
 

 :بن خالفة للجزائريين.. سندات الخزينة للبيع ا
حد المقبل
 !"ح'ل"وأموالكم ستعود إليكم بفوائد .. عندكم الحكومة � تتسّول

 وسنسترجع أموال الجزائر في البنوك بالعملة الصعبة.. شركات أجنبية ستغادر •
 مليار دينار سنويا في الخزينة 300الشركات العمومية تضخ  •

رسميا للجزائريين ا#حد المقبل بالوكا�ت  كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة عن إط�ق ا�كتتاب بالقرض السندي
القرض الوطني "عن القرض الجديد الذي أطلقت عليه الحكومة اسم " الحرام"البنكية، في حين استبعد شبھة الفوائد الربوية 

 .مواطنين، مؤكدا أنه � يسير وفق منطق الفائدة، وإنما وفق العوائد وا#رباح التي يتم اقتسامھا مع ال"للنمو ا�قتصادي

وقال بن خالفة في الندوة الصحفية التي نشطھا أمس بمقر وزارة المالية، إن القرض السندي لن يوجه 8طعام المواطنين، 
و� لبناء المدارس وا�بتدائيات والمستشفيات، و� لدعم المواد ا#ساسية وفق السياسة ا�جتماعية للحكومة، وإنما سيكون 

ثمار من الطرقات وميناء الجزائر الجديد المزمع إنشاؤه بشرشال، وكذا مشاريع السكك موجھا لتمويل مشاريع ا�ست
الحديدية، مشددا على أن القرض أو ا�ستدانة ليسا عيبا، وإنما العيب، برأيه، ھو أن � تستغل الحكومة أموال القرض 

 .لتطوير اقتصادھا

في إشارة إلى أن الخزينة � تتسول الشعب، وإنما يضيف " نحن � نطلب منكم أن تتضامنوا معنا: "المواطنين وخاطب
بالمائة  5.75سنوات وأخرى تصل  3بالمائة للذين يشترون سندات لمدة  5ستتحصلون على المقابل عبر فوائد تصل "

نحن سننجز "زير من ا8فتاء بجواز ھذه السندات مؤكدا سنوات، وفي ھذا ا8طار اقترب الو 5للذين يشترون سندات تصل 
 ."المشاريع وأنتم ستتقاسمون ا#رباح، ف� تحدثوني عن الفوائد

 6واعتبر بن خالفة القرض السندي صيغة جديدة لتمويل المشاريع، مشيرا إلى أن الدول العربية التي تتجاوز مداخيلھا 
تلجأ ل�ستدانة وللسندات، وحدد فترة البيع ستتم بستة أشھر والسندات مرات الجزائر، من حيث عائدات النفط، فيما 

 ."لحاملھا"ستسجل باسم مقتنيھا، أو بتوقيع 

وكشف وزير المالية عن برنامج جديد �سترجاع أموال الجزائريين بالعملة الصعبة في الخارج خ�ل المرحلة المقبلة، 
، قررنا استرجاع أموال الجزائر في البنوك بالعملة الصعبة خ�ل ا#شھر بعد حملة استرجاع أموال السوق الموازية"معلنا 

 ."المقبلة، وسنكشف عن التفاصيل في لقاءات أخرى

وتوقع الوزير رحيل شركات أجنبية قريبا، وفقا لMصداء التي تلقاھا خ�ل لقاءاته بالوزراء العرب، وھو ما يستدعي حسبه 
 .ل�قتصاد من الحكومة برنامج عمل وتمويل جديد

من جھته نفى الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي أن تكون الشركات العمومية في 
مليار دينار تصب في ميزانية الدولة،  300و 250الجزائر في حالة إف�س، مشيرا إلى ضخ ھذه ا#خيرة سنويا ما بين 

 ."ية جيدةبصحة مال"وھو ما يؤكد أن ھذه ا#خيرة 

 



 

 والفائدة مضمونة.. م'يين ل'ستثمار 5وثيقة بـ 

  سنوات 5و 3وفترة زمنية بين %  5.75و 5نسبة الفائدة تتراوح بين 

 وكالة �ستقبال الزبائن وبيع السندات 4500أشھر و 6العملية ستدوم 

ألف دينار  50ذي تم تحديده بقيمة � تقل عن أفريل، ما يعرف بالقرض المستندي ال 17ستطرح الحكومة، بداية من 
 .سنوات، تاركة حرية ا�قراض با�سم أو بالرقم 5أو  3من المائة لـ 5.75و 5كإيداع وبفائدة تتراوح ما بين 

