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حركة األسهم

مصر تعدل أسعار 27 خدمة حكومية

 القطاع الخاص اللبناني ينجح في إنتاج كهرباء 
من الطاقة الشمسية

قطر تغلق مصنعين إلنتاج الهيليوم 
بسبب المقاطعة

تباين بأسواق الخليج صندوق النقد يصرف لتونس دفعة من قرض
في التعامالت المبكرة

جمل�س  يف  واملوازنة  اخلطة  جلنة  وكيل  قال 
النواب امل�رسي، يا�رس عمر،  اإن اللجنة وافقت 
على تعديل اأ�سعار 27 خدمة، منها تراخي�س 
ال�سالح  ال�سفر وتراخي�س  ال�سيارات وجوازات 

وخدمات املحمول واإقامة الأجانب 
من  ع��ددا  وخف�ست  األغت  اللجنة   : واأو���س��ح 
احلكومة،  من  مقرتحة  كانت  التي  الر�سوم 
مليارات   7 اإىل   8 م��ن  احل�سيلة  وخف�ست 

عند  جنيها   50 ر�سم  فر�س  �سيتم   )..( جنيه 
على  جنيهات  و10  جديد  حممول  خط  �رساء 
فواتري املحمول ال�سهرية، وتتطلب التعديالت 
جمل�س  يف  العامة  اجلل�سة  موافقة  اجلديدة 
اجلمهورية  رئي�س  من  اإق��راره��ا  ثم  ال��ن��واب، 

ون�رسها يف اجلريدة الر�سمية لبدء العمل بها
تتوقع  م�رس  اأن  اللجنة  رئي�س  واأ���س��اف 
مليون   385.7( جنيه  مليارات   7 حت�سيل 
دولر( من زيادة اأ�سعار بع�س اخلدمات خالل 

ال�سنة املالية 2017-2018

ا�س��تثمرت �رسكات وموؤ�س�سات لبنانية يف اإنتاج 
2.6 ميغ��اوط كهرب��اء م��ن الطاقة ال�سم�س��ية، 
وجت��اوزت قيم��ة التوظيفات 4 مالي��ن دولر. 
ويندرج ه��ذا ال�س��تثمار الذي نّفذت��ه ال�رسكات 
وح��دات  لتموي��ل  »دري��غ«  م���رسوع  اإط��ار  يف 
اإنتاج �س��غرية ل مركزية م��ن الطاقة املتجددة. 
واعترب وزير الطاقة واملياه اللبناين �س��يزار اأبي 
خليل يف رعايت��ه حفلة تكرمي هذه املوؤ�س�س��ات 
 DREG م���رسوع  تقدمي��ات  م��ن  امل�س��تفيدة 
التاب��ع لربنام��ج الأمم املتح��دة الإمنائ��ي يف 
لبن��ان وامُلَم��ّول من مرف��ق البيئ��ة العاملي، اأن 
هذا اللقاء »ي�س��كل جتربة ممي��زة بن القطاعن 
الع��ام واخلا�س مببادرة مهمة م��ن الربنامج«. 
توا�س��ل  با�س��تمرار  »تدع��م  ال��وزارة  اأن  واأك��د 
ج�س��ور ال�رساكة بن القطاع��ن العام واخلا�س 
وبناءه��ا«. وراأى اأن تاأمن الطاق��ة الكهربائية 
»هو م��ن الق�س��ايا الوطنية الكب��رية التي نعمل 
عليها بكل الو�سائل، عرب بناء املعامل وت�سجيع 

ال�ستثمار يف الطاقات املتجددة واإنتاج الطاقة 
الكهربائي��ة منها«. واأكد ثقت��ه باملركز اللبناين 
حلف��ظ الطاقة وبالقطاع اخلا���س اللبناين، اآماًل 
Fاأن »نقطع الأهداف واحلوافز التي و�س��عناها 
لعامي 2020 و2030، و�س��يكون با�ستطاعتنا 
تخّطيه��ا«. وراأى اأب��ي خلي��ل اأن »احلواف��ز التي 
قّدمه��ا م�رسف لبن��ان مهمة جداً وت�س��اهم يف 
منو القطاع«. واأو�سح اأن ال�رسكات واملوؤ�س�سات 
التي »نكّرمها ا�س��تثمرت يف 2.6 ميغاواط على 
الطاقة ال�سم�س��ية وه��ي ا�س��تثمارات زادت على 
4 مالين دولر«. واأ�س��ار اإىل اأن الوزارة »بداأت 
ا�س��تثماراً وحيداً اأتى من وفر دعم املازوت على 
نهر ب��ريوت بواحد ميغ��اواط، وا�س��ُتكمل بواحد 
ميغ��اواط اآخر من من�س��اآت النف��ط يف الزهراين، 
م��ا اأدى اإىل من��و كبري يف ال�س��وق وو�س��لنا اإىل 
25 ميغاواط وفق امل�س��ح الذي اأجراه امل�رسوع 
وه��و اأمر مهم جداً«. واأ�س��ار مدي��ر برنامج الأمم 
املتح��دة الإمنائ��ي يف لبنان لوكا رن��دا، اإىل اأن 
»م���رسوع »دريغ« ت�س��ارك مع ت�س��ع موؤ�س�س��ات 

