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5  

.. ........................................................................ رئيس منتدى املؤسسات علي حداد لـ "املساء:"

5 o  5(المساء) .................................  وسنشكل قوة للتغيي ر  التنسيقيتبنينا سياسة العمل o  مصيطفى

الشروق" تنش ر أه م   6........  (وقت الجزائر)” : املن اطق الصن اعية غي ر مهيئة الحتضان املشـ اريع الكبـر ى

ألف مليا o  184 7.......................................................  2016التعديالت على مشروع قانو ن املالية 

قال إنه  ل يجب إخفاء  7.............  ر لضمان السلم االجتماعي ومواصلة "السوسيال" (الشروق أونالين)

الوضع صعب.  o 9........ ........................................................ الحقيقة على الجزائريين. سالل:

في أسعا ر املواد  % 6إرتفاع بـ  9............  مليا ر دوال ر وكفاكم تبذيرا (الشروق أونالين) 35املداخيل لن تتعدى 

الدينا ر يواصل انهياره  o 10....................................................................  الغذائية  و الخدمات

سالل يؤكد أن إجراءات دعم اإلستثما  o 10...........................  ( البالد) 2016م سلة العمالت الصعبة في اما

 ( النها ر أونالين)2016ر  و املؤسسات ستتواصل إلى سنة 

 ................................................................................................ ......

..............................................................  انطالق املشاورات بين منتجي ومحولي الحليب.. فروخي: 10

11 o (الشروق أونالين) قال إن انهيا  11..............  آليات جديدة تخص التموين والتأمين لدعم الفالحة الجبلية

 o 11..................................................................  يه.. عويدات:ر أسعا ر النفط لم تؤث ر عل

الحكومة تقتطع  11......................  باملئة من سو ق العقا ر ( الشروق أونالين) 80السماسرة يستحوذو ن على 

الجزائريو  o 12........................... .............. ألف مليا ر من جيوبهم بفضل ضريبة الدخل 32أكث ر من 

خاطبوا سالل بمعطيات  12.......................................................  ن يفقدو ن ربع أجورهم  ( الخبر)

يشككو ن في  خبراء o 13...........................................................  سوداء وأطلقوا النا ر على الوزراء

قيمة دعم الوقود والكهرباء والغا  13...........  أرقام لكصاس ي ويتحدثو ن عن نفاد البترول! ( الشروق أونالين)

مراجعة أسعا ر الطاقة أو ل  o 14.............................................................  مليا ر دولر 20ز قاربت 

باملائة من أموال  7الكتشافات الجديدة تضخ  14......................................  الخبر)إجراء لتقليص الدعم  (
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خبر ي: البترول لم ينفد في الجزائ ر (الشروق  o 15..........................................................  سوناطراك

  15... ......................................... اونالين)

مالية /بنوك/بورصة .................................................................................................... 

 وزي ر املالية يقترح ضمانات جديدة للمتخوفين من ضخ أموالهم 15

"حالل" بدل الفوائد الربوية بالبنوك بداية من هوامش مالية  15..................................................... 

الحكومة تخّي ر املواطنين بين االستفادة من الفائدة أ و التناز  o 15..............................................  أكتوبر

 ملواجهة نفقات عيد األضحى 15..  ل عنها للبنك (الشروق اونالين)

............................... ..............................................................16 o  2 مليو ن جزائر ي سحبوا

لعبو ن يغامرون بـ"الكابة" لتحويل أموالهم  16......................  ساعة (الشروق أونالين) 24آالف مليا ر خالل  3

قراو ي وملوشية وخذايرية والعبو ن أفارقة  Erreur ! Signet non défini. o.........................  إلى الخارج

 وقعوا في "شباك" الجمارك (الشروق اونالين)

 Erreur ! Signet non défini. .............................................................  17 

 تجارة ......................................................................................................................

..................................  الوكالء يشرعو ن في الت وطين البنكي بعد الحصو ل على املوافقة وإثبات النموذج

17 o (الشروق اونالين ) "!شراكة  17................. ...... الحكومة تسمح باستيراد السيارات.. لكن بـ"الكوطة

 .....................................................................................................................18 

............. يقظة اعالمية ...............................................................................................

 "توتال" الفرنسية تطمئن الجزائريين على لقمة عيشهم 18

 ..............................................................18 o "100 (أخبا ر اليوم) "دوال ر لبرميل النفط.. قريبا 

 قيمة الرسوم على التبغ والكحوليات خبراء يطالبو ن برفع 18.................................................. 

 ............................................................19 o  مليا ر دينا ر سنويا على  630الجزائريو ن ينفقو ن

 ملتقى دولي حو ل الحماية الفكرية للمنتوج التقليدي الجزائر  19.......................  "السموم"! (أخبا ر اليوم)

باملائة منهم نساء  27ألف حرفي..  343الجزائ ر تحص ي  o 20.......................................  2016ي مطلع 

 رد على طلب الستفادة وأسبوع أمام املديريات إلبداء رأيها شه ر لل 20................................  ( الفجر)

....................................... ............21 o  ) نقص العّقا ر الصناعي يرهن برنامج الحكومة االستثمار ي

 وزارة التجارة تطمئن بوفرة مادة السكر 21.............................  املحو ر(

 ................................................................................22  

o  22.................................................................  ر السك ر ( املحو ر) ال زيادة في أسعا  
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أهم ما ميز معرض الصحافة الوطنية لنهار اليوم، هي التصريحات التي نقلتها على لسان الوزير األول 

خطابه في الندوة الوطنية مع الخبراء القتصاديين واملجلس القتصادي والجتماعي، والي اعترف فيها في 

" ان مداخيل الجزائر تراجعت كثيرا بفعل الزمة القتصادية، لكنه شدد على استمرار دعم الدولة 

 . 2016للفئات الهشة وتمويل املشاريع الستثمارية املنجتة خالل 

  

الصحف نقال عن الخبراء القتصاديين ان "أرقام الخزينة العمومية " التي يقدمها وأشارت العديد من 

السيد لقصاص ي مشكوك فيها وغير صحيحة (الشروق اونالين)، فيما تقدر الكتلة املالية التي 

 ألف مليار.   32تقتطعها الحكومة من أجور املوظفين بواسطة الضريبة على الدخل ما ياقرب 

  

ومة عبر وزير املالية، السيد بن خالفة، ما يشبه ضمانات جديدة من اجل طمانة كما عرضت الحك

املواذطنين الذين يودعون امواللهم في البنوك. أما وزيرة التجارة فقد اكدت انه لن تكون هناك ازمة 

 سكر. 
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   االفتتاحية

  

  

 سات علي حداد لـ "املساء :" رئيس منتدى املؤس

 (المساء)   ر للتغيي ةقو  لوسنشك يالتنسيق لالعم ةسياس اتبنين

  

وجه رئيس منتدى رؤساء املؤسسات السيد علي حداد في حوار مقتضب لـ "املساء"رسائل قوية للشعب الجزائري وخاصة 

القتصاد رجوة لاملستثمرين الذين دعاهم إلى االتحاد وتشكيل قوة اقتصادية هدفها التغيير وإحداث النقلة النوعية امل

الوطني، ودعا حداد إلى التماسك واالتحاد ملواجهة التحديات الراهنة والعمل على تجاوزها في األمان والسلم ال ال زمين 

،داعيا إلى العمل في تناسق لتجاوز عقلية التنافر والعمل. وعبر املسؤول عن قناعته الراسخة في أن التغيير سياتينا من 

 تغيير السياسات وتحرير املبادرات بقرارات شجاعة وجريئة كتلك التي تم اتخاذها مؤخرا.  املؤسسة الوطنية عبر 

 خالل جولتكم إلى واليات الشرق، ملسنا تفاؤال كبيرا وعزما على التغيير، وتحدثتم في خطاباتكم عن إجراءات مستعجلة - 

 هي:   ما  التغيير  إلحداث

من  35ين الدستورية الرامية إلى تكريس حرية األعمال واالستثمار طبقا للمادة =إن أبرز ما نطالب به هو تطبيق القوان 

الدستور، والفتح الفعلي ملجموع قطاعات النشاط االقتصادي أمام املستثمرين الخواص الوطنيين والتي هي مغلقة 

باملائة بالنسبة  15إلى أمامهم عمليا، مع الشروع في إصالح جبائي عميق بتخفيض نسبة الضرائب على أرباح الشركات 

باملائة على األرباح التي يعاد استثمارها أو إعفاؤها كليا من  5لنشاطات اإلنتاج والخدمات، وتحديد نسبة أرباح تقدر بـ

 باملائة.  25الضرائب، على أن تفوق نسبة الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لنشاطات استيراد السلع والخدمات الـ

 يف عن املؤسسة العسكرية وكأنكم تريدون توجيه رسالة للشعب واملستثمرين.. ماهي هذه الرسالة؟ تحدثتم في سط- 

=الجيش الوطني الشعبي هو الركيزة لكل الشعب، والجيش هو الشعب، وأنا مقتنع أنه ال يوجد جزائري ال يحب املؤسسة  

من في البالد.. وإن غاب األمن واألمان، فال يمكننا العسكرية مهما كان انتماؤه وتوجهه، وبدون املؤسسة العسكرية، ال أ

 الحديث عن اقتصاد أو تطوير االقتصاد.. وفي كل األحوال ال يحق ألحد التدخل أو مناقشة شؤون هذه الهيئة رغم أن 

 الكل.   من  متداولة  "موضة"  أصبح  عنها  الحديث

كل والتنظيمات بتعيين مسؤوليها كمندوبين للمنتدى الحظنا أن منتدى رؤساء املؤسسات يحاول إلغاء بعض الهيا- 

 بالواليات، كما هو الحال بالنسبة لغرف التجارة والصناعة، كما أن الدعوة التي وجهتموها لجميع املستثمرين ورجال 

 تعليقكم؟   فما  الكثيرين،  أخافت  املنتدى  في  لالنخراط  والتجار  األعمال

http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/item/14627-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html
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ؤساء املؤسسات، وجهت رسالة وخطابا واضحين، مفادها أننا هنا من أجل االنخراط =منذ تنصيبي على رأس منتدى ر  

 واالندماج في السياسة العامة للبالد، ونسعى ألن نكون قوة اقتراح، باعتبار أنه بإمكاننا تحسين مناخ األعمال، لكن نحن 

 نقصيه. ال نحتكر الساحة فكل من هو منخرط في هيئة ومنظمة نقابية أخرى فهو حر ولن 

ونية املنتدى هي أن نكون قوة وطنية متواجدة في جميع واليات الوطن حتى نتعاون جميعا على إزاحة كل العراقيل  وحل 

كل املشاكل التي يعيشها املستثمرون في الجزائر، وأبواب املنتدى مفتوحة للجميع والوقت ال يسمح لفتح أبواب التنافس 

 ن االشتراكات واملنخرطين، بل هدفنا اليوم واضح وهو التماسك واالتحاد ملواجهة النشاء التنظيمات وجمع أكبر قدر م

  لغة  عن  والتخلي   الحكومة  مع  تناسق  في  والعمل  التحديات

 املؤسسات؟   رؤساء  منتدى  برنامج  في  الشباب  مكانة  هي  ما-التنافر.  

