ومناطق 
سكيكدة  والية  مستوى  على 
أوضح    الطبيعي،  بالغاز 
عبد  الطاقة   وزير  السيد 
املجيد عطار بخصوص هذا 
تزويد  عدم  ان سبب  الشأن 
بعض املناطق بالغاز  الطبيعي 
هوالوضع االقتصادي غير املواتي الذي شهدته البالد 
سقف  فرض  إلى  احلكومة  دفع  والذي    2016 سنة 
املشاريع  تنفيذ  تباطؤ يف  إلى  أدى  العام، مما  االنفاق 
املخطط لها جلميع الواليات.ومعارضة من قبل مالك 
سكيكدة  منطقة  يف  خاصة  املشاريع  ملرور  األراضي  
الذي سيتم  الغاز  العجز يف توصيل  الغربية، و متويل 
االهتمام به. حيث ستصل هذه النسبة إلى 100 % مع 

االنتهاء من البرامج التي هي يف طور اإلجناز.

سؤال  على  ردا   
االمة  مجلس  عضو 
الوهاب  عبد  الّسيد 
بخصوص  زعيم،  بن 
التابعني  العمال  وضعية 
لشركات املناولة، الذين 
شركة  لصالح  يعملون 

سوناطراك؛ 
أكد السيد وزير الطاقة  
أن  عطار  املجيد  عبد 
شركة سوناطراك ألزمت شركات املناولة املتعاقدة 
من   %  80 عن  يقل  ال  أجور  سلم  بتطبيق  معها 
رواتب عمال الشركة يف نفس النشاط، وأن الشركة 

بها،  تسير  التي  املناولة  بندا ضمن عقود  أدرجت 
مواقعها.  وحماية  باحلراسة  يتعلق  فيما  خاصة 
هذه  إحدى  احترام  عدم  حال  يف  أنه  واستدرك 
الشركات للقانون فإن مهمة الرقابة تقع على عاتق 
مصالح وزارة العمل أو وزارة الصحة أو قطاعات 

أخرى.
التركيز  إطار  يف  سوناطراك  شركة  أن  مضيفا 
على مهامها، جلأت إلى التعاقد عن طريق املناولة 
للنقل واإلطعام وأشغال البناء والصيانة والنظافة 
بها.وقال  املعمول  وغيرها وفقا ألحكام الصفقات 
إن سوناطراك ال تتعاقد مع شركات خارجية دون 
التقيد بالقوانني الداخلية وكذا القوانني التي تنظم 

الصفقات العمومية.

عضو  سؤال  على  ردا 
السيد  االمة  مجلس 
احمد بوزيان، إلى السيد  
والعمران  السكن  وزير 
املعاناة  حول:  واملدينة؛ 
حي  لقاطني  املستمرة 
سكن   500 أحمد  قايد 
يف  تيارت  لوالية  عدل 
املصاعد   تعطل  ظل 
اإلنارة؛  وجود  وعدم 
كمال  السيد   أوضح  
السكن  وزير  ناصري 
انه  واملدينة  والعمران 
عطال  هناك  كان  فعال 
يف عمل بعض  املصاعد 
املصاعد  ان وضعية   اال 
تشير  احلالي  الوقت  يف 
الى ان كافة املصاعد يف 
تعمل بصفة  بدأت  احلي 

بخدمة  املرتبطة  األعباء  حذف  الى  إضافة  عادية 
املصاعد طيلة الفترة التي كانت فيها هذه األخيرة 
من  تعاني  عدل  وكالة  ان  أوضح  و  عطل  حالة  يف 
من  العديد  يف  التجهيزات  لهذه  املتكررة  االعطاب 
قطع  ان  علما  التصليح  عمليات  تتواصل  و  املواقع 
بأسعار  و  مرة  كل  يف  اخلارج  من  تستورد  الغيار 
باهظبة و بعيدة عن املشاركة البسيطة للمواطن من 
داخل  لالنارة   بالنسبة  اما   , األعباء  تفعيل  خالل 
مصالح  سجلت  انه  الوزير  افاد  فقد  العمارات 
باحلي  العمارات  ببعض  االنارة  غياب  عدل  وكالة 
أشار  و   , و اصالحها  بها  التكفل  قد مت  و  املذكور 
الوزير الى امتالء بعض اقبية العمارات باملياه حيث 
خالل  من  االمر   ملعاجلة  الوكالة  مصالح  سارعت 
اتفاقية بينها وبني الديوان الوطني للتطهير للشروع 
و  املمكنة  اآلجال  اقرب  التنظيف يف  و  التفريغ  يف 
السكن  لتحسني  الوطنية  الوكالة  حتث  الوزارة  ان 
باألجزاء  املتعلقة  و تطويره على حتسني اخلدمات 
كما  االحياء,  بعض  تعرف ضعفا يف  التي  املشتركة 
تعتمد الوكالة على املؤسسات املصغرة كحل يقرب 

اكثر هذه اخلدمات من الساكن  
اعتبره  حيث  املواطن  الى  الوزير  توجه  األخير  يف 
شريكا يف احلفاظ على األجزاء املشتركة من خالل 
تؤدي  التي  و   . عليها  احلفاظ  يف  الرئيسي  دوره 
بالضرورة لعدم اهمال هذه املعدات و األجزاء التي 

هي  ملك لسكان العمارة الواحدة.

�صعر بيع الكهرباء حتدده جلنة �صبط الكهرباء و الغاز  

اإلزام �صركات املناولة ب�صلم اأجور ليقل 
عن 80 باملئة من رواتب عمال �صوناطراك

نحو حت�صني اخلدمات لأحياء عدل 

ت�صقيف النفاق العام وراء تباطوؤ  مـــــــــ�صاريع تزود بلديات �صكيكدة بالغاز
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قطاع الطاقة

قطاع السكن والعمران

األسئلة الشفوية األسئلة الشفوية

اأع�صاء جمل�س الأمة يطرحون )10( اأ�صئلة �صفوية تخ�س قطاع الطاقة..ال�صكن..الأ�صغال العمومية والنقل
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احلديدية  ال�صكة  خط  م�صري 
تقرت- حا�صي م�صعود؟

عضو  سؤال  على  ردا 
عبد  الّسيد  االمة  مجلس 
الذي  قريشي،  الكرمي 
مصير  إلى  فيه  تطرق 
مشروع إجناز خط السكة 
بني  الرابط  احلديدية 
وحاسي  تقرت  مدينتي 
اخلط  وكذا  مسعود، 
الرابط بني حاسي مسعود 
ورقلة  عبر  واألغواط 
وزير  السيد  صرح  وغرداية؛ 
األول  املشروع  بان  شيعلي  فاروق  العمومية  االشغال 
مؤسسات  من  متكون  مجمع  الى  إجنازه  اسناد  مت 
وطنية و قد انطلقت االشغال به يف 8 جانفي  2013و 
و متوقع  باملئة  تقدر ب 78  تقدم  يعرف حاليا نسبة 
عدة  املشروع  عرف  و  املقبلة  السنة  املشروع  تسليم 
عراقيل أهمها تغيير جزء من مسار اجناز اخلط على 
لشركة  تابعة  بترول  انابيب  كلم الجتناب  مسافة 44 
سونطراك ... اما فيما يخص املشروع الثاني أوضح 
الوزير ان الوكالة الوطنية للدراسات  و متابعة اجناز 
االستثمارات يف  السكك احلديدية  انطلقت يف اعداد 
من  نتائجها  على  بناء  القرارات  انخاذ  يتم  و  دراسة 

طرف الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية .

نحو اإ�صتغالل خدمة النقل اجلوي العمومي لت�صدير الب�صائع

قيود عملية و تنظيمية وراء عدم فتح امليناء اجلاف بولية عنابة

فتاح  الّسيد  االمة  مجلس  عضو  سؤال  على  ردا 
طالبي، حول األسباب التي حتول دون فتح امليناء 
اجلاف العمومي بوالية عنابة رغم جاهزيته. أوضح 
السيد وزير النقل بالنيابة فاروق شيعلي بهذا الشـأن 

انه مت انشاء شركات لوجيستية متعددة األمناط
يف اطار شراكات بني 3 مؤسسات عمومية و هي 
الفرعية  الشركة  و  سكيكدة  ميناء  عنابة،  ميناء 
الشركة  هذه  دخلت  حيث  األمناط  متعددة  للنقل 
حيز اخلدمة يف شهر جويلية 2012 و توظف حاليا 
حوالي 300 عامل ,تستغل الشركة 4 مواقع 3 منها 
وعلى  عنابة،  العاليق  األخير مبنطقة  و  بسكيكدة 
عكس املواقع الثالث بسكيكدة فان موقع العاليق 
ال يزال ينتظر رفع بعض القيود العملية والتنظيمية 
مجال  يف  وجه  اكمل  على  استغالله  من  للتمكن 
اخلدمات اللوجيستية و لكي تتحصل هذه الشركة 

ممارسة  اعتماد  على 
نشاط امليناء اجلاف من 
يتعني  اجلمارك  إدارة 
بالعديد  القيام  عليها 
التي  االستثمارات  من 
بحوالي  قيمتها  تقدر 
جزائري  دينار  مليار 
يأتي   فيما  وتتمثل 
احلراسة  نظام  وضع 
جس  توفير  بعد،  عن 
توفير  احلاويات،  وزن 
املاسح، تنظيم نظام مضاد للحريق و انشاء سياج 
تهيئة  باعمال   القيام  يجب  كما  املقاييس  حسب 
كثيرة منها مخطط مناطق التخزين مخطط،مرور 
 ... احلراسة  مراكز  الشحن،  اليات  و  الشاحنات 

الخ

ردا على سؤال عضو مجلس االمة الّسيد محمود قيساري، الذي اقترح فيه 
إمكانية االستثمار يف استحداث شبكة طيران عاملية برأس مال جزائري، 
أكد السيد وزير النقل بالنيابة فاروق شيعلي انه مت إيداع عدة طلبات على 
مستوى مديرية مصالح الطيران املدني واألرصاد اجلوية  بوزارة النقل من 
طرف مستثمريني جزائريني الستغالل نشاط خدمة النقل اجلوي العمومي 
الطلبات مع  دراسة هذه  بعد  لهم  املبدئية  املوافقة  للبضائع حيث مت منح 
اخطارهم باإلجراءات الالزمة طبقا لالحكام التشريعية والتنظيمية السارية 

املفعول غير أنه حتى اآلن لم يتم استكمال هذه اإلجراءات.

عضو  سؤال  على  ردا 
السيد  االمة  مجلس 
حول:  خذيري،  ماليك 
إجناز  عملية  تقدم  مدى 
االجتماعية  السكنات 
لم  والتي  تبسة  مبدينة 
قدم  بعدا  استالمها  يتم 
ناصري  كمال  السيد  
والعمران  السكن  وزير 
واملدينة توضيحات متعلقة 
و  الوالية  منها  استفادت  التي  السكنية  بالصيغ 
املتمثلة بالنسبة للسكن العمومي االيجاري استفادت 
الوالية منذ 2006 من 17500 وحدة سكنية حيث مت 
االنتهاء من اجناز 14462 وحدة سكنية بينما ال تزال 
اجناز  بنسب  اإلجناز  طور  يف  سكنية  وحدة   3038
متفاوتة بني 25 و 90  يف املئة، اما بالنسبة لعاصمة 
السكنات املسجلة و  يلي عدد  الوالية فتمثلت فيما 
املنطلقة 6000 وحدة سكنية  عدد السكنات املنجزة 
3752 وحدة سكنية ، عدد السكنات يف طور اإلجناز 
بها  املتوقفة  عددالسكنات  سكنية،  وحدة   2242
االشغال 549 سكن بسبب فسخ صفقات مع شركات 

اإلنتاج و عملية اطالفها جارية .
املدعم  الترقوي  و  االجتماعي  للسكن  بالنسبة  اما 
يف  سكنية  وحدة   4850 من  تبسة  والية  استفادت 
و 2148 وحدة  التساهمي  االجتماعي  السكن  اطار 
 2132 من  استفادت  كما  املدعم  الترقوي  بصيغة 
وحدة بالصيغة اجلديدة لترقوي املدعم و عليه من 

وحدة  االن5484  لغاية  سلمت  وحدة   8644 اصل 
اإلجناز  و 1820 يف طور  الصيغ  هاته   من  سكنية 

بينما تبقى 1140 وحدة سكنية يف طور االنطالق 
اما بالنسبة للسكن الريفي فقد استفادت الوالية يف 
كذا سنة  و   2019/2015 اخلماسي  البرنامج  اطار 
2020 من 4290 اعانة موجهة للسكن الريفي منها 
1580 اعانة لم تنطلق بعد بسبب عدم اعداد قوائم 
كما مت  اعانة   521 ل  بالنسبة  باالستفادة  للمطالبة 
اعداد القوائم مؤخرا مع اعداد مقررات منح االعانة 

بنسبة 952  مستفيد و سيتم االنطالق فيها قريبا  
فقد  عدل  باإليجار  البيع  سكنات  مايخص  يف  و 
وحدة   5840 بـ  يقدر  برنامج  من  الوالية  استفادت 
يف  وحدة   5131 و  مسلمة  وحدة   678 منها  سكنية 
طور اإلجناز و 3953 وحدة تسير بها االشغال بصفة 

حسنة .
يف األخير أشار الوزير الى استفادة الوالية من 4120 
االجتماعية  التجزئة  اطار  يف  للبناء  موجهة  اعانة 

املنشاة على مستوى واليات  الهضاب العليا .

�صيغ �صكنية متنوعة اإ�صتفادت منها ولية تب�صة

عضو  سؤال  على  ردا   
نور  السيد  االمة  مجلس 
حول:  باألطرش  الدين 
من  التخلص  موعد 
كأحد  الزواج  اشتراط 
بسكن,  للظفر  الشروط 
كمال  السيد   أوضح 
السكن  وزير  ناصري 
ان  واملدينة   والعمران 
الزواج لم يكن يوما شرطا 
و  القانونية  النصوص  للحصول على سكن يف ظل 
التنظيمية املعمول بها سواء السابقة منها او سارية 
من  الكثير  ان  ذلك  على  الدليل  و  حاليا  املفعول 
اختالف  مع  و  الوطن  ربوع  عبر  العزاب  املواطنني 
أعمارهم استفادو من سكنات عمومية من مختلف 
كما ان القاعدة متنح 8 نقاط للعزاب يف  الصيغ , 
بوضعيتهم  املرتبطة  املعايير  تقييم  و  حتديد  اطار 
العئلية وفقا الحكام املادة 37 من املرسوم 142 08 
منح  لقواعد  احملدد  و   2008 ماي   11 يف  املؤرخ 
السكن العمومي االيجاري . كما أشار الوزير الى ان 
اهم معيار لظفر بسكن عمومي ايجاري هو احلالة 
املعيشية  و  السكنية  بالظروف  املتعلقة  االجتماعية 
لطالبي هذا النوع من السكن و التي يتم حتديدها 
بعد زيارة جلان التحري املختصة يف هذا امليدان . 

السلطات  اهتمام  ان  على  الوزير  اكد  األخير  يف 
العمومية باملواطن يتجلى من خالل مالئمة النصوص 
القانونية و التنظيمية و احتياجات املواطنني بدون 

استثناء مبا يف ذلك فئة الشباب .

عضو  سؤال  عن  رّد 
مجلس االمة الّسيد فؤاد 
بخصـــــوص  سبوتة، 
منفذ  إجناز  مشروع 
الطريق السّيار جن جن - 
العلمة، افاد السيد وزير 
االشغال العمومية فاروق 
املشروع   بان  شيعلي  
املخطط  اطار  يدخل يف 
و  للطرق  التوجيهي 
 2005 السيار  الطريق 
2025- حيث ان املشروع 
استراتيجية  أهمية  ذو 
كونه يساهم بصفة فعالة 
يف التنمية االقتصادية و 
.وقد  للبالد  االجتماعية 
االجمالية  النسبة  بلغت 
به 42.5  االشغال  لتقدم 
كالتالي  هي  و  باملئة 
 40 الطريق  تهيئة  اعمال 
باملئة و نفق طوله 3695  الفنية 45  باملئة، املنشأة 
متر يف االجتاهني تبلغ نسبة احلفر به 64 باملئة، اما 
يف ما يخص نسبة تقدم اجناز املقاطع ذات األولوية 
و  جن  جن  بني  املمتد  األول  الشطر  كالتالي  فهي 

منطقة الشادية على مسافة 13 كم هي 78 باملئة، 
العلمة  املمتد مبسافة 17 كم بني  الثاني  الشطر  و 
بلوط  بالنسبة جلسر  اما  باملئة   85 بـ  فودة  بني  و 
فقد مت إجنازه بنسبة 100 باملئة، كما أوضح الوزير 
ان املشروع لم يتوقف بصفة نهائية و لكن  إجنازه 
يتم بوتيرة بطيئة ويعود ذلك لعدة أسباب من بينها 
صعوبة التضاريس باملنطقة، كما ان انهيار التربة يف 
أيضا  مكلفة،  وحلول  معمقة  دراسة  تطلب  املنطقة 
قناة  مع  الطريق  تقاطع  السكان  معارضة  عراقيل 
سد بلوط يف عدة نقاط ... الخ  كما أوضح الوزير 
ان مجمع الشركات املشرف على العمل قام بوضع 
باملوارد  الورشة  لتدعيم  استدراكي  عمل  مخطط 

البشرية و الوسائل املادية الالزمة.

الت�صاري�س وراء تاأخر اإجناز منـفــــــذ الطريق ال�صيار جن جن- العلمة الزواج لي�س �صرطا للح�صول على �صكن
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ليس  اليوم،  لهذا  أعمال جلستنا  الانتهاء من  جدول  بعد 
بإمكاننا ألا نتكلم عن هذا اليوم، وهو يوم الشهيد، والذي له 
معنى كبير، فلما نتكلم عن أول نوفمبر، ومرجعيتنا هي نوفمبر، 
أول ما يتبادر إلينا هو الشهيد، لأنه بفضل الشهيد وبفضل 

دماء هذا الشهيد استقلت البلاد.

كان  الذي  المكان  وبهذا  دولة  اليوم  نحن  الشهداء  بفضل 
مستعمرا، ونتكلم أحرارا؛ هذا الفضل كله يرجع إلى الشهيد، 
لأن كل المجاهدين وأنا أتكلم بصفتي مجاهدا، كنت قد سمعت 
من بعض الشهداء في آخر لحظات حياتهم يقولون: »تهلاو في 
الجزائر« وهو ينطق بالشهادتين، يوصي بالحفاظ على الجزائر، 
ولست الوحيد الذي سمع هذه الوصية، فهو لا يطلب العناية 
بأولاده أو بعائلته، بل يطالب بالحفاظ على الجزائر، وهذه 

هي مهمتنا اليوم، يجب العناية والحفاظ على الجزائر.

مررنا  هذا  يومنا  إلى  وصولا  الاستقلال  منذ  أننا  صحيح 
بمراحل، وهو شيء طبيعي فبناء الدولة لا يكون خلال عام 
أو عامين أو ثلاث، للكن عندما نتلقى صعوبات، من حين 
إلى آخر، نعود إلى مصدرنا ومرجعيتنا، والمتمثل في ثورتنا، 
حتى في الاستشهاد وفي اللكفاح عملنا بمبدأ سيل الدماء 
حق للجزائريات والجزائريين وحدهم، لأننا لو فتحنا الباب 
لكان هناك اللكثير من المتطوعين الذين قدموا من البلدان 
العربية، بنية اللكفاح إلى جانبنا، فقلنا لا، ساندونا سياسيا، 
أما  بالسلاح،  ساندونا ماليا، ساندونا دبلوماسيا وساندونا 
التضحية بالدم، فلا تحق إلا على الجزائري وهذا من أجل 
أن نحافظ على قرارنا السياسي، لأن من يشاركك إسالة 

الدماء يأتيك غدا ليقاسمك القرار. نحن درسنا منذ البداية 
السبع  وفترة  قرارنا.  استقلالية  على  نحافظ  حتى  قضيتنا 
سنوات ونصف السنة، خلال الثورة، كانت هناك مشاكل 
وكانت هناك صعوبات وكانت فيها خلافات، للكن في 
الأخير كللت بالنجاح، فما هو سر هذا النجاح؟ هو أننا لم 
نتخل عن مبادئنا الأساسية، رغم جميع محاولات الوساطة 
بيننا وبين فرنسا من طرف الأشقاء، والذين كانوا صادقين 
في بعض الأحيان، ممن أرادوا التدخل بيننا وبين فرنسا، 
�له  وبصفة خاصة لما قدم الججنرال ديغول، قلنا لهم: »بارك ال�
فيكم، عندما تريد فرنسا المفاوضة، فنحن مستعدون، نحن 
نعرفها وهي تعرفنا« ولم نقبل بوسيط بيننا وبين فرنسا، فما 
هي خلفية ذلك؟ لأنه عندما يكون وسيط أو إثنين سيفكر 
في مصالحه قبل أن يفكر في مصلحة الجزائر، ومثال ذلك 
القضية الفلسطينية، فلما اسندت للوسطاء طال بها الزمن 
70 سنة، بالنسبة لنا نحن لقد تفادينا هذه الغلطات، وبقينا 
وأجبرناه  الفرنسي،  الاستعمار  أخضعنا  حتى  موقفنا  على 
على المفاوضة مباشرة مع جبهة التحرير الوطني، للكن في 
خلفيات  لفرنسا  كانت  مفاوضاتنا،  وأثناء  الوقت  نفس 
في  وحتى  المفاوضات  في  خلفيات،  نحن  لنا  كانت  كما 
نتائج المفاوضات، كل منا أعد حساباته، للكن في نفس 
الوقت كنا قد وصلنا إلى حد أننا لما نتخذ قرارا ما، نفكر في 
�له  الانعكاس الذي يحدثه على الأجيال اللاحقة، والحمد ل�
أننا تفاوضنا مع الاستعمار الفرنسي ونجحنا في مفاوضتنا.

نحن اليوم، وما دمنا قد رجعنا إلى الذاكرة التي لها أهمية 
لأبنائنا وللأجيال القادمة، من أجل أن يعلموا بالتضحيات 
والمراحل التي مررنا بها، حتى هذه المرحلة، والفضل يعود 
�له على رجوعه، والحمد  إلى رئيس الجمهورية وبالمناسبة نحمد ال�
دائما من  نقول  كنا  فقد  �له،  ل� والحمد   ..  .. على شفائه  �له  ل�
منبرنا هذا، بأن السيد الرئيس سيعود ويكمل ممارسة مهامه 
�له،  ل� والحمد  والتاريخية، وقد أكدناها عدة مرات،  النبيلة 
الرئيس اليوم موجود، وهو من حرك هذا الجانب الخاص 

بالذاكرة، حتى مع الرئيس الفرنسي.

بعد النتهاء من اأ�شغال جل�شة الأ�شئلة ال�شفوية ،تال احل�شور 
فاحتة الكتاب على اأرواح �شهدائنا الأجماد... مبنا�شبة اإحياء 
�شنة،  كل  من  فرباير   18 لـ  امل�شادف  لل�شهيد،  الوطني  اليوم 
قوجيل  �شالح  ال�شيد  بالنيابة  الأمة  جمل�س  رئي�س  واألقى 
كلمة باملنا�شبة اأكد خاللها اأن الحتفال بهذا اليوم يكت�شي 
ووجدانه...  اجلزائري  ال�شعب  خميلة  يف  بالغة  اأهمية 
م�شتذكراً و�شية ال�شهداء الأخرية، وهم يف �شاحات الوغى، 

حيث كان اآخر كالمهم »اتهالو يف اجلزائر«.

باملنا�شبة،  جّدد  بالنيابة،  الأمة  جمل�س  رئي�س  ال�شيد 
عبد  ال�شيد  اجلمهورية،  رئي�س  عودة  مبنا�شبة  ارتياحه 
وموا�شلة  لل�شفاء،  ومتاثله  الوطن  اأر�س  اإلى  تبون،  املجيد 

ال�شطالع مبهامه التاريخية والنبيلة...

كما تطرق اإلى العديد من املوا�شيع، منها الحتفال يف غ�شون 
ال�شعب  بني  والتالحم  لالأخوة  الوطني  باليوم  قالئل  اأيام 
وجي�شه من اأجل الدميقراطية، الذي جاء جت�شيداً للحراك 

ال�شعبي املبارك، الذي انطلق يف 22 فرباير 2019...

 ال�شيد �شالح قوجيل، عّرج يف كلمته اأي�شًا على ملف الذاكرة، 
قائاًل يف هذا ال�شدد باأن الف�شل يف حتريك هذا امللف يرجع 
بهذا  املت�شلة  املكا�شب  ُمعّددا  اجلمهورية،  رئي�س  ال�شيد  اإلى 
امللف كاعتماد يوم 8 ماي 1945 كيوم وطني للذاكرة، واإطالق 
قناة تابعة للتلفزيون اجلزائري ُتعنى بالذاكرة، بالإ�شافة 
م�شرياً  وفرن�شا...  اجلزائر  بني  الذاكرة  ملف  حتريك  اإلى 
اإلى اأن التقرير الذي اأعده بنجامان �شتورا، املوؤرخ الفرن�شي، 
يبقى �شاأن فرن�شي – فرن�شي اأما موقفنا من املو�شوع ف�شيكون 
يف حينه مذكرا اأن الفرتة ال�شتعمارية ل تعني فقط �شنوات 
 1830 62-( واإمنا متتد من  املباركة )54  التحريرية  احلرب 

اإلى 05 حويلية 1962...

الأمة  جمل�س  رئي�س  ال�شيد  ذّكر  كلمته،  ختام  ويف  هذا، 
املرتكزة  اخلارجية  ال�شيا�شة  يف  اجلزائر  بعقيدة  بالنيابة 
كما  للغري،  الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  عدم  مبداأ  على 
حول  م�شرت�شاًل  الداخلية...  �شوؤوننا  يف  التدخل  نقبل  ل 
هذا املو�شوع باأّن هناك اأطراف معروفة يف اخلارج ل تروق 
التي  والتحولت  اجلزائر،  يف  الدميقراطية  املمار�شة  لها 
يف  التدخل  حتاول  اأطراف  املجالت...  عديد  يف  ت�شهدها 
اجلوار  على  احلديث  عن  يغفل  اأن  دون  الداخلية،  �شوؤوننا 
املتقلب على اأكرث من جهة وتبيان مواقف الدولة اجلزائرية 

منها...

وفيما يلي الن�س الكامل للكلمة:

ي
قاب

الر
ط 

شا
الن

يف ذكرى يوم ال�صهيد ال�صيد �صالح قوجيل : نحن اأمام مراحل هامـــــــة وتاريخية .. خدمة للم�صلحة العليا للجزائر

األسئلة الشفوية األسئلة الشفوية
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ال�صيد �صالح قوجيل : ما�صون نحو الإنتخابات الت�صريعية .. لن�صتكمــــل بناء املوؤ�ص�صات

األسئلة الشفوية األسئلة الشفوية

وطني  )يوم  ماي  الثامن  مجازر  ذكرى  عندنا  فاليوم 
بالذاكرة، وفتحنا كذلك  قناة خاصة  للذاكرة(، ولدينا 

ملفا مع فرنسا حول الذاكرة أيضا.

بتقرير  يسمى  ما  هناك  كان  الأخيرة،  الفترة  هذه  في 
السيد ستورا، كمؤرخ وكاتب مختص بالثورة الجزائرية، 
المؤرخ  الفرنسية من  الجمهورية  رئيس  التقرير طلبه  هذا 
الفرنسي، الذي تابع القضية الجزائرية منذ الثورة، وأعلن 
فيه  لنا  وليس  فرنسي،  فرنسي  التقرير  هذا  عنه؛  مؤخرا 
نظرة  هي  نظرتنا  للكن  ونظرتهم،  رأيهم  فهذا  شيء، 
نهاية  خلال  من  نراه  لا  إلينا  بالنسبة  التاريخ  أخرى، 
أي  نهايته،  غاية  إلى  بدايته  منذ  بل  فقط،  الاستعمار 
إن  نقول  نظرتنا،  هي  هذه   ،1962 حتى   1830 من 
الشيء الأساسي، لما نتكلم مع الدولة الفرنسية ونذ�كرها 
ضد  ذلك  كان  بالثورة  قمنا  عندما  أننا  الجميع،  ونذ�كر 
الاستعمار الفرنسي، وليس ضد الشعب الفرنسي، وفي 

سنوات اللكفاح كنا نفرق دائما ما بين الشعب الفرنسي 
بلدنا  من  الاستعمار  طردنا  ولما  الفرنسي،  والاستعمار 
وعاد إلى فرنسا تحول إلى أحزاب وجمعيات ولوبيات، 
وهذا ما يعرقل كتابة التاريخ الحقيقي والمصالحة الحقيقية 
وكما  حال.  على كل  كفاح  هذا  الفرنسية،  الدولة  مع 
قررنا في تصريح أول نوفمبر الذي مازال صالحا كمرجعية، 
حيث  الذاكرة؛  حول  أيضا  آخر  تصريحا  نكتب  يجب 
نبدأ؟  أين  الذاكرة، من  تحدد مراحل كيفية مراجعة 
ما هو مفهومها؟ هناك شيء ذو أهمية كبيرة، فاستعمار 
بل  فقط،  استعمارا  ليس  لأنه  العالم،  في  فريد  الجزائر 
كانت سياسة إبادة شعب كامل وتعويضه بشعب آخر، 
عاشته  الذي  الاستيطاني  الاستعمار  مفهوم  هو  هذا 
الجزائر وليس هناك من عاش مثله، فكل البلدان التي 
استعمرت، سواء في أفريقيا أو آسيا لم يكن استعمارها 
مماثلا لاستعمار الجزائر، لقد كان استعمارا استيطانيا، 
وكانت إبادة لتعويض شعب بآخر أوروبي، وقد رأينا أن 

المعمرين الذين كانوا هنا لم يكونوا من الفرنسيين فقط، 
بل كانوا من مالطا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وكثير 
الاستيطاني  الاستعمار  هذا  الأوروبية،  الجنسيات  من 
يمكن أن أقارنه مع استعمار أمريكا الشمالية، التي كان 
سكانها الأصليون هم الهنود الحمر وكان لهم تاريخ، والذين 
ذهبوا وعمروا هناك جاؤوا من أوروبا، والآن في أمريكا 
قلت هذا  أعراق هذا كمقارنة وكما  فيها عدة  الشمالية 
رأيي الخاص وأنا أتكلم كمجاهد، وهذا التحليل موجود 
مشابه  استعمارنا  إن  ونقول  القدم،  منذ  تفكيرنا  في 
لاستعمار أمريكا الشمالية، حتى نقدر أهمية الموضوع، 
فعندما نتكلم عن الذاكرة لا يكون كلاما هكذا وفقط 

أو مجرد كلام وحكايات بل كلام في العمق...

على  نحن  عامين،  منذ  وبصفة خاصة  عشناه  ما  الآن، 
لهذا  المؤيدين  من  وكنا  المبارك،  الحراك  ذكرى  أبواب 
القرارات  طريق  عن  بل  وفقط  هذا  ليس  الحراك، 

والخطابات هنا والموجهة إلى الخارج، لما مثلت المجلس 
دوليا َحيَيُْت الحراك ووصفته بالحراك الشعبي المبارك، 
الذي عبر عن رأيه وعن رغبته، ونحن على موعد خلال 
هذه الأيام مع الذكرى الثانية للحراك وفي مفهوم الحراك، 
هناك من يتفهم حقيقة الحراك الشعبي، لأن مبدأنا هو: 
»من الشعب وإلى الشعب« كما جاء في بيان أول نوفمبر، 
زعامة،  أو  حزب  اسم  تحت  تندرج  لا  صورتنا  ولأن 
الشعب«  وإلى  الشعب  »من  بشعار  الزعامة  فعوضت 
وكذلك مبدأ »العمل الجماعي« فليس هناك رأي واحد 

يسيطر على آراء الجماعة، وهذا شيء مفروغ منه.

بمرحلة،  مرحلة  وتدريجيا،  البداية،  منذ  الحراك  عشنا 
الرئاسية، وفي هذه  الانتخابات  إلى  بمحطة، وصلنا  محطة 
المرحلة ترشح خمسة )5( من الجزائريين، لهذا المنصب، 
الانتخابات،  هذه  في  نجح  الحالي  الجمهورية  ورئيس 
وكانت انتخابات نزيهة؛ ولأول مرة أصبح لدينا سلطة 
مستقلة لمراقبة الانتخابات، وقد لعبت دورها كما ينبغي، 
الذين  المترشحجين  باقي  الانتخابات،  في  الرئيس  فوز  وبعد 
كانوا معه اعترفوا بالنتائج، وكل واحد منهم صرح وقال: 
»أعترف بنتائج هذه الانتخابات« وهذه سابقة في تاريخ 
الجزائر، وكانت رسالة قوية وجهت إلى أعداء الجزائر، 
مرات  عدة  قلته  ما  وهذا  ل  الرئيس  تنصيب  تم  يوم 
وأكرره ل فإن باقي المترشحجين في الانتخابات الرئاسية الذين 

لم يفوزوا، حضروا تنصيب رئيس الجمهورية.

بعد نجاح الرئيس في الانتخابات، قدم برنامجه إلى الشعب 
بل 54 التزاما، بمعنى أن الشعب انتخب برنامجه أيضا، ثم 
انتقلنا إلى الدستور، الذي وعد به الرئيس ليصبح لدينا 

دستور جديد.

لما نذهب إلى انتخابات تشريعية ونختار الوقت المناسب 
من أجل التشريعيات، وذلك بعد مناقشة مشروع قانون 

الانتخابات، فهذا كله من التزامات ووعود الرئيس.

كانت  والتي  الموجودة،  المعارضة  نرى  عندما  اليوم 
الأحيان  بعض  في  وللكن  الفترة،  هذه  طبيعية خلال 
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.. لن نقبل اأي تدخل يف �صوؤوننا الداخلية
األسئلة الشفوية األسئلة الشفوية

الأمر  نتقبل  ذلك  ورغم  معقولة،  غير  بطريقة  تكون 
الطريقة  تكون  عندما  للكن  سياسيا،  ذلك  ونعالج كل 
غير معقولة، إضافة إلى التدخلات الأجنبية، فهذا هو 
الخطر! واليوم قد تبين أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد 

الجزائر، لماذا؟

ل هي محافظة  ل كما قلت  الثورة  الجزائر منذ  أولا، لأن 
على قرارها السياسي، والجزائر لا تتدخل أبدا في الشؤون 
أن  أبدا  تقبل  لن  والجزائر  بالدول،  الخاصة  الداخلية 
يُتدَخَل في شؤونها الداخلية، وكثير من الدول لا تحبذ 
هذا المبدأ لدى الجزائر، فإما أن تنتمي إلى هذا أو ذاك، 

للكننا لا ننتمي إلى أي أحد!

الشيء الهام أيضا، الذي يكتسي أهمية كبيرة، وإن شاء 
لا  من  هناك  أدق،  وبشكل  مستقبلا  إليها  نتطلع  �له،  ال�
يحب الديمقراطية الحقيقية في الجزائر، لأنهم علموا أننا 
أيضا  وبدأنا  ديقمراطية حقيقية،  وسنبني  أسسا  وضعنا 
في بناء دولة حقيقية بمؤسساتها، وبدأنا أيضا بتنظيم وبناء 
النشاط السياسي، وكذا دور المجالس المنتخبة التي تمثل 
الشعب الجزائري، كل هذا لا يحبذه أعداء الجزائر. ولا 

يحبذون أن تصل الجزائر إلى هذا المستوى.

وعليه، هناك مناورات وتدخلات، أنا لا أتكلم عما هو 
موجود في محيطنا، من ليبيا إلى الساحل إلى الصحراء 
الجزائر  القضايا  هذه  جميع  ففي  فلسطين،  إلى  الغربية 
موقفها واضح، هذا الموقف من الجزائر لا يساعد البعض، 
كما رأيتم في ليبيا مثلا، عندما قال رئيس الجمهورية: إن 
ليبيا خط أحمر، هكذا قالها، وقال: لن يتدخل أحد في 
بليبيا، وكان ضد التدخلات  الشؤون الداخلية الخاصة 
الأجنبية في ليبيا، وأضاف أن المشكل الليبي هو »ليبي 
ليبي« وحل مشكلة ليبيا يكون ما بين الليبيين، هم من 
دون  من  ذلك  في  نساعدهم  ونحن  مشكلتهم  يحلون 
التدخل في الشأن الداخلي، وهذا ما قاله الرئيس منذ 
برلين  محطة  من  الأحداث،  تلاحقت  وبعدها  البداية، 
إلى دخول الجيش التركي إلى ليبيا... إلخ، واليوم إلتقى 
الليبيون كما قال الرئيس، وكما دعت إليه الجزائر، وللكن 
لن يذكر أحد أن هذا اقتراح الجزائر أو كان من طرف 

الجزائر أولا. 

وأصبح القول بأن بعض الناس ممن جاؤوا مؤخرا هم 
من اقترحوا هذا. تجربة ليبيا تجعلنا نعرف بأنهم جربوا 
في  الجزائر  تنجح  ألا  أجل  من  الطرق  بجميع  وحاولوا 
�له ل سوف  مسارها الديمقراطي، للكن نحن ل إن شاء ال�
ننجح بفضل المخلصين لهذا البلد، بفضل شبابنا، لأن ما 
نعد�ه الآن سيكون لأبنائنا، وذلك بفضل وعي شعبنا، 
ومن  الصحيح  الطريق  على  هو  من  ويعلم  واع  وشعبنا 
هو ضد البلاد وأذ�كر بشيء واحد، ذي أهمية، مباشرة 
بعد تنصيب رئيس الجمهورية، يوم وفاة قائد الأركان، 
�له، تلك الهبة الشعبية خلال  الفريق القايد صالح، رحمه ال�
تشييع جثمانه، هل تتذكرون عندما ذهبنا إلى »مقبرة 
العالية«؟ أتذكرون هبة الشعب تلك؟ من قام بتجنيدهم؟ 
لحمة  هنا  وبينوا  لوحدهم  هم  وناداهم؟  أحضرهم  من 
الشعب مع الجيش، ليست مسألة أشخاص، لأن جيشنا 
في  حتى  حاولوا  وقد  الجيوش،  باقي  عن  تماما  يختلف 
وأرادوا  تكلموا  الناس  وبعض  الاستقلال..  بداية 

تجاوزناها،  للكن  حقيقة  هذه  المحلية،  بالقوة  استبداله 
فالجيش بعد قيام دولة الجزائر إبان الاستقلال أعطيت 
له مهام وتسمية »الجيش الوطني الشعبي« وليس جيش 
الجزائر مثل تونس »جيش تونس« أو المغرب »جيش 
المغرب«، أو فرنسا »جيش قرنسا«، أو أمريكا »جيش 
أمريكا«، فنحن الجيش الوطني الشعبي  .. . لأن معناها 
بالوطن والشعب،  ومغزاها هو أن هذا الجيش مرتبط 

وهذه هي مهمته. 

لمدة فاقت السنة، والمظاهرات كل يوم جمعة وفي بعض 
الأحيان عبر كل القطر الجزائري، بالآلاف والملايين، 
هل أريقت قطرة دم واحدة؟ هذا انتصار لشعبنا، وهذا 
دم  قطرة  ولا  تسل  لم  الشعبي،  الوطني  للجيش  انتصار 
واحدة، في نفس الوقت، رأينا مظاهرات أخرى بأوروبا 
المتظاهرين،  بعض  لدى  إصابات  بالذات،  فرنسا  وفي 
لا  هذا  رغم  للكن  الأمن،  قوات  مع  المواجهة  جراء 

واليوم  الداخلية،  في شؤونهم  يتدخل  أن  أحد  يستطيع 
يريدون التدخل في شؤوننا الداخلية!

على كل، أردت بهذه المناسبة وبصفة خاصة في ذكرى 
يوم الشهيد، ونحن أمام مراحل هامة وتاريخية، واستمرار 
�له، فبعد عودته مباشرة بدأ في  لبرنامج الرئيس، والحمد ل�
والتحاور  التشاور  أجل  من  الأحزاب،  مع  الاتصال 
معهم، وعلى كل حال مازال هناك ملفات أخرى، حتى 
نكون كلنا واعين، لأننا كلنا في خدمة البلاد ومصلحة 
�له عملنا وعمل السيد الرئيس يحقق  الجزائر، وإن شاء ال�
الأهداف والأشياء التي تمنيناها وقررناها، وتكون لنا، 
أحداث  هناك  لأن  أخرى،  مناسبات  �له،  ال� شاء  إن 
والأشهر  الأيام  قادم  في  تنتظرنا  ومهام  قادمة  كثيرة 

وحتى السنوات القادمة.

�له فيكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر وبارك ال�
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عقد مجلس األمة يوم اخلميس 11 مارس 2021،  جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، 
أعضاء  السادة  من  موجهة  شفوية  أسئلة   )8( ثمانية  لطرح   ُخصصت  األمة،  مجلس  رئيس 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  قطاعات:  تخّص  احلكومة،  يف  أعضاء  إلى  األمة  مجلس 
الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، والعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، وذلك بحضور 
وزراء القطاعات املعنية ممثلني يف السادة: عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث 
والهاشمي  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  العلمي، 
جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة 

العالقات مع البرملان.

عضو  سؤال  على  ردا   
السيد  االمة  مجلس 
محمد الطيب العسكري 
يف  التأخر  سبب  حول: 
تطبيق القانون التوجيهي 
للبحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي يف اجلزائر، 
وطبيعة احللول املقترحة 
للشروع يف جتسيد هذه 

اآللية؛
التعليم  وزير  السيد  اكد 
العلمي  البحث  و  العالي 
زيان   بن  الباقي  عبد 
يعكف  القطاع  أن  على 
إعداد  على  حاليا 
تنظيمي  نص  مشروع 
الدكتوراه  لطلبة  يسمح 
بحث  أمال  بإجناز 
ملموسة  إشكالية  حول 
مستوى  على  ومطروحة 
النص  هذا  وسيسمح  االقتصادية،  املؤسسات 
باعتماد آليات متكن من حتضير وإعداد أطروحة 
الدكتوراة يف املؤسسة طبقا ملا هو منصوص عليه 
يف نص القانون التوجيهي حول البحث العلمي؛ كما 
أعمال  على  اإلشراف  على  حاليا  القطاع  يعكف 
القطاعات بهدف إعداد مشروع نص  فوج متعدد 
على  باحلائز  اخلاص  األساسي  القانون  يتضمن 
اعتماده  بعث  النص  هذا  وسيسمح  الدكتوراة، 
حاملي  توظيف  من  املختصة  اجلهات  طرف  من 
شهادات الدكتوراة باملؤسسة واستفادة هذه األخيرة 

من مهارات أشخاص مدربني على أعلى مستوى، 
والتخاطب،  االتصال  يف  حقيقية  قدرات  ولديهم 
أن  كذلك  اإلجراء من شأنه  أن هذا  الى   مشيرا 
يرفع من املستوى العلمي والتنافسي للمؤسسة، كما 
للفكرة  من وضع حد  النص  سيمكن مشروع هذا 
السائدة التي مفادها أن التكوين يف الدكتوراه موجه 
فقط لتلبية احتياجات اجلامعة؛ وعالوة على هذه 
العمليات سيتم إطالق عدة مشاريع تنظيمية ملا بعد 
الدكتوراة، تسمح للحائزين على هذه الشهادة من 
تثمني مكاسبهم املعرفية واملهارية يف وسط جامعي 
أو بحثي، أو يف احمليط االقتصادي واالجتماعي، 

مبا يضمن إدماجهم يف املرحلة الالحقة.

رقمنة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي لتخفيف ملفات الطلبة

نحو اإعداد م�صروع قانون جديد لطلبة الدكتوراه  

عضو  سؤال  على  ردا 
السيد  االمة   مجلس 
حول:  طمراوي،  حكيم 
يف  التأخر  أسباب 
املرسوم  أحكام  تطبيق 
 ،14-266 رقم  الرئاسي 
شهادة  بتصنيف  املتعلق 
اجلامعية  الدراسات 
أو   )DUEA( التطبيقية 
الصنف  يف  يعادلها  ما 

11؛
وبهذا اخلصوص ذكر وزير التعليم العالي و البحث 
املسألة  بأن  زيان   بن  الباقي  عبد  السيد  العلمي 
التي يشير إليها ليست مطروحة من زاوية االعتراف 
التي  اجلامعية  فالشهادات  عدمه،  من  بالشهادة 
من  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تصدرها 
خالل مؤسساتها اجلامعية املختلفة، مبا فيها جامعة 
إحداثها  مت  وطنية  شهادات  هي  املتواصل  التكوين 
مبوجب القانون، ومن ثم فهي شهادات معترف بها 
العمومية،  الوظيفة  لدى  سواء  ذاته،  القانون  بقوة 
لقطاعات  التابعة  والهيئات  املؤسسات  لدى  أو 
النشاط األخرى، وبناء عليه، فإن شهادة الدراسات 
التكوين  جامعة  متنحها  التي  التطبيقية  اجلامعية 
حيازة  دون  بها  التحقوا  الذين  للطلبة   املتواصل 
الصنف  يف  مدرجة  شهادة  هي  البكالوريا  شهادة 
»10«، ضمن الشبكة االستداللية ملستويات التأهيل 
العمومي،  للوظيف  التابعة  العامة  للمديرية  التابعة 

التطبيقية  اجلامعية  الدراسات  شهادة  إن  يف حني 
املمنوحة للطلبة امللتحقني باجلامعة بعد جناحهم يف 
»11« من  البكالوريا هي شهادة مصنفة يف الصنف 

الشبكة االستداللية املذكورة.
استحدثت  اجلامعة  هذه  بأن  الوزير   اكد  كما 
والتكوين  املتواصل،  التكوين  لضمان  باألساس 
العمومية  اإلدارة  مستخدمي  لفائدة  الطلب  حسب 
فبالرغم  واالجتماعية،  االقتصادية  والقطاعات 
الدراسات  تتوج  التي  الشهادة  تسمية  تشابه  من 
والشهادة  املدى  قصير  التكوين  إطار  يف  اجلامعية 
أن  إال  املتواصل،  التكوين  املمنوحة من قبل جامعة 

االلتحاق بكل منهما ومحتوى البرامج البيداغوجية 
يراعى  تعامال  يستدعي  كليا، مما  اختالفا  يختلف 
إلى  الصدد  هذا  يف  مشيرا   , االختالف  هذا  فيه 
السياسة  تستهدفها  التي  املقاصد  بني  من  أن 
عمومية  خدمة  بوصفها  العالي  للتعليم  الوطنية 
حتقيق االنصاف يف االلتحاق بالتعليم العالي الذي 
البكالوريا،  شهادة  على  احلصول  عبر  يتم حصريا 
أو شهادة معترف مبعدالتها، ومن  الثانوي،  التعليم 
ثم فإن منح أي استثناء للقواعد احلاكمة للتسجيل 

قد ميس مبصداقية الشهادة وقيمتها العلمية. 

�صهادة الدرا�صات اجلامعية التطبيقية م�صنفة يف ال�صنف 11 لل�صبكة الإ�صتدللية التابعة للوظيف العمومي

عضو  سؤال  على  ردا   
السيد  االمة  مجلس 
حول:  جبان،  مصطفى 
اإلدارية  الوثائق  تقليص 
التعليم  بقطاع  امللفات  يف 
قسم  فتح  وموعد  العالي، 
بجامعة  السياسية  العلوم 
منذ  املغلق  تيسمسيلت 
السيد  اكد   ،2017 سنة 
العالي  التعليم  وزير 
والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان  على أن القطاع 
وتخفيف  اإلدارية  االجراءات  تخفيف  إلى  يسعى 
حيث  القطاع،  تخص  التي  امللفات  مختلف  مكونات 
شرعت الوزارة  وبصفة تدريجية إلى تخفيف ملفات 
اخلدمات اجلامعية من بينها ملف املنحة، وقد ساهم 
إلى حد بعيد يف جتسيد هذه سياسة نظام العمليات  

واالستغناء عن كثير من الوثائق.
للسؤال  األول  الشق  من  الثاني  اجلانب  وبخصوص 
واملتعلق برقمنة القطاع، أوضح أنه  مت إعداد برمجية 
املؤسسات  مستوى  على  العمليات  مختلف  إلدارة 
متاحة  املعلومة  يجعل  تنظيم شبكي  وفق  اجلامعية، 
يف الوقت احلقيقي ممثلة يف  نظام  العمليات الذي 

رقميا  برنامجا  يعتبر 
ضمن  متكامال،حيث 
التسجيل  عملية  إجراء 
األولي والتوجيه والتسجيل 
عملية   سهل  و  النهائي 
حلقوق  االلكتروني  الدفع 
ان  مضيفا  التسجيل،  
هذا النظام ال يقتصر على 
التسجيل  بعملية  التكفل 
املسار  وتسيير  والتحويل 
فحسب،  للطلبة  الدراسي 
بل يتعدى ذلك إلى مجمل 
البيداغوجية  العمليات 
املداولة  عملية  كإجراء 
وملف  والتدرج،  واالنتقال 
البيداغوجية  األعباء 
والتكفل بالعمليات اإلدارية 

واملالية للمؤسسة اجلامعية، مبا يف ذلك إدارة املوارد 
البشرية وتسيير املسارات املهنية لألساتذة واملوظفني، 

فضال عن إدارة مشاريع البحث وأنشطته.
اما بالنسبة  ملصير قسم العلوم السياسية فقد اكد 
بدليل  القسم،  لغلق  قرار  أي  يتخذ  لم  أنه  الوزير  

سبتمبر   17 يف  املؤرخ   ،1 رقم  الوزاري  املنشور  أن 
حاملي  وتوجيه  األولي  بالتسجيل  واملتعلق   ،2020
شهادات البكالوريا بعنوان السنة اجلامعية 2020 - 
 2020 دورة  البكالوريا  شهادة  حلاملي  أتاح   ،2021
لاللتحاق بفرع العلوم السياسية على مستوى جامعة 

تيسمسيلت.

الشفوية،  يف مستهل أشغال جلسة األسئلة 
ومعه  األمة  مجلس  رئيس  السيد  وقف 
أعضاء احلكومة والسيدات والسادة أعضاء 
مجلس األمة وقفة ترحم على أرواح ضحايا 
يوم  الشلف  والية  شهدتها  التي  الفيضانات 
السبت 6 مارس 2021، حيث مت تالوة فاحتة 
اهلل  رحمة  الطاهرة،  أرواحهم  على  الكتاب 

عليهم...

والية  عرفتها  التي  الفيضانات   إثر  على 
الغزيرة   املطرية  التساقطات  بسبب  الشلف 
أودت  و  مكناسة  واد  فيضان  إلى  أدت  والتي 
بعدد من الضحايا، بعث رئيس مجلس األمة 
إلى  تعزية  ببرقية  قوجيل  صالح  السيد 
جل  املولى  سائال  الضحايا،  وذوي  عائالت 
ويكرم  رحمته  بواسع  يتغمدهم  أن  وعال 
نزلهم وأن يقبلهم مع الشهداء ، إنه على كل 

شيء قدير..

ي
قاب

الر
ط 

شا
األسئلة الشفويةالن األسئلة الشفوية

وزراء قطاعات: التعليم العايل والبحث العلمي..ال�صحة وال�صكان واإ�صــــــــالح امل�صت�صفيات والعمل والت�صغيل الإجتماعي يردون على اأ�صئلة �صفوية لأع�صاء املجل�س

اأرواح  على  ترحم  وقفة 
�صحايا في�صانات ال�صلف
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عضو  سؤال  على  ردا 
السيد  االمة   مجلس 
باألطرش،  الدين  نور 
وزير  السيد  إلى 
والسكان  الصحة 
املستشفيات؛  وإصالح 
افتقار  بخصوص: 
مستشفى  إلى  اجلزائر 
عصري ضخم أو مدينة 
للكثير من  طبية جامعة 
والسكان  الصحة  وزير  السيد  اكد  التخصصات؛ 
بوزيد  بن  الرحمان  عبد  املستشفيات   وإصالح 
على انه مت تكليف وكالة وطنية لتسيير اإلجنازات 
ب9   2014 يف  الصحة   ملؤسسات  التجهيزات  و 
التي  االقتصادية  الظروف  بسبب  لكن  و  مشاريع 
مرت بها البالد تعرضت هذه املشاريع لتجميد سنة 
نظرا  ,و  العمومية  النفقات  ترشيد  اطار  2015 يف 

ألهمية هذه املشاريع التي ستسمح بتعزيز الرعاية 
السنوات  الوطني مت خالل  املستوى  على  الصحية 
األخيرة رفع التجميد على 3 مشاريع ذات األولوية 
استشفائية  مراكز  اجناز  مبشاريع  االمر  يتعلق  و 

باجلزائر العاصمة و بشار و ورقلة .
افاد  فقد  العاصمة  اجلزائر  مشروع  خص  فيما 
 700 من  بأكثر  تقدر  استيعابه  طاقة  بأن  الوزير 
سرير حيث مت رفع التجميد على هذا املشروع سنة 
العلمية النطالقه من  2019 ’كما مت دراسة السبل 
و  نوفمبر 2019   17 اجتماع عقد يف  جديد ضمن 
الذي ضم ممثلي 4 قطاعات و هي الدفاع الوطني 
,املالية ,الصحة و السكان و قد حصل املشروع على 
املوافقة خالل اجتماع مجلس الوزراء املنعقد بتاريخ 
11 ديسمبر 2019 إلبرام صفقة بالتراضي البسيط 
بني مديرية التجهيزات العمومية لوالية اجلزائر و 
اكد  كما  اإلجناز,  بدراسة  للتكفل  الصينية  الشركة 
الوزير على ان رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد 

توفير  بخصوص  بوزيان،  أحمد  الّسيد  االمة  مجلس  عضو  سؤال   على  ردا   
التأطير الالزم ملؤسسات قطاع الضمان االجتماعي  على مستوى والية تيارت، 
العمل  وزير  السيد   بشر   , اخلصوص   وجه  على  القادر  عبد  األمير  بزمالة  و 
والتشغيل والضمان االجتماعي الهاشمي جعبوب مواطني املنطقة بقرار الشروع 
يف استكمال إجراءات فتح هذه امللحقة يف غضون األشهر القليلة القادمة , و ذلك 
 , الضروري  البشري  بالعنصر  تزويدها  و  التقنية  الشبكات  ربطها مبختلف  بعد 

سواء بالتحويالت او التوظيف اجلديد  عند االقتضاء .

الرقمنة من اأجل رفع جودة اخلدمات

للعمال  الجتماعية  للتاأمينات  الوطني  لل�صندوق  جديدة  ملحقة 
الجراء  بزمالة الأمري عبد القادر

فيه  طالب  الذي  ساملي،  محمد  الّسيد  االمة   مجلس  على  سؤال عضو  ردا 
باعتماد الرقمنة يف تسيير ملفات التوظيف ,  افاد السيد  وزير العمل والتشغيل 
عمل  برنامج  إطار  يف  القطاع  أن  جعبوب  الهاشمي  االجتماعي  والضمان 
ورقمنتها  اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  إلى  ترمي  استراتيجية  وضع  احلكومة، 
اخلدمات،  جودة  من  الرفع  قصد  فيها،  البشري  العنصر  تدخل  من  والتقليل 
مشيرا إلى أنه مت إعفاء املواطنني من تقدمي أكثر من 20 وثيقة إدارية، كانت 

مطلوبة من طرف الهيئات حتت وصاية القطاع .
ويف ذات السياق، أكد السيد الوزير أن رقمنة اإلجراءات ساهمت يف تقليص 
املدة بني طلب الترقيم وتنفيذه  إلى معدل 7 أيام، حيث مت تسجيل 313.350 
ملف طلب ترقيم عن طريق البوابة اإللكترونية خالل سنة 2020، مشيرا إلى 
أن الوزارة تسعى إلى محاربة التحايل بعدم التصريح بالعمال من أجل احلصول على مزايا أخرى، عن 
طريق عمليات الرقابة والتفتيش الدورية واملستمرة، إذ سمحت عمليات التفتيش التي قامت بها مفتشية 

العمل بتسجيل 2.600 عامل غير مصرح به سنة 2020.

عضو  سؤال  على  ردا   
الّسيد  االمة   مجلس 
عبد القادر جديع، حول 
التشغيل  ملف  تسيير 
اجلنوب،  واليات  يف 
وخاصة يف والية ورقلة،  
افاد السيد  وزير العمل 
والضمان  والتشغيل 
الهاشمي  االجتماعي 
السلطات  بان  جعبوب 
حتفيزية  إضافية  تدابير  بوضع  قامت  العمومية 
الصارم  و  الشفاف  التسيير  ضمان  اجل  من 
األولوية  منح  و  الواليات  هذه  يف  العمل  لسوق 
املنطقة  هذه  لساكنة  التوظيف  و  التشغيل  يف 
مرهون  العمل  فرص  خلق  ان  الوزير  اكد  كما   ,
باالستثمار و اإلقالع االقتصادي اللذان يرتكزان 
على املؤسسة  باعتبارها مصدر الثروة و النشاط 
و هي خالقة مناصي العمل  , يف حني تتمثل مهمة 
قطاع العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي يف 

م�صت�صفى و 4 عيادات متعددة اخلدمات يف جيجل قريبا 

عضو  سؤال  على  ردا 
مجلس االمة  السيد فؤاد 
وزير  السيد  إلى  سبوتة، 
الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات ؛ بخصوص: 
واقع قطاع الصحة بوالية 
وزير  السيد  افاد  جيجل؛ 
الصحة والسكان وإصالح 
عبد  املستشفيات  
بان  بوزيد  بن  الرحمان 
التغطية الصحية لوالية جيجل و البالغ عدد سكانها 
مؤسسة   154 تضمنها  نسمة  الف   800 من  اكثر 
استيعاب  بطاقة  استشفائية   مؤسسات   منها   4
اجمالية تقدر ب 676 سرير  اما باقي الهياكل فهي 
مؤسسات جوارية تضم 26 عيادة متعددة اخلدمات 
و 124 قاعة عالج , بالنسبة للمؤسسات االستشفائية 
واحدة منها مخصصة يف التاهيل احلركي بتكسانة 

و الثالثة األخرى عمومية 
متواجدة بكل من عاصمة 
سيتم  كما   , الوالية 
مبرافق  الوالية  تدعيم 
تتمثل  جديدة  صحية 
سرير   60 مستشفى  يف 
بلغت  الذي  و  بزيامة 
باملئة   98 إجنازه  نسبة 
عيادات   4 جانب  الى 
كما   , اخلدمات  متعددة 
أشار الوزير الى ان معظم الهياكل الصحية بالوالية 
استفادت من تهيئة , وجتهيزات جديدة أهمها جهاز 

سكانير . 
ان  على  الوزير  اكد  الوبائي  الوضع  بخصوص  اما 
الوالية تعرف استقرار و حتسن يف األوضاع مقارنة 
بأجهزة  الوالية  تدعيم  مت  كما   ’ املاضية  بالفترات 

التنفس و مخبر للكشف عن الفيروس .

الأ�صغال العمومية متنح الأولوية لأبـــــــــناء املنطقة

نحو اإن�صاء مركز ا�صت�صفائي  متكامل بالعا�صمة

تبون اصر على ان يكون املشروع قطب جامعي 
متكامل . 

بجنوب  املبرمجني  املشروعني  بخصوص  اما 
الوطن بواليتي بشار و ورقلة فان طاقة استيعاب 
كالهما تقدر ب 500 سرير و اللذان سيكونان 
 , الوطن  مبثابة قطبني صحيني هامني بجنوب 
حيث مت رفع التجميد عنهما يف 2018 و قد مت 
اختيار أرضية إلجنازهما و يتم حاليا دراستهما 
مساعي  االخيرعلى  يف  الوزير  اعرب  كما   ,
خلق  نحو  تتجه  التي  الصحة  مجال  الدولة يف 
اقطاب صحية كاملة تتكفل باملرضى يف جميع 
االختصاصات و هو ما يتوافق مع االقتراح الذي 

قدمه السيد عضو مجلس االمة .

