
اجلل�ستان العلنيتان العامتان

املنعقدتان يومي الأربعاء 14 واخلمي�س 15 رم�سان 1436 

املوافق 1 و2 جويلية 2015

طبعت مبجل�س الأمة يوم الأحد 17 �سوال 1436

املوافق 2 اأوت 2015

الفرتة الت�رشيعية ال�ساد�سة - ال�سنة الثالثة - الدورة الربيعية 2015 - العدد: 11



فهر�س

1 ـ حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شاد�شة ع�شرة .............................................. �ص 03
     1424 عام  الأوىل  جمادى   19 يف  امل�ؤرخ  03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القان�ن  ن�ص  ومناق�شة  • عر�ص 

    امل�افق  19 ي�لي� �شنة 2003، واملتعلق بالق�اعد العامة املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها.

2 ـ حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شابعة ع�شرة ............................................... �ص 29
     1424 عام  الأوىل  جمادى   19 يف  امل�ؤرخ  03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القان�ن  ن�ص  على  امل�شادقة   )1

      امل�افق  19 ي�لي� �شنة 2003، واملتعلق بالق�اعد العامة املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها.

�شف�ية. اأ�شئلة   )2

3 ـ ملحق ....................................................................... �ص 45
ي�لي�     19 امل�افق   1424 عام  الأوىل  جمادى   19 يف  امل�ؤرخ  03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القان�ن  • ن�ص 

     �شنة 2003، واملتعلق بالق�اعد العامة املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها.



3

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 11

الأربعاء 14 رم�شان 1436                                     املوافق  1 جويلية 2015

وال�شلة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�شم  الرئي�ص:  ال�شيد 

رم�شان  مفت�حة،  اجلل�شة  املر�شلني؛  اأ�شرف  على  وال�شلم 

كرمي.

يقت�شي  ومرافقيهما؛  ال�زيرين  بال�شيدين  الرتحيب  بعد 

املعدل  القان�ن  م�شروع  عر�ص  اجلل�شة  هذه  اأعمال  جدول 

الأوىل  جمادى   19 يف  امل�ؤرخ  03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم 

عام 1424 امل�افق 19 ي�لي� �شنة 2003، واملتعلق بالق�اعد 

العامة املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها.

ومن دون اإطالة، اأحيل الكلمة اإىل ال�شيد وزير التجارة، 

فليتف�شل م�شك�را.

ال�شيد وزير التجارة: 

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة،

ال�شيد وزير العلقات مع الربملان،

احل�ش�ر الكرمي،

ال�شلم عليكم و�شح رم�شانكم.

يف البداية، اإ�شمح�ا يل اأن اأت�جه اإىل ال�شيدات وال�شادة 

والتقدير،  ال�شكر  عبارات  باأخل�ص  الأمة،  جمل�ص  اأع�شاء 

على كرم الدع�ة التي �شرفتم�ين بها، لتقدمي م�شروع القان�ن 

ج�يلية   19 يف  امل�ؤرخ  03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم  املعدل 

عمليات  على  املطبقة  العامة  بالق�اعد  واملتعلق   ،2003

ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها.

ال�ش�ؤون  جلنة  اأع�شاء  كافة  اجلزيل  بال�شكر  اأخ�ص  كما  

لتقدمي  بذل�ها،  التي  املجه�دات  على  واملالية،  القت�شادية 

م�شروع هذا الن�ص اأمامكم الي�م.

الن�ص،  لهذا  الأ�شا�شية  املحاور  ال�شروع يف عر�ص  وقبل 

جتدر الإ�شارة اإىل اأن م�شروع هذا القان�ن الذي نحن ب�شدد 

مع  والت�شاور  بالتن�شيق  اإعداده  مت  قد  الي�م،  اأمامكم  تقدميه 

القطاعات ال�زارية املعنية، كما �شهد هذا الن�ص اأي�شا نقا�شا 

ال�طني،  ال�شعبي  املجل�ص  م�شت�ى  على  وبناًء  م�شتفي�شا 

اجلل�شة  اأ�شغال  اأو  املخت�شة  اللجنة  م�شت�ى  على  �ش�اء 

املزيد  لإ�شفاء  التعديلت  بع�ص  اإدراج  اإىل  اأف�شى  العامة، 

من الن�شجام والفعالية على اأحكامه، وكما تعلم�ن جميعا 

اأو�شاع اقت�شادية ا�شتثنائية،  ياأتي يف ظل  فاإن هذا التعديل 

تتميز خا�شة بانخفا�ص اأ�شعار املحروقات يف ال�ش�ق العاملية، 

ارتفاع فات�رة ال�اردات ال�طنية وكذا مفاو�شة الن�شمام اإىل 

املنظمة العاملية للتجارة.

اإطار  يف  يندرج  امل�شروع  هذا  فاإن  العم�م،  وعلى 

الإجراءات التي اتخذتها الدولة اجلزائرية لتحيني منظ�متها 

القان�نية وتكييفها مع التفاقيات التجارية الدولية والإقليمية 

التي ان�شمت اإليها اجلزائر اأو هي يف طريق الن�شمام اإليها، 

والت�شدير،  ال�شترياد  برخ�ص  املتعلقة  التفاقية  ول�شيما 

حت�شريا لن�شمامنا اإىل املنظمة العاملية للتجارة، وقد تركزت 

حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شاد�شة ع�شرة

املنعقدة يوم الأربعاء 14 رم�شان 1436

املوافق 1 جويلية 2015 

الرئا�شة: ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�ص جمل�ص الأمة.

متثيل احلكومة: 

ـ ال�شيد وزير التجارة؛

ـ ال�شيد وزير العلقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة الع�شرين �شباًحا



4

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 11

الأربعاء 14 رم�شان 1436                                     املوافق  1 جويلية 2015

الأمر  من  ال�شاد�شة  املادة  خا�شة  فيه،  ال�اردة  التعديلت 

اإمكانية  عن  تتحدث  والتي  املفع�ل  ال�شاري  03ـ04  رقم 

اللج�ء اإىل رخ�ص ال�شترياد اأو الت�شدير لإدارة ا�شتثناءات 

مفه�مها                   اإىل حتديد  التطرق  دون  لكن  التجارة،  على حرية 

رقم  الأمر  من  ال�شاد�شة  املادة  ن�شت  حيث  جمالها،  اأو 

03ـ04، املذك�ر اأعله، على اأن اأنظمة الرخ�ص يتم تاأطريها 
تطرح  الإحالة  هذه  اإن  حيث  تنفيذي،  مر�ش�م  طريق  عن 

اإ�شكال قان�نيا، بالنظر اإىل اأن اأنظمة خمتلف الرخ�ص مقررة 

ومنظمة ب�ا�شطة ق�انني قطاعية؛ وعليه، فقد متت اإ�شافة املادة 

)06( يف م�شروع هذا القان�ن، لتلغي كل الأحكام املخالفة 

لنظام اإدارة الرخ�ص.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، مت اإدراج تعديلت اأخرى يف م�شروع 

تتلخ�ص  03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القان�ن،  هذا 

اأهمها فيما يلي:

03ـ04،  رقم  الأمر  من  الثانية  املادة  �شياغة  اإعادة  ـ   1
التجارة اخلارجية وكذا ال�شتثناءات  التي تكر�ص مبداأ حرية 

يف  عليه  كانت  مما  وتنا�شقا  و�ش�حا  اأكرث  لتك�ن  املبداأ،  لهذا 

الن�ص ال�شابق.

03ـ04،  رقم  الأمر  من  الثالثة  املادة  �شياغة  اإعادة  ـ   2
ق�شد حتديد اإدارة ال�شتثناءات ملبداإ حرية التجارة اخلارجية، 

من خلل و�شع حيز التنفيذ لقي�د كمية اأو ن�عية اأو تدابري 

مراقبة.

تدابري،  اتخاذ  من  متكننا  جديدة  اأحكام  اإدراج  ـ   3
اأجل  من  والت�شدير،  ال�شترياد  على  قي�د  ل��شع  تهدف 

وذلك  التجارة،  حرية  مبداإ  على  ال�شتثناءات  اإدارة 

الإنتاج  عند  للنفاد  القابلة  الطبيعية  امل�ارد  حماية  بهدف 

اأو ال�شتهلك.

4 ـ �شمان الكميات الأ�شا�شية من امل�اد الأولية املنتجة 
ال�طنية  ال�شناعة  لتعزيز  ال�طنية  ال�ش�ق  م�شت�ى  على 

التح�يلية.

ال�شرورية لقتناء  التدابري  ـ  التنفيذ  ـ حيز  و�شع  ـ   5
اأو ت�زيع املنت�جات يف حالة الندرة.

6 ـ احلفاظ على الت�ازن املايل اخلارجي وت�ازن ال�ش�ق.
وعلى عك�ص الأمر رقم 03ـ04، فاإن م�شروع هذا القان�ن 

ف اإجراءات تراخي�ص ال�شترياد 
ّ
الذي بني اأيديكم الي�م يعر

اأو الت�شدير وي�شدد على اأن تك�ن الق�اعد املتعلقة بها حيادية 

عند تطبيقها واأن تتم اإدارتها بطريقة عادلة ومت�شاوية.

الأحكام  القان�ن  هذا  م�شروع  يحدد  ال�شياق،  هذا  ويف 

غري  اأو  التلقائية  الت�شدير  اأو  ال�شترياد  برتاخي�ص  اخلا�شة 

عند  احل�ش�ص  باإدارة  املتعلقة  الأحكام  وكذا  التلقائية، 

ال�شترياد والت�شدير.

ال�شيد الرئي�ص،

�شيداتي، �شادتي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

على �شعيد ت�شهيل الإجراءات الإدارية املتعلقة برخ�ص 

ال�شترياد والت�شدير، فاإن هذا امل�شروع يت�شمن عدة تدابري 

لفائدة املتعاملني القت�شاديني من اأهمها:

ـ األ تت�شمن امللفات امل�شرتطة لطلب الرتاخي�ص اأو جتديدها 

اإل ال�ثائق واملعل�مات التي تعترب �شرورية لل�شري احل�شن لنظام 

الرخ�ص.

امل�شدرة  اأو  امل�شت�ردة  املنت�جات  رف�ص  ميكن  ل  ـ 

القيمة  يف  طفيفة  ف�ارق  ب�شبب  الرخ�ص  لنظام  اخلا�شعة 

نة يف الرخ�ص 
ّ
اأو الكمية اأو ال�زن، باملقارنة مع الأرقام املبي

املرتب  غري  ال�شحن  اأو  النقل  ب�شبب  ف�ارق  عن  والناجتة 

مع  تت�افق  اأخرى،  طفيفة  اختلفات  اأية  اأو  للب�شائع 

املمار�شات التجارية العادية الأخرى.

ويف اخلتام، يجدر التذكري باأن م�شروع هذا القان�ن ميثل 

جهة،  من  الدولية  املقايي�ص  مع  يتما�شى  ت�شريعيا،  نظاما 

ويعرب عن اإرادة الدولة اجلزائرية يف ترقية ال�شادرات خارج 

املحروقات، عن طريق التاأطري  املحكم لل�اردات وال��ش�ل 

اإىل الحرتافية يف جمال التجارة اخلارجية من جهة اأخرى.

�شيدي الرئي�ص،

�شيداتي، �شادتي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

تلكم هي حماور هذا العر�ص ح�ل التعديلت املت�شمنة 

يف م�شروع القان�ن املعدل واملتمم للأمر رقم 03ـ04، امل�ؤرخ 

يف 19 ج�يلية 2003، واملتعلق بالق�اعد العامة املطبقة على 

عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها، املعرو�ص على عنايتكم 

للتط�رات  ا�شتجاب  قد  يك�ن  اأن  نتمنى  والذي  الي�م 

والتغريات التي عرفتها وتعرفها ال�شاحة القت�شادية ال�طنية.

�شكرا على كرم الإ�شغاء.

م�شروع  لعر�شه  ال�زير  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

القان�ن، م��ش�ع الدرا�شة.

ال�ش�ؤون  جلنة  مقرر  ال�شيد  اإىل  الآن  الكلمة  اأحيل 

التمهيدي  التقرير  م�شامعنا  على  ليقراأ  واملالية،  القت�شادية 
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الذي اأعدته اللجنة يف امل��ش�ع.

الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  املخت�شة:  اللجنة  مقرر  ال�شيد 

اأ�شرف  على  وال�شلم  وال�شلة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

املر�شلني.

ال�شيد  رئي�ص  جمل�ص  الأمة  املحرتم،

ال�شيد وزير التجارة،   ممثل احلك�مة،

ال�شيد  وزير العلقات مع الربملان،

زميلتي، زملئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعلم،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�شرفني اأن اأعر�ص على جمل�شنا امل�قر التقرير التمهيدي 

الذي اأعّدته جلنة ال�ش�ؤون القت�شادية واملالية، ملجل�ص الأمة، 

03ـ04، امل�ؤرخ  ح�ل ن�ص  قان�ن  يعدل  ويتمم الأمر رقم 

�شنة  ي�لي�   19 امل�افق   1424 عام  الأوىل  19 جمادى  يف 

عمليات  على  املطبقة  العامة  بالق�اعد  واملتعلق   ،2003
ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها.

املقدمة

القان�نية  املنظ�مة  اإىل حتيني  الدوام  على  احلك�مة  تعمد 

بتعزيزها  اأو  معا،  اأوبهما  التتميم،  اأو  التعديل  طريق  عن 

عرب  امل�شجلة  النقائ�ص  تدارك  اأجل  من  جديدة،  بق�انني 

على  احلا�شلني  والتقدم  التط�ر  وم�شايرة  التطبيق،  مراحل 

وغريها،  والثقافية  والتجارية  القت�شادية  امل�شت�يات  جميع 

واإ�شفاء املرونة على الآليات التي حتكمها، مبا ي�شمن حتقيق 

النجاعة وال�شري احل�شن لقطاعاتها، وكذا م�شايرة التفاقيات 

واملعاهدات الدولية.

تعزيز  م�شى،  وقت  اأي  من  اأكرث  الي�م،  لزاما  بات  وقد 

الآليات القان�نية التي من �شاأنها �شبط جتارتنا اخلارجية، من 

بالق�شرية  لي�شت  لفرتة  ظل  الذي  ال�شترياد  تنظيم  حيث 

ميار�ص ب�شكل ف��ش�ي وع�ش�ائي، وتنظيم رخ�ص ال�شترياد، 

اإذ  املجال،  هذا  يف  احلرية  من  مهم  بهام�ص  الحتفاظ  مع 

يعرفه  وما  بلدنا  يف  اخلارجية  التجارة  واقع  جتاهل  ميكن  ل 

باقت�شادنا  اأكيدا  �شررا  اأحلقت  عديدة  �شلبية  ممار�شات  من 

ال�طني.

03ـ04،  رقم  الأمر  وتتميم  بتعديل  احلك�مة  ومبادرة 

ي�لي�   19 امل�افق   1424 عام  الأوىل  جمادى  يف19  امل�ؤرخ 

�شنة 2003، واملتعلق بالق�اعد العامة املطبقة على عمليات 

التي  ال�شيغ  �شمن  يندرج  الب�شائع،  وت�شدير  ا�شترياد 

فرتة  خلل  امل�شجلة  بالنقائ�ص  التكفل  اأجل  من  ذكرناها، 

ـ مفه�م وجمال رخ�ص  وبدقة  ـ  الأمر، وحتديد  تطبيق هذا 

ا�شترياد وت�شدير الب�شائع الذي كان يكتنفه بع�ص الغم��ص 

يف القان�ن ال�شاري املفع�ل.

ت�شريعنا  مطابقة  هي  اأي�شا  التعديل  اأ�شباب  اأهم  ولعل 

مع ق�اعد املنظمة العاملية للتجارة، و�شبط رخ�ص ال�شترياد 

املعطيات  مع  م�اءمة وان�شجاما  اأكرث  وجعلها  والت�شدير 

امل�شاواة  و�شمان  ال�شفافية،  من  مزيد  حتقيق  وكذا  الراهنة، 

بني املتعاملني القت�شاديني، وغلق الباب اأمام ما يحدث من 

خروقات يف هذا املجال. 

وقد اأحال الن�ص املذك�ر على جلنة ال�ش�ؤون القت�شادية 

�شالح،  بن  القادر  ال�شيد عبد  الأمة  رئي�ص جمل�ص  واملالية، 

اجتماعني  يف  وناق�شته  فدر�شته   ،2015 ج�ان   18 بتاريخ 

منف�شلني، عقدتهما برئا�شة ال�شيد عبد القادر �شنيني، رئي�ص 

اللجنة، عقد الأول ي�م الأحد 28 ج�ان 2015، واطلع فيه 

اأدخلت  التي  والتتميمات  التعديلت  على  اللجنة  اأع�شاء 

على الأمر رقم 03ـ04، و�شجل�ا اأ�شئلتهم  وملحظاتهم ح�له، 

ممثل  فيه  وقدم   2015 ج�ان   29 الإثنني  ي�م  الثاين  وعقد 

احلك�مة، ال�شيد عمارة بن ي�ن�ص، وزير التجارة، عر�شا وافيا 

لن�ص القان�ن، بح�ش�ر ال�شيد طاهر خاوة، وزير العلقات مع 

الربملان، �شرح فيه الأبعاد القان�نية والتجارية للن�ص، ال�طنية 

منها والدولية، وا�شتمع اإىل اأ�شئلة وملحظات اأع�شاء اللجنة 

وخ�شها بالردود والت��شيحات اللزمة. 

هذا، وقد عقدت اللجنة جل�شة عمل مبكتبها �شبيحة ي�م 

الثلثاء 30ج�ان 2015، برئا�شة رئي�ص اللجنة، اأجرت فيها 

املذك�رين  الجتماعني  يف  النقا�ص  ملجريات  �شامل  تقييما 

اللجنة  اأع�شاء  بني  دار  الذي  النقا�ص  �شيما  ول  اأعله، 

باإعداد  الن�ص  لهذا  الأولية  درا�شتها  منهية  احلك�مة،  وممثل 

هذا التقرير التمهيدي الذي يحت�ي على: مقدمة، املحاور 

الرئي�شية لن�ص القان�ن، فح�ى النقا�ص الذي دار بني اأع�شاء 

اللجنة وممثل احلك�مة، وخل�شة.

اأول: املحاور الرئي�شية لن�ص القان�ن 

واملتمم  املعدل  القان�ن  لن�ص  الرئي�شية  املحاور  تتمثل 

للأمر رقم 03ـ04، يف التعديلت والتتميمات التي اأدخلت 

على بع�ص اأحكامه، والتي ميكن ح�شرها فيما يلي:

03ـ04،  رقم  الأمر  من   )2( املادة  �شياغة  اإعادة  ـ   1
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التجارة  عمليات  حرية  مبداأ  تكر�ص  والتي  اأعله،  املذك�ر 

�شتتم  بحيث  املبداإ،  هذا  من  ال�شتثناءات  وكذا  اخلارجية 

بحرية، وذلك دون  وت�شديرها  املنت�جات  ا�شترياد  عمليات 

الإخلل بالق�اعد املتعلقة بالآداب العامة، بالأمن والنظام 

والنبات،  باحلي�ان  واحلي�انات،  الأ�شخا�ص  ب�شحة  العام، 

التاريخي  بالرتاث   البي�ل�جية،  وامل�اد  النباتات  ب�قاية 

والثقايف وبالبيئة.

رقم 03ـ04،  الأمر  من   )3( املادة  �شياغة  اإعادة  ـ   2
ملبداإ  ال�شتثناءات  اإدارة  حتديد  ق�شد  اأعله،  املذك�ر 

حرية عمليات التجارة اخلارجية، من خلل تنفيذ قي�د 

كمية اأو تدابري مراقبة عند ا�شترياد اأو ت�شدير املنت�جات، 

والتنظيم  الت�شريع  يف  عليها  املن�شو�ص  ال�شروط  �شمن 

ال�شاري املفع�ل. 

اأو ت�شدير املنت�جات،  اإمكانية و�شع رخ�ص ا�شترياد  ـ   3
بغر�ص اإدارة اأي تدبري يتخذ مب�جب اأحكام املادة )6( مكرر 

تك�ن  التي  الدولية،  للتفاقيات  وفقا  اأو  القان�ن  ن�ص  من 

اجلزائر طرفا فيها.

اإىل و�شع قي�د هدفها:  تهدف  تدابري  اتخاذ  اإمكانية  ـ   4
ـ حماية امل�ارد الطبيعية القابلة للنفاد، يف حالة ما 

اإذا ُطبقت هذه التدابري، بامل�ازاة مع القي�د عند الإنتاج 

اأو ال�شتهلك.

املنتجة  الأولية  امل�اد  الأ�شا�شية من  الكميات  ـ �شمان 

التح�يلية،  ال�طنية  لل�شناعة  ال�طني  ال�ش�ق  م�شت�ى  على 

وهذا طبقا للمبادئ املن�ش��ص عليها يف التفاقيات الدولية 

التي تك�ن اجلزائر طرفا فيها.

ـ تنفيذ التدابري ال�شرورية لقتناء اأو ت�زيع املنت�جات يف 

حالة وج�د ندرة.

ـ احلفاظ على الت�ازن املايل اخلارجي وت�ازن ال�ش�ق.

اأوالت�شدير وكيفية  ـ حتديد مفه�م  رخ�ص ال�شترياد   5
منحها.

حتديد مفه�م رخ�ص ال�شترياد اأوالت�شدير التلقائية  ـ   6
وغري التلقائية وجمال تطبيقها.

رخ�ص  اأنظمة  تطبيق  وكيفيات  �شروط  حتديد  ـ   7
ال�شترياد اأو الت�شدير.

رخ�ص  اإدارة  لنظام  املخالفة  الأحكام  كل  اإلغاء  ـ   8
ال�شترياد اأو الت�شدير. 

ثانيا: فح�ى النقا�ص الذي دار بني اأع�شاء اللجنة وممثل 

احلك�مة 

بعد اأن ا�شتعر�شنا املحاور الرئي�شية لن�ص القان�ن، نتطرق 

فيما يلي اإىل العر�ص الذي قدمه ممثل احلك�مة على م�شت�ى 

به  خ�ص  الذي  النقا�ص  فح�ى  على  الرتكيز  مع  اللجنة، 

اأع�شاوؤها ن�ص القان�ن والأ�شئلة وامللحظات التي طرح�ها، 

والأج�بة والت��شيحات التي قدمها ممثل احلك�مة ح�لها:  

احلك�مة: نظر  وجهة  من  الن�ص  ـ   1
اأ�شباب  احلك�مة  ممثل  اأبرز  القان�ن،  لن�ص  تقدميه  خلل 

تقدمي الن�ص واأهم التعديلت التي اأدخلت على الأمر رقم 

03ـ04، امل�ؤرخ يف 19 جمادى الأوىل عام 1424 امل�افق 19 
على  املطبقة  العامة  بالق�اعد  واملتعلق    ،2003 �شنة  ي�لي� 

املت�خاة  والأهداف  وت�شديرها،  الب�شائع  ا�شترياد  عمليات 

منه.

يحكم  الذي  الت�شريعي  الإطار  مراجعة  اأن  اأكد  كما 

التجارة اخلارجية، ياأتي ق�شد تدارك النقائ�ص امل�شجلة فيه، 

وجعل اأحكامه اأكرث م�اءمة وان�شجاما مع املعطيات الراهنة، 

و�شمان  ال�شفافية،  من  املزيد  حتقيق  اأجل  من  ول�شيما 

امل�شاواة بني املتعاملني القت�شاديني.

اأدخلت  التي  التعديلت  اأن  اأو�شح  ال�شياق،  نف�ص  ويف 

املنظمة  لطلب  ا�شتجابة  تاأتي   ،04-03 رقم  الأمر  على 

ا�شتثناءات على  للتجارة، ول�شيما يف جمال فر�ص  العاملية 

اإعداد م�شروع القان�ن مت بالتن�شيق  اأن  حرية التجارة، واأكد 

والت�شاور مع القطاعات ال�زارية املعنية.

النقا�ص: اأثناء  اأثريت  التي  النقاط  ـ   2
تطرق اأع�شاء اللجنة، خلل مداخلتهم، اإىل الكثري من 

النقاط لتي ت�شمنها الن�ص وكذا املوا�شيع ذات العالقة، من 

خلل الأ�شئلة والن�شغالت وامللحظات الآتية:

ـ األ تتعار�ص الأحكام املن�ش��ص عليها يف ن�ص القان�ن 

اخلارجية  التجارة  للجزائر يف جمال  الدولية  اللتزامات  مع 

)اتفاق ال�شراكة مع الحتاد الأوروبي، املنطقة العربية للتبادل 

احلر...اإلخ( ك�نها مت�ص مببداإ حرية التجارة؟

على  للرخ�ص  اجلديد  النظام  تبني  انعكا�شات  ما هي  ـ 

م�شار ان�شمام اجلزائر اإىل املنظمة العاملية للتجارة؟

يفتح  قد  عليه  املن�ش��ص  الرخ�ص  نظام  اأن  ترون  األ  ـ 

املحاباة  غرار  على  ال�شلبية،  املمار�شات  بع�ص  اأمام  الباب 

والر�ش�ة؟

ـ ملاذا مل يتم و�شع نظام الرخ�ص اإل يف ال�قت احلايل؟
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من  للحتكار  املجال  هذا،  الرخ�ص  نظام  يفتح  األ  ـ 

بع�ص املتعاملني؟

واأن  وبخا�شة  الرخ�ص،  منح  وكيفيات  �شروط  هي  ما  ـ 

الن�ص قد اأحال ذلك على التنظيم؟

بعني  ُي�ؤخذ  وهل  الرخ�ص،  منح  يتم  اأ�شا�ص  اأي  ـ على 

اأي  وعلى  مفع�لها،  �شريان  بدء  عند  طلبها  تاريخ  العتبار 

اأ�شا�ص يتم جتديدها؟ 

ـ هل �شيتم و�شع قائمة بامل�اد املحظ�ر ا�شتريادها، عند 

بدء العمل بالنظام اجلديد؟

ـ هل منلك الآليات اللزمة ملعرفة احتياجات ال�ش�ق؟ 

وما هي اآليات تطبيق نظام الرخ�ص؟

ـ ما املق�ش�د بالرخ�ص التلقائية ال�اردة يف الن�ص؟

ـ ملاذا مل ين�ص القان�ن على اأ�شباب منح الرخ�ص، بغ�ص 

هي  وما  امللف؟  الإدارية يف  ال�شروط  توفر  عدم  عن  النظر 

الإجراءات التي ميكن لطالب الرخ�شة مبا�شرتها عند رف�ص 

منحه اإياها؟

ـ ما هي املعايري التي �شيتم على اأ�شا�شها ت�زيع ح�ش�ص 

البلدان امل�ردة بني املتعاملني اأ�شحاب رخ�ص ال�شترياد؟

اللجنة: اأع�شاء  مداخلت  على  احلك�مة  ممثل  رد  ـ   3
اأع�شاء  اأ�شئلة  قبل اخل��ص يف ردود ممثل احلك�مة على 

ال�شتار  اأزاح  احلك�مة  ممثل  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  اللجنة، 

التجارة  بقطاع  تتعلق  التي  الهامة  النقاط  من  الكثري  عن 

وامل�شكلت التي ي�اجهها من ناحيتي ال�شترياد والت�شدير. 

اأما عن ردوده على اأ�شئلة اأع�شاء اللجنة، فاأو�شح ما يلي:

على  عليها  املن�ش��ص  الإجراءات  انعكا�شات  ب�شاأن  ـ 

اللتزامات الدولية للجزائر، يف جمال التجارة اخلارجية، اأكد 

ممثل احلك�مة اأن املبداأ الأ�شا�شي حلرية التجارة يبقى قائما، 

اأما التقييدات املفرو�شة يف �شكل رخ�ص، فهي ا�شتثناءات 

اأن  اإىل  اأ�شار  كما  ذاتها،  للتجارة  العاملية  املنظمة  ا�شرتطتها 

الدول الأع�شاء  يف املنظمة قد اأ�شدرت ت�شريعات يف هذا 

ال�شدد. 

يف نف�ص ال�شياق، اأو�شح اأن  مراجعة الأمر رقم 03ــ04، 

العاملية  املنظمة  ق�اعد  مع  القان�نية  ملنظ�متنا  تكييف  هي 

للتجارة، حت�شريا لن�شمام اجلزائر املرتقب اإىل هذه املنظمة، 

الرخ�ص  فر�ص  من  الأ�شا�شي  الهدف  اأن  عن  ف�شل  هذا 

املن�ش��ص عليها، ه� عقلنة ت�شيري التجارة اخلارجية. 

ال�شترياد،  رخ�ص  منح  بها  يتم  التي  الكيفية  وعن  ـ 

ت�شم  قطاعية  ت�شكيل جلنة  �شيتم  اأنه  احلك�مة  ممثل  اأو�شح 

وزارة  عليها  ت�شرف  واملالية،  والفلحة  ال�شناعة  قطاعات 

التجارة، تت�ىل درا�شة طلبات منح الرخ�ص التي تتقدم بها 

املتعاملني،  بني  وعادلة  حيادية  بكيفية  املعنية،  القطاعات 

كما اأن الرخ�شة ذاتها، والتي �شتمنح ب�شفة علنية، �شُتحدد 

با�شتريادها  امل�شم�ح  والكميات  منها  امل�شتفيد  املتعامل 

وكذا مدتها. 

ـ وبخ�ش��ص الحتكار الذي قد ينجُم عن الإجراءات 

املتخذة، اأكد اأن ذلك م�شتبعد، بل على العك�ص من ذلك 

ال�شفافية  من  املزيد  اإ�شفاء  يف  الإجراءات  تلك  �شت�شاهم 

اخلارجية،  التجارة  يف  املتدخلني  املتعاملني  بني  والإن�شاف 

من خلل حتديد ت�زيع احل�ش�ص بني املتعاملني.

ـ وب�شاأن قائمة امل�اد املحظ�ر ا�شتريادها، اأكد اأنه لن يتم 

و�شع هاته القائمة عند بدء العمل بالنظام اجلديد للرخ�ص.

احتياجات  ملعرفة  اللزمة  الآليات  ت�فر  مدى  وعن  ـ 

ال�ش�ق، اأكد ممثل احلك�مة اأن القطاع املعني ه� الذي يبادر 

تذبذبا يف  اأو  الرخ�ص، عندما يلحظ اختلل  بطلب منح 

الكميات  يحدد  من  وه�  بتط�راته  الأدرى  فه�  ال�ش�ق، 

امل�شم�ح با�شتريادها.  

ـ وبخ�ش��ص الرخ�ص التلقائية، اأو�شح اأنها متنح يف كل 

تفر�ص  بطريقة  تدار  الطلب ول  فيها  يقدم  التي  احلالت 

منها  الهدف  واأن  ال�شادرات،  اأو  ال�اردات  على  قي�دا 

اإح�شائي فقط.

رخ�ص  منح  عند  امل�ردة  البلدان  حتديد  وب�شاأن  ـ 

ال�شترياد، اأكد ممثل احلك�مة اأنه لن يتم حتديد البلدان التي 

ميكن ال�شترياد منها باعتبار اأن الهدف املت�خى ه� حتديد 

الكميات امل�شم�ح بها.

ـ وعن م�شكل ت�شخيم الف�ترة، اأ�شار ممثل احلك�مة اإىل 

يزيد هذا  الأمر  واأن ما  بالتقليد،  يرتبط  اأن  ذلك غالبا ما 

تعقيدا ه� نق�ص خمابر مراقبة الن�عية. 

اخلل�شة

اأنهينا درا�شتنا الأولية  بهذا التقرير التمهيدي نك�ن قد 

امل�ؤرخ   03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القان�ن   لن�ص 

�شنة  ي�لي�   19 امل�افق   1424 عام  الأوىل  جمادى   19 يف 

عمليات  على  املطبقة  العامة  بالق�اعد  واملتعلق    ،2003
ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها، الذي تاأتي مراجعته ا�شتجابة 

ال�شلطات  رقابة  تعزيز  تقت�شي  التي  احلالية  للمتطلبات 
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العم�مية يف هذا املجال. 

الآليات  تدعيم  بغر�ص  اأي�شا،  املراجعة  هاته  تاأتي  كما 

من  للعديد  حد  ل��شع  الدولة،  حت�زها  التي  القان�نية 

املمار�شات ال�شلبية التي تعرفها عمليات التجارة اخلارجية، 

املتعاملني  بني  والإن�شاف  ال�شفافية  من  املزيد  �شمان  مع 

وتدارك  الثغرات  و�شد  اخلارجية،  التجارة  يف  املتدخلني 

النقائ�ص امل�شجلة خلل فرتة تطبيق القان�ن املذك�ر اأعله، 

تلك  �شيما  ول  للتجارة،  العاملية  املنظمة  لق�اعد  ومطابقته 

وت�شدير  ال�شترياد  رخ�ص  مفه�م وجمال  بتحديد  املتعلقة 

الب�شائع. 

زميلتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�ص  رئي�ص  �شيدي  تلكم، 

زملئي اأع�شاء جمل�شنا امل�قر، هي املعطيات التي ت�شمنها 

القت�شادية  ال�ش�ؤون  جلنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير 

واملالية، ملجل�ص الأمة، ح�ل ن�ص  القان�ن  املعدل  واملتمم 

للأمر رقم 03ـ04، امل�ؤرخ يف 19 جمادى الأوىل عام 1424 

العامة  بالق�اعد  واملتعلق    ،2003 �شنة  ي�لي�   19 امل�افق 

املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها، و�شكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد مقرر اللجنة املخت�شة على 

قراءته التقرير التمهيدي، ننتقل الآن اإىل النقا�ص العام ومع 

اأول م�شجل يف هذا النقا�ص وه� ال�شيد �شالح دراجي.

ال�شيد �شالح دراجي: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛ بعد ب�شم 

اهلل الرحمن الرحيم وال�شلة وال�شلم على �شيدنا حممد، 

خري النبيني واملر�شلني ومن تبعهم باإح�شان اإىل ي�م الدين؛

�شيدي رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير التجارة املحرتم،

ال�شيد وزير العلقات مع الربملان،

ال�فد املرافق لكم،

زميلتي، زملئي اأع�شاء املجل�ص امل�قر،

اأ�شرة الإعلم،

احل�ش�ر الكرمي،

ال�شلم عليكم و�شح رم�شانكم.

نحن الي�م ب�شدد نقا�ص قان�ن مهم ومهم جدا و�شعب 

جدا يف نف�ص ال�قت، اإذن كبداية اأود اأن اأبداأ بهذه املقدمة.

عملية  الي�م،  نناق�شه  الذي  القان�ن  م�شروع  يت�شمن 

التفا�شيل  التاأطري ومبزيد من  اإعادة  الت�شدير وال�شترياد، 

على  املطبقة  بالق�اعد  املتعلق   ،2003 يف  ال�شادر  الأمر 

عملية ا�شترياد وت�شدير الب�شائع والذي ن�ص على اإمكانية 

اللج�ء اإىل رخ�ص ال�شترياد اأو الت�شدير لإدارة ا�شتثناءات 

على حرية التجارة، هذا جيد جدا، لكن يجب اأن نتحلى 

بلد  اأي  ي�جد  ل  اقت�شادنا،  حماية  اأجل  من  بال�شجاعة 

ت�شع  فهي  الأكرث حرية  اأمريكا  احلمائية، حتى  ميار�ص  ل 

ح�اجز، وهذا ما بداأنا به، ين�ص م�شروع هذا القان�ن على 

اإمكانية تطبيق تدابري وقي�د اأو تدابري مراقبة عن ا�شترياد 

اأو ت�شدير املنت�جات، هذا اأي�شا جميل، كما ميكن اتخاذ 

تدابري، تهدف ل��شع قي�د، ل�شيما بغر�ص حماية امل�ارد 

الطبيعية القابلة للنفاد، يف حالة ما اإذا طبقت هذه التدابري، 

وتهدف  ال�شتهلك؛  اأو  الإنتاج  عند  القي�د  مع  بامل�ازاة 

من  الأ�شا�شية  الكميات  �شمان  اإىل  كذلك  القي�د  هذه 

امل�اد الأولية املنتجة على م�شت�ى ال�ش�ق ال�طنية لل�شناعة 

ال�طنية التح�يلية.

�شيدي الرئي�ص،

�شيدي ال�زير،

هذا �شيء جميل ونثمنه، هذا ه� امللم��ص الآن يف اأر�ص 

ال�اقع، ولكن الأهم ه� كيفية جت�شيد وتطبيق هذه الق�انني 

طبعا  ال�طني،  اقت�شادنا  حلماية  امليدان،  يف  جدا  اجلميلة 

القان�ن ـ ح�شب فهمي ـ ل يعاقب فه� يحمي ول يعاقب 

اإل من يخرقه، نعلم جميعاـ  �شيدي الرئي�ص، �شيدي ال�زيرـ  

اأنه لدينا تر�شانة من الق�انني من اأح�شن الق�انني يف العامل، 

تبقى حربا  الأحيان  معظم  ـ يف  ال�شديد  للأ�شف  ـ  ولكن 

لي�شت  معركة  ت�اجهك  ال�زير،  �شيدي  اإذن،  ورق،  على 

بال�شهلة »فاهلل معك، ونحن كذلك معك« اأتخيل كما ل� اأن 

عندك قطا ي�شع بني خمالبه قطعة حلم وممكن اأن يك�ن منرا 

اأو اأ�شدا، فلكي تغري و�شعية م�شكه القطعة، فاإما اأن يهرب 

اأو اأن تقتله! ولهذا اأق�ل: علينا اأن نلتف جميعا ح�لك بغية 

حماية اقت�شادنا املتده�ر.

رخ�ص  فر�ص  اأن  ترون  األ  ـ  ال�زير  �شيدي  ـ  �ش�ؤايل 

اأنا  التجارة؟  حرية  مع  يتناق�ص  احلقيقة  يف  ه�  ال�شترياد 

تفر�ص  التجارة،  حرية  مع  حقيقة  يتناق�ص  لكنه  م�افق، 

اإجراءات وت�شع يل قيدا، اأنا مع القي�د!

األ ترون باأن رخ�ص ال�شترياد والت�شدير �شت�ؤدي حتما 

اإىل ن�ع من الحتكار؟ وهذه الرخ�ص ـ رمبا ـ اإذا مل نقم مبا 

ه� مطل�ب منا، �شت�ؤدي اإىل الحتكار وخلق ل�بيات جديدة 
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يف جمال التجارة! انطلقا من اإميانكم واإمياننا اأن هذه الآلية 

اإيجابية، نت�شاءل، ملاذا انتظرنا ملدة 12 �شنة يف بلدنا اإىل اأن 

ت�شتعل النار!؟ انتظرنا اإىل اأن ت�شتعل النار لكي نطلب رجال 

املطافىء واأحيانا ل جند العدد املنا�شب من رجال املطافىء 

من اأجل اإخماد هذه النار! ملاذا النتظار ملدة 12 �شنة ل��شع 

الرخ�شة يف ميدان التجارة اخلارجية؟

ال�زير،  �شيدي  حقيقة  هذه  اأ�شا�ص،  اأي  على  ثانيا، 

ونحن جزائري�ن ول اأحد ي�شدق، مُتنح هذه الرخ�ص؟ هذا 

�شتمنح  اأ�شا�ص  اأي  فعلى  ال�شارع،  من  ا�شتنبطته  ال�ش�ؤال 

لي�شت  املقايي�ص  فرمبا  املقايي�ص؟  هي  وما  الرخ�شة؟  هذه 

وللربملان،  لل�زير  بالن�شبة  رمبا  م��ش�عية  هي  بامل��ش�عية، 

مقايي�شك                     اإن  يق�ل  ـ  النمر  اأو  القط  ـ  التاجر  هذا  لكن 

ل ت�شاعدين، طبعا ي�جد قان�ن ويجب اأن يطبق، اإذن على 

اأي اأ�شا�ص �شتمنح هذه الرخ�شة؟ وما هي املقايي�ص؟ فهل 

�شتمنح للمحرتفني؟ ـ حاليا كل من هب ودب يق�ل اإنني 

لذوي  اأو  ت�شت�رد؟  وماذا  ت�شدر؟  ماذا  م�شت�رد،  اأو  م�شدر 

وهذا         ـ  ي�شت�ردوا  اأن  ب�ا�شطتها  ميكنهم  الذين  الأم�ال؟ 

ما يح�شل حاليا ـ للأ�شف ـ اأو لذوي النف�ذ؟ اأي كل من 

لديه علقة مع ال�زير؛ وهذه حقائق يجب اأن نق�لها وعلى 

ال�شعب اأن يفهمها حتى نتجاوز هذه الأم�ر ونتقدم، واأظن 

ـ ح�شب راأيي ـ اأن هذه الرخ�شة التي �شتمنح لأي �شخ�ص 

اأراد اأن يغامر اأو يبا�شر الن�شاط التجاري، لبد له اأول: وقبل 

كل �شيء اأن يك�ن يف خدمة ال�طن وامل�شتهلك، ولي�ص كل 

من هب ودب، ي�شت�رد اأ�شياء ل معنى لها ونقع يف م�شاكل 

كبرية.

�شيدي  الرئي�ص،  �شيدي  ـ  راأيي  وح�شب  احلقيقة،  يف 

ال�زير ـ اأن م�شروع هذا القان�ن ما ه� اإل قان�ن يتعلق بعملية 

ال�شترياد فقط، اأنا ل اأعرف ماذا �شن�شدر؟!!

م�شروع هذا القان�ن م�جه لل�شترياد اأكرث منه للت�شدير، 

مع  �شيئا  ن�شدر  ل  نحن  ا�شترياد(  ـ  )ا�شترياد  فه�  اإذن 

الأ�شف!

اإذن ـ �شيدي الرئي�ص، �شيدي ال�زير ـ لبد من زرع ثقافة 

للت�شدير  عدو  فاأول  ال�شهل،  بالأمر  لي�ص  وهذا  الت�شدير 

اأنكم  مبا  ـ  ال�زير  ال�شيد  ـ  اإذن  البريوقراطية،  هي  بلدنا  يف 

ت�قع�ن مرا�شيم فلبد من زرع ثقافة الت�شدير ويك�ن ذلك 

بت�قيع عقد وفاة البريوقراطية، وهذا لي�ص �شهل! وت�قيع، يف 

نف�ص ال�قت، عقد ازدياد هذه البريوقراطية وتفعيلها عندما 

يفر�ص ال�اجب ال�طني حلماية اقت�شادنا ال�طني، هذه هي 

هي  ما  نعم،  القيد،  ن�شع  ال�شترياد  عدم  حالة  يف  القي�د، 

املنظمة العاملية للتجارة؟! ل ميكنها اأن متلي علينا كل �شيء! 

اأخطاء ول وج�د  بالإملء  اأ�شتمع، لكن عندما يك�ن  متلي 

مل�شلحة ال�طن، ل اأكتب ول اأ�شمع! هذا لي�ص �شهل ولكنه 

40000 م�شدر  تقريبا  ال�زير، هناك  غري م�شتحيل، �شيدي 

اإىل ي�منا هذا، اإنه رقم معترب!

هذه جرمية �شد الإن�شانية قبل اأن اأق�ل جرمية �شد اجلزائر! 

مل اأقم باأبحاث من اأجل معرفة الرقم بال�شبط.

لكنه رقم معترب لأ�شخا�ص وهميني! �شجل جتاري م�شجل 

با�شم �شخ�ص مت�فى وعندما تبحث عنه كاأنك تبحث عن 

اله�اء يف ال�شماء.

ن�شمة  ملي�ن   40 لدينا  ـ  ال�زير  �شيدي  ـ  ال�شيء  نف�ص 

ن�شمة، هذه كذلك كارثة وجرمية!  100 ملي�ن  لـ  ون�شت�رد 

اأين  اإىل  م�شاعفة،  اأ�شعافا  ون�شت�رد  جزائري  ملي�ن   40
يذهب كل هذا؟! قمت ببحث �شغري، ال�شيد ال�زير،  اأطرح 

عليك اأول �ش�ؤال: على من تقع امل�ش�ؤولية فيما يخ�ص هذه 

امل�شت�ردين  ه�ؤلء  اأن  ترون  األ  وال�همية؟  اخليالية  الأرقام 

ال�هميني واملت�رطني يف هذه اجلرمية القت�شادية ال�طنية، هم 

ال�شبب يف خلق نزيف يف اخلزينة العم�مية بالعملة ال�شعبة؟

ن�شمة  ملي�ن   40 لدينا  ـ  ال�زير  ال�شيد  ـ  لك  وقلت 

ون�شت�رد لـ 100 ملي�ن ن�شمة، اأ�شتعني باأدلة �شيدي ال�زير، 

طرف  من  تبذر  التي  اخلبز  كمية  هي  كم  تعلم�ن  هل 

العائلت اجلزائرية؟ هذه اأي�شا جرمية �شد ال�شهداء ولي�شت 

ولي�ص  بعق�لنا  نحن  نعي�ص  لكي  مات�ا  اأ�شخا�ص  �شدنا،  

ببط�ننا؛ بالتقريب هناك ـ ح�شب ما وجدت ـ 120 ملي�ن 

خبزة يف �شهر رم�شان، واهلل اإن هذا لكفر! اإ�شمح�ايل، �شف 

اإىل ذلك، اأ�شاألك ال�شيد ال�زير، ب�شفتك وزيرا للتجارة، هل 

تعلم ـ ال�شيد ال�زيرـ  ما هي كمية املياه العذبة ولي�ص القذرة 

ـ اإ�شمح�ايل ـ ل�شنع خبزة واحدة؟ قمت باأبحاث يف م�اقع 

اإلكرتونية، ف�جدت ـ �شيدي الرئي�ص ـ اأنه يتطلب 150 لرتا 

اإىل  املاء لكي ن�شنع خبزة واحدة، من بداية التح�شري  من 

لرتا   150 ن�شربها يف  خبزة  ملي�ن   120 اإذن  الطهي،  نهاية 

الدولة،  ـ من طرف  تعلم�ن جميعا  كما  ـ  املدعم  املاء  من 

الكهرباء،  اإىل  بالإ�شافة  العم�مية،  اخلزينة  من  مدعم  اأي 

اأي الطاقة، املدعمة اأكرث من املاء، وهذه الإح�شائيات التي 

امل�شتقلة ح�ل  للمعل�مات  ال�طني  املركز  اأقرها  بها،  ح 
ّ
اأ�شر
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النفايات، اإنها )ONG( الفرن�شية املدع�مة من طرف الدولة.

على  الأ�شئلة  هذه  قطاعكم  طرح  هل  ال�زير،  ال�شيد 

يتحمل  واحد  ولت�عيته؟ حقيقة، كل  اجلزائري  امل�شتهلك 

جزًءا من امل�ش�ؤولية، قطاعكم ك�زارة للتجارة لديه م�ش�ؤولية 

كبرية، لل�شعب كذلك جزء من امل�ش�ؤولية، »كلكم راع وكل 

اأنت  ـ  ال�زير  ال�شيد  ـ  هنا  لكنك  رعيته«  م�ش�ؤول عن  راع 

امل�ش�ؤول! اإذ كان هذا ال�شعب تائها، فعل، عليك اأنت ب�شد 

احلبل كالكلب )كاني�ص(  ـ اأ�شت�شمحكم يف هذه الكلمة ـ 

املط�ق بحبل ح�ل رقبته، اإذا بداأ يخد�ص الأ�شخا�ص يق�م 

�شاحبه ب�شد احلبل ول يدعه يذهب اإىل حيث �شاء، لديك 

القان�ن واأنت وحدك امللزم بالتطبيق.

للخبز  امل�شتهلكني  اأكرب  من  ـ  ال�زير  ال�شيد  ـ  اأننا  علما 

ماذا  والغالية،  احلية  املادة  لهذه  ال�قت  نف�ص  واملبذرين يف 

�شتتخذونها  التي  ال�شرتاتيجية  هي  وما  قطاعكم؟  فعل 

من الي�م ف�شاعدا وكل التدابري التي ل تتما�شى مع ديننا 

احلنيف؟

التبذير ل يتما�شى مع ديننا احلنيف ـ يا �شيدي ال�زير 

ويا �شيدي الرئي�ص ـ يق�ل تعاىل »وكل�ا وا�شرب�ا ول ت�شرف�ا 

اإنه ل يحب امل�شرفني« )�ش�رة الأعراف، الآية 31(.

وق�له عز وجل »ول تبذرتبذيرا اإن املبذرين كان�ا اإخ�ان 

ال�شياطني وكان ال�شيطان لربه كف�را«.

اإذن، فاإننا كلنا �شياطنيـ  اإ�شمح�ا يلـ  بتبذير 120 ملي�ن 

خبزة! اإننا نغذي الفئران! اأكيا�ص من اخلبز متلأ حيا، �شيدي 

يطهني،  الل�اتي  الن�شاء  كذلك  نح�ش�ص  اأن  ميكننا  ال�زير، 

اأرميه، ميكننا  اأنني  يعني  قا�شيا ل  ياب�شا  عندما يك�ن اخلبز 

اأن نح�شر ب�ا�شطته عدة اأطباق، لدينا اأفكار، ملاذا مبجرد اأن 

ي�شبح ياب�شا قليل نرميه؟ اإنها كارثة!

م�ج�د  احلل  ال�زير؟  �شيدي  احلل  واأين  ه�  ما  اإذن 

اأنت ب�شفتك امل�شرف  لديك ل عند ال�شعب، عندما تبداأ 

فمن  يرحم،  األ  يجب  القان�ن  اأن  حني  يف  القان�ن،  على 

راأيي، كربملاين وك�شخ�ص �شعيف،  اأخطاأ يعاقب، وح�شب 

األ ترون اأنه ل مفر من الذهاب اإىل تطبيق ال�شعر احلقيقي 

للخبز واإعطاء التدعيم ملن ي�شتحقه من �شريحة املجتمع.

�شيدي ال�زير ـ حقيقة واحلق يقال ـ قطاعكم �شبه عاطل 

قن�ات   5 لدينا  والت�عية،  الرتويج  يخ�ص  فيما  وحمت�شم، 

تابعة للدولة، ل اأرى فيها اإ�شهارا حت�شي�شيا واحدا! نحن يف 

بلد القبائل نق�ل: »ي�جد ربي وت�جد الدولة« اإذن يجب 

عندما  اجلزائري،  وال�شعب  اإ�شهارية  اإعلنات  تك�ن  اأن 

يف  املراأة  كان  مهما  مغفلني،  ل�شنا  ي�شتمع،  اإليه  تتحدث 

نتجه  اأن  يجب  املحامي  اأو  الأ�شتاذ  اأو  الطفل  اأو  املطبخ 

ال�شيد  ـ  ق�يل  هذا  يطبق!  ل  فالقان�ن  واإل  الجتاه  هذا 

الإعلم،  بعث  يجب  اإذن  نظري،  وجهة  وهذه  ـ  ال�زير 

ففي ال�ليات املتحدة الأمريكية يق�ل�ن باأن الإعلم ه� 

ال�شلطة الرابعة واأنا اأق�ل باأنه ال�شلطة الأوىل، اأنظر مثل اإىل 

اأن  يجب  ذلك  اإىل  �شف  ال�زير،  ال�شيد  ال�طنية  الرتبية 

يك�ن هناك تن�شيق فيما بني القطاعات ال�زارية، وح�شب 

راأيي اخلا�ص فاأنت مبفردك ـ ال�شيد ال�زير ـ ل ميكنك فعل 

�شيء!

اأت�جه ب�ش�ؤايل اإىل ال�شيد وزير ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف، 

كم من م�شجد لدينا؟ كم من م�شجد م�ج�د يف اجلزائر؟ 

وما  املعظم؟  ال�شهر  هذا  يف  الرتاويح  يف  امل�شلني  عدد  كم 

ه� دور الإمام؟ اأنا اآ�شف ول ميكنني اأن اأملي عليكم، لكن 

الإمام يلعب دورا مهما جدا لأننا م�شلم�ن، امل�ؤمن، املقيم 

يق�ل  واهلل  �شيطانا  لي�ص  الرتاويح،  ي�ؤدي  الذي  ال�شلة، 

الرتاويح  ي�ؤدي  املبذر ه� �شيطان، كيف  اإن  يف منزل كتابه 

ويرمي 10 خبزات؟! اإىل اأين نحن ذاهب�ن، ال�شيد ال�زير؟!

اإذن اإ�شمح يل ـ ال�شيد ال�زير ـ  وبالنظر للأزمة املتف�شية، 

املرتقبة ل ميكن اأن نكذب على بع�شنا البع�ص ونق�ل باأننا 

بخري، واهلل ل�شنا بخري، ل ننتظر حتى يحرتق املنزل باأكمله! 

ـ  ال�زير  ال�شيد  ـ  احلريق  �شعلة  يف  التحكم  ميكننا  حاليا 

اأنه يف وقت ق�شري  اأظن  اإطفاء واحد يكفي، لكنني  ورجل 

للأزمة  وبالنظر  ذلك،  يف  التحكم  ميكنها  ل  الثكنات  كل 

ال�شيد  ـ  منها  نهرب  اأن  ميكننا  ل  التي  املرتقبة،  املتف�شية، 

بيداغ�جية  مدر�شة  وتك�ن�ا  املثل  تعطي  اأن  يجب  ـ  ال�زير 

�شيء،  فعل  ميكنك  ل  وحدك  لأنك  ح�لك،  ومن  اأنت 

التبذير،  تقلي�ص  بغية  للم�شتهلكني،  بيداغ�جية  مدر�شة 

هذا ما يجب اأن نعمل به، بالتن�شيق مع وزارة الأوقاف يف 

لأ�شلي  اأذهب  عندما  اجلمعة،  خطبة  يف  وخا�شة  الرتاويح 

الكتظاظ!  �شدة  من  مكانا،  اأجد  ل  اجلمعة  ي�م  متاأخرا 

اأن  املفرو�ص  من  ترى؟  ماذا  املراآة  يف  نف�شك  ترى  عندما 

نف�شه  يرى  اآخر،  �شيئا  يرى  من  هناك  لكن  فيك،  ما  ترى 

دينا�ش�را! هذا �شيء غري طبيعي! اأعتقدـ  ال�شيد ال�زيرـ  اأن 

كل املديريات ال�زارية تقاوم عدوا واحدا وه� الأزمة، لأننا 

اأكرث  اأتخ�ف  ن�شم فقط رائحة اجلمرة التي تخيف، لكنني 
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اأن تك�ن الأزمة قا�شية؛ نحن مع هذا القان�ن ـ ال�شيد  من 

ال�زير ـ لكن )Il faut bouger le cocotier(، وكل ما ه� غري 

متجذر يف ال�شجرة، يجب اأن ي�شقط! »ما يبقى غري ال�شح« 

وال�شح ه� القان�ن.

فائق  بقب�ل  ـ  الرئي�ص  �شيدي  ال�زير،  معايل  ـ  تف�شل�ا 

التقدير، �شكرا على ح�شن الإ�شغاء وال�شلم عليكم ورحمة 

اهلل و�شح فط�ركم.

الكلمة  دراجي؛  �شالح  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الآن لل�شيد العمري لكحل، ن�د اأن يخت�شر الإخ�ان بقدر 

الإمكان، لأننا ل� �شرنا بهذه ال�ترية �شن�شمع طلقة املدفع ول 

نك�ن قد اأنهينا بعد، تف�شل.

ب�شم  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  لكحل:  العمري  ال�شيد 

اهلل الرحمن الرحيم وال�شلة وال�شلم على �شيدنا حممد، 

النبي الكرمي.

الف�شليات والأفا�شل،

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد معايل وزير التجارة،

ال�شيد معايل وزير العلقات مع الربملان،

ال�شيدة وال�شادة الأفا�شل املرافق�ن ملعايل ال�زراء،

ال�شيدات وال�شادة اأ�شرة الإعلم،

زميلتي، زملئي اأع�شاء املجل�ص امل�قر،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، رم�شان كرمي.

ل� �شمحت ـ �شيدي الرئي�ص ـ ب�دي اأن اأدرج نقطة نظام 

فقط ح�ل مداخلة الزملء، التي جندها يف اأغلب الأحيان 

مداولت  اأن  اجلميع  ولعلم  الفرن�شية؛  اللغة  عليها  تغلب 

ومناق�شات جمل�ص الأمة تدور باللغة ال�طنية العربية و�شكرا.

التجارة،  وزير  ملعايل  اجلزيل  بال�شكر  اأت�جه  البداية،  يف 

على العر�ص املقدم ح�ل م�شروع قان�ن يعدل ويتمم الأمر 

رقم 03ـ04، امل�ؤرخ يف 19 جمادى الأوىل عام 1424 امل�افق 

املطبقة  العامة  بالق�اعد  واملتعلق   ،2003 �شنة  ي�لي�   19
اأت�جه  كما  وت�شديرها،  الب�شائع  ا�شترياد  عمليات  على 

واملالية  القت�شادية  ال�ش�ؤون  جلنة  لأع�شاء  اجلزيل  بال�شكر 

على التقرير الذي تله على م�شامعنا مقررها قبل قليل.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

لقد جاء يف املادة الثانية من م�شروع القان�ن الذي ه� بني 

اأيدينا ما يلي:

حلرية  وت�شديرها  املنت�جات  ا�شترياد  عمليات  »تنجز 

العامة،  بالآداب  املتعلقة  بالق�اعد  الإخلل  دون  وذلك 

واحلي�انات،  الأ�شخا�ص  وب�شحة  العام،  والنظام  وبالأمن 

وامل�ارد  النباتات  وب�قاية  والنباتية،  احلي�انية  وبالرثوة 

البي�ل�جية، وبالرتاث التاريخي والثقايف والبيئة وكذا بجملة 

امل�اد كلها«.

تاأخر تعديل هذا الأمر  ـ ملاذا  الرئي�ص  ال�شيد  ـ  نت�شاءل 

طيلة هذه الفرتة كلها والتي م�شت القت�شاد ال�طني ب�شكل 

رهيب يف نظري؟

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

اأدت التط�رات القت�شادية احلديثة اإىل التغيري  يف كثري 

بالقت�شاد  ي�شمى  ما  فقد اختفى  املفاهيم القت�شادية،  من 

اأنظمة  على  الأول  املقام  يف  يرتكز  كان  الذي  املخطط 

حاكمة، تق�م بتخطيط وت�جيه احلياة القت�شادية؛ وقد ظهر 

ما ي�شمى باقت�شاد ال�ش�ق الذي يق�م على الدميقراطية يف 

�شتى جمالت احلياة القت�شادية.

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

معايل ال�زراء،

ال�شيدات وال�شادة احل�ش�ر،

لقد عمت الف��شى يف الأ�ش�اق اجلزائرية واختلط احلابل 

بالنابل وتف�شت ظاهرة التهريب وكرثة الغ�ص ونزيف اخلزينة 

الدولة  ب�شمعة  وامل�شا�ص  ال�شعبة،  العملة  من  العم�مية، 

اجلزائرية يف اخلارج، ولعل من امل�شلمات ـ �شيدي الرئي�ص ـ 

اأن للحك�مة دورا كبريا يف اأنها تتدخل ب�شكل �شريع، عندما 

تربز مثل هذه احلالت املذك�رة، يف غياب التجارة املتعارف 

التي  امل�شينة  ال�شل�كات  لهذه  حدا  لتجعل  دوليا،  عليها 

ت�ؤثر �شلبا على حياة الفرد وكيان الدولة، كما ل ميكن لأي 

حال من الأح�ال اأن ترتك الدولة احلبل على الغارب، يف 

التجاوزات، ومنها: عند ظه�ر تزايد  حالة وج�د مثل هذه 

حالت الغ�ص التجاري التي تدع� اإىل وج�د ق�ى حقيقية، 

تك�ن لها �شلطات واجبة النفاذ ولها ال�شلطة اللزمة لردع 

هذه الفئة، وذلك لك�شف حالت الغ�ص والتزوير، حلماية 

املنتجني وامل�شتهلكني والتحكم يف امل�شائل التجارية.

عند حدوث احتكار لل�شلع من جانب بع�ص املنتجني، 

فاإن الأمر ي�شتلزم وج�د هيئة اأو منظمة حك�مية، تتدخل ملنع 

هذه الحتكارات وذلك حتى ل يحدث زيادة يف الأ�شعار 
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ال�شروري  من  يك�ن  وبالتايل  نف�شها؛  ال�شلعة  يف  ونق�ص 

تدخل احلك�مة، من خلل و�شع الق�اعد والل�ائح التي متنع 

املحتكر من ا�شتغلل امل�شتهلكني.

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

اإن التجربة املريرة التي عا�شتها بلدنا خلل هذه احلقبة 

ال�شرق  مبنتجات  ال�طنية  الأ�ش�اق  باإغراق  الزمن،  من 

غطاء  حتت  الرديئة،  ال�شلع  ذات  والأ�شياوية  الأو�شطية 

اقت�شاد ال�ش�ق، جعلت من اجلزائر �ش�قا للخردوات، وليته 

الدولة  خزينة  ح�شاب  على  ولكنه  احلد  هذا  عند  ت�قف 

واأم�ال ال�شعب!

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

معايل وزير التجارة،

اإن الأرقام والت�شريحات املتداولة يف الأو�شاط الر�شمية 

اجلزائري،  املجتمع  على  باخلطر  تنذر  منها،  الر�شمية  وغري 

فال�شيد ال�زير الأول، عبد املالك �شلل، يف ت�شريح ر�شمي 

له، اأنه ببل�غ 2019 لن يتبقى من احتياطي ال�شرف �ش�ى 

9 مليري دولر اأمريكي، اأي اأننا خلل 4 �شن�ات القادمة 
نك�ن قد ا�شتهلكنا ـ رمبا ـ 170 مليار دولر.

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

النفتاح  يتحقق من هذا  اأن  ناأمل  كنا  الذي  الأمل  اإن 

قد تبخر، كنا ن�شت�شرف اأن ن�شت�رد جتهيزات وعتادا وو�شائل 

وميت�ص  الرثوة  يخلق  الذي  احلقيقي  وال�شتثمار  للت�شنيع 

ولي�ص  ال�طني  بالقت�شاد  النه��ص  يف  وي�شاهم  البطالة 

العك�ص، وحتى بع�ص التجهيزات التي و�شلت عند م�انئنا 

ملت�ية،  التحايل من طرف م�رديها بطرق  ويتم  رديئة  فهي 

اأن البع�ص من ه�ؤلء ا�شت�رد احلجر  بل الأخطر من ذلك 

من ال�شني، هذا ما ك�شف عنه رجال اجلمارك ل�لية بجاية 

لهذه  تطرقت  وقد كنت  للتلفزي�ن،  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  وبثته 

النقطة فيما �شبق.

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

اإن �ش�رة اجلزائر قد �ش�هت يف اخلارج من طرف بع�ص 

فاأ�شبحت  امل�اطنة،  �شفة  من  واملتجردين  ال�شمائر  عدميي 

ال�شعبة  والعملة  له�ؤلء  ماأوى  ال�شعبية  ال�شني  حملت 

التي مينحها البنك اجلزائري تتداول بطرق يندى لها اجلبني 

البحر  يف  احلاويات  رمي  اإىل  الف�اتري،  وت�شخيم  كبيعها 

من  ذلك  غري  اإىل  الإجرام،  ع�شابات  مع  بت�اط�ؤ  وحرقها 

الأعمال التي يعجز عنها القت�شادي�ن املهرة، وقد جاء على 

اأع�شاء  ت�شاوؤلت  على  رده  عند  ال�شابق  املالية  وزير  ل�شان 

جمل�ص الأمة يف هذا املقر، حني قال باحلرف ال�احد »نحن 

تاأتي وتخرج من امل�انىء فارغة«، لنقف  اأن احلاويات  نعلم 

عند هذا الت�شريح، هل نبقى مكت�يف الأيدي ون�شمت؟

ج�اب اأنتظره من معايل ال�زير.

عدد  ه�  كم  ال�زير،  ال�شيد  اأ�شاأل  اأن  يف�تني  ل  كما 

امل�ردين وكم ه� عدد امل�شدرين عندنا يف اجلزائر؟

رغم  حرج،  ول  فحدث  ال�شيارات،  م�شت�ردو  اأما 

ت�شيري  ي�شبط  الذي  م�ؤخرا،  التنفيذي  املر�ش�م  �شدور 

فاإن  والحتيال،  الغ�ص  من  وتنظيمها  ال�كالت  هذه 

تلك  �شحية  امل�اطن  ومازال  حالها  على  باقية  الأم�ر 

رئي�ص  فخامة  املنرب  هذا  من  اأحيي  وباملنا�شبة  املمار�شات، 

بغلق  قام  عندما  ب�تفليقة،  العزيز  عبد  ال�شيد  اجلمه�رية، 

املغربية، بعد جعل تقييم  احلدود الربية مع اجلارة اململكة 

م�شت�ى  على  البلدين  بني  التجارية  للمبادلت  �شن�ي 

الأفراد طبعا، فكان الفرق �شا�شعا، بخروج اأكرث من ـ لدي 

�شيدي  الذاكرة،  خانتني  فقد  الرقم  هذا  بخ�ش��ص  حتفظ 

الرئي�ص ـ 5 ملي�ن دولر اأمريكي، مع دخ�ل )ق�ص بختة( 

لأر�ص ال�طن.

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

ن�شرته و�شائل الإعلم عن م�شادر م�ش�ؤولة يف  قراأت مقال 

ال�شعبة  العملة  تهريب  عملية  عن  ك�شفت  اجلزائرية،  اجلمارك 

نح� اخلارج، عرب بنك خا�ص براأ�شمال اأجنبي، يف الفرتة املمتدة 

ما بني 2013 و2014، قدر بـ 400 ملي�ن ي�رو، هذا املبلغ املر�ش�د 

لدى هيئات ر�شمية وما خفي كان اأعظم يا �شيادة الرئي�ص، هذا 

الرقم با�شتطاعتنا اأن ن�شّيد به 174 ثان�يةـ  ال�شيد ال�زيرـ  ن�شمن 

1000 مقعد، 371 مت��شطة قاعدة، 1529 جممعا مدر�شيا ذا 6 
 
2
حجرات اأو اإجناز 1238 �ش�قا جتاريا مغطى ذا م�شاحة 900 م

اجلمه�رية،  بلديات  من   ٪80 احتياجات  لبينا  قد  ونك�ن 

احلاجة  اأم�ص  يف  هي  والتي  التجارية  الأ�ش�اق  يخ�ص  فيما 

ليها. اإ

�شيدي الرئي�ص املحرتم،

ال�شيدات وال�شادة احل�ش�ر،

الراحل،  الزعيم  به  يتغنى  الذي كان  الزمان  رحم ذاك 

امل�اطن  »اإن  قال:  حيث  ثراه،  اهلل  طيب  ب�مدين،  ه�اري 

اجلزائري يحمل كي�شا من الدراهم من القالة اإىل مغنية دون 

اأن ي�شيع منها فل�ص واحد«.
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ال�شيد الرئي�ص،

ال�شيدات وال�شادة احل�ش�ر،

كلنا اأمل يف املرحلة املقبلة لرفع التحدي، لإيجاد منظ�مة 

تهم  كما  الفرد  تهم  والتطبيق،  النظر  حيث  من  متكاملة، 

اأطياف  لتقبل كل  واقعي  ق�شدي،  ب�شكل  هادفة  املجتمع، 

املجتمع و�شح�ة ه�ؤلء ال�شالني الذين طغت عليهم املادة، 

باإرجاع النخ�ة اجلزائرية التي جتعل من الفرد اجلزائري بطل 

مبعنى الكلمة،  وخلق التفاعل التام واملتكافىء بني النا�ص، 

دون اإلغاء اأي طرف،  بحكم اأن لكل روؤية قدرا من ال�ش�اب، 

ورهان  ال�حيدة  التعاي�ص  �شمانة  الجتماعي،  العدل  روؤية 

الدعائم الأوىل لل�شتقرار.

ويف الأخري، ن�شع ال�طن كل ال�طن فداء لأرواحنا.

 واأهلي واإن �شن�ا علّي كرام«
*

»بلدي واإن جارت علّي عزيزة 

وامل�ؤمن�ن«  ور�ش�له  عملكم  اهلل  ف�شريى  اعمل�ا  »وقل 

�شدق اهلل العظيم.

اأ�شكركم على كرم الإ�شغاء وال�شلم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد العمري لكحل؛ الكلمة 

الآن لل�شيد عبد القادر قا�شي.

الرئي�ص  �شيدي  �شكرا  قا�شي:  القادر  عبد  ال�شيد 

املحرتم؛ بعد ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شلة وال�شلم 

على اأ�شرف املر�شلني، �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه ومن 

واله اإىل ي�م الدين؛

�شيدي الرئي�ص املحرتم،

معايل وزير التجارة املحرتم،

زميلتي، زملئي املحرتم�ن،

احل�ش�ر الكرمي،

اأ�شرة الإعلم،

ومنكم،  منا  اهلل  وتقبل  �شيامكم  و�شح  عليكم  ال�شلم 

اأزول فلون اأزول اأمقران، وعيدكم مبارك م�شبقا.

�شيدي الرئي�ص،

معايل  اأ�شكر  اأن  ب�دي  بدقة،  امل��ش�ع  يف  ال�ل�ج  قبل 

املجه�دات  وعلى  امللف  لهذا  اجليد  التح�شري  على  ال�زير 

التي يبذلها قطاعه على امل�شت�ى امليداين، بحيث لحظنا 

وج�د اأع�ان تابعة للدائرة ال�زارية على م�شت�ى كل املحلت 

3000 تاجر  اإىل ت�قيف ما يقارب  اأدى  ال�ليات، مما  وكل 

خارج القطاع واإدخال ما يقارب 15 مليار دينار جزائري، هذا 

املبلغ الذي كان خارج النمط التجاري، ال�شكر م��ش�ل اإىل 

والذي  املقدم  التقرير  على  واأع�شائها  اللجنة  رئي�ص  ال�شيد 

مل يغفل �شيئا.

مداخلتيـ  �شيدي الرئي�صـ  �شتك�ن يف �شكل ملحظات 

ق�شرية، نظرا ل�شيق ال�قت، بحيث كلنا نعرف اأن اقت�شادنا 

مرتبطة  والتجارة  بتجارتنا  ع�ش�يا،  ارتباطا  مرتبط  ال�طني 

ارتباطا ع�ش�يا بالبرتول، وعلى هذا الأ�شا�ص، فكل املنتجات 

الأخرية  الفرتة  يف  قلت  وبالتايل  1٪؛  ت�شاوي  ل  امل�شدرة 

نتيجة  كانت  القلة  وهذه  ال�شعبة  العملة  من  املالية  امل�ارد 

وال�شترياد  املخ�ش�ص  وال�شترياد  الف��ش�ي  ال�شترياد 

املراقب واملخ�ش�ص لأ�شخا�ص معنيني واأ�شخا�ص ا�شتنزف�ا 

رقيب  العم�مية، دون ح�شيب ول  للخزينة  املالية  الطاقات 

ودون �شمري، لقد ذكر الزملء الي�م ال��شعية احلرجة التي 

منر بها، اإل اأننا نق�ل من على هذا املنرب اإن ال�شعب اجلزائري 

يه�شمها  اأن  ي�شتطع  التي مل  ال��شعية  هذه  على  اعتاد  قد 

وهذا راجع ل�ش�ء التدبري امل�ج�د على م�شت�ى كل هياكل 

الدولة وعلى م�شت�ى م�ؤ�ش�شات الدولة ابتداء من البلديات 

اإىل احلك�مة اإىل الإدارات اإىل اجلمارك واإىل كل القطاعات؛ 

اأن نعمل ب�شرامة  وعلى هذا الأ�شا�ص، بات من ال�شروري 

على تطبيق القان�ن وبتطبيق القان�ن  يدخل الأ�شخا�ص يف 

ال�شف، هذا الإفراط يف الإنفاق اجنر عنه ت�شّيب من طرف 

ال�شعب وكما ذكر الزميل على �شبيل املثال ل احل�شر، اخلبز 

ينتج منه 12 ملي�ن خبزة ويرمى يف املزابل بن�شبة 60٪ و٪70 

ي�ميا، �ش�اء خلل �شهر رم�شان اأو خلل 11 �شهرا يف الأيام 

العادية، هذا الت�شيب جاء نتيجة اأننا نربي �شعبنا ونق�ل له 

من  مدعمة  الأولية  امل�اد  وكل  منك  بدل  نعمل  ونحن  من 

ملك  هي  الأم�ال  هذه  ذلك،  يف  احلق  لنا  لي�ص  طرفنا!! 

اأن نتكفل بكل  اأو  اأن من�شها  للأجيال القادمة، ل يحق لنا 

واإل �شتجرفه  ينه�ص ويعمل بجد  اأن  ال�شعب  �شيء! على 

يف  ال�شعب  حتمي  اأن  عليها  الدولة  هكذا!  ال�ادي،  مياه 

الإطار امل��ش�عي ول ميكنني اأن اأتكفل به بخ�ش��ص قطعة 

اخلبز التي يرميها ول ميكنني اأي�شا اأن اأتكفل باحلليب الذي 

يرميه، كفى وكفى وكفى! اإذن، نرجع اإىل ما ه� جّدي وكل 

مادة تقدر ب�شعرها احلقيقي، واإذا اأردنا اأن ن�شاعد هذا امل�اطن 

وال�شعيف  الغني  ندعم  نحن  اأخرى،  طرق  ت�جد  املحتاج 



14

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 11

الأربعاء 14 رم�شان 1436                                     املوافق  1 جويلية 2015

على حد �ش�اء وهذا اأمر  غري مقب�ل!

من�ذجية  �شيا�شة  للتجارة  العاملية  املنظمة  اإىل  الن�شمام 

هذه  اإىل  نن�شم  لكي  امل�شت�ى  يف  اأننا  ل�  كما  )م��شة( 

اأح�الكم  على  نظرة  األق�ا  نا�ص!  يا  الإله  خاف�ا  املنظمة 

وراقب�ا اإن كانت هناك مادة حملية م�ج�دة هنا، دون اللج�ء 

ول�  حتى  جزائري؟!  منت�ج  القلم  هذا  فهل  اخلارج،  اإىل 

ك�ن�ا  م�شت�ردة!  الأولية  مادته  فاإن  جزائريا،  منت�جا  كان 

م��ش�عيني، ل ميكننا اأن نك�ن ملكيني اأكرث من امللك، ل�شنا 

قادرين! لأنه منذ ال�شتقلل ربينا هذا ال�شعب على الن�م 

اأدى  وقلنا له من يف احلجر، من ونتكفل نحن بكل �شيء، مما 

اإىل اقت�شاد وطني �شعيف، اإنتاج وطني �شعيف، اإنتاج غري 

اإدارة مرت�شية، بن�ك �شعيفة،  اإدارة وطنية �شعيفة،  مناف�ص، 

جتارة ف��ش�ية، كل �شيء ل يرحم!

معايل ال�زير،

تطبق�ن  واأنتم  �شنة  منذ  م�شك�رين  القطاع  اإ�شتلمتم 

هذا  م�شك�رون،  واأنتم  باحلرف،   2014 ج�ان  م�شروع 

امل�شروع ا�شتنبط من خلل برنامج فخامة رئي�ص اجلمه�رية، 

امل�ش�ت وامل�شادق عليه من طرف ال�شعب باأغلبية اأريحية، 

لكن ال��شع امليداين ل يب�شر بخري!

�شيدي الرئي�ص،

بخ�ش��ص ال�شتثمارات اجلزائرية يف اخلارج، وقد يك�ن 

هذا لب امل��ش�ع، غالبا ما نق�م بت�شريحات خيالية اأو مزيفة 

ال�زارة،  يف  نبقى  اأو  وزراء  ون�شبح  نظهر  لكي  وهناك  هنا 

املتعلقة  ال��شعية  اأن  نقطة  من  نبداأ  اأن  يجب  هذا،  يكفينا 

ظل  يف  تك�ن  ولن  م�ج�دة  غري  اخلارجية  بال�شتثمارات 

هذه الق�انني، خا�شة قاعدة 49ـ51، يجب اأن نختار الإطار 

املرغ�ب فيه، ماذا نريد؟ اقت�شادا م�جها!؟ اأم نريد اقت�شادا 

حرا!؟

نحن اإىل حد الآن نريد ذلك ولكن نتخ�ف من انتفا�شة 

ال�شعب، جهة يف اليمني واأخرى يف الي�شار، ل! قرروا قرارا 

�شيا�شيا �شجاعا!

ال�شرتاكية  يف  نبقى  اأن  اإما  وا�شحني،  نك�ن  اأن  علينا 

يك�ن  ل  كفانا!  بجد،  ونعمل  الراأ�شمالية  ننتهج  اأو  والن�م 

وج�د  عدم  ظل  ويف  49ـ51،  بقاعدة  اخلارجي  ال�شتثمار 

اأر�شية منا�شبة ل�شتثمارهم. ل ي�جد اأر�شية، ال�لة والإدارة 

املركزية اأو املحلية كلها اإدارات فا�شدة، مل ي�شع�ا اأبدا حتت 

من  املحلي،  اأو  الأجنبي  �ش�اء  امل�شتثمر،  اجلدي  الت�شرف 

اأجل ال�شتثمار، م�شتحيل! �شف اإىل ذلك يف كل مرة نذهب 

اإىل فرن�شا وكاأمنا فرن�شا هذه..! �شيدي الرئي�ص، م�شتحيل اأن 

واإخ�اننا يف املغرب والدليل   اإنها حتب املغرب  فرن�شا،  حتبنا 

اإل  نحظ  فلم  نحن  اأما  م�شنعني،  اأقامت  اأنها  ذلك  على 

مب�شنع واحد لرتكيب �شيارة »�شامب�ل« ول� كانت ذات قيمة 

اأخرى،  اقت�شادية  ق�ى  هناك  اأن  علما  ال�زراء!  ل�شتعملها 

م�شتعدة لل�شتثمار يف اجلزائر واأذكر اأملانيا، ملاذا نلجاأ دائما 

خ�فا  ب�شيء  نطالبها  ول  منها؟  دائما  ونتخ�ف  فرن�شا  اإىل 

من...؟!ل اأملك �شيئا ولدي 600 اأورو ومن قال اأكرث من 

اأر�ص،  ـ  اأر�ص  نتكلم  اأن  علينا  رقبتي(!  )اأعطيه  املبلغ  هذا 

بال�فاء  ملزم�ن  نحن  اأ�شخا�ص،  اأجلها  من  �شحى  اجلزائر 

بالعهد واإل فاإن »داع�ص« ه� الذي �شيت�ىل ت�شيريها!

ل  ريقي،  وجف  الرئي�ص  �شيدي  يا  كثريا  تكلمت  لقد 

اأ�شتطيع متابعة تدخلي و�شكرا، بارك اهلل فيكم.

�شهر  اأن  اأظن  كنت  فيك،  اهلل  بارك  الرئي�ص:  ال�شيد 

به كرث يف  واإذا  الكلم،  فيقل  الإخ�ان،  على  ي�ؤثر  رم�شان 

عبد  لل�شيد  �شكرا  الإفطار،  اأيام  يف  منه  اأكرث  ال�شهر  هذا 

القادر قا�شي والكلمة الآن لل�شيد حممد زوبريي.

بعد  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  زوبريي:  حممد  ال�شيد 

اأ�شرف  ب�شم اهلل الرحمـن الرحيم وال�شلة وال�شلم على 

املر�شلني؛

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد معايل وزير التجارة ومرافق�ه،

ال�شيد معايل وزير العلقات مع الربملان ومرافق�ه،

زميلتي، زملئي،

اأ�شرة الإعلم،

احل�ش�ر الكرام،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اإ�شمح�ا يل يف البداية اأن اأقدم لكم التهاين مبنا�شبة �شهر 

رم�شان املبارك، راجيا من اهلل اأن يتقبل من اجلميع ال�شيام 

والقيام.

اإن م�شروع القان�ن املعدل واملتمم، املتعلق بالق�اعد العامة 

املطبقة على عمليات ا�شترياد وت�شدير الب�شائع، الذي تتم 

مراجعته يف هذه املرحلة، التي فر�شتها علينا اأزمة انخفا�ص 

الت�شدير  يف  الأ�شا�شية  املادة  يعترب  الذي  البرتول،  اأ�شعار 



15

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 11

الأربعاء 14 رم�شان 1436                                     املوافق  1 جويلية 2015

اأجل  من  وذلك  الدولة،  الأ�شا�شي خلزينة  املم�ل  ثم  ومن 

تغيري املعادلة القائمة بني عمليتي ال�شترياد والت�شدير.

ال�شادرات،  وتراجع  البرتول  اأ�شعار  تراجع  فبمجرد 

اأ�شبح لزاما علينا مراجعة �شيا�شتنا املالية اخلا�شة بال�شترياد 

�شرورية،  ا�شترياده كم�اد  يجب  مبا  تعلق  فيما   والت�شدير، 

وما يجب ال�شتغناء عنه كم�اد  غري اأ�شا�شية، يف م�شار حياة 

امل�اطن اأو امل�شارات القت�شادية الأخرى.

ت�عية  حلملة  كانت  فلقد  ال�شيا�شة،  لهذه  وتطبيقا 

تر�شيد  اأجل  من  هذا،  رم�شان  �شهر  يف  الق�ية،  امل�اطنني 

ال�شتهلك، نتيجة اإيجابية جدا، مما اأدى اإىل تخلي الأغلبية 

ال�شاحقة من امل�اطنني الذين كان�ا يكد�ش�ن امل�اد الغذائية 

باملنازل، وعن العادات التي كانت �شائدة، خا�شة يف مثل 

هذه املنا�شبات، ك�شهر رم�شان املبارك، واملتمثلة يف التهافت 

ال�زير  الغذائية، ولهذا نطلب من معايل  امل�اد  على تخزين 

الإ�شراع يف اإن�شاء الأ�ش�اق اجل�ارية يف الأحياء من ال�شاعة 

الثامنة �شباحا اإىل ال�احدة بعد الظهر، حتى يتمكن اأقرباوؤنا            

اأو من لديه ن�شاء م�شنات من ال�شراء الي�مي ملا يحتجزه من 

امل�اد الغذائية، دون تخزينها، بحجة بعد امل�شافة عن ال�ش�ق 

في�شرتين ما يتطلبه �شهر كامل! وهذا ما اأدى هذه املرة اإىل 

ا�شتقرار الأ�شعار املكد�شة والبطاطا اللتني ل تزال اأ�شعارهما 

تقدر بـ 50 دج.

فال�شكر لكل من �شاهم يف هذا امل��ش�ع الذي اأدى اإىل 

ا�شتقرار ملح�ظ يف الأ�شعار والتي بقيت يف متناول »جيب 

امل�اطن« وال�شكر م��ش�ل اإىل كل امل�اطنني اجلزائريني.

وي�ش�دنا التفاوؤل اإىل اأن ين�شب ذلك - معايل ال�زير - 

ب�شكل  ي�ؤثر  الذي  الأمر  اأن�اعها،  اللح�م بكل  اأ�شعار  على 

فعال على معن�يات امل�اطن ويدعم ثقته مب�ؤ�ش�شات الدولة.

معايل ال�زير،

لهذا  كممثلني  مهمتنا،  على  اأوؤكد  اأنا  املجال،  هذا  يف 

مع  يتلءم  ل  ما  كل  اإىل  والتنبيه  الرقابة  هي  ال�شعب، 

امل�شلحة ال�طنية ولي�ص الإ�شارة اإىل ذلك بطريقة ا�شتعرا�شية 

من  تقت�شي  ال�طنية  امل�شلحة  باأن  اأق�ل  وهنا  فلكل�رية، 

يتحملها  بروح وطنية،  امل�ش�ؤولية  امل�شاهمة يف حتمل  اجلميع 

وامل�قع  م�ش�ؤوليته  درجة  ح�شب  كل  وامل�ش�ؤول،  امل�اطن 

الذي يت�اجد فيه، لأن امل�ش�ؤول الأول عن القطاع ل ميكن 

اأن يك�ن مت�اجدا يف كل امل�اقع.

وفقا  تطبيقه،  حالة  يف  ـ  بالتاأكيد  ـ  امل�شروع  هذا  اإن 

ديناميكية  يعطي  �ش�ف  عليها،  املن�ش��ص  للإجراءات 

ال�شترياد  فات�رة  من  والتخفي�ص  العام  املال  لرت�شيد 

ال�طنية  الأهداف  يحقق  مبا  الت�شدير،  على  والت�شجيع 

املالية  الأزمة  من حدة  التخفيف  يف  ي�شاهم  مناخا  ويخلق 

الناجتة عن تدين اأ�شعار البرتول.

ال�شيد الرئي�ص،

معايل ال�زير،

هل حان ال�قت لنك�ن اأكرث جدية لتجاوز الأزمة وت�ظيف 

كل اإمكانياتنا للنه��ص بالقت�شاد ال�طني؛ وبالتايل حتقيق 

رفاهية امل�اطن؟

هنا يجب ملحظة اأمرين:

وبالتايل  للمحاباة؛  الرتاخي�ص خا�شعا  األ يك�ن منح  ـ 

املراقبة  تك�ن  اأن  من  هنا  ولبد  اآخرين،  التع�شف يف حق 

�شديدة قبلية وبعدية.

بال�شكل  الدولية  التفاقيات  مراعاة  عملية  تك�ن  اأن  ـ 

الذي يحافظ على م�شلحة �شعبنا اأول ووطننا.

ال�شيد الرئي�ص،

معايل ال�زير،

مع  ت�شامننا  كامل  عن  اأعرب  اأن  اخلتام  يف  يل  اإ�شمح�ا 

الأ�شقاء يف كل من ت�ن�ص وم�شر والك�يت؛ واإدانتنا الكاملة 

ملا تعر�ش�ا له من اأعمال اإرهابية، ت�شتهدف اأمننا وا�شتقرارنا.

مبختلف  امل�شلحة  لق�اتنا  والتقدير  بالتحية  نت�جه  كما 

الأ�شلك، للدور التاريخي الذي يق�م�ن به، حماية لل�طن 

على ات�شاع رقعته، فلهم منا كل التقدير والإكبار.

مبارك  وعيدكم  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�شلم 

�شعيد، اأعاده اهلل على اجلميع وعلى �شعبنا والأمة الإ�شلمية 

باخلري واليمن والربكات.

الكلمة  زوبريي؛  حممد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الآن لل�شيد الها�شمي جيار.

ال�شيد الها�شمي جيار: �شكرا �شيدي الرئي�ص.

ال�شيد الرئي�ص امل�قر،

معايل ال�زير املحرتم،

زميلتي، زملئي الأفا�شل،

احل�ش�ر الكرمي،

ال�شلم عليكم، ورم�شان كرمي.
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اأريد يف البداية اأن اأثمن اهتمام احلك�مة، التي من خلل 

تقدمي هذا امل�شروع، يتجلى وعيها ويتبني اأنها تتابع باهتمام 

التط�رات، واأن الدولة تن�ي فعل، ا�شتعمال حقها والقيام 

العلقات  ممار�شة  كيفيات  حتديد  على  العمل  يف  ب�اجبها 

التجارية مع اخلارج والتحكم فيها.

املحروقات  اأ�شعار  انخفا�ص  اأدى  الذي  ال�قت  يف  هذا 

للممار�شات  بالن�شبة  امل�قف،  ت��شيح  �شرورة  اإىل  بالبلد، 

الف��ش�ية التي انت�شرت منذ حترير التجارة، يف ظل ال�شعار 

للتدخل  بالن�شبة  امل�قف،  ت��شيح  واأي�شا  يفعل�ا«؛  »اأتركهم 

اجلميع،  لدى  وا�شحة  حجج  على  املبني  للدولة،  احلمائي 

والتي جاء بع�شها يف املادة 6 مكرر من هذا امل�شروع.

اأن  اإىل  وا�شحة  كاإ�شارة  الن�ص  هذا  ـ  فعل  ـ  وياأتي 

اأخرجت من نفق  التجارة اخلارجية قد  املقاربة احلمائية يف 

ونظرا  للبلد،  العليا  امل�شلحة  تقت�شيه  ملا  نظرا  الطاب�هات، 

للظرف املايل املحرج الذي متر به.

وان�شغالت  يتما�شى  ومنا�شب،  منطقي  م�قف  وهذا 

اأن الكيفية التي جاء بها  املهتمني بال�شاأن القت�شادي، اإل 

هذا القان�ن ملعاجلة ال��شع، والتي تكمن يف نظام الرخ�ص، 

اإطارا  يك�ن  لأن  قادر  وغري  منق��شا،  حل  منه  جتعل  قد 

التجاريني  لل�شركاء  بالن�شبة  اإيجابي،  مفع�ل  ذا  مرجعيا 

واملنتجني املحليني وكذا امل�شتهلك.

نظام  ح�ل  الن�شغال  اإىل  حتما  بنا  ي�ؤدي  الذي  الأمر 

الذي  الأمثل  احلل  ي�شكل حقيقة  كان  اإذا  عما  الرخ�ص، 

ل بديل له.

ملاذا هذا الن�شغال، �شيدي الرئي�ص؟

لعدة اأ�شباب، اأكتفي بذكر ثلثة منها وهي:

كل          تقريبا  يغطي  ال�شترياد  اأن  ه�  الأول،  ال�شبب  ـ 

ما ه� مطل�ب يف ال�ش�ق اجلزائري، وبخا�شة امل�اد الغذائية 

ال�شرورية وال�شيارات واخلدمات والأدوية التي متت�ص ح�شة 

الأ�شد من احتياطات ال�شرف والتي �شعب حتديد مقايي�ص 

الرتخي�ص ب�شاأنها م�شبقا.

ـ ال�شبب الثاين، ه� اأن نظام الرخ�ص كان معم�ل به يف 

بلدنا يف وقت �شابق، وه� يحمل يف طبيعته، كما ه� معل�م، 

اآفات وخماطر تكمن خا�شة يف تفاقم البريوقراطية، وازدهار 

الر�ش�ة وبل�رة ل�بيات ال�شترياد ورمبا فتح جمال لت�شكيل 

احتكار فعلي يف بع�ص امل�اد امل�شت�رد.

ـ ال�شبب الثالث، ه� اأن هناك اآليات اأ�شا�شية وميكانيزمات 

من  القان�نية،  تر�شانتنا  ويف  اإدارتنا،  لدى  حاليا  م�ج�دة 

�شاأنها متكني الدولة من التنظيم املحكم لل�شترياد و�شمان 

الآليات  وهي  ميدانيا،  تفعيلها  مت  ما  اإذا  القت�شاد،  حماية 

الدول  معظم  يف  طبيعية  ب�شفة  بها  املعم�ل  الكل�شيكية 

والتي تكمن خا�شة فيما يلي:

مدرو�ص  ت�افق  على  املبنية  اجلمركية  ال�شيا�شة  يف  ـ   1
بني اجلانب اجلبائي واجلانب احلمائي،

2 ـ  يف ال�شروط التي ميكن فر�شها يف ال�شفقات العمومية،
الخرتاع، وبراءات  علمات  يف  ـ   3

�شارمة، وتقنية  �شحية  ق�اعد  فر�ص  يف  ـ   4
امل�شرفية. ال�شيا�شة  يف  ـ    5

وهي كلها ـ كما تلحظ�ن ـ ع�امل واآليات متكن الدولة 

على  العتماد  دون  اخلارجية،  للتجارة  اجلاد  التنظيم  من 

نظام الرخ�ص الذي قد يعترب حل قدميا مل�شكلت جديدة، 

املرحلة  من  اخلروج  حتاول  التي  البلدان  كل  فيها  تتخبط 

 - احلال  بطبيعة   - يعني  ل  وهذا  لقت�شادها.  النتقالية 

القت�شادية  الأجزاء  بع�ص  يف  لئق  غري  الرخ�ص  نظام  اأن 

والتجارية ذات الطابع ال�شرتاتيجي.

 6 املادة  يف  جاء  ما  فاإن  الرئي�ص،  �شيدي  يكن،  ومهما 

ـ  اأحيانا  ـ  بالت�شرفات غري اللئقة  اأ�شا�شا  اأمر يتعلق  مكرر، 

لبع�ص املتعاملني املحليني يف جمال التجارة اخلارجية، والتي 

املطل�ب،  الجتاه  تغيريها يف  على  العمق  العمل يف  ينبغي 

الن�شاط  اإىل  بهم  توؤدي  ميدانية،  اإجراءات  خالل  من 

اإىل  الرامي  املنتج،  ال�شتثمار  الأوىل،  وبالدرجة  امل�ش�ؤول، 

امل�شاهمة الفعلية يف ت�ازن القت�شاد الداخلي، ولعل املبادرة 

التي اتخذتها م�ؤخرا وزارة التجارة، تعترب خط�ة رمزية هامة 

بخ�ش��ص املنت�ج ال�طني، ت�شب يف  هذا الجتاه ول ي�شعنا 

اإل اأن نباركها ونن�ه بها.

اإ�شايف،  قان�ن  طريق  عن  الظرفية،  احلل�ل  فاإن  وبالتايل، 

بقدر ما تعترب ـ رمبا ـ ل منا�ص منها، فهي تبقى غري كافية، 

والإدارية  والتجارية  الإنتاجية  الهياكل  تكييف  غياب  يف 

مع املقت�شيات الراهنة وامل�شتقبلية، وذلك يف اإطار مبادرات 

كل  مت�شامنة،  وب�شفة  معا،  فيها  ت�شب  وتكاملية  ت�افقية 

الإدارات املعنية   ـ اأق�ل كل الإدارات املعنية ـ ولي�ص فقط 

وزارة التجارة وحدها.

من  يحمله  وما  القت�شادي  امل�شتقبل  فاإن  اخلتام،  ويف   

ردود وانعكا�شات، ه� م�ج�د بداهة �شمن ن�عية املبادرات 
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واملجه�دات والن�شاطات املتكاملة واملندجمة التي قد تنجز 

من  امل�شتخرجة  والعرب  الدرو�ص  اإىل  ا�شتنادا  احلا�شر،  يف 

يف  لغرينا  الناجحة  التجارب  من  وكذلك  ال�شابقة  جتاربنا 

ال�شاحات الإقليمية والدولية.

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�شلم  الإ�شغاء  كرم  على  �شكرا 

تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد الها�شمي جيار؛ والكلمة 

الآن لل�شيد م��شى متدارتازة.

ال�شيد مو�شى متدارتازة: �شكرا �شيدي الرئي�ص.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة،

ال�شيد وزير التجارة،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعلم،

ال�شلم عليكم، اأزول فلون، �شح رم�شانكم.

العامة  بالق�اعد  املتعلق  القان�ن  م�شروع  اأبقى  لقد 

املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها، العديد 

تنظيم  اآليات  يف  الف�شل  واأحال  غام�شة،  اجل�انب  من 

ن�شاط التجارة اخلارجية ومنح الرخ�ص للمتعاملني املعنيني 

من  الن�ع  لهذا  اخلا�شعة  امل�شت�ردة  املنتجات  حتديد  اأو 

التدابري.

ال�شترياد يف  رخ�شة  تعريف  ت�شمن  امل�شروع  اأن  ورغم 

املادة )6( مكرر5، اإل اأنه مل ين�ص على الإجراءات ال�اقعية 

املطبقة يف هذه ال��شعيات وذكرت املادة اأنه يق�شد برخ�ص 

متنح يف كل  التي  الرخ�ص  التلقائية  الت�شدير  اأو  ال�شترياد 

احلالت التي يقدم فيها الطلب والتي ل تدار بطريقة تفر�ص 

فيها قي�د على ال�اردات اأو ال�شادرات.

تك�ن  ت�شاوؤلتنا  القان�ن  مل�شروع  الدقيقة  القراءة  وبعد 

كالتايل:

احرتاما  الراهن،  ال�قت  القان�ن يف  هذا  ياأت  اأمل  اأول: 

التجارة  �شري  ق�اعد  مع  وتطابقا  الدولية،  اجلزائر  لتعهدات 

الدولية منها املنظمة الدولية للتجارة )OMC(؟

اأمل يكن العجز يف ميزانية الدفع الدافع  ثانيا:اأت�شاءل؟ 

الرئي�ص لتعجيل هذا القان�ن؟

ثالثا: هل كل هذه الأحكام الت�شريعية ل تعرب عن تراجع 

احلك�مة اجلزائرية عن مبداأ احلرية التجارية وال�شناعية التي 

هي اأ�شا�ص ال�شيا�شة القت�شادية اجلزائرية؟

كيف  امل�شروع،  يف  ال�شائد  الغم��ص  ظل  يف  رابعا: 

ن�شتطيع تربير رف�ص الإدارة منح الرخ�ص لبع�ص املتعاملني؟ 

وعلى اأي اأ�شا�ص؟

هي   ما  نت�شاءل،  مكرر6،   )6( املادة  اإطار  يف  خام�شا: 

بعمليات  للقيام  املطلوبة  والتنظيمية  القانونية  ال�شروط 

ا�شترياد اأو ت�شدير املنتجات اخلا�شعة للرخ�شة؟

�شاد�شا: فيما يخ�ص املادة )7( مكرر7، نطرح �ش�ؤال: يف 

حالة عدم منح الرخ�شة، األ يعترب هذا ت�شجيعا للمح�ش�بية 

اإلزام  رغم  الر�ش�ة،  تعزيز  و  القت�شاديني  املتعاملني  بني 

الإدارة تربير اأ�شباب الرف�ص؟

�شابعا: األ يعترب اللج�ء اإىل ن�عني من الرخ�ص التلقائية 

منها وغري التلقائية، ن�عا من الت�شيري مبكيالني؟

يف  احلك�مة،  ممثل  ح�شب  القان�ن،  م�شروع  جاء  ثامنا: 

برتاجع  مبا�شرة  علقة  لها  ا�شتثنائية  اقت�شادية  ظروف  ظل 

اأ�شعار البرتول وتقل�ص املداخيل ال�طنية؛ ويف هذا ال�شدد، 

ملاذا مل يف�شل القان�ن يف ماهية هذه الظروف؟

�شيدي الرئي�ص،

ال�شيد ال�زير،

باإدراج  املتعلقة  ال��شيلة  بنجاعة هذه  نحن غري متفائلني 

ت�ش�ية  قبل  التجارة،  يف  والت�شدير  ال�شترياد  رخ�شة 

ال��شعية القت�شادية املتده�رة، املتك�نة من 500000 مليار 

اأورو  مليار   47 يعادل  ما  اأي  حم�شلة،  غري  �شرائب  دينار 

ميكن  مالية،  م�ارد  وهي  دولر(،  مليار   37 من  اأكرث  )اأي 

ملداخيل  املت�قعة  اخل�شارة  من  جانب  تغطية  با�شرتجاعها، 

املحروقات، جراء انهيار الأ�شعار، مما ي�شتدعي اتخاذ التدابري 

اللزمة ملعاجلة هذه الفج�ة مبنهجية وعقلنية.

وتعاين املنظ�مة القت�شادية واملالية من انعكا�شات 

ما ي�شنف يف خانة الف�شاد.

ومن اأبرز معطياتها، ح�شب اإح�شائيات ر�شمية �شدرت 

من املديرية العامة للمراقبة القت�شادية وقمع الغ�ص ب�زارة 

بال�شجل  مقيد  م�شت�رد   35000 �شمن  من  اأنه  التجارة، 

التجاري �شنة 2013، ي�جد 15000 �شمن البطاقية ال�طنية 

للمتهربني من ال�شرائب.

اإ�شافة اإىل ر�شد 155 مليار دينار من املبادلت التجارية 

دون ف�اتري، يف الفرتة ما بني 2010 و2013؛ ول ميثل هذا 

الرقم اإل 20٪ من احل�شيلة احلقيقية.
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من �شمن ما ينبغي التكفل به، مكافحة تهريب الأم�ال 

اإىل اخلارج اأو حت�يلها بطرق الغ�ص والتحايل التي ت�شدر من 

املتعاملني.

تلعبه  اأن  ينبغي  الذي  الكبري  الدور  يتاأكد  وبالتايل 

وتاأطري  الأم�ال  روؤو�ص  حركة  تتبع  يف  البنكية،  املنظ�مة 

النزيهة           القت�شادية  املبادرة  على  التاأثري  دون  امل�شارات 

اأو عرقلة متعاملني لديهم مكانة يف النظام القت�شادي واملايل 

اجلزائري، لأن هناك متعاملني نزهاء لهم مكانة حقيقية على 

ال�شعيد القت�شادي واملايل الداخلي واخلارجي.

�شيدي الرئي�ص،

ال�شيد ال�زير،

اإعداد  يف  احلك�مة  نية  ح�شن  يف  الت�شكيك  عن  بعيدا 

والت�شدير  ال�شترياد  منح  وفر�ص  القان�ن  هذا  م�شروع 

النتقال  يف  والنجاح  بديل  اقت�شاد  اإىل  بذلك  وال��ش�ل 

القت�شادي.

لكن نحن مت�شائم�ن يف جناح هذا القان�ن عمليا وميدانيا، 

من  املتك�نة  ال�طني،  للقت�شاد  الهدامة  الثلثية  ظل  يف 

الف�شاد، التهرب ال�شريبي والتح�يل غري ال�شرعي للأم�ال 

القت�شاد  �شرطان  يف  ـ  عف�ا  ـ  تت�شبب  والتي  اخلارج  اإىل 

ال�طني.

ويف اخلتام ـ �شيدي الرئي�ص، �شيدي ال�زير ـ يتحتم على 

املتعاملني  ت�شع  م�شرتكة  قناعة  وحك�مة(  )كدولة  اجلزائر 

يف  الأمر،  م�اجهة  يف  امل�ش�ؤولية  من  درجة  على  وال�شركاء 

اأزمة واخلروج  ظل الهدوء والتب�شر والعزم على تفادي اأي 

من دوامتها باأقل الأ�شرار.

ولكل هذا ـ �شيدي الرئي�ص، ال�شيد ال�زير ـ يجب العمل 

بتظافر  ـ  ال�شركاء  كافة  تلزم  وطنية،  حتمية  وهي  ـ  الآن  من 

اجله�د، خدمة لل�طن والأجيال، يف ظل حماية املنت�ج ال�طني، 

عرب حتفيز  ال�شتثمار اجلزائري، لأن التجارة واخلدمات ـ اأق�لها 

ـ  واجلزائريات  اجلزائريني  بع�ص  يظن  ما  وعك�ص  مني  قناعة 

تكّ�نان ح�ايل 50٪ من املنت�ج الداخلي اخلام )PIB( للجزائر. 

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد م��شى متدارتازة؛ الكلمة 

الآن لل�شيد حممد ر�شا اأو�شهلة.

بعد  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  اأو�شهلة:  ر�شا  ال�شيد حممد 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شلة وال�شلم على امل�شطفى الكرمي؛

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

معايل وزير التجارة، ممثل احلك�مة وال�فد املرافق له،

زميلتي الف�شليات، زملئي الأفا�شل،

الأ�شرة الإعلمية الكرمية احلا�شرة معنا،

حتية رم�شانية �شباحية عطرة وبعد؛

حمل  ه�  كالذي  قان�ن  ن�ص  م�شروع  عر�ص  باأن  اأعتقد 

نقا�شنا الي�م، ل ميكن، يف حقيقة الأمر، اإل و�شعه يف خانة 

ال�اردات  تقلي�ص  اإىل  احلك�مة  وم�شعى  وعي  يرتجم  اأنه 

واإىل حماية املال العام وحماية القت�شاد ال�طني؛ وبالتايل 

اأوجه بادئا عبارات ال�شكر اإىل كل من �شهر من قريب اأو من 

على  التجارة  ووزير  عامة  ب�شفة  وال�زارة  اإطارات  من  بعيد 

هذا الن�ص، كما اأحيي زملءنا يف املجل�ص ال�شعبي ال�طني 

على ما اأثروا به هذا الن�ص من تعديلت وم�شادقتهم عليه، 

وال�شكر م��ش�ل كذلك للجنة القت�شادية ملجل�شنا، جمل�ص 

الذي  والكايف  ال�ايف  التقرير  على  واأع�شاء،  رئي�شا  الأمة، 

ا�شتمعنا اإليه منذ حلظات اأو منذ دقائق.

�شيدي الرئي�ص،

ال�شيد ال�زير،

للن�ص،  الت�شريعية  املقا�شد  اأهم  من  اأن  �شك  من  ما 

وبالتبعية  ال�شتريادات  تقلي�ص  ه�  الي�م،  النقا�ص  م��ش�ع 

احلد من نزيف العملة ال�شعبة امل�شروفة من خزينة الدولة 

وتهريبها نح� اخلارج.

ال�شيد وزير التجارة الي�م، وك�نكم ممثل للقطاع من جهة، 

وممثل للحك�مة، بالنظر اإىل الت�شامن احلك�مي، دع�ين اأرفع 

ال�شلة  ذات  ان�شغالتي  ـ  ال�شفتني  هاتني  بحكم  ـ  اإليكم 

بامل��ش�ع، ب�شفتي ممثل عن ال�شعب.

ال�شيد وزير التجارة،

الأق�ال،       لإثباتها  يكفي  ل  �شادقة  كانت  مهما  الن�ايا 

ما مل تتبعها الأفعال.

ويف هذا ال�شدد، يطيب يل اأن اأرفع اإليكم املاآخذ التالية، 

ب�شاأن الفج�ة بني اأق�ال واأفعال القطاع واحلك�مة معا يف هذا 

ال�شدد.

ال�شعي  فاإن  ـ  ال�زير  ال�شيد  ـ  التجارة  قطاع  عن  فاأما 

لت�شريع الن�ص احلايل بكل الأحكام التي ت�شمنها، ع�شى اأن 

تكبح ج�شع امل�شت�ردين املهربني، ون�شبتهم، اأي ن�شبة ه�ؤلء 

امل�شت�ردين،  من  الإجمايل  العدد  من  املهربني  امل�شت�ردين 

ل يعلمها اإل اهلل �شبحانه وتعاىل، لي�شت لدينا اإح�شائيات 
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خا�شة  امل�شت�ردين،  عدد  عن  تتحدث  ر�شمية  اأو  دقيقة 

الزميل  تكلم  كما  ا�شترياد،  ـ  ا�شترياد  عن  نتكلم  عندما 

�شابقا، ل منلك عددا حقيقيا اأو اإح�شاء حقيقيا لعدد ه�ؤلء 

امل�شت�ردين املهربني.

قلت: �شعي احلك�مة هذا يتناق�ص مع بع�ص املاآخذ التي 

راأيتها يف العمل احلك�مي والتي �شاأوزعها على ماآخذ قطاع 

التجارة وماآخذ اأخرى على احلك�مة ب�شفة عامة.

اأرفعها  اأو  اأتكلم  التي  للم�شاعي  بالن�شبة  فاأول  اإذن، 

اإليكم، ب�شفتكم وزيرا للتجارة، فاأحتدث هنا عن �شم اجلزائر 

اأو ان�شمام التجارة اإىل املنظمة العاملية للتجارة، فبغ�ص النظر 

منذ  امل�شعى  هذا  اجلزائر يف  انخراط  عن  ـ  الوزير  ال�شيد  ـ 

اأيام  1987؛ منذ 1987 واجلزائر منخرطة يف هذا امل�شعى، 
اتفاقية  فقط  كانت  اأيام   )OMC( حتى  م�ج�دة  تكن  مل 

اأن  اإل   ،)GATT( اجلمركية  بالتعريفات  تتعلق  دولية 

اجلزائر  انخراط  قلت   ،1994 �شنة  )OMC( يف  اإىل  حت�لت 

مركزها  اأو  م�قفها  تط�ر  عن  النظر  وبغ�ص  امل�شعى  هذا  يف 

من ملحظ اإىل مفاو�ص، لنا اأن نت�شاءل: ما دام الفاأ�ص مل 

تقع على الراأ�ص وما دمنا مل نن�شم اإىل هذه التفاقية ـ لنا 

اأن نت�شاءل ـ ما فائدة انخراط اقت�شادنا اجلزائري، اقت�شادنا 

الوطني اله�ص يف القت�شاد العاملي؟ علما اأن النخراط يف 

هذه املنظمة له من املزايا وله من العي�ب، لكن له من الآثار 

القت�شادية والجتماعية، باخل�ش��ص على الدول التي مل 

م�ج�دة،  التناف�شية  تكن  ملا ل  للتناف�شية.  اقت�شادها  تهيء 

التفاقية  هذه  دولة يف  لأية  الوطني  القت�شاد  انخراط  فاإن 

تك�ن له اآثار وخيمة، لأننا نعلم باأن العن�ان الرئي�شي لهذه 

التفاقية اأو لهذه املنظمة العاملية للتجارة، ه� حترير التجارة 

اإىل الأ�ش�اق الدولية،  ال��ش�ل  القي�د وت�شهيل  من جميع 

فهذا ه� الهدف، اأنه يف اإطار الع�ملة يتم فتح كل الأ�ش�اق 

ب�شكل كل �ش�ق دولية ت�شبح �ش�قا واحدة.

هل اقت�شادنا ال�طني، اقت�شادنا اجلزائري اله�ص ـ اأق�لها 

القت�شاد  يف  لالنخراط  مهياأ  هو  هل  ـ  عليها  واأ�شطر  دائما 

العاملي؟

معايل  ـ  التفاقية  هذه  اإىل  بالن�شمام  الي�م،  اأننا  كيف 

ال�زيرـ  نحمي اقت�شادنا اله�ص من تدفق الب�شائع واخلدمات 

اإىل  نن�شم  اأن  بعد  غدا،  اقت�شادنا  نحمي  امل�شت�ردة؟ كيف 

باأن  علما  اقت�شادنا؟!  نحمي  اأن  لنا  كيف  التفاقية؟  هذه 

التدابري احلمائية ل ميكن اللج�ء اإليها يف هذه التفاقية اإل 

ظرفيا، كما ه� اللج�ء اإىل هذا الن�ص الي�م، رغم اأن البع�ص 

اإنه ريثما يتم النخراط، الذي �شياأخذ منا ب�شعة  قد يقول 

اأ�شهر اأو ب�شع �شن�ات، نك�ن قد اأهلنا اقت�شادنا؛ وهنا طرحي 

ه� اأن التفاو�ص معارك وملا نتفاو�ص يك�ن هناك ميزان للق�ى 

واإذا مل اأتفاو�ص من منطلق اأنني ق�ي، ل اأ�شتطيع اأن اأح�ز 

الذي  ال�شخ�ص  �ش�رة  يف  اأك�ن  واإمنا  بلدي،  ل�شالح  نتائج 

ي�شتجدي لي�شتفيد من هذه التفاقية.

ي�شمن  مبا  ق�يا  لي�ص  الي�م  اقت�شادنا  باأن  اأعتقد  اإذن، 

منطلق  من  الأقل  على  اأو  الق�ة،  منطلق  من  املفاو�شة  لنا 

التقابل.

اإذن ال�ش�ؤال الذي اأطرحه: كيف ميكن لنا ي�م بان�شمامنا 

تدفق  من  اله�ص  اقت�شادنا  نحمي  اأن  التفاقية  هذه  اإىل 

الب�شائع واخلدمات امل�شت�ردة؟

كيف لنا كذلك اأن نط�ر اقت�شادنا خارج املحروقات ونحد 

يف   )OMC(و لبلدنا؟  جتاري  ت�ازن  ل�شمان  ال�اردات  من 

اجل�لة 13 طرحت اأ�شئلة ح�ل ال�شتثمار، مبا فيه ال�شناعي 

وح�ل الفلحة وطلبت من اجلزائر اأن تقدم اأج�بة يف هذا 

اأنه خلل م�شادقتنا على خمطط  امليدان، وتعلم�ن جميعا 

و�شعت  وال�شياحة  والفلحة  ال�شناعة  اأن  احلك�مة  عمل 

كقطاعات ا�شرتاتيجية بديلة عن املحروقات خللق الرثوة.

وب�شاأن  الفلحة  ب�شاأن  نتفاو�ص  الي�م  كنا  اإذا  اإذن، 

ال�شتثمار، مبا فيه ال�شناعي، فاأي م�شتقبل لقت�شادنا ال�طني 

ولتاأهيل اقت�شادنا ال�طني اإن �شادقنا على هذه املعاهدة اأو على 

هذه التفاقية؟!

ال�شيد ال�زير،

اأنكم ت�شرون يف كل  ما ي�شغل بايل وكممثل لل�شعب، 

رغم  الع�ملي،  املحفل  هذا  اإىل  الن�شمام  حتمية  على  مرة 

اإ�شرار الكثري من القت�شاديني اجلزائريني على خط�رة ذلك 

على اقت�شادنا، خط�رة ل ميكن تداركها يف امل�شتقبل.

مع الإ�شارة، وللأمانة، اأنكم اأكدمت من خلل ندوة �شحفية 

م�شرتكة، مع رئي�ص ف�ج العمل املكلف بان�شمام اجلزائر اإىل 

هذه املنظمة، يف اأواخر ال�شنة املا�شية، اأن الن�شمام اإىل هذه 

املنظمة �شيتم مع املحافظة على امل�شالح القت�شادية لبلدنا، 

تعرتف  ل  منظمة  اإطار  يف  بذلك  نق�م  اأن  لنا  كيف  لكن 

باحلدود واحلماية القت�شادية ول تعرتف اإل بالع�ملة؟

هذا من جهة اأوىل ـ ال�شيد ال�زير ـ فيما يتعلق ب�شفتكم 

اإطار  يف  اأخرى،  جهة  ومن  للقطاع،  وزيرا  للتجارة،  وزيرا 
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نف�ص ال�شفة، فعن نية احلك�مة يف احلد من ال�اردات والتي 

اتفاق  مع  ت�شطدم  ـ  للأ�شف  ـ  فاإنها  �شادقة،  تبقى  مهما 

ال�شراكة الأوروبية كذلك، هذه التفاقية التي كان الهدف 

منها؛ الهدف املر�ش�د لهذه التفاقية يف الأ�شا�ص، كان ه� 

كذلك  وكان  املحروقات،  خارج  اجلزائرية  ال�شادرات  رفع 

نقل  يقع  لكي  املبا�شرة،  الأوروبية  ال�شتثمارات  جذب 

للتكن�ل�جيا، نقل للمعرفة ونقل للمهارات، لكن، للأ�شف، 

التفاقية  هذه  اأعطت  ال�زير،  ال�شيد  ت�شريحكم  كان  وهذا 

امليزان  يف  خلل  اأعطتنا  اأعطتنا؟  ماذا  متاما،  عك�شية  نتائج 

التجاري خارج املحروقات ل�شالح الحتاد الأوروبي، باملقارنة 

مبا ا�شت�ردناه نحن.

دول  ح�شة  تعزيز  وهي  اأخرى  نتيجة  كذلك  اأعطتنا 

ح�شاب  على  بلدنا،  اإىل  ال�اردات  من  الأوروبي  الحتاد 

ال�شديقة  الدول  حتى  ومنها  العامل  دول  باقي  منت�جات 

�شيا�شيا واقت�شاديا.

وقد وعدمتـ  ال�شيد ال�زيرـ  باأن يخ�شع التفاق، اأي اتفاق 

ال�شراكة الأوروبية، يف �شقه املتعلق بتجارة ال�شلع واخلدمات 

لل�شعب:  ممثل  فاأت�شاءل   ،2015 �شنة  يف  معمق  تقييم  اإىل 

اأين هذا التقييم؟ واإن انتهيتم منه، فها هي التدابري املاأم�لة 

اأو املعم�لة لت�شحيح هذه الختللت؟

كبح  يف  احلك�مة  نية  اإن  ـ  التجارة  وزير  ال�شيد  ـ  ثانيا: 

ذات  اأخرى  ن�ش��ص  اجل�شع ل ترتجمها  ال�شترياد  جماح 

للحك�مة،  ممثل  ك�نكم  اأحدثكم  وهنا  بامل��ش�ع؛  �شيلة 

حمائية  بتدابري  اأطالب  ال�شعب،  عن  ممثل  دائما  وب�شفتي 

للقت�شاد ال�طني يف اأحكام قان�ن املالية التكميلي املقبل، 

يجب  ال�شحافة،  يف  هذه  اأيامنا  يف  عنه  احلديث  واجلاري 

على  اجلمركية  الر�ش�م  خلل  من  حمائية،  تدابري  اتخاذ 

الب�شائع امل�شت�ردة برفعها اأو خف�شها بح�شب ـ اإن كانت  اأم 

منتجة  ب�شاعة  من  يناظرها  ما  لها  امل�شت�ردة  الب�شاعة  ـ  ل 

اأن تعامل الب�شاعة التي ت�شت�رد،  وطنيا، فمن غري املعق�ل 

يف بع�ص الأحيان، بتخفي�ص جمركي، ي�شر حتى بالب�شاعة 

املنتجة حمليا ويف بع�ص الأحيان حتى ملا تك�ن تف�قها من 

حيث الن�عية.

بع�ص  الفلح يف  املنتج ول حتى  ال�شانع ول  نحفز  فل 

الأحيان، كذلك ومن خلل و�شع اأحكام يف ق�انني ذات 

وتنظيمية  تقنية  �شروط  بفر�ص  تتعلق  التجارة،  بقانون  �شلة 

معقدة على بع�ص الب�شائع امل�شت�ردة، دون الب�شائع املنتجة 

حمليا، نعفي الب�شاعة املنتجة حمليا يف بع�ص الأحيان من 

ذلك  ولكن  التقنية،  وال�شروط  التنظيمية  التدابري  بع�ص 

الإنتاج  حماية  اأجل  ومن  ال�طني  الإنتاج  حتفيز  اأجل  من 

الأوروبية،  الدول  من  العديد  يف  به  معم�ل  وهذا  ال�طني 

ويف  ال�طني،  املنت�ج  اإطار حماية  يف  عامة،  والعامل  خا�شة 

احلرج  لنا  يك�ن  ومل  القت�شادية.  ال�طنية  الروح  اإطار 

حماية  يف  غرينا  ي�شتعملها  واأ�شاليب  طرقا  ن�شتعمل  اأن  يف 

هذه  ا�شتعمل�ا  الذين  الأوروبيني،  وبالأ�شا�ص  اقت�شادهم، 

ال�شراكة  اإطار  يف  اجلزائرية،  ال�شادرات  لكبح  الأ�شاليب 

وو�شع�ا  غ�ش�نا  الأوروبية  ال�شراكة  يف  حتى  الأوروبية، 

اجلزائري  املنت�ج  ي�شل  تعجيزية، حتى ل  تنظيمية  �شروطا 

اإىل ال�ش�ق الأوروبية؟

يف اخلتام، ال�شيد ال�زير، هذه بع�ص املاآخذ والت�شاوؤلت 

القرتاحات  وبع�ص  لذكرها  واملقام  ال�قت  و�شع  التي 

نقدم  فقط،  �شلبيني  نك�ن  ل  لكي  كذلك  واحلل�ل 

النتقادات وامللحظات فقط، ولكننا قد تكلمنا حتى عن 

�شت�ؤكد حتما  والتي  القت�شادية  واملطالب احلمائية  احلل�ل 

القت�شاد  وتط�ير  حماية  يف  احلك�مة  نية  عمليا  وترتجم 

ال�طني واأم�ال ال�شعب ومكافحة ال�شترياد اجل�شع ونزيف 

العملة ال�طنية وال�شعبة ـ يف اآن واحد ـ من خزينة الدولة؛ 

لكم كل ال�شكر على كرم الإ�شغاء وال�شلم عليكم و�شح 

رم�شانكم.

اأو�شهلة؛  ر�شا  حممد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة الآن لل�شيد اآدم قبي.

ال�شيد اآدم قبي: �شكرا �شيدي الرئي�ص.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير التجارة، ممثل احلك�مة،

زميلتي، زملئي اأع�شاء جمل�ص الأمة امل�قر،

اأ�شرة الإعلم،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�شيدي ال�زير املحرتم،

اأن  اإل  طرفكم،  من  املبذولة  املجه�دات  رغم  يل،  يبدو 

�شيا�شة  ول  وا�شحة  لروؤية  تفتقد  ككل  للقطاع  معاجلتكم 

اخلم�ر،  رخ�شة  رفع  فمرة  مرة،  كل  يظهر يف  ما  وه�  عامة، 

مع  واأخرى  التحرير  مع  مرة  مبعنى  للتجارة،  تقييد  واأخرى 
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التقييد، وهذا معناه انعدام الروؤية ال�ا�شحة.

اأي  ت�شاميم،  دون  منزل،  بناء  امل�شتحيل  فمن  وبالتايل 

بالأ�شا�ص ثم اجلدران ثم الأ�شقف ولي�ص العك�ص!

وعليه، ففي اعتقادي اأن امللف الأكرث خط�رة وا�شتعجالية 

ه� اتفاق ال�شراكة مع اأوروبا، خا�شة واأنه مل يبق اأمامنا �ش�ى 

اأربع �شن�ات وتلغى جميع احل�اجز اجلمركية.

حتديد  علينا  ال�شراكة؟  لتفاق  تقييمكم  ه�  ما  وبالتايل 

اآلية تقييم �شن�ية، من خلل اأهداف حمددة للتفاق.

ويعلن عنها على  �شن�يا  ال�شادرات  اأحجام حمددة من 

اأن تك�ن الروؤية وا�شحة لدينا من هنا اإىل غاية 2020.

واإن مل جتر الأم�ر كما ه� مربمج، علينا اإعادة التفاو�ص 

ب�ش�رة جذرية ح�له.

�شيا�شة  خليارات  وفقا  تتحدد  التجارية  ال�شيا�شة  اإن 

الت�شنيع، ويف هذا ال�شدد ي�ؤ�شفناـ  �شيادة ال�زيرـ  اأن نعلمكم 

ال�زارتني،  بني  التن�شيق  م�شت�ى  على  مطمئنني  ل�شنا  باأننا 

متاأكدين  ول�شنا  ال�شناعة،  ووزارة  التجارة  وزارة  بني  اأي 

ال�شيا�شة  ح�ل  برمتها  للحك�مة  وا�شح  ت�ش�ر  وج�د  من 

القت�شادية، لأنه بب�شاطة ل ت�جد �شيا�شة اقت�شادية، نق�ل 

ذلك بكل اأ�شف وح�شرة وق�شية »بيج�« رمبا هي من�ذج على 

ذلك دون الدخ�ل يف التفا�شيل.

كيف نطمئن اإىل األ يتح�ل الإجراء الإداري والقا�شي 

اإىل فر�شة ل�شتغلل  املتعاملني املخ�لني لل�شترياد  بانتقاء 

ـ  ال�زير  �شيادة  يا  ـ  ونحن  للر�ش�ة،  وفر�شة جديدة  ال�شلطة 

لدينا تاريخ ط�يل فيما يتعلق بت�شاريح ال�شترياد!!

ما ه� الهدف من تعديل هذا القان�ن؟

اإن ما يظهر من خالل ما تعر�شونه، هو تنظيم الن�شاط، 

لكن لي�ص هناك تقييم مف�شل للنظام ال�شابق، حيث ميكن 

من حتديد طبيعة الختللت وكيفية جتاوزها.

فنحن  ال�شترياد،  حجم  تقلي�ص  ه�  الهدف  كان  اإذا 

البداية �شتف�شل�ن! كما ف�شلت الإجراءات  نق�ل لكم من 

التي فر�شت فيما يتعلق بتم�يل التجارة اخلارجية يف عهد 

حك�مة اأويحيى وعلى راأ�شها القر�ص امل�شتندي.

واإذا كان �شروريا اأن نحدد جمالت التدخل يف ال�شترياد 

لبع�ص املتعاملني دون �ش�اهم، فيجب اأن يربر ذلك ب�ش�رة 

كافية واأن تلتزم�ا باأن ي�شار اإىل اإعلن قائمة املعتمدين عرب 

العتماد  طرق  اإىل  ي�شار  واأن  ال�شفافية  ل�شمان  الأنرتنت، 

والكميات امل�شت�ردة دوريا من قبل كل متعامل ويتم حتيني 

املعطيات ب�ش�رة دورية ويجب اأن ي�كل اإىل الت�شريع �شمن 

قان�ن املالية ولي�ص ال�زارة اأو الإدارة، اإن �شح التعبري.

ويف الأخري، اأق�ل، رغم اأننا اأ�شرنا يف قان�ن املالية 2015 

ولكن  البرتولية،  الهزة  العتبار  بعني  الأخذ  �شرورة  اإىل 

رئي�ص  اأويحيى  ال�شيد  باإمكان  كان  املكابرة!  �شيا�شة  بقيت 

احلك�مة ال�شابق وال�شيد �شلل رئي�ص احلك�مة احلايل، اأن 

�شابقا،  الآذان  و�شم  والتعايل  املكابرة  اأ�شناف  كل  ميار�شا 

بفعل م�شت�ى الأ�شعار، ولكن الآن وبفعل انقلب اأو�شاع 

على  احلك�مة  اأرجل  تك�ن  اأن  نتمنى  النفطية،  ال�ش�ق 

الأر�ص وروؤو�شها مطاأطاأة.

نحبكم!  قلناه  ما  رغم  اأننا  ـ  ال�زير  �شيادة  يا  ـ  وتاأكدوا 

�شكرا على كرم الإ�شغاء.

الآن  الكلمة  قبي؛  اآدم  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

لل�شيد حممد خثري.

ال�شيد حممد خثري: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شلة 

وال�شلم على ر�ش�ل اهلل.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد معايل وزير التجارة،

زميلتي، زملئي الأع�شاء،

اأ�شرة الإعلم،

حتية رم�شانية وال�شلم عليكم.

وزير  معايل  ي�ن�ص،  بن  عمارة  ال�شيد  اأحيي  البداية،  يف 

قطاع  احل�شا�ص،  القطاع  بهذا  تكليفه  ومنذ  الذي  التجارة، 

اإىل  الن�شمام  حتقيق  اأجل  من  يزال  ول  �شعى  التجارة، 

هذا  تنظيم  على  اأي�شا  والعمل  للتجارة،  العاملية  املنظمة 

القطاع وحتريره من الف��شى، وجعله م�اكبا لتطلعات الدولة 

اجلزائر  تك�ن  التي  التفاقيات  كل  احرتام  مع  اجلزائرية، 

طرفا فيها.

لقد عادت بنا بع�ص الأب�اق اإىل �شن�ات الت�شعينيات، 

مرددة �شعارات اأكل عليها الدهر و�شرب، وراحت تتطاول 

اأدنى من الأخلق على �شخ�ص  اأي حد  لباقة ودون  دون 

وهي  الفتاوى،  اإ�شدار  اإىل  ذلك  من  اأبعد  وراحت  ال�زير، 

اجلزائري�ن  كان  عندما  ال�شمت  التزمت  التي  نف�شها 

واملدا�شر  القرى  يف  بجثثهم  وميثل  يذبح�ن  واجلزائريات 

وحتى يف املدن.
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اإن معايل وزير التجارة، ال�شيد عمارة بن ي�ن�ص، ه� ع�ش� 

فخامة  برنامج  ه�  واحد،  برنامج  له  حك�مي  طاقم  �شمن 

رئي�ص اجلمه�رية.

فلماذا التزم ه�ؤلء ال�شمت، اأمام النت�شار الرهيب للبيع 

كل  يف  ال�ش�داء  املخمرات  وانت�شار  للخمر  املرخ�ص  غري 

وليات ال�طن، علما اأن اأ�شحابها يجن�ن اأم�ال طائلة، دون 

دفع اأية �شريبة؟!

ال�شيارات  كانت  عندما  ال�شمت،  ه�ؤلء  التزم  ملاذا 

املفخخة تقتل الأبرياء يف �ش�ارع اجلزائر العزيزة؟!

واأخف�ا  كاملة  ع�شرية  طيلة  ال�شمت،  ه�ؤلء  التزم  ملاذا 

كلمة  اإىل  احلاجة  اأ�شد  يف  وقتها  وكنا  وحرامهم  اأحلمهم 

ابت�شامة  اإلينا  تعيد  الأمل،  من  ب�شي�شا  اإلينا  تعيد  طيبة 

افتقدناها... 

ال�شيد الرئي�ص: اجلل�شة خم�ش�شة ملناق�شة قان�ن معرو�ص 

ومربمج ، ولي�ص للرد على من هم خارج القاعة.

ال�شيد حممد خثري: ولكن يبقى تدخلي دائما يف اإطار 

اأبعد  اإىل  وراح�ا  قلت  اجلمه�رية،  ق�انني  اإطار  ويف  التجارة 

مراأى  اأمام  والردة  بالكفر  البع�ص  اتهم�ا  من ذلك، عندما 

�شلطة ال�شبط التي من واجبها اأن تتدخل لت�شع حدا لهذه 

التجاوزات اخلطرية.

وللأ�شف، وخلل مناق�شة هذا القان�ن يف الغرفة الأوىل، 

تطاول بع�ص الن�اب على �شخ�ص ال�زير املحرتم ومل ي�شتثن 

ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  ال�شيد  حتى  التطاول،  هذا  من 

ال�طني الذي حاول ويف كثري من املحاولت اإعادة النقا�ص 

اإىل جمراه،  و�شرب ه�ؤلء عر�ص احلائط كل تقاليد العمل 

�شراحة  واأعلن�ا  الق�انني  وكل  الأخلق  وكل  ال�شيا�شي 

متردهم على ق�انني اجلمه�رية.

تناوله يف  بدر�ص  م�شت�شهدا  اأ�شفارا  يحمل  جاء  فالأول 

هذه  يتعد  مل  تعليمه  اأن  على  كدليل  البتدائي،  التعليم 

اأمثلها  التي  غليزان  ولية  عن  نائب  وه�  والثاين  املرحلة، 

يف هذا  املجل�ص امل�قر، راح يطالب ال�شيد عمارة بن ي�ن�ص 

بال�شتقالة وحتى ال�شيد ال�زير الأول، عبد املالك �شلل، 

النائب  ال�شيد  اأن  العلم  مع  بال�شتقالة،  النائب  هذا  طالبه 

م�شتغامن  ولية  �ش�اطئ  على  فاخرة  فيل  منحه  مت  املحرتم 

بالدينار الرمزي وبطريقة م�شب�هة، نطلب من ال�شيد ال�زير 

الأول اأن يحقق يف الأمر.

اأين كان هذان النائبان، قبل اأن يعني ال�شيد عمارة بن 

من  اأكرث  منح  مت  وعندما  التجارة؟  وزارة  راأ�ص  على  ي�ن�ص 

بن  عمارة  ال�شيد  جمئ  قبل  اخلم�ر،  لبيع  رخ�شة   900
ي�ن�ص؟

اإن النية املبيتة وا�شحة لدى ه�ؤلء، وهي �شخ�ص ال�شيد 

يف  الغ�ص  حالت  عن  ه�ؤلء  �شئل  فل�  ي�ن�ص،  بن  عمارة 

البكال�ريا، لقال�ا وراءها عمارة بن ي�ن�ص!

وقد يق�ل�ن اأي�شا اإن عمارة بن ي�ن�ص وراء تراجع اأ�شعار 

برميل النفط...

بن  عمارة  ال�شيد  رجاًء،  رجاًء،  رجاًء،  الرئي�ص:  ال�شيد 

�ش�اء يف هذه  نف�شه،  يدافع عن  اأن  وباإمكانه  ي�ن�ص م�ج�د 

القاعة اأو خارج هذه القاعة، رجاء، اإرجع للم��ش�ع.

اأق�ل  الرئي�ص،  �شيدي  ختاما،  خثري:  حممد  ال�شيد 

له�ؤلء: جتارتكم خا�شرة، فاأنتم ت�ش�ق�ن كلما جليل يحب 

اجلزائر، جيل ل يريد الع�دة اإىل ال�راء، جيل ل ي�ؤمن بهذا 

اخلطاب.

نتمنى لكم ـ ال�شيد ال�زير ـ الت�فيق يف مهمتكم، وهي 

تنظيم هذا القطاع؛ اأما ه�ؤلء فهم �شن�ن�ة واحدة، وال�شن�ن�ة 

ال�احدة ل ت�شنع الربيع.

�شكرا وال�شلم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد حممد خثري؛ الكلمة الآن 

لل�شيد ب�شري داود.

اهلل  ب�شم  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  داود:  ب�شري  ال�شيد 

الرحمن الرحيم وال�شلة وال�شلم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد معايل وزير التجارة،

زميلتي، زملئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعلم.

ال�شلم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته ورم�شان 

كرمي وكل عام اأنتم واجلزائر بخري.

اأتناولـ  ال�شيد الرئي�صـ  الي�م م��ش�عا هاما جدا ويتعلق 

بالتجارة اخلارجية للبلد، وياأتي م�شروع احلك�مة يف  الأمر 
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مل�ارد  املح�ش��ص  النخفا�ص  متميز، ل�شيما يف ظل  �شياق 

النفط،  م�ارد  انخفا�ص  نتيجة  ال�شعبة،  العملة  من  البلد 

باأن  اأكدنا  اإذا  نختلف  املحروقات؛ ول  اأ�شعار  انهيار  ب�شبب 

بلدنا تعتمد اأ�شا�شا على م�ارد النفط لتغطية حاجياتنا يف 

التجارة اخلارجية.

ال�شيد الرئي�ص،

هامة  مداخيل  ال�شتقلل  منذ  والغاز  البرتول  لنا  اأتاح 

�شنة  منذ  البرتولية  الطفرة  مع  لكن  ال�شعبة،  العملة  من 

نعمة من اهلل، يف وقت  وكانت  مداخيلنا  ازدادت   ،2000
كانت البلد تخرج من الع�شرية ال�ش�داء وانهيار القت�شاد.

ثمة  ومن  عافيتها،  ا�شرتجاع  من  الدولة  مكنت  اأم�ال 

عم�مية  وا�شتثمارات  تنم�ية  برامج  جت�شيد  يف  النطلق 

هامة. لكن بقدر ما كانت لهذه املداخيل العديد من النعم، 

كانت يف بع�ص الأحيان ويف بع�ص املجالت، وخا�شة على 

ف�ق  نعي�ص  البرتول  جعلنا  لقد  نقمة.  التجارة،  م�شت�ى 

اإمكانياتنا، بل جعل الدولة تتخلى عن مهامها الأ�شا�شية، يف 

بعث اقت�شاد وطني ذاتي، ا�شت�شلمنا لل�شترياد وا�شت�ردنا 

مكان  جمرد  اإىل  ـ  للأ�شف  ـ  بلدنا  وحت�لت  �شيء  كل 

ملنت�جات دول اأخرى.

�شيدي  اجلزائريني،  من  الكثري  مثل  ـ  كنت  ما  بقدر 

الرئي�ص ـ اأتابع بقلق متزايد انهيار اأ�شعار البرتول وتاأثري ذلك 

على ا�شتقرار البلد، اأنا الي�م متفائل، لأنني اأ�شعر بل اأمل�ص 

اأن حك�متنا الي�م تعي�ص ال�اقع، ال�اقع الذي يق�ل بب�شاطة 

كفانا عبثا وكفانا عبثا باملال العام؛ كفانا من العتماد على 

ال�شترياد لكي نعي�ص، ا�شترياد كل �شيء، حتى و�شل بنا 

الأمر يف ال�شنة الفارطة 2014، اأن ا�شت�ردنا ما قيمته 63 مليار 

دولر، اأي ا�شت�ردنا تقريبا جل ما �شدرنا من حمروقات.

ال�شرتاتيجي  الأمن  ت�شع  ال�اقع  ال�شيا�شية يف  هذه  اإن 

لل�طن والأمة يف خطر، فل معنى للحديث عن هذا الأمن، 

يف ال�قت الذي لتزال بلدنا بعيدة عن تاأمني جزء مهم من 

اأمننا الغذائي والدوائي وال�شناعي والتكن�ل�جي.

بتاأطري  املتعلق  امل�شروع،  هذا  على  نطلع  ونحن  الي�م، 

قان�ن  حت�شري  عن  اأي�شا  ون�شمع  اخلارجية  التجارة  وتنظيم 

مالية التكميلي وتلك الإجراءات املزمع اتخاذها، من اأجل 

تر�شيد الإنفاق العام وحت�شيل م�شتحقات اخلزينة العم�مية؛ 

الردود  بع�ص  البرتولية  ال�شدمة  من  جتعل  اإجراءات  كلها 

األ  وناأمل  املت��شط  املنظ�ر  على  ل�شيما  الإيجابية،  والآثار 

ينق�ص البرتول فقط اإىل م�شت�يات اأكرث تدنيا، حتى ن�شتفيد 

يف  فعلية  اإ�شلحات  لتج�شيد  اإ�شافية،  �شماح  فرتة  من 

دواليب القت�شاد وت�شريع وا�شرتجاع املبادرة من جديد.

»فتع�د  واآنية،  ظرفية  ال�شح�ة  هذه  تك�ن  األ  ناأمل  كما 

حليمة لعادتها القدمية«، مبجرد اأن يع�د البرتول اإىل م�شت�يات 

الدور  للدولة  يع�د  اأن  ـ  الرئي�ص  �شيدي  ـ  لبد  اأعلى، 

تتطلبه  ح�شبما  واملراقبة،  وال�شبط  التنظيم  يف  الأ�شا�شي 

امل�شلحة العامة وما ين�شجم من اأهداف اقت�شادية و�شيا�شية 

العقلين،  التكيف  ب�شرعة،  الي�م،  منا  مطل�ب  اجتماعية، 

الداخلية  واملتغريات  امل�شتجدات  مع  العقلين،  اأق�ل 

املعطيات  وحتيني  التجارية  التبادلت  حلركة  واخلارجية 

القت�شادية امل�شتمر وا�شتيعاب جميع التغريات التي تطراأ 

اأداء  م�شت�ى  وعلى  والتجارية،  القت�شادية  منظ�متنا  على 

القت�شاد والتجارة العاملية.

�شيدي الرئي�ص،

ل ميكن اأن نتحكم يف ال�شترياد، اإذا مل نط�ر ومل نرق 

من  ال�طني،  للمنت�ج  الأف�شلية  واإيلء  ال�طني  املنت�ج 

خلل احل�افز، وتدعيم العر�ص ال�طني مبنت�ج له قدر كاف 

من التناف�شية، بل وت��شيع وتن�يع هذا العر�ص ال�طني، لأن 

املتعاملني  من  الطلب  يف  تزايد  يقابله  و�شعفه  تراجعه  يف 

القت�شاديني والجتماعيني وه� ما يفر�ص اللج�ء احلتمي 

لل�شترياد، اإذ ل تنفع القي�د التي ن�شرع لها الي�م ول تاأتي 

على تخفي�ص تكلفة ال�شترياد، اإذا مل يتم حتفيز امل�ؤ�ش�شات 

املنظ�مة  حتديث  اأخرى،  وبعبارة  وتط�يره،  الإنتاج  وتن�يع 

معركة  وك�شب  والبتكار  احلداثة  طريق  عن  الإنتاجية 

الفاعلني  وكل  العلمي  البحث  مراكز  واإ�شراك  التناف�شية 

للمعطيات  بنك  وو�شع  والجتماعيني،  القت�شاديني 

والبيانات التجارية، وع�شرنة الت�شيري والتدبري والتحكم يف 

اآليات الإنتاج والت�ش�يق، وتدعيم و�شائل التخزين وتاأهيل 

�شبكة الت�زيع وحتديد ال��شائط التجارية.

اأن  احلك�مة  على  لبد  الرئي�ص،  �شيدي  الأخري،  ويف 

لكل  امل��ش�عي  التقييم  يخ�ص  فيما  اإ�شايف،  بجهد  تق�م 

الإجراءات املتخذة لفائدة م�ؤ�ش�شاتنا، �ش�اء ال�طنية التامة 

اأو تلك ال�شركات املختلطة، وتقييم كل التحفيزات للفئات 

النتقالية  املراحل  من  ال�شتفادة  احلك�مة  وعلى  اجلبائية 

يف  خ�شو�شا  التجاري،  والن�شاط  الوطني  القت�شاد  لفائدة 

ظل م�شار اإقامة املنطقة العربية الكربى للتبادل احلر، اأو من 



24

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 11

الأربعاء 14 رم�شان 1436                                     املوافق  1 جويلية 2015

خلل ف�شاء التبادل احلر مع الحتاد الأوروبي، اأو من خلل 

م�شار التفاو�ص ح�ل ان�شمام بلدنا للمنظمة العاملية للتجارة.

�شيدي الرئي�ص،

التجارة  تاأطري  اأن  ال�زير،  معايل  لل�شيد  اأوؤكد  اأن  اأود 

بامتيازات  امل�ص  معناه  ال�شترياد،  عملية  وتنظيم  اخلارجية 

بع�ص بارونات ال�شترياد؛ وقد تك�ن مهمة هذه الت�شريعات 

التي بادرت بها احلك�مة واأخذت تزكية ن�اب الأمة، لكنها 

خيوطه  متتد  جتاري،  اأخطبوط  متادي  اأمام  وحدها  تكفي  ل 

اإىل كل مكان، مبا فيها داخل دواليب الدولة، واعتقادي اأننا 

نحتاج  ال�شتمرارية،  وخا�شة  وال�شجاعة  اجلراأة  اإىل  نحتاج 

واأ�شطر على هذه  ـ  ومتما�شكة  ق�ية  مت�شامنة،  اإىل حك�مة 

الكلمة مرتني ـ »حك�مة مت�شامنة، ق�ية متما�شكة« لتنفيذ 

�شيا�شتها اإىل اآخر مدى.

الي�م  لعلنا  الهمة«  تلد  الأزمة  »اإن  القدمي:  قيل يف  فقد 

ـ �شيدي ال�زير ـ يف حاجة اإىل حك�مة خلق الرثوة ولي�ص 

كان  الذي  بال�شكل  الإنفاق  لأن  الرثوة،  �شرف  حك�مة 

اأ�شبح غري ممكن الآن !

و�شع  يف  تعد  مل  ـ  الرئي�ص  �شيدي  ـ  اجلزائر  م�شكلة 

وحمينة  ثرية  ت�شريعية  منظ�مة  فلدينا  والق�انني،  الت�شريع 

الت�شريعية  املبادرات  تزكية كل  ي�ما يف  الربملان  ومل يبخل 

عن  احلك�مة  عجز  يف  اأ�شبحت  الي�م  امل�شكلة  للحك�مة، 

لنا  ال�اقع،  اأر�ص  على  به  بادرت  الذي  الت�شريع  تطبيق 

ومادمنا  ال�زارية،  القطاعات  كل  يف  عديدة،  وهي  جتارب، 

قد  احلك�مة  اأن  اإىل  ن�شري  اأن  فيكفي  التجارة،   قطاع  يف 

الأ�ش�اق  على  الق�شاء  جتاه  التزاماتها  جت�شيد  عن  عجزت 

امل�ازية واحلد من التجارة الف��ش�ية وال�ش�ق امل�ازية وعجزنا 

بالرغم  الت�زيع،  و�شبكة  التجارية  ال��شائط  التحكم يف  عن 

برت�شانة  و2012   2011 �شنتي  تعزز  التجارة  قطاع  اأن  من 

وزارة  اأو  التجارة  وزير  اإىل  يع�د  ل  وال�شبب  الق�انني،  من 

العديد  مع  تتقاطع  التجارية  املمار�شة  لأن  وحدها،  التجارة 

من القطاعات واملجالت املتعددة مثل: اجلماعات املحلية 

اأختم  لذا  الأخرى،  القطاعات  وكل  والعدالة  والأمن 

مداخلتي ب�ش�ؤال واحد:

�شيدي الرئي�ص،

الن�شاط  وتاأطري  تنظيم  يف  فعال  جادة  احلكومة  هل 

اأدوات  فعل  متلك  وهل  واخلارجي؟  الداخلي  التجاري 

ال�شيا�شية  امل�شروع �شمن  ياأتي هذا  �شيا�شتها؟ وهل  تنفيذ 

ال�شاملة والهادفة للحد  من العتماد على املنت�ج اخلارجي 

على  الرئي�ص  �شيدي  �شكرا  الأجنبية؟  للأ�ش�اق  والتبعية 

كرم الإ�شغاء وال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ب�شري داود؛ بذلك  نك�ن 

قد مكنا كل الراغبني يف التدخل من اأخذ الكلمة، والآن 

اأ�شاأل ال�شيد ال�زير هل ه� جاهز للرد اأم مننحه بع�ص ال�قت؟ 

تف�شل.

ال�شيد وزير التجارة: �شكرا �شيدي الرئي�ص.

على  والأخ�ات  الإخ�ة  اأ�شكر  اأن  اأود  البداية،  يف 

املجل�ص  هذا  احل�شاري يف  النقا�ص  هذا  وعلى  مداخلتهم 

امل�قر.

ببع�ص  اأّذكر  اأن  اأود  الرئي�ص، كنت  �شيدي  البداية،  يف 

املبادئ الأ�شا�شية فيما يخ�ص ق�شية الرخ�ص وق�شية تعديل 

هذا القان�ن.

اأن  اأذكره،  اأن  يجب  الذي  الأ�شا�شي  ال�شيء  اأول، 

التجارة  احلرية يف  على  دائما  يبقي  اخلارجية  التجارة  مبداأ 

وال�شتثناء �شيك�ن يف هذه الرخ�ص التي �ش�ف مننحها.

هذه الرخ�ص ل مت�ص اإل بع�ص امل�اد الأ�شا�شية واملعروفة 

يف اجلزائر والتي تعد تكلفتها كبرية وكبرية جدا على اخلزينة 

 22 ح�ايل  اجلزائر  يف  ن�شتهلك  الإ�شمنت  مثل  ال�طنية، 

ملي�ن طن �شن�يا، والإنتاج ال�طني ه� تقريبا 18 ملي�ن طن، 

اإذن نحن نحتاج اإىل 4 مليني طن من الإ�شمنت، يف ال�قت 

اأن  م�شت�رد  كل  ميكن  الأخرية  ال�شن�ات  هذه  ويف  احلايل 

ي�شت�رد الكمية التي يريدها، فاإذا ا�شت�ردنا مثل 6 اأو 7 اأو8 

مليني طن، ل� جتاوز 4 مليني طن، �شيك�ن على ح�شاب 

املنت�ح ال�طني هنا يف اجلزائر. مثل يف مادة الإ�شمنت دائما، 

يك�ن التفاو�ص مع وزير ال�شناعة، لأن وزارة التجارة وحدها 

املادة  تك�ن  ملا  بخ�ش��شها،  تقرر  اأو  الرخ�ص  تتحكم يف  ل 

تك�ن  وملا  الفلحة  وزارة  من  والقرتاح  فالنقا�ص  فلحية، 

الذي  املتدخل  اأطمئن  واأنا  ال�شناعة،  ف�زارة  املادة �شناعية 

تكلم عن عدم التن�شيق يف احلك�مة وعدم وج�د ت�شامن، 

وخا�شة مع وزارة ال�شناعة مع زميلي و�شديقي عبد ال�شلم 

و�شتلحظ�ن  يرام،  ما  على  مت�شي  الأم�ر  فاإن  ب��ش�ارب، 

التن�شيق فيما يخ�ص هذه الرخ�ص الآتية.

وتكلم  جدا  مهمة  وهي  اإ�شافتها،  اأردت  اأخرى  م�شاألة 
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بع�ص الإخ�ة عنها باإ�شهاب وهي ق�شية ا�شترياد ال�شيارات، 

من 7 مليري دولر نزلنا اإىل 6 مليري دولر والعام املا�شي 

ال�شيارات،  ا�شترياد  يخ�ص  فيما  امل�شكل  دولر،  مليري   5
ح�شب جتربتنا خلل الع�شرين �شنة الأخرية يف ال�شترياد، 

تقريبا كل �شناع ال�شيارات الأجانب يفر�ش�ن على ال�كلء 

اجلزائريني اأن ي�شرتوا كمية من ال�شيارات على �شبيل املثال 

25000 �شيارة، ال�شانع  باع  ي�جد وكيل، دون ذكر ا�شمه، 

الأجنبي �شيفر�ص عليه �شنة 2015 مثل ا�شترياد 26000 

�شيارة، لعلمكم، هذا الرقم طريقة دفعه، تك�ن قبل دخ�ل 

ال�شيارات اإىل اجلزائر، اإذن ـ يف احلقيقة ـ اأ�شبحت اجلزائر 

حظرية كبرية لتخزين ال�شيارات الأجنبية ويجب اأن ي�قف 

15 �شنة الأخرية نحن ن�شرتي تقريبا      اأنه منذ  هذا ! نعرف 

�شن�يا،  �شيارة   400.000 اإىل  �شيارة   350.000 بني  ما 

رخ�ص  مبنح  ال�شناعة  وزارة  مع  بالتن�شيق  دائما  و�شنق�م، 

ل�شترياد �شيارات، ل تتجاوز 400.000 �شيارة.

بنية وتركيبة ال�شترياد،  اأخرى، وهي مهمة جدا،  نقطة 

ثلث  اخلارج؟  من  �شنجلبها  التي  ال�اردات  تركيبة  هي  ما 

اجلزائرية،  لل�شناعة  ن�شرتيه  ما  كل  يعني  التجهيز،  مل�اد 

اأو ا�شتثمارات جديدة يف  لإعادة هيكلة ال�شناعة اجلزائرية 

ال�شناعة، وثلث م�جه للم�اد الأولية التي ن�شتعملها يف هذه 

ال�شناعة، وثلث ه� للم�اد ال�شتهلكية النهائية.

القاعة ه�: هل  الذي طرح علي يف هذه  ال�ش�ؤال  اإذن، 

من  التقلي�ص  ه�  الرخ�ص  هذه  من  الأ�شا�شي  الهدف 

م�شطلح  ا�شتعمل  قد  اأخ  كان  اأق�ل ل،  ال�شترياد؟  فات�رة 

جمال  منلك  ل  نحن  اخلارجية،  للتجارة  العقلين  الت�شيري 

وا�شعا للمناورة يف ال�ش�ق التجارية لكي نقل�ص من وارادتنا، 

وحتى يت�شح الأمر ـ اأخ�اتي، اإخ�اين ـ امل�شكل الأ�شا�شي 

يف اجلزائر ل يقت�شر على 58 مليار دولر اخلا�شة بال�اردات، 

بل امل�شكل املطروح ه� اأننا ل منلك ما ن�شدره اإىل اخلارج، 

خلق  يف  امل�شكل  ال�طني،  القت�شاد  تن�يع  يف  امل�شكل 

متداولة  �شلع  لدينا  لي�ص  اأنه  م�شكلتنا  اجلزائر،  الرثوات يف 

قابلة للت�شدير !

مداخلت  عدة  ت�جد  احلقيقة  يف  الأ�شئلة،   اإىل  نرجع 

الأخرى  املداخلت  وبع�ص  الإ�شكال،  نف�ص  طرحت 

تكلمت عن �شيا�شة القطاع ب�شفة عامة، �ش�اء فيما يخ�ص 

الأ�شعار اأو الغ�ص ومراقبة اجل�دة، اأظن اأن املجال ل يت�شع 

لكي اأجيب يف هذا الي�م، اأحبذ اأن نبقى يف ق�شية الرخ�ص.

اإذن، هناك �ش�ؤال طرح من طرف اأع�شاء جمل�ص الأمة، 

جاء فيه:

هذه  التجارة؟  حرية  مع  تتناق�ص  ل  الرخ�شة  هذه  هل 

الرخ�شة، بعيدا عن ق�شية املنظمة العاملية للتجارة، لأن هذا 

النقا�ص ط�يل و�شاأتكلم عنها فيما بعد.

فيما يخ�ص النقطة املتعلقة بالتناق�ص مع حرية التجارة؟ 

البلدان  كل  تق�ل:  للتجارة  العاملية  املنظمة  اأن  اأعلمكم 

الأع�شاء يف املنظمة، اإذا اأرادت اأن ت�شع قي�دا فيما يخ�ص 

اإن  الرخ�ص،  هذه  ت�شتعمل  اأن  يجب  اخلارجية  التجارة 

ا�شتعمال هذه الرخ�ص يدخل يف اإطار املفاو�شات للن�شمام 

اإىل املنظمة العاملية للتجارة.

حرية  لأن  التجارة،  حرية  مع  متاما  تتناق�ص  ل  فهي  اإذن، 

التجارة تبقى دائما املبداأ، وامل�اد التي تخ�شع للرخ�ص ل تتجاوز 

ثلثني مادة، يف احلقيقة، هناك مئات امل�اد امل�شت�ردة من اخلارج 

ل تخ�شع لرخ�ص ال�شترياد.

املجل�ص  هذا  �شادق  اإذا  الرخ�ص:  هذه  منح  كيفية 

امل�قر على هذا القان�ن وملا مي�شيه ال�شيد رئي�ص اجلمه�رية، 

تعقد جلنة وزارية م�شرتكة، مك�نة من وزارة التجارة، وزارة 

التي �شت�شرف على  املالية  ال�شناعة ووزارة  الفلحة، وزارة 

ت�شيري كيفية منح هذه الرخ�ص للمتعاملني القت�شاديني:

اأول: الحرتافية هي الأ�شا�ص،

ال�شعبي  املجل�ص  اأقلها يف  ومل  الي�م،  لكم  اأق�لها  ثانيا: 

الأول�ية  اإعطاء  وهي  ـ  الفر�شة  يل  تكن  مل  ـ  ال�طني 

للجزائريني.

القت�شاديني  للمتعاملني  الأول�ية  اإعطاء  الطبيعي  من 

اجلزائريني، فيما يخ�ص ا�شترياد هذه امل�اد منذ �شن�ات...

م�شت�رد   42000 لدينا  احلقيقة  يف  امل�شت�ردين:  عدد 

لكن حتت عن�ان ا�شترياد ـ ت�شدير، غري اأنه يف احلقيقة ه� 

ا�شترياد ونقطة وفقط.

الت�شدير حلد الآن غري م�ج�د، ويف التعديل، فيما يخ�ص 

املر�شوم الأخري، مت الف�شل بني ن�شاط ال�شترياد والت�شدير.

ي�شمى  ما  يك�ن  لن  املقبلة  الأ�شابيع  من  وبداية  اإذن، 

)ا�شترياد ـ وت�شدير( اإما م�شت�رد اأو م�شدر، كل على حدة، 

اإذن ميزنا بينهما، لكي تت�شح الأم�ر فيما يخ�ص امل�شت�رد 

وامل�شدر؛ كان هناك كلم ط�يل عن ق�شية اخلبز، ولقد تقدم 

اخلبازين  فيدرالية  ح�شب  لكن  باأرقام،  الأع�شاء  الإخ�ة 

اجلزائريني، نحن ننتج ي�ميا بالتقريب 75 ملي�ن خبزة ونبذر 
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بالتقريب 20 ملي�ن ي�ميا يعني، ب�شفة عامة يرمي اجلزائري�ن 

املزبلة. يف  خربة  ملي�ن   20
لقد تكلم اأخ عن ق�شية �شعر اخلبز؛ واأذكركم الي�م من 

ال�زير  وال�شيد  املعظم  رم�شان  �شهر  وباعتبارنا يف  املنرب  هذا 

لتعليمة  وطبقا  رم�شان  ع�شية  ذلك  عن  تكلم  قد  الأول 

امل�شا�ص  واأن  وا�شحة  الأم�ر  فاإن  اجلمه�رية،  رئي�ص  ال�شيد 

باأ�شعار كل امل�اد املدعمة غري وارد متاما يف ال�قت احلايل. 

يخ�ص  فيما  الغ�ص  ق�شية  عن  تكلم�ا  الإخ�ة  بع�ص 

ق�شية  عن  ثلثة  اأو  ع�ش�ان  تكلم  قد  وكان  ال�شترياد 

احلجارة التي وجدت يف بع�ص احلاويات، اأخ�اتي، اإخ�اين، 

الق�شايا، هناك مثل  نقع يف مثل هذه  اأو  نغّلط  اأن  ل ميكن 

تدخل،  التي  الآلف  مئات  بني  من  حاويتان  اأو  حاوية 

فامل�شكل احلقيقي يف اجلزائر لي�ص فيما يخ�ص ال�شترياد يف 

حد ذاته، لدينا م�شكلتان اأ�شا�شيتان وهما: ت�شخم الف�اتري 

وق�شية التقليد، هذان امل�شكلن هما �شرطان ال�شترياد يف 

اجلزائر، وال�شيد ال�زير الأول اأعطى تعليمات، اأنتم تعلم�ن 

اأنه لدينا م�شكل اأ�شا�شي فيما يخ�ص ق�شية التقليد، فلي�ص 

لدينا املخابر الكافية يف اجلزائر التي متكننا من مراقبة كل 

املنت�جات التي تدخل اإىل اجلزائر.

اأعطيكم مثل: فرن�شا متلك خمربا يف ال�شني ول ي�جد 

على  مروره  بعد  اإل  فرن�شا،  اإىل  يدخل  �شيني  منت�ج  اأي 

املخرب؛ نحن ب�شدد اإجناز خمرب ب�شيدي عبد اهلل، بالتن�شيق 

مع اأكرب خمرب بالعامل وه� املخربالفرن�شي، وعلى ما اأظن ملا 

يفتح يف الأ�شهر املقبلة �شيقل�ص من م�شاكل التقليد.

�شيدي الرئي�ص،

�شيداتي، �شادتي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

م�شكل )OMC( والن�شمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة، 

والبيانات  الأدلة  بكل  و�شرحت  مرات  عدة  عنه  تكلمت 

اأرقام  اأعطيكم الي�م ثلثة  اأن  اأود  التي هي بح�زتي، لكن 

لكي تعرف�ا ما هي املنظمة العاملية للتجارة، ت�جد حاليا 160 

دولة هي ع�ش� يف املنظمة العاملية للتجارة والدولة الأخرية 

التي ان�شمت هي اليمن.

97٪ من التجارة العاملية متر على هذه املنظمة و80٪ من 
�شكان العامل من�شم�ن اإىل املنظمة العاملية للتجارة، ماذا تظن 

بخ�ش��ص هذه الأرقام؟ هناك نقا�ص، وت�جد كذلك م�اقف 

اإيدي�ل�جية جتاه  �شيا�شية وت�جد يف بع�ص الأحيان م�اقف 

هذه املنظمة العاملية للتجارة.

فهي  اجلمه�رية  رئي�ص  فخامة  تعليمات  يخ�ص  فيما 

وا�شحة كل ال��ش�ح، جمل�ص ال�زراء �شرح ب�شريح العبارة 

»الن�شمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة، مع مراعاة امل�شالح 

القت�شادية للجزائر...«.

هذه العبارة: »مع مراعاة امل�شالح القت�شادية  للجزائر« 

لتتاجر  للتجارة  العاملية  املنظمة  اإىل  تن�شم  دولة  ي�جد  هل 

يك�ن  حتى  النتظار،  تتطلب  الق�شية  بلدها !؟  مب�شالح 

القت�شاد  تهيئة  ننتظر  ونحن   1987 منذ  مهياأ،  اقت�شادنا 

ال�طني واإىل حد الآن ونحن يف �شنة 2015 لنزال نطالب 

به.

نحن اأقدم بلد يف العامل، بخ�ش��ص م�شاألة التفاو�ص مع 

املنظمة العاملية للتجارة وال�شني ورو�شيا وتقريبا كل الدول 

العربية والإفريقية من�شمة اإىل املنظمة العاملية للتجارة وعندنا 

غري  اقت�شادنا  باأن  يق�ل�ن  والأخ�ات  الإخ�ة  بع�ص  لزال 

مهياأ للن�شمام اإىل هذه املنظمة !

اأنها  البع�ص  يت�ش�رها  املنظمة  هذه  فاإن  تعرف�ن،  وكما 

ال�شبح الذي �شياأكل اجلزائر، اأنا دائما يف ت�شاوؤل ملاذا لدى 

القت�شادية  املناف�شة  الدخ�ل يف  على  الإخ�ة حتفظ  بع�ص 

منطلق  من  نن�شم  اأن  يجب  قال  اأخ  ي�جد  اخلارج؟  مع 

كيف  للتجارة،  العاملية  للمنظمة  بالن�شبة  مهم  وه�  الق�ة، 

دولة !؟    160 مقابل  للمنظمة  الق�ة  منطلق  من  تن�شم�ن 

منطلق  ق�شية  لي�شت  اإنها  من�شم،  العاملي  القت�شاد  كل 

هناك  كانت  فاإذا  البلد،  مب�شالح  تتعلق  الق�شية  بل  الق�ة، 

م�شالح اقت�شادية و�شيا�شية تع�د على اجلزائر بالفائدة على 

يبارك !  اهلل  التجارة،  العاملية  املنظمة  اإىل  الن�شمام  اإثر 

�شنن�شم، واإذا نحن ت��شلنا اإىل قناعة باأنها تخالف وتتناق�ص 

جهة  فكل  للجزائر،  وال�شيا�شية  القت�شادية  امل�شالح  مع 

اأن  احلك�مة،  راأي  ه�  وهذا  اأظن  يل  بالن�شبة  مكانها،  تلزم 

ولكن  جدا،  مهم  للتجارة  العاملية  املنظمة  اإىل  الن�شمام 

ن�شتعملها نحن كجزائريني، ولكن  التي  نف�شها  ال�ترية هي 

اأن نبقى خارج القت�شاد العاملي، كما نحن عليه  ل ميكننا 

اأنه  اأنتم على علم  باأن الأ�شئلة تطرح،  حاليا، البع�ص يق�ل 

فاإنه  للتجارة،  العاملية  املنظمة  اإىل  تاأخرنا يف الن�شمام  كلما 

 160 وبالتايل  اجلزائر؟  ت�شاأل  اأن  احلق  جديدة  دولة  لكل 

القطاعات، خا�شة  ت�شاأل اجلزائر يف كل  اأن  لها  دولة يحق 

الت�شريع القت�شادي للجزائر.
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هناك مداخلة اأخرى تتكلم عن ق�شية: هل هذه الرخ�ص 

هي احلل الأمثل فيما يخ�ص ت�شيري التجارة اخلارجية للجزائر؟ 

ال�طني  القت�شاد  ت�شيري  يخ�ص  فيما  و�شيلة  اإل  هي  ما  هذه، 

وو�شيلة اأي�شا فيما يخ�ص ت�شيري التجارة اخلارجية للجزائر. وقيل 

كذلك اإن نظام الرخ�ص عرف منذ زمن ط�يل. يا جماعة نحن 

لن نرجع اإىل ال�شبعينيات اأو الثمانينيات، ل وجه للمقارنة مع 

 )AIGI( اأو  )AIV( الرخ�ص ال�شابقة، فالق�شية غري متعلقة بـ

 30 الأكرث  على  �شتخ�شع  لهذه،  بالن�شبة  قطعيا  الأمر  انتهى 

مادة لرخ�ص ال�شترياد والتي تكلف الدولة اجلزائرية نفقات 

ال�طني،  للقت�شاد  بالن�شبة  حرا  الت�شيري  يبقى  اإذن  كبرية، 

واإن مل نطبق هذا  ال�طني  تن�يع القت�شاد  واحلل الأمثل ه� 

لن جند امل�اد القابلة للت�شدير، واإن مل جند امل�اد التي ينبغي 

مليار   58 نق�ل مثل  ال�شترياد !  دائما يف  نبقى  ن�شدرها،  اأن 

دولر، هذه فات�رة �شخمة وكبرية !

 80 ي�شت�رد  الغذائية  امل�اد  يخ�ص  وفيما  مثل،  اليابان 

مليار دولر، لكنه لي�ص بامل�شكل، بالن�شبة اإليه بالنظر لآلف 

لل�شناعة،  ت�شديره  من  يجنيها  التي  الدولرات  مليري 

58 مليار دولر  فامل�شكل الذي نحن فيه غري مقت�شر على 

الكبري،  بال�شيء  لي�شت  فهي  ن�شمة،  ملي�ن   40 لـ  بالن�شبة 

فاإن اطلعتم على اقت�شادات الدول الأخرى، يعني 60 مليار 

دولر مقابل 40 ملي�ن ن�شمة، لي�ص بال�شيء بالكبري، لكن 

امل�شكل احلايل ه� اأن 96٪ اأو 97٪ من �شادراتنا م�شدرها 

املحروقات.

كثري من الإخ�ة قال�ا باأن نظام الرخ�ص ميكن اأن ي�ؤدي 

ورمبا  القت�شاديني  املتعاملني  بع�ص  احتكار  اأو  الر�ش�ة  اإىل 

تك�ن �شيا�شة غري عادلة، كلكم تدخلتم بخ�ش��ص التجارة 

للتجارة  يحدث  ما  وم��ش�عية  بحق  وانتقدمت  اخلارجية 

وبارونات  والل�بيات  الر�ش�ة  حاليا  ي�جد  نعم !  اخلارجية، 

ال�شترياد واإل ما الهدف من هذه الرخ�ص؟ كل التهجمات 

ورائها  من  املق�ش�د  الكح�ل،  بحجة  الأخرية،  الإعلمية 

ه�  ال�حيد  فامل�شكل  اآخر !  �شيء  ول  خم�ر  ل  اأنا !  ه� 

كلنا  اجلزائرية  احلك�مة  ونحن يف  اخلارجية،  التجارة  تطهري 

م�شمم�ن على تطهريها ويجب األ يبقى فيها اإل املتعامل�ن 

اأن  كذلك  ويجب  الحرتافية  لديهم  الذين  القت�شادي�ن 

فيما  اجلزائريني  القت�شاديني  للمتعاملني  الأول�ية  نعطي 

يخ�ص ت�شيري التجارة اخلارجية.

طرحت عدة اأ�شئلة فيما يخ�ص عقد ال�شراكة مع الحتاد 

نق�م  �شن�ات   5 التقرير،كل  اإعداد  ب�شدد  نحن  الأوروبي، 

بتقييم عقد ال�شراكة، لقد مت عقده �شنة 2010 و�شنعقده يف 

2015 وال�شيد ال�زير الأول قد كلف جمم�عة متك�نة من 
وزير الدولة، وزير ال�ش�ؤون اخلارجية، وزير الطاقة، وزير املالية، 

وزير الفلحة، وزير ال�شناعة، ووزير التجارة، قمنا باجتماع 

ال�شراكة  عقد  تقييم  عن  لتقرير  حاليا  نح�شر  ونحن  اأويل 

هذا مع الحتاد الأوروبي و�شتتم املفاو�شة قبل نهاية ال�شنة 

عقد  يف  ال�شلبيات  بع�ص  مل�شنا  لأننا  الأوروبي،  الحتاد  مع 

ال�شراكة وهم كذلك لديهم مطالب، وكما تعرف�ن �شتجرى 

مفاو�شات يف هذا ال�شاأن بني اجلزائر والحتاد الأوروبي.

طرحت عدة اأ�شئلة بخ�ش��ص تهريب الأم�ال، وخا�شة 

دولة  عن  تكلم  متدخل،  ي�جد  ال�شعبة،  العملة  تهريب 

نزاع  يف  نحن  التي  اجلغرافية  املنطقة  نعرف  ونحن  معينة، 

معها، هنالك م�شكلتنا، ويتعلق الأمر بت�شخيم الف�ترة من 

جهة، والتقليد من جهة اأخرى، فالذي ي�شخم الفات�رة يعلم 

الأحيان  بع�ص  ويف  مت�قعة،  ج�دة  ذات  لي�شت  املادة  اأن 

ن�شرتي مادة ب�شعر على اأ�شا�ص اأنها ذات ج�دة عالية ولكن 

بع�ص  ويف  رديئا،  املنت�ج  جند  اإذ  ذلك،  عك�ص  احلقيقة 

اأتتم  اجلزائري،  امل�اطن  �شحة  على  خطرا  ي�شبب  الأحيان 

تعرف�ن كلكم ق�شية مدفاأة الغاز وقد كنت الأ�شب�ع املا�شي 

بق�شنطينة وعاينت  خمربا يق�م بهذه التجارب، هناك ٪78  

تطابق  ل  كلها  فح�شها،  مت  التي  الغازية  اجل�دة  معايري  من 

اأكرث  فهناك  امل�شت�ردة  املدافئ  اأما  اجلزائرية،  اجل�دة  معايري 

من 98٪ ل تتطابق مع املقايي�ص اجلزائرية، اإذن امل�شكل كبري 

على ال�شحة يف اجلزائر !

ويف الأخري، اأق�ل دائما ـ ال�شيد الرئي�ص ـ ما قاله ال�شيد 

اقت�شادية،            مل�شاكل  اإدارية  اأج�بة  ت�جد  ل  الأول،  ال�زير 

فاحلل  اقت�شادية،  مل�شاكل  اإدارية  اأج�بة  نعطي  اأن  ميكننا  ل 

القت�شاد  تن�يع  ه�  ال�طني  القت�شاد  يخ�ص  فيما  الأجنع 

وغزو  اجلزائر  يف  ال�شغل  ومنا�شب  الرثوة  وخلق  ال�طني 

الأول  املتدخل  قال  وكما  بالت�شدير،  اخلارجية  الأ�ش�اق 

يجب اأن نزرع الآن ثقافة الت�شدير، ول ميكننا اأن نبقى دائما 

يف ال�شترياد، ال�شترياد، ال�شترياد، لأن املقاولني اجلزائريني 

واملتعاملني القت�شاديني وملا اأحتدث معهم، وبالنظر اإىل كل 

الزيارات التي قام بها ال�شيد ال�زير الأول عرب كل الرتاب 

ال�طني ل جند فيهم ثقافة الت�شدير، فهي منعدمة، بحجة اأن 
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ال�ش�ق ال�طنية تكفيه، حقيقة، ال�ش�ق ال�طنية تكفي ملدة 

ما، لكن من املمكن اأن يدخل اأجنبي اأو ياأتي م�شتثمر اآخر 

فيناف�شه، وهنا نقع يف م�شاكل، �شكرا �شيدي الرئي�ص.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد وزير التجارة على ردوده 

على خمتلف الن�شغالت املعرب عنها يف هذه اجلل�شة، �شكرا 

للإخ�ة اأع�شاء املجل�ص على اجلراأة وال�شراحة التي طرح�ا 

بها امل�شاكل التي ت�اجه املجتمع، الغاية يف النهاية �ش�اء من 

الأم�ر  تدارك  الربملان، هي حماولة  اأع�شاء  اأو من  احلك�مة 

التي  النتيجة  اإىل  ال��ش�ل  وحماولة  الت�فيق  ينق�شها  التي 

تع�د بالفائدة على اخلزينة وعلى امل�اطن يف اآن واحد، �شكرا 

لكم جميعا.

العا�شرة  ال�شاعة  على  غدا  جمل�شنا  اأ�شغال  �شن�شتاأنف 

للم�شادقة  الأول  جزئها  يف  اجلل�شة  و�شتخ�ش�ص  �شباحا، 

الثاين  واجلزء  الي�م،  ناق�شناه  الذي  القان�ن  م�شروع  على 

�شنخ�ش�شه للأ�شئلة ال�شف�ية.

�شكرا للجميع واجلل�شة مرف�عة.

رفعت اجلل�شة يف منت�شف النهار 

والدقيقة الأربعني 
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ال�شيد الرئي�ص: ب�شم اهلل الرحمـن الرحيم وال�شلة 

وال�شلم على اأ�شرف املر�شلني؛ اجلل�شة مفت�حة.

بعد الرتحيب بال�شادة اأع�شاء احلك�مة وم�شاعديهم؛ 

اأول، حتديد امل�قف  يقت�شي جدول اأعمال هذه اجلل�شة، 

03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القان�ن  م�شروع  من 

 19 امل�افق   1424 عام  الأوىل  جمادى   19 يف  امل�ؤرخ 

املطبقة على  العامة  بالق�اعد  واملتعلق   ،2003 �شنة  ي�لي� 

عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها، وبعد ذلك، ننتقل 

واملخ�ش�ص  اجلل�شة  هذه  يف  املربمج  الثاين  امللف  اإىل 

للأ�شئلة ال�شف�ية.

ودون اإطالة، اأحيل الكلمة اإىل ال�شيد مقرر جلنة ال�ش�ؤون 

التقرير  م�شامعنا  على  يقراأ  لكي  واملالية،  القت�شادية 

التكميلي الذي اأعدته اللجنة املخت�شة يف امل��ش�ع، الكلمة 

لك.

الرئي�ص؛  اللجنة املخت�شة: �شكرا �شيدي  ال�شيد مقرر 

اأ�شرف  وال�شلم على  وال�شلة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

املر�شلني.

ال�شيد  رئي�ص  جمل�ص  الأمة  املحرتم،

ال�شيد وزير التجارة، ممثل احلك�مة،

ال�شيد  وزير العلقات مع الربملان،

ال�شادة ال�زاء،

زميلتي، زملئي اأع�شاء جمل�ص الأمة امل�قر،

اأ�شرة الإعلم،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�شرفني اأن اأعر�ص على جمل�شنا امل�قر، التقرير التكميلي 

الذي اأعّدته جلنة ال�ش�ؤون القت�شادية واملالية ملجل�ص الأمة، 

03ـ04،  رقم  رقم  الأمر  ويتمم  يعدل   قان�ن   ن�ص   ح�ل 

امل�ؤرخ  يف 19  جمادى الأوىل عام 1424 امل�افق 19 ي�لي� 

�شنة 2003، واملتعلق بالق�اعد العامة املطبقة على عمليات 

ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها.

املقدمة

�شبق واأن تعر�شنا يف تقريرنا التمهيدي اإىل النقا�ص الرثي 

وممثل  اللجنة  اأع�شاء  بني  دار  الذي  وال�شريح   وال�شفاف 

التعديلت  على  ان�شب  والذي  التجارة،  وزير  احلك�مة، 

والتتميمات التي عمدت احلك�مة اإىل اإدخالها على الأمر 

حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شابعة ع�شرة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 15 رم�شان 1436

املوافق 2 جويلية 2015 

الرئا�شة: ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�ص جمل�ص الأمة.

متثيل احلكومة: 

ـ ال�شيد وزير التجارة؛

ـ ال�شيد وزير ال�شناعة واملناجم؛

ـ ال�شيد وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شلح امل�شت�شفيات؛

ـ ال�شيد وزير الت�شال؛

ـ  ال�شيد وزير العلقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة الثالثني �شباًحا
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 1424 عام  الأوىل  جمادى  يف19  امل�ؤرخ  03ـ04،  رقم 

العامة  بالق�اعد  واملتعلق   ،2003 �شنة  ي�لي�   19 امل�افق 

الذي  وت�شديرها،  الب�شائع  ا�شترياد  عمليات  على  املطبقة 

نحن ب�شدد الت�ش�يت عليه الي�م.

اأما يف تقريرنا التكميلي هذا، ف�شنتعر�ص اإىل وقائع اجلل�شة 

برئا�شة  والتي عقدت  فيها  الن�ص  مناق�شة  التي متت  العامة 

القادر بن �شالح، رئي�ص املجل�ص، ي�م الأربعاء  ال�شيد عبد 

اأع�شاء املجل�ص على  فيها  ا�شتمع  والتي   ،2015 ج�يلية   1
الت�ايل اإىل كل من ال�شيد عمارة بن ي�ن�ص، وزير التجارة، 

طاهر  ال�شيد  بح�ش�ر  القان�ن،  ن�ص  ح�ل  احلك�مة،  ممثل 

ال�ش�ؤون  مقرر جلنة  واإىل  الربملان،  مع  العلقات  وزير  خاوة، 

التمهيدي  التقرير  م�شم�ن  تل  الذي  واملالية،  القت�شادية 

الذي  النقا�ص  �شين�شب على  تركيزنا  اأن  اإل  الن�ص،  ح�ل 

دار بني اأع�شاء املجل�ص وممثل احلك�مة يف هذه اجلل�شة ح�ل 

م�شم�ن الن�ص.

و�شجلت  النقا�ص  ذلكم  باهتمام  اللجنة  تابعت  لقد 

عك�شت  والتي  خلله،  الأع�شاء  مداخلت  م�شامني 

اهتماماتهم وان�شغالتهم بخ�ش��ص الكثري من الق�شايا التي 

تتعلق بقطاع التجارة وامل�اطن، كما �شجلت اللجنة جممل 

ما قدمه ممثل احلك�مة من ردود وت��شيحات ب�شاأنها واأجرت 

تقييما �شامل لها، وهذا يف جل�شة عمل عقدتها مبكتبها مبقر 

املجل�ص، تراأ�شها ال�شيد عبد القادر �شنيني، رئي�ص اللجنة، 

هذا  اإعداد  وبها  فيها  منهية  مبا�شرة،  اجلل�شة  انتهاء  عقب 

مناق�شة  مقدمة،  على:  يحت�ي  الذي  التكميلي  التقرير 

الن�ص على م�شت�ى اجلل�شة العامة، راأي اللجنة وت��شيات. 