اسم "جيل افسيو" وهي الخلية التي سيتم تنصيبها في الجامعة =املنتدى أنشأ خلية للمقاولين الشباب وأطلق عليها  

 الصيفية التي ستقام قريبا بتلمسان، وقد خصصنا يوما ونصف اليوم للتناقش مع املستثمرين واملقاولين الشباب ،

 للشباب.   رمضان  شهر  خالل  لقاءين  أجرينا  أن  سبق  أنه  وأذكرك  

املنتدى يسّيرون مشاريع كبيرة لكنهم عاجزون عن تسليمها، ما اإلجراء الذي  الكثير من األعضاء املنخرطين في- 

 ستتخذونه حيالهم لتحسيسهم بالتسريع في إنجاز وتسليم املشاريع على األقل  إلعطاء صورة وسمعة جيدة عن أداء 

 ومستواه؟    املنتدى

را في آجال التسليم وهذا أمر عادي ألننا عندما =أوال ال يمكن أن نقول عن أي مشروع انه متأخر، ربما قد نسجل تغيي 

ندخل في مشروع ونشرع في إنجازه فإننا غالبا ما نتفاجأ بعراقيل وصعوبات غير متوقعة، وعندما نضع التجهيزات في 

امليدان، نجد أننا مطالبون بإنجاز أكثر مما هو مطلوب منا، وإن كنت تلمحين ملؤسستي التي تسلمت أشغال ترميم 

غرب وتحديدا في شطره املتعلق بالبويرة واالخضرية، فاسمحي لي أن أقول لك بكل وضوح أننا  -ق السيار شرق الطري

تفاجأنا بأشياء غريبة ومكلفة، فعوض أن نغير طبقة  رفيعة من الزفت التي تعرضت للتلف كما طلب منا، وجدنا 

السيارات والعجالت املطاطية واألشجار التي كانت كلها أمتار، حيث وجدنا املياه وبقايا هياكل  8أنفسنا نحفر على عمق 

تشكل أرضية الطريق وأنا ال اتفق معك وإن كان االمر يتعلق بالطريق أو البناء أو التجهيزات أو مجاالت اخرى، فإننا 

حث يجب الب دائما نواجه  مشاكل، وال أسمح باالتهامات، على الرغم من أن الجميع حر في التعليق واتهام من يشاء، لكن

كيلومترا، حيث  33عن الحقيقة كما هو الحال بالنسبة لشطر الطريق الرابط بين االخضرية والبويرة واملمتد على طول 

أن القاعدة األساسية لم تكن صلبة، واضطررنا إلى جلب مكاتب دراسات أجنبية إلجراء دراسة معمقة فوجدنا أرضية 

مل وهي التي كانت مستغلة ومستعملة من قبل السيارات، علما أن املشروع طينية واضطررنا إلى "قلع" الطريق بالكا

أمتار فا ألمر يتطلب الكثير من  8وشطر الطريق أنجز من قبل مؤسستين عموميتين، وهنا عندما نردم طريقا بعمق 

املخبر ملواصلة سنتيمترا وفي كل مرة يجب أن ننتظر تقرير  40و 30الوقت لوضع الطبقات الواحدة تلو األخرى بسمك 

باملائة وأن نتفادى األخطاء التي سبقنا  100العملية ،لنكون في النهاية مجبرين ومطالبين بتسليم الطريق مكتمال بنسبة 

 إليها من 

 به.   مسموح  غير  املرة  هذه  الخطأ  قبلنا ،ألن  كانوا

 الطريق؟   تسليم  سيتم  متى  الحالة  هذه  في-  

األول منتصف نوفمبر، والوزير يدفعنا ويلح على ضرورة تسليمه نهاية أكتوبر لكن األمر صعب  =سيتم تسليم الشطر  

آالف طن  5إلى  4ألننا جندنا ثالث محجرات إال أن الكمية املطلوبة للردم أكثر من تلك املتوقعة، حيث سنستعمل من 

 كون تاريخا معقوال للتسليم. نوفمبر سي 15يوميا وهي كميات كبيرة نقوم بوضعها منذ شهرين ونصف لكن 
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 الثالثية؟   باجتماع  املتعلقة  التحضيرات  عن  ماذا-  

=نحن نحضر للثالثية بشكل جيد ولدينا العديد من االقتراحات وال يمكن اإلفصاح عنها حاليا، رغم أن األغلبية منها  

من أجل بعث االقتصاد الوطني وعموما  مدّون في وثيقة املقترحات التي تقدم بها منتدى رؤساء املؤسسات للحكومة

 سنطالب بتوقيف خفض قيمة الدينار. 

  

 (وقت الجزائر) ” مصيطفى : املنـ اطق الصنـ اعية غير مهيئـة لحتـ ضان املشـ اريع الكبـ ر ى

االستثمار من قانون  37اعتبر، الخبير االقتصادي والوزير السابق، بشير مصيطفى، أن غياب آليات فعالة لتطبيق املادة 

على أرض الواقع، هو من بين األمور التي ساهمت في بقاء االقتصاد الجزائري خاضعا للمحروقات ومنفرا لالستثمار. 

املجهودات التي يبذلها منتدى رؤساء املؤسسات برئاسة علي حداد، ” وقت الجزائر“وثمن املتحدث، في حديث له مع 

واقع خاصة فيما تعلق األمر باملقترحات التي تتعلق بتسوية مشكل العقار، لدى الحكومة لتطبيق هذه املادة على أرض ال

حماية املنتوج الوطني، الشراكة مع الدولة في املشاريع الكبرى وتحسين مناخ األعمال، و كذا إعادة النظر في الجباية 

أنه رغم أن التشريع الضريبية، مشيرا إلى أن هذه أفكار جديدة ميدانية. في سياق متصل صرح، بشير مصيطفى، 

الجزائري فيما يخص مجال االستثمار على مستوييه الخارجي و الداخلي، هو من بين أحسن التشريعات في الجزائر خاصة 

الخاصة باالستثمار، مشيرا إلى أن نقص األدوات الفعالة لتطبيقه على أرض الواقع هي ما  37فيما يتعلق األمر باملادة 

لالستثمار على أرض  37ستثمار في الجزائر، مبرزا في عدة نقاط أسباب عدم تطبيق املادة يعيق تطور االقتصاد و اال 

الواقع، هي التي جعلت املفارقة بين القانون والتطبيق بعيدة. وقال محدثنا، أن من بين هذه األمور هو عدم وجود توافق 

ع، أن املناطق الصناعية غير مهيأة الحتضان املشاريبين القانون والبنية القاعدية املرافقة للمناطق الصناعية، باعتبار 

على غرار الربط بالكهرباء واملاء وكذا تهيئة الطرق، إضافة إلى أن قاعدة الحياة يمكن القول عنها أنها منعدمة حيث  ال 

مية، اليو توجد فنادق أو نزل بهذه املناطق، كما يسجل نقص فادح في املطاعم وغيرها من الخدمات املتعلقة بالحياة 

معطيا مثال بدول الخليج التي تفرض شروطا غريبة لالستثمار، كحتمية سحب جواز السفر للمستثمر لكن في املقابل 

توفر قواعد للحياة مناسبة جعلت منها وجهة استثمارية مغرية.كما تطرق الوزير السابق إلى أنه هناك مشكال أخر يبقى 

لواقع، هو مشكل العقلية املؤسساتية التي ال تمول بالبورصة بل بأموال عائقا لتحقيق قانون االستثمار على أرض ا

مليار دينار، مقسمة بين بنك الجزائر وباقي  2700األشخاص، وهذا ما أحدث فائضا في السيولة لدى البنوك وصلت إلى 

ذه األموال ،سوى قيمة البنوك، وهذا ناتج عن ادخار أموال الشركات وكذا املواطنين والتي ال تجد قنوات الستثمار ه

صغيرة منها كتمويل مشاريع القطاع الفالحي ومشاريع دعم الشباب.في سياق مختلف أضاف املتحدث، أن البنوك 

الجزائرية ال تزال تسير أيضا بعقلية البيروقراطية، التي ال تشجع على التمويل وكذا عصرنة املنتجات البنكية والتي ال 

متجاهلة باقي األليات التي من شأنها املساهمة في رفع القيود التي يعاني منها ” القرض” هو تتجاوز حاليا منتجا واحدا، و 

ي املشاريع التي تتيح بمشاركة البنوك ف” املشاركات“االستثمار، والتي ال يسمح بها قانون النقد والقرض الجزائري على غرار 

يمكن عبره إيجار مختلف التجهيزات كاآلالت الص  الذي” اإليجار“الكبرى، وتحدث الخبير عن ضرورة وجوب تطوير 

نفس  وفي”.بدر“التابعة لبنك ” الجزائر لالستثمار“ناعية، لكنها تبقى محدودة جدا حيث تقتصر فقط على مؤسسة 

السياق أضاف بشير مصيطفى، أن مشكل العقار يبقى مطروحا بشدة باعتباره مهما لالستثمار الفالحي والصناعي، وفي 

ن قال أن األراض ي املتوفرة حاليا للخواص هي قطع أرضية صغيرة عائلية، أما باقي األراض ي فهي تابعة هذا الشأ



  

 

  9 

للدولة، وفي حال استفاد املستثمر منها تبقى دون عقود ما يجعله يعرض عن القيام باالستثمارات الكبرى للتخوف 

 ول البنوك تقديم مبالغ كبيرة لالستثمار لغياب العقود. الدائم من إمكانية سحبها منهم، وهذا ما يترتب عنه أيضا عدم قب

  

  

  2016م التعديالت على مشروع قانون املالية  الشروق" تنشر أه

 ألف مليار لضمان السلم الجتماعي ومواصلة "السوسيال" (الشروق أونالين) 184 

  

نة القادمة أو ما يعرف بميزانية الدعم رفعت الحكومة من التخصيصات املالية، املوجهة للتحويالت االجتماعية للس

مليار دينار وبزيادة   1840باملائة، حيث رصدت ما مقداره  7 5اإلجتماعي و في األوساط الشعبية "السوسيال "بـ.