خ�ل الندوة الصحافية التي عقدھا أمس لشرح مضمون القرض الوطني للنمو  وقال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة
ا�قتصادي، إن ھذا ا#خير يعد تعام� تجاريا وليس خدماتيا اجتماعيا، مؤكدا أن الصحة والتربية والسكن تمّولھا الدولة، 

كاشفا في الوقت نفسه أن ھذه  بمعنى أن القروض الممنوحة في ھذه الصيغة المالية � تمّول مشاريع ھذه القطاعات،
وكالة منتشرة عبر  4500ألف دينار ُتقتنى على مستوى  50بقيمة » صك أو حوالة أو سيولة«السندات ستسلّم على شكل 

م�يين سنتيم باسمه أو باسم مستعار ويحصل على رقم خاص به، وھو ما  5الجزائر، حيث يكفي المكتتب أن يقّدم قيمة 
 .ا�سم الحقيقي لصاحب المستند يعني أنه يمكن إخفاء

وفي ھذا ا8طار، رد الوزير على سؤال النھار حول ما إن كان ھذا المنتوج المالي ھو بمثابة صندوق لغسيل وتبييض 
 بالمائة 5.75سنوات و 3من المائة للمقرضين لـ 5أموال المخدرات والممنوعات مع جائزة تتضمن الحصول على ما بين 

سنوات مع إعادتھا #صحابھا مختومة بالتبرئة المالية، أن البنوك لھا آلية رقابة كافية لمعرفة  5من ا#رباح للمقرضين لـ
أصل ھذه ا#موال، رافضا منح تفاصيل أكثر حول ھذه الرقابة التي يمكنھا معرفة مصدر أموال مشّفرة برقم فقط دون 

ض � يتناقض مع الصيغة المطروحة مؤخرا تحت مسمى ا�ستوطان البنكي، وأشار بن خالفة إلى أن ھذا القر. صاحبھا
 .الذين تھربوا من دفع ضرائبھم لفترة من الزمن» الشكارة«قائ� إن ا#ولى تخص التجار وأصحاب 

بالفائدة وأوضح بن خالفة في ذات السياق، أن ھذا المنتوج الجديد الذي سيتم إط�قه بصفة رسمية يوم ا#حد المقبل، سيعود 
على الدولة من جھة لتعويض الخسائر المترتبة عن تراجع سعر البترول كدفعة ثانية، بعدما تم استرجاع أموال ضخمة 

وأعلن وزير المالية عن . للبنوك بسبب الھيكلة التي تمت من خ�ل ا8جراءات التي قامت بھا الحكومة في وقت سابق
المقبل، والتي تخص ا\ليات التي ستقوم بھا من أجل استيعاب ا#موال تدابير جديدة سيتم الكشف عنھا قبل الصيف 

وفيما يخص المدة المفتوحة للقرض السندي، . الموجودة في الخارج بالعملة الصعبة رافضا منح مزيد من المعلومات حولھا
ي حال لم تصل النسبة إلى أشھر كحد أدنى لتحقيق السقف المبتغى من العملية، مؤكدا أنه ف 6قال بن خالفة إنھا ستدوم 

وتبقى ھذه ا\لية الوحيدة التي بإمكان أصحاب . الحد المطلوب من قبل الوزارة الوصية سيتم تمديد الفترة مرة أخرى
   .استغ�لھا من أجل تبييض أموالھم مع الحصول على فائدة» الشكارة«ا#موال المشبوھة و

 

 

 



 

 

 من ا
حد المقبل  ءابتدا
 خاص بالقرض السندي موقع  4500فتح 

 
 

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة صباح اليوم عن أھمية عملية ا6نط3ق الرسمي للقرض السندي 
عملية كبرى للنمو ا6قتصادي إذ يكون  إن القرض السندي"المقّرر اFحد المقبل لرفع إيرادات الدولة، قائ3 

   ".مفتوحا لجميع المواطنين ولكل المؤسسات والشركات

وأضاف وزير المالية لRذاعة الجزائرية أن القرض السندي 6 ينحصر في رفع اPيرادات فقط بل ھو استثمار 
حية كبيرة ويعود بعوائد ينتج عنه مردود ورب  للموارد والمدخرات الخاصة في استثمار اقتصادي، موضحا أنه

