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 ملخص
 الجزائر منقانون املالية وتدهور أسعار النفط وانعكاساته السلبية على مداخيل  مشروعال يزال 

 العملة الصعبة يشكل الحدث الرئيس ي ملعظم وسائل العالم الوطنية.

، مناسبة أخرى عاد فيها ىأويحيوفي هذا الصدد كانت الندوة الصحفية التي عقدها السيد، احمد 

مليون  400حاليا مدانة  بـ جزائر ستصمد فقط ملدة خمس نوات، رئيس الحكومة األسبق ليؤكد أن ال

داعيا إلى ، (أونالين النهار ) دوالر  مليون  400ب مدانة والجزائر  سالل مع خالفات أي يفند أويحيدوالر )

 الوطني.اتخاذ تدابير ميدانية لتحسين االقتصاد 

وأوردت "النهار أونالين" نقال عن مصادر في الحكومة ان هذه األخيرة قررت الغاء ثالث ضرائب رئيسية 

الرسم على النشـاط والرسم عـلى  ..الضريبة علـى األرباحمن اتجل بعث وتشجيع االستثمار، وهي )

وناطراك باالستمرار في (، كما أشارت العديد من العناوين اإلعالمية إلى قرارا سالقيمة املضافة

 التقشف، مع إعطاء األولوية للشركات الجزائرية. املبرمجة مستبعدةمشاريعها 

 

أما في املجال التجاري، فأقرت وزارة التجارة في لقاء لها مع أربا العمل على حصر االستيراد في سبع 

وحليب البودرة  السيارات واإلسمنت والحبوب والذرة" ، وهي 2016بداية من جانفي مواد فقط 

صالحة ملدة ستة أشهر  دالستيرا" على ان تكون رخصة اوالحليب املصنع واملواد الغذائية املجز أة

 قابلة للتجديد.
 

ي في مجال مشروع استثمار  1000عن االستثمار، فقد كشف وزير السياحة عمار غول،  مجالأما في 

 .تطوير السياحة الوطنية

باملائة مما  25مبيعات السيارات في الجزائر بنسبة  انهيار إلى "البالد "وفي سياق مغاير، أشارت يومية 

قد يتسبب في افالس املتعاملين ويشكل تهديدا واضحا لليد العاملة التي قد تسرح ان استمر الوضع 

 على حاله.

، فقد عبررئيس الجمعية 2016وفي األخير، وبخصوص التدابير التي جاءت في مشروع قانون املالية 

الوطنية لحماية املستهلك، السيد زبدي، عن رفضه لتدابير التي جاء بها مشروع القاغنون معتبرا 

إياها مضرة باملواطن البسيط والفئات الهشة، وهو ما جلعه يؤكد أنه سيعمل على الغاء تلك 

 القرارت.
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 الفتتاحية ا

 

 ضرائب لتشجيـع املـستثـمريـن 3إلغاء 

الرسم على النشـاط والرسم عـلى القيمة املضافة)النهار  ..املـعـنـيــة هـي الضريبة علـى األرباحالضـرائـب 

 الجديد(

 

أقرت الحكومة امتيازات وإعفاءات ضريبية بالجملة لفائدة الراغبين في االستثمار بالجزائر، سواء كانوا جزائريين أما  

اإلتاوة اإليجارية وفاقت كل التصورات ووصلت إلى حد تسعين من أجانب، وهي اإلعفاءات والتخفيضات التي شملت 

املائة، من أجل تسهيل فرص االستثمار والنهوض بالقاعدة الصناعية في هذا الظرف بالذات الذي اهتزت فيه الجزائر 

ية، مما الدول بفعل العاصفة التي ضربت عائداتها املتأتية من املحروقات، بعدما انهارت أسعار هذه األخيرة في السوق 

ر على احتياطاتها
ّ
ورغم املزايا التي تضمنها مشروع قانون االستثمار وتطوير املؤسسات .انعكس سلبا على اقتصادها وأث

التي كانت محل انتقاد  51/49، لفائدة املستمرين الجدد، إال أن هذا املشروع لم يلغ قاعدة «النهار»الذي تحصلت عليه 

إخضاع إنجاز االستثمارات األجنبية في »بقى عليها والدليل على ذلك هو التأكيد على ورفض من طرف األجانب، بل أ

جميع قطاعات النشاط إلى مراعاة قواعد القابلية لتحويل العائدات واألهلية للحصول على املزايا لاللتزام، بإنشاء 

ويهدف مشروع القانون .«أسمال االجتماعيمن املائة على األقل من ر  51شركة تمثل فيها املساهمة الوطنية املقيمة نسبة 

الجديد لالستثمار وتطوير املؤسسات إلى تحديد النظام املطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية واملنجزة في النشاطات 

االقتصادية إلنتاج السلع والخدمات، كما يؤكد ذات املشروع الذي نوقش على مستوى مجلس الحكومة مؤخرا في 

يله على مجلس الوزراء، على ضرورة إنجاز االستثمارات في إطار احترام القوانين والتنظيمات املعمول بها في انتظار تحو 

ويرتبط االستهالك الفعلي ملزايا اإلنجاز من  .الجزائر، وال سيما تلك املتعلقة بحماية البيئة والنشاطات واملهن املقننة

ي، وحيازة رقم التعريف الجبائي وكذا مسك محاسبة منتظمة مطابقة طرف االستثمار املسجل بالقيد في السجل التجار 

وتكون االستفادة من مزايا االستغالل املنصوص  .للنظام املالي املحاسب الجزائري والخضوع للنظام الحقيقي للضرائب

إقليميا  املختصة عليها في هذا القانون على أساس محضر الدخول في مرحلة االستغالل املعد من طرف املصالح الجبائية

بناء على طلب املستثمر، إذ يجوز للمستثمرين الذين يرون أنهم قد غبنوا بشأن االستفادة من املزايا من إدارة أو هيئة 

مكلفة بتنفيذ هذا القانون، وكذا األشخاص الذين يكونون موضوع إجراء سحب أو سقوط أجل شرع فيه، الطعن أمام 

 .سيرها عن طريق التنظيملجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها و 

 إعفاءات جمركية وجبائية على السلع املستوردة واملقتناة محليا خالل مرحلة إنجاز املشروع

وزيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، تستفيد االستثمارات غير املستثناة من املزايا بعنوان مرحلة 

جمركية فيما يخص السلع والخدمات املستوردة، والتي تدخل مباشرة في اإلنجاز من عدة إعفاءات تشمل الحقوق ال

إنجاز االستثمار، والرسم على القيمة املضافة فيما يخص السلع والخدمات املستوردة أو املقتناة محليا والتي تدخل 

لعقارية كل املقتنيات امباشرة في إنجاز االستثمار، وحقوق دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري عن 

التي تتم في إطار االستثمار املعني، واإلعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية 

املتضمنة حق االمتياز على األمالك العقارية املبنية وغير املبنية املمنوحة املوجهة إلنجاز املشاريع االستثمارية، وتطبق 

 .على املدة الدنيا لحق االمتياز املمنوحهذه املزايا 

 اإليجارية السنوية تخفيضات على اإلتاوة %90و ..
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من املائة ملبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية املحددة من طرف مصالح أمالك الوطنية،  90وسيتم إقرار تخفيض بنسبة 

من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات خالل فترة إنجاز املشروع، عالوة على اإلعفاء ملدة عشر سنوات ابتداء 

العقارية التي تدخل في إطار االستثمار، وكذا اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات 

 .والزيادات في رأس املال

 ال ضريبة على األرباح وال رسم على النشاط املنهي فور دخول مرحلة االستغالل

لة االستغالل وبعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده املصالح الجبائية بطلب من املستثمر ملدة ثالث وبعنوان مرح

سنوات من املزايا التالية، سيستفيد صاحب االستثمار من عدة إعفاءات تشمل الضريبة على أرباح الشركات واإلعفاء 

ملبلغ إتاوة اإليجار السنوية املحددة من طرف مصالح  من املائة 50من الرسم على النشاط املنهي وكذا تخفيض بنبسة 

 .األمالك الوطنية خالل فترة االستثمار

 الدولة «ظهر»املنشآت األساسية الستثمارات الجنوب على 

وتستفيد االستثمارات املنجزة في املناطق املحددة قائمتها عن طريق التنظيم التابعة للجنوب والهضاب العليا وكذا كل 

رى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، من تكفل الدولة جزئيا أو كليا باملصاريف بعد تقييمها منطقة أخ

من الوكالة فيما يتعلق باألشغال املتعلقة باملنشآت األساسية الضرورية إلنجاز االستثمار والتخفيض من مبلغ اإلتاوة 

ية، بعنوان منح األراض ي عن طريق االمتياز من أجل إنجاز اإليجارية السنوية املحددة من طرف مصالح األمالك الوطن

من املائة  50مشاريع استثمارية بالدينار الرمزي للمتر املربع الواحد، خالل فترة عشر سنوات، وترتفع بعد هذه املدة إلى 

اب العليا تنمية الهضمن مبلغ إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع االستثمارية املقامة في املناطق التابعة لصندوق 

إلى ذلك، فقد تقرر اعتماد الدينار الرمزي للمتر .واملناطق األخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة

من املائة من مبلغ إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع االستثمارية  50سنة وترتفع بعد هذه املدة إلى  15املربع ملدة 

 .ت الجنوب الكبيراملقامة في واليا

 إال بموافقة من املجلس الوطني لالستثمار مليار 500ال مزايا للمشاريع التي تفوق 

ويخضع منح املزايا لالستثمارات، حسب ما تضمنه مشروع قانون االستثمار وتطوير املؤسسات، التي يساوي مبلغها أو 

قابل ذلك فقد تقرر رفع مدة مزايا االستغالل املمنوحة ماليير دينار، لرأي مسبق للمجلس الوطني لالستثمار، وم 5يفوق 

لالستثمارات املنجزة خارج املناطق التابعة للجنوب والهضاب العليا ومنطقة أخرى تتطلب مساهمتها من طرف الدولة، 

 .منصب شغل في نهاية السنة األولى من املمارسة على األكثر 100من ثالث إلى خمس سنوات عندما تنش ئ أكثر من 

 مزايا وإعفاءات ضريبية من الرسوم بالجملة لالستثمارات املهمة لالقتصاد الوطني

، حسب مشروع القانون دائما، فستستفيد من املزايا املعدة عن طريق «املزايا االتفاقية»وبخصوص القسم املتعلق بـ

خاصة بالنسبة  مارات التي تمثل أهميةاالتفاقية املتفاوض عليها بين املستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، االستث

لالقتصاد الوطني، حتى تبرم الوكالة االتفاقية بعد موافقة املجلس الوطني لالستثمار، وتتضمن املزايا إعفاء أو خلوص 

الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من االقتطاعات األخرى ذات الطابع الجبائي املطبقة على االقتناءات، سواء عن 

تيراد أو من السوق املحلية للسلع والخدمات الضرورية إلنجاز االستثمار، اإلعفاء من حقوق التسجيل طريق االس

املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج وكذا الرسم على اإلشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها اإلعفاء 

زيادات في رأس املال، اإلعفاء من الرسم العقاري فيما من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات وال

يخص امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج، اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك 

ريع االستثمارية، االوطنية املتضمنة حق االمتياز على األمالك العقارية املبينة وغير املبنية واملمنوحة املوجهة إلنجاز املش
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من املائة من مبلغ اإلتاوة السنوية  90وتطبق هذه املزايا على املدة الدنيا لحق االمتياز املمنوح وكذا تخفيض بنسبة 

  .املحددة من طرف مصالح األمالك الوطنية خالل فترة إنجاز املشروع

 من مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية %50وتخفيضات بـ..