ومعامل من القطاع اخلا�س.

ذكرت وكال��ة رويرتز نقال عن م�س��ادرها،اأن 
دولة قطر اأغلقت م�س��نعيها لإنت��اج الهيليوم 

ب�سبب مقاطعتها اقت�ساديا من دول اجلوار.
ونقل��ت رويرتز عن م�س��وؤول يف قطر للبرتول، 
مل يج��ر ذكر ا�س��مه، اإغالق م�س��نعي الهيليوم 
اللذي��ن ت�س��غلهما "را�س غ��از" التابع��ة لقطر 
اأغلق��ت  بعدم��ا  للدول��ة،  اململوك��ة  للب��رتول 
ال�س��عودية حدوده��ا م��ع قطر، وه��و ما مينع 

ال�سادرات عن طريق الرب
�رسك��ة  رئي���س  كرونبل��وث  في��ل  واأو�س��ح 
كون�س��لتينجل"  هيلي��وم  "كورنبل��وث 

اإغ��الق  اأك��دت  م�س��ادره  اأن  لال�ست�س��ارات، 
امل�سنعن

الإجمالي��ة  الإنتاجي��ة  الطاق��ة  وت�س��ل 
للم�س��نعن اإىل نح��و من ملي��اري قدم مكعبة 
قيا�سية �سنويا من الهيليوم ال�سائل، وميكنهما 
تلبي��ة نح��و 25 يف املئ��ة من اإجم��ايل الطلب 
العامل��ي على الهيليوم وفق��ا ملوقع را�س غاز 

على الإنرتنت
وكانت دول على راأ�س��ها ال�سعودية والإمارات 
العربية املتحدة وم���رس والبحرين، قد قطعت 
عالقاتها مع قطر واأغلقت خطوط النقل معها، 
ب�س��بب دع��م الدوح��ة لالإره��اب وتدخلها يف 

�سوؤون اجلريان وتقوي�سها لالأمن العربي

قرر �س��ندوق النقد ال��دويل منح الدفعة 
الثانية من القر�س امل�ستحق لتون�س، بعد 
اأ�س��هر من تعطيله ب�س��بب بطء الإ�س��الحات 
القت�س��ادية والهيكلي��ة يف تون���س، يف وق��ت 
تعهد رئي�س احلكومة التون�س��ية امل�سي يف حربه 

�سد الف�ساد التي اأطلقها ال�سهر املا�سي.
وا�س��تكمل املجل���س التنفي��ذي لل�س��ندوق  املراجع��ة 
الأوىل للربنام��ج القت�س��ادي ال��ذي يدعم��ه يف اإط��ار 
ت�س��هيل ال�سندوق املمدد«، ما �س��يمّكن تون�س من احل�سول 
على 314 مليون دولر )787 مليون دينار تون�سي( وفق ما 

اأعلن ال�سندوق م�ساء اأول من اأم�س.
وبح�سول تون�س على هذا املبلغ ترتفع قيمة التمويل الذي ح�سلت 
علي��ه اإىل 628.8 ملي��ون دولر م��ن اأ�س��ل قر�س تبل��غ قيمته 2.9 
بلي��ون دولر )نحو 7 بالين دينار تون�س��ي(، بهدف تنفيذ اإ�س��الحات 
الدولي��ون عل��ى احلكوم��ة  اقت�س��ادية وهيكلي��ة ي�س��رتطها املقر�س��ون 

التون�سية.
واأو�س��حت املديرة العامة لل�س��ندوق كري�س��تن لغارد، اأن الإفراج عن الدفعة 
الثاني��ة من القر�س جاء »اإثر مالحظة جدية لجتاه تون�س اإىل تنفيذ اإ�س��الحات 
مل�س ال�س��ندوق نتائجها، خ�سو�س��ًا بعد عودة اإنتاج الفو�س��فات وحت�سن موؤ�رسات 
القطاع ال�س��ياحي واأرقام��ه«، وفق ما نقلت اإذاعة »موزايي��ك« املحلية. واعتربت اأن 

