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رغى اهخلدى اهيضلق ،ال ٖزال يؾدل اهتعبهج يرخفؾب ال شٖيب تًٖ اهشتبة



خيذل االشخذيبراح األخٖرث فٕ اهتٌٖج اهخضخٖج ّاهخؾوٖى خعّث إٖسبتٖج



هنً اهسزائر ٖسة أً خؾيل ؽوٓ خضشًٖ يٌبط األؽيبل ّإٌشبء فرص اهؾيل

كبل ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ إٌَ ٖخعًٖ خٌّٖع اهضبدراح فٕ اكخضبد اهجزائر اهذٔ خشٖطر عوَٖ ضٌبعج
اهٌفط ّاهغبز اهطتٖعّٕ ،نذهم إٌشبء فرص عيل جدٖدث خشبُى فٕ حل يشنوج اهتطبهج اهيرخفعج تًٖ
اهشتبة.
أشبر ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ فٕ خلٖٖيَ اهشٌّٔ هالكخضبد اهسزائرٔ إهٓ سّدث أداء االكخضبدّ ،هنٌَ ذنر أٖظب أً اهسزائر
ال ٖزال شدٖد االؽخيبد ؽوٓ اهٌفع ّاهغبز ّؽوٓ اإلٌفبق اهؾبى.
ّفٕ خضرٖص هوشٖد سّٖل خُّبس-ترٌبخَٖ ،رئٖس تؾذج اهضٌدّق إهٓ اهسزائر ،كبل إً خضلٖق اهخٌّٖؼ اهيعوّةّ ،اهذٔ
ٖيذل أضد أُداف اهشوعبح األشبشٖجٌٖ ،تغٕ أً ٖخّافر فٕ اهتالد يٌبط أؽيبل أنذر خشسٖؾب هخعّر اهلعبػ اهخبص.
ٌّّرد فٖيب ٖوٕ اهيلبتوج اهخٕ أسرٖح يؼ اهشٖد خُّبس-ترٌبخَٖ ،ضٖد ٖخضدد ؽيب خوص إهَٖ خضوٖل اهضٌدّق اهذٔ خى
يؤخرا.
ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖجُ :ل هم أً خرشى هٌب ضّرث الكخضبد اهجزائر اهّٖى؟
خُّبس-ترٌبخَٖ :االكخضبد اهسزائرٔ خشٖعر ؽوَٖ يّارد اهٌفع ّاهغبز ،ضٖد خيذل  %89يً ضبدراح اهتالدّٖ .يذل
كعبػ كعبػ اهِٖدرّنرتٌّبح ضّاهٕ  %45-44يً يسيّػ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ ٌّضّ ذوذٕ إٖراداح اهيّازٌجّ .يً

اهشيبح اهتبرزث األخرْ أً هودّهج دّر يِٖيً فٕ االكخضبد .فٌسد أً اهلعبػ اهؾبى ٖيخوم  %84يً تٌّم اهتالد،
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ّشرنج اهِٖدرّنرتٌّبح ييوّنج هودّهجّ ،اإلٌفبق اهضنّيٕ ٖشخضّذ ؽوٓ ذوذٕ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ يً غٖر
اهِٖدرّنرتٌّبح.
ّكد ضلق االكخضبد اهنوٕ اهسزائرٔ أداء كّٖب فٕ اهؾشر شٌّاح اهيبظٖج .فيؼ اكخراً أشؾبر اهٌفع اهيرخفؾج ٌشتٖب
تبهشٖبشبح االكخضبدٖج اهنوٖج اهرشٖدث ،خينٌح اهسزائر يً خضلٖق ٌيّ كّٔ ّخظخى يضدّد ّخخفٖط ضبد فٕ اهدًٖ اهؾبى

