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  الفتتاحيةا
 

 )واج( 2017خالل الثالثي الثاني لـ  % 1ر5نمو الناتج الداخلي الخام بـ 

مقارنة بنفس الفترة في  2017باملئة خالل الثالثي الثاني لسنة  1ر5بنسبة   سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا

 حسب ما علمت )واج( لدى الديوان الوطني لإلحصائيات.   , 2016

باملئة خالل الثالثي الثاني من  2ر1  بلغ  نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع املحروقات فقد  و فيما يخص معدل

 املصدر.  حسب نفس  ( 2016الفترة من   باملئة خالل نفس 3ر 5)مقابل   العام الجاري 

  2017باملئة خالل الثالثي األول من  3نمو الناتج الداخلي الخام بأكثر من اقرأ أيضا :   

باملئة  4قابل )م  باملئة 5ر 9ب   نموا 2017للثالثي الثاني لسنة   وحسب القيم الجارية عرف الناتج الداخلي الخام 

 لنفس الفترة من العام الذي سبق(. 

وى العام في املست  إلى ارتفاع  الخام أدى ذلك  و قد ساهم هذا التطور في القيم الجاريةي وبالنظر إلى نمو الناتج الداخلي

املاضية(يحسب   باملئة لنفس الفترة من السنة 0ر9)مقابل  2017الثالثي الثاني من سنة   باملئة في 4ر4لألسعار بنسبة 

    أرقام الديوان الوطني لإلحصائيات.

   باملئة. 3ر9  املحروقات بنسبة  خارج  الداخلي الخام  يتوقع نمو الناتج  2017و يذكر أن قانون املالية لسنة 

في الجزائر لنمو ل  طفيف توقعاته بالنسبة   وقد رفع صندوق النقد الدولي في تقريره العالمي الصادر امس الثالثاء بشكل

 . 2018و  2017لسنتي 

باملئة التي كان قد توقعها في أبريل  1ر4  مقابل 2017باملئة في  1ر5نموا بنسبة   وتتوقع هذه املؤسسة املالية الدولية

 املاض ي. 

ئة حسب بامل 0ر6باملائة مقابل  0ر8إلى  2018   متوقع في  مما هو  أقل  ومن املتوقع أن ينخفض النمو في الجزائر إلى حد

 حسب مؤسسة بريتون وودز. 2022باملئة في   2ر4إلى   توقعات أنجزت في أبريل و يرتفع

  

 )واج(فالحة : ضرورة استراتيجية شراكة مع املتعاملين االقتصاديين الوطنيين و الدوليين 

" بناء استراتيجية تعاون و الريفية و الصيد البحري، كمال شادي، "ضرورة  أبرز األمين العام لوزارة الفالحة و التنمية

 .معمقة لقطاع الفالحة  حقيقية مع املربين و املتعاملين االقتصاديين الوطنيين و الدوليين من اجل نظرة  شراكة

الصناعة الغذائية و التجهيزات الفالحية   للصالون الدولي لتربية املواش ي و 17وخالل إشرافه على تدشين الطبعة ال

العاصمة، أشار السيد شادي إلى أهمية تنظيم هذا الحدث الذي يرمي الى   بالجزائر )سيبسا( بقصر املعارض

  .البحث  املتعاملين االقتصاديين و ممثلي الشعب الفالحية و كذا املعاهد التقنية و  جمع

ات بين مختلف املهنيين و مؤسس  وأوضح باملناسبة ان الصالون يشكل فضاء للتبادل يسمح بإقامة عالقات أعمال

الدوليين لرفع مردودية القطاع و االستجابة الرتفاع الطلب املحلي على   القطاع الفالحي و الصناعة الغذائية الوطنيين و

  .الصناعية الغذائية  الحاجيات

تكثيف و عصرنة و إدماج شعب   و في هذا الصدد، أوضح ذات املسؤول، أن الصالون يظل وسيلة فعالة ملرافقة مسار

اللحوم مثلما تم تحديده في إطار سياسة التجديد الفالحي و   على غرار الحبوب و الحليب و البطاطا و استراتيجية

  .الريفي

التي أسداها رئيس الجمهورية بمناسبة   و قال ان هذه "السياسة ترمي إلى تحسين األمن الغذائي لبلدنا وفق التوجيهات

          .ببسكرة 2009فبراير  28يوم املنعقدة   الندوة الوطنية حول التجديد الفالحي

http://ar.aps.dz/economie/45776-3-2017
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الجاري تحت موضوع "ذكاء   من الشهر 13إلى  10لصالون سيبسا الذي تجري فعاليته من  17يشارك في الطبعة ال

 .بلدا منها تونس ضيف شرف الطبعة 31قدموا من   300عارض من بينهم  600جماعي في خدمة الفالحة العصرية" 

يشارك في الصالون على ضرورة الصرامة   الوطني للفالحين الجزائريين، محمد عليوي، الذي وأكد االمين العام لالتحاد

  .الحكومة و املستثمرين السيما في مجال الصناعة التحويلية  التامة بخصوص االستثمار الفالحي من طرف

ن بنك الفالحة و التنمية الريفية بما ا  وأوضح من جهة أخرى، أن البنوك الوطنية عليها املساهمة في االستثمار الفالحي

  .االستثمارات  ال يستطيع التكفل بكافة إجراءات

 األمن الغذائي".  وأردف ان "االستثمارات الحقيقية يجيب ان تتم في قطاع الفالحة الذي يضمن

السيما فيما يخص  ينبغي ان تتم ب"مرونة"  و بعد ان اشار الى االصالحات في القطاع الفالحيي اعتبر السيد عليوي انها