خاص بالقرض السندي على المستوى   موقع 4500جيدة وبضمان للدولة، وأشار بن خالفة إلى أنه سيفتح 
    .الوطني من البنك المركزي والبنوك ومراكز الخزينة العمومية وكذا مكاتب البريد

الذي تعتزم الدولة إط3قه بنسبة  وقد كشف الوزير اFول عبد المالك س3ل في وقت سابق أن القرض السندي
   .بالمائة 5فوائد عالية تصل إلى 

كما صّرح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أّن السلطات العمومية تستعد Pط3ق قرض سندي وطني 
  .بنسبة فائدة مغرية لتمويل المشاريع ا6قتصادية الكبرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بنك ومركز بريدي لجمع مدخرات الجزائريين 4500على مستوى  إط'ق القرض السندي
 أفريل  17ابتداء من .. بالمائة 5الحكومة تقترض من المواطنين وتمنحھم فائدة 

 

 ”ا#موال المسترجعة ستوجه لتمويل المشاريع ا�ستثمارية العمومية“: بن خالفة *

. أفريل الجاري 17كشف، أمس، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عن إط�ق القرض السندي رسميا في الجزائر في 
القرض الوطني للنمو “وقال بن خالفة، خ�ل تنشيطه ندوة صحفية أمس بمقر وزارة المالية بالعاصمة، عن اختيار شعار 

ألف دينار للسند الواحد، ما  50للمواطنين شراء سندات بقيمة لعملية إط�ق القرض السندي، حيث يمكن “ ا�قتصادي
بالمائة فائدة سنوية لمدة  5يسھم في تمويل استثمارات الدولة من جھة واستفادة المكتتب من عوائد مالية على شكل فوائد، 

ھذه الفوائد الناتجة عن  سنوات، ويستفيد المكتتب من 5بالمائة فائدة سنوية للسندات الصادرة لمدة  5.75ث�ث سنوات، و 
وعن مصير ھذه ا#موال التي سيودعھا المواطنون . شرائه للسندات بشكل سنوي في التاريخ الموافق لتاريخ ا�كتتاب

المكتتبون على مستوى البنوك ل�ستفادة من السندات، قال المسؤول ا#ول عن قطاع المالية أنھا ستوجه كلھا �ستثمارات 
اريع إنجاز الھياكل القاعدية كميناء تنس، مشاريع السكك الحديدية، توسيع نشاط الشركات العمومية الدولة على غرار مش

وغيرھا من المشاريع المنتجة، قائ� أن إط�ق القرض السندي يعد نمطا جديدا لتمويل النمو ا�قتصادي للب�د قصد 
إن القرض السندي عملية كبرى للنمو “ في ذات الصدد الخروج تدريجيا من ا8نفاق الحكومي إلى ا�ستثمار السوقي، قائ�

ا�قتصادي، إذ يكون مفتوحا لجميع المواطنين ولكل المؤسسات والشركات، إذ � ينحصر في رفع ا8يرادات فقط بل ھو 
ائد ينتج عنه مردود وربحية كبيرة ويعود بعو“، موضحا أنه “استثمار للموارد والمدخرات الخاصة في استثمار اقتصادي

 .”جيدة وبضمان للدولة

على المستوى الوطني من البنك المركزي والبنوك،  خاص بالقرض السندي موقع  4500وأضاف بن خالفة أنه سيفتح 
مراكز الخزينة العمومية وكذا مكاتب البريد، حيث يمكن للمواطنين اقتناء السندات على مستواھا، معتبرا إياه خيارا 

سنوات،  5بالمائة عن سند  5،75اقتصاديا بحتا بعيدا عن كونه عملية تضامنية منوھا بقيمة الفائدة الجد مغرية التي تصل 
 .إذ يعد شك� من أشكال تقاسم الدولة لMرباح مع المدخرين، وليس ريعا بل عائدا

وأكد الوزير ان إط�ق القرض السندي في ھذا الوقت العصيب من شأنه � محالة تقوية ا�قتصاد الوطني خاصة أن 
 .لشركاتھاالجزائر، ورغم ھذا الظرف العصيب، تعد من البلدان التي تسجل أقل نسبة إف�س 

ووجه بن خالفة ك�مه لكل من يملك مدخرات سواء من المواطنين، العوائل، الشركات والمؤسسات داعيا إياھم إلى 
أفريل الجاري، قائ� أن ھناك أموا� وثروة كبيرة مكتنزة �بد من استغ�لھا عوض أن يتم  17ا�كتتاب بداية من 