مليار دوالر، وذلك للحفاظ على السلم االجتماعي،  1.28مليار دينار مقارنة بقانون املالية التكميلي أي ما يمثل 128.78

ت أبقت على ميزانية التجهيز عند مستويات تؤكد أن خيار "التقشف" خارج مجال اهتمام الجهاز التنفيذي السنة في وق

 باملائة .  16املقبلة رغم خفضها بنسبة 

  

أظهرت املعطيات والتخصيصات املالية في شقيها املتعلقين بميزانيتي التسيير والتجهيز، أن الحكومة متمسكة بسياسة 

تماعي و"السوسيال"، ورغم املعطيات التي تؤكد شح املوارد املالية، إال أن خيار شراء السلم االجتماعي مازال الدعم االج

قائما، ويبدو أنه غير قابل ال للتفاوض وال املساومة، فوزارة املالية التي تؤكد أرقامها أن الجزائر فقدت نصف مداخلها، 

باملائة من الناتج الداخلي 10عم االجتماعي، هذا املبلغ الذي يمثل قرابة  مليار دينار لتغطية سياسة الد1840. 5رصدت  

الخام يؤكد أن خيار التقشف خارج مجال اهتمام الجهاز التنفيذي والسلم االجتماعي يشكل أولوية ال تنافسها أي أولوية 

 أخر ى. 

رفعت وزارة املالية من املخصصات ففي وقت كان ينتظر من الجهاز التنفيذي أن يتجه نحو شد األحزمة والتقشف، 

باملائة ضمن ميزانية الدولة التي حددها قانون املالية 19.9املالية املوجهة للدعم االجتماعي، وبعد أن كانت تشكل نسبة  

ضمن ميزانية السنة القادمة، هذه التخصيصات التي 23.1التكميلي للسنة الجارية من املرتقب أن تقفز عند نسبة  

اله عالقة مباشرة بدعم القدرة الشرائية للمواطن أو "السوسيال "في منآى من األزمة البترولية التي ستجعل كل م

 تعيشها البالد. 

التي تحوز الشروق نسخة منه، والذي صادقت عليه الحكومة 2016وحسب مضمون وثيقة مشروع قانون املالية لسنة  

املالية بعض التعديالت عليه، فرفع التخصيصات املالية املوجهة في اجتماعها األسبوع املاض ي، بعد أن أدرجت وزارة 

للتحويالت االجتماعية مردها رفع قيمة الدعم املوجه لقطاعي الصحة والسكن وكذا دعم العائالت، فدعم قطاع السكن 

الي التحويالت باملائة من إجم38مليار دينار، وهو ما يمثل  471.3الذي يعد بمثابة صمام أمان املجتمع، ارتفع إلى  

 من إجمالي التحويالت االجتماعية                . 25.6االجتماعية للسنة القادمة، وهو الذي كان يمثل  

مليار دينار، ويمثل  224.5أما الغالف املالي املوجه لدعم أسعار السلع القمح والحليب والسكر والزيت الغذائي فمقداره  

باملائة 2.2مليار دوالر، ورغم تراجع نسبة هذه األخيرة بـ  443.6للعائالت والذي يبلغ إجماله  باملائة من الدعم املوجه 50

 ،إال أنه يبقى رقم هام جدا ضمن إجمالي التحويالت االجتماعية . 
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أموال الدعم االجتماعي املرصودة للسنة القادمة، تفتح باب التساؤل حول توجهات الحكومة، وميلها نحو ترشيد 

ت واالبتعاد كلية عن التقشف، وبرأي العارفين للشأن االقتصادي، فإن مؤشر الدعم املباشر أو الدعم الضمني النفقا

غي ر املصرح به ضمن امليزانية، وهو الدعم املتعلق باإلعفاءات الجبائية، وذالك املوجه لتيسير القروض املتعلقة بمشاريع 

مليار دينار 1386مليار منها  2560.8إقفال السنة املالية املاضية  الشباب والسكن وغيرها والتي كلفت الحكومة عند 

 للكهرباء والغاز والوقود، تؤكدا تمسك الحكومة بشراء السلم االجتماعي. 

مؤشر الحفاظ على التحويالت االجتماعية عند نسبة تشكل عشر ميزانية الدولة، يضاف إليه مؤشر آخر يتعلق باإلبقاء 

باملائة، تؤكد أن التقشف خارج اهتمام 16مليار دينار، ورغم خفضها بنحو  3176عند مستوى  على ميزانية التجهيز 

الحكومة، فهذا الخيار يعد العدو رقم واحد لسياسة الدعم االجتماعي وكذا سياسة التمويل العمومي للمشاريع أو ما 

 القادمة أنه مستمر.  يعرف باإلنعاش االقتصادي الذي يبدو من مضمون مشروع قانون املالية للسنة

وبالعودة الى الرسوم والضرائب الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، واملتعلقة برفع قيمة الرسم على القيمة املضافة 

بالنسبة للمواد النفطية وتسعيرة الكهرباء واملاء، عند تجاوز نسبة معينة من اإلستهالك فتجعل الزيادة "مشروطة" في 

يه عملية املصادقة على مشروع القانون في مجلس الوزراء قبل إحالته على النقاش في املجلس انتظار ما ستسفر عل

 الشعبي الوطني.    

  

  

  

 قال إنه ل يجب إخفاء الحقيقة على الجزائريين. سالل : 

 مليار دولر وكفاكم تبذيرا (الشروق أونالين)  35الوضع صعب. املداخيل لن تتعدى 

  

بد املالك سالل عن تراجع رهيب في مداخيل الجزائر جراء انخفاض أسعار املحروقات، مشيرا إلى كشف الوزير األول ع

مليارا، مشيرا إلى أن  53مليار دوالر، في حين كانت التوقعات تشير إلى نحو  35أن املداخيل بنهاية السنة لن تتعدى 

جب إنكار الحقيقة ويجب اتخاذ قرارات جريئة، لكن ال ي 1986الوضع الحالي للجزائر أحسن بكثير مما كان عليه سنة 

موضحا إلى أن ترشيد النفقات لن يمس باملكاسب االجتماعية، ودعا الجزائريين إلى تغيير ذهنياتهم واالقتصاد في استهالك 

 سُيفتح النقاش حولها رغم عدم اعتراض العديد من األجانب عليها .  51/49الطاقة واملياه، وذكر بأن قاعدة 

عبد املالك سالل في كلمة له صباح أمس، خالل افتتاح مائدة مستديرة من تنظيم املجلس الوطني االقتصادي  وذكر 

واالجتماعي حض رها باحثون وأكاديميون بجنان امليثاق بالعاصمة، أن وضع البالد حاليا أحسن بكثير مما كان عليه 

القاعدة الصناعية في السنوات األخيرة على غرار ، حيث أن البالد لها منشآت قاعدية حديثة وتطور 86في أزمة 

، مشيرا إلى أن مداخيل البالد تراجعت 2018الحديد والصلب واالسمنت الذي سيكون قابال للتصدير اعتبارا من سنة 

مليار دوالر، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى بلوغها  35بشكل كبير حيث سننهي السنة حسبه بـ مداخيل في حدود  

 مليار دوالر أيضا مقارنة بمداخيل العام املاض ي. 35ار دوالر، وهو ما يعتبر تراجعا بـ    ملي53

وفي نفس السياق قال سالل إنه ال يجب أن نبرر هذه الوضعية الحسنة وال يجب أن ننكر الحقيقة عن الجزائريين 

 وتنويع االقتصادي .  بالنظر لألوضاع الدولية والداخلية، لكن الفرصة متاحة التخاذ قرارات جريئة
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وشدد سالل على أن الحكومة ساهرة على ترشيد النفقات ومراقبة التجارة الخارجية وحركة رؤوس األموال، والحفاظ 

 على القدرة الشرائية للجزائرية للجزائريين ومواصلة الجهود االجتماعية في السكن والتشغيل والصحة والتربية. 

باملائة، وحشد املوارد املالية للسوق 4.6أن الهدف هو الوصول إلى نسبة نمو بـ  أوضح سالل 2016وبخصوص ميزانية  

ماليير دوالر، والعملة على بلوغ نسبة 3املوازية في القنوات الرسمية ومكافحة التبذير والتهريب، هذا الخير كلف الجزائر  

 باملائة. 7نمو خارج املحروقات بـ  

  49/51فتح املجال أمام مراجعة قاعدة 

ولدى رده على تدخالت الخبراء واألكاديميين فتح سالل الباب أمام مراجعة محتملة لقاعدة االستثمار األجنبي  

وقال في هذا الصدد "هذه القاعدة يمكن فتح النقاش حولها وال يوجد مشكل "قبل أن يضيف بالرغم من هذا 94/51

مثل رونو وبوجو وايفيكو وفيات الحقا لم يطرحوا هذا املشكل  الكثير من املستثمرين األجانب على غرار صناعة السيارات

 . 51/49املتعلق بقاعدة 

  

 أيها الجزائريون غيروا ذهنياتكم وعقلياتكم 

وركز سالل على جزء من تدخله ملخاطبة الجزائريين والذهنيات السائدة لديهم التي وجب تغييرها وإحداث ثورة حقيقية 

الصدد "يجب إحداث ثورة حقيقية في الذهنيات والعقليات ليست القضية قضية ميزانية  في هذا الجانب، وقال في هذا

 وأموال لكن القضية تمس كل املجتمع وهي تغيير الذهنيات والعقليات." 

ودعا سالل الجزائريين إلى العمل والعمل أكثر فأكثر وتغيير النظرة إلى العمل وقال "يجب أن يقول الجزائري أنا ذاهبألعمل 

 وليس أنا ذاهب للعمل وبينهما فرق كبير "وأضاف "يجب أن نثق ببعضنا البعض وال بد من أن نرفض التشاؤم واإلحباط. 

ودعا سالل البنوك غلى االنخراط في عملية تنويع االقتصاد وخاطبها قائال "البنوك يجب أن تفهم وبصفة نهائية أن 

زبون وليس العكس واملوظف العمومي هو في خدمة املواطن وليس مهمتها هي البحث عن الزبون ألن دخلها يأتي من ال

 وصيا عليه." 

وعرج الوزير األول على قضية التبذير وقال بأن املواطن الصالح هو الذي ال يبذر املاء والخبز والطاقة ألنها أمور ال تقدر 

ولة قوية  تفريط، وعلق قائال "نؤمن بدبثمن، لكن تبذيرها له تكلفة كبيرة ويجب االبتعاد عن ذلك وسنكافح اإلفراط بال 

 تنظم مجتمعا حرا متضامن مع ضعفائه، وهذا هو النموذج الجزائري". 