للفالحين الجزائريين "هامة"ي وهي القانون حول االمتيازات الفالحية و   القوانين التي يعتبرها االتحاد الوطني

الفالحي من خالل الصندوق الوطني   املتعلق بالغرف الفالحية التي تتكفل بتنظيم املهنة و كذا قانون التعاون   القانون 

  .للتعاون الفالحي

الفالحية و الصناعة الغذائية و التنمية   يرتقب تنظيم عدة لقاءات في إطار هذا الصالون حول مختلف الشعب ، لإلشارة

  .الدواجن و البيطرة و البحث و التنمية و كذا الصناعة الفالحية  املحلية السيما شعب الحليب و تربية

التجهيزات الفالحية تضاعفت بشكل معتبر   غذائية وتجدر اإلشارة إلى أن الصالونات املخصصة للفالحة و الصناعة ال 

 .خالل السنوات األخيرة

 )واج( "الغاز الصخري: ضرورة وضع "مقاربات استراتيجية ناجعة"

املومن ولد قدور يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة ان استكشاف الغاز  أكد الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك عبد

 زائر سيتم على اساس "مقاربات استراتيجية ناجعة".الصخري واستغالله في الج

اتخاذ مقاربات استراتيجية ناجعة  و صرح السيد ولد قدور لوأج على هامش ملتقى نظمته شركة سوناطراك انه "يجب

 بغية استغالل الغاز الصخري".

ن الدراسات و بذل مجهودات الكثير م و في هذا الصددي قال "ان االمور لن تتحقق بين عشية و ضحاها النه يجب اعداد

 كبيرة تتطلب الوقت لتحقيقها".

 عاجال". و تابع يقول ان االهم ان "الغاز الصخري موجود و انه يجب استكشافه اجال ام

االستراتيجية الناجعة بغية استغالل الغاز  و اعتبر الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك انه "يجب اتخاذ املقاربات  

 بشكل كبير في مجال استخراج هذا الغاز غير التقليدي. ان التكنولوجيات تقدمت الصخري" مضيفا

الصخري سيكون مشفوعا بتوضيحات  و للتذكيري أفادت الوزارة األولى مؤخرا أن إعادة بعث مشروع استغالل الغاز 

ي ش يء في هذا االتجاه السكان حوله مؤكدة أنه لن يتم القيام بأ وشروحات للرأي العام فضال عن اعتماد الحوار مع

 الجزائريين. على حساب صحة

الـمحرضين السياسيين للتالعب  وقالت الوزارة األولى إن "اإلعالن عن بعث مشروع استغالل الغاز الصخري قد أيقظ

الـمفيد التذكير بأن استئناف التجارب سيكون مصحوبا بتقديم  بالسكاني والسيما سكان الجنوبي وعليهي فإنه من

 طر".الجزائريين للخ وبالحوار مع سكان الـمناطق الـمعنية. ولن يتم القيام بأي ش يء يعرض صحة ت للرأي العامتوضيحا

 لفائدة الجزائريين". و أضاف ذات املصدر يقول " ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغالل ثرواتها

البتروكيميائية بأرزيو )وهران( ي على  اعاتو كان الوزير األول السيد أحمد أويحيى, قد أكد خالل زيارته لقطب الصن

 الى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البالد في هذا املجال. ضرورة االستثمار في الغاز الصخري بالنظر 
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على ان األمر ال يتعلق بمغامرة بل  و أضاف السيد أويحيى أن الحكومة تشجع االستثمار في هذا املورد الطاقوي مشددا

 الطاقوي للبالد. ذلك خيار يهدف الى ضمان املستقبل بالعكس فان

الغاز الصخري ال يزال في مرحلة  أن ملف  كان وزير الطاقةي مصطفى قيطوني, قد صرح مؤخرا لـ )وأج(  من جهتهي

 يتم انتهاجه في الدول األخرى. الدراسة وسيعالج بطريقة "الئقة" على غرار ما

املخاطر التي قد تضر بالبيئة ي أكد  ي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقلولدى سرده للتكنولوجيات الجديدة الت

بالنظر   تم اتخاذه مضيفا قوله " سنذهب إليه ويجب ان نذهب إليه" الوزير أن الغاز غير التقليدي يعد "خيارا"

 القوي في مجال الغاز الطبيعي. لالستهالك

 األجيال القادمة".وأشار السيد قيطوني الى ان "األمر يتعلق بمستقبل 

ثلث محليا مقابل ثلث يوجه للتصدير و  من جانب آخري اوضح الوزير بأن ثلث االنتاج الوطني من الغاز الطبيعي يستهلك

 ضغط الغاز. آخر يعاد ضخه في آبار االنتاج للحفاظ على

عي د عال و هذا وضع يستدمستوى ج كما أن االستهالك املحلي من الغاز الطبيعي يرتفع باستمرار ويمكن أن "يصل إلى

 التحرك" حسبه.

