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 ملخص
 

 

اهم املواضيع التي ميزت املشهد اإلعالمي نهار اليوم، كانت جلها يتمحور حول مشروع االتفاق بين الجزائر 

مصنع "بيجو" لصنع أربع عالمات وكذا شراكة جزائرية فرنسية جزائرية إيطالية، لصناعة  إلنشاءوفرنسا 

وهي حية، الفال  املكننةآالت  إلنتاجوتركيب السيارات والشاحنات" فيات وايفال) وكذا شراكة مع البرتغال 

 ية(.لة االنباء الجزائر املواضيع التي تناولتها ) الشروق اونالين،/ النهار اونالين ، اإلذاعة الوطنية ووكا

اما في مجال املالية ، فقد أفادت )الشروق وعدد من اليوميات األخرى، تواصل انهيار قيمة العملة 

عن مشروع اتفاق بين البنوك ملنح اكثر من  الوطنية وكذا أسعار البترول"، فيما كشفت يومية الشروق

الترخيص للبنوك بمنح :"الجمعية الوطنية للبنوك بوعالم جبار يكشف لـ"الشروقرئيس  قرض للمواطن"

وكذا استعداد الوزير األول ، الستحداث  "،أكثر من قرض استهالكي لكل مواطن ) الشروق أونالين(

ت وزارة يم ، وفي املقابل، كشفاملجلس األعلى للفالحة وتدابير ملنح قروض للفالحين تقدر بمليار سنت

 مليار دج كتعامالت خارج الفوترة  خالل الستة اشهر األولى من السنة الجارية. 31التجارة عن قيمة 

وفي املقابل، نقلت عدد من الصحف تدابير مشروع قانون املالية، الذي قالت ان معظم تدابيره تصب 

السيارات،  النقل ، املازوت والبنزين واملاء ) في غطار رفع الضرائب بطرق مختلفة، كالقسيمة على 

 الشروق والبالد(.

وفي األخير، نقلت وكالة االنباء الجزائرية، ان تعديالت كبيرة ستطرء على دفتر الشروط الخاص باملشاريع 

 ".(واج)   الكبرى  للمشاريع الشروط دفتر  على جديدة تغييرات حو الكبرى لالشغال العمومية "
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 االفتتاحية 

 

 مشاريع 5التقى بيانكو واتفقا على خطة مشتركة إلنجاز 

 بوشوارب: تحصلنا على امتيازات في "بيجو" أكثر من املغرب )الشروق أونالين(

 

رد وزير الصناعة واملناجم، عبد السالم بوشوارب، على منتقدي مشروع بيجو الجزائر بأن السيارة التي سيتم تصنيعها 

سُيوّجه جزء منها إلى التصدير إلى دول املغرب العربي وإفريقيا، خالفا لسيارة سامبول الجزائرية التي ال تزال موجهة إلى 

االستهالك املحلي، في حين أوضح أن املفاوضات قطعت أشواطا مهمة خالل الفترة املاضية مع الفرنسيين وأنه سيتم 

  .مللفات العالقة بشأن نسبة اإلدماج وشركات املناولةقريبا توقيع االتفاقية رسميا بعد إنهاء ا

 
وأوضح بوشوارب، خالل ندوة صحفية عقدها إلى جانب ممثل وزير الخارجية الفرنس ي املكلف بالعالقات مع الجزائر 

مصنع بيجو الجزائر يختلف عن املغرب، فالدولة الجارة منحت الفرنسيين كافة االمتيازات "جون لويس بيانكو، أن 

 51باملائة من هذه الشركة في حين إن الجزائر قررت االستثمار في هذا املشروع وفق قاعدة  100ومكنتهم من الظفر بـ

وهي القاعدة التي أكد الوزير أنه لن يتم الرجوع عنها رغم انتقادات املسؤولين الفرنسيين الذين اعترفوا بالصعوبات  ."49ـ

ومستعدون لفتح وحدات صناعية مع  ..عالقات شراكة فقط مع الفرنسيين نحن ال نبرم" :التي تشكلها لهم، مشددا

 ."مستثمرين من جنسيات أخرى 

وفيما يخص إدراج سيارة سامبول الجزائرية في القرض االستهالكي، أوضح بوشوارب أن هذه األخيرة معنية وتنتظر 

ون جاهزة في التاريخ الذي أعلن عنه محافظ اإلفراج عن الصيغة النهائية للقرض من طرف بنك الجزائر، متوقعا أال تك

البنك، محمد لكصاس ي، األسبوع املاض ي، واملسطر بداية من اليوم، في حين أكد أن الجزائري سيكون مخيرا قريبا بين 

سيارة سامبول ونماذج بيجو املصنعة في الجزائر، وأن وزارته تسعى إلى فتح مجال أكبر من الخيارات أمام املواطنين في 

مشاريع للتصدير،   3مشاريع منها  5ن أوضح أن الشراكة التي تم مناقشتها مع املسؤول الفرنس ي تمحورت حول حي

وتحدث في هذا اإلطار عن مصنع وادي الكبريت للفوسفات بوالية تبسة الذي اعتبره مشروعا مهما واستراتيجيا ووصف 

نقل والسكك الحديدية والترامواي وامليترو والصناعة الشراكة مع املؤسسات الفرنسية باملثمرة السيما في مجال ال

ويتعايشون معها والدليل املشاريع التي  49ـ 51امليكانيكية، مؤكدا أن هؤالء ورغم االنتقادات بدأوا يتعّودون على قاعدة 

 .شتركةجنة املتمت مناقشتها وأخرى سيتم طرحها شهر أكتوبر املقبل مع الوزير األول عبد املالك سالل خالل أشغال الل

من جهته، الوزير الفرنس ي جون لويس بيانكو، أوضح أن عالقات الشراكة ستتوطد أكثر خالل املرحلة املقبلة مع الجزائر 

مشددا على أنه في خضم أزمة البترول ستعمل فرنسا على دعم الجزائر عبر مصانع ومشاريع شراكة تستهدف التصدير 

وبالرغم من أنها تزعجهم إال أنها ال تمنعهم من  49ـ 51، كما أكد أن القاعدة "صنع في الجزائر"بمنتجات تحمل ختم 

 .دخول السوق الجزائرية

تجدر اإلشارة إلى أن زيارة ممثل وزير الخارجية الفرنس ي املكلف بالعالقات مع الجزائر تعد السادسة من نوعها، وأوضح 

 واقتصادية قوية.أن حكومات البلدين تمتلكان عالقات دبلوماسية وسياسية 

 

 مصنع لـ بيجو في الجزائر وسالل يوقع االتفاق في فيفري القادم ) النهار اونالين(
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 «208بيجو »و «س ي إليزي  «بيجو«»، «308بيجو »، «301بيجو »سيارات للتركيب محليا وهي  4 

  «سامبول »في الجزائر لتركيب سيارة شبيهة بـ «فيات»

سالل، خالل شهر فيفري من العام القادم، مع نظيره الفرنس ي مانويل فالس، على  سيوقع الوزير األول، عبد املالك 

من املرجح أن يكون بوالية وهران، وهي الوالية  «بيجو»عقد إنشاء ثاني مصنع للسيارات بالجزائر يحمل عالمة األسد 

التي حضرت أشغال اللقاء  «النهار»وحسب مراجع .التي ترغب الحكومة في تحويلها إلى قطب صناعي خاص بالسيارات

املغلق الذي جمع أمس األول، وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب، رفقة املبعوث الخاص لوزارة الشؤون 

الخارجية الفرنسية بفندق األوراس ي، فإن الطرف الفرنس ي قد أكد على أهمية التوقيع على االتفاق شهر فيفري القادم 

عبد املالك سالل ونظيره الفرنس ي، إلنشاء ثاني مصنع لتركيب السيارات يحمل عالمة األسد  بين الوزير األول الجزائري 