ق��رار منح تون�س اجلزء الثاين من القر�س »�س��يكون اإيجابيًا على تون�س يف عالقتها 
ببقية املوؤ�س�س��ات املالية العاملية، ف�س��اًل عن قرار اأملانيا اختيار تون�س من بن 5 
بل��دان اأفريقي��ة يف منت��دى الع�رسين الكبار، والذي �سي�س��اهم يف توف��ري فر�س عمل 

لل�سباب التون�سي«.
وراأى متابعون اأن اإفراج ال�س��ندوق عن الدفعة الثانية، هو نتيجة تقدم احلكومة يف 
جم��ال مكافحة الف�س��اد، خ�سو�س��ًا اأن املوؤ�س�س��ة الدولية دعت يف غري منا�س��بة اإىل 

حماربة القت�ساد غري النظامي يف تون�س.
و�سدد رئي�س الوزراء التون�سي يو�سف ال�ساهد يف ت�رسيح اأم�س، على اأن »ل تراجع عن 
مقاومة الف�س��اد و�سنذهب فيها اإىل النهاية«. واأعلن اأن �سيا�سة مكافحة الف�ساد »هي 
اأحد بنود وثيقة قرطاج التي اتفقت عليها الأحزاب واملنظمات الجتماعية امل�ساندة 
للحكومة«. ولفت اإىل اأن »هذه ال�سيا�س��ة اأ�س��فرت حتى الآن عن حجز م�سبوطات من 
التجارة غري النظامية قيمتها 300 مليون دولر )ما يعادل الق�سط الثاين من قر�س 
ال�س��ندوق( على امتداد الأ�س��هر الت�س��عة املا�س��ية. ولفت اإىل »دعم اجلهاز الق�سائي 

بانتداب مئات الق�ساة واإر�ساء املحاكم لدعم جهود الدولة يف مكافحة الف�ساد«.
وكان��ت ال�س��لطات التون�س��ية اأطلق��ت حمل��ة اعتقالت �س��ملت رجال اأعم��ال بارزين 
ومهربن وموظفن يف اأجهزة اجلمارك، لال�س��تباه بعالقتهم بالف�س��اد والتاآمر على 
اأم��ن الدول��ة، وُو�س��ع املعتقل��ون حت��ت الإقامة اجلربية مبقت�س��ى قان��ون الطوارئ 
ال�ساري يف البالد. واأمّمت احلكومة اأمالك واأر�سدة كل من �سفيق اجلراية )اأحد ممويل 
حزب »نداء تون�س« احلاكم( ويا�س��ن املنويف منجي بن رباح وكمال بن غالم فرج 
وجنيب بن ا�س��ماعيل وعلي القريوي وهالل بن م�سعود ب�رس ومنذر اجلنيح، وميار�س 
هوؤلء ن�س��اطات اقت�س��ادية م�س��بوهة وتهريبًا وك�س��بًا غري م�رسوع، وفقًا ملا اأعلنت 

جلنة امل�سادرة. 

ء�س��جلت اأ�س��واق الأ�س��هم اخلليجية تباينا حمدودا يف الأداء خالل 
التعام��الت املبكرة على الرغم من اأن �س��هم بنك قطر الوطني، اأكرب 
م���رسف يف املنطقة، هب��ط اأكرث من واحد يف املئ��ة ليقود املوؤ�رس 

القطري نحو النخفا�س
ونزل �س��هم بنك قط��ر الوطني 1.1 يف املئة بعد مرور �س��اعة على 
بداية التعامالت، و�ساأنه �ساأن البنوك القطرية الأخرى، ت�رسر �سهم 
البنك من جراء خماوف من اأن املقاطعة، التي تفر�سها دول عربية 

على الدوحة قد حتد من اإمكانية احل�سول على التمويل الأجنبي
غري اأن اأ�س��هم بن��وك قطرية اأخ��رى، مثل م�رسف الري��ان، ارتفعت  
�س��باح يوم ام�س ومل يرتاجع موؤ�رس �س��وق الأ�س��هم �س��وى 0.2 يف 

املئة
وعل��ى الرغم من تعطل التجارة القطري��ة فقد حافظت الدوحة على 
ا�س��تمرار تدف��ق ال�س��حنات من خالل تغيري م�س��ارات ال�س��حن على 

�سبيل املثال لت�سبح عرب �سلطنة عمان بدل من الإمارات
وارتفع موؤ�رس بور�س��ة دبي 0.3 يف املئة مع �س��عود �س��هم اإعمار 
العقاري��ة 0.8 يف املئ��ة، ويحق��ق ال�س��هم اأداء قويا من��ذ اأن اأعلنت 
ال�رسكة الأ�سبوع املا�سي خطة للطرح العام الأويل لوحدة للتطوير 

العقاري.   