استكشاف املصادر الجديدة للطاقة من  املصادق عليه من قبل البرملاني توسيع مخطط عمل الحكومةللتذكير تناول 

 ملحيط و كذا صحة املواطن".البيئة و ا املحروقات الصخريةي و هذا "في ضل االحترام

أحواض بالجنوبي تملك  و حسب تقديرات مجمع سوناطراك بالتعاون مؤسسات بترولية دولية على مستوى خمس

تريلون قدم مكعب قابلة لإلسترجاع على  740منها  تريلون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري  4.940الجزائر 

 باملائة. 15أساس نسبة إسترجاع تقدر بـ 

  إليزي و بركين. و تم حساب هذه االحتياطات القابلة لالسترجاع بمناطق أحنات و تيميمون و مويدير 

باملائة بعد الواليات  15بقدرة استرجاع تقدر بـ  و تأتي الجزائر في املركز الرابع عامليا من حيث املوارد القابلة لالسترجاع

الدولية للطاقة  باملائة( و الصين و األرجنتين حسب تقرير للوكالة 50الى  20استرجاع بين  املتحدة األمريكية )بنسبة

 .2013في   أنجز

 

 :مليار سنتيم.. فيدرالية املستهلكين 400مصاريف الدخول االجتماعي بلغت 

 )الشروق أونالين(!جهات رسمية تهّول الوضع املالي وتخيف املواطنين

ل تهويالت والتخويفات التي تطلقها جهات سياسية في خطاباتها حو استنكر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، ال

سيكون أكثر رحمة على املواطنين مقارنة بقانون املالية  2018الوضع االقتصادي الراهن، مؤكدا بأن قانون املالية 

 .الحالي، لذا البد على املستهلكين أن يطمئنوا وال داعي لحالة الرعب والجزع املستشرية بينهم

زكي حريز، خالل نزوله، األربعاء، ضيفا على فروم "املجاهد"، الدولة لتقليص مدة اعتماد مصادر التمويل غير دعا 

باملائة، وسينتج عنها ال محالة تآكل القدرة  7التقليدية مبديا تخوفه من ارتفاع نسبة التضخم والتي تقدر حاليا ب 

تقد املتحدث الخطاب السوداوي املتداول حول األزمة املالية الشرائية للمواطن لذا البد من إيجاد حلول أخرى، وان

باملائة مقارنة بالسنة  8والتضخيم الرسمي، فالسنة القادمة ستكون أفضل وستشهد التحوالت االجتماعية زيادة 

ومدى  كفي البنو   الحالية. منوها بضرورة تشكيل هيئة شرعية من وزارة الشؤون الدينية ملراقبة املعامالت اإلسالمية

   .استيفائها للشروط الصيرفة اإلسالمية

 400وتمسك املتحدث بأهمية ترشيد املستهلك وتوعيته خصوصا وأن مصاريف الدخول االجتماعي الحالي بلغت حدود 

 .مليار سنتيم على املستوى الوطني، لتزامنه مع الدخول املدرس ي وعيد األضحى

http://ar.aps.dz/algerie/47760-2017-09-25-09-06-21
http://ar.aps.dz/algerie/47760-2017-09-25-09-06-21
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مية تنظيم السوق املوازية "السكوار" لتأثيرها على القدرة الشرائية من جهته، أكد نائب رئيس الفيدرالية، على أه

مطالبا بضرورة ترشيد النفقات العمومية  .باملائة 40واالقتصاد الوطني، فالكتلة النقدية املتداولة فيها تشكل نسبة 

باملائة من املنتجات الغازية  35إلى  25باملائة من املواد الطاقوية، ومابين  40واستهالك املجتمع الجزائري فهم يستهلكون 

 .فلو استمر الوضع على ما هو عليه فلن تجد الجزائر ما تصدره

 

 :صندوق النقد الدولي يطلق مؤشرات مقلقة ويحذر

 )الشروق أونالين(اإلقتصاد الجزائري األضعف نموا باملنطقة.. والبطالة ستتفاقم

 

القتصاد الجزائري خالل العام املقبل، بتراجع في نمو االقتصاد قدم صندوق النقد الدولي "أف.أم.إي" توقعات سوداء ل

باملائة، وخصوصا ارتفاع ملحوظ في  0.8)الناتج الداخلي الخام( الذي سيكون األضعف في منطقة تصنيف الجزائر 

 .نسبة البطالة، التي ستكون ثاني أكبر نسبة بعد السودان

، أن الجزائر ستشهد تراجعا 2018أفاق االقتصادي العالمي لسنة  والحظ تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره حول 

سيكون فيها اقتصاد  2018باملائة فقط، واملالحظ أن سنة  0.8في نمو االقتصاد الجزائري الذي سيكون في حدود 

 الجزائر هو األضعف نموا بين كل بلدان املنطقة املصنفة فيها وهي الشرق األوسط وشمال إفريقيا + باكستان

 .وأفغانستان

وتتفوق كافة دول املنطقة في تقديرات نمو اقتصادياتها مقارنة بالجزائر ساء النية املصدرة للبترول أو املستوردة له، 

باملائة ملصر، بينما ستكون  4.5وهي نفس النسبة لتونس و 2018باملائة في  3فمثال املغرب سيعرف نسبة نمو تصل 

 .باملائة 5.6باملائة، وأعلى نسبة ستكون في باكستان بـ  1.1ملكة العربية السعودية بـنسبة النمو األقرب للجزائر في امل

باملائة،  1.5أما التوقعات لبقية العام الجاري فأوضح صندوق النقد الدولي أن نمو االقتصاد الجزائري فكانت في حدود 

 .باملائة 1.4وهي أعلى من التوقع السبق لشهر أفريل أين كانت النسبة في مستوى 

وإلى جانب ضعف توقعات نمو االقتصاد الجزائري للسنة املقبلة، فسيصاحب ذلك ارتفاع الفت في مستويات البطالة، 

 .التي ستسجل ارتفاعا للعام الثالث على التوالي

بعد أن أنهت باملائة،  11.7وتشير أرقام الـ "أف.أم.إي" إلى أن معدل البطالة في الجزائر سينهي السنة الجارية في حدود 

 .باملائة 13.2( إلى 2018باملائة، على أن ترتفع في العام املقبل ) 10.5في مستوى  2016عام 

باملائة(، بينما ستتراجع في تونس  18.6في الجزائر هي ثاني أعلى معدل بعد السودان ) 2018وستكون نسبة البطالة في 