دائما، فإن طاقة اإلنتاج  «النهار»، وحسب مراجع «رونو»من املرجح أن يكون بوالية وهران التي تحتضن مصنع  «بيجو»

ضاعفتها بنبسة مائة من املائة على املدى في أولى املراحل ستكون مابين تسعين ألف أو مائة ألف وحدة سنويا، قبل م

املتوسط، ليخصص ثلث اإلنتاج إلى التصدير إلى السوق اإلفريقية، وأشارت إلى أن الطرفان يعوالن على أربعة أنواع 

وتأتي هذه األخبار  .«308بيجو »و «بيجو س ي إليزي »، «301بيجو »، «208بيجو «»من السيارات، ويتعلق األمر بكل من 

، أين أكدت وجود 2014والصادر في الفاتح من شهر ديسمبر من عام  «النهار»حة الخبر الذي انفردت به لتؤكد ص

اتصاالت حثيثة بين الطرفين الفرنس ي والجزائري لتفعيل االستثمار، وهو الخبر الذي تضمن وجود مشروع إيطالي في 

د أمس، خالل اللقاء الذي جمع عبد بالجزائر، وهو ا «فيات»األفق يتمثل في إنشاء مصنع لتركيب سيارة 
ّ
لخبر الذي تأك

 «فيات»التي حضرت اللقاء، بأن شركة  «النهار»السالم بوشوارب بالوزيرة اإليطالية للصناعة، حيث أفادت مصادر 

 «رونو سامبول »والتي ستكون شبيهة بمركبة  «A»تعول على تصنيع سيارتين لم يحدد نوعهما بعد، واحدة من الصنف 

 .كبيرة الحجم تتكون من خمسة أبواب «+B»ة من الصنف والثاني

  

 

 مليار دج في ستة أشهر )واج( 31املعامالت التجارية غير املفوترة فاقت 
 

مليار دج خالل السداس ي األول من  31ر5مصالح الرقابة لوزارة التجارة معامالت تجارية غير مفوترة بقيمة سجلت 

 السنة الجارية حسب حصيلة ملديرية املراقبة وقمع الغش التابعة للوزارة تحصلت وأج على نسخة منها.

مليار دج في الثالثي األول من  15حوالي وقد ارتفع هذا الرقم ألكثر من الضعف في غضون ثالثة أشهر حيث انتقل من 

 مليار دج خالل األشهر الستة األولى من السنة ذاتها. 31ر5السنة الجارية الى 

 مليار دج خالل نفس الفترة من السنة املاضية. 30ر96وكانت التعامالت التجارية غير املفوترة املكتشفة قد بلغت 

من مجموع أهم املخالفات في مجال الرقابة التجارية  %3ت غير املفوترة وتمثل مجموع املخالفات املسجلة في املمارسا

 مخالفة. 2.040التي قدرت ب 

مخالفة  114.114تدخال بالكشف عن  784.812ومن جهة أخرى سمحت تدخالت مصالح أعوان الرقابة التي بلغت 

 وصحة املنتوجات والخدمات. تمس بشرعية وشفافية املعامالت التجارية و القواعد املتعلقة بالطابقة وأمن

محل تجاري وحجز  7.613محضر قضائي ضد املخالفين واقتراح الغلق ل  102.969كما سمحت عمليات املراقبة بتحرير 

 مليار دج. 3ر03سلع بقيمة 

 مليون طن. 16ر791ملف استيراد لسلع حجمها  55.001وأسفرت نشاطات املراقبة على الحدود عن دراسة 

 مليون دج. 4ر8طن فيما بلغت قيمتها  23.545حمولة قدرت كميتها ب  381االطار توقيف وقد تم في هذا 
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في مجال املراقبة اسفرت عن ارتفاع هام  2015وبحسب الحصيلة فإن النتائج املحققة خالل السداس ي األول من 

تي تم التدابير الخاصة الملختلف مؤشرات الحصلية مقارنة بالسنة املاضية مع تراجع في النشاط على الحدود ب"فضل 

 اراجها خالل هذه الفترة".

ولهذا يقترح التقرير تعزيز عمليات املراقبة لتكفل أكثر فاعلية فيما يتعلق بعدم اشهار األسعار وممارسة نشاطات تجارية 

 قارة بدون محل وعدم الفوترة والنظافة.

وان الرقابة مقارنة بتلك التي تتضمنها القوانين وبحسب ذات التقرير فان قلة تنوع املخالفات املسجلة من طرف أع

 املتعلقة بالنشاطات التجارية تظهر حاجة ملحة للتكوين.

وفي هذا االطار يقترح التقرير وضع برامج خاصة ترتكز على تقنيات التحريات والبحث وتصنيف املخالفات السيما فيما 

 فسة.غير الشرعية للمنا  يخص املمارسات التجارية واملمارسات

 وفي مجال الرقابة على مستوى الحدود أوص ى التقرير باصالحات معمقة.

 

 

لجنة الشؤون القانونية باملجلس الشعبي الوطني تدرس التعديالت املقترحة على مشروع القانون 

 التجاري )واج(
 

ن مقترحين على مشروع القانو درست لجنة الشؤون القانونية و االدارية و الحريات باملجلس الشعبي الوطني تعديلين 

 املعدل و املتمم املتضمن القانون التجاري حسبما افاد به اليوم الثالثاء بيان للمجلس.

 59-75واوضح البيان ان االجتماع خصص لدراسة تعديلين مقترحين على مشروع القانون املعدل و املتمم لالمر رقم 

 ار جيالني رئيس اللجنة.و هذا برئاسة السيد عم 1975سبتمبر  26الصادر في 

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

 األحكام املتعلقة بالشركات التجارية ذات املسؤولية املحدودة األكثر رواجا في الجزائر حسب نص املشروع.

وكذا املواد الجديدة املدرجة فيه تسهيل إنشاء هذا النوع من املؤسسات الصغيرة  و من شأن التعديالت التي جاء بها

واملتوسطة وخلق مناصب شغل من خالل تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية للبالد والقضاء على االقتصاد املوازي.

رحة بحذف الرأسمال األدنى لتأسيس الشركة ذات املسؤولية املحدودة عكس القانون وتتعلق أهم التعديالت املقت

 دج. 100.000الساري املفعول الذي يحدده عند 

 

 

 
 

 :يكشف 2016مشروع قانون املالية لـ 

 ) الشروق اونالين( !قسيمات السيارات لتعويض "خسائر" الطريق السيار

قسيمات السيارات مقارنة بما هي أن الحكومة بررت رفع  2016يتضح من خالل نص املشروع التمهيدي لقانون املالية 

عليه، بتعويض جزء من تكاليف الطريق السيار شرق غرب، الذي كلفها الكثير، حسب نص القانون، بقيمة مالية 

مليار دوالر، وهو ما يعتبر اعترافا صريحا ومتأخرا من طرف الجهاز التنفيذي بخطيئة خيار تمويل املشروع  11.2وصلت 

  .س ما نصح به الوزير عبد اللطيف بن أشنهو حينهامن الخزينة العمومية عك
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وجاء في نص املشروع التمهيدي لقانون املالية تبريرات من الحكومة لزيادة قسميات السيارات واملركبات بمختلف 

باملائة إلى صندوق التضامن  45باملائة منها إلى الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة و 35أنواعها التي تعود 

لجماعات املحلية، أن الدولة صرفت في األعوام األخيرة مبالغ ضخمة من أجل إنشاء الطرق السريعة، ومنها تطوير ل

 .مليار دوالر، مشيرة إلى أنه أحد أكبر الطرق السيارة في العالم 2. 11الطريق السيار شرق غرب الذي وصلت قيمته 

هدف إلى رفع قسيمات السيارات بما يمكن من توفير موارد مالية وجاء في تبرير الجهاز التنفيذي أن اإلجراء الجديد ي