 .ا مع تقصي مصدر ھذه ا#موال عند القيام با�كتتابالمضاربة بھا في أسواق العقار والذھب وغيرھ

 2016مليار دج من قبل البنوك خ�ل ا#ربعة أشھر ا#ولى من السنة الجارية  140وكشف وزير المالية عن تحصيل 
بفضل الدفع بواسطة الصكوك لشراء السيارات والعقارات، وكذا بفضل التسوية الطوعية للوضعية القانونية من قبل 

 .عاملين غير الشرعيين في ا�قتصاد الموازيالمت

   

  

  

 



 

 

 

 بن خالفة يؤكد أن العملية اقتصادية بحتة وليست تضامنية 

 وكالة بنكية وبريدية  1500انط'ق ا�كتتاب ا
حد المقبل عبر 
 

 ل. حسينة

الذي أطلق عليه تسمية القرض الوطني للنمو ا�قتصادي بأزيد  تنطلق يوم ا#حد المقبل عملية ا�كتتاب في القرض السندي
وكالة بنكية وبريدية وشبابيك الخزينة العمومية عبر الوطن ليصبح بإمكان كل شرائح المجتمع من مواطنين  1500من 

ا#ول  عاديين إلى متعاملين وشركات عمومية وخاصة الحصول على السندات التي تم إصدارھا للغرض بصيغتين، السند
وزير المالية السيد . وتعتبر ھذه السندات قابلة للتداول والبيع. بالمائة 5.75بالمائة والثاني بنسبة  5بنسبة أرباح حددت بـ

عبد الرحمان بن خالفة أكد، خ�ل ندوة صحفية نشطھا عشية ا8ط�ق الرسمي للقرض السندي، أن ھذا القرض ليس 
ومواطنين وشركات  واستثماري، وھو مفتوح لجميع الشرائح من عائ�ت   قرضا تضامنيا وإنما ھو قرض اقتصادي

وحددت قيمة .عمومية وخاصة وھيئات وبدون أي استثناء على أن تستمر عملية ا�كتتاب إلى غاية بلوغ سقف محدد مسبقا
تكون اسمية أومجھولة،  سنوات، ويمكن أن 5و 3ألف دينار فيما تتراوح آجالھا ما بين  50السندات ـ حسب بن خالفة ـ بـ 

 5فيما يحدد القرار الوزاري المتعلق بھذه العملية نسبتين للفوائد وذلك حسب آجال كل اكتتاب والسندات، بحيث حددت بـ
وأوضح بن . بالمائة بالنسبة للسندات المحددة بخمس سنوات 5.75سنوات وبنسبة  3بالمائة بالنسبة لسندات المحددة بـ

ت إط�ق ھذه العملية أيضا كفرصة لكي � تبقى الثروات وا#موال مكتنزة على أن يتم ا8ع�ن عن خالفة أن الدولة قرر
. مبادرات أخرى في السنوات المقبلة، ترمي إلى استغ�ل المدخرات في تمويل ا�ستثمارات وتفادي ا�ستدانة الخارجية

تمويل الوظائف ا#ساسية للدولة، مشيرا إلى أن ھذا وأكد بالمناسبة أن أموال ھذه العملية موجھة ل�ستثمارات وليس ل
 .القرض با8ضافة إلى أنه سيحقق أرباحا، سيوسع الوعاء الضريبي كلما زادت ا�ستثمارات

سنة كاملة لم ندخل في قرض سندي بھذا المستوى والحجم، يضيف وزير المالية، الذي اعتبر  20تأتي ھذه العملية بعد 
ن اللبنات ا#ولى لنمط جديد لتمويل ا�قتصاد والنمو بعد أن كان تمويل ا�ستثمار أساسا وتمويل المبادرة بمثابة لبنة م

سنوات إلى  6المشاريع ا�قتصادية على عاتق ا8نفاق العمومي والدولة عندما كانت ميزانية الدولة تصل سنويا ومنذ 
ب علينا جمع المدخرات الوطنية من جديد وضخھا في آ�ف مليار دينار وا\ن بعد تقھقر أسعار البترول، يتوج 8حوالي 

وبخصوص إمكانيات تمرير المال الفاسد عبر ھذه العملية خاصة وأن القرار . حركية تمويل ا�ستثمار ا�قتصادي
الوزاري المتعلق بعملية القرض السندي ينص على نوعين من السندات، ا#ول اسمي والثاني مجھول، أكد بن خالفة أن 