 .باملائة 9.5إلى  9.3ترتفع في املغرب من ، و 11.5إلى  12.5باملائة، ومصر من  12على  13مثال من 

باملائة،  4.8باملائة بعد توقعات سابقة بان تكون في مستوى  5.5وبخصوص التضخم من املنتظر أن تنهي العام في حدود

 .باملائة 4.4إلى حدود  2018لطن ذات الهيئة املالية تتوقع باملقابل تراجع التضخم في 
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 2005قروض منذ مليار دينار قيمة ال 50

 )الشروق أونالين(2018ألف مشروع في  33أونجام" تمول "

كشف املدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر، محمد الهادي عوايجية، األربعاء، أنه سيتم تمويل أكثر من 

 .2018ألف ملف في  33ألف شخص خالل السنة الجارية وما يزيد عن  65

ضافته في برنامج "صيف الصباح" للقناة اإلذاعية األولى، أن مدة االستفادة من هذا التمويل وأوضح عوايجية لدى است

 .يوما بالنسبة لشراء املواد األولية 21تصل إلى شهرين كأقص ى تقدير و

ألف مستفيد في إطار الخدمات غير  300وأضاف أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر تقوم بمرافقة ما يزيد عن 

الية التي تقدمها الوكالة املتمثلة في املرافقة والتكوين على طريقة تسيير املشارعع الصغيرة، وكذا املساعدة على تسويق امل

 .املنتوجات

تفوق  2005أونجام" منذ انطالقته الفعلية في ماي "وكشف محمد الهادي عوايجية، أن قيمة القروض التي منحها جهاز 

تين للتمويل منها املوجهة لشراء املواد األولية والتمويل الثالثي الذي يكون من قبل الوكالة مليار دينار وذلك عبر صيغ 50

 .مليون سنتيم، مشيرا إلى التوجه نحو مراجعة سقف تمويل هذا الجهاز 100والبنوك واملستفيد واملقدر بـ

 6على املستوى الوطني في ألف مؤسسة تنشط  800وعن املؤسسات املستفيدة الناشطة، ذكر املتحدث أنها تفوق 

ألف مؤسسة سددت القروض التي استفادت منها، مشيرا إلى أن "مدة تسديد القروض  250قطاعات منها أكثر من 

شهرا حتى نسمح للمستفيد  12أشهر إلى  6شهرا مع إعطاء مدة إعفاء من  36بالنسبة لشراء املواد األولية تصل إلى 

سنوات لتسديد القرض  8في حين مدة القروض الثالثية أطول ألن املستفيد لديه  من إنتاج كمية تسمح له بالتسويق"،

 ."البنكي وبعدها يقوم بتسديد القرض الذي تمنحه له "أونجام

وفي معرض حديثه عن مشاكل املستفيدين من الوكالة، أوضح أن التسويق هو أكبر مشكل ولهذا الغرض وضعنا بوابة 

فيه جناحا كامال للتعريف باملنتوجات والسلع والخدمات التي يقوم بها أصحاب الكترونية بصفة مجانية خصصنا 

 ."مشارعع "أونجام

وبخصوص عدد امللفات الخاصة باملشارعع التي فشلت ووجهت إلى صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة، أفاد 

الة بمرافقة وإعادة جدولة املستفيدين بنوك نتعامل معهم"، مؤكدا قيام الوك 3ملف وتخص  165املتحدث بأنها "قاربت 

 .في حال تأخرهم عن تسديد القروض وإجراء دورات تكوينية لهم في فترة محددة لتعزيز قدراتهم

وأشار املتحدث إلى أن وزارة التضامن كانت أطلقت الشبكة الوطنية للمستفيدين من جهاز القرض املصغر حسب 

ستكون على شكل تعاونيات مهنية حسب االختصاصات والهدف منها إبراز  حيث  الشعب والنشاطات وسترافقها الوكالة

 .انشغاالت أصحاب املشارعع وتسويق منتوجاتهم

من جهة أخرى، أكد املدير العام لوكالة "اونجام" أنه خالل الصالون الوطني للقرض املصغر الذي نظم خالل األسبوع 

أصحاب مشارعع "أونجام" من بيع كل منتوجاتهم خالل اليوم باملائة من  10عارضا تمكن  120املاض ي وعرف حضور 

    .األول من العرض

باملائة من املستفيدين من القروض نساء، حيث  63وبخصوص مساهمة الجهاز في ترقية املرأة الريفية أبرز أن أكثر من 

 .ريفيةمبسطة لفائدة املرأة الإلى جانب تخصيص برامج تكوينية   نعمل إنجاز أكبر عدد من النشاطات في الوسط الريفي

تطرق إلى أبرز االتفاقيات التي تجمع وكالته في قطاع الصيد البحري لتمويل عدة مشارعع لتربية األسماك في األحواض 

ودعم تربية املائيات بصفة تقليدية ومع فئة ذوي االحتياجات الخاصة ملرافقتهم ماليا في إنجاز مشارععهم الصغيرة، كما 

سجين سابق في انجاز  3300ية مع املديرية العامة إلدارة السجون، مشيرا إلى أنه تم مرافقة أكثر من هناك اتفاق

 مشارععهم على مستوى املؤسسات العقابية.
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 )تي آس ى(الحكومة تبحث كيفية تغيير صيغة دعم الخبز حاليا بحسب فدرالية املستهلكين

 

ريز، أن وزارة التجارة تبحث حاليا في كيفية تغيير صيغة دعم سعر كشف رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي ح

الخبر بالذهاب الى منح صكوك للعائالت املحتاجة بدل صيغة الدعم املعمول بها حاليا، والتي تخفض مستوى التنافسية 