 .إضافية للدولة من أجل إنجاز الطرق والطرق السريعة املسجلة في برنامج الحكومة

وورد ضمن تبريرات الحكومة أن هذه املوارد املالية الجديدة ستوجه إلى تنفيذ عمليات صيانة وإعادة تأهيل على املنشآت 

طريق السيار وغيرها، وهو تأكيد آخر من الحكومة على خطئها في طريقة تمويل املشروع، الذي انطلق بـ املسلمة أي ال

 .مليار دوالر ولم يكتمل بعد 11.2ماليير دوالر، وبلغت كلفته اآلن  6.7

ريق ع الطوكان وزير املالية األسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، قد غادر الحكومة بعد خالف حاد حول طريقة تمويل مشرو 

السيار شرق غرب، حيث دافع عن فكرة التمويل الجزئي للمشروع فقط من خزينة الدولة والباقي يكون من طرف 

 باملائة من الخزينة العمومية. 100الشركة املنجزة مع حق االمتياز لفترة معينة، لكن الحكومة قررت جعل تمويله يتم 

 

 

 هذه هي الزيادات املرتقبة في املاء والكهرباء و املازوت و النقل 

 تراجع ميزانية السكن ورفع اعتمادات وزارة التربية إلنقاذ القطاع

نية للدفاع ملواجهة التحديات األمنية.. وعصرنة الجماعات املحلية تقلص ميزانية أضخم ميزا 

 )البالد(الداخلية

تقشفا طفيفا مس مختلف القطاعات الوزارية، التي أبقت فيها وزارة الدفاع  2016طبقت الحكومة خالل قانون املالية 

ملواجهة التحديات األمنية. فيما عرفت ميزانية وزارة على الحصة األكبر من ميزانية الدولة ورصدت لها أضخم ميزانية 

السكن التي تواجه تحدي مشاريع عدل تراجعا طفيفا، لتبقى وزارة التربية الثانية في سلم االعتمادات املالية، وعرفت 

 في املائة. 2إلى  1ميزانيات التسيير والتجهيز بمختلف الوزارات تراجعا بين 

مليار دج، حيث تعد هذه امليزانية األضخم في تاريخ الجزائر،  200ة الدفاع الوطني بأزيد من ورفعت الحكومة ميزانية وزار 

مليار دج مقارنة مع السنة املاضية، وتعكس هذه امليزانية التي تعد  200مليار دج بزيادة  118وحصدت أزيد من ألف و

شيا مع التحديات الجديدة على الحدود األضخم بين باقي القطاعات حرص الدولة على دعم املؤسسة العسكرية تما

وعمليات تحديث قدرات الجيش الجزائري وتحويله إلى جيش احترافي، ال سيما أن الجزائر تعتزم تحديث قدراتها 

العسكرية بشكل أكثر، وعقدت املؤسسة العسكرية عدة صفقات تسليح مع روسيا، وأملانيا من أجل تطوير إمكاناتها 

يزانية األضخم في تاريخ الجزائر ما يعكس حجم التهديدات األمنية التي تتطلب تطوير الجهاز الدفاعية، وتعد هذه امل

بأحدث التقنيات، خاصة االضطرابات على الحدود الشرقية والجنوبية للبالد بسبب األوضاع املتدهورة في كل من 

 تونس وليبيا وبلدان الساحل االفريقي.

مليار دج  426لتي حافظت على مرتبتها الثالثة في سلم اإلعتمادات املالية، أزيد كما رصدت الحكومة لوزارة الداخلية ا

، حيث إن الوزارة تشارك على نطاق واسع في عمليات حفظ األمن ومكافحة اإلرهاب والجريمة، 2016ضمن ميزانية سنة 

إلطالق مشاريع جديدة لعصرنة  ، في وقت تستعد فيه الوزارة2015غير أنه تم تقليص امليزانية عن السنة املالية إلى 
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القطاع والتوجه نحو اإلدارة اإللكترونية، ما يعني أن تقليص حجم امليزانية مرتبط بتقليص النفقات وفق التسيير 

 القديم لإلدارة، حيث سمحت عصرنة الجماعات املحلية بتقليص حجم النفقات.

مليار دج، رغم  221مليار دج إلى  222بعد تقليصها من  من جهتها عرفت ميزانية وزارة السكن والعمران، تراجعا طفيفا

اعتراف املسؤول األول عن القطاع بأن املشاريع السكنية لم تتأثر بسياسة ترشيد النفقات التي قررتها الحكومة، ما 

شف وك  يعني أن تقليص حجم النفقات بالقطاع سيمس ميزانية التسيير وال عالقة له باملشاريع السكنية املبرمجة.

مليار دج لوزارة التربية الوطنية التي  760جدول توزيع االعتمادات املالية للدوائر الوزارية، عن تخصيص أزيد من 

عرفت زيادة في اعتماداتها بفارق صغير، بالنظر لوعود الوزارة بتسوية املشاكل العالقة مع النقابات وصرف املخلفات 

ية من سياسة شد الحزام التي طبقتها الدولة، ال سيما أنه تم اإلعالن والتعويضات. ولم يسلم قطاع االشغال العموم

عن وقف املشاريع الكبرى املبرمجة ضمن سياسة ترشيد النفقات، حيث عرفت امليزانية تقليصا طفيفا مقارنة مع العام 

 مليار دج. 19املاض ي وقدرت ميزانية األشغال العمومية بـ

الوزارية للسنة القادمة، رفع الغالف املالي املخصص لوزارة الفالحة والتنمية كما أن الالفت في جدول االعتمادات 

الريفية، والتي زادت من ميزانيتها تماشيا مع دعم الدولة للقطاع الذي تعول عليه من أجل خلق ثورة بديلة عن الطاقة 

 مليار دج. 55ورصد له غالف مالي فاق 

 عار النفـــــطهــذه هي خطة الحكـومة ملواجهة انهيـار أس

يكشف مشروع قانون املالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة خالل آخر اجتماع عقده برئـاسة الوزير األول عبد 

سبتمبر املنصرم عن وصول إجراءات التقشف إلى املستوى األعلى، حيث يقترح سلسلة من التدابير الرامية  9املالك يوم 

عدما تضررت بفعل انهيار أسعار البرميل على مستوى األسواق الدولية عن طريق إلى رفع اإليرادات املالية للحكومة ب

جيوب الجزائريين، برفع قيم الضرائب على العقار ومقترحات برفع قيمة الكهرباء والغاز واملاء ألول مرة منذ سنوات في 

اب على املدى القصير في غي في حلول وقتية الهدف منها تمويل ميزانية الدولة  مقابل مقترحات بتسهيالت ضريبية

استراتيجية حكومية للتعامل مع ظاهرة انخفاض أسعار النفط التي أجمعت كل الهيئات العاملية على أنها لن تعود 

ألسعارها األولى خالل السنوات املاضية. كما يكشف مشروع القانون عن تقليص في امليزانية العامة للدولة بنسبة 

في ميزانية التسيير،  %  3,32مقابل  % 24. 18زانية العامة، حيث تراجعت ميزانية التجهيز باملائة من املي 10تجاوزت 

مليار دينار  4.972,3مليار دينار كميزانية للتجهيز و 7407.9مليار دينار تقريبا عوضا عن  3176  لتصل األولى إلى حدود

قطاعات حتى الحساسة منها على غرار ، حيث مس التقشف وتخفيض امليزانيات كل ال2015للتسيير رصدت لسنة 

الدفاع والداخلية وحتى الصحة والسكن، على الرغم من الوعود املتكررة التي أطلقتها الحكومة باالستمرار في املشاريع 

التنموية التي قال سالل إن التقشف لن يمسها، مما يعني أن حكومة سالل قد اختارت للتضييق على املشاريع والتخلي 

 ن مشاريع اإلنشاءات القاعدية والتنموية خالل الفترة املقبلة.عن كثير م

 هذا ما سيدفعه الجزائريون ضريبة عن سكناتهم

كشف مشروع قانون املالية عن زيادات في قيمة الرسوم على العقارات، حيث حدد رسم العقارات على الطابق األرض ي 