سنوات، ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في االستغالل  10سنوات وأقصاها  5االستغالل وملدة أدناها وبعنوان مرحلة 

التي تعدها املصالح الجبائية بطلب من املستثمر، فستكون املزايا متمثلة في اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 

املائة ملبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية املحددة من طرف من  50واإلعفاء من الرسم على النشاط املنهي وتخفيض بنسبة 

مصالح األمالك الوطنية خالل فترة االستغالل، واألكثر من ذلك، سيكون بإمكان املجلس الوطني لالستثمار منح مزايا 

 .إضافية

 على أسعار السلع املنتجة محليا عن طريق االستثمار «TVA»إعفاءات من 

تثمار حسب الكيفيات املحددة عن طريق التنظيم وملدة ال تتجاوز خمس سنوات ملنح يؤهل املجلس الوطني لالس

إعفاءات أو تخفيضات على الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة املضافة التي تثقل أسعار 

تؤكد  يمكن أن تكون املزايا التيالسلع املنتجة عن طريق االستثمار والذي يدخل في إطار األنشطة الصناعية الناشئة، و 

على اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بعد موافقة املجلس الوطني لالستثمار حسب الكيفيات والشروط املحددة 

 .عن طريق التنظيم محل تحويل للمتعاقد اآلخر للمستفيد املكلف بإنجاز االستثمار لحساب هذا األخير

 امللكية من االستثمارات األجنبية تعويضات عادلة ومنصفة عند نزع

وعند تطرق مشروع قانون االستثمار وتطوير املؤسسات إلى االستثمارات األجنبية، فقد تم التأكيد على أهمية تلقي 

األشخاص الطبيعيين واملعنويين األجانب معاملة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات املرتبطة باستثماراتهم، 

عدم تطبيق املراجعات أو اإللغاءات الناجمة عن هذا القانون والتي قد تطرأ في املستقبل على وذلك من خالل 

وفيما عدا القواعد التي تحكم نزع  .االستثمارات املنجزة في إطارات هذا القانون إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة

ة إال في الحاالت املنصوص عليها في التشريع امللكية، فال يمكن أن تكون االستثمارات املنجزة موضوع مصادرة إداري

 .املعمول به، ويترتب على املصادرة نزع امللكية تعويضا عادال ومنصفا

 تحكيم إقليمي وليس دوليا لكل خالف بين املستثمر األجنبي والدولة

جراء اتخذته بسبب إومقابل ذلك، سيخضع كل خالف بين املستثمر األجنبي والدولة الجزائرية يكون بسبب املستثمر أو 

الدولة ضده، للجهات القضائية املتخصصة إقليميا، إال في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها 

الدولة الجزائرية تتعلق باملصالحة والتحكيم أو في حالة وجود اتفاق مع املستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين 

ستفيد االستثمارات املنجزة انطالقا من حصص في رأس املال والتي تساوي قيمتها أو وت .باالتفاق على تحكيم خاص

تفوق العتبات الدنيا املحددة بالنظر إلى للتكلفة الكلية للمشروع، وحسب الكيفيات املحددة عن طرق التنظيم، من 

تشمل الحصص النقدية التي ضمان تحويل رأس املال املستثمر والعائدات الناتجة عنه وفقا ملجموعة من الشروط و 

يجب أن تتم بالعملة الصعبة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام ويتحقق من استيرادها قانونا، وفيما يخص 

الحصص العينية فيجب أن يكون مصدرها خارجيا أو تكون موضوع تقييم طبقا للقواعد واإلجراءات التي تحكم إنشاء 

 .الشركات

 اخيل الصافية لألجانب عند التصفيةالترخيص بتحويل املد

تكون املداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية بالنسبة لالستثمارات األجنبية قابلة للتحويل حتى 

وإن كان هذا املبلغ أكبر من رأس املال املستثمر في البداية، ومقابل ذلك تتولى الوكالة باالتصال مع اإلدارات والهيئات 

عنية مهمة ترقية االستثمارات بالجزائر والخارج، اإلعالم والتحسيس في مواقع األعمال، تسهيل ممارسة اإلعمال، امل
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تأسيس الشركات وإنجاز املشاريع، دعم مساعدة ومرافقة املستثمرين، ترقية الفرص اإلقليمية، تسيير نفقات دعم 

ت، تسيير حافظة املشاريع السابقة لهذا القانون، مع إعداد االستثمار طبقا للتشريع املعمول به، تسجيل االستثمارا

وتحصل الوكالة بعنوان معالجة ملفات  .اتقافية اإلستثمار التي تعرض على املجلس الوطني لالستثمار للمصادقة عليها

لها عن طريق ياالستثمار، سواء بالنسبة ملصالحها الخاصة أو بالنسبة ملراكز التسيير إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحص

 .التنظيم

 للمساعدة على إنشاء مؤسسات «أندي»مراكز لدى  4استحداث  

وينشأ لدى الوكالة أربعة مراكز تضم مجموع املصالح املؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية إلنشاء املؤسسات ولدعمها 

لفائدة  فيزات املختلفة املوضوعةوتطويرها تتمثل في مركز إلنجاز مركز تسيير املزايا املكلف بتسيير املزايا والتح

االستثمارات بواسطة التشريع الساري املفعول، مركز القيم باإلجراءات مكلف بتقديم خدمات مرتبطة بإجراءات إنشاء 

املؤسسات وإنجاز املشاريع، مركز دعم إلنشاء املؤسسات مكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير املؤسسات، وكذا مركز 

ويمكن أن تستفيد االستثمارات من املساعدات  .مكلف بضمان ترقية الفرص واإلمكانيات املحليةالترقية اإلقليمية 

، الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل املؤسسات الصغيرة 302-124والدعم املقررة في حساب التخصيص رقم 

دة من املزايا املقررة في القوانين وتبقى اإلستثمارات املستفي .واملتوسطة دعم االستثمار وترقية التنافسية الصناعية

املتعلقة بترقية وتطوير االستثمار السابقة على هذا القانون وكذا مجموعة النصوص الالحقة منظمة بهذه القوانين حتى 

أصول املشكلة لرأس املال التقني املكتسب عن طريق املزايا من أجل متطلبات ممارسة النشاط  .انقضاء مدة هذه املزايا

تضمنه االستثمار املسجل موضوع تناول شريطة الحصول على الترخيص املسلم حسب الحالة، من طرف الوكالة الذي ي

يلزم املشتري أمام الهيئة املعنية بالقيام بكل االلتزامات التي تعهد بها املستثمر  .أو مركز تسيير املزايا املختص إقليميا

بها، غير أنه ومع مراعاة تسديد حسب الحالة لكل املزايا املستهلكة أو األول والتي سمحت بمنح تلك املزايا وإال يتم سح

يعتبر كل  .جزء منها ال يخضع للتنازل عن األصول املنعزلة إال للتصريح أمام الوكالة أو مركز التسيير املختص إقليميا

جمركية ررة في التشريعات التنازل من دون تصريح أو ترخيص بمثابة تحويل مسار اإلمتياز يعاقب عليه بالعقوبات املق

ويشترط ترخيص الوكالة بعد رأي مطابق للوزير املكلف باالستثمار فيما يخص  .والجبائية بالنسبة للحاالت من هذا النوع

 .كل التنازالت عن األصول األسهم، أو الحصص اإلجتماعية من طرف أو لصالح األجانب

 لجدد في الشركات األجنبيةنسبة التحكم من طرف املساهمين ا ..أو أكثر % 10

وقد تم تحديد نسبة عشرة من املائة كنسبة تحكم أو أكثر من طرف مساهمين جدد في شركات أجنبية تملك أسهما أو 

حصصا اجتماعية في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، استفادت من مزايا أو تسهيالت عند إنشائها مشروطا 

لة، وفي غياب طلب الرأي أو في حالة الرأي السلبي يخول للدولة واملؤسسات بالرأي املسبق ملجلس مساهمات الدو 

العمومية حق اقتناء عدد األسهم أو الحصص اإلجتماعية للشركة الخاضعة للقانون الجزائرياملوافق لنسبة التحكم 

 .ويحدد سعر إعادة الشراء على أساس الخبرة

 نوحة للمستثمرين األجانبلكافة اإلعفاءات املم «أندي»ومتابعة لوكالة  ..

  

وتخضع اإلستثمارات املستفيدة من املزايا املمنوحة بموجب هذا القانون خالل فترة اإلعفاء للمتابعة، وتكون املتابعة 

التي تمارسها الوكالة من خالل مرافقة ومساعدة املستثمرين وكذا جمع املعلومات اإلحصائية املختلفة عن تقدم 

املستثمرون بتقديمهم للوكالة كل املعلومات املطلوبة حتى تتمكن هذه األخيرة من القيام بالتزاماتها املشروع، فيما يلتزم 

فيما يخص املتابعة. وتحدد كيفيات جمع املعلومات عن تقدم املشاريع وااللتزامات املوضوعة على عاتق املستثمرين 

امات املكتتبة مقابل املزايا املمنوحة عن طريق التنظيم. بعنوان هذه املهمة وكذا العقوبات الناجمة عن اإلخالل بااللتز 
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ومقابل ذلك، تكلف اإلدارات والهيئات املعنية بتنفيذ جهاز التحفيزات بعنوان املتابعة بالسهر طبقا لصالحيتهم، وطال 

تزامات املوضوعة ن لاللكل املدة القانونية السهتالك السلع املقتناة بعنوان النظام الجبائي املمتاز على احترام املستثمري

على عاتقهم في إطار املزايا املمنوحة، في حين تكون األوعية العقارية واملباني املتكسبة بعنوان النظام الجبائي املمتاز 

 محل نفس املتابعة ملدة توافق فترة االسهتالك األطول املحتسبة للسلع األخرى.

 
 

 

 

 وداعا .. السوسيال!

 رفع أسعار الوقود والكهرباء ألول مرة )البالد(

التي تبناها اجتماع املجلس الحكومي املنعقد األربعاء املاض ي، سلسلة من  2016تضمنت وثيقة مشروع قانون املالية   

التدابير التي تستهدف جيوب املواطنين كحل لرفع اإليرادات املالية للحكومة بعد أن تضررت بفعل انهيار أسعار البرميل 

سنة رفع أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب فرض أعباء  15ع ألول مرة منذ على مستوى األسواق الدولية واقترح املشرو 

ضريبية صارمة على مستوردي األجهزة اإللكترونية والفواكه، إلى جانب توسيع الوعاء الجبائي املحصل من قسيمة 

 السيارات.

 2016سترتفع في ” جي 3»والـ” الكهرباء“، ”املازوت“أسعار 

غاز البترول   فيما يخص” tva“حملها مشروع القانون، رفع نسبة الرسم على القيمة املضافة  ومن بين اإلجراءات التي

وكذا خدمات  -في ساعة   كيلو واط 125أي استهالك يزيد عن   حينما تتعدى الفاتورة -والكهرباء ” املازوت“السائل 

، ٪7ـالقيمة املضافة بما يقر احتسابها ب وكانت هذه الخدمات الثالث تستفيد من تخفيض في الرسم على  الجيل الثالث

سعر اللتر   و هو ما سيرفع ٪17سيرتفع الرسم إلى املعدل الطبيعي املطبق وهو   ومع بدء العمل بقانون املالية الجديد

دينار حاليا، أي أن صاحب سيارة يسع  13.70دينار بدال من  14.98الواحد من وقود الديزل في محطات البنزين إلى 

املقتطعة ” tva“دينارا زيادة عن السعر القديم، فيما تطمح الحكومة من خالل رفع نسبة  51لترا فقط سيدفع  40ا خزانه

من فواتير الكهرباء إلى ضرب عصفورين بحجر من خالل تعويض جزء من خسائر سونلغاز الناتجة عن السعر املدعم 

حصحاب موجهة أل  التبذير على أساس أن الضريبة  حاربةللطاقة عبر امتصاص جزء أكبر من الضريبة الهيكلية وكذلك م

ساعة وبالتالي فإن املؤسسات الكبرى واملصانع ستكون املتضرر   كيلو واط في 125التي تزيد عن    االستهالكات القياسية

فة مة املضاإجراء رفع نسبة اقتطاع الرسم على القي   هذا اإلجراء. باإلضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة عبر  األكبر من

باملائة، إلى تقديم خدمة ملؤسسة اتصاالت الجزائر  17بـ” جي 3“إلى األنترنت عبر الهواتف النقالة   على عمليات الوصول 

كاملات امل  املتضررة من صعود تقنية الجيل الثالث. ومن املتوقع أن يضطر متعاملو الهاتف النقال إلى رفع تسعيرة

لجبائية عليهم لم تقتصر فقط على الجيل الثالث بل تعدتها إلى رفع الضريبة على رقم واألنترنت، خصوصا أن األعباء ا

 باملائة. 2باملائة إلى  1األعمال من 

 باملائة 30زيادات بـ 

 على أسعار الحواسيب واألجهزة اإللكترونية

على واردات أجهزة  ٪30رسوم جمركية بنسبة   ينص على إنشاء 2016وفي السياق، فإن مشروع قانون املالية لسنة 

نافسة بالحد من آثار امل“قرار تبرره الحكومة في رغبتها ” الكمبيوتر الكامل، الحواسيب املحمولة، والخوادم“الكمبيوتر 

غير العادلة بين املنتجات املحلية نصف املصنعة واملنتجات النهائية املستوردة وهذا لدعم املنتجات املصنعة محليا 
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التأثير على كبرى املؤسسات في هذا املجال من أجل   لألجهزة اإللكترونية، إلى جانب  محليةوتشجيع تطوير صناعة 

 ”.السعي لالستثمار محليا

 آالف دج على السيارات السياحية 10ألف دج للمركبات النفعية و 18قسيمة السيارات بـ

 6ألف دينار و 18يكلف مالكيها ما بين جدوال جديدا الحتساب قسيمة السيارات س  2016ويقترح مشروع قانون املالية 

آالف دينار بالنسبة  3آالف و 8سنوات، وما بين  5آالف دينار بالنسبة للسيارات النفعية التي يقل عمر استغاللها عن 

 فيما سيدفع أحصحاب مركبات نقل املسافرين  لسيارات من ذات الفئة التي يزيد عمر استغاللها عن ذات الفترة املذكورة،

 5آالف دينار بالنسبة للمركبات التي يقل عمر استغاللها عن الـ 5ألف دينار و 18ة سيارات يترواح سعرها ما بين قسيم

 آالف دينار بالنسبة للمركبات التي تزيد عن ذات الفترة املذكورة. 3آالف و 9سنوات وما بين 

ريبة على قسيمة السيارات الجديد وبخصوص السيارات السياحية والسيارات النفعية السياحية، يقترح دول الض

سنوات وما  3آالف وألفين دينار بالنسبة للسيارات التي تقل عن  10زيادات تتنوع حسب عمر وطاقة السيارات: ما بين 