 .مليون رغيف خبز يوميا في الحاويات 50في السوق وتأثير على الجودة التي تتسبب في تبذير 

وقال زكي حريز خالل نزوله ضيفا على منتدى املجاهد، اليوم األربعاء، إن كل جمعيات حماية املستهلك طالبت من وزير 

التجارة خالل لقاءها به منذ أيام بضرورة الذهاب الى السعر الحقيقي للخبز والتخلي عن سياسة الدعم املعتمدة 

 .واملتسببة في تفش ي ثقافة رمي الخبز في الحاويات

وفي سياق املحاور التي تم مناقشتها على طاولة وزير التجارة، قال حريز بان الفدرالية الجزائرية للمستهلكين طرحت 

ملف أخلقة وتنظيم السوق، من خالل إرساء مراكز الفرز التي من شانها حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خالل 

 . باملائة30ة حتى ال يتعدى الـتضييف فارق السعر بين تجار الجملة وتجار التجزئ

 باملائة من السلع في الجزائر ال تمر عبر سوق الجملة 40

باملائة  40األسعار في السوق الجزائرية، و هو ما يرجعه حريز الى عدم مرور ” بارامتر“كما تناول ذات املتحدث تذبذب 

 . لتي يعتبر الضابط األساس ي لألسعارخضر،فواكه،مواد غذائية( بسوق الجملة ا)من السلع املوجودة في السوق 

وفي سياق حديثه عن مخطط الحكومة املصادق عليه من قبل البرملان، انتقد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين 

خطابات التخويف التي يتحدث بها املسؤولون في الدولة داعيا الى تبني اللغة الهادئة الصريحة البعيدة عن التهويل، 

جزائر سبق لها وأن مرت بازمات اقتصادية اعمق من التالي تمر بها اليوم، كما طالب ذات املتحدث بتقليص خاصة وأن ال

 .من قانون القرض و النقد الذي يراه املتحدث بانه سيأثر كثير على القدرة الشرائية للمواطنين 45مدة تطبيق نص املادة 

 “الحاوية“تعوض ” الكابة“

إنفاق املستهلك الجزائري خالل الدخول االجتماعي الجديد، قال نائب رئيس الفدرالية وفي سياق الحديث عن مستوى 

مليار دينار جزائري خالل الدخول االجتماعي، و ذلك بسبب  400مليون عائلة جزائرية انفقت قرابة  8عبيد محمد بان 

 .ةاالرتفاع الكبير في األسعار و تزامن عديد املناسبات االجتماعية في نفس الفتر 

من جهة أخرى دعا ذات املتحدث الى اإلسراع في منح تراخيص االستيراد من اجل إعادة تمويل السوق بالشكل الذي 

يحمي املواطنين من جشع التجار الذين يقومون بتخزين السلع من اجل رفع سعرها في حالة الندرة، كما انه يفتح 

كل يمس سلبا بالقدرة الشرائية للمواطنين ، مشددا على الذين سيعوضون الحاويات بش” الكابة“املجال امام تجار 

 10الف مستورد، فيما ال يتضمن هذا الرغم على  40ضرورة تنظيم سوق االستيراد و التصدير الذي يعرف نشاط 

باملائة من املوردين و هو ما يتسبب حسب ذات املتحدث في اختالل كبير في سوق االستيراد و التصدير متسببا في ضياع 

 .لعملة الصعبةا

 )اإلذاعة الوطنية(مليــار دينار لـدعم العجـز املــالي لصنـدوق التـقــاعــد  500جواد بوركايب لإلذاعـة : 

ان كل فروع الضم للضمان االجتماعي بوزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعي أن  أكد جواد بوركايب املديرالعام 

اء فرع التقاعد الذي يعاني صندوقه من عجز ربطه بعدة عوامل منها ارتفاع معدل االجتماعي متوازنة ماليا ، باستثن

 العمر الذي أدى إلى زيادة نفقات التقاعد .

إن الدولة تدخلت الحداث التوازن املالي  ثالثةضيف التحرير للقناة الو ملواجهة هذا العجز قال بوركايب في برنامج 

، وهو دليل يضيف املتدخل على أن  2018مليار دينار ضمن قانون املالية  500للصندوق استثنائيا و دعمته بقيمة 

واملتعلق  2018لنظام الحماية االجتماعية ، مؤكدا أن اإلجراء الذي تضمنه مشروع قانون املالية   الدولة تبقى الضامن

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20171011/123275.html
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باملائة من الضرائب املفروضة على عمليات استيراد السلع املوجهة للبيع في السوق الجزائرية بالهام و الذي  1باقتطاع 

 من شأنه املساهمة في تغطية عجز صندق التقاعد.

 ماليين مشترك جديد خالل السنوات القادمة  3  نستهدف

ماليين مشترك جديد مشيرا إلى وجود  3مة هو استقطابوأوضح ضيف الثالثة أن الهدف املسطر خالل السنوات القاد

الف 500مليون و  12وأزيد من  ماليين موظف مشترك مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  6أكثر من 

مليون مستفيد من التغطية االجتماعية وهم أفراد عائلة املؤمن  37مؤمن اجتماعيا بما فيهم غير العاملين و أكثر من 

 جتماعيا.له إ

 تدابير جديدة لتوسيع قاعدة االشتراكات 

مخطط الحكومة والتي تخص استهداف الناشطين في القطاع  وتحدث ضيف الثالثة عن تدابير واجراءات جديدة ضمنها 

طية إلى حد االرغام على التغ املوازي لتوسيع قاعدة االشتراكات و استحداث وسائل مبتكرة للمراقبة سيصل تطبيقها 