دينار للمتر املربع بالنسبة للمناطق الحضرية، أما املناطق النائية  110دينار للمتر املربع والطابق بـ  130في الجنوب حدد بـ

دينارا للطابق في املناطق  150دينارا للطابق األرض ي و 170دينارا للمتر املربع، فيما حدد بالنسبة للهضاب العليا بـ 70بـ

لشمالية فقد حدد سعر الرسم على دينارا للمتر املربع، أما بالنسبة للمناطق ا 130الحضرية واملناطق النائية حدد بـ

دينارا للمتر املربع لباقي الطوابق بالنسبة للمناطق الحضيرية، أما  190دينارا للمتر املربع للطابق األرض ي و 230العقار بـ

 باملائة منها لخزينة الدولة. 50دينارا للمتر املربع، لتوجه نسبة  170املناطق النائية فقدر بـ

 2016ازوت وأسعار النقل وحتى الهاتف سترتفع في ملاء، الكهرباء، املا
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كما يحمل مشروع قانون املالية للسنة املقبلة أكبر مفاجآت الحكومة للمستهلك الجزائري، حيث يقترح مشروع القانون 

 2ية وباملائة للواليات الشمال 4الرسم على فواتير املاء بنسبة   الذي وافق عليه املجلس الحكومي، رفع زيادات في قيمة

باملائة لواليات الجنوب وتحديدا أدرار، األغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورڤلة، إيليزي، تندوف، الواد وغرداية. كما 

ذه والكهرباء، حيث يقترح بخصوص ه” املازوت“يقترح أيضا نسبة الرسم على القيمة املضافة على غاز البترول السائل 

 1000ى ضريبة جديدة لترشيد استعمال الطاقة، حيث سيدفعون ما قيمته األخيرة، كما سيخضع مالك السيارات إل

دينار عن السيارات العاملة بالديازال، حيث ستعي بذلك الحكومة إلى ضمان عائدات مهمة من الضرائب  2000إلى 

ضا مة سالل أي، كما ستفرض حكو ”بإعادة توزيع هذه املوارد على نحو أفضل  لصالح املوازنة العامة للدولة، بما يسمح

باملائة، بما يعني أن  2إلى  1رفع قيمة الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بحوالي  2016خالل قانون املالية 

 هؤالء سيرفعون بدورهم فيمة املكاملات الهاتفية واألنترنت بداية من العام املقبل.

 مالك السيارات يتحملون الجزء األكبر من الضرائب الجديدة

، حيث ستعرف قسائم السيارات 2016ويبدو أن امتالك سيارة في الجزائر سيصبح عبئا أكبر عنه رفاهية بداية من سنة 

دج على  10000و 2000ارتفاعا كبيرا خالل السنة املقبلة، فضال عن رفع أسعار البنزين واملازوت، أين ستتراوح ما بين 

دج ألقل من ست سنوات وأكثر من ثالث سنوات  6000و 1500ن السيارات السياحية ألقل من ثالث سنوات، وما بي

دج،  6000أطنان التي يقل تاريخ صناعتها عن الخمس سنوات  2.5وبالنسبة للمركبات النفعية ذات حمولة أقل من 

 ندج وبالنسبة للمركبات النفعية التي تزيد حمولتها ع 3000أما التي تزيد عن الخمس سنوات فتقدر قيمة قسيمتها بـ

دج، أما التي تزيد عن الخمس سنوات  12000أطنان التي يقل عمرها عن الخمس سنوات  5.5أطنان واألقل من  2.5

أطنان التي يزيد عمرها عن الخمس  5.5وبالنسبة للمركبات النفعية التي تزيد حمولتها عن    دج 5000فتقدر قسيمتها بـ

 دج. 18000عن الخمس سنوات فقسيمتها قدرت بـ  دج أما التي تقل 8000سنوات فقدرت قيمة قسيمتها بـ

مقاعد قسيمتها قدرها مشروع قانون املالية  9أما عن مركبات نقل املسافرين األقل من خمس سنوات بسعة تقل عن 

مقعدا التي  27إلى  9دج وبالنسبة للمركبات من  3000دج، أما التي تزيد عن الخمس سنوات فقدرت بـ  5000بـ 2016لـ

مقعدا  61إلى 28دج ومن  4000دج، أما التي تزيد عن الخمس سنوات  8000الخمس سنوات قسيمتها قدرت بـتقل عن 

 دج. 6000دج، أما التي تفوق الخمس سنوات  12000واألقل من خمس سنوات قسمتها تساوي 

 9000رت قسيمتها بـ مقعدا قد 62أما مركبات نقل املسافرين التي يزيد عمرها عن الخمس سنوات التي تتسع ألزيد من 

سنوات التي  3دج، أما عن السيارات السياحية أقل من  18000دج، أما التي تقل عن الخمس سنوات قسيمتها تساوي 

، 9أحصنة وأقل من  7دج التي تفوق قوة محركها  4000دج و 2000أحصنة قسيمتها تساوي  6تقل قوة محركها عن 

دينار، أما السيارات السياحية التي تجاوز عمرها  10000تها بلغت الـأحصنة فقسيم 10أما التي تفوق قوة محركها 

دج بالنسبة للتي تجاوزت قوة  1500دج و 500أحصنة فتقدر قسيمتها بـ 6العشر سنوات التي تقل قوة محركها عن 

حسب  دج 3000أحصنة فبلغت قيمة قسيمتها  10، أما تلك التي تزيد قوة محركها عن 9أحصنة وقلت عن  7محركها 

 .2016مشروع قانون املالية لسنة 

 الشركات وأصحاب املال معفون من التقشف

خرج أصحاب املال وأرباب العمل وحتى املستثمرون األجانب رابحا أكبر من سلسلة إجراءات التقشف التي عمدت إليها 

ئيا شبه مطلق، حيث الحكومة، حيث عمدت الحكومة إلى سياسة من اإلجراءات سخاء ماليا بال حدود، وعفوا جبا

سلمت جميع املؤسسات العمومية والخاصة، الوطنية واألجنبية، وفي جميع القطاعات اإلنتاجية والخدمية، من 

إجراءات كانت متوقعة وواجبة، تطال الرسوم على رقم األعمال وعلى األرباح، كما سلمت الثروات املكدسة في العقارات 

 لضريبة على الثروة، التي تلجأ إليها الدول عادة لتقسيم األعباء زمن األزمة.والحسابات البنكية من أي زيادة في ا
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 مشاريع جزائرية برؤوس أموال أجنبية

كشف قانون املالية للسنة املقبلة بالسماح للشركات الجزائرية بالحصول على تمويالت أجنبية للمشاريع الوطنية حتى  

، فيما أعطت الحكومة حق منح 2009ت هذه األخيرة ممنوعة منذ سنة املشاريع الكبرى حسب قانون املالية، حيث كان

املوافقة من عدمها حالة بحالة ضمن إطار التسهيالت املمنوحة لالستثمارات األجنبية، مما سيفتح الباب مجددا أمام 

 مباشر. كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ويمهد الطريق للحكومة للعودة إلى االستدانة بشكل غير 

  حكومة سالل تلغي حق الشفعة

يسمح قانون املالية وألول مرة منذ سنوات، للمستثمرين األجانب من التملص من حق الشفعة الذي تطبقه الحكومة 

الشركات املختلطة الخاضعة للقانون الجزائري عن طريق   الجزائرية في حق الشركات األجنبية الراغبة في التخلص من

لبورصة، حيث تسعى بذلك حكومة الوزير األول عبد املالك سالل إلى ضرب عصفورين بحجر واحد طرح أسهمها في ا

عن طريق إحياء وتفعيل دور البورصة في الجزائر وتفادي التوجه إلى القضايا واملحاكم الدولية التي جرتها إليها بعض 

 الشركات الكبرى العاملية.

