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 التوثيق االقتصادي واالجتماعي 

 



االستثمار هو محرك القتصاد أي دولة، و قد أكد على صحة هذه المقولة           

االقتصادي جون مينارد كينز في نظريته الشهيرة، فوجود االستثمارات كبيرة بشتى 

أنواعها دليل على استقرار االقتصاد و ثباته، أما قلة االستثمارات فهذا من أول المؤشرات 

التي تنذر بقرب األزمات االقتصادية، و لكن في بعض الحاالت انخفاض االستثمارات 

يصبح نبوءة تحقق ذاتها، فانخفاض االستثمارات يؤثر بشكل مباشر على النشاط 

 االقتصادي للدولة مهما كانت قوتها االقتصادية.

ولهذا جميع دول العالم ملزمة بتشجيع االستثمار بمختلف أنواعه، ويتجسد هذا عن طريق 

توفير البيئة القانونية الالزمة لالستثمار و ضمان استقرارها قدر اإلمكان، باإلضافة إلى 

 محاربة كل العراقيل التي قد تثبط االستثمار كالبيروقراطية على سبيل المثال.

زيادة على توفير البيئة المشجعة لالستثمار يمكن للدولة أن تتدخل بشكل مباشر عن طريق 

إعطاء قروض استثمارية و تحفيزات مالية لحاملي المشاريع االستثمارية كما هو الحال 

 في الجزائر.

فتسعى الجزائر إلى النهوض باقتصادها للخروج من تبعية االقتصاد الريعي و فرض 

مكانتها في السوق الدولية، و لهذا خصصنا عددنا هذا في هذا اإلطار لننقل لكم أحدث 

 المستجدات في موضوع االستثمار.
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تراجعع تعدفعق االسعتعثعمعار األجعنعبعي  

المباشر إلعى العجعزائعر فعي العنعصعف 

، حسعبعمعا أشعار 1110األول من عام 

بنك الجزائر في تقريعره االقعتعصعادي 

عن "االتجاهات النقدية والمالية" فعي 

ل معن ععام  ، إذ 1110النعصعف األو 

 514مليون دوالر، معقعابعل  411 بلغ

مليون دوالر في العفعتعرة نعفعسعهعا معن 

 العام السابق.

العجعزء األكعبعر مععن هعذا االسعتعثعمععار 

األجنبي المباشعر يعرتعكعز فعي قعطعاع 

الععطععاقععة وال يُسععهععم فععي الععتععنععويععع 

 االقتصادي الوطني

يععذكععر أن الععجععزء األكععبععر مععن هععذا 

االستثمار األجنبي المباشر يرتكز في 

قطاع الطاقة وال يُسعهعم فعي العتعنعويعع 

االقتصادي الوطني، إذ أن  االستثعمعار 

األجنبي المباشر في الجزائر انخفض 

مليار دوالر في عام  1.1تدريجيًا من 

معلعيعار دوالر فعي  0.18إلى  1101

، حععت ععى أن ععه تععم تسععجععيععل 1109ععام 

 1105سحب االستثمارات فعي ععام 

، 1104بعد الصدمة النفطية في ععام 

انهيعار أسعععار العنعفعا فعي ععام  وبعد

ععععديعععد معععن  ، ثعععم تعععراجعععع1104

 االستثمارات في مجال المحروقات.

في السياق نفسه، تسعى الحكومة إلعى 

رفع القيود على جلعب االسعتعثعمعارات 

األجععنععبععيععة، مععن خععالل تعععععديععل فععي 

بعععالعععنعععسعععبعععة  50/49قعععاععععدة  إطعععار

للقطاعات غير االستراتعيعجعيعة، وفعي 

انتظار الكشف عن قانون االسعتعثعمعار 

الجديد وقانون المحروقعات العمعععد ل، 

اللذان ينتظر منهما رفعع العمعزيعد معن 

العقبات البيروقراطية، وتوفعيعر بعيعئعة 

استثمار جذابعة وتشعجعيعع اسعتعقعطعاب 

رؤوس أموال أجنبعيعة، معع ضعرورة 

اسعععتعععقعععرار اإلطعععار العععتعععشعععريعععععععي 

 والتنظيمي.

االستثمارات األجنبية المعبعاشعرة هعي 

اسععتععثععمععارات يععقععوم بععهععا أشععخععاص 

)طبيعيون أو معنويون( من بلد معيعن 

خارج الحدود، وتتمثل االسعتعثعمعارات 

األجنبية في إنشاء مشاريع جديدة، أو 

تعععمعععلعععك حصععع  فعععي رأس معععال 

الشععركععات الععقععائععمععة بشععرط امععتععالك 

الععقععدرة عععلععى إدارة الشععركععة، حععيعع  

تساهعم االسعتعثعمعارات األجعنعبعيعة فعي 

مكاسب معهعمعة، تعتعمعثعل فعي تعوفعيعر 

مصععادر تععمععويععل جععديععدة بععالعععععمععلععة 

الصعبة، خلق مناصب عمل، وتقعديعم 

قيمة مضافة القتصاد المحلعي، ونعقعل 

الععخععبععرات والععمعععععرفععة، وتععنععمععيععة 

الصععادرات وبععالععتععالععي تععحععسععيععن أداء 

الميزان التجاري وتعنعويعع االقعتعصعاد 

 الوطني.

 وفرص الجزائر

شهدت تدفقعات االسعتعثعمعار األجعنعبعي 

في النعصعف األول  حول العالم تحسنًا

، حعععيععع  وصعععل 1110معععن ععععام 

معلعيعار  851 االستثمار األجنبعي إلعى

دوالر، وفععقًععا لععمععرصععد اتععجععاهععات 

االستثمار الصادر عن مؤتعمعر األمعم 

 المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

تعععععععافعععي االقعععتعععصعععاد  وفعععي  عععل  

والبح  عن مصادر العطعاقعة  العالمي

وسالسل العتعوريعد وإضعفعاء العطعابعع 

اإلقليمي على القيمة والثعروة، يعمعكعن 

للجزائر أن تكون محعطعة اسعتعقعطعاب 

الشركعات األجعنعبعيعة والعععالعمعيعة معن 

خععالل عععمععلععيععات االنععدمععاج والشععراء 

والخصخعصعة الشعركعات العععمعومعيعة 

المفلعسعة، إذ تعتعوفعر العجعزائعر ععلعى 

البعنعيعات العتعحعيعة )شعبعكعة العطعرقعات 

واالتصاالت، الموانع  والعمعطعارات، 

إمدادات الكهعربعاء والعغعاز ومعنعاطعق 

صناعية...(، زيادة على توفر العمعواد 

األولية ومصعادر العطعاقعة والعمعوارد 

الطبيعية، وسعوق داخعلعيعة معععتعبعرة، 

 إضافة إلى يد عاملة متكونة ومتعلمة.
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 األسباب والعقبات

 

وحول هذا الموضوع، يقعول إسعحعاق 

خععرشععي، الععمععحععل ععل االقععتععصععادي فععي 

حدي  إلى "التر جعزائعر"، إن أرقعام 

البنك الجزائري تعكعشعف أن مسعتعو  

تدفقات االستثمعارات العخعارجعيعة فعي 

الجزائعر جعد ضعععيعف، مضعيعفًعا أنعه 

"حتى األرقام المسجعلعة هعي بعفعضعل 

 االستثمار في قطاع النفا والغاز".

وعن أسعبعاب هعذا العتعراجعع وغعيعاب 

االسععتععثععمععارات الععخععارجععيععة، أوضعع  

المحلل االقعتعصعادي أن العجعزائعر ال 

تتوفر على بيعئعة صعديعقعة لع ععمعال، 

وغععيععاب اإلطععار الععقععانععونععي الععمععنععظععم 

والمتعلق بالشركعات العدولعيعة، يعوفعر 

 الحماية القانونية لها.

وأضاف بوجود ضبابية في السعيعاسعة 

االقععتععصععاديععة، الععمععتعععععلععقععة بععالععتععجععارة 

الخارجية والسيعاسعة العنعقعديعة وسعععر 

 الصرف.

عسعاتعي  وأفاد أن عدم االستقرار المعؤس 

الذي عرفته الجزائر خالل السعنعتعيعن، 

سععاهععم فععي تععراجععع االسععتععمععارات 

األجنبيةن وقال إن األزمعة الصعحعيعة 

تسببت في تراجع ملمعوس فعي تعدفعق 

االستثمارات عالميا ولعيعس العجعزائعر 

 فقا.

 تفعيل الدبلوماسية االقتصادية

في السياق، يَعقعتعرس إسعحعاق خعرشعي 

عقد ندوة وطنية جامععة، تسعتعضعيعف 

شركات أجعنعبعيعة ومعحعلعيعة، يعتعم معن 

خاللها تقديم مسودة قانون االستعثعمعار 

قععبععيععل الععمععصععادقععة عععلععيععه، معععععتععبععًرا 

الندوة ستسم  إلثراء القانون عبعر  أن

اسععععهععععامععععات 

مععععععثععععععمععععععرة 

معبعاشععرة مععن 

الشعععععركعععععات 

األجععععنععععبععععيععععة 

والعععععوقعععععوف 

أمام الفجوات 

وتععععععقععععععديععععععم 

 التوصيات.

وأضععععععععععععاف 

المتحد ث أنه "ال بد من تفعيل وتنشيا 

الدبلوماسعيعة االقعتعصعاديعة، ععبعر معد 

جسور بين التمثيلعيعات العدبعلعومعاسعيعة 

الجزائرية والمتعاملين االقعتعصعاديعيعن 

 بالدول الخارج".

 شروط واقعية وفعالة

مععن جععهععتععه، شععدد ريععا  حععاوي، 

المحلل االقتصادي، على ضرورة أن 

تكون هناك رؤيعة واضعحعة العمعععالعم 

لد  السعلعطعات العععمعومعيعة فعي فعتع  

المجال الستثمارات األجعنعبعيعة، وقعال 

مععحععدث "الععتععر جععزائععر" إن األرقععام 

المعلن عنها في حدود أقل من نصعف 

مععلععيععار دوالر، أغععلععبععهععا مععوجععه إلععى 

عل رقعم أععمعال  القطاع النفطي، ويشك 

   مصنع صغير في الدول المتقدمة. 

وبحسب العمعحعلعل االقعتعصعادي، فع ن 

األرقععام الععمعععععلععن عععنععهععا تعععععكععس 

أولهما صعععوبعات االقعتعصعاد  أمرين؛

العالمعي فعي  عل اسعتعمعرار جعائعحعة 

تعتعمعثعل فعي وجعود  كورونا، وثانيهما

عوامل طاردة، التي ال تسم  بعجعلعب 

الرأسعمعال األجعنعبعي واالسعتعثعمعارات 

 األجنبية في الجزائر.

وبُغية استقطاب الرأسمعال األجعنعبعي، 

دعا حاوي السلطات العععمعومعيعة إلعى 

التعخعل ع  معن العنعزععة االشعتعراكعيعة 

والععتععفععكععيععر الشععيععوعععي فععي مععجععال 

االقتصاد، والتفعكعيعر بعروس العععصعر 

ًحعا أن العخعطعوات  والديناميكية، موض 

العملية ليس اكتعشعاف جعديعد، فعهعنعاك 

تععجععارب رائععدة فععي مععجععال جععلععب 

االسععتععثععمععارات عععلععى غععرار الصععيععن 

وماليزيا وسنغافورة وتركيعا وكعوريعا 

 الجنوبية.

أما من العنعاحعيعة العععمعلعيعة، فعيعقعتعرس 

المحلل االقتصادي جملة معن العنعقعاط 

تجعل من الجزائر بعيعئعة اسعتعثعمعاريعة 

إععفعاء  ناجحة، وذكر من بينهعا إقعرار

سنوات قعابعل  01ال يقل عن  ضريبي

لععلععتععمععديععد، والععمععرونععة فععي سععيععاسععة 

التو يف وشعروطعه، وإلعغعاء قعانعون 

العمل بالنسبة للمتععامعلعيعن األجعانعب، 

تفاديًا لصرعات مهنية بيعن األجعانعب 

 والعمالة المحلية.

وزاد الععمععتععحععدث ضععرورة ضععمععان 

حعركعة األمعوال مععن وإلعى العجعزائععر 

بشكل تلقائعي ومعبعاشعر، إضعافعة إلعى 

تعععععديععل شععروط اإلقععامععة وتععو ععيععف 

األجععانععب، واعععتععبععر أن "العععععمععالععة 

األجنبعيعة قعيعمعة مضعافعة، معن خعالل 

تنشيطها لقطاعي الخدمات والعععقعار، 

كعععالسعععيعععاحعععة وكعععراء العععععععقعععارات، 

واالستفادة من العخعبعرات والعكعفعاءات 

 عبر االحتكاك المهني".

كما دعا ريا  حاوي إلعى تعخعفعيعف 

من إجراءات من  التأشيرات، وإلغعاء 

جعنعسعيعة  051التأشيرة على األقل لـع 

حول العالم، كما طعالعب بعأن تُعععطعى 

العتعأشعيعرات فعي العمعطعارات خعاصععة 

لعععرواد األععععمعععال والعععمعععتعععععععامعععلعععيعععن 

 االقتصاديين والتقنين والمسيرين.

وختم محعدثعنعا، أن هعذه العتعحعفعيعزات 

العملية والواقعية من شعأنعهعا تعوطعيعن 

الخمسين شركة الرائدة عالميًعا، ععبعر 

الععتععواصععل معععععهععم واالسععتععجععابععة إلععى 

شروطهم وتلبيعة طعلعبعاتعهعم معن أجعل 

 العمل في الجزائر...

 عمار لشموت

91-29-3233 

 3233، أكتوبر  32العدد 

 ملف
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لن يتمكن المستثمرون من االستفادة 

من المزايا التي تمنننحنهنا الندولنة إال 

بعد إثبات دخول مشاريعهم لنمنرحنلنة 

االستغالل، وذلن  بنمنوجنب منرسنو  

مننن  62تنننننفننيننذي صنندر فنني الننعنندد 

 الجريدة الرسمية.

 111-11وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 

الذي وقع عليه الوزير األول أيمن بن 

سبتمبر العجعاري،  8عبد الرحمان في 

ف ن "االستفادة من العمعزايعا، بعععنعوان 

مععرحععلععة االسععتععغععالل، بععطععلععب مععن 

المستثمر، إلى إعداد محضر معععايعنعة 

ه العوكعالعة  الدخول في االستغالل، تعد 

 الجزائرية لترقية االستثمار"...

آلننيننة خنناصننة لننمننتننابننعننة الننمننشنناريننع 

 المستفيدة من المزايا

سعتعخععضعع العمععشعاريععع االسععتعثععمعاريععة 

المستفيدة من المعزايعا العتعي تعمعنعحعهعا 

الدولة، آللية متابعة دائمة معن طعرف 

اإلدارات المعنعيعة، حسعبعمعا ورد فعي 

 من الجريدة الرسمية. 61العدد 

-11وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 

الذي وقع ععلعيعه العوزيعر األول  111

سبتعمعبعر  8أيمن بن عبد الرحمان في 

الجاري، أن "اإلدارات المعنية، تقعوم 

بععنعوان العفعتعرة العتعي تسعتعفعيعد فعيعهعا 

االستثمارات من المزايا المعنعصعوص 

المؤرخ في  08-11عليها في القانون 

، بععمععتععابعععععة 1111جععويععلععيععة  14

االسععتععثععمععارات لععلععتععأكععد مععن احععتععرام 

االلععتععزامععات الععمععكععتععتععبععة مععن طععرف 

 المستثمرين"....

تحويل النوكنالنة النوطنننينة لنتنطنوينر 

االستثمار إلنى النوكنالنة النجنزائنرينة 

 لترقية االستثمار

تم  تحويل الوكالة العوطعنعيعة لعتعطعويعر 

االستثعمعار إلعى العوكعالعة العجعزائعريعة 

لترقية االستعثعمعار، والعتعي سعتعوضعع 

تحت وصعايعة العوزيعر األول، وذلعك 

بموجب مرسعوم تعنعفعيعذي صعدر فعي 

  من الجريدة الرسمية. 61العدد الـ 

-11ووفقًا للمرسوم العتعنعفعيعذي رقعم 

الذي وقع عليه العوزيعر األول،  198

 8السيد أيمن بن عبعد العرحعمعان فعي 

سبتمبر الجاري، ف ن الوكالة الجعديعدة 

ستسير حافظة االستثمارات المصرس 

بها أو المسجعلعة قعبعل تعاريع  صعدور 

قانون االستثمار العجعديعد معن طعرف 

 الوكالة....

المشاريع التي تفوق قيمتها ملنيناري 

  دينار تعالج في شباك وحيد وطني

مععن الععجععريععدة  61جععاء فععي العععععدد 

الرسمية، أن  المشاريع االسعتعثعمعاريعة 

التي تفوق قعيعمعتعهعا معلعيعاري ديعنعار، 

ستعالج على مسعتعو  شعبعاك وطعنعي 

 وحيد مخص  لذلك.

-11ووفقًا للمرسوم العتعنعفعيعذي رقعم 

، ف نه "يجب على المستثمر، من 199

أجل االستفادة من المزايا المنصعوص 

عليهعا فعي قعانعون االسعتعثعمعار، و أو 

الععخععدمععات الععمععقععدمععة مععن الععوكععالععة 

الجزائرية لترقية االسعتعثعمعار، العقعيعام 

بتسجيل استثماره القابل لالستفادة معن 

 المزايا قبل بداية إنجازه".

ويتم تسجيل االستثعمعار لعد  الشعبعاك 

الوحيد للوكالة أو من خالل العمعنعصعة 

الرقمية للمستثمر، عن طريعق تعقعديعم 

طععلععب، مصععحععوبععا بععقععائععمععة السععلععع 

والخدمات العتعي تعدخعل معبعاشعرة فعي 

 إنجاز استثماره.

غير أن  تسجيل استثمارات المشعاريعع 

الكبر  واالستثمارات األجعنعبعيعة تعتعم 

لد  شباك وحيد ذو اختصاص وطني 

 مخص  لذلك....   

32-21-3233 

 التفاصيل الكاملة لتدابير االستثمار الجديدة

 3233، أكتوبر  32العدد 

 ملف
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تراهن الحكومة الجزائرية هعذا العععام 

واألعوام المقبلة على رفع مساهعمعات 

القطاعات غير النفطية بشعكعل كعبعيعر 

في مداخيل الخزينة العموميعة، وذلعك 

بعد دخول قانون االسعتعثعمعار العجعديعد 

الذي درسه مجلعس العوزراء معؤخعًرا 

حي ز التطبيق في األسعابعيعع العقعادمعة، 

مععرونععة  بعالععنعظععر إلععى مععا حعمععلعه معن

تشععجععيععع االسععتععثععمععار األجععنععبععي  فععي

والخاص في مختلف القطاعات، وهو 

التحدي الذي ترفعه الحكومة للخروج 

باقتصاد البالد إلى بعر  األمعان بعععيعًدا 

عن تقلُّبات أسعار برميل النفا، العذي 

يظل إلى اليوم المتحكم الرئعيعسعي فعي 

 وضعية االقتصاد الجزائري....

 تحسين مناخ

بعد طول انتظار، أفرجعت العحعكعومعة 

عن الخطوط الرئعيعسعيعة لعمعا يعحعمعلعه 

قانون االستثمار الجعديعد، فعقعد تعرأ س 

 09الرئيس عبعد العمعجعيعد تعبعون فعي 

عا  مايو  أيار المنقضي اجتمعاًععا خعاص ً

لععمععجععلععس الععوزراء، وهععو االجععتععمععاع 

األول الذي تُطلق عليعه هعذه الصعفعة، 

باقي االجتماعات تكون دولعيعة،  حي 

وقععد تععمل خععالل هععذا الععلععقععاء الععخععاص 

دراسععة ومععنععاقشععة مشععروع الععقععانععون 

الذي عرضه وزيعر  الجديد لالستثمار

 الصناعة.

بععيعان العرئععاسععة  وحسعب معا جعاء فعي

ععن مشععروع  الععجععزائععريععة، فععقععد تضععم 

إلعى  القانون جملة من التدابير الراميعة

تحسيعن معنعاخ االسعتعثعمعار، وتعوفعيعر 

الظروف العمعنعاسعبعة، لعتعحعريعر روس 

المبادرة وتنويع االقعتعصعاد العوطعنعي، 

ضمن رؤية شاملة ومستقرة، تعراععي 

تععكععريععس مععبععادت حععريععة االسععتععثععمععار 

والشفعافعيعة والعمعسعاواة، تعمعاشعيًعا معع 

 ...1111أحكام دستور 

َد الععرئععيععس الععجععزائععري عععلععى  وشععد 

ضرورة "التخلي عن مظاهر التسلُّعا 

فععي معععععالععجععة مععلععفععات  والسععيععطععرة

الععمععسععتععثععمععريععن، وتععقععلععيعع  آجععال 

إلى أقل من شهر، مع اعتماد  دراستها

الععمعععععايععيععر الععدولععيععة فععي اسععتععقععطععاب 

االسععتععثععمععارات، وبععالععتععركععيععز عععلععى 

 السرعة والنجاعة والديمومة"...

 تقليص

بالنسبة إلى اقعتعصعاد العجعزائعر العذي 

يعاني تبعية لقطاع المحروقات تتعد  

%، يظل االستيراد مشكلة كعبعيعرة 95

البعالد، وتعجعععل العمعيعزان  تثقل كاهل

التجاري يميل إلى اللون األحعمعر فعي 

كل مرة تتهاو  فعيعه أسعععار العنعفعا، 

لذلك تراهن الحكومعة ععلعى تعقعلعيع  

فاتعورة االسعتعيعراد ودععم العتعصعديعر 

 وتنويع اإلنتاج المحلي.

واستطعاععت العجعزائعر فعي السعنعتَعيعن 

استيراد األدويعة بـ  تقلي  األخيرتَين

مععععلععععيععععون دوالر، حسععععب  811

تصريحات سابعقعة لعوزيعر الصعنعاععة 

عععبعد العرحععمعان جعمععال  الصعيعدالنعيعة،

لطفي بن باحمد، بعد ارتعفعاع اإلنعتعاج 

% 78المحلي الذي مك ن من تعغعطعيعة 

الععخععاصععة  مععن احععتععيععاجععات الععجععزائععر

 بالمواد الصيدالنية.

وأوض  البروفعيعسعور معراد كعواشعي 

لـعع"نععون بععوسععت" أن الععوصععول إلععى 

"المساهمة فعي تعنعويعع االقعتعصعاد ال 

يقتصر على قانون االسعتعثعمعار فعقعا، 

إنععمععا يععتععطععلععب تععوفُّععر شععروط أخععر  

كالقيام ب صعالحعات هعيعكعلعيعة تعخع ُّ 

الجانب البنكي، وذلك بع ععادة العنعظعر 

في قانون القر  والنقد والمعنعظعومعة 

الجبائية، بتخفيف الضعرائعب العععالعيعة 

المطبقة على المستثمرين، إضافة إلى 

تهيئة البنية التحتية من طرق وموانع  

ومطارات وإنشاء مناطق حعرة ععلعى 

 الحدود الجزائرية"....

 ترحيب وانتقادات

...وقال الخبير االقتصادي مصعطعفعى 

مقيدش لوكالة "األنباء" الجزائرية إن 

ًمعا حعقعيعقعي ًعا  هذا المشروع يُعتبر "تعقعدُّ

وملموًسا، إذ من شأنه أن يحرر روس 

المبعادرات لعلعمعتعععامعلعيعن العمعحعلعيعيعن 

واألجانب"، بالنظر إلى أنه قد "أدخل 

ألول معععرة نعععظعععرة ععععلعععى العععمعععد  

بعخعصعوص االسعتعثعمعارات،  العطعويعل

والتي تسم  بتحديد األولويات ودععم 

المشاريع المهيكلة، وكعذا العمعشعاريعع 

الالمركزية من أجل تحقيعق العتعنعمعيعة 

 المحلية".

واعتبر مقيدش أن الرقمنة "ستضعمعن 

شفعافعيعة أفضعل فعي معجعال معععالعجعة 

عن معن تعحعديعد  ملفات االستثمار وتمعكن

العععععراقععيععل"، مععبععيععنًععا أن "األحععكععام 

العقععانعونععيعة الععمعنععصعوص عععلعيععهعا فععي 

مشروع القانون الجديد ألجل حعمعايعة 

معععن العععععععراقعععيعععل  العععمعععسعععتعععثعععمعععريعععن

العبعيععروقعراطععيعة والعتععععطععيعالت غعيععر 

عععلععى اإلدارة  الععمععبععررة سععتععفععر 

ضرورة تقديم النتائج أو ععلعى األقعل 

شرس األسباب وراء هعذه العععراقعيعل، 

لتفادي العقاب في حعال العتعععطعيعالت 

 غير المستحقة"....

 عبد الحفيظ سجال

22-26-3233 

 3233، أكتوبر  32العدد 

 ملف
ر  قانون االستثمار الجديد في الجزائر.. التحرُّ

 من الريع النفطي والتبعية الخارجية
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يععحععمععل مشععروع قععانععون االسععتععثععمععار 

العجععديععد رهععانععات ععديععدة لعالقععتععصععاد 

الجزائري، فيما تعول السلطات ععلعى 

هذا اإلطار القانوني في تحريك عجلة 

االسعتععثعمععارات الععمعحععلعيععة واألجععنعبععيععة 

وتععحععريععر روس الععمععبععادرة بععهععدف 

الععوصعععول إلعععى تععحعععقعععيععق اإلقعععالع 

 االقتصادي.

ويعمل القانون الجديد لالستثمار الذي 

يعتعبعر ثعمعرة نعقعاشعات ععديعدة ععلعى 

 19  -06معالجة مععوقعات )العقعانعون 

(، 1106أغسعطعس  11المؤرخ في 

خعاصععة فععيععمععا تعععععلععق بععكععسععر حععاجععز 

البيروقراطية وتبنعي معبعدأ الشعفعافعيعة 

وضععمععان الععمععسععاواة بععيععن مععخععتععلععف 

المتعامعلعيعن وتعحعفعيعز االسعتعثعمعارات 

 األجنبية.

  قفزة تشريعية

ينتظر المتعاملون االقتعصعاديعون فعي 

الجزائر تصويت البرلمعان بعغعرفعتعيعه 

على مشروع قانون االستثمار الجديد 

بعدما صادق عليعه معجعلعس العوزراء 

خالل اجتماع خاص، ترأسه الرئعيعس 

عبد المجيد تبون، الخعمعيعس العفعارط، 

ويشكل هذا المشروع وفق معراقعبعيعن 

"قفزة تشريعيعة" فعي معجعال تعنعظعيعم 

 وتحسين مناخ األعمال واالستثمار

ويواصل هذا العمعشعروع العتعشعريعععي 

بحلته الجديدة خلعق نعقعاش معتعواصعل 

داخل الدوائر االقتصعاديعة بعالعجعزائعر 

حععول الععفععرص والضععمععانععات الععتععي 

ستعمل بنوده وتدابيره المختلفة ععلعى 

تعحععقععيععقععهععا لععلععمععتعععععامععلععيععن الععمععحععلععيععيععن 

 واألجانب.

وكععنععظععرة أولععيععة حععول الععخععطععوط 

العريضة العتعي يعحعمعلعهعا العمعشعروع 

الجديد، ير  رئيس المركعز العععربعي 

اإلفريقي لالستثمار والتطوير، أمعيعن 

بوطالبي أن هذا "القانون من الناحعيعة 

النظرية معمعيعز وجعذاب بعحعيع  أنعه 

يضبا شفافيعة العتعععامعالت وسعهعولعة 

اإلجراءات من دراسة ملف المستثمر 

إلى غايعة تعحعويعل األربعاس ورؤوس 

 األموال".

فيما أشار أمين بوطالبي في تصعريع  

لـ"موقع سكاي نيوز عربية" إلعى أن 

"التحدي األساسي لهعذا العقعانعون فعي 

نزع الضبابية التي كانت تلف نعظعرة 

المتعاملين فيما قبعل"، داععيعا اإلدارة 

إلى مرافقة معا جعاء بعه ععلعى أر  

الميدان ألنه قانون يؤسس لمعنعظعومعة 

 تشريعية ضامنة لحقوق المستثمرين.

وبحسب المحلل االقتصادي والخبعيعر 

في االستثمارات، عبد القادر سليماني 

ف ن قانون االستثمار الجديعد "يعحعمعل 

عدة رهانات من أجل تحقيق اإلقعالع 

االقتصادي والذهاب إلى تنمية شاملعة 

 ومستدامة".

وفي حدي  مع "موقعع سعكعاي نعيعوز 

عععربععيععة" أكععد الععخععبععيععر عععبععد الععقععادر 

نقطعة معن العقعانعون  08سليماني أن "

تععؤسععس لععتععحععريععر االسععتععثععمععار مععن 

البيروقراطية والسلطة اإلداريعة كعمعا 

 يوفر حماية قانونية للمستثمرين".

وبخصوص وضعععيعة العمعسعتعثعمعريعن 

األجانب في العقعانعون العجعديعد ومعد  

قدرته على استقطعاب معلعفعاتعهعم، أكعد 

سععلععيععمععانععي أن الععمععشععروع "جععذاب 

للمستثمرين األجانب مقارنة بالقانعون 

الساري العمعفعععول"، كعمعا أن إنشعاء 

الشباك الموحد يعتبر خطوة لتعسعهعيعل 

 واستمالة االستثمار األجنبي.

وأشار المتحدث إلى بعض التفاصعيعل 

التي لم يشر إليها المشروع القعانعونعي 

الجديد وفق رؤيته من بينها "المناطق 

الحرة االستثمعاريعة" العتعي أكعد أنعهعا 

"خطوة براغماتية يمكن أن تلجأ إليها 

الحعكعومعة لعتعشعجعيعع االسعتعثعمعار معع 

 شركائها األجانب"...

 إسال  كعبش

36-25-3233 

 

 

 3233، أكتوبر  32العدد 

 ملف

 الجزائر.. قانون جديد لالستثمار لتحري  عجلة اإلقالع االقتصادي



1 

...قععدمععت الععجععمعععععيععة الععكععونععفععدرالععيععة 

للشركات المعتعععددة اإليعطعالعيعة العتعي 

تعمل في إفريقيا والبعحعر العمعتعوسعا، 

ليعتعيعسعـعا بـعتعشعـعي، أبـعرز الـعنعـعقعـعاط 

المستخلصة معن ورشعة الصعنعاععات 

العغعذائعيعة وأشعارت إلعى أن العورشععة 

خلصت إلى وجـهـات نـظـر متقعاربعة 

بين الفاعلين الجزائريين و اإليطاليين 

فيما يعخع  هعذا العمعجعال العحعسعاس 

 واالسعععععععععععتعععععععععععراتعععععععععععيعععععععععععجعععععععععععي.

أوصت الـــورشـة بضرورة االهتمام 

بسععلععسععلععة تععجععهععيععزات حععفععظ 

وتبريد العمعواد الـعغعـعذائعيعة، 

وتعزيز التعاون فعي معجعال 

الصععععنععععاعععععة الععععزراعععععيععععة 

الععمععتععـععنععـععوعـععة، حععيعع  أكـععد 

العجععانعب اإليعطععالعي عـعلععـععى 

اسـتـعـداده علعى معرافعقعتعهعا 

الجزائر في مجال الصناععة 

الزراععة بشعكعل ععام وفعي 

مجعال الـعتعبعـعريـعد بشعـعكعـعل 

خـععاص بـععاإلضععـععافـععة إلععى 

خـلـق فـرص االسـتـثـعمعـعار 

فععي مععجععال زراعـععة زيععت 

الزيتون والبرتقال وتعربعيعة العدواجعن 

 والصعععيعععد وتعععربعععيعععة العععمعععائعععيعععات.

وأجـمـعععـعت الـعورشعـعات عـعلعـعى أن 

الهدف األساسـي يجب أن يكون خلعق 

تشارك وتعاون، حي  يوجعد هـعنعـعاك 

شـركـات إيـطـالـيـة لـعديعهعـعا العخعبعرة 

بـ مـكـانـهـا المساهمعة فعي تـعععـعزيـعز 

الخبرة لـلـجـزائـعر وتعععزيعز سعلعسعلعة 

اإلنتاج من الزراعة والري وتـعبعـعادل 

الـتـكـنـولـوجـيـات الخاصة بالصناعة 

الزراعية مـن جـهـة أخـعر ، تعحعدث 

المشـاركـون في ورشعـعة الـعتعـعحعـعول 

الـطـاقـوي والطاقعة العمعتعجعددة ععلعى 

أهـمـيـة هـذا الـقـطـعاع، ودعـعوا إلعى 

اإلسععـععراع فععي إنععجععاز الععمععشععاريععع 

واالسـتـفـادة مـن فـرص الـعتعـعععـعاون 

وخاصة في مجال الطعاقعة العمعتعجعددة 

وطاقة الهيدروجين األخضعر، حعيع  

ألععف  05تععععتععزم الععجععزائـععر إنـععتععـععاج 

ميغاوات من الكعهعربعاء بعحعلعول ععام 

،باإلضافة إلعى ععدة مشعاريعع 1111

 ضخمة في مجال الـطـاقـة المتجددة. 

وخععلععصععت ورشععـععة الععمععقععاوالت إلععى 

اإلشارة إلى إنجاز العطعرق السعريعععة 

في الجزائر، وهي مشعاريعع ضعخعمعة 

تحتاج إلعى العطعاقعات العمعتعجعددة فعي 

مجال اإلنجاز والـتـجـعهعـعيعـعز، حعيع  

تععحععدث الشععـععركـععاء االقععتععصععاديععون 

الجزائريون عن تجعربعتعهعم معن أجعل 

إنجاز شـراكـة مـسـتـقـلـة وأهـعمعـعيعـعة 

االستفادة مـن العخعبعرة والـعتعـعجعـعربـعة 

اإليطالية، كما نعاقشعت العورشعة ععدة 

 اقتراحـات مـثـل دعـم شـركـات

تـكـنـولـوجـعيعـعا االتصعال العمعسعتعععدة 

لـلـعـمـل وتجاوز فـعكعـعرة االسعتعيعراد 

والـتـصـديـر إلى فـكـعرة العتعععاون ن 

واإلنتعاج واالسعتعفعادة معن العخعبعرات 

 المتبادلة.

وختم المنتد  إلعى ضعرورة تعنعويعع  

وتكثيف التعاون معع العجعزائعر العذي 

خلق فرص استثمار إستراتيجي قويعة 

ومععتععيععنععة تعععععتععمععد عععلععى الععرقععمععنععة 

االقععتععصععاديععة، بععمععا يـععفععـععتععـعع  فـععرص 

شـراكـة طـاقـويـة مـتـعمعـعيعـعزة وكـعذا 

اسـتـخـدام الـعطعـعاقـعات العمعـعتعـعجعـعددة 

والنظيفة والشركات التعي تعععمعل فعي 

الجزائـر خـاصـة في معجعال قـعطعـعاع 

الـطـاقـة وتوسعيعع العتعععاون 

في مجعال الـعهعـعيعـعدروجعيعن 

األخضععععر والـععععطععععـععععاقـععععة 

 الشـمسـيـة مـن أجـل رسـم 

إستراتيجيات مستقبعلعيعة فعي 

مجال الطب والصـنـعاعـعات 

الصععععيععععدالنععععيععععة وثععععمععععن 

االصالحات التي قامت بعهعا 

الجزائر لتجعل المناخ أكثعر 

 جاذبية. 

وأوضعع  سععفععيععر إيععطععالععيععا 

بالجزائر، جعيعوفعانعي بعولعيعيعزي، أن 

هناك طاقة إيجابية بين العدبعلعومعاسعيعة 

والسياسعة واالقعتعصعاد بعيعن العبعلعديعن 

ب معكعانعهعا تعحعقعـعيعـعق تـعلعك األهعداف 

الكبر ، ووصعف فعي كعلعمعتعه معنعاخ 

التعاون بين الجزائر وإيطاليا بالجيعد، 

مشيعرا إلعى إمـعكعـعانـعيعـعة تـعنعـعظعـعيعـعم 

مـنـتـد  اقتصادي جـزائـري إيطعالعي 

 العام المقبل في إيطاليا.

 محمد عالل

32-27-3233 

 منتد  االعمال الجزائري اإليطالي يختتم فعالياته بتوصيات هامة

 تنويع االستثمار وتبادل الخبرات واالهتما  بالطاقات المتجددة 
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يععجععزم وزيععر الععتععجععارة األسععبععق، 

مصطفى بن بادة، أن الوقت قعد حعان 

لعودة العمعسعتعثعمعر األجعنعبعي لعلعسعوق 

الععجععزائععريععة، بعععععد تععراجععع أرقععام 

االستثمار خالل السنوات العمعاضعيعة، 

جراء تدهور مستو  النمعو العععالعمعي 

ععي فععيععروس كععورونععا  بععفعععععل تععفععش 

وتداعياته، وقبلها الصعدمعة العنعفعطعيعة 

التي كعان لعهعا انعععكعاس بعارز ععلعى 

معععؤشعععرات االقعععتعععصعععاد، بعععدءا معععن 

 .1104منتصف جويلية 

السننلننطننات اتننخننذت عنندة إجننراءات 

 وخطوات مهمة لتفعيل االستثمار

ويععقععول بععن بععادة أن االسععتععثععمععار 

الخارجي المباشر من أهم معحعركعات 

التعنعمعيعة العتعي تسعععى جعمعيعع العدول 

لوضعها حعيعز العخعدمعة، وتسعتعهعدف 

عدا  الجزائر جذبها بشكل حثعيع ، معؤك 

أن أرقام االستثمعار العخعارجعي العتعي 

 1101مليعار دوالر سعنعة  1المست 

مليون  411إلى  1110تراجعت سنة 

دوالر، معظمها فعي قعطعاع العطعاقعة، 

مرجعا هذا التراجع إلى األزمة العتعي 

ضربت االقتصاد العدولعي معنعتعصعف 

اء الصعدمعة العنعفعطعيعة  1104سنة  جر 

وبعدهعا تعداععيعات فعيعروس كعورونعا 

 وآثاره على النمو  العالمي.

أنععه مععن ”  الشععروق“ ويععؤكععد مععحععد ث 

الضروري بعد بروز بوادر انعتعععاش 

االقتصاد الععالعمعي وتعراجعع جعائعحعة 

كورونا، استعادة بالدنا حيويعتعهعا معن 

خععالل إيععجععاد الععبععيععئععة الععمععنععاسععبععة 

انفتاس اقتعصعادنعا “ لالستثمار، ذلك أن 

على محيطه الدولي واإلقليمي يكتسي 

فوائد كبر ، أهمها جلب التكنولوجيعا 

ورؤوس األمعععوال وضعععخعععهعععا فعععي 

االستثمار المحلي وتعزيعز صعادرات 

الععبععالد عععلععى الععمععد  الععمععتععوسععا 

واالسععتععفععادة مععن تععجععربععة بعععععض 

الشركات األجنبية في مجال التصدير 

واكتسابهعا شعبعكعات معهعنعيعة فعي هعذا 

، األمر الذي قد يعلعععب دورا ” المجال

هاما في تععزيعز صعادرات العجعزائعر 

 ومداخيلها لتنويع االقتصاد.

منطننلنوب إصنالحننات النجننينل النثننالنن  

 والرابع للبنوك وتكريس الشفافية

ن الوزير األسبق الخطوات العتعي  وثم 

اتخذتها السلطات الجزائعريعة معؤخعرا 

إلنعاش االستثمار األجنبي، يعتعقعد معهعا 

، 49ـع  50إلغاء القاعدة االستثمارية 

وهععو الععقععرار الععذي أثععار ارتععيععاس 

األجانب، وأيضا إلغاء شرط التمعويعل 

العمععحعلععي لعالععسععتعثععمعارات، وبععالعتععالععي 

سيتسن ى للمستعثعمعريعن جعلعب رؤوس 

أموال خارجية وهي خطعوات معهعمعة 

ولكن غير كافية، إذ يعفعتعر  أيضعا 

تعحععسععيععن مععحععيععا االسععتععثععمععار بشععكععل 

حساس ـ يقول بن بادة ـ وهو المأمول 

 بعد صدور قانون االستثمار الجديد.

كما دعا العضو السابق بالحكومة إلى 

تعععععزيععز شععبععكععة الععطععرقععات، والععنععقععل 

البحري والجوي والشحن، وتعطعويعر 

السعكعك العحععديعديععة وتععععمععيعم خعطععوط 

األلياف البصرية، ورفع سرعة تدف عق 

العتعكعنعولعوجعيعا “ األنترنت، مؤكدا أن 

تععلعععععب دورا هععامععا فععي تععحععفععيععز 

 ”المستثمرين

وأل   بن بادة على ضرورة عصعرنعة 

القطاع العمعصعرفعي وااللعتعفعات لعهعذه 

المسألعة بشعكعل جعدي، ععبعر إطعالق 

إصعالحععات الععجعيععل الععثعالعع  والععرابععع 

للبنوك التي لم تعأت بعععد، والعتعركعيعز 

عععلععى شععفععافععيععة الععتعععععامععالت الععمععالععيععة 

وتوسيع الصيرفة اإلسالمية، وإطالق 

منتجات جعديعدة، تعجعععل العمعسعتعثعمعر 

األجععنععبععي يععواكععب اآللععيععات الععمععالععيععة 

 العالمية...

 إيمان كيموش 

22-28-3233 

 هذه هي شروط عودة المستثمر األجنبي إلى الجزائر 
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أكد وزير الععدل حعافعظ األخعتعام  

عبد الرشيد طبي  العيعوم االثعنعيعن 

بالجزائر العاصعمعة  أن مشعروع 

القانعون العمعتعععلعق بعالعوقعايعة معن 

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 

ومكافحتهما يشعكعل أداة لعحعمعايعة 

االقتصاد الوطني وتنفيذ التزامات 

 الجزائر الدولية.

وأوضعع  السععيععد طععبععي  خععالل 

عر  قدمه أمام لعجعنعة الشعؤون 

القعانعونعيعة واإلداريعة والعحعريعات 

بععالععمععجععلععس الشعععععبععي الععوطععنععي 

بعحععضعور وزيعرة الععععالقعات مععع 

العععبعععرلعععمعععان  بسعععمعععة ععععزوار  

بععخععصععوص مشععروع الععقععانععون 

فبعرايعر  6المؤرخ في  10-15المعدل والمتمم للقانون رقم 

والمتعلق بالوقاية معن تعبعيعيعض األمعوال وتعمعويعل  1115

اإلرهاب ومكافحتعهعمعا  أن هعذا األخعيعر يعأتعي فعي إطعار 

"مواكبة التشريع الوطني للمسعتعجعدات العدولعيعة وتعكعيعيعف 

المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات واالتعفعاقعيعات 

التي انضمت إليها الجزائر"  كما يشكل فعي نعفعس العوقعت 

"أداة لحماية االقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكعيعة 

 من هذا الشكل الخطير لإلجرام".

واعتبر الوزير ان هذه الحماية "أصبحت اليوم ضعروريعة 

بسبب عدم كفاية اآلليات القانونية والتنعظعيعمعيعة العمعوجعودة 

للقيام بمهام الوقايعة معن هعذه العجعرائعم"  مضعيعفعا أن هعذا 

المشروع يأتي "مكمال ل حكعام العمعنعصعوص ععلعيعهعا فعي 

مشعروع الععقععانععون الععمعععععدل والععمعتععمععم لععقععانعون العععععقععوبععات 

المعرو  للدراسة على مستو  األمانة العامة لعلعحعكعومعة 

والذي ين  على اعتبار تعمعويعل انعتعشعار أسعلعحعة العدمعار 

 الشامل فعال إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه".

وتنقسم مضامين هعذا العمعشعروع  العذي تعم خعالل إععداده 

األخذ بمختلف اقتراحات المتدخلين في هذا المجال، السيما 

وزارة المالية  خعلعيعة معععالعجعة االسعتعععالم العمعالعي وبعنعك 

محاور أساسية تتعلق بعضعهعا بعمعراجعععة  5الجزائر  على 

عدد من المصطلحات لتكون "أكثر دقة"  تحعديعد واجعبعات 

المتدخلين في عملية الوقاية من تبييعض األمعوال وتعمعويعل 

 اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

كما يتضمن المشروع العقوبات اإلدارية العمعسعلعطعة ععلعى 

المؤسسات الماليعة والعمعؤسعسعات والعمعهعن غعيعر العمعالعيعة 

كالمحامين والعمعوثعقعيعن ومعحعافعظعي العبعيعع بعالعمعزايعدة أو 

مسعيععريععهعم أو أععوانععهععم فععي حععالعة إخععاللعهععم بعالععواجععبععات 

المفروضة عليهم ويلزمهم ب بالغ الهيئة المتخصصة بعكعل 

 عملية مشبوهة.

وإلى جانب ذلك، يتضمن األحعكعام العجعزائعيعة العمعقعتعرحعة 

وتجريم أفعال جديدة  كما ين  ععلعى أنعه فعي حعالعة ععدم 

إثبات ارتكاب الجريمة األصليعة تعتعم العمعتعابعععة بعجعريعمعة 

تبييض األموال كجريمعة أصعلعيعة وكعذا تعععديعالت أخعر  

تتعلق السيما بمصادرة األموال حتى في حالة غياب حعكعم 

 باإلدانة.

97-92-3233 

مشروع قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 

 "أداة جديدة لحماية االقتصاد الوطني"

 3233، أكتوبر  32العدد 
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 150-11أفرجت الحكومة عن المعرسعوم العتعنعفعيعذي رقعم 

،المحدد لشروط و كعيعفعيعات 1111أكتوبر  08المؤرخ في 

االنتساب اإلداري للنظام الوطني للتقعاععد ألفعراد العجعالعيعة 

الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب العوطعنعي،وكعذا 

معن قعانعون  51حقوقهم والتزاماتهم تطبيقا ألحكام العمعادة 

 .1109المالية لسنة 

،من المرسوم الصادر فعي 1ويخ  اإلجراء حسب المادة 

مععن الععجععريععدة الععرسععمععيععة،أفععراد الععجععالععيععة الععذيععن  69الععععدد

يمارسون خارج التراب الوطنعي نشعاطعا معهعنعيعا خعاضعععا 

لنظام اإلجراء أو شبه األجراء،أو نشاطعا معهعنعيعا خعاضعععا 

لنظام غير األجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو 

فالحيا أو حرفيا،حرا،غير الخاضعين لالنتساب اإلجبعاري 

للضمان االجتماعي. على أن يكون ذلك  حسب المادة رقعم 

بطلب منهم،بواسطة استمارة تعدها المصال  المخعتعصعة  1

للوزارة المكلفة بالضمان االجتماعي مقابعل تسعلعيعم وصعل 

إيداع،حي  يترتب على االنتساب اإلداري،االسعتعفعادة معن 

األداءات العينية للعتعأمعيعن ععن العمعر  واألمعومعة طعبعقعا 

لتشريع والتنظيم المعمول بهما،شريطة أن تكون األععمعال 

 المرتبطة بها منجزة حصريا في الجزائر...

وفي هذا اإلطار بالذات ،حدد المرسعوم شعروط وكعيعفعيعات 

االنتساب اإلداري،ويتعلق األمر بالجنسية الجعزائعريعة،وأن 

يكون صاحب الطلب مسجال لد  الممثليات العدبعلعومعاسعيعة 

سعنعة 55والقنصلية الجزائرية بالخارج،وأال يتجعاوز سعنعه 

ععععععنعععععد تعععععاريععععع  

االنععتععسععاب،كععمععا ال 

يععععتعععععععععيععععن عععععلععععى 

العععمعععععععنعععيعععيعععن،دفعععع 

اشععععععتععععععراك كععععععل 

ثالثي،على ععاتعقعهعم 

لعععهعععيعععئعععة الضعععمعععان 

االجتماعي المعكعلعفعة 

بعععععالعععععتعععععأمعععععيعععععنعععععات 

االجتماعية لعلعععمعال 

األجععراء،مععن أجععل 

االسععتععفععادة مععن كععل 

االداءات العععععيععنععيععة 

العععمعععععععيعععنعععيعععة،حعععدد 

في المائة من األساس المصرس به،دون أن يعقعل  10.15ب

عن اشتراك شهري يحسب على أساس قاعدة يصعرس بعهعا 

المعني،حي  ال يجب أن تقل عن ثالث مرات قيمعة األجعر 

المرجعي المحدد بموجب التعنعظعيعم العمعععمعول بعه.و تعدفعع 

،خعالل الشعهعر 01االشتراكات حسب ما تن  علية المادة 

الموالي لكل ثالثي من السنة المدنية المعنيعة،ععلعى أن يعتعم 

دفع االشتراك بالعملة القابلة لعلعتعحعويعل معقعابعل العحعق فعي 

األداءات العينية للتأمين معن العمعر  واألمعومعة وأداءات 

التقاعد الممنوحة ال دينار الجزائري،كما أن هعذه األداءات 

لندفع خارج التراب العوطعنعي... وتعتعكعفعل هعيعئعة الضعمعان 

االجتماعي العمعكعلعفعة بعالعتعأمعيعنعات االجعتعمعاععيعة لعلعععمعال 

األجراء،بتحويل حصة االشعتعراك العمعخعصعصعة لعلعتعقعاععد 

اإلداري إلى صنعدوق العمعكعلعف بعنعظعام العتعقعاععد لعلعععمعال 

 األجراء وفق كيفيات تحدد عن طريق اتفاقي...

ويمكن للمنتسب في نظام التقاعد أن  يستفيد من منحعتعه أو 

معاشه بداية من اليوم األول من الشهر المعبعلعغ  فعيعه،فعيعمعا 

يستفيد من المنحة ذوو الحقوق، في حالة وفاة المنتسب،أمعا 

في حالة وفاة المنتسب اإلداري،قبل إكماله المدة الدنيعا معن 

االشتراك،فيحق لذوي حقوق شراء االشتراكعات لعلعفعتعرات 

الناقصة في حدود خمس سنوات، و لالستفادة من العمعععاش 

أو منحة التقاعد المنقول، يجب على العزوج أن يعكعون قعد 

 عقد زواجا قانونيا مع المستفيد، طبقا للتشريع المعمول به.

 خيرة لعروسي 

97-99-3233 
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يُعتبر التعليم وإنتاج المعرفة من بين أهم و ائف الجامععة، 

وقد لقت هذه الو ائف االهتمام الكافي بالدراسة والتحعلعيعل 

من طرف الباحعثعيعن واألكعاديعمعيعيعن قصعد 

تحسين نوعية التعليم ورفع جودة المعععرفعة 

العلمية العمعنعتعجعة، لعكعن معع تعزايعد حعجعم 

األبحاث، عدد المتعخعرجعيعن ععدم معالئعمعة 

برامج و تخصصعات العتعكعويعن معع سعوق 

العمل من جهة، وتزايد حاجيات المعجعتعمعع 

المحيا بالجامعة بعاإلضعافعة إلعى ضعرورة 

تحقيق التنمية المستدامة من جعهعة أخعر ، 

أصععبععحععت الععجععامعععععة بععحععاجععة إلععى سععلععوك 

مسععؤول اجععتععمععاعععيععا، وعععلععيععه  ععهععرت 

المسؤولية االجتماعية كضرورة لالستجابة 

لهذه التغيرات والمتغيرات وأصبع  معثعلع  

العو عائععف لعلععجعامععععة معكععون معن و عيعفععة 

التعليم، و يفة إنتاج المعععرفعة، بعاإلضعافعة 

إلى و يفة المسؤولية االجتماعية، فلم يعبعق 

دور مؤسسات التعليم العالي مقتصًرا علعى 

الرسالة العلمية المجردة، بل تععداه لعيعطعال 

جوانب مختلفة من الحياة العيعومعيعة ويعؤثعر 

فيها، وإن كانت الرسالة العلمية العمعععرفعيعة 

هي الهدف الحقيقي والرئيسي الذي أوجدت من أجلعه تعلعك 

الجامعات والكليات، فاليوم يقع ععلعى معؤسعسعات العتعععلعيعم 

العالي مسؤولية اجتماعية أكثر من أي وقت مضى، طالمعا 

 هعععععي غعععععيعععععر معععععععععععزولعععععة ععععععن العععععمعععععجعععععتعععععمعععععع.

تعتبر المسؤولية االجتماعية للجامعات سيعاسعة ذات إطعار 

أخالقي ألداء مجتمع الجامعة معن )طعلعبعة،طعاقعم تعدريعس، 

إداريين، ومو فين ( مسؤولياتهم تجعاه اآلثعار العتعععلعيعمعيعة 

والمعرفية والبيئية التي تنتجها الجامعة، في حوار تفعاععلعي 

مع المجتمع لتعزيز تنمعيعة إنسعانعيعة مسعتعدامعة .ولعو عيعفعة 

المسؤولية االجتماعية بالجامعة الععديعد معن العمعهعام نعذكعر 

 الععععبعععععععععض مععععنععععهععععا عععععلععععى الععععنععععحععععو الععععتععععالععععي :

ربا التعليم الجامعي بحاجات المجتمع التعليمية والثعقعافعيعة 

والمهنية والتنموية ومده بأفضل األسعالعيعب العتعكعنعولعوجعيعة 

 الحديثة السيما في هذا الظرف الصحي الذي يشهده العالعم.

تنويع البرامج واألنشطة والعتعخعصعصعات العتعي تعطعرحعهعا 

الجامعة بحي  تواكب روس العصر وتلبي احتياجات سوق 

 العمل على حسب الجهة والعمعنعطعقعة وجعغعرافعيعة العواليعة.

تشجيع برامج التعليم المستمر للكبعار والعتعععلعيعم العمعسعائعي 

لإلفراد الذين ال تسم   روفهم االلتحاق بالبرامج النظامية 

الصبعاحعيعة، وهعذا العذي تعععمعل ععلعيعه جعامعععة العتعكعويعن 

 العععععععععععععععععععععععععععععمعععععععععععععععععععععععععععععتعععععععععععععععععععععععععععععواصعععععععععععععععععععععععععععععل.

استضافة المسؤولين و صناع القرار داخل الجامعة بحعيع  

يكون الطالب الجامعي أكثر وعيا وإدراكعا لعمعا يعدور معن 

 حععععععععولععععععععه مععععععععن أحععععععععداث وتععععععععطععععععععورات.

إنشاء لجان استشارية مشتركة معن العقعائعمعيعن ععلعى ادارة 

الجامعة وقيادات المجتمع المدني ورجال االعمال لعتعحعديعد 

حاجات المجتمع والتعععرف ععلعى مشعكعالتعه االقعتعصعاديعة 

 واالجععععععععععععععععععععععتععععععععععععععععععععععمععععععععععععععععععععععاعععععععععععععععععععععععيععععععععععععععععععععععة.

تبني تعليم األفراد فعي العمعجعتعمعع معن ذوي االحعتعيعاجعات 

الخاصة من خالل إنشعاء معراكعز معتعخعصعصعة وخعدمعات 

للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وذلك لتأهيلهم و جعععلعهعم 

 فعععععععععععععععععالععععععععيععععععععن فععععععععي الععععععععمععععععععجععععععععتععععععععمععععععععع.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير المناهج التععلعيعمعيعة 

 وتععطععويععر أسععالععيععب الععتعععععلععم وتععبععسععيععا إجععراءات العععععمععل.

من أجل إنشاء و يفة للمسؤولية االجعتعمعاععيعة بعالعجعامعععة 

 العععجعععزائعععريعععة نعععقعععدم العععمعععقعععتعععرحعععات العععتعععالعععيعععة :

إنشاء وحدة لمتابعة الخرجين على مستو  الجامعة : حي  

يقوم هذا النظام بتقديم الخدمات والمتابعات للخريجين، من 

خالل تدريبهم لمساعدتهم في البح  عن فرص عمعل لعهعم 

وربطهم مع المؤسسات المعنية بالتشغيل، معمعا يعلعبعي فعي 

الوقت ذاته احتياجات سوق العمل في عملية تشاركعيعة معن 

 الجميع ...

 محمد فالق

22-93-3239 

 بين الغاية االجتماعية والمرمى االقتصادي.…الجامعة والمجتمع

 3233، أكتوبر  32العدد 
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قدم الخبير االقتصادي الدكتور الهواري تيعغعرسعي، قعراءة 

في قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المعجعيعد تعبعون و 

 التي كشف عتها أمس في لقاءه الدوري مع الصحافة .

ضعيعف “ وقال تيغرسي لد  نزوله ضعيعفعا ععلعى بعرنعامعج 

لعلعقعنعاة األولعى هعذا األحعد ان قعرارات رئعيعس ”  الصعبعاس

الجمهورية ستعطي دفعة نوعية لكل المجاالت و ستعسعاهعم 

 . سنة اقتصادية بامتياز 1111  في جعل

تيغرسي خالل حعديعثعه إلعى أهعم العمعحعاور العتعي   وتطرق

تشغل بال المواطنين خاصة تلك العتعي سعتعحعسعن مسعتعو  

أن   لذلك فعقعد أشعار إلعى”  معيشته وتحمي قدرته الشرائية

الزيادات التي أعلن عنها الرئيس في أجور الععمعال وفعي “ 

منحة البطالة والتي سيشرع في تطبيقها مع معطعلعع السعنعة 

 ”.المقبلة سترفع من القدرة الشرائية للمواطن

وفيما يخ  محاربة البيروقراطية التي سمحعت بعتعحعريعر 

ألعف معنعصعب  51لعخعلعق   مؤسسة ودخولها اإلنتاج 811

هذا القرار السعيعاسعي سعيعسعمع  “ شغل أوض  المتحدث أن 

باسترجاع ثقة المستثمرين و بعاسعتعحعداث ععدة معؤسعسعات 

 ”.أخر  من أجل إعطاء دفعة نوعية لإلقتصاد الوطني

رئيس الجمهورية وخالل تعدخعلعه أولعى “ كما أشار إلى ان 

” اهتماما كبيرا للزراعة اإلستراتيجية ولعلعقعطعاع العفعالحعي

يععجععب تععحععريععره أوال مععن العععععراقععيععل “ والععذي قععال إنععه 

 ”البيروقراطية وإعادة صياغة بعض القوانين لتطويره

كما تطرق الخبير االقتصادي إلى قرار رئيس الجمهورية، 

الذي أعلن فيه عن تشكيل لجنة وطنية أواخعر شعهعر معاي 

القادم تتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصعد االنعتعقعال 

من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لعمعسعتعحعقعيعه، بع شعراك 

 جميع الفاعلين.

و شاطر تيغرسي توجيهات رئيس الجعمعهعوريعة بضعرورة 

محاربة التهريب العذي أرهعق كعاهعل االقعتعصعاد العوطعنعي 

وأصب  يشكل خطرا على الجزائعر، خعاصعة فعي العمعجعال 

 الطاقوي.

في السياق إلعى ضعرورة رقعمعنعة    ” ضيف الصباس“ ودعا 

جميع القطاعات االقتصادية للعتعحعكعم فعي كعل العتعععامعالت 

بشكل أفضل وشفاف وللكشف عن المخعالعفعيعن ولعمعحعاربعة 

التهريب واالحتكار مع وضع منظعومعة تشعريعععيعة شعفعافعة 

 ”.وفعالة يمكن تطبيقها على أر  الواقع

عملية اإلحصعاء العععام “ وفي هذا االطار أفاد تيغرسي بأن 

للسكان المقررة الحقا سعتعشعكعل نعقعطعة أسعاسعيعة لعتعكعويعن 

منظومة إحصائية رقمية حقيقة تعمعكعن معن بعنعاء اقعتعصعاد 

 ”.رقمي حقيقي

 جالل مشروك

34-24-3233 

تيغرسي: الزيادات الجديدة في األجور ومنحة البطالة سترفع من 

 القدرة الشرائية

 3233، أكتوبر  32العدد 

 المجتمع
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أثار انتباهنا سؤال جي د طرحه صديقنا األستاذ يزيد أڨعدال، 

صعنعاععة »الخبير في تكنولوجيا المعععلعومعات، يعتعععل عق ب 

 «العجعامعععة»في المستقبل، وجعله جعدلعي عا بعيعن  «المعرفة

معععطعيعات »، ليخل  به في األخيعر إلعى أن  «أنترنيت«و

الواقع الرقمي  المعيش، هي من ستفصل بين من يرون أن  

ستحتفظ بمكانتها في صناعة العمعععرفعة، ومعن  «الجامعة»

قمي سينسحب على مجمل العحعيعاة، معا  يرون أن  الواقع الر 

دام يوف ر المادة العلمية على النت، بل يقد مها سهلة مبس طعة 

بروابا شارحة، أو فيديوهات قصيرة تعخعتعصعر العمعفعهعوم 

 العلمي في دقائق معدودة..

 هذا هو الفّخ..

ولعل  ما طرس صديقنا العزيز، يزيد أڨدال، يبدو معنعسعجعمعا 

مع روس العصر، مت سقا مع الواقعع العمعععيعش، ولعيعس معن 

ينكر فوائد إحكام مقاليد التكعنعولعوجعيعات العحعديعثعة، بعل إن  

معظم الناس، على اختالف مستوياتهم وحاجاتهعم، ععرفعوا 

على سعبعيعل   –كيف يستغلون منصات التوصل االجتماعي 

كي يحق قوا غاياتهم معنعهعا، غعيعر أن  هعذا العواقعع  –المثال 

عن  المعيش نفسه، صنع مغعالعطعة أوقعع فعيعهعا كعثعيعريعن معم 

يعتقدون أن العالم ينتهي عند أنترنيت، ألنهم ابتلععوا طعععم 

، وهؤالء ال يمعتعلعكعون «الغاية«و «الوسيلة»االختالط بين 

صعنعاععة »أدنى إمكانات الصناعة بمفهومها العام، بله عن 

بما هي صناعة الصنعاععة، وهعذا معا يعمعكعن أن  «المعرفة

حه بأبسا التكاليف..  نوض 

وقد يكون واضحا أن  األستاذ الذي يبلعغ درجعة معن العععلعم 

مرموقة، ال ينشغل في حياته إال بعالعبعحع ، وهعو ال يعهعتعم  

كثيرا بالش هرة وال يله  وراء أضوائها، بل ال يحتاج إليهعا 

د فيه اإلنسان من صغائعر  «المعرفة»أصال، ف  مقام يتجر 

عصعهعا أبعو  الحياة ومغرياتها، بعد أن يقف على حعقعيعقعة لعخ 

وععة حعيعن قعال:  كعلعمعا ازددت »حامد الغزالي بمنتهى الر 

، وهذه خالصة يمكن أن نقط ر «علما، ازددت علما بجهلي

كعلعمعا كعان حعظ  اإلنسعان معن »منها مقابلها الموضوعي: 

، وهعذا «المعرفة ضئيال، يزداد جرأة على األمور العظيمة

يكفينا معالجة )تهمة( االنطواء، والبقاء بعيدا  –في رأينا  –

 عن األضواء..

 في الّرقمي.. «المعرفة»هذا مثال عن 

خعطعر »على كل  حال، تنب ه صعديعقعنعا األسعتعاذ أڨعدال إلعى 

قعمعي»الذين قد  «الد خالء ، وإن كعان «يستغلون الواقع العر 

ععلعى  «اخعتعراق»بحسن ني ة، من أجل اإلبهار أو تعحعقعيعق 

ات، قد يجلب لهم شيئا من الفوائد، ولكننعا  ة من المنص  منص 

ال نر  ما يدعو إلى القلق من هذا؛ ذلك أن واقع العمعععرفعة 

؛ ألن العبعاحع  العورع «الط رس المسط  »يبقى متعاليا عن 

يحرص على العت عحعصعيعل واإلضعافعة، ويعتعخعي عر معا يعنعفعع 

مشروعه العلمي، ال ما يسه له عليه، وهنا يمكن أن نتعمعثعل 

بمفهوم بسيا، يترد د كثيرا في األوساط الن قعديعة العععربعيعة، 

، معع أن عه  دون أن تكون له أي ه إضافة فعلية للفعععل العن عقعدي 

واية»متوفر على النت، وهو مفهوم   ...«التجريب في الر 

 الواقع والمواقع..

وال ند عي بأن نفع أنترنيت لم يكن جليال، في مادة العبعحع  

العلمي، غير أن نا أردنا التنبيه إلى أن هناك حعظعرا بعالعنعت 

على جميع الكتب ذات القيمة العالية، فالناشر يعدرك جعي عدا 

أن الباح  سيضطر إلى الكتاب، ولهذا ال يجعله متاحعا إال 

إذا تم  تجاوزه، ولدينا على هذا أمعثعلعة كعثعيعرة، آخعرهعا معا 

تجشعمعنعا معن صعععاب معن أجعل العحعصعول ععلعى كعتعاب 

لفالديمير يانكيليفتش، ولو أن عنعا اكعتعفعيعنعا بعمعا تعوفعر ععلعى 

الشبكة، لما توصلنا إلعى شعيء يعنعفعع، وواضع  أن ععمعل 

يانكيلفيتش الذي نقصده، محوري في مادتنعا العتعي قصعدنعا 

بكة التي توقف دورهعا ععنعد  إليها، ولم يتأث ر بغيابه عن الش 

عصعات ال تعفعي  حدود اإلعالم بوجود الكتاب، أو تقديم ملعخ 

بالحاجة، فع ذا قعد رنعا أن هعنعاك معن يعكعتعفعي بعالعمعععلعومعة 

المسط حة، ف ن نا ال يمكن أن نصد ق مطلقعا بعأنعه يعمعكعن أن 

يععتععجععاوز  «الععمعععععرفععة»مععا، ألن مععهععر  «معععععرفععة»يععنععتععج 

صات القصيرة، والفيديوهات الش ارحة، ولعععل أبسعا  الملخ 

ا نقصد إلى شرحه في مقامنا هعذا، هعو مسعارععة  مثال عم 

الجامعات واألكاديمي ين إلعى اسعتعغعالل معا تعتعيعحعه معواقعع 

التواصل االجتماعي في إقامة معلعتعقعيعات دولعيعة، ولعكعن عهعا 

تجعل أشغالها حكرا على أسماء بعينها، ألن  من ينش طونهعا 

 ال يرغبون في الظهور، قدر رغبتهم في المعرفة..

 محمد كادي  

32-21-3233 

بين الواقعي ..صناعة المعرفة

 واالفتراضي..

 3233، أكتوبر  32العدد 
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يتواصل بمركز البح  العلمي والتقنعي فعي ععلعم اإلنسعان 

، ممثال في وحعدة العبعحع  ” الكراسك“ االجتماعي والثقافي 

حول الترجمة والمصطلحية بالشراكة مع المجلس األععلعى 

سعبعتعمعبعر العجعاري، أسعبعوع  11للغة العربية وإلى غعايعة 

، وذلعك ” الترجمة تجمعنا“ الترجمة الذي ينظم تحت شعار 

 في إطار االحتفال باليوم العالمي للترجمة.

مدير الكراسك، أهمية الترجمعة  وبالمناسبة أكد عمار مانع 

باعتبارها الرابا الجامع بين الحضارات والثعقعافعات، كعمعا 

إنها ماسكة لشبكعات معتعععددة معن العلعغعات، لعنعقعل العععلعوم 

والمعارف والفعنعون، وتعقعريعب العرؤ  واألفعكعار، ودععم 

حوار الحضارات، موضحا أن أهمية الترجمة في العععلعوم 

والمعارف، سمحت بأن تكون لها مكعانعة فعي العمعؤسعسعات 

األكاديمية المختلفة، وأشار إلى أنه بالنظر إلى هذه األهمية 

تم تأسيس وحدة للبحع  حعول العتعرجعمعة والعمعصعطعلعحعيعة 

بالكراسك، من مهامها ترجمعة اإلنعتعاج العوطعنعي العععلعمعي 

والثقافي من اللغات العربية واألمازيغية والعفعرنسعيعة، إلعى 

الععلععغععات األخععر ، وكععذا الععبععحعع  وعععلععم الععتععرجععمععة 

 والمصطلحات.

وفي مداخلته االفتراضية أكد الدكتور صال  بلععيعد رئعيعس 

المجلس األعلى للغة العربية أن الترجمة تعكعمعن أهعمعيعتعهعا 

باعتبارها وسيلة لعحعوار العحعضعارات، ودععا العمعهعتعمعيعن 

بالترجمة إلى التعاون مع المجلس العذي يعرأسعه معن أجعل 

تطوير اللغة العربية، مشددا على أن العتعطعويعر العجعيعد ال 

يكون إال بالتفعتع  ععلعى العتعجعارب العتعرجعمعيعة العنعاجعحعة، 

واالسععتععثععمععار فععي الععتععرجععمععة اآللععيععة بععاسععتععخععدام الععذكععاء 

االصطناعي والبرمجيات والتطبيقات الخاصة بالتعرجعمعة، 

ومن جانبها، أشارت مديرة وحدة البحع  حعول العتعرجعمعة 

والمصطلحية بالكراسك كلثومة أقيعس، إلعى أن االحعتعفعال 

باليوم العالمي للترجمة الذي أقرته الجمعية العععامعة لع معم 

سبتمبر معن كعل سعنعة،  11ليكون في  1107المتحدة سنة 

هو اعتراف بالجهود التي يقوم بها المعتعرجعمعون فعي نعقعل 

 المعارف والعلوم إلى شتى اللغات.

معداخعلعة،  11لإلشارة، تعرف التظاهرة تقديم معا يعقعارب 

تتناول مناهج البح  في العتعرجعمعة، وآلعيعاتعه، والعتعرجعمعة 

والذكاء االصطناعي، والنظريعات العو عيعفعيعة لعلعتعرجعمعة، 

وترجمة القصع  العععلعمعيعة لع طعفعال، وتعرجعمعة العنع  

المتخص ، وغعيعرهعا معن العمعسعائعل العمعتعععلعقعة بعمعجعال 

 الترجمة.

 نسرين أحمد زواوي

36-21-3233 

التأكيد على دور الترجمة في التقريب بين الشعوب ودعم حوار 

 الثقافات وتعايشها
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استفاد قصر ورقلة من مشروع دراسة للتهيئعة العحعضعريعة 

واإلنارة العمومية والتأهيعل العحعضعري لعمعحعيعطعه، وذلعك 

إلى مفتعرق العطعرق  0961فبراير  17انطالقا من جدارية 

وردة العرمعال، ومعن معقعر الصعنعدوق العوطعنعي لعلعتعوفعيعر 

واالحعتععيععاط إلععى غعايععة السععوق الععداخععلعيععة معرورا بسععاحععة 

 الشهداء...

 أربع محطات أساسية..

ثنا بأن هذا المشروع الذي أطلقته مديرية التعميعر  ذكر محد 

والهندسة المعمارية والبناء لوالية ورقلة، وتعكعفعل بع نعجعاز 

الدراسة الخاصة به معكعتعب العدراسعات لعلعمعهعنعدسعة سعععاد 

سالمي، هذا المشروع الكبير المتعلق بالتهيئة العحعضعريعة، 

كلم، كعمعا سعيعتعم  6سيتم تجسيده على مساحة تقدر بحوالي 

تقسيمه لمراحل بداية بالمرحلة االستعجالية، ومن ثمة سيتم 

محطعات أسعاسعيعة  4االنطالق في بقية المراحل تباعا عبر 

هي: محطة ساحة أول ماي وسوق الحجر، محيا القصعر، 

ساحة الشهداء وسعاحعة السعوق العقعديعمعة، وهعي جعمعيعععهعا 

 محطات معروفة بنشاطها االقتصادي...

أوض  المهنعدس أن هعذا العمعشعروع العخعاص بعالعتعهعيعئعة، 

يستجيب لشرطين أساسيين مطلوبين في مجال التدخل فعي 

 «األصعالعة»المعالم التاريخية والمحيطات المحمية، وهي 

التي تتطلب مراعاة بعض الجوانب الخعاصعة بعالعتعفعاصعيعل 

الهندسية المتعلقة بطبيعة العيش في القصر، والتي البعد أن 

تكون حاضرة في مخعتعلعف معظعاهعر العتعهعيعئعة العخعارجعيعة 

كاإلنارة واألرصفة، وذلك عبر إععادة العرمعزيعة والعداللعة 

التاريخية لساحة الشهداء، واسترجاع دورهعا االجعتعمعاععي 

الذي كانت تلعبه، باعتبارها ساحة لتعالقعي العنعاس وإحعيعاء 

 الحفالت الوطنية والدينية.

هذه الحقيقة التاريخية تم التركيز عليها بحعسعب العمعهعنعدس 

حفصي، من أجل تجسيدها في عملية التهيئة ععبعر تعوفعيعر 

أماكن للجلوس في سياق الدور الخاص بالمهندس المؤهل، 

حي  أن الخطوط العريضة واألفكار المتعلقة بالتهيئة يجب 

أن تستجيب جميعها إلى عناصر الرمزية والقيم التاريخعيعة 

االجتماعية والتي يجب أن يعكسها هذا المشروع، كما قعال 

 محدثنا...

من جهة أخعر ، أشعار العمعهعنعدس حعفعصعي إلعى أن هعذا 

المشروع القى ردود فعل إيجابية، حيع  أبعدت السعلعطعات 

الوالئية اهتماما كبيرا به، كما أن الجمعيات كان لعهعا رأي 

في هذا المشروع الذي قدمت فيه بعض األفكار وتم أخعذهعا 

بعين االعتبار، وكذلك ساهم عدد من الناشطين والفعاععلعيعن 

في المجتمع المدني في إثراء العمعشعروع، خعالل جعلعسعات 

تشاركية نظمها المهندس مع الجمعيات قبل االنعطعالق فعي 

 دراسة المشروع.

في سياق آخر، وقبل االنطالق الفعلي فعي هعذا العمعشعروع 

الذي طالبت العديد من الجمعيات وممثلي المجتمع العمعدنعي 

بضرورة تجسيده في أقرب وقت، طلبت مديرية العتعععمعيعر 

والهندسة المعمارية والبناء من المكتعب العمعكعلعف بع نعجعاز 

الدراسة إعداد تقييم وكشوف كيفية وكمية إلنجاز ما يسمى 

باألشغال االستعجالية، حعيع  سعتعكعون بعدايعة العمعشعروع، 

انطالقا من األشغال االستععجعالعيعة لعلعشعبعكعات والعمعتعععلعقعة 

بشبكات الصرف الصحي وشبكة الميعاه العقعديعمعة بعمعحعيعا 

القصر، والتي تطلبت ضرورة إدراج عملعيعة اسعتعععجعالعيعة 

 والتدخل لمعالجة الشبكات األرضية وتسربات المياه.

وتعد هعذه العخعطعوة الضعروريعة، كعمعا أوضع  العمعهعنعدس 

حفصي وقتا إضافيا سعيعسعمع  أيضعا بعالعتعععمعق أكعثعر فعي 

الجوانب المعتعععلعقعة بعالعحعفعا  ععلعى األصعالعة معن نعاحعيعة 

التفاصيل المعمارية والثقافية، حي  سيتم االهعتعمعام بعمعواد 

البناء ذات الطابع التقليعدي فعي ععمعلعيعة العتعهعيعئعة لعلعطعرق 

المتواجدة وسا ساحة القصر، كذلك األرصفة وفي اختيعار 

األشجار وتصميم أحوا  الغرس والكراسي للجلوس، في 

إطار الحفا  على مالم  الرمعزيعة العتعاريعخعيعة والعثعقعافعيعة 

للقصر ومحيطه،ضمن هذا المشروع الذي حعدد، انعطعالقعا 

بسوق الحجعر والعذي يعمعتعد  0961فيفري  17من جدارية 

 على محيا القصر يمينا ويسارا.

32-21-3233 

 مشروع تهيئته يُراعي القيم الثقافية واالجتماعية

 بورقلة يستعيد أصالته.. “القصر العتيق”

 3233، أكتوبر  32العدد 
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استنادا لعدد من المراجع في المجعال فع ن إرث شعخعصعيعة 

"القديس أوغستين" المتراوس بين الفلسفة والدين والبعالغعة 

وما جاءت به كتاباته من رؤ  فلسفية تبرز حقيعقعة العزمعن 

والخلود وكذا اعترافاته، كلها عوامل جعلته "أحعد حعلعقعات 

الموروث الفكري والثقافي لمنطقة طعاغسعت وأحعد أععالم 

 الفكر والفلسفة والدين".

فالقديس أوغستين الذي ولد بطاغست )سوق أهراس( مثلعه 

مثل أبوليوس المادوري صاحب رواية "الحمار العذهعبعي" 

وشهاب الدين التيفاشي وغيرهم من أععالم معنعطعقعة سعوق 

 أهراس، يشكلون حلقات متتالية في تاري  الجهة.

واستنادا للدكتورة ويزة قالز أستاذة باحثة بالمركز الوطني 

للبحوث في عصور ما قبل التاري  وعلم اإلنسان والتاري  

بالجزائعر العععاصعمعة فع ن "ععائعلعة أوغسعتعيعن كعانعت معن 

البرجوازية المحلية ووالده باتريسبوس ضابطا في الجعيعش 

وكان يعتعمعنعى أن يعر  ابعنعه فعي معقعام معهعم فعي اإلدارة 

اإلمبراطورية ووالدته مونيك امرأة تقية وحازمة متمعسعكعة 

بتقاليد التربية األمازيغية كانت تتمنى أن يسير ابنعهعا ععلعى 

 خطاها الدينية".

ويعععتعبعر أوغسعتعيعنععوس معن أهعم العمعراجعع األفعالطعونعيععة 

المعترف بها عالميا ومن أهم أفكاره أنعه "يعوجعد و فعوق 

كل البشر وفي أعماقهم، كعمعا كعان يعتعحعدث ععن العذاكعرة 

والذكاء واإلرادة والبداية واالمعتعنعان ه وهعو يعؤكعد ععلعى 

القدرة التي يمنحها العقل لالقتراب معن حعقعيعقعة األشعيعاء"  

وفق الدكتورة قالز التعي تعععد أيضعا بعاحعثعة وخعبعيعرة فعي 

التراث لد  منظمة األمم المتحدة للتربية والعععلعم والعثعقعافعة 

 )يونيسكو(.

وذكرت أن سانت أوغسعتعيعن معن معؤسعسعي األفعالطعونعيعة 

المحدثة التي منها جاءت فكرة "مدينة و" وقد كان متمكنا 

من الالتينية ونوعا معا معن العلعغعة العيعونعانعيعة  معبعرزة أن 

أوغستين وفكره يدرس بأكبعر جعامعععات العععالعم كعألعمعانعيعا 

والواليات المعتعحعدة األمعريعكعيعة خعاصعة وهعنعاك كعراسعي 

 مخصصة لفكره.

من جهته أوض  األستاذ ياسين خذايعريعة بعاحع  بعجعامعععة 

سوق أهراس بأن أوغستين يعد "من أكبر الفالسعفعة العذيعن 

ععامعا  14عرفتهم اإلنسانية، حي  كان أسقفا لهيبون لمعدة 

كما كانت تلك الشخصية تفيد العالم بمحاضراتها وخعطعبعهعا 

 البليغة أدبيا ودينيا".

وأضاف األستاذ خذايرية بعأن أوغسعتعيعن ألعف ععدة كعتعب 

أشهرها "االعترافات" و"مدينة و" وينتمي إلعى العععصعر 

الذهبي آلباء الكنيسة  مشيرا إلى أن تلك الشخصعيعة تعلعقعت 

تعليمها بمدرسة ببلدة طاغست )سوق أهراس( حي  كانعت 

آنذاك برامج التعليم تشمل مواد متنوعة مثل اللغة اليونانيعة 

 والالتينية والعلوم الطبيعية والرياضيات والموسيقى.

ويبقى على المهتمين بفكر أوغستين الذي ترجمت أععمعالعه 

إلى عشرات اللغات، االطالع واالستفادة من تراثه الفكري 

واألدبي والفلسفي  حسب األستاذ خذايرية الذي أضاف بأن 

تلك الشخصية تناولت عدة معواضعيعع معنعهعا أهعمعيعة العقعيعم 

والتعايش السلمي والتسام  والدفاع عن الحعريعة والعععدالعة 

 والكرامة.

كما أبدع في مجال الحب والمحبعة بعيعن العبعشعريعة  حسعب 

الباح  خذايرية الذي فصل بأن "كالمه عن المحبة جعديعر 

بأن يناقش ويحلل ألنه عنصر تالقي بين تعاليم المسي  ابن 

 مريم وتعاليم محمد عليه الصالة والسالم".

بدوره اعتبر عميد كلية العععلعوم االجعتعمعاععيعة واإلنسعانعيعة 

بجامعة سوق أهراس السعيعد رضعا سعالطعنعيعة، أوغسعتعيعن 

)فيلسوفا مسيحيا عاش في العصور الوسطى وكعان تعأثعيعر 

وجهات نظره بالغا على الثقافة الغربعيعة حعيع  دافعع بعقعوة 

على مذهبه حول اعتماد اإلنسان بصفة جذرية على النعمة 

اإللهية وهعي قعنعاععة تعم اإلفصعاس 

 عنها بالفعل في "االعترافات"(.

37-21-3233 

"القديس أوغستين أحد حلقات 

الموروث الفكري والثقافي لمنطقة 

 طاغست" بسوق آهراس

 3233، أكتوبر  32العدد 

 التاريخ/الذاكرة



 كتب

اآلليات القانونية المعتمدة في عمليتي اإلنماء 

 والمحافظة على األوقاف

 خير الدين بن مشرنن

 دار الخلدونية

 مجلة مختارات الصحف 

 الصيغة الجديدة باللغة الفرنسية

 1111/  61العدد 

 3233، أكتوبر  32العدد 

الجزائري رشيد -للمخرج الفرانكو” إخواننا“فيلم 

  3232لتمثيل الجزائر في مسابقة أوسكار   بوشارب

ويعالج الفيلم المرش  قضية المهاجر مالك أوسكين، الذي 

عاًما، الذي تعر  للضرب حتى  11يبلغ من العمر 

ديسمبر  6إلى  5الموت على أيدي الشرطة، في ليلة 

، وأصب  مالك رمزا للكفاس ضد العنصرية وعنف 0986

 الشرطة في فرنسا. 

 مجالت
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الهجرة غير الشرعية وتحوالتها الراهنة في 

 الجزائر

 كيم صبيحة ومجموعة من الباحثين

 دار األيام

 فيلم