 4سنوات وما بين ألف و 5سنوات و 3آالف دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين  6دينار و 500بين ألف و

سنوات، فيما حدد سعر قسيمة السيارات بخصوص  10والـ 6سبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين الـآالف دينار بالن

دينار، باإلضافة إلى هذا، تقترح الحكومة إدماج ضريبة  500آالف دينار و 3سنوات ما بين  10املركبات التي تزيد عن 

 1000الضريبة الجديدة وفقا لطاقة كل مركبة: للتأمين على السيارات العاملة بالديزل ويختلف مقدار هذه   جديدة

وبررت  5دينار على املركبات التي يتجاوز عدد أحصنتها الـ 2000أحصنة،  5إلى   دينار على املركبات التي تصل قوتها

روري املحروقات، فمن الض  في إطار سياسة الحكومة لترشيد استهالك الطاقة، بما في ذلك“  الحكومة هذه الضريبة أنه

تخفيض فاتورة استهالك الطاقة، ومن جهة أخرى، تضمن عائدات مهمة   لبحث عن ثغرات ضريبية تمكن من جهة،ا

 ”.الضرائب لصالح املوازنة العامة للدولة، بما يسمح بإعادة توزيع هذه املوارد على نحو أفضل  من

 باملائة في أسعار املوز والكماليات 60و 30زيادات ما بين 

من مشروع القانون زيادات معتبرة تخص الضريبة على املواد املستوردة وتتراوح نسبة هذه الزيادات  16وتقترح املادة 

باملائة على  40و 60»بـ  ضريبة على مواد الكافيار والسلمون   باختالف املنتجات، فمثال تم اعتماد   باملائة 60و  30ما بين 

 باملائة.  30باملائة واملوز  40ى بعض الفواكه مثل الكيوي واألناناس بـ، فيما تم اعتماد ضريبة عل”التوالي
 
 

 

 الحكومة في املرحلة املقبلةإعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية أولوية 

 )الفجر( ! التنمية االجتماعية واالقتصادية للجزائر.. بين ما تم إنجازه وما ينتظر تحقيقه
 

سنة من تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية االقتصادية  50مكنت البرامج التنموية التي أطلقتها الجزائر منذ 

داف بفضل النفقات العمومية التي أولت لها الدولة أهمية بالغة من واالجتماعية، وإذا كانت قد تمكنت من بلوغ أه

أجل تحقيق التنمية الشاملة للواليات على جميع املستويات، بعد النهضة الكبيرة التي تشهدها املدن الجزائرية التي 

ك دواليب ثاني من تحريتحولت بفضل حزمة املشاريع الضخمة واإلنجازات الكبري التي شملها البرنامج الخماس ي األول وال

 .التنمية في البالد، والتي تشكل محورا هاما في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
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ويتمثل أول مؤشر لهذه التنمية بعد ترميم الجبهة الداخلية وإعادة األمن واالستقرار للوطن وعودة املواطنين إلى قراهم 

واطن بعد صب زيادات في مرتبات العمال والتي أضفت ارتياحا كبيرا لدى ومداشرهم، تحسين املستوى املعيش ي للم

 .الطبقة الشغيلة لدفع عجلة التنمية والنهوض باملؤسسات الوطنية

 1966باملائة سنة  30.6باملائة حاليا مقابل  98وهناك نتائج مطمئنة سجلت أيضا من خالل نسبة الربط بالكهرباء بـ

 .باملائة 85باملائة وبلغت نسبة الربط بشبكات التطهير  95باملائة وباملاء الشروب  56بلغت  ونسبة الربط بالغاز الطبيعي

ووصفت هذه النسب بالهامة وهي مماثلة تقريبا أو أعلى من التي حققت في البلدان املتقدمة، سيما نسب الربط 

 .بالكهرباء التي تندرج في الصف األول عامليا

ونسبة تمدرس  2010سنة خالل سنة  76.3لعمومية والتربية بارتفاع معدل الحياة إلى وترجم الجهد في مجال الصحة ا

 .باملائة 97سنة بـ 15األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

عموما في قطاعات أخرى مثل السكن بفضل البرامج السكنية ” مطمئنة”إلى جانب ذلك، فقد حققت الجزائر مؤشرات 

، ناهيك عن اآلالف من ”عدل”ألف وحدة سكنية بصغة  700بكل الصيغ منها الضخمة التي تنجز بواليات الوطن 

ألف سكن اجتماعي  45املشاريع األخرى التي تتكفل بها مقاوالت وطنية وأخرى أجنبية، واألهم من ذلك إنجاز أزيد من 

لدولة لها خمة تولي اوطنيا تم توزيعه على السكان القاطنين في البنايات الهشة والفوضوية، وهناك مشاريع سكنية ض

 .أهمية لتسليمها في الوقت املحدد، منها ما هو في طور اإلنجاز وأخرى يتم استكمال بعض املرافق الحيوية فيها

 التشغيل.. أثقل ملف يؤرق الحكومة

باإلضافة إلى ذلك، عرف ملف التشغيل تطورا ملحوظا بفضل أجهزة الدعم التي فتحت فرص العمل والتخلص من 

طالة لآلالف من الشباب حاملي املشاريع، والذين استفادوا من تحقيق أحالمهم وإنجاز مؤسسات مصغرة شبح الب

شملت جميع القطاعات من الخدمات والفالحة والصناعة والنقل واالتصاالت، وغيرها من املجاالت األخرى التي اقتحمها 

 .الشباب البطال

ا بالنسبة للسلطات العمومية، سيما مع االرتفاع الواضح لعدد السكان وتبقى أيضا مسـلة التشغيل الدائم انشغاال كبير 

خالل السنوات األخيرة، على الرغم من مختلف اإلجراءات املتخذة، وبالرغم من ذلك تعد الجزائر من بين البلدان التي 

تج أي خارج النا في مجال التنمية البشرية، فيما يخص مؤشر التنمية البشرية غير النقدي” سريعة”حققت تقدمات 

 .الداخلي الخام

ويتميز السياق الشامل الجديد للحكومة بتحسن الوضع األمني وعودة النمو االقتصادي واآلفاق املشجعة لتعزيزه ضمن 

املخطط الخماس ي الطموح، الذي يعتمد على تحديث املنشآت القاعدية وتحسين التشغيل والسكن والظروف 

 .االجتماعية للسكان

باملائة من هذا املبلغ للتنمية البشرية التشغيل  40مليار، دوالر  286البرنامج، الذي يقدر غالفه املالي بـويخصص هذا 

 .والتربية والصحة والسكن وغيرها

وتعتزم الحكومة االستمرار في توسيع شبكة الطرق، من خالل إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا واستكمال أشغال 

كلم، وفك العزلة عن األقاليم، وذلك بإنجاز  663طرق أخرى على طول  07سيار واالنطالق في إنجاز املنافذ إلى الطريق ال

 .(كلم في الجنوب والهضاب العليا 2000طرق جديدة على مسافة 

ويبقى هذا السياق املشجع تعتريه العديد من العراقيل املتعلقة أساسا بالتبعية الشديدة للمحروقات وبالفعالية 

ية والتسيير الذي يسجل العديد من النقائص، جراء االقتصاد املوازي واالختالالت اإلقليمية وبين فئات االقتصاد

السكان التي تتوسع، حيث أكد تقرير خبراء من املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي أن الوضعية االقتصادية 

وير ستقبلية، إيجاد سياسة جديدة ترمى إلى تنمية وتطواالجتماعية للوطن والتحديات التي يجب رفعها في إطار البرامج امل
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القطاعات االقتصادية األخرى، وخاصة الزراعة والتعدين والسياحة والصيد البحرى والغابات والرعي، ملا لهذه 

 و القطاعات من أهمية فى التنمية املستقبلية للجزائر، مع النظر فى إستراتيجيتها التنموية واالعتماد على سياسة النم

 .”الجزائر يجب عليها أن تحقق تحول أرباح اإلنتاجية االقتصادية إلى أرباح إنتاجية مادية”املتوازن. وأوضح الخبراء أن 

تسريع اإلصالحات الهيكلية قصد تحقيق نمو اقتصادي ضروري لتحسين التنمية املستدامة ومستوى ”وألحوا أيضا على 

 .”ونوعية التشغيل

تدامة، شدد من جهتهم الخبراء على مواصلة مسار اإلصالحات التي أقرها رئيس الجمهورية وقصد إنجاح التنمية املس

عبد العزيز بوتفليقة، حسب مقاربة متعددة القطاعات، مع تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية بإشراك املواطن 

الوطن،  ة العامة على ساكنة البلدياتبالبلديات في صنع القرار، وكذا في تنفيذ البرامج التي من شأنها أن تعود باملنفع

وتنسيق الطاقات في إطار حركية تقدم وترقية آليات الشفافية واملتابعة والتقييم على كل املستويات، خاصة أن الجزائر 

لها موقع استراتيجي تتمتع به ومساحة شاسعة ومتنوعة التضاريس، حيث نجد مساحات معتبرة صالحة للزراعة 

غنى الجزائر باملوارد الطبيعية وغيرها من املعادن، وإمكانات بشرية ضخمة رغم ما تطرحه من قضايا بمختلف أنواعها، و 

التخصص والكفاءة، ساعدها على وضع قاطرتها التنموية على سكة اإلقالع االقتصادي، لتحقيق التنمية الشاملة، ما 

 .ينعكس طبعا على حياة املواطن الجزائري 

الجزائر في عملية تنموية شاملة تركزت على إقامة نظام اقتصادي متماسك وفعال، يتمحور وعلى هذا األساس، انخرطت 

 .أساسا حول القطاع الصناعي والزراعي

 الجزائر تتبنى نموذجا صناعيا مبنيا على الصناعات الثقيلة

فعلى صعيد الصناعة، تبنت الجزائر نموذجا صناعيا مبنيا على الصناعات الثقيلة، وفتح باب الشراكة مع العديد من 

، والتي تتماش ى مع أدبيات االقتصاد وترتبط ارتباطا مباشرا ”رابح رابح ”ومبدأ  49-51الدول األجنبية وفق قاعدة 

، عبد املالك سالل، أن مؤشرات أداء االقتصاد الوطني إيجابية بالحاجيات اليومية للمواطن، حيث أكد الوزير األول 

ويمكن تحسينها بقدر كبير بالقيام باإلصالحات الضرورية، وذلك بإشراك جميع الكفاءات واملعنيين بالنشاط الصناعي. 

النظرة اط و نحن نملك القدرة على تحقيق نمو قوي ومستديم، ولكن يتعين علينا التخلص من التشاؤم واإلحب”قائال: 

إلى  2019السائدة، بإعادة الثقة في بعضنا البعض لبناء اقتصاد ناش ئ ومتنوع، والوصول في آفاق سنة ”السوداوية ”

، مؤكد في ذات السياق أن مؤشرات أداء االقتصاد الوطني إيجابية ويمكن تحسينها بقدر كبير ”باملائة من النمو 7نسبة 

 .بإشراك جميع الكفاءات واملعنيين بالنشاط الصناعي بالقيام باإلصالحات الضرورية، وذلك

السلطات العمومية عازمة على إنجاز تحول االقتصاد الوطني وتنويعه ودعم القطاعات الصناعية والفالحة ”وأضاف أن 

 .والطاقة والسياحة وكذا تشجيع االستثمار في املجال التجاري 
 

 :جزائرية، معزوزي املشاريع الكبرى للمجمع ستكون من نصيب شركات 

 ) الفجر(  ”ال تقشف في مشاريع سوناطراك.. واألولوية لالستثمارات ذات املردودية االقتصادية”

 

 ”سنخفض استيراد املازوت والبنزين تدريجيا حتى نوقفه تماما”الرئيس املدير العام: 

م تطويرها راتيجية الكبرى التي تعتز ستواصل سوناطراك مجهوداتها االستثمارية، حيث ستبقي على جميع مشاريعها اإلست

 .بمساهمة املؤسسات الوطنية



 

 13 

وحسب ما أكده الرئيس املدير العام لسوناطراك، أمين معزوزي، أمس، في حوار لوكالة األنباء الجزائرية، أنه يتوجب 

شيرا إلى أن ويل معلى سوناطراك توقع واستئناف نشاطها باإلبقاء على جميع املشاريع الهيكلية الكبرى على املدى الط

  .الصناعة النفطية تتطور بمنطق املدى الطويل مع مواجهة اإلنخفاضات الدورية

ولهذا يعتبر معزوزي أن انخفاض األسعار ال يشكل عقبة في وجه مواصلة استثمارات سوناطراك التي أدركت، حسبه،  

ف يدان، مؤكدا أن سوناطراك قادرة على تكييكيف تسير فترات االضطرابات بفضل التميز والتزام الفرق العاملة في امل

 .وتحسين طريقة عملها لضمان مردوديتها

ويقوم املجمع بالتكيف عن طريق خطوات عملية في امليدان بإعطاء األولوية للمشاريع األكثر مردودية اقتصاديا في أي 

 .قرار استثماري، وبعدها إشراك املؤسسات الوطنية في انجاز مشاريعها الكبرى 

التزم معزوزي، في هذا الخصوص، بإدراج أكبر لألداة الوطنية في تطبيق برنامج استثمار املجمع، وعالوة على ذلك تقوم و 

سوناطراك بوضع مبادرات تهدف إلى خفض تكاليف املشاريع بتبني املعايير الدولية للنوعية التقنية التي تسمح باملحافظة 

من جهة أخرى، تقوم سوناطراك برفع احتياطيات املحروقات بصفة كبيرة  على حصحة العمال وسالمة الهياكل والبيئة.