 والر سنويامليون د 112سوناطراك تحتال لتوفر ميزانية 

إلى تغير صيغ التعامل والدفع في تحويالت املواد الطاقوية نحو الخارج خاصة   وتسعى من جهتها، شركة سوناطراك

البنزين، حيث لن تضطر سوناطراك إلى دفع قيمة البنزين والغاز عن طريق عملية استيراد عادية بل ستدفع للمتعامل 

ماليين دوالر  1.5ك حسب األرقام التي يستعرضها قانون املالية ما يعادل األجنبي قيمة التحويل، حيث ستوفر سوناطرا

مليون دوالر سنويا  112عن كل مليون برميل معالج، مما يعني تقليــص تحويالت العملة الصعبة إلى الخارج بما يعادل 

 مليون برميل معالج شهريا. 1ملا يقارب 

 

 أشغال عمومية:

 الشروط للمشاريع الكبرى   )واج(نحو تغييرات جديدة على دفتر  

 

أكد وزير األشغال العمومية عبد القادر والي يوم االثنين بتلمسان أن دفتر الشروط للمشاريع الكبرى لقطاعه سيعرف 

 تغييرات جديدة سيتم اإلعالن عليها قريبا.

 التغييرات ستضمن مواصلة األشغالوأوضح السيد والي خالل لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للوالية أن هذه 

بدون توقف واجتناب كل األخطاء التي قد تقع فيها املقاولة املنفذة بسبب سوء الدراسات التقنية لألرضية مؤكدا 

أن"هذه التغييرات التي فرضتها سياسة ترشيد النفقات تبدأ بتنظيم وسائل العمل في الورشة عن طريق توفيرها بصورة 

 املتواصل".كافية تضمن العمل 

فإن التغيير األول يطلب من املقاول توفير كل الوسائل املادية والبشرية قبل انطالق املشروع  -يضيف الوزير-"وعليه 

حتى ال يتعثر العمل ألن أي توقف ينجر عنه نفقات جديدة بسب إعادة تقييم املشروع" مشددا بقوله أن "مدة االنجاز 

 توفيرها و ليس العكس".هي التي تحدد حجم الوسائل الالزم 

كما أبرز أن الدراسة التقنية الدقيقة للتربة أصبحت من األولويات في التغييرات املقبلة الجتناب أي غموض في العمل 

 الذي قد يؤدي إلى حوادث تقنية.

 لخاص أو وأكد الوزير أن الهدف من هذه التغييرات يكمن في إعادة تأهيل أدوات العمل الوطنية التابعة للقطاعين ا

العام واالستفادة من تجربة الشركاء األجنبيين من أجل ضمان الجودة في العمل واحترام األجال املحددة و كذا ادخال 

 الصرامة في العمل ازاء املقاوالت الوطنية واألجنبية.
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يرة مرضية ي تسير بوتوبالنسبة لوالية تلمسان أشار وزير األشغال العمومية إلى أن كل املشاريع املبرمجة قد انطلقت وه

للمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية للوالية وفك عزلة العديد من املناطق الريفية و تحقيق الراحة و األمان على 

 مستوى الخدمات املقدمة ملستعملي الطريق و تطوير هياكل الطرق ومختلف املنشآت.

ساحلية أو الجبلية أو السهبية أشرف السيد والي على تدشين وخالل هذه الزيارة التي شملت عدة دوائر بالوالية سواء ال

وحدة  24ثالثة أنفاق أرضية بعين يوسف ومغنية وشتوان وتفقد محول الرمش ي قبل االشراف على انطالق أشغال 

 جديدة للمراقبة والتدخل بالطرقات وكذا على مراسم تحويل مخبأ الصيد البحري لهنين إلى ميناء الصيد البحري يتسع

 مؤقت. 120منصب شغل دائم و  250قاربا ويسمح برفع االنتاج وخلق  150ل 

 7ر3باملائة وبلغت تكلفته أكثر من  38كما تفقد الوزير مشروع بناء ميناء سيدنا يوشع الذي تقدر نسبة أشغاله ب 

 مليناء.كلم للولوج إلى ا 1ر3مع انجاز طريق جديد على مسافة  2017مليار دج على أن يسلم في فبراير 

الرابط بين الرمش ي  22وقدمت للوزير مختلف املشاريع التي جسدت باملنطقة مثل ازدواجية الطريق الوطني رقم 

الرابط بين الحناية و الطريق الوطني  98كلم والطريق الوطني رقم  20والحدود الشمالية لوالية تلمسان على مسافة 

على مسافة  98كلم و انهاء أشغال الطريق الوطني رقم  9مسافة  على 102و تحسين خط الطريق الوالئي رقم  35رقم 

 كلم بين تلمسان والغزوات. 15

ومن بين املشاريع الجاري انجازها الطريق االجتنابي الساحلي بين مرس ى بن مهيدي والغزوات وازدواجية الطريق بين 

 كلم. 60مغنية ومرس ى بن مهيدي على مسافة 

 

 الوزير األول وعد بتنصيب املجلس األعلى للفالحة قبل نهاية السنة

 مليار للفالحين قريبا )الشروق اونالين(قروض تصل إلى 

وعد الوزير األول عبد املالك سالل، بتنصيب املجلس األعلى للفالحة قبل نهاية السنة الجارية وتحديد القطاعات 

الوزارية املشاركة فيه، بغية حل املشاكل العالقة التي يتخبط فيها الفالحين وللمساهمة في رفع مداخيل الخزينة 

باحثة عن مصادر "رزق" بعيدا عن الريع البترولي الذي تأثر مؤخرا على خلفية الصدمة البترولية التي هزت العمومية ال

  .العالم

 
جانبا من لقائه مع الوزير األول عبد املالك سالل  "الشروق"كشف األمين العام لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين لـ 

أول أمس، الذي وعد أن الحكومة سترفع العراقيل البيروقراطية على الفالحيين، خاصة فيما يتعلق في منح القروض 

ة عالتي تشرع البنوك ابتداء من شهر أكتوبر القادم في منحها بالنسبة للفالحين واملربين، وسيتم تحديد قيمتها حسب طبي

مليونا لتصل حدود املليار سنتيم  50املشاريع الفالحية وأهميتها في رفع الدخل، حيث من املقرر أن تترواح قيمتها من 

وقد تتجاوزها، ولفت عليوي إلى أنه تم رفع مطلب صياغة مراسيم تنفيذية من الحكومة تصاحب عملية منح القروض 

تفادة من القروض، باإلضافة إلى إدخال إصالحات على صندوق التعاون خاصة وأنها تقنن لعملية االس "قيمة" إلعطائها 

 .ألف فالح حاليا ويرجى أن يرتفع ليمس أكبر شريحة من الفاعلين في القطاع 160الفالحي الذي ينخرط فيه 

سماح لوحسبما أكده عليوي فإن الحكومة وعدت بتنصيب املجلس األعلى للفالحة قبل نهاية السنة الجارية كما أقرت ا

للفالحين بتسديد هامش من الديون كل سنة وذلك في إطار رفع العراقيل البيروقراطية التي لطاملا اشتكى منها أصحاب 

القطاع باملقابل أمر سالل، في لقائه مع وزير الفالحة سيد أحمد فروخي أول أمس، الوالة بإشراك الفالحين في 

لنهوض بالقطاع، كما طالب الوزير بوضع خطة فيما يخص الثروة اجتماعاتهم واألخذ بوجهة نظرهم في التنمية وا

 الحيوانية على رأسها املواش ي وذلك بتوفير األعالف ومجابهة الجفاف.