 التصريح ومحاربة االحتيال. تماعية و دفع الضرائب في إطار تدارك النقص املسجل في االج

والذي لم  2015وقال في هذا السياق" سنذهب لوضع جهاز أكثر فعالية من التدابيرالتي ضمنها قانون املالية التكميلي 

شخاص الذي ينشطون فيه إلى دمج القطاع غير املوازي و حث األ يحقق حسبه األهداف املرجوة وذلك من خالل 

االنضمام طواعية إلى الضمان االجتماعي و االستفادة من التغطية االجتماعية لصالحهم و لصالح أفراد عائالتهم من 

تدوم   للتقاعد خالل فترة انتقالية ذوي الحقوق مع توفير املرافقة و الدعم الالزمين كما سيتم فتح االشتراك الطوعي 

 سنوات"3

وركايب في هذا السياق الحلول املمكنة للزيادة من حجم االشتراكات و قال إن الرفع من فرص العمل عامل و اقترح ب

 سيما في االقتصاد الرقمي الدي يتطلب التأطير القانوني لفتح باب الضمان اإلجتماعي هام 

رولية ، قال بوركايب إن قيمته باملائة من الجباية البت 3ولدى تطرقه للصندوق االحتياطي للتقاعد املمول أساسا من 

مليار دينار في هذا الصندوق  88وارتقاب صب  2018ملياردينار عام  66في انتظار دخول  مليار دينار  429املالية تقدر ب 

حتى يكون لالجيال القادمة نصيب من الجباية البترولية لتمويل   2018ما هو مسطر في مشروع قانون املالية  ضمن 

 .التقاعد

 

 

 الية /بنوك /تأمينات م 
 )البالد(إلزامية شراء السيارات عبر البنوك تحدث فتنة

 ترفض إجراءات وكالء البيع ” حماية املستهلك“

دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكري أحريز وزارة التجارة إلى ضرورة التدخل ومنع وكالء بيع السيارات من 

فرض منطقها على الزبائن وإجبارهم على املرور على البنوك لالقتراض لشراء سيارة محلية الصنع، مطالبا إياها باحترام 

 الخاص.رغبات املواطن في شراء سيارة بماله 

بأنه عرض عدة مقترحات خالل ” املجاهد“وأفاد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين خالل ندوة صحفية بيومية 

وإعادة النظر في الدعم الحكومي خاصة على الخبازين   لقائه بوزير التجارة محمد بن مرادي منها تنظيم وترشيد السوق 

ة الخبز. وتحدث زكري عن ملف تصنيع السيارات وفرض الوكالء على املواطنين بالنظر للتبذير الذي تعرفه الجزائر في ماد

املرور على البنوك لالستفادة من قروض لشراء سيارة على غرار القرض السندي واالستهالكي الذي يحوي فوائد ربوية 

 .”لهم الحق في ذلكيرفضها الزبون. وقال أحريز إن الوكالء يفرضون منطقهم بإجبار الزبون على االقتراض وليس 
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وبخصوص الزيادات األخيرة في أسعار الوقود التي ستدخل حيز التطبيق مع بداية السنة املقبلة، قال أحريز إنها مقبولة 

باملائة من السيارات تستعمل  30وال تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي أحص ى فيه املتحدث ما نسبته 

 ”.في كثير من األحيان في الزحمة املورورية والتلوث من دون فائدة بل تتسبب

لترا بسعر  40واقترح أحريز أن يتم تحديد كمية استهالك الوقود بفرض بطاقة ائتمان تكون فيها كمية استهالك الوقود 

 عادي وإن تم تجاوز هذه الكمية من االستهالك يفرض على املستهلك شراء الوقود بالسعر الدولي.

ال نجد ما نصدره اذ  2030من الطريقة املنتهجة في استهالك الوقود بالجزائر، مفيدا بأنه مع حلول  وحذر املتحدث

 ”.باملئة من استهالك هذه املادة 40أحص ى 

باملائة من الخضر والفواكه يتم بيعها مباشرة من  40من جهته كشف رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن 

 وسيط واتهم أحريز أطرافا لم يسمها بالوقوف وراء االرتفاع الجنوني ألسعار الخضر والفواكه. الفالح إلى املستهلك دون 

 وفي سياق آخر، أشار املتحدث إلى قدرات الجزائر في تحقيق االكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه.

 يتوقف استيرادها.حيث قال إن األمر يسمح بتحويل هذه الخضر والفواكه إلى مواد غذائية مصنعة، وبالتالي 

واقترح استحداث مركز للفرز داخل أسواق الجملة حتي ال يلجأ تاجر التجزئة إضافة سعر اضافي وغير معقول مقارنة 

وإن تعدى التاجر   باملئة 30مع السعر الحقيقي بأسواق الجملة، عالوة على فرض قانون يحدد سعر الفائدة بنسبة 

 درة الشرائية اكد احريز أنها تراجعت مقارنة بسنوات السبعينيات.هذه النسبة يعتبر غشاشا. وبخصوص الق

 
 صادق عليه مجلس النقد والقرض شهر جويلية املنصرم

 )الفجر(النظام الخاص بتغطية خطر الصرف ينشر في الجريدة الرسمية 

 
ية عدد ريدة الرسمتم نشر نظام لبنك الجزائر يتعلق بسوق الصرف بين املصارف وأدوات تغطية خطر الصرف، في الج

55. 