لضمان األمن الطاقوي للبالد على املدى الطويل، وكذا بخفض استيراد املازوت والبنزين تدريجيا قبل االستغناء عن 

 .استيراده

التي  ثة مركبات جديدة للتكرير وإضافة إلى برنامج إعادة تأهيل مصافي التكرير الحالية، ستقوم سوناطراك بإنشاء ثال

مليون  9مليون طن من البنزين و 3.7، بطاقة إنتاجية تعادل 2020ستدخل مرحلة اإلنتاج خالل السداس ي األول من 

 .طن من املازوت حسب معطيات معزوز

)البنزين  لنافتاكما تم اتخاذ إجراءات إلنجاز مشاريع تثمين املشتقات بتخصيص جزء من مادة الفيول )وقود التدفئة( وا

 .مليون طن من البنزين إضافية 4مليون طن من املازوت و 2.6الخفيف( املصدر إلنتاج 

حسب نفس املسؤول الذي أشار إلى أن سوناطراك تخص  2018ومن املنتظر أن تدخل هذه املشاريع في اإلنتاج قبل 

 .تطبيق برنامج استثمارات التكرير بمتابعة صارمة

اطراك بإسناد إنجاز العديد من مشاريعه الكبرى إلى شركات جزائرية بهدف إشراكها في تنفيذ كما سيقوم مجمع سون

 سنسند إنجاز العديد من املشاريع الهامة”برامج االستثمار. وصرح الرئيس املدير العام لسوناطراك، أمين معزوزي، قائال 

وجاء هذا القرار، بحسب معزوزي، ”. لعموميةإلى شركات جزائرية مع احترام االجراءات التي تحكم منح الصفقات ا

  .بهدف إشراك القدرات الوطنية لإلنجاز مستقبال في تنفيذ مختلف مشاريع االستثمار للشركة

كما أكد أمين معزوزي أن الشركة ستبقي على استثماراتها على املدى الطويل مع إعطاء األولوية للمشاريع األكثر مردودية 

على سوناطراك التحضير لتفعيل نشاطها وابقاء مجهوداتها االستثمارية على املشاريع يجب ”اقتصاديا، مصرحا 

 .”االستراتيجية الكبرى واملهيكلة على املدى الطويل

وحسب املسؤول، فرغم االنخفاض الكبير لألسعار العاملية للنفط الخام فإن الشركة الوطنية ستكمل كل مشاريع 

في آجالها في مجاالت االكتشاف واالستغالل والحقول والتكرير والتمييع والنقل عن االستثمار ذات املنفعة الوطنية 

 .طريق األنابيب

األولوية ستعطى للمشاريع األكثر مردودية اقتصاديا في أي قرار استثمار، ألنه في هذا السياق ”وفي هذا الصدد، أكد بأن 

 .”اريع على املدى القصير واملتوسط أهمية قصوى الذي يتميز بانخفاض أسعار املحروقات، تكتس ي مردودية املش

وفي تعليقه من جهة أخرى على انخفاض أسعار النفط، يبقى أمين معزوزي متفائال بالنسبة النتعاش جديد، مشيرا إلى 

 .أن الطلب على النفط سيكون في املوعد لتلبية االحتياجات املتزايدة لسكان العالم
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ناطراك، أن املجمع هو مؤسسة ذات أسهم مسيرة من طرف هيئاتها اإلجتماعية كما أكد الرئيس املدير العام لسو 

موضحا أن توجيهات الحكومة من أجل تعزيز استقالليتها في التسيير تؤكد األهمية والثقة املوضوعة في سوناطراك من 

  .طرف السلطات العمومية

عمول بها في هذا امليدان ومسيرة من طرف وأفاد أن مؤسسة سوناطراك هي مؤسسة ذات أسهم خاضعة للقوانين امل

 .هيئاتها اإلجتماعية وهي الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والرئيس املدير العام

  

 أشهر  8باملائة خالل  25تراجع حاد للمبيعات فاق نسبة 

 على املحك  )املحور( وكالء السيارات ُمهددون برفع الراية البيضاء وآالف مناصب الشغل
 

سجلت مبيعات أغلب وكالء السيارات املعتمدين تراجعا كبيرا خالل الثمانية أشهر األولى من السنة الجارية، في حين 

متوقعا في ظّل الفوض ى التي تشهدها السوق الجزائرية، والضغط  سجل الوكالء الفرنسيون ارتفاعا معتبرا عكس ما كان

الء على ولوك« بالتقطير»املمارس من طرف الحكومة بعد حجز السيارات على مستوى املوانئ واالنطالق في اإلفراج عنها 

 .حساب آخرين

األرقام الكارثية للمبيعات يواجه العديد من وكالء السيارات شبح رفع الراية البيضاء وتسريح آالف العمال نتيجة 

املسجلة خالل السنة الجارية بسبب الضغوطات املمارسة من طرف الحكومة للتخفيض من فاتورة االستيراد، حيث 

مقارنة  2015باملائة، خالل الثمان أشهر األولى من  25.25أشارت اإلحصائيات إلى تراجع نسبة مبيعات السيارات بنسبة 

سيارة السنة املاضية، أين عرفت  185.213سيارة مقابل  138.454اضية، حيث تم تسويق بنفس الفترة من السنة امل

باملائة بعدما كانت نسبة التراجع  75مبيعات وكالء العالمات األمريكية على غرار فورد، تراجعا حادا في مبيعاتها بنسبة 

باملائة مقارنة  69تراجعا كبيرا بنسبة « روليهشوف»باملائة في حصيلتها للسداس ي األول، كما سجلت مواطنتها  60في حدود 

املمثلة  «سوفاك»باملائة، مبيعات عالمة  41تراجعا بنسبة فاقت « سوزوكي»بالسنة املاضية، كما شهدت مبيعات 

، «سيات»للعديد من العالمات األملانية سجلت تراجعا حادا بالنسبة للعالمات األكثر رواجا بالسوق الجزائرية على غرار 

باملائة وتراجع بنسبة  52بنسبة « فولكسفاغن»باملائة، في حين تراجعت  69تي تراجعت مبيعاتها بنسبة قياسية تقدر بـال

باملائة لعالمة سكودا، في حين لم تتأثر العالمات اآلسيوية بنفس القدر، من التراجع أين سجلت العالمات اليابانية  13

« كيا»املائة على التوالي، في حين سجلت العالمات الجنوب كورية على غرار ب 19و 30تراجعا بنسبة « تويوتا«و «نيسان»

باملائة. في سياق متصل صنع الوكالء الفرنسيون االستثناء  19تراجعا بنسبة « هيونداي«باملائة و 34تراجعا بنسبة 

ا ظل األزمة التي يتخبط فيهفي « معجزة« »األسد»كعادتهم، وهو ما يطرح العديد من التساؤالت، حيث كانت أرقام عالمة 

، 2014في سنة  17220سيارة، مقابل  18304باملائة بمجموع مبيعات  6سوق السيارات، بتسجيل ارتفاع بنسبة فاقت 

باملائة، إضافة إلى  5، تراجعا بنسبة لم تتعدى «رونو»في حين سجل الرائد الفرنس ي وصاحب أكبر املبيعات في الجزائر 

 20.64باملائة، بعدما أحدثت طفرة من حيث عدد املبيعات بتسجيل ارتفاع بنسبة  6جعا بسبة التي سجلت ترا« داسيا»

 .باملائة خالل السداس ي األول 
 

 

 
 مالية /بنوك/بورصة 

 

 الجمعية ستعمل على إلغاء هذا املشروع..زبدي
 
  :قال إن
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 ال يخدم املواطن البسيط )املحور( 2016مشروع قانون املالية 

 

، حيث أكد رئيس الجمعية مصطفى 2016حماية املستهلك وإرشاده ما جاء به مشروع قانون املالية رفضت جمعية 

 إلى أّن جمعيته ستعمل 
ً
زبدي أّن هذا القانون سيؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط، مشيرا

 .ما بوسعها إلقناع الحكومة بإلغائه

  

أزمة مفروضة ويجب أن  لك وإرشاده مصطفى زبدي أن األزمة االقتصادية الحالية هي يرى رئيس جمعية حماية املسته

ملجابهة  ، التي جاءت حسبه 2016يتحمل تبعاتها الجميع ، معبرا عن رفضه ملا تضمنته وثيقة مشروع قانون املالية 

ومي ، أن جمعيته ستعمل كل املحور الي هذه األزمة على حساب املواطن الجزائري البسيط ، مضيفا خالل حديثه مع 

ما ذنب املواطن لتحمل تبعات هذه األزمة وحده ، مشيرا  الطرق املشروعة لدفع الحكومة إلى إلغاء هذا املشروع، قائال: 

في الوقت ذاته، إلى ضرورة عمل الحكومة على إيجاد بدائل لضخ السيولة املالية في الخزينة العمومية والتي هي موجودة 

الجزائر منحت ألحصحاب األموال ثروات  قوله على غرار فرض ضريبة على الثروة، مبينا في حديثه، أن أصال على حد 

عديدة وحان الوقت ملنحهم جزءا من هذه الثروة للوطن ، كما دعا إلى الرفع من الحضر الذي مّس استيراد السيارات 

ألف سيارة في العام، األمر الذي  400تي وصلت إلى سنوات من أجل الحد من االستيراد الكبير للسيارات، وال 3األقل من 

 .يجنب الخزينة العمومية إخراجها ملاليين الدوالرات

أّن الرفع من سعر البنزين ستكون نتائجه وخيمة على املواطن البسيط ، حيث من  وفي الصدد ذاته، أوضح زبدي، 

ها، كما ستعرف أسعار جميع السلع واملنتوجات املرتقب حسب ذات املتحدث أن تعرف تذاكر النقل ارتفاعا في أسعار 

ارتفاعا بعد االرتفاع الذي عرفته جراء انخفاض قيمة الدينار، كما دعا زبدي الجهات الوصية إلى ضبط السوق قبل 

اتخاذ قرارات تمّس املستهلك الجزائري الذي يتشكل بالدرجة األولى من الطبقة املعوزة واملتوسطة.من جانب أخر، 

التي تبناها اجتماع املجلس الحكومي املنعقد األربعاء املاض ي، فإن  2016ضمنته وثيقة مشروع قانون املالية وحسبما ت

الحكومة اتجهت إلى الحل البسيط واتخذت من جيوب املواطن الجزائري البسيط مصدر دخل للخزينة العمومية، في 

الوطني من دون املساس بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري حين كان بإمكانها إيجاد مخرج لألزمة التي يمر بها االقتصاد 

  .البسيط
 

 

 مليون دوالر )النهار أونالين( 400أويحي يفند أي خالفات مع سالل والجزائر مدانة ب

 

عقد أحمد أويحي ندوة حصحفية اليوم السبت، بمقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي ببن عكنون بالجزائر العاصمة. 

حيث استهل أويحي تصريحاته بالحديث عن تعديل الدستور، قائال إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو املخول الوحيد 

 في هذه ن الدستور سيكو ادمة ومشروع إخراج  تعديل للحديث عن تعديل الدستور، وامللف سيأتي في الشهور الق

 .السنة

 

 اويحيى: العالقة جيدة مع سالل-  
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أكد أويحي انه ليس لديه أي سوء تفاهم مع عبد املالك سالل قائال "لم أهاجم يوما الوزير األول وتأويل تصريحاتي من 

و "ال   1972سالل جيدة حيث أنهم زمالء منذ بعض األطراف غير مقبول ". وأوضح اويحيى أن عالقته الشخصية مع 

أتصور أن مسؤول عن  ديوان الرئيس، يهاجم رئيس الحكومة هذه فاقدة منطق واملعارضة لعبها مقبول والصحافة 

 ."تبحث عن الحدث"، تابعا "التجمع الوطني الديمقراطي لديه أخالق في السياسة وله وجهة نظر

 

 جتماعيةالدولة لن تتخلى عن سياستها اإل -

 

 تقديم شرح وضعية األزمة اإلقتصادية واملالية في الجزائر ويطمئن الجزائريين-

 .مكرر  87واكد أويحي أنه ال يوجد أي نية لضرب املجتمع ، حيث كانت هناك زيادات في األجور جراء إبطال مادة 

 

حروقات بالرغم من تنوع اإلقتصاد قائال "نحن لسنا في جنة النعيم، مادام اإلقتصاد الجزائري مبني على قطاع امل

باملائة" .  30باملائة خدمات االسياحة وغيرها.. أي قطاع املحروقات  18باملائة صناعة و  5باملائة  فالحة و  10الجزائري 

تابعا "يمكن أن نشرح للشعب أن  لديه قدرات لتنويع اإلقتصاد من خالل وسائل اإلعالم املحلية أن تكون له قدرة 

من خالل الرجوع إلى املنتوجية وقدرة املنافسة...الشعب لديه خزان من القدرات ولكنه محتاج إلى معرفة للتصدير 

 ".الواقع وإلى هدنة إجتماعية

مليون دوالر فقط ، مؤكدا "ان بعد نهاية املديونية في  400وفي حديثه عن املديونية قال أويحي إن الجزائر مدانة بـ  

مليار دوالر  193يارات دوالر...وكانت املحروقات أسعارها جيدة.. والبالد وصلت في وقت ما إلى مل 9كانت الواردات   2005

  ".احتياط الصرف والنحتاج إلى مديونية ونحن لدينا نقود حاليا

 مداني مزراق يستعرض عضالته إعالميا 

حا "يجب أن ال نخلط األمور كما تحدث عن زعيم الحزب الجيش اإلسالمي لإلنقاذ مداني مزراق وتأسيسه لحزب موض

كل عام  وهو يعقد  2000إلستفتاح ميثاق السلم واملصالحة الوطنية مداني منذ  10هذا الشهر الجزائر تتذكر الذكرى 

إجتماع في جيجل والدولة تعلم ، يلتقي جماعته ويطرح  قضايا إجتماعية.   وفي حديثه عن تأسيس مداني مزراق حزب  

 "املض ي في تأسيس الحزب ألن قانون املصالحة يمنعه أكد اويحيى " اليستطيع

 وعن موضوع اعتقال الجنرال حسان.