سوق  تسيير  و  تنظيم 
التمييز  دون  الشغل 
أي  املؤسسات   بني 
ممنوحة  األفضلية  ان 
سواء  اجلنوب   ألبناء 
البترولية   الشركات  يف 
املؤسسات  باقي  يف  او 
اخلاصة  او  العمومية 
االطار  هذا  يف  و   .
مرة  الوزير  السيد  اكد 
أخرى على ان القطاع من خالل مهمة الوساطة 
و  الشفافية  إضفاء  و  إرساء  على  التشغيل  يف 
عن  السيما  العمل  عروض  معاجلة  يف  املسواة 
الهياكل  مستوى  على  الواجب  اشهارها  طريق 
احمللية للتشغيل يف جميع الواليات مبا فيها والية 
ورقلة و والية تقرت . و يتم االعالم بها يوميا من 
خالل اإلذاعات احمللية و عبر املوقع االلكتروني 
للوكالة بعد توزيعها من قبل الفرع الوالئي على 

املالحق احمللية للتشغيل. 
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السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة  في ختام أشغال جلسة األسئلة الشفوية )الخميــــــــــس 11 مارس 2021(

م�صعى رئي�س اجلمهورية... بناء دولة م�صتقرة ودائمة لنا ولالأجــــــيال القادمة

يف ختام أشغال جلسة األسئلة الشفوية ليوم 11 مارس 
2021 ، ألقى رئيس مجلس األمة، السيد صالح قوجيل 

كلمة هذا نصها : 

جلستنا  نهاية  في  نحن  الوزير؛  للسيد  جزيلا  شكرا 
وبدوري أشكر كل الإخوة الذين طرحوا الأسئلة 
الموجهة لهذه القطاعات الهامة، كما أشكر الإخوة 
كل  لها  المواضيع  وهذه  أجوبتهم،  على  الوزراء 
التعليم  وعن  الصحة،  عن  نتكلم  فعندما  الأهمية، 
العالي وكذا الشغل والضمان الاجتماعي، فهذه 
هي سياسة الجزائر وركائزها الهامة، التعليم لأولادنا 
لكل  الطب  مجانية  الجامعة،  حتى  الابتدائي  من 
الجزائريين، الضمان الاجتماعي لكل الجزائريين..

لما نقارن أنفسنا، صحيح هناك صعوبات ومشاكل، 

الأحيان،  بعض  في  فهم  سوء  أيضا  هناك 
بصفة  الهامة  القطاعات  هذه  كل  واللامركزية، 
عامة، التي تمس كل الشعب الجزائري في الحاضر 
والمستقبل، في ميدان الصحة وكذا التعليم، شيء 
نفتخر به جدا.صحيح، إننا في مرحلة تعتبر صعبة، 
وهي صعبة حقا، لأننا بصدد بناء دولة من جديد، 
دولة لا تزول بزوال الحكام، وهذه الدولة ليست 
قائمة بقرار أو تصريح فقط، بل بالعمل المتواصل 
التي  الأخيرة  والأيام  الشهور  نلاحظ  لما  يوميا؛ 
مضت وكأننا ما زلنا في المرحلة الانتقالية، للكننا 
العهدة  بعد رفض  الانتقالية  المرحلة  تلك  تجاوزنا 
ورجعنا  الرابعة  العهدة  امتداد  ورفض  الخامسة 
وكانت  انتخابات،  ونظمنا  الدستورية،  للشرعية 
مستقلة  وطنية  هيئة  طرف  من  ومراقبة  شفافة 

معترف بها عالميا، وبعد هذه الاستحقاقات، انتخب 
وباعتراف  وشفافية  حرية  بكل  الجمهورية  رئيس 
ترشحوا  الذين  الإخوة  وحتى  والخارج،  الداخل 
لمنصب رئيس الجمهورية، اعترفوا بفوز السيد عبد 
الجزائري،  التاريخ  في  سابقة  وهذه  تبون،  المجيد 
بعثت  التي  الهامة  الرسائل  وقد كانت رسالة من 
لبرنامج  وطبقا  هذا  كل  للخارج.بعد  الجزائر  بها 
جاء  الذي  الشعب،  عليه  انتخب  الذي  الرئيس، 
بتعديل الدستور، الذي انتخب عليه حاليا، والذي 
من خلاله تمت قراءة مفهوم »بناء الدولة«، ولن 
حتى  أو  شهرين  أو  شهر  في  البناء  هذا  نستكمل 
صحيح  مراحل؛  ذلك  يتطلب  بل  سنة،  مدة  في 
تعطيل  إلى  أدى  عشناه  الذي  الصحي  الوضع 
بعض الأمور، وللكننا واصلنا المضي تدريجيا محطة 
بمحطة، وماضون نحو الانتخابات التشريعية ثم المحلية 
وبعد  الهياكل  هذه  لنستكمل  والولائية(  )البلدية 
الفعل  لما نرى رد  نمر لأمور أخرى.وللكن  ذلك 
نتساءل  الخارج،  الداخل وبصفة خاصة من  من 
تطبيقها،  بصدد  فنحن  للديمقراطية  بالنسبة  لماذا؟ 
كل  فلم  تدريجيا،  بنائها  نحو  كذلك،  الدولة  بناء 
هذا؟! الجواب هو لأنهم لا يريدون أن تتمتع الجزائر 
ترفع  أن  يحبون  ولا  الحقيقية!!..  بالديمقراطية 
الجزائر رأسها أبدا، وأن تكون كلمتها مسموعة في 
المحافل الدولية، وأن تكون كلمتها مسموعة أيضا في 
كل القضايا المطروحة في العالم، وبصفة خاصة في 
القضايا الجهوية؛ فمثلا بالنسبة للقضية الفلسطينية، 
هل غيرنا شيئا من موقفنا تجاه الشعب الفلسطيني 

حتى الآن رغم كذا وكذا وكذا؟

في سنة 1967 قطعنا العلاقات مع أمريكا، ومن 
وأمريكا  أمريكا؟  مع  العلاقات  قطع  الذي  ذا 
من  بل  الجزائر،  أجل  من  ليس  آنذاك،  تفهمتنا 
أجل فلسطين، فكيف نسكت اليوم عن القضية 
تصفية  قضية  وهي  حدودنا  مع  وهي  الصحراوية 
جمعية  مستوى  على  مطروح  والملف  استعمار، 

ويقال:  بها؟  معترف  كله  والعالم  المتحدة  الأمم 
�له غالب، هذه هي الجزائر،  لماذا تؤيدهم الجزائر؟ ال�
الاستقرار  الشعوب، وكذا  تقرير مصير  مع  دائما 
في المنطقة، وموقف الجزائر مع ليبيا معروف منذ 
البداية، موقف رئيس الجمهورية، منذ البداية ثابت، 
ليبية« وهي خط  ليبية،  القضية  قال: »أن  حيث 
أحمر، ونحن ضد التدخلات الأجنبية من حيثما 
�له  ل� والحمد  الليبيين،  بين  ما  يحل  والمشكل  أتت، 
تحاور الليبيون فيما بينهم، وأقاموا حكومة واعترفوا 
بها وهي تسير في الطريق الصحيح، للكن لا أحد 
يقول هذا هو رأي الجزائر منذ البداية! للكننا نذكر 
بداية  منذ  الجزائر  موقف  ننسى  لا  حتى  أنفسنا 
التكالب  هذا  كل  ونشاهد  نلاحظ  الأزمة.نحن 
مناسبات  لنا  �له ستكون  ال� وإن شاء  الجزائر،  على 
الطريق  على  نسير  لأننا  عليه،  لنرد  أخرى وكثيرة 
الصحيح، ولأن شعارنا هو شعار أول نوفمبر »من 
مصدر  شعارنا،  هو  هذا  الشعب«،  وإلى  الشعب 
في  الوقت،  نفس  في  ويخدمه  الشعب  من  الحكم 
القادمة.على  وللأجيال  لنا  ودائمة  مستقرة  دولة 
كل حال في كل مناسبة نحاول أن نذكر ببعض 
الأشياء وأمامنا نضال ومعارك سياسية يجب علينا 
أن نواجهها بكل ديمقراطية؛ الذي انتخبه الشعب 
يمثل  أن  المهم  لونه،  كان  مهما  به  وسهلا  فأهلا 
باستطاعته  الذي  الوحيد  هو  والشعب  الشعب، 
تغييره، للكن الشيء الوحيد غير القابل للتغيير هي 
الدولة، لأنها ملك للجميع وليست هي الحكم، فالحكم 
يتغير من مرحلة إلى أخرى، من محطة إلى محطة، 
حسب رغبات الشعب، وللكن الدولة تبقى واقفة 
دائما، تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، 
�له تعالى وبركاته؛ والجلسة  والسلام عليكم ورحمة ال�

مرفوعة.
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السيد  سؤال  على  ردا 
عضو  زفان  بوجمعة 
مجلس االمة حول أسباب 
تكوين  معهد  فتح  تأخر 
الدينية  الشؤون  إطارات 
بوالية ادرار أوضح السيد 
وزير  بلمهدي  يوسف 
الشؤون الدينية واألوقاف  
قصارى  تعمل  وزارته  أن 
تفعيل  على  جهدها 
أداء  وتطوير  مؤسساتها 
قطاعها  بدون كلل وال ملل 
يتبوأ  التكوين  ملف  وأن 
منظمة  يف  خاصة  مكانة 
الدينية  الشؤون  قطاع 
بعد  خاصة  واألوقاف 
األساسي  القانون  اصدار 
اخلاص باملوظفني املنتمني 
اخلاصة  لألسالك 
مبوجب املرسوم التنفيذي 
رقم 8411 املؤرخ 26 ذي احلجة 1924 املوافق ل 24 
مراجعة  من  بد  ال  و  كان  ميالدي   ديسمبر 2008 
القانون األساسي للمعاهد التكوين املتخصصة حيث 

رقم  التنفيذي  املرسوم  مبوجب  ذلك  مراجعة  مت  
234 10 املؤرخ يف 5 أكتوبر 2010افاد السيد الوزير 
حتت  يعمل  األوقاف  و  الدينية  الشؤون  قطاع  بأن 
وصايته 13 معهدا وطنيا لتكوين املتخصص لألسالك 
موزعة  األوقاف  و  الدينية  الشؤون  بإدارة  اخلاصة 
على النحو التالي . يف منطقة الشمال بسيدي عبد 
الرحمان والية تيزي وزو و املعهد اخلاص لألسالك 
اخلاصة بوالية البويرة. يف منطقة الشرق اجلزائري 
الغرب  يف   , باتنة  و  ميلة  و  قسنطينة  معاهد   3
اجلزائري 4 معاهد  يف تلمسان سعيدة غليزان  و 
اجلنوب اجلزائري  4 معاهد  معهد سيدي عقبة 
معهد بوالية اليزي و معهد بوالية عني صالح و معهد 
ان  استطاعت   الوزارة  ان  كما   , بوالية متنراست  
تضيع حيز اخلدمة ابتداء من السنة القادمة معهدا 
حلوالي  املتخصصة   االسالك  يف  للتكوين  جديدا 
و  الساحل  دول  االفريقية خاصة  للدول  وافد   100
الطلبة اجلزائريني يف والية االغواط  بالتحديد يف 
عني ماضي  .   واكد الوزير على ان الوزارة تعمل 
على توسيع  هذه الشبكة الوطنية  التي من خاللها 
ظهرت ثمرة االغواط . السيما ان  االطار القانوني 
املعهد   انشاء  اقتراح  يف  عليه  املعتمد  األساس  و 
املؤرخ  رقم234 10  مرسوم   من   3 املادة  مبوجب 
القانون األساسي  املتضمن  و  أكتوبر 2010  يف 05 

يوم  األمة  مجلس  عقد 
 ،2021 مارس   18 اخلميس 
السيد  ترأسها  علنية  جلسة 
رئيس  نائب  جابري،  غازي 
مجلس األمة ُخصصت لطرح  
من  موجهة  شفوية  أسئلة   6
األمة  مجلس  أعضاء  السادة 
احلكومة،  يف  أعضاء  إلى 
الشؤون  قطاعات:  تخّص 
الشباب  واألوقاف،  الدينية 
والرياضة، الفالحة والتنمية 
الريفية، وذلك بحضور وزراء 
ممثلني  املعنية  القطاعات 
بلمهدي،  يوسف  السادة:  يف 
الدينية  الشؤون  وزير 
واألوقاف، سيد علي خالدي، 
وزير الشباب والرياضة، عبد 
وزير  حمداني،  احلميد 
الريفية،  والتنمية  الفالحة 
بسمة  السيدة  وبحضور 
مع  العالقات  وزيرة  عزوار، 

البرملان.

تاأجيل اإن�صاء معهد تكوين اإطارات ال�صوؤون باأدرار .. اإلى غاية حت�صن الظـــــــــــروف املالية للبالد

�صعوبات تتعلق بالأر�صية وراء تاأخر اإجناز ملعب القوى ببلدية زبوجة )ال�صلف(

السيد  سؤال  على  ردا 
إلى  بوزكري،  حميد 
السيد سيد علي خالدي 
والرياضة؛  الشباب  وزير 
توقف  أسباب  حول: 
ألعاب  مبركب  األشغال 
زبوجة  ببلدية  القوى 
وتاريخ  )الشلف(، 

استئناف األشغال؛ 
إلى  الوزير  السيد  أشار 
ملعب  إجناز  مشروع  ان 
القوى يعد إضافة  ألعاب 
األهمية  بالغة  نوعية 
أهميته  إلى  بالنظر 
املتخصصني  للعدائني 
الطويلة,  املسافات  يف 
خاصة باملناخ الذي تتميز 
وهو  الزبوجة,  منطقة  به 
سجل  الذي  املشروع 
التكميلي  البرنامج  ضمن 
 200 قدرها  برنامج  برخصة  االقتصادي  للنمو 
حيث  بدأت أشغال تهيئة األرضية يف  مليون دينار, 
مايو 2015 قبل أن تتوقف عام 2016.وأوضح الوزير 
بخصوص أسباب توقف األشغال منذ عام  اكد على 
الوزارية  دائرتنا  مصالح  أجرتها  التي  املعاينة  ان 
املختصة  واملصالح  القوى  ألعاب  احتادية  مبعية 
الصعوبات  من  العديد  ابرزت  الشلف,   لوالية 

املتعلقة جلها باملوقع الذي سيحتضن هذا املشروع 
األمر  وهو  مسطحة,  غير  األرضية  كون  وأهمها: 
الذي أعاق تصميم مضمار ألعاب القوى املمتد على 
طول 400 متر وتطلب اجناز أشغال إضافية لتهيئه 
األرضية فكل هذه العراقيل اقتضت توقيف األشغال 
مؤقتا وتكليف مكتب دراسات إلجراء دراسة تقنية 
عن  سيترتب  الذي  املالي  األثر  لتبيان  اقتصادية 
األشغال اإلضافية كما صبت التعليمات عن البحث 

صعوبات  املشروع  لتجنيب  مسطحة  أرضية  على 
مت  التي  احللول  وعن  إضافية  مالية  وتكاليف 
اقتراحها الستكمال هذا الصرح الرياضي, أفاد وزير 
القطاع أنه ملا تعذر ايجاد أرضية أخرى باملواصفات 
املرجوة استقر االختيار على منطقة الزبوجة كونها 
ألعاب  ملمارسة  املالئمة  اجلبلية  بطبيعتها  األنسب 
القوى, خاصة وأنها توجد على ارتفاع 800 متر على 

سطح البحر.
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قطاع الشؤون الدينية و األوقاف  

قطاع الشباب والرياضة

األسئلة الشفوية األسئلة الشفوية

املتخصص  للتكوين  الوطنية  للمعاهد  للنموذجي 
اخلاصة  بإدارة الشؤون الدينية  و األوقاف تنص 
على انه ينشا املعهد مبوجب مرسوم تنفيذي  يحدد 
موقعه  كما يراعى فيها االستثناء يف تأجيل  كل ما 
من شانه ان يفتح اثار مالية نظرا ملا متر به البالد 

من ظروف مالية.
املركز  فرع  يف  املقترحة  الوضعية  بخصوص  اما 
الثقايف اإلسالمي بأدرار و كيف انه ملاذا ال يستغل 
كمعهد يف هذه املنطقة الثرة الغنية أوضح  الوزير 
ان الوالية استفادت من الهيكل املنجز ليتم توسيع 
اخلريطة الثقافية التابعة للقطاع  ب الشكل الذي 
سيسمح بان يكون لهذا املرفق وظيفة مكملة خلدمة 
 , القرآنية  املدارس  و  الزوايا  و  املسجد  و  املعهد 
يف  الطلبة  عدد  ان  الوزير  اكد  السياق  هذا  يف  و 
املدارس القرآنية جتاوز 80000 ب 600 مدرسة.  
و ان املركز الثقايف اإلسالمي يف ادرار يحتوي على 
و  مكتبة  و  مكاتب   6 و  واحدة  محاضرات  قاعة 
قاعة للمطالعة و سكن وظيفي  واحد ال ميكن ان 
يكون قادر على استيعاب زيادة أخرى يف التكوين .  
مشيرا على ان الوزارة حترص على انشاء معهد يف 
هذه الوالية  حتصينا للمرجعية الدينية يف البالد .

ال�صوؤون  موظفي  و�صعيات  حت�صني  نحو 
الدينية خا�صة ما تعلق  بالرتقيات واملنح

السيد  سؤال  على  ردا 
أحمد بوزيان، ؛ بخصوص 
تصنيف  يف  النظر  إعادة 
الدينية  الشؤون  موظفي 
وأستاذ  واملؤذن  )القّيم 
ضمن  القرآني(،  التعليم 
القانون األساسي الصادر 
حمله  ملا   2008 سنة 
حق  يف  »إجحاف«  من 
وزير  اكد  الفئات؛  هذه 
واألوقاف  الدينية  الشؤون 
و  حاله  على  الوضع  يبقى  لن  و  جاري  العمل  ان 
الوزارة هامشا لتحسني  وضعيات هؤالء   ستجسد 
يف موضوع الترقيات و املنح حيث وفرت بعض املنح 
كما ستعمل   , أيام  لبعض األئمة  بقرار صدر قبل 
الوزارة دائما على إيجاد احللول املناسبة مع الفئات 
املختصة حيث ان الكثير من القطاعات تعاني من 

هذه املخلفات اإلدارية .

  6 اأ�صئلة �صفوية موجهة اإلى اأع�صاء يف احلكومة
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الّسيد  سؤال  على  ردا   
محمد بوبطيمة، بخصوص 
وضع خريطة وطنية حتدد 
الزراعات  من  أنواع  فيها 
ومراعاة  الواليات،  حسب 
عند  الرعوية  األراضي 
الفالحية,   األراضي  توزيع 
الفالحة  وزير  السيد  اكد 
على  الريفية   والتنمية 
جهود  كرست  الوزارة  ان 
بحسب  املناسبة  الفالحية  الشعب  لتحديد  معتبرة 
أهمية  الى  الوزير  أشار  كما   , والية  كل  خصوصية 
الطبيعية  للموارد  ناجح  الستغالل  البالغة  التوزيع 
اإلنتاجية  النظم  تكيف  برنامج  تطبيق  خالل  من 
على حسب الظروف الفالحية املناخية و كذا تعزيز 
استعمال األنظمة املقتصدة للمياه لتوجيه افضل يف 
االستثمار الفالحي و كذا حتديد الفرص املثلى التي 
 , كل والية بحسب خصوصياتها  تستغلها  ان  ميكن 
حيث قامت مصالح الوزارة يف هذا السياق بتصنيف 
مختلف األقطاب الفالحية و ذلك على أساس القيمة 
و أشار أيضا الوزير الى  و كمية اإلنتاج لكل والية , 
ان القطاع قام بإطالق دراسة لتكفل بظاهرة التغير 
املناخي و كذا حسب الوجهة الفالحية لكل منطقة 
وكل والية . اما بالنسبة لالنشغال الثاني للسيد عضو 
مجلس االمة بخصوص مراعات األراضي الرعوية 

عند توزيع األراضي الفالحية  أوضح السيد الوزير 
ان عملية توزيع األراضي الفالحية مت ضبطها طبقا 
للمنشور الوزاري رقم 11 39 املؤرخ يف 14 ديسمبر 
2017 املتضمن االستفادة من العقار الفالحي التابع 
الستثمار   املخصص  و  لدولة  اخلاصة  لألمالك 
التي  و  االمتياز  طريق  عن  االراضي  استصالح  يف 

تسهر على تنفيذه اللجان الوالئية للتنشيط و توجيه 
احمليطات  على  باملصادقة  تقوم  حيث  االستثمار 
و  الوالئية  املصالح  ممثلي  قبل  من  حتديدها  بعد 
البلدية املعنية مع مراعات طبيعة األراضي الرعوية , 
السهبية او الصحراوية لتفادي التأثير السلبي عنها 
او التسبب يف االختالل الطبيعي يف هذه األراضي. 

تكييف النظم الإنتاجية .. عرب اإ�صتغالل ناجح للموارد الطبيعية قرارات واإجراءات  .. من اأجل اإعادة بعث القطاع بولية تلم�صان

الّسيد  سؤال  على  ردا 
بلهبري،  الدين  ضياء 
املتخذة  اإلجراءات  حول 
بعث  إعادة  أجل  من 
والية  يف  الغابات  قطاع 
تلمسان،  اكد السيد عبد 
وزير  حمداني  احلميد 
الفالحة والتنمية الريفية 
االمر  هذا  بخصوص 
احمللية  الهيئات  ان  على 
محيطات  انشاء  باقتراح  قامت   تلمسان  لوالية 
القانون 84  من  املادة 35  االستغالل طبقا ألحكام 
12 املؤرخ يف 29 يونيو 1984 و املتضمن النظام العام 
ترتيب  على  تنص  التي  و  املتمم  و  املعدل  للغابات 
أنواع االستغالل املرخص بها و على وجه اخلصوص 
تلك املتعلقة باملنشآت اخلصوصية لألمالك الغابية 
و يف هذا الصدد افاد السيد الوزير انه  الوطنية  , 
مت وضع اطار تنظيمي من شأنه حتديد شروط و 
كيفية الترخيص لالستغالل داخل األمالك الغابية 
 01-87 رقم  التنفيذي  املرسوم  خالل  من  الوطنية 
املؤرخ يف 5 افريل 2001 . كما أشار الوزير الى ان 
لالستصالح  املخصصة  احمليطات  حتديد  مشروع 
اطار  يف  يندرج  الوطنية  الغابية  لألمالك  التابعة 
االستراتيجية الشاملة للسلطات العمومية من اجل 
حتسني البيئة املعيشية للمواطنني و يف هذا الشأن 

اكد الوزير ان املصالح احمللية قامت بتفعيل عملية 
على مستوى  املنشاة سابقا  باحمليطات   االستثمار 
مبساحة  محيط   11 تخصيص  مت  حيث  الوالية 
اجمالية مقدرة ب حوالي 4000 هكتار و التي مت 
تقسيم منها 1137 هكتار لفائدة 93 مستغل و ذلك 
كما  الطبية  و  العطرية  النباتات  و  األشجار  لغرس 

مباشرة  املتبقية  احمليطات  منح  عملية  ستستمر 
الفالحة  وزارة  قبل مصالح  من  عنها  اإلعالن  بعد 
احمللية . اما بخصوص استغالل غابات االستجمام 
فقد افاد الوزير انه مت انشاء 8 غابات على مستوى 
الوالية و مت تخصيص 6 منها لفائدة 6 مستفيدين. 

ي
قاب

الر
ط 
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قطاع الغابات 

السيد  سؤال  على  ردا 
محمد عمارة، إلى السيد 
والتنمية  الفالحة  وزير 
الريفية؛ بخصوص: دعم 
نقاط بيع الشعير ببلدية 
بالنعامة  الصفراء  عني 
وفتح نقاط أخرى، وكذا 
احلّث على فتح مطاحن 
الداخلية  باملناطق 
السيد  اكد  للوطن؛ 
حمداني  احلميد  عبد 
والتنمية  الفالحة  وزير 
الوزارة  ان  الريفية 
إجراءات  عدة  وضعت 
لتوفير االعالف املدعمة 
واملوجهة لتغذية املواشي 
لفائدة املربيني يف السوق 
أيضا  مت  وقد  الوطنية, 
والئية   جلان  تشكيل 
توزيع  متابعة  على  تعمل 
حتضير  و  مجددة  بأسعار  محليا  األولية  املواد 

مع  بالتنسيق  الضبط  و  املستفيدين  املمولني  قوائم 
الغرفة  فيها  مبا  األطراف  كل  و  الفالحية  الغرف 
و األمني  املهني  الوالئي  املجلس  رئيس  و  الفالحية 
كما  ذلك  غير  الى  الفالحني  الحتاد  الوالئي  العام 
يتم تسويق هذه املادة و حبوب الشعير ملربي االنعام 
هذا  و  الداخلية  و  السهبية  املناطق  يف  املتواجدين 
ذلك  و  للماشية  التنموية  التغذية  احتياجات  لتلبية 
الثروة احليوانية يف حالة اجلفاف  من اجل حماية 

من خالل 63 مطحنة موزعة على 3 واليات سهبية  
املرتبة 5  النعامة فهي حتتل  اما فيما يخص والية 
و  الثورة احليوانية  الوطني من حيث  املستوى  على 
املتمثلة يف اكثر من مليون و 650 الف راس غنم و 
102 الف راس من املاعز و اكثر من 2000 راس من 
بجميع  االهتمام عن قرب  و  التكفل  يتم  و  اجلمال 
انشغاالت املمولني باملنطقة و ذلك من خالل توفير 
جميع  مستوى  على  املدعمة  النخالة  مادة  توزيع  و 

فتح عدة نقاط لبيع مادة �ل�شعري 
بدائرة عني ال�صفراء

قطاع الفالحة والتنمية الريفية

االنعام  الوطني ألغذية  للديوان  التابعة  البيع  نقاط 
من خالل 5 مطاحن التي تنتج يوميا كمية اجمالية 
تقدر ب 511 قنطار و يف نفس السياق قام القطاع 
التابعة  اجلافة  البقول  و  احلبوب  تعاونية  بفتح 
بطلبات  للتكفل  ذلك  و  للحبوب  الوطني  للديوان 
تعاونية  كانوا ميونون من قبل  الذين  الوالية  مربيي 
و  سعيدة  لوالية  التابعة  اجلافة  البقول  و  احلبوب 
الوطني  لديوان  التابعة  التخزين  لوحدة  باإلضافة 

للحبوب املوجودة بدائرة املشرية بسعة تقدر ب 140 
الف قنطار مت تدعيمها بحصة معتبرة مبادة الشعير 
العلفي يف سنة 2020 جتاوز 150 الف قنطار و من 
اجل احلد من عناء  تنقل املمونني للجهة اجلنوبية 
نقطة   2020 ديسمبر  شهر  خالل  فتح  مت  للوالية 
بكمية  متوينها  مت  حيث  الصفرة  عني  بدائرة  بيع 
من مادة الشعير تقدر بأكثر من 30 الف قنطار و 
اجلهة  يخص  فيما  اما  العملية 1750 ممول  مست 

الشمالية  مت فتح نقطة بيع بدائرة مكمل بن عمارة و 
مت متوينها بكمية من الشعير تقدر بأكثر من 57 الف 
قنطار كما يتم متوين منطقة الصفيصفة من نقطة 
بيع عني الصفراء كما سيتم فتح وحدة بيع بدائرة 
عسلة التي تبعد عن مقر الوالية ب 50 كلم ابتداء 
من شهر مارس 2021 اما بالنسبة لنقطة بيع دائرة 
عني بن خليل اخذت إجراءات مستعجلة لفتح نقطة 

بيع على مستوى هذه الدائرة و يف اقرب اآلجال .

األسئلة الشفوية األسئلة الشفوية
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عقد مجلس األمة يوم اخلميس 25 
ترأسها  علنية  جلسة   ،2021 مارس 
مجلس  رئيس  قوجيل،  صالح  الّسيد 
 )6( لتوجيه  ُخصصت  والتي  األّمة 
من  موجهة  شفوية  أسئلة  ستة 
إلى  األمة   مجلس  أعضاء  السادة 
أعضاء يف احلكومة، تخّص قطاعات: 
الطاقوي  اإلنتقال  التجارة، 
واألشغال  املتجددة،  والطاقات 
بحضور  وذلك  والنقل،  العمومية 
يف  ممثلني  املعنية  القطاعات  وزراء 
التجارة،  وزير  رزيق،  كمال  السادة: 
االنتقال  وزير  شيتور،  الدين  شمس 
الطاقوي والطاقات املتجددة وكمال 
العمومية  األشغال  وزير  ناصري، 
بسمة  السيدة  بحضور  و  والنقل، 

عزوار، وزيرة العالقات مع البرملان.

سؤال  على  ردا   
غازي  السيد 
السيد  إلى  جابري، 
حول:  التجارة؛  وزير 
الرقابة على اللوحات 
للمحالت  اإلشهارية 
واملكتوبة  التجارية 
األجنبية  باللغات 
اللغة  عن  عوضاً 
هي  وأين  العربية، 
مصالح الرقابة من ذلك ؛ أوضح وزير التجارة 
السيد كمال رزيق ان النصوص املسير ةللعمل 
الحتتوي  التجارة  لوزارة  بالنسبة  الرقابي 
رفعها  الرقابة  العوان  ميكن  مخالفات  على 
يف هذا الشأن  لكن ميكن لسادة والسيدات 
الوالة اتخاذ قرارات والئية يف اطار ما يسمى  
جلنة التعمير التجاري املوجودة على مستوى 

كل والية و تتكون من 
ممثلي إدارة التجارة , 
البيئة ومصالح االمن 
مستوى  على  تتدخل 
الشوارع  و  احملالت 
تقرره  ما  وفق 
سواء  اللجنة  هاته 
استعمال  اجبارية 
إجراءات  او  اللغة 
بها  تتقيد  أخرى 
احملالت التجارية حتى تضفي مظهرا جماليا 
السيد  للمدن و االحياء كما صرح  ومتناسقا 
الوزير بان الوزارة يف صدد تعديل النصوص 
و  مجرمة  األفعال  هذه  وستعتبر  القانونية 
استعمال  باعتبار  التجاري  للمراقب  ستسمح 
اجراء  الالفتات  يف  العربية  اللغة  غير  اللغة 

يعاقب عليه القانون .

نور  السيد  على  ردا 
إلى  باألطرش،  الدين 
التجارة؛  وزير  السيد 
تنويع  بخصوص: 
الصادرات  من  والرفع 
تبعية  عن  والتخلي 
االقتصاد للمحروقات؛ 
الوزير  السيد  اكد 
التجارة  وزارة  ان 
خطة  اطار  يف  بادرت 
رئيس  السيد  لبرنامج  تطبيقا  احلكومة  عمل 
ممثلي  مختلف  مع  التشاور  يف  اجلمهورية 
الشعب من اجل حماية فعالة اللة اإلنتاج وكذا 
هذا  يف  الوطني  باملنتوج  الواردات  استبدال 
التوجه نحو استغالل  املجال مستشهدا مبثال 
األولية  املواد  النتاج  الفالحية  األراضي 

التكلفة املالية وراء تراجع جت�صيد م�صروع الطاقة ال�صم�صية » ديزرتيك« 
إلى  جديع،  القادر  عبد  السيد  سؤال  على  ردا 
السيد وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة؛ 
حول: أسباب التراجع عن جتسيد مشروع الطاقة 
السيد   صرح  »ديزرتيك«؛  بـ  املعروف  الشمسية 
زير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة شمس 
حيث   املوضوع  هذا  بخصوص  شيتور  الدين 
اكثر من  10  الى  يعود  ان مشروع ديزرتيك  قال 
مع  اتفاق   اجلزائر  برمت  آنذاك  حيث   سنوات 
يف  املتجددة  الطاقات  إمكانيات   لدراسة  املانيا 
املكتب  هذا  اقترح  حيث  اجلزائرية  الصحراء 
الدراسي كمشروع اول ان مليوني كلم مربع يف الصحراء مربع 250 كلم 
يكفي الستفادة املعمورة ككل بالطاقة الكهربائية أي ان 3 باملئة من صحراء 
اجلزائر تكفي لتزويد كل سكان املعمورة بالكهرباء و مشروع ضخم كهذا 
مع  مفاوضات  يف  اجلزائر  بقيت  حيث  دوالر  مليار   450 يكلف  املشروع 
البنوك التي لم تسهل العملية مما أدى الى تغير منهجية ديزرتيك منذ ذلك 
الوقت الى االن  حيث أصبحت مكتب كاملكاتب األخرى لتشرع يف ميدان 

الطاقات املتجددة. 

عدة م�صاريع لتح�صني �صبكة الطرق بولية تب�صة

ردا على سؤال السيد 
إلى  مومن،  الغالي 
األشغال  وزير  السيد 
والنقل؛  العمومية 
التأخر  بخصوص: 
شبكة  يف  املسجل 
الطرقات بوالية تبسة؛ 
وزير  السيد  افاد 
األشغال العمومية والنقل كمال ناصري بان يف 
إطار تطوير الطرق واملنشآت الفنية، استفادت 
مختلف  ضمن  مشاريع  عدة  من  تبسة  والية 
الفارطة،  السنوات  خالل  التنموية  البرامج 
بهدف زيادة استيعاب وحتسني مستوى اخلدمة 
ازدواجية  وبخصوص    , رئيسية  محاور  لعدة 
كافة  تشمل  دراسات  إعداد  مت  فقد  الطرق، 

الوطنية  الطرق 
بالوالية، وبناء عليه مت 
اقتراح تسجيل املشاريع 
التحكيم  جلسات  يف 
لقوانني املالية للسنوات 
يف  وآخرها  السابقة 
لسنة  املالية  قانون 
إعادة  وسيتم    ،2020
اقتراحها يف البرامج املستقبلية , كما اكد على 
ان قطاع االشغال العمومية يولي  كذلك أهمية 
من  الرفع  قصد  الطرق،  شبكة  لصيانة  بالغة 
وهو  عليها،  واحلفاظ  فيها  اخلدمة  مستوى 
حالياً،  للطرق  اجليدة  احلالة  عن  أسفر  ما 
ال سيما الوطنية منها، وأدى إلى تراجع عدد 

حوادث املرور باملنطقة. 

تعديل الن�صو�س القانونية التي جترم 
اإ�صتعمال غري اللغة العربية يف الالفتات

قطاع التجارة.. النتقال الطاقوي..الأ�صغال العمومية والنقل يف �صلب اأ�صئلة اأع�صاء املجل�س

.. نحو اإ�صتبدال الواردات باملنـــــــــــــــتوج املحلي

الزيت  مادة  على  احلصول  يف  املستعملة 
النباتي و كذا السكر األبيض , كما نوه الوزير 
الى انه خالل السنتني األخيرتني فاقت قيمة 
اإلنتاج الفالحي الوطني ما مت تصديره من 
الكبيرة  القدرات  على  مايبرهن  محروقات 
االستثمار  اجل  من  استغاللها  ميكن  التي 
اإلنتاج  للفائض  من  التحويلية  الصناعة  يف 
حيث قدرت قيمة اإلنتاج الفالحي  الوطني , 
لسنة 2020 بالرغم من اجلائحة بحوالي 25 
دوالر  مليار   23 مقابل  امريكي  دوالر  مليار 
و   . السابق  الفالحي  املوسم  امريكي خالل 
منه فان املنحة يف تصاعد الفت حيث بلغت 
مليون   70 يفوق  ما  اللى  الصادرات  قيمة 
دوالر امريكي بالنسبة للتمور و حوالي تقريب 
70 مليار دينار جزائري يف مايخص التجارة 

احلدودية . 
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قطاع التجارية

قطاع الطاقات المتجددة

قطاع األشغال العمومية والنقل
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 ردا على سؤال السيد 
فتاح طالبي، إلى السيد 
وزير األشغال العمومية 
كمال  السيد  والنقل 
بخصوص:  ناصري؛ 
املرافق  بعض  غلق 
اخلاصة للراحة مبحطة 
شلغوم العيد مبيلة، دون 

غلق محطات أخرى,
 افاد السيد الوزير انه مت حتديد مواقع محطات 
اخلدمات، يف إطار إجناز الدراسة املعمقة حول 
خدمات الطريق السيار شرق-غرب، من طرف 
وموافقة  بإشراف  مختص،  دراسات  مكتب 
املعنية.وقد  الواليات  جلميع  احمللية  السلطات 
مت تكليف الشركة الوطنية نفطال بإجناز جميع 
محطات اخلدمات على مستوى الطريق السيار 
خالل  املتخذة  للقرارات  وفقا  غرب،   – شرق 
التوالي يف  على  املنعقدين  الوزاريني  املجلسني 

01 جويلية 2009 و 21 أوت 2010. 
هذا  موضوع  بالوقود  التزود  محطة  عن  أما 
السؤال، التي كانت قيد االستغالل على مستوى 
مقطع الطريق الوطني رقم 05 بشلغوم العيد، 
ذلك   و  غلقها  من  السبب  الوزير  أوضح  فقد  

شرق-  السيار  الطريق  إجناز  مرحلة  أثناء 
املذكور  املقطع  ودمج  لتحويل  نظرا  غرب، 
السيار،  الطريق  هذا  مشروع  ضمن  أعاله 
التي  األطراف  لكافة  التعويضات  تقدمي  ومت 
محطة  صاحب  غرار  على  األشغال،  مستها 
الهيئات  طرف  من  املذكورة،  بالوقود  التزود 

يتعلق  وفيما  بالنسبة  اما  بالتعويض.  املكلفة 
مبحطة اخلدمات املتواجدة على مستوى مقطع 
األخضرية بالطريق السيار شرق-غرب، فقد مت 
إجنازها سنة 2006 أي قبل برمجت الدراسة 

املتعلقة بخدمات الدفع. 

ردا على سؤال السيد  
إلى  خليفة،  محمد 
ناصري  كمال  السيد 
وزير األشغال العمومية 
بـ:  واملتعلق  والنقل؛ 
مشروع  إجناز  نسبة 
الطريق  إزدواجية 
الوطني رقم 3 الرابط 
بسكرة  واليتي  بني 
من  االنتهاء  مت  انه   الوزير  أوضح   والوادي؛ 
دراسة ازدواجية املشروع  على مسافة 127.3كلم 
بوالية بسكرة، ومت اجناز ازدواجية مقطع منه 
على مسافة 79.3كلم من حدود والية باتنة إلى 
والية بسكرة، أما املقطع املتبقي على مسافة 48 
كلم، من والية بسكرة إلى حدود والية الوادي،  
على  ازدواجيته  إجناز  عملية  تسجيل  مت  فقد 
املالية  قانون  يف  أولي  كشطر  كلم   20 مسافة 
اإلعالن  إجراءات  حالياً  وجتري   ،2021 لسنة 
هذا  فيمتد  الوادي  بوالية  املناقصة.أما  عن 
الطريق على مسافة 127 كلم، وقد مت االنتهاء 
الوادي  ازدواجيته، من حدود والية  من دراسة 
والية  حدود  إلى  وصوالً   بسكرة،  والية  مع 

يف  الوادي  واستفادت  ورقلة،  والية  مع  الوادي 
عملية  من   ،2019 لسنة  الوالية  ميزانية  إطار 
اجناز ازدواجيته لشطر ميتد على طول 20 كلم، 
الوادي،  والية  مع  بسكرة  والية  من حدود  بدًء 
%. يف نفس السياق،  وبلغت نسبة أشغاله 95 

اكد الوزير على  تسجيل عملية إجناز ازدواجية 
 20 مسافة  على  الطريق  ذات  من  ثاني  شطر 
كلم، يف قانون املالية لسنة 2021، أما املقاطع 
املتبقية من هذا الطريق فسيتم التكفل بها يف 

البرامج املستقبلية.

غلق حمطة �صلغوم العيد خالل اجناز الطريق ال�صيار �صرق- غرب

.. نحو ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 بني وليتي ب�صكرة والوادي

.. الإنتخابات الت�صريعية.. مرحلة هامة اأخرى يف م�صار بناء اجلزائر اجلديدة

ي
قاب

الر
ط 
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في نهاية الجلسة، نشكر السادة أعضاء مجلس الأمة، على 
الأسئلة الهامة والدقيقة، التي تم طرحها على السادة الوزراء، 
كما أشكر الطاقم الحكومي على كل الأجوبة والتوضيحات 

حول مختلف القضايا المطروحة.

نحن حاليا نبرمج جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية كل 
15 يوما؛ والآن في هذه الفترة الحالية، وبحكم العدد الهام 
واللكبير للأسئلة المودعة من طرف أعضاء مجلس الأمة، 
خميس  يوم  كل  أي  أسبوعيا،  الجلسات  هذه  ستنظم 
وليس كل 15 يوما، هذا من أجل إعلام السيدة وزيرة 

العلاقات مع البرلمان الحاضرة معنا اليوم.

من  ومحطة  البلاد  تعيشها  هامة  مرحلة  إلى  وصلنا  لقد 
المحطات الهامة التي نعيشها حاليا، ألا وهي الاستحقاقات 
القادمة، الخاصة بانتخاب مجلس شعبي وطني، كما ستتبعها 
مراحل أخرى، وللكنها مرحلة هامة، لم تجيء من عدم، 
الدولة،  بناء  مسار  وكان  أخرى،  محطات  سبقتها  بل 
إلى  الدستور  على  الاستفتاء  إلى  الرئاسية  الانتخابات  من 
تعطلت  أنها  صحيح  المحطات  هذه  التشريعية،  الانتخابات 

نوعا ما، بحكم الوضع الصحي الذي كان موجودا، للكن 
هذا هو المخطط؛ عندما نسمع بعض التعليقات، وبعض 
الجزائر  كأن  الخارج،  من  خاصة  وبصفة  الخطابات، 
مرحلة  في  لسنا  نحن  فلا،  انتقالية؛  بمرحلة  تمر  زالت  ما 

انتقالية، فالمرحلة الانتقالية قد تجاوزناها!!

نحن، وفي هذه الانتخابات التشريعية، ومع القانون الصادر 
مؤخرا، إضافة إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية، ألح 
هو  هذا،  كل  في  الأهم  الشيء  أن  على  ألح  ثم  ألح  ثم 
ثانيا؛  الشعب  إرادة  واحترام  أولا،  الشعب  إلى  الرجوع 
وفي نفس الوقت نحافظ على استقلالية قرارنا السياسي، 
لمراقبة  المستقلة  العليا  الهيئة  هي  هذا  كل  في  والضمان 
بينت  وقد  الانتخابات،  عملية  على  وإشرافها  الانتخابات، 
الثانية جدارتها،  المرحلة  في  بينت  كما  الأولى  المرحلة  في 
وهذه سابقة في الجزائر، لأول مرة تنشأ هذه الهيئة العليا 
لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها من البداية حتى النهاية 
والإعلان عن النتائج، الإدارة ليس لها أي دخل، لا من 

قريب ولا من بعيد، وهذا هو الضمان.

كلمة السيد رئيس مجلس األمة في ختام أشغال جلسة األسئلة الشفوية 
ليوم الخميس 25 مارس 2021
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غدا، لما يعبر الشعب عن رأيه ويختار ممثليه في هذه المؤسسة، 
الذين يصبحون ممثلي الشعب حقيقة،  ويكون باستطاعتهم 
في  الأهم  وهو  وجدارة،  حق  عن  الشعب  باسم  التكلم 
لما  للكن  تاريخي،  شيء  هو  الآن  نعيشه  وما  هذا،  كل 
نرى بعض التعليقات، التي ُكشفت الآن، وعرفنا ماهية 

أصحابها اليوم وأصبحت أمورا واضحة ومكشوفة.

لا  الجزائر  أعداء  مرات،  عدة  في  ذلك  قلت  كما  أولا، 
يحبون أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في الجزائر، لأن 
الديمقراطية الحقيقية هي المناعة التي تحمينا من التدخلات 
الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد، فهم يحبذون المساس 

بهذا الجانب.

ثانيا، الجانب الثاني، الذي يحمي البلاد، ويسهر على حماية 
البلاد، 24 ساعة على 24 ساعة، على مد الحدود الواسعة 
للجزائر، وهو الجيش الوطني الشعبي، وهو بحق جيش وطني 
شعبي، سليل جيش التحرير عن حق وجدارة، وأكررها 
دائما، عن حق وجدارة، وأقولها كمجاهد، كجيش التحرير، 
هذه المؤسسة الهامة في الدولة، هي ضمان لاستقرار البلاد 
وفي نفس الوقت هي مناعة للجزائر، وهذا ما يود الأعداء 

المساس به!!

ذلك،  سماع  على  متعودة،  والجزائر  متعودون،  نحن 
فاستقلالنا لم يأت من عدم، منذ البداية وحتى في ذلك 
الثورة،  بهذه  تفاجؤوا  قد  السياسيون كانوا  الوقت، حتى 

كما فاجأنا أيضا الاستعمار، بكل مخابراته، من هم هؤلاء؟ 
وقد أكدت الأحزاب عدم علمها عن هوية هؤلاء الناس 
ولا من حيث أتوا، في حين أنهم كانوا أبناء الجزائر، أبناء 

الشعب الجزائري، ولم يأتوا من جهة أخرى!!

ممن كان  واحد  وأنا  »تنعق«  الأبواق كانت  البداية،  في 
يسمعها، وتصيح: »أهؤلاء الحفاة يخرجون فرنسا؟ أهؤلاء 
الشتاء  يأتي  عندما  وقالوا:  فرنسا؟«،  يخرجون  العراة 
للكن   الأرانب،  مثل  اصطيادهم  سيتم  الثلج  ويتساقط 
الشتاء جاء وانتهى والأرانب أصبحت أسودا، وبعد ذلك 
الصومام،  مؤتمر  وجاء   ،1955 أوت   20 محطة  جاءت 

وفتح المجال للآخرين من أجل الالتحاق بالثورة!!

ذاكرة  وناحية  التاريخية  الناحية  ومن  الموضوع،  هذا  في 
وأن  الجانب  هذا  يوضحوا  أن  المختصين  على  يجب  الأمة، 
َ�ر الثورة ومن التحق بالثورة، من التحق  يفرقوا بين من فج
�اق!! نحن في هذه المرحلة  مرحبا به، وللكن لم يكن هو السب
يتم توضيحها،  كل هذه الجوانب مطروحة من أجل أن 
لأنها تاريخنا، وأتعجب لما أسمع من بعض شبابنا قولهم إننا 

منذ 1962 ونحن في...!

إذن، لو أبقينا على فرنسا هنا لكان أفضل؟!

�له إنني أتعجب عند سماع هذا الكلام! منذ 1962! وال�

في سنة 1962 كان تعدادنا 8 ملايين، والآن نحن 45 
مليونا، وكل المحطات التي مرت بها الجزائر منذ 1962، 
الحال التي كانت عليها بلادنا في ذلك الوقت، الاقتصاد 
افتقارنا  الإمكانيات،  نقص  فرنسا،  يد  في  المصالح  وكل 
للإطارات التي رحلت، وكانوا يتوقعون بأن تنهار البلاد في 
أجل 6  أشهر، وللكن حدث العكس، حافظت البلاد على 
وقوفها، فمثلا في الدخول المدرسي لسنة 1962، جمدت 
إلى  دفعهم  أجل  من  والأساتذة،  المعلمين  رواتب  فرنسا 
مغادرة مناصبهم في الجزائر، هذا بغرض إفشال الدخول 
المدرسي لتلك السنة، وكان جيسكار ديستان، وزيرا للمالية 
في تلك الفترة، وهو من أمر بتجميد رواتب المعلمين، للكن 
تم افتتاح السنة الدراسية، وكان الدخول المدرسي، حيث 
تم استدعاء كل جزائري يحوز على شهادة ابتدائية للحضور 
أينما وجد، وافتتحت السنة الدراسية بنجاح، وكان اقتصادنا 

مالي  خبير  استقدم  الوقت  ذلك  في  عادية؛  بطريقة  يسير 
الوضعية  دراسة  بغرض  الحكومة،  قصر  في  بلجيكا،  من 
الاقتصادية والمالية للجزائر، بقي مدة أسبوع أو 10 أيام، 
وضع  عن  وتساءلنا  الوقت،  ذلك  في  معه  لقاء  لنا  كان 
الجزائر من الناحية المالية ومن الناحية الاقتصادية؟ فقال 
لاحظه،  وما  رآه  ما  أن  مضيفا  بالحقيقة،  سأخبركم  لنا 
والوثائق التي اطلع عليها، كان من المفروض أن اللكهرباء 
إنه  بالقول  وختم  موجود،  غير  الماء  مقطوعة،  الجزائر  في 
اللكهرباء موجودة  حتى الخجبز لن يكون، للكن أرى أن 
نعم  معجزة،  هذه  وقال:  متوفر،  والخجبز  موجود  والماء 
معجزة حقيقية، فبالرغم من الخلافات الموجودة لم نتخل 
عن الجزائر، ضحى الرجال، وقمنا وأوقفنا الجزائر، فيجب 

تغيير الذهنيات!!

نحن في مرحلة يجب على الجزائر أن تقف صامدة، ليس 
المراحل فقط، وللكن حتى مع الأجيال  في مرحلة من 
القادمة، لأننا في مرحلة سيكتب فيها التاريخ عنا، بأننا نحن 
من ساهم في بناء هذه الدولة، التي ستكون دولة للجميع 
دون إقصاء، والحكم يتغير من مرحلة إلى أخرى بحسب 
رغبات الشعب؛ للكن ركائز الدولة تبقى دائما ثابتة، لن 
يغيرها أحد، هذه المرحلة التي يجب أن نساهم فيها كلنا، 
نحن كأعضاء مجلس الأمة، كأفراد وكمجموعات، يجب 
أن تكون لنا مساهمة فع�الة في إنجاح هذه المرحلة الخاصة 

بالاستحقاقات، ونغلق الباب على كل مشكك في مستقبل 
بلادنا، طبعا، ستكون هناك مراحل أخرى، مثل انتخابات 
المجالس البلدية والولائية، ونستكمل هيئات الدولة، ببعديها 

الأفقي والعمودي.

ليس  واليوم  ممثليه،  وانتخاب  بفرز  الشعب  الآن، سيقوم 
هذا  عليها  سيكون  التي  الصفة  يعرف  أن  أحد  بمقدور 
الذي سيختار،  الشعب هو  يعلم، لأن  المجلس، فلا أحد 
وهذه مرحلة تاريخية، فكل مواطن في أي منطقة كان، 
واجب  به  سيقوم  ما  أن  ذهنه  في  يضع  أن  عليه  لزام 
لما يذهب ويمارس حقه في  ومن أجل الجزائر، لا غير؛ 
الجزائر، وانتخب  بذلك ينتخب من أجل  الانتخاب، فهو 
الدولة الجزائرية، انتخب الجمهورية الجديدة، انتخب الجزائر 

الجديدة.

ميدانه،  في  كلُُ�  نبلغها،  أن  يجب  التي  الرسالة  هي  هذه 
في هذه  منصبه، ونحن -كمجلس-  في جهته، بحكم  كلُُ� 
به،  نقوم  ما  طريق  عن  فع�الة  مساهمة  سنساهم  المرحلة، 
هذا حتى نوصل بأمانة كلمة الشعب؛ بهذه المناسبة، وفي  
المناسبات الأخرى، ونتمنى النجاح لكل المسؤولين المخلصين 

في هذه البلاد.

تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم 
�له تعالى وبركاته. ورحمة ال�
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اأع�صاء جمل�س الأمة يطرحون ع�صرة )10( اأ�صئلة �صفوية على احلكومة
يوم   عامة  جلسة  األمة،   مجلس  عقد  
اخلميس األول أبريل 2021، ترأسها السيد 
والتي  األمة  مجلس  رئيس  قوجيل  صالح 
شفوية  أسئلة  عشرة   لتوجيه  ُخصصت 
موجهة من السيدة والسادة أعضاء املجلس 
تخّص  احلكومة،  يف  أعضاء  خمسة   إلى 
قطاعات: الطاقة واملناجم، التعليم العالي 
السياحة  املائية،  املوارد  العلمي،  والبحث 
العائلي،  والعمل  التقليدية  والصناعة 
املستشفيات،  وإصالح  والسكان  والصحة 
املعنية،  القطاعات  وزراء  بحضور  وذلك 
وزيرة  عزوار،  بسمة  السيدة  بحضور 

العالقات مع البرملان. 
السيد  وقوف  مستهلها،  يف  اجللسة  عرفت 
ومعه  األمة،  مجلس  رئيس  قوجيل،  صالح 
األمة  مجلس  أعضاء  والسادة  السيدات 
أرواح  على  ترحم  وقفة  احلكومة،  وأعضاء 
والية  يف  مؤخرًاّ  سقطوا  الذين  الضحايا 

بجاية... رحمهم اهلل تعالى...

التي م�صاريع هامة و �صخمة تخ�س ال�صناعة البرتوكيميائيةهذه هي قيمة اجلباية البرتولية ل�صنة 2019 و 2020 البحثية  امل�صاريع  على  م�صتقبال  �صتقت�صر  اخلارج  يف  الرتب�صات 
تقدم قيمة علمية م�صافة ونوعية

�للتحاق بفروع �لعلوم �لطبية يف وليات �جلنوب يخ�شع لنف�س �لليات و �ملقايي�س و�ل�شروط �لوطنية

مجلس  عضو  سؤال  على  ردا 
االمة السيد الغالي مومن، حول: 
التأخر املسجل يف إجناز املصانع 

البتروكيماوية.
الطاقة  وزير  السيد  أكد 
بأن  عرقاب،  محمد  واملناجم، 
البتروكيميائية  الصناعة  تطوير 
برنامج  محاور  أهم  أحد  يُعد 
القطاع منذ  احلكومة حيث بذل 
هذه  لتطوير  هامة  جهود   2013
الصناعة، من خالل اطالق عدة 
وأخرى  أجنز  ما  منها  مشاريع 
الدراسة،  أو  اإلجناز  طريق  يف 

تعكف  مشروعان  هناك  أن  كما 
وهما  حتقيقهما  على  الوزارة 
املتكامل  الفوسفات  مشروع 
 3 عبر  طن  مليون   505 سينتج 
تصنيع  مشروع  والثاني  مراحل  
لتغذية  الفوسفاتية  املنتجات 
بالعوينات  والنبات  احليوان 
إنتاجية 300  بطاقة  تبسة  والية 
حامض  من  لسنة  طن  الف 
التوقيع  مت  كما  الفوسفوريك، 
لبناء  أخرى  اتفاقية شراكة  على 
مركبني لنزع الهيدروجني بطاقة 
انتاج  550الف  طن سنويا من 

انتاج مادة البروببيالن  
ارزيو  مبنطقة 
والذي  الصناعية 
اعداد  مرحلة  يف  هو 
الهندسية،  الدراسات 
الثاني  املركب  اما 
 450 انتاج  بطاقة 
مادة  من  طن  الف 
بروبيالن  البولي 
على  سونطراك  شركة  اجتهدت  كما  بتركيا، 
البتروكيميائية  املواد  النتاج  وحدتني  إطالق 
بأرزيو و سكيكدة،  الوطنية  الالزمة للصناعة 
شركاء  مع  حاليا  مفاوضات  أيضا  وجترى 
وهي  ضخمة   مشاريع  اجل  من  أجانب 
مركب تكسير البخار  النتاجية تبلغ 1 مليون 
امليتانول  انتاج  ومركب  بسكيكدة,  سنويا  طن 
شدد  كما  بوهران   سينجز  الذي  ومشتقاته 
تثمني  يف  املشاريع  هذه  أهمية  على  الوزير 
مواردنا الطاقوية خاصة منها الغاز الطبيعي 
ان  مضيفا  للبالد.  إضافية  مداخيل  وحتقيق 
ذلك  تاخرا  شهدت  الكبرى   املشاريع  بعض 
املعقدة   لتركيبتها  نظرا  وقتا  تتطلب  النها 
التكنولوجية  اخلبرة  منها  اخلاصة  وشروطها 
بشراكة  اال  بها  القيام  الميكن  والتي  العالية 
مع تقنيني مختصني. كما ان الطبيعة الهيكلية 
يستوجب  الكبير  ماله  راس  و  املشاريع  لهذه 

تسخير موارد مالية هامة. 

السيد  االمة  مجلس  عضو  سؤال  على  ردا   
شعب  فتح  إمكانية  حول:  قيساري،    محمود 
الطب يف واليات اجلنوب بنظام الكوطة مع عدم 
وزير  السيد  أوضح  املعدل؛  شرط  إلى  اللجوء 
التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن 
زيان،  بهذا الشأن ان االلتحاق بالعلوم الطبية 
مبختلف فروعها  املتمثلة يف الطب و الصيدلة 
موحدة  معدالت  على  بناًء  يتم  االسنان  طب  و 
على املستوى الوطني بصرف النظر عن الوالية 
التي ينحدر منها احلائز على شهادة البكالوريا، 
الطبية  العلوم  بفروع  االلتحاق  فان  ثم  من  و 

و  االليات  لنفس  يخضع  اجلنوب  واليات  يف 
بالطلبة  التكفل  يتم  و  والشروط.  املقاييس 
اجلامعية  املؤسسات  مستوى  على  بيداغوجيا 
االقامات  مستوى  على  خدماتيا  و  املستقبلة 
املساواة  مبدأ  اطار  انه يف  ، مضيفا  اجلامعية 
و تكافؤ الفرص و الشفافية و عدم التمييز بني 
واليات  من  املنحدرين  الطلبة  فان  الوطن  أبناء 

التي  املعاملة  نفس  من  يستفيدون  اجلنوب 
يحظى بها ندرائهم من الواليات األخرى باعتبار 
التعليم  مؤسسات  متنحها  التي  الشهادة  ان 
العالي هي شهادات وطنية و ان منح أي استثناء 
للقواعد احلاكمة بالتسيير قد ميس مبصداقية 

الشهادة و قيمتها العلمية وطنيا و دوليا .

سؤال  على  ردا 
االمة  مجلس  عضو 
طالبي،  فتاح  السيد   
التعاقد  بخصوص: 
ومكاتب  مراكز  مع 
تنشط  أجنبية  بحثية 
االلكتروني  الفضاء  يف 
أي  لها  وليس  فقط 
أرض  على  تواجد 
الواقع؛ أكد السيد وزير التعليم العالي و البحث 
العلمي، عبد الباقي  بن زيان، أنه أمر بـ »فتح 
الذين  واالشخاص  املؤسسات  حول  حتقيق, 
الدول,  بعض  يف  العلمية  امللتقيات  يف  شاركوا 

ستقتصر  اخلارج  يف  التربصات  أن   مضيفا 
مستقبال على املشاريع البحثية التي تقدم قيمة 
علمية مضافة ونوعية علمية للجامعة اجلزائرية 
التكوينات  أن هذه  إلى  مشيرا  العلمي,  والبحث 
املاليتني 2020  السنتني  » خالل  »مت جتميدها 
بسبب الوضعية الصحية. و يف نفس  و 2021 , 
السياق، صرح السيد الوزير، بأن القطاع يعمل 
خللق  وطنية«  »استراتيجية  اعداد  على  حاليا 
ديناميكية يف القطاع ,تأخذ بعني االعتبار »جملة 
العلمية »تتيح لألساتذة والطلبة  من االجراءات 
االستفادة من أيام تكوينية على مستوى املخابر 

واملنصات التي يزخر بها القطاع.

السيد  االمة  مجلس  عضو  سؤال  على  ردا 
مصطفى جغدالي، حول: قيمة اجلباية البترولية 

لسنة 2019.
واملناجم،  الطاقة  وزير  السيد  أوضح  حيث 
تسدد  البترولية  اجلباية  بأن  عرقاب،  محمد 
يف اجال شهرية وسنوية  بنظام التصفية يعتمد 
فيما يخص بعض الضرائب على دفع تسبيقات  
شهرية على احلساب مع التصفية النهائية من 
 2019 لسنة  بالنسبة  اما  املوالية،  السنة  بداية 
خالل  املدفوعة  البترولية  اجلباية  بلغت  فقد 
السنة 2696 مليار دينار دينار جزائري و بلغت 
دينار جزائري.  مليار  خالل سنة 2020 1852 
  2019 بسنة  مقارنة  باملئة   31 انخفاض  بنسبة 
حيث يعود االنخفاض الى تدني أسعار البترول 

يف ظل جائحة كوفيد 19.
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عضو  سؤال  على  ردا 
السيد  االمة  مجلس 
قريشي،  الكرمي  عبد 
معاناة  بخصوص: 
من  ورقلة  والية  سكان 
الصرف  مياه  صعود 
وماهية  الصحي، 
للحد  املقترحة  احللول 
افاد  ؛  الظاهرة  من 
املائية  املوارد  وزير 
كمال  مصطفى  السيد 
والية  بان  ميهوبي  
من  استفادت  ورقلة 
مشاريع ضخمة وحيوية 
الى  مجملها  يف  تهدف 
مشكل   على  القضاء 
ككل  باملنطقة  التطهير 
منها مشروع تطهير واد 
ورقلة ، ومشروع تطهير حوض ورقلة عبر عدة 
صفقاتو مشيرا الى معانات بعض االحياء  من 
والتي هي ظاهرة طبيعية  املياه  مشاكل صعود 
باملنطقة و التي صعبت من عملية الضخ بسبب 
عدم  و  القدمية  بالشبكة  املياه  منسوب  ارتفاع 

استيعاب  على  النهائية  الضخ  محطات  قدرة 
اهتراء  و  قدم  بسبب  للمياه  الهائلة  الكميات 
املعدات والتجهيزات الكهرو ميكانيكية بها مما 
يسبب يف بعض املناطق تسربات للمياه املستعملة، 
هذه الظاهرة زادت من حدة الصعوبات التقنية 
التي اثرت على وتيرة اجناز املشروع مما سبب 
تأخر نوعا ما يف االشغال حيث ان هذا التأخر 

ال عالقة له بقدرة مؤسسة اإلجناز .

 واكد الوزير، على ان مصالح القطاع اقترحت 
عمليات إضافية ضمن برنامج2021 ، مضيفا 
على  للقضاء  دائمة  بصفة  تتدخل  املصالح  ان 
النقاط السوداء من خالل استعمال الشاحنات 
املخصصة لهذا الغرض ذلك لتلبية احتياجات 

املواطنني .

عضو  سؤال  على  ردا   
السيد  االمة  مجلس 
املوجه  ساملي،   محمد 
إلى السيد وزير املوارد 
ميهوبي،  كمال  املائية، 
احترام  عدم  حول 
اجلهات الوصية ملشروع 
إجناز خمس )5( مناقب 
مربي  لتمكني  مجهزة 
املواشي من تنمية الثروة 
احليوانية، واملسجل لإلجناز يف حمادة تندوف 

منذ سنة 2014 .
والتنمية  الفالحة  مصالح  إن  الوزير،  أكد 
مختلف  لتلبية  املخولة  اجلهة  هي  الريفية 
األبار  إجناز  يخص  فيما  موالينا  احتياجات 
املائية  املوارد  قطاعي  ترابط  وبحكم  واملناقب، 
والفالحة والتنمية الريفية، فإننا نتقاسم نفس 
سواءا  املياه،  بتوفير  املتعلقة  املسؤولية،  هذه 
تلك املوجهة للفالحة أو املوجهة لشرب مختلف 

املواشي.
بخصوص املناقب أوضح الوزير أن هكذا برامج 
الفالحة   و مشاريع تدخل يف صالحيات وزارة 
برامجها  مختلف  ضمن  الريفية،  والتنمية 
لوالية  الوالئية  مصاحلها  طريق  عن  التنموية 
تندوف، حيث مت إطالق برناماجا هاما الجناز 

يتضمن  دفتر شروط  إعداد  عبر  مناقب،  عدة 
ثالث حصص وهي على التوالي:

مناقب   05 وجتهيز  إجناز  األولى،  -احلصة 
بشمال شرق تندوف.

مناقب   04 وجتهيز  إجناز  الثانية،  -احلصة 
بجنوب تندوف.

مناقب   06 جتهيز  و  إجناز  الثالثة،  -احلصة 
بحمادة تندوف، و التي أضنها هي املناقب التي 

أشرمت إليها يف سؤالكم هذا.
إنطلقت  والتي  األولى،  احلصة  يخص  فيما 
فيها األشغال يف نفس السنة، و لكن و لألسف، 
بفسخ  قمنا  االنطالق،  من  أشهر  مرور  وبعد 
العقد مع مؤسسة اإلجناز من جانب واحد، ألن 
املتعامل أخل بااللتزامات التعاقدية، وذلك نظرا 
حملدودية إمكانيات هذه املؤسسة، و عجزها عن 

متابعة األشغال.
الثانية، و املتضمنة إجناز  فيما يخص احلصة 
يف  بها  األشغال  انطلقت  مناقب،   04 وجتهيز 
االستالم  ومت   ،2014 سنة  أي  السنة،  نفس 
سنة  والنهائي   ،2015 سنة  للمشروع  املؤقت 
تبني  االستغالل  من  مدة  بعد  )ولكن   ،2016
قدرة  أي  سالبني  هما   04 أصل  من  نقبني  أن 
للمياه ضعيفة، و منقب واحد مياهه  إنتاجهما 

واحد  منقب  بقي  عالية،  ملوحة  نسب  ذات 
يلبي جميع الشروط هو مستغل حاليا من قبل 

مؤسسة عسكرية(.
االشغال  انطلقت  الثالثة،  احلصة  يخص  فيما 
بعد  ولكن  لهذه احلصة بصفة عادية،  بالنسبة 
قسورا  مصاحلي  الحظت  اإلجناز  من  فترة 
نظرا  ذلك  و  التعاقدية،  بااللتزامات  وإخالال 
حملدودية إمكانيات مؤسسة االجناز، و عجزها 
فسخ  على  أجبرنا  مما  األشغال،  متابعة  عن 

التعاقد مع هذا املتعامل من جانب واحد. 

    
باشرت  الوزارة  مصالح  بأن  الوزير،  وأكد 
من  الالزمة  اإلدارية  و  القانونية  اإلجراءات 
املتبقيتني،  باحلصتني  األشغال  استئناف  أجل 
والتي تزامنتا مع صدور املرسوم الرئاسي رقم 
247-15 املؤرخ يف 16 سبتمبر 2015، املتضمن 
العمومية و تفويضات املرفق  تنظيم الصفقات 
العام، حيث قامت مصاحلنا بإجراء التعديالت 
ما  وفق   03 و   01 احلصتني  على  الالزمة 
جاءت  حيث  اجلديد،  الرئاسي  املرسوم  ميليه 

التعديالت على النحو التالي:
احلصة األولى، أصبحت بعنوان إجناز و جتهيز 

05 مناقب بالشمال الشرقي لوالية تندوف.
احلصة الثالثة، أصبحت بعنوان إجناز و جتهيز 

05 مناقب بحمادة تندوف. 
كما قامت املصالح الوالئية باإلجراءات اإلدارية 
التي تخص اإلعالن عن الصفقة شهر ماي سنة 
2016، و بعد استيفاء كل الشروط و اإلجراءات 

مت اإلعالن عن عدم جدوى احلصتني.
   ليضيف السيد وزير املوارد املائية، و من هنا 
قامت مصاحلنا بالتنسيق مع املصالح الوالئية 
العمومية  لصفقات  الوالئية  اللجنة  يف  املمثلة 
بإجناز كل اإلجراءات القانونية و اإلدارية املتعلقة 
قامت  منها  االنتهاء  بعد  و  احلصتني،  بهاتني 
اإلدارية  اإلجراءات  مبباشرة  الوالئية  املصالح 
احلصة  يف  األشغال  باشرنا  الصفقة،و  ملنح 
األولى التي مت االنتهاء منها و استالمها، و هذه 
املناقب هي حاليا قيد االستغالل و تستعمل يف 
أما  الشروب،  باملاء  املواطنني  تزويد  عمليات 
بالنسبة للحصة الثالثة، فاألشغال بها هي قيد 
اإلجناز حاليا، و استلمنا مؤخرا منقبا من أصل 
بالنسبة  أما  االستغالل،  قيد  حاليا  هو  و   05
ألشغال الـــ04 مناقب املتبقية هي حاليا يف طور 

االنطالق يف أشغال اإلجناز.
كما نوه، أن الوزارة بصدد التحضير لدراسات 
مشاريع كبرى لتحويل املياه )جنوب جنوب(، و 
مشكل  على  للقضاء  األمثل  احلل  تعتبر  التي 

التزود باملياه يف املناطق الصحراوية.
لوالية  الفالحية  املصالح  أن  الوزير،  ذكر  كما 
املوارد  وزارة  مصالح  مع  بالتنسيق  و  تندوف، 
املائية، أطلقت عدة مشاريع و عمليات إلجناز 
مناقب رعوية، أو مناقب موجهة للسقي الفالحي 

نذكر منها على سبيل املثال:
-إجناز و جتهيز 04 مناقب باحمليط الفالحي 

واد مهية.
-إجناز و جتهيز 04 مناقب باحمليط الفالحي 

قراير احلرث.
بوالية  إلى إجناز منقبني رعويني     باإلضافة 
اإلجراءات  من  االنتهاء  حاليا  يتم  و  تندوف 
باإلضافة  بهما،  األشغال  مباشرة  قبل  اإلدارية 
إجناز  على  الفالحية  املصالح  إشراف  إلى 
 - تندوف  ببلدية  أخرى  منقب   14 وجتهيز 
وبطبيعة احلال هذه العملية تكون بالتنسيق مع 
مصاحلنا الوالئية للموارد املائية- وستوجه كلها 

الستعمال الفالحي. 

على سؤال عضو  ورًدا 
السيد  األمة،  مجلس 
موخللوة،  القادر  عبد 
تعّطل  أسباب  حول 
املشاريع السياحية عبر 

كامل التراب الوطني.
وزير السياحة  أوضح 
التقليدية  والصناعة 
السيد  العائلي،  والعمل 

محمد علي بوغازي، إلى أن مناطق التوسع السياحي 
تواجه إشكاليات يف بعث 
بداخلها،  اإلستثمار، 
أساساً  تعود  والتي 
لتشعب الطبيعة القانونية 
لألراضي املتواجدة داخل 
مناطق التوسع السياحي 
الفالحية  كاألراضي 
واألمالك  والغابية 
ومن  جهة،  من  اخلاصة 
جهة أخرى توجيه بعض مناطق التوسع السياحي 
واملنفعة  عمومي   طابع  ذات  مشاريع  الحتضان 
العمومية على غرار  )محطات حتلية مياه البحر 

وتوليد الكهرباء، ...(.
مضيفا يف ذات السياق، إلى نقص اإلعتمادات 
)مختلف  التهيئة  بأشغال  للتكفل  املالية 
األراضي  أصحاب  وتعويض  الشبكات(، 

اخلاصة داخل هذه املناطق. 
وقد نوه، بأن عدد من املستثمرين ممن أُُعتمدت 

مشاريعهم يواجهون صعوبات مرتبطة: 
• بعضها باحلصول على التراخيص املختلفة، 

الالزمة  التمويلية  بالقدرة  اآلخر  والبعض   •
إلجناز املشاريع.

الفندقية  احلضيرة  بأن   ، الوزير  ذّكر  كما 
يف  فندقية  مؤسسة   1500 حوالي  من  تتكون 

املقبلة  السنوات  يف  ستتعزز  اإلستغالل،  حيز 
من  اإلجناز  طور  يف  مشروع   800 من  بأكثر 
اللجنة  أصل 2.238 مشروع معتمد من طرف 
مناطق  خارج  منها   84% متواجد  القطاعية 

التوسع السياحي.
وقد صرح ، بأنه وضمن سياسة مواصلة العمل لتوفير 
بـ  العقارية   احلافظة  تعزيز  سيتم  السياحي  العقار 
27 منطقة توسع سياحي جديدة التي سيدرس ملفها 

على مستوى األمانة العامة للحكومة.
مرافقة  وبغرض  بأنه  األخير،  يف  مضيفا 
وتسهيل  الصعوبات  وتذليل  املستثمرين 
اإلجراءات وبإشراك منظمات أرباب العمل يف 
كل ما يتعلق بالفعل االستثماري، و تنفيذا لهذه 
االجتماعات  من  سلسلة   عقدت  التعليمات، 
مارس  و16   15 يومي  املنظمات  هذه  مبمثلي 

2021  لضبط منهجية عمل مشتركة.

م�صاريع عديدة من اأجل النهو�س بقطاع ال�صياحةم�صاريع �صخمة اإ�صتفادت منها ولية ورقلة من اأجل التطهري

ولية تندوف: برنامج هام لإجناز مناقب رعوية  لل�صقي الفالحي
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ڨوجيل، رئيس مجلس األمة، بأهمية املواضيع  يف ختام اجللسة، أشاد السيد صالح 
التي مت إثارتها من قبل السيدة والسادة أعضاء املجلس، يف احلاضر ويف املستقبل كما 
والسكان  الصحة  وزير  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  البروفيسور  تواجد  سانحة  اغتنم 
وإصالح املستشفيات، ليتوجه إليه ومن خالله جميع منتسبي السلك الطبي وشبه 
وتضحياتهم  املقدمة  اخلدمات  نظير  تشكراته  وجزيل  حتياته  بخالص  الطبي 

اجلسام منذ انتشار وباء فيروس كورونا وإلى غاية أيامنا هذه...
األسئلة  تأطير  كيفية  حول  املالحظات  بعض  بإسداء  مداخلته  نهاية  يف  ليخُلص 
للرقابة  احلقيقي  املعنى  إعطاء  أجل  من  احلكومة،  أعضاء  إلى  املوجهة  الشفوية 
احلكومة  أعضاء  طرف  من  املقدمة  الردود  جتسيد  وجوب  على  مشددًا  البرملانية، 

على أرض الواقع وأن ال تبقى حبرًا على ورق...

وعن سؤال الّسيد الطاهر 
غزيل، بخصوص وضعية 
القطاع،  هياكل  بعض 
إجناز  مشروع  ومصير 
بوالية  للحروق  مستشفى 
غرداية، ذّكر السيد وزير 
الصحة والسكان وإصالح 
باملرافق  املستشفيات  
املتواجدة  االستشفائية 

بالوالية وهي:
عامة  منها   04 استشفائية  مؤسسات   05  -
)غرداية-متليلي-قرارة-املنيعة( وواحدة متخصصة 
وتعتبر  الوالية،  بعاصمة  والطفل  األم  بالتكفل يف 

السيد  رد  كما 
وزير السياحة 
التقليدية  والصناعة 
العائلي؛  والعمل 
بوغازي،  علي  محمد 
عضو  سؤال  على 
الّسيد  األمة،  مجلس 
بلوط، بخصوص  علي 
االستثمار  تشجيع 

السياحي يف منطقة الونشريس.
حيث أكد السيد الوزير، أّن املخطط التوجيهي 
اعتنى  قد   ،»2030 »آفاق  السياحية  للتهيئة 
بوجوب إعداد مخططات توجيهية متس جميع 
واليات الوطن، كما أّن والية تيسمسيلت هي من 
ضمن )23( والية التي مّت اعتماد مخطط تهيئة 
سياحية )PAT( خاص  بها سنة 2014، مضيفا 
السياحة  أنه بخصوص االستثمارات يف قطاع 

يف والية تيسمسيلت، فهي تتوفر على:
• 08 مؤسسات فندقية قيد االستغالل.

بها  انطلقت   03 )منها  معتمدة  مشاريع   06  •
التمويل  غياب  بسبب  متوقفة   02 االشغال، 
استصدار  انتظار  يف  منطلق  غير   01 البنكي، 

رخصة البناء(.
• 03 مشاريع مبرمجة على ملكيات املستثمرين 
االجراءات  استكمال  تنتظر  )وهي  خواص 

االدارية(.
خاص  ملستثمر  االحالم  حديقة  -مشروع 

مبحاذاة سد بوقارة.
مشيرا يف ذات السياق، بأن العرض السياحي 
األنواع  املخططات يضم عديد  بالوالية حسب 
السياحة  اخلصوص  على  ومنها  السياحية، 
والترفيهية،  واحلموية،  واملناخية،  البيئية، 

واالستجمام، فيوجد بالوالية:
• املنتزه الوطني لألرز ثنية احلد.

• الينابيع احلموية لسيدي سليمان.
• موقع السياحة البيئية يف عني عنتر.

• السياحة الدينية )انتشار الزوايا(
• قلعة تازة وعني توكرية 

كما أضاف الوزير،أن مخطط التهيئة السياحية 
من  السياحة  تطوير  على  رّكز  للوالية   )PAT(

خالل ثالثة أقطاب سياحية بكل من :
• ضواحي تيسمسيلت.

• سيدي سليمان.
• ثنية احلد.

    وأكد وزير السياحة، بخصوص االستثمارات 
حمام  عصرنة  عملية  برمجة  متت  قد  بأنه 
يتميز  الذي  القطب  هذا  سليمان،  سيدي 
بإمكانات حموية معتبرة، وذلك بعد اجناز بئر 
على  احلصول  من  ن  مَكّ  ،2017 سنة  حموي 

تدفق 120ل/ثا. 
عمليتني  احلكومة  برنامج  يف  تسجيل  مَتّ  كما 
على املستوى الوطني، تخص عصرنة 34 حمام 
حموي  منبع   50 يف  االستثمار  وكذا  تقليدي 
العمليتان  هتان  وتضمنت  حاليا،  مستغل  غير 
تثمني وتنمية منطقة »سيدي سليمان« بواليتكم 
»البركة«  التقليدي  احلمام  عصرنة  خالل  من 
الذي تنفرد مياهه احلموية بخصائص عالجية 
متميزة، واالستثمار يف البئر املنجز عن طريق 
السلطات  طرف  من  عقارية  أوعية  تخصيص 
 )02( محطتني  األقل  على  إلجناز  احمللية 

جديدتني.
 وقصد االنطالق يف االستثمار يف هذا املجال، 
بادرت الوزارة مبراسلة السيد الوالي بتاريخ 11 

أوت 2020، قصد عصرنة هذا الهيكل 
من خالل اجناز محطة حموية باملقاييس العاملية 
مع إمكانية اللجوء إلى مستثمرين خواص. كما 
ميكن أن ترافق إحدى مؤسساتنا حتت الوصاية 
األعباء  دفتر  حتضير  يف  احمللية  السلطات 

اخلاص بهذه العملية.
و أشار الوزيريف األخير، بإنه من أهم األسباب 
تيسمسيلت  والية  يف  االستثمار  تعطل  التي 
الغابية  القانونية  الطبيعة  هي على اخلصوص 
التوسع  منطقة  مساحة   2/3 ثلثي  تغطي  التي 
تواجه  التي  الصعوبات  جانب  إلى  السياحي 

املستثمرين يف احلصول على التمويل البنكي.

 رد السيد وزير الصحة 
وإصالح  والسكان 
على  املستشفيات، 
عضو  السيدة  سؤال 
براهيمي،  املجلس  ليلى 
إلى  فيه  تطرقت  الذي 
نشر  يف  املسّجل  التأخر 
استراتيجية التلقيح ضد 

فيروس كورونا.
استراتيجية  وضع  مت  قد  بان  الوزير،  قال  حيث 
اقتناء اللقاح وتأمني الكميات الالزمة والتي قدرت 
بـ70 %، مثلما أشارت إليه املنظمة العاملية للصحة، 
للخبراء  الوطنية  اللجنة  استشارة  بعد  وهذا 
املختصني يف التطعيم، وكذا اللجنة العلمية املكلفة 
مستوى  على    19  - كوفيد  وباء  تطورات  مبتابعة 

الوطن.
كما أشار الوزير، إلى أن اللجنة قد قامت باختيار 
اللقاح األكثر فعالية بغض النظر عن تكلفته، األمر 
الشركات  عديد  مع  التفاوض  استوجب  الذي 
الصندوق  مع  التعاقد  مت  و  للقاحات،  املصنعة 
مليون  اقتناء  أجل  املباشر لالستثمار من  الروسي 
جرعة سبوتنيك، حيث مت تسليم الدفعتني )األولى: 
50 ألف جرعة( و)الثانية: 30 ألف جرعة( بتاريخ 

شكرا للسيد الوزير؛ كما أشكر اإلخوة الذين 
أثاروا نقاشات مختلفة مبواضيع هامة تتعلق 
الذي  الصحة  قطاع  مثل  مختلفة  بقطاعات 
نحن بصدد التكلم عنه، وبهذه املناسبة أحيي 
وكل  الطبي  الطاقم  بها  قام  التي  املجهودات 
العاملني بقطاع الصحة، منذ يوم ظهور الوباء 
إلى يومنا هذا فال يوجد من عانى بقدر ما 

عاناه هؤالء، فالنحييهم.
طبعا، كل القطاعات األخرى مهمة من خالل 
األسئلة املوجهة لها، فوزارة الطاقة واملناجم 
يف  ليس  أهمية،  لها  الوزرات  من  وغيرها 
الوقت احلاضر فقط بل حتى يف املستقبل، ملا 
نتكلم عن الطاقة واملناجم فما يقوم به القطاع 

اليوم سيعود بالفائدة بعد 10 سنوات.
األسئلة  طرحوا  الذين  األعضاء  كل  أشكر 
مثل  ورمبا  اجللسة.  هذه  خالل  الشفوية 

ستكون  للحكومة،  املوجهة  اجللسات  هذه 
السؤال  يطرح  فلما  محل مراجعة مستقبال، 
يجب أن تكون اإلجابة مباشرة حول السؤال 
للجوانب األخرى  املطروح فقط، وملا نتطرق 
يكون يف  أن  ولكن يجب  مانع،  فليس هنالك 
فكل  اجلميع،  ليستفيد  حتى  منظم  إطار 
يف  الصباح  هذا  سمعناها  التي  االنشغاالت 
هامة،  أشياء  تضمنت  القطاعات  مختلف 
فال يجب أن تبقى مجرد كالم لكي ال تفقد 
سير  ننظم  أن  علينا  يجب  ولهذا  معناها، 
مكتب  مع  وسننظر  مستقبال  اجللسات  هذه 
هذا  ضبط  كيفية  اللجان  وكذا  املجلس 
اجلانب لنستفيد منه وبالتالي منهد الطريق 
لكل مسؤول، ونعطي املعنى احلقيقي للرقابة 

البرملانية.
ـ  اهلل  شاء  إن  ـ  القادم  اخلميس  يوم  نلتقي 

وبارك اهلل فيكم؛ واجللسة مرفوعة.

هياكل صحية بطاقة استيعابية مقدرة بـ 20 
سرير لكل مؤسسة.

صاحلة  تزال  ال  جاهز  بناء  ذات  منها   3  -
لالستعمال واستفادت من عمليات الترميم.

-استفادت الوالية من مشروع اجناز مستشفى 
استبدال  إطار  يف  سرير   240 بسعة  جديد 
نسبة  بلغت  اجلاهز  البناء  ذات  مستشفيات 

االجناز به 54 %
الوزير، بخصوص مشروع إجناز  هذا وصرح 
مستشفى مختص يف احلروق بغرداية، والذي 
مت استكمال دراسته واختيار األرضية والذي 

سجل سنة 2011  قد أجلت عملية تسجيله.

29 جانفي 2021 كما أننا ننتظر استالم الكمية 
املتبقية يف 30 أفريل 2021 واملقدرة بـ 920 ألف 
اللقاحات  املتزايد على  الطلب  أن  جرعة، علما 
اللقاح  احتكار  الكبرى  الدول  بعض  ومحاولة 

صَعّب من األمر وكان سببا يف تأخر توفيره.
مع  االتفاق  قد مت  بأنه  الوزير،  السيد  وأضاف 
زينيكا من  استرا  األجنليزية-السويدية  الشركة 
أجل اقتناء 50 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، 
باقتناء  اهتمامها  الوزارة  إبداء  عن  فضال 

اللقاحات املعروضة من طرف آلية كوفاكس .

العامل. يف  عليها  الكبري  الطلب  رغم  متـــــــوفرة  وزير ال�صحة : اللقاحات �صد كوفيد -  19 

غرداية: تاأجيل عملية ت�صجيل م�صروع        اإجناز م�صت�صفى متخ�ص�س باحلروق

تي�صم�صيلت: قطب �صياحي هام ينتظر تعزيزه با�صتثمارات �صياحية
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رئي�س جمل�س الأمة :  على اأع�صاء احلكومة جت�صيد  الردود املقدمة  
على اأر�س الواقع واأن ل تبقى حربا على ورق
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السيد  أوضح   •
جعبوب  الهاشمي 
وزير العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعي؛ 
خالل رده على سؤال 
عمارة  محمد  السيد 
،عضو مجلس األمة؛ 
إعادة  إمكانية  حول: 
شرط  يف  النظر 
واملستوى  السن 
املطلوب  الدراسي 
بعض  يف  للشغل 
االختصاصات.؟ 
الوطنية  الوكالة  بأن 
بإعتبارها  للتشغيل 
عموميا  مرفقا 
ألحكام  يخضع 
 19-04 رقم  القانون 
املؤرخ يف25 ديسمبر 2004، املتعلق بتنصيب 
للمرسوم  وكذا  التشغيل،  ومراقبة  العمال 
فبراير   18 يف  املؤرخ   77-06 رقم  التنفيذي 
سنة 2006، الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية 
مهامها  فتتمثل  وسيرها،  وتنظيمها  للتشغيل 
أصحاب  املستخِدمني  بني  الوساطة  يف 
عروض العمل و طالبي الشغل و ال تتدخل يف 
عروض  يف  املستخدم  يضعها  التي  الشروط 

العمل، ما دامت غير متعارضة مع القانون.

كأعوان  العمل  ملناصب  بالنسبة  أنه  مضيفا 
توفر  تستدعي  قد  فهي  واحلراسة،  األمن 
تتطلب  لكونها  نظرا  معني  دراسي  مستوى 
التعامل مع معدات وتقنيات حديثة يف العمل 
وتقدير  رؤية  وفق  املستخدمني،  بعض  لدى 

صاحب العمل.
التوظيف يف قطاع  نّوه، أنه فيما يخص  كما 
األساسية  القوانني  فإن  العمومية،  الوظيفة 
و  التوظيف  شروط  حتدد  األسالك  ملختلف 
املستوى الدراسي لشغل منصب ما و يتم ذلك 
عن طريق املسابقة طبقا ألحكام املادة 80 من 
األمر رقم -06 03 املؤرخ يف 15 يوليو 2006، 
للوظيفة  العام  األساسي  القانون  املتضمن 

العمومية.

قوجيل،  صالح  السيد  ترأس 
اجللسة  األمة،  مجلس  رئيس 
العامة التي عقدها مجلس األمة 
 ،2021 أبريل   08 اخلميس  يوم 
تسعة  لتوجيه  ُخصصت  والتي 
ثالثة  إلى  شفوية  أسئلة   )9(
تخّص  احلكومة،  يف  أعضاء   )3(
والتشغيل  العمل  قطاعات: 
الداخلية  االجتماعي،  والضمان 
والتهيئة  احمللية  واجلماعات 
وذلك  واملالية،  العمرانية، 
بحضور وزراء القطاعات املعنية ، 
وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة 

العالقات مع البرملان.

من  املوجه  السؤال  وعن 
عياش  السيد  طرف 
املجلس،  عضو  جبابلية، 
العمل  وزير  السيد  إلى 
والضمان  والتشغيل 
بخصوص:  االجتماعي؛ 
ذوي  منح  إمكانية 
اخلاصة  االحتياجات 
من  االستفادة  حق  من 

التقاعد النسبي دون شرط السن.
أشار الوزير، إلى أن القانون رقم 83-12 املؤرخ يف 
2 جويلية 1983 املتعلق بالتقاعد، قد حدد شروط 

وكيفيات اإلستفادة من التقاعد كما يلي:
• بلوغ ستني )60( سنة على األقل بالنسبة للعمال 
األجراء وخمسة وستني )65( سنة بالنسبة لغير 

األجراء؛
العمل ملدة 15 سنة من بينها 7 سنوات ونصف   •
فعلي وسددت  تأدية عمل  فيها  األقل متت  على 

فيها اشتراكات الضمان االجتماعي؛
• بلوغ 55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة وبطلب منها، 
طفل  كل  عن  واحدة  سنة  تخفيض  إمكانية   مع 

متكفل به ويف حدود 3 أطفال،
بصفة  النشاط  مواصلة  األجير  للعامل  ميكن   •
 5 للتقاعد يف حدود  القانونية  السن  بعد  إرادية 
سنوات بطلب منه، كما ميكن لغير األجير اإلستفادة 
دفع  مواصلة  مع  نشاطه  مواصلة  و  التقاعد  من 

االشتراكات بعنوان نشاطه املستمر.
وقال الوزير، بأن أحكام هذا القانون عامة ومجردة 

اأع�صاء جمل�س الأمة يوّجهون ت�صعة )9( اأ�صئلة �صفوية اإلى ثالثة )3( اأع�صاء يف احلكومة

ل اإ�صتثناء لفئة ذوي الحتياجات اخلـــــــا�صة بالن�صبة للتقاعد العمل والت�صغيل :
�شرط �ل�شن و�مل�شتوى �لدر��شي حتدده �لقو�نني

 الأ�صا�صية ملختلف الأ�صالك
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•كما وجه السيد عبد 
زعيم،  بن  الوهاب 
األمة،  مجلس  عضو 
السيد  إلى  سؤاال 
والتشغيل  العمل  وزير 
االجتماعي؛  والضمان 
الوضعية  فحواه: 
للصندوق  املالية 
للتقاعد،  الوطني 
وإمكانية استفادة العمال يف القطاعات الشاقة 
ميزانية  إدراج  وإمكانية  النسبي؛  التقاعد  من 
العجز  ملسح  العمومية  اخلزينة  من  خاصة 
للتقاعد ومتكينه من  الوطني  للصندوق  املالي 

التكفل بالتقاعد النسبي:
حيث ذكر الوزير، بأنه بالنسبة للوضعية املالية 

للصندوق الوطني للتقاعد:
ميول أساسا بـ18,25 % من مجموع اإلشتراكات 
األجراء،  العمال  و  العمل  أرباب  يدفعها  التي 
اخلاضع  األجر   من   %  34,5 متثل  والتي 
الذين  العمل  أرباب  بني  موزعة  لإلشتراك، 

يدفعون 25,5 % و 9 %  يدفعها األجراء.
طرف  من   ، اإلشتراكات  هذه  حتصيل  ويتم 
االجتماعية  للتأمينات  الوطني  الصندوق 
اإلشتراكات،  لهذه  ،باإلضافة  األجراء  للعمال 
 %  2 بـ  للتقاعد   الوطني  الصندوق  يدعم 
على  املطبقة  اجلمركية  احلقوق  مداخيل  من 
الواردات املوجهة لالستهالك على حالها، وذلك 
وفقا ألحكام قانون املالية لسنة 2018 املعدلة 
بأحكام قانون املالية لسنة 2020 )إنتقلت من 

1 إلى 2 %(.
وصرح الوزير، بأنه قد بلغت نفقات الصندوق 
 2019 دج سنة  مليار   1.293 للتقاعد  الوطني 
أي  دج،  مليار   709 بـ  قدرت  مداخيل  مقابل 

بعجز مالي بلغ 584 مليار دج. 
يف حني  بلغت مداخيل هذا صندوق 762 مليار 
 1402 قدرها  نفقات  مقابل   2020 سنة  دج 
التقاعد  ومنح  معاشات  لتغطية  دج،  مليار 
لفائدة 3,3 مليون مستفيد،  املباشرة واملنقولة 

ويرتقب  دج  مليار   640 بلغ  سنوي  بعجز  أي 
أن يصل عجز الصندوق سنة 2021 إلى 690 

مليار دج.
يف  تعمل  التي  الفئات  تقاعد  يخص  وفيما 

ظروف صعبة وشاقة:
فأجاب الوزير، بإن أحكام املادة 7 من القانون 
16-15 املؤرخ يف 31 ديسمبر 2016، املعدل و 
املتمم لقانون التقاعد، قد نصت على أنه ميكن 
أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن 
مناصب  يف  يشغلون  الذين  العمال  القانونية 
عمل تتميز بظروف جد شاقة، بعد قضاء فترة 
دنيا يف هذا املنصب، وقد أحال ذات القانون 
العمل  مناصب  قائمة  حتديد  التنظيم،  على 
الواجب  الدنيا  والفترة  لها  املناسبة  واألعمار 

قضاؤها يف املناصب املعنية.
مت  ذلك،  على  وبناًء  السياق،  ذات  يف  مضيفا 
العمل  وزارة  مستوى  على  تقنية  جلنة  إنشاء 
بعضوية  اإلجتماعي،  والضمان  والتشغيل 
ممثلني عن قطاعي الصحة والوظيفة العمومية 
والوقاية  العمل  طب  مجاالت  يف  وخبراء 
إليها مهمة  والصحة يف العمل، و قد أسندت 
حتديد قائمة هذه املناصب التي تتميز بظروف 
والعلمية يف  التقنية  للمعايير  وفقا  شاقة  جد 
هذا املجال، بعد حصر وتقييم املهن املزاولة يف 
بالدنا، السيما باإلستناد إلى املدونة اجلزائرية 

للوظائف واملهن حني صدورها.
من  خاصة  ميزانية  إدراج  إلمكانية  وبالنسبة 
اخلزينة العمومية ملسح العجز املالي للصندوق 
الوطني للتقاعد ومتكينه من التكفل بالتقاعد 

النسبي:
صرح الوزير ، بأن الدولة لم تتأخر يف مساندة 
تدخلها  خالل  من  للتقاعد  الوطني  الصندوق 
تغطية  من  متكن  حلول  إليجاد  سنوات  لعدة 
بتمكينه  أو  مباشر  بدعم  سواًء  املالي،  عجزه 
من قروض بدون فائدة أو من خالل تخصيص 

جزء من الرسوم و اجلباية له.

وتسري على كل العمال وال تتضمن أي استثناء 
اخلاصة،  اإلحتياجات  ذوي  العمال  بفئة  خاص 
االجتماعي  للضمان  الوطنية  املنظومة  أن  كما 
حيث  املرض،  عن  للتأمني  كبيرا  اهتماما  تولي 
متكن العمال الناشطني املؤمن لهم اجتماعيا، مبا 
اإلستفادة  من  اخلاصة  اإلحتياجات  ذوي  فيهم 
من العطلة املرضية، سواًء قصيرة املدة أو طويلة 
ومتنح  للمعنيني،  الصحية  احلالة  األمد، حسب 
احلق يف معاش العجز عندما يصاب العامل أو 
املوظف بعجز يفقده، على األقل، نصف قدرته 

على العمل أو الكسب.
بلوغ  غاية  إلى  سارية  العجز  منحة  تبقى  و 
املستفيد سن التقاعد، أين يحال للتقاعد، علما 
أن سنوات اإلستفادة من العجز حتتسب كفترة 

اشتراك يف الضمان االجتماعي.
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السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  عروس،  ساعد 
حول:  األمة،  مجلس 
املنتهجة  املقاربة 
بخصوص آفة املخدرات 
نهائي  حد  وضع  بُغية 
هذه  من  للحد  وجذري 

الظاهرة
الداخلية  وزير  أوضح 
احمللية  واجلماعات 
العمرانية، ان  والتهيئة 
خالل  تبّنت  مصاحله 
اإلستراتيجية  إعداد 
الوطنية اجلديدة ملكافحة 
واملؤثرات  املخدرات 
منها  والوقاية  العقلية 
 ،)2024،2020(
وتدخل  عمل  مخطط 
يشمل  املجال  هذا  يف 
جملة من اإلجراءات الردعية والتدابير الوقائية 
املعنية  بالقطاعات  الشركاء  جميع  مع  بالتنسيق 
من دوائر وزارية، مصالح أمنية ومجتمع مدني، 

السيما فيما يلي:
أوال يف املجال الوقائي حيث تقوم املديرية العامة 
لألمن الوطني يف بداية كل سنة ببرمجة وتنفيذ 
سلسلة من احلمالت على كامل التراب الوطني، 
املجتمع  شرائح  جميع  حتسيس  أجل  من  وهذا 
من مخاطر استهالك املخدرات واملؤثرات العقلية 

وذلك بـ :
- إلقاء محاضرات ومداخالت على كامل واليات 
واملتربصني  املتمدرسني  التالميذ  لفائدة  الوطن 
املهني  التكوين  ومراكز  التعليم  أطوار  كل  يف 
مع  بالشراكة  العمومية،  والفضاءات  والساحات 
النفسانيني  األطباء  التربية،  ومفتشي  إطارات 

وأئمة املساجد.
والتلفزيونية  اإلذاعية  احلصص  يف  املشاركة   -

وتنظيم أيام حتسيسية.
- توفير حافالت خاصة )Psycho Bus( مجهزة 

بفريق طبي وإطارات كفؤة للتكفل باملواطنني.
النشاط  و  اإلصغاء  خاليا  ديناميكية  إعادة   -
أجل  من  الواليات  أمن  مستوى  على  الوقائي 

التكفل باملدمنني.
يف  األخرى  القطاعات  مع  والتعاون  التنسيق   -
مجال الوقاية، حيث مت التوقيع مع وزارة التربية 
يف  العنف  من  الوقاية  مجال  يف  اتفاقية  على 
لتسهيل  التعاون  تتضمن  املدرسي،  الوسط 
حماية  مجال  يف  املعلومات  وتبادل  االتصال 
نشاطات  وتنظيم  التربية،  مؤسسات  وتأمني 

الوقاية فيها.

- التواصل مع املواطنني وأسرة اإلعالم، حيث مت 
وضع حتت تصرف املوطنني رقم أخضر 15-48 
وبريد إلكتروني للتبليغ عن األفعال غير الشرعية، 

وكذا تسهيل االتصال مع الصحافة.
2020،تسجيل  سنة  خالل  مت  الصدد  هذا  يف 

5646 حملة حتسيسية، منها:
 936  - اإلعالم،  وسائل  عبر  تدخل   2475  -

محاضرات ودروس،
- 1210 منتديات وملتقيات ولقاءات حتسيسية، 

- 579 زيارة جوارية،
- 138 أيام إعالمية ودراسية، - 87 يوم مفتوح 

على اجلمهور،
ومرافقة  توجيه   179  - متنقلة،  قافلة   42  -

املدمنني.
 ثانيا يف املجال الردعي حيث مت تعزيز قدرات 
ومؤهالت فرق مكافحة املخدرات، بتوفير العتاد 
بوسائل  مجهزة  الغرض،  لهذا  املؤهل  البشري 
التقنية  اخلبرة  إجراء  مجال  يف  خاصة  حديثة 
والعلمية ملا لها من دور إيجابي يف تقدمي الدعم 

التقني للفرق العملياتية.
مضيفا يف ذات السياق، انه توجد ثمانية وأربعون 
)48( فرقة متخصصة يف مكافحة االجتار غير 
واليات  أمن  عبر  موزعة  باملخدرات،  الشرعي 
الوطن يف انتظار تنصيب فرق بالواليات العشرة 
اجلديدة املستحدثة مؤخرا، وثالث )03( مصالح 

جهوية ملكافحة االجتار غير الشرعي للمخدرات 
يف  وبشار،  عنابة  تلمسان،  واليات  مستوى  على 
رابعة  جهوية  ملصلحة  الفعلي  االنطالق  انتظار 
مركزية  مصلحة  أيضا  تتوفر  كما  ورقلة،  بوالية 
ملكافحة االجتار غير الشرعي للمخدرات، والتي 
تلعب دورا تنسيقيا وتوجيهيا بني مختلف مصالح 
املخدرات  مبحاربة  املنوطة  القضائية  الشرطة 
عبر التراب الوطني، كما تقوم بدراسات حتليلية 
من  النوع  لهذا  السائدة  للوضعية  وإحصائية 
اجلانب  على  واإلشراف  االهتمام  مع  اإلجرام، 
التكويني املستمر لقوات الشرطة العاملة بامليدان 
مهامها،  أداء  يف  وفعالية  احترافية  أكثر  جلعلها 
ملكافحة  املركزية  املصلحة  دور  إلى  إضافة 
تسهر  والتي  واإللكترونية  التكنولوجية  اجلرائم 
لترويج  املشروعة  غير  للعمليات  التصدي  على 
املخدرات واملؤثرات العقلية عبر شبكة اإلنترنت.

   مشيرا الى ان، مصالح الشرطة متكنت خالل 
تورط  قضية   44924 معاجلة  من   2020 سنة 
معتبرة  كميات  فيها 54403 شخص، ومت حجز 

من املخدرات واملؤثرات العقلية تتمثل يف:
- أكثر من 10 طن من القنب الهندي؛ - 2 كلغ 

من الهيروين؛
- 3 كلغ من الكوكايني؛ - 3.8 مليون قرص مؤثر 

عقلي.

مكافحة المخدرات 
وزير الداخلية: الوزارة تنتهج ا�صرتاتيجية فعالة

•   ردا عن سؤال السيد 
محمد العيد بالع، عضو 
مجلس األمة، بخصوص: 
التعليمة  تفعيل  إعادة 
الوزارية املشتركة املتعلقة 
بتخصيص معاش شهري 

لفئة ضحايا اإلرهاب
الداخلية  وزير  أوضح 
؛السيد  العمرانية  والتهيئة  احمللية  اجلماعات 
كمال بلجود أن نسبة امللفات املعاجلة اخلاصة 
مبختلف فئات ضحايا اإلرهاب على مستوى كل 
الواليات وصلت إلى 99.63 % ، وهو ما يعّبر 
بوضوح عن التكفل الفعلي والالزم من قبل الدولة 
بهذه الفئة، السيما بخصوص دفع التعويضات 
فضال  العائالت،  لهذه  القانونية  واملستحقات 
التكفل  مجال  املتخذة يف  اإلجراءات  باقي  عن 
باجلانب االجتماعي، باألخص العناية اخلاصة 
توفير  مجال  يف  الفئة  هذه  بها  حتضى  التي 

السكن االجتماعي مبختلف صيغه.
مضيفا يف ذات السياق، انه فيما يخص التعليمة 
سنة  فبراير   19 يف  املؤرخة  املشتركة  الوزارية 
2018، والتي تنص يف فقرتها األولى: على أن 
ال يقل املعاش الشهري مرة و نصف املرة )1.5( 
عن األجر الوطني األدنى املضمون. هنا يجدر 
التنويه إلى أن تطبيق هذه التعليمة اعترضتها 
عدة صعوبات تقنية ومالية، مما استلزم، يف ذلك 

الوقت، إصدار تعليمة من الوزير األول، تقضي 
الصعوبات  هذه  لدراسة  خاصة  ورشة  بفتح 

وإيجاد احللول املناسبة ملعاجلتها.
 كما أشار أن جتميد العمل بها يهدف بالدرجة 
بني  املساواة  مبدأ  على  احلفاظ  إلى  األولى 
املواطنني، و هي اآلن محل إعادة نظر و إعادة 
أجل  من  املختصة  اجلهات  طرف  من  دراسة 

إيجاد احللول التقنية و املالية لتجسيدها.
و فيما يخص استفادة أرامل الضحايا املعطوبني 
أسباب  و  طبيعة  كانت  مهما  أزواجهم  منحة  من 
الوفاة، اوضح السيد الوزير ان النصوص القانونية 
السارية املفعول واضحة بهذا الشأن، حيث تقضي 
يف  املؤرخ   99-47 رقم  التنفيذي  املرسوم  أحكام 
13 فيفري 1999، املتعلق مبنح تعويضات لصالح 

األشخاص الطبيعيني ضحايا األضرار اجلسدية 
إرهابية  نتيجة أعمال  بهم  التي حلقت  املادية  أو 
أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب، وكذا 
و57   56 املادتني  السيما  حقوقهم،  ذوي  لصالح 
منه باستفادة ذوي حقوق الضحايا املتوفني الحقا 
ذوي  على  املطبقة  األحكام  من  إصابتهم،  بسبب 

حقوق الضحايا املتوفني.
مشيرا يف األخير إلى أن مبدأ تعويض ضحايا 
به  املعمول  املبدأ  املعطوبني هو نفسه  اإلرهاب 
يف حوادث العمل، إذ أن هذه املنحة هي تعويض 
عن حادث أصاب الشخص جراء أعمال إرهابية 
باحلادث  املصاب  الشخص  بوفاة  تزول  منه  و 
فهي لصيقة به، و ال تنتقل إلى ورثته، إال إذا كان 

سبب الوفاة هو تفاقم اإلصابة نفسها.

• ردا على سؤال السيد 
عضو  سبوتة  فؤاد 
مجلس األمة بخصوص: 
متابعة  ضرورة 
املنتخبني  انشغاالت 
تخدم  التي  الوطنيني 
الصالح العام، ومتى تتم 
محاسبة والة اجلمهورية 
أداء  يف  التقاعس  على 

مهامهم؛
احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  أوضح 
املمتدة  الفترة  خالل  أنه  العمرانية،  والتهيئة 
فيفري  شهر  إلى   2020 جانفي  شهر  من 
2021 مت التكفل ب 260 سؤال كتابي ) بنسبة 
إلى  املقدمة  األسئلة  مجموع  من   %  11 تقارب 
التنمية  احلكومة(،منها 49 سؤال كتابي تخص 
احمللية لوالية جيجل، وانشغاالت مواطني هذه 
واتخاذ  دراستها  مت  ،والتي  االنتخابية  الدائرة 
االنشغاالت  بخصوص  املناسبة  اإلجراءات 

الواردة فيها حسب اإلمكانيات املتاحة.
إرتفاعا  جيجل سجلت  والية  أن  الوزير،  وأبرز 
معتبرا ملؤشرات التنمية، رغم الظروف الصحية 
االستثنائية التي عرفتها البالد، حيث مت استالم 
مختلف  ويف   2020 سنة  املشاريع  من  عدد 

القطاعات موضحة كما يلي:
- استالم 236 عملية و 229 عملية أخرى يف 
،PSD طور اإلجناز، يف إطار البرامج القطاعية

- استالم 117 عملية و 178 عملية جارية، يف 
PCD إطار املخططات البلدية

طور  يف  عملية   194 و  عملية،   317 استالم   -
،FSGCL اإلجناز يف إطار البرنامج التأهيلي

طور  يف  عملية   25 و   ، مشروع   11 استالم   -
اإلجناز يف إطار ميزانية الوالية.

مضيفا يف ذات السياق، انه مت ايضا يف اطار 
 283 إحصاء  الظل  مناطق  بساكنة  التكفل 

بـ  يقدر  للعمليات  إجمالي  بعدد  ظل،  منطقة 
678 عملية حيث مت التكفل املالي بـ 264 عملية 
مببلغ اجمالي يقدر بـ 4.50 مليار دج، منها 64 
عملية منتهية و39 عملية يف طور اإلجناز و 160 

عملية قيد االنطالق
استالم  الوزير-  السيد  –يضيف  ايضا  مت  كما 
3201 سكن حيث مت ترخيل 391 عائلة من بلدية 
امليلية، وتسليم مفاتيح السكنات  ل3072 وحدة 
سكنية )1612 سنة 2020  و 1460 سنة 2021( 
توزيع 1312 وحدة سكنية  الصيغ ومت  مبختلف 
تعليق  مت  حيث  االيجاري،  العمومي  بصيغة 
القوائم وهي على مستوى جلنة الطعن الوالئية 
للدراسة والبت فيها، كما مت االنطالق يف اعادة 
االعتبار ل373 مسكن منها 635 مسكن منتهي 

األشغال.
و أكد السيد الوزير، بخصوص محاسبة الوالة 
بكل  مهامهم  يؤدون  الوالة  أن  تقاعسهم  على 
املخولة  الصالحيات  حسب  والتزام  مسؤولية 

بلجود:الدولة تتكفل بهذه الفئة من جميع النواحي

وزير الداخلية: الوظيفة ح�صا�صة جدا..وتقييم الوايل يخ�صع ملعايري خا�صة

ي
قاب

الر
ط 

شا
الن

التكفل بضحايا اإلرهاب

محاسبة والة الجمهورية
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• وجه السيد عبد القادر 
مجلس  عضو  شنيني، 
الشفوي  سؤاله  األمة؛ 
املالية؛  وزير  السيد  إلى 

بخصوص: 
بائعي  معاقبة  ال  عدم   •
معاقبة  بدل  الفواتير 

املقاولني الصغار؟
• وما سبب جر املتعاملني 
استعملت  الذين 
احملاكم  أمام  سجالتهم 
الوصاية  وضع  وعدم 

نفسها طرفا مدنيا؟
الوزير،  أكد  حيث 
الضريبي  النظام  بأن 
نظاما  يعد  اجلزائري 
تصريحيا، يلجأ من خالله املكلف بالضريبة إلى 
تقدمي تصريحات دورية متعلقة بالنشاط املمار 
محددة،  زمنية  فترة  خالل  احملققة  واملداخيل 
ويدفع الضرائب املترتبة عن ذلك، كما انه يحق 
إلدارة الضرائب مراقبة التصريحات الضريبية 
الرقابة  إجراءات  مختلف  ممارسة  إطار  يف 
اجلبائية املنصوص عليها قانونا، وإذا ثبت أي 
تالعب يف التصريحات تلجأ إلى ممارسة إجراء 
التحقيق املنصوص عليه يف املادة 33 من قانون 

اإلجراءات اجلبائية.

املتابعة اجلزائية  بأّن  السياق،  مضيفا يف ذات 
ملستعملي الفواتير املزورة، هي السبيل الوحيد 
هذه  من  احلد  الضرائب  إلدارة  يسمح  الذي 
املعامالت  سوق  يف  املستفحلة  الظاهرة 

التجارية.
املتعلق  بالسؤال  بخصوص  الوزير،  وصرح 
باستغالل السجالت التجارية  وضرورة تأسس 
من  النواع  هذا  بأن  فيها،  الضرائب  إدارة 
أولئك  باألساس من طرف  رفعها  يتم  القضايا 

الذين وقعوا ضحية بسبب استغالل سجالتهم  
تختص  والتي  الوية،  ومنتحلي  مزورين  من 
الصالحيات  كل  ولها  فيها،  بالتحقيق  النيابة 
لهذا  الضرائب كطرف مدني،  إدارة  إدخال  يف 
اإلجراءات  تعزيز  إلى  الضرائب  إدارة  جلات 
للموردين  التصريحية  باإللتزامات  املتعلقة 
امللزمني بتقدمي جداول الضرائب مع التصديق 
على أرقام سجالتهم التجارية وأرقام تعاريفهم 

اجلبائية قبل إبرام الصفقات التجارية معهم. 

وزير املالية: الردع هو احلل الأمثل

ملتابعة  يخضعون  وهم  القانون  مبوجب  لهم 
خاصة  معايير  على  مبنية  ومستمرة  دورية 

ترتبط مبجاالت تدخلهم.
مهمة  وظيفة  الوالي،  وظيفة  ان  الى  مشيرا 
وحساسة اذ يعتبر املسؤول االول على املستوى 
احمللي بصفته ممثال للدولة ومندوبا للحكومة، 
املتخذة  والتدابير  التعليمات  تنفيذ  على  يسهر 
يف  احمللية  التنمية  الى  باالضافة  طرفها  من 
شتى املجاالت بالوالية، والتعيني يف هذا املنصب 
طبقا  اجلمهورية  رئيس  السيد  اختصاص  من 
الحكام املادة 92 من الدستور، ويخضع التعيني 
ولشروط  خاصة  ألحكام  الوظيفة  هذه  يف 
ومعايير دقيقة، اذ يتم إختيار املرشحني لشغل 
التي لها كفاءة  هذا املنصب من بني االطارات 

عالية وجتربة طويلة يف التسيير احمللي.
التنمية  حتقيق  مسالة  ان  األخير  يف  معلنا 
الفاعلني احملليني من  تتطلب تظافر جهود كل 
ومجتمع  ووطنيني  ومنتخبني محليني  مسؤولني 
مدني وجامعيني وكل الكفاءات التي ما فتئ يلح 
عليها السيد رئيس اجلمهورية، خاصة يف هذه 

الوضعية احلساسة التي تعرفها البالد. 
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• ردا على سؤال السيد 
موخللوة،  القادر  عبد 
اإلجراءات  بخصوص 
وزارة  قبل  من  املتخذة 
موضوع  حول  املالية 

أراضي العرش.
أوضح الوزير، بأنه وفقا 
القانونية  املواد  ألحكام 
)املادة 19 من األمر رقم 71-73 املؤرخ يف 08 
وكذا  الزراعية(،  الثورة  املتضن   1971 نوفمبر  
 ،1990 نوفمبر   18 املؤرخ   25-90 رقم  )قانون 
املعدل واملتمم املتضمن التوجيه العقاري، الذي 
نص ال سيما على استرجاع األراضي اخلاصة 
استبعدت  األصليني،  مالكها  إلى  أممت  التي 
هذه  من  تسمى«عرش«  كانت  التي  األراضي 
ما  وهو  للدولة(،  ملكيتها  تكريس  ومت  العملية 
أكده أيضا القانون )رقم 07-02 املؤرخ يف 27 
فبراير2007(، يؤكد بأن ما كان يسمى بأراضي 
لألمالك  تابعة  أراضي  قانونا  هي  »العرش« 

اخلاصة للدولة.
لألراضي  بالنسبة  أنه  املالية،  وزير  أكد  كما 
يكون  استغاللها  فإن منط  بقيت فالحية  التي 
رقم  القانون  أحكام  إلى  يخضع  امتياز  مبنح 
يحدد  الذي   2010 أوت   15 يف  املؤرخ   03-10
الفالحية  األراضي  استغالل  وكيفيات  شروط 

التابعة لألمالك اخلاصة للدولة وإذا كانت ذات 
طريق  عن  يتم  استغاللها  فإن  فالحية،  وجهة 
رقم  القانون  من   18 للمادة  طبقا  االستصالح 
املتضمن   2008 أوت   03 يف  املؤرخ   16-08
التوجيه الفالحي، أما عن األراضي التي فقدت 
لالستثمار  وجه  ما  فمنها  الفالحي  طابعها 
وخضع ألحكام األمر رقم 08-04 املؤرخ يف أول 
سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح 

االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة 
استثمارية،  مشاريع  ألجناز  املوجهة  للدولة 
وبالنسبة لألراضي التي أدمجت يف احمليطات 
التي  التعمير  ألدوات  تخضع  فهي  العمرانية 
نص عليها القانون رقم 90-29 املؤرخ يف أول 
والتعمير  بالتهيئة  يتعلق  الذي   1990 ديسمبر 
وتخصص إلجناز مشاريع جتهيزات عمومية أو 

مشاريع سكنية من إعانة الدولة.

وزير �ملالية:  �ملنح حتكمه �شروط �أنظمة ت�شيري �ملخاطر
يوسف  السيد  وجه   •
مجلس  عضو  مصار، 
الشفوي   سؤاله  األمة، 
إلى السيد أمين بن عبد 
املالية؛  وزير  الرحمان، 
يبقى  متى  بـ:  واملتعلق 
عامل السن عائقاً أمام 
طالبي القروض البنكية 
احلصول  يف  الراغبة 

على سكن أو عقار ما .
البنوك  أغلب  بأن  الوزير،  السيد  ذّكر  حيث 
منح  يف  املخاطر  تسيير  سياسة  على  تعتمد 
مع  بالتوافق  واحملددة  العقارية،  القروض 
يعتبر  والتي  بها،  املعمول  التنظيمية  املتطلبات 
القرض  مبلغ  محوريا يف حتديد  معيارا  السن 
اعادت  البنوك  أغلب  أن  حيث  سداده،  وفترة 
النظر يف شرط احلد العمري إلى 70 أوحتى 

75 سنة.
بتسديد  التكفل  بخصوص  الوزير،  وأوضح 
القرض يف حالة وفاة املقترض، بانه يتم التكفل 

بهذه الوضعية من خالل احلالتني:

• إما أن يكون املقترض قد اشترك من قبل، يف 
التأمني لتغطية تسديد القرض يف حالة إفالس 

أو الوفاة،
يتحملون  الورثة  أو  املشارك  املقترض  وإما   •

مسؤولية سداد القرض.

منح  باإلمكان حتسني طرق  بأنه  الوزير،  وأكد 
املمارسات  إلى  بالنظر  عام،  بشكل  القروض 
املتبعة على املستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق 
خالل  من  وكذلك  امللفات،  معاجلة  بسرعة 
إدارة  يف  التحليل  معايير  أهمية  على  التأكيد 

املخاطر.

و�صعية اأرا�س العر�س: هي اأرا�صي تابعة لالأمالك اخلا�صة للدولة 

التهرب الضريبي  وبائعي الفواتير

عائق السن ومنح القروض البنكية
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بعد نهاية أشغال جلستنا لهذا اليوم، نشكر كل الأعضاء على الأسئلة المطروحة، 
وكذا الأجوبة المقدمة من طرف أعضاء الحكومة، وقد كانت ملفات هامة جدا، 
تحتاج إلى متابعة وانتباه، لأنها حساسة جدا، خاصة وأن لها علاقة مباشرة مع 

حياة المواطن.
اللكريم،  أيام قليلة،  على أبواب شهر رمضان  المرحلة، و بعد  نحن، خلال هذه 
بعد أيام قليلة، و بهذه المناسبة نبارك لشعبنا ونبارك لأنفسنا بهذا الشهر العظيم؛ 
السياسية  الناحية  من  سواء  حاليا،  الجزائر  تعيشها  التي  المرحلة  الوقت  نفس  في 
أوالأمنية، أو من ناحية ممارسة الديمقراطية، أو من ناحية العلاقات الخارجية، 
وهذه النواحي كلها مطروحة حاليا، فمنذ يومين، عقد مجلس الأمن اجتماعا  تحت 
إشراف رئيس الجمهورية، من خلال البيان الصادر عن هذا الاجتماع، تبين أننا 
مقصودة،  الجزائر  لأن  الحقيقية،  والمواطنة  والوحدة  اليقظة  تتطلب  مرحلة  في 
وهناك هجومات من عدة مواقع. وقد  قلت، خلال البيان الأخير لمكتب مجلس 
الأمة، إننا في حرب إعلامية، اقتصادية وكل هذه الأمور تمس مسار الجزائر. 
وعليه، فاليقظة مطلوبة، والتجنيد مطلوب أيضا، و يجب أن يكون هناك تفهم من 

طرف المواطنين في هذه المرحلة التي تعيشها الجزائر.
�له، بعد رمضان، وسنستكمل مرحلة من  نحن متجهون نحو الانتخابات، إن شاء ال�
المراحل التي بدأناها منذ سنة، وأكثر من سنة، بعد الانتخابات الرئاسية، والمصادقة 
على الدستور، يأتي الدور على الانتخابات التشريعية، وبها نستكمل، مرحلة بمرحلة، 
الديمقراطية  للدستور، الجزائر الجديدة سوف نمارس فيها  الدولة. في قراءتنا  بناء 
الحقيقية، ونحجترم رغبات الشعب الجزائري بكل أطيافه، كل الاحترام. إذا منح 

رئيس مجلس األمة : 
.. عندما يكون القرار ال�صيا�صي م�صمونا بالدميقراطية احلقيقية فتلك  هي      مناعة اجلزائر ي
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الشعب الجزائري الأغلبية فعلينا 
احترامها، للكن في نفس الوقت 
نتعامل  والتي  المعارضة،  نحجترم 
يمكن  أنها  أساس  على  معها 
الأغلبية،  هي  غدا  تكون  أن 
على  بالتداول  يسمى  ما  وهذا 
على  التداول  و  المسؤوليات، 
الشعب  رغبات  المهام، حسب 
إليه  نت�جه  ما  وهذا  الجزائري، 
مصالح  يخدم  لا  أنه  بيد  اليوم، 
بصفة  و  الجهات،  من  اللكثير 

خاصة الجهات الخارجية.
السياسي  القرار  يكون  عندما 
بالديمقراطية  مضمونا  للجزائر 
مناعة  هي  فتلك  الحقيقية، 
الجزائر، فضلا عن الحماية الثانية 
الداخلي،  والأمن  الحدود  على 
المنبثقة من الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، 

بحق وجدارة.
 عند تصفحنا للعدد الأخير من مجلة الجيش، أتمنى منكم 
فيها  فقد جاء  العدد،  افتتاحية هذا  على  تطلعوا  أن  جميعا 

تنبيه من طرف الجيش حول كل هذه المخاطر.
نحن متجهون نحو الانتخابات، وصحيح أن هناك من سيشارك 
ومن سيمتنع، فعلى الممتنعين عدم القول بأن هذه ليست 
من  انتقالية،  مرحلة  إلى  بالرجوع  المطالبة  أو  ديمقراطية، 
أراد المشاركة فليتفضل، ومن لم يُرد لا يحق له القول بأن 
والناس  الأبواب  فتحنا  لقد  بكذا وكذا...  تكون  الحلول 
تقدمت للترشح بالآلاف، للكن في التصفية الأخير تكون 

من طرف الشعب.
هذه المرحلة تحتاج إلى الوحدة، أردت التذكير بالناحية 
وهناك  يعرفها  من  هناك  كبيرة،  أهمية  لها  التي  التاريخية 
من يجهلها، وهناك أيضا من نسيها. في سنة 1963، بعد 
استقلال الجزائر مباشرة، صحيح ومعروف أنه خلال تلك 
الفترة كانت هناك خلافات وخلافات عميقة، وكان لكل 
خلافات،  وقعت  الجزائر،  تسيير  كيفية  في  رأي  واحد 
للكن بقيت كمشاكل داخلية، تجاوزناها مثلما تجاوزنا كل 

محطات الثورة التي كانت فيها خلافات أيضا. عندما نضع 
هدفا أسمى يكون بإمكاننا تجاوز كل الصعوبات. قلت في 
وهو شيء  هناك خلافات  - كانت  طبعا   -  1963 سنة 
معروف، أرادت أطراف خارجية في ذلك الوقت استغلال 
هذه الخلافات، وهجموا على الجزائر، بإعلان حرب، قيل 
إن هذه المنطقة من الجزائر لنا وتخصنا، وتم احتلالها، بينما 
نحن منشغلون بمشاكلنا في ذلك الظرف؛ باعتبار أن هناك 
مشاكل داخلية فإعلان الحرب على الجزائر وأخذ أرضها 
1963، وهناك من يتذكر  يكون سهلا، كان ذلك سنة 
هذا، فعندما وقع هذا الهجوم على منطقة تندوف، كان 
�له، معارضا وله جيشه،  العقيد محمد الحاج، العظيم، رحمه ال�
الهجوم على الجزائر حمل  القبائل،و بعدما وقع  في منطقة 
الدفاع عن وحدة  تندوف، من أجل  واتجه نحو  جنوده 
المرحلة  إذا ذكرت هذه  سيادتها.  و  واستقرارها،  البلاد 
المعروفة، فلأننا نحن الآن في مرحلة يجب فيها على كل 
مواطن جزائري، غيور على وطنه، وغيور على وحدة البلاد، 
وغيور على استقلالية القرار السياسي للجزائر أن يساير هذه 
المرحلة، ونعطي مثالا عن وحدتنا، وأن نفرق بين الأشياء 

الهامة والأشياء المرحلية، حتى ولو كانت هامة.
أكثر  ستتوضح  مستقبلا  الأمور  كلنا..  منا  مطلوب  اليوم 
فأكثر، وسنضع النقاط على الحروف، قيل هذا هو العدو، 
نسميه ونوضح خلفية هذا العدو، ومن الذي هو متواطئ معه، 
والذي ليس هو في صالح الجزائر. سيأتي وقت حتى نوضح 
كل هذه الأمور، للكن بهدوء، برزانة، بصراحة، بإبلاغ 
لذلك،  الإمكانيات  نملك  ونحن  الحقائق،  بكل  الشعب 
اقتصادية،  مشاكل  اجتماعية،  مشاكل  هناك  أن  صحيح 
و حتى مشاكل صحية وهذا الوباء الذي عطل كثيرا من 
البلدان، ورغم  في جميع  ليس عندنا فقط، بل  المصالح، 
كل هذا ومقارنة مع غيرنا من الدول فنحن متحكمون في 

الوضع.
�له العظيم.. قلت  يرفع الآن الأذان، صوت الحق، صدق ال�
في سياق نضالنا، نحن نمر بمرحلة تاريخية للجزائر، نكون أو 

�له.. لا نكون، وسنكون، إن شاء ال�
نتمنى  المناسبات،  على كل حال، كانت هذه مناسبة من 
رمضان كريم للجميع؛ تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا 

�له تعالى وبركاته. الأبرار، والسلام عليكم ورحمة ال�

السيد  ألقى  اجللسة،  نهاية  ويف 
األمة،  مجلس  رئيس  ڨوجيل،  صالح 
بأحر  مستهلها  يف  تقّدم  كلمة، 
الشعب  إلى  تبريكاته  وأزكى  تهانيه 
شهر  مقدم  مبناسبة  اجلزائري 
كما  ه،   1442 للعام  املعظم  رمضان 
السياسية  األوضاع  راهن  إلى  تطّرق 
املقبلة،  واالستحقاقات  البالد  يف 
التشريعية  االنتخابات  يف  واملتمثلة 
املزمع إجراؤها يف 12 يونيو  القادمة، 
املواطنات  حاثًا  باملناسبة   ،2021
من  والتجنيد  للتعبئة  واملواطنني 
والتعبير  بأصواتهم  اإلدالء  أجل 
التام  عن رغباتهم يف كنف االحترام 
وحرية  الدميقراطية  ألبجديات 
هواة  إلى  ينصاعوا  ال  وأن  التعبير، 
االصطياد يف املاء العكر... مشيدًا مبا 
للمجلس  األخير  االجتماع  يف  جاء 
رئيس  السيد  برئاسة  لألمن  األعلى 
قراراته  بأن  مؤكدا  اجلمهورية، 
والتهومي...  العبث  قبيل  من  ليست 
وحدة  على  الغيورين  كل  دعا  كما 
البالد واستقاللها واستقاللية قرارها 
بأسالفهم  التأسي  إلى  السياسي 
الثورة  إّبان  واملجاهدين  الشهداء 
على  والعمل  املظفرة،  التحريرية 
نبذ خالفاتهم وجعلها وراء ظهورهم، 
تقتضي  للوطن  العليا  فاملصلحة 
الترّفع عن كل اخلالفات والتباين يف 

ُوجهات النظر...  
وفيما يلي نص الكلمة :  
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قوجيل،  صالح  السيد  ترأس 
اجللسة  األمة،  مجلس  رئيس 
مجلس  عقدها  التي  العلنية 
أبريل   22 اخلميس  يوم  األمة، 
لتوجيه   ُخصصت  والتي   ،2021
شفويا  سؤاال   )11( عشر   أحد 
يف  أعضاء   )5( خمسة  إلى 
قطاعات:  تخّص  احلكومة، 
الصناعة،  الوطنية،  التربية 
الريفية،  والتنمية  الفالحة 
واملدينة،  والعمران  السكن 
والنقل،  العمومية  واألشغال 
القطاعات  وزراء  بحضور  وذلك 
بسمة  السيدة  وكذا  املعنية، 
مع  العالقات  وزيرة  عزوار، 

البرملان.

عضو  السيد  وجه    •
محمد  األمة،  مجلس 
الطيب العسكري، سؤاال 
شفويا إلى السيد محمد 
التربية  وزير  واجعوط، 
بخصوص:  الوطنية؛ 
العملية  التدابير 
املتخذة للحد من تسرب 
 16 سن  دون  األطفال 

من املدارس؟
وردا على السؤال أوضح 
إحصائيات  بأن  الوزير، 
الوطنية  التربية  وزارة 
معدل  أن  إلى  تشير 
ألطفال  التسجيل 
السنة  يف  سنوات   06
بلغ  قد  ابتدائي  أولى 
سنة   %  98.7 نسبة 
2020/2019، وأن شريحة األطفال املتمدرسني 
من 06 إلى 15 سنة قد بلغت 98.36 % ، كما أن 
التسرب  نسبة  ان  إلى  تشير  االحصائيات  نفس 
نسبة      بلغت  قد  االبتدائي  مرحلة  يف  املدرسي 
0.11 %، و 02 % يف مرحلة التعليم املتوسط  بني 

السنة الدراسية 2020/2019 و 2021/2020
وأكد الوزير، بأن اآللية املثلى بالنسبة للوزارة من 
أجل التصدي للظاهرة و التي هي بصدد تطويرها 
مع القطاعات املعنية هي متابعة التالميذ املتخلنّي 
ورصدهم عبر الرقم التعريفي الوطني من أجل 
اآللية  وتتطلب هذه  املناسب.  الوقت  التدخل يف 
قطاع  مستوى  على  املعنية   الهيئات  كل  جتند 

التربية الوطنية، ومن بني  هذه اإلجراءات:
مراجعة كيفيات التقومي البيداغوجي من أجل   •

حتسينه؛
• تفعيل التعليم املكيف للتكفل بالتالميذ يف وضعية 

تأخر دراسي؛
واإلهتمام  البيداغوجية  املعاجلة  وتعزيز  دعم   •
بشكل افضل بالتالميذ الذين يعانون من صعوبات 

يف التعلم لتدارك النقائص، والثغرات لديهم؛
• التقليص من نسب اإلعادة وجعله حال استثنائيا 

وليس حال آليا؛
لتمكني  االستدراكية  االختبارات  آلية  مراجعة   •
واالنتقال  تعلماتهم  تدارك  من  املعنيني  التالميذ 

إلى املستوى األعلى؛

تعزيز آلية املرافقة النفسية للتالميذ واإلرشاد   •
وضعية  يف  التالميذ  استكشاف  قصد  املدرسي 

هشة والقابلني للتسرب؛
الصعوبات  معاجلة  يف  األساتذة  دور  تعزيز   •
التالميذ، من خالل حتسني طرق  التي يواجهها 
تربط  التي  والعالقة  التعليم  وأساليب  التدريس 
محفزة  املدرسية  البيئة  وجعل  باملتعلم،  املعلم 

للتعلم؛
مؤسسات  نحو  املدرسي  التوجيه  آلية  تعزيز   •
التكوين املهني يف نهاية مرحلة التعليم املتوسط، 
لهم االستعدادات  الذين ليست  التالميذ  لتمكني 
الثانوي من  التعليم  الكافية ملواصلة الدراسة يف 
االلتحاق بالتكوين املهني والتمهني للحصول على 

مهنة او حرفة تؤمن لهم مستقبلهم.

• وعن السؤال الشفوي 
الذي وجهه السيد نور 
الدين باألطرش، عضو 
مجلس األمة، إلى السيد 
الوطنية؛  التربية  وزير 
اإلجراءات  بخصوص: 
وزارة  اتخذتها  التي 
أجل  من  التربية 
توظيف أساتذة التعليم 
للقوائم  االبتدائي 

االحتياطية لسنة 2018 ؟
أوضح الوزير يف البداية، بأن الوزارة قد سعت 
سنة 2020 ويف ظل جائحة كورونا، إلى دراسة 
التربوي  التأطير  بتوفير  الكفيلة  اخليارات  كل 
واملنتظم   املستمر  التمدرس  لضمان  الالزم 
للتالميذ بعنوان املوسم الدراسي 2021/2020 
الالزمة  اإلجراءات  من  جملة  اتخاذ  مت  حيث 
مت  حيث  الشاغرة،  التربوية  املناصب  لشغل 
لألساتذة  العليا  املدارس  خريجي  توظيف 
وكذا   ،2020 سنة  بعنوان  منهم  املتخرجني 
اعتبار  على   2019 لسنة  املسجل  الفائض 
أولويتهم يف التوظيف وفقا للنصوص القانونية 

سارية املفعول.

استصدار  مت  قد  بأنه  الوزير،  السيد  وأضاف 
الوظيفة  مصالح  طرف  من  استثنائية  رخصة 
للوزارة  يسمح  اإلداري  واإلصالح  العمومية 
املتعلقة  بالترتيبات  العمل  بتمديد  مبوجبها 
باستغالل القوائم االحتياطية ملسابقتي التوظيف 
برتبتي  لاللتحاق   2017 سنة  بعنوان  املنظمة 
الثانوي،  التعليم املتوسط، وأستاذ تعليم  أستاذ 

سنة  بعنوان  املنظمة  التوظيف  مسابقة  وكذا 
2018 لاللتحاق برتبة أستاذ املدرسة اإلبتدائية، 
وكذا  الشاغرة،  املالية  املناصب  شغل  أجل  من 
املناصب املالية التي ستحرر فعليا، وقد مت يف 
هذا الشأن توظيف عدد مهم من املدرجني يف 

القوائم االحتياطية املعنية.

ردا عن سؤال عضو   •
السيد  األمة،  مجلس 
عبد احلق قازي تاني، 
إلى السيد محمد باشا 
وزير الصناعة؛ واملتعلق 
االستثمار  بعجز 
احملروقات  خارج 
احلركية  مواكبة  عن 
الدولية؟  الديناميكية 
استراتيجية  وعن  
القطاع من أجل إصالح 
املناطق  وتسيير  وتهيئة 

الصناعية؟
الصناعة  وزير  أوضح 
عجز  بخصوص 
خارج  االستثمار 
احملروقات، بأنه مبجرد 
خطة  مشروع  اعتماد 
عمل احلكومة، مت الشروع يف اإلطار التشريعي 
والتنظيمي املتعلق باالستثمار من اجل معاجلة 
النقائص التي يعاني منها االستثمار، من أجل 
بتحسني  يسمح  ما  االستثمار،  عملية  تسهيل 
بينها  من  جاذبيته،  وحتسني  املنتج  االستثمار 
مراجعة قاعدة 49 /51، مع اإلبقاء عليها فقط 

حق  إلغاء  وكذا  االستراتيجية،  القطاعات  يف 
ممارسة الشفعة.

كما أكد وزير الصناعة، على أن الوزارة بصدد 
االنتهاء من إعداد مشروع أشغال إعادة تأهيل 
لها  أعطيت  أولية  كدفعة  صناعية  منطقة   15
األسبقية لعدة عوامل كأهمية املنطقة الصناعية 
بها  املتواجدين  االقتصاديني  املتعاملني  وعدد 
واملوزعة على عدة واليات، كما أن العملية ستتم 
باللجوء إلى إمكانيات وطنية بحتة من مادة اولية 
ووسائل االجناز، مشيرا إلى أن هذه العملية من 

شأنها جتديد ما يعادل 1967 هكتار مما سيحد 
من معاناة 2235 متعامل اقتصادي.

كما صرح وزير الصناعة، بأنه قد اقترح مشروع 
إنشاء  اجل  من  الدراسة  قيد  تنفيذي  مرسوم 
هيئة وحيدة ذات بعد وطني للتكفل باالشكالية 
املتعلقة بالعقار الصناعي من كل جوانبه تسمى » 
الديوان الوطني للعقار الصناعي« حيث سيعتبر 
السياسة  تنفيذ  يف  للدولة  الرئيسية  األداة 
الوطنية املتعلقة بالعقار الصناعي والتي سيتم 

تزويدها بهياكل على املستوى احمللي.

اأع�صاء جمل�س الأمة يوّجهون اأحد ع�صر )11( �صوؤال �صفويا اإلى خم�صة )5( اأع�صاء يف احلكومة

وزير الرتبية الوطنية: اإجراءات �صارمة تتخذها الوزارة للحد من الت�صرب املدر�صي

وزير الرتبية الوطنية: اإجراءات توظيف الأ�صاتذة الحتياطيني توا�صلت يف ظل جائحة كوفيد - 19 

وزير ال�صناعة: نحو جت�صيد م�صروع اإن�صاء الديوان الوطني للعقار ال�صناعي
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كما رد السيد محمد   •
الصناعة،  وزير  باشا، 
السيد  سؤال  عن 
جغدالي،  مصطفى 
األمة،  مجلس  عضو 
الوكالة  دور  حول: 
لدعم  الوطنية 
يف   )ANDI( االستثمار 
اآلالت  استيراد  مجال 
واملعدات املستوردة، وما شابها من تضخيم يف 

الفواتير ؟
التي  الضخمة  املبالغ  الوزير، بخصوص   وأجاب 
الضخمة،  املعدات  على  الصعبة  بالعملة  ُصرفت 
فلقد مت إعداد دراسة معمقة إلحصاء تلك املبالغ 
من طرف جلنة وزارية مشتركة منصبة على مستوى 
إطار  يف   2020 سنة  والصناعة  املالية  وزارتي 
الدراسة  االستثمار، حيث شملت  قانون  مراجعة 
االعفاءات  يف  املتمثلة  اجلبائية  النفقات  أثر 

الضريبية واجلمركية على  والتحفيزات  اجلبائية 
االستثمار خالل الفترة املمتدة من 2019-2016 

.والتي  خلصت إلى النتائج التالية:
املفروض  كان من  التي  والرسوم  قيمة احلقوق 
التفضيلي  التفصيلي  النظام  خارج  حتصيلها 
 256 منها  دينار،  مليار   714 بحوالي  تقدر 
 458 اجلمركية،  باحلقوق  تتعلق  دينار  مليار 
مليار دينار تتعلق بالرسم على القيمة املضافة، 
وليست  لإلنتاج  موجهة  األجهزة  هذه  وتعتبر 
لالستهالك املباشر، حيث أن وضعية الصناعة 
من  املعدات  هذه  استيراد  علينا  احلالية حتتم 

أجل النهوض باالقتصاد الوطني.
وبخصوص توقيف العمل باالمتياز اجلبائي، أكد 
وزير الصناعة، محمد باشا، بأن هذا اإلجراء من 
شأنه إعاقة ترقية االستثمار وتطويره ألن العمل 
به وفق منظومة متكاملة من املزايا والتحفيزات 
يرمي إلى جذب االستثمار وحتفيز املستثمرين 

على جتسيد مشاريعهم يف كل جهات الوطن.

سؤال عضو  عن  ردا   •
السيد  األمة  مجلس 
عبد القادر جديع  ،حول 
اإلجراءات املتخذة لدعم 
للحصول  املستثمرين 
على حصصهم من مادة 
األولية  واملواد  القمح 

ملادة احلليب ؟
الفالحة  وزير  أوضح   
والتنمية الريفية السيد عبد احلميد حمداني، 
لتشجيع  حتفيزات  عدة  وضع  قد  قطاعه  أن 
واملوجهة  اإلستراتيجية  الُشعب  يف  اإلستثمار 
نحو اخلواص، السيما يف املناطق اجلنوبية من 

خالل عدة إجراءات وهي 
على  للحصول  اإلدارية  اإلجراءات  تسهيل   •

العقار الفالحي 

إنشاء بوابة إلكترونية لتمكني املستثمرين من   •
تسجيل طلباتهم لالستثمار

أولى  كمرحلة  هكتار  أالف     136 تخصيص   •
من األراض الفالحية قصد االستثمار ، كما مت 
ألف   500 بـ  تقدر  أضافية  مساحة  تخصيص 

هكتار موجهة أيضا لالستثمار. 
إعطاء  من  الوزير  حسب  سيسمح  ما  وهذا 
موادهم  إلنتاج  املستثمرين  لهؤالء  األولوية 

األولية على غرار مادة القمح أو احلليب.
وحول عملية التمويل املطاحن بحصص القمح 
طبقا  تتم  العملية  هذه  أن  الوزير   فأوضح   ،
العمومية  السلطات  حددتها  التي  لإلجراءات 
املشترك  الوزاري  املجلس  قرارات  خالل  من 
تقضي  والتي   ،  2015 نوفمبر   29 يف  املنعقد 
بضرورة توقيف تزويد املطاحن اجلديدة بكمية 

يسلمها  التي  القمح 
اجلزائري  الديوان 
للوحدات   للمهن  
اجلديدة واملطاحن التي 
أو  قدراتها  توسيع  يتم 
وكذا  منشأتها  عصرنة 
عن  الصادرة  القرارات 
املنعقد  الوزارء  مجلس 
 2017 أفريل   12 يف 
توقيف  على  حتث  التي 
القمح  مبادة  املنشأة  اجلديدة  املطاحن  تزويد 

والتي هي ليست حيز اخلدمة.
مؤكدا يف السياق ذاته، أنه حلل هذه اإلشكالية 
من  مشكلة  مشتركة  وزارية  جلنة  إنشاء  مت 
والتجارة  الصناعة  املالية،  الفالحة،  قطاعات 
احللول  وإيجاد  العالقة  امللفات  كل  لدراسة 

املناسبة ألكثر من 200 مطحنة.
امللبنات  يف  اإلستثمار  عملية  بخصوص  أما 
فسيتم   ، للحليب  األولية  باملادة  وتزويدها 
احلليب  توزيع  الوزير-  وضع خريطة  -حسب 
املدعم بدقة من أجل تقليص املسافات وتوفير 
املادة للجميع ، مع إمكانية إدماج أكبر عدد من 

املالبن حسب الكميات املتوفرة .
أنه قد مت  وضع جملة من  منوها يف األخير، 
على  االستثمار  لتسهيل  التحفيزية  التدابير 
وكذا  الفالحي  العقار  على  احلصول  غرار 
للحليب وكمية  املنتجة  تربية احليوانات  تطوير 

إنتاج األعالف.

ردا عن سؤال عضو    •
السيد  األمة  مجلس 
حول  خذيري،  مليك 
املتخذة  اإلستراتيجية 
تصدير  رفع  لتسهيل 

املنتجات الفالحية؟
الفالحة  وزير  أكد 
والتنمية الريفية السيد 
التصدير  مجال  أن  حمداني،  احلميد  عبد 
يسمح  الفالحية  للمنتجات  مضافة  قيمة  يعد 
للفالحني  أضافية  وثروات  مداخل  بتوفير 
أساسيا  عامال  يعتبر  كما  املتعاملني،  وملختلف 
يف حتفيز الشعب الفالحية لتحسني اإلنتاجية 
كما ونوعا. ومن أجل ذلك مت اتخاذ جملة من 
اإلجراءات لتسهيل عملية التصدير وتقليص من 
ملراقبة  مبدأ ال مركزية  وترسيخ  البيروقراطية 
وتقليص   ، التصدير  محل  الفالحية  املنتجات 
التلف  السريعة  الفالحية  امللفات  معاجلة  مدة 

من طرف هيئات الرقابة الصحية على املستوى 
الوطني، باإلضافة إلى إنشاء منصات لوجيستية 
وكذا تثمني املنتوجات الفالحية عن طريق إنشاء 
املنتجات  وسم  من خالل  اجلودة  على  التعرف 

الفالحية.

الفالحي  املنتوج  سجله  الذي  للفائض  ونظرا   
خالل موسم 2019-2020 ،وبفضل اإلجراءات 
التي مت وضعها مت تصدير كميات من املنتوجات 
الفالحية للعديد من الدول األوروبية واإلفريقية 
والعربية، حيث بلغت قيمة املنتوجات الفالحية 
الكلية التي مت تصديرها خالل 10 أشهر األولى 
لسنة 2020 1.1 مليار دوالر منها 347.4 مليون 
تصدير  الغذائية، حيث مت  املنتجات  من  دوالر 
مليون   55 بقيمة  الفواكه  من  طن  ألف   53.2
دوالر وعظمها متور. كما مت تصدير 6955 طن 
من اخلضروات بقيمة أكثر من 2 مليون دوالر.

والبحري  اجلوي  املجال  بفتح  يتعلق  فيما  أما 
احلكومة  برنامج  أن  الوزير  فأكد   ، للخواص 
يهدف إلى تطوير الصادرات خارج احملروقات، 
التدابير  تكون  أن  على  السهر  فسيتم  وعليه 
املتوفرة ال سيما يف النقل البحري واجلوي متس 

كل القطاعات املعنية.

عضو  سؤال  عى  ردا   •
السيد  األمة  مجلس 
حول  سنوسة  عفيف 
املصالح  رفض  أسباب 
احمللية  الفالحية 
ملشاريع  الترخيص 
مناطق  يف  سياحية 

التوسع السياحي؟
الفالحة  وزير  أوضح 
حمداني  احلميد  السيد.عبد  الريفية  والتنمية 
توسع  منطقة   16 إنشاء  عن  اإلعالن  مت  أنه   ،
مبوجب  مستغامن،  والية  مستوى  على  سياحي 
املرسوم رقم 232/88 املؤرخ يف 5 نوفمبر 1989 
واملتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحي 
قبولها  يتم  لم  عنها  معلنا  منطقة   14 أن  ،إال 

ألحد األسباب اآلتية:
عقار فالحي داخل مناطق التوسع السياحي   •

املعلن عنها،
أو أن هذه املناطق تشمل أراض غابية تابعة   •
حمايتها  يجب  والتي  الوطنية  الغابية  لألمالك 

واحملافظة عليها،
لعدم وجود مخطط التهيئة السياحية ملناطق   •

التوسع السياحي املعلن عنها.
الفالحية  وزارة  بني  التنسيق  بخصوص  أما 
والسياحة عند حتديد مناطق التوسع السياحي، 
مخطط  مشروع  عرض  قبل  أنه  الوزير  أوضح 

املكلفة  الوالئية  اللجنة  على  السياحية  التهيئة 
احمللية  املصالح  قبل  من  السياحية  بالتنمية 
لقطاع السياحة، تستشار إجباريا جميع املصالح 
التقنية احمللية السيما منها مصالح الغابات، ثم 
الوالئية  اللجنة  أمام  املخطط  مشروع  يعرض 
املكلفة بالتنمية السياحية وبحضور القطاعات 
احمللية املعنية لدراسة واملوافقة، وبعد املوافقة 
يقوم والي الوالية بتسليم مشروع ملف التهيئة 
يقوم  والذي  السياحة  قطاع  إلى  السياحية 
العامة للحكومة وبحضور  بعرضه أمام األمانة 

جميع القطاعات مبوجب القانون رقم 03/03 
املتعلق مبناطق التوسع السياحي.

مضيفا يف نفس السياق، عن إنشاء جلنة وزارية 
مشتركة بني قطاع الفالحة والسياحة لدراسة 
ملفات االستثمار العالقة إليجاد احللول املناسبة، 
على  مشاريعهم  بتسجيل  املستثمرين   ومتكني 
ارض امليدان طبق ملا يسمح التشريع املعمول به 
التي كرسها  السيما حماية األراضي الفالحية 
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ردا عن سؤال عضو مجلس 
األمة، السيد سليمان زيان، 
ناصري،   كمال  السيد  إلى 
العمومية  األشغال  وزير 
والنقل؛ بخصوص: الغالف 
بالطريق  املتعلق  املالي 
البويرة  واليتي  بني  الرابط 

وتيزي وزو؟
أكد الوزير، يف إطار املخطط التوجيهي للطرق 
واملخطط   2025/2005 السيارة  والطرق 
 24 اجناز  برمجة  مت  اإلقليم،  لتهيئة  الوطني 
السيارشرق- بالطريق  يتم ربطها  طريق سريع 

تيزي  والية  محور  األولوية،ومنها  حسب  غرب 
وزو- البويرة واملتمثل يف مشروع اجناز الطريق 
والطريق  وزو  تيزي  مدينة  بني  الرابط  السريع 
محول  مستوى  على  شرق-غرب  السيار 

اجلباحية )البويرة(، على مسافة  48كلم. 
األشغال  وزير  ناصري  كمال  السيد  وأضاف 
العمومية والنقل، بأن إجناز هذا الطريق السيار 
بني  واالقتصادية  التجارية  املبادالت  سيعزز 
والية تيزي وزو وواليات الهضاب العليا ، و تنقل 
والوسطى  الشرقية  املناطق  نحو  األشخاص 
للوطن، و يخفف الضغط ، بالتالي على الطريق 
بوالية   روراوة  يربط  ،الذي  رقم25  الوطني 
بن  بذراع  مرورا  بومرداس  والية  ببغلية  املدية 

خدة وذراع امليزان، و الذي يشهد حاليا حركة 
مرورية كثيفة ويسجل حوادث مرورية خطيرة.

لسنة  للمشروع  املالي  املبلغ  وبخصوص حتويل 
مبلغ  تخصيص  مت  بأنه  الوزير،  صرح   2021
كاعتمادات  دج  ماليير  خمسة   5 قدره  مالي 

سيغطي  ما  وهو  السنة،  ذات  بعنوان  الدفع 
تكاليف األشغال التي ينتظر إجنازها هذا العام، 
وسيتم تخصيص أغلفة مالية إضافية يف حال 

تطلب األمر ذلك. 

•  ردا عن سؤال  عضو 
السيد  األمة،  مجلس 
إلى  بوبطيمة،  محمد 
ناصري  كمال  السيد 
وزير األشغال العمومية 
املعايير  حول:  والنقل؛ 
وضع  يف  املعتمدة 
وتفادي  املمهالت 

العشوائية يف ذلك؟
األشغال  وزير  أوضح 
والنقل  العمومية 
ناصري،  كمال  السيد 
اجلزائرية  الطرق  أن 
تشهد  انتشارا عشوائيا 
ال  للمهالت،والتي 
للمقاييس  تستجيب 
التقنية  والشروط 
النصوص  يف  احملددة  والتنظيمية  واإلدارية، 
لهذه  للتصدي  وأنه  بها،  املعمول  القانونية 
الظاهرة، مت إصدار تعليمة وزارية مشتركة بني 
والنقل،  العمومية  واألشغال  الداخلية  وزارتي 
املمهالت  إزالة  أجل  من   2016 فيفري   27 يف 

العشوائية، و إعادة النظر يف تلك التي ال تخضع 
للمعايير التنظيمية والتقنية.

إلى  مت  قد  أنه   ، الوزير  أكد  اخلصوص  وبهذا 
غاية 31 ديسمبر 2020 إحصاء ما 

يقارب 49612 ممهل، منها 908.11 مرخص به 
ومطابقة للمعايير، أي بنسبة 

ال  و37704  املمهالت،  مجموع  من   %  24
تستجيب للمعايير التقنية

والشروط القانونية، يتواجيد جلها على مستوى 
الطرق الوالئية والبلدية  و احلضرية.

مضيفا يف نفس السياق، بانه قد متت معاجلة 
14679 ممهل ، إذ مت نزع 703.4 وإعادة تأهيل 
976.9  آخر حسب املقاييس املطلوبة، و العملية 
متواصلة من طرف السلطات احمللية إلى غاية 

القضاء على هذه الظاهرة.

عضو  سبوتة،  فؤاد  السيد  سؤال  عن  ردا   •
مجلس األمة،  إلى السيد وزير السكن والعمران 
واملدينة؛ محمد طارق بلعريبي، بخصوص: واقع 

قطاع السكن بوالية جيجل؟
أوضح الوزير، بأن السكنات املسجلة ضمن مشروع 
 890 بـ  تقدر   2010 لسنة  املدعم  الترقوي  السكن 

وحدة   370 وتوزيع  االنتهاء  مت  حيث  سكنية،  وحدة 
طور  يف  سكنية  وحدة   520 تزال  ال  بينما  سكنية، 
عقب   %  30 تفوق  األشغال  تقدم يف  االجنازبنسبة 
هذا  تواجه  كانت  التي  العراقيل  جميع  رفع 
البرنامج، وإعادة إسناد املشاريع 2017/2016 إلى 
سبعة )07( مرقيني عقاريني بدل اولئك املرقيني 

املتقاعسني والذين كانوا 
سببا يف تأخير عمليات 
االنتهاء  ويتوقع  االجناز، 
من إجناز هذه السكنات 

مع بداية 2022.
برنامج  وبخصوص 
السكن الترقوي املدعم 
الوزير،  صرح   2018

فقد مت تبليغه للواليات على النحو التالي:
1000 وحدة سكنية سنة 2018 حيث مت تعيني 
املرقني العقاريني املكلفني بترقية هذا البرنامج 
ومت االنطالق يف 410 وحدة سكنية واالشغال بها 
جارية، و590 وحدة سكنية مبرمجة لالنطالق 
التي  العراقيل  رفع  بعد  اجلارية  السنة  خالل 
تواجهها كتنازل بعض املرقني العقاريني وإعادة 
إسناد املشاريع مجددا مع حل مشاكل  العقار 

املتعلقة بهذه املشاريع .
500 وحدة سكنية سنة 2019، مت االنطالق يف 
60 وحدة سكنية أما 440 وحدة املتبقية فإنه 

مبرمج إنطالقها السنة اجلارية.
100 وحدة سكنية سنة 2020 فلقد مت اختيار 
األوعية العقارية، كما مت اإلعالن على الدعوى 
للمشاركة من طرف املرقني العقاريني املهتمني 

يوم18 أفريل 2021.

سؤال  عن  ردا    •
بن  الوهاب  السيدعبد 
مجلس  عضو  زعيم، 
السيد  إلى  األمة، 
والعمران  السكن  وزير 
محمد  واملدينة، 
حول:  بلعريبي،  طارق 
يواجهها  التي  العراقيل 
العقاريون  املرقون 
واخلواص، يف عالقاتهم 
التعمير،  مديريات  مع 
البناء  حني طلب رخص 
التعمير،  أو  التجزئة  أو 
املقترحة  احللول  وما 

إلزالة هذه العوائق؟
أوضح الوزير، بأن قطاع 
التكفل  إلى  بادر  السكن 
باإلنشغاالت املطروحة، وهذا من خالل إصدار 
املرسوم التنفيذي رقم 19/15 املؤرخ يف 25 جانفي 
2015، احملدد لكيفيات حتضير عقود التعمير 
التنفيذي  باملرسوم  واملتمم  املعدل  وتسليمها 

 ،2020 نوفمبر   22 يف  املؤرخ   20/342 رقم 
والتخفيفات  التسهيالت  من  جملة  واملتضمن  
للملف املطلوب، ال سيما عدد األوراق والنسخ 
املطلوبة، وكذا اختزال آجال الدراسة والتسليم 

من خالل إنشاء الشبابيك املوحدة والتي تعتبر 
والتي  لالمركزية  املجسدة  اإلجراءات  أهم  من 
امللفات  معاجلة  يف  الفاعلية  بإضفاء  تسمح 

والردود للمواطنني.

وزير ال�صكن والعمران واملدينة: �صبابيك موحدة لت�صهيل الطلبات

جيجل: م�صاريع �صكنية معتربة للولية

العمل على اإزالة املمهالت الع�صوائية والتي ل ت�صتجيب للمقايي�س التقنية

الطريق الرابط بني البويرة- تيزي وزو: احل�صة مالية تكفي لتغطية  اإجناز  الأ�صغال
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نهاية  إلى  وصلنا  لقد  الوزير؛  للسيد  شكرا 
أشغال جلستنا.

ملفات  تداول  مت  الرمضانية،  اجللسة  هذه  يف 
الفالحة،  كالصناعة،  هامة  قطاعات  يف  هامة 
ملفات  تعتبر  وهي  والنقل،  العمومية،  األشغال 
أشياء  برزت  املناقشة  خالل  ومن  جدا،  هامة 
مهمة  كانت  التي  التدخالت  طول  رغم  كثيرة، 

أيضا.
البد من األخذ بعني االعتبار هذا يف معامالتنا، 
وليس  والتنبيه  املراقبة  يف  يكمن  دورنا  ألن 

املراقبة فقط.
فقط  أريد  اللقاء،  نهاية  ويف  للجميع،  الشكر 
السيد  اتخذه  الذي  األخير  بالقرار  أنوه  أن 
رئيس اجلمهورية، حول الذاكرة وتعيني يوم 27 
اإلسالمية  الكشافة  بذكرى  خاصا  يوما  ماي 
يف  بعيدا  بنا  يذهب  التاريخ  وهذا  اجلزائرية، 
أعماق تاريخنا، وهو يف احلقيقة تاريخ تأسيس 
وانطالقتها   ،1936 سنة  اإلسالمية  الكشافة 

األولى التي سميت »بالفالح«.
هذه املنظمة العريقة التي كانت مدرسة للوطنية، 
ومدرسة لتحضير الشباب للمستقبل، للمعركة، 
وكثير من املجاهدين والقياديني للثورة كانوا قد 
اهلل،  رحمه  مهيدي  كنب  املنظمة  بهذه  التحقوا 

سويداني بوجمعة وآخرين.
وسنتذكر  اتخذ،  الذي  القرار  لهذا  الشكر  كل 

هذه املرحلة كل سنة يوم 27 ماي إن شاء اهلل.

إننا يف مرحلة من املراحل الهامة التي تعيشها 
اجلزائر يف تاريخها املعاصر، التحوالت الكبرى 
مصير  ـ  حقيقة  ـ  والتي حتدد  املرجوة،  الهامة 
اجلزائر، ومكانة اجلزائر أمام األمم ويف تاريخ 

مصير الشعوب.
بعد  وشهرا  محطة،  بعد  محطة  أننا  صحيح 
فيفري  يف  »احلراك«  به  نادى  ما  نطبق  شهر، 
2019، من البداية، وما كان يطالب به أساسا، 

وهو إلغاء امتداد العهدة الرابعة، وإلغاء العهدة 
اخلامسة؛ وكان يطالب بتطبيق املادة 7 و8 من 
الدستور، أي الرجوع إلى الشعب، وكل احلراك 

كان على هذا القول.
الشعب، ولكن  إلى  ـ رجعنا  ـ احلمد هلل  واليوم 
لترسيم  مبراحل،  يكون  الشعب  إلى  الرجوع 
املؤسسات، واملؤسسة األولى التي البد أن ترسم 

هي املؤسسة الرئاسية، ولقد مت ذلك.
وهذا بالرجوع إلى الشعب طبقا للمادة 7 و 8 
املستقبل،  طريق  رسمنا  وبعدها  الدستور،  من 
ومفهوم  الدولة،  مفهوم  يحدد  دستور  بوضع 
العدالة  دور  ويحدد  الدميقراطية،  املمارسة 

كميزان للدولة.
 لقد دخلنا اليوم يف مرحلة أخرى، وعدنا إلى 
بكل حرية  أخرى، الختيار ممثليه  مرة  الشعب 
كان  سواء  اليوم  أحد  يوجد  ال  نزاهة،  وبكل 
يعرف  أن  يستطيع  مسؤول،  غير  أو  مسؤوال 
ال  القادمة،  التشريعية  االنتخابات  يف  األغلبية 
أحد يعلم، من َقبنُْل كان ميكن تصور ذلك، ولكن 
يتصور،  أن  أحد ميكن  احلالية ال  األوضاع  يف 
ألن الكلمة احلقيقية للشعب، ألننا نظمنا أنفسنا 
ليعبر الشعب بكل حرية وبكل نزاهة، عن ممثليه 

يف هذا املجلس!!
الدولة  وبناء  أخرى،  مراحل  ستأتي  بعدها 
البلدية  وعمودي،  أفقي  مستوى  على  سيكون 
كإقليم، وممثلو  الوالية دورها  دورها ومكانتها، 
كلها  والوالئي..  البلدي  املستويني  يف  الشعب 

تتكامل يف بوتقة الدولة كدولة.

اليوم الشيء املالحظ، ونحن نرى ونتابع ونواصل 
العمل، ملا نسمع خطابات أخرى منعكسة متاما، 
كأننا مازلنا يف البداية، ما هواملقصود؟ البد من 
مرحلة  إلى  اآلن وصلنا  إلى خالصة،  الوصول 
الشاعر  مبقولة  وأذكركم  خالصة،  من  والبد 
اإلجنليزي الشهير شكسبير »نكون أو ال نكون« 
لنا  مطروح  السؤال  وهذا  السؤال،  هو  هذا 

جميعا.
مببادئها  شامخة  واقفة  اجلزائر   ستبقى  هل 
القضايا  كل  أمام  رؤوسنا  ونرفع  ومواقفها، 
املطروحة ونقول كلمتنا احلقيقية، أم أن نحب 

جزائر أخرى؟
نحن نعمل ونناضل ونتجند كلنا مادامت مرجعيتنا 
الذاكرة، حتى  ملف  فتحنا  واليوم  نوفمبر،  هي 
املفاهيم السابقة حول التاريخ البد من إعطائها 
االستعمار  كافحنا  لقد  احلقيقي؛  مفهومها 
الفرنسي  االستعمار  بني  وفرقنا  الفرنسي 

والشعب الفرنسي!
بالدنا،  من  الفرنسي  االستعمار  إخراج  وملا مت 
كأحزاب،  كجمعيات،  وتنظم  فرنسا  إلى  عاد 
كلوبيات، كلهم ضد اجلزائر، ونحن نسمع ونقرأ، 
فهم ال يحبون اخلير للجزائر، ودائما يعرقلون 
الدميقراطية  بناء  يف  خاصة  وبصفة  اجلزائر، 
األشقاء  وحتى  اجلزائر  فأعداء  اجلزائر،  يف 
منهم ال يحبون دميقراطية حقيقية يف اجلزائر، 
ال  مناعتنا،  هي  احلقيقية  الدميقراطية  ألن 
الداخلية،  شؤوننا  يف  التدخل  يستطيع  أحد 
البد  هذا  وعلى  املناعة،  الدميقراطية هي  ألن 
كلنا كرجال ونساء وشباب يف هذه املرحلة، أن 

نتجند كرجل واحد لتثبيت هذا املفهوم احلقيقي 
ملمارسة الدميقراطية يف اجلزائر.

صحيح أنها مناعة، ولكن يف نفس الوقت لدينا 
مناعة أخرى، واحلمد هلل، وهي اجليش الوطني 
الشعبي املرتبط بنوفمبر، والذي يعطي مفهوم 

سليل جيش التحرير الذي حرر البالد.
حلفظ  ركيزتني  واجليش  الدميقراطية  تعتبر 
اخلارجية،  التدخالت  وصد  واحلدود،  الوحدة 
مثقفة وحتمل  شبكة  على  القبض  وقد شهدنا 
آالت تقنية للتشويش على اجلزائر وممولة من 
طرف سفارة من السفارات، وهذا يف اجلزائر 
رأيناه  هذا  ذاهبون؟  نحن  أين  فإلى،  العاصمة 
كل  فيه  أصبحت  وقت  إلى  وصلنا  وقد  فقط، 
أو  نكون  قلت  وكما  وظاهرة،  واضحة  األمور 

النكون.
ميكن  البسيط،  اجلهل  »اجلاهل  املثل  يقول 
مناقشته وقد يعود عن رأيه، أّما اجلهل املركب 
فال ميكن معاجلته« وقد نزلت فيه آية قرآنية، 
على  ران  بل  »كال  الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم 

قلوبهم ما كانوا يكسبون« صدق اهلل العظيم.
يف النهاية وبهذه املناسبة الرمضانية، أمتنى لكم 
وإلى  ولشعبنا،  لكم،  كرمي  ورمضان  الهناء،  كل 
اللقاء مرة أخرى إن شاء اهلل، وحتيا اجلزائر، 
والسالم  األبرار،  لشهدائنا  واخللود  واملجد 
واجللسة  وبركاته،  تعالى  اهلل  ورحمة  عليكم 

مرفوعة. 

كلمة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة في ختام أشغال جلسة األسئلة الشفوية ليوم 22 أفريل 2021

رئي�س جمل�س الأمة :.. علينا التجند كرجل         واحد لتحقيق  املمار�صة الدميقراطية يف اجلزائر
 ، الشفوية  األسئلة  جلسة  ختام  ويف 
مجلس  رئيس  ڨوجيل،  صالح  السيد  نّوه 
اجلمهورية،  رئيس  السيد  بقرار  األمة، 
ماي   27 يوم  تكريس  عبر  الذاكرة  حول 
بوراس(  محمد  الشهيد  اعدام  )تاريخ 
مجزاًل  اإلسالمية،  للكشافة  وطنيا  يوما 
تبون،  املجيد  عبد  السيد  إلى  شكره 
مستذكرًا  ذلك،  على  اجلمهورية  رئيس 
لهذه  احلافل  النضالي  املاضي  باملناسبة 
تأسست  التي  العريقة  الكشفية  املؤسسة 
ومدرسة  بل  خزانًا  وكانت   ،1936 العام 
لتكوين العديد من الشخصيات املجاهدة 
مهيدي،  بن  العربي  البطل  كالشهيد 

والشهيد سويداني بوجمعة وآخرين...
كما اغتنم السيد رئيس مجلس األمة هذه 
خطتها  التي  باملراحل  ليذكر  السانحة، 
يف  الشعبي  احلراك  انطالق  منذ  اجلزائر 
22 فبراير 2019، إلى انتخاب السيد عبد 
إلى  للجمهورية،  رئيسًا  تبون،  املجيد 
الفاحت  لدستور  اجلزائري  الشعب  تزكية 
االنتخابات  إلى  وصواًل   ،2020 نوفمبر 
جوان   12 يف  إجراؤها  املزمع  التشريعية 
كل  مصدر  هو  الشعب  بأن  مؤكدًا   ،2021

السلطات...
احلضور  طمأن  قوجيل،  صالح  السيد 
وشامخة  قوية  ستبقى  اجلزائر  بأن 
ومن  منها  النيل  يحاول  من  كل  ضد 
اإلسهام  إلى  اجلميع  داعيًا  مؤسساتها... 
الدميقراطية  املمارسة  مفهوم  تثبيت  يف 
يف اجلزائر... ليخلص يف ختام مداخلته 
بالقول بأن مناعة البالد احلقيقية تكمن 
الدميقراطية  هما:  إثنتني  ركيزتني  يف 
جيش  سليل  الشعبي،  الوطني  واجليش 
والذين  وجدارة،  بحق  الوطني  التحرير 
البالد  وحدة  على  احلفاظ  شأنها  من 
إلى  مشيرًا  اإلقليمية...  وحدودها 
من  رأيها  فرض  حتاول  التي  األطراف 
األيادي  من  محّذرًا  الصائبة،  األنا  منطق 
التي حتاول تعكير صفو الدميقراطية يف 
مصالح  اعتقال  آخرها  كان  والتي  بالدنا، 
لشبكة  اجلزائر  بوالية  الوطني  األمن 
إجرامية متارس نشاطا حتريضيا بتمويل 
من ممثلية دبلوماسية مقيمة ببالدنا... 
مبرزًا بأنها أطراف ال ميكن التفاوض معها، 
من   )14 )رقم  الكرمية  باآلية  مستشهدًا 
سورة املطففني » كال بل ران على قلوبهم 

ما كانوا يكسبون« صدق اهلل العظيم.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة: 
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لجنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتضامن 
الوطني لمجلس األمة تستمع إلى السيد وزير العمل 

والتشغيل والضمان االجتماعي 

»الواقع والآفــــــــــاق"
لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي 

والشؤون الدينية تستمع إلى السيد وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي

احل�صيلة وخمطط العمل امل�صتقبلي«

لجنة الفالحة والتنمية الريفية تستمع إلى السيد وزير 
الفالحة والتنمية الريفية

»حتديات الراهن وامل�صتقبل«...
لجنة الشؤون االقتصادية والمالية تستمع إلى السيد 

وزير الطاقة والمناجم

»الإ�صرتاتيجية الوطنية لتطوير 
وتثمني املوارد املنجمية يف اجلزائر«

إستماعجلســات
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االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة  عقدت، 
األمة،  ملجلس  الوطني  والتضامن  والعمل 
الثالثاء  يوم  أخاموك،  محمد  السيد  برئاسة 
19 يناير 2021، مبقر املجلس، وبحضور السيد 
األمة،  مجلس  رئيس  نائب  جابري،  غازي 
مكلف بالتشريع والعالقات مع املجلس الشعبي 
املجلس،  عن  وأعضاء  واحلكومة،  الوطني 
جلسة استماع إلى السيد وزير العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، 
حول موضوع »قطاع العمل، التشغيل، والضمان 
اإلجتماعي... الواقع واآلفاق«، وقد حضر هذا 
السيدة  البرملان  مع  العالقات  وزيرة  االجتماع 

بسمة عزوار. 

 الواقع والآفاق

لجنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس األمة تستمع إلى السيد      وزير  العمل والتشغيل والضمان االجتماعي:
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أوضح  والتقدميية،  الترحيبية  كلمته  ويف 
اللجنة  رئيس  أخاموك،  محمد  السيد 
ضمن  تندرج  هذه  االستماع  جلسة  أن  إلى 
والشؤون  الصحة  جلنة  عمل  برنامج 
الوطني  والتضامن  والعمل  االجتماعية 
من  مبدأ  لتكريس  وتأتي  األمة،  للمجلس 
يف  الدستور  عليها  نص  التي  املبادئ  أهم 
إطار  يف  البرملان  يبقى  أن  وهي   117 مادته 
اختصاصاته الدستورية وفيا لثقة الشعب 
وتطلعاته، وكذا يف إطار صالحيات اللجان 
للمادة 157  البرملان طبقا  الدائمة لغرفتي 
للجان  ميكن  مبوجبها  والتي  الدستور،  من 
البرملانية سماع أعضاء احلكومة حول كل 

مسألة تتعلق باملصلحة العامة .
مضيفا أن الدولة كانت وستظل دائما وفية  
الظروف  كانت  مهما  االجتماعي  لطابعها 
وذلك  البالد،  بها  متر  التي  االقتصادية 
رئيس  السيد  والتزامات  وتعهدات  تطبقا 
تبون  املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية 
لبناء  الرئاسي  االنتخابي  برنامجه  ضمن 

جمهورية جديدة.
وفيما يلي  نص الكلمة : 

جل�صة ال�صتماع    .. ف�صاء لتدار�س منظومتنا الوطنية اخلا�صة بالـــــعمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي..  والآفاق امل�صتقبلية لها

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
والّصالة والّسالم على أشرف الـمرسلني

السيد وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 
احملترم؛

ُمكلٌّف  األمة،  مجلس  رئيس  نائب  السيد  زميلي 
واملجلس  احلكومة  مع  والعالقات  بالتشريع 

الشعبي الوطني؛
أعضاء  األفاضل،  زمالئي  الفضليات،  زميالتي 
والعمل  االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة 
مجلس  أعضاء  إلى  املوسعة  الوطني  والتضامن 

األمة املوقر؛
إطارات مجلس األمة؛

أسرة الصحافة واإلعالم؛
الّسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

نفسي  عن  أصالة   – أُرّحَب  أن  البداية  يف  أَُوُدّ 
ونيابًة عن زميالتي وزمالئي أعضاء مجلس األمة 
والتشغيل  العمل  وزير  مبعالي   – معنا  احلاضرين 

والتضامن الوطني، يف رحاب مجلس األّمة.
ُكُرُكم معالي الوزير على تلبية دعوتنا وتشريف  أَشنْ
هذه  اليوم  معنا  ِبُحُضوِرُكم  وجلنتنا  هيئتنا 

اجللسة.
َم لكم أيًضا التهنئة  كما أغتنم هذه السانحة ألقِدّ
رئيس  قبل  من  بها  حظيتم  التي  الثـقـة  على 
اجلمهورية، السيد عبد املجيد تبون لتولي حقيبة 
ضمن  واالستراتيجية  األهمية  غاية  يف  وزارية 
احلكومة ويف برنامج السيد رئيس اجلمهورية يف 

بناء جمهورية جديدة.
زميالتي، زمالئي،

التي  الرقابية  نشاطاتنا  وتيرة  نستعيد  نحن  ها 
تعرفه  الذي  اإلستثنائي  الّصحي  الظرف  حال 

بالدنا والعالم دون اإلتيان به.
وبتوجيه من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس 
كانطالقة  اليوم  اللقاء  هذا  ينعقد  بالنيابة  األمة 
 2021 اجلديدة  امليالدية  السنة  بداية  يف  أولى 

لنشاط جلسات االستماع إلى أعضاء احلكومة.
ويندرج هذا اللقاء أيًضا ضمن برنامج عمل جلنة 
والتضامن  والعمل  االجتماعية  والشؤون  الصحة 
البرملانية  السنة  بعنوان  األمة  ملجلس  الوطني 
لواحٍد  تكريًسا  أيًضا  يأتي  كما  2020 - 2021؛ 
من أهم املبادئ التي نََصّ عليها الدستور يف مادته 

117 وهي أّن »يبقى البرملان يف إطار اختصاصاته 
الدستورية، وِفًيّا لثقة الشعب وتطلّعاته«؛ وكذا يف 
إطار واجبات وصالحيات اللجان الدائمة بغرفتي 
التي  الدستور  من   157 املادة  خالل  من  البرملان 
سماع  البرملانية  للجان  »مُيكن  أّنه  على  تنص 
أعضاء احلكومة حول كّل مسألة تتعلّق باملصلحة 

العاّمة«.
إذن نلتقي اليوم، يف هذا الفضاء من مقر مجلس 
بعض جوانب  الوزير،  السيد  مع  ِلنَتََداَرسنْ  األّمة، 
منظومتنا الوطنية اخلاصة بالعمل والتشغيل وكذا 
قطاع الضمان االجتماعي خاّصة يف ظل الظروف 
جائحة  جـراء  بالدنا  تشهدها  التي  االستثنائية 

كوفيد – 19 واآلفاق املستقبلية له.
يعلم اجلميع أّن الدولة كانت وستظُل دائما وفّية 
التحويالت  كل  أّن  بحيث  االجتماعي،  لطابعها 
نقل  لم  إن  مستواها،  على  حافظت  االجتماعية 
قوانني  تؤّكـده  ما  وهذا  سنة،  كل  تتزايد يف  إّنها 
الظروف  كانت  ومهما  والتكميلية،  العادية  املالية 

االقتصادية التي متّر بها البالد.

واعتمادات  تدابري  حمل   2021 ل�صنة  املالية  قانون 
مالية معتربة

املالية  قانون  حمله  ما  ذلك  على  دليل  وخير 
لسنة 2021 من تدابير واعتمادات مالية معتبرة 
واحلماية  والتشغيل  العمل  قطاع  تخُصّ  وهاّمة 
االجتماعية، حيُث نلمس اليوم اإلرهاصات األولى 
اجلمهورية،  رئيس  والتزامات  تعهدات  لتجسيد 
السيد عبد املجيد تبون ضمن برنامجه االنتخابي 
الرئاسي لبناء جمهورية جديدة وال سيما يف هذا 
على  باحلفاظ  تعهد  حيُث  القطاع،  أو  املجال 
والتقاعد  االجتماعي  للضمان  الوطني  النظام 
وإنشاء  االشتراكات،  قاعدة  توسيع  طريق  عن 
فرع التقاعد التكميلي يف إطار الصندوق الوطني 
االجتماعي  للضمان  الوطني  والصندوق  للتقاعد 

لغير األجراء وغيرها من اإلجراءات الواعدة.
يف  احلكومة  جهود  هنا  ن  نُثِمّ احلال،  بطبيعة 
جتسيد ذلك ميدانيا من خالل خطة عملها من 
أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس اجلمهورية التي 

حظيت بتزكية غرفتي البرملان.
احلّد،  هذا  عند  أقف  كثيرا،  أسترسل  ال  وحتى 
العمل  وزير  للسيد  املجال  قليل  بعد  وسأفسح 

والتشغيل والضمان االجتماعي لتنويرنا حول كل 
املبذولة من طرف  املهمة واجلهود  القضايا  هذه 
احلكومة والعقبات التي حتول دون حتقيق الهدف 
وهو  ذلك؛  لتجاوز  املتخذة  واإلجراءات  املنشود 
الذي حظي بثقة السيد رئيس اجلمهورية لتسيير 
لكونه  األّمة  حياة  يف  وحيوي  استراتيجي  قطاع 
يتقاطع مع كّل القطاعات األخرى وأكثر من ذلك 

هو ُمفترق القطاعات.
جعبوب،  الهاشمي  السيد  اليوم  نستضيف  إذن، 
تتعلّق  التي  املواضيع  عديد  حول  إليه  لالستماع 
حيُث  االجتماعي،  والضمان  والتشغيل  بالعمل 
اخترنا عنواًنا جامًعا لهذه اجللسة: »قطاع العمل 
والتشغيل والضمان االجتماعي: الواقع واآلفاق«.

وأحياًنا  ومتشابكة  عديدة  مواضيع  هي  صحيح، 
السيد  قدرة  يف  الكاملة  الثقة  لنا  ولكن  دة  ُمعَقّ
لفتح  الدائم  واستعداده  فيها  التحّكم  يف  الوزير 

الِنّقاش حولها.
د يف البداية بضعَة محاور  لنْنَا أن نُحِدّ هذا، وقد َفَضّ
تسهياًل للنقاش مع السيد الوزير يف هذه اجللسة 
وتتصدر  ُمهّمة  نراها  وقضايا  مواضيع  حول 

املشهد الوطني يف بالدنا، وتتعلَّق أساًسا بـ:

عالقات العمل خاّصة يف ظل جائحة كوفيد –   •
اآلثار  تخفيض  أجل  من  املتخذة  واإلجراءات   19

السلبية لذلك على مناصب وعالقات العمل.
التشغيل  مجال  يف  للقطاع  اجلديدة   اخلطة 
آليات مستحدثة إلدماج  تعتمد  التي  تلك  خاّصة 

جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
العمال  آالف  تسريح  جانب  إلى  العمل  سوق   •
وأثر ذلك يف تفاقم االختالالت الهيكلية لصندوق 
التقاعد  صندوق  وحتى  االجتماعي  الضمان 
ذلك  يف  مبا   ... املالي  توازنهما  استعادة  وكيفية 
الدور وااللتزامات التي أُنيطت مؤخًرا بالصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي للتكّفل بآثار جائحة 

كوفيد – 19.
• اآلفاق املستقبلية للقطاع ككّل.

للّتعبير عن  والزمالء  للزميالت  ََجال  املنْ َسُح  نَفنْ ثَُمّ 
وتساؤالتهم؛  ِاستفساراتهم  وطرح  انشغاالتهم 
ذات  أخرى  قضايا  النقاش  خالل  ستبرز  ورمبا 
السيد  وسيتولى  اجللسة  هذه  مبوضوع  صلة 

الوزير فيما بعد الرّد عليها.

رئيس لجنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتضامن الوطني
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والشؤون  الصحة  جلنة  أمام  عرضه  ويف 
الوطني  والتضامن  والعمل  االجتماعية 
العمل  وزير  السيد  ذّكر  األمة،  ملجلس 
بأن  االجتماعي  والضمان  والتشغيل 
قطاعه يقوم على ثالثة ركائز وهي العمل 
والضمان االجتماعي ويعكف يف  والتشغيل 
هذا الصدد على تنفيذ استراتيجية وطنية 
متكاملة من أجل حتقيق األهداف املسطرة 
يف برنامج القطاع املنبثق من مخطط عمل 

احلكومة.
وفيما يلي نص الكلمة : 

ِيّد رئيس جلنة الصحة والشؤون االجتماعية  الَسّ
والعمل والتضامن الوطني احملترم؛

احملترمات  اللجنة  أعضاء  ادة  والَسّ ِيّدات  الَسّ
واحملترمون؛

ِيّدة وزيرة العالقات مع البرملان احملترمة. الَسّ
َرةَ اإلعالم  أُسنْ

احلضور الكرمي
الم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته الَسّ

السيد الرئيس؛
سعادتي  عن  لكم  أعبر  أن  بداية  لي  اسمحوا 
بتواجدي بني هذه الوجوه الطيبة املمثلة للمواطنني 
واملواطنات، ويف هذا الصرح الدستوري، أال وهو 
وثقل  دور  من  املؤسسة  لهذه  ملا  األمة  مجلس 
باعتبارها صمام أمان للنظام املؤسساتي للدولة 

بالنظر لصالحياتها وتركيبتها البشرية.
أعضاء  ولكل  الرئيس  السيد  لكم  أتقدم  كما 
الدعوة  كرم  بالشكر اجلزيل على  املوقرة  اللجنة 
واستضافتنا ومنحنا الفرصة لعرض واقع وأفاق 
اإلجتماعي  والضمان  والتشغيل  العمل  قطاع 

أمامكم يف مداخلة مختصرة.
أرجو أن تتبع مداخلتي هذه مبناقشات مستفيضة 
املواطنني  إنشغاالت  على  باإلطالع  لنا  تسمح 
أتولى  الذي  بالقطاع  الصلة  ذات  واملواطنات 
تسييره، وكذا إمدادنا مبالحظاتكم واقتراحاتكم 
مع  الدائم  وتواصلكم  وخبرتكم  ملعارفكم  بالنظر 

املواطنني.
يقوم  قطاعنا  بأن  بالتذكير  مداخلتي،  واستهل 
على ثالثة ركائز وهي العمل والتشغيل والضمان 
تنفيذ  على  الصدد  هذا  يف  ويعكف  اإلجتماعي 
حتقيق  أجل  من  متكاملة  وطنية  استراتيجية 
األهداف املسطرة يف برنامج القطاع املنبثق من 

مخطط عمل احلكومة.

اعتماد معايري العمل الدولية
يف مجال العمل، تسعى اجلزائر وبصفتها عضو يف 
منظمة العمل الدولية، إلى اعتماد معايير العمل 
َقت  َصَدّ التي  االتفاقيات  يف  املتضمنة  الدولية، 

عليها بالدنا وقد بلغ عددها )60( اتفاقية.
ويف هذا اإلطار، يتولى قطاعنا السهر على تكييف 
واألحكام  القواعد  مع  الوطني  العمل  تشريع 
املكرسة ضمن هذه االتفاقيات، السيما يف مجال 
تعزيز   وتكريس احلوار االجتماعي باعتباره أحد 
النزاعات  وفض  ملعاجلة  احلضارية  األساليب 
وحماية  اجلماعية  املشاركة  وتعزيز  العمالية 
يف  املساهمة  قصد  وترقيتها  النقابية  احلريات 
وضع السياسات االقتصادية واالجتماعية للدولة 

وتنفيذها.
ويف إطار تعزيز احلريات النقابية، نسجل أن عدد 
النقابية قد بلغ 140 نقابة منها )48(  املنظمات 
للعمال االجراء، من بينها  العمل و )92(  ألرباب 

13 منظمة نقابية مت تسجيلها سنة 2020.
االجتماعي  احلوار  ولتعزيز  السياق،  نفس  يف 
متهيدي  قانون  مبشروع  القطاع  بادر  املثمر، 
يعدل القانون 90-14، املؤرخ يف 02 جوان 1990 
وذلك  النقابي،  احلق  ممارسة  بكيفيات  املتعلق 
قصد تدعيم احلريات النقابية بتوضيح وبتبسيط 
وضبط إجراءات تأسيس الفدراليات واالحتادات 
والكنفدراليات، بني الفروع والقطاعات املختلفة.

ويف باب ترقية عالقات العمل واحلوار االجتماعي، 
يسهر قطاعنا على تطوير وتهذيب العالقات املهنية 

واالقتصادية  السياسية  التطورات  مع  متاشيا 
والبيئية،  التكنولوجية  األبعاد  وكذا  واالجتماعية 
كما يعمل القطاع على إثراء املنظومة التشريعية 
عن  كالعمل  اجلديدة،  العمل  بأمناط  املتعلقة 
اخلاصة  اإللكترونية  املنصات  إطار  وضمن  بعد 

باملؤسسات الناشئة.
الوقاية  قواعد  تكريس  على  القطاع  يسهر  كما 
القواعد  وتطبيق  العمل  أماكن  يف  واألمن 
املتضمنة يف القوانني السارية املفعول، من خالل 
تفعيل املهام الرقابية ملفتشية العمل وتنشيط دور 
املعهد الوطني للوقاية من األخطار املهنية واملعهد 
الوطني للعمل وهيئة الوقاية من األخطار املهنية 
يف نشاطات البناء واألشغال العمومية والري وكذا 

مؤسسة طب العمل.

على  العمل  وتنظيم  ت�صريع  تطبيق  مراقبة 
م�صتوى املوؤ�ص�صات الإقت�صادية

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة،

أما بخصوص نشاط مفتشية العمل، يتولى القطاع 
مراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل على مستوى 
املؤسسات اإلقتصادية وتقييم كل ما يتعلق بذلك، 

ويف مقدمتها احترام احلقوق األساسية للعمال.
االقتصادية  األزمة  أحدثتها  التي  التغيرات  إن 
كورونا،  جائحة  حدتها  من  زادت  والتي  العاملية 

أثرت على عديد االنشطة االقتصادية يف جميع 
لها وقع كبير على املجتمعات،  العالم، وكان  دول 
غير  بشكل  البطالة  معدالت  ازدادت  بحيث 
الفردية  العمالية  النزاعات  وارتفع عدد  مسبوق، 

واجلماعية.
ارتباط وثيق بعالم  ملا لهذه املؤشرات من  ونظراً 
مفتشية  وعمل  مهام  على  ينعكس  وما  الشغل 
عمل  أساليب  انتهاج  علينا  توجب  فإنه  العمل، 
جديدة وتطبيق أدوات وقائية أكثر جناعة، حفاظا 
املخالفات  توسع  من  واحلد  العمل  مناصب  على 

وتدني ظروف العمل.
إلى ذلك، تعني علينا مضاعفة اجلهد  باإلضافة 
التي  العمل  لعالقات  اجلديدة  األشكال  ملسايرة 

رقعة  توسع  إلى  وأدت  متسارعا،  تطورا  عرفت 
كبيرة من  الذي يحرم فئة  املنظم  االقتصاد غير 

العمال من التغطية االجتماعية والعمل الالئق.
غير  القطاع  يف  الناشطون  العمال  أدرك  ولقد 
بها  التي متر  الصحية  األزمة  املنظم خالل هذه 
التي  االجتماعية  التغطية  أهمية  مدى  بالدنا، 

يكفلها انخراطهم يف النشاط املنظم.
وإننا نسجل نقص املوارد املادية والبشرية ملفتشية 
العمل ووسائل العمل احلديثة، مما يعيقها يف أداء 

مهامها على الوجه األكمل.
مفتشية  دعم  برمجنا  الوضع،  هذا  ولتصحيح 
املادية  والوسائل  الكفؤة  البشرية  باملوارد  العمل 
وكذا االنطالق يف عصرنة ورقمنة القطاع بعملية 
أداء  مبستوى  لالرتقاء  خاللها  من  نرمي  هامة 
هذه الهيئة ونسعى إلى جتسيدها خالل السنوات 

األربع القادمة.

ترقية و�صبط �صوق ال�صغل عن طريق الأجهزة 
العمومية لرتقية الت�صغيل

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة،

على  القطاع  يسهر  التشغيل،  مجال  بخصوص 
األجهزة  طريق  عن  الشغل  سوق  وضبط  ترقية 
نشاط  خالل  من  التشغيل،  لترقية  العمومية 
الوساطة املوكل للوكالة الوطنية للتشغيل وفروعها 
الوالئية وكذا الهيئات اخلاصة للتنصيب املعتمدة 
إلحداث  العمومي  اجلهاز  إلى  إضافة   ،)OPAP(
الوطني  الصندوق  طرف  من  املسيرة  النشاطات 

.)CNAC( للتأمني عن البطالة
ويف هذا الصدد، نشير إلى أن سنة 2020 كانت 
وما  كورونا،  وباء  إنتشار  بسبب  استثنائية  سنة 
سببه من آثار سلبية على النشاط وعالم الشغل.

فقد شهد نشاط الوساطة يف سوق العمل انخفاضا 
يف عدد عروض العمل من 437 ألف سنة 2019 

قدره  بانخفاض  أي   2020 سنة  ألف   306 إلى 
.% 30

وتركزت عروض العمل أساسا يف قطاعات البناء 
واألشغال العمومية والري والصناعة واخلدمات، 

80 % منها مصدرها القطاع اخلاص.
ويف املقابل انخفض عدد تنصيبات طالبي العمل 
إلى 230.621 مقابل 335.311 سنة  سنة 2020 

2019 أي بتراجع قدره 31 %.
أما فيما يخص عملية اإلدماج التي أقرها املرسوم 
ديسمبر   08 يف  املؤرخ   336-19 رقم  التنفيذي 
اإلدماج  على  املساعدة  بجهاز  املتعلق   ،2019
مقررا  كان  شابا   365.000 شمل  فقد  املهني، 
 ،2020  ،2019 سنوات  ثالثة  خالل  إدماجهم 

2021، بإعتماد معيار األقدمية.
ونسجل تباطؤا كبيرا يف تنفيذ هذه العملية، حيث 
 31 غاية  إلى  إدماج سوى 35.906 شاب  يتم  لم 
الدفعة  مجموع  من   %  24 أي   ،2020 ديسمبر 
من   % و9   149.634 تعدادها  املقدر  األولى 

املجموع الكلي للمعنيني بعملية اإلدماج.
حترير  عدم  إلى  باألساس  التأخر  هذا  ويرجع 
املالية  املناصب  حتديد  وعدم  املجمدة  املناصب 
مؤهالت  مالئمة  عدم  وكذا  إنشاؤها،  الواجب 
بعض املعنيني مع املناصب املتوفرة، باإلضافة إلى 
تشبع بعض الهيئات واإلدارات بالعنصر البشري.

ُت يف اجتماع مجلس  منْ َقَدّ التأخر،  ولتدارك هذا 
احلكومة،  مجلس  اجتماع  ويف  مشترك  وزاري 
قصد  عملية  إجراءات  تضمن  مستفيضا  عرضا 

تذليل الصعاب وتسريع عملية اإلدماج.
وعلى هذا األساس، سنواصل جهدنا خالل سنة 
2021 ملتابعة عملية اإلدماج وفق املقاربة اجلديدة 
بالتنسيق مع قطاعات املالية والوظيفة العمومية 
العملية، يف اآلجال  املعنية بهذه  وكذا القطاعات 

التي حددها املرسوم التنفيذي السالف الذكر.
أما فيما يتعلق بترقية إحداث النشاطات:

الوطني  الصندوق  مول  الصحية  األزمة  فرغم 
للتأمني عن البطالة، 4.262 مؤسسة مصغرة خالل 
سنة 2020 قادرة على إحداث 10.039 منصب شغل 
مباشر، موزعة حسب قطاعات النشاطات كالتالي: 
% يف مجال احلرف  و22.5  الفالحة  % يف   44.6

و9.8 % يف اخلدمات و8,6 % يف الصناعة.

آفاق التشغيل
مسألة  فترتبط  التشغيل،  بآفاق  يتعلق  فيما  أما 
التشغيل أساسا باالستثمار املولد للثروة ومناصب 
البناء  السيما،  القطاعات،  جميع  ويف  الشغل، 
واألشغال العمومية والري وكذا الفالحة والسياحة 
ما يستدعي  القطاعات اخلدماتية، وهذا  وباقي 
وجوبا الدفع بوتيرة االستثمار الوطني واألجنبي 

وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  يؤكد : 

.. نحو تنفيذ اإ�صرتاتيجية وطنية متكاملة لرتقية ال�صغل وحماربـة    البطالة وحت�صني التغطية الجتماعية ي
قاب
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االجراءات  بتبسيط  خاصة  قويا  دفعا  املباشر 
اإلدارية وطرق التمويل ومنح االمتيازات اجلبائية 

واجلمركية اجلذابة.
املكلف  العمومي  املرفق  لعصرنة  بالنسبة   -

بالوساطة يف سوق الشغل   وترقيته: 
الشأن،  بهذا  احلكومة  عمل  ملخطط  فتنفيذا 
عصرنة  برنامج  جتسيد  العمل  قطاع  يواصل 
ورقمنة املرفق العمومي للتشغيل وتعزيزه من أجل 
ضمان تسيير أكثر شفافية وجناعة لسوق الشغل، 
وجعله يف مستوى تطلعات طالبي وعارضي العمل، 

ويتعلق األمر أساسا بـ:
• مراجعة اإلطار التنظيمي املسّير لهيئات القطاع 
اخلاص املعتمدة املكلفة بتنصيب العمال، حيث مت 
اعداد مشروع قرار وزاري مشترك يتضمن حتديد 
هذه  تقدمها  التي  باألداءات  التكفل  أتعاب  سلم 

الهيئات.
املدونة  إنشاء  يتضمن  تنفيذي  مرسوم  اعداد   •

اجلزائرية للمهن والوظائف.
اإلدماج  على  املساعدة  جهاز  آليات  مراجعة   •
التكوين  بني  توفق  جديدة  آليات  بإدراج  املهني، 
مقاربة  على  وترتكز  واملؤهالت،  والتشغيل 

اقتصادية محضة.

تدابري تخ�س ترقية املقاولتية 
وبخصوص آفاق دعم استحداث النشاطات:

السيما   تخص  التدابير  من  جملة  القطاع  أعد 
رئيس  السيد  إللتزام  املقاوالتية وجتسيًدا  ترقية 
اجلمهورية، مت إعداد مشروع قانون يتمم القانون 
90-11 املؤرخ يف 21 أفريل 1990، املتعلق بعالقات 
العمال من  لتمكني  العمل، يؤسس لعطلة جديدة 

التفرغ إلنشاء مؤسساتهم.

املوؤمن  لفائدة  اخلدمات  حت�صني  موا�صلة  
اخلدمات  تطوير  خالل  من  اجتماعيا،  لهم 

الإلكرتونية عن بعد 

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة،

السياسة  ترتكز  االجتماعي،  الضمان  بخصوص 
الوطنية للحماية اإلجتماعية أساسا على املنظومة 
الوطنية للضمان اإلجتماعي القائمة على مبدأي 
وتوفير  االشتراك  إلزامية  مع  والتضامن  التوزيع 

التغطية اإلجتماعية لكل املواطنني.
 )9( التسعة  املخاطر  املنظومة  هذه  تغطي 
ملنظمة   102 رقم  اإلتفاقية  يف  عليها  املنصوص 
املرض،  عن  التأمني  يف  املتمثلة  الدولية،  العمل 
األمومة، العجز، التقاعد، الوفاة، حوادث العمل، 

األمراض املهنية، البطالة واملنح العائلية.
على  املجال  هذا  يف  القطاع  جهود  انصبت  وقد 
مواصلة تدعيم النشاطات التي مت االنطالق فيها 
سابقا، على غرار حتسني اخلدمات لفائدة املؤمن 

عن  التأمني  عصرنة  خالل  من  اجتماعيا،  لهم 
املرض وتطوير اخلدمات اإللكترونية عن بعد.

اإلجتماعي  الضمان  صناديق  تتكفل  وللتذكير، 
من  اجتماعيا  لهم  للمؤمن  األداءات  بتقدمي 

خالل:
• أوال: املساهمة السنوية يف ميزانيات املستشفيات 
العمومية، حيث بلغت هذه املساهمة 92 مليار دج 

سنة 2020 و102 مليار دج سنة 2021.
ثانيا: تعويض األدوية واألداءات الصحية والتي   •

بلغت سنة 2019:
• 242 مليار دج لألدوية؛

 29( القلب  جراحة  لعيادات  دج،  مليار   4,5  •
عيادة( ؛

• 12 مليار دج ملراكز تصفية الدم )193 مركز(؛
• 3,5 مليار دج للنقل الصحي )343 ناقل( ؛
• 1,5 مليار دج لألطباء املتعاقدين )3630(؛

• 530 مليون دج لعيادات التوليد )83( من أفريل 
إلى غاية نوفمبر 2020.

يضاف إلى هذا اجلهد املالي نفقات التحويالت 
األمراض  على  تقتصر  والتي  اخلارج  يف  للعالج 
وجراحة  القلب  جراحة  السيما:  املستعصية 

األعصاب وزرع الكبد.
كوفيد  وباء  تداعيات  وملواجهة  أخرى،  ومن جهة 
ماليا  دعما  اجلمهورية  رئيس  السيد  أقر   ،19
الضمان  صناديق  تتكفل  املواطنني،  لفائدة 

اإلجتماعي بدفعه وفق اجلدول التالي:
• 5000 دج للسكانير؛

• 3500 دج للفحص البيولوجي PCR؛
-Test Ant 1500 دج للفحص اجليني السريع ) • 

.)génique
دج  ماليير   4 بـ  التعويضات  هذه  تكلفة  تقدر 

شهريا.
ولقد كان للوضع االقتصادي والوبائي األثر العميق 
تعرف  التي  االجتماعي،  الضمان  منظومة  على 
عجزا ماليا هيكليا يف كل فروعها، والذي يظهر 
جليا يف فرع التقاعد الذي بلغ العجز فيه خالل 
سنة 2020، 680 مليار دج، أي ما ميثل حوالي 

50 % عجز يف دفع املعاشات ومنح التقاعد.
ويعود هذا االختالل إلى نقص املوارد التي تعتمد 
االجتماعي  الضمان  اشتراكات  على  أساسا 
عدد  تراجع  مع  خاصة  النفقات  وارتفاع 

املشتركني   وارتفاع عدد املتقاعدين خالل الفترة 
.2018-2016

حاليا  نحصي  املشتركني،  العمال  عدد  وبتضاؤل 
بينما تقتضي معايير  2,3 مشترك لكل متقاعد، 
التوازن املالي للنظام، أن يشترك 5 نشطني على 
ببعث  إال  ذلك  يتأتى  ولن  متقاعد،  لكل  األقل 
النشاط االقتصادي االستثماري اخلالق ملناصب 

العمل.
ومن أجل احملافظة على النظام الوطني للضمان 

اإلجتماعي، مت وضع برنامج يرتكز أساسا على:
• توسيع قاعدة االشتراك وتعميمه إلى األشخاص 

النشطني يف القطاع املوازي؛
• إعداد نص تنظيمي الستحداث التقاعد التكميلي 
على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي لغير االجراء؛
الضمان  صناديق  بني  التعاقدي  املسار  تكملة   •

االجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية؛
• تطوير اخلدمات اإللكترونية عن بعد املقدمة من 

طرف صناديق الضمان االجتماعي؛
• تعزيز مهام التحصيل واملراقبة املنوطة بصناديق 

الضمان االجتماعي؛
تطوير جهاز وقائي وردعي للمخالفات، لوضع   •
حد للتجاوزات واالحتياالت التي متس بخدمات 

الضمان االجتماعي.
ِيّد الرئيس، الَسّ

ادة أعضاء اللجنة، ِيّدات والَسّ الَسّ
تطوير  على  احلكومة  حرص  إطار  ويف  ختاما    
أجدد  واملواطن  اإلدارة  بني  العالقة  وحتسني 
مخطط  تنفيذ  على  وحرصه  قطاعنا  عزم  لكم 
عمل احلكومة يف شقه املتصل بالعمل والتشغيل 
والضمان االجتماعي، مبا يضمن احترام احلقوق 
األساسية للعمال، وترقية الشغل ومحاربة البطالة 
على  واحملافظة  االجتماعية  التغطية  وحتسني 

دميومتها.

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املتدخلون خالل النقا�س

جديع القادر  • عبد 

جبان • م�صطفى 

الع�صكري الطيب  • حممد 

ق�صري • رفيقة 

جبابلية  • عيا�س 

زفان • بوجمعة 

قري�صي الكرمي  • عبد 

قي�صاري • حممود 

بيبي • عبيد 

جغدايل • م�صطفى 

ع�صالوي • ليلى 

عمارة • حممد 

معلم • ر�صيد 

زعيم بن  الوهاب  • عبد 

جرباع • علي 

عا�صور • اإليا�س 

بلهربي الدين  • �صياء 

بوبطيمة • حممد 

�صا�صوة • لويزة 

بناي • اأحمد 

خليفة • حممد 

حميدو�س الوهاب  • عبد 

بالأطر�س �صنيني• نورالدين  القار  • عبد 

والضمان  والتشغيل  العمل  وزير  عرض  عقب 
ُفِسح    ، جعبوب  الهاشمي  السيد  اإلجتماعي 
عن  للتعبير  األمة   مجلس  أعضاء  أمام  المجال 
أعضاء  ثمن  حيث  وتساؤالتهم،   انشغاالتهم 
مجلس األمة، في تدخالتهم، المجهودات التي 
كما  وترقيته،  القطاع  لتطوير  الدولة  تبذلها 
واالنشغاالت  التساؤالت  من  جملة  عن  عبروا 
التي  المشاكل  حول  أساًسا  تركزت  والتي 
يعاني منها القطاع، والتي أجاب عليها السيد 

الهاشمي جعبوب بمزيد من التوضيح.
وقد تمحورت هذه االنشغاالت كما يلي:

االجتماعية  الشبكة  عمال  إدماج  عملية  يف  اإلسراع   •
حتفظ  عمل  مناصب  يف  التشغيل  قبل  ما  وعقود 

كرامته؛
• تكريس مبدأ ممارسة احلق النقابي؛

الشبكة  ضمن  العمل  سنوات  احتساب  يف  النظر   •
االجتماعية يف عملية التقاعد للعمال الذين مت دمجهم 

ضمن مناصب دائمة؛
• البحث يف مصير الشباب املتعاقد مع القطاع اخلاص 

يف إطار عقود ما قبل التشغيل وكيفية إدماجهم؛
• إعادة النظر يف بعض املواد يف قانون 02/09 املؤرخ يف 
املعوقني  األشخاص  بحماية  واملتعلق   08/02/2002
ساعات  حجم  تقليص  يخص  فيما  السيما  وترقيتهم 
العمل ومنحهم امتيازات خاصة كالترقية يف الدرجات 

والتقاعد.؛
السرطان يف  وضع إطار قانوني يضمن عالج مرضى   •

املؤسسات اإلستشفائية اخلاصة؛
• فتح برنامج عقود ما قبل التشغيل )DAIP( خصوصا 
املهني  التكوين  ومراكز  واملعاهد  اجلامعات  خلريجي 
توظيفهم  قبل  الفئة  لهذه  الوحيد  املتنفس  تعد  التي 

بصفة نهائية؛
• وضع استراتيجية عاجلة لقطاع التشغيل يف مناطق 

اجلنوب؛
• إعادة النظر يف مدة الرد على طلبات التشغيل واحملددة 
بخمسة أيام والتي تعد غير كافية بالنظر لكثرة طلبات 

التشغيل؛
• التأكيد على نشر قوائم الناجحني يف املؤسسات التي 

قامت بتقدمي عروض عمل؛
• متابعة مشاريع دعم تشغيل الشباب )أونساج(؛

• إعادة النظر يف نسبة اشتراكات العمل ضمن صندوق 
الضمان االجتماعي؛

مجال  لتنظيم  قانونية  نصوص  باستحداث  املطالبة   •
العمل عن بعد؛

اإلجراءات  تبسيط  عبر  الناشئة  املؤسسات  دعم   •
اإلدارية؛

• االهتمام مبلف العمال املطرودين من مناصب عملهم 
والذين حتصلوا على حق العودة للعمل مبوجب أحكام 
قضائية ورفضت مؤسساتهم إعادة إدماجهم يف مناصبهم 

األصلية...
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احل�شيلة وخمطط العمل امل�شتقبلي«
لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي  والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس األمة  تستمـــــــــع إلى وزير التعليم العالي  والبحث العلمي 

عقدت، جلنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي 
والشؤون الدينية ملجلس األمة، برئاسة السيد محمد راشدي، 
السيد  وبحضور  املجلس،  مبقر   ،2021 فبراير   02 الثالثاء  يوم 
بالتشريع  مكلف  األمة،  مجلس  رئيس  نائب  جابري،  غازي 
والعالقات مع احلكومة واملجلس الشعبي الوطني، وأعضاء عن 
املجلس، جلسة استماع إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث 
»قطاع  موضوع  حول  زيان،  بن  الباقي  عبد  السيد  العلمي، 
العلمي يف اجلزائر: احلصيلة ومخطط  العالي والبحث  التعليم 
العمل املستقبلي«، وقد حضر هذا االجتماع وزيرة العالقات مع 

البرملان السيدة بسمة عزوار.
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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
والّصالة والّسالم على أشرف الـمرسلني

• السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
• السيدة وزيرة العالقات مع البرملان،

رئيس مجلس  نائب  جابري،  غازي  السيد  زميلي   •
احلكومة  مع  والعالقات  بالتشريع  ُمكلّف  األمة، 

واملجلس الشعبي الوطني،
زميالتي، زمالئي األفاضل، أعضاء مجلس األمة   •

املوقر،
• إطارات مجلس األمة،

• أسرة الصحافة واإلعالم،
الّسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

صالح  السيد  باسم   – أُرّحَب  أن  البداية  يف  أَُوُدّ 
بالنيابة وكافة أعضاء  قوجيل، رئيس مجلس األمة 
والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية  جلنة 
العالي  التعليم  بوزير   – الدينية  والشؤون  العلمي 
يف  زّيان،  بن  الباقي  عبد  السيد  العلمي،  والبحث 
بسمة  بالسيدة  أُرحُب  كما  األّمة؛  مجلس  رحاب 
تُشرفنا  التي  البرملان  مع  العالقات  وزيرة  عزوار، 
بحضورها معنا يف هكذا نشاطات تشريعية ورقابية 
وأشغال  الدائمة  جلانه  مستوى  على  األمة  ملجلس 

جلساته العاّمة.
وتشريف  دعوتنا  تلبية  على  الوزير  السيد  ُكُرُكم  أَشنْ
هيئتنا وجلنتنا ِبُحُضوِرُكم معنا اليوم هذه اجللسة، 
الدخول  على  والِنّصف  شهر  من  أكثر  مرور  بعد 
بالتأكيد   – سيكون  الذي   ،2020-2021 اجلامعي 
مُمّيًزا وذا طابٍع خاص واستثنائي بحكم الظرف   –
عاّمة  بالدنا  تعيشه  الذي  االستثنائي  الصحي 

كوفيد–19  جائحة  جراء  خاّصة  اجلامعية  واألسرة 
منذ السنة املنصرمة.

التعليم  أسرة  كافة  لتهنئة  املناسبة  هذه  تفوتني  ال 
من  اجلامعي  الدخول  بهذا  العلمي  والبحث  العالي 
ونتمنى  القطاع؛  وعّمال  وطلبة  وباحثني  أساتذة 

ًقا إن شاء اهلل. للجميع دخوالً ُموَفّ
زميالتي، زمالئي األفاضل،

بتوجيه من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة 
استماع  جلسة  بعد  اجللسة،  هذه  تنعقد  بالنيابة 
جلنة الصحة للسيد وزير العمل والتشغيل والضمان 
جانفي  شهر  من  الثاني  النصف  يف  االجتماعي 
املنصرم؛ وتأتي ضمن سلسلة جلسات استماع إلى 

أعضاء احلكومة مبرمجة يف املستقبل املنظور.
وتندرج هذه اجللسة أيًضا ضمن برنامج عمل جلنة 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية 
والشؤون الدينية ملجلس األمة بعنوان السنة البرملانية 
2020 - 2021؛ كما تأتي أيًضا تكريًسا لواحٍد من 
مادته  يف  الدستور  عليها  نََصّ  التي  املبادئ  أهم 
اختصاصاته  إطار  البرملان يف  »يبقى  أّن  وهي   117
يف  وكذا  وتطلّعاته«؛  الشعب  لثقة  وِفًيّا  الدستورية، 
بغرفتي  الدائمة  اللجان  وصالحيات  واجبات  إطار 
التي  الدستور  من   157 املادة  خالل  من  البرملان 
تنص على أّنه »مُيكن للجان البرملانية سماع أعضاء 

محمد  السيد  توّجه  حديثه،  مستهل  ويف 
راشدي، رئيس اللجنة، بجزيل شكره إلى السيد 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا السيدة 
وزيرة العالقات مع البرملان على تلبيتهم الدعوة 
الذي  اللقاء،  هذا  بحضورهم  الهيئة  وتشريفهم 
يندرج ضمن برنامج عمل جلنة التربية والتكوين 
والشؤون  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
البرملانية  السنة  بعنوان  األمة  ملجلس  الدينية 
واجبات  إطار  يف  أيضا  يأتي  كما  2020-2021؛ 
وصالحيات اللجان الدائمة بغرفتي البرملان التي 
أهمية  وعن    ، مادته157  يف  الدستور  عليها  نص 
اللجنة  رئيس  ذكر  االستماع  جلسة  موضوع 
حياة  يف  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بأهمية 
األفراد واألمم ، منوها يف ذات السياق  بتوصيات 
العمل  حصيلة  تقييم  خالل   اجلمهورية  رئيس 
والبحث  العالي  التعليم  قطاع  بشأن  احلكومي 
جامعة  كل  استقاللية  جتسيد  بضرورة  العلمي، 
مع  والتوأمة  امُلثمرة  الشراكة  نحو  والتوجه 
اجلامعة  حتويل  أجل  من   األجنبية،  اجلامعات 
إلى قاطرة حقيقية لالقتصاد الوطني من خالل 

االبتكار والبحث التطبيقي.
 وفيما يلي نص الكلمة :

رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية : 

..  من اأجل جعل اجلامعة اإطارا للتعليم والتنميـــــــة والإبــــــــــداع

احلكومة حول كّل مسألة تتعلّق باملصلحة العاّمة«.
اليوم، يف هذا الفضاء من مقر مجلس  نلتقي  إذن 
العالي  التعليم  وزير  السيد  مع  ِلنَتََداَرسنْ  األّمة، 
عمله  وبرنامج  القطاع  حصيلة  العلمي،  والبحث 
للمستقبل، يف إطار جلسة االستماع هذه املوسومة 
يف  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  »قطاع  بعنوان: 

اجلزائر: احلصيلة ومخطط العمل املستقبلي«.
اليوم، يف هذا الفضاء من مقر مجلس  نلتقي  إذن 
كما قلت- أكثر من شهر والِنّصف  األّمة، وقد مَرّ – 
جديدا  طالبا   28.000 يقارب  ما  التحاق  على 

مبختلف مؤسسات التعليم العالي.
حقيقًة أّن هذا الدخول اجلامعي سيكون ممّيزا وذا 
املاضي  العام  سابقه  مثل  واستثنائي  خاص  طابع 
من  سنعرفه  ما  وهو  كوفيد19-،  جائحة  بسبب 

السيد الوزير بعد قليل.
أجل ال يختلف عاقالن حول أهمية التعليم العالي 
والبحث العلمي يف حياة األفراد واألمم وهو ما أّكد 
لرئاسيات 12 ديسمبر 2019،  املترّشح احلّر  عليه 
السيد عبد املجيد تبون يف برنامجه االنتخابي حيث 
وعد بجعل اجلامعة إطارا للتعليم والتنمية واإلبداع، 
تخصصات  يف  االمتياز  أقطاب  تطوير  خالل  من 
إضافة  العالي،  التعليم  نظام  أداء  معينة، وحتسني 
إلى تعزيز حصة التكوين التدريبي واملهني، وزيادة 

معدل استغالل املنح اجلامعية يف اخلارج.

كما أّكـد بهذا اخلصوص على ضرورة تثمني مهنة 
األستاذ اجلامعي والباحث، وتطوير البحث العلمي 
الوطني  املجلس  إنشاء  إلى  إضافة  والتكنولوجي، 
تنظيم  وإعادة  والتكنولوجيات،  العلمي  للبحث 

اخلدمات اجلامعية.
احلكومة  تكّفلت  التي  وااللتزامات  التعهدات  وهي 
تضمينها يف مخطط عملها  بتجسيدها من خالل 
من أجل جتسيد برنامج السيد رئيس اجلمهورية، 

الذي حظي بثقة وتزكية ودعم غرفتي البرملان.
احلكومة  ُه  يُوِجّ اجلمهورية  رئيس  السيد  فتئ  وما 
الوزراء  مجلس  اجتماع  يف  أصر  حيث  ذلك  إلى 
حصيلة  تقييم  عند   )2020 ديسمبر   30( األخير 
العمل احلكومي ال سيما بشأن قطاع التعليم العالي 
على  الرئيس  السيد  أصّر  قلت  العلمي،  والبحث 
ضرورة جتسيد استقاللية كل جامعة والتوجه نحو 
األجنبية،  اجلامعات  مع  والتوأمة  املُثمرة  الشراكة 
موجها تعليمات برفع وتيرة التعاون بني اجلامعات 
مقاربة  تبّني  عبر  األجنبية  ونظيراتها  الوطنية 
قاطرة  إلى  اجلامعة  حتويل  من  متكن  منفتحة 
االبتكار  خالل  من  الوطني  لالقتصاد  حقيقية 

والبحث التطبيقي.
ثُّم إّن ما حملته املراجعة الدستورية األخيرة لسنة 
»أكادميية  إنشاء  على  نّصت  تدابير  من   2020
جزائرية للعلوم والتكنولوجيا لترقية البحث العلمي 
)املادة  والعلمي«  التكنولوجي  االبتكار  مجال  يف 

ُح بجالء مدى العناية التي توليها الدولة  118( تُوِضّ
والتكنولوجيا  العلوم  ملسألة  مؤسساتها  مبختلف 

واملعرفة والبحث العلمي.
من أجل احلديث عن كّل هذه التطلعات والطموحات 
العالي  التعليم  قطاع  مسؤوليات  من  أضحت  التي 
برامج  عبر  امليدان  يف  جتسيدها  العلمي  والبحث 
ذلك  وقبل  واستراتيجيات؛  ومخططات  عمل 
إلى   – السليمة  املنهجية  باب  من   – التطرق  وجـب 
هذا؛  يومنا  حلد  اإلطار  هذا  يف  إجنازه  مّت  ما 
العالي  التعليم  وزير  السيد  اليوم  استضفنا  وعليه 
بن  الباقي  عبد  البروفيسور  العلمي،  والبحث 
زّيان، الذي كان قبل أن يتولى حقيبة هذا القطاع 
اجلزائر،  ومعاهد  بجامعات  العالي  للتعليم  أستاذا 
تدرج  أن  له  سبق  إذ  القطاع  عن  غريًبا  ليس  فهو 
مسؤوليات  عدة  وتولى  البيداغوجية  الوظائف  يف 
الوطن  داخل  أيًضا  وبيداغوجية  وتنسيقّية  إدارية 
ويف إطار التعاون الدولي؛ استضفناه لالستماع إليه 
حول: حصيلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 
على األقل منذ السنة اجلامعية املنصرمة وخاّصة 
يف ظل انتشار واستمرار جائحة كوفيد19-؛ وما هو 

التوّجه اجلديد ملستقبل القطاع؟
ورمبا هناك موضوعات أخرى ستبرز خالل النقاش 

العام الذي سيعقب مداخلة السيد الوزير.
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في عرضه أمام اللجنة، َذَكر السيد وزير 
بأن  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
برنامج القطاع المدرج ضمن مخطط عمل 
الحكومة، يرتكز على جملة من العمليات 
دعم  إلى  أساسا  تهدف  األولوية،  ذات 
ونوعا،  كما  وتطويرها  القطاع  قدرات 
ترمي  مستقبلية  رؤية  إلى  باإلستناد 
إلى تعزيز قدرات الجامعة الجزائرية على 
التكوين  أداء مهامها في  ترقية طرائق 
والبحث، وتوطيد مسؤولياتها االجتماعية 
والمجتمعية، وذلك لالستعداد لالنخراط 

في التحوالت الجارية.

بناء جامعة جديدة،  إلى  القطاع يسعى  أن  وأوضح 
من  الرهانات  وحتقيق  التحديات  رفع  على  قادرة 
جدول  حسب  العمليات،  من  مجموعة  طرح  خالل 
وحتسني  التكوين  بجودة  واملرتبطة  األولويات، 
نوعية البحث، وتطوير احلوكمة اجلامعية، وتشغيل 
بشكل  اجلامعة  انفتاح  وضمان  اجلامعات  خريجي 
فعال على محيطها الدولي، وهذا برؤية جديدة تقوم 

على عالقة متوازنة ومبدأ »رابح –رابح«.
خالل  شرع  القطاع  أن  الوزير  السيد  أبرز  كما 
التجسيد  يف   ،2020 سنة  من  الثاني  السداسي 
وأشار  الذكر،  السالفة  األساسية  للمحاور  الفعلي 

على سبيل املثال أنه مّت:
• يف مجال التعليم والتكوين:

• فتح عروض تكوين جديدة، خالل املوسم اجلامعي 
التكوينات  معتبرا يف  ارتفاعا  والذي عرف  احلالي 
السنوات  مع  مقارنة  املهني  الطابع  ذات  اجلديدة 

اجلامعية السابقة،
املدرسة  أولوية، يف كل من  ذات  فتح تخصصات   •
والرقمنة  املعلوماتية  وتكنولوجيات  لعلوم  العليا 
واملدرسة  بخنشلة  للغابات  العليا  املدرسة  ببجاية، 
العليا للطاقات املتجددة والبيئة والتنمية املستدامة 

بباتنة،
• تسجيل نحو 800 درس منوذجي على شكل الفيديو 
لفائدة طلبة السنة األولى من الطور األول، مت وضعها 
مركز  مستوى  على  لذلك  مخصصة  منصات  على 

،»CERIST« البحث يف اإلعالم العلمي والتقني
ومراجعة  املاستر  بطور  االلتحاق  مجال  توسيع   •

شروط الترشح ملسابقات االلتحاق بالدكتوراه.
• يف مجال تعزيز الشبكة اجلامعية وكذا التأطير:

حوالي  وترقية  مساعد،  أستاذ   1.735 توظيف   •
أستاذ  رتبة  إلى  »ب«  أستاذ محاضر قسم   4.500
محاضر  أستاذ   1.636 وترقية  »أ«،  قسم  محاضر 

قسم »أ« إلى رتبة أستاذ،
مدارس  ثالث  بفتح  العليا  املدارس  توسيع شبكة   •
عليا جديدة لتعزيز أقطاب االمتياز بكل من بجاية، 

وباتنة وخنشلة،
بيداغوجي  مقعد   28.000 يقارب  ما  إستالم   •
مكتبات  و4  جديد،  سرير   20.000 ونحو  جديد، 
لفائدة  مسكن  و440  مركزيني  ومطعمني  مركزية 

األساتذة والعمال.
• أما على الصعيد البحث العلمي، فقد مت:

• إعداد مخطط بحث متعّدد السنوات للبحث العلمي 
البحث  مشاريع  يتضمن  التكنولوجي،  والتطوير 
أولوية  ذات  للبحث،  وطنية  برامج  بثالث  املتعلقة 
واألمن  املواطن  صحة  الغذائي،  األمن  ميادين  يف 

الطاقوي، سيُشَرع يف إجنازها بدًءا من هذه السنة،
الباحثني،  ملكافأة  تنفيذي  مرسوم  مشروع  إعداد   •
يف  البحث  مخابر  إلشراك  حتفيزية  معايير  يحدد 
يف  املشاركني  كل  وتشجيع  االقتصادية،  النشاطات 

برامج البحث الوطنية،
تسجيل )28( براءة اختراع، أُودعت على مستوى   •

املعهد الوطني للملكية الصناعية،
مستوى  امتيازعلى  بحث  مخبر   )23( إنشاء   •

مؤسساتنا اجلامعية،
• تصميم مناذج من أجهزة التنفس اإلصطناعي من 

طرف عدد من اجلامعات ومراكز البحث،
• إنشاء شبكات األنترنت وتوسيعها.

التي  االوضاع  الى  أيضا  الوزير  السيد  تطرق  كما 
ميزت حتضير الدخول اجلامعي لهذه السنة، خاصة 
الوضعية غير املسبوقة التي تتطلب استكمال السنة 
للدخول  اإلعداد  مع  بالتوازي  السابقة  اجلامعية 

اجلامعي اجلديد 2021 - 2022.

ويف اخلتام، أشار السيد عبد الباقي بن زيان إلى أن 
التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي يف بالدنا 
يتطلب  ما  وهو  السنني،  قادم  يف  وطأتها  ستزداد 
العمل مع كل الفاعلني يف األسرة اجلامعية والعلمية 
ببعث  كفيلة  متكاملة  إصالحية  رؤية  بلورة  على 
الكفاءات عالية  تكوين  ديناميكية جديدة يف مجال 
قادرة  الغد  جامعة  وجعل  املهارة،  فائقة  التأهيل 
ومستعدة  اجلارية،  التحوالت  مسايرة  على  بالفعل 
واملهارات  املستحدثة  املهن  ملتطلبات  لالستجابة 

اجلديدة.

الوزير،  السيد  مداخلة  عقب 
أعضاء  أمام  املجال  ُفسح 
والتكوين  التربية  جلنة 
والبحث  العالي  والتعليم 
الدينية،  والشؤون  العلمي 
آخرين  أعضاء  إلى  املوسعة 
للتعبير عن  األمة،  يف مجلس 
تساؤالتهم  وطرح  انشغاالتهم 
حول املوضوع، وذلك بالتطرق 
اخلاصة  املسائل  مختلف  إلى 
2020- اجلامعي  بالدخول 

التفصيل  من  بشيء   2021
أهداف  وعن  واإلسهاب، 
عصرنته  إلى  الرامية  القطاع 
وما مّت إجنازه يف هذا املجال.
كما استفسر األعضاء حول:

• ضرورة إعادة النظر يف تقييم 
تعزيز  نظام  LMD وضرورة 

اللغات األجنبية،
املسجلني يف  ارتفاع  مشكلة   •

الدكتوراه.
ضرورة  إلى  االنتباه  لفت   •
توجيه الطلبة نحو تخصصات 
سوق  ومتطلبات  تتماشى 
إعادة  إمكانية  مع  العمل، 
التوجيه  نظام  يف  النظر 
وقدرتها  جامعاتنا  يف  املعتمد 
إلستعاب عدد كبير من الطلبة 

يف املستقبل.
• احلديث عن نوعية اخلدمات 
االجتماعية اجلامعية وإمكانية 
فصل اجلامعة عن اخلدمات.

مصادر  حول  االستفسار   •
متويل البحث العلمي.

وقد تكّفل السيد وزير التعليم 
العلمي،  والبحث  العالي 
بتقدمي مزيد من التوضيحات 
ه على ما مّت  والشروحات يف رِدّ

التعبير عنه.

ان�صغالت الأع�صاء

وزير التعليم العالي والبحث العلمي : 

.. بناء جامعة جديدة، قادرة على رفع التحديات وحتقيق الرهانات

ي
قاب

الر
ط 

شا
الن

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املتدخلون خالل النقا�س

ال�صيدة لويزة �صا�صوة

ال�صيد عبد احلق 
قازي تاين

 ال�صيد علي جرباع

 ال�صيد اأحمد بناي

ال�صيد �صليمان زيان

ال�صيد نا�صر بن نربي

ال�صيد حممـد بوبطيمة

 ال�صيد فاحت قرواين

ال�صيد الغايل مومن

ال�صيد عبد احلميد بن 
قدا�س

ال�صيد �صاعد عرو�س

ال�صيد الطاهر غزيل

 ال�صيد حممـد العيد بالع

ال�صيد عبد الوهاب بن 
زعيم

ال�صيد احلاج عبد القادر 
قرينيك

ال�صيد عبد القادر جديع

 ال�صيد حممـد خليفة

ال�صيد نور الدين 
بالأطر�س

 ال�صيد حممـد خر�صي

 ال�صيد الها�صمي جيار

ال�صيد حممـد مدين حود 
موي�صة

ال�صيد عبد املالك 
تا�صريفت

ال�صيد عمر بلحاج

ال�صيد حممود قي�صاري

 ال�صيد حممـد الطيب 
الع�صكري

ال�صيدة رفيقة ق�صري

ال�صيد اأحمـد اأوراغي

ال�صيد ر�صيد معلم

مبارك فلوتي مولود

جلسة إستماع جلسة إستماع 
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حتديات الراهن وامل�صتقبل«...
لجنة الفالحة والتنمية الريفية لمجلس األمة تستمع لوزير الفالحة والتنمية الريفية

تعقدها  التي  االستماع  جلسات  إطار  يف 
عقدت  األمة،  ملجلس  الدائمة،  اللجان 
جلسة  الريفية،  والتنمية  الفالحة  جلنة 
جبان،  مصطفى  السيد  برئاسة  استماع 
فبراير   9 الثالثاء  يوم   اللجنة،  رئيس 
نائب  جابري،  غازي  السيد  حضرها   ،2021
رئيس مجلس األمة بالنيابة، مكلف بشؤون 
الشعبي  املجلس  مع  والعالقات  التشريع 
أعضاء  من  عدد  وكذا  واحلكومة،  الوطني 
املجلس، خصصت لالستماع إلى السيد عبد 
والتنمية  الفالحة  وزير  حمداني،  احلميد 
والتنمية  »الفالحة  موضوع  حول  الريفية، 
واملستقبل«...  الراهن  حتديات  الريفية: 
عزوار،  بسمة  السيدة  اجللسة  حضر  وقد 

وزيرة العالقات مع البرملان. 
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على  والّسالم  الّرحيموالّصالة  الّرحمن  اهلل  بسم 
أشرف الـمرسلني

والوفد  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  السيد   -
الـُمرافق لكم،

- السيدة وزيرة العالقات مع البرلـمان،
- السيد غازي جابري، نائب رئيس مـجلس األمة، 
ُمكلٌَّف بالتشريع والعالقات مع احلكومة والـمجلس 

الشعبي الوطني،
أعضاء  األفاضل،  زمالئي  الفضليات،  زميالتي   -

مـجلس األمة الـموقر،

- إطارات مـجلس األمة،
- أسرة الصحافة واإلعالم،

الّسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
أَُوُدّ يف البداية أن أُرّحَب – باسم السيد صالح قوجيل، 
رئيس مجلس األمة بالنيابة وأصالًة عن نفسي ونيابًة 
 – الريفية  الفالحة والتنمية  عن كافة أعضاء جلنة 
بوزير الفالحة والتنمية الريفية، السيد عبد احلميد 
بالسيدة  وكذا  األّمة،  مجلس  رحاب  يف  حمداني 

بسمة عزوار، وزيرة العالقات مع البرلـمان.
ُكُرُكما السيدة والسيد الوزيرين على تلبية دعوِتنا  أَشنْ
اليوم  معنا  ِبُحُضوِرُكما  وجلنِتنا  هيئِتنا  وتشريِف 
هذه اجللسة، التي تنعقد بتوجيٍه من السيد صالح 

قوجيل، رئيس مجلس األمة بالنيابة.
وتندرج يف إطار تفعيل آلية من آليات رقابة البرلـمان 
لعمل احلكومة وفًقا ألحكام املادة 157 من الدستور 
التي تنص على أّنه »مُيكن للجان البرلـمانية سـماع 
أعضاء احلكومة حول كّل مسألة تتعلّق بالـمصلحة 
العاّمة« وكذا املادة 117 منه التي تنُصّ على أّن »يبقى 
البرملان يف إطار اختصاصاته الدستورية، وِفًيّا لثقة 
القانون  أحكام  إلى  وباإلضافة  وتطلّعاته«؛  الشعب 
الـمجلس  د تنظيم  يُحِدّ الُعضوي رقم 12-16، الذي 
وكذا  وَعَملَُهَما،  األمة،  ومـجلس  الوطني  الشعبي 
وأحكام  احلكومة؛  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات 
التعليمة  أحكام  وكذا  لـمجلسنا؛  الداخلي  النظام 
 ،2018 جانفي   3 يف  الـمؤرخة   18/01 رقم  العامة 
بتنظيم  تتعلّق  والتي  الـمجلس  التي أصدرها مكتب 

جلسات االستماع إلى أعضاء احلكومة.
وتندرج أيًضا هذه اجللسة - بطبيعة احلال - ضمن 
برنامج عمل جلنة الفالحة والتنمية الريفية لـمجلس 

األمة بعنوان السنة البرلـمانيـة 2020-2021.

الفضاء من مقر مـجلس  اليوم، يف هذا  نلتقي  إذن 
األّمة، حتت قّبة القاعة الشرفية، لسماع السيد وزير 
»الفالحة  موضوع:  حول  الريفية  والتنمية  الفالحة 

والتنمية الريفية: حتديات الراهن والـمستقبل«.
يحظى القطاع الفالحي بأهمية معتبرة، يف برنامج 
رئيس اجلمهورية، السيد عبد املجيد تبون، وجتّسد 
تنفيذ  أجل  من  احلكومة  عمل  مخطط  يف  ذلك 
البرلـمان خالل  ُعِرَض على غرفتي  الذي  برنامجه 
السنة الـمنصرمة وناَل تزكية ودعم ومساندة نواب 
األمة؛  مجلس  وأعضاء  الوطني  الشعبي  املجلس 
الـمفيد التذكير هنا بـما حّث عليه  ولعلّه يكون من 
الالئحة  يف  اخلصوص  بهذا  األمة  مجلس  أعضاء 
عمل  ملخطط  مناقشتهم  نهاية  يف  أصدروها  التي 
احلكومة حيث حّثوا فيها احلكومة على العمل من 
أجل جتاوز »االرتهان لعائدات الـمحروقات، والتوّجه 
التي  الـمتنوعة  االقتصادية  القطاعات  مرحلة  إلى 
والسياحة وغيرها، ومن  والصناعة  الفالحة  تشمل 
التي  الـمالية  الهزات  من  مأمن  بالدنا يف  تكون  ثَمّ 

لطالـما صاحبت األزمات النفطية«.
أجلها  من  نعمل  التي  اجلديدة  اجلمهورية  بناء  إّن 
ال  اجلمهورية  رئيس  السيد  قيادة  حتت  جميعاً 
هياكل  أو  فقط  السياسي  اجلانب  على  تقتصر 
الدولة ومؤسساتها فحسب بل تشمل كل القطاعات 
الثقافية  االجتماعية،  االقتصادية،  السياسية، 
البالد  يف  العليا  السلطات  توِلي  حيُث  وغيرها، 
اهتماماً بالغاً، يف القطاع االقتصادي، باقتصاٍد بديل 
للمحروقات؛ حيث أعطى السيد الرئيس توجيهات 
الفاعلني،  جميع  بني  اجلهود  تكاثف  أجل  من 
التخلي  على  للعمل  أعمال،  رجال  أو  حكومة  سواء 
مداخيل  على  الكلي  االعتماد  عن  تدريجية  بصفة 
ظل  يف  خاّصة  الـمقبلة؛  العشرية  خالل  النفط 

باملناسبة، ألقى رئيس اللجنة كلمة رحب فيها 
يف البداية بوزير الفالحة والتنمية الريفية 
وبأعضاء  البرملان،  مع  العالقات  وبوزيرة 
اجللسة  هذه  انعقاد  أن  إلى  وأشار  املجلس، 
رقابة  آليات  إحدى  ممارسة  إطار  يف  يندرج 
عليها  املنصوص  احلكومة،  لعمل  البرملان 
رقم  الُعضوي  والقانون  الدستور،  أحكام  يف 
-16 12، الذي ُيحدد تنظيم املجلس الشعبي 
وكذا  وعملهما،  األمة،  ومجلس  الوطني 
احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات 
يندرج  كما  األمة،  ملجلس  الداخلي  والنظام 
عمل  برنامج  بنود  أحد  تنفيذ  ضمن  أيضا 
ملجلس  الريفية،  والتنمية  الفالحة  جلنة 
كما   ،2021 البرملانية  السنة  بعنوان  األمة، 
باهتمام  يحظى  الفالحي  القطاع  بأّن  أّكد 
كبير يف برنامج رئيس اجلمهورية السيد عبد 
د ذلك يف مخطط عمل  املجيد تبون، وجَتَسّ
احلكومة من أجل تنفيذ هذا البرنامج، الذي 
أصدر أعضاء مجلس األمة بخصوصه الئحة 
حثوا فيها احلكومة على العمل من أجل جتاوز 
إلى  والتوجه  احملروقات،  لعائدات  االرتهان 
القطاعات االقتصادية املتنوعة التي تشمل 
وغيرها،  والسياحة  والصناعة  الفالحة 
التي  املالية  الهزات  لتكون بالدنا يف مأمن من 
النفطية. وقيما يلي  لطاملا صاحبت األزمات 

النص الكامل للكلمة .

رئيس لجنة الفالحة والتنمية الريفية : 
.. الإنتقال من اإقت�صاد الريع اإلى اإقت�صاٍد منتج عماده الزراعة 

تذبذب أسعاره يف األسواق العاملية؛ وقصد خفض 
خارج  الصادرات  حجم  ورفع  االستيراد،  فاتورة 

احملروقات.
التي  العراقيل  كل  بتذليل  الرئيس  السيد  وتعهد 
تواجه الـُمصدرين اجلزائريني، مع منحهم امتيازات 
ضريبية وجزءاً من األموال الصعبة التي يجنونها، 
الـمستثمرين  لـمرافقة  مستعدة  الدولة  إن  قائاًل 
يف  احلقيقي  االقتصادي  اإلقالع  حتقيق  أجل  من 
ظرف وجيز، من خالل دعم الصادرات خارج نطاق 
احملروقات، والترخيص بإنشاء مؤسسات خاصة يف 
البنوك  وتأسيس  والبحري  اجلوي  النقل  مجاالت 
اخلاصة، مضيفاً أن الدولة عازمة على منح الفرص 
بشكل متساٍو لفائدة كل املستثمرين اجلزائريني دون 

متييز؛ من أجل بناء اقتصاد جديد.
وأشار السيد رئيس اجلمهورية أن االقتصاد الوطني 
الذي ظل أسيراً للمحروقات منذ أكثر من 30 سنة، 
متفائلني«؛  جتعلنا  كبيرة  قدرات  حالياً  »يـمتلك 
اقتصاد  من  االنتقال  على  اجلزائر  قدرة  مبرًزا 
الريع الـمبني على مداخيل النفط إلى اقتصاٍد منتج 
عماده الزراعة؛ وأشار إلى أن قطاع الزراعة تـمكن 
من إنتاج ما يفوق 25 مليار دوالر، متفوقاً - ألول 
جائحة  أزمة  خالل  النفط  مداخيل  على   - مرة 
كوفيد19-؛ مؤّكًدا أن اجلزائر متلك من اإلمكانات 
األزمة  جتاوز  من  ـنُـها  يـُمِكّ ما  والبشرية  الـمادية 
االقتصادية التي تـمر بها ورفع التحّدي، وباألخّص 
قدرة القطاع الزراعي على قيادة قاطرة االقتصاد 
الوطني، وحتقيق نسب نـمو عالية يف غضون عاَمني 

إن شاء اهلل.
ا، لقد أضحى الرهان اليوم كبيًرا على القطاع  حًقّ
البالد،  اقتصاد  يف  أهميته  إلى  بالنظر  الفالحي 
والبأس أن نذّكر هنا باألرقام األخيرة التي حّققها 

الناجت  من   %  12,5 مساهمته  بلغت  حيُث  القطاع، 
رت  احمللي اخلام يف سنة 2019، بطاقة تشغيل ُقِدّ
بـ 2,6 مليون عامل بصفة دائمة؛ وهو ما يـُمثل ربع 
اليد العاملة النشطة يف البالد، كما بلغت نسبة نـمو 
القطاع 4 %، بقيمة إنتاج إجمالية تقدر بأكثر من 

25 مليار دوالر كما أسلفُت القول.
نقيض  وعلى  الفالحي،  القطاع  أبان  فقد  وبالفعل 
غالبية القطاعات االقتصادية األخرى التي تأثرت 
جراء  العاملية  الصحية  األزمة  تداعيات  من  بشدة 
عن   ،2020 عام  مّيزت  التي  كوفيد19-  جائحة 
قدرات كبيرة على الصمود بل واألكثر من كّل ذلك 
فائضا  وسجل  اإلنتاج  يف  كبيرة  قفزة  حقق  أنه 

للتصدير.
على  الوقوف  أّن  اإلدراك  تـمام  اليوم  نُدرك  نحن 
األهمية االقتصادية واإلستراتيجية للقطاع الفالحي 
له  يتسع  ال  السنوات  قادم  ويف  الراهن  الوقت  يف 
ص لهذه اجللسة ولكن من باب »ما  الوقت الـُمخَصّ
ال يُدرُك ُكلُُّه ال يُترُك ُجلُُّه«؛ ولهذا سنحاول يف هذه 
الُعجالة من الزمن التطرق مع السيد وزير القطاع 
إلى أهم التحديات الراهنة والـمستقبلية آلفاق سنة 
لتحقيق  رفُعها  القطاع  على  ينبغي  التي   ،2024
والتي  الفالحي  للقطاع  الـمنشودة  النوعية  النقلة 
الفالحة  جلعل  اجلمهورية  رئيس  السيد  بها  أمر 
قاطرة االقتصاد الوطني، ومبثابة االقتصاد البديل 

القتصاد احملروقات.
إذن بعد قليل، سنُتيُح الفرصة للسيد الوزير للحديث 
بإسهاب عن هذا الـموضوع، وأكيد أّنه سيتطرق إلى 
خاّصة  الـُمنصرمة  السنة  خالل  الـمحّققة  النتائج 
عاشته  الذي  االستثنائي  الصحي  الظرف  ظل  يف 
البالد جراء جائحة كوفيد19-، واجلهود الـمبذولة 
من طرف الدولة يف هذا املجال، وما هي التصورات 

أو  مباشرتها  يجب  التي  والعمليات  الـمطروحة 
االستمرار فيها يف القريب الـمنظور جلعل الفالحة 
قاطرًة حقيقيًة للتنمية الـمحلية والوطنية، وعندئٍذ 
تكون الفالحة مصدًرا أساسيا خللق اقتصاد متنّوع 

وتنافسي وبديل.
إذن، نستضيف اليوم السيد عبد احلميد حمداني، 
كّل  عن  للحديث  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير 
التفصيل  من  بشيء  إليها  والتطرق  الـمسائل  هذه 

واإلسهاب.
الصلة ستبرز  ذات  ورمبا هناك موضوعات أخرى 
السيد  عرض  سيَعنُْقُب  الذي  العام  النقاش  خالل 

الوزير.
والسيد عبد احلميد حمداني، لـمن ال يعرُفه، حائز 
على شهادة مهندس زراعي من معهد التكنولوجيات 
معاهد  يف  عليا  بدراسات  وقام  )إيتا(،  الفالحية 
املتخصصة  للدراسات  الدولي  املعهد  منها  أجنبية 
للدراسات  املتوسطي  الدولي  واملركز  ايطاليا  يف 

العليا الفالحية بفرنسا.
الفالحة  بقطاع  املسؤولية  مناصب  عّدة  وتقلّد 
والتنمية الريفية منها مدير مركزي للتنظيم العقاري 
وغيرها؛  مركزي  ومفتش  التراث  وحماية  وتثمني 
وتقلّد أيًضا بني سنتي 2014 و2016 منصب خبير 
مستشار يف برنامج األمم املتحدة للتنمية الفالحية 
وكذا منصب رئيس مشروع وطني يف إطار برنامج 

للتوأمة بني اجلزائر واالحتاد األوربي.
الفالحة  لوزارة  العام  األمني  منصب  شغل  كما 
والتنمية الريفية منذ جوان 2019، قبل أن يحظى 
تّبون  املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية،  رئيس  بثقة 
منذ  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  حقيبة  بتولّيه 

جوان 2020...
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• السيد رئيس جلنة الفالحة و التنمية الريفية ،
السيدات و السادة أعضاء مجلس األمة ، 

أسرة اإلعالم ، احلضور الكرمي ،
املوقر  املجلس  هذا  يف  معكم  أتواجد  أن  يسعدني 
للتطرق للجوانب املتعلقة مبجال الفالحة و التنمية 
الريفية و استعراض أهم محاور استراتيجية القطاع 
و آفاق تنميته و التحديات املستقبلية خاصة فيما 
يتعلق بتنفيذ ورقة الطريق التي أعدها القطاع لفترة 
2024/2020، بناء على التوجيهات املستنيرة التي 

أسداها إيانا، السيد رئيس اجلمهورية.
 

واسمحوا لي، بداية، أن أنتهز هذه السانحة، ألتقدم 
بخالص شكري وعرفاني للسيد رئيس مجلس األمة 
و من خالله الى كافة أعضاء املجلس على حرصهم 
إإلهتمام  على  يدل  الذي  اللقاء  هذا  تنظيم  على 
التي  واإلجنازات  الفالحة  لقطاع  التنموي  باملسار 
حتققت يف هذا املجال احليوي بهدف تعزيز األمن 
مرتكزات  أهم  أحد  يعتبر  الذي  للبالد  الغذائي 

سيادتنا الوطنية.
احملور  الريفية  والتنمية  الفالحة  قطاع  يشكل 
األساسي يف تنويع االقتصاد الوطني و حتقيق األمن 
للثروات   مصدر  كونه  على  ناهيك  للبالد،  الغذائي 

وخلق مناصب الشغل. 
متيزه  الراهن  الوضع  فإن  املنطلق،  هذا  ومن 
الصرامة يف ترشيد املوارد املالية من أجل احلفاظ 
على التوازنات املالية الكبرى للبالد ، دون املساس 
بالطابع االجتماعي للدولة والدعم العمومي ملختلف 
الفئات االجتماعية،  مع احلفاظ على مستوى النمو 

االقتصادي و مناصب الشغل. 
اي وقت مضى على  اكثر من  ملزمون  فإننا  وعليه 

حتسني مناخ األعمال وتشجيع االستثمار خاصة يف 
املناطق اجلنوبية، من خالل بعث االستثمار املهيكل 
و املدمج السيما يف الزراعات االستراتيجية و خلق 

الثروات.
وعليه يشرفني ان اعرض أمام  جلنتكم املوقرة اليوم، 
اخلطوط العريضة  و اهم االجنازات التي تكلل بها 
القطاع تنفيذا لورقة الطريق املستلهمة من مخطط 
الورقة  هذه   ،2024-202O لفترة  احلكومة  عمل 
خالل  اجلمهورية  رئيس  السيد  عليها  التي صادق 

مجلس الوزراء املنعقد يف 26  جويلية املاضي.
حيث ترتكز أسس  ورقة طريق القطاع على ثمانية 

محاور وهي:
1 - بعث اإلستثمار املهيكل،

2 -  تنمية الشعب اإلستراتيجية،
3 - ترشيد املصاريف العمومية،

4 -  التقليص احملسوس للواردات  و تثمني املنتجات 
الفالحية ) الزراعات الصناعية و التصدير(

5 - رقمنة النشاطات 
6 - دعم اإلبتكار و املؤسسات الصغيرة 

7 - حتسني املداخيل بالعالم الريفي 
8 - التأطير اإلجتماعي واملهني للفالحني..

جزئيني  إلى  القطاع  طريق  ورقة  تتفرع  حني  يف 
حسب هيكلتها كما يلي:
1 - البرنامج ذو األولوية

2 - البرنامج األفقي ذو الطابع املستمر
حتسني إنتاج احلبوب

تنمية الفالحة الصحراوية 
- تفعيل الديوان الوطني لتنمية الفالحة الصناعية 

يف األراضي ألصحراوية؛ 

التثمني  خالل  من  الصناعية  الزراعات  تطوير   -
املخلفات       و  الغذائية  الزيوت  إنتاج  املدمج، السيما 
)البنجر  السكر  و  الصويا..(  و  السوداني  الفول   (

السكري ( و الذرة و غيرها؛
- تثمني القدرات الكامنة و تهيئة املراعي الصحراوية 

يف املناطق احلدودية؛
- توسيع املساحات ذات القدرات املؤكدة عبر إجناز 

العمليات املهيكلة.
فيها  مبا   ” الصحراوية  املراعي  تهيئة  برنامج   -

املناطق احلدودية“ 
3,964 مليار دج ، على حساب صناديق القطاع  

• مكافحة تدهور االراضي يف املناطق السهبية
9،3 مليار دج على حساب صناديق القطاع

• إعادة تهيئة االراضي املتدهورة على مستوى املناطق 
السهبية، السيما منطقة السد األخضر؛

• حماية املدن، املنشآت، واملستثمرات الفالحية ضد 
الترمل على مستوى واليات اجلنوب؛

• إعادة تهيئة  الغطاء احللفائي.
الكهرباء الفالحية

مستوى  على  املتجددة  أو  الكهربائية  الطاقة  جلب 
املستثمرات الفالحية و محيطات االستصالح وذلك 

من خالل:
يتعني  التي  الفالحية  املستثمرات  كل  إحصاء   -

ربطها، السيما يف اجلنوب. 
البرامج اجلارية ) ولو ان  - السهر على استكمال 

جزء كبير منها قد مسها التجميد(؛
- تسجيل االولويات و الشروع يف عمليات الربط 

االستغالل األمثل للعقار الفالحي
• عبر استصالح االراضي؛

وزيرالفالحة و التنمية الريفية: 

اإننا ملزمون بتح�شني مناخ العمل وت�شجيع ال�شتثمــــار خا�شة باجلنوب

• تأمني املستثمرين على اراضيهم ؛
• التبسيط وتسهيل االجراءات للحصول على العقار 

الفالحي؛
• استرجاع االراضي الغير مستغلة ؛

•  تعزيز القدرات الوطنية جلمع وتخزين احلبوب
افاق 2021

• مركبات التبريد يف واليات اجلنوب 
• تقليص عدم توازن امليزان التجاري 

• التقليص التدريجي للواردات من القمح و الشعير 
وكذا بودرة احلليب،

• تقليص الواردات خاصة بذور البطاطا ،
• ترشيد النفقات العمومية،

مستويات  حتسني  طريق  عن  القدرات  تثمني   •
اإلنتاجية.

• إعداد مدونة لإلجراءات االدارية
- االهداف

- البرنامج األفقية ذات الطابع املستمر
مواصلة  و  تأمني  إلى  الرامية  األفقية  العمليات    

العمليات املسجلة على املدى املتوسط
قيم  سلسلة  تعزيز  طريق  عن  الفالحة  عصرنة 

الشعب النباتية و احليوانية 
•  ملخص ” تقليص عدم توازن امليزان التيجاري يف 

الفترة )2024/2020(
• اهم االجنازات للفترة ما بني 

جويلية و ديسمبر 2020
الزراعة  للتنمية  الوطني  الديوان  استحداث   •

  )ODAS (: الصناعية يف  األراضي الصحراوية
• نشر املرسوم التنفيذي رقم 20-265 املؤرخ يف 22 

سبتمبر 2020  و املتضمن انشاء هذا الديوان.
• إعداد نصوص تطبيقية املتعلقة به من طرف دائرتنا 

يف انتظار املصادقة عليها ونشرها.
• طلب تخصيص ميزانية أساسية لدى وزارة املالية.

• العمل مع l’ASAL وكالة الفضاء اجلزائرية منذ شهر 
أوت لتحديد الوعاء العقاري الذي يجب وضعه حتت 
تصرف الديوان الوطني للتنمية الزراعة الصناعية 
بـ  تقدر  مساحة  على  الصحراوية  األراضي  على 
البيانات  اقتناء   )1 بحيث:مت  هكتار  مليون   7.5
األقمار الصناعية ،  2( معاجلة البيانات اجلغرافية 
–املوقعية وكذا حتديد املناطق احملتملة، حيث حدد 

عقار بـ500.000 هكتار كمرحلة أولى.
• تنمية الشعب االستراتيجية:

أ( الذرة: بلغت املساحة املزروعة 300 .8  هكتار   •
خالل هذه احلملة مقابل  79 هكتار السنة الفارطة 
الوطني  الديوان  طرف  من  جمع  نقطة  وضع  مع 

لتغذية األنعام يف ادرار. 
• ب( السلجم الزيتي: انطالق البرنامج على مساحة 
بذور.  قدرها  3.200 هكتار منها  1.000 هكتار 
انطلقت هذه احلملة  رسميا يف 17 نوفمبر 2020  
هما:  و  للبرنامجني  بالنسبة  قسنطينة  والية  من 
املزارع  مستوى  على  البذور  تضاعف  برنامج   )1
املساحة  و  والية.   17 على  تتوزع  التي  النموذجية 
و  هكتار.   1000 هي  البرنامج  لهذا  املخصصة 
انطلقت عملية البذر يف 22 نوفمبر 2020.سيسمح 
اإلنتاج ببذر حوالي 250.000 هكتار خالل احلملة 
البذور.  الذاتي يف مجال  االكتفاء  و ضمان  املقبلة 
2( برنامج اإلنتاج املوجه للتحويل يف ظروف عادية، 
حيث  2000 هكتار معنية  بذلك و هي موزعة على 

11 والية.
• ج( الشمندر السكري : عبر وضع أرضيات التجارب 
للخضروات  التقني  املعهد  محطات  مستوى  على 
للزراعات  التقني  املعهد  و  الصناعية  والزراعات 
الكبرى وعند بعض الفالحني على مستوى واليات 
وعلى  غرداية،  أدرار،الوادي،تقرت،  اجلنوب: 
مستوى الشمال:عني الدفلة، قاملة، سيدي بلعباس، 

الطارف.
• التقليص من الواردات: 

عرف استيراد بذور البطاطس انخفاضا محسوسا 
خالل هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة للسنة املاضية، 
أي من 92.700 إلي 700. 21 طن بربح يقدربـ 7 
ماليني أورو ما سمح بتشجيع البذور وطنية و تعميم 

استعمالها بـ %80 من املساحة املزروعة.
املنتجات  لضبط  وطنية  جلنة  تنصيب  مت  كذلك، 
الفالحية لترشيد الواردات وإعطاء األولوية لإلنتاج 

الوطني.
• التسهيالت املمنوحة يف إطار احلملة الفالحية: 

من خالل انشاء شباك موحد على مستوى تعاونية 
على  احلصول  لتسهيل  اجلافة  والبقول  احلبوب 
امللفات  عدد  بلغ  ''الرفيق''.بحيث  املوسمي  القرض 
 13.830 املوحدة  الشبابيك  مستوى  على  املودعة 
ملف ومت القبول 12.842 ملف، أي حوالي نسبة 87 
% مقابل مساحة واملقدرة بـ 380.000 هكتار كما 

بـالتموين   املتعلقة  امللفات  و  اإلجراءات  تخفيف  مت 
باملدخالت والتعبئة على مستوى تعاونيات احلبوب 
والبقول اجلافة بحجم يقدر بـمليون)01( قنطار من 
احلملة  خالل  قنطار    829.000 مقابل  األسمدة 

الفارطة.
• وضع و/أو تعديل اجراءات الدعم:

املطاحن  من  الصادرة  بالنخالة   التموين  إجراء   -
لصالح املربني.

- إجراء تشجيع انشاء حاضنات اجلاموسات .
- إجراء دمج احلليب الطازج يف احلليب املدعوم ) 

حليب األكياس(.
،الطماطم  أي  الفالحية،  املنتجات  دعم  إجراء   -

الصناعية و البطاطس و الثوم.
- إجراء دعم اآلبار.

- إجراء دعم األشغال الري الصغيرة.
مليون   10.5 غرس  للتشجير:  الوطني  املخطط   •

شجرة منها 1.8 مليون منذ 25 اكتوبر 2020 .
• برنامج  الري التكميلي:

البذر   و  احلرث  حلملة  صارمة  متابعة  لضمان   
رقمية  بيانات  قاعدة  إعداد  مت    ،  2020-2021
زراعة احلبوب  املختصة يف  املستثمرات  كل  تشمل 
و التي لها املورد املائي وأجهزة الري، وتبني النتائج 

احملققة مايلي.
1( تعبئة إلى يومنا هذا  154.617 هكتار موزعة    •
على 33 والية و 655  بلدية  وـ 524  164 مستثمرة  
مما يتجاوز أهداف خارطة الطريق  لـ 000 .147 

هكتار، أي ارتفاع يقدر بـ 617 .7 هكتار.
• 2( جتنيد 13.329 مورد مائي 

3( فيما يخص جهاز اإلنذار املبكر للجفاف ، مت   •
وضع خلية االنذار و التي تبث نشرة أسبوعية حول 
األحوال املناخية للجان احمللية املعنية ، وهذا للقيام 

بالسقي عند احلاجة.
رقم  املشتركة  الوزارية  التعليمة  على  التوقيع   )4  •
471 املؤرخة يف 30  سبتمبر  2020  و التي تسهل 
إلى  كذلك  تهدف  و  اآلبار  رخص  منح  اجراءات 
التقليص و التخفيف من العراقيل البيروقراطية يف 

هذا املجال.
• 5( مراجعة  إجراء الدعم ألشغال الري الصغيرة و 

التي هي يف مرحلة االنهاء.
• تنظيم املهنة من خالل انشاء تعاونيات فالحية :

 -274  20 رقم  التنفيذي  املرسوم  لنشر  تبعا   
املؤرخ يف 29 سبتمبر 2020 و الذي يحدد النظم 
املطبقة للتعاونيات الفالحية ،مت االنطالق يف عملية 
حتسيس وطنية والتي  متحور مخططها لالتصال 

حول:
1( ومضة إشهارية إلظهار كيفية إنشاء تعاونيات   •
فالحية يف ركن ''حملة ذات منفعة عامة'' والتي بثت 

على القناة الرسمية ،
•  2( إعداد وسائط اعالمية، 

• 3( انعقاد لقاءات جهوية ،
• برنامج الكهرباء الريفي : 

التي  الفالحية  املستثمرات  احصاء  من  االنتهاء 
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والتنمية  الفالحة  وزير  قّدم  جهته،  من 
باألرقام،  فيه  استعرض  عرضًا،  الريفية 
عام،  بشكل  الفالحي  العقار  وضعية 
ومساهمة  لالستغالل،  الصاحلة  واألراضي 
الوطني،  االقتصاد  يف  الفالحي  القطاع 
والسيما إنتاج احلبوب وحتسينه واألهداف 
التي يتطلع إلى حتقيقها القطاع، كما تطرق 
النمو  ونسبة  القطاع  يف  العاملني  عدد  إلى 
والزراعات  الصحراوية،  والفالحة  فيه، 
السهبية  املناطق  وتنمية  االستراتيجية، 
وحتسني  اجلبلية،  واملناطق  والرعوية 
األرياف  سكان  ومداخيل  العيش  ظروف 
واملرأة منها على وجه اخلصوص، والكهرباء 
للعقار  األمثل  واالستغالل  الريفية، 
الفالحي، وتسهيل احلصول عليه، وترقية 
االستثمار فيه، وتقليص عدم توازن امليزان 

التجاري...
وفيما يلي النص الكامل للكلمة

جلسة إستماع جلسة إستماع 
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الطاقة  وزارة  مع  بالتنسيق  الكهرباء  إيصال  تتطلب 
عدة  يف  الدراسة  يف  واالنطالق  سونلغاز  ممثلي  و 

واليات.
بينها  من  مستثمرة   62  .004 احلصيلة  تخص 
و   كم    80.802 بـ  يتطلب  ما  اجلنوب  يف   28.099

784. 20 كم على مستوى اجلنوب.
• التحضير إلطالق االحصاء الفالحي الشامل  :

و الذي يهدف الى انشاء قاعدة بيانات وطنية من اجل 
حتديد املعطيات احلقيقة و يف هذا            السياق 
سيتم اطالق العملية على مستوى خمس واليات يف 

انتظار تعميمها
العملية ستتم من خالل  ان هذه  الى  االشارة  جتدر 

واجهة الكترونية لضمان فعاليتها و جناعتها.
• التكفل بضحايا حرائق الغابات و تعويضهم:

حرائق  عن  الناجمة  باخلسائر  التكّفل  أجل  من   
بــ  يقدر  ماليا  غالفا  القطاع  وّفر    ،2020 الغابات 
669.679.310 دج، املقتطع من حسابات التخصيص 

اخلاص للقطاع:
الثروة  تشكيل  إعادة  أجل  من  دج   98.849.410  -
احليوانية، أساسا 7.942 خلية نحل مملوءة؛ 2.080 
خلية نحل فارغة؛ 8 أبقار حلوب، 30 إبل؛ 10 ثيران؛ 
20.407 صيصان؛  بيوض؛  دجاج   9.235 غنم؛   59
41.973 دجاج اللحم؛ إعادة االعتبار لــ 20 منشآت 

لتربية الدواجن و81 بيوت بالستيكية.
الثروة  - 570.829.900 دج من أجل إعادة تشكيل 
 6.517 زيتون؛  شجرة   310.322 أساسا  النباتية، 
شجرة كرز؛ 19.706 شجرة كروم؛ 171.528 أشجار 

مثمرة أخرى.
• تعزيز آلية البحث العلمي يف مجال الفالحة : 

عن طريق إنشاء خمس )05( وحدات للبحث مبوجب 
أكتوبر   12 يف  مؤرخة  مشتركة  وزارية  مقررات 

:2020
يخص  فيما  املوارد  تسيير  أجل  من  بحث  وحدة   -
الوطني لألراضي والسقي  املعهد  التربة واملاء، لدى 

وصرف املياه؛
املعهد  لدى  النخيل،  شعبة  لتطوير  بحث  وحدة   -

التقني لتنمية الزراعة الصحراوية؛
احليوانية،  املنتجات  وتنمية  لتحسني  بحث  وحدة   -

لدى املعهد التقني لتربية احليوانات؛

- وحدة بحث البذور والشتالت، لدى املركز الوطني 
ملراقبة الشتالت وتصديقها؛

- وحدة بحث للبيو تكنولوجية للتكاثر احليواني، لدى 
املركز الوطني للتلقيح الصناعي والتحسني الوراثي.

• أعمال التنمية الفالحية والريفية:
• إجناز وإعادة التأهيل لــ 1000 متر طولي من نقاط 

املاء الرعوية )آبار عميقة، آبار(،
للطاقة  املستخدم  التجهيز  من  وحدة   96 وضع   •

الشمسية لفائدة صغار الفالحني،
• إنشاء 420 وحدة صغيرة لتربية املاعز )الوحدة: 2 

تيس و10 ماعز أو 5 ماعز و1 تيس
كحد  م3   10( صغير  تكميلي  حوض   120 إجناز   •

أقصى( ،  
• وضع 3.266 وحدة جتهيز ألنظمة السقي املقتصد 

للمياه )0,5 كحّد أقصى( لفائدة صغار الفالحني، 
م2  نفقي مبقاس 40  بيت بالستيكي  اقتناء 270   •

كحّد أقصى، 
املنتجات  لتخزين  صغير  ملجأ   1.850 إجناز   •

الفالحية،، 
• وضع 20.000 شتلة وجبارة )50 شتلة كحّد أقصى( 

لفائدة صغار الفالحني،(،  
• فتح وتهيئة 145 كلم من املسالك الفالحية؛

• تعبئة املوارد املائية عن طريق إجناز 38 نقطة ماء، 
• زراعة األشجار املثمرة الريفية 312.500 شتلة،  

بالشكر  لكم  أتقدم  ان  إال  يسعني  ال  النهاية،  يف  و 
التنمية  و  الفالحة  جلنة  رئيس  سيدي  اجلزيل، 
الريفية، على الدعوة التي وجهتموها لي، و إلى كافة 
أعضاء هذه اللجنة املوقرة و اعضاء مجلس االمة ، و 
أرجو أن  يكون العرض الذي قدمته إليكم قد منحكم 
والتنمية  الفالحة  قطاع  استراتيجية  عن  صورًة 
الريفية و عن املشاريع التي نسهر على اجنازها بغية 

رفع التحديات
عليكم  والسالم  اإلصغاء...  كرم  على  لكم  شكرا 

ورحمة اهلل وبركاته..
املجد و اخللود لشهدائنا االبرار

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املتدخلون خالل النقا�س 

ي
قاب

الر
ط 

شا
الن

تطرق  املناقشة،  خالل 
األمة  مجلس  أعضاء 
املواضيع  من  العديد  إلى 
الفالحي،  بالقطاع  املتعلقة 
إلى  الوصول  أهمية  وأكدوا 
وحتقيق  الذاتي  االكتفاء 
يرتبط  الذي  الغذائي  األمن 
على  باحلفاظ  وثيقا  ارتباطا 
الوطنيني،  والسيادة  األمن 
وبجدية  قدما،  السير  وكذا 
باجتاه  وكثافة،  وفعالية 
كما  اخلارج.  نحو  التصدير 
عبروا عن ارتياحهم يف الوقت 
أظهرها  التي  للقدرات  ذاته 
بالدنا،  يف  الفالحي  القطاع 
عرفها  التي  النوعية  والقفزة 
وحتسينه  الفالحي  اإلنتاج 
فائضا  وسّجل  بل  ونوعًا،  كمًا 
للتصدير، بفضل دعم الدولة 
الفالحني وصمودهم  وسواعد 
على  وعزمهم  وإصرارهم 
سبيل  يف  الصعاب  كل  تخطي 
الفالحية  التنمية  حتقيق 
باجلهود  منوهني  املنشودة، 
الفالحون  بذلها  التي  الكبيرة 
رغم  التحدي،  رفع  أجل  من 
منها  يعاني  التي  النقائص 
هذه  يف  والسيما  القطاع، 
بها  متر  التي  الصعبة  الفترة 
دول  جميع  غرار  على  البالد 
تداعيات  جراء  من  العالم، 
 - كورونا)كوفيد  وباء  انتشار 

19( على كل املستويات.  

أمام  املجال  بعدها  ليُفسح   
عن  للتعبير  املجلس  أعضاء 
صوا  آرائهم وانشغاالتهم، أين َشَخّ
التي  والتحديات  الصعوبات 
عموما  الفالحة  قطاع  يواجهها 
هي  والتي  خصوصا،  والفالحني 
الفالحني  انشغاالُت  حقيقتها  يف 
مبعاجلتها  وطالبوا  أنفسهم، 
وإيجاد احللول لها، وطرحوا بشأن 
وتوصيات،  أسئلة  منها  العديد 

متحورت حول:
الناحية  من  بالفالح  االهتمام   •

االجتماعية.
بعض  من  احمللي  اإلنتاج  منح   •
على  األولوية  الفالحية  املنتوجات 

املستورد لتشجيع املنتجني.
لتحقيق  املتخذة  اإلجراءات   •
االكتفاء الذاتي من املنتوج الفالحي 

الوطني.
• تقدمي الدعم للمنتجني احملليني.

األصناف  حلفظ  بنك  إنشاء   •
الوطنية.

الفالحي  االستثمار  تسهيل   •
ومحاربة البيروقراطية.

الفالحي  االستثمار  مناخ   •
وحتسينه.

واإلشكاالت  االمتياز  عقود   •
املتعلقة بها.

• اإلجراءات املتخذة لتسوية عقود 
ملكية الفالحني.

املجال  يف  األجنبية  الشراكة   •
الفالحي.

• توزيع البذور الفالحية ومواقيتها 
واملضاربة فيها.

األبقار  استيراد  عملية  توقف   •
والسيما احللوب منها.

وغرف  اإلنتاج،  تخزين  عملية   •
التبريد والتسويق.

األيدي  ونقص  األعالف  غالء   •
العاملة الفالحية.

• املزارع النموذجية.
• الصناعة التحويلية.

مداخالت  على  رّده  معرض  ويف 
ثّمن  األمة،  مجلس  أعضاء 
والتنمية  الفالحة  وزير  السيد 
وأهمية  االنشغاالت  الريفية، 
إثارتها  مت  التي  املواضيع 
فعال  تّدل  والتي  إليها،  والتطرق 
على عمق اطالع أعضاء املجلس 
وخبرتهم امليدانية، مؤكداً أخذها 
كما  االعتبار،  بعني  جميعها 
والشروحات  التوضيحات  قّدم 
الالزمة بشأن النقاط واملواضيع 

التي طرحت تساؤالت بشأنها.
أكد  اخلتامية،  كلمته   ويف 
إيالء  جبان،  مصطفى  السيد 
رئيس  قوجيل،  صالح  السيد 
العناية  بالنيابة،  األمة  مجلس 
واالهتمام الكبيرين لهذا القطاع 
االستراتيجي الذي يندرج ضمن 
للنهوض  الدولة  إصالحات 
بناء  إطار  الوطني يف  باالقتصاد 
مشيرا  اجلديدة،  اجلمهورية 
يف  يعتزم  األمة  مجلس  أن  إلى 
األيام القادمة تنظيم يوم دراسي 

برملاني
امللف  النقاش حول هذا  لتوسيع 
الفاعلني،  جميع  بإشراك  الهام، 
املستقبلي  التصور  بلورة  بهدف 
يف  اتباعها  الواجب  للخطوات 
سبيل حتقيق الهدف املنشود، أال 
لالقتصاد  الفعلي  التجسيد  وهو 
التبعية  عن  بعيدا  البديل، 

لالقتصاد الريعي.

م�صطفى  • ال�صيد 
جغدايل 

عبد  احلاج  • ال�صيد 
القادر قرينيك

بناي   اأحمد  • ال�صيد 

القادر  عبد  • ال�صيد 
جديع

الع�صكري   الطيب  • حممـد 

جبابلية عيا�س  • ال�صيد 

نورالدين  •  ال�صيد 
بالأطر�س

الوهاب  عبد  • ال�صيد 
بن زعيم 

قي�صاري  حممود  • ال�صيد 

عرو�س   • �صاعد 

تا�صريفت   املالك  • عبد 

را�صدي  حممـد  • ال�صيد 

ق�صري  رفية  • ال�صيدة 

عبد  مداين  • ال�صيد 
الرحمان  

حنايف   ميلود  • ال�صيد 

مبارك بن  • �صامل 

عمارة • حممـد 

نربي  بن  نا�صر  • ال�صيد 

العيد  حممـد  • ال�صيد 
بالع 

بحري   فريد  • ال�صيد 

قازي  احلق  عبد  • ال�صيد 
تاين 

مومن • الغايل 

حوباد  • بوحف�س 

الدين  �صياء  • ال�صيد 
بلهربي

جرباع  علي  • ال�صيد 

بوبطيمة  حممـد  • ال�صيد 

�صاملي  • حممد 

زفان  • بوجمعة 

خليفة حممد  • ال�صيد 

جلسة إستماع جلسة إستماع 
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رئيس  قوجيل،  صالح  السيد  من  بتوجيه 
االستماع  جلسات  إطار  ويف  األمة،  مجلس 
التي تعقدها اللجان الدائمة، ملجلس األمة، 
واملالية،  االقتصادية  الشؤون  جلنة  عقدت، 
الطيب  محمد  السيد  برئاسة  األمة،  ملجلس 
حمارنية، يوم الثالثاء 09 مارس 2021، مبقر 
الطاقة  وزير  إلى  استماع  جلسة  املجلس، 
واملناجم السيد محمد عرقاب، حول موضوع 
وتثمني  لتطوير  الوطنية  »اإلستراتيجية 
املوارد املنجمية يف اجلزائر«، وقد حضر هذه 
السيدة  البرملان  مع  العالقات  وزيرة  اجللسة 

بسمة عزوار...

لجنة الشؤون االقتصادية والمالية لمجلس األمة تستمع إلى السيد وزير  الطاقة والمناجم

»الإ�صرتاتيجية الوطنية لتطوير وتثمني املوارد املنجمية يف اجلزائر«
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رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والمالية  يؤكد :  
.. اأهمية قطاع الـمناجم للنهو�س بالقت�صاد الوطني 

محمد  السيد  واملناجم   الطاقة  وزير  تطرق 
األهداف  إلى  مداخلته  خالل  عرقاب،   
املناجم  قطاع  تطوير  لبرنامج  الرئيسية 
خللق  املعدنية  املوارد  تثمني  يف  واملتمثلة 
الثروة، والبحث املستمر على القيمة املضافة، 
النائية  املناطق  يف  خاصة  عمل  فرص  خلق 
املواد  جلب  فاتورة  وتقليص  الظل،  ومناطق 
االستراتيجية  أستعرض   كما  اخلارج...  من 
بقطاع  املتعلقة   املشاريع.   اجناز  يف  املعتمدة 

املناجم. وفيما يلي  النص الكامل للكلمة.

السيد رئيس اللجنة املالية واالقتصادية،
السيدات والسادة النواب، 

السيدات والسادة احلضور، السالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته،

يعتبر تطوير القطاع املنجمي انشغال وطني وخيار 
استراتيجي مبا تزخر به بالدنا من ثروات طبيعية 

ومن موارد معدنية معتبرة.
املناجم  قطاع  تطوير  لبرنامج  الرئيسية  األهداف 
يف  القطاع  لهذا  الفعالة  املساهمة  حول  تتمحور 
احملروقات  خارج  الوطني  االقتصاد  تنويع  عملية 
املعدنية  املوارد  هذه  تثمني   )1(  : من خالل  وذلك 
القيمة  على  املستمر  البحث  الثروة،)2(  خللق 
املناطق  عمل خاصة يف  فرص  خلق   )3( املضافة، 
من  احلاجيات  توفير   )4(، الظل  مناطق  و  النائية 
النشاطات  مختلف  يف  تدخل  التي  األولية  املواد 
الصناعية خاصة الصناعات التحويلية ،)5( تقليص 
تكلف  التي  اخلارج  من  املواد  هذه  جلب  فاتورة 
 )6( خزية الدولة سنويا مبالغ هامة جًدا و أخيراً 

املواد و  الفائض من بعض هذه  استهداف تصدير 
املواد احملولة مستقبال جللب العملة الصعبة.

األولويات  العمل سوف حتدد حسب  أهم خطوات 
ووفقا لنضج املشاريع املنجمية، ال سيما يف شعب 

إنتاج املواد املنجمية األكثر جاذبية لالستثمار.
 كما يصبو القطاع لتهيئة الظروف املالئمة لتنمية 

االستثمار، وذلك من خالل:
املتعلق  والتنظيمي  التشريعي  اإلطار  إصالح   •
بالنشاطات املنجمية وهذا لضمان جاذبية االستثمار 
يف القطاع املنجمي الوطني الذي يجب ان يطور وفقا 

ملعايير البيئة العاملية التنافسية.
اجلودة  عالية  أساسية  وبيانات  معلومات  توفير   •
املعادن  وجرد  اجليولوجية  اخلرائط  برسم  تتعلق 
للمستثمرين من اجل تشجيع وحتفيز البحث املنجمي 

)التنقيب واالستكشاف(.
اكتشاف  اجل  املنجمي من  البحث  برامج  تكثيف   •

املنجمية  القاعدة  وتوسيع  جديدة  معدنية  موارد 
للبالد وتكييفها حسب القدرات املنجمية.

وال  املنجمية،  املنتجات  وتنويع  اإلنتاجية  زيادة   •
سيما ذات القيمة املضافة العالية، وتطوير املشاريع 
تثمني  إلى  الهادفة  الكبيرة  املنجمية  الصناعية 
املعدنية احمللية، على غرار مشاريع حتويل  املوارد 
والرصاص  الزنك  استغالل  )تبسة(،  الفوسفات 
بواد أميزور)بجاية( وتطوير مكمن احلديد يف غار 
جبيالت )تندوف( لتزويد صناعة احلديد والصلب 

الوطنية.
وستسمح هذه املواد بتقليص فاتورة الواردات التي 
تُكلف خزينة الدولة سنويا مبالغ باهضه واستهداف 
واملواد  املعدنية  املواد  هذه  من  الفائض  تصدير 

احملولة مستقبال جللب العملة الصعبة.
دولة  ثنائية  شكل  على  سيما  ال  الشراكة  تطوير   •
على  واحلصول  االموال  رؤوس  جلذب  دولة  مع 
تكنولوجيات وتقنيات البحث واالستغالل املنجميني 
وكذا معاجلة وحتويل املواد املنجمية خاصة بالنسبة 
)مشروع  الكبرى  االستراتيجية  لالستثمارات 
لغار  احلديد  مكمن  الفوسفاط،  لتحويل  املتكامل 

جبيالت ومكمن الزنك والرصاص بواد أميزور(.
• اللجوء إلى استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت 
بيانات  وقواعد  أنظمة  إلنشاء  والرقمنة  اجلديدة 

حديثة ومتطورة.
املشاريع  إجناز  يف  املعتمدة  االستراتيجية  عن  أما 

فتتمحور حول:
 

• إعادة النظر يف القانون املنجمي -14 05 احلالي 
والنصوص التطبيقية الاّلزمة:

رأينا  التي  األحكام  جوانب  التعديل  هذا  يشمل 
شأنها  من  والتي  ملراجعتها،  والعجالة  الضرورة 
السماح بالتكفل بالنقائص املسجلة يف قانون املناجم 
وتطوير قطاع  بعث  العمل على  احلالي ومتكن من 
مبادرة  العمل على إطالق  انتظار  املناجم، هذا يف 
بعيدة  وأفاق  رؤية شاملة  ذات  تكون  أخرى  جديدة 
من شأنه جعل  منجمي جديد  قانون  بغية صياغة 
الالزم  الدور  يلعب  املناجم قطاع جد حيوي  قطاع 

يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.
وتتمثل أهم االقتراحات املدرجة يف مشروع القانون 

هذا فيما يأتي:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
والّصالة والّسالم على أشرف الـمرسلني

الـُمرافق  والوفد  والـمناجم،  الطاقة  وزير  السيد   •
لكم؛

• السيدة وزيرة العالقات مع البرلـمان؛
• زميالتي، زمالئي، أعضاء مـجلس األمة الـموقر؛

• إطارات مـجلس األمة؛
• أسرة الصحافة واإلعالم؛

الّسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
صالح  السيد  باسم   – أُرّحَب  أن  البداية  يف  أَُوُدّ 
نفسي  عن  وأصالًة  األمة  مجلس  رئيس  قوجيل، 
االقتصادية  الشؤون  أعضاء جلنة  كافة  عن  ونيابًة 
بوزير الطاقة والـمـناجـم، السيد محّمد  والـمالية – 
عرقاب يف رحاب مجلس األّمة، وكذا بالسيدة بسمة 

عزوار، وزيرة العالقات مع البرلـمان.
والسيد  السيدة  لتهنئة  السانحة  هذه  أغتنم  كما 
رئيس  قبل  من  فيهما  الثقة  على جتديد  الوزيرين 
ضمن  تبون،  الـمجيد  عبد  السيد  اجلمهورية، 

التعديل احلكومي األخير وبعودة الـمناجم إلى قطاع 
الّطاقـة.

ُكُرُكما السيدة والسيد الوزيرين على تلبية دعوِتنا  أَشنْ
وتشريِف هيئِتنا وجلنِتنا ِبُحُضوِرُكما معنا اليوم هذه 
صالح  السيد  من  بتوجيٍه  تنعقد  التي  اجللسة، 

قوجيل، رئيس مجلس األمة.
وتندرج يف إطار تفعيل آلية من آليات رقابة البرلـمان 
والـُمتعِلّقة  دستورًيّا،  الـُمكّرَسة  احلكومة،  لعمل 
أساًسا بجلسات إستماع اللجان الدائمة البرلـمانية 
تتعلّق  التي  الـمسائل  حول  احلكومة  أعضاء  إلى 

بالـمصلحة العاّمة.
والـمنـاجم،  الطاقة  وزير  اليوم  نستضيف  إذن، 
السيد محّمد عرقـاب، لالستماع إليه حول موضوع: 
الـموارد  وتثمني  لتطوير  الوطنية  »اإلستراتيجية 

الـمنجمية يف اجلزائر«.
تعلمون جميًعا أّنه مّت استحداث وزارة خاصة بقطاع 
خالل  من  الصناعة  قطاع  عن  بفصله  الـمناجم 
اجلمهورية،  رئيس  أجراه  الذي  احلكومي  التعديل 
جوان   23 الثالثاء  يوم  تبون  الـمجيد  عبد  السيد 
قطاع  إلى  يعود  الـمناجم  قطاع  هو  ها  ثًُمّ  2020؛ 
الطاقة مبوجب التعديل احلكومي األخير الذي أجراه 
رئيس اجلمهورية يوم 21 فيفري 2021 ويأتي ذلك 
دائًما يف إطار تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية الرامية 
بهدف  الـمحروقات  خارج  أخرى  موارد  إيجاد  إلى 
ضمان استغالل اقتصادي أمثل للثروات الـمنجمية 
بتموين  يسمح  مبا  بالدنا  بها  تزخر  التي  الكبيرة 
تطوير  وبالتالي  األولية  بالـمواد  الوطنية  السوق 
وهو  التحويلية  الصناعة  الوطنية السيما  الصناعة 
الـمضافة  القيمة  وإيجاد  الثروة  خلق  من شأنه  ما 

القتصادنا الوطني.
عبد  السيد  اجلمهورية،  رئيس  أسدى  وقد  هذا، 
الوزراء   مجلس  اجتماع  خالل  تبون،  الـمجيد 

هاّمة  توجيهات   2020 سبتمبر   20 يوم  الـُمنعقد 
الـمفيد  من  يكون  لعلّه  الـمناجم؛  قطاع  تخُصّ 

التذكير بأهمها هنا:
• حتيني اخلريطة الـمنجمية الوطنية بدقة؛

• االنطالق فورا يف االستغالل احلريف بحلول مؤقتة 
يف انتظار إعادة النظر يف القانون الـمنجمي؛

العوائق  من  وحتريرها  الفردية  الـمبادرة  تثمني   •
على  الـمنطقة  شباب  لتشجيع  البيروقراطية 

االستغالل الـمنجمي وامتصاص البطالة؛
االستغالل  مبنع  الـمتعلقة  الـمسائل  معاجلة   •
غير  الـُمنقبني  قبل  من  والفوضوي  القانوني  غير 

الشرعيني الـُمتسللني؛
• التعجيل يف استغالل منجم غار جبيالت للحديد، 
قصد  والفوسفاط  للزنك  أميزور  وادي  ومنجم 

التخفيف من االعتماد على عائدات الـمحروقات.
وبالفعل، فقد أضحى أكثر من ضرورة التوّجه اليوم 
نحو استغالل الـموارد الـمنجمية يف البالد، من أجل 
واخلروج  العمومية  للخزينة  جديد  مصدر  توفير 
بعائدات  البالد  مصير  ارتهان  من  التدريجي 
تهاوي  بعد  خاّصة  سواها،  دون  الـمحروقات 
وتذبذب أسعارها يف السوق الدولية خالل السنوات 
من  أيًضا  الدروس  استخالص  يجب  كما  األخيرة؛ 
سنوات اإلهمال لتلك الـموارد إّبـان فترة »البحبوحة 

الـمالية« التي عرفتها بالدنا يف ما مضى.
بها  التي يحظى  األهمية  لنا مدى  يتضح  ومن هنا 
الوطني  باالقتصاد  النهوض  يف  الـمناجم  قطاع 
منها،  التحويلية  خاّصة  الصناعة  عجلة  وحتريك 
ورفع مساهمته يف الناجت الـمحلي اخلام وامتصاص 
البطالة السيما يف الـمناطق التي يتوفر باطنها على 

هذه الـموارد الـمنجمية.
السيد  ثُنَا  سيُحِدّ وغيرِها  الـمواضيع  هذه  كّل  عن 

ي
قاب

الر
ط 
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وزير الطاقة والمناجم  السيد محمد عرقاب : 

..  نحو تهيئة الظروف املالئمة لتنمية ال�صتثمار يف قطاع املناجم

الطيب  محمد  السيد  افتتحها  الفعالية، 
االقتصادية  الشؤون  جلنة  رئيس  حمارنية، 
االستماع  جلسة  بأن  أوضح  والذي  واملالية، 
رقابة  آليات  تفعيل  إطار  يف  تندرج  هذه 
دستوريا،  الـمكرسة  احلكومة،  لعمل  البرملان 
اللجان  استماع  بجلسات  أساسا  والـمتعلقة 
حول  احلكومة  أعضاء  إلى  البرملانية  الدائمة 
العاّمة...  بالـمصلحة  تتعّلق  التي  الـمسائل 
التي  الهامة  بالتوجيهات  باملناسبة  مذكرًا 
خالل  اجلمهورية،  رئيس  السيد  أسداها 
 20 يوم  الـُمنعقد  الوزراء  مجلس  اجتماع 

سبتمبر 2020 واملتعلقة بقطاع الـمناجم..

جلسة إستماع جلسة إستماع 
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تسجيلها  مت  التي  والصعوبات  بالنقائص  التكفل   •
خالل تطبيق قانون املناجم احلالي والتي تخص ال 
سيما اجلوانب املتعلقة بتسيير التراخيص املنجمية، 
املنجمية  التراخيص  منح  وإجراءات  وكيفيات 
البحث  نشاط  ممارسة  يف  والواجبات  واحلقوق 

واالستغالل املنجميني،
لتشجيع  خصوصا  تهدف  جديدة  أحكام  إدخال   •
وتبسيط  املنجمية  النشاطات  قطاع  يف  االستثمار 
إجراءات  وتسهيل  إقصائية  لها ميزة  التي  األحكام 
املمتلكات  حماية  مع  املنجمية  التراخيص  منح 

اجليولوجية واملعدنية،
تعديالت  إدخال  مت  اجلبائية،  لألحكام  بالنسبة   •

تهدف إلى:
• جتنيد وتخصيص كل املبالغ املوجهة لتمويل برامج 
املنشآت اجليولوجية والدراسات والبحوث املنجمية 
يف  وتتمثل  املنجمية،  االحتياطات  تشكيل  وإعادة 
الرسم  من  املنجمية  التراخيص  أصحاب  إعفاء 
البحث  بأشغال  يقومون  الذين  السنوي،  املساحي 
يف إطار إجناز برامج الدراسات والبحوث املنجمية 
حلساب  املنجية  االحتياطات  تشكيل  إعادة  وكذا 

الدولة.
اجليولوجية  املنشآت  نشاطات  أصحاب  إعفاء   •
والتنقيب املنجمي واالستكشاف املنجمي من الرسم 

على القيمة املضافة اخلاصة،
اجليولوجية  املنشآت  نشاطات  أصحاب  إعفاء   •
من  املنجمي  واالستكشاف  املنجمي  والتنقيب 
احلقوق والرسوم واالتاوات اجلمركية على استيراد 
مباشرة  املوجهة  واملنتوجات  واملواد  التجهيزات 

وبصفة دائمة لهذه النشاطات،
• إدخال تعديلني يهدفان إلى تشجيع املستثمرين يف 
نشاطات البحث املنجمي املعروفة باألخطار املالزمة 
األحكام  تعاجلها  ال  االخطار  هذه  أن  حيث  لها: 
التشريعية املتعلقة بترقية االستثمار، وتتمثل ال سيما 
يف جعل سعر اقتناء ترخيص البحث املنجمي لدى 
من طرف  لالمتالك  قابل  يكون  األصلي  الصاحب 
صاحبه اجلديد، ومصاريف التنقيب واالستكشاف 
املبينة يف  النسب  لالمتالك يف حدود  كذلك  قابلة 

امللحق ملشروع القانون التمهيدي هذا،
• مراجعة كيفيات متويل الوكالتني املنجميتني )وكالة 
الوطنية  والوكالة  للجزائر  اجليولوجية  املصلحة 
اجليولوجية  املنشآت  وبرامج  املنجمية(  للنشاطات 
وبرامج البحث املنجمي وإعادة تشكيل االحتياطات 
مت  أن  بعد  احلكم  هذه  اقتراح  مت  وقد  املنجمية: 
األمالك  صندوق   2019 ديسمبر   31 يف  إغالق 

طريق  عن  التمويل  هذا  ويتم  العمومية.  املنجمية 
والرسوم  واحلقوق  األتاوى  منتوجات  من  حصص 

املنجمية.
 

وخالصة فإن األحكام املقترحة يف مشروع القانون 
هذا تهدف إلعطاء دفعة جديدة للنشاطات املنجمية 
املتعددة  املعدنية  املوارد  وتثمني  تطوير  أجل  من 
لبلدنا، والسماح للقطاع املنجمي للعب دور هام يف 

خلق الثروة ومناصب شغل.
• تطوير املنشآت اجليولوجية: 

املعارف  اكتساب  تكثيف  إلى  اإلجراء  هذا  يهدف 
اجليولوجية القاعدية التي تشكل اخلطوة األولى يف 
وتطويرها  املعدنية  املوارد  اكتشاف  تطوير  سلسلة 
جيولوجية  بيانات  قاعدة  إنشاء  طريق  عن  وذلك 
املوارد  خرائط  حتديث  مع  دقة  وأكثر  موثوقة 
املعدنية احلالية مبعايير عاملية حديثة، تعتمد على 
باخلبرات  التواصل  عالية.  وكفاءات  تكنولوجيات 
الوطنية والدولية يف هذا املجال أكثر من ضروري 
اجليولوجية  للمصلحة  الوطنية  الوكالة  وستكون 
هذا  لتحقيق  الفعالة  للمساهمة  االولى  القاطرة 

الغرض.
• .إطالق برنامج لدراسات وبحوث منجمية:

 بالنسبة لسنة 2021، يضم البرنامج ستة وعشرين 
معدنية  موارد  واستكشاف  للتنقيب  )26( مشروعا 

مببلغ يقدر بـ 1,8 مليار دج.

باتنة،  أدرار،  وهي:  والية  املشاريع على 25   تتوزع 
تلمسان،  تبسة،  متنراست،  بويرة،  بشار،  بجاية، 
تيارت، تيزى وزو، جيجل، سعيدة، سكيكدة، قاملة، 
البيض،  معسكر،  مسيلة،  مستغامن،  قسنطينة، 
النعامة  تيسمسيلت،  تندوف،  بومرداس،  اليزي، 

وغليزان.
هذه املشاريع تخص بشكل رئيسي البحث عن املوارد 
املعدنية ذات القيمة املضافة العالية، وهي كاآلتي: 
ملتعدد   05 للمنغنيز،   01 للنحاس،  مشروعان   02
األولية  للمواد   01 البوتاس،  ألمالح   01 الفلزات، 
املنجمية املقاومة للحرارة، 01 للبنتونايت، 01 للطني 
 06 اخلام،  للكبريت   04 للفلسبار،   01 الكاوليني، 
للذهب، 01 لليثيوم، 01 لألحجار شبه الكرمية، 01 

للكوارتزيت احلديدي.

• ترقية مكامن ومواقع املواد املعدنية:
ستشرع الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية يف هذا 

اإلطار يف:
املعدنية  املواد  ومكامن  ملواقع  املنجمية  الترقية   -
النفيسة،  النفيسة وشبه  الثمينة، األحجار  )املعادن 

املواد املعدنية الفلزية، الصناعية، النافعة.......(،
املنجمي  واالستغالل  الصغيرة،  املناجم  ترقية   -

احلريف.
• االستغالل احلريف للذهب:

يف  للذهب  احلريف  االستغالل  عملية  إطالق  مت 
وإليزي  متنراست  واليتي  يف   ،2021 سنة  فيفري 
املؤسسات  اختيار  االنتهاء من  بعد  وذلك  )جانت(، 
الصغيرة املؤهلة لهذا النشاط وبشكل أكثر حتديًدا 
بعد حتديد إجراءات تأمني العملية من قبل املصالح 

املختصة يف هذا الشأن.
وتهدف هده املبادرة الستغالل وتثمني الذهب على 
مستوى 220 محيط منجمي التي حتتوي تركيزات 
وعروق للذهب الذي تزخر به املنطقة وذلك بالطرق 
احلرفية، مما سيعطي الفرصة لشباب وبطالي هذه 
احليوي، ضمن  النشاط  هذا  من ممارسة  املنطقة 
بخلق  ستسمح  كما  وشفاف.  ومنظم  مقنن  إطار 
الثروة، إضافة إلى حمايتها من النهب واالستغالل 

العشوائي لها. ولقد مر املشروع باملراحل التالية:
التي  منطقة  لكل  الذهبي  التعدين  مواقع  -حتديد 

تكفلت  التي  العملية  استغاللها حرفيا، وهي  ميكن 
بها الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية. مع العلم أن 
هذه املناطق ال تدخل يف دائرة املناطق التي تستغل 
إلى  استغاللها  يخضع  األخير  هذه  كون  صناعيا 

شروط وترتيبات خاصة.
الشباب  اختيار  يف  متثلت  املناطق،  هذه  جرد   -
يف  وتنظيمهم  النشاط  هذا  ملمارسة  املؤهلني 
يف  العملية  هذه  جرت  وقد  مصغرة.  مؤسسات 
تنظيم محكم وشفافية تامة عن طريق اللجوء إلى 
القرعة، وذلك بالتنسيق املشترك واملساهمة الفعالة 
لكل من مختلف الدوائر الوزارية والسلطات احمللية 
ومنتخبي املنطقة واملجتمع املدني، الذي أتقدم إليهم 
املناسبة بخالص تشكراتي على ما بذلوه من  بهذه 

جهد وما قدموه إلجناح هذه العملية.
املنضدات  وضع  إلجراءات  منال  مجمع  إمتام   -
للذهب التي ستتكفل بجمع وشراء جميع خام الذهب 
الذي تنتجه هذه املؤسسات املصغرة ملعاجلته، من 
تأخذ  ووفقا لصيغة شراء  ُمغِر  تطبيق سعر  خالل 
بعني االعتبار العديد من العوامل مبا يف ذلك سعر 

الذهب، وتركيز الذهب )الغرام يف الطن( الذي مت 
اخلام  وكمية  املخبري،  التحليل  من  عليه  احلصول 

املجمعة.
- الشروع يف عملية التكوين لفائدة الشباب املؤهلني 
بتقنيات  يتعلق  فيما  سيما  النشاط  هذا  ملمارسة 
االستغالل املنجمي احلريف وشروط األمن واألمان 

يف االستغالل واحملافظة على البيئة.
• التثمني الصناعي للموارد املنجمية: 

تهدف هذه العملية إلى تطوير الصناعات املعدنية 
والتي ستسمح للدولة اجلزائرية باستغالل ثرواتها 
الطبيعية واالنتقال من خطوة ُمصّدر بسيط للمواد 
بتقنية  املصنعة،  للمواد  وُمصّدر  منتج  نحو  األولية 

أكثر تطورا وذات قيمة مضافة أكبر.
أساسا  تخص  اخلطوة،  هذه  يف  احملددة،  الفروع 
)احلديد(  الصلب  صناعة  )الفوسفات(،  األسمدة 

والتعدين )الزنك والرصاص(.
• مشاريع الستغالل وحتويل الفوسفات :

للفوسفات  املعتبرة  اجليولوجية  االحتياطات  إن 
االحتياطات  ُقّدرت  والتي  اجلزائر  بها  تزخر  التي 
القابلة لالستغالل بأكثر من 3 مليار طن يف مناجم 
من  حقيقية  فرصة  تُشكل  تبسة  بوالية  العاتر  بير 
قيمة  ذات  وحتويلية  تعدينية  صناعة  تطوير  أجل 
مضافة كبيرة وفرصة حقيقية للمساهمة بالنهوض 

باالقتصاد الوطني.
حاليا يوجد مشروعان مهمان يف هذا القطاع :
• املشروع املتكامل الستغالل وحتويل الفوسفات،

للتغذية  الفوسفات  منتجات  تصنيع  مشروع   •
احليوانية والنباتية.

• املشروع املتكامل الستغالل وحتويل الفوسفات:
متثل التشكيلة اجلديدة لهذا املشروع بإجناز ثالثة 

مراحل خالل فترة متتد على مدى 15 سنة:
الفوسفات  من  طن  ماليني   3 إنتاج   :1 املرحلة 
ما  دوالر،  ماليير   3 بـ  يقدر  استثمار  مع  التجاري 

ميثل 50 %من قيمة املشروع يف البداية.
الفوسفات  من  طن  مليون   4.5 إنتاج   :2 املرحلة 
مليار   1.5 ب  يقدر  تكميلي  استثمار  مع  التجاري 

األولى  املرحلة  الناجتة من  الفائدة  دوالر، ستسمح 
بتمويل هذه املرحلة.

الفوسفات  من  طن  مليون   5.5 إنتاج   :3 املرحلة 
التجاري مع استثمار يقدر بـ 1 مليار دوالر. سوف 
املرحلة  عن  الناجت  الدخل  من  املرحلة  هذه  متول 

الثانية.
بالنسبة لهذا املشروع، مت االنتهاء من إعداد الوثائق 
للمشاركة  الرغبة  إلبداء  الدعوة  ملف  تشكل  التي 
من أجل »إنشاء شركة مساهمات لتطوير واستغالل 
الكيميائي  التحويل  )تبسة(،  احلدبة  بالد  منجم 
)دفتر  اجلزائر.«  يف  األسمدة  وتصنيع  للفوسفات 
اخلصوصية  ورسالة  الدعوة  رسالة  الشروط، 

والسرية(.
قبل  الشركاء  عن  البحث  عملية  إطالق  املقرر  من 

نهاية الثالثي األول من سنة 2021.
للتغذية  الفوسفات  منتجات  تصنيع  مشروع   •

احليوانية والنباتية:
تصنيع  مشروع  بعث  بإعادة  املشروع  هذا  يتعلق 
والنباتية  احليوانية  للتغذية  الفوسفات  منتجات 
بالعوينات )تبسة( بقدرة إنتاجية تساوى 000 300 

طن/سنة من حمض الفوسفوريك من أجل إنتاج:
• 000 150 طن/سنة من الفوسفات ثنائي وأحادي 

الكالسيوم للتغذية احليوانية،
• 000 150 طن/سنة من ثالثي الفوسفات من أجل 

التغذية النباتية.
ومن أجل حتقيق هذا اإلنتاج يجب توفير 1.5 مليون 
الكبريت  من  طن   330 و000  الفوسفات،  من  طن 
من  م3   2 و000 000  املاء  من  م3   3 و000 000 

الغاز الطبيعي.
 260 بـ  يقدر  سنوي  أعمال  رقم  حتقيق  وينتظر 
املال  الرأس  تكاليف  حتمل  أجل  من  دوالر  مليون 
الكايف لالستثمار الذي يقدر بـ 400 مليون دوالر. 
مرحلة  خالل  شغل  منصب   1000 خلق  سيتم  كما 
اإلجناز و200 منصب شغل خالل فترة االستغالل. 
سنة  خالل  اإلنتاج  مشروع  ينطلق  أن  املقرر  ومن 

.2023
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Substances/Produits Nombre de projets Taux
OR 6 23%
MINERAUX INDUSTRIELS 5 19%
POLYMETAUX 5 19%
SOUFRE 4 15%
CUIVRE  2 8%
PIERRES SEMI PRECIEUSES  1 4%
MANGANESE 1 4%
FER 1 4%
LITHIUM 1 4%

  26 100%
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األول  السداسي  نهاية  قبل  املشروع  إطالق  وسيتم 
من عام 2021 على أبعد تقدير.

جبيالت  لغار  احلديد  مكمن  تثمني  مشروع   •
)تندوف(:

ضمان  هو  الهام  املشروع  هذا  حتقيق  من  الهدف 
وتأمني متوين باملادة األولية مصانع الصلب واحلديد 

املتواجدة بالتراب الوطني.
االحتياطات  ُقّدرت  فقد  املشروع،  لهذا  بالنسبة 
غار  ملكمن  الغربي  للجزء  بالنسبة  اجليولوجية 
جبيالت والقابل لالستغالل من بـ 1.6 مليار طنا من 
خام احلديد وفقا للمعيار الدولي األسترالي املسمى 

''جورك''.
وعند جتسيد هذا املشروع، ستبلغ املصانع املتواجدة 
حاليا أو التي هي يف طور اإلجناز طاقات إنتاجية 
والذي  سنويا  طن  مليون   12 تقارب  الصلب  من 

يقابله توفير ما يعادل 20 مليون طن سنويا من مادة 
احلديد اخلام.

تكلفة  وتخفيف  تأمني  يكتسي  الشأن  هذا  يف 
أهمية  واحلديد  الصلب  مصانع  لتموين  االستيراد 
لغار  احلديد  مكمن  ويُعد  وطنية،  أولوية  ذات 
لهذه  لالستجابة  القابل  الوحيد  )تندوف(  جبيالت 
احلديد  خام  احتياطات  تصل  حيث  االحتياجات، 

إلى 3 مليار طن.
حاليا، الهدف هو القيام باشراك يف القريب العاجل 
شركاء لتجسيد املراحل القادمة إلجناز املشروع كما 

يأتي:
-     اجناز املنشآت النموذجية،

-     اجناز دراسات اجلدوى،
الصناعية  الوحدات  واستغالل  اجناز       -

املستقبلية.

ويف هذا الصدد فان شركة فيرال )FERAAL( تقوم 
من  مجمع  مع  التفاوض  عملية  باستكمال  حالياً 
عقد  امضاء  أجل  من  صينية  تكنولوجية  شركات 

شراكة قبل نهاية شهر مارس احلالي.
بواد  الرصاص   - الزنك  استغالل مكمن  مشروع   •

أميزور )بجاية(
جميع  إطالق  مت  فقد  املشروع،  لهذا   بالنسبة 
الهام  املكمن  هذا  لتثمني  التقنية  الدراسات 
باألخذ  وهذا  والرصاص  الزنك  خام  الستخراج 
وحماية  لألمن  الالزمة  الشروط  كل  االعتبار  بعني 
املادة بطريقة  لهذه  الباطني  البيئة عند االستغالل 

ُمحكمة.
القابل  للجزء  اجليولوجية  االحتياطات  ُقّدرت 
مليون   26 بـ  ''جورك''(  للمعيار  )وفقا  لالستغالل 
طن من خام الزنك والرصاص ويهدف هذا املشروع 
لبلوغ انتاج ما يقارب 1.32 مليون طن سنويا من خام 
الزنك – الرصاص أي 300 129طن/سنة من مركز 
لفترة  الرصاص،  الزنك و 000 26 طن من مركز 
زمنية ُقدرت مبدئيا بـ 21 سنة. ُقدر مبلغ االستثمار 
بـ 570 مليون دوالر أمريكي، وسيسمح بخلق 550 

منصب عمل دائم.
الشريك  مع  املناقشات  إنهاء  تقرر   ،2021 يف 
األسترالي إلعادة تشكيل املساهمة يف املشروع )51٪ 
/ ٪49(  وفًقا ألحكام املادتني 49 و50 من القانون 
املتضمن   2020 يونيو   04 يف  املؤرخ   20-07 رقم 
البحث عن  أو  لعام. 2020  التكميلي  املالية  قانون 
التكنولوجيا  الشركات  سيما  ال  آخرين،  شركاء 
الصينية. ومن املتوقع قبل نهاية السداسي األول من 
عام 2021، منح الرخصة املنجمية الستغالل املكمن 

والدخول يف مرحلة بناء وتطوير للمشروع.
 

الطريق  بخارطة  املتعلقة  النقاط  أهم  هي  تلكم 
لقطاع املناجم و يف األخير أتقدم بُشكري وامتناني 
لكم ولكل احلضور ولكل من ساهم يف إعطاءنا هذه 

الفرصة لشرح خطة وانشغاالت قطاع املناجم. 

القضايا  من  العديد  أُثيرت  العامة،  املناقشة  وخالل 
املتعلقة مبوضوع جلسة االستماع،

التكوين يف  العناية اخلاصة جلانب  إيالء  -   ضرورة 
القطاع املنجمي، والسيما على مستوى التعليم العالي، 
مع  توأمة  اتفاقيات  كعقد  لذلك  جديدة  وإيجاد صيغ 

اجلامعات؛
-   ضرورة التكفل بتبعات االستغالل املنجمي ببلدية 
صحية  آثار  من  لذلك  ملا  تبسة،  والية  العاتر«  »بئر 
وخيمة على الساكنة )تفشي أمراض الربو والسرطان 

واجللد( ؛
-   املطالبة بتخصيص جزء من املوارد املالية املتأتية 
من النشاطات املنجمية لفائدة البلديات التي حتتضن 

هاته النشاطات؛
-   معاجلة مشكل التوظيف التي يعاني منها مستوى 
بعض املركبات املنجمية، وضرورة تكوين شباب مناطق 
اجلنوب وتأهيلهم للحصول على مناصب الشغل لدى 

الشركات البترولية من أجل امتصاص البطالة ؛
-   وملاذا ال يتم استغالل مقالع مادة »املاغنزيوم« يف 

والية متنراست؛
الساري  املناجم  قانون  يف  النظر  إعادة  وجوب     -
املفعول ال سيما يف مجال منح التراخيص املنجمية، من 
أجل تشجيع املتعاملني على االستثمار يف هذا القطاع؛

ترقية  أجل  من  املطلوبة  العناية  إيالء  ضرورة     -
الصناعات التحويلية، نظرا ملا تدره من قيمة مضافة 
بها  يتمتع  التي  واملهارة  اخلبرة  جلب  وكذا  لالقتصاد 

الشريك األجنبي يف هذا امليدان؛
مشروع  جتسيد  بشأن  املشاورات  تقدم  مدى     -
من شأنه  والذي  تبسة،  والية  الفوسفات يف  استغالل 

توفير ما يقارب 6000 منصب عمل؛
مبؤهالت  سطيف  بوالية  آزال  عني  بلدية  تزخر     -
منجمية كبيرة، وإمكانية منح الشباب فرصة استغاللها، 

السيما من خالل مراجعة قانون املناجم احلالي؛
-   مدى تقدم جتسيد مشروع »غار جبيالت« للحديد 
الصيني؟  الشريك  مع  املشاورات  والسيما  بتندوف، 
احلديد  استيراد  على  ذلك  مبوجب  التخلي  وإمكانية 

الذي يكبد اخلزينة العمومية 2 مليار دوالر سنويا؛
القطاعات  ضمن  املنجمي  القطاع  يندرج  هل     -
طريقة  وما  49/51؟  بالقاعدة  املعنية  االستراتيجية، 
عن  للتنقيب  تراخيص  لهم  املمنوح  اخلواص  مراقبة 

الذهب؟
-   التطرق للعراقيل التي تواجه االستثمار يف القطاع 

املنجمي يف والية باتنة.
مختلف  على  باإلجابة  الوزير  السيد  تكفل  وقد 
مجلس  أعضاء  أثارها  التي  والتساؤالت  االنشغاالت 

األمة.
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أيام برملانية
يوم برلماني حول: »فريو�س كورونا امل�صتجد 

)كوفيد- 19( باجلزائر وا�صرتاتيجية التلقيح« 
يوم برلماني حول موضوع: »ال�صريفة 

الإ�صالمية: ا�صتجابة ملطلب اجتماعي ودور يف 
ال�صمول املايل« 

يوم برلماني حول موضوع: »القناة 
الربملانية: ج�صر بني ال�صعب وممثليه ورهان 

�صيا�صي - اإعالمي« 
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يوم برملاين حول: »فريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد- 19( باجلــــــزائر وا�صرتاتيجية التلقيح« 

يف إطار األنـشطة املتـعلـقـة بترقية وترسيخ 
السيد  من  وبتوجيه  البرملانية،  الثقافة 
صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة بالنيابة، 
االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة  نّظمت 
األمة،  ملجلس  الوطني،  والتضامن  والعمل 
برئاسة السيد محمد أخاموك، يوم الثالثاء 
16 فبراير 2021، مبقر املجلس، يومًا برملانيًا 
املستجد  كورونا  »فيروس  موضوع:  حول 
واستراتيجية  باجلزائر   )19 )كوفيد 

التلقيح«...
ڨوجيل،  صالح  السيد  حضرها  الفعالية، 
والبروفيسور  بالنيابة،  األمة  مجلس  رئيس 
الصحة  وزير  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد 
والسيدة  املستشفيات،  وإصالح  والسكان 
البرملان،  مع  العالقات  وزيرة  عزوار،  بسمة 
املنتدب  الوزير  مصباح،  إسماعيل  والسيد 
من  وإطارات  املستشفيات،  بإصالح  املكلف 

قطاع الصحة، وأعضاء من مجلس األمة.
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من  املتخدة  بال�صيا�صة  ي�صيد  ال�صحية  اللجنة  رئي�س 
طرف الدولة يف اإدارة اأزمة كورونا

رئيس  أخاموك،  محمد  السيد  افتتحها  األشغال 
والعمل  االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة 
أهمية  فيها  أبرز  بكلمة  الوطني،  والتضامن 
املوضوع… كما أشاد بالسياسة املنتهجة من طرف 

منذ   -19 كوفيد  مع جائحة  تعاملت  التي  الدولة 
من خالل  واستباقي  استشرايف  ظهورها مبنطق 
والتي  إقرارها  مت  التي  واإلجراءات  التدابير 
أبانت عن اقتدار كبير وكفاءة عالية يف إدارة هذه 

األزمة...

للتلقيح  ا�صرتاتيجي  خمطط  اإعداد  ال�صحة:  وزير 
للق�صاء على الوباء

بوزيد،  بن  الرحمان  البروفيسور عبد  كما تطرق 
احلملة  وأهداف  طريق  خارطة  إلى  البداية،  يف 
 - )كوفيد  كورونا  فيروس  ضد  للتلقيح  الوطنية 
وفاة 2943  تسبب يف  الذي  الفيروس  وهو   ،)19
وإصابة   - اهلل  رحمهم   - اجلزائر  يف  شخصاً 
ذّكر  كما  آخرين...  شخص  آالف   110 من  أكثر 
السيد الوزير مبساعي الدولة للخروج من األزمة 
البالد منذ ما يقارب سنة  التي تعرفها  الصحية 
مخطط  إعداد  الصدد  هذا  يف  مت  حيث  كاملة، 
وذلك  الوباء،  هذا  ضد  للتلقيح  استراتيجي 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية للخبراء املختصني يف 
تطورات  املكلفة مبتابعة  العلمية  واللجنة  التطعيم 
التي أنشأها السيد  الوطني،  الوباء على املستوى 

رئيس اجلمهورية شهر مارس 2020. 

هذا وقد استعرض البروفيسور عبد الرحمان بن 
بوزيد، اإلجراءات املتخذة يف هذه احلملة املكلفة 
الوطني،  املستوى  على  الوباء  تطورات  مبتابعة 

والتي متثلت فيما يلي:
• اختيار اللقاحات املناسبة بعد اإلطالع على نتائج 
الدراسات العلمية املنجزة على مختلف اللقاحات 

املنتجة للوقاية من الفيروس؛
• توسيع فرص متويل اللقاح بالدخول يف مفاوضات 
مع عدة شركات أجنبية مصنعة للقاح ، منذ شهر 

أوت 2020؛
كما أشار إلى أن، هذه اإلجراءات سمحت بتوقيع 
واقتناء  أطراف،  عدة  مع  وعقود  تفاهم  مذكرات 
بكمية  متبوعة  تكون  اللقاح،  من  األولى  الكميات 
التغطية  معدل  على  بناًء  اقتناؤها  املراد  اللقاح 
من  البالغني  لألشخاص  بالنسبة  فيه  املرغوب 
العمر 18 سنة فما فوق، مع األخذ بعني االعتبار 
أماكن تخزين اللقاح ومواقع التلقيح، وكذا إعداد 
قطاع  لفائدة مستخدمي  اللقاح  توزيع  مخططات 
بكافة  للتصريح  رقمية  أرضية  ووضع  الصحة، 
بغرض  جانبية  ألعراض  تعرضت  التي  احلاالت 

مراقبتها...

من جهته، أكد الوزير املنتدب املكلف بإصالح 
على  مصباح  اسماعيل  السيد  املستشفيات، 
أهمية وجود اللجنة العلمية مند بداية تفشي 
أساسية  محاور   3 على  عملت  والتي  الوباء 

واستراتيجية فيما يخص التلقيح.

يوؤكد:  امل�صت�صفيات  باإ�صالح  املكلف  املنتدب  الوزير 
اأهمية وجود اللجنة العلمية مند بداية تف�صي الوباء
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عرو�س �صاعد

حود موي�صة حممد مداين

جبابلية عيا�س

قي�صاري حممود

يو�صف م�صار

حنايف حممد

بالأطر�س نور الدين

عبد الوهاب بن زعيم

�صنيني عبد القادر 

بلهربي �صياء الدين

بناي اأحمد

بخ�صي حممد

جّبان م�صطفى

�صبوتة فوؤاد زيان �صليمانقازي تاين عبد احلق

خذيري مليك

غرينيك  احلاج 
عبد القادر

زفان بوجمعة

علي جرباع خليفة حممد-

بوبكر حممدعمارة حممد 

قري�صي عبد الكرمي

بلحاج عمر

جغدايل م�صطفى

نا�صر بن نربي

واإ�صالح  ال�صحة  مل�صالح  العام  املدير  رحال،  اإليا�س 
امل�صت�صفيات : منحى تنازيل لعدد الإ�صابات بكوفيد - 19

أما السيد إلياس رحال، املدير العام ملصالح الصحة 
وإصالح املستشفيات؛ فقد أوضح بأن أول حالة مت 
كانت  اجلزائر  يف  كورونا  بفيروس  إصابتها  تأكيد 
بؤرة  أول  كانت  ما  يف   ،2020 فبراير  شهر  أواخر 
 ...2020 مارس  شهر  بداية  يف  البليدة  والية  يف 
معرباً عن ارتياحه للمنحى التنازلي لعدد اإلصابات 
اجلزائر  أن  إلى  مشيراً  الوباء...  هذا  جراء  من 
جويلية  شهري  الوباء  بهذا  اإلصابة  ذروة  سجلت 

ونوفمبر...   

املديرة العامة لل�صيدلة والتجهيزات ال�صحية:
معايري مو�صوعية لقتناء اللقاحات

فيما عرضت السيدة وهيبة حجوج، املديرة العامة 
مداخلتها،  يف  الصحية؛  والتجهيزات  للصيدلة 
الصحة القتناء  وزارة  املنتهجة من طرف  السياسة 
الوزارة  بأن  19، موضحة  كوفيد-  وباء  اللقاح ضد 
يخص  فيما  بالتحريات  القيام  على  حرصت 
على  احلصول  بهدف  وذلك  اللقاح،  اقتناء  عملية 
الكافية،  وبالكمية  احملدد  الوقت  يف  اللقاحات 
الصحة،  لوزارة  التابع  العلمي  املجلس  وضع  حيث 
جدوالً يتضمن معايير موضوعية من أجل تصنيف 
اللقاحات مبراعاة اجلوانب اآلتية: املنصة اللقاحية، 
حللقة  املتطلبات  التنظيمية،  واملعايير  اإلجراءات 
علبة  لكل  اجلرعات  عدد  حسب  العرض  التبريد، 

والنظام العالجي وسعر اجلرعة الواحدة... 

باستور  ملعهد  العام  املدير  درار،  فوزي  السيد  أما 
قد  اجلزائر  بأن  مداخلته،  يف  أكد  فقد  اجلزائر؛ 
عديد  مع  اتصاالت  إجراء  يف  مدة  منذ  باشرت 
املخابر التي جنحت يف صناعة اللقاح، مشيداً بهذه 

االستراتيجية... 

املدير العام للوقاية والرتقية ال�صحية:
..اأهداف احلملة الوطنية للتلقيح

فيما أشار الدكتور جمال فورار، املدير العام للوقاية 
العلمية  للجنة  الرسمي  الناطق  الصحية؛  والترقية 
حظيت  قد  كانت  للتلقيح  الوطنية  احلملة  أن  إلى 
للخبراء  الوطنية  اللجنة  قبل  من  كبير  باهتمام 
املكلفة  العلمية  واللجنة  التطعيم  يف  املختصني 
مبرزاً   ،19 لكوفيد  الوبائية  احلالة  وتقييم  مبتابعة 
بأن استراتيجية التطعيم هذه تأخذ بعني االعتبار 
الوبائي السائد يف البالد وكذا األولوية يف  الوضع 
تطعيم الفئات األكثر عرضة للمرض... مؤكداً بأن 
جودة،  ضمان  إلى  تهدف  للتلقيح  الوطنية  احلملة 
على  احلصول  وعلى  اللقاحات  وفعالية  سالمة 
توزيعها  يتم  أن  املناسب، على  الوقت  اللقاحات يف 

على كل الفئات املعنية... 
السيدات  أثار  العامة،  املناقشة  وخالل 
من  العديد  األمة  مجلس  أعضاء  والسادة 

الدراسي  اليوم  مبوضوع  املتعلقة  القضايا 
تعلق  ما  وخاصة  عموماً،  الصحة  وبقطاع 
اجلزائر  اتخذتها  التي  بالترتيبات  منها 
 ،19 كوفيد-  جائحة  ضد  اللقاح  القتناء 
والكمية املقتناة من هذا اللقاح، وحول تأثير 
من صنف  اللقاح  من  األولى  اجلرعة  تلقي 
واجلرعة الثانية من صنف مغاير، واملخطط 
ضد  للتلقيح  الوطنية  للحملة  االستراتيجي 
باملصابني  الصحي  التكفل  وسبل  اجلائحة، 
على وجه اخلصوص وباملواطنني عموماً... 
اجلنوب  بواليات  الصحة  قطاع  واقع  وكذا 
اإلخصائيني  األطباء  وغياب  الظل  ومناطق 
املرافق  غياب  وكذا  اإلنعاش  وأطباء 
السيد  تكفل  وقد  الطبية...  والتجهيزات 
الوزير والسيدة والسادة احملاضرين باإلجابة 
التي  والتساؤالت  االنشغاالت  مختلف  على 

أثارها أعضاء مجلس األمة.
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رئي�س جلننة ال�صوؤون القت�صادية 
واملالية: نحو ت�صجيع املنتوجات املمولة 

بوا�صطة ال�صريفة ال�صالمية
الطيب  محمد  السيد  افتتحها  األشغال 
حمارنية، رئيس جلنة الشؤون االقتصادية 
واملالية، بكلمة أبرز فيها أهمية املوضوع 
اجتماعياً  مطلباً  يُشكل  أضحى  كونه 
واسعاً وُمِلًّحا، وكذا رافداً مهماً وأساسياً 
يف قطاع الصـيـرفـة بصفة عامٍة؛ باعتباره 
وسيلة لتحقيق الُشمول املالي للكتلة املالية 
موضوع  وهو  أال  البنوك،  خارج  املُتاحة 
»الصيرفة اإلسالمية«… كما ثّمن القرارات 
الهاّمـة والتاريخية املتعلقة باملجال املالي، 
والتي وّجه بها رئيس اجلمهورية، السيد 
اجتماع مجلس  تبون، خالل  املجيد  عبد 

املنتوجات  تشجيع  بوجوب  والقاضية   ،2020 مارس   22 األحد  يوم  الـُمنعـقد  الوزراء 
الـممولة بواسطة الصيرفة اإلسالمية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية اخلاصة 

بها من طرف بنك اجلزائر...

يوم برملاين حول مو�صوع: »ال�صريفة الإ�صالمية: ا�صتجابة ملطـلب اجتماعي ودور يف ال�صمول املايل« 

الثقافة  وترسيخ  بترقية  املتـعلـقـة  األنـشطة  إطار  يف 
رئيس  ڨوجيل،  صالح  السيد  من  وبتوجيه  البرملانية، 
مجلس األمة، نّظمت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية، 
ملجلس األمة، برئاسة السيد محمد الطيب حمارنية، يوم 
السيد  وبحضور  املجلس،  مبقر   ،2021 مارس   16 الثالثاء 
غازي جابري، نائب رئيس مجلس األمة، مكلف بالتشريع 
يومًا  واحلكومة،  الوطني  الشعبي  املجلس  مع  والعالقات 
استجابة  اإلسالمية:  »الصيرفة  موضوع:  حول  برملانيًا 

ملطلب اجتماعي ودور يف الشمول املالي«...
مجلس  رئيس  ڨوجيل،  صالح  السيد  حضرها  الفعالية، 
املالية،  وزير  الرحمان،  عبد  بن  أمين  والسيد  األمة، 
والسيد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية واألوقاف، 
والسيد كمال رزيڨ، وزير التجارة، والسيدة بسمة عزوار، 
غالم  اهلل  عبد  بو  والسيد  البرملان،  مع  العالقات  وزيرة 
الهيئة  رئيس  األعلى،  اإلسالمي  املجلس  رئيس  اهلل، 
اإلسالمية،  املالية  للصناعة  لإلفتاء  الوطنية  الشرعية 
للصناعة  لإلفتاء  الشرعية  الوطنية  الهيئة  وأعضاء 
العمومية  البنوك  وخبراء  ومسؤولي  اإلسالمية،  املالية 

والتأمينات، وأعضاء من مجلس األمة.
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وزير املالية: نحو ا�شرتاتيجية �شاملة 
للنهو�س بال�شناعة املالية ال�شالمية

ليُفسح بعدها املجال إلى وزير املالية، السيد أمين 
بن عبد الرحمان، والذي قّدم عرضاً مفصاًل حول 
مبادئ  على  تقوم  بأنها  مبرزاً  اإلسالمية،  املالية 
املساواة  مبادئ  وفق  وتعمل  اإلسالمية  الشريعة 
الوزارية  دائرته  بأن  مؤكداً  واإلنصاف،  والعدل 
ويف إطار الشمول املالي شّجعت البنوك العمومية 
اخلاّصة  البنوك  ومعها  اخلصوص  وجه  على 
حتسني  أجل  من  جهودها  تكثيف  على  العاملة 
اعتماداً  للساكنة،  املصرفية  اخلدمات  مستوى 
على محاور عدة أبرزها: حتسني جودة اخلدمات 

الالزمة  السرعة  إضفاء  مع  للمتعاملني  املقدمة 
اخلدمات  تطوير  البنكية؛  باملعامالت  التكفل  يف 
الوكاالت  شبكة  توسيع  اإلنترنت؛  عبر  املصرفية 
تطوير  وكذا  اآللية  والشبابيك  واملوزعات  البنكية 
كما  اإلسالمية...  الصيرفة  ومنتجات  خدمات 
واستعرض  االسالمية  املالية  منتجات  إلى  تطرق 
املزايا الرئيسية لها وشروط تطويرها عبر وضع 
املالية  بالصناعة  للنهوض  شاملة  استراتيجية 
تنظيمي  إطار  وضع  إلى  واحلاجة  اإلسالمية 
يحكم جميع األنشطة املالية اإلسالمية... ليختم 

بسرد  مداخلته  املالية،  وزير  السيد  األخير  يف 
وزارة  مع  بشأنها  التوافق  مت  التي  االقتراحات 
يف  إدراجها  بغرض  واألوقاف،  الدينية  الشؤون 
على  احلفاظ  إلى  والهادفة  املقبل،  املالية  قانون 
املالية  األوراق  إخضاع  وكذا  اجلبائي،  احلياد 
اجلبائي  النظام  لنفس  )الصكوك(  االستثمارية 
االمتيازات  وتوسيع  السندات،  على  املطبق 
اجلبائية املمنوحة يف إطار قانون ترقية االستثمار 
تسوق  التي  البنوك  لتشمل  األخرى  واالمتيازات 

منتج الصيرفة اإلسالمية »اإلجارة«...  
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ال�صيد حممد عمارة

ال�صيد عبد احلق قازي 
تاين

ال�صيد فريد بحري

ال�صيد حممد را�صدي

ال�صيد �صياء الدين 
بلهربي

ال�صيد فوؤاد �صبوتة

ال�صيد اأحمد بناي

ال�صيد  حممد بن طبة

ال�صيد العيد ما�صوي

ال�صيد مليك خذيري

ال�صيد نورالدين ال�صيد ر�صيد معلم
بالأطر�س

ال�صيد علي جرباع

ال�صيد عبد الوهاب بن 
زعيم

ال�صيد حممود قي�صاري

ال�صيد عبد الكرمي 
قري�صي

ال�صيد حممد بالع

ال�صيد الطاهر غزيل

ال�صيد عبد القادر جديع

ال�صيد عبد املجيد بن 
قدا�س

ال�صيد عيا�س جبابلية

ال�صيد حوباد بوحف�س

ال�صيد �صاعد عرو�س

السيدات  أثار  العامة،  املناقشة  وخالل 
والسادة أعضاء مجلس األمة العديد من 
القضايا املتعلقة مبوضوع اليوم الدراسي 
والتي  عمومًا،  واالقتصاد  املالية  وبقطاع 

متحورت يف النقاط التالية:
ضرورة تقدمي تسهيالت حني منح القروض   •

البنكية؛
• هل بإمكان الصيرفة اإلسالمية أن تكون آلية 
أو منفذاً من أجل حتصيل أو امتصاص الكتلة 
النقدية املكتنزة، واملقدرة بـ 6000 مليار دينار؛

ما هي القيمة املضافة التي قّدمتها البنوك   •
اإلسالمية يف دعم االستثمار؛

• طبيعة مخطط العمل املنتهج من أجل تكوين 
اليد العاملة يف مجال الصيرفة اإلسالمية؛

املالية  املنظومة  إصالح  يف  اإلسراع  وجوب   •
والبنكية يف اجلزائر ومعها األطر القانونية التي 

حتكمها؛
• متى يتم تعديل قانون النقد والقرض من أجل 
متكني الصيرفة اإلسالمية من األدوات القانونية 

ملمارسة مهامها بشكل واضح وتنافسي؛
مقترح أن تشمل الصيرفة اإلسالمية تقدمي   •

القروض إلى املستفيدين من السكنات ؛
• أهمية التحسيس يف مختلف واليات اجلمهورية 
والترويج واملرافقة اإلعالمية لطبيعة دور املالية 

اإلسالمية وعملها؛
اإلسالمية  الصيرفة  بني  الفرق  طبيعة   •

والصيرفة التشاركية؛
لبنك  النعامة  والية  عاصمة  افتقار  أسباب   •
الشعبي  والقرض  والريفية  والتنمية  الفالحة 

اجلزائري؛
الفقه  إلى  املصريف  الفقه  بإخضاع  املطالبة   •

اإلسالمي؛
واالقتصادية  االستثمارية  املشاريع  تدعيم   •

بوالية البّيض وباقي واليات اجلمهورية؛
احلّث على إدراج امتيازات أخرى يف مجال   •
الصيرفة اإلسالمية كإمكانية التسديد املسبق 
انتظار كامل  املتبقي من القرض دون  للقسط 

املدة احملددة للدفع؛
من  احمللية  اجلماعات  استفادة  إمكانية   •
التمويل اإلسالمي إلجناز مختلف املشاريع التي 

حظيت بها الوالية..
وقد تكفل السيد وزير املالية والسادة اخلبراء 
احملاضرين بتقدمي شروحات وتوضيحات على 
أثارها  التي  والتساؤالت  االنشغاالت  مختلف 

أعضاء مجلس األمة.
جدير بالذكر أنه، سبقت هذه الفعالية، زيارة 
األمة،  مجلس  رئيس  ڨوجيل،  صالح  السيد 
للمعرض  واملشاركون،  احلكومة  وأعضاء 
اإلسالمية  الصيرفة  بخدمات  املتعلق  اخلاص 
 BNA, BEA, CPA, BDL,( العمومية  للبنوك 
املجلس  أروقة  يف  املُنظم   )BADR, CNEP
والتعرف عن قرب على مختلف املنتجات املالية 

االسالمية للعديد من املصارف البنكية.

رئي�س املجل�س ال�صالمي الأعلى:
واعطائها  ال�صالمية  ال�صريفة  ت�صجيع  نحو 
بناء  يف  للم�صاهمة  ت�صتحقها  التي  املكانة 

اقت�صادي قوي   

املجلس  رئيس  اهلل،  غالم  اهلل  عبد  بو  السيد  أما 
الوطنية  الشرعية  الهيئة  رئيس  األعلى،  اإلسالمي 
لإلفتاء للصناعة املالية اإلسالمية، فقد أجزل شكره 
إلى السيد رئيس اجلمهورية الذي وعد فوّفى، ومن 
خالله أعضاء احلكومة على اإلرادة الصادقة خلدمة 
اإلسالمية  الصيرفة  بتشجيع  الوطني  االقتصاد 
التي تستحقها للمساهمة يف بناء  وإعطائها املكانة 
انبرى  الذي  الدور  على  معرجاً  قوي...  اقتصاد 
ومرافقة  جتسيد  يف  األعلى  اإلسالمي  املجلس  له 
يف  مساهماته  وكذا  اإلسالمية،  املالية  الصناعة 
هذه  توطني  من  للتمكن  القوانني  بعض  تعديل 
الصناعة ومن بني هذه االقتراحات اعتماد الصكوك 
النظام  يف  للسندات  الشرعي  البديل  باعتبارها 
الكالسيكي... معرباً يف األخير عن سروره لتجاوب 
املواطنني يف توسيع املعامالت البنكية املتوافقة مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية لتشمل البنوك العمومية 
البنكية  احلسابات  فتح  وتيرة  أن  ذلك  واخلاصة، 

واالدخارية أضحت مشجعة...   

وزير التجارة: التمويل ال�صالمي لي�س متويال 
بديال بل متويال ت�صاركيا

يف حني، أوضح الدكتور كمال رزيڨ، وزير التجارة، 
ال  اإلسالمية  الصيرفة  بأن  باملناسبة  له  كلمة  يف 
ميكنها أن حتقق الغاية التي أنشأت ألجلها إاّل بتوفر 
والسوق  اإلسالمي  التكافل  وهي  أال  أخرى  عوامل 
اإلسالمي  التمويل  بأن  موضحاً  احلقيقية،  املالية 
بأن  مؤكداً  تشاركياً،  بل متوياًل  بدياًل  ليس متوياًل 
الشأن  اتخاذها حالياً يف هذا  يتم  التي  اإلجراءات 
تتوخى التمويل الشامل الذي يُعطي املكانة للتمويل 
التقليدي والتمويل اإلسالمي من أجل الوصول إلى 

منظومة مالية متجانسة، مترابطة ومتوافقة...

وزير ال�صوؤون الدينية: جت�صيد ال�صريفة ال�صالمية.. 
تلبية لرغبة ومطالب ال�صعب اجلزائري

الدينية  الشؤون  وزير  بلمهدي،  يوسف  السيد  أما 
وأشاد  بل  ارتياحه  عن  أعرب  فقد  واألوقاف، 
والتزامه من أجل جتسيد  رئيس اجلمهورية  بإرادة 
ومطلب  لرغبة  تلبية  وذلك  االسالمية  الصيرفة 
الشعب اجلزائري، كما أبرز بأن الصيرفة اإلسالمية 
عمل  مخطط  يف  مرة  وألول  عليها  منصوص  بات 
احلكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية، 
والذي حظي بثقة البرملان بغرفتيه... مجدداً سعي 
دائرته الوزارية لإلسهام من أجل إجناح هذا املشروع 

على أرض امليدان...      
تلته مداخالت للسادة اخلبراء، ممثلني يف الدكتور 
والدكتور  بوزيدي  كمال  والدكتور  بوجالل،  محمد 
الوطنية  الهيئة  أعضاء  سنوسي،  الرحمان  عبد 
الشرعية لإلفتاء للصناعة املالية اإلسالمية، والذي 
أبرزوا ضرورة التحسيس والترويج وتوضيح الصورة 
للمواطنات واملواطنني ومن ثّم تشجيعهم على إيداع 
أموالهم املدخرة واملكتنزة، يف البنوك وبالتالي إعادة 
يف  دورها  تؤدي  لكي  االستثمارات  على  توزيعها 

العجلة االقتصادية واملالية... 
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رئيس  ڨوجيل،  صالح  السيد  أشرف 
أبريل   05 اإلثنني  يوم  األمة،  مجلس 
اليوم  فعاليات  على  املجلس،  مبقر   ،2021
البرملانية:  »القناة  املوسوم:  البرملاني 
الّشعب وممثليه ورهان سياسٌي  جسٌر بني 
األنـشطة  إطار  يف  وذلك  إعالمي«...   -
الثقافة  وترسيخ  بترقية  املتعلـقة 
على  األمة  مجس  دأب  التي  البرملانية 

تنظيمها وتكرست كتقليد...

وزير  بلحيمر،  عمار  السيد  حضرها  الفعالية، 
والسيدة  للحكومة،  الرسمي  الناطق  االتصال، 
البرملان،  مع  العالقات  وزيرة  عزوار،  بسمة 

والسيد أحمد بن صّبان، املدير العام للمؤسسة 
العمومية للتلفزيون، والسيد محمد لوبار، رئيس 
وأساتذة  البصري،   - السمعي  ضبط  سلطة 
وإطارات  األمة  مجلس  من  وأعضاء  جامعيني، 

باملجلس الشعبي الوطني.

يف مستهل األشغال، التي افتتحها السيد صالح 
إليه  قوجيل، رئيس مجلس األمة، بعدما أحال 
رئيس اجللسة، عضو مجلس األمة السيد فؤاد 
سبوتة الذي أكد بأّن القناة البرملانية تندرج يف 
إطار تنفيذ تعليمات وقرارات رئيس اجلمهورية، 
السيد عبد املجيد تبون، القاضية بإطالق قناة 
برملانية لتقريب املواطن من املؤسسة التشريعية 
وترقية ثقافة املواطنة واحلس املدني؛ باعتبارها 
وسيلة للشفافية والتقييم واملشاركة املواطناتية 

يف النشاط واحلياة العامني...

المؤسسة  من  المواطنين  لتقريب 
األمة  مجلس  رئيس  التشريعية.. 

يؤكد:
احلقيقي  املفهوم  �صتعك�س  الربملانية  القناة 

لدور ع�صو الربملان
 ألقى السيد رئيس مجلس األمة كلمة باملناسبة 
أبرز فيها أهمية املوضوع من منطلق أن القناة 
لعضو  حقيقي  منبر  مبثابة  ستكون  البرملانية 
الضوابط  من  إطار  يف  أرائه  إلبداء  البرملان 
وحتديد املسؤوليات، األمر الذي من شأنه دعم 
وتقوية التواصل بني البرملان وجموع املواطنات 
واملواطنني، معتبراً بأن القناة البرملانية ستمكن 
للدميقراطية  أكثر  فهم  وإعطاء  معاجلة  من 
املفهوم  جتسد  كما  املنتخبة،  املؤسسات  داخل 
طرف  من  احلكومة  على  للرقابة  احلقيقي 

على  الضوء  تسليطها  جانب  إلى  املنتخبني، 
بغرفتيه مبا  البرملان  نشاط ومناقشات أعضاء 
البرملان،  عضو  لدور  احلقيقي  املفهوم  يعكس 
تقوم  الذي  العمل  على  لإلطالع  فرصة  وكذا 
به الدبلوماسية البرملانية وتأثيرها على احلياة 
تهم  التي  القضايا  عديد  على  ليعرج  العامة... 
الشأن الوطني وإلى التحديات املنتظرة... الفتاً 
إلى أن اجلزائر متر مبرحلة هامة بعدما جنحت 
الدستور،  وتعديل  الرئاسيات  غمار  خوض  يف 
تنفيذا  تشريعية  انتخابات  لتنظيم  تستعد  فهي 
املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية،  رئيس  لبرنامج 
الدولة  بناء  مسيرة  استكمال  إطار  يف  تبون، 
للجميع  الدولة  مبدأ  وجتسيد  مؤسساتها  بكل 
احلفاظ  أهمية  على  مشدداً  اقصاء،  دون 
باعتباره  السياسي  القرار  استقاللية  على 
انعكاسا لالستقالل احلقيقي الذي هو مفخرة 

ضرورة  إلى  املجلس  أعضاء  داعياً  اجلزائر... 
االستعداد األمثل كي يكونوا يف مستوى احلدث، 
تواجه  اجلزائر  بأن  مداخلته  ختام  يف  ليوضح 
حرباً إعالمية تستدعي منا التسلح بكل الوسائل 
حتظى  التي  املكانة  بأن  مضيفا  ملواجهتها، 

والدولي  االقليمي  املستويني  على  اجلزائر  بها 
اإلعالمية  أدواتها  ترقية وتطوير  عليها  تفرض 
لتكون سالحاً يسمح بالتمكن أكثر من مواجهة 

هذه احلرب...

يوم برملاين حول مو�صوع: »القناة الربملانية: ج�صر بني ال�صعب وممثليه ورهان �صيا�صي - اإعالمي« 
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وزير الت�صال : القناة الربملانية �صتعزز دور 
الإعالم املوؤ�ص�صاتي وت�صاهم يف تن�صيط احلياة 

الربملانية 

أوضح  االفتتاحية،  اجللسة  أثناء  مداخلته  ويف 
وزير االتصال، الناطق الرسمي للحكومة، السيد 
بأّن اجلزائر اجلديدة  كلمته  بلحيمر، يف  عّمار 
عازمة على حماية حرية الصحافة والتمكن من 
على  العمل  إطار  يف  السيما  اجلديد  اإلعالم 
الرابع وحتسني صورة  التصدي حلروب اجليل 
اجلزائر يف احملافل الدولية... كما اعتبر الوزير 
أن استحداث أول قناة برملانية يف اجلزائر يعد 
يف حد ذاته إجنازا إعالميا هاما وإضافة كمية 
ويعكس  البالد،  يف  اإلعالمي  للمشهد  ونوعية 
يف  احلق  بتكريس  اجلمهورية  رئيس  اهتمام 
مضيفا  االتصال،  وسائل  أداء  وترقية  املعلومة 
أنها تندرج يف إطار اجلهود الرامية إلى تعزيز 
ومصداقية  بشفافية  االتصال  عملية  وتنويع 
العمومية  املؤسسات  ومختلف  املواطنني  بني 
بلحيمر  السّيد  راهن  كما  التشريعية..  بينها 
اإلعالم  دور  ستعزز  البرملانية  القناة  أن  على 
املؤسساتي وتساهم يف تنشيط احلياة البرملانية 

عن طريق تقريب املواطن داخل وخارج اجلزائر 
باملعلومة  وإفادته  التشريعية  املؤسسة  من 
اعالمية  منصة  ستشكل  أنها  كما  الصحيحة، 
لترقية املمارسة الدميقراطية والفعل السياسي 
وتكون أداة تفاعلية ناجعة لترسيخ ثقافة املواطنة 

واحلس املدني.

      : الب�صري   – ال�صمعي  �صبط  �صلطة  رئي�س 
�صرورة تعزيز الت�صال املوؤ�ص�صاتي

رئيس  لوبار،  محمد  السيد  على  الدور  ليأتي 
أكد  الذي  البصري،   - السمعي  ضبط  سلطة 
يف مداخلته التي جاءت حتت عنوان: »العالقة 
بني القناة البرملانية واخلدمة العمومية للسمعي 
البصري« على ضرورة  العمل على توفير شروط 

بإشكالية   دوما  ترتبط  التي  العمومية  اخلدمة 
األحيان،  بعض  يف  باملوضوعية  التمسك  مدى 
املؤسساتي. كما جّدد  تعزيز االتصال  وضرورة 
الدعوة إلى اهمية إيالء العناية الالزمة لقضية 
تكنولوجيات  الستخدامات  احملكم  الضبط 
االعالم واالتصال والذي يتطلب  حتديات كبرى 

تقنية واقتصادية.

مدير املدر�صة الوطنية العليا لعلوم ال�صحافة 
والإعالم:  القناة �صتكون ف�صاء  �صيا�صيا يخرج 

من رحم الربملان

السالم  عبد  الدكتور  األستاذ  تطرق  حني،  ثي 
العالي ومدير املدرسة  التعليم  بن زاوي، أستاذ 
الوطنية العليا لعلوم الصحافة واإلعالم، يف كلمة 
له باملناسبة، إلى دور االتصال السياسي الذي 
يجب على القناة البرملانية أن تلعبه، مشيرا إلى 
أن هذا النوع من القنوات، يكون فضاء سياسيا 

يخرج من رحم البرملان.

القناة   ..   : �صاحل  احلميد  عبد  الدكتور 
تلتزم  اأن  عليها  عمومية  خدمة  الربملانية 

احلياد فيما تبثه

أّما الدكتور عبد احلميد ساحل، أستاذ محاضر 
بكلية علوم اإلعالم واالتصال بجامعة اجلزائر، 
حتت  جاءت  والتي  له  مداخلة  يف  أوضح  فقد 
البصري،  السمعي-  العمومي  »االتصال  عنوان 
)محتوى  البرملانية  التلفزيونية  القنوات  منوذج 
القنوات  من  صنفني  هناك  بأّن  وتوجيهات(«، 
التي  البرامج  تتعلق مبضامني  والتي  البرملانية، 
تقترحها تلك القنوات البرملانية... صنف ميتاز 
ضبط  لسلطة  يخضع  وال  العمومية،  بصبغته 
االنتخابية،  احلمالت  يف  إال  البصري  السمعي 

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء 
جمل�س الأمة املتدخلون 

خالل  اليوم  الربملاين القناة 
الربملانية

ال�صيد م�صطفى جبان

ال�صيد حممـد الطيب 
الع�صكري

ال�صيد اإليا�س عا�صور

ال�صيد �صليمان زيانال�صيد علي جرباع

 ال�صيد نا�صر بن نربي ال�صيد �صاعد عرو�س

ال�صيدة نوارة جعفر 
�صعدية 

ال�صيد عبد الوهاب بن 
زعيم

 ال�صيد بوجمعة زفان

النشاطات  تغطية  على  يركز  ثاني  وصنف 
التشريعية وكل ما له عالقة بالهيئات البرملانية. 
ليُبرز طبيعة املهام األساسية للقناة البرملانية والتي 
تتمثل يف اخلدمة العمومية، التزام احليادية من 
خالل ما تبثه من )أشرطة وربورتاجات(، وتقدمي 

النصوص التشريعية.

  : للتلفزيون  العمومية  للموؤ�ص�صة  العام  املدير 
.. القناة الربملانية �صتكون قناة عامة

أما السيد أحمد بن صّبان، املدير العام للمؤسسة 
على  عرضه  يف  رّكز  فقد  للتلفزيون،  العمومية 
االضافة التي ستقدمها القناة للخدمة العمومية 
اإلعالمية  احلرب  عن  وكذلك  الوطني  لإلعالم 

تعد  لم  والتي  اليوم،  العالم  يشهدها  بات  التي 
بإطالق  بااللتزام  باملناسبة  مذكرا  خفية، 
قناتني )الشباب، والقناة البرملانية( لتضافا إلى 
قناتي  بإطالق  كللت  والتي  السابقة  االلتزامات 
ذّكر  كما  الذاكرة(...  وقناة  )املعرفة،  من   كل 
بأن املؤسسة العمومية للتلفزيون تخصص حيزا 
كونها  البرامجية  شبكتها  يف  البرملاني  للنشاط 
الشفوية  األسئلة  جلسات  املباشر  على  تنقل 
املالية...  املباشر وجلسات مناقشة قوانني  على 
البرملانية، فقد أوضح  القناة  وبخصوص طبيعة 
السيد بن صّبان بأن القناة البرملانية ستكون قناة 
الكامل  الدعم  إلى  بحاجة  فهي  وبالتالي  عامة، 
للدولة خاصة وأنها ستكون محرومة من املوارد 

املالية التي يدرها االشهار وحمالت الرعاية...

والسادة  السيدات  أثار  العامة،  املناقشة  وخالل 
أعضاء مجلس األمة العديد من القضايا املتعلقة 
حول  متحورت  والتي  البرملاني،  اليوم  مبوضوع 

النقاط التالية:
جودة  مع  راقية  عمومية  خدمة  تقدمي  ضرورة   •
للبرملان  النمطية  الصورة  تغيير  وكذا  البث،  يف 

والبرملاني من خالل مضامني القناة؛
وموعد  القناة  إطالق  تزامن  إمكانية  حول   •

االنتخابات التشريعية ؛
• ضرورة مواكبتها للتحوالت التكنولوجية؛

• تعزيز االنفتاح والتواصل اإليجابي لعمل البرملان؛
املهني  اإلعالم  يف  جديدة  ملرحلة  التأسيس   •

الصادق؛
• ضرورة جذب اهتمام املواطن العادي؛

طبيعة اجلهة التي ستوكل لها مهمة تسيير هذه   •
القناة.

بتقدمي  للتلفزيون  العام  املدير  السيد  تكّفل  وقد 
االنشغاالت  مختلف  على  وتوضيحات  شروحات 

والتساؤالت التي أثارها أعضاء مجلس األمة.
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المدية: قطاع ال�صكن والتعمري والتجهيز واملوارد 
املائية حتت جمهر اأع�صاء جمل�س الأمة

الشلف : جلنة التجهيز والتنمية املحلية  ملجل�س 
الأمة  تقف على خملفات في�صان واد مكنا�صة 

تامنراست : اأع�صاء جمل�س الأّمة يتفقدون  واقع  
واآفاق الرتبية الوطنية 

غرداية والمنيعة : وفد عن جلنة الفالحة والتنمية 
الريفية  ملجل�س الأّمة  ي�صتمعون لن�صغالت 

الفالحني ويقفون على م�صاكل و�صعوبات القطاع 
بشار وبني عباس.:  جلنة ال�صحة ملجل�س الأمة، يف 

زيارة تفقدية للوقوف على واقع القطاع وال�صتماع 
لن�صغالت م�صئويل ومنت�صبي ال�صحة
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وقد تكون الوفد من السادة: 
التجهيز  جلنة  رئيس  يوب  بن  رابح  -السيد 

والتنمية احمللية،
التجهيز  جلنة  رئيس  نائب  عومر،  بن  برحال   -

والتنمية احمللية، 
- فتاح طالبي، عضو مجلس األمة؛

- مولود مبارك فلوتي، عضو مجلس األمة؛
- لزهر نعيمي عضو مجلس األمة.

بالسلطات  فيها  مرفوقا  زيارته  الوفد  استهل 
والي  موس  جهيد  السيد  رأسها  على  احمللية 
الوالية، و السيد رئيس املجلس الشعبي الوالئي، 
غرار  على  سكنية  مشاريع  إجناز  مواقع  مبعاينة 

موقع 1200 سكن يف إطار صيغة »عدل« مبنطقة 
إجناز  ومشروع  الوالية،  بعاصمة  بايزيد  حوش 
ديسمبر   15 بحي  إيجاري  عمومي  سكن   2400
ببلدية املدية، وكذا القطب السكني بعني اجلرادة 
ببلدية ذراع سمار، أين عاين الوفد مشروع 2332 
سكن   1300 مشروع  و  إيجاري،  عمومي  سكن 
البيع باإليجار عدل، حيث قدم كل من السيدات 
والتعمير،  عدل،  وكالة  السكن،  مدراء:  والسادة 
العام  املدير  وكذا  والبناء،  املعمارية  والهندسة 
وشروحات  عروضا  العقاري  والتسيير  للترقية 
مستفيضة حول املشاريع القطاعية املنجزة والتي 

هي قيد االجناز. 
كما كان للوفد أيضا، فرصة معاينة مشروع إجناز 

ثانوية الشهيد اسماعني باشن، املدرجة يف إطار 
تستقبل  سوف  والتي  املدمجة،  السكنية  األحياء 

ألفي تلميذ وفق ما تفرضه املعايير التربوية.
منطقة  إلى  االستعالمية،  اللجنة  توجهت  بعدها 
تلقت  حيث  بالوالية،  الظل  مناطق  إحدى  بازيز 
الصلة  ذات  التنموية  املشاريع  حول  عرضا 
خلزان  للشرب  الصاحلة  باملياه  الربط  بشبكات 
سعة 50م³ ومتديد شبكة الصرف الصحي على 
مسافة 500م، إلى جانب شبكة الطرقات و ربط 

الطرقات املعزولة.
زيارته  يف  له،  محطة  آخر  يف  الوفد  وتوجه 
  )PCC(األنفااق مراقبة  مركز  إلى  االستعالمية 

المدية: قطاع ال�صكن والتعمري والتجهيز واملوارد املائية حتت جمهر اأع�صاء جمل�س الأمة

األمة،  مجلس  رئيس  من  بتكليف 
الدائمة  اللجان  نشاطات  إطار  يف  و 
الرقابة  ممارسة  وكذا  للمجلس، 
التجهيز  جلنة  قامت  البرملانية، 
ملجلس  التابعة  احمللية  والتنمية 
األمة، األحد 28 فبراير 2021، ببعثة 
السيد  ترأسها  مؤقتة،  استعالمية 
إلى  اللجنة،  رئيس  يوب،  بن  رابح 
والية املدية، وذلك للوقوف على واقع 
تخص  بالوالية  التنموية  املشاريع 
التجهيز،  التعمير،  السكن،  قطاعات 
على  اإلطالع  وكذا  املائية،  واملوارد 
الظل  ملناطق  املخصصة  املشاريع 

بالوالية.
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كم،   53 طول  على  البرواقية-شفة  السيار  بالطريق 
حيث استمع إلى عرض مفصل حول املشروع التنموي 
العزلة عن  فك  و  االقتصاد  دوره يف حتريك عجلة  و 

املناطق النائية. 
ويف تصريح له على هامش الزيارة، أبدى رئيس اللجنة 
ارتياحه  له  املرافق  الوفد  باسم  يوب  بن  رابح  السيد 
وكذا  باملدية،  السكنية  املشاريع  توزيع  و  إجناز  لوتيرة 
املجيد  عبد  السيد  يوليها  التي  الظل  مناطق  مشاريع 

تبون، رئيس اجلمهورية األهمية القصوى.

السكن والعمران:
يف  احملددة  اآلجال  احترام  وجوب 
لتفادي  السكنية،  املشاريع  إجناز 
إعادة تقييم املشروع ومن ثم البحث 
إلمتامها،  اإلضافية  التمويالت  عن 
 1200 إجناز  مشروع  ذلك  ومثال 
سكن عمومي بصيغة البيع باإليجار 
)عدل( مبنطقة حوش بايزيد ببلدية 

املدية الذي يشهد تأخراً كبيراً؛
العقارية  األوعية  من  مزيد  توفير 
املتزايدة  الطلبات  وحجم  تتناسب 
استغالل  جتنب  بهدف  للسكنات، 
األراضي الزراعية يف البناء وحماية 
البيئة؛ مع تكثيف االهتمام باملناطق 

الهشة، وترقية التكفل بسكانها؛
وتسهيل  العقارات  تطهير    ضرورة 
إجراءات منح الدفاتر وعقود امللكية 
وتسريع تسليمها ألصحابها يف آجال 

مناسبة؛ 
إضافية  حصص  بتوفير  املطالبة   
المتصاص  الريفي  البناء  إلعانة 
تبسيط  مع  املتزايد،  الطلب 
اإلجراءات اإلدارية للمواطن الراغب 

يف احلصول عليه؛
 إعادة النظر يف التشريع الذي يؤطر 
برنامج توزيع قطع األراضي يف إطار 
ببلديات  االجتماعية  التجزئات 
الهضاب العليا، ليشمل كل البلديات 

وتعميمه على املستوى الوطني.

األشغال العمومية: 
التهيئة  تكثيف  على  أكثر  العمل   
والتجديد  للطرقات،  املستمرة 
لطبيعة  بالنظر  للعتاد  الدوري 
املناسب  احلصى  كتوفير  املنطقة، 

إلجناز الطرق وكاسحات الثلوج؛
 التعجيل بتطبيق املرسوم التنفيذي 
يناير   28 يف  املؤرخ   21-51 رقم 

مراقبة  كيفيات  يحدد  الذي   ،2021
ووزنها  البضائع  نقل  مركبات  حجم 
على  احملافظة  أجل  من  وحمولتها، 

سالمة الطرق؛
ملديرية  تابعة  جديدة  فروع  فتح   
 64 يف  فروع   7[ العمومية  األشغال 

بلدية[.

املوارد املائية: 
معاجلة التذبذب احلاصل يف تزويد 

السكان باملياه الصاحلة للشرب؛
سد  مشروع  إجناز  يف  الشروع 
مت  الذي  عزيز،  ببلدية  بوكموري 
الدراسات  إجناز  من  االنتهاء 

اخلاصة به؛
بسدود  الوالية  تزويد  ضرورة 
إضافية تُوّجه إلى الّسقي الفالحي، 
تعود بالفائدة على الفالحني وتنعش 
واالقتصاد  الريفية  التنمية  قطاع 

الوطني ككل؛
املشاريع  بعض  على  التجميد  رفع 
وخاصة منها التي تهدف إلى توفير 
األراضي  وري  السقي  محيطات 
الفالحية وتوسيع املساحات املسقية، 
وتهيئة السهول وتطهير الوديان، وكذا 
تهيئة محطات تطهير املياه وتصفية 

املياه القذرة والصرف الصحي؛ 
للكلفة  دقيق  تقييم  إلى  احلاجة 
أجل  من  املشاريع،  لبعض  املالية 
بها  تقوم  التي  التقييم  إعادة  تفادي 
املديريات يف كل مرة، مما ينجم عنه 

تأخر يف اإلجناز؛
يف  السكن  برامج  بكثافة  التنويه 
دعم  وكذا  الصيغ،  بكافة  الوالية 
ينسحب  األمر  نفس  الريفي،  البناء 
على برنامج توزيع قطع األراضي يف 

إطار التجزئات االجتماعية... 

يف ختام زيارتها لوالية املدية أوصت جلنة التجهيز والتنمية احمللية 
ملجلس األمة، بعدة توصيات تخص تطوير القطاعات بوالية املدية، 

ذات الصلة باختصاص اللجنة، وذلك على النحو التالي:

�شرورة حتديد الكلفة املالية للم�شاريع 
تفاديا لإعادة تقييمها
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وقد تشكل وفد مجلس األمة من السادة التالية 
أسمائهم:

-السيد رابح بن يوب، رئيس جلنة التجهيز والتنمية 
احمللية، رئيس الوفد؛

- السيد حميد بوزكري ، نائب رئيس مجلس األمة
- السيد بن عومر برحال، نائب رئيس اللجنة؛

البرملانية  املجموعة  رئيس  جرباع،  علي  السيد   -
للتجمع الوطني الدميقراطي؛

- السيد حوباد بوحفص، رئيس املجموعة البرملانية 
حلزب جبهة التحرير الوطني؛

- السيد بومدين لطفي شيبان، عضو مجلس األمة؛
- السيد حمود ناصر، عضو مجلس األمة؛

- السيد عبد القادر موخللوة، عضو مجلس األمة؛
- السيد علي طالبي، عضو مجلس األمة.

هذا، وقد حظي وفد مجلس األمة برئاسة السيد 
الوالية،  والي  باستقبال من طرف  يوب  بن  رابح 
السيد خلضر سداس، الذي وبعد أن رحب بهم 
إليهم، قّدم  التوفيق يف املهمة املوكلة  ومتنى لهم 
التي  احلقيقية  األسباب  حول  شروحات  لهم 
عن  حتدث  كما  الكارثة...  هذه  وقوع  إلى  أدت 
العديد من املشاكل التي الزالت تعاني منها والية 
الشلف، مؤكداً بأّن الوالية تبقى بحاجة إلى عمل 
كبير واعتمادات مالية إضافية لتحسني وتطوير 
التنمية خاصة يف املناطق الريفية ومناطق الظل 

التي ال تزال تفتقد إلى أبسط متطلبات احلياة، 
لتوجيهات  وتنفيذاً  احمللية  السلطات  بأّن  مبرزاً 
ولم  جاهدة  تسعى  اجلمهورية،  رئيس  السيد 
مطالب سكان  سبيل حتقيق  جهد يف  أّي  تّدخر 

هذه املنطقة...
وفد مجلس األمة، استهل زيارته بتفقد ومعاينة 
واد  ببلدية  مكناسة(،  )واد  الكارثة  وقوع  مكان 
غرب   - شرق  السيار  للطريق  واحملاذي  سلي، 
مرفوقاً  كان  الوفد  غلقه...  إلى  أدت  والتي 
بوقادير،  دائرة  ورئيس  للوالية،  العام  باملفتش 
واألشغال  والتعمير،  والتطهير،  الري،  ومدراء 
تقرب  املكان،  معاينة  وبعد  بالوالية،  العمومية 
رئيس اللجنة، السيد رابح بن يوب والوفد املرافق 
له، من عائالت الضحايا ومن السكان املتضررين 
ألهاليهم  قّدموا  حيث  إلنشغاالتهم،  واستمع 
أعضاء  وكل  األمة  مجلس  رئيس  باسم  التعازي 
األخذ  ضرورة  إلى  السكان  داعني  املجلس... 
وخصوصيتها  األراضي  طبيعة  احلسبان  يف 
احملاذية  الطريق  على  مساكن  بناء  مباشرة  قبل 
للواد، وتلك الواقعة بالقرب من أسالك كهربائية 
عالية الضغط، وهو ما يشكل خطراً على حياتهم 
النفايات  رمي  إلى  باإلضافة  عائالتهم،  وحياة 
والقاذورات عشوائيا ما أدى إلى انسداد الواد... 

املنطقة  لسكان  اللجنة  أعضاء  تعهد  وقد  هذا 
لها  إيجاد حلول  واملساهمة يف  انشغاالتهم  بنقل 

يف القريب العاجل بإذن اهلل...  
البعثة  تنقل  الزيارة  من  الثاني  اليوم  شهد 
بالضبط  عكاشة  سيدي  لبلدية  االستعالمية 
بها  التنمية  واقع  عند  والوقوف  الشعاعلة  بقعة 
واالستماع ملطالب سكانها حيث كان يف استقبال 
الوفد رئيس الدائرة رفقة رئيس البلدية والعديد 
حول  الشروحات  قدموا  الذين  املسؤولني  من 
كل  على  حتتوي  التي  بالبلدية  التنمية  واقع 
إلى  وماء( إضافة  العمومية )غاز،كهرباء  املرافق 
وكان  هذا   ،»LED« نوع  من  بإنارة  مزود  طريق 
صاحلة  بأرض  للبلدية  تبرع  قد  احملسنني  أحد 
و  ومسجد  مدرسة  الجناز  استغاللها  مت  للبناء 
قاعة عالج هذه األخيرة ال تزال يف طور االجناز 
وكان أعضاء اللجنة قد استحسنوا املبادرة وأكدو 
للسكان أن من االهداف التي تسعى إليها الدولة 
ايضا  املواطن  على  ولكن  املواطن  بحياة  الرقي 

املساهمة من أجل بلوغ هذه االهداف.
أعضاء اللجنة إنتقلوا بعد ذلك إلى بلدية بوزغاية 
نورة  الشهيد  متوسطة  وضعية  على  للوقوف 
أقسام  عشرة  به  جناح  بها  يوجد  التي  احلبيب 
حتتوي على مادة »األميونت« والتي تشكل خطرا 
إستغرب  حيث  ومعلميهم  التالميذ  صحة  على 
أعضاء اللجنة بقاء مثل هذا اجلناح وعدم تدخل 

السلطات لهدمه باعتباره منتهي الصالحية.
بعدها توجه وفد جلنة التجهيز والتنمية احمللية 
إلى العيادة املتعددة اخلدمات بأوالد فارس ملعاينة 
إستمعوا  كما  بها  املوجودة  النقائص  من  العديد 
ملشاكل األطباء العديدة الذين أكدو لرئيس اللجنة 
أن املؤسسة أصبحت غير صاحلة للعمل أو تقدمي 

خدمة عمومية للمواطن. 
التذكير مبشاركة كل من      ويف األخير يجدر 
رئيس  ونائب  يوب  بن  رابح  السيد  اللجنة  رئيس 
يف  الشلف  بإذاعة  بوزكري  حميد  األمة  مجلس 
حصة حتت عنوان »املشهد« لإلجابة على العديد 
من األسئلة حول زيارة وفد مجلس األمة للوالية. 

الشلف :  جلنة التجهيز والتنمية املحلية  ملجل�س الأمة تقف على خملفات في�صان واد مكنا�صة  
بتكليف من السيد صالح قوجيل، رئيس 
 134 املادة  بأحكام  وعمال  األمة،  مجلس 
و   50 واملادتني  الدستور  من   )2 )الفقرة 
األمة،  ملجلس  الداخلي  النظام  من   51
احمللية  والتنمية  التجهيز  جلنة  قامت 
يوب،  بن  رابح  السيد  برئاسة  للمجلس، 
رئيس اللجنة، ببعثة استعالمية مؤقتة 
 21 األحد  يومي  الشلف  والية  إلى 
على  للوقوف   ،2021 مارس   22 واإلثنني 
مخلفات فيضانات واد مكناسة ولإلطالع 

على واقع بعض مناطق الظل بالوالية.

6 مارس  السبت  الشلف يوم  التي شهدتها والية  الفيضانات  الشلف، ومعاينة مخلفات  التنمية بوالية  واقع  الوقوف على  بعد 
2021... خلصت جلنة التجهيز والتنمية احمللية ملجلس األمة، بعدة توصيات وهي على النحو التالي:

ي
قاب

الر
ط 

شا
الن

الإ�شراع يف تهيئة وادي مكنا�شة

السكن والعمران:
مكناسة  واد  فيضانات  جراء  من  املتضررة  العائالت  ترحيل  ضرورة   •
والبالغ عددها ثمانية عشر )18( عائلة، والقاطنة مبحاذاة الطريق السيار 

شرق- غرب؛
• املطالبة باإلسراع يف إجناز املشاريع السكنية بعد إحصاء 4617 سكن 

هش، وتقدير تعداد النسمة بحوالي 1483824، بحلول العام 2025؛
•  تسهيل اإلجراءات والتسويات املتعلقة بالسكنات وجعلها أكثر سالسة؛

• تلبية حاجة الوالية للسكن بجميع صيغه املسجلة كما يلي :
1. صيغة السكن الترقوي احلر )LPL(: 112025 وحدة؛

2. صيغة السكن الترقوي املدعم )LPA(:22597  وحدة.
3. السكن الريفي: 57600 وحدة.

األشغال العمومية والنقل: 
• التعجيل بتمويل الشطر املتبقي من الطريق السريع تيسمسيلت - تنس، 

يف شطره األخير الرابط بني بوزغاية - تنس؛
• توسيع مطار أبوبكر بلقايد، وفتح خط جوي داخلي للربط مع واليات 

ومدن اجلنوب مثل بشار، حاسي مسعود، ورقلة وأدرار؛
• إعادة بعث مشروع السكة احلديدية خط الشلف – تنس.

• توسيع ميناء تنس ودفع احلركية االقتصادية به؛
 12 مسافة  على  عكاشة  وسيدي  تنس  بني  االجتنابي  الطريق  إجناز   •
كلم، وكذا إزدواجية الطريق الوطني رقم 11 الرابط بني تيبازة ومستغامن 
عبر والية الشلف، مع متديد إزدواجية الطريق الوطني رقم 19 وربطه 

بالطريق اإلزدواجي رقم 04 بني سنجاس والشلف؛
•  ترقية الطرق البلدية املترابطة بني البلديات الثالث: الزبوجة، بريرة، 
بني حواء، إلى طريق والئي لتسهيل احلركة بني الطريقني الوطنيني رقم 

4 ورقم 11.

املوارد املائية: 
•  تهيئة واد مكناسة على مسافة 3 كلم، مع جتنب تغطيته؛

•  إمكانية تزويد كل من بني حواء، واد قوسني، بريرة واملناطق الريفية 
التابعة لها باملياه الصاحلة للشرب، انطالقا من سد كاف الدير بتيبازة؛

• إعادة االعتبار ملنشآت التخزين مبحطات الضخ خاصة ببلديات الشلف 
وتنس والشطية؛

إجناز خزانات مائية لسد العجز يف التزويد، وهذا يف كل من تنس،   •
الشطية، تلعصة وأم الدروع؛

•  تخصيص حصة من مياه سد كراميس لبلديات اجلهة الغربية.
• توجيه مياه سد سيدي يعقوب إلى بلدية سيدي عكاشة عبر بوزغاية 

وأبو احلسن إلى غاية تلعصة؛
إجناز شبكة مياه السقي بكل من الزبوجة وبنايرية وسيدي عكاشة،   •

انطالقا من سد كاف الدي؛
• املوازنة يف توزيع املشاريع والبرامج التنموية بني بلديات الوالية، حيث لم 

حتظى بعض بلديات الوالية من حصتها يف التنمية، نذكر منها :
1. بلدية بريرة، مشكل املاء والغاز والطرق؛

2. بلدية واي قوسني، التزويد باملياه والتغطية بشبكة الغاز؛
3. بلدية بني بوعتاب، غياب التغطية بالغاز واملياه والطرقات.

الغاز  بشبكتي  الربط  الثانوية،  التجمعات  مشكل  الظهرة،  بلدية   .4
واملاء؛

وغياب  الثانوية  التجمعات  مشكل  الزبوجة،  وبلدية  بنايرية  بلدية   .5
التغطية بالغاز واملاء.

الصحة العمومية والتضامن الوطني: 
•  فتح كلية طب بالوالية لتجنب انتقال الطلبة للجامعات األخرى؛

• تهيئة اإلقامات اجلامعية خاصة القدمية منها، وتوفير سيارات إسعاف 
لها؛ 

• دعم الوالية بجهازي سكانير وجهاز الكشف املغناطيسي، هذا بالنسبة  
ملستشفى األمومة والطفولة واإلخوة باج ومستشفى السرطان؛
•  بناء قاعة عالج متعددة اخلدمات على مستوى بلدية احلجاج؛

العالج  قاعة  إجناز  ملشروع  املرصود  املالي  الغالف  يف  النظر  إعادة   •
متعددة اخلدمات لبقعة الشعاعلة ببلدية سيدي عكاشة؛

• تدعيم املراكز النفسية والبيداغوجية ومؤسسات الطفولة املسعفة ودار 
املسنني باليد العاملة وكذا وسائل النقل؛

•  رفع التجميد عن مشروع مصلحة املساعدة املتنقلة الفورية االجتماعية 
بحي الزبوج )بلدية الشلف( الستقبال املتشردين، ومشروع ديار الرحمة 

بنفس احلي؛
•  إعادة النظر يف توزيع اخلريطة الصحية وفق ما يقتضيه قانون الصحة 
اجلديد، وتخصيص غالف مالي إلعادة إجناز عيادة متعددة اخلدمات 

ببلدية أوالد فارس؛
مؤسسة  إلى  وترقيتها  حواء  ببني  اخلدمات  متعددة  العيادة  توسعة   •
متعددة  القاعة  تعويض  وكذا  سريرا؛   60 بسعة  عمومية  استشفائية 

اخلدمات بالزبوجة، ذات البناء اجلاهز مبستشفى 60 سرير؛
• إجناز مؤسسة استشفائية عمومية بسعة 60 سريرا، للتغطية الصحية 

على محور كل من الهرافنة - تاجنة - بوزغاية - الزبوجة؛
•  إجناز عيادات متعددة اخلدمات بالبلديات التي بها عيادات ذات بناء 

صلب وضيق ومهترئ، وأيضا العيادات ذات البناء اجلاهز؛
ترقية املعهد شبه طبي إلى معهد عالي للصحة وهذا من أجل سد    •
احتياجات الوالية للمناصب املهنية للصحة مثل القابالت ومشغلي جهاز 

األشعة واملخبريني؛
• سّد العجز املسجل على مستوى األطباء األخصائيني مثل أمراض النساء 

والتوليد، األشعة، أمراض القلب والسرطان؛
الوالدة على مستوى املؤسسات االستشفائية بأجهزة  تدعيم مصالح   •

اإلكوغرافيا من أجل تكفل أحسن باملرأة؛
• تفعيل مصالح االستعجاالت الطبية يف كل من وادي الفضة، بوقادير، 

تنس وتوسيعها إلى مستشفيات بقدرة 40 سريرا. 

الشباب والرياضة: 
• إجناز 3 مالعب بلدية بكل من بريرة ووادي قوسني وبني بوعتاب، إضافة 

إلى جتهيز 18 ملعبا بلديا بالعشب االصطناعي؛
إجناز مركز التحضير أللعاب القوى بالظهرة ومسالك العدو الريفي   • 
املرسى،  الكرميية،  بوقادير،  الشطية،  القادر،  عبد  بن  أوالد  من  بكل 

سيدي عكاشة، بني راشد و أوالد فارس؛
إجناز مسابح بلدية على مستوى دوائر الوالية، أوالد بن عبد القادر،   •

تاوقريت، أبو احلسن، تنس، بني حواء واملرسى؛
• رفع التجميد عن املشاريع الرياضية، مثل :إجناز وجتهيز قاعة متخصصة 
ببوزغاية، وكذا دراسة وإجناز وجتهيز قاعة متعددة النشاطات ببلدية 



بعثات إستعالمية
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رئيس  قوجيل،  صالح  السيد  من  بتكليف 
 134 املادة  بأحكام  وعمال  األمة،  مجلس 
)الفقرة 2( من الدستور واملادتني 50 و 51 من 
النظام الداخلي ملجلس األمة، قامت جلنة 
التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث 
العلمي والشؤون الدينية ، برئاسة السيد 
ببعثة  اللجنة،  رئيس   ، محمد  راشدي 
متنراست  والية  إلى  مؤقتة  استعالمية 
اخلميس  غاية  22مارس  الى  االثنني  من 
قطاع  واقع  معاينة  2021،قصد  25مارس 
الهياكل  وكذا  بالوالية  الوطنية  التربية 
واقع  على  واإلطالع  بالقطاع،  الصلة  ذات 

بعض مناطق الظل بالوالية.

 وقد تكون وفد مجلس األمة من السادة التالية 
أسمائهم:

والتكوين  التربية  جلنة  رئيس  راشدي،  محمد 
والتعليم العالي والشؤون الدينية،

محمد الطيب العسكري، نائب رئيس اللجنة،
رفيقة قصري، عضو مجلس األمة،

مصطفى جغدالي، عضو مجلس األمة،
عبد الكرمي تاشريفت، عضو مجلس األمة،

إسماعيل املكرطال، عضو مجلس األمة،
عفيف سنوسة، عضو مجلس األمة،

بالتوجه  زيارته  من  االول  الوفد  اليوم  استهل 
الوالية،  والي  قريش  مصطفى  بالسيد  مرفوقا 
ببلدية  رشد«  »إبن  الـمهني  التكوين  مركز  الى 
تامنغست، لتفقد مختلف ورشات التكوين املتاحة 

عرضا  القطاع  مدير  قدم  حيث  املنطقة,  ألبناء 
باملركز  املفتوحة  التخصصات  حول  مفصال 
والدور الذي تلعبه دار »املرافقة واإلدماج« التي مت 
استحداثها شهر جانفي 2020 . و اختتم برنامج 
، باملعهد الوطني املتخصص  اليوم األول  زيارات 
يف التكوين املهني »املجاهد املتويف غمامة ياليو« 

ببلدية تامنغست.
البعثة  للزيارة  خصصته  الثاني  -اليوم 
والبحث  العالي  التعليم  االستعالمية  لقطاع 
العلمي ، انطالقا من جامعة » أمني العقال احلاج 
موسى أق أخاموك » أين مت زيارة املكتبة املركزية 
حول  عرضا  املكتبة  مدير  قدم  حيث  للجامعة، 
الكتب  إستعارة  يف  الطلبة  طلبات  تلبية  طريقة 
املعتمد   « » سنجاب  املعلومات  نظام  وتكنولوجيا 
لتسيير ُمدخالت وُمخرجات املكتبة ,  كما زارت 
بنفس  واجليولوجيا  الكمياء  مخبري   ، البعثة 
على  الكمياء  مبخبر  الوقوف  مت  أين  اجلامعة، 
جتربة إستخراج الزيت الطبيعي من نبات الشاي 
األمراض،  من  العديد  لعالج  يُستخدم  والذي 
قدمها  التي  لإلنشغاالت  باملناسبة  اإلستماع  مت 
الطلبة، إلى جانب الشروحات التي قدمها مسؤول 
التي  التطبيقية  مخبر اجليولوجيا حول األعمال 
الهامة  واإلكتشافات  املنطقة  يف  هؤالء  يجريها 

التي مت التوصل اليها .
عن  واألساتذة  الطلبة  عبر  الشأن  هذا  -ويف 
حاجتهم املاسة الى مدرسة عليا للمعادن واملناجم 
نظرا خلصوصيات املنطقة الغنية باملعادن الثمينة 
قدمه  االستعالمية  لعرض  البعثة  استمعت  ثم   ,

بالبيداغوجية حول  املكلف  نائب رئيس اجلامعة 
حصيلة اجلامعة .

واقع  على  اإلستعالمية  البعثة  وقفت  -كما 
االطار  هذا  يف  بالوالية،و  اجلامعية  اخلدمات 
اجرى رئيس البعثة السيد محمد راشدي والوفد 
املرافق له حوارا مع عدد من الطالبات باإلقامة 
الوقوف  مت  و  اخلدمات،  جودة  حول  اجلامعية 
على عملية تقدمي وجبة الغداء و زيارة عدد من 

الُغرف بذات اإلقامة.
-ويف ختام برنامج الزيارة لليوم الثاني ، عقدت 
جلامعة  احملاضرات  بقاعة  ختامية  جلسة 
والطاقم  اللجنة  أعضاء  جمعت  تامنغست 
ألعضاء  سمح  ,اللقاء  للجامعة  البيداغوجي 
البعثة لالستماع لعروض و جملة من اإلشغاالت 
األساتاذة حول  من  وعدد  اجلامعة  مدير  قدمها 
التركيز  البيداغوجي  ومت  الهيكل  هذا  مستقبل 
على ضرورة إنشاء مدرسة عليا للمناجم واملعادن 

الثمينة نظرا خلصوصيات املنطقة.
و يف ثالث و اخر يوم من الزيارة  قامت  البعثة 
والتكوين  التربية  جلنة  عن  املؤقتة  اإلستعالمية 
والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية 

املتوفية  املجاهدة  ثانوية  بزيارة  األمة  ملجلس 
عن  تبعد  والتي  تيت  بقرية  العافية«  »خمداني 
مقر الوالية بحوالي 40 كلم، اين استمعت البعثة 
لعرض حول قطاع التربية بالوالية قدمته السيدة 
للغة  درسا  البعثة  حضرت  كما  التربية  مديرة 
تفقد  جانب  إلى  ثانوي  الثالثة  بقسم  الفرنسية 
بنفس  الغداء،  وجبة  حتضير  وعملية  املطعم 
»بوعزه  االبتدائية  البعثة  املدرسة  زارت  القرية 
الرياضيات  مادة  أين حضرت درسا يف  البكاي« 

لقسم  السنة اخلامسة.
اللجنة  أعضاء  قام   ، اليوم  نفس  ظهيرة  يف  و 
بزيارة متوسطة » عبد احلميد بن باديس« ببلدية 
تامنغست والتي تعتبر أقدم متوسطة يف الوالية 
، أين مت الوقوف على وضعية متدرس التالميذ 
خاصة يف ظل الظروف الصحية الراهنة جلائحة 
األساتاذة،  انشغاالت  إلى  اإلستماع  ومت  كورونا 
ونقص  الوظيفية  السكنات  نقص  يخص  فيما 
األجنبية،كما  اللغات  يف  املختصني  األساتاذة 
أحمد  »الشهيد  االبتدائية  املدرسة  زارالوفد 
عرعار« بقرية » إزرزي« والتي تبعد عنها بحوالي 

10 كلم عن مقر الوالية .
-قبل ان تتوجه البعثة الى ثانوية »آق أدغار إبراهيم« 

على  ترحما  دقيقة صمت  وقفت  تامنغست،  ببلدية 
قبل  املنية  وافتها  والتي  ليلة«  »الشيخي  األستاذة 
بضعة أيام  من  زيارة البعثة وهي تزاول مهامها يف 
القسم، والتي مت تسمية أحد مخابر الثانوية بإسمها، 
كما حضر الوفد درسا للغة العربية لتالميذ السنة 
الثالثة ثانوي و إستمع الوفد إلى انشغاالت التالميذ 

واألساتاذة.
-و يف اخلتام قامت  البعثة اإلستعالمية ملجلس 
األمة بزيارة ، املعهد الوطني للتكوين املتخصص 
الدينية  الشؤون  بإدارة  اخلاصة  لألسالك 
نوعية  على  الوفد  وقف  أين   ، للوالية  واألوقاف 
التكوين والتخصصات املفتوحة، ثم بعدها تفقدت 
البعثة  مسجد »جامع بدر« بوسط املدينة والذي 
تفوق سعته 6000 مصلي، و كذا  املدرسةالقرآنية 

»عبد اهلل بن عباس » رضي اهلل عنهما.
جلنة  عن  االستعالمية  البعثة  وفد  حل  كما    -
والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية 
ضيفا  األمة  ملجلس  الدينية  والشؤون  العلمي 
لتامنغست  باإلذاعة اجلهوية  األخبار  نشرة  على 
من  عدد  مع  صحفي  لقاء  الى  عقد  إضافة   ،

املراسلني ملختلف وسائل اإلعالم.

تامنراست :اأع�شاء جمل�س الأّمة يتفقدون  واقع  واآفاق الرتبية   الوطنية   
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والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية  جلنة  أوصت 
زيارتها   ختام  يف  األمة،  ملجلس  الدينية  والشؤون  العلمي 
ذات  قطاعات  تخص  توصيات  عدة  تامنراست،  لوالية 

الصلة باختصاص اللجنة  وهي:   

يف قطاع التربية:
•   ضرورة توفير السكنات الوظيفية؛

•   جلب األساتذة املختصني يف اللغات األجنبية؛
•   دعم القطاع بحافالت النقل املدرسي؛

•   دعم القطاع بالطب املدرسي؛
•   منح األسبقية يف التشغيل ألبناء املنطقة؛

•   دعم األساتذة خاصة يف مجال النقل اجلوي، وذلك بالنظر إلى 
غالء التذاكر؛

•   رفع منحة اإلطعام واملقدرة بـ 24 ألف دينار جزائري كون السلع 
التموينية ثمنها مرتفع مقارنة بالواليات الشمالية.

التعليم العالي والبحث العلمي: 
•   إعادة بعث مشروع إجناز معهد املناجم بالوالية؛ والنظر يف فتح 

فرع يف اجلامعة لدراسة تخصص مناجم؛
•   دعم القطاع مبناصب مالية لألساتذة يف التخصصات التي تعرف 

نقصاً؛

•   ضرورة إنشاء مخابر بحث )لتطوير البحوث واخلبرات العلمية(؛
رفع التجميد عن بعض املشاريع كـ: عملية إجناز 2000 مقعد     •

بيداغوجي، جناح بـ 5 مخابر، إجناز إقامة بـ 1000 سرير؛
•   جتهيز املخابر بجهاز حتليل حول التركيبة الكيميائية؛

•   فتح تخصصات يف الدراسات العليا كاجليولوجيا؛
•   توفير السكنات لألساتذة؛

•   توفير النقل للطلبة.

التكوين والتعليم املهنيني: 
رفع التجميد عن توسعة املعهد الوطني املتخصص يف التكوين    •

املهني »قمامة إليلو«؛
•    توفير املناصب البيداغوجية واملالية؛
•    توفير السكنات الوظيفية لألساتذة ؛

•   توفير العتاد واألجهزة اإللكترونية )مخبر السيسكو(.
الشؤون الدينية: 

اخلاصة  لألسالك  املتخصص  للتكوين  الوطني  املعهد  دعم     •  
بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف بالتجهيزات ؛ مع توفير السكنات 

الوظيفية للقّيمني عليه؛
•   دعم املساجد واملدارس القرآنية بالتجهيزات وخاصة األفرشة، 

اإليواء؛
•   إعادة ترميم املدارس القرآنية وجتهيزها حتى تكون نبراساً للعلم 

وحفظ القرآن.

غرداية والمنيعة:
ي�شتمعون  الأّمة  ملجل�س  الريفية   والتنمية  الفالحة  جلنة  عن  وفد 

لإن�شغالت الفالحني ويقفون على م�شاكل و�شعوبات القطاع
•  بتكليف من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة، وعمال 
51 من  و  واملادتني 50  الدستور  )الفقرة 2( من  املادة 134  بأحكام 
والتنمية  الفالحة  جلنة  قامت  األمة،  ملجلس  الداخلي  النظام 
رئيس  مصطفى،  جّبان  السيد  برئاسة   ، األمة  مبجلس  الريفية 
 ، غرداية  واليتي  إلى  قادتها  مؤقتة  استعالمية  ببعثة  اللجنة، 

اخلميس  غاية  الى  29مارس  االثنني  من  التوالي،  على  واملنيعة 
الفالحة بالواليتني،  أفريل 2021،بهدف  معاينة واقع قطاع   01
املشاكل  على  والوقوف  الفالحني  إنشغاالت  إلى  واالستماع 
والصعوبات التي حتول دون حتقيق األهداف املرجوة يف القطاع. 

فتح منا�شب مالية لالأ�شاتذة يف التخ�ش�شات التي تعرف نق�شًا
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وقد تكونت البعثة من السادة:
• مصطفى جّبان، رئيس جلنة الفالحة والتنمية 

الريفية، رئيس الوفد؛
عبد الرزاق بن بوط، نائب رئيس اللجنة؛

مـحمد بن طبة، مقرر اللجنة؛
بلقاسم عبد العالي، عضو مجلس األمة؛

مـحمد خليفة، عضو مجلس األمة؛
ناصر بن نبري، عضو مجلس األمة؛

عبد الرحمان مداني، عضو مجلس األمة
بالتوجه  زيارته،  االول من  اليوم  الوفد  استهل   
مدير  الدين  بدر  حويشيتي  بالسيد  مرفوقا 
والية  إلى  غرداية،  لوالية  الفالحية  املصالح 
املنيعة أين أُستقبل من طرف والي الوالية السيد 

لنصاري بوبكر مبقر والية املنيعة.
الفالحني،  مع  املباشر  التواصل  على  وحرصا 
مصطفى  جّبان  السيد  برئاسة  الوفد  اجتمع 
احمللية  والسلطات  املنيعة،  والية  والي  مبعية 
انشغاالتهم  لكافة  مستمعني  الوالية،  بفالحي 

املطروحة، وباخلصوص:
الكهرباء الريفية.

املسالك الغير مهيئة.
ضرورة إعادة النظر يف الدعم الفالحي. والتي 
أن  إياهم  واعدين  الوفد  أعضاء  معها  تفاعل 

تصل للسلطات العليا.

ميدانية  زيارة  يف  الوفد  توجه  ذلك،  وعقب 
ببلدية  محمود،  حجاج  النموذجية  املزرعة  إلى 
املنيعة أين تلقى أعضاء اللجنة شروحات وافية 
املزرعة  تنتجها  التي  الزراعية  احملاصيل  حول 
)قمح-برسيم-ذرة-أعالف حيوانية( فضال عن 
خصوصا  و  واألغنام،  املاشية  األلبان وتربية 
التقنيات  على  اعتماًدا  العلف  حفظ  طريقة 
املختلفة املستخدمة، وكذا تقدمي كل من السادة 
واملنيعة  لوالية غرداية  الفالحية  املصالح  مدير 
التكنولوجيا املعتمدة  التوالي، شرحا حول  على 
رائدة  اعتبروها  والتي  باملزرعة  الري  نظام  يف 
قادته  زيارة  يف  الوفد  توجه  كما  تكنولوجيا. 
أشفون،  مستثمرة  النموذجية  املزرعة  إلى 
البعثة  وفد  وقف  حيث  القارة  حاسي  ببلدية 
االستعالمية املؤقتة عن جلنة الفالحة والتنمية 
املزرعة  مالك  مبعية  االمة،  ملجلس  الريفية 
ومدراء الفالحة لكل من واليتي غرداية واملنيعة 
على مدى التطور والقدرات االنتاجية الزراعية 
أول  برنامج  بذلك  الوفد  ليختتم  املزرعة،  لهذه 
مقر  إلى  بالعودة  املنيعة،  والية  إلى  زيارته  أيام 

الوالية.   
االستعالمية  البعثة  قامت   ، الثاني  اليوم  ي 
املؤقتة بزيارة إلى املزرعة النموذجية، مستثمرة 

أعضاؤها  عاين  حيث  الكرمي،  عبد  بونعامة 
وجتميعه،  احلليب  انتاج  طريقة  كثب  عن 
على  احلفاظ  أجل  من  املنتهجة  الطريقة  وكذا 
واملقدرة  باملزرعة  املتواجدة  االبقار  سالالت 
بحوالي 400 رأس. كما عاين الوفد محاصيل 
على  واملزروع  القمح  محصول  وكذا  البرسيم، 
بـ 60000 هكتار، بعدها توجه  مساحة قدرت 
خيرات  الفتح  النموذجية  املزرعة  إلى  الوفد 
للوفد  تقنية  بطاقة  مديرها  قدم  بالدي، حيث 
يوضح فيها كميات االنتاج للمحاصيل املوجودة 
أشجار  وفواكه-  حبوب-ذرة-خضر  باملزرعة) 
إلى ولوج  زيتون (، فضال عن تطلعات املزرعة 
عالم التصدير وحتقيق االكتفاء الذاتي، ومثلما 
كان مبرمجا لهذا اليوم الثاني من الزيارة، توجه 
حلبيب  حلبيب  النموذجية  املزرعة  إلى  الوفد 
أخذ  والذي  غرداية،  بوالية  سبسب،  مبنطقة 
حول  مهمة  جد  معلومات  خاللها  من  الوفد 
باملزرعة  اخلاص  واحليواني  الزراعي  االنتاج 
اخليول  تربية  وكذا  )خضر-فواكه-حبوب(، 
باجلزائر  اخلاصة  السالالت  على  واحملافظة 
)كاخليل البربري، والعربي األصيل( من خالل 
بطاقة تقنية مفصلة قدمها للوفد مدير املزرعة 
والتي  القادمة  املرحلة  آفأق  عن  فيها  متحدثا 

الصناعة  عالم  ولوج  املزرعة  فيها  ستحاول 
بودرة  انتاج  خصوصا  انتاجها،  يف  الغذائية 
والية  مقر  إلى  الوفد  توجه  بعدها  احلليب. 

غرداية ملمعاينة مشاريع فالحية أخرى.
البعثة  وفد  فيها  زار  الزيارة،  أيام  ثالث   •
االستعالمية املؤقتة عن جلنة الفالحة والتنمية 
صايف،  العلواني  ملبنة  األمة  مبجلس  الريفية 
بأرجائها،  الوفد  طاف  حيث  غرداية،  ببلدية 
مبعية السيد مدير امللبنة، والذي تكفل بتقدمي 
وكذا   ، االستعابية  طاقتها  حول  شروحات 
منتوجات احلليب ومشتقاته التي تنتجها والتي 
تغطي كافة والية غرداية، من خالل بطاقة تقنية 
تفصيلية، حيث تنتج يوميا حوالي 120000 لتر 
من احلليب، كما تنتج أنواعا عديدة من مشتقات 
احلليب، بعد ذلك توجه وفد البعثة االستعالمية 
حاجو  أوالد  النموذجية  املزرعة  إلى  املؤقتة 
أين  اجلاوة،  مبنطقة  وحتديدا  العطف،  ببلدية 
وقف على واقع االنتاج الفالحي باملزرعة وعن 
االنتاج النباتي واحليواني املعتبر للمزرعة تتوفر 

املزرعة على: 
• 503 شجرة حوامض،

•  40  شجرة زيتون، 

• ويصل إنتاج األعالف بها إلى 3 هكتار، 
• منها األعالف اخلضراء التي يصل إلى 32000 

قنطار/سنة،
• كما أن هذه املزرعة تنتج 300 قنطار/سنة من 
التمور حيث تتوفر على 700 نخلة، 500 نخلة 

منها مثمرة.
• للتنويه، فلقد جمع وفد_البعثة االستعالمية 
املؤقتة لقاءا بفالحي املنطقة الذين طرحوا فيه 
ُجّل انشغاالتهم واملشاكل التي تعترض فالحتهم. 
كما كان لرئيس اللجنة، السيد مصطفى جبان، 
لقاءا مع وسائل اإلعالم حتدث فيه عن أسباب 
اللتان  اللجنة إلى واليتي غرداية واملنيعة  زيارة 

تعتبران منوذجا يف الفالحة الصحراوية.
ويف لفتة رمزية، دعى فالحو منطقة اجلاوة    •
أعضاء وفد اللجنة االستعالمية املؤقتة ،بغرس 
زيارة  مبناسبة  الصغيرة،  النخالت  من  عدد 

اللجنة إلى منطقتهم.
بلدية  إلى  التفقدية  الزيارة  هذه  ختام  يف   •
العطف، توجه الوفد إلى املركب السياحي الهدار 

مبنطقة سبسب. 
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غرداية  واليتي  الى  زيارتها  ختام  يف 
والتنمية  الفالحة  جلنة  أوصت  واملنيعة، 
الريفية ملجلس األمة يف تقريرها بتوصيات 
 ، بالواليتني  الفالحة  قطاع  تطوير  تخص 
فضال عن االقتراحات املعّبر عنها من طرف 
أصحاب املستثمرات التي شملتهم البعثة... 

أصحاب  طرف  من  عنها  املعّبر  االنشغاالت 
املستثمرات باملنطقة، تتثمل يف:

رخص  منح  يف  التأخير  ومنه  الفالحي،  العقار   
استغالل األراضي الفالحية للمستثمرين؛

الفالحية  املستثمرات  ربط  يف  ملحوظ  نقص 
تشتغل  اآلبار  من   %  80 الكهربائية:  بالطاقة 

باملولدات الكهربائية؛
 إعادة النظر يف كيفية منح الدعم الفالحي واملدة 

التي يستغرقها األمر لذلك؛
ومنه صعوبة  املستثمرات،  نحو  املسالك  انعدام   
وإلى  من  الفالحي  والعتاد  النقل  وسائل  عبور 
املستثمرة، مما يتسبب يف كل مرة يف أعطاب يف 
شاحنات نقل املنتوج سيما أثناء عملية احلصاد 

والدرس؛
- نقص فضاءات التخزين وخزانات احلبوب مما 

يتسبب يف خسائر كبيرة يف احملصول؛
-  جتميد بعض املشاريع التنموية املمنوحة لفائدة 

الشباب؛
-  عدم وجود مخابر التحاليل البيطرية لتشخيص 

بعض أمراض املواشي؛
واملستثمرين  املربني  بني  نزاعات  وجود   -

الفالحيني بسبب عدم حتديد املناطق الرعوية؛

املستثمرين  طرف  من  عنها  املعّبر  االقتراحات 
الفالحني، فتتمثل فيما يلي:

لتفادي  األراضي  مسح  وكالة  تفعيل  -  ضرورة 
التداخل بني قطع األراضي؛

-  ضرورة تضمني ملف طلب االستثمار، دراسة 
التربة  نوعية  ملعرفة  لألرض  بيداغوجية  تقنية 

واملساحة القابلة لالستصالح؛
- إلغاء شرط الفسخ للحصول على رخص حفر 

اآلبار واحلصول على القروض الفالحية؛
املستثمرات  لربط  مالي  غالف  تخصيص    -

الفالحية بالكهرباء؛
املسالك  وصيانة  الفالحية  املسالك  فتح    -

املوجودة وتزفيتها؛
- وضع حد لعملية حفر اآلبار الفوضوية؛

-  حتديد املناطق الرعوية للقضاء على اخلالف 
بني املربي والفالح؛

البطيخ  فاكهة  زرع  مساحات  تقليص  محاولة   -
األحمر »الدالع« بهذه املناطق حيث تستهلك هذه 

املادة كمية معتبرة من املاء؛
املتواجدة  التقنية  للمعاهد  فروع  فتح  - ضرورة 
)املعهد  املستثمرين  مرافقة  بغية  الشمال  يف 
الوطني  املعهد  الواسعة،  للمزروعات  التقني 
التقني  املعهد  املياه،  وصرف  والسقي  للتربة 
الوطني  املعهد  والصناعية،  احلقلية  للمزروعات 
الفالحة  لتنمية  التقني  املعهد  البنايات،  لوقاية 

الصحراوية... إلخ(؛
-  السماح باقتناء عتاد ال تتجاوز فترة استعمالها 

10 سنوات من بعض املصانع والشركات؛
أو حترير  للحليب احمللي  املنتجني  دعم  رفع    -
مسحوق  ذلك  يف  مبا  بأنواعه  احلليب  أسعار 

احلليب؛
- إنشاء ديوان خاص بتربية املاعز، سيما احللوب 

منها؛
- إمكانية استغالل اليد العاملة للبلدان االفريقية 
يف  احمللية  العاملة  اليد  لنقص  نظرا  املجاورة، 

املجال الفالحي.
الطائرات  باستخدام  الترخيص  إمكانية   -
ملراقبة  للمستثمرين  بالنسبة   )Drones( املسيرة 

مستثمراتهم خاصة املساحات الشاسعة.

إليها  خلُصت  التي  التوصيات  بخصوص  وأما 
اللجنة، والتي انبثقت عن هذه البعثة إلى واليتي 

غرداية واملنيعة، فتتمحور حول:

أجل  من  وناجعة  سريعة  حلول  إيجاد  ضرورة 
عبر  وذلك  الفالحية،  الكهرباء  مشاريع  إجناز 
إنشاء أكبر عدد من فروع شركة توزيع الكهرباء 
باجلنوب واإلسراع يف إيصال جميع املستثمرات 
بالطاقة الكهربائية، وذلك تطبيقا لتعليمة السيد 
رئيس اجلمهورية حول تزويد جميع املستثمرات 

الفالحية بالكهرباء على عاتق خزينة الدولة؛
املتعلق   18 ـ   83 رقم  القانون  يف  النظر  إعادة    

بحيازة امللكية العقارية الفالحية؛
التي  وسونلغاز  سوناطراك  شركتي  إشراك    
اآلبار،  حفر  مجال  يف  متطور  عتاد  على  حتوز 
وذلك ملساعدة املستثمرين يف حفر آبارهم بطرق 

علمية وتقنية؛
اإلسراع يف تهيئة مسالك وصول املستثمرين إلى 

أراضيهم؛
إجناز بعض أماكن تخزين املنتوج الفالحي؛

الذرة  منتوج    )Séchoir(لتجفيف محطة  إجناز 
باملنطقة؛

)الفالحة،  املشتركة  الوزارية  التعليمة  تفعيل   
السلطات  تُلزم  التي  املائية(  واملوارد  الداخلية، 
مبنح املستثمر رخصة حفر البئر يف مّدة ال تتعدى 

15 يوما من إيداع الطلب؛
الطاقة،  استهالك  دعم  عملية  يف  النظر  إعادة 
ويوسع  املنزلي  االستهالك  على  يقتصر  ال  لكي 

إلى االستهالك على مستوى املستثمرات؛
 رفع تسعيرة املنتجات االستراتيجية يف الصحراء 
ملا  نظرا  الخ...(  البقوليات  العلف،  )احلبوب، 

تتطلبه من مصاريف مضاعفة.
وقد تكونت هذه البعثة من الّسادة:

محمد أخاموك، رئيس جلنة الصحة والشؤون   •
رئيس  الوطني،  والتضامن  والعمل  االجتماعية 

الوفد؛
• محمد بوبكر، نائب رئيس اللجنة؛

• رشيد معلم، عضو اللجنة؛
• رفيقة قصري، عضو اللجنة.

هذا، وقد كان يف استقبال وفد البعثة االستعالمية 
املؤقتة، حلظة وصول الطائرة إلى مطار بودغني 
بن علي لطفي، بوالية بشار كل من السادة: محمد 
والي  ساعد،  وشنوف  بشار،  والية  والي  بلكاتب 

والية بني عباس على التوالي. 
يف املستهل، باشر الوفد زيارته لبلدية بني ونيف، 
كم،   110 بـ  بشار  الوالية  مقر  عن  تبعد  والتي 
حيث تفقد مستشفى 60 سرير هناك، أين تلقى 
أخاموك،  السيد محمد  برئاسة  اللجنة،  أعضاء 
ومبعية كل من السادة األمني العام لوالية بشار، و 
رئيس دائرة بني ونيف، ورئيس املجلس الشعبي 

البلدي لبني ونيف، ومدير الصحة بالنيابة، وكذا 
هذا  حول  تفصيلية  شروحات  املستشفى  مدير 
املرفق الصحي الكبير الذي من املنتظر تدعيمه 
»جراحني،  أطباء  من  مختصة  بشرية  بكوادر 
رئيس  السيد  أبدى  قد  و  توليد«،  واخصائي 
استحسانهم  له،  املرافق  الوفد  وأعضاء  اللجنة، 
الصحي،  املرفق  هذا  عليها  يوجد  التي  للجودة 
والذي يُعد إضافة نوعية للبلدية بصفة خاصة، 
والوالية بصفة عامة، داعيا املسؤولني عليه على 
املواطنني  أمام  أبوابه  فتح  إلى  اإلسراع  ضرورة 
يف أقرب وقت، منوها يف ذات السياق، أن هذه 
االنشغاالت  لنقل  االستعالمية خصصت  الزيارة 
إلى  الصحية  باملرافق  املوجودة  والنقائص 

السلطات العليا بكل أمانة.
مدير  طرف  من  املطروحة  االنشغاالت  أهم 
مصلحة  افتتاح  عدم  االستشفائية،  املؤسسة 
إدارية،  ألسباب  التوليد  ومصلحة  االستعجاالت 
يف  واألخصائيون  اجلراحون  األطباء  نقص 

التوليد، وإنعدام سيارات اإلسعاف.

مبحاذاة  إجنازه  مت  املستشفى  للتذكير،هذا 
الطريق الوطني رقم 06 الذي يعرف العديد من 

حوادث املرور.
عقب ذلك، توجه وفد البعثة اإلستعالمية املؤقتة 
تبعد بحوالي 30كم عن  بلدية حلمر، والتي  إلى 
مقر والية بشار، لزيارة العيادة املتعددة اخلدمات 
االستقبال  يف  كان  أين  أحمد(  فارسي  )الشهيد 
املجلس  ورئيس  الدائرة،  رئيس  السادة:  من  كل 
الشعبي البلدي لبلدية حلمر،وممثلني عن املجتمع 
الصحية  للمصالح  الفرعي  واملدير  املدني، 
باملؤسسة العمومية للصحة اجلوارية، الذي رافق 
مصالح  ملختلف  تفقدهم  خالل  البعثة  أعضاء 
العيادة، وظروف العمل بها، وقد ُطرح على جلنة 
والتضامن  والعمل  االجتماعية  والشؤون  الصحة 
االنشغاالت  من  العديد  األمة،  الوطني، مبجلس 

التي تعاني منها هذه العيادة أهمها:
نقص يف عدد األطباء بجميع التخصصات، 
والتجهيزات  املعدات  لبعض  العيادة  حاجة 

الطبية. 

بشار وبني عباس:

جلنة ال�شحة ملجل�س الأمة، يف زيارة تفقدية للوقوف على واقع القطاع 
وال�شتماع لن�شغالت م�شوؤويل ومنت�شبي ال�شحة

   بتكليف من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة، وعمال بأحكام املادة 134 )الفقرة 2( من الدستور واملادتني 50 و51 من النظام 
محمد  السيد  برئاسة  األمة،  مبجلس  الوطني  والتضامن  والعمل  االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة  قامت  األمة،  ملجلس  الداخلي 
أخاموك، رئيس اللجنة، ببعثة استعالمية مؤقتة قادتها إلى واليتي بشار، وبني عباس تواليا، فــي الـفـتـرة مــا بـيـن 05 إلـى 08 أفـريـل 
القطاعات  إلى إنشغاالت مسؤولي ومنتسبي  اللجنة، واالستماع  التي تدخل ضمن اختصاصات  القطاعات  2021، بهدف معاينة واقع 

املعنية.

الإ�شراع يف اإجناز م�شاريع الكهرباء الفالحية
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كما أكد أعضاء اللجنة على سعيهم لرفع االنشغال 
مشكل  يُعُدّ  والذي   - األطباء  نقص  يف  املتمثل 
الوزارة  إلى  بشار-  والية  مستوى  على  مطروح 
الوصية، من أجل إيجاد حلول يف أقرب وقت، أما 

بالنسبة للنقائص املادية فقد مت التكفل بها.
بوبكر  للسيد  كان  الزيارة،  هذه  هامش  وعلى 
والشؤون  الصحة  جلنة  رئيس  نائب  محمد، 
مع  لقاء  الوطني  والتضامن  والعمل  االجتماعية 
وسائل اإلعالم املتعددة، أين أدلى بتصريحاته لها 
وشرح أسباب وأهداف زيارة البعثة االستعالمية 

لوالية بشار.
بلدية  إلى   ، البعثة  أعضاء  ذلك،  بعد  وتوجه 
القنادسة، أين كان يف استقبالهم حلظة وصولهم 
الشعبي  املجلس  ورئيس  الدائرة  رئيس  السيد 
البلدي،  حيث عاينوا  العيادة املتعددة اخلدمات 
املسجلة  الهيكلية  النقائص  على  ووقفوا  هناك، 
الترميم  إعادة  أشغال  عاين  كما  العيادة،  مبقر 
انتظار استالم  الثانية، يف  وللمرة  التي تشهدها 
نسبة  بلغت  والتي  اجلديدة،  العيادة  مشروع 
باملئة، كما وقف وفد جلنة   % بها 85  األشغال 
الصحة والشؤون االجتماعية، والعمل والضمان 
االجتماعي على سير مصلحة تصفية الدم بذات 
الذي  األمر  مؤخرا  استحدثت  والتي  العيادة، 
القى استحسانا كبيرا من طرف أعضاء اللجنة، 
كما اغتنم موظفي ومستخدمي القطاع الصحي 
بالعيادة الفرصة لطرح انشغاالتهم املتمثلة فيما 

يلي:

 ، الطبيني  وشبه  العامون  األطباء  يف  نقص 
نقص يف بعض األجهزة الطبية 

إلى  الوجهة  كانت  الزيارة،  من  الثاني  اليوم  يف 
أين  بشار،  والية  السرطان مبقر  مكافحة  مركز 
طاف أعضاء وفد جلنة الصحة، مرفقني بالسيد 

مدير املركز، بكل أقسام املركز، الذي عاينوه عن 
كثب؛ وتلقو شرحا مفصال عن عمل كل املصالح، 
للمرضى،  يقدمها  التي  واخلدمات اإلستشفائية 
الصرح  بهذا  إعجابهم  الوفد عبروا عن  أعضاء 
يعد مكسبا وجب احلفاظ عليه،  الذي  الصحي 
وإضافة لساكنة والية بشار، والواليات اجلنوبية 
املجاورة لها، خاصة أنه يتوفر على أحدث األجهزة 
الطبية التي تساهم يف تشخيص ومعاجلة العديد 

من األمراض السرطانية.

الوفد إستغل زيارته باالستماع ملسؤولي املصالح 
االنشغاالت  من  جملة  نقلوا  الذين  االستشفائية 

منها:
)جراحني،  املتخصص  الطبي  الكادر  نقص 
أشعة،  أخصائي  فزيائيني(،  أطباء 
طب  ملصلحة  بالنسبة  تخذير،  وأخصائي 
األورام، والتكوين املستمر لألطباء العاملني 

باملركز.
له  املرافق  والوفد  اللجنة  رئيس  سجل  كما 
مالحظة هامة وهي افتقار هذا املرفق الصحي 

الضخم عن مركز حلقن الدم .
 بعد ذلك توجه الوفد إلى املؤسسة االستشفائية 
بوضياف  محمد  والطفل(  )األم  املتخصصة، 
املؤسسة،  مدير  استقبالهم  يف  كان  أين  ببشار، 
الذي رافقهم يف جولتهم لتفقد مختلف األقسام 
الضغط  الوفد  الحظ  حيث  الطبية،  واملصالح 
نتيجة  اإلستعجاالت  مبصلحة  املوجود  الكبير 
توافد عدد كبير من  املرضى، علما أن املصلحة 
تعتبر الوحيدة التي تستقبل كل ساكنة الوالية ، 
كما أشاد رئيس اللجنة بالتنظيم اجليد والسير 

احلسن لألقسام واملصالح األخرى.
وفد البعثة االستعالمية املؤقتة تنقل بعدها، إلى 
سرير   240 بوجمعة   ترابي   ، مستشفى  زيارة 
ببلدية بشار، أين عقد إجتماع موسعا ضم مدير 
الذين  األخصائيني  األطباء  وممثلي  املؤسسة، 

نقلوا إنشغاالتهم العديدة واملتمثلة يف:
املستشفى  تسيير  يف  السابقني  املسؤولني  فشل 
أُثر  ما  وهو  متراكمة  ديون  يف  يتخبط  جعله  ما 

للمستشفى،  واإلداري  الطبي،  اإلستقرار  على 
)االنعاش  االخصائيني  االطباء  يف  كبير  نقص 
املواد  أغلب  غياب  القلب(،  وامراض  والتخذير 
تقنيي  يف  نقص  الطبية،  والكواشف  الصيدالنية 

صيانة االجهزة الطبية.

الوطني  الديوان  مقر  إلى  تنقلوا  البعثة  أعضاء 
بوالية  ولواحقها  االصطناعية  املعوقني  ألعضاء 

مدير  السيد  إستقبالهم  يف  وجد  أين  بشار، 
الوكالة، حيث  وموظفو  ومدير،  بالوالية  التشغيل 
الوكالة،  موظفي  ملطالب  اللجنة  أعضاء  استمع 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  االشخاص  وبعض 
املستفيدين من خدمات الديوان الوطني لألعضاء 
اإلصطناعية، واملتمثلة أساسا بتوفير مقر جديد 
أو إعادة ترميم املقر احلالي، و توفير إعانة مالية 
على  األعضاء  صيانة  مصلحة  تفعيل  أجل  من 
مستوى الديوان، باإلضافة إلى النظر يف مشكل 

نقص تقنيي إصالح األعضاء اإلصطناعية .
والشؤون  الصحة  جلنة  وفد  توجه  بعدها 
برئاسة  الوطني،  والتضامن  والعمل  االجتماعية 
املتعددة  العيادة  إلى  أخاموك  محمد  السيد 
متعددة  والعيادة  محمد،  العياشي  اخلدمات 
بشار  ببلدية  التوالي،  ميلود سبع على  اخلدمات 
اجلديد، حيث سجلت البعثة إحتياجات العيادتني 
ملعاجلة  والضرورية  الالزمة  الطبية  للتجهيزات 
األطباء  عدد  يف  نقص  إلى  باإلضافة  املرضى، 

العامون .
وعلى هامش الزيارة التي قادتهم الى دائرة بشار 
والشؤون  الصحة  جلنة  وفد  شارك  وبلدياتها، 
برئاسة  الوطني،  والتضامن  والعمل  اإلجتماعية 
بشار  بإذاعة  حصة  يف  أخاموك،  محمد  السيد 
اجلهوية، احلصة مدتها نصف ساعة، خصصت 
للحديث عن أسباب هذه الزيارة امليدانية لواليتي 
وعملها  اللجنة  دور  وإبراز  عباس،  وبني  بشار 

واملهام املوكلة لها يف مجاالت تخصصها.
بلدية  إلى   الوفد  تنقل  الثاني،  اليوم  مساء  ويف 
تبعد عن مقر والية بشار 90 كلم  التي  العبادلة 
جنوبا، حيث وقف على مدى جاهزية مستشفى 
120 سرير، وكذا نسبة تقدم األشغال به واملقدرة 
بـ 90 %. حيث كان يف استقبالهم  السيد رئيس 
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  والسيد  الدائرة 

بإقليم  الصحية  املؤسسات  ومسؤولي  للعبادلة، 
 2007 سنة  تسجيله  مت  املستشفى  الدائرة، 
وتوقفت به األشغال لتستأنف سنة 2018 ، الوفد 
املصالح،  مختلف  عن  مفصل  لعرض  استمع 
والذي  املستشفى،  منها  يتكون  التي  واألجنحة 
سوف يستفيد من خدماته ساكنة دائرة العبادلة، 

واملناطق املجاورة لها. 
إلى  املؤقتة،  اإلستعالمية  البعثة  توجهت  بعدها 
بشيري  الشهيد  العمومية  االستشفائية  املؤسسة 
بلقاسم بالعبادلة، والتي تضم وحدة اإلستعجاالت 
وأثناء  الوالدة،  ومصلحة  اجلراحية،  الطبية 
حديثها إلى الكادر الطبي للعيادة الذين أبانوا عن 
تقدم  التي  واخلدمات  العيادة  ظروف عملهم يف 
للساكنة، طالبوا من رئيس اجلنة والوفد املرافق 
له، مساعدتهم من أجل توسيع هذا املرفق، حتى 
يتمكن من مواصلة أداء مهامه يف ظروف طبيعيةأ 
وهنا إلتزم السيد رئيس املجلس الشعبي البلدي 
أرضية مالصقة  باملوافقة على تخصيص قطعة 
بالعيادة من أجل إجناز أشغال توسعة مصلحتي 

االستعجاالت والتوليد.
الشهيد  اخلدمات  متعددة  عيادة  الوفد  زار  كما 
عرڨ  اخلدمات  متعددة  وعيادة  بوفلجة  عياد 
تغطي خدماتها ساكنة  التي  األخيرة  فراج، هذه 
أعضاء  سجل  العيادتني  كلتا  ويف  بلديات،  ثالث 
أطباء  خاصة  الطبي  الكادر  يف  النقص  الوفد 

أخصائيون وقابالت .
أما عن النقص املسجل من ناحية الوسائل املادية، 
فمعظم هذه العيادات بحاجة إلى دعم على غرار 
النفايات  إتالف  وأجهزة  اإلسعاف،  سيارات 
مخابرها  تدعيم  إلى  بحاجة  هي  كما  الطبية، 
املتزايد عليها، وذلك  الطلب  لتغطية  بالكواشف، 

لتقليل تنقالت السكان لهذا الغرض.
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  ليتوجه بعدها أعضاء وفد البعثة االستعالمية 
االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة  عن  املؤقتة 
إلى  األمة  مبجلس  الوطني،  والتضامن  والعمل 
والية بني عباس والتي تبعد عن مقر والية بشار 
250 كلم جنوبا، حيث كان يف إستقبالهم السيد 
ساعد،  شنوف  السيد  عباس  بني  والية  والي 
اجلمهورية،  ووسيط  عباس،  بني  دائرة  ورئيس 

وعدد من املدراء التنفيذيني للوالية.
بوفد  والترحيب  االستقبال  مراسم  بعد  مباشرة 
والي  السيد  طرف  من  االستعالمية،  البعثة 
العمومية  املؤسسة  ملعاينة  البعثة  توجهت  الوالية، 
املؤسسة  وكذا  سرير(،   120( االستشفائية 
رفقة  عباس،  بني  اجلوارية  للصحة  العمومية 
ملختلف  تفقدية  بجولة  قاموا  أين  الوالية،   والي 
املصالح واألقسام االستشفائية، والتي من خاللها 
يف  واملتمثلة  املالحظات  من  العديد  تسجيل  مت 
أخصائيو  األخصائيني،  لألطباء  الكبير  النقص 
إلى  باإلضافة  جراحون،  وأطباء  وإنعاش  تخدير 
قدم طاوالت اجلراحة، ونظام اإلضاءة بها ،كما مت 
تسجيل نقص يف سيارات اإلسعاف مما إستدعى 
تدخل الوالي، الذي وعد بالتكفل بهذا االنشغال.

والي  بالسيد  مرفوقة  زيارتها  اللجنة  إستأنفت 
حتديدا  كرزاز،  بلدية  إلى  بالتوجه  الوالية 
سرير(،   60( االستشفائية  العمومية  املؤسسة 
ملعاينتها والوقوف عند أهم إنشغاالت املسؤولني 
كان يف اإلستقبال  بها، حيث  املؤسسة  وموظفي 
املجلس  ورئيس  الدائرة  رئيس  السادة:  من  كل 
والعسكرية،  البلدي، والسلطات األمنية  الشعبي 
مختلف  عبر  بهم  طاف  الذي  املستشفى  ومدير 
األقسام واملصالح اإلستشفائية واألجهزة الطبية 
الذي  األمر  بها،  جتهيزه  مت  الذي  العصرية، 

القى استحسان اللجنة بالنظر للوضعية املمتازة 
لهذا املرفق اجلديد، الذي الزال لم يدخل حيز 
اخلدمة بعد، والذي سيقدم إضافة كبيرة لقطاع 

الصحة باملنطقة.
كما طلبت اللجنة من السيد مدير الصحة تزويد 
وتزويد  تبريد،  أدراج  أربع  مببردات،  املستشفى 
املستشفى بجهاز إتالف النفايات الطبية، وتوفير 

األطباء األخصائيني. 

والسيدات،  السادة  من  كل  أدلى  النهاية  ويف 
رئيس جلنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل 
والتضامن الوطني مبجلس األمة، محمد أخاموك 
عضو  وكذا  بوبكر،  محمد  اللجنة  رئيس  ونائب 
اللجنة رفيقة قصري بتصريحاتهم إلى املؤسسة 
العمومية للتلفزيون، أين حتدثوا عن سبب زيارة 
والواقع  عباس  وبني  بشار  واليتي  إلى  اللجنة 

الذي يعيشه القطاع الصحي.
بعدها توجه وفد اللجنة، برئاسة محمد اخاموك، 
بلدية خضير  ملعاينة  إلى  الوالية  بوالي  مرفوقا 
نسبة  على  وقفوا  إذ   ، اخلدمات  متعددة  عيادة 
أثار  الذي  األمر  وجاهزيتها،  بها  األشغال  تقدم 
باإلسراع يف تسليم  التي طالبت  اللجنة  حفيظة 
وافتتاح هذا املرفق الصحي، الذي ينتظره سكان 
 95 بنسبة  جاهزة  العيادة  أن  العلم  مع  البلدية، 
باملئة يف انتظار امتام االشغال بها، ليتم جتهيزها 
حيز  لتدخل  الالزمة  الطبية  واألجهزة  باملعدات 
اخلدمة حسب ما أكده والي الوالية السيد ساعد 

شنتوف.  
الظل  مناطق  إلحدى  زيارتها  اللجنة  لتواصل 
بوالية بني عباس حتديدا قرية تيمغارين ببلدية 
هناك،  عالج  قاعة  عاينت  حيث  القصابي، 
لم  ذلك  لكن  جيدة،  ظروف  يف  تعمل  ووجدتها 
من  املركز،  لطاقم  إستماعها  وبعد  اللجنة  مينع 
تسجيل إنشغال هام  و هو عدم وجود طبيب دائم 

يخفف معاناة التنقل الى البلديات املجاورة.
ملعاينة  الواتة  دائرة  إلى  اللجنة،  بعدها  لتتجه 
احلالة  سجلت  حيث  اخلدمات،  متعددة  عيادة 
انزالق  من  العيادة،  اليها  آلت  التي  السيئة 
بنيت  التي  واألرضية  اجلدران  وتشقق  التربة  

إال  مرات  لعدة  ترميمها  محاوالت  فرغم  عليها، 
الذي  األمر  وهو  تنجح،  لم  الصيانة  عمليات  أن 
الوالية  والي  يطالبوا  اللجنة،  وفد  أعضاء  دعا 
ويف  نهائي  إيجاد حل  أجل  من  التدخل  بضرورة 

اقرب وقت.
 ومواصلة لزيارتها امليدانية ملناطق الظل، قامت 
والية  والي  شنوف  ساعد  السيد  رفقة  البعثة، 
الشهيد  االبتدائية  املدرسة  بتفقد  عباس،  بني 
عيساوي بن عيسة، الواقعة ببلدية أمناس دائرة 

الواتة واملصنفة كمنطقة ظل يف الوالية، املدرسة 
ُفتح بها قسم خاص للتالميذ، الذين يعانون من 
مدير  السيد  أكد  حيث  خفيفة،  ذهنية  إعاقات 
الرابع  هو  القسم  هذا  أن  االجتماعي،  النشاط 
على  مشددا  عباس،  بني  والية  مستوى  على 
الذين  التالميذ  ضرورة توفير وسيلة نقل لهؤالء 
يقطعون مسافات طويلة رفقة أوليائهم من أجل 
مزاولة دراستهم، وهو نفس اإلنشغال الذي طرحه 

اولياء التالميذ .
    بعدها توجهت البعثة الى بلدية تامترت، أين 
عاينت رفقة والي والية بني عباس، قاعة عالج 
إجتمع  قد  وكان  هذا  قايد(،  مليكة  )الشهيدة 
أخاموك  محمد  السيد  الصحة  جلنة  رئيس 
عباس  بني  والية  والي  مبعية  له  املرافق  والوفد 
وممثلي  املنطقة  بأعيان  شنوف  ساعد  السيد 
التي  النشغاالتهم  استمعوا  حيث  املدني  املجتمع 

تتمثل فيما يلي:
من  للعديد  شغل  مناصب  استحداث   •
)أطباء،ممرضني  واملجاالت  االختصاصات، 
األمن(،  وأعوان  نظافة  ،عمال  التوليد  ،قابالت 
منه  تستفيد  حتى  التاهيل  العادة  مركز  إنشاء 
وادرار،  بشار  واليتني  بني  موقعها  بحكم  البلدية 
القيام  او  البلدية  مستوى  على  مستشفى  إنشاء 

بعملية توسعة لقاعة العالج.
   ومبناسبة هذا اللقاء، ذكر رئيس اللجنة إهتمام 
رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون مبناطق الظل، 
النظر فيها واالهتمام بها، كما  وأنه يجب إعادة 
يف  االنشغاالت  كل  ستدون  اللجنة  أن  على  أكد 
األمة  مجلس  لرئيس  سيقدم  الذي  تقريرها، 
املجاهد صالح قوجيل، والذي بدوره سيرسله الى 

السلطات العليا للبالد.

التابعة  إيقلي،  دائرة  كانت  الوجهة  ذلك  بعد 
متعددة  عيادة  ملعاينة  عباس،  بني  والية  إلقليم 
اخلدمات مبقر الدائرة، وكذا قاعة عالج ببلدية 
مازر، واالستماع للمسؤولني و األطباء واملواطنني 
الكوادر  نقص  يف  املتمثلة  إنشغاالتهم  وتسجيل 
إلنشاء  باالضافة  الصيدالنية،  واملواد  الطبية 
مستشفى 60 سرير بالدائرة، نظرا لبعد الدائرة 
ارتفاع  وكذا  وبشار،  بني عباس  واليتي  عن مقر 

نسبة عدد السكان بها.
لتتجه بعدها البعثة الى دائرة تاغيت، كآخر محطة 
االستعالمية  للزيارة  املسطر  البرنامج  ضمن 
املتعددة  العيادة  عاينت  حيث  للجنة،  املؤقتة 
ومصاحلها  اقسامها  وطافت مبختلف  اخلدمات 
االستشفائية، واملرافق التابعة لها، خاصة مصلحة 
تصفية الدم، التي مت فيها تسجيل ضيق كبير يف 
باملرضى  االمثل  بالتكفل  التي ال تسمح  املساحة 
من جهة، وعدم اإلستفادة من كامل العتاد )آالت 
تصفية الدم( من جهة أخرى، وهنا إلتمس رئيس 
قصد  أرض  قطعة  منح  املسؤولني،  من  اللجنة 
رئيس  من  كل  ليتدخل  توسعة،  بعملية  القيام 
الدائرة ورئيس املجلس الشعبي البلدي بتاغيت، 
تخصيص  على  املبدئية،  موافقتهما  عن  ويعِبرا 
اللجنة  سجلت  كما  الغرض،  لهذا  أرض  قطعة 
للصحة  العمومية  املؤسسة  مسيري  إنشغاالت 
بدائرة  احمللية  السلطات  ومسؤولي  اجلوارية، 
االنشغاالت  وتتمثل  إستماع،  جلسة  بعد  تاغيت، 
يف نقص األطباء العامون واألطباء املتخصصون. 
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• فيما يخص النقطة املتعلقة باملمارسني األخصائيني 
األطباء  على  احملافظة  بضرورة  اللجنة  توصي 
يف  ووضعهم  وحتفيزهم  باملنطقة  حاليا  املوجودين 
أحسن الظروف ملمارسة مهامهم، كما التزمت بنقل 
مستوى  على  املسجل  النقص  يف  املتمثل  االنشغال 
املمارسني األخصائيني إلى الوزارة الوصية و طرحه 

كملف يكتسي صيغة مستعجلة و أهمية كبيرة.
االخصائيني،  باألطباء  األفضل  التكفل  اجل  من   •
وقصد جتاوز مشكلة عدم جتهيز املساكن املخصصة 
توحيد  اللجنة  تقترح  قانونية،  موانع  بسبب  لهم 
ملديريات  يسمح  مبا  اجلنوبية،  املناطق  تصنيف 
ضمن  انها  على  املصنفة  الواليات  يف  الصحة 
األخصائيني  سكنات  بتجهيز  الوسطى  الصحراء 

على غرار الواليات املصنفة يف أقصى اجلنوب.
• توصي اللجنة بتوفير كل التجهيزات و املواد الطبية 
املناطق  خصوصا  املريض  خدمة  يف  الضرورية 

املعزولة ومناطق الظل.
الصيدالنية  املواد  بعض  نقص  وبخصوص   •
مع  بالتواصل  اللجنة  التزمت  الطبية  والكواشف 
وزارة الصناعة الصيدالنية وكذا مدير معهد باستور 
باجلزائر ملعرفة أسباب هذا النقص و العمل على 

إيجاد احللول بصفة مستعجلة.
• توصي اللجنة بالتعامل مع مشكل صيانة االجهزة 
االستشفائية وتوفير تقنيي الصيانة كأولوية لضمان 

استمرار اخلدمة الصحية العمومية.
•  فيما يتعلق بنقص سيارات االسعاف توصي اللجنة 
سيارات  القتناء  املخصصة  امليزانية  نسبة  برفع 
الصحية  الهياكل  تصرف  حتت  ووضعها  االسعاف 

التي تعرف عجزا يف هذا اجلانب.
• تقترح اللجنة إيفاد جلنة حتقيق من وزارة الصحة 
على  للوقوف  ببشار  سرير   240 مستشفى  إلى 
املشاكل التي يعانيها من اجلانب املالي ومن جانب 
املتوارثة منذ سنة  الديون  التسيير بسبب تراكمات 
2012 إلى اليوم ما جعل هذا املستشفى يعيش حالة 

مدراء   5 تغيير  نتيجته  كانت  إداري  استقرار  عدم 
خالل السنوات املاضية.

ببشار  السرطان  وفيما يخص مستشفى مكافحة   •
توصي اللجنة بإنشاء مركز حلقن الدم على مستوى 
ميزانية  تخصيص  لضرورة  تدعو  كما  املستشفى، 

لتشغيل الفندق املخصص إليواء مرافقي املرضى.
 Centre( تقترح اللجنة إجناز مركز إعادة التأهيل •
de rééducation( بوالية بني عباس أو والية بشار، 
من اجل التكفل بضحايا حوادث املرور، يستفيد منه 
ساكنة والية بني عباس وبشار والواليات املجاورة، 
الواليات  الى  التنقل  من  املرضى  معاناة  وتخفيف 

الشمالية للتعايف.
اللجنة  توصي  الوطني،  التضامن  قطاع  ويف   •
بلغيث  )مدرسة  لترميم  مالي  غالف  بتخصيص 
احميدة سابقا( واستغاللها كمركز نفسي بيداغوجي 

لفائدة االطفال املعوقني ذهنيا بوالية بني عباس.
والتشغيل والضمان االجتامعي،  العمل  ويف قطاع   •
الديوان  ترميم مقر ملحقة  اللجنة بضرورة  توصي 
بوالية  للمعوقني  االصطناعية  لألعضاء  الوطني 

بشار، والذي وصل مراحل متقدمة من التدهور.
• كما توصي بضرورة العمل على تكوين تقنيني يف 
مجال صيانة األعضاء االصطناعية لفائدة ملحقة 

بشار.
استقرار  اجل  من  ممكن  هو  ما  كل  لفعل  تدعو   •
باشغاالتهم  التكفل  جلهة  خاصة  الطبية  االطقم 

املهنية وحتفيزهم.
املستمر  للتكوين  الالزمة  العناية  إيالء  ضرورة   •
الوسائل  كل  استغالل  خالل  من  الطبية  لألطقم 
املتاحة على غرار )التوأمة jumelage( أو)املرافقة 
دون  اخلبرات،  تبادل  و  التعاون  أو   )parrainage
إغفال االعتماد على التقنيات احلديثة يف التكوين 
و كذا التكوين عن بعد. • ضرورة حتّسس انشغاالت 
الطبيبة من اجل حتسني ظروف  املرضى واألطقم 

العمل و أنسنة الوسط الصحي بالواليتني.
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اإلنشغاالت:
األطباء  يف  الكبير  النقص   •
جميع  مستوى  على  األخصائيني 
املؤسسات االستشفائية بوالتي بشار 
وبني عباس ما أثر سلبا على السير 
امتد  بل  املؤسسات  لهذه  احلسن 
للصحة  العمومية  املؤسسات  إلى 
الكبير  النقص  شكل  يف  اجلوارية 

للفحوصات الطبية املتخصصة.
الوظيفية  السكنات  توفر  عدم   •
للتكفل  والكافية  الالئقة  املجهزة 
يعتبر  االخصائيني  باملمارسني 
عن   األطباء  لعزوف  األول  السبب 
مناطق  يف  للعمل  والبقاء  القدوم 
اجلنوب وحتديدا واليتي بشار وبني 

عباس.
املواد  لبعض  الكبير  النقص   •
ملحقة  مستوى  على  الصيدالنية 
للمستشفيات  املركزية  الصيدلية 
الطبية  الكواشف  وكذا  ببشار 
تسبب  ما  باجلزائر  باستور  مبعهد 
املصالح  مختلف  عمل  تعطيل  يف 
التحاليل  ومخابر  االستشفائية 

الطبية.
ِقدم  و  االسعاف  سيارات  نقص   •
بالسير  املساس  إلى  أدى  بعضها 
احلسن للمرافق الصحية بالواليتني 
خصوصا العيادات و قاعات العالج 
ومناطق  البعيدة  باملناطق  املوجودة 

الظل.
• مشكل صيانة االجهزة االستشفائية 
على  أثر  الصيانة،  تقنيي  ونقص 
واملرافق  املصالح  من  العديد  أداء 
التي  األعطاب  بسبب  الصحية، 
تعانيها الكثير من األجهزة الطبية.

التوصيات:

إلى  زيارتها  ختام  يف 
وبني  بشار  واليتي 
جلنة  أوصت  عباس 
الصحة والعمل والشؤون 
والتضامن  االجتماعية 
االمة   ملجلس  الوطني 
مبجموعة  تقريرها  يف 
االنشغاالت  من 

والتوصيات: 

اإيجاد حلول اإ�شتعجالية اإ�شتجابة لنق�س الأطباء والإخت�شا�شيني بوليتي  ب�شار وبني عبا�س