االقتصاد الكويتي يعظم ايراداته غير النفطية 

بعد انخفا�س اأ�سعار النفط الذي بداأ عام 2014، عملت 
الكوي��ت يف اإطار »روؤي��ة الكوي��ت 2035« على تنويع 
دعم القطاعات غري النفطية وال�س��تثمار يف امل�ساريع 

ال�سخمة، اإ�سافة اإىل تطبيق اإ�سالحات مالية 
وتوق��ع تقري��ر ل�»بن��ك الكوي��ت الوطن��ي« تراج��ع منو 
الناجت املحلي الإجمايل 2.4 يف املئة هذه ال�سنة، قبل 
اأن يع��اود من��وه الإيجابي مبع��دل 3.2 يف املئة العام 
املقبل، مع التزام الكويت بتطبيق اتفاق خف�س الإنتاج 
النفطي الذي �سيخف�س متو�سط اإنتاجها بواقع 7 اإىل 8 
يف املئة. واأ�س��ار اإىل اأن تزايد الإنفاق الراأ�سمايل �ساهم 
يف دفع عجلة الن�س��اط القت�سادي غري النفطي، وكان 
مع��دل اإ�س��ناد امل�س��اريع جيداً خ��الل الرب��ع الأول من 

ال�س��نة وبلغ 1.4 بليون دينار )نحو 4.5 بليون دولر( 
وفقًا ل�«ميد للم�ساريع 

وطرحت خطة التنمية الوطنية الكويتية يف الربع الأول 
من ال�س��نة حتت م�سمى »روؤية الكويت 2035«، وجتمع 
مبادرات ت�سمل الإ�س��الحات الهيكلية واملالية، ف�ساًل 
ع��ن خط��ط الإنف��اق الراأ�س��مايل. وتهدف اإىل ا�س��تثمار 
34 بليون دينار حتى عام 2020، ثلثها من القطاع 

اخلا�س.
ولف��ت التقرير اإىل اأن اإجمايل ال�س��تثمارات �سيوا�س��ل 
من��وه الق��وي نتيج��ة للدف��ع ال�س��تثماري ال��ذي تلقاه 
جم��ال البنية التحتي��ة. ومن املمكن اأن ي��وؤدي ارتفاع 
النمو احلقيقي بواقع 8 - 9 يف املئة يف املتو�س��ط يف 
عامي 2017 و2018، اإىل ارتفاع ح�س��ة ال�س��تثمار 
يف القت�س��اد اإىل 23 يف املئة، وهو اأعلى م�ستوى يتم 

ت�سجيله منذ اأكرث من 20 �سنة.
واأو�سح التقرير اأن الإنفاق ال�ستهالكي وا�سل اعتداله 
خ��الل الربع الأول من ال�س��نة، اإل اأنه حافظ على وترية 
مقبول��ة. وارتفعت قيمة تعام��الت نقاط البيع بواقع 7 
يف املئة على اأ�س��ا�س �س��نوي، ويف حن كانت معدلت 
النمو اأبطاأ من املعدلت الثنائية الرقم التي مت ت�سجيلها 
يف ال�سنوات ال�س��ابقة، اإل اأن وتريته كانت جيدة ن�سبيًا 
بف�س��ل النمو املطرد للوظائ��ف والرواتب. كذلك تراجع 
حج��م مديوني��ة الأ�رس خالل العام املا�س��ي، اإذ تراجع 
من��و القرو�س ال�س��تهالكية بواق��ع 6.7 يف املئة على 

اأ�سا�س �سنوي يف اآذار )مار�س( املا�سي 
ول ي��زال التوظي��ف يف الكويت قوي��ًا ن�س��بيًا، اإذ بلغت 
ن�س��بة توظي��ف املواطن��ن الكويتي��ن نح��و 3.5 يف 
املئ��ة ع��ام 2016، يف ح��ن �س��جلت 5.6 يف املئ��ة 