 وفي شأن الحديث عن اعتقال الجنرال حسان، قال "أنا ال أعلق عن املوضوع ألن قضيته مطروحة لدى العدالة.

 

 مباحثات بين خبراء صينين وعرب لبناء نظام مالي إسالمي مشترك)النهار أونالين(

 

سيكون بناء نظام مالي إسالمي مشترك بين الصين والدول العربية محور املناقشات واملباحثات بين الخبراء اإلقتصاديين 

سبتمبر  13و 10الصينيين والعرب في املعرض الصيني العربي الذي يقام في محافظة نينغشيا بغرب الصين في الفترة بين 

آلن أقص ى جهودها لدفع التعاون املالي بين الصين والدول العربية واإلسالمية املالية الصينية ا الجاري .وتبذل األقسام 

خصوصا مع دخول مبادرة الطريق والحزام مرحلة التنفيذ والتطبيق حيث ستزداد عمليات التمويل واإلستثمار وخاصة 

جية للصين لحزام" هم إستراتيملبادرة الطريق وا في مجال البنية التحتية بشكل كبير .وتكمن خطة التعاون اإلستراتيجي 

عن  2014لدفع الترابط الرأسمالي وتخصيص املوارد املالية حيث أعلن الرئيس الصيني ش ي جين بينغ في نوفمبر عام 

مليار دوالر أمريكي لدفع البنية التحتية وتعميق  40تخصيص صندوق طريق الحرير الذي تبلغ قيمة إستثمارات الصين 
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ل التعاون املالي بين الصين والدول الواقعة على طول الطريق .و نظرا لقرب حضارتها وثقافتها اإلتصال والتواصل وتسهي

دولة التي خصصها مجلس ال من املسلمين وتمثيل مواطني قومية هوي املسلمة لعدد كبير من سكانها تسعى نينغشيا 

ناء مركز مالي إسالمي صيني فيها من أجل لب دولة إسالمية  57دولة عربية و 22الصيني كمنطقة مفتوحة تجريبية أمام 

نموا سريعا  تسهيل التعاون بين الصين والدول العربية واإلسالمية ..ولإلشارة، فقد شهدت املعامالت املالية اإلسالمية 

والوضع االقتصادي العالمي حيث ذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  وإبتكارا مستمرا وفقا للشريعة اإلسالمية 

مليون مسلم  40دولة و 70املصرفية اإلسالمية غطت أكثر من  أن املعامالت   2014ي بيان مشترك لهما صدر في نهاية ف

في العالم .وتجاوزت قيمة رأسمال املنظمات املصرفية اإلسالمية تريليوني دوالر أمريكي في أنحاء العالم حتى نهاية عام 

تريليونات دوالر  4وات العشر املاضية. ومن املتوقع أن تصل قيمتها إلى أضعاف في السن 9ما حقق زيادة بواقع   2014

 .وفقا ملا ذكره البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي  2020أمريكي بحلول عام 

  

 

 سنـوات!) البالد( 5أويحيى: خزينة الدولـة مهددة بعد 

 أن يكون إخراج” من املحتمل واملنطقي”أويحيى، إنه قال األمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد 

الدستور هذه السنة. فيما نفى أن يكون هناك أي خالفات بينه وبين الوزير األول عبد املالك سالل. مجددا تأكيده بأن 

 وفي الشق االقتصادي. اعترف املتحدث بصعوبة الوضع.”. الدولة لن تسمح ملزراق بإنشاء حزب”

األمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، خالل ندوة حصحافية نشطها أمس، أن يكون هناك نفى أحمد أويحيى 

علق وفيما يت”. ال يوجد أي سوء تفاهم بيني وبين سالل”أي خالف بينه وبين الوزير األول عبد املالك سالل، موضحا 

امللف ”، مضيفا أن ”خراجه من صالحيات الرئيسغير أن إ”بالشق السياس ي اعتبر املتحدث أن تعديل الدستور أمر مهم 

، وذكر أويحيى أن ملف الدستور من صالحيات الرئيس. ”لم ينته بعد.. ولكن إن شاء هللا ليس بعيدا عن املحطة النهائية

من املحتمل واملنطقي أن إخراجه سيكون ”وبخصوص تحديد وقت إخراج التعديل الدستوري املنتظر قال املتحدث 

أما بخصوص الطريقة التي سيتخذها شكل هذا اإلخراج قال األمين العام بالنيابة للتجمع الوطني ”. السنةخالل هذه 

 ”..هذا القرار بيد الرئيس ألنه من صالحياته”الديمقراطي 

را أن ، معتب”لسنا في فراغ دستوري”وفي رد أويحيى على أسئلة الصحافيين بخصوص تأخر التعديل الدستوري قال 

تحسين نظام الحكم والعقد االجتماعي وتعزيز الفصل بين السلطات، وسلطة البرملان، وإعطاء مكانة »بحاجة لـالجزائر 

ال يوجد صراع في هرم السلطة حول تعديل الدستور.. هناك رغبة في التحضير بجدية ”، وقال بصريح العبارة ”للمعارضة

 ”.للدستور 

وهو يعقد لقاءات  2000الرجل من سنة ”بخصوص مدني مزراق، وقال وعاد أويحيى للحديث الذي تم تداوله مؤخرا 

، مذكرا بالدعوات ”الدولة لم تقصهم من الساحة الوطنية”، وأشار إلى أن ”بجيجل وبعلم الدولة.. وهذا ليس مشكل

التي وجهت لكل من مدني مزراق، وعلي جدي، وبوخمخم، ملشاورات تعديل الدستور، وبخصوص إنشاء مزراق لحزب 

جرعة ”وفيما يتعلق بالعفو الشامل قال أويحيى إن ”. الدولة لن تتركه ينش ئ حزبا”سياس ي قالها أويحيى بصريح العبارة 

  ”.إضافية للمصالحة هذا كالم تجار

تحوالت ”وبخصوص التعديالت التي أجراها الرئيس بوتفليقة على بعض األجهزة األمنية، فقد وصفها أحمد أويحيى بأنها 

حدثت داخل مؤسسة الجيش منذ تولي الرئيس بوتفليقة سدة ” نوعية”، مشيرا إلى ثالث نقالت ”طبيعيةوتعديالت 

، كما أن الجيش تمكن من التقدم في االحترافية، باإلضافة إلى استطاعة ”تأثثت عسكريا”الحكم منها أن املؤسسة 

 اية التراب الوطني.الجيش في جزء من مهامه الخروج من مكافحة اإلرهاب إلى معاودة مهام حم
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، ”قضية إستراتيجية”وفيما يتعلق باملشروع الذي أطلقه أويحيى بخصوص إنشاء قطب جامع للمواالة، اعتبر األمر 

، داعيا املواالة لالتحاد قائال ”األسماء ال تهم.. وال يوجد صراع مع حلفائنا.. ونحن نعمل في نفس االتجاه”موضحا أن 

 ”.نفسه، خاصة أن الظرف صعب ويحتاج لتجانس الخطابقطب األغلبية يجب أن يقوي ”

من جهة أخرى، وفي الشق االقتصادي اتهم أويحيى في ندوة حصحافية عقدها أمس بمقر حزب األرندي املعارضة بمحاولة 

سعار أتسويد الوضع في الجزائر. ولكنه وفي نفس الوقت لم يخف عمق األزمة املالية التي تعاني منها الجزائر بسبب انهيار 

في حال لم تبادر الجزائر التخاذ كل االحتياطات الالزمة وتحسين وضع اقتصادها فلن يبقى في ”البترول، وقال إنه 

ليست خطأ ”ويرى أويحيى أن األزمة االقتصادية في الجزائر ”. سنوات املقبلة 5الخزينة العمومية دوالر واحد خالل الـ

، مذكرا بعدد من اإلنجازات خالل ”السوسيال”عن سياسة الدعم االجتماعي  ، نافيا تراجع الحكومة”النظام أو السلطة

مصحة متعددة  200مستشفى إضافيا، و 50تولي الرئيس بوتفليقة سدة الحكم، منها ألف ثانوية، ألفين متوسطة، 

نجاز. واعترف ألف وحدة أخرى في طور اإل  600ألف وحدة سكنية خالل هذه السنة باإلضافة إلى  450الخدمات، وإنجاز 

، محذرا من العودة لصندوق النقد الدولي ألنه سيكون ”األوضاع صعبة ولكن اطمئنوا”املتحدث بصعوبة الوضع وقال 

كما اعترف أيضا بوجود بعض العراقيل االقتصادية منها البيروقراطية والرشوة واملال ”. قطع رؤوس الجزائريين”بمثابة 

 القذر.

 

 
 

 

 

 تجارة
 

 لتقي منظمات الباترونا ويعيد ترتيب أولويات االستهالكوزير التجارة ي

 مواد فقط بداية من جانفي )الشروق أونالين( 7الترخيص الستيراد 

 

 7والتي تخضع حاليا للتعديل من قبل وزارة التجارة  2016ستشمل رخص االستيراد الجديدة بداية من الفاتح جانفي 

والذرة وحليب البودرة والحليب املصنع واملواد الغذائية املجّزأة، في وقت مواد تتمثل في السيارات واإلسمنت والحبوب 

أشهر قابلة للتجديد وهو ما تمخض عن اللقاء الذي جمع وزير التجارة  6يرتقب أن يتم تمديد صالحية هذه الرخصة إلى 

  .بمسؤولي منظمات الباترونا

 
اترونا ورجال األعمال لشرح مضامين رخص االستيراد الجديدة اجتمع وزير التجارة بختي بلعايب قبل أيام بمنظمات الب

التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي املقبل، وتم تحديد القائمة النهائية للمنتجات املعنية بهذه الرخصة، 

ملجزأة، الغذائية امواد ممثلة في السيارات واإلسمنت والحليب بنوعيه البودرة واملصّنع والحبوب والذرة واملواد  7وتضم 

في حين أبلغ الوزير املستوردين أنه سيتم تحديد آجال هذه الرخص في القريب العاجل، بعد إلغاء مهلة شهر التي 

أوت املنصرم، ومن املنتظر أن تمتد الرخص الجديدة  12حددتها الحكومة مسبقا عبر الجريدة الرسمية الصادرة يوم 

 .أشهر 6لفترة 

التجارة، فإن رخص االستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي املقبل،  وحسب مصادر من وزارة

وهي الرخص املعدلة بعد الخطأ الذي تضمنته تلك املوثقة سابقا، والتي تأجل تطبيقها بفعل عدم تضمنها تاريخ صالحية 



 

 19 

يوما أخرى قابلة  30بن يونس بشهر واحد وهذه الرخصة، وقد حددتها اللجنة التي ترأسها وزير التجارة األسبق عمارة 

للتجديد، في حين تم إلغاء هذه املدة عبر نص تصحيحي تضمنته الجريدة الرسمية، وحددت مدة شهر ملنح الرخصة 

 .للمستوردين بعد طلبها في حين لم يتم ترسيم مدة صالحية هذه الرخصة لحد الساعة

أشهر بالنظر إلى اإلجراءات التي ترافق علمية االستيراد من توطين بنكي  6وأفادت ذات املصادر أنها على األرجح ستستمر لـ

وتدابير جمركية وفارق الوقت لدخول السلع إلى امليناء وفترة تنقل الباخرة وهي العمليات التي عادة تستغرق وقتا يتجاوز 

 .الشهرين

ت التصدير، وذلك بحضور الجمعية الوطنية وتحدث الوزير عن إجراءات جديدة من املنتظر اإلفراج عنها لتسهيل عمليا

للمصدرين الجزائريين التي نقلت كافة انشغاالت هذه الفئة، في وقت تسعى الحكومة لتقليص العجز في امليزان التجاري 

مليار دوالر خالل النصف األول من السنة الجارية، وهدم فاتورة االستيراد مع رفع قيمة الصادرات  8. 7الذي تجاوز 

 .املحروقات، والتي يعول عليها خالل املرحلة املقبلة للتقليص من تداعيات محنة النفط على الخزينة العموميةخارج 

  

وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاس ي قد كشف عن نتائج ومؤشرات اقتصادية كارثية خالل النصف األول من 

مليار دوالر في  34تآكل احتياطي النقد األجنبي للجزائر بـالسنة الجارية أرجعها إلى انخفاض عائدات البترول، تصدرها 

 ظرف سنة.