  

 في أسعار املواد الغذائية و الخدمات  % 6إرتفاع بـ 

 ( البالد)  2016الدينار يواصل انهياره امام سلة العمالت الصعبة في 

ع املصرفية ملجموعة سيتي غروب األمريكية في الجزائر ان يواصل اإلقتصاد توقعت املؤسسة املالية " سيتي بنك " الذرا

, و أورد البنك في مذكرة سرية له نشرت عبر مواقع إخبارية الكترونية  2016الجزائري تسجيل مزيدا من العثرات في سنة 

ر املنتظر ان يصل سع , ان سعر صرف الدينار سيواصله تسجيل أسعار متدنية مقابل سلة العمالت الصعبة حيث من

دينار السنة القادمة فيما توقع البنك األمريكي مزيدا من التراجع للعملة الوطنية مقابل الدوال ر  132األورو الواحد الى 

دينار و أوضحت املؤسسة املالية اآلنفة الذكر أنها وضعت توقعاتها بناءا على سعر  123.4الذي سيتسلق قيمة قدرت ب 

اس العالمي) "برنت" تحت عتبة الستين دوالر وكذلك تراجع مرتقب لسعر العملة األوروبية املوحدة برميل ( خام القي

 5.1(األورو) مقابل الدو الر األمريكي في األسواق الدولية و في هذا السياق قدر البنك األمريكي ان تبلغ نسبة التضخم 
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في املائة نهاية السنة الجارية , و اوضح املصدر ذاته في  6ليشهد مؤشر األسعار بدوره إرتفاعا ب  2015باملئة في سنة 

باملئة غير ان إستمرار  5أشهر املاضية عند مستوى ال  3املذكرة بالقول " على الرغم من إستقرار معدل التضخم في ال 

لجارية اتهاوي العملة املحلية باإلضافة الى إرتفاع النفقات و نمو القروض يشكلون ضغوطات تضخمية خالل السنة 

" و معلوم ان العائدات املالية العمومية للجزائر قد تأثرت بشدة بانهيار أسعار  2016من املتوقع ان تستمر في سنة 

مليار دوالر خالل  31ر79النفط و ترجم ذلك انخفاض كبير في صادرات املحروقات. و قد انتقلت هذه الصادرات من 

 43ر1ر دوالر خالل نفس الفترة من السنة الجارية أي تراجع بنسبة مليا 18ر1إلى  2014السداس ي األول من سنة 

 63مليار دوالر مقابل  58ر34بلغت صادرات املحروقات ما قيمته  2014باملائة حسب أرقام بنك الجزائر. و خالل سنة 

 1518ر3جوان مقابل مليار دج في نهاية شهر  1254ر9. و بالتالي فقد بلغت عائدات الجباية النفطية 2013مليار سنة 

. كما 2014مليار دج خالل السداس ي األول من سنة  1.870و  2014مليار دج خالل السداس ي الثاني من سنة 

مسجلة انخفاضا كبيرا قدر ب  2015مليار دج في نهاية جوان  3441ر3تراجعت موارد صندوق ضبط العائدات إلى 

شهرا حسب بنك  12باملائة في ظرف  33ر3أي تراجع ب  2015وان و نهاية ج 2014مليار دج بين نهاية جوان  1714ر6

 الجزائر. 

  

 ( النهار أونالين) 2016سالل يؤكد أن إجراءات دعم اإلستثما ر و املؤسسات ستتواصل إلى سنة 

  

تثمار اعمالها املوجهة لترقية االس 2016أكد الوزير األول عبد املالك سالل اليوم األحد، أن الحكومة ستواصل سنة 

ودعم املؤسسات وتشجيع القطاع الوطني املنتج مشيرا الى أن املقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة و النمو .وقال 

 سالل لدى افتتاح لقاء مع االسرة الجامعية واالكاديمية أن "التحدي الذي نرفعه هو املؤسسة و املقاول الجزائريين

 النمو ."   و  ةالثرو  خلق  صلب  في  يوجدان  اللذين

تصب في اتجاه رفع عائدات ميزانية   2016و قانون املالية  2015كما أكد الوزير األول، أن  أحكام قانون املالية التكميلي 

الدولة و دعم املؤسسات و تسهيل اإلستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني املنتج. وأضاف أن ترقية االستثمار اولوية 

لول للصعوبات و العراقيل التي تحول دون تطوره و تجعل اقل جاذبية من النشاط التجاري"  وعلينا سويا ايجاد الح

). ولبلوغ هذا الهدف 2015باملائة مقارنة بالسنة املالية  1باملائة+(  4.6ترمي الى بلوغ نمو بنسبة 2016مذكرا أن ميزانية  

في التحكم في تطور االلتزامات امليزانية للدولة من  ستواصل الحكومة كما قال سالل  2015في اآلفاق املماثلة آلفاق 

خالل تغيير سلوكات االمرين بالصرف على املستوى املركزي و املحلي  ومباشرة انتقال امليزانية إلى السوق من خالل جلب 

العمومية  ادخار  االسر و تفعيل دوائر الخزينة و إيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك. كما أكد أن السلطات

ستواصل ايضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب واعطاء االولوية العمال القطاع الرسمي 

 و رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج املحروقات. هذا وقد حددت السلطات العمومية ستة مجاالت 

    سالل   السيد  حسب    وهي  اولوية  ذات

 الفالحة والصناعة والسياحة والبتروكيمياء وتكنولوجيات االعالم و اإلتصال والطاقات املتجددة . 

  

  

 انطالق املشاورات بين منتجي ومحولي الحليب.. فروخي : 
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 آليات جديدة تخص التموين والتأمين لدعم الفالحة الجبلية (الشروق أونالين) 

  

والصيد البحري سيد احمد فروخي عن انطالق مشاورات بين منتجي ومحولي  أعلن، وزير الفالحة والتنمية الريفية

الحليب، بالديوان الوطني املنهي للحليب على مستوى الوزارة، بداية من هذا األسبوع، والتي ترمي إلى إعادة بعث الشعبة 

 بنظرة جديدة وطموح كبير، من شأنه تقليص االستيراد خالل األربع سنوات املقبلة . 

زير، الذي قادته زيارة عمل وتفقد أول أمس، إلى والية بجاية، أوضح أن املسائل التي ستتناولها هذه املشاورات، الو 

مرتبطة أساسا بنوعية الحليب وا ألسعار، وكذا إشكاليات أخرى، مرتبطة باألعالف والصحة الحيوانية، خاصة بعد 

نصرم والتي عمد فيها مربو األبقار إلى شن إضراب على مستوى األزمة الكبيرة التي عاشتها هذه الشعبة، خالل جوان امل

واليتي بجاية وتيزي وزو، وقطع التموين على امللبنات، وتوزيع مادتهم األولية مجانا على املواطنين، للتنديد بهامش الربح 

اع سعر األعالف، ظل ارتف الضئيل للمنتجين الذي يحصلون عليه من امللبنات والخسائر الكبيرة التي يتكبدونها، خاصة في

 وهو االجتماع الذي يعلق عليه، مربوا األبقار الكثير من اآلمال والطموحات لتطوير هذه الشعبة. 

، لعرس التين، عن استحداث آليات جديدة لدعم الفالحة 13وأعلن الوزير خالل إشرافه على انطالق الطبعة الـ 

 الجبلية. 

  

 ثر عليه.. عويدات: قال إن انهيار أسعار النفط لم تؤ 

 باملئة من سوق العقار ( الشروق أونالين)  80السماسرة يستحوذون على 

  

أكد عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية الجزائرية للوكاالت العقارية، أن العقار في الجزائر يعيش فوض ى كبيرة 

من خالل مساهمتهم في تبييض األموال  جراءغياب الدولة، حيث أفسح املجال أمام الدخالء الذين أفسدوا القطاع

 املتأتية من الفساد والرشوة . 

وذكر عويدات، في اتصال بـ "الشروق"، أن العقار في الجزائر غير مرتبط باالقتصاد، لهذا لم تتأثر األسعار بعد أن شهدت 

 ر ى. أسعار البترول انهيارا إضافة إلى تدني قيمة الدينار مقارنة بالعموالت األجنبية األخ

باملائة من سوق العقار في 80وأرجع عويدات بقاء سعر العقار مرتفعا إلى استحواذ الدخالء والسماسرة على أكثر من  

الجزائر، والباقي اآلخر في يد الوكالء املعتمدين .وهي نسبة قليلة جدا، حسبه، تصعب عمل الوكاالت املعتمدة في تنظيم 

 األسعار. 

يدان الوكاالت العقارية، قال عويدات إن غياب ثقافة "الوكيل العقار ي "لدى الجزائريين وعن الفوض ى الحاصلة في م

 وعدم وجود تواصل بين الوكالء والوزارة جعل الفوض ى مفتوحة على مصراعيها. 

دة موطلب املتحدث من وزارة السكن التدخل لتنظيم السوق وإصدار مراسيم تجبر الجميع على املرور عبر الوكاالت املعت

 على غرار ما هو موجود في البلدان املتطورة. 

وعن عالقة الفدرالية بالسلطات املعنية، وعلى رأسها وزارة السكن، قال عويدات إن هيئته حاولت التقرب من السلطات 

قصد املساهمة في تطوير قطاع العقار وإثرائه من الناحية القانونية، إال أن املشكلة، حسبه، أن الوصاية تعمل 

استقاللية عن الخبراء املختصين وتخطط لكل ش يء معتمدة على مركزية القرار .وهو ما ال يسمح بتطوير أي قطاع ب
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من خالل هذه الطريقة، مذكرا بأن الفدرالية قدمت مشروع قانون ينظم العقار لوزارة السكن قصد الخروج بالقطاع 

 من الركود والفوض ى. 

  

ليار من جيوبهم بفضل ضريبة الدخل  ألف م 32الحكومة تقتطع أكثر من 

 الجزائريون يفقدون ربع أجورهم  ( الخبر) 

  

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة االستمرار في اعتماد سياسة تطمين الجزائريين، بالتخفيف من حدة األزمة 

لبية وضع وانعكاساته الساالقتصادية بعد انهيار أسعار البرميل، تؤكد التداعيات األولية لسياسة التقشف خطورة ال

على القدرة الشرائية للمواطنين بالدرجة األولى، بعد أن أفقدت السياسة االقتصادية املنتهجة من طرف سالل 

 باملائة من قيمتها نتيجة تدهور قيمة عملة الدينار مقابل األورو والدوالر.  25وحكومته، أجور الجزائريين ما نسبته 

  

ومة تصر على عدم مراجعة سلم الضريبة املفروضة على الدخل اإلجمالي والتخفيض من باملقابل، ال تزال الحك 

باملائة من إجمالي مداخيل الجباية العادية، تساهم بصفة محسوسة في إنقاذ  20معدالتها، حيث الزالت تمثل حوالي 

دينار جزائري،  12500ي يفقد منه ألف دينار جزائر  50خزينة الدولة من اإلفالس. وبالتالي، فإن دخل األجير املقدر بـ

 تستوعب جراء الزيادات املتعددة ونسب التضخم. 