عن��د الوافدين ، و�س��جل الئتم��ان منواً جي��داً بدعم من 
زي��ادة الناجت غ��ري النفطي ومن��و الإنفاق الراأ�س��مايل، 
وبل��غ يف اآذار 3.6 يف املئ��ة على اأ�س��ا�س �س��نوي، كما 
�س��جلت القطاع��ات »الإنتاجي��ة« منواً مت�س��ارعًا بلغت 
ن�س��بته 9.6 يف املئة. واأفاد التقرير باأن ن�س��اط �س��وق 
العقار وا�س��ل تراجعه على اأ�سا�س �سنوي للعام الثالث 
على التوايل. وتراجعت املبيعات خالل 12 �سهراً حتى 
ني�سان )اأبريل( بن�سبة 22 يف املئة على اأ�سا�س �سنوي. 
من جه��ة اأخرى، ارتفع عدد ال�س��فقات �س��من القطاع 
خ��الل ثالث��ة اأ�س��هر بواق��ع 22 يف املئ��ة على اأ�س��ا�س 
�س��نوي حتى ال�س��هر ذات��ه. وتراجع الت�س��خم اإىل 2.6 
يف املئ��ة على اأ�س��ا�س �س��نوي يف اآذار مقارن��ة باأعلى 
م�ستوياته البالغة 3.8 يف املئة يف اأيلول 2016. وبداأ 
ت�سخم اإيجارات امل�ساكن يف ال�ستقرار. وتوقع التقرير 

اأن توا�س��ل وزارة املال ت�س��جيل عجز مايل على املدى 
املتو�س��ط. ومع توقع ا�س��تمرار تراوح اأ�س��عار النفط يف 
ح��دود 55 - 60 دولراً للربمي��ل خالل عامي 2017 
و2018، قد يبلغ العجز 19 يف املئة من الناجت املحلي 
الإجم��ايل يف ال�س��نة املالي��ة 2016 - 2017. اإل اأن 
التقري��ر توقع اأن يرتاجع العج��ز اإىل نحو 14 يف املئة 
من الناجت املحلي يف ال�س��نة التالية مع حت�س��ن اأ�سعار 
النف��ط وتطبيق مزي��د من الإ�س��الحات املالية. وتوقع 
اأن ت��وؤدي الإ�س��الحات الت��ي انتهجته��ا احلكوم��ة اإىل 
تقلي�س العجز بنحو 5 - 6 يف املئة من الناجت املحلي 
الإجم��ايل بحلول 2020. واأ�س��ار التقري��ر اىل احتمال 
ارتفاع الإنفاق احلكومي خالل ال�س��نة املالية احلالية، 
اإذ ف��اق التوقع��ات خالل الأ�س��هر الثماني��ة الأوىل من 
ال�س��نة، مبع��دل تنا�س��بي ي�س��ل اإىل 98 يف املئ��ة م��ن 

املوازن��ة، م��ا ي��دل على ت�س��جيل من��و بن�س��بة 1.5 يف 
املئة. اأما يف ما يتعلق مب�رسوع موازنة ال�س��نة املالية 
2017 - 2018 وال��ذي م��ا زال يف انتظار اعتماده 
من جمل�س الأم��ة، فيتوقع منو النفقات مبعدل 5.3 يف 
املئ��ة، اإل اأن التقري��ر توق��ع اأن يك��ون الرتفاع مبعدل 
اأقل ي�س��ل اإىل نحو 4 يف املئة. يف �سياق مت�سل، اأ�سار 
التقرير اإىل اأن الو�س��ع املايل للدولة جيد بف�س��ل تدين 
�س��عر التعادل النفطي يف املوازنة و�س��خامة الأ�سول 
اخلارجي��ة، اإذ بلغت اأ�س��ول �س��ندوق الرثوة ال�س��يادي 
بنهاية ال�س��نة املالي��ة 2016 - 2017، 560 بليون 
دولر اأو 450 يف املئ��ة من الن��اجت املحلي الإجمايل، 
كما تقدر قيمة اأ�س��ول �س��ندوق الحتي��اط العام الذي 
يتميز ب�س��يولة اأ�س��وله واملتاح لتموي��ل العجز، بحدود 

30 بليون دينار.