 

 
 تعاون

 

 

 املساء" تدخل أكبر مصانع األنسولين في العالم بالدانمارك "

 الجزائر تستفيد من آخر االبتكارات ضمن سياسة استثمار ناجعة  )املساء(

 

أكبر مصانع األنسولين، وبالتحديد إلى مخابر نوفو نورديسك دولة إلى  12حصحافيا من  40شكلت الزيارة التي قادت حوالي 

بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، فرصة للتعرف على كيفية سير مصانع رائد إنتاج األنسولين في العالم، حيث كانت 

 ه"املساء" ضمن الزائرين، ووقفت عن قرب على مختلف أقسام املعمل وعلى اللوجيستيك عالي التقنية الذي توفر 

املخابر لضمان جودة تعكس مكانتها املرموقة في السوق العاملية، هذه اإلمكانيات واملعارف التي تم نقلها إلى الجزائر 

وسيتم نقل آخر االبتكارات قريبا إلى مصنع قسنطينة إلنتاج األنسولين، باإلضافة إلى توسيع مصنع وادي عيس ي بتيزي 

 .وزو

، ومنذ ذلك الوقت تعمل 1936، وسجلت دخولها للجزائر في عام 1923كية في ُوجدت مخابر نوفو نورديسك الدانمار 

هذه املخابر على توفير الدواء الالزم والكافي ملرض ى السكري في العالم وفي الوطن، والذين يتزايد عددهم يوميا، إذ تشير 

، مع 2035بحلول سنة  مليون شخص مصاب 592دراسة اشترافية إلى أن عدد املصابين بداء السكري سيرتفع إلى 

، حسبما 2014ماليين وفاة بسبب هذا الداء املزمن في  4.9مليون مصاب وإحصاء  387العلم أن العالم سجل ما عدده 

 .كشف عنه مايكل هيرست، رئيس االتحاد الدولي للسكري 

 ملخيفة جدا، ومنووصف مايكل هيرست في مداخلة له عشية زيارة الصحفيين إلى مخابر نوفو نورديسك، األرقام با

األهمية توضيح هذه الخطورة للحكومات حتى تتخذ اإلجراءات الكفيلة بدحض هذا املصير املرتقب في غضون عقدين 

من الزمن، بإيجاد ميكانيزمات اقتصادية تضمن وفرة الدواء وكذا التكثيف من حمالت التوعية لتقريب هذه الصورة 
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  .للناس

، وقرار الحكومة في تقليص استيراد الدواء وتشجيع اإلنتاج املحلي، جعل من املؤسسة السياسة االستثمارية في الجزائر

مصنعا بوادي عيس ي بتيزي وزو الذي تمثله شركة التصدير واإلنتاج  2006الدانماركية شريكا ناجعا، ذلك أنه فتح في 

الدانمارك، الذي ينتج األشكال الجافة  والتوزيع وترقية الدواء، ويعد املصنع الوحيد في العالم، بعد املؤسسة األم في

ملغ وتغطي  1000ملغ و 850و 500ألدوية السكري يتم تناولها عبر الفم، حيث تنتج دواء "نوفوفورمين" في األحجام 

الحاجة الوطنية لهذا الدواء، كما لها إمكانية كبيرة للتصدير للدول اإلفريقية والدول الجارة ومنطقة الشرق األوسط. 

 .صنع تيزي وزو حاليا إلنتاج عقار آخر "نوفونورم" لتطوير اإلنتاج املحليويجهز م

هذه السياسة كذلك، دفعت مخابر نوفو نورديسك إلى تشييد مصنع إلنتاج األنسولين بقسنطينة بشراكة جزائرية 

قالم األنسولين، إنتاج أ متمثلة في مجمع صيدال، الذي يرتقب أن ينتج قبل نهاية السنة املقبلة عبوات األنسولين ثم تليها

 .وسيكون هذا املعمل حامال لكل مواصفات الجودة العاملية التي نجدها في كل معامل هذه املخابر املوجودة في الدانمارك

طلق في 
ُ
، 2009ويواكب السوق الجزائري أحدث إنتاجات هذه املخابر، إذ تتوفر على أحدث األدوية املسمى "فيكتوزا" أ

 .بعد موافقة وزارة الصحة 2014ه أن يخفف من معاناة مرض ى السكري، دخل السوق الوطنية في وهو هرمون من شأن

، ينتظر 2014جدير بالذكر أن ملف دواء "فيكتوزا" متواجد على مستوى وزارة العمل والضمان االجتماعي منذ جوان  

  .الرد ليكون ضمن األدوية التي يتم تعويضها لصالح مرض ى السكري 

دولة، على طريقة سير أكبر مصنع  12ساء" إلى جانب أربعين حصحفيا، يمثلون العديد من الوسائط اإلعالمية لـووقفت "امل

لألنسولين في العالم، وتلقت شروحا وافية بداية من إنتاج األنسولين وكيفية نقلة وأخيرا كيفية تخزينه، حيث تعتمد 

وكذا استعانتها بعتاد آلي هام، إلى جانب كفاءة عمالها  املخابر على أحدث التكنولوجيات في ضمان جودة املنتوج،

 .وموظفيها

وهي التكنولوجيا التي سيتجهز بها مصنع قسنطينة إلنتاج األنسولين، واستفاد منها مصنع وادي عيس ي بتيزي وزو، كما 

       .فةئر لنقل املعر أن طاقمها التقني يخضع لدورات تكوينية في الدانمارك، فضال عن إحضار مكونين أجانب إلى الجزا

 2035أشخاص مصاب بالسكري في  10 /1

أشخاص  10سيسجل إصابة واحد من بين  2035كشف مايكل هيرست، رئيس االتحاد العالمي للسكري أنه بحلول سنة 

بداء السكري. وقال "األمر يستدعي فعال القلق، عدد املصابين سيتضاعف في العشرين سنة املقبلة، إال إذا أقيمت 

، وأردف "البد أوال من توعية "عمليات مستعجلة للحد منه، هو تحدي كبير للصحة العمومية في الجزائر وباقي الدول 

الناس، وأن نقول لهم إن النمط األول للسكري هو جيني يصيب الشباب واألطفال، أما النمط الثاني للسكري هو 

ثير من الحريرات .. يجب أن نوضح للناس أن يأكلوا بطريقة أسلوب حياة مرتبط بالسمنة والوزن الزائد سببه تناول الك

  ."حصحية وممارسة تمارين رياضية واالعتناء بمقاس الجسم

وتابع حديثه لـ"املساء" أن في هذه البلدان على السلطات املحلية واألوصياء على الصحة أن يتقاسموا واجب تجنب داء 

جنب املضاعفات التي تؤدي إلى بتر الرجل وحدوث تعقيدات على مستوى السكري، مشيرا إلى أن الناس يمكنهم العالج وت

 ."القلب وضعف البصر، منبها إلى أنه "على الناس أن تفهم أن املضاعفات املنجرة عن السكري قاتلة

جال، ملودعا مايكل هيرست الحكومات أن ال ترى في قطاع الصحة تكلفة مالية باهظة فقط، بل عليها االستثــــــــمار في ا

  .لذلك وجب أن تخصص ميزانية تصرف لتحقيق الصحة الجيدة ملواطنيها من خالل استثمار دقيق ذو أبعاد مستقبلية

وأنه "كاتحاد دولي لداء الســــــــكري ال نتوقف عن الحديث عن املرض مع أحصحاب القرار، ونفهمهم ونشرح لهم الوضع 

 ."في مساعدة املرض ى بإبداء التعاون معهم، والعمل معهم هي طريقة

في املائة خالل  55(، متوقعا زيادة قدرها 2014مليون مصاب باملرض في العالم )إحصاء  382وكشف مايـكل هيرست عن 
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العشرين عام املقبلة، إذا لم تتخذ الدول التي تعاني من ارتفاع في معدالت اإلصابة تدابير احترازية وتثقيفية ملواجهة 

 .املرض

أن ارتفاع معدالت اإلصابة يتزايد بشكل مخيف، مشيرا إلى أن األعباء االقتصادية املترتبة عن معالجة  ونبه هيرست إلى

مليون مصاب في دول الشرق األوسط  35املرض ومضاعفاته سوف تزيد في الدول وفقا لنسب املرض ى، مؤكدا وجود 

املرض"، مستعرضا أسباب اإلصابة املتعلقة بقلة في املائة ال يعلمون بإصابتهم ب 50وشمال إفريقيا، مضيفا "ما يقارب 

التمارين الرياضية والوزن الزائد، إضافة إلى االستهالك غير الصحي، مطالبا بضرورة التحرك العاجل ملعالجة الخسائر 

  .االقتصادية والبشرية

 :"مايك دوستر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لـ"املساء

 قارنة بالدول الجارةالجزائر تقدمت كثيرا م

أكد مايك دوستر، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية ملخابر نوفونورديسك لـ"املساء" أن الحكومة الجزائرية لديها 

قوانين وسياسات محكمة بخصوص العناية الصحية للمرض ى، بحيث توفر الحماية االجتماعية لهم من خالل مجانية 

السكري.وبعد أن أكد أنه "تم التعامل مع املخابر بطريقة جد منصفة في الجزائر"، استغل  اقتناء الدواء للمصابين بداء

مايك دوستر الفرصة ليدعو الحكومات إلى بيروقراطية أقل وفعالية أكثر. وعبر عن رضاه للعالقة التي تربط املخابر 

املحلي  حدة من املنتجين املحليين وتشجع اإلنتاجبالحكومة الجزائرية، مثمنا القوانين التي تتميز بها، حيث تعد الجزائر وا

في إطار قانون االستثمار الذي يسيرها، وتمنع استيراد الدواء املنتج محليا، مشيرا إلى أنه لهذه األسباب تم تشييد املصنع 

حسب إيماني "في تيزي وزو وآخر في قسنطينة، ويتم دائما البحث عن سبل نقل االبتكارات إلى الجزائر بشكل سريع.وقال 

الخاص، يمكننا العمل مع الحكومة الجزائرية ونريد شرح حالتنا مع كل منتجاتنا املبتكرة والسريعة، الحكومة الجزائرية 

سعت لتعويض هذه األدوية العصرية لفائدة املرض ى، لذلك فقد تقدمت كثيرا مقارنة ببعض الدول املجاورة". وتابع 

الحكومة الجزائرية لتقديم حصحة جيدة ملواطنيها".وبخصوص تأثر الجزائر من انخفاض أريد عالقة طويلة املدى مع "

سعر البترول، قال املتحدث "لكن داء السكري موجود، والناس يعانون وسوف يبقى، لذلك إذا بقينا نفكر في حصحة 

   ."الناس ونحاول العمل مع املنظمات الحكومية والخاصة ستكون حصحة الجزائريين في أفضل حال

وأفاد أن هناك أطراف سواء من الحكومة أو الجمعيات تريد التعاون والتكفل بمرض ى السكري والحد من تزايد املرض، 

  .والشركة تريد التطور في نموها من خالل مشاريعها في الجزائر

 :"الرئيس املدير العام ملخابر نوفو نورديسك لـ"املساء

 رسأزور الجزائر لبحث سبل توسيع االستثما

كشف الرس ريبيان سورنسن، الرئيس املدير العام ملخابر نوفو نورديسك الدانماركية أنه سيحل بالجزائر الشهر املقبل، 

قصد البحث ومناقشة الشروط الالزمة لتوسيع مجال االستثمار في الجزائر مع الشريك الجزائري، شركة صيدال، 

 .سولين الذي دشنه مؤخرا الوزير األول خاصة مع انطالق األشغال بقسنطينة لتشييد مصنع لألن

قال الرس ريبيان سورنسن الرئيس املدير العام ملخابر نوفو نورديسك الرائدة في مجال إنتاج األنسولين في تصريح خص 

به "املساء" بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن إن الزيارة املرتقبة شهر أكتوبر املقبل، ستحدد الدور الذي يمكن أن تلعبه 

ملؤسسة في ظل األجواء السياسية واالقتصادية املوجودة، مشيرا إلى أن نوفو نورديسك تقدم خدماتها للجزائر منذ ا

 .وأنه راض عما تنتجه املخابر فيها 1936

وأعرب الرس ريبيان سورنسن عن أمله في أن تكون الزيارة مناسبة للتحدث مع الحكومة ووزارات الصحة واملالية 

عة لتكون الشركة الدانماركية شريكا جيدا في املستقبل، وتسعى إلى جانب الدولة الجزائرية لالعتناء والتجارة والصنا

أكثر بمرض ى السكري.وأضاف الرئيس املدير العام أن الزيارة ستقوده إلى وادي عيس ي بتيزي وزو للوقوف عند مصنع 
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 دائهم، وكذلك ستكون املناسبة ملقابلة املسؤوليناألدوية األصلية ملرض ى السكري، ومعاينة العمل هناك وشكرهم على أ

بمعية الشريك صيدال ملناقشة الشروط الالزمة لالستثمار في الجزائر، مبديا يقينه من إمكانية نقل التكنولوجيا 

 .واملعرفة من خالل عملية استثمار ضخمة، وحتى خلق مناصب عمل جديدة

لرئيس املدير العام أنه يريد أن ينتج إلفريقيا لكن إنشاء قطب وبخصوص إنشاء مصنع قطب ينتج لكل إفريقيا، رد ا

فيها يستدعي ضمان جودة املنتوج وأن يكون بأقل سعر، وأردف "هل نشيد مصنعا أم ال؟ ألن هناك مصنع في خمس 

مناطق في العالم، وتسييرها صعب وبالتالي من الصعب ضمان الجودة واألسعار سترتفع وسنكون دائما عرضة 

مصانع كبرى بالبرازيل والواليات املتحدة والصين وفرنسا والدانمارك، فيها  5".وأكد "لهذا لدينا استراتيجية للخطر

 ."وضعنا أكبر املصانع لتصدير املنتوج لباقي العالم، وهناك بلدان استرتيجية يمكن تشييد مصانع فيها على غرار الجزائر

 
 

 

 

ر القرار بأنه غير مفيد  تقنيا وال يخدم مصلحة الجزائريين وزيرة البريد تبر 

 الحكومة ترفض اعتماد متعامل أجنبي للهاتف النقال في الجزائر )الفجر(
 

صرحت وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، إيمان هدى فرعون، أن اعتماد متعامل رابع للهاتف النقال 

 .املستهلك إطالقابالجزائر أمر غير مفيد من الناحية التقنية وليس في فائدة 

وخالل ندوة حصحفية نشطتها على هامش زيارة عمل قامت بها أمس األول، إلى مقري متعاملي الهاتف النقال أوريدو 

وجازي، أكدت الوزيرة أن مضاعفة عدد املتعاملين في الهاتف النقال في الجزائر غير مفيد تقنيا وليس في فائدة املستهلك 

 .إطالقا

الجزائرية للهاتف النقال حاليا ثالثة متعاملين وهم موبيليس وأوريدو وجازي، علما أن متعاملين أجانب وتضم السوق 

 .على غرار الفرنس ي أورانج والبريطاني فودافون قد أعربا عن أملهما في ولوج السوق الجزائرية

ت على تقليص عدد متعامليها ليس في هذا الشأن، تطرقت الوزيرة إلى التجربة الخاصة بهذا املجال ببلدان أخرى عمل

 .فقط ألسباب تجارية، بل تقنية أيضا، مضيفة أن الجانب التقني معقد للغاية

وبخصوص الجيل الرابع للهاتف النقال، أعربت فرعون عن إرادة وزارتها تسهيل تطوير املؤسسات الناشطة بالجزائر 

  .السيما في نشر تكنولوجيات جديدة خاصة بالنقال

، علما أن دفتر ”4لقد استشرنا املتعاملين ملعرفة بأي وتيرة يريدون أن يرافقوا نشر جي”خرى، صرحت الوزيرة من جهة أ

الشروط الخاص سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية. مشيرة أنه تم الشروع في مشاورات مع املتعاملين من أجل 

من قبل املتعاملين أوريدو وجازي في مجال االستثمار بالجزائر اطالق هذه التكنولوجيا الجديدة، مشيدة بالجهود املبذولة 

 .مؤكدة على أهمية التكوين

كما صرحت وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال أن سلطة ضبط البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية 

 .جزائرأعطت موافقتها املبدئية لإلسراع بنشر وتعميم الجيل الثالث للهاتف النقال بال

وخالل ندوة حصحفية نشطتها على هامش الزيارة التي قامت بها إلى مقري متعاملي الهاتف النقال أوريدو وجازي، أكدت 

الوزيرة أن سلطة ضبط البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية أعطت موافقتها املبدئية لإلسراع خالل األسابيع املقبلة 

 .48عبر واليات الوطن الـ 3في نشر جي
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ويلزم دفتر الشروط املتعاملين الثالث في الهاتف النقال موبيليس وأوريدو وجازي بتغطية مجموع التراب الوطني في آجال 

 .2013في ديسمبر  3سنوات، بدءا من التسليم النهائي لرخص جي 7ال تتعدى 

 بريد الجزائر وجازي يوقعان اتفاق شراكة لتقاسم الخدمات

خالل زيارتها ملقر جازي على مراسم توقيع كل من الرئيس التنفيذي لجازي، فينشانزو  وقد أشرفت هدى إيمان فرعون 

 .نيش ي، واملدير العام ملؤسسة بريد الجزائر، عبد الناصر سايح، على اتفاقية شراكة تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد

من املديرة العامة لجازي غادة  نسخة منه، حضر مراسم التوقيع كل” الفجر”وحسب البيان الصادر عن جازي، تلقت 

 .جبارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة يمثلون الصندوق الوطني لإلستثمار وعدد من إطارات املؤسستين

تتضمن االتفاقية عدة بنود تنص على توفير مكاتب البريد لخدمات مثل التعبئة اإللكترونية وإخطار الزبائن عبر الرسائل 

ين لطبع الرسائل والفواتير وخدمات الطباعة والتغليف والطوابع والتوزيع، كما سيتم الشروع في القصيرة والبريد الهج

تقديم خدمات أخرى في املستقبل على امتداد فترة العقد، مثل تخليص الفواتير نقدا أو عبر الحساب الجاري واالطالع 

ك أو البطاقة اإللكترونية، أو االطالع على على الرصيد، وكذا طلب ومتابعة مراحل عملية الحصول على دفتر الصكو 

الحساب الجاري والقيام بمختلف العمليات التي كانت تتم عادة في مراكز البريد، حيث سيكون من املمكن إجراؤها عبر 

 .الهاتف النقال من خط جازي 

على كامل بنود العقد و ومباشرة بعد اإلمضاء على الوتفاقية صرح الطرفان أنهما حريصان على املض ي قدما في تنفيذ 

أهمية الشراكة بين املؤسستين وسعيهما الدائم لتقديم أحسن الخدمات وتبسيطها بغية تحسين الحياة اليومية 

  .للمواطن الجزائري 

 4فرعون تطلع على تجارب ناجحة لخدمة جي

فضاءات العمل وأهم املنشآت  من جهة أخرى، تفقدت وزيرة البريد خالل الزيارة التي قادتها إلى مقر أوريدو بالعاصمة،

نة أوريدو ومحل بيع وحاض” داتا سنتر”اإلجتماعية والتجارية والُبنى التحتية التقنية للمؤسسة، السيما مركز البيانات 

 .”تستارت وإستارت”املوجهة للمؤسسات التكنولوجية الناشئة 

 
ُ
دم للوزيرة عرض مفّصل حول مسار وأداء املؤسسة والتزامها امل

ُ
واطن وكذا اإلستراتيجية الخاصة بتجربة الزبون، كما ق

ما سمح لها بأخذ صورة شاملة عن الشركة وإسهامها في قطاع الهاتف النقال. وتبع العرض محادثات ثرية حول أولويات 

 .القطاع

 .وخالل هذه الزيارة، تم إجراء تجارب ناجحة لتقنية الجيل الرابع للهاتف النقال

للوزيرة جلسة عمل مع املدير العام ألوريدو جوزف جد، لغرض تعزيز التعاون بين املتعامل وفي ختام الزيارة، كانت 

 .والوزارة الوصية لتطوير قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية في الجزائر على املديين املتوسط والبعيد
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 إعالميةيقظة 

 

 النهار اونالين(مشروع استثماري )  1000غول يؤكد أن قطاع السياحة يسعى لتجسيد ما ال يقل عن 
 

ن قطاعه أ كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، عمار غول، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة،

ألف سرير جديد". وأوضح السيد غول، في تصريح  120مشروع ستوفر  1000يسعى إلى تجسيد ما "ال يقل عن 

على هامش جلسة علنية باملجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح األسئلة الشفوية، أن قطاعه يسعى إلى   للصحافة

يعمل على   سرير موجود حاليا. وذكر بأن قطاعه 105.000ألف سرير تضاف إلى  120ستوفر   تجسيد هذه املشاريع التي

ألف منصب شغل.  50ألف سرير على املدى املتوسط وذلك بعد تجسيد هذه البرامج التي ستوفر  500.000توفير 

وباملناسبة، ذكر السيد غول بالتسهيالت التي تمنحها الدولة من أجل تشجيع االستثمار في املجال السياحي السيما منها 

بالتسهيالت البنكية وتوفير العقار السياحي، مشيرا إلى وجود شراكة أجنبية مع عدة دول أوربية وعربية وأسيوية ما تعلق 

إلى املساهمة في بناء اقتصاد وطني  -يضيف السيد غول -في مجال االستثمار السياحي. ويهدف تشجيع هذا االستثمار 

كما تطرق السيد  .هورية عبد العزيز بوتفليقة ومخطط الحكومةمتنوع خارج املحروقات وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجم

غول إلى مساعي قطاعه الرامية إلى تشجيع الصناعات التقليدية من خالل منح امتيازات للفنادق والفضاءات السياحية 

خصوص وب .التي تستغل هذه املنتوجات التقليدية إلى جانب مساعدة الحرفيين السيما في مجال التكوين والتموين

سؤال النائب، جملية آبا، عن حزب جبهة التحرير الوطني, حول مشاركة الوكاالت السياحية الناشطة بالجنوب في 

مختلف املعارض الدولية، أكد السيد غول أن هذه املشاركة "تخضع لدفتر شروط". وأوضح السيد غول أن هذه 

جزائري خاصة منه املوجود بالجنوب، مذكرا في هذا املشاركة تعد حلقة من ضمن حلقات الترويج للتراث السياحي ال

تعمل بمنطقة الطاسلي في مختلف املناسبات الدولية. وفي معرض حديثه عن   وكالة سياحية 18الصدد بمشاركة 

"تحتاج" إلى برنامج خاص" لتطوير السياحة بهذه املنطقة التي تزخر بإمكانيات   منطقة الطاسيلي، أبرز السيد غول أنها

ية "هائلة".من جهة أخرى، شدد السيد غول على ضرورة تأمين السياح في مختلف املناطق السيما منها املناطق سياح

الحدودية، منوها في هذا الشأن باملجهودات املبذولة من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي ووزارة الداخلية و الجماعات 

 .املحلية
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 :ون تكشفاألمريكية التابعة للبنتاغ” راند”مؤسسة 

 من التعاون مع أمريكا وفرنسا  )الفجر(” حذرون”الجزائريون 

 

أحد مراكز البحث األمريكية املقربة من مراكز اتخاذ القرار في واشنطن وتتبع البنتاغون، أنه في ” راند”اعتبرت مؤسسة 

ي، مع جرعة من االهتمام الوقائالبيئة األمنية املتدهورة في شمال إفريقيا، تعتبر الجزائر مرشحة رئيسية لنيل ”سياق 

اإلرهابي في أنحاء ليبيا، ومصر، وتونس، ومنطقة الساحل، ” داعش”تركز موارد مكافحة اإلرهاب على صد توسع تنظيم 

 .تعتبر الجزائر معرضة لخطر أن يتم إغفالها

وات ، إن ق”راند”شركة قال أمس تقرير أعده كريستوفر إس شيفيز، باحث سياس ي بارز، وأماندا كادلك زميلة مشروع ب

ميل من الصحاري غير محكمة اإلغالق  6.734األمن الجزائرية تواجه تحديا صعبا في تأمين حدود البالد التي يبلغ طولها 

مع تونس، وليبيا، والنيجر، ومالي، وموريتانيا، واملغرب. وبسبب مساحتها وموقعها الجيوسياس ي، يمكن للجزائر أن تكون 

سية للواليات املتحدة وفرنسا في جهود األمن ومكافحة اإلرهاب ضد القاعدة والدولة اإلسالمية. وتابع شريكة إقليمية رئي

الباحثان بأن الجزائر لديها مصلحة واضحة في إخماد التهديد الذي يمثله اإلرهابيون اإلقليميون، حيث تتمتع الجزائر 

حة اإلرهاب. ودون تعاون نشط من الجزائر، سيكون دعم بمعرفة محلية يمكن أن تكون مفيدة للجهود األمريكية ملكاف

 .األمن التونس ي صعبا للغاية. ودون الجزائر، سيكون إنهاء الحرب األهلية في ليبيا شبه مستحيل

وأضاف التقرير األمريكي التابع للبنتاغون أن التعاون الوثيق مع الجزائر سيكون شاقا لعدة أسباب، إذ يظل الجزائريون 

رنسا ناهيك عن ف -شدة تجاه سيادتهم ودورهم اإلقليمي، كما كانوا حذرين من التعاون مع الواليات املتحدة متحفظين ب

بأي شكل يجعلها تبدو تابعة للقوى العاملية، فوفق تعبير املصدر تفضل الجزائر أن تقود الجهود اإلقليمية مع دول  -

. 2012مالي عندما توسطت في عقد اتفاقيات سالم قبل ثورة  شمال إفريقيا األخرى مثل تونس وليبيا، وفي املاض ي، مع

كما يشير التقرير إلى وصف املسؤولين الجزائريين بلدهم بأنها قوية، وقائدة إقليمية خالية من االضطرابات الداخلية 

 .والتطرف الذي اجتاح دوال عربية أخرى 

” راند”نحو محتمل على حد تعبير التقرير. وأشار الباحثان بـإال أن الحقيقة أن الجزائر تمثل دولة كبيرة وغير مستقرة على 

 .”دي أر أس”إلى التساؤل حول غموض املرحلة املقبلة في الجزائر والتغييرات بجهاز 

ويتداخل هذا الوضع مع بدأ انخفاض إنتاج النفط والغاز، مصحوبا بالهبوط العالمي في أسعار الطاقة، في إجهاد 

وأدى  2008ة، فقد عاد التقرير إلى تاريخ بداية الهبوط في الدخل والعجز املالي املستمر منذ عام االقتصاد وماليات الدول

إلى تعقيد جهود الدولة ملواجهة املشكالت االقتصادية املزمنة، وبطالة الشباب، والتوترات املدنية. لكن املصدر عاد 

مرد داخلي، نظرا لحذر الجزائريين من إثارة املشاعر التي ال يعني بتلك التوترات أن الدولة على مشارف ت”ليؤكد أن ذلك 

أحدثت صراع العشرية السوداء، ومع كونها مثيرة لالضطراب ال تزال معظم االحتجاجات تبدو هادفة إلى دفع الدولة 

 .”نحو صرف معونات، وليس تغيير النظام

القليلة القادمة، طاملا استمرت الضبابية بشأن املخاطر التي تهدد استقرار الجزائر في السنوات ”كما توقع استمرار 

 .”الخالفة واملشكالت االقتصادية

وبين التقرير األمريكي أن العالم يحتاج إلى تركيز املزيد من االهتمام نحو تلك القوة اإلقليمية الوسيطة في شمال إفريقيا. 

آخر خط للدفاع أمام الفوض ى التي اجتاحت فإن استمرت التوجهات اإلقليمية على منحاها األخير، قد تصبح الجزائر 

 .ليبيا وتهدد املنطقة بالكامل وفق قولها

 

 العمل على ضمان املساهمة في التطوير الصناعي
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 هذه هي تفاصيل قانون البحث العلمي الجديد ) املشوار السياس ي(

 

يحمل القانون التوجيهي الجديد املتعلق بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي املنتظر  عرضه على البرملان  للمناقشة 

قريبا دفع هام للتوجه بالبحوث العلمية نحو التطبيق الفعلي على املستوى اإلجتماعي واإلقتصادي، حيث يربطها 

راءات األخيرة التي وضعتها الحكومة لتشجيع اإلنتاج املحلي  من بضرورة املساهمة في اإلنتاج وهو ما يتوافق مع اإلج

خالل  العمل على تطوير منتجات جديدة ملواجهة املنافسة على مستوى السوق الوطنية بدل اإلستمرار في استيراد 

لق تعالتراخيص . اجراءات بحث علمي منتجة خدمة لالقتصاد الوطني  ويكرس مشروع القانون التوجيهي الجديد امل

بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي البحث في القطاع االجتماعي واالقتصادي، ترقية وتثمين نشاط البحث العلمي 

والتطور التكنولوجي في القطاع االجتماعي واالقتصادي ، حيث يأخذ مفهوم الباحثين والبحوث في الوسط الصناعي حيز 

 هام منه، وتركز 

هذا القانون املخصص اساسا للتطور التكنولوجي  على اتخاذ اجراءات بحث علمي منتجة  التدابير الجديدة املتضمنة في

 خدمة لالقتصاد الوطني .

 

وقال املدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ هذا الجمعة 

قناعة بأنه اليمكنه أن يتطور اذا لم يكن يتوفر على الهياكل  يجب أن يكون القطاع االجتماعي واالقتصادي على

الضرورية الخاصة بالبحث والتطوير، كما اليمكنه أيضا االستمرار في استيراد التراخيص وصناعة نفس املنتوج طيلة 

البحوث بعشريات بل أن يبدع وأن يطور منتج جديد ملواجهة املنافسة على مستوى السوق متأسفا لغياب هياكل خاصة 

 في الوسط الصناعي الجزائري.

وحسب قوله فإنه ال يوجد أي مركز معتمد أو هيئة بحث في الوسط االجتماعي واالقتصادي الجزائري واي باحث في 

باملئة  88باحث بفرنسا ينشطون في الوسط الصناعي و أن  350.000من مجموع  250.000مجال الصناعة ، مؤكدا ان 

 ·      مفاهيم جديدة لتلبية حاجات القطاع الصناعي ·     يعملون في هذا القطاع.    من الباحثين في العالم

ولتسهيل تحويل نتائج البحث العلمي و التطور التكنولوجي نحو القطاع االجتماعي واالقتصادي فقد أدخل القانون 

 حد قوله.الجديد مفهوما جديدا وهو األطروحة في مجال الصناعة لتلبية حاجيات القطاع على 

فقد كرس مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي امكانية انجاز أطروحات دكتوراه في 

 الوسط املنهي اضافة الى دعم الدولة للمؤسسة املبدعة عمومية كانت أوخاصة.

 لقطاع الصناعي.وعلى مستوى التثمين دعا اوراغ الى وضع رأسمال خاص لدعم البحث العلمي خصوصا في ا

وأضاف يقول أنه يجب تدعيم جهود البحث التي باشرها االعوان االقتصاديون انطالقا من األموال املرصدة للبحث 

 ·     مشيرا الى أن البحث العلمي اضحى أولوية بالنسبة للبلد .   

 ·     الباحثون املمولون مطالبون بتقديم اإلضافة إجباريا 

 في تثمين البحث العلمي والتطور التكنولوجي طبقا ألحكام القانون الجديد.سيشرع من اآلن فصاعدا 

 في هذا الشأن صرح املتحدث أنه يجب أن ينتج الباحثون الذين نقوم بتمويلهم قيمة مضافة لالقتصاد الوطني .

وترابط  وبعد بناء الصرح املؤسساتي الخاص بالبحث الذي من شأنه ضمان استقرار املؤسسات وديمومة املهام

األهداف،اضافة الى تجند الكفاءات البشرية وتعبئة االمكانيات املادية واملالية اعتبر أوراغ أنه حان الوقت لوضع 

 استراتيجية خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للبلد.
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باملئة منها  90تزويد  وأردف يقول من مجموع االستثمارات التي رصدناها فقد بدأنا في استقبال الهياكل القاعدية تم

 بتجهيزات علمية جد متطورة وتجنيد أكثر للباحثين .

 يبقى فقط أن يتم وضع منظومة وطنية ناجعة حول البحث على املورد البشري املؤهل.

ويرى أوراغ أنه يجب القيام ب جهود جبارة على مستوى التعليم العالي من أجل تكوين دكاترة بما ان قدرة االبداع لبلد 

مرهونة بعدد املوظفين وتأهيل املوظفين الذين يكرسون للبحث والتطوير على مستوى مؤسساتهم وجامعاتهم ومراكز  ما

 أبحاثهم.

مسجل في شهادة الدكتوراه فاذا تمكنا من دعمهم في اآلجال الحددة  60.000من جهة أخرى صرح ذات املتدخل لدينا 

 استطاعنا ادخالهم في منظومة البحث العلمي .باحث ب 60.000فاننا سنتحصل على ذخيرة تقدر ب 

مركز للبحث يستجيب لوضع التنمية املحلية أوالجهوية دعما لهيئة  100واسترسل أوراغ يقول أن مشروع انشاء 

 . 2016اجتماعية واقتصادية مؤكدا أنه اضافة الى املركزين الذين تم استالمهما فان عدد هام منها سيحقق في سنة 

  

 

 

 اإللكترونية والكهرومنزلية محرك للنمو الصناعة 

 (الشعبآفاق اإلستثمار واعدة وحظوظ قوية القتحام األسواق اإلفريقيـة )

 

من أبرز ما تعول عليه املنظومة الصناعية على املدى القريب واملتوسط توسع نسيج الصناعة اإللكترونية 

ظر إلى القدرات املتاحة من موارد مالية وبشرية حيث ال يتعدى والكهرومنزلية، التي مازالت في الجزائر تعرف انكماشا بالن

مؤسسة مصرة ومتوسطة، وأغلبها تعتمد على التركيب بنسبة اندماج مختلفة وتضاف  50عدد املؤسسات الناشطة الـ

إلى نشاط هذه املؤسسات مؤسستين العموميتين عريقتين ويتعلق األمر بكل من املؤسسة الوطنية للصناعات 

ترونية واملؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية. إذا ما هي آفاق االستثمار في هذا القطاع الذي يمكنه أن يمتص اإللك

 البطالة ويخلق الثروة ولديه حظوظ قوية القتحام األسواق القريبة سواء اإلفريقية أو املغاربية؟

يواجه الصناعيون الجزائريون للمنتجات اإللكترونية والكهرومنزلية منافسة شرسة من املستوردين الذين يغرقون 

السوق بمختلف العالمات التجارية على كثرتها، وهذا اإلنشغال يطرحه املتعاملون الجزائريون الذين يقومون بالتركيب 

ل توسيع أفق الشراكة مع املستثمرين األجانب وهذا ما ويطمحون إلى رفع نسبة االندماج بشكل تدريجي ومن خال

يؤكدونه في كل مرة يشاركون فيها على مستوى املعارض الوطنية وذات الطابع الدولي غير أنهم يتفقون على املنافسة 

عة االشرسة وغير العادلة للمستوردين، لذا ينتظر مشروع قانون املالية للسنة املقبلة أو يشجع االندماج في الصن

الجزائرية بهدف كبح االستيراد الذي يغرق السوق على وجه الخصوص باملنتجات اإللكترونية. وفي ظل تطور 

التكنولوجيات الحديثة وحتى كل ما تعلق باألجهزة الكهرومنزلية وإقبال املستهلك عليها بشغف يمكن إرساء استثمارات 

ين الجزائريين حتى يتم تأهيل اليد العاملة ملواكبة التطورات واسعة بالشراكة مع األجانب وتكوين املهندسين والتقني

التكنولوجيا في العالم وعدم االكتفاء بذلك، على اعتبار أن مراكز البحث العلمي والجامعات يجب أن تساهم في نمو 

ل ضخمة ونهضة املؤسسة اإلنتاجية. ويعد قطاع الصناعة االلكترونية من أهم القطاعات التي ال تحتاج إلى أموا

لالستثمار مثل الصناعة الثقيلة لكنها تنتج الثروة وتمتص البطالة وتساهم كثيرا في الدفع بقاطرة االقتصاد نحو النمو 

وخير دليل على ذلك الدول الناشئة التي ترتكز في صناعتها على إيالء أهمية كبيرة بهذا النوع من فروع الصناعة، ومن 

لثروة وامتصاص البطالة بل ترقية سلسلة من القطاعات التي تتطلع إلى عصرنة شأن هذا القطاع الحيوي ليس خلق ا
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خدماتها على غرار كل من الصحة واملنظومة املالية واملؤسسات التربوية والجامعية والتجارة وما إلى غير ذلك. وما تجدر 

ية األمر بكل من املؤسسة الوطن إليه اإلشارة فإن الجزائر لديها مؤسستين عموميتين تنشطان في هذا املجال ويتعلق

للصناعات اإللكترونية وكذا املؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، بينما بالنسبة للمؤسسات الخاصة بدأت تنشأ 

عامال  20مؤسسة صغيرة ومتوسطة حيث تشغل الصغيرة  50ويقدر عددها في الوقت الحالي نحو 2000منذ بداية عام

عامل، وتتفاوت نسب االندماج والتركيب لدى هذه املؤسسات التي تتطلع دوما  4000لها إلى والكبيرة قد يصل عدد عما

إلى توسيع نسبة اندماجها وسوق انتشارها والعديد من هذه املؤسسات تطرح منتجا مقبوال يمكن أن يسوق عبر األسواق 

البحث  ة. ولعل االهتمام باالبتكار وربط مراكز املغاربية واألوربية التي تعتبر األقرب وباإلضافة إلى ذلك تتسم بالجاذبي

 باملؤسسات قادر أن يغير واقع هذه الصناعة إلى املكانة التي تستحقها.

والشك أن املتعامل الجزائري في تجربته الناجحة أثبت أنه يحترم معايير السالمة وينتج بجودة في ظل ضرورة احترام 

لى رفع تنافسية املنتوج الوطني بالدعم املالي واملرافقة من خالل سهرها على املعايير التي فرضتها الدولة والتي تسهر ع

تأهيل املؤسسات وتسجل عدة تجارب ناجحة ملصنعين جزائريين خواص خاضوا تجربة التصدير حتى وإن كانت 

ومنزلية كهر محتشمة لكنها تعد مؤشرا إيجابيا ويشجع على التعميم والتوسيع فنجد هناك من صدر أجهزة الكترونية و 

 لعدة دول نذكر منها السودان واألردن والبعض اآلخر يتواجد بالقارة اإلفريقية.

يذكر أنه للجزائر جميع القدرات واملقومات التي تجعل منها بلدا ناشئا لديه نسيج صناعي منافس يخلق الثروة ويقتحم 

الكثير من اإلمكانيات غير مستغلة ولم يأخذ  األسواق الخارجية ولعل عدة تجارب خاضتها الجزائر رغم قلتها تعكس أن

بعين االعتبار آفاق االستثمار الواعدة..فهل املرحلة املقبلة ستكون بالفعل االرتكاز فيها سيكون على الصناعة وبشكل 

 جوهري على االستثمار في التكنولوجيات الحديثة التي تحتاج إلى املوارد البشرية والعقول املبتكرة؟

  

 

 