ومن خالل هذا النص الذي وافق عليه مجلس النقد والقرض في شهر جويلية الفارط، يؤسس بنك الجزائر سوق صرف 

 .ما بين املصارف، وتتدخل املصارف واملؤسسات املالية في هذه السوق في إطار جهاز ال مركزي 

ام فيما بينهم ومع زبائنهم بمعامالت شراء وبيع العمالت وعشير هذا النظام إلى أنه يرخص للوسطاء املعتمدين القي

الصعبة مقابل الدينار، ويرخص للوسطاء املعتمدين بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة 

 .الصعبة

لحساب  أو يمكن للوسطاء املعتمدين القيام فيما بينهم على مستوى سوق الصرف بين املصارف لحسابهم الخاص و/

زبائنهم بمعامالت الصرف نقدا أو ألجل وكذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة، كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف 

 .نقدا مع املصارف غير املقيمة

ويضيف النص أن بنك الجزائر يترك تحت تصرف الوسطاء املعتمدين بعض أصناف املوارد بالعمالت الصعبة. وباملقابل 

وسطاء املعتمدين أن يستعملوا هذه املوارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين املصارف، أو لتغطية يجب على ال

 .االلتزامات تجاه الخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم أو من طرف زبائنهم

 الناجمة عنتتشكل املوارد بالعمالت الصعبة املتروكة تحت تصرف الوسطاء املعتمدين من اإليرادات املحصلة 

الصادرات من السلع، والخدمات خارج املحروقات واملنتوجات املنجمية، واملبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض 
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بالعمالت الصعبة يعقده الوسطاء املعتمدون الحتياجاتهم الخاصة أوالحتياجات زبائنهم، واملبالغ الناجمة عن عمليات 

 .املصارف وأرصدة الحسابات بالعمالت الصعبة ملجمل الزبائنشراء على مستوى سوق الصرف ما بين 

وتتمثل االلتزامات تجاه الخارج في التسبيقات على اإليرادات الناجمة عن الصادرات خارج املحروقات، وأقساط مسبقة 

وى سوق تتتعلق بعقود االستيراد والواردات وخدمة الدين الخارجي. ويتم التفاوض بصفة حرة بين املتدخلين على مس

الصرف ما بين املصارف بشان أسعار الصرف ومعدالت الفائدة املطبقة على عمليات الصرف، وعلى عمليات الخزينة 

 .بالعملة الصعبة

ويلزم الوسطاء املعتمدون املتدخلون في سوق الصرف ما بين املصارف باإلعالن على سبيل الداللة وباستمرار عن أسعار 

وكذا معدالت الفائدة املطبقة على العمالت الصعبة املعتاد تعاملهم بها مقابل الدينار.  الصرف نقدا للشراء وللبيع،

وتحدد الترتيبات األخرى لنظام بنك الجزائر مختلف أدوات تغطية خطر الصرف والقواعد األخالقية وقواعد حسن 

 .ليمة للبنك املركزي السلوك للوسطاء املعتمدين. أما عن كيفيات تطبيق هذا النص فسيتم توضيحها في تع

وللتذكير فإن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال كان قد صرح، مؤخرا، أن الدافع وراء اعتماد هذا التنظيم الجديد 

يتمثل في أن نظام الصرف في الجزائر ذات نظام عملة عائم، حسب نفس املسؤول، وبالتالي فإن تذبذب اسعار الصرف 

ستثمرين ملخاطر الصرف خالل تنفيذ التعامالت الدولية من شأنها أن تتسبب في يعرض املتعاملين االقتصاديين وامل

 .تكبد خسائر كبيرة في الصرف

وأضاف لوكال أن هذا اإلجراء يعني حصريا املنتجات التي تدخل في إطار االستثمار والتركيبات الصناعية التي تدخل في 

تركيبات الالزمة للصناعة الوطنية، فضال عن ذلك فإن عمليات استيراد إطار االستثمار أواإلنجاز، وكذا املواد األولية و ال

 .املنتجات املوجهة للتسويق على حالتها غير معنية بهذا التنظيم الجديد

 

 

 
 )واج( 2019الجزائر تقترب من التوازن املالي مع بداية 

مع ترقب تراجع في عجز الرصيد املالي  2019أن تقترب الجزائر من التوازن املالي بداية من  صندوق النقد الدولييتوقع 

 .2020باملئة في  0ر1و  2019باملئة في  -0ر5الشامل الى 

 -3ر2ي حدود باملئة, ف -15ر3إلى  2015  و ينتظر أن يستقر عجز الرصيد املالي الشامل للجزائر, بعد اتساع رقعته سنة

باملئة في الناتج  -0ر5قبل أن يواصل تراجعه الى  2018باملئة في  -1ر1و   2017باملئة في الناتج الداخلي الخام في 

في تقريره "مرشد املالية   , حسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة2020باملئة في  0ر1و  2019الخام في   الداخلي

 امليزانية في العالم. الذي يدرس سير سياسات العمومية" نشر يوم االربعاء و 

باملئة في  0ر3و  2021باملئة في   0ر2) 2020ومن املفروض أن يسمح الفائض الضئيل الذي سيسجل بداية من سنة  

 ( للجزائر ببلوغ مرحلة التوازن املالي. 2022

باملئة في  29مقابل  2017الداخلي الخام في   باملئة من الناتج 32ر3من جهة أخرىي من املقرر أن تمثل مداخيل الجزائر 

أسعار البترول هذه السنة. و لم يقدم صندوق النقد الدولي أي توضيحات حول   وهو ارتفاع قد يعود الى تحسن 2016

 االرتفاع.  هذا

خالل السنوات  باملئة في الناتج الداخلي الخام  30و  28و بشكل عام فان عائدات الجزائر من املتوقع أن تتراوح ما بين 

 بعيدة عن مستواها املسجل قبل تراجع أسعار النفط.  الخمسة القادمة غير أنها تبقى

http://ar.aps.dz/economie/48347-2017-10-10-15-46-51
http://ar.aps.dz/economie/48347-2017-10-10-15-46-51
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 42ر4مقابل  2017الداخلي الخام في   باملئة من الناتج 35ر5وتتوقع مؤسسة بروتن وودس مستوى نفقات في حدود  

 . 2022من هذا الناتج سنة باملئة  28ر2النفقات الى   على أن يستقر منحى تراجع 2016باملئة في 

باملئة من الناتج الداخلي الخام في   17ر7واستنادا الى نفس التوقعات فان الديون العمومية من املنتظر أن تقدر ب 

 . 2016باملئة في  20ر6مقابل  2017

 خاذ البلدانالسنوية على ضرورة ات  وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نشر عشية انعقاد جمعياته العامة

أكثر فعالية" معتبرا أن الفوارق في عدم املساواة بين املجموعات   األعضاء اجراءات لضمان "اعادة توزعع مالي

 تعود في أغلبيتها لالختالفات في السياسات املالية حول اعادة التوزعع.  االقتصادية

هذا  العائد بحوالي الثلث علما أن ثالثة أرباع  فيففي البلدان املتطورة تقلص الضرائب و التحويالت املباشرة الفوارق 

 نفس املصدر.  التقليص مصدرها التحويالتي حسب

 بجباية و نفقات أقل و بلجوء أهم الى الضرائب  املالي محددة أكثر و يفسر ذلك  أما في البلدان النامية فان اعادة التوزعع

 غير املباشرة.

االستثمارات في مجال التربية و الصحة معتبرا   البلدان األعضاء على زيادة من جهة أخرىي شجع صندوق النقد الدولي 

 املساهمة في تقليص فوارق العائدات على املدى املتوسط و مكافحة الفقر.  أن هذه النفقات قادرة على

 

 

 تجارة 
 سيارة والبيع كل جمعة 2000يتسع لـ

 شروق أونالين()ال"أرديس"فتح أكبر سوق لبيع السيارات املستعملة في 

أعلن املركز التجاري "أرديس" عن فتح أبوابه كل يوم جمعة صباحا لبيع وشراء السيارات املستعملة، حيث نشر اعالنات 

إشهارية واسعة على مواقع التواصل االجتماعي من أجل حث املواطنين على املشاركة في إنجاح هذا السوق الذي يتسع 

دخول املجاني للمواطنين الذين يريدون شراء سيارات مستعملة، وفرض قيمة مالية ألكثر من ألفي سيارة، مع ضمان ال

 .دج عن كل سيارة يدخلها صاحبها من أجل البيع1500قدرت بـ

ويفتح مجمع أرديس أبوابه للمواطنين الذين يريدون عرض سياراتهم املستعملة للبيع كل يوم خميس ابتداء من الساعة 

لسائقين ترك مركباتهم طيلة الليل في املكان املخصص للبيع والشراء، على أن تبدأ عملية الثامنة ليال، حيث يمكن ل

 .التسويق صباح الجمعة وتنتهي في نفس اليوم على الساعة السادسة مساء

وتأتي هذه املبادرة في وقت أقدمت فيه والية مصالح والية الجزائر على غلق الكثير من أسواق السيارات املستعملة في 

 .لعاصمة أهمها سوق الحراش ما جعل املواطنين يكتفون بعملية البيع والشراء على األنترنتا

 
 

 تعاون وشراكة  
 

 )واج(مساهل يقوم بجولة عبر بلدان الساحل ابتداء من الخميس 
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 ودهمن يوم الخميس بجولة عبر أربعة بلدان من الساحل تق ابتداء مساهليقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر 

 الخارجية. الشؤون لوزارةحسبما ذكر اليوم األربعاء بيان  ونيامي، وباماكو  ونجامينا نواكشوط إلىعلى التوالي 

ة الجمهورية عبد العزيز بوتفليق رئيس رسائلوأوضح ذات املصدر أن السيد مساهل سيقوم خالل هذه الجولة بتسليم 

 األوضاع في املنطقة. وتطور  الثنائية العالقاتإلى رؤساء هذه الدول حول 

 

 واج() الجزائريوسفي يدعو املؤسسات الصينية إلى االستثمار أكثر في 

لثالثاء املؤسسات الصينية إلى املساهمة أكثر في جهد تنوعع االقتصاد   دعا وزير الصناعة واملناجم، يوسف يوسفي، يوم

 .وزارةخالل مشارعع استثمار في مختلف القطاعات, حسب بيان لل  الوطني من

يوسفي عن رغبته في مشاركة   وخالل استقبال خص به سفير الصين في الجزائر السيد يانغ غوانغ يو أعرب السيد

القطاعات السيما النسيج وصناعة الحديد والصلب وااللكترونيك   املؤسسات الصينية في مشارعع استثمار في مختلف

  ."رعع الشراكةتعجيل املفاوضات حول بعض مشا"  واملناجم داعيا إلى

القدرات الصناعية التي تتوفر عليها والتي   من جهته، أكد سفير الصين مجددا اهتمام بلده بالسوق الجزائرية بالنظر إلى

  .للمؤسسات الصينية للتصدير نحو أسواق املنطقة  فرصة بالنسبة -كما قال-تشكل 

الثنائي في املجالين الصناعي واملنجمي في  تعزيز التعاون  وأشار املصدر إلى أن املحادثات بين الطرفين دارت أساسا حول 

  .2014التي قررها رئيسا البلدين في   إطار الشراكة االستراتيجية الشاملة

  

أملهما في توسيعها لتشمل مجاالت  وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور الشراكة الصناعية بين البلدين معربين عن

 .نشاط أخرى 

 
 

 يقظة اعالمية
 

 