 

 12 

 
 

 :مرة.. محمد الغازي يكشف 12تراء التقاعد بـ رفع إمكانية اش

 )الحوار (”casnos“ إلغاء جميع العقوبات على املتأخرين في دفع مستحقات
 

 

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي محمد الغازي، إسقاط جميع العقوبات التي كانت مفروضة على 

مستحقاتهم للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الخاص بهم وتسوية املتأخرين من املواطنين غير األجراء في دفع 

وضعياتهم تجاهه، والتي كانت تفوق املستحقات األصلية في حد ذاتها، مؤكدا دخولها حيز الخدمة بعدما جاءت ضمن 

ا املواطن وكذ، قصد ضمان التسهيالت التي تعمل عليها الحكومة لتقريب اإلدارة من 2015قانون املالية التكميلي لسنة 

 .لتحفيز غير األجراء للتعامل مع الصندوق 

وتوجه غازي خالل اللقاء التقييمي الوطني الذي جمعه باملدراء املركزيين للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير 

اض ي تقاألجراء، وممثلي العمال، أمس، بتعليمات مفادها تبسيط جميع اإلجراءات للعمال غير األجراء كي يتمكنوا من 

أجورهم بعد التقاعد، وذلك من خالل الهيكلة الداخلية الجديدة للصندوق الوطني لغير األجراء التي تعتزم وزارة العمل 

القيام بها خالل آجال أقصاها األيام القليلة القادمة، حيث سيتم تعويض الوكاالت الجهوية بالوكاالت الوالئية وفقا 

ازي خالل كلمته االفتتاحية على أنها عملية أساسية من شأنها أن تضمن خدمة للتقسيم اإلداري للبالد، حيث أكد غ

 .جيدة للمواطن وإطار كاف للمسيرين لتجسيد مهامهم

، على ”casnos“ كما كشف الوزير في حديثه عن التعديالت التي تعمل عليها مصالح وزارته بالتعاون مع القائمين على

والخاص بالضمان االجتماعي لغير األجراء، قائال  1985فيفري  05الصادر في  35-85 اعتزامه إعادة النظر في املرسوم رقم

بأن تعديله سيشتمل على عديد االختيارات ملتعاملي الصندوق، وحريات أكبر، منها ما جاء في قانون املالية التكميلي 

كانت محدودة بثمان مرات فقط، وكذا  مرة سنويا بعدما 20من إمكانيات لغير األجراء في اشتراء تقاعدهم بـ 2015لسنة 

إعطاء الحرية لغير األجير للتصريح لدى الصندوق في أي وقت يختاره دون إجبار من طرف الدولة ومع إلغاء جميع 

العقوبات السابقة املترتبة عن التأخر في ذلك، باإلضافة إلى العمل على إزاحة جميع العوائق اإلدارية بهدف تقريب 

اطن، مغتنما غازي الفرصة للتوجه بنداء لجميع املنخرطين في صندوقي الضمان االجتماعي سواء الخاص اإلدارة من املو 

باألجراء أو غير األجراء لدفع مستحقاتهم في القريب العاجل كون عمل هذه األخيرة قائم على أموال املواطنين املشاركين 

 .فيها دون أي دعم غيره، وعلى التضامن ما بين األجيال

ا في ، كاشف”الشفاء“وقام الوزير على هامش اللقاء بمعاينة مركز شخصنة البطاقة اإللكترونية للمؤمن اجتماعيا  هذا

مليون شاب من غير األجراء منها، اإلجراء الذي من شأنه أن يسمح للمواطن من  11السياق على استفادة قرابة 

ة وصندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء، والتمتع بجميع االستفادة من األدوية من خالل الدفع املباشر بين الصيدلي

 .-حسب ما أشار إليه الوزير–حقوقه املتعلقة بالنظام الصحي، وحقوقه في التحضير للتقاعد 

عاشق يوسف شوقي كل العمال غير األجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص  ”casnos”من جهته دعا املدير العام لـ

لتجار الحرفيين، األطباء وغيرهم غير املشتركين في الصندوق لإلسراع بالتصريح عن نشاطهم، خاصة نشاطا مهنيا حرا كا

في ظل اإلجراء االستثنائي الذي يسمح لهم بتسوية وضعياتهم املتعلقة باالشتراكات باالستفادة من الدفع بالتقسيط بما 

 .في الدفع يتالئم والوضعية املالية، كذلك إلغاء زيادات وعقوبات التأخير 
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 إيداع أموال االقتصاد املوازي في البنوك 

 باملائة )الخبر(7تجار الجنوب يطالبون بخفض نسبة 

باملائة عن  7اعتبر منسق غرف التجارة لواليات الجنوب االثنتي عشرة، خبزي عبد املجيد، أن تحديد نسبة اقتطاع بـ 

داع يمبالغ فيه، ألن من شأنه أن يحول دون التحفيز على إ” االمتثال الضريبي الطوعي“األموال املودعة في إطار آلية 

 .أموال السوق املوازية لدى البنوك

أكد رئيس غرفة التجارة الزيبان بصفته منسقا لغرف الجنوب، في اليوم اإلعالمي املخصص لشرح قانون املالية 

التكميلي، أن هذه النسبة ال تشجع صاحب املال على إيداعه في البنك. وحسبه، فإن املنتمين لغرف الجنوب يقترحون 

 .باملائة على أن تنخفض النسبة كلما تضاعف املبلغ 3باملائة إلى  1,5 تحديد النسبة من

مرتفعة جدا ومرفوضة من طرف الصناعيين “باملائة كضريبة على األرباح، قال ذات املتحدث إنها  35وبخصوص اقتطاع 

 .”الذين يقترحون كذلك أن تتناقص النسبة كلما سجل ربح أكبر

التعسفية ”طريقة تعامل البنوك مع رجال املال والصناعيين، واصفا إياها بـ وانتقد املتحدث، أمام حضور الفت،

هذه اإلدارات استفادت من العصرنة في مجال التجهيزات واملقرات، إال أنها بقيت تسير بعقلية “، رغم أن ”والبطيئة

ير الذي اصة على خلفية املصأهمية مواكبتها لألحداث في ظل نفور املستثمرين من البنوك الخ“، داعيا إلى ”السبعينات

 .”آل إليه بنك الخليفة

وفي كلمة االفتتاح، تعهد والي الوالية بمساعدة كل من يرغب في إنشاء مشروع استثماري، مؤكدا أن أبواب إدارته 

 .مفتوحة، مشيرا إلى أن بسكرة تنفرد بإمكانات فالحية، صناعية وسياحية، وجب استغاللها لخلق مناصب الشغل

 

 
 مالية /بنوك/بورصة 

 

 

 دينار 120و مقابل يور  1دوالرات و 9األول بـ

 استمرار انهيار أسعار النفط والدينار الجزائريين ) الشروق أونالين(

 

واصلت أسعار النفط الجزائري تراجعها في السوق الدولية، حيث سجلت شهر أوت املاض ي أكبر نسبة تراجع على النحو 

دوالرات، في وقت واصلت العملة الوطنية  9الذي تراجع معدل أسعار خام الصحاري الجزائري ألوت املاض ي بأكثر من 

دينار قفز  118تراجعها، وسجل األورو ارتفاعا في الصرف، بعد أن كان قد أغلق األسبوع املاض ي اليورو الواحد صرفه بـ

  .دينار 120بداية األسبوع صرفه الى قرابة 

 
سعار خام الصحاري الجزائري خالل أوت ، تراجع أ"أوبك"كشف التقرير الشهري األخير ملنظمة الدول املصدرة للنفط 

دوالر للبرميل في  34.56دوالرات كاملة، وأوضحت بيانات املنظمة أن معدل أسعار خام الصحاري انتقل من  9املنقض ي بـ

وإن أدرج التقرير هذا االنخفاض في سياق الهبوط  .دوالر 17.9دوالر للبرميل بانخفاض قدره  17.47جويلية املاض ي إلى 
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من قيمته متراجعا إلى أدنى  ٪16ألسعار النفط الشهر املاض ي، فقد أكد أن برميل الخام يكون قد فقد حوالي العام 

مستوياته منذ ست سنوات بسبب وفرة املعروض في األسواق العاملية وكذا تداعيات تباطؤ االقتصاد الصيني ووضعية 

 .بعض االقتصاديات العاملية

دوالرا  56أن ينهي خام صحاري الجزائر السنة الجارية على معدل أسعار سنوي في حدود وتوقع تقرير املنظمة البترولية 

دوالر، مما  09.110الذي بلغ  2014في قيمته مقارنة بمعدل أسعار عام  ٪50للبرميل أي ما يمثل انخفاضا بأكثر من 

رف كما ستتأثر احتياطاتها من الصيعني بلغة األرقام أن الجزائر ستخسر نصف عائداتها النفطية ومداخليها ستتأثر، 

الحكومة في مواجهة  "عكاز"بسبب تراجع ميزان مدفوعاتها، كما ستتأثر مداخيل صندوق ضبط اإليرادات الذي يعتبر 

  .عجز ميزانيتها السنوية

مليون  153.1بلغ   وكشف التقرير استنادا إلى بيانات رسمية جزائرية أن حجم إنتاج الجزائر النفطي في أوت املنقض ي

مليون برميل يوميا  2.1برميل يوميا، وتعرف صناعة النفط الجزائرية في السنوات األخيرة استقرارا في اإلنتاج عند حدود 

  ."أوبك"وهو ما يمثل حصة الجزائر املتفق عليها في إطار منظمة 

تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، واملنحى التنازلي الذي أخذته منذ نهاية ديسمبر من السنة املاضية، بات يشكل 

خطرا حقيقيا على الدول املنتجة للنفط ضمن إطار منظمة األوبك واملنتجة خارج هذه املنظمة، األمر الذي أدى إلى 

في أوت رغم الرفض السعودي لعقد دورة طارئة ملناقشة مقترح  "أوبك"تراجع بشكل طفيف في إجمالي إنتاج منظمة 

 585.31يخص مراجعة حصة دول املنظمة من اإلنتاج وخفضه، وحسب أرقام هذه األخيرة فقد قامت املنظمة بإنتاج 

نتاج اال  مليون برميل في شهر جويلية، وذلك خارج اإلنتاج الليبي بالنظر النخفاض 603.31بـ  مليون برميل يوميا مقارنة

  .السعودي واألنغولي

دوالر للبرميل ليواصل بذلك  46.45دوالر مقارنة بجويلية لتبلغ  73.8وعرف معدل أسعار سلة املنظمة لشهر أوت تراجعا بـ

ومعلوم أن وزراء املنظمة قرروا في اجتماعهم مطلع جوان املاض ي  .سلسلة التراجعات املسجلة منذ مطلع ماي املاض ي

على سقف إنتاج املنظمة دون تغيير بالرغم من دعوة بعض الدول األعضاء إلى خفض اإلنتاج للحد من  بفيينا الحفاظ

 .وتفضل بذلك املنظمة عدم التدخل مباشرة في أسواق النفط قصد الحفاظ على حصتها السوقية .تدهور األسعار

دينار،  120يورو بقرابة  1األسبوع بصرف في الوجه اآلخر من "عملة" األزمة، واصلت العملة الوطنية تراجعها، وبدأت 

دينار لألورو الواحد، بعيدا عن االرتفاع الذي تشهده السوق  118بعد أن كانت قد أقفلت البنوك الصرف الرسمي بـ

 املوازية بسبب موسم الحج.

 

 :"رئيس الجمعية الوطنية للبنوك بوعالم جبار يكشف لـ"الشروق

 الترخيص للبنوك بمنح أكثر من قرض استهالكي لكل مواطن ) الشروق أونالين(

 

حذرا،  إجراءات وقائية أكثر استكمل أمس بنك الجزائر كافة التحضيرات الخاصة بمركزية املخاطر الجديدة التي تتضمن 

ومن املنتظر أن يتم تبليغ املؤسسات البنكية بها خالل ساعات لتستكمل كافة اإلجراءات الخاصة بالقرض االستهالكي 

الذي من املرتقب أال يتأخر كثيرا، في وقت تتضمن هذه املركزية العديد من اإلجراءات االستثنائية في مقدمتها طلب 

  .بنكية مباشرة، وبإمكان األفراد االستفادة من قرضين في نفس الوقتالقرض من الوكالة ال

 
، أن مركزية املخاطر الجديدة أكثر أمانا على "الشروق"وأفاد رئيس الجمعية الوطنية للبنوك، بوعالم جبار، في تصريح لـ

سبة وقت والدراسات لتكون مناالنظام املالي واملصرفي في الجزائر بالنظر إلى أن هذه األخيرة استهلكت الكثير من ال
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للوضعية النقدية التي تعيشها الجزائر، وحتى تحمي البنوك من الوقوع في فخ القروض الزائدة ومواجهة شبح املديونية 

 .املفرطة وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على االقتصاد الوطني

من الوكالة البنكية بالنسبة إلى املواطنين، وأكد املتحدث أن جديد هذه القروض هو إمكانية االستفادة منها مباشرة 

على خالف ما كان سائدا سابقا حيث كان يتوجب على املواطن القيام بالعديد من اإلجراءات قبل الحصول على القرض 

كما شدد جبار على أن مركزية املخاطر ال تفرض حصر القروض في قرض واحد  .وتقديم جملة ضخمة من التدابير

وهو  .واطنين، فبإمكان املواطن االستفادة من أكثر من قرض إذا كان يمتلك الضمانات الالزمة للتسديدبالنسبة إلى امل

 .ما يعني عدم منع االقتراض من بنكين مختلفين وهو ما يضفي مرونة كبيرة على عملية الحصول على القروض

 ترة إال أنها كانت ترتبط فقط باملؤسساتوأوضح جبار أن مركزية املخاطر كانت معتمدة على مستوى بنك الجزائر منذ ف

وسيتم  .وليس باألشخاص في حين إن بنك الجزائر سيشرع هذه املرة في تطبيقها على األفراد وذلك بطريقة جد دقيقة

فلن تمنح حسب املتحدث قروض بقيمة مليون سنتيم  .من خاللها دراسة الوضع املالي للمقترض وقدرته على السداد

ألشخاص ال يستطيعون تسديد إال نصف مليون سنتيم، كما أن الشخص الذي ستمنح له القروض  على سبيل املثال

يجب أن يكون دون مديونية للحفاظ على القدرات املالية للمؤسسات البنكية، ويجب أن يتمتع بقدرات كبيرة على 

 .السداد

اطر ستدخل حيز التنفيذ بداية من ومعلوم أن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاس ي، سبق أن أكد أن مركزية املخ

منتصف سبتمبر الجاري. وهي املركزية التي تتميز بحذر ويقظة أكبر من تلك التي سبقتها، في انتظار دخول القروض 

 االستهالكية حيز التنفيذ بعدها بفترة قصيرة.

 

 دوالرات ما بين جويلية وأوت  9ابة فقد قر 

 دوالر ) الخبر(56,3معدل سعر البرميل الجزائري ينهار إلى 

، ما بين ”صحاري بلند“عن تراجع كبير ملعدل سعر النفط الجزائري ” أوبك“كشف تقرير منظمة الدول املصدرة للنفط 

، بحوالي 2015توسط العام، إلى غاية نهاية أوت دوالرات، ليقدر امل 9جويلية وأوت، حيث فقد البرميل الجزائري حوالي 

 .دوالر للبرميل 100دوالر، بينما كان املتوسط العام، السنة املاضية، يقدر بقرابة  56,36

دوالر في أوت، بنسبة  47,17دوالر في جويلية، مقابل  56,34وأفاد تقرير املنظمة بأن معدل سعر النفط الجزائري بلغ 

دوالر للبرميل،  56,36ائة، وأدى هذا االنخفاض إلى تدني معدل سعر النفط الجزائري إلى مستوى في امل 9,17تراجع بلغت 

دوالر للبرميل، أي أن املعدل العام  57,84بينما كان املعدل العام في تقرير أوت املاض ي بالنسبة للنفط الجزائري يقدر بـ

دوالرا ما بين العام  43ط العام للنفط الجزائري حوالي دوالر، بينما فقد املتوس 1,5فقد، في ظرف شهر واحد، قرابة 

املاض ي والسنة الحالية، ما يعكس حجم التراجع املسجل بالنسبة للبترول الجزائري الذي يبقى من بين النفوط األكثر 

 .”موربان“واإلماراتي ” بوني اليت“والنيجيري ” سيدر“طلبا في السوق مع البترول الليبي 

مقارنة  ”صحاري بلند“شف نفس التقرير عن تقلص الرسوم املفروضة لصالح البترول الجزائري في نفس السياق، ك

سنتا، إذ بلغ متوسط سعر البترول وفقا ملؤشر  27، حوالي 2015بمؤشر برنت بحر الشمال، حيث بلغ إلى نهاية أوت 

زائري. بينما سجل النفط اإلماراتي دوالر للبرميل بالنسبة للنفط الج 56,53دوالر، مقابل  56,36برنت بحر الشمال 

بمتوسط  ”بوني اليت“دوالر للبرميل، ثم النفط النيجيري الخفيف  57,93بـ” أوبك“أعلى مستوى ضمن سلة ” موربان“

 .دوالر للبرميل، رغم انخفاضه، نتيجة تأثره بانكماش الطلب عليه من السوق اآلسيوية 56,98يقدر بـ

استقرار إنتاج النفط الجزائري، بعد أن تراجع في جويلية املاض ي، حيث انخفض  على صعيد متصل، أبان التقرير عن

مليون برميل يوميا، في وقت كان  1,109مليون برميل يوميا، بينما تحسن مستوى اإلنتاج نسبيا في أوت إلى  1,100إلى 
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إلنتاج الجزائري بعيدا عن مستوى مليون برميل يوميا في جوان املاض ي، ويبقى ا 1,104إنتاج البترول الجزائري يقدر بـ

 .مليون برميل يوميا 1,20حيث بلغ  2012

ال تحترم التزاماتها وتتجاوز حصص إنتاجها، حيث فاق سقف إنتاج ” أوبك“على صعيد آخر، تبقى العديد من بلدان 

اج، ويتضح أن مليون برميل يوميا مقارنة بسقف اإلنت 1,5مليون برميل يوميا، أي بتجاوز قدره  31,54املنظمة 

مليون برميل يوميا، كما  10,362السعودية ماضية قدما في مجال تكثيف قدرات إنتاجها التي بلغت، في أوت املنصرم، 

مليون برميل يوميا، وهي من أعلى املستويات بالنسبة  4,062يالحظ مضاعفة قدرات إنتاج النفط العراقي التي بلغت 

الوضعية في تسجيل وفرة وفائض في العرض البترولي، وبالتالي تساهم في بقاء للعراق منذ الثمانينات. وتساهم هذه 

أسعار البترول متدنية خالل السنة الحالية، وحتى املقبلة، السيما وأن دوال خارج أوبك أيضا، منها روسيا، تنتج بأقص ى 

يوميا. في وقت يعرف الطلب  مليون برميل 2,5قدراتها، وتساهم في تسجيل فائض في العرض في السوق الدولية يفوق 

العالمي على البترول انكماشا على خلفية تباطؤ النمو الصيني واستقرار النمو في الواليات املتحدة، هذه األخيرة عازمة 

 .على تطوير إنتاج النفط الصخري ليصبح بديال للبترول التقليدي. وهو عامل إضافي يساهم في انهيار األسعار

 

 
 

 تجارة

 

 
 تعاون

 

 )واج(السيد سالل يستقبل وزيرة ايطاليا للتنمية االقتصادية 
 

استقبل الوزير االول عبد املالك سالل اليوم الثالثاء الوزيرة االيطالية للتنمية االقتصادية فيديريكا قيدي التي تقوم 

 بزيارة عمل إلى الجزائر حسبما أفاد به بيان ملصالح الوزير األول.

بحضور وزير الصناعة و املناجم عبد السالم بوشوارب كان فرصة للتطرق الى   الذي جرى  و أوضح البيان أن اللقاء

 مشاريع التعاون الثنائية في القطاع االقتصادي.

و في هذا السياق ثمن املسؤوالن املشاريع التي هي في طور النضج و اتفقا على ضرورة تقوية التعاون االستراتيجي الذي 

 االيطالي املنعقد في مايو املنصرم بروما.-خالل االجتماع رفيع املستوى الجزائري  يعكف البلدان على تجسيده

 و من جهة اخرى تبادل الطرفان وجهات النظر بشان عدد من املسائل املتعلقة بالتعاون بين البلدين.

 

 شراكة جزائرية برتغالية في مجال املكننة الفالحية ) اإلذاعة الوطنية (

ع ِّ
ّ
شراكة بين شركتين تابعتين للمجمع الجديد للميكانيك و شركة برتغالية من اجل  بالجزائر العاصمة اتفاقاالثنين  ُوق

  .شركة مختلطة مختصة في إنتاج العتاد الفالحي لحراثة األرض و النقل الفالحي إنشاء

-زائرالج-ديدة "قالوتشو املختلطة الج و قد ترأس وزير الصناعة و املناجم عبد السالم بوشوارب حفل إنشاء الشركة 

ملؤسسة إنتاج اآلالت  % 17منها و  % 34)سيدي بلعباس( نسبة  ش.ذ.أ" حيث تمتلك مؤسسة صناعة اآلالت الفالحية

  ."للشركة البرتغالية "قالوتشو % 49العاصمة( عن الجانب الجزائري و  الفالحية ترايدينغ )الجزائر

( اورو التي ستنتج باملوقع الصناعي 02) ماعي للشركة املختلطة يبلغ مليونيكما تمت اإلشارة إلى أن رأس املال االجت  

سلسلة كاملة و بتكنولوجية جديدة لآلالت الفالحية لحراثة األرض و  سيدي بلعباس()ملؤسسة صناعة اآلالت الفالحية 
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  ."تحت عالمة الشريك التكنولوجي "قالوتشو أس.أ النقل الفالحي

من اجل إنشاء سلسلة جديدة من آالت  ( ماليين اورو04بالقيام باستثمار خاص يقدر بأربعة ) و تقض ي هذه الشراكة    

  .الفالحي و عتاد خاص الحرث بسكك و أقراص و أسنان و كذا جرارات للنقل

الحتياجات القطاع الفالحي من حيث  في هذا الصدد أكد بوشوارب أن هذه الشركة املختلطة ستسمح باالستجابة   

ذات القوة الكبيرة املصنعة بقسنطينة بالشراكة مع املجمع  عمل األرض بالنسبة للسلسلة الجديدة من الجراراتعتاد 

  .مع آفاق التصدير نحو األسواق اإلفريقية حي يحتل الشريك األمريكي موقعا استراتيجيا األمريكي ماس ي فارغيسن

وحدة سنويا بنسبة اندماج  30000ثم إلى  10000تقال إلى وتيرة وحدة قبل االن 5000و يتوقع في املرحلة األولى إنتاج    

  .في السنة الخامسة % 65إلى  % 60لتصل إلى  خالل السنة األولى من اإلنتاج % 20تقدر ب

  .في السنة الخامسة أجيرا 120عامال في السنة األولى إلى  34وسينتقل عدد مستخدمي الشركة من      

مع مصنع السيارات الفرنس ي بيجو  ت تناقلتها بعض وسائل اإلعالم عن إمكانية إنشاء شراكةو عن سؤال حول معلوما   

 .الجانبين سيناقشان املشروع قريبا أكد الوزير أن هذا األخير قد "أبدى اهتمامه" و أن

 
 
 

 إعالميةيقظة 

 

 