ّاهخبرسّٕ .اشخعبؽح أٖظب خضّٖل كدر نتٖر يً االضخٖبعٖبح اهخبرسٖج ّيّارد اهيّازٌج إهٓ ضٌدّق يخضص
هظتع إٖراداح اهٌفع ،ييب شبؽد ؽوٓ ضيبٖج اهتالد يً يغتج اٌخفبط أشؾبر اهِٖدرّنرتٌّبح اهدّهٖج فٕ ؽبى .2448
ّيؼ ذهم ،ال خزال ٌُبم خضدٖبح تبكٖج ـ أُيِب اهتعبهج ،اهخٕ ال خزال يرخفؾجّ ،خبضج تًٖ اهشتبة.
ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖج :تطبهج اهشتبة خخجبّز اًٗ  %٣١فٕ اهجزائر .هيبذا؟
خُّبس-ترٌبخَٖ :كبيح االخسبُبح اهشنبٌٖج تدّر يِى فٕ ُذا اهخضّص .فشنبً اهسزائر فٕ شً ضغٖرث ّٖزٖدًّ
تشرؽجّ ،هذهم خضخبر اهسزائر إهٓ ٌيّ أؽوٓ تنذٖر ضخٓ خخينً يً اشخٖؾبة اهداخوًٖ اهسدد إهٓ شّق اهؾيلّ .نيب
أشبرح خضوٖالح سِبح أخرْ يذل اهتٌم اهدّهٌُٕ ،بم يشنوج سيّد شّق اهؾيل ـ ضٖد يً اهينوف ّاهضؾة

اشخخداى اهؾبيوًٖ ّفضوِى ـ ٌُّبم ؽدى خّافق تًٖ اهيِبراح اهيخّافرث ّيخعوتبح شّق اهؾيلٌّٖ .تغٕ أً أؤند ٌُب أً
اهسزائر كد كعؾح شّعب عّٖال تبهفؾل ـ فيٌذ ؽشر شٌّاح ،نبٌح تعبهج اهشتبة خزٖد ؽوٓ ّ .%54يؼ ذهم فال خزال
اهتعبهج اهخٕ ختوغ  %22ضبهٖب تًٖ اهشتبة تعبهج يرخفؾج.
ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖج :يب ُّ يعدل اهٌيّ االكخضبدٔ اهالزى إلحداد خفط يويّس فٕ يعدل اهتطبهج؟
خُّبس-ترٌبخَٖ :يً اهضؾة خضدٖد ذهم ،هنً اهلّْ اهؾبيوج خٌيّ تيؾدل ٖخراّش تًٖ  %3 ّ 2,5شٌّٖبّ .هيسرد

خذتٖح اهتعبهج ؽوٓ يؾدهِب اهراًُ ّاشخٖؾبة اهداخوًٖ اهسدد إهٓ شّق اهؾيل ،رتيب خضخبر اهسزائر إهٓ خضلٖق ٌيّ فٕ

غٖر كعبػ اهِٖدرّنرتٌّبح تيؾدل ال ٖلل ؽً .%5
ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖجُ :ل خّجد هدْ اهشوطبح خطج هخٌيٖج رأس اهيبل اهتشرٔ عوٓ اهيدْ اهطّٖل؟
خُّبس-ترٌبخَٖ :هلد ضللح اهشوعبح خلديب عٖتب ـ ضٖد أضتص خى خؾيٖى اهخؾوٖى األّهٕ ٌّرْ اًٗ يؾدال اهخضبق
يرخفؾج تبهخؾوٖى االتخدائٕ ّاهؾبهٕ .هنً اهشوعبح خّسَ اُخيبيب أنتر إهٓ اهخدرٖة اهيٌِٕ هوضد يً ؽدى خّافق اهيِبراح
يؼ يخعوتبح شّق اهؾيلٌّ ،غرا الرخفبػ ؽدد خرٖسٕ اهسبيؾبح تًٖ اهؾبعوًّٖ .خّسَ اهشوعبح ٌفلبح نتٖرث إهٓ
اهخؾوٖى ـ ضّاهٕ  %6يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ ؽوٓ يدار اهؾشر شٌّاح اهيبظٖج.
ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖج :يً تًٖ األُداف األشبشٖج خٌّٖع اهٌشبط تحٖد ٖخراجع اهخرنٖز عوٓ كطبع اهٌفط ّاهغبز
اهيشٖطر عوٓ االكخضبد .يب اهذٔ خلّى تَ اهحنّيج هخحلٖق ُذا اهِدف؟
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خُّبس-ترٌبخَٖ :خٌّٖؼ اهٌشبع ُّ رنٖزث االشخراخٖسٖج االكخضبدٖج فٕ اهسزائر .فلد شرؽح اهضنّيج فٕ سِد ُبئل

هخضشًٖ اهتٌٖج اهخضخٖجّ ،اهخّشؼ فٕ إخبضج اهخديبح (يذل اإلشنبً ّاهيٖبٍ ّاهعبكج ّاهرؽبٖج اهضضٖج)ّ ،خنًّٖ كّث ؽبيوج

يبُرثّ .ضبضتح ُذٍ اهخعّاح شوشوج يً اهخداتٖر هزٖبدث فرص اهضضّل ؽوٓ االئخيبً أيبى اهشرنبح اهضغٖرث
ّاهيخّشعج ّخٖشٖر رٖبدث األؽيبل.
هنً ُذا اهسِد ٖشخغرق ّكخب ضخٓ ٖذيرّ .ضبدراح اهسزائر اهّٖى ُٕ األكل خٌّؽب فٕ اهؾبهى ،ضخٓ إذا يب كّرٌح

تغٖرُب يً اهتوداً اهيٌخسج هوٌفعّ .شّف ٖؾخيد يشخلتل االكخضبد فٕ اهيدْ اهعّٖل ؽوٓ ٌسبش اهضنّيج فٕ خضشًٖ
يٌبط األؽيبل تيب ٖخٖص هويشرّؽبح اهسدٖدث أً خغِر ّخٌيّ ّخشخفٖد يً ُذٍ اهتٌٖج اهخضخٖج ّاالشخذيبراح االسخيبؽٖج
اهظخيج.
ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖجُ :ل خلّى اهحنّيج تجِد نبف هخشجٖع االشخذيبر األجٌتٕ اهيتبشر؟
خُّبس-ترٌبخَٖ :خضخبر اهسزائر إهٓ يٌبط أؽيبل أنذر خشسٖؾب هخعّر اهلعبػ اهخبصّ .كد نبً ُذا اهتٌد ؽوٓ رأس
سدّل األؽيبل اهسزائرٔ فٕ اهسزء األّل يً اهؾلد ،هنً األّهّٖج اٌخلوح إهٓ خّفٖر ترايز هالشخذيبراح اهؾبيج اهنتٖرث.

ٌٖتغٕ أً خّاضل اهشوعبح اهسزائرٖج يراسؾج اشخراخٖسٖخِب اهضبهٖج هخضدٖد نٖفٖج إخبضج اهفرضج هغِّر كعبػ خبص
أكّْ ّأنترّ .كد اؽخيدح اهضنّيج فٕ ؽبى  2448هّائص سدٖدث هالشخذيبر األسٌتٕ اهيتبشر خضد يً يشبرنج
االشخذيبراح األسٌتٖج فٕ اهيشرّؽبح اهسدٖدثّ .رغى أً اهِدف ّراء ُذٍ اهوّائص ُّ خشسٖؼ اهشرانبح اهسدٖدث يؼ

اهيشخذيرًٖ اهيضوًٖٖ ،فئً يب رأٌٖبٍ تبهفؾل ُّ اٌخفبط يوضّغ فٕ خدفلبح االشخذيبر األسٌتٕ اهداخوج اهظؾٖفج أضال.

ّخعّٖر اهلعبػ اهيبهٕ يعوة أشبشٕ أٖظبّ .اًٗ ٌسد أً اهلعبػ اهيبهٕ اهسزائرٔ ال خزال خشٖعر ؽوَٖ اهتٌّم اهؾبيج،
ٌُّبم اضخٖبر ّاظص هيزٖد يً اهخضدٖد ّاهخؾيٖق هولعبػ اهيبهٕ ضخٓ ٖخٖشر اهضضّل ؽوٓ االئخيبًّٖ .ينً أً خنًّ
اهشرانبح األسٌتٖج يفٖدث هوغبٖج فٕ ُذا اهخضّص.
ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖجُ :ل اهجزائر يٌديجج تبهلدر اهنبفٕ يع تلٖج توداً اهيٌطلج ّيع أّرّتب؟
خُّبس-ترٌبخَٖ :اهسزائر كبيح تبالٌفخبش اهخسبرٔ خدرٖسٖب .هنً ُذا أذبر يخبّف يً اضخيبل زٖبدث االشخٖراد تشنل
يفرعٌُّ ،بم خداتٖر اخُّخِذَح يؤخرا خِدف إهٓ نتص ُذا اهٌيّّ .اهسزائر هٖشح ؽظّا فٕ يٌغيج اهخسبرث اهؾبهيٖج،
ُّٕ خفرط رشّيب سيرنٖج يرخفؾج ٌشتٖبّ ،هٖشح هِب ؽالكبح خسبرٖج نتٖرث يؼ اهتوداً األخرْ فٕ اهيٌعلجّٖ .ينً

أً ٖنًّ هخضرٖر اهخسبرث دّر يِى فٕ يشبؽدث االكخضبد اهسزائرٔ نٕ ٖضتص أكدر ؽوٓ اهيٌبفشج ّأنذر خٌّؽبّ .كد
رأٌٖب خسبرة ييبذوج فٕ توداً أخرْ يً يضدرٔ اهشوؼ األّهٖجّ .يً األيذوج اهّاظضج شٖوٕ ،اهخٕ نبٌح يضدرث
هوٌضبس تضفج أشبشٖج فٕ أّائل شتؾٌٖبح اهلرً اهيبظٕ ،هنٌِب ضبدراخِب اًٗ أضتضح ؽبهٖج اهخٌّػّ .كد شؾح شٖوٕ
تدأة نتٖر ؽوٓ خٌفٖذ شٖبشج سرٖئج هالٌفخبش اهخسبرٔ ،فدخوح فٕ ؽظّٖج يٌبعق خسبرٖج نترْ ّّكؾح اخفبكٖبح هوختبدل
اهخسبرٔ يؼ أعراف اخفبكٖج أيرٖنب اهشيبهٖج هوخسبرث اهضرث ("ٌبفخب").
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ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖج :يب ُّ فٕ رأٖم اهخأذٖر اهيينً هولالكل االجخيبعٖج اهجبرٖج فٕ خٌّس عوٓ اهجزائرًٖٖ؟
خُّبس-ترٌبخَٖ :اهشٖبكبً يخخوفبً يً ؽدث زّاٖب ـ اكخضبدٖج ّشٖبشٖج ّاسخيبؽٖج .فلد شِدٌب اظعراتبح فٕ اهسزائر
فٕ تداٖج ُذا اهشِر ،أعولخِب اهزٖبداح اهنتٖرث فٕ أشؾبر اهيّاد اهغذائٖج األشبشٖج (اهشنر ّاهزٖح) .هنً اهشوعبح

اشخعبؽح اخخبذ خداتٖر شرٖؾج هخخفٖط ُذٍ األشؾبر يؼ إؽفبء ُذٍ اهيّاد يً اهرشّى اهسيرنٖج ّظرٖتج اهلٖيج

اهيظبفج تشنل يؤكحّ .يؼ ذهم ،ال خزال ٌُبم خّخراح خضخٖج يرختعج تبرخفبػ اهتعبهج تًٖ اهشتبةّ .إذا نبً ٌُبم
خضّر تأً اهذرّث اهٌفعٖج اهخٕ خخيخؼ تِب اهتالد ال خؾّد تبهٌفؼ ؽوٓ نل كعبؽبح اهشنبًٖ ،ينً أً خضتص األّظبػ أنذر
خّخرا.
ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖج :إذا نبً شعر تعط اهيّاد اهغذائٖج األشبشٖج يرخفعب ،فيب ُٕ اهخداتٖر اهخٕ ٖينً أً

ّٖضٕ تِب اهضٌدّق هيعبهجج ُذٍ اهيشنوج عوٓ اهيدْ اهيخّشط؟

خُّبس-ترٌبخَٖ :ضخٓ اًٗ ٌرْ أً اهخداتٖر اهيؾخيدث يالئيج ،ألً اهضنّيج هدِٖب يً اهيّارد يب ٖغعٕ خنوفخِبُّٕ ،
خنوفج تشٖعج ٌشتٖب خؾبدل ٌضّ  %4.3يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوّٕ .شخغل ُذٍ اهخداتٖر ُٕ االشخسبتج اهضضٖضج يب دايح
يّسِج ٌضّ تٌّد اهغذاء األشبشٖج اهخٕ خشخِونِب أفلر فئبح اهشنبً.
أيب فٕ اهيدْ األعّل ،فؾوٓ اهشوعبح أً خشسؼ اهيٌبفشج فٕ كعبػ خّزٖؼ اهيّاد اهغذائٖج ّخسٌة اهشوّم االضخنبرٔ

اهيضخيلّ ،اهذٔ كد ٖنًّ ؽبيال يشبُيب ّراء ارخفبؽبح األشؾبر اهضبدث فٕ اٌّٗج األخٖرثّٖ .ينً أً خؾيل اهسزائر
أٖظب ؽوٓ خعّٖر كعبؽِب اهزراؽٕ ضخٓ خزداد ضضبٌخِب ظد اهختبٌٖبح اهنتٖرث فٕ أشؾبر اهشّق اهدّهٖج.
ٌشرث اهضٌدّق اإلهنخرٌّٖج :يب اهيخبطر اهخٕ خّاجَ اهجزائر؟

خُّبس-ترٌبخَٖ :إذا غل االكخضبد شدٖد االؽخيبد ؽوٓ اهِٖدرّنرتٌّبح تؾٖدا ؽً اهخٌّٖؼ ،فشّف ٖتلٓ يؾرظب
هوضديبح اهشوتٖج ؽوٓ أشؾبر اهٌفع ّهً ٖخينً يً إٌشبء فرص اهؾيل اهنبفٖجّ .كد اظعرح اهسزائر إهٓ خخفٖط

اإلٌفبق اهؾبى فٕ يٌخضف ذيبٌٌٖبح اهلرً اهيبظٕ ضًٖ خؾرظح هِتّع نتٖر فٕ أشؾبر اهٌفعّ .خشتة ُذا تدّرٍ فٕ
غِّر يشنالح اسخيبؽٖج ّنبً يً اهؾّايل اهخٕ أدح إهٓ "اهؾلد اهظبئؼ" فٕ اهخشؾٌٖبح ّإهٓ ؽدى االشخلرار اهشٖبشٕ.
ّكد خنٌّح يّارد يبهٖج نتٖرث فٕ اهؾشر شٌّاح اهيبظٖج تفظل اهشٖبشج االكخضبدٖج اهرشٖدثّ ،شّف خشبؽد ُذٍ
اهيّارد فٕ خخفٖف ُذا اهخعر .هنً اهِٖدرّنرتٌّبح خسوة اهذرّثّ ،هٖس اهّغبئفّ .تدًّ ٌيّ كّٔ فٕ اهلعبؽبح
األخرْٖ ،ينً أً خشخير ضبهج اهشخع تًٖ اهيّاعًٌٖ تشتة ارخفبػ اهتعبهج.