 الجزائر تعد خريطة طريق لملفيها المالي واالقتصادي

با�س��تغناء الرئي���س اجلزائ��ري عبدالعزيز بوتفليقة ع��ن رئي�س الوزراء 
عبداملال��ك �س��الل ال��ذي ت��وىل قي��ادة خم�س حكوم��ات متتالي��ة منذ 
2012، تكون الرئا�سة قد قررت يف ما يبدو اإحداث تغيري جذري يف 
�سيا�س��ات البالد القت�س��ادية حتت �س��غط الأو�س��اع املالية للجزائر. 
ويرتق��ب متابعون لفحوى خمطط حكومة عبداملجيد تبون يف 21 من 

ال�سهر اجلاري، لتاأكيد حتّول البالد اإىل �سيا�سة تق�سف اأكرث �رسامة.
ومل يظه��ر م��ن خط��اب وزراء احلكومة اجلدي��دة املعينة من��ذ اأقل من 
اأ�س��بوعن، اأي تغي��ري وا�س��ح يف �سيا�س��ات احلكومة �س��من ما يعرف 
ب�«ال�س��تمرارية يف تنفيذ خمطط الرئي�س«، اإل اأن اإ�س��ارات عدة توحي 
ب��اأن تبون ي�س��تعد لو�س��ع »خارط��ة طريق« جدي��دة تنهي ما ي�س��ميه 

مقربوه »ال�سعبوية« يف التعاطي مع امللف املايل.
وتقّل�س��ت الكتلة املالية للجزائر يف احتياط ال�رسف اإىل الن�س��ف يف 
خالل ثالث �سنوات ليبلغ حدود 100 بليون دولر، واعتمدت احلكومة 
يف املقاب��ل اإج��راءات مل حتد من ت��اآكل اقت�س��ادها وخزينتها، وكان 
خيار �سالل يف ال�سنوات الثالث املا�سية تقلي�س فاتورة ال�سترياد يف 
مقابل زيادات غري م�س��بوقة يف اأ�س��عار املواد احليوية ووقف �سيا�س��ة 

رفع الأجور والتوظيف يف القطاع العام.
اإل اأن ت�س��ديد الإجراءات القت�س��ادية التي طاولت امل�س��توى املعي�سي 
للجزائرين، مل يحقق التوازن املايل للبلد، ويف ظل الأو�س��اع الراهنة 
حتت��اج اجلزائر اإىل �س��عر لي�س اأقل م��ن 90 دولراً لربميل النفط حتى 
حتاف��ظ على التزاماتها املالية العادية بدءاً من دفع الأجور و�س��مان 

كلفة ا�سترياد املواد الغذائية الأولية.
وتعط��ي ت�رسيح��ات مدير ديوان الرئا�س��ة اجلزائرية اأحمد 

اأويحي، تف�س��رياً اإىل حد ما، ملوقف الرئا�سة من �سيا�سات 
�س��الل ال�س��ابقة يف ظل ان�س��حاب الرئي�س بوتفليقة من 

الإدارة اليومية لل�سيا�سة القت�سادية. واعتاد اأويحي 
انتقاد ما ي�س��ميه »الدمياغوجية القت�س��ادية« يف 

اإ�س��ارة اىل رئي���س احلكوم��ة ال�س��ابق، عل��ى رغ��م 
اأن��ه ح��اول »تلطيف« تل��ك الت�رسيح��ات مطلع 

الأ�س��بوع اجلاري قائاًل: »ت�رسيحاتي اأ�س��يء 
فهمه��ا، وعندما قلت اإنه يج��ب على اجلزائر 

اأن تبتعد عن الدمياغوجية وال�سعبوية قيل 
اإننا نهاجم �سالل وننتقد حكومته... لكن 

هذا غري �سحيح
يق�س��دها  الت��ي  والدمياغوجي��ة 

اأويح��ي، تتمث��ل يف الإبق��اء مطوًل 
عل��ى �سيا�س��ات »التوزيع املايل« 

ذاته��ا ملداخي��ل البلد مل�س��لحة 
واجلماع��ات  املحافظ��ات 

يق�س��د  اأن��ه  كم��ا  املحلي��ة، 
ال�س��ناعية  املوؤ�س�س��ات 

تق��در  ل  الت��ي  العام��ة 
ويوؤمن  املناف�سة.  على 

بنظري��ة  اأويح��ي 
دائم��ًا:  يكرره��ا 

رف��ع  �س��د  اأن��ا 
دام  م��ا  الأجور 

د  قت�س��ا ل ا
ي  ئ��ر ا جلز ا

غ��ري منت��ج، فه��ل �س��حيح اأن القت�س��اد اجلزائ��ري ل يزال بعي��داً من 
الإنتاجية؟

توؤكد الأرقام الر�س��مية اأن اجلزائ��ر ل تزال تعتