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 ملخص
تميز معرض الصحافة الوطنية لنهار اليوم، باستمرار املواضيع ذات الصلة باألزمة االقتصادية 

ففي هذا الصصد، نلقت وكالة االنباء الجزائرية عن والبدائل املطروحة للخروج منها بأقل االضرار، 

مسؤول البنك العاملي، ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، تصريحا له يتعلق بـ " التفكير في نقل 

تجار باالستثمار الناجحة من مختلف دول العالم نحو الجزائر"، بينما نقلت يومية الشروق عن 

وج من االزمة االقتصادية ، تقدم بها صندوق النقد الدولي، مقترحات أخرى للجزائر من اجل الخر 

تقرير جديد يطالبها بتأجيل تنص أساسا على انهاء الدعم للمواد األساسية ورفع الضرائب، " 

م وإنهاء "السوسيال" وفرض ضرائب األفامي" ينصح الجزائر برفع الدع"2019االستدانة إلى 

  .)الشروق أونالين(!استعجالية

فيما تواصل الحكومة التفكير جديا في اتخاذ قرارات تصب كلها في اطار تدابير مستعجلة ملواجهة  

االزمة، حيث نقلت يومية "الفجر" تصريحا لوزير العدل حافظ االختام، الذي اكد عن تغييرات 

مواد من النص وإدراج مادتين  3تعديل "لغرض تحسين مناخ االعمال،  جوهرية في قانون التجاري 

املؤسسات ذات املسؤولية املحدودة: ما ينص عليه مشروع القانون التجاري املعّدل :  أخريين

الل، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مهمة لدعم ، فيما أكد الوزير األول، عبد املالك س)الفجر(

مجلس وزاري : القطاع الفالحي، كاشفا في ذات الوقت عن عقد مجلس وزاري مصغر حول العقار "

مشترك حول العقار )النهار اونالين("، حيث كان هذا املوضوع محل طلب مستعجل من املستثمرين 

 ، والذي اضحى يعرقل مشاريع هامة.

اما فيما يتعلق بمشاريع االستثمار األجنبية في الجزائر، فقد نقلت يومية "الخبر" عن مصدر  ذي 

إقامة مصنع  صو صلة بملف مصنع "بيجو" بالجزائر ان املفاوضات بين الجزائر وفرنسا بخص

 بالجزائر يعرف تقدما ملحوظا.
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 الفتتاحية ا

 

 مادتين أخريينمواد من النص وإدراج  3تعديل 

 املؤسسات ذات املسؤولية املحدودة: ما ينص عليه مشروع القانون التجاري املعّدل )الفجر(

 

تأتي األحكام الجديدة املتعلقة باملؤسسات ذات املسؤولية املحدودة واملقدمة في إطار مشروع القانون التجاري لتعدل 

 .مواد من النص وتدرج مادتين أخريين 3

الجديد الذي يعرض على املجلس الشعبي الوطني ليحذف شرط توفر الحد األدنى من رأسمال املال وجاء هذا النص 

إلنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ويمدد مساهمات الشركة إلى املساهمات في الصناعة واكتتاب وتحرير املساهمات 

 .نقدا وحماية الشركاء ورفع عددهم

ون التجاري، الذي سيعدل ويتمم، على أن يحدد رأسمال الشركة ذات من القان 566وفي هذا الصدد تنص املادة 

املسؤولية املحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون األساس ي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية 

 .متساوية، ويجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة

ألف  100املسؤولية املحدودة قد حددت من طرف التنظيم الحالي بـيذكر أن قيمة الحد األدنى لرأسمال الشركة ذات 

دج. ويكرس النص عدم تحديد مسبق للرأسمال األدنى، حيث أن الشركاء يمكنهم تحديده وبحرية والحد األدنى 

 .دج رمزي  1للرأسمال االجتماعي يمكن أن يصل إلى 

بين الشركاء في القانون األساس ي للشركة وأن يتم  يجب أن توزع الحصص”في صيغتها الجديدة  567وجاء في املادة 

 .”االكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية

 
 

 )واج( البنك العاملي يريد نقل التجارب الناجحة في مجال االستثمار نحو الجزائر 

 

افظ غانم اليوم األحد بالجزائر أن البنك صرح نائب رئيس البنك العالمي ملنطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا ح

 الدولي يهدف إلى نقل التجارب الناجحة لبعض البلدان في مجال االستثمار نحو الجزائر.

عقب استقباله من طرف وزير الصناعة و املناجم عبد السالم بوشوارب أن البنك  و أفاد السيد غانم في تصريح لوأج

الدولي يملك العديد من الخبرات مع بلدان في جميع أنحاء العالم سواء أوروبا أو أمريكا الالتينية أو إفريقيا أو الدول 

نمو االقتصادي و خلق مناصب العمل خاصة العربية و بالتالي هو "يريد نقل الخبرات الناجحة نحو الجزائر بهدف زيادة ال

 بالنسبة للشباب".

و أضاف املسؤول أن هدف املباحثات مع وزير الصناعة هو " تقوية الشراكة و التعاون الفني بين الجزائر و البنك الدولي 

رصة ء اليوم كان فو هذا بالبحث عن الكيفية التي يمكننا بها أن نساعد الجزائر في زيادة االستثمارات" مؤكدا أن "لقا

 لتقييم ما تم انجازه بين الجزائر و البنك الدولي في هذا املجال و ما يجب فعله في املستقبل لحصد النتائج اإليجابية".

من جهته أكد السيد بوشوارب أنه قدم عرضا مفصال للسيد غانم عن مناخ االستثمار بالجزائر و كل التسهيالت التي 

الفارطة لفائدة املستثمرين ما أدى "إلى تحسين مناخ االستثمار في إطار اإلتفاقية التي تجمع وفرتها الدولة منذ السنة 

الجزائر بالبنك الدولي و كذا في ظل سياسة السلطات العمومية في هذا املجال و الهادفة لتطوير قطاعات الصناعة و 

 الفالحة و السياحة".

http://www.aps.dz/ar/economie/19830-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 منها قطاع الصناعة لتسهيل االستثمار في إطار قانون املالية و قانون  كما تطرق السيد بوشوارب للتحفيزات التي إستفاد

سيتضمن  2016مؤكدا أن الجزائر ستواصل في سياستها الفتا الى ان مشروع قانون املالية ل  2015املالية التكميلي ل 

 إجراءات أخرى جديدة لتسهيل االستثمارات و تحسين مناخ االعمال.

فزة النوعية" التي حققها القطاع بعد إزالة املشاكل التي كانت تواجه املستثمرين خصوصا كما أشار الوزير إلى "الق

االستثمار و ضبط العقار )كالبيراف( و نقل سلطة االستثمارات إلى يد مدير  وترقية بإلغاء لجنة املساعدة على تحديد 

 الصناعة و املناجم املكلف باالستثمار على مستوى الوالية.

 حل السيد غانم اليوم األحد بالجزائر في زيارة تمتد إلى غاية يوم الثالثاء املقبل. لإلشارة فقد

هذه الزيارة إلى التحادث مع عدد من املسؤولين الجزائريين حول تقدم برامج التعاون الحالية مع البنك الدولي  وتهدف 

 و كذا مسائل النمو باملنطقة.

اهمة االقتصادي و كذلك املس والتسيير على انجازات الجزائر في مجال النمو  لالطالعكما تمثل هذه الزيارة أيضا فرصة 

 التي يكمن للبنك الدولي أن يقدمها في هذا الشأن.

 هذه الزيارة تحسبا للجمعيات السنوية للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي املرتقبة شهر أكتوبر املقبل. وتأتي 

 

 جزائري والفرنس ي تقدم في املفاوضات بين الجانبين ال

 أهم مطالب الجزائر في مشروع "بيجو" للسيارات )الخبر(
 

كشف مصدر مقرب من ملف مشروع السيارات لشركة بيجو عن إحراز تقدم في املفاوضات الرامية إلى إقامة مصنع، 

ف أن يكون ملكما تم الكشف عن أهم املطالب الجزائرية التي سيقوم الجانب الفرنس ي بمراعاتها، في وقت يرتقب 

أهم املسائل التي سيتم التطرق إليها خالل الزيارة التي يقوم بها جون لويس بيانكو، املمثل الخاص لدى الوزير ” بيجو“

  .األول املكلف بالعالقات مع الجزائر

 

شروع م أن اجتماع عمل تم األسبوع املاض ي بين الجانبين الجزائري والفرنس ي بخصوص” الخبر”أشارت ذات املصادر لـ 

، وأن زيارة بيانكو ستسمح بتنظيم لقاء مع وزير الصناعة واملناجم السيد عبد السالم بوشوارب لتقييم ما تم ”بيجو“

” كوميفا“التوصل إليه، إلى جانب التحضير لالجتماع املقبل للجنة االقتصادية العليا املشتركة الجزائرية الفرنسية 

أن يتم اإلعالن عن تفاصيل املشروع الصناعي الذي عرف تقدما خالل  واملنتظرة في منتصف أكتوبر، حيث ينتظر 

  .األسابيع املاضية

 

والذي تم االقتصار فيه على وحدة تركيب ” رونو“ويشدد الجانب الجزائري على تجاوز املقاربة املعتمدة في مشروع 

  .صغيرة بنموذج واحد، وكان املشروع يكتس ي طابعا رمزيا

ألف وحدة سنويا، على أن يحدد هدف على  100إلى  90جديد ال يقل من حيث قدرة اإلنتاج عن وعليه فإن املصنع ال

  .ألف وحدة سنويا 200املدى املتوسط لبلوغ 

نماذج للسيارات، مع إمكانية توسيع أو تنويع في كل نموذج، فيما تمت اإلشارة إلى  3كما تم االتفاق مبدئيا على إنتاج 

ة اإلدماج في املشروع الصناعي، حيث يهدف الجانب الجزائري للوصول على املدى املتوسط أهمية الجانب الخاص بنسب

 .في املائة من اإلدماج 40إلى نسبة 
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  .وتم االتفاق أيضا مبدئيا على تحديد ثلث اإلنتاج للتصدير للسوق املجاورة، السيما اإلفريقية منها

ان، بالنظر إلى توفر قاعدة صناعية ولوجيستيكية، بينما سبق اختيار أما موقع املصنع، فإن التوجه الغالب يميل إلى وهر 

مستغانم الحتضان قطب لصناعة النسيج، وبالتالي، فإن وهران مؤهلة الحتضان مشروع بيجو أكثر من غيرها، وإن لم 

 . .يتم الحسم نهائيا في املسألة

 
 

 مجلس وزاري مشترك حول العقار )النهار اونالين(
 

مة، يوم الخميس القادم، في مجلس وزاري مشترك ملف العقار في الجزائر، حيث من املنتظر أن يتم ستناقش الحكو 

وحسب ذات املصادر،  .مناقشة مشكل العقار الصناعي والعقار املوجه إلنشاء املشاريع العمومية من بينها بناء املساكن

ئدة املصلحة العمومية، بعدما تم سابقا تجميده من فإنه سيتم إعادة النظر في كيفية التنازل عن العقار الفالحي لفا

 . قبل طرف الحكومة
 

 

 :.. هدى فرعون  2016تسوية مشكل تدفق اإلنترنت خالل 

 الوزارة تحقق في تقارير مغلوطة بخصوص نشاط وكاالتها )الشروق أونالين(

 

دائرتها الوزارية تحقيق حول معطيات كشفت هدى إيمان فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال عن فتح 

والية، وقالت فرعون خالل الزيارة التفقدية التي  48وتقارير مغلوطة تصل الوزارة بخصوص نشاط وكاالت الوزارة عبر 

قادتها األحد إلى غرداية، أن هناك تضاربا في األرقام املوفدة إلى الوزارة عن نسبة التغطية بشبكة األنترنت وبشكل ملفت 

نتباه، ونحن بصدد التحقيق في مختلف املعلومات التي تصلنا، مضيقة بأنه سيتم القضاء على مشكل تدفق االنترنت لال 

خالل السنة املقبلة، من خالل املشاريع الضخمة التي ستنجزها اتصاالت الجزائر على غرار شبكة األلياف البصرية 

  ."وتقنية "األمسان

 
نقوصة التي وردتها عن نسبة ربط املؤسسات التربوية بشبكة االنترنت بوالية غرداية، واستدلت الوزيرة باملعلومات امل

مؤسسة تربوية لم يتم ربطها بالشبكة العنكبوتية، وهو ما  20حيث صرح مسؤول بقطاع االتصال أمام الوزيرة بعدد 

نت، األمر الذي أغضب الوزيرة، مؤسسة تربوية لم تستفد بعد بشبكة االنتر  80نفاه مدير التربية الذي أكد أن هناك 

مؤكدة أمام الحضور على ضرورة عمل مدير مصالح اتصاالت الجزائر على ربط جميع املدارس في أجل أقصاه شهر 

 .واحد

وأشارت الوزيرة أثناء الندوة الصحفية إلى ترسيم نظام العمل باملناوبة سيدوم إلى غاية السابعة مساء عبر جميع املراكز 

الوطن، كما شددت الوزيرة على وجوب اهتمام املتعاملين الخواص في شبكة الهاتف النقال باملناطق النائية الرئيسية في 

والعمل على تغطية أقاليم لم يدخلها الهاتف النقال بعد في الجزائر وتخفيف الضغط على مؤسسة اتصاالت الجزائر 

 .مليون مشترك 45ة الجيل الثالث والجيل الثاني الـ التي تجاوز عدد مشتركيها بالنسبة لخدمة الهاتف النقال بتقني

وقالت فرعون أن هناك إحصاء شامال لعدد عمال قطاع اتصاالت الجزائر تحضيرا لتعويض النقص املسجل ملستخدمي  

، وأكدت على انطالق مشاريع 2015مكاتب البريد معلنة عن وجود عمليات توظيف ستنطلق قبل بداية نهاية سنة 

 .مراكز جديدة التصاالت بريد الجزائر عبر التجمعات الحضرية املسلمة مؤخرا سيتم انجاز 
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 2019تقرير جديد يطالبها بتأجيل االستدانة إلى 

)الشروق !األفامي" ينصح الجزائر برفع الدعم وإنهاء "السوسيال" وفرض ضرائب استعجالية"

 أونالين(

الوضع االقتصادي العام في الجزائر. وطالب، تزامنا مع زيارة أصدر صندوق النقد الدولي، األحد، تقريرا أسود عن 

مسؤول البنك الدولي ملنطقة املغرب العربي وغرب آسيا إلى الجزائر، برفع الدعم بطريقة تدريجية عن املواد االستهالكية، 

  .2019وفرض ضرائب جديدة فورية على الجزائريين. كما دعا إلى تأجيل االستدانة إلى عام 

 
ح صندوق النقد الدولي برفع الدعم تدريجيا عن املواد االستهالكية، وتقليص النفقات الحكومية وزيادة الضرائب ونص

على الدخل والشركات والقيمة املضافة، بهدف تحسين املالية العامة وتجّنب االستدانة الخارجية وتأجيل أزمة السيولة 

وتشمل هذه النصائح واإلمالءات كل حكومات شمال  .نفط العاملية، في انتظار تحّسن أسواق ال2019النقدية إلى عام 

إفريقيا، التي يحّضها الصندوق على اإلسراع في اعتماد آليات الضريبة وتقليص اإلنفاق العام والتحكم في مصاريف 

ديدا ل تهالقطاع العام ووقف التوظيف إال للضرورة، بهدف تحقيق نمو أعلى ومعالجة الخلل االجتماعي الذي قد يشك

 .على املدى املتوسط

وطالب صندوق النقد الدولي حكومات شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر، بإصالحات مالية عاجلة في املوازنات املقبلة، 

واعتماد أنظمة ضريبية حديثة، وإصالح أنظمة التقاعد ورفع الدعم عن األسعار، لتعزيز أداء االقتصاد املحلي وتحسين 

ن االجتماعية، وتجاوز الصعوبات التي ترافقت مع األزمات األمنية والسياسية واالقتصادية في منطقة أوضاع املواطني

البحر األبيض املتوسط التي تعاني، إلى جانب بطالة الشباب، من مآس ي الهجرة التي أرجعها إلى أسباب أمنية واقتصادية، 

 .حسب نفس التقرير

ع 
ّ
من تونس والجزائر وليبيا، مع تحّسن في أداء اقتصادي املغرب ومصر، حيث نسب نمو ضعيفة في كل  "األفامي"وتوق

وعلى رغم اختالف األسباب، فإن املنطقة املغاربية تبقى أقل جذبا  .باملائة خالل العام الحالي 4سيتجاوز معدل النمو 

إلى  2012مليار دوالر عام  17لالستثمار والسياحة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تراجعت التدفقات االستثمارية من 

 2.6ماليير دوالر في مصر ونحو أربعة ماليير في املغرب، لكنها تقلصت في الجزائر من  4،8، وبلغت 2014مليارا عام  5. 11

 .مليون، وهي مرشحة للتراجع أكثر هذه السنة 110مليار، وفي تونس من مليار دوالر إلى  1.5ملياري دوالر إلى 

انهيار " :العربي وغرب آسيا في البنك الدولي، جان فرنسوا دوفان، الذي زار الجزائر بداية من أمس وقال مدير املغرب 

ح لالستمرار لفترة طويلة، ما يتطلب إصالحات عاجلة 
ّ

أسعار النفط أثر سلبا على االقتصاد الجزائري، والوضع مرش

 ."وعميقة لتنويع مصادر الدخل وتقليص االعتماد على عائدات النفط

باملائة من مصادر املوازنة على إيرادات الغاز، وتحتاج إلى إنفاق  60باملائة من العائدات و 97وتعتمد الجزائر بنسبة 

عشرات املاليير من الدوالرات سنويا لدعم أسعار املحروقات واملواد االستهالكية األساس، ما فاقم عجز املوازنة الذي 

مليار دوالر  42باملائة من الناتج املحلي، وتحتاج الجزائر  15ذي يعاني عجزا بنحو باملائة، وامليزان التجاري ال 22تجاوز 

 .الستكمال النفقات املقررة في امليزانية أو إلغاء عشرات املشاريع الكبرى خالل العام الحالي، استنادا إلى نفس التقرير

 إجراءات جديدة لتحسين املناخ االقتصادي )أخبار اليوم(

ل حافظ االختام الطيب لوح، أمس، على ضرورة التغيير في مناخ االعمال في الجزائر من اجل املساهمة شدد وزير العد

في تحسين املناخ االقتصادي، مؤكدا أن عرض مشروع القانون املعدل واملتمم املتضمن القانون التجاري خالل جلسة 
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بل هدفه الوحيد على حد تعبيره الرقي باالقتصاد علنية أمام البرملان، ليس وراءه اي هدف ال من بعيد وال من قريب 

 .الجزائري 

يتضمن مشروع القانون التجاري جملة من اإلجراءات تهدف إلى تحسين مناخ األعمال في الجزائر من خالل مراجعة 

في  ساألحكام املتعلقة بالشركات التجارية ذات املسؤولية املحدودة األكثر رواجا في الجزائر، بحسب ما تم طرحه ام

جلسة علنية بالبرملان، ويتضمن نص املشروع املعدل جملة من التعديالت ومجموعة من املواد املدرجة على نص 

القانون من شأنه أن يسهل إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وخلق مناصب شغل من خالل تمكين طالبي الشغل 

واالجتماعية للبالد والقضاء على ما يسمى باالقتصاد من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية االقتصادية 

  .املوازي 

ومن ضمت املقترحات التي تضمنها نص الشروع حذف الرأسمال األدنى لتأسيس الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ل دينار جزائري، حيث يمكن أن يبلغ الحد األدنى للرأسما 100.000عكس القانون الساري املفعول الذي يحدده عند 

دينار جزائري رمزي مع إلزام الشركاء باإلشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة كما يقترح النص الجديد  1االجتماعي 

 .شريك 50شريك في القانون الساري إلى 20رفع الحد األقص ى للشركاء من 

ملناخ االقتصادي الدولي وفي هذا السياق، قال الطيب لوح ان هناك مناخ وطني اقتصادي ومناخ دولي اقتصادي وا

يخضع لتغيرات بسبب ما طرأ من تغيرات دولية، مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة الجزائرية لديها رؤية بخصوص كل 

القضايا املطروحة على الساحة الوطنية وعالقتها املطروحة كذلك على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة نصبت 

مع الخبراء  1975ذ أشهر للتحضير إلعادة النظر في القانون التجاري الذي يعود إلى مجموعة عمل بوزارة العدل من

  .وممثلي القطاعات، مركزا على ان إعادة النظر في بعض مواده تهدف لخلق مناصب شغل وتنمية االقتصاد

 تعديل الذي يستهدفواردف الوزير ان من ينتقد الحكومة الجزائرية بان ليس رؤية فهو خاطئ، مضيفا: "جئنا بهذا ال

شركات معينة من اجل تفادي العراقيل التي تعترض اشاء هذه املؤسسات سالفة الذكر، كما يهدف املشروع على حد 

قوله إلى يهدف أساسا إلى تسهيل وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية ذات املسؤولية املحدودة، بعيدا عن 

ان الطريقة االنجع ملحاربتها هي الشفافية والعصرنة، مضيفا ان هذه االخيرة  البيروقراطية وثقل امللفات، والتي قاتل

جاءت للقضاء عليها في غالبية القطاعات، وذلك بغية توفير مناخ مالئم لالستثمار تماشيا مع حركية املنظومة 

ادية لتنمية االقتصاالقتصادية العاملية، وتشجيع إنشاء املؤسسات االقتصادية في السوق الوطنية وإشراكها في ا

  .واالجتماعية، مشيرا إلى ان االجراء يهدف إلى تبسيط إجراءات انشاء الشركات التجارية ذات املسؤولية املحدودة

وكشف وزير العدل في هذا الصدد، أن التعديالت الجزئية في القانون التجاري تمس تحسين مناخ األعمال في الجزائر 

خاصة عندما يتعلق األمر باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، مشيرا إلى أّن التعديالت التي مما يؤدي إلى تغيير االقتصاد، 

شملت القانون التجاري في مواد معينة تتعلق بإنشاء الشركات االقتصادية تماشيا مع تغيرات العالم، مما يستدعي 

شريكا قائال أن  50إلى  20حدودة من تغييرا في مناخ األعمال، مرجعا رفع عدد الشركاء في الشركة ذات املسؤولية امل

 .شكرة اقتصادية 100بعض الدول وصلت إلى 

  "القانون التجاري ال يساير املرحلة الحالية"

ومن جهته، قال النائب عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خالف على هامش أشغال املجلس الشعبي الوطني ان 

ال يساير املرحلة الحالية التي تمر بها البالد في الوقت الراهن الن املشروع مشروع تعديل قانون التجارة املعدل واملتمم 

يسم تعديالت جزئية ال تحقق الهدف املرجو منه من حيث محاربة الفساد وتبييض رؤوس االموال وخلق مناصب شغل 

 .للمواطنين
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يخدم االقتصاد الوطني بل هو ذر كما اعترف بن خالف أن الجزائر تعيش أزمة حقيقية والتعديل الجزئي للقانون ال 

رماد في االعين الخفاء الكثير من العيوب وتساءل ذات القيادي في حزب العدالة والتنمية عن جدوى فتح نقاش حول 

القانون التجاري وهي لم تخفض فاتورة االستيراد التي أقرتها وذلك عن طريق استيراد الكمليات من لحم خنزير وماكوالت 

دوالر للبرميل مما يزيد من تازم االمور  50ها، محذرا من زيادة في انخفاض اسعار املحروقات باقل من الحيوانات وغير 

  .وتعقيدها

وأكد بن خالف أن االنضمام ملنظمة التجارة الدولية يعد صعبا وخطرا بالنسبة القتصاد هزيل مثل اقتصاد الجزائر 

سنوات إلى أقص ى تقدير بل  4إلى  3ن خزينة الدولة ستنفذ بعد مطالبا الحكومة بتنوير الراي العام حول الحقيقة وا

وجب عليها اليوم االلتفاف بين املواالة ، املعارضة وكذا الخبراء من أجل إيجاد سبل الخراج البالد وانقاذ السفينة قبل 

ى أن ال يتفاجئ الشعب على أرض امليدان عل 2016ان تغرق وذلك قبل تجسيد االجراءات املقترحة في قانون املالية لسنة 

 .وتحل الكارثة عقب انفجار قنبلة اجتماعية بكل املعايير

 "باملائة يفتح الباب أمام انشاء شركات وهمية 50تعزيبت: "رفع عدد املساهمين 

كما أعرب النائب رمضان تعزيبت عن قلقه إزاء مشروع القانون التجاري الجديد وذلك الن حزب العمال غير مقتنع 

عديالت املقدمة خاصة ما تعلق برفع عدد املساهمين في الشركات ذات املسؤولية املحدودة، وكذا رفع الحد بهذه الت

االدنى لراس مال الشركات املتوسطة والصغيرة وشرح القيادي في حزب حنون مخاوفه من تجسيد املشروع على ارض 

 .الواقع

باملائة وكذا فتح الحد  50إلى  20املسؤولية املحدودة من  واشار املتحدث إلى أن رفع عدد املساهمين في الشركات ذات

االدنى للراسمال االجتماعي للمؤسسات يفتح بدوره الباب أمام انشاء شركات وهمية تسمح بنشر االوليغاشيا وتبييض 

ي باالموال، مستفسرا عن مدى تجسيد تعلمية الوزير السابق عمارة بن يونس املصادق عليها من قبل املجلس الشع

الوطني فيما يخص رخص االستيراد، مؤكدا ان االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة في الوقت الراهن جد مستحيل 

ويتناقض تماما مع أجراءات التي تريد الدولة انتهاجها خاصة ما تعلق بتشجيع املنتوج الوطني والتقليص من فاتورة 

ة التي تفرض عدم السماح او التفريق بين املنتوجات املحلية االستيراد وهذا ما يتناقض مع بنوذ االنضمام للمنظم

 .والدولية وضبط االستيراد

 

 في وقت تعرف تراجعا في البورصات العاملية 

 )املحور(!أسعار املواد الغذائية تلتهب في السوق الوطنية

ارتفاعا  حين تشهد نفس تلك السلعتعرف أسعار مختلف السلع واملواد الغذائية في األسواق العاملية انخفاضا كبيرا، في 

في السوق الوطنية، األمر الذي يطرح عدة تساؤالت حول املعايير التي يتخذها املتعاملون التجاريون لتحديد أسعار 

 .املنتوجات في السوق الوطنية

  

عاملية لبورصات الاستغرب زبدي تواصل ارتفاع أسعار املواد الغذائية في السوق الوطنية رغم انخفاضها في األسواق وا

التقرير األخير ملنظمة األمم املتحدة لألغذية  أن  املحور اليومي  واصفا هذا األمر بـ غير الطبيعي ، مشيرا في حديثه مع 

 . أكد وجود انخفاض حاد ألسعار املواد الغذائية في البورصات العاملية الفاو  والزراعة 

ملواد التي عرفت انخفاضا في البورصات العاملية تشهد ارتفاعا في السوق وفي الصدد ذاته، قال زبدي، أّن نفس أسعار ا

الوطني، مرجعا ذلك إلى الفوض ى وسوء التنظيم وكذا غياب الرقابة الذي يميز السوق الجزائرية، مضيفا في الوقت ذاته 

املستهلك  حر ، حيث أكد أن السوق ال أن املتعاملين االقتصاديين الجزائريين في الوقت الراهن، فهموا بالخطأ مصطلح 
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الجزائري هو الخاسر األكبر والوحيد في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط وغالء أسعار السلع واملواد الغذائية 

. وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس جمعية حماية املستهلك وإرشاده الحكومة إلى ضرورة ضبط االستيراد والتصدير، 

لوطنية من خالل إجبار جميع املتعاملين االقتصاديين على العمل بالفتورة من أجل كبح هذا وتنظيم أكثر للسوق ا

وشهدت األسعار خالل األشهر القليلة  الصعود الالمتناهي لألسعار في ظّل غياب ضوابط صارمة تتحكم في األسعار. 

ر البترول وسط ارتفاع مخاوف بشأن باملائة بفعل عدة عوامل أهمها انخفاض أسعا 5.2املاضية تراجعا بلغت نسبته 

حسب منظمة األمم املتحدة لألغذية  2008تباطؤ االقتصاد في الصين، هذا األخير يعرف تراجعا شهري منذ ديسمبر 

الفاو ، حيث هبطت أسعار جميع السلع على املؤشر باستثناء اللحوم التي استقرت أسعارها بعد أن هبطت  والزراعة 

 8.6، وتراجع متوسط مؤشر أسعار الزيوت النباتية بـ 2014االرتفاع التاريخي الذي سجلته في أوت باملئة منذ  18بنسبة 

في املئة، في حين انخفض مؤشر األلبان خالل أوت املاض ي بنسبة  7في املئة في أوت، كما تراجع مؤشر أسعار الحبوب بـ 

دان الشرق األوسط وشمال إفريقيا، باإلضافة إلى باملئة بفعل تناقص الطلب على الواردات من جانب الصين، وبل 9.1

باملئة، هذه األخيرة ال تزال تعرف نفس السعر في السوق الوطنية منذ سنوات  10تراجع مؤشر أسعار السكر بنسبة 

 .بالرغم من االنخفاض الذي عرفته في البورصات العاملية
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 قروض للفالحين ببطاقة التعريف البيومترية وعقد امللكية )النهار أونالين(
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أكد الوزير األول، عبد املالك سالل، أن الحكومة أقرت تسهيالت جديدة للفالحين للحصول على القروض لالستثمار في 

وعقد امللكية فقط  2016املجال الفالحي، وذلك بتقديم بطاقة التعريف البيومترية التي ستكون عملية بداية من 

 «لنهار»وأوضح األمين العام لإلتحاد الوطني للفالحين الجزائريين محمد عليوي، في تصريح لـ .للحصول على قرض بنكي

عقب لقاء جمعه أمس مع الوزير األول عبد املالك سالل، حضره مدير الديوان بالوزارة األولى ووزير الفالحة واألمين 

دقيقة، والذي طرح فيه عليوي عدة انشغاالت أثقلت كاهل الفالح  15ساعات و 3ملائية دام ملدة العام لوزارة املوارد ا

 .من الفالحين لعقود االمتياز 30تمحورت حول األراض ي غير املستغلة في الجنوب واملناطق األخرى، وكذا اإلسراع في منح 

 ن السنة املقبلة الحصول على القروض البنكية لالستثمار وأشار عليوي إلى أن الوزير األول أكد أن فالحين يمكنهم بداية م

وعقد امللكية فقط، وذلك في إطار  2016الفالحي فقط بتقديم بطاقة التعريف البيومترية التي ستكون عملية بداية من 

األول شدد  وأضاف عليوي أن الوزير  .محاربة البيروقراطية التي ال طاملا كانت عائقا أمام الفالحين الستغالل أراضيهم

على ضرورة العمل على جلب مستمرين في القطاع الذي يعرف عزوفا، وتشجيع مكننة القطاع الفالحي الذي تسعى من 

كما أكد الوزير األول وجود  .خالله الحكومة إلى تطوير القطاع وخلق ثروة حقيقية من خالله تدعم االقتصاد الوطني

ال ملرافقتهم في تطوير القطاع من خالل إيجاد حلول سريعة وفعالة لقاءات دورية بين الحكومة والفالحين مستقب

لتشجيعهم على تطوير اإلنتاج الفالحي، وتمكينهم من كل التسهيالت لخلق ثروة حقيقية تكون دعما قويا لالقتصاد 

 . الوطني على املديين القريب واملتوسط

  
 

 

 

 

 تجارة
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د الفالحين ملواجهة األزمة )النهار اونالين(سالل 
ّ
 يجن

 

يبدو أن الوزير األول، عبد املالك سالل، قد قّرر االستنجاد بالقطاع الفالحي من أجل مواجهة تدني أسعار النفط في 

 ةاألسواق الدولية، حيث التقى، أمس، مع من رئيس االتحاد العام للفالحين الجزائريين، محمد عليوي بمقر الحكوم

بحضور وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، وطلب الوزير األول تجنيد قطاع الفالحة 

من أجل مضاعفة اإلنتاج الوطني، كما أكد ملمثلي قطاع الفالحة العمل في هذا االتجاه وتسهيل اإلجراءات ذات الصلة، 

  غذاء أفضل ألبنائها وتصدير املنتجات الفالحيةكون الجزائر تتوفر على قدرات من شأنها توفير 
 

 

 :الشروق تستطلع آراء املواطنين في قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء

 ابدأوا بجيوبكم في التقشف.. لسنا كباش فداء )الشروق أونالين(

 

ع خبر الزيادات الجبائية الواردة في وثيقة مشروع قانون املالية لسنة 
َ
وتبناها مجلس الحكومة األخير، كالصاعقة  2016وق

على الجزائريين، والذين لم يتوقعوا أن ترفع الحكومة يوما أسعار بعض الخدمات التي تعودوا على رمزية أثمانها منذ 

عار سعقود، على غرار الكهرباء والغاز والوقود... ُمتخوفين من تحولهم لـ"كبش فداء" في ظل األزمة االقتصادية وتهاوي أ

  .البترول

تجّولت في بعض شوارع العاصمة، بدءا من أحياء شعبية ببلدية جسر قسنطينة وانتهاء بأحياء راقية  "الشروق اليومي"

بعين النعجة، قابلتنا ُردود أفعال  "ديار الخدمة"مسكن و 720ففي حي  ...باألبيار وابن عكنون، الستطالع آراء الجزائريين

قرار رفع الضريبة على القيمة املضافة على الوقود، والكهرباء، واإلنترنت، واألجهزة  غاضبة من املواطنين على

، هكذا "...يقولونا ما تتنفسوش وخالص" ...الكهرومنزلية، وأكبر زيادة أغضبت املواطنين تلك التي ستطال أسعار البنزين

ق على املوضوع كريم والد لطفلين يعمل حارسا ليليا، والذي وجدناه ب
ّ
سوق الخضر والفواكه بالحي، ليتدخل زميله عل

أنواع من الخضر فقط، فكم يلزمنا من أموال لشراء الدجاج  3دج صرفتها اآلن لشراء 1000"رافعا قفة الخضر 

يُقولونا خلصوا على الّسروال كي نلبسوه "، ليعلق أحد باعة الخضر "لتفاجئنا الحكومة بقرار رفع األسعار   ...  واللحوم

 ."..وخالص

إذا أرادت الحكومة الزيادة في األسعار عليها رفع  -حسبهم  -وأجمع غالبية من تحدثنا معهم على مطلب رفع أجورهم، و

وكعادة الجزائريين فهم ال يفوتون فرصة االلتقاء بالصحافة، لتحميلها قائمة من املطالب  .األجور وتحسين الخدمات

     ...املشاريع السكنية وتهيئة األحياءللحكومة وأّولها السكن والتعجيل بإنجاز 

وبحي ديار الخدمة بعين النعجة وغالبية قاطنيه من ساكني البيوت القصديرية غير املبرمجين في عملية الترحيل، فيقولون 

أنهم مواطنون من درجة ثالثة، تتذكرهم الدولة حسب تعبيرهم فقط عند الزيادة في األسعار، فإذا كانوا مجبرين على 

قيام بواجب دفع الضرائب وتقبل الزيادة في األسعار الذي تفرضه الدولة حسب تعبيرهم، على الدولة في املقابل أن ال

والغضب األكبر أبداه  .تمنحهم حقهم الطبيعي في السكن، والتزود الدائم باملاء الشروب وعدم انقطاع التيار الكهربائي

يقولون لنا أن أموال القسيمات تذهب "سعر قسيمة السيارات، قائلين أصحاب السيارات الذين لم يتقبلوا الزيادة في 

لكن ما نراه على أرض الواقع طرقات متدهورة، أرصفة مكسرة،  ...إلصالح وضع الطرقات، وتحسين بعض الخدمات

 ."...غياب أدنى خدمة عمومية بالطرقات من مراحيض وأماكن استراحة للعائالت

  



 

 13 

 رفع أسعار الكهرباء والوقود سيفتح جبهات جديدة على الحكومة :(خبير اقتصادي) كمال رزيق

أكد الخبير االقتصادي كمال رزيق، أن قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء لن يخدم اإلقتصاد الجزائري بقدر ما يضره، 

عد كذلك ائال إنها تحيث أنها تعد بمثابة ضغوطات على القدرة الشرائية املتدنية للمواطن الجزائري في الوقت الحالي، ق

ضرائب غير مباشرة ستؤدي إلى رفع أسعار خدمات أخرى على غرار النقل ما سيترتب عنه مشكل التضخم، معتبرا القرار 

الذي اتخذته الحكومة في ظل األزمة املالية يخدمها فقط، حيث سيساهم بشكل كبير في رفع إيراداتها والزيادة في ميزانية 

 .الدولة

ذاته موجة من اإلضرابات واإلحتجاجات التي ستلجأ إليها النقابات التي ستلغي اتفاقها السابق مع وتوقع املتحدث 

الحكومة القاض ي بإلغاء اإلضرابات، حيث قال إنها لن تكون ملزمة بتنفيذ هذا االتفاق بعد أن أخلت الحكومة ببند 

 ملواطن باملقابل إعادة النظر في أجره، وتخسر من بنوده، وهي تفتح عليها بذلك جبهة إجتماعية صعبة، حيث سيطالب ا

 .بذلك الحكومة بيسراها ما كسبته بيمناها

أن الحكومة تتحرك دائما وفقا لردة الفعل، حيث أكد أنه لم تكن لتتخذ قرارا مثل هذا لوال األزمة  "رزيق"وأضاف 

 .املالية والضغوطات التي تعيشها بغية إيجاد موارد جديدة ملواجهتها

الخبير االقتصادي على الحكومة اتباع بعض اإلجراءات التي من شأنها أن تخفف من األزمة املالية بدل البحث  واقترح

عن موارد جديدة، في مقدمتها ترشيد النفقات بشكل حقيقي وليس صوري، فتح املجال أمام القطاع الخاص في مختلف 

ل الفئات، بل أن يكون دعم مباشر للفقراء واملحتاجين امليادين، إعادة النظر في سياسة الدعم بأن ال يكون دعم لك

فقط، إعادة النظر في النظام الجبائي والضريبي باعتباره غير عادل، تشجيع اإلنتاج املحلي باإلضافة ملنع استيراد السلع 

ار بعض احتك التي يمكن إنتاجها بالجزائر مدة عشر سنوات على األقل، وكذا التطبيق الكلي لرخص االقتصاد، مع إعادة

 .السلع الضرورية، وتشجيع القطاع الخدماتي واإلنتاجي كقطاع السياحة والفالحة

  

 على النقابات التحرك لتحسين القدرة الشرائية :املختصة االجتماعية فضيلة دروش

رفعها بصرحت املختصة في علم االجتماع األستاذة فضيلة دروش، أن غالبية املواطنين لم يصدقوا قرارات الحكومة 

الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود في ظل االنخفاض املحسوس لقيمة الدينار، وهو ما يصعب التكهن بردود فعل 

املواطن الجزائري، غير أنه يرجح أن يتقبل ارتفاع األسعار مقابل أن يحظى بالسلم االجتماعي، وأضافت املتحدثة بأن 

رهان كبير ومخيرة بين الوقوف مع الشعب واملناداة بتحسين قدرته الفترة القادمة هي للنقابات، حيث ستكون أمام 

الشرائية أو مساندة الحكومة والتي ستتحجج باألزمة املالية العاملية لتمرير قراراتها، فالكرة ستكون في مرمى النقابات، 

ن مة سكوته بالسكواستطردت املختصة االجتماعية أن املواطن قد تخلى عن سياسة االحتجاج بعد أن اشترت الحكو 

وهو ما تدركه الحكومة جيدا، فقد انخفضت قيمة الدينار بنسبة كبيرة مرتين ولم يحتج أو تسجل أي ردود فعل حيال 

ذلك، فاملواطن يتحمل الضغط مقابل االستقرار، كما أن عمليات الترحيل األخيرة لألحياء الجديدة ساهمت بشكل آخر 

واعتبرت املختصة انهيار قيمة الدينار يعكس فشل الحكومة  .ألفراد يفشلهافي إفشال االحتجاجات، فعدم تعارف ا

  .الحالية للنهوض باالقتصاد الوطني وفشل سياساتها االقتصادية

  

 الزيادات ستزيد الوضع االجتماعي تعفنا :"السناباب"  نقابة

، فاطمي عبد القادر، الزيادات "السناباب"وصف عضو املجلس الوطني للنقابة الوطنية ملستخدمي الوظيف العمومي 

بالزيادات املحبطة والتي ستضر املواطنين، معتبرا أنها مجرد أقاويل في انتظار  2016التي أقرتها الحكومة في قانون املالية 

ما سيصدر في الجريدة الرسمية أو الهيئات الرسمية، فبإمكان الحكومة التراجع عن تطبيقها في أي لحظة، لذا فهم 
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القرار لوضع النقاط على الحروف، وشدد املتحدث على أن أي زيادات مهما كانت قيمتها ستعفن الوضع  ينتظرون

   .االجتماعي أكثر، فاملوظفون البسطاء يعيشون على فوهة بركان، وهو ما سيخلف أزمة جديدة

  

 قةالزيادات مشروعة وستعمل على وضع حد للتبذير في الطا :رئيس فيدرالية حماية املستهلك

صرح رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية املستهلك زكي حريز، الزيادات التي أقرتها الحكومة في قانون املالية الجديد والتي 

باملشروعة، فمن الضروري على حد قوله أن نكون عادلين حيال ما يحدث على  2016ستدخل حيز التنفيذ في مطلع 

الغاز والوقود وأزمة املرور الخانقة التي تشهدها الطرقات كلها عوامل تجعل أرض الواقع، فالتبذير في استهالك الكهرباء و 

هذه الزيادات مشروعة للتقليل من التبذير، فأسعار الطاقة الحالية رخيصة جدا، فالحكومة على حد قوله دوما 

فشلها  التحسيسية أقدمت على هذه الخطوة من باب التقليل من االستهالك العشوائي للطاقات بعد أن أثبتت الحمالت

في ذلك وعدم جدواها، وواصل محدثنا بأن هناك مشكال ثانيا يتمثل في انخفاض القدرة الشرائية للمواط، فهناك 

الضعيفة واملتوسطة، لذا يجب على الحكومة أن تتدخل بشكل مباشر ملساعدة العائالت الفقيرة واملحتاجة، مستطردا 

 .ستحرص تلقائيا على الحفاظ على هذه الطاقة املحدودةأن العائالت وبعد إقرار هذه الزيادات 

  

 لو لجأت الحكومة لخبرائها ما اقترحت مثل هذه الزيادات :فارس مسدور 

اعتبر فارس مسدور، أستاذ العلوم االقتصادية بجامعة البليدة اتخاذ مثل هذه القرارات سيعود بالسلب على االستقرار 

ون من انفجار إجتماعي نتيجة الضغوطات االقتصادية، حيث أن اقتراح زيادات في اإلجتماعي، قائال إنهم كانوا يتخوف

باملائة، سيكون له  20الوقت الراهن مع انهيار العملة الجزائرية بعد قرار البنك املركزي تخفيض قيمة الدينار بنسبة 

 .األثر السلبي البالغ على مختلف املداخيل

املالية الحالية، قائال إنها لو لجأت فعال إلى خبرائها ما كانت لتقترح مثل هذه  الحكومة مسؤولية األزمة "مسدور "وحمل 

الزيادات في الوقت الحالي، مؤكدا أن املواطن البسيط هو من سيدفع ثمن األزمة التي تعصف بالبالد، مضيفا أننا 

م الصعبة واملسؤوليات، وما من بحاجة ألن نقول ملن أخطأ لقد أخطأت، وأن يترك منصبه ملن هو أقدر على تولي املها

 .شأنه النهوض باقتصاد البالد وفق استراتيجيات ومناهج مدروسة بمشاركة جميع الخبراء واملعنيين باألمر

   

 فايسبوكيون يطالبون باالقتطاع من أجور الوزراء والبرملانيين ملواجهة التقشف

باملوازاة  "محڤورتي يا جارتي"حملت شعار  "الفايسبوك"أطلق مجموعة من الشباب حملة عبر موقع التواصل االجتماعي 

مع القرارات الجديدة التي ستفرض على املواطن الحقا بإجباره على دفع ضرائب ورسوم إضافية على بعض املواد 

 املدعمة شأن الوقود والكهرباء باإلضافة إلى قسيمة السيارات، وهو القرار الذي أحدث ضجة بمواقع التواصل االجتماعي

الذي اعتبر مجحفا في حق املواطن الذي يكون دائما الضحية األولى، في وقت أعطى بعضهم حلوال وصفوها بالعقالنية 

 .تتمثل في اقتطاع نسبة من أجور الوزراء والبرملانيين وحتى مديري أكبر الشركات الوطنية ملواجهة التقشف

  

يا بإحداث توازن في قرارات التقشف التي سيكون املواطن ووجه هؤالء الشباب عبر صفحاتهم نداء إلى السلطات العل

دائما في فم املدفع في حال تطبيق اإلجراءات الجديدة، حيث علق هؤالء على ذلك  -حسبهم-الضعيف املغلوب على أمره 

م انه لو تقوم هبالتهكم السيما وان اإلجراءات ال تمس كل الطبقات بما فيهم الوزراء والبرملانيين املغيبين عنه، ورأى بعض

ألف دينار فقط من أجر كل وزير أو برملاني أو حتى مدير مؤسسة وطنية هامة شهريا، سيتم  20الحكومة باقتطاع 
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تعويض بعض من العجز السيما وان االقتطاع ال يضر هؤالء على اإلطالق، كونهم ال يدفعون ال كراء وال كهرباء وال حتى 

  بنزين السيارات.

 
 

 سنة 40و 35باملائة من البالغين بين  8إال  بينما لم يستفد

 سنة )الشروق أونالين( 30و 20باملائة من املستفيدين من أموال )أونساج( شباب أعمارهم بين  74

 
 

الشروق"، أن املستفيدين من قروض "كشفت إحصاءات للوكالة الوطنية لترقية ودعم الشباب )أونساج( تحصلت عليها 

 نسبة  35تفوق أعمارهم  إنشاء مؤسسات مصغرة، ممن
ّ
باملائة من مجموع املستفيدين. وهو األمر  8سنة ال يمثلون إال

الذي أرجعه اقتصاديون إلى انخراط هؤالء في مناصب عمل دائمة، أو عملهم بقطاع التجارة واألعمال، وبالتالي ال تتوفر 

ن االجتماعي بمختلف صيغه. فيما تصّدر فيهم شروط االستفادة من الدعم، وأهمها عدم انتسابهم إلى مؤسسة الضما

قائمة املستفيدين من أموال أونساج، الذين أّسسوا شركات مصغرة، حيث  30و 20الشباب البالغة أعمارهم بين 

باملائة، وترتفع  36سنة تشكل نسبة  25و 20فالفئة العمرية بين  .باملائة من مجموع املستفيدين 74قدرت نسبتهم بـ 

  .سنة 30و 25باملائة للشباب البالغة أعمارهم بين  38النسبة إلى غاية 

 
 .باملائة فقط 1سنة، وقدرت بـ 20أما أقل فئة عمرية استفادت من أموال أونساج، فهي للشباب البالغين أقل من 

، أن الوكالة تتريث في تقديم "الشروق"وأوضح املدير العام ملؤسسة دعم وتشغيل الشباب، مراد زمالي، في تصريح لـ 

سنة، وتنصحهم باللجوء إلى تكوينات أو ترّبصات طويلة املدى للحصول على خبرة ميدانية  22و 19الدعم للبالغين بين 

سنة لكنهم يمتلكون خبرة ميدانية في بعض املهن  20واعتبر محدثنا أن كثيرا من الشباب يبلغون  .لفتح مؤسسة مصغرة

وهم حسبه شباب غادروا مقاعد الدراسة في سن مبكرة جدا، ولجأوا إلى  ..اء السيارات والترصيصمثل الحدادة وكهرب

 .مراكز التكوين املنهي، وهؤالء، يقول زمالي، بإمكانهم تسيير نشاط خاص بهم إذا ما لقوا الدعم واملساندة

 ن الجامعة يقصدون أونساج للبدء في مشروعوفي الجهة املقابلة، اعتبر املدير العام ألونساج أن كثيرا من املتخرجين م 

مثال حامل ليسانس في الحقوق، يريد البدء في مشروع لتربية املواش ي، وهذا " :بعيد كليا عن مجال دراستهم، فيقول 

املوضوع يسعدنا، ألن وجود شخص متخرج من الجامعة في ميدان تربية املواش ي يجعله يوظف أشخاصا مثله متخرجين 

 ."يينباالستعانة بخبرة املوالين الحقيق  عد حصولهم على تكوين في املجال يساهمون في تطوير هذا القطاعمن الجامعة وب
 

 

 

 

 

 

 

 2016خبراء يقرؤون لـ"الشروق" تفاصيل مشروع قانون املالية 

 هذه أسوء سيناريوهات "خنق" الجزائريين بالتقشف ) الشروق أونالين(
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والتي تتضمن رفعا جزئيا عن دعم أسعار  2016جمع خبراء االقتصاد على أن النسخة األولى ملشروع قانون املالية لسنة 

الكهرباء والوقود تكشف تحوال كبيرا في السياسة املالية للحكومة التي انتقلت من ترشيد النفقات إلى التقشف، الذي 

  .2016 من املرتقب أن يدخل مرحلة الجد بداية من سنة

 
، ال يزال 2016وأكد كاتب الدولة املكلف باالستشراف واإلحصاء سابقا بشير مصيطفى أن مشروع قانون املالية لسنة 

مراحل وتتمثل في املناقشة على  3من املرتقب أن تخضع لـ "سري "محل دراسة وأن الوثيقة املسربة والتي حملت تأشيرة 

مجلس الوزراء قبل تمريره على البرملان، وهو ما يطرح فرضية إلغاء املقترحات مستوى الحكومة ثم املناقشة على مستوى 

حينما تم إلغاء مقترح   2015املتعلقة برفع أسعار الوقود والكهرباء على غرار ما حدث في قانون املالية التكميلي لسنة 

 .بطاقة تسقيف الوقود عقب املداوالت بين مختلف أعضاء الحكومة

ن يتسبب قرار على هذا املستوى في تحريك الجبهة االجتماعية التي لن تتقبل رفع الدعم الذي تعود وتوقع املتحدث أ

، إال أنه باملقابل أكد أن مواصلة الحكومة لسياسة إرضاء الشعب سيحمل الخزينة 1962عليه الجزائريون منذ سنة 

مليون جزائري، في وقت كان  40سعار عن ما ال طاقة لها به، والتي باتت مضطرة اليوم إلى تخفيف ضغط غالء األ 

ماليين نسمة، وهو ما يضطرها إلى تطبيق سياسة االنتقائية في الدعم من خالل  10عددهم أيام االشتراكية ال يتجاوز 

جعله حكرا على الفقراء ورفعه عن األغنياء، واعتماد بطاقة الغالء في اختيار من يستفيد من منحة الدعم ومن يقص ى 

 .منها

دعا مصيطفى إلى الرفع التدريجي للدعم حتى ال يحس املواطن بثقل القرار، ويكون هذا الخيار قابال للتطبيق واعتبر  كما

ستكون آخر سنة للدعم، حيث ستكون الحكومة مجبرة ال مخيرة على توقيف هذه املساعدات في  2017أن نهاية سنة 

 .حال استمر انخفاض سعر البترول

القتصادي كمال ديب أن ما يتم ترويجه عن رفع أسعار الكهرباء والوقود عبر قانون املالية لسنة من جهته أكد الخبير ا

، هو مجرد جس لنبض الشارع وإذا ما كان سيتقبل قرارا على هذا املستوى أم أنه سيرفض الخضوع لخيار 2016

العتراف بخروجها من مرحلة ترشيد الحكومة، مشددا على أن هذه األخيرة ستكون مضطرة خالل املرحلة املقبلة على ا

النفقات إلى سياسة التقشف وهي السياسة التي ظل الوزير األول عبد املالك سالل يشدد على االبتعاد عنها معتبرا أنها 

، وشدد ديب على أن رفع أسعار الكهرباء والوقود ما هو إال رفع جزئي وتدريجي للدعم الذي تعود عليه "الفقر"تقود إلى 

يون واستبعد في هذا اإلطار إحداث النواب ألي تغييرات على مستوى البرملان عند مناقشة القانون في الغرفتين الجزائر 

 .السفلى والعليا

وشدد ديب على أن قرارا على هذا املستوى سيترتب عنه ارتفاع أسعار النقل العمومي ويتعلق األمر بسيارات األجرة 

ممثلة في امليترو والترامواي، وهو ما طالب الخبير نفسه الحكومة بأخذه بعين والحافالت وحتى وسائل النقل الجديدة 

الحسبان، من خالل تحديد أسعار استثنائية ألصحاب وسائل النقل الجماعية كما شدد على ضرورة أن تكون الحكومة 

عل املواطنين نموذجا للتقشف من خالل تخفيض أجور الوزراء وهو ما سيثبت تضامن هذه الفئة مع الشعب وسيج

 .يتقبلون فكرة رفع الدعم

نسخة عنها أن الوضع املالي للجزائر والنتائج  "الشروق"واعتبر الخبير االقتصادي عبد الرحمن مبتول في مراسلة تسلمت 

املعلن عنها قبل أيام من طرف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاس ي يثبت أن الجزائر دخلت في مرحلة حرجة بحكم أن 

مليار دوالر وأن انخفاضه إلى  25دوالرا لبرميل البترول لن يبقي في صندوق ضبط اإليرادات ما عدا  50 متوسط سعر 

مليار دوالرا، األمر الذي يتطلب ترشيدا أكبر للنفقات خالل السنة املقبلة ويدعو إلى  18دوالرا سينهي السنة الجارية بـ 40

 .2016ولى ملشروع قانون املالية شد الحزام وهي املقترحات التي جاءت في النسخة األ 
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ال يزال على مستوى مخابر الحكومة  2016تجدر اإلشارة إلى أن وزير املالية عبد الرحمن بن خالفة أكد أن قانون املالية 

 التي ستكشف عنه في الوقت املناسب.
 

 

 تعتبر الدولة العربية واإلفريقية الوحيدة ضمن التصنيف

 ودوليا في مجال سعر غاز البترول املسال )الشروق أونالين(الجزائر األولى عربيا 

 

املختص في تصنيف أسعار البنزين حول العالم، الجزائر في املرتبة األولى عربيا ودوليا  "globalpetrolprices" صنف موقع

الوحيدة ضمن قائمة  دوالر للتر الواحد، لتكون الدولة العربية واإلفريقية 0.09في مجال سعر غاز البترول املسال بـ 

 .بلدا، شهر سبتمبر الجاري  47البلدان الذي ذكرها التنصنيف، الذي ضم 

 
دوالر للتر الواحد،  0.25، في املرتبة الثانية بـ "globalpetrolprices"يضيف تصنيف موقع  وجاءت دولة كازاخستان 

دوالر للتر الواحد، وإحتلت السويد املركزاألخير ضمن الدول التي دخلت التصنيف  0.26تلتها روسيا في املرتبة الثالثة بـ 

هم فالذي لم تكن فيه أي دولة عربية أوإفريقية، خاصة الدول البترولية كليبيا، السعودية والكويت الذين صن

 التقريرسابقا، في املراتب األولى عربيا لسعر البنزين.

دوالر أمريكي  0.58الجدير بالذكر، يضيف التصنيف، أن متوسط سعر غاز البترول املسال في جميع أنحاء العالم هو 

 للتر الواحد.
 

 

 باملائة 100تعتبر محلية الصنع 

 املقبل)املشوار السياس ي(اجراء التجارب الول طائرة افريقية بدون طيار الشهر 
 

 

أعلن املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي حفيظ أوراغ عن استكمال 

انجاز أول نموذج لطائرة افريقية بدون طيار موضحا أن التجارب الخاصة بذلك ستتم في شهر أكتوبر القادم 

ه أن انجاز النموذج قد استكمل وسنجري أولى التجارب بمطار طفراوي بوالية وهران.وقد بطفراوي.وأكد املتحدث ذات

تم تحقيق هذه العملية بفضل الجهود املشتركة لكفاءات و خبرات الباحثين  الجزائريين املحليين و املقيمين بالخارج.كما 

صانع الطائرات األمريكي بوينغ فيما عمل اضاف يقول أنه يجب االشادة بهؤالء الجزائريين حيث عمل البعض منهم مع 

البعض اآلخر مع  صانع الطائرات األوربي ايرباص اللذين ساهما في انجاح هذا املشروع. كما عمل هؤالء على تكوين 

اليد العاملة الجزائرية من أجل ضمان االستمرارية .و عليه فقد تم اختيار معهد الطيران بجامعة البليدة الستقبال 

أرضية االنتاج.في هذا الشأن صرح األستاذ أوراغ أنه كان من املفروض في بداية األمر  انجاز هذا املشروع في  موقع وضع

 100اطار التعاون العلمي مع جنوب افريقيا ألسباب استراتيجية و ألسباب السرية فقد اشرفت عليها كفاءات جزائرية 

ديدة حيث أن هذه الطائرات  ال تعتبر أجهزة مراقبة فقط بل أنها باملئة .كما أردف يقول إن األمر يتعلق بتكنولوجيا ج

 تسمح أيضا بجمع املعلومات حسب ذات املسؤول.

http://www.globalpetrolprices.com/lpg_prices/#hl52