وتعطى اليوم إشارة ا8ط�ق الرسمي  .والمؤسسات المالية تملك كل الوسائل لمراقبة ا#موال والتأكد من مصدرھا البنوك
وكان الوزير ا#ول السيد . للقرض السندي الوطني بإقامة الميثاق بالعاصمة، بحضور أعضاء من الحكومة والشخصيات

الدورة الربيعية للبرلمان، محددا شھر أفريل موعدا لذلك وھذا في  عبد المالك س�ل قد أعلن عن إط�ق العملية في افتتاح
سياق ا8جراءات ا�قتصادية الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذھا لمواجھة التحديات ا�قتصادية إثر انھيار أسعار النفط، 

 .2019وھي ا8جراءات التي ستمتد إلى غاية 

 

 

 

 

 



 

 

 

  نقطة 4300أوراق القرض السندي ستباع عبر : بن خالفة يؤكد انط'ق العملية رسميا ا
حد المقبل

 ا

) لقرض السنديا( أعلن وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس ا6ثنين، عن إط3ق القرض الوطني للنمو ا6قتصادي 
بصفة رسمية يوم اFحد المقبل، حيث بإمكان كل المدخرين من افراد ومؤسسات وھيئات مباشرة عملية ا6كتتاب لشراء 

نقطة على المستوى الوطني، وستدوم العملية لمدة ستة أشھر مبدئيا، و أن  4300اFوراق الخاصة به بداية من اFحد عبر 
بالمائة لnوراق التي  5من أفراد و مؤسسات وشركات وبنسبة فائدة سنوية حددت بـ القرض مفتوح لكل شرائح المجتمع 

  .بالمائة للتي تشترى لمدة خمس سنوات 5.75تشترى لمدة ث3ث سنوات، وبـ 
قّدم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس في ندوة صحفية بمقر الوزارة كل التفاصيل المتعلقة بعملية القرض السندي، 

، وقال الوزير بالمناسبة أن القرض السندي ھذا سيمول »القرض الوطني للنمو ا6قتصادي« ذي أطلقت عليه الوزارة اسم ال
النمو ا6قتصادي للدولة فقط، وھو موجه ل3ستثمارات فقط وله عوائد و أرباح تتقاسمھا الدولة مع المدخرين، وھو قرض 

كما قد يعتقد البعض Fنه لن يمول الوظائف اFساسية للدولة التي ستبقى  اقتصادي وفرصة اقتصادية وليس عملية تضامنية
و أمام إطارات وزارة المالية يتقدمھم الوزير المنتدب المكلف بالخزينة حاجي بابا عمي، أعطى بن خالفة كل .على عاتقھا

للنمط الجديد لتمويل ا6قتصاد والنمو، التفاصيل عن القرض الوطني للنمو ا6قتصادي، الذي قال أنه لبنة من اللبنات اFولى 
ألف دينار للقسيمة الواحدة، والقرض  50وعلى ھذا اFساس فقد حددت قيمة اFوراق أو القسيمات الخاصة بالقرض بـ 

سيكون إسميا أو لحامله، وقد اعتمدت الوزارة ھذه الليونة حتى تسمح لكل من 6 يرغب أن يكون باسمه بأن يشتري باسم 
  .مھم أن حامل البطاقة ھو من سيعاد له دينه بعد انتھاء المدةآخر، وال

بالمائة لnوراق ذات  5.75بالمائة سنويا بالنسبة لnوراق ذات الث3ث سنوات، و 5وقدد حددت نسبة الفائدة على القرض بـ 
رق عديدة، إما نقدا أو الخمس سنوات، وھي نسبة فائدة ثابتة، ويمكن للراغب في شراء اFوراق الخاصة بالقرض الدفع بط

عن طريق الصك أو عن طريق التحويل، والقسيمة أو الورقة قابلة للبيع، والتداول والتظھير، وبالنسبة للخزينة العمومية 
و أكد وزير المالية الذي عرض نموذجا عن اFوراق الخاصة به .فإنھا تتعامل مع رقم خاص فيه كل المعطيات والمعلومات

ي متناول كل الشرائح، للمواطنين العاديين وللعائ3ت وللشركات والمؤسسات العمومية والخاصة أن القرض مفتوح وف
، أما بالنسبة للمؤسسات )قسيمات( وللھيئات، وبالنسبة للمواطنين العاديين والمدخرين الصغار ستعطى أو تباع لھم أوراق