، أن أجر املواطن الجزائري يكون قد فقد من قيمته ما يتراوح ”الخبر”وأكد مصدر مسؤول من الوزارة األولى في تصريح لـ

محسوسة خالل هذه السنة، خاصة باملائة، ما انعكس بسرعة على أسعار املواد التي ارتفعت بصفة  25إلى  20بين 

املستورد منها. وبهذا يبقى املواطن يدفع فاتورة فشل الحكومات املتعاقبة في تسطير سياسة اقتصادية تتوافق  

واملؤشرات املالية للبالد واحتياجاتها. ويساهم تراجع قيمة صرف الدينار الجزائري في تآكل القدرة الشرائية لألجراء، 

 عار. مقابل ارتفاع األس

ورغم أن الحكومة تستبعد في الظرف الحالي اللجوء إلى اقتطاع أجور املوظفين بالرفع من معدالت الضريبة على 

الدخالإلجمالي، مثلما أكده األمين العام لألرندي، أحمد أويحيى، في الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا، إال أن الدولة 

مكرر  87تجعل الزيادات األخيرة لألجور، وحتى تلك املترتبة عن إلغاء املادة  تبقى تقتطع مبالغ خيالية من أجور العمال،

في املائة هذه السنة في إضعاف  6من قانون العمل، دون معنى. حيث يساهم مستوى التضخم املتزايد الذي قارب 

 القدرة الشرائية للمواطنين. 

الجزائريين، وخالل سبعة أشهر األولى فقط لهذه  في نفس اإلطار، كشف ذات املسؤول أن الحكومة اقتطعت من أجور 

مليار 291ألف مليار سنتيم)، في شكل الضريبة على الدخل اإلجمالي، مقابل   2,32مليار دينار(  322السنة، ما قيمته 

في مليار سنتيم). يحدث ذلك  3100مليار دينار(  31دينار لنفس الفترة من السنة املاضية، ما يمثل زيادة بما قيمته 

 وقت تبقى فيه العديد من القطاعات بعيدة عن التحصيل الضريبي، نتيجة التهرب الجبائي املتزايد. 

أما الجباية العادية التي تعول عليها الحكومة، بتنويع مواردها املالية، خاصة بعد تراجع الجباية البترولية نتيجة تقلص 

مليار دينار حتى نهاية جويلية الفارط، وهي  1700يمتها بلغت اإلنتاج الوطني من املحروقات، فأوضح ذات املصدر أن ق

بالتالي ال تزال ال تغطي إال نصف النفقات، وتحتاج الحكومة دائما إلى االستعانة بالجباية البترولية التي تغطي جزءا من 

 النفقات وخاصة ميزانية التسيير . 
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   خاطبوا سالل بمعطيات سوداء وأطلقوا النار على الوزراء

 خبراء يشككون في أرقام لكصاس ي ويتحدثون عن نفاد البترول! ( الشروق أونالين) 

  

أطلق خبراء االقتصاد النار على السياسة املالية واالقتصادية املنتهجة في الجزائر، وقالوا أن الحكومة معرضة لتكرار 

كوا في األرقام ولن تكون بعيدة عن األزمة، كما تحدثوا عن استحالة عودة  1986سيناريو 
ّ
"العصر الذهبي للبترول" وشك

التي قدمها محافظ بنك الجزائر بشأن احتياطي الصرف األجنبي، متسائلين عن واقعية إحصائيات استثمارات 

 سوناطراك وسونلغاز، في حين اعتبر الخبراء األجانب أن الجزائر كلها "ترقص حول برميل النفط ." 

ل السابق ملجمع سوناطراك عبد املجيد عطار خالل مشاركته في اجتماع "الكناس وأكد الخبير االقتصادي واملسؤو 

وزراء، أن الجزائر باتت مضطرة لتنويع موارد الطاقة في ظل توجه كافة الدول 6"بالحكومة والذي لم يحضره أزيد من  

قبلة، وأكد ا خالل املرحلة املإلى املصادر غير التقليدية، كما شدد الخبير نفسه على أهمية تخفيض املصاريف وتقليصه

أن املحروقات "ليست هي من سيطور الجزائر وإنما قطاعي الزراعة والصناعة اللذان دعا إلى إنعاشهما"، موضحا أن 

 سوء استغالل الطاقة واملحروقات سيترتب عنه نتائج سلبية خالل املرحلة املقبلة. 

وأن االكتشافات الجديدة للبترول لم تعد ذات مردودية"، وهي  وشدد الخبير نفسه على أن "عصر املحروقات قد انتهى 

نفس التصريحات التي أطلقها الخبير االقتصادي قاض ي إحسان الذي قال "العصر الذهبي للبترول لن يعود ." من 

جهته، صرح الخبير عمر أكتوف أن الوضعية املالية للجزائر صعبة، وأن هذه األخيرة ستكون غير مستقرة في ظل 

، فيما عاد الخبير الدولي عبد الرحمن مبت ول إلى أرقام محافظ بنك الجزائر 1986املؤشرات الحالية، مذكرا بأزمة 

وعاد 2014محمد لكصاس ي وقال أنها تثير الشك والريبة، متحدثا عن حصيلة نسخة طبق األصل قدمها نهاية سنة   

قبل أسابيع في مذكرة جديدة لبنك الجزائر إلى غاية جوان  ، ثم عاد ليستنسخها2015لعرضها في الثالثي األول لسنة 

مليار دوالر، داعيا إلى توضيحات في 159، ويتعلق األمر باحتياطي الصرف الذي يقدر حسب أرقام لكصاس ي بـ 2015

هذا اإلطار.  من جهته، نائب رئيس "الكناس "مصطفى مقيدش، شدد على أن مشكلة الجزائر في قطاع الطاقة هو 

مرة من ثمن 20رق بين سعرالتصدير وسعر الترويج في السوق املحلية، قائال أن الطاقة تباع للشعب بسعر أقل  الف

 تصديرها، في ظل تناقص املوارد، وهو ما يتطلب من الحكومة تطويرا حقيقيا لهذا املجال خالل املرحلة املقبلة. 

الخروج من عباءة املحروقات وتحويل النقمة إلى نعمة ودعت البروفيسور نادية شطب من والية عنابة، الحكومة إلى 

 من خالل تشجيع اإلبداع وا البتكار وخلق الثروة. 

وانتقد الخبراء األجانب الوضع املالي العام، واعتبر هؤالء والذين ينحدر معظمهم من فرنسا أن الجزائر ككل "التزال 

ذي ربط بقوة بين سعر برميل البترول وسيرورة االقتصاد ترقص حول برميل البترول"، وهو تصريح أوغوستو بوانيي ال

 في العالم. 

 لكصاس ي: ُيمكننا استرجاع احتياطي الصرف من البنوك األجنبية  

رد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاس ي على االنتقادات املوجهة له من طرف خبراء االقتصاد، والتي حذرت من تآكل 

لعمالت األجنبية في الخارج، بأن الحكومة تمتلك اإلمكانيات والوسائل السترجاع احتياطي الصرف بفعل تدهور قيمة ا

أموالها املتواجدة في الخارج متى شاءت.وأوضح لكصاس ي بأن الحكومة أودعت هذه األموال في بنوك أجنبية وتمتلك 

ياطي دون أن تخسر من هذا االحت كل الضمانات واإلمكانات القانونية السترجاعها في الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة
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والذي شدد على أنه متنوع ويضم أكثر من عملة، وأضاف بأن أموال االحتياطي بخير والنتائج املحققة لحد الساعة 

 ليست سلبية. 

  

مليار دولر   20قيمة دعم الوقود والكهرباء والغاز قاربت 

 مراجعة أسعار الطاقة أول إجراء لتقليص الدعم  (الخبر) 

  

، أولى الخطوات التي تعتزم السلطات العمومية إقرارها لتقليص 2016ستشكل التدابير املرتقب اعتمادها في قانون املالية 

مساحات الدعم، وتخفيف األعباء عنها وإلقاء جزء منها على املواطن أو املستهلك، وتمثل املواد الطاقوية من وقود 

عديالت، في سياق تخفيف الدعم الذي أضحى يشكل عبئا كبيرا على الحكومة وكهرباء أولى املواد التي يرتقب أن تعرف ت

 مليار دوالر.  20في ضمان توازناتها املالية، في وقت قارب فيه دعم كل املواد الطاقوية 

  

وتتوجه الحكومة إلى ضمان تقليص جزء من الدعم بطريقة غير مباشرة، حيث يرتقب أن تعتمد فرض ضرائب ورسوم 

لى املازوت، لتقريبه جزئيا من سعر السوق، بحيث سيضاف قيمة تدفع في عقود التأمينات، وهذه األخيرة مباشرة ع

 تقوم بتحويلها إلى الخزينة العمومية، في سياق مساعي السلطات العمومية توسيع دائرة الجباية العادية، في مواجهة 

 البترولية .   الجباية  إيرادات  تقلص

ب أن تقوم الحكومة بمراجعة الرسم على املواد البترولية، وهو ما يسمح بتغيير تركيبة أسعار في نفس السياق، يرتق

الوقود، في وقت تعتمد السلطات العمومية مراجعة جديدة للرسوم على السيارات والتي تقع على عاتق املستخدم في 

 السعر النهائي للمنتوج. 

  

 125تغييرات على بنية التسعيرات املعتمدة، مع اعتماد نظام األسقف، بدءا بـأما بالنسبة للكهرباء، فإنه سيتم إحداث 

دينار للكيلووات، خارج حساب الرسوم، ويضاف إليه رسم على القيمة  1779كيلووات، حيث كان املستهلك يدفع معدل 

ينار، وستعمد الحكومة إلى د 4179في املائة، وحينما يرتفع مستوى االستهالك، فإن الكيلووات يرتفع إلى  7املضافة بـ

الرفع من الرسم على القيمة املضافة لألسقف التي تفوق السقف األول لالستهالك، حيث يتم فرض رسم على 

 في املائة، بدل توحيد الرسم سابقا.  17القيمةاملضافة يعادل 

  

اع الكبير ددة التي نبهت إلى ا الرتفويأتي توجه السلطات العمومية لتقليص الدعم بصورة غير مباشرة، بعد التقارير املتع

مليار دوالر 50للتحويالت االجتماعية والتي أضحت تغطي اإليرادات، فقد قاربت كل أشكال الدعم املباشر وغير املباشر  

 مليار دوالر  7.7، وبلغ دعم الوقود حوالي 2015في املائة من الناتج املحلي الخام، حسب قانون املالية  9.1،أو ما يعادل 

مليار دوالر، ويشكل دعم السكن والصحة  19.6مليار دوالر للغاز أي ما مجموعه  5.4مليار دوالر للكهرباء و 6.4،مقابل 

في املائة أو ما  13.2في املائة من إجمالي التحويالت االجتماعية، بينما يقدر دعم املواد الغذائية الرئيسية  26.5نسبة 

سا للحبوب والحليب والسكر والزيت، وهي املواد التي تعرف تقلبات عديدة في مليار دوالر، وتوجه أسا 2.13يعادل 

 األسواق والبورصات الدولية. 
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وتفاديا للصدمات، فإن الحكومة تلجأ إلى إحداث تعديالت في بنية الرسوم والضرائب، يضاف إليها التخفيضات 

ية، وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن، فضال عن املتواصلة لسعر صرف الدينار الذي يؤدي إلى تآكل قدرته الشرائ

تسجيل ارتفاع وزيادات في العديد من املواد املستوردة غير املدعمة، وهو ما سيدعم التحصيل الجبائي والضريبي لخزينة 

 الدولة في املحصلة ويساهم في ضمان تقليص العجز املتزايد في امليزانية والخزينة . 

  

  

 باملائة من أموال سوناطراك   7تضخ الكتشافات الجديدة 

 خبري: البترول لم ينفد في الجزائ ر (الشروق اونالين) 

رفض وزير الطاقة صالح خبري االنتقادات املوجهة لقطاعه وقال إن البترول لم ينفد في الجزائر، وأن االكتشافات 

 راك . باملائة من مداخيل سوناط 7الجديدة متواصلة معتبرا أن هذه األخيرة تضخ 

وأوضح خبري خالل إجابته على أسئلة خبراء االقتصاد بجنان امليثاق أمس، أن االكتشافات النفطية متواصلة وأن 

باملائة من تلك املحققة بمنطقة حاس ي مسعود، وسيتسنى لها خالل املرحلة املقبلة رفع 18الحكومة لم تستغل إال  

باملائة من مداخيل سوناطراك، وسيتم 7ضخ االكتشافات الجديدة لـ باملائة، فيما تحدث عن 38نسبة االستغالل إلى  

 باملائة. 10رفع هذه النسبة قريبا إلى  

  

  

   مالية /بنوك/بورصة

  

 وزير املالية يقترح ضمانات جديدة للمتخوفين من ضخ أموالهم 

 هوامش مالية "حالل" بدل الفوائد الربوية بالبنوك بداية من أكتوبر 

 ير املواطنين بين الستفادة من الفائدة أو التنازل عنها للبنك (الشروق اونالين)  الحكومة تخ

  

تفرج البنوك بداية من شهر أكتوبر املقبل، عن خدمات مالية جديدة للجزائريين الرافضين للفائدة في إطار معتقدات 

وهي العملية التي يتم التحضير لها  دينية، وذلك من خالل تمكينهم من االستفادة من هوامش مالية بدل فوائد ربوية،

 بالتنسيق مع مصالح وزارة املالية . 

كشف وزير املالية عبد الرحمن بن خالفة في رد على سؤال "الشروق "أمس على هامش اجتماع "الكناس "بجنان امليثاق 

ة ستطلق بداية من شهر ،بشأن اإلجراءات الجديدة املتخذة إليداع األموال في البنوك دون فوائد ربوية، أن الحكوم

أكتوبر املقبل "هوامش حالل "للجزائريين الذين يرفضون الفوائد البنكية ألسباب عقدية، وباملوازاة خيرت الحكومة 

 حسب الوزير املواطنين بين هوامش الربح أو الفوائد أو ترك هذه الفائدة في أرصدة البنوك دون أخذها. 

ال املشروع الذي سيكون جاهزا بداية من شهر أكتوبر املقبل وهذا لتمكين كافة وأضاف الوزير أن البنوك تجتهد الستكم

الشرائح باختالف آرائها وانطباعاتها من ضخ أموالها في املؤسسات املالية واملصرفية دون أية مشاكل، فيما شدد على 

، وهي العملية التي شهدت نجاحا أن عملية استرجاع األموال عبر القنوات الرسمية من السوق املوازية التزال متواصلة
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خالل الفترة املاضية، مشيرا إلى أن الكشف عن الحصيلة لن يكون اليوم وإنما بعد انقضاء بعض الوقت وهذا للتمكن 

 من جمع كافة املعطيات والم ؤشرات. 

ثيرون بتعد عنها الكوشدد على دعوة املواطنين إليداع مدخراتهم في البنوك وفق هوامش ربح تقيهم حرج الفوائد التي ي

 والتي تقف لحد الساعة وراء عزوف العديد من أصحاب األموال عن التعامل مع املؤسسات البنكية. 

إمكانية رفع الفوائد على مستوى الشبابيك لألشخاص -حسب بن خالفة -وغير بعيد عن ذلك، تدرس كافة البنوك 

جزائري الذي يضخ أمواال أكثر لفترة زمنية أطول هو الذي الذين يضعون أمواال كبرى على مستوى هذه املؤسسات، "فال

سيستفيد من فائدة أكبر "يضيف الوزير، الذي جدد دعوته لكافة املواطنين، التجار ورجال املال واألعمال لالبتعاد عن 

ويلية شهر جالسوق املوازية وضخ أموالهم على مستوى القنوات الرسمية وهي العملية التي باشرتها الحكومة بداية من 

 املنصرم. 

وأوضح بن خالفة أن الوضع املالي للجزائر بخير وأن الخزينة تبقى بعيدة عن املديونية، وهو ما يجعل احتمال تكرار 

باملائة، في حين أن املديونية الداخلية  5. 0مستبعدا جدا مضيفا" املديونية الخارجية ال تتجاوز  1986سيناريو أزمة 

 و ما يبقي الجزائر بمنآى عن أية أزمة". باملائة، وه 8تقل عن 

  

 ملواجهة نفقات عيد األضحى 

 ساعة (الشروق أونالين)  24آلف مليار خالل  3مليون جزائري سحبوا 2 

  

ساعة فقط بعد قرار املديرية  24آالف مليار سنتيم) في ظرف  3مليار دينار( ما يعادل  30مليون جزائري 2سحب  

زائر بفتح مكاتبها ومراكزها البريدية على املستوى الوطني نهاية األسبوع تزامنا مع عيد األضحى العامة ملؤسسة بريد الج

 املبارك . 

مليار دينار 30ولفت بيان ملؤسسة بريد الجزائر، أمس، تلقت "الشروق "نسخة منه، أنه تم يوم الجمعة فقط سحب  

مليون عملية، شملت تسديدا مسبقا ملعاشات 2وقدرتها بـ  تم ضخها في حسابات زبائنها املشتركين بمكاتبها الوالئية،

مليون متقاعد، وكذلك تسبيق رواتب قطاعات أخرى على غرار اتصاالت وبريد 2.5املتقاعدين املقدر عددهم بأكثر من  

لعيد من كل شهر، وهذا تماشيا مع الطلب الكبير على سحب األموال تحسبا 27الجزائر، الذين تدفع رواتبهم عادة في  

األضحى املبارك، بعد أن تم تمديد ساعات العمل ليوم الخميس وفتح املكاتب صبيحة يوم الجمعة الفارط إلى غاية 

منتصف النهار، وضمان وجود السيولة الكافية وضخ مبالغ إضافية في املوزعات اآللية لألوراق النقدية، وقال البيان 

 ة بريد الجزائر الذي ساهم في ضخ األموال في ظرف أسبوع. أن عملية سحب األموال لم تكن لتتم لوال موافق

وبهذه املناسبة، قدمت هدى إيمان فرعو ن، وزيرة البريد وتكنولوجيات البريد واالتصال الجديدة شكرها 

للعاملينوإلطارات مؤسسة بريد الجزائر على الخدمات املقدمة، ودعتهم إلى مضاعفة الجهود لتقديم أحسن خدمة 

 ملشتركين في بريد الجزائر وتقديم صورة جيدة عن مؤسستهم بريد الجزائر. للزبائنا

يذكر أن املديرية العامة ملؤسسة بريد الجزائر أبرقت األسبوع الفارط تعليمه إلى مديري الوحدات البريدية الوالئية الـ 

بة عيد األضحى املبارك من عبر الوطن، تحسبا للطلب الكبير لزبائن بريد الجزائر من أجل سحب األموال بمناس50

 سبتمبر املقبلين وفق جدول زمني محدد. 18و 17مكاتب البريد ستكون مفتوحة استثناء يومي الخميس والجمعية  
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ومنحت التعليمة صالحيات كاملة ملديري الوحدات البريدية الوالئية من أجل تحديد املكاتب البريدية املعنية بهذه 

منح الراحة للموظفين املجندين خالل هذا البرنامج الخاص على امتداد هذين اليومين اإلجراءات، وطريقة التعويض و 

،بما يضمن احترام الحقوق املكفولة في االتفاقية الجماعية، وشددت على أن املديرين مطالبون بالحرص شخصيا 

 وميدانيا على تطبيق هذه اإلجراءات. 

  

  

  تجارة

  

  

كي بعد الحصول على املوافقة وإثبات النموذج الوكالء يشرعون في التوطين البن

 الحكومة تسمح باستيراد السيارات.. لكن بـ"الكوطة!" ( الشروق اونالين) 

  

خضعت الحكومة ملطلب وكالء السيارات املعتمدين وقررت إعادة فتح عملية التوطين البنكي بعد تجميدها ألزيد من 

بتحويل األموال للخارج بغية استيراد املركبات، وحددت مرحلتين أشهر، وشددت هذه املرة الشروط قبل السماح  5

أساسيتين قبل القيام بالتوطين، وهي الحصول على موافقة املصنع، وكذا تقديم وثيقة النموذج الخاص باالستيراد 

 لدى وزارة الصناعة واملناجم . 

تصريح لـ"الشروق "عن انتهاء أزمة  وكشف محمد بايري، عضو الجمعية الوطنية لوكالء السيارات املعتمدين في

استيراد السيارات بعد أن أسالت وزارة الصناعة واملناجم العرق البارد ملتعاملي القطاع ومنعهم من القيام بعملية 

التوطين البنكي ألشهر طويلة، عقب صدور دفتر الشروط الجديد املنظم لنشاط وكالء السيارات، وتم إبالغ الوكالء 

املجال لالستيراد بشروط يتقدمها الحصول على موافقة مكتوبة من املصنع املورد بأوروبا أو آسيا،  قبل ساعات بفتح

ثم تقديم نماذج السيارات املرغوب في استقدامها للسوق الوطنية على أن يتم تحديد الحقا الكوطة التي سيتم إبالغ 

 هؤالء من الخروج عنها. املستوردين بها في الساعات املقبلة، وهي الكوطة التي لن يتمكن 

وأوضح بايري أن عددا من الوكالء قد شرعوا في القيام بالتوطين منذ إبالغهم بالقرار من طرف ممثلي وزارة الصناعة 

واملناجم، في حين شدد على أن السوق الوطنية التزال تشهد جمودا ملحوظا للمبيعات منذ فترة طويلة وهذا بسبب 

لية استيراد السيارات منذ شهر أفريل املنقي ي، يتصدرها دفتر األعباء الجديد وإلزامية كافة الظروف التي أحاطت بعم

 الحصول على وثيقة املناجم، ثم الضرائب الجديدة، وغيرها من امللفات التي أسالت الكثير من الحبر. 

وحتى أسعار الوقود، وهو  ضر ائب جديدة على استيراد املركبات الفاخرة2016ويرتقب أن يتضمن قانون املالية لسنة  

ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع جديد في األسعار، يضاف إلى ذلك الذي شهدته سوق السيارات عقب صدور قانون 

مليون سنتيم، وهي 20و 4، وما تضمنه من رسوم قدرتها مصالح الضرائب بما يتراوح بين  2015املالية التكميلي لسنة 

 بون بالنظر إلى إدراج هذه الضريبة في سعر املركبة. األعباء التي بات يتحملها الز 

جزائري في مشروع مصنع فيات الذي يرتقب أن يتم 4000وفي سياق منفصل، كشف بايري عن توظيف   

منصب شغل مباشر، وهم املوظفون الذين سيستفيدون من تكوين في 700تدشينهبوالية البويرة خالل أشهر، منها  

طارات أجنبية مؤهلة وأخرى جزائرية من الجامعات ومعاهد التكوين الوطنية، في حين أفاد مجال امليكانيك على يد إ
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، وهي مركبات ثقيلة وشاحنات لنماذج مختلفة، 2016أن تاريخ إنتاج أول مركبة سيكون شهر ديسمبر من سنة 

 ستيراد متقلصة. باملائة، كما ستف وق ذلك في املرحلة املقبلة مع نسبة ا30وستكون نسبة إدماج املصنع  

تجدر اإلشارة إلى أن عددا كبيرا من الوكالء شرعوا في التحضير لتأسيس مصانع التركيب الجديدة في الجزائر بعد أن 

قررت الحكومة إعادة القرض االستهالكي الذي سيتم اإلفراج عنه قريبا، مع العلم أن أصحاب مصانع التركيب تحظى 

 بامتيازات أكبر في االستيراد. 

  

  

  شراكة

  

  

   يقظة اعالمية

 "توتال" الفرنسية تطمئن الجزائريين على لقمة عيشهم 

 دولر لبرميل النفط.. قريبا" (أخبار اليوم)  100"

  

توقعت شركة توتال النفطية الفرنسية ارتفاع أسعار النفط إلى مئة دوالر قريبا، في ضوء التطورات املتوقعة لنمو 

مفرحا لعموم الجزائريين الذين يعيشون على وقع توجسات األزمة املالية و سياسة شد الطلب، ما يمثل أكيد خبرا 

 الحزام منذ انهيار أسعار الذهب األسود في جوان املاض ي. 

أكد (أالن ماتيفاود) كبير املحللين ومدير األبحاث في الشركة العاملية أنه ليس من الصعب أن يستعيد النفط الخام 

 ميل قريبا في ضوء التطورات املتوقعة لنمو الطلب. سعر مئة دوالر للبر 

 إلى أنها تمتلك رؤية مستقبلية صائبة 
ً
وأشار "أالن" إلى إيجابية سياسات منظمة الدول املصدرة للبترول "أوبك"، منوها

 لصالح الصناعة واستقرار األسواق . 
ً
 ،وليست رؤية محدودة وقتية، وتسعى حثيثا

 لبيان صحفي نش
ً
رته وكالة رويترز أمس، أن هذا السعر هو العادل واملناسب للمنتجين واملستهلكين وأوضح وفقا

 أال يصل السوق إلى  40والشركات على سواء، وأن سعر 
ً
 للبرميل سعر كارثي يهدد املنتجين واملستثمرين، متمنيا

ً
دوالرا

 هذا الحد األدنى املقلق على اإلطالق . 

غالب على مزيج الطاقة لعقود قادمة، ولن يتراجع االعتماد عليه حتى في وأكد أن النفط الخام سيظل العنصر ال

 أمامه. 
ً
 ألن االعتماد على الطاقة املتجددة مازال املشوار طويال

ً
أسواق الدول املتقدمة، خاصة في االتحاد األوروبي نظرا

د قع عودته إلى االنخفاض الحافيما قلل ممثل شركة توتال من أهمية اإلنتاج املتسارع للنفط الصخري األمريكي وتو 

بسبب انخفاض األسعار، وارتفاع تكاليف اإلنتاج وصعوبة التنافس مع النفط التقليدي األرخص في التكلفة ويتمتع 

 بميزات تنافسية عالية. 

ا هو تأتي توقعات الشركة الفرنسية العمالقة في وقت توالت فيه التقارير االقتصادية الصادمة على الجزائر، من بين

دوالرا للبرميل حسب  47ر17دوالرات ليبلغ  9تراجع سعر بترول خام الصحاري الجزائري لشهر أوت املاض ي بأكثر من 

 ما كشفه التقرير الشهري األخير ملنظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك.) 

رات االقتصادية ا
ّ

لسلبية منها ضعف و يضاف االنهيار املرعب ألسعار البترول الجزائري إلى مجموعة من املؤش

اإلنتاجالصناعي وتآكل احتياطي الصرف في غياب حّل ألزمة النفط أو بديل لالعتماد املطلق على تصدير البترول، 
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حيث أعلنمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاس ي قبل أّيام أن احتياطات الصرف الجزائرية واصلت تراجعها حيث 

ومع نهاية جوان  2014مليار دوالر نهاية ديسمبر  178ر938ر مقابل مليار دوال  159ر027بلغت مع نهاية جوان الفارط 

 مليار دوالر.  193ر269قّدرت احتياطات الصرف بـ  2014

هذه التوجسات و األرقام املرعبة غذاها الوزير األ ول عبد املالك سالل أمس عندما توقع أن يؤدي االنخفاض املفاجئ 

 . 2015مليار دوالر خالل سنة  35تراجع موارد الجزائر بحوالي ألسعار النفط في األسواق الدولية إلى 

و قال سالل خالل لقاء مع األسرة الجامعية و األكاديمية نظمه املجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي أنه يرتقب ان 

و  ة الداخلية.يؤدي االنخفاض املستمر في األسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط اإليرادات وارتفاع الديون العمومي

يرى سالل أن هذا الظرف "الصعب" يقتي ي ترشيد النفقات العمومية و تطوير سوق الرساميل "و هو ما نقوم به 

 حاليا." 

و أوضح الوزير األول أن "الظرف االقتصادي الراهن صعب إال انه يتيح فرصة جيدة ملراجعة النفس و اتخاذ قرارات 

 و تغيير أنماط التسيير والضبط "مضيفا بقوله ان مرجعنا هو النمو.  جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة

  

  

 خبراء يطالبون برفع قيمة الرسوم على التبغ والكحوليات 

 مليار دينار سنويا على "السموم!" (أخبار اليوم)  630الجزائريون ينفقون 

  

مليار سنتيم، على ما يسميه البعض "تعمار الراس ألف  63مليار دينار، أي  630ينفق الجزائريون سنويا ما يزيد عن 

 50مليار لشراء املشروبات الكحولية و 80مليار القتناء التبغ ، 500"بواسطة "السموم" التي يستهلكونها، مقسمة على 

 مليار دينار للمخدرات، وذلك وفق إحصائيات متفرقة جمعتها "أخبار اليوم." 

و حسب أرقام • ”الشّمة”مليار دينار لشراء  300مليار دينار القتناء التبغ منها  500يخصص الجزائريون سنويا ما يعادل 

 مليار دينار.  50االتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فإن قيمة أرباح مستوردي التبغ في الجزائر تعادل سنويا 

لتبغ في الجزائر وخاصة السجائر أنها في بينما كشفت دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث األسواق األمريكي حول تجارة ا

 ازدهار مستمر، وسيتواصل إقبال الجزائريين عليها طيلة السنوات املقبلة وسيصل استهالكها إلى مستويات قياسية. 

 8، 31، أي بزيادة قدرها 2022مليار سيجارة سنة  3، 34وقدرت الدراسة أن الجزائريين سيستهلكون ما يزيد عن 

سيجارة في السنة، أي بمعدل يقارب  775ة االستهالك حاليا، وسيكون نصيب الفرد الواحد حوالي باملائة عن نسب

 السيجارتين لكل منهم. 

مليون لتر سنويا من  61من جهة أخرى تؤكد آخر أرقام املنظمة الدولية إلنتاج النبيذ أن الجزائ ريين يستهلكون 

 8ألف لتر، وتصّدر سنويا  700مليون و 62الخمور سنويا، أي ألف هيكتولتر من  627الخمور، حيث تنتج الجزائر 

 ألف لتر .)لتحتل بالدنا املرتبة الثانية إفريقيا من حيث اإلنتاج والخامسة في التصدير.  800آالف هيكتولتر سنويا( 

ليار دينار، حسب م 12هذا بينما بلغت فاتورة استيراد الجزائر من املشروبات الكحولية خالل السنة املاضية ما يعادل 

 أرقام الجمارك الجزائرية. 
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لترات سنويا، وهو الرقم الذي جعل من بالدنا تصنف في  10.9ويبلغ معدل استهالك الفرد الواحد في الجزائر للخمور 

 6.10لترات واليمن بـ 9.1عامليا من حيث االستهالك، بحسب آخر تقرير ملنظمة الصحة العاملية، تليها العراق بـ 11املرتبة 

 لترات . 

دينارا، ما يعني أن معدل ما ينفقه  150بينما يبلغ معدل سعر قارورة خمر جزائرية الصنع بسعة لتر واحد حوالي 

دينار، وما ينفقه الجزائريون على استهالك الخمور املحلية  1600الجزائري الواحد على الخمور سنويا هو أكثر من 

مليار دينار من الخمور املستوردة، ليصبح إجمالي ما ينفقه  12اف إليهم مليار دينار، يض 65الصنع سنويا يقدر بـ

 مليار دينار سنويا.  80الجزائريون على اقتناء "أم الخبائث" هو قرابة 

من جانب آخر تبرز أرقام الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في الجزائر، البروفيسور أن الجزائر هي ثاني 

مليون دوالر سنويا، ما يعادل أكثر  500في معدل تداول املخدرات، حيث ينفق الجزائريون ما مقداره  األسواق العاملية

 مليار دينار على شراء املخدرات وإعادة بيعها.  50من 

ألف شاب يقبعون في السجون لقضايا  25ألف مدمن مخدرات في الجزائر، و 350ذات الهيئة أحصت مليون مستهلك و

 التجار بهذه السموم. تتعلق بحيازة وا

يذكر أن حكومة سالل أسقطت من أجندتها، وللمرة الثانية، اإلجراءات املتعلقة برفع قيمة الرسم على التبغ واملشروبات 

الكحولية التي تخص فئة دون غيرها، علما أن خبراء يطالبون، برفع أسعار السجائر وفرض ضريبة مرتفعة على 

 ستخدميها. الكحوليات حتى يخفض للنصف من م

  

  

ملتقى دولي حول الحماية الفكرية للمنتوج التقليدي الجزائري مطلع 

 باملائة منهم نساء ( الفجر)  27ألف حرفي .. 343الجزائر تحص ي  2016

  

كشفت الوزيرة املنتدبة لدى وزير السياحة وتهيئة اإلقليم والصناعات التقليدية، عائشة طاغابو، عن بدء التحضيرات 

ملتقى دولي حول الحماية الفكرية ملواد الصناعة التقليدية الجزائرية، مطلع السنة املقبلة، موضحة أنها ستكون  لتنظيم

 أول حماية فكرية للمنتوج الجزائر ي. 

وقالت الوزيرة، في حوار لها ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة األولى، أمس، أن سرقة وتهريب مواد الصناعات 

إلى نقص الوعي لدى الحرفيين والتجار، مؤكدة أن الوزارة فتحت ورشة كبيرة تعمل على حماية هذه  التقليدية تعود

املواد من التقليد والتهريب، وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الثقافة والصناعة واملناجم 

 ،حتى نتمكن من وضع ختم خاص بالصناعة التقليدية الجزائرية. 

وفيما يتعلق بتسويق املنتوجات التقليدية الجزائرية في الخارج، قالت الوزيرة أن هناك اتفاقيات مع االتحاد األوروبي 

ومنظمة األمم املتحدة واتفاقية مع البرازيل فيما يخص النحت على األحجار الكريمة، باإلضافة إلى املشاركة في 

فتوحة أمام املنتوجات املطابقة للمعايير واملؤهلة لتمثيل التراث الجزائر الصالونات الدولية، وقالت أن هذه الفضاءات م

 ي. 

شاط الحرفي من قبل املهتمين باملجال، نظرا لألرباح 
ّ
وخالل حديثها، أشارت طاغابو إلى اإلقبال الواسع الذي يشهده الن

ألف منصب  800يساهمون في خلق  ألف حرفي 343التي يدرها، وقالت أن آخر إحصاء وطني للحرفيين واملهنيين يسجل 
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باملائة  27، وأن العنصر النسوي يمثل 2014عمل، وهو ما يفسر نموا ملحوظا في هذا املجال مقارنة بإحصائيات سنة 

 من الحرفيين الج زائريين. 

ي ونمن جهة أخرى، أشارت طاغابو إلى أساليب التواصل الحديثة بين الوزارة والحرفيين عن طريق املوقع اإللكتر

، وهو يسهل تسجيالت الحرفيين، تقول، ”ورشتي”علىمستوى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية، تحت اسم 

والترويجلمنتوجاتهم واالتصال بهم، باإلضافة إلى املوقع الخاص بالوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. وذكرت الوزيرة 

تهم ومشاكلهم الخاصة بالتسجيل والحصول على املحالت، من أنها تهتم شخصيا بتوجيه الحرفيين والرد على انشغاال

 ” فايس بوك.”خالل حسابها الخاص على موقع 

باملائة من املحالت التي أمر  50وفي السياق، أكدت املتحدثة أن الحرفيين الجزائريين استفاد وا لحد الساعة من  

باإلضافة إلى محالت مراكز ودور الصناعة التقليدية  محل في كل بلدية،100بتوفيرها رئيس الجمهورية، واملتمثلة في  

 على مستوى كل والية . 

الصوف ”كما أكدت الوزيرة أن معظم املواد األولية املطلوبة في الحرف والصناعات التقليدية مت وفرة، وذكرت من بينها 

وى غرف الصناعة التقليدية، ، وقالت أن هناك إمكانية لفتح نقاط بيع على مست”،الجلود، املرجان والفضة والذهب

 وأن املواد التي يتم استيرادها من الخارج تتمثل في الّنحاس. 

   

  

رد على طلب الستفادة وأسبوع أمام املديريات إلبداء رأيها   شهر لل

 قار الصناعي يرهن برنامج الحكومة الستثماري ( املحور(  نقص الع

  

  

را، بخصوص دفع عجلة االستثمار وتسهيل حصول املستثمرين على العّقار تواجه تسهيالت الحكومة التي أقرتها، مؤخ

ة األوعية أو األراض ي املالئمة إلنجاز املشاريع في الواليات الكبرى، بوسط وغرب وكذا شرق البالد. 
ّ
 الصناعي مشكل قل

   

از مشاريع استثمارية ودفع رغم تخفيف اإلجراءات اإلدارية الخاصة باستفادة املستثمرين من عقارات صناعية، إلنج

عجلة االقتصاد الوطني، إال أّن الواليات الكبرى تعاني من نقص العقار الخاص بإنجاز مناطق صناعية أو خدماتية، 

حسب ما استقته  املحور اليومي  من أحد مدراء الصناعة واملناجم، واألمر نفسه ينطبق على االستثمارات خارج هذه 

ني أو املستثمر قطعة أرضية يبني عليها ملف املودع لدى لجان املساعدة وترقية االستثمار وتسوية املناطق عبر اختيار املع

العقار  كالبيراف  بالواليات، كون نسبة معتبرة من هذه األراض ي ذات طبيعة فالحية ترفض مديريات الفالحة التنازل 

وتفليقة أن هذه األراض ي خط أحمر يمنع التنازل عنها عنها لفائدة إنجاز املشاريع سالفة الذكر، بعد أن أكد الرئيس ب

مع الشروع في استرجاع مساحات معتبرة منها،  وّزعها والة الجمهورية على مستثمرين، كون قطاع الفالحة في سلم 

أولويات الحكومة للنهوض باالقتصاد الوطني املتضرر من تراجع أسعار النفط إلى أقل من النصف، مع تراجع مداخيل 

 لبالد من العملة الّصعبة. ا

،  لم تَر النور لحد اآلن؛  بسبب 2008و 2007وقالت مصادرنا إن الكثير من امللفات املودعة لدى لجنة  كالبيراف ، منذ 

اإلجراءات البيروقراطية التي كانت مّتبعة سابقا، وتأخر املديريات املعنية في الرد على طلبات أصحابها، بالسلب أو 
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غرار مديريات أمالك الدولة، مديريات الفالحة وكذا مديريات البيئة واملوارد املائية، فيما يخص املشاريع  اإليجاب، على

االستثمارية خارج املناطق الصناعية .وقد حّددت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات املحلية ووزارة 

يوما، مع إلزام الجهات  30لبات املستثمرين لالستفادة من عقار صناعي بـ املالية ووزارة الصناعة واملناجم مدة الرد على ط

مديريات بدراسة الطلب والرّد عليه في ظرف أسبوع فقط. وفي حال تجاوز هذه املدة، يعتبر ردها  10املعنية املقدرة بـ 

يه، بناء على تعليمات الوزير إيجابيا، ليتم بعدها دراسة امللف من طرف مدير الصناعة واملناجم إلعطاء املوافقة عل

ة الجمهورية، غير أن الكلمة األخيرة ترجع ـ حسب ما أكده أحد مدراء 
ّ
األول عبد املالك سالل لدى لقائه، قبل فترة، بوال

الصناعة بوالية وسطى ـ إلى الوالي.وكان وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب أعلن، نهاية أوت،  عن التحضير 

فتر شروط خاص بالتنازل عن العقار الصناعي؛ بهدف التأكد من وجهته واستغالله، وسيحدد هذا األخير إلعداد د

املرتقب صدوره حقوق وواجبات املستثمرين، كما سيعزز حق اإلدارة في استرجاع العقارات في حال لم يتم احترام 

 الشروط املتفق عليها. 

  

  

  

  

كر  ل وزارة التجارة تطمئن بوفرة مادة الس

 زيادة في أسعار السكر ( املح ور) 

  

  

األسبوع املاض  ٬طمأنت وزارة التجارة املواطنين بوفرة مادة السكر األبيض في السوق الوطنية مرجعة النقص املسجل

أكد املدير العام لضبط وتنظيم  ٬إلى اضطراب طفيف على مستوى التموين بها .وفي هذا الصدد ٬ي في بعض الواليات

أن "مادة السكر متوفرة على مستوى كافة  ٬عبد العزيز ايت عبد الرحمان ٬ات االقتصادية بوزارة التجارةالنشاط

التراب الوطني وباألسعار املعتادة". وأرجع املسؤول النقص املسجل في والية بسك رة إلى عدم تلقي املتعامل املمون 

أكد ايت عبد  ٬ل من واليتي ورقلة و اليزي. وفي هذا السياقلهذه الو الية كميات كافية ما أثر كذلك على التموين في ك

الرحمان أن الوضعية تم التحكم فيها في كل من بسكرة و ورقلة في حين يتم معالجة األمر في اليزي. وجدد املسؤول 

توفرة املذاته التأكيد على أن تموين السوق يقوم به املتعاملون بصفة مستمرة مشيرا إلى أن كميات املادة األولية 

يوما. وذكر في هذا الخصوص أن كميات السكر األحمر املخزن تتجاوز حاليا يقدر  871حاليا تغطي حاجيات اإلنتاج ل 

شهرا. ولهذا قال ايت عبد الرحمان إن وزارة التجارة تدعو  29مليون طن من شأنها أن تغطي اإلنتاج ملدة  1ر07بـ 

عند  2011بة وتفادي تخزين هذه املادة األساسية واملسقف ثمنها منذ سنة املواطنين لعدم التعامل مع األنباء الكاذ

 مليون طن سنويا حسب معطيات وزارة التجارة.  1ر2دج/كغ. ويقدر االستهالك الوطني ملادة السكر بنحو  90

  