مناق�شة الن�ص على م�شت�ى اجلل�شة العامة

عر�شا  قدم  احلك�مة  ممثل  اأن  اإىل  قليل  قبل  اأ�شرنا  لقد 

03ـ04، كما  رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القان�ن  ن�ص  ح�ل 

اأ�شئلة  العام وما طرحه الأع�شاء فيه من  النقا�ص  اإىل  اأ�شرنا 

ردود  من  احلك�مة  ممثل  قدمه  وما  وملحظات  وان�شغالت 

الثالث  النقاط  يف  باخت�شار  اإليه  �شنتطرق  ما  وهو  حولها، 

الآتية: 

احلك�مة: نظر  وجهة  من  الن�ص  ـ   1
 خلل تقدميه لن�ص القان�ن، �شرح ممثل احلك�مة اأ�شباب 

تقدمي الن�ص واأبعاده ال�طنية والدولية، والأحكام والتدابري 

اأجلها،  من  �شن  التي  والأهداف  ت�شمنها  التي  الت�شريعية 

معنية  وزارات  والتن�شيق مع  بالت�شاور  اإعداده مت  اأن  م�ؤكدا 

اأخرى.

اأن ارتفاع فات�رة ال�شترياد  اإىل  اأ�شار ممثل احلك�مة  كما 

وانخفا�ص اأ�شعار املحروقات واملفاو�شات اجلارية مع املنظمة 

ال�شترياد،  برخ�ص  يتعلق  فيما  ول�شيما  للتجارة،  العاملية 

كانت ع�امل رئي�شية لتقدمي هذا الن�ص، م�ؤكدا اأن  حتديد 

مفه�م املادة 6 من الأمر رقم 03ـ04، التي مل يتعر�ص لها 

الأمر من قبل كان من الدواعي الرئي�شية ملراجعة هذا الأمر. 

النقا�ص: اأثناء  اأثريت  التي  النقاط  ـ   2
لقد تطرق اأع�شاء املجل�ص، من خلل مداخلتهم، اإىل 

جملة من النقاط الهامة التي تتعلق بالأحكام التي ت�شمنها 

الن�ص وكذا بع�ص امل�ا�شيع ذات العلقة، وقدم�ا اقرتحات 

خمت�شرة  ن�ردها  وملحظات  وان�شغالت  اأ�شئلة  وطرح�ا 

فيما يلي:

ـ األ يتناق�ص نظام الرخ�ص مع قاعدة حرية التجارة؟

الإطار  مراجعة  اأجل  من  الي�م  اإىل  النتظار  مت  ملاذا  ـ 

الت�شريعي املنظم للتجارة اخلارجية يف بلدنا؟

ـ على اأي اأ�شا�ص �شيتم منح الرخ�ص وما هي املقايي�ص 

املعتمدة يف ذلك؟

مظاهر  خلق  املقرتحة  الإجراءات  �شاأن  من  األي�ص  ـ 

للف�شاد والحتكار؟

ـ هل ي�شكل نظام الرخ�ص ال�شبيل الأمثل لت�شيري ناجع 

ِحمائية  اإجراءات  تبني  يتم  ل  وملاذا  اخلارجية؟  لتجارتنا 

اأخرى؟

الرئي�ص  ال�شبب  املدف�عات  ميزان  اختلل  يعترب  هل  ـ 

لقرتاح هاته املراجعة؟

ـ كيف يتم تربير رف�ص طلب منح الرخ�ص؟ وعلى اأي 

اأ�شا�ص يك�ن ذلك؟

واأخرى  تلقائية،  واحدة  رخ�شتني  تاأ�شي�ص  يعترب  األ  ـ 

املتعاملني  اإزاء  املزدوجة  املعاملة  قبيل  من  تلقائية،  غري 

القت�شاديني؟

ـ ما هي الفائدة املرج�ة من الن�شمام اإىل املنظمة العاملية 

للتجارة، واقت�شادنا غري مهياأ بعد لذلك؟

الحتاد  مع  ال�شراكة  اتفاق  تقييم  و�شل  اأين  اإىل  ـ 

الأوروبي؟ 

نح�  ت�ع�ية  بحملت  التجارة  قطاع  يبادر  مل  ملاذا  ـ 

امل�شتهلك، من اأجل تر�شيد ال�شتهلك؟

ـ ملاذا ل تتم مراجعة �شيا�شة الدعم امل�جه للم�اد ذات 
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ال�شتهلك ال�ا�شع، وتخ�شي�شه للفئات املحتاجة فقط؟

ـ ما ه� عدد امل�شت�ردين وامل�شدرين املتدخلني يف جمال 

التجارة اخلارجية؟

ن�شاط  يحكم  الذي  التنظيمي  الإطار  مراجعة  رغم  ـ 

وكلء بيع ال�شيارات، اإل اأن ال��شع مازال كما ه�، األ يعد 

ذلك اإجحافا يف حق امل�شتهلك؟ 

ظاهرة  حماربة  اأجل  من  املقررة  الإجراءات  هي  ما  ـ 

حت�يل العملة ال�شعبة اإىل اخلارج من قبل بع�ص املتعاملني 

وبالت�اط�ؤ مع بع�ص البن�ك الأجنبية؟

ـ ما هي احلل�ل الكفيلة بجلب ال�شتثمارات الأجنبية 

على  ذلك  دون  التي حت�ل  القي�د  ترفع  وملاذا ل  املبا�شرة؟ 

غرار قاعدة 49ـ51؟ 

ـ اإىل اأين و�شل م�شروع اإن�شاء الأ�ش�اق اجل�ارية؟

مداخلت  احلك�مة  ممثل  به  خ�ص  الذي  الرد  ـ   3
اأع�شاء املجل�ص:

ذكر ممثل احلك�مة، قبل ال�شروع يف الرد على مداخلت 

حتكم  التي  الأ�شا�شية  املبادئ  ببع�ص  املجل�ص،  اأع�شاء 

مراجعة الإطار الت�شريعي املنظم للتجارة اخلارجية، وهي اأن 

املبداأ الأ�شا�شي حلرية التجارة لن مي�ص ويبقى قائما، وا�شتثناء 

عن املبداإ مت و�شع نظام الرخ�ص، بالن�شبة لعدد حمدود من 

املنتجات )يف حدود 30 منت�جا( وهي املنتجات التي ينجم 

عن ا�شتريادها الإ�شرار باقت�شادنا، وبخا�شة املنت�ج ال�طني.

�شيتم  الرخ�ص  جل  اأن  ال�شياق،  ذات  يف  اأو�شح  كما 

و�شعها بناء على اقرتاح القطاعات ال�زارية املعنية، ولي�شت 

وزارة التجارة هي من تت�ىل ذلك.

 اأما عن رده على مداخلت الأع�شاء وما ت�شمنته من 

اأ�شئلة وان�شغالت وملحظات فقد خ�شها بردود اأو�شح فيها 

باخت�شار ما يلي:

ـ عن هيكلة وارداتنا، اأكد ممثل احلك�مة اأن هاته الأخرية 

للم�اد  وثلث  للتجهيز،  ثلث  الآتي:  النح�  على  مق�شمة 

للم�اد  الباقي  والثلث  ال�شناعة،  يف  امل�شتخدمة  الأولية 

ال�شتهلكية بـ 58 مليار دولر لإجمايل ال�اردات.

ومهما يكن الأمر، فاإن امل�شكل اجل�هري هنا ه� �شرورة 

تن�يع اقت�شادنا وبالتايل رفع م�شت�ى �شادراتنا.

ـ وعن الهدف املت�خى من مراجعة الأمر رقم 03ـ04، 

العقلين  الت�شيري  ه�  منه  الهدف  احلك�مة  ممثل  اعترب 

لتجارتنا اخلارجية، ولي�ص تقلي�ص حجم ال�شادرات.

اأنه  احلك�مة  ممثل  اأو�شح  الرخ�ص،  منح  كيفية  وب�شاأن  ـ 

وزارة  اإ�شراف  حتت  م�شرتكة،  وزارية  جلنة  ت�شكيل  �شيتم 

التجارة، ت�شم ل�شيما قطاعات: ال�شناعة والفلحة واملالية، 

من اأجل البت يف طلبات املتعاملني، و�شي�ؤخذ بعني العتبار 

هنا معيار الحرتافية، مع اإعطاء الأول�ية للمتعامل ال�طني.

يبلغ  اأن عددهم  اأو�شح  امل�شت�ردين،  وبخ�ش��ص عدد  ـ 

دقيقا،  حتديدا  حتديدهم  وق�شد  م�شت�رد،   42.000 ح�ايل 

متت مراجعة الأحكام التنظيمية املنظمة لل�شجل التجاري، 

بحيث مت الف�شل بني ن�شاط ال�شترياد والت�شدير املقيدين 

يف ذات ال�شجل.        

ال�شتهلك  ذات  امل�اد  بع�ص  عن  الدعم  رفع  وح�ل  ـ 

يتم  ل  اأنه  احلك�مة  ممثل  اأكد  للتبذير،  حماربة  ال�ا�شع، 

امل�شا�ص باأ�شعار امل�اد املدعمة، يف ال�قت احلايل.

التجارة  عمليات  يف  ال�شائدة  الغ�ص  ظ�اهر  وب�شاأن  ـ 

بهما  التكفل  يتعني  م�شكلتان  ثمة  اأنه  اأو�شح  اخلارجية، 

جهة،  من  الف�ترة  بت�شخيم  الأمر  ويتعلق  الإطار،  هذا  يف 

والتقليد من جهة اأخرى، ول�شيما واأنهما مرتبطان؛ وق�شد 

ملراقبة  ا�شتلم خمرب  قريبا  �شيتم  التقليد،  لظاهرة  الت�شدي 

الن�عية ب�شيدي عبد اهلل، والذي �شينجز بال�شراكة مع خمرب 

دويل.

للتجارة  العاملية  للمنظمة  اجلزائر  ان�شمام  م�شار  وعن  ـ 

ممثل  اأو�شح  ال�طني،  القت�شاد  على  ذلك  وانعكا�شات 

التفاو�ص،  اأنه كلما طال النتظار، زاد تعقد م�شار  احلك�مة 

بحكم ان�شمام دول جديدة، وبالتايل زيادة الأ�شئلة امل�جهة 

لنا بخ�ش��ص ت�شريعاتنا القت�شادية؛ ولفت النتباه اإىل اأن 

الن�شمام لن يك�ن اإل مبراعاة امل�شالح القت�شادية للجزائر. 

ال�شبيل  هي  املقررة  الرخ�ص  اعتبار  مدى  وب�شاأن  ـ 

الأمثل لتدارك النقائ�ص امل�شجلة يف جتارتنا اخلارجية، اأكد 

ممثل احلك�مة اأن هاته الرخ�ص ما هي اإل و�شيلة من ال��شائل 

لت�شيري جتارتنا، واأنه ل وجه للمقارنة بينها وبني نظام الرخ�ص 

الذي كان �شائدا يف ال�قت ال�شابق.

ـ وعن املخاوف ال�اردة من اأن يف�شي النظام اجلديد اإىل 

مظاهر الف�شاد، اأكد اأن احلك�مة م�شممة على تطهري التجارة 

اخلارجية من هاته الآفات، واأن منح الرخ�ص �شيتم يف ظل 

ال�شفافية والنزاهة.    

ممثل  اأكد  الأوروبي،  الحتاد  مع  ال�شراكة  اتفاق  ب�شاأن  ـ 

لهذا  تقييمي  تقرير  ب�شدد و�شع  الأخرية  هاته  اأن  احلك�مة 
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التحفظات والتي �شيبّلغ  التفاق، حيث مت ت�شجيل بع�ص 

بها الطرف الآخر، وهذا حفاظا على م�شالح اقت�شادنا.

راأي اللجنة

لن�ص  درا�شتنا  اأنهينا  قد  نك�ن  التكميلي  التقرير  بهذا 

 19 يف  امل�ؤرخ   03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القان�ن 

 ،2003 �شنة  ي�لي�   19 امل�افق   1424 عام  الأوىل  جمادى 

ا�شترياد  عمليات  على  املطبقة  العامة  بالق�اعد  واملتعلق 

تعزيزا  تعديله  يف  اللجنة  ترى  الذي  وت�شديرها،  الب�شائع 

لقطاع هام وح�شا�ص، لي�ص لك�نه يرتبط با�شترياد وت�شدير 

اأي�شا مبا يقتنيه امل�اطن  الب�شائع فح�شب، واإمنا لك�نه يرتبط 

املزدوجة  والعلقة  م�اد،  من  ي�شتهلكه  وما  حاجيات  من 

بينهما يف التاأثري على ال�شحة العامة، التي بات احلفاظ عليها 

اأكرث من �شرورة، يف ظل انت�شار الكثري من الأمرا�ص التي 

تعد اأحد اأ�شبابها الرئي�شية ما نقتنيه من األب�شة وما ن�شتهلكه 

من م�اد يقال اإنها غذائية. 

 ويف الأخري، تثمن اللجنة اإثراء الأمر رقم 04-03، من 

خلل  فيه  امل�شجلة  النقائ�ص  وتدارك  الثغرات  �شد  اأجل 

فرتة تطبيقه، وكذا مطابقته لق�اعد املنظمة العاملية للتجارة، 

مل�اكبة التط�ر احلا�شل وطنيا وعامليا، وحتديد و�شبط مفه�م 

اأكرث  وجعلها  الب�شائع،  وت�شدير  ا�شترياد  رخ�ص  وجمال 

مزيد  حتقيق  وكذا  الراهنة،  املعطيات  مع  م�اءمة وان�شجاما 

من ال�شفافية، و�شمان امل�شاواة بني املتعاملني القت�شاديني، 

وغلق الباب اأمام ما يحدث من خروقات يف هذا املجال. 

الت��شيات

والنقا�ص  اأحكام،  من  ت�شمنه  مبا  الن�ص  هذا  اأهمية 

الرثي الذي خ�شه به املجل�ص، والنقاط الهامة التي اأثريت 

خلله، تدع�نا اإىل تقدمي بع�ص الت��شيات التي نراها هامة، 

وت�شت�جب التكفل، وهي:

ـ �شرورة مطابقة كل امل�اد امل�شت�ردة للمعايري الدولية. 

ـ حفاظا على �شحة امل�اطن، يتعني ت�شديد العق�بات على 

املخالفني للقان�ن وال�شرامة يف تطبيقه على الذين ي�شّ�ق�ن 

اخلارجي، غري  ال�شتعمال  اأو  لل�شتهلك  املخ�ش�شة  امل�اد 

العامة،  ال�شلمة وال�شحة  الدولية وق�اعد  للمعايري  املطابقة 

�ش�اء كانت منتجة حمليا اأو م�شت�ردة. 

ـ الإ�شراع يف اإجناز املخابر ملراقبة ن�عية ال�شلع والب�شائع.

ال�شترياد          رخ�ص  منح  عند  القان�ن  احرتام  يتعني  ـ 

اأو الت�شدير.

ـ املراقبة القبلية والبعدية ملنح الرخ�ص.

ـ العمل على ترقية املنت�ج ال�طني، ول�شيما من خلل 

مرافقة املتعاملني ال�طنيني عند الت�شدير.

ـ �شرورة اإن�شاء اأ�ش�اق ج�ارية لرت�شيد ال�شتهلك.

زميلتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�ص  رئي�ص  �شيدي  تلكم، 

زملئي اأع�شاء جمل�شنا امل�قر، هي املعطيات التي ت�شمنها 

القت�شادية  ال�ش�ؤون  جلنة  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير 

واملتمم  املعدل  القان�ن   ن�ص  الأمة، ح�ل  ملجل�ص  واملالية، 

للأمر رقم 03ـ04، امل�ؤرخ يف 19 جمادى الأوىل عام 1424 

العامة  بالق�اعد  واملتعلق   ،2003 �شنة  ي�لي�   19 امل�افق 

املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها، و�شكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد مقرر اللجنة املخت�شة على 

امل��ش�ع؛  اللجنة يف  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  قراءته 

امل�قف،  وحتديد  الت�ش�يت  عملية  يف  ال�شروع  وقبل  الآن 

وطبقا لأحكام املادة 60 من النظام الداخلي ملجل�ص الأمة، 

اإليكم املعطيات اخلا�شة ب�شري هذه العملية:

ـ عدد احل�ش�ر: 71 ع�ش�ا.

ـ عدد الت�كيلت: 50 ت�كيل.

ـ املجم�ع 121.

ـ الن�شاب املطل�ب: 105 اأ�ش�ات.

اإذن، وفقا ملا ه� جار العمل به، وطبقا لأحكام املادة 58، 

من النظام الداخلي ملجل�ص الأمة، وبعد الت�شاور مع روؤ�شاء 

املجم�عات الربملانية ـ قبل الدخ�ل اإىل القاعة ـ تقرر اأن يتم 

الت�ش�يت على م�شروع القان�ن بكامله.

واملتمم  املعدل  القان�ن  م�شروع  عليكم  اأعر�ص  ولذلك 

للأمر رقم 03ـ04، امل�ؤرخ يف 19 جمادى الأوىل عام 1424 

العامة  بالق�اعد  واملتعلق   ،2003 �شنة  ي�لي�   19 امل�افق 

املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها للت�ش�يت 

عليه بكامله:

ـ الرجاء من امل�ش�تني بنعم اأن يرفع�ا اأيديهم......�شكرا.

ـ الرجاء من امل�ش�تني بل اأن يرفع�ا اأيديهم.......�شكرا.

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفع�ا اأيديهم...........�شكرا.

الت�كيلت:

ـ الرجاء من امل�ش�تني بنعم اأن يرفع�ا اأيديهم......�شكرا.

ـ الرجاء من امل�ش�تني بل اأن يرفع�ا اأيديهم.......�شكرا.

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفع�ا اأيديهم...........�شكرا.
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�شادق�ا  قد  الأمة  جمل�ص  اأع�شاء  اأن  اأعترب  وعليه، 

املعدل  القان�ن  م�شروع  على  ـ  �ش�تني  عدا  ما  ـ  بالأغلبية 

الأوىل  جمادى   19 يف  امل�ؤرخ  03ـ04،  رقم  للأمر  واملتمم 

عام 1424 امل�افق 19 ي�لي� �شنة 2003، واملتعلق بالق�اعد 

العامة املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها.

�شكرا للجميع، هنيئا للقطاع.

الكلمة؟  اأخذ  يريد  هل  التجارة،  وزير  ال�شيد  اأ�شاأل 

تف�شل.

ال�شيد الوزير: �شكرا.

ال�شيد رئي�ص املجل�ص،

�شيداتي، �شادتي اأع�شاء املجل�ص،

ال�شادة ال�زراء،

احل�ش�ر الكرام،

�شباح اخلري عليكم و�شح رم�شانكم.

�شكرا لكم على امل�شادقة على هذا القان�ن الهام، الذي 

كما  اخلارجية،  للتجارة  اأجنع  ت�شيري  من  احلك�مة  �شيمّكن 

اإيجابية على القت�شاد  �شتك�ن له ـ ل حمالة ـ انعكا�شات 

ال�طني، من خلل تاأطري اأمثل لتجارتنا اخلارجية.

يف  ونحن  التجارة،  وزارة  م�شالح  اأن  لكم  اأوؤكد  واإنني 

الق�انني  تطبيق  �شتظل حري�شة على  الكرمي،  رم�شان  �شهر 

يف  والقت�شادية،  التجارية  بالأن�شطة  املتعلقة  والتنظيمات 

�شبيل حماية �شحة واأمن امل�شتهلك، وكذا حت�شني القت�شاد 

ال�طني من الظ�اهر ال�شلبية ومرة اأخرى �شكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ال�زير؛ اأ�شاأل ال�شيد رئي�ص 

اللجنة املخت�شة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛ 

بال�شيا�شة  الهتمام  هذا  على  ال�زير  ال�شيد  اأ�شكر  بدوري 

جديد،  ت�شريعي  نظام  باإدخال  وكذلك  للتجارة  امل�شتقبلية 

ن�شعى من ورائه اإىل حماية اقت�شادنا من ف��شى ال�شترياد، 

يف  اأحيانا  ت�شببت  و�شارة،  �شرورية  غري  م�اد  وا�شترياد 

امل�شا�ص ب�شلمة الكثري من امل�اطنني.

كل هذا يف اإطار حرية التجارة واحرتام اجلزائر ملعاهداتها 

الدولية.

�شيدي ال�زير،

اأمتنى لكم الت�فيق وال�شداد يف مهامكم وال�شلم عليكم.

املخت�شة؛  اللجنة  رئي�ص  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

بذلك، نك�ن قد اأنهينا امل��ش�ع الأول وحددنا امل�قف من 

وال�شادة  لل�شيدات  و�شكرا  للقطاع  فهنيئا  القان�ن،  م�شروع 

ال�ش�ء  اإعطاء  يف  و�شاهم�ا  النقا�ص  هذا  يف  �شارك�ا  الذين 

املجال  هذا  يف  كامل  دوره  ميار�ص  لكي  للقطاع،  الأخ�شر 

وي�شد الفراغات التي كانت م�ج�دة، حتى يتجاوب عمل 

وامل�شتجدات  الظروف  فر�شتها  التي  املتطلبات  مع  ال�زارة 

على ال�شعيد القت�شادي وال�طني وكذلك العاملي.

�شكرا لكم جميعا.

ننتقل الآن اإىل امللف الثاين املربمج لهذه اجلل�شة، وفيه 

ن�شرع يف طرح الأ�شئلة ال�شف�ية واملتدخل الأول ه� ال�شيد 

عبا�ص ب�عمامة، ليطرح �ش�ؤاله على وزير ال�شناعة واملناجم.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛ ب�شم اهلل 

الرحمن الرحيم.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شادة ال�زراء،

زميلتي، زملئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعلم،

ال�شادة احل�ش�ر،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

واملناجم  ال�شناعة  وزير  معايل  على  اأطرح  اأن  ي�شرفني 

ال�ش�ؤال ال�شف�ي التايل ن�شه:

معايل ال�زير،

اجلن�ب،  ملناطق  بالن�شبة  كبريا  اهتماما  ت�يل  الدولة  اإن 

خا�شة اأق�شى اجلن�ب، من اأجل الدفع بالتنمية، من خلل 

امل�شاريع الكربى امل�شجلة يف اجلن�ب وهذا ما جعلها تفكر 

ال�شناعي  للمجمع  تابعني  للإ�شمنت،  م�شنعني  اإجناز  يف 

لإ�شمنت اجلزائر يف كل من ولية اإليزي وولية مترنا�شت، 

بحيث  اأولية،  م�اد  من  ال�ليات  هذه  عليه  تت�فر  ملا  نظرا 

اإليزي  ولية  ادري�ص،  عمر  برج  بلدية  من  كل  �شكان  اإن 

وبلدية عني �شالح، ولية مترنا�شت، يعلقان اآمال كبرية على 

اإعطاء دفع ق�ي للتنمية وكذا  اأجل  هذه امل�شانع وهذا من 

التقلي�ص من البطالة.
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ال�ش�ؤال املطروح: معايل ال�زير،

التابع  املتعاقد،  املخرب  طرف  من  الدرا�شة  بعد  ـ   1
التي  النتائج  هي  ما  اجلزائر،  لإ�شمنت  ال�شناعي  للمجمع 

ت��شلتم اإليها؟ ومتى �شيتم البدء يف اإجناز هذه امل�شانع؟

الآجر  مثل:  اأخرى  م�شانع  اإجناز  يتم  ل  ملاذا  ـ   2
والزجاج، لك�ن هذه املناطق تت�فر على امل�اد الأولية؟

تقبل�ا مني فائق عبارات التقدير والحرتام و�شكرا.

الكلمة  ب�عمامة؛  لل�شيد عبا�ص  الرئي�ص: �شكرا  ال�شيد 

الآن لل�شيد وزير ال�شناعة واملناجم، للرد على ال�ش�ؤال.

وال�شلة  اهلل  ب�شم  واملناجم:  ال�شناعة  وزير  ال�شيد 

وال�شلم على ر�ش�ل اهلل.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء املجل�ص امل�قر،

زملئي اأع�شاء احلك�مة،

اأ�شرة الإعلم،

احل�ش�ر الكرمي،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

طرحه  على  ب�عمامة  عبا�ص  ال�شيد  اأ�شكر  البداية،  يف 

هذا ال�شوؤال، املتعلق مب�شاريع تنموية هامة، لها ارتباط مبا�شر 

بعجلة التنمية املحلية بجن�بنا الكبري.

فيما يخ�ص ال�شطر الأول من �ش�ؤالكم واخلا�ص  مب�شانع 

اإجناز  باأنه فعل مت ت�شجيل عملية  اأو�شح  اأن  اأود  الإ�شمنت، 

بطاقة  واإليزي،  �شالح  عني  من  لكل  للإ�شمنت  م�شنعني 

اإنتاج تقدر بـ 500000 طن �شن�يا لكل واحد منهما.

ولكن الدرا�شات اجلي�ل�جية، التي مت القيام بها، خل�شت 

اإىل اأن املادة الأولية التي تدخل يف م�شنع الإ�شمنت غري 

مت�فرة ومنعدمة على م�شت�ى هاته املناطق كما ون�عا.

مراكز  باإجناز  امل�شروعني  هذين  ا�شتبدال  تقرر  وبالتايل، 

�شحق وتعبئة الإ�شمنت ومن املقرر اأن ت�شرع هذه املراكز يف 

الإنتاج �شنة 2017 اإن �شاء اهلل.

وزيادة على هذه امل�شاريع، ا�شتفادت وليات اجلن�ب يف 

هذا املجال من عدة م�شاريع تنم�ية اأخرى والتي اأذكر منها: 

امل�شروع الهام لإجناز م�شنع الزجاج باأدرار بطاقة اإنتاج تقدر 

�شركة  بني  ال�شراكة  اإطار  يف  وهذا  �شن�يا  طن   150000 بـ 

 ،)DIVINDUS( خا�شة و�شريك عم�مي، املجمع العم�مي

و�شريك اأجنبي �شيني.

ولية  م�شت�ى  على  للإ�شمنت  م�شنع  اإجناز  �شيتم  كما 

اأدرار بقدرة اإجناز  ت�شل اإىل 1 ملي�ن و500000 طن �شن�يا، 

ال�شركة ال�طنية  اأي�شا مع نف�ص ال�شريك،  اإطار ال�شراكة  يف 

اخلا�شة، ونف�ص ال�شريك الأجنبي ال�شيني، ف�شل عن اإجناز 

الأغواط،  ورڤلة،  من  بكل  اخلدمات  متعددة  وحدات   7
اإجناز  اإىل  بالإ�شافة  وتندوف،  ب�شار  اأدرار،  ب�شكرة،  ال�ادي، 

الف�لذية  للهيكلة  وحدات   4 واإجناز  باأدرار  للآجر  م�شنع 

بكل من مترنا�شت، اأدرار ، ورڤلة وب�شار؛ وكذا اإجناز حمطتني 

ل�شحق وتعبئة الإ�شمنت ما قبل الت�شغيل باإليزي.

والزجاج  الآجر،  م�شانع  اإجناز  م�شاريع  يخ�ص  فيما  اأما 

الدائرة  باأن  الت��شيح  واإليزي، فلبد من  ب�ليتي مترنا�شت 

الن�شاطات  وتط�ير  وترقية  ت�شجيع  على  تعمل  ال�زارية 

املنجمية على م�شت�ى املنطقة التي تنعدم اأو تنق�ص بها هذه 

الأن�شطة، ول�شيما مناطق اجلن�ب الكبري، وهذا ق�شد خلق 

منا�شب �شغل جديدة من جهة، وتلبية احتياجات ال�ش�ق 

ال�طني من هذه امل�اد من جهة اأخرى.

ال�زارة،  م�شالح  م�شاحلي،  قامت  الأ�شا�ص،  هذا  وعلى 

مبنح تراخي�ص منجمية لكل من وليتي مترنا�شت واإليزي، 

بهدف اإقامة م�شانع الآجر.

للكت�شاف  ترخي�ص  منح  مت  مترنا�شت  ل�لية  وبالن�شبة 

املنجمي على م�شت�ى اإقليم بلدية فجارة الزاوية والرتخي�ص 

لل�شتغلل املنجمي ببلدية عني �شالح، بهدف اإقامة م�شنع 

للآجر.

املنجمي  البحث  ط�ر  يف  حاليا  هي  امل�شاريع  هذه 

والتح�شري.

اأما بالن�شبة ل�لية اإليزي، فقد مت منح ترخي�ص للكت�شاف 

لكن  اأمنا�ص،  عني  بلدية  اإقليم  م�شت�ى  على  املنجمي 

امل�شتثمر اخلا�ص الذي منح له هذا الرتخي�ص مل ي�شرع بعد 

يف جت�شيد م�شروعه.

الزجاج، فتجدر الإ�شارة  اأما فيما يخ�ص م�شاريع وحدة 

اإىل اأن هذا املنت�ج يتطلب ت�فري ن�عية رفيعة من مادة الرمل 

درا�شات  اإجراء  يفر�ص  ما  وه�  الك�ارتزيت،  اأو  ال�شيلي�شي 

مت  ما  وه�  املناطق  هذه  م�شت�ى  على  ومنجمية  جي�ل�جية 

على النح� التايل:

الدرا�شات  نتائج  اأو�شحت  فيما يخ�ص ولية مترنا�شت،  ـ 

اإقليم هذه  الأولية ال�شطحية التي مت القيام بها على م�شت�ى 
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ال�لية، باأن ن�عية الرمل ال�شيلي�شي اأو الك�ارزيت امل�ج�د يف 

هذه املناطق ل ت�شتجيب للمقايي�ص املطل�بة ل�شناعة الزجاج.

وعليه، فلبد من اإعداد درا�شات تكميلية معمقة للتاأكد 

من ذلك.

ـ بالن�شبة ل�لية اإليزي، لقد مت اكت�شاف م�ؤ�شرات للرمل 

ال�شيلي�شي وك�ارتزيت يف م�اقع منجمية، ميكنها اأن حتت�ي 

وهذا   املطلوبة  للمقايي�ص  ت�شتجيب  منجمي،  احتياط  على 

ما �شت��شحه الدرا�شات اجلي�ل�جية التكميلية.

اإطار تنظيمي جديد،  اأنه قد مت و�شع  وجتدر الإ�شارة اإىل 

ميدان  يف  ال�شتثمار  على  املنجميني  املتعاملني  ي�شجع 

البحث اجلي�ل�جي واملنجمي من جهة، ومن جهة اأخرى، 

اجلي�ل�جي  والبحث  للدرا�شات  برامج  باإعداد  ي�شمح 

العم�مية  الأملك  �شندوق  طرف  من  مت�ل  واملنجمي، 

لل�شتغلل  القابلة  املنجمية  امل�اقع  حتديد  ق�شد  املنجمية، 

واأوؤكد  خ�ا�ص.  اأو  كان�ا  عم�ميني  م�شتثمرين،  طرف  من 

لكم باأننا نتابع عن كثب مراحل جت�شيد كل هذه امل�شاريع 

على  املحلية  التنمية  يف  لأهميتها  بالنظر  ذكرتها،  التي 

م�شت�ى جن�بنا الكبري، و�ش�ف لن ندخر اأي جه�د لتقدمي 

م�شاريع  لأنها  اإجنازها،  ل�شتكمال  اللزمة  الت�شهيلت 

الإنتاج  قدرة  لرفع  ال�طنية،  ال�شرتاتيجية  �شمن  تندرج 

ال�طني ودفع عجلة التنمية املحلية بكافة اأرجاء ال�طن، مبا 

يف ذلك جن�بنا الكبري.

�شكرا  �ش�ؤالكم،  على  وافية  اإجابة  اأعطيتكم  اأنني  اأملي 

لكم على كرم الإ�شغاء وال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

واملناجم؛  ال�شناعة  وزير  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

اأع�د فاأ�شاأل ال�شيد عبا�ص ب�عمامة هل يريد اأخذ الكلمة؟ 

الكلمة لك.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �شكرا �شيدي الرئي�ص.

اإذ من  ال�زير، قد كان مقنعا وقيما،  ال�شيد  لرد  بالن�شبة 

اأ�شكر  ولذا  اأح�شنت،  اأح�شن  ملن  نق�ل  اأن  علينا  ال�اجب 

ال�شيد ال�زير على هذا الرد القيم والهتمام الكبري بالن�شبة 

اإليزي  امل�شاريع مل جت�شد يف  اإذا كانت هذه  للجن�ب، لأنه 

اأو يف ولية ب�شكرة، فبالن�شبة لنا  اأدرار  وج�شدت يف ولية 

اأنها تقرب امل�شافة ويتم التكفل بهذه  الهدف واحد، املهم 

امل�شاريع.

يبقى بالن�شبة لقطاع ال�شناعة واملناجم، الذي عرف قفزة 

ن�عية، والذي يعترب من القطاعات الهامة بالن�شبة للقت�شاد 

ال�طني، بحيث ن�شجل وبارتياح كل التط�رات والإجنازات 

التط�رات  وهذه  عهدكم  يف  املناجم  قطاع  يعرفها  التي 

متفائل�ن  جد  نحن  لذا  جاحد،  اإل  ينكرها  ل  والإجنازات 

خلل  من  تبذل�نها،  التي  املجه�دات  لكل  ومرتاح�ن 

والأجانب،  اجلزائريني  وامل�شتثمرين  ال�شتثمار  ت�شجيع 

لحظناه  ما  وهذا  ال�طني  بالقت�شاد  النه��ص  اأجل  من 

الداخلي  امل�شت�ى  على  ال�زير  ال�شيد  حتركات  خلل  من 

واخلارجي.

واإن امل�شانع التي مت اإجنازها يف ظرف قيا�شي، لهي اأكرب 

دليل على كل هذه املجه�دات املبذولة، وفقكم اهلل و�شكرا.

ال�شيد  ب�عمامة؛  عبا�ص  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

ال�زير  لل�شيد  كان  اإن  اأدري  ول�شت  مقتنع  اأنه  يبدو  عبا�ص 

والقتناع  اإ�شافة  هنالك  لي�شت  اأنه  اأرى  اإذن  اإ�شافة.. 

لل�شيد  والكلمة  امل�ايل  ال�ش�ؤال  اإىل  ننتقل  حا�شل وبذلك 

عبد الكرمي �شليماين ودائما يف قطاع ال�شناعة واملناجم.

ال�شيد عبد الكرمي �شليماين: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة،

ال�شادة ال�زراء اأع�شاء احلك�مة،

زميلتي، زملئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعلم،

ال�شادة احل�ش�ر،

ال�شلم عليكم و�شح رم�شانكم.

 68 واملادتني  الد�شت�ر،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  امل�ؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�ش�ي  القان�ن  من  و71 

مار�ص 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�ص ال�شعبي ال�طني 

بينهما  ال�ظيفية  العلقات  وجمل�ص الأمة، وعملهما، وكذا 

�شيدي  ـ  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�شرفني  احلك�مة،  وبني 

ال�زير ـ هذا ال�ش�ؤال ال�شف�ي:

تعرف ولية ب�مردا�ص رك�دا كبريا يف جمال ال�شتثمار 

م�شت،  �شن�ات  كثرية، عرب  وع�د  لها  فاأعطيت  ال�شناعي، 

جديدا  متنف�شا  تك�ن  قد  كبرية،  �شناعية  منطقة  لتج�شيد 

لهذه ال�لية.
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ال�ش�ؤال ه�:

اأين و�شل م�شروع اقرتاح ح�ايل 1100 هكتار يف منطقة 

منطقة  لإن�شاء  منايل،  برج  دائرة  زم�ري،  بلدية  الزعاترة، 

�شناعية؟

تقبل�ا مني فائق التقدير والحرتام.

�شليماين؛  الكرمي  عبد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة لل�شيد وزير ال�شناعة واملناجم.

ال�شيد وزير ال�شناعة واملناجم: �شكرا �شيدي الرئي�ص.

�شيدي الرئي�ص املحرتم،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء املجل�ص امل�قر،

زملئي،

اأ�شرة الإعلم،

اأيها احل�ش�ر الكرمي،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

على  �شليماين  الكرمي  عبد  ال�شيد  اأ�شكر  البداية،  يف 

احلظرية  اإجناز  مب�شروع  املتعلق  ال�ش�ؤال،  هذا  بطرح  تف�شله 

ال�شناعية، الزعاترة، ب�لية ب�مردا�ص.

ال�طني  املخطط  �شمن  تندرج  احلظرية  هذه  بالفعل 

لإجناز 49000 حظرية �شناعية عرب خمتلف مناطق البلد، 

لل��شاطة  ال�طنية  ال�كالة  اإجنازه  بعملية  تتكفل  الذي 

وال�شبط العقاري اأي )CALPIREF(، وقد مت يف هذا الإطار، 

احلظرية  اللزمة، لإجناز هذه  املالية  العتمادات  تخ�شي�ص 

ال�شناعية على م�شت�ى ولية ب�مردا�ص، وهذا ه� الأهم.

غري اأنه قبل مبا�شرة اأ�شغال الإجناز، لبد من ا�شتكمال 

كافة املراحل التح�شريية ال�شرورية والتي هي جارية حاليا؛ 

وتتمثل اأ�شا�شا يف اإعداد درا�شات ح�ل مدى ملءمة هذا 

حتديد  وكذا  واملحيط  البيئة  على  املحافظة  مع  امل�شروع، 

هذه  �شيحت�شن  الذي  العقاري  لل�عاء  القان�نية  ال��شعية 

وقع  الذي  العقاري  ال�عاء  اأن  باعتبار  ال�شناعية،  املنطقة 

منها  جزء  فلحية،  اأرا�ص  عن  عبارة  ه�  الختيار،  عليه 

تع�د ملكيته للدولة واجلزء الآخر للخ�ا�ص، وه� ما يتطلب 

بهذا،  اأدرى  واأنتم  وتنظيمية  قان�نية  اإجراءات  بعدة  القيام 

رئي�ص  فخامة  بتعليمة  العتبار  بعني  الأخذ  �شرورة  مع 

باملحافظة  املتعلقة  ب�تفليقة،  العزيز  عبد  ال�شيد  اجلمه�رية، 

على الأرا�شي الفلحية وعدم امل�شا�ص بها.

ويف حالة ما بينت الدرا�شات اأن اإجناز احلظرية ال�شناعية 

على  تاأثري  اأي  له  يك�ن  ولن  قان�ين  عائق  اأي  ي�شكل  ل 

البيئة، ف�شيتم النطلق يف اإجناز هذا امل�شروع، من دون اأي 

تاأخري، ونحن يف املرحلة الأخرية حاليا.

اأعطيتكم  اأنني  ـ  الأمة  جمل�ص  ع�ش�  �شيدي  ـ  اأملي 

الإجابة ال�افية على �ش�ؤالكم، اأ�شكركم على كرم الإ�شغاء.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ال�زير؛ اأع�د فاأ�شاأل ال�شيد 

عبد الكرمي �شليماين، هل يريد اأخذ الكلمة والتعليق على 

م�شم�ن رد ال�شيد ال�زير؟ تف�شل.

ال�زير  �شيدي  �شكرا  �شليماين:  الكرمي  عبد  ال�شيد 

على هذا الرد ال�شريح؛ حني تق�ل لنا ـ �شيدي ال�زير ـ اإن 

امل�شروع يف املرحلة الأخرية، فقد رفعت لنا املعن�يات!

و�شع�ا  الذين  امل�شتثمرون  اأو  ب�مردا�ص  ولية  �شكان 

ب�شغف  ينتظرون  امل�اطن�ن،  اأو   )CALPIREF( ملفاتهم يف 

هذا امل�شروع الكبري، واحلمد هلل، بعد املعل�مات التي قدمتها 

لنا الي�م �شريفع�ن من الإمكانيات.

اأن  الي�م  نرى  حني  عليك،  اأخفي  ل  ال�زير،  �شيدي 

ومعن�يات  ال�شيء  نف�ص  والدينار  انخف�ص  البرتول  �شعر 

امل�اطن اجلزائري انخف�شت، نبحث فقط عن �شيئ يرفع من 

معن�ياتنا، هذا من جهة.

اأطرح عليك هذا  اإن ما حفزين وجعلني  اأق�ل  اأن  واأريد 

يعني  ال�شناعة،  وزارة  م�شت�ى  على  ن�شاطكم  ه�  ال�ش�ؤال، 

اليوم  جعلني  ما  وهو  عادي  غري  اأ�شميه  اأن  اأ�شتطيع  ن�شاط 

ـ  ال�زير  ـ �شيدي  اأطلب منكم  الي�م  اأ�شبح »طّلب« جئت 

من  به  وعدونا  قد  كان�ا  ما  لتحقيق  ال�لية،  هذه  اأجل  من 

اأ�شبح  ورويبة  لرغاية  ال�شناعية  املنطقة  ت�قفت  حني  قبل، 

مدخ�ل ولية ب�مردا�ص �شعيفا جدا، ولية ب�مردا�ص ـ كما 

بل  البلديات،  جل  لك  اأق�ل  ل  بلدية،   32 فيها  ـ  تعرف�ن 

املنطقة  هذه  اهلل  �شاء  واإن  الدخل،  حمدودة  البلديات  كل 

ال�شناعية اجلديدة التي تكلمنا عنها الآن، �شتك�ن املتنف�ص 

ال�حيد لهذه ال�لية.

»ربي يجيب اخلري للجميع« وال�شلم عليكم ورحمة اهلل.

�شليماين؛  الكرمي  عبد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

باملو�شوع  اأحاط  قد  الأول   رده  يف  الوزير  ال�شيد  اأن  اأظن 
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يثني  الكرمي  عبد  ال�شيد  جعل  ما  وهذا  الكافية،  الإحاطة 

على م�شم�ن الرد؛ وبذلك نك�ن قد اأنهينا الن�شغال ال�ارد 

يف هذا ال�ش�ؤال والرد عليه.

نبقى دائما يف نف�ص القطاع والكلمة لل�شيد عبد القادر 

بن �شامل.

ال�شيد عبد القادر بن �شامل: �شكرا �شيدي الرئي�ص.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شادة ال�زراء،

زملئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 68 واملادتني  الد�شت�ر،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  امل�ؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�ش�ي  القان�ن  من  و71 

مار�ص 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�ص ال�شعبي ال�طني 

بينهما  ال�ظيفية  العلقات  وجمل�ص الأمة، وعملهما، وكذا 

ال�ش�ؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�شرفني  احلك�مة،  وبني 

الآتي ن�شه:

ال�شيد ال�زير،

ب�لية  الإ�شمنت،  م�شنع  اأن  من  اجلميع  تاأكد  بعد 

ب�شار، قد اأطلق �شراحه بعد �شنني من النتظار، وذلك بعد 

اإىل  ون�ابه  املدير  وانتقال  امللف  وقب�ل  التد�شني،  مرا�شيم 

املنا�شب،  مئات  عن  واحلديث  الت�شيري  لبدء  املكان،  عني 

وحتى  اإعلمية  قن�ات  وعرب  ق��شني،  بني  اجلميع،  ف�جىء 

�شبه ر�شمية، باأن هذا امل�شروع احللم، قد يت�قف، ويف اأح�شن 

الأح�ال قد ي�ؤجل، ما انعك�ص �شلبا على الراأي العام، ك�ن 

امل�شروع  اأ�شحى مك�شبا وجزءا من هذه ال�لية.

يف هذا اخل�شم، كيف تن�رون �شكان ولية ب�شار وم�شري 

هذا امل�شروع؟

�شكرا �شيدي الرئي�ص.

�شامل؛  بن  القادر  عبد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الآن اأحيل الكلمة اإىل ال�شيد وزير ال�شناعة واملناجم.

ال�شيد وزير ال�شناعة واملناجم: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛ 

القادر بن �شامل على تف�شله لطرح هذا  ال�شيد عبد  اأ�شكر 

ال�ش�ؤال، املتعلق مب�شروع اإجناز م�شروع الإ�شمنت بب�شار.

وقبل اأن اأفيدكم بعنا�شر الإجابة على �ش�ؤالكم، اإ�شمح�ا 

يل اأن اأو�شح لكم باأنه فعل يعترب هذا امل�شروع بالغ الأهمية، 

لعدة اأ�شباب، اأذكر منها:

امل�شطر  ال�طني  املخطط  �شمن  يندرج  لأنه  ـ   1
قدراتها  وزيادة  ببلدنا  الإ�شمنت  مادة  اإجناز  �شبكة  لت��شيع 

عن  والتخلي  حمليا  الذاتي  الكتفاء  لتحقيق  الإنتاجية، 

ا�شتريادها من اخلارج.

و�شن�شل اإىل هذا ـ اإن �شاء اهلل ـ ابتداًء من اآخر ال�شنة 

القادمة، اأي �شنة 2016.

عجلة  حتريك  يف  امل�شروع  لهذا  الأكيدة  امل�شاهمة  ـ   2
بت�فري  لها،  املجاورة  واملناطق  ال�شاورة  منطقة  يف  التنمية 

وخلق  البلد  جن�ب  م�شت�ى  على  الأ�شا�شية  املادة  هذه 

اآلف  اإىل  بالإ�شافة  امليدان،  هذا  يف  وحركية  ديناميكية 

�شي�فرها هذا  التي  املبا�شرة  املبا�شرة وغري  ال�شغل  منا�شب 

ال�شتثمار.

امل�شروع  يت�اجد عليها هذا  التي  ال��شعية  اإىل  وبالع�دة 

حاليا، اأود اأن اأذكر باأن جمل�ص م�شاهمات الدولة قد �شادق 

�شنة 2012 على قرار اإجناز م�شنع الإ�شمنت بب�شار، بقدرة 

اإنتاج ت�شل اإىل 1 ملي�ن طن �شن�يا.

ال�شاورة  �شركة  اإن�شاء  مت  القرار،  هذا  تطبيق  اإطار  ويف 

هذا  تنفيذ  متابعة  ق�شد   ،2013 �شنة  بب�شار  للإ�شمنت 

امل�شروع، بالتن�شيق مع الهيئة امل�شرفة على اإنتاج الإ�شمنت 

.)GICA( ببلدنا، وه� املجمع ال�شناعي للإ�شمنت اجلزائري

وبعد حت�شري كافة امللفات اخلا�شة باإجناز هذا امل�شروع، مت 

اأنها  اأوىل لختيار �شركة الإجناز، غري  اإطلق مناق�شة دولية 

كانت مناق�شة غري جمدية.

لذا مت خلل هذا ال�شدا�شي من ال�شنة احلالية، الإعلن 

هذا  اإجناز  �شركة  لختيار  ثانية  ودولية  وطنية  مناق�شة  عن 

امل�شنع؛ وبعد تقدمي عدة عرو�ص، جنري حاليا عملية تقييم 

�شيتم  امل�شطرة،  الرزنامة  وح�شب  الأولية  الفنية  العرو�ص 

التي  ال�شركة  مع  امل�شروع  هذا  اإجناز  �شفقات  على  الت�قيع 

تف�ز بهذه املناق�شة خلل �شهر �شبتمرب املقبل اإن �شاء اهلل، 

العلم  مع  الإجناز،  عملية  يف  مبا�شرة  بعدها  النطلق  ليتم 

باأنني اأعطيت تعليمات �شارمة للقائمني على هذا امل�شروع، 

للقيام بالإجراءات ال�شرورية، فيما يخ�ص ت��شيل �شبكات 

املاء والكهرباء والغاز واحل�ش�ل على كل الرتاخي�ص اللزمة 

لل�شتغلل، تفاديا لكل تاأخري يف انطلق اأ�شغال الإجناز يف 

امل�عد املحدد لها.
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امل�شروع،  هذا  اأهمية  اإىل  بالنظر  اأنه  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

فقد مت اختيار مكتب دويل للهند�شة وال�شت�شارة، ملرافقتنا 

يف عملية اإجناز هذا امل�شنع الذي �شنعمل على اإدخاله حيز 

اخلدمة يف اأقرب الآجال.

اأملي ـ �شيدي ع�ش� جمل�ص الأمة ـ اأنني قد اأجبت على 

�ش�ؤالكم.

�شكرا لكم وال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ال�زير؛ اأ�شاأل ال�شيد عبد 

القادر بن �شامل هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  �شامل:  بن  القادر  عبد  ال�شيد 

ـ  �شك  بل  ـ  التي  الإجابة  هذه  على  ال�زير  لل�شيد  �شكرا 

�شتقنع �شكان ولية ب�شار الذين ينتظرون بفارغ ال�شرب حتقيق 

هذا احللم اأو امل�شروع احللم الذي انتظروه طيلة 35 �شنة!

يف احلقيقة، �ش�ؤايل كان اإثر بع�ص امل�ؤ�شرات التي تظهر اأن 

امل�شاألة �شائرة اإىل الزوال، اإىل حد ما، من خلل اأن ال�شركة 

اأو امل�ؤ�ش�شة املعنية قد تخلت عن املبنى الذي اكرتته، بعد 

اأن و�شعت ا�شم امل�ؤ�ش�شة اأو �شيئا من هذا القبيل؛ وبالتايل 

اأجل  الأ�شئلة من  بع�ص  يحمل�ننا  ـ  اأحيانا  ـ  امل�اطنني  فاإن 

ال��ش�ل اإىل احلقيقة؛ وبالتايل فاإن اإجابتكم ـ ال�شيد ال�زير ـ 

الي�م قد اأزالت اللب�ص عن م�شنع الإ�شمنت.

اأ�شكرك كثريا واأمتنى متابعتكم ال�شخ�شية لهذا امل�شروع، 

وفقكم اهلل و�شكرا.

اأظن  �شامل؛  بن  القادر  عبد  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

اأنه ما عليك ـ ال�شيد ال�زير ـ اإل اأن تقدم التعهد كما طلب ه�!

التي  الكربى  امل�شاريع  الرئي�ص،  �شيدي  الوزير:  ال�شيد 

يعي�شها امل�اطن واقت�شادنا ال�طني نتابعها �شخ�شيا، واملدير 

العام ال�شابق غرّيناه منذ 3 اأ�شهر، قبل اأن ندخل يف املناق�شة 

احلالية، واأعدك اأنه يف �شهر �شبتمرب اإن �شاء اهلل �شتع�د الأم�ر 

اإىل جماريها واأب�شرهم خريا، اإخ�اننا يف ب�شار، اأنه حتى منجم 

�شريك  مع  حاليا  فيه  انطلقنا  �شنني  انتظروه  الذي  املنغنيز 

اأجنبي، لكي ندخل يف حت�يل منجم املنغنيز عن قريب اإن 

�شاء اهلل و�شكرا.

اإىل  الآن  ننتقل  ال�زير؛  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

والكلمة  امل�شت�شفيات،  واإ�شلح  وال�شكان  ال�شحة  قطاع 

لل�شيد بلقا�شم قارة.

ال�شيد بلقا�شم قارة: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شلة 

وال�شلم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

ال�شيد وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شلح امل�شت�شفيات،

زميلتي، زملئي،

اأ�شرة الإعلم،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 68 واملادتني  الد�شت�ر،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  امل�ؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�ش�ي  القان�ن  من  و71 

مار�ص 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�ص ال�شعبي ال�طني 

بينهما  ال�ظيفية  العلقات  وجمل�ص الأمة، وعملهما، وكذا 

�ش�ؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�شرفني  احلك�مة،  وبني 

�شف�يا، هذا ن�شه:

لقد تعّزز م�شت�شفى بن يو�شف بن خدة بالربواڤية، ولية 

م�ؤخرا من  تد�شينها  ا�شتعجالية جراحية، مت  ب�حدة  املدية، 

�شنتيم،  مليار   17 من  اأكرث  تكلفتها  بلغت  والتي  طرفكم 

باملر�شى،  التكفل  يف  ت�شاهم  اأن  اقتنائها  من  ي�ؤمل  وكان 

على م�شت�ى العديد من املناطق الداخلية، لكن واقع احلال 

كان عك�ص ما كان يرجى، ما جعل �شكان املنطقة يطرح�ن 

العديد من الت�شاوؤلت، خا�شة اإذا علمنا اأن املج�شم والبطاقة 

التقنية للم�شروع، ل تعك�ص اإطلقا ما ه� جم�شد على اأر�ص 

امل�شروع، مك�نة  ال�حدة، ح�شب جم�شم  اإن  ال�اقع، حيث 

من طابقني ي�شمان العديد من املكاتب اخلا�شة بهذا املرفق، 

اإل اأن الطابق الثاين والذي يفرت�ص اأن يت�فر على م�شلحة 

خا�شة بامل�اليد )اخلدج(  منعدمة، بل مت حت�يلها اإىل مكاتب 

وقاعة اجتماعات، يف وقت ي�شجل فيه امل�شت�شفى ارتفاعا يف 

معدل ال�فيات.

اخلدمات  اأن  اإل  عملية،  اأ�شبحت  ال�حدة  اأن  ورغم 

)جهاز  مثل  منعدمة  تبقى  املر�شى  طرف  من  طلبا  الأكرث 

رغم  و)البان�راميك(،  املام�غرافيا(  و)جهاز  ال�شكانري( 

ت�فرها بال�حدة، اإل اأن املر�شى ي�شطدم�ن يف كل مرة بعدم 

وج�د هذه اخلدمة، ما ي�شطرهم للج�ء اإىل اخل�ا�ص وحتمل 

تكاليف اإ�شافية.
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مناخ  رغم  املركزي،  للتكييف  تفتقد  ال�حدة  اأن  كما 

برودتها  وق�ش�ة  �شيفا  حرارتها  ب�شدة  املعروفة  املنطقة 

الذي                           الأمر  العلج،  قاعات  �شيق  ذلك  اإىل  �شف  �شتاء، 

للم�شروع  املر�ش�د  املايل  الغلف  حجم  متاما  يعك�ص  ل 

�شنتيم،  مليار   17 اإىل  �شنتيم  10 مليري  من  انتقل  والذي 

بعد اإبرام امللحق   1 ـ 2 ـ 3، اأي بزيادة ٪70.

ال�شيد ال�زير،

ال�شاأن،  اتخاذها يف هذا  تن�ون  التي  ما هي الإجراءات 

جلعل هذه ال�حدة عند تطلعات مر�شى و�شكان املنطقة؟

والتي  امل�شت�شفى  بذات  الدم  ت�شفية  م�شلحة  اأن  كما 

تغطي خدماتها مر�شى العديد من دوائر ال�لية، اأ�شبحت 

يف  تدخلن  مادتني  نق�ص  من  الأخرية  الفرتة  يف  تعاين 

عملية الت�شفية، ما جعل جمعية الت�شامن ال�طني ملر�شى 

العجز الكل�ي تدق ناق��ص اخلطر، مطالبة بت�فري الكميات 

اللزمة.

باقتنائها من خمابر  يق�م  امل�شت�شفى كان  اأن  ات�شح  وقد 

الدي�ن،  تراكم  وب�شبب  العا�شمة؛  واجلزائر  بالرويبة  خا�شة 

قررت هذه الأخرية وقف تزويد امل�شت�شفى باملادتني، ليبقى 

املر�شى �شحية م�شاكل اإدارية ت�شتدعي تدخل ال��شاية.

ال�شيد ال�زير،

ماذا ميكنكم فعله لت�ش�ية هذا الإ�شكال، لتمكني املر�شى 

من مزاولة علجهم ب�شكل طبيعي بامل�شلحة املذك�رة، وكذا 

تليف تكرار حالة الندرة بامل�شت�شفى؟ و�شكرا 

الآن  قارة؛  بلقا�شم  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

واإ�شلح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  ال�شيد  اإىل  الكلمة  اأحيل 

امل�شت�شفيات، للرد على م�شم�ن ال�ش�ؤال.

امل�شت�شفيات:  واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  ال�شيد 

�شكرا �شيدي الرئي�ص؛ ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شلة 

وال�شلم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيدات وال�شادة الأفا�شل، رم�شان كرمي للجميع.

بداية، اأنا �شعيد جدا لأنني اأت�اجد معكم وللمرة الثانية، 

فيما يخ�ص ولية املدية، التي زرناها، واأعتقد اأنك كنت من 

احلا�شرين خلل الزيارة، ل�شت اأدري هل كنت حا�شرا اأم 

ل؟ مل تكن حا�شرا؟ طيب ل باأ�ص!

بداية، وقبل اأن اأجيب عن �ش�ؤالك اأو �ش�ؤاليك، اأود اأن 

اأق�ل لك باأنني �شعيد جدا لأنكم تهتم�ن بقطاع ال�شحة، 

لأن ق�شية قطاع ال�شحة يف كل ال�ليات الي�م لي�شت ق�شية 

ق�انني واإدارة، بقدر ما هي ق�شية اهتمام.

ملا نلحظ اأ�شئلتك جندها تتمح�ر ح�ل البناية، واملر�شى 

الأم�ر  هذه  فكل  والأدوية،  الكل�ي  بالق�ش�ر  امل�شابني 

بالن�شبة يل اأنا ومنذ اأن ن�شبت، والي�م اأق�ل هذا واأنا متاأكد 

مما اأق�له، باأن كل الإمكانيات و�شعت، بحيث مل يعد هناك 

اأي �شبب من الأ�شباب لأي كان لكي يق�ل مثل اإن هناك 

نق�شا اأو هناك �شعفا اأو كذا.

يف الآونة الأخرية واأرج� اأن تعط�ا يل فر�شة لكي اأو�شح 

بع�ص الأم�ر، هناك كثري من الكلم عرب و�شائل الإعلم، 

التي  لل�شيا�شة  نظرا  وكذا،  كذا  هناك  الأدوية،  ندرة  ح�ل 

انتهجناها منذ اأكرث من �شنة.

اخلا�شة  اجلديدة  ال�شيا�شة  لهذه  التح�شري  يخ�ص  فيما 

بالأدوية، اأريد اأن اأق�ل اإن كلم الندرة هذا مل يعد م�ج�دا، 

قد تك�ن هناك تذبذبات، لأننا ل نتحكم يف كل �شيء، مثل 

فيتاأخر  م�شاكل،  واجه  اأنه  ميكن  بال�شفقة  فاز  الذي  املخرب 

اأ�شب�عا اأو 10 اأيام ولكنه لي�ص �شببا لي�شل �شهرا اأو �شهرين 

اإىل غري ذلك.

القلب، حقيقة  ندرة يف دواء  اإن هناك  يقال  الأيام  هذه 

ال�ش�ق  دخل  فقد  جدا،  ق�شرية  ملدة  ولكن  ذلك  ح�شل 

ال�طنية اأكرث من 75000 علبة وهي مت�فرة الي�م يف ال�ش�ق 

.)SINTROM( ال�طنية، واأخ�ص بالذكر الدواء

يف  عندنا  مت�فرة  الي�م  الأدوية  هذه  اإن  ق�له،  اأردت  ما 

ال�شحافة      من  �ش�اء  كان،  اأي  وباإمكان  املركزية  ال�شيدلية 

اأو من امل�اطنني اأو من اجلمعيات اأن يتاأكد من هذا.

واإذا كان هناك نق�ص يف م�شت�شفى ما، وهنا اأجيب على 

ال�ش�ؤال املتعلق بالق�ش�ر الكل�ي، قلت اإذا كان فيه نق�ص يف 

دواء معني اأو مادة معينة، تاأكدوا متاما باأن ال�ش�ق مكتف.

م�ج�د  الدواء  فاإن  العم�مية،  امل�ؤ�ش�شات  يخ�ص  وفيما 

يف ال�شيدلية املركزية، اإذا كان فيه خلل، فه� خلل اإداري،        

يا جماعة، اإما على م�شت�ى الإدارة اأو على م�شت�ى امل�شلحة 

هذا  نتابع  ونحن  بالطلب  تتقدم  مل  هي  رمبا  التي  نف�شها 

امل��ش�ع حتى ل تبقى هذه امل�شاكل مطروحة.

م�ؤخرا  اإليها  وانتبهنا  مهمة  التي هي جد  الثانية  النقطة 

القطاع  هذا  ولكن  �شده  ل�شنا  نحن  اخلا�ص،  القطاع  ه� 

فيه �شروط، عندما نتعامل مع املواطن لبد اأن نتعامل معه 
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عملية  الطب  عملية  لت�شبح  معاجلته، حتى  اأثناء  باإن�شانية 

جتارية بحتة!

لبد من بحث الأم�ر، ولهذا قررنا اإعادة النظر يف دفرت 

هذه  وبالأخ�ص  العمومية،  باخلدمة  يتعلق  فيما  ال�شروط، 

على  ول  عليكم  ول  عّلي  ل  �شرا  لي�شت  وهي  العيادات، 

حتى اأب�شط امل�اطنني على م�شت�ى ال�طن.

ونحل  ونرافقه  ن�شجعه  اأن  يعمل لبد  اأن  يريد  من  كل 

ُيهان  األ  ب�شرط  لكن  �شئت،  كما  الفلو�ص  اإربح  م�شاكله، 

امل�اطن اأو جترى له عمليات يف اأي مكان!

اأنا ل اأخفيكم �شرا، هذه الأيام قمنا بعمليات تفتي�شية، 

وجدنا �شيدا عنده عيادة، اأن�شاأ غرفة عمليات دون اأي درا�شة 

واأ�شبح  الدنيا فتح منزله  به  اأو هند�شة معمارية وملا �شاقت 

حمل عيادة! ثم يقال لك ملاذا تغلق هاته العيادات؟! نعم، 

تغلق واأمنعك نهائيا من العتماد!

اإذن، الأم�ر ماأخ�ذة بجدية وتاأكدوا متاما باأن املري�ص تاج 

ف�ق روؤو�شنا، الدولة وفرت كل الأ�شياء ولبد اأن ننجح يف 

هذه العملية، وهذه العملية ل تخ�ص ال�زير اأو ال�زارة فقط، 

النقاط  هذه  اإىل  نبهتني  ملا  اأ�شكرك  واأنا  اجلميع  تخ�ص  بل 

ونقاط ال�شعف.

تكلمت عن جم�شم الربواڤية، هو جم�شم بهند�شة اأن�شئت 

وم�شاكل  كثرية  تاأخرات  عرفت  العيادة  هذه  الي�م،  قبل 

كبرية... اإىل غري ذلك، هي الي�م مك�نة من طابقني، الطابق 

ال�شفلي فيه مكاتب والطابق العل�ي فيه مكاتب للفح��شات، 

وجدت  املكان  لزيارة  وذهبت  ال�زارة  راأ�ص  على  جئت  ملا 

ه�،  كما  املج�شم  بقي  الأم�ر،  فح�لنا  معق�لة!  غري  الأم�ر 

علج  اأو  م�شلحة  هناك  كانت  التخ�ش�شات،  اأ�شفنا  ولكن 

تخ�ش�ص واحد، فاأ�شبح فيه 3 تخ�ش�شات واأعطينا تعليمات 

لي�ؤخذ املري�ص بعني العتبار ونحل هذه امل�شاكل.

اإ�شت�شرنا املجل�ص الطبي لهذه العيادة وكانت زميلة لكم 

الزيارة،  امل��ش�ع، من خلل  املجل�ص وكلمتني يف  نائبا يف 

مت  وقد  وم�شاكلهم  اقرتاحاتهم  كل  العتبار  بعني  واأخذنا 

زرَت  كنت  اإذا  اأدري  ل�شت  ال�اقع،  اأر�ص  على  تنفيذها 

اجل�اب  من  بالرغم  ولكن  ل؟  اأم  الأيام  هذه  يف  العيادة 

اأطلب  اأنا  لك،  �شاأقدمه  والذي  عندي  ه�  الذي  املكت�ب 

منك اأن تذهب اأنت �شخ�شيا ومعك اأ�شخا�ص من ال�زارة 

ـ  فقط  اأيام  منذ  املدية  يف  كنت  اأنا  لأنني  ـ  العيادة  اإىل 

وتلحظ�ن مدى التغيري الذي مت بعد الزيارة.

الأمة،  بلقا�شم، ع�ش� جمل�ص  ال�شيد  ال�شكر  اأجدد لك 

املدية وعلى طرحك  بال�شحة يف ولية  على هذا الهتمام 

ب�حدة  يتعلق  الذي  الأول  ال�ش�ؤال  عرب  الن�شغالت  هذه 

ال�شتعجالت اجلراحية، امل�ج�دة مب�شت�شفى بن ي��شف بن 

خدة بالربواڤية وال�شوؤال الثاين الذي يتعلق مب�شلحة ت�شفية 

الدم بنف�ص امل�شت�شفى.

ولية  اأن  اأذكركم  الن�شغالت،  هذين  على  الرد  وقبل 

املدية كانت حمل زيارة تفتي�شية، قمت بها يف 26 اأفريل من 

�شنة 2015 وا�شمح�ا يل اأن اأقدم لكم الت��شيحات التالية:

التي  الطبية اجلراحية  فيما يخ�ص وحدة ال�شتعجالت 

العم�مية  ال�شت�شفائية  للم�ؤ�ش�شة  والتابعة  م�ؤخرا  د�شنت 

للربواڤية ومدى ا�شتجابتها لالحتياجات ال�شحية للمواطنني 

ومدى تكييفها مع طبيعة الن�شاطات الطبية واجلراحية املقدمة 

ـ  ـ حقيقة  للم�شروع كان  الهند�شي  املج�شم  فاإن  للمر�شى، 

يحت�ي على طابقني م�زعني على النح� التايل:

ـ الطابق الأول يحت�ي على 11 مكتبا وغرفتني للمناوبة.

ـ الطابق الثاين ه� خم�ش�ص لق�شم العمليات اجلراحية: 

بعد  ما  وغرفة  املركزي  للتعقيم  ووحدة  للجراحة  قاعتني 

العمليات اجلراحية.

الطابق  من  املكاتب  امل�شروع، ح�لت  اإمتام  بعد  اأنه  غري 

املكاتب  يف  ت�شخم  اأي  دون  الثاين،  الطابق  اإىل  الأول 

كانت  التي  الطبية  للن�شاطات  الأول  الطابق  وتخ�شي�ص 

مربجمة يف الطابق الثاين.

لن�شغالت  ا�شتماعي  وبعد  اأنه  علما،  اأحيطكم  واإنني 

الفريق الطبي العامل هناك اأثناء زيارتي، اأعطيت تعليمات 

ت�زيع  باإعادة  للم�شت�شفى،  الطبي  واملجل�ص  ال�شحة  ملدير 

وهذا        اأخرى؛  ن�شاطات  وخلق  لإن�شاء  املتاحة  الف�شاءات 

ماي   20 ي�م  الطبي  املجل�ص  اجتماع  خلل  فعل  مت  ما 

ووحدة  الأطفال  لفح�ص  وحدة  خ�ش�شت  حيث   ،2015
اأخرى متك�نة من 8 اأ�شرة للإنعا�ص الطبي التي كان املر�شى 

يف اأم�ص احلاجة اإليها.

فيما يخ�ص الإنعا�ص الطبي، هنا اأفتح ق��شا: قلتها �شابقا 

و�شاأق�لها الي�م، ملا قمنا بالت�شخي�ص يف ال�طن كله، اجلزائر 

امل�شت�ى  على  للإنعا�ص  �شرير   200 عندنا  اأنه  كلها، وجدنا 

اأخرى  حل�ل  اإىل  الي�م  نبهتنا  العملية  هذه  ال�طني!! 

ب�شفة  ال�شتعجالت  يف  امل�ج�دة  امل�شاكل  معاجلة  وهي 

امل�ؤ�ش�شات  م�شت�ى كل  وعلى  ال�طن  م�شت�ى  على  عامة، 
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 1100 فاق  الآن  الأ�شرة  عدد  فاإن  وبالتايل  ال�شت�شفائية؛ 

�شرير، وهنا يف الربواڤية عندنا 8 اأ�شرة للإنعا�ص.

بنف�ص  ت�شغيله  مت  الذي  ال�شكانري  جهاز  بخ�ش��ص  اأما 

امل�شت�شفى بتاريخ 15 ج�ان 2014، فتجدر الإ�شارة اإىل اأن 

اأكرث من 586 مري�شا ا�شتفادوا من خدماته وكذلك بالن�شبة 

جلهازي بان�راميك واملام�غرافيا، حيث �شجلنا اأكرث من 493 

مري�شا ا�شتفادوا من خدمات هذين اجلهازين، مع العلم اأنه 

بعد زيارتي لل�لية، كنت قد وعدت بتعيني طبيب خمت�ص 

يف الأ�شعة يف م�شت�شفى بني �شليمان وتابالط وقد التحق 

مبن�شبه منذ ثلثة اأ�شابيع، وبالتايل مت ت�شغيل جهاز �شكانري 

مب�شت�شفى بني �شليمان الذي مل  ي�شتغل منذ اقتنائه يف �شنة 

.2010
وكذلك خ�ش�ص ي�م يف الأ�شب�ع لنف�ص الطبيب لكي 

تابالط  مب�شت�شفى  �شكانري  جهاز  لت�شغيل  لتابالط  يذهب 

الذي مت اقتناوؤه ومل ي�شتغل ه� اأي�شا منذ �شنة 2012.

يف  اإلينا،  بالن�شبة  املدية،  ولية  اإن  اأق�ل  اأن  اأريد  وهنا 

م�ؤ�شراتها  متثل  التي  ال�ليات  من  هي  ال�شحية،  اخلريطة 

مبا  مقارنة  ن�عية  قفزة  عرفت  يعني  الأخ�شر،  الل�ن  كلها 

كانت عليه، واأريد من خاللك اأن اأب�شر �شكان تابالط، باأن 

امل�شت�شفى عرف الآن اإعادة تقييم وال�شيء الذي وعدناهم 

به قد مت واإن �شاء اهلل �شنكمله يف اأ�شرع وقت اإن �شاء اهلل، هذا 

تاأخرا كبريا وعرف تذبذبات كبرية، لأنه  امل�شت�شفى عرف 

تابعا لل�شندوق اخلا�ص ال�شع�دي، كانت فيه م�شاكل  كان 

 ،)D.G.D( كبرية، انتهينا من كل هذه امل�شاكل، اإذ قمنا بـ

واإعادة التقييم وهي بح�زتنا، فنب�شرهم من خللك الي�م.

بالن�شبة ل�ش�ؤالكم ح�ل التكفل مبر�شى الق�ش�ر الكل�ي 

امل�شت�شفى،  بنف�ص  الدم  ت�شفية  وحدة  م�شت�ى  على 

ال�شيدلنية  امل�اد  لكل  الدائمة  ال�فرة  على  حر�شنا  فقد 

ل�حدة  احل�شن  لل�شري  اللزمة  ال�شرورية  وامل�شتهلكات 

ت�شفية الدم.

89 جهازا  لت�شفية  فاإن ولية املدية حتت�ي على  للعلم، 

الدم، منها 76 يف حالة ت�شغيل والباقية هي عبارة عن اأجهزة 

احتياطية.

اأعطيت  قد  التعليمات  كل  اأن  اأعلمكم  الأخري،  ويف 

العمل  �شروط  وحت�شني  التقنية  اجلوانب  بكل  للتكفل 

متابعة  حمل  تبقى  والتي  امل�ؤ�ش�شة  هذه  يف  مل�شتخدمينا 

وتقييم من طرف م�شالح ال�زارة واأ�شكركم وبارك اهلل فيكم.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ال�زير؛ اأع�د فاأ�شاأل ال�شيد 

بلقا�شم قارة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك �شيدي.

ال�شيد بلقا�شم قارة: �شكرا �شيدي الرئي�ص.

يف  جاءت  التي  الت��شيحات  على  ال�زير  ال�شيد  اأ�شكر 

رده على ال�ش�ؤال الذي طرحته ولعل ما كنت اأريد التاأكيد 

عليه، من خلل طرح هذا ال�ش�ؤال، ه� اأن درا�شة امل�شروع مل 

حترتم قان�ن ال�شفقات العم�مية، خا�شة ما تعلق بامللحق، 

ن�شبة  امللحق  قيمة  تتجاوز  اأن  ي�شمح  ل  القان�ن  اأن  ذلك 

20٪ من قيمة امل�شروع، غري اأننا يف هذه احلالة جند اأن قيمة 
للم�شروع،  الأولية  القيمة  من   ٪100 ن�شبة  فاقت  امللحق 

هذه  جدية  عن  تطرح  ا�شتفهام  علمة  من  اأكرث  يجعل  مما 

الدرا�شات وكيفية اعتمادها؟ واأردت اأن تك�ن ال��شاية اأكرث 

�شرامة يف متابعة امل�شاريع املماثلة و�شكرا.

الكلمة  قارة؛  بلقا�شم  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

لل�شيد ال�زير.

اأق�ل  اأن  اأردت  اأنا  لك،  �شكري  اأجدد  الوزير:  ال�شيد 

هنا  ومعنا  الطب  يف  الأ�شاتذة  من  كثري  معنا  اإنه  فقط  لك 

اأتيت  ي�م  اأنا  اإليه،  و�شبق�نا  ال�شحة  قطاع  يف  كان�ا  وزراء 

لقطاع ال�شحة، اأنا قلتها و�شاأقولها لكم، مل جند دفرت �شروط 

يخ�ص قاعة علج لعيادة اأو م�شت�شفى، ل ي�جد اأي من�ذج! 

الآن عندنا وبني اأيدينا و�شيلة األ وهي ال�كالة، هاته ال�كالة 

تعمل ونحن نتابع هذه الأم�ر، اأعطيكم مثال: يف الأ�شب�ع 

املا�شي كنت يف ب�مردا�ص، م�شت�شفى بـ 240 �شريرا، ل� مل 

نتدخل يف ال�قت املنا�شب واأوقفنا امل�شروع لكادت حتدث 

كارثة! اجلزائر ل تبني يف كل ي�م م�شت�شفى بـ 240 �شريرا 

ن�قف  اأن  كان لبد  ب�مردا�ص،  مثل  ا�شرتاتيجية  ولية  ويف 

امل�شروع يف ال�قت املنا�شب ونعيد الدرا�شة جمددا.

هذا  اأن  العلم  مع  الدرا�شة،  انطلقت  فقط،  م�ؤخرا 

امل�شت�شفى عرف تاأخرات كبرية، ب�شبب الأر�شية والأم�ال 

ومكتب الدرا�شات.. وبالتايل فهذه العملية هي عملية قدمية 

واملج�شم ـ كما قلت ـ �شينجز كما قدمته الدرا�شة وما قمنا 

به الآن ه� ا�شتغلل هذه البناية، حتى واإذا كانت ف�شاءاتها 

ل ت�شتجيب لف�شاءات قطاع ال�شحة، فلبد اأن تك�ن هناك 

جمال  يف  البناية  هذه  ل�شتغلل  الي�م،  متخ�ش�شة  درا�شة 
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ال�شحة.

واأ�شكرك مرة اأخرى على هذا ال�ش�ؤال واأطمئنك واأطمئن 

امل�اطنني واحلا�شرين، باأن هناك اهتماما خا�شا مبا ه� اآت اإن 

�شاء اهلل، �شكرا وبارك اهلل فيك.

اإىل  الآن  ننتقل  ال�زير؛  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

قطاع الت�شال والكلمة لل�شيد عمار الطيب.

اهلل  ب�شم  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  الطيب:  ال�شيد عمار 

الرحمن الرحيم وال�شلة وال�شلم على اأ�شرف املر�شلني.

�شيدي الرئي�ص،

زميلتي، زملئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعلم،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�ش�ؤايل ال�شف�ي م�جه اإىل وزير الت�شال وه� كالتايل:

كما تعلم�ن ـ معايل ال�زير ـ يلعب الإعلم دورا كبريا 

التي  الآفاق  اإطار  ويف  وت�جيهه،  العام  الراأي  �شناعة  يف 

على  زيادة  خا�شة،  قن�ات  لإن�شاء  الإعلم  قان�ن  يفتحها 

املناف�شة ال�شر�شة التي ت�اجهها القن�ات العم�مية مع اأجهزة 

الإعلم اخلارجي، خا�شة التلفزي�نية منها وو�شائل الت�ا�شل 

الجتماعي على الأنرتنت.

الإعلم  وزارة  ترى  التي  والتدابري  الإجراءات  فما هي 

والت�شال اتخاذها للرقي بالتلفزة العم�مية مبختلف قن�اتها 

اإىل م�شاف الإعالم العاملي والقيام بالدور املنوط بها، خا�شة 

وخارجيا؟  داخليا  بلدنا  تعرفها  التي  التحديات  ظل  يف 

و�شكرا.

الكلمة  الطيب؛  عمار  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الآن لل�شيد وزير الت�شال.

ال�شيد وزير الت�شال: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�شلم عليكم و�شح رم�شانكم.

ال�شيد الرئي�ص،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة،

ال�شيد عمار الطيب، �شديقي عمار الطيب.

اخت�شا�شه، يف  اإطار  ي�شاهم، يف  العم�مي  التلفزي�ن  اإن 

اخلدمة  الب�شري و�شمان  ال�شمعي  الإعلمي  امل�شهد  اإثراء 

العمومية املن�شو�ص عليها يف دفرت ال�شروط.

احلايل  العر�ص  تدعيم  على  التلفزي�ن  م�ؤ�ش�شة  تعمل 

�شمان  مع  وتفاعلية،  ج�ارية  مقاربة  باإدراج  لرباجمها، 

التعبري عن  امل�اطن من  والراأي الآخر ومتكني  الراأي  حرية 

اأن تعاملها مع الأحداث مبهنية  ان�شغالته بكل حرية، كما 

ال�طنية  الق�شايا  ح�ل  النقا�ص،  يف  وامل�شاهمة  وم�ش�ؤولية 

الكربى لإعلم الراأي العام وحت�شي�شه، �شيجعل من م�ؤ�ش�شة 

التلفزي�ن امليدان الأمثل لتج�شيد مبادىء اخلدمة العم�مية 

املن�ش��ص عليها يف القان�ن.

ال�شمعي  ميدان  يف  حاليا  امللحظة  فالنقائ�ص  لذا، 

وهي  واخلا�ص كذلك  العام  القطاع  على  تنطبق  الب�شري، 

التي  ال�شريعة  والتح�يلت  التجربة  حلداثة  اأ�شا�شا  راجعة 

يعرفها املجتمع اجلزائري.

�شتعمل دائرتنا ال�زارية على تاأهيل وتدعيم امل�ؤ�ش�شات 

ال�شمعية الب�شرية يف القطاع العام ومرافقتها ب�شم قطاع عام 

ويف  راقية  عم�مية  خدمة  ي�ؤدي  وا�شرتاتيجي،  فعال  ق�ي 

متناول كل اجلزائريني.

عليكم  وال�شلم  بامل��ش�ع  اهتمامكم  على  اأ�شكركم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ال�زير؛ اأع�د لل�شيد عمار 

الطيب، فاأ�شاأله هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

�شكرا  الرئي�ص،  �شيدي  �شكرا  الطيب:  عمار  ال�شيد 

كذلك معايل ال�زير.

وه�  للغاية  وهام  ا�شرتاتيجي  قطاع  الإعلم  قطاع  حقا، 

�شلح ذو حدين.

وه�  واخلا�ص،  العام  يعلمها  وهذه  الإ�شارة،  فقط  اأردت 

بع�ص  تغطية  يف  خا�شة  العم�مية،  للقن�ات  الباهت  الدور 

لإبداء  اأخرى  لقن�ات  الفر�شة  اإعطاء  مت  الأحداث، حيث 

هذا  الدولة،  ل�شيا�شة  العام  الت�جه  اأو  لل�اقع  مغايرة  نظرة 

وا�شح.

من جهة اأخرى، فاإن م��ش�ع ال�شاعة يف القن�ات اخلا�شة 

هي  الفكاهية  فالربامج  حرج،  ول  حدث  ـ  ال�زير  معايل  ـ 

املناق�شات كل  امل�شت�ى، خطاب متدين، فيما يخ�ص  دون 

من هب ودب ياأتي ليناق�ص وكاأنه يهذي مبا ل يدري! كيف 

تقدم هذه املناق�شات كر�شائل للم�شاهد؟!



43

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 11

اخلمي�ص 15 رم�شان 1436                                     املوافق  2 جويلية 2015

العام كيف ل وهي  ت�ؤثر على الذوق  الربامج الفكاهية 

هذه  هابطة؟  واأغاين  ما  ل�شل�ك  وتروج  للعنف  حتى  تلجاأ 

نق�لها �شراحة معايل ال�زير!

يف املرة الأخرية، �شاهدت روب�رتاج يف ن�شرة الأخبار، يف 

اإحدى القن�ات اخلا�شة، ل اأ�شميها، ح�ل عمال الفلحة يف 

�شطيف؛ وفرحت بعمال الفلحة الذين يعمل�ن يف رم�شان، 

لل�شباب اجلزائري!  النا�ص مثال  هذا �شيء جميل! ه�ؤلء 

يف  املعذب�ن  قال  الأخري؟  يف  الروب�رتاج  معد  يق�ل  وماذا 

الأر�ص! وكاأن الذين يعمل�ن يف اجلزائر ويتعب�ن من عرق 

جبينهم، معذب�ن يف الأر�ص!

حني  �شمريك  اأين  الن�شرة!  هذه  حترير  رئي�ص  اأفهم  مل 

ت�شمع كلمة مثل هذه! وباخت�شار، فاإن هذا امل��ش�ع �شائك 

ول نطيل يف الكلم ح�له معايل ال�زير.

ال�شيد الوزير: �شكرا لل�شيد عمار الطيب؛ ال�شيد ال�زير 

قطاع  يف  دائما  ونبقى  قاله،  ما  اإىل  ي�شيفه  ما  لديه  لي�ص 

الت�شال والكلمة لل�شيد عبد القادر قا�شي.

الرئي�ص  �شيدي  �شكرا  قا�شي:  القادر  عبد  ال�شيد 

املحرتم؛ بعد ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شلة وال�شلم 

على اأ�شرف املر�شلني، �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه ومن 

واله اإىل ي�م الدين؛

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

معايل ال�زراء،

زميلتي، زملئي،

احل�ش�ر الكرمي،

اأ�شرة الإعلم،

 ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، اأزول فلون و�شح 

رم�شانكم.

معايل ال�زير، ب�دي اأن اأذهب مبا�شرة اإىل طرح ال�ش�ؤال.

ين�ص القان�ن الع�ش�ي رقم 12ـ05، امل�ؤرخ يف 12 جانفي 

املتعلق  القان�ن  انبثق عنه  املتعلق بالإعلم والذي   ،2012
ال�شمعي  جمال  فتح  مت  خلله  ومن  الب�شري  بال�شمعي 

الب�شري للخ�ا�ص.

خلل  من  حمت�اهما،  باركنا  اللذان  القان�نان  هذان 

املجل�شني             م�شت�ى  على  وامل�شادقة  العميقة  املناق�شات 

املبادىء  لتكري�ص  جاء  بغرفتيه،  الربملان  م�شت�ى  على  اأو 

يف  الدميقراطية  مبداأ  تر�شيخ  وبالنتيجة  للإعلم؛  العامة 

الراأي والراأي املخالف، يف �شتى املجالت التي تهم حياة 

امل�اطن وامل�ؤ�ش�شات العم�مية واخلا�شة.

والثابتة  الدامغة  م�اده  بني  ما  ـ  ال�زير  معايل  ـ  لكن 

منح  هي  ال�شرتاتيجي،  القطاع  هذا  و�شريورة  ملمار�شة 

تراخي�ص القنوات ال�شمعية الب�شرية، لتمكينها من الن�شاط 

فه� عك�ص    وامللحظ  امل�ج�د  اأما  م��ش�عاتية،  اأ�ش�ص  على 

ما ن�ص عليه القانون ودفرت ال�شروط ذوي العالقة متاما.

ولت��شيح هذا الغم��ص وال�شبابيةـ  معايل ال�زير، �شيدي 

هذا  يكتنفان  اللذين  ـ  زملئي  زميلتي،  املحرتم،  الرئي�ص 

امللف، اأود طرح ـ على معاليكم ـ الأ�شئلة التالية:

امل�ج�دة  القن�ات  لع�شرات  القان�ين  ال�اقع  ه�  ما  ـ   1
حاليا والتي تبث برامج وح�ش�ص وندوات يف �شكلها ال�طني 

تبث  باعتبارها  الأجنبي،  للت�شريع  خا�شعة  وهي  وم�شامينها 

من اخلارج على »ال�شاتلت« التابعة للقان�ن الإجنليزي وغريها، 

يف غياب مطلق ملمار�شة �شلطة ال�شبط ملهامها؟

جدا،  قدميا  كان  ال�ش�ؤال  فاإن  ـ  ال�زير  معايل  ـ  للإ�شارة 

حيث كانت �شلطة ال�شبط يف تك�ينها.

ال�شناعية  للأقمار  البث  حق�ق  دفع  يتم  كيف  ـ   2
)Satellite( وهي حق�ق تدفع بالعملة ال�شعبة؟

3 ـ كيف تتعامل هذه القن�ات، وهي خا�شعة للت�شريع 
الت�شريحات  يخ�ص  فيما  وم�ظفيها،  عمالها  مع  الدويل، 

قن�ات  باعتبارها  امل�ؤلف،  وحق�ق  واجلبائية  الجتماعية 

م�ازية )Chaines informelles(؟

ال�شركات  طرف  من  م�شتحقاتها  ت�شديد  يتم  وكيف 

ومنت�جها  واإ�شهاراتها  اإعلناتها  بث  يف  واخلا�شة  العم�مية 

وتعاملتها؟ ويف اأي اإطار؟

�شكرا معايل ال�زير، �شكرا �شيدي الرئي�ص.

ال�شيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد عبد القادر قا�شي؛ الكلمة 

الآن لل�شيد وزير الت�شال.

ال�شيد وزير الت�شال:

ال�شيد الرئي�ص،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة،

ال�شيد عبد القادر قا�شي، 

للقن�ات  القان�ين  ال��شع  عن  �ش�ؤالكم  يخ�ص  فيما 
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ب�ا�شطة  للجزائريني،  براجمها  تبث  والتي  التلفزي�نية اخلا�شة، 

قلتم  عندما  باأنف�شكم،  عنه  اأجبتم  اأنكم  اأظن  �شناعية،  اأقمار 

اإنها خا�شعة للت�شريع الأجنبي، باعتبارها تبث من اخلارج، كما 

ال�ش�ؤال، لكن  50٪ من اجل�اب م�ج�د يف  »برك�ش�ن«  يق�ل 

يف هذه ال��شعية فاإن 100٪ من اجل�اب م�ج�د يف ال�ش�ؤال.

اإنها م�ؤ�ش�شات اأجنبية، تخ�شع لق�انني الدول التي يتم 

منها البث وللق�انني اجلزائرية كم�ؤ�ش�شة اأجنبية تزاول ن�شاطها 

داخل الرتاب ال�طني، نف�ص الأمر ينطبق على م�شاألة دفع 

حق�ق البث للأقمار ال�شناعية وعلى م�شائل اأخرى متعلقة 

بالتنظيم والت�شيري وكذا الت�شريحات الجتماعية واجلبائية.

الت�شال  وزارة  اأن  اإىل  الع�ش�،  اأخي  انتباهكم،  األفت 

وكرتكيب م�ؤقت، رخ�شت لـ 5 قن�ات، فتح لها مكاتب يف 

 ،TV هڤار ،TV دزاير ،TV النهار ،TV اجلزائر وهي: ال�شروق

اأن تنظيم هذا الن�شاط و�شبطه يتجاوز  TV، غري  واجلزائرية 

ا�شتكمال  بعد  حتقيقه  و�شيتم  حاليا،  امللحظة  ال�شلبيات 

ال�شمعي  بالن�شاط  املتعلقة  للقوانني  التطبيقية  الن�شو�ص 

الب�شري.

يتحقق  اأن  على  حري�شة  الت�شال  وزارة  اأن  لكم  اأوؤكد 

ذلك يف اأقرب الآجال.

عليكم  وال�شلم  بامل��ش�ع  اهتمامكم  على  اأ�شكركم 

ورحمة اهلل وبركاته.

الكلمة  اأعيد  ال�زير؛  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

لل�شيد عبد القادر قا�شي.

ال�شيد عبد القادر قا�شي: �شكر لل�شيد الرئي�ص املحرتم.

اأول، اأ�شكر ال�شيد ال�زير على الت��شيحات التي اأعطاها 

التغطية       جمال  خارج  اأنني  نف�شي  اأعترب  احلقيقة  ويف  لنا؛ 

اأو العك�ص!

اأنا اأعرف باأن هذه القن�ات ر�شمت يف اجلزائر وم�ج�دة 

بل  هنا،  لي�شت  الإ�شكالية  تعاونية،  �شكل  على  اجلزائر  يف 

كيف يتم التعامل ماليا مع امل�ؤ�ش�شات الإدارية اجلزائرية؟ مبا 

اأنهم اأجانب، نعلم اأنهم جزائري�ن ولكنهم يبث�ن من اخلارج، 

ونعرف مبدئيا باأنهم يبث�ن املبا�شر من هنا، لكن املهم اأنهم 

ماليا  يتعامل�ن  الأ�شا�ص، كيف  للخارج، وعلى هذا  تابع�ن 

ـ  الرئي�ص  �شيدي  ـ  ذلك  ورغم  ال�شرعية؟  امل�ؤ�ش�شات  مع 

فاإنني اأهنئها تهنئة كبرية، فهذه امل�ؤ�ش�شات اأو هذه القن�ات، 

جاءت يف ال�قت املنا�شب، حيث كانت هناك قن�ات تبث 

�شم�ما للجزائريني، كانت ت�شاند الإرهاب يف اجلزائر، فجاءت 

نبقى  ت�شيريها،  وقتها ومهما كانت طريقة  القن�ات يف  هذه 

اجلزائريني  جميع  جمعت  لأنها  ون�شاندها،  بها  متم�شكني 

من اأجل ال�طنية، وبالتايل احلد من تلك القن�ات الأجنبية 

التي كانت تبث �شم�ما.

ـ �شيدي  اأق�ل لكم  اأن  اإ�شمح يل  الأ�شا�ص،  وعلى هذا 

الرئي�ص ـ اإنه من خلل هذا ال�ش�ؤال، اأردت اأن اأق�ل دخلت 

الي�م اإحداثيات جديدة يف امل�شح، حيث اإن هذه القن�ات 

التي ت�حد اجلزائريني الي�م يف ال�طنية والدفاع عنها، هي 

ت�اجه تهديدات!

مهما  بالتهديدات  نر�شى  ل  فاإننا  الأ�شا�ص،  هذا  وعلى 

واحلر�ص  الذاتي  الدفاع  ق�ات  مثل  مثلها  �شفتها،  كانت 

البلدي اأ�شبح�ا الي�م مهددين!

وقت  يف  اجلزائر  حلماية  �شامدين  وقف�ا  الذين  فالنا�ص 

وقفت يف  القن�ات  لهم، هذه  م�شاندين  نبقى  اأن  ال�شدة، لبد 

وقت ال�شدة ول زالت، لأنها متكنت من اإزاحة قناة اجلزيرة حتى          

ل ي�شاهدها اجلزائري�ن؛ وعليه، نقف معها مهما كانت اأخطاوؤها.

�شكرا �شيدي الرئي�ص.

ي�شيفه؟  ما  ال�زير  لل�شيد  هل  �شكر؛  الرئي�ص:  ال�شيد 

اإذن ال�شيد ال�زير لي�ص لديه ما ي�شيفه، ف�شكرا لل�شيد قا�شي 

ـ  ال�شف�ية  اآلية الأ�شئلة  و�شكرا للزملء الذين طرح�ا ـ عرب 

ان�شغالتهم ونقل�ا وجهات نظرهم.

اأع�شاء  ال�زراء،  ال�شادة  اإىل  اأي�شا  م��ش�ل  وال�شكر 

احلك�مة، الذين قدم�ا الإجابات على الن�شغالت والق�شايا 

املعرب عنها.

وبذلك نك�ن قد ا�شتنفدنا جدول اأعمال جل�شتنا لهذا 

الي�م.

ال�شتقلل  عيدي  حل�ل  مبنا�شبة  بالتهاين  نتقدم 

وال�شباب ي�م الأحد 5 ج�يلية القادم، وللجميع اأق�ل تقبل 

اهلل منا ومنكم ال�شيام و�شالح الأعمال؛ اإفطار طّيب، �شكرا 

لكم واجلل�شة مرف�عة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة

والدقيقة اخلام�شة واخلم�شني �شباحا
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اإن رئي�ص اجلمهورية،

ـ بناء على الد�شت�ر، ل�شيما امل�اد 19 و37 و119 و120 

و125 و126 منه،

ـ ومبقت�شى القان�ن رقم 98 ـ 04، امل�ؤرخ يف 20 �شفر عام 

1419 امل�افق 15 ي�ني� �شنة 1998، واملتعلق بحماية الرتاث 
الثقايف،

19 جمادى  امل�ؤرخ يف   ،04 ـ   03 رقم  الأمر  ـ ومبقت�شى 

واملتعلق   ،2003 �شنة  ي�لي�   19 امل�افق   1424 عام  الأوىل 

الب�شائع  ا�شترياد  عمليات  على  املطبقة  العامة  بالق�اعد 

وت�شديرها،

27 جمادى  امل�ؤرخ يف   ،11 ـ   03 رقم  الأمر  ـ ومبقت�شى 

واملتعلق   ،2003 �شنة  26 غ�شت  امل�افق   1424 الثانية عام 

بالنقد والقر�ص، املعدل واملتمم،

ـ ومبقت�شى القان�ن رقم 04 ـ 04، امل�ؤرخ يف 05 جمادى 

واملتعلق   ،2004 �شنة  ي�ني�   23 امل�افق   1425 عام  الأوىل 

بالتقيي�ص،

�شفر   18 يف  امل�ؤرخ   ،09 ـ   08 رقم  القان�ن  ومبقت�شى  ـ 

2008، واملت�شمن قان�ن  25 فرباير �شنة  1419 امل�افق  عام 

الإجراءات املدنية والإدارية،

�شفر   29 يف  امل�ؤرخ   ،03 ـ   09 رقم  القان�ن  ومبقت�شى  ـ 

واملتعلق بحماية   ،2009 �شنة  25 فرباير  امل�افق   1430 عام 

امل�شتهلك وقمع الغ�ص،

�ش�ال   13 امل�ؤرخ يف   ،07 ـ   14 رقم  القان�ن  ومبقت�شى  ـ 

بامل�ارد  واملتعلق   ،2014 �شنة  غ�شت   9 امل�افق   1435 عام 

البي�ل�جية،

ـ وبعد راأي جمل�ص الدولة،

ـ وبعد م�شادقة الربملان،

ـ ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

املادة الأوىل: يهدف م�شروع القان�ن اإىل تعديل وتتميم 

الأوىل  19 جمادى  امل�ؤرخ يف   ،04 ـ   03 رقم  الأمر  اأحكام 

عام 1424، امل�افق 19 ي�لي� �شنة 2003، واملتعلق بالق�اعد 

العامة املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها.

املادة 2: تعدل وتتمم اأحكام املادة 2 من الأمر رقم 

03ـ  04، امل�ؤرخ يف 19 جمادى الأوىل عام 1424 امل�افق 
ياأتي: كما  وحترر  اأعله،  املذك�ر   ،2003 �شنة  ي�لي�   19
وت�شديرها  املنت�جات  ا�شترياد  عمليات  »تنجز   :2 املادة 

الإخلل  دون  وذلك  القان�ن،  هذا  لأحكام  طبقا  بحرية، 

العام،  والنظام  بالأمن  العامة،  بالآداب  املتعلقة  بالق�اعد 

والنباتية،  احلي�انية  بالرثوة  واحلي�انات،  الأ�شخا�ص  ب�شحة 

التاريخي  بالرتاث  بالبيئة،  البي�ل�جية،  امل�ارد  وب�قاية 

والثقايف«.

املادة 3: تعدل اأحكام املادة 3 من الأمر رقم 03 ـ 04، 

ي�لي�   19 امل�افق   1424 الأوىل عام  19 جمادى  امل�ؤرخ يف 

�شنة 2003، املذك�ر اأعله، وحترر كما ياأتي:

املادة 3: »مع مراعاة الأحكام املن�ش��ص عليها يف املادة 

اأعله، ميكن تطبيق تدابري قي�د كمية و/اأو تدابري مراقبة   2
عند ا�شترياد اأو ت�شدير املنتوجات �شمن ال�شروط املن�شو�ص 

عليها يف الت�شريع والتنظيم ال�شاريي املفع�ل«.

املادة 4: تعدل اأحكام املادة 6 من الأمر رقم 03 ـ 04، 

ي�لي�   19 امل�افق   1424 الأوىل عام  19 جمادى  امل�ؤرخ يف 

�شنة 2003، واملذك�ر اأعله، وحترر كما ياأتي:

املادة 6: »ميكن و�شع رخ�ص ا�شترياد اأو ت�شدير املنت�جات 

القان�ن،      هذا  اأحكام  مب�جب  يتخذ  تدبري  اأي  اإدارة  بغر�ص 

اأو وفقا للتفاقيات الدولية التي تك�ن اجلزائر طرفا فيها«.

املادة 5: تدرج �شمن اأحكام الأمر رقم 03 ـ 04، امل�ؤرخ 

�شنة  ي�لي�   19 امل�افق   1424 عام  الأوىل  جمادى   19 يف 

2003، واملذك�ر اأعله امل�اد: 6 مكرر، 6 مكرر 1، 6 مكرر 

ملحق

ن�ص القانون املعدل واملتمم لالأمر رقم 03 ـ 04 

املوؤرخ يف 19 جمادى الأوىل عام 1424 املوافق 19 يوليو �شنة 2003 

واملتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات ا�شترياد الب�شائع وت�شديرها
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مكرر   6  ،6 مكرر   6  ،5 مكرر   6  ،4 مكرر   6  ،3 مكرر   6  ،2
ياأتي: كما  وحترر   ،8 مكرر  و6   ،7

قي�د  ل��شع  تهدف  تدابري  اتخاذ  »ميكن  مكرر:   6 املادة 

ل�شيما، للأغرا�ص التالية:

ـ حماية امل�ارد الطبيعية للنفاذ، م�ازاة مع تطبيق هذه القي�د 

عند الإنتاج اأو ال�شتهلك.

املنتجة  الأولية  امل�اد  من  الأ�شا�شية  الكميات  �شمان  ـ 

على م�شت�ى ال�ش�ق ال�طني لل�شناعة ال�طنية التح�يلية طبقا 

تك�ن  التي  الدولية  التفاقيات  يف  عليها  املن�ش��ص  للمبادئ 

اجلزائر طرفا فيها؛

ت�زيع  اأو  لقتناء  ال�شرورية  التدابري  التنفيذ  حيز  و�شع  ـ 

املنت�جات حت�شبا ل�ق�ع الندرة؛

ـ احلفاظ على الت�ازن املايل اخلارجي وت�ازن ال�ش�ق«.

ال�شترياد      تراخي�ص  باإجراءات  »يق�شد    :1 مكرر   6 املادة 

لتقدمي  م�شبق،  ك�شرط  يفر�ص  اإداري  اإجراء  كل  الت�شدير  اأو 

لأغرا�ص  املخ�ش�شة  تلك  على  زيادة  الب�شائع،  جلمركة  وثائق 

اجلمركة.

تراخي�ص  باإجراءات  املتعلقة  الق�اعد  تك�ن  اأن  يجب 

بطريقة  تدار  واأن  تطبيقها  عند  حيادية  الت�شدير  اأو  ال�شترياد 

عادلة، ومت�شاوية.

ال�شترياد            رخ�ص  اأنظمة  تطبيق  وكيفيات  �شروط  حتدد 

اأو الت�شدير للمنت�جات عن طريق التنظيم«.

املادة 6 مكرر 2:  »يجب اأن تقت�شر امللفات امل�شرتطة لطلب 

الرخ�ص وعند القت�شاء لتجديدها، اإّل على ال�ثائق ال�شرورية 

لل�شري احل�شن لنظام الرخ�ص«.

امل�شت�ردة  املنت�جات  رف�ص  ميكن  »ل    :3 مكرر   6 املادة 

القيمة  يف  طفيفة  ف�ارق  ب�شبب  رخ�ص  ب�ا�شطة  امل�شدرة  اأو 

الرخ�شة  يف  املبّينة  الأرقام  مع  باملقارنة  ال�زن  يف  اأو  الكمية  اأو 

اأو �شحن الب�شائع غري املعباأة  والناجتة عن ف�ارق ب�شبب النقل 

اأو اأي اختلفات طفيفة اأخرى تت�افق مع املمار�شات التجارية 

العادية.

حتدد عند القت�شاء ن�شب الف�ارق الطفيفة �شمن الرخ�شة 

ح�شب طبيعة املنت�ج«.

اإما  الت�شدير  اأو  4: »تك�ن رخ�ص ال�شترياد  6 مكرر  املادة 

تلقائية اأو غري تلقائية«.

الت�شدير  اأو  ال�شترياد  برخ�ص  »يق�شد   :5 مكرر   6 املادة 

فيها  يقدم  التي  احلالت  متنح يف كل  التي  الرخ�ص  التلقائية، 

ال�اردات  قي�دا على  فيها  تفر�ص  بطريقة  تدار  والتي ل  طلب، 

اأو ال�شادرات«.

املادة 6 مكرر 6: »تطبق على الرخ�ص التلقائية، علوة على 

الأحكام املن�ش��ص عليها يف امل�اد 6 مكرر 1، و6 مكرر 2 و6 

مكرر 3، الأحكام الآتية:

ـ تفتح رخ�ص ال�شترياد اأو الت�شدير التلقائية لكل �شخ�ص 

طبيعي اأو معنوي ا�شتوفى ال�شروط القانونية والتنظيمية املطلوبة 

للقيام بعمليات ا�شترياد اأو ت�شدير املنت�جات اخلا�شعة للرخ�ص 

التلقائية؛

ـ تقدم طلبات رخ�ص ال�شترياد اأو الت�شدير التلقائية يف اأي 

ي�م عمل قبل جمركة الب�شائع؛

ـ متنح الرخ�ص التلقائية يف مدة اأق�شاها ع�شرة )10( اأيام.

اأو الت�شدير التلقائية  ـ ميكن الإبقاء على رخ�ص ال�شترياد 

مادامت الظروف التي ا�شتدعت و�شعها حيز التنفيذ قائمة«.

املادة 6 مكرر 7: »يق�شد برخ�ص ال�شترياد اأو الت�شدير غري 

التلقائية، الرخ�ص التي ل ينطبق عليها التعريف امل�شار اإليه يف 

املادة 6 مكرر 5.

التلقائية،  غري  الت�شدير  اأو  ال�شترياد  رخ�ص  على  تطبق 

 6  ،1 6 مكرر  امل�اد  عليها يف  املن�ش��ص  الأحكام  علوة على 

مكرر 2 و6 مكرر 3، الأحكام الآتية:

ـ يجب اأن ل تفر�ص اإجراءات الرخ�ص غري التلقائية قي�دا 

اأو اختللت على جتارة ال�اردات اأو ال�شادرات اإ�شافة اإىل تلك 

املقررة يف القيد.

ـ تت�افق اإجراءات الرخ�ص غري التلقائية  يف جمال تطبيقها، 

ومدتها مع التدبري الذي تهدف ل��شعه حيز التنفيذ ول تفر�ص 

عبئا اإداريا اأثقل مما ه� اأ�شد �شرورة لإدارة هذا التدبري؛

اأو معن�ي  ـ يحق لكل متعامل اقت�شادي، �شخ�ص طبيعي 

ا�شتوفى ال�شروط املطابقة للت�شريع والتنظيم ال�شاري املفعول اأن 

يطلب رخ�ص، واأن ي�ؤخذ طلبه بعني العتبار وعلى قدم امل�شاواة.

ـ متنح الرخ�شة غري التلقائية بثلثني )30( ي�ما قابلة للتمديد 

ثلثني )30( ي�ما اأخرى.

ـ يف حالة عدم منح الرخ�شة، يجب تربير الأ�شباب وتبليغها 

للمتعامل القت�شادي املعني؛

ـ يجب اأن تك�ن مدة �شلحية الرخ�ص معق�لة، ويجب اأن 

ل تعيق ال�اردات ذات امل�شدر البعيد، اإل يف احلالت اخلا�شة 

غري  الحتياجات  لتلبية  �شرورية  ال�اردات  فيها  تك�ن  التي 

املت�قعة على املدى الق�شري«.
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ال�شترياد  عند  احل�ش�ص  اإدارة  »تخ�شع   :8 مكرر   6 املادة 

والت�شدير ب�ا�شطة الرخ�ص غري التلقائية اإىل الأحكام التالية:

ـ تن�شر كل املعل�مات ذات ال�شلة مبا فيها احلجم الإجمايل 

ت�زيعها  التي �شتطبق، وكذا  القيمة الإجمالية للح�ش�ص  و/اأو 

وكل  وغلقها،  افتتاحها  ت�اريخ  القت�شاء،  عند  البلدان  على 

القت�شاديني  للمتعاملني  ت�شمح  بطريقة  بذلك  متعلق  تعديل 

بالطلع عليها؛

ـ عند منح الرخ�ص ي�ؤخذ بعني العتبار تلك التي تت�افق 

مع كمية منت�ج ذي اأهمية اقت�شادية؛

ال�اردات  الرخ�ص،  ت�زيع  لدى  العتبار  بعني  ت�ؤخذ  ـ 

ال�شابقة التي قام بها �شاحب الطلب؛ ويف حالة عدم ا�شتعمال 

ال��شعية  بفح�ص  مبنحها  املكلفة  الإدارة  تق�م  كليا،  الرخ�ص 

ت�زيع  عند  احل�شبان  يف  اأخذها  مع  املقدمة  املربرات  ح�شب 

جديد للرخ�ص؛

م�شادر  اختيار  بحرية  الرخ�ص  على  احلا�شل�ن  يتمتع  ـ 

ال�اردات يف حالة احل�ش�ص اخلا�شعة لرخ�ص غري مق�شمة بني 

البلدان امل�ردة.

اأن  يجب  امل�ردة،  البلدان  بني  احل�ش�ص  ت�زيع  حالة  ويف  ـ 

ي�شار اإىل اإ�شم البلد اأو البلدان ب��ش�ح يف الرخ�ص املمن�حة«.

اإدارة رخ�ص  لنظام  املخالفة  »تلغى كل الأحكام   :6 املادة 

ال�شترياد والت�شدير.

تبقى الن�ش��ص التطبيقية احلالية التي حتكم اأنظمة الرخ�ص 

اجلديدة  التنظيمية  الن�ش��ص  �شدور  غاية  اإىل  املفع�ل،  �شارية 

املتخذة لتطبيق اأحكام هذا القان�ن«.

املادة 7: ين�شر هذا القان�ن يف اجلريدة الر�شمية للجمه�رية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.

حرر باجلزائر، يف: ...............................

                   امل�افق: .......................................

                                          عبد العزيز بوتفليقة
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