سندي بستة أشھر مبدئيا، لكن الوزير أوضح وقد حددت مدة فتح القرض ال.الكبيرة والھيئات سيعطى لھم وصل خاص
بالنسبة للسقف أن الوصاية يمكن وقف القرض عندما تصل إلى السقف الذي حددته من خ3ل ھذه العملية، وھذا يتوقف على 

و .مدى اPقبال عليه من طرف المواطنين، كما طمأن الجميع بأن ھذه العملية مؤمنة ومشفرة كما يجب و6 خوف منھا إط3قا
نقطة أو شباك عبر التراب الوطني، في فروع  4300تباع اFوراق الخاصة بالقرض بداية من اFحد المقبل على مستوى 

وحرص عبد الرحمان بن خالفة على التأكيد خ3ل الندوة الصحفية على أن الدولة .البنوك والبريد والخزينة والبنك المركزي
للمدخرين الجزائريين بتوظيف أموالھم النظيفة والقانونية عبر بدائل عديدة إما  تفتح في الوقت الحالي كل القنوات التي تسمح

عبر القرض السندي أو السوق المالية أو الخزينة وغيرھا، مشيرا إلى طبيعة الظرف الصعب الذي تمر به الب3د نتيجة 
نمو و6 تدھور الب3د، وذلك يفرض تدھور أسعار النفط، وتراجع المداخيل، لكن تھاوي اFسعار 6 يعني تدھور مسعى ال

السير عبر مسعى واع لجمع المدخرات الوطنية مھما كانت أشكالھا ومصادرھا لتمويل ا6ستثمار  - يضيف الوزير –علينا 
ھذا ا6ستثمار أو المشاريع .ا6قتصادي فقط، مطمئنا الجميع بأن البنوك لديھا كل وسائل مراقبة اFموال وطبيعتھا ومصدرھا

صادية للدولة كانت قبل سنوات قليلة فقط تقع بالكامل على عاتق ا6نفاق العمومي، لكن اليوم يجب تحريك ا6دخار ا6قت
الوطني والبحث عن وسائل أخرى لتمويل النمو وا6ستثمار، مع بقاء مھمة اPدارة والخدمات العمومية والتضامن الوطني، 

وردا عن سؤال حول نسبة الفائدة التي .حيث محتواھا على عاتق الدولة والتربية والتعليم العالي والصحة العمومية من
تقارب أو تساوي نسبة التضخم ما قد يدفع المدخرين إلى عدم ا6قدام على شراء اFوراق الخاصة بالقرض Fنھم سيخسرون 

بالمائة فقط، وھو 6  4و  3و  2بالمائة وھو يتراوح بين  4في نھاية اFمر رد بن خالفة بأن معدل التضخم السنوي 6 يتعدى 
بالمائة، مؤكدا أنه 6 يجب أن ننظر فقط ھنا إلى ما نربح بل أيضا للبدائل التي تطرحھا العملية،  5.75يعتقد أنه سيصل إلى 

  .ومن يريد المغامرة لربح نسبة فائدة معتبرة عليه اللجوء إلى السوق المالية والبورصة
  جرينتحفيزات جديدة لجلب أموال المھا

وفي سياق الندوة الصحفية تحدث وزير المالية عن إجراءات تحفيزية جديدة سيعلن عنھا ح3ل الصيف المقبل لجلب أموال 
المھاجرين والجالية الوطنية في الخارج، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل حول ھذا الموضوع، لكنه أوضح أنه في مثل 



ھذه الحا6ت حيث الركود ا6قتصادي واFزمات، فإن اFموال في كل دول العالم تعود إلى بلدانھا، كما قال أن عملية 
ا6متثال الضريبي التي شرع فيھا في جويلية من العام الماضي مكنت وإلى غاية بداية جانفي من ھذا العام من جمع بين 

من .ضا عن تجاوز الجباية العادية ھذا العالم وFول مرة الجباية البتروليةمليار دينار إضافية، و تحدث أي 140إلى  130
جھته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وا6ستشراف حاجي باب عمي أن مساھمة المؤسسات العمومية في تمويل 

حيز التنفيذ، حيث بإمكان  مليار دينار، وقال أن إجراء جديدا دخل 300إلى  250الخزينة العمومية تصل سنويا ما بين 
البنوك اللجوء للبنك المركزي لطلب السيولة في حال الحاجة إليھا، و أن معدل الفائدة المعتمد من طرف بنك الجزائر 

  .سيكيف مع ظروف السوق المالية ومدى توفر السيولة
  محمد عدنان

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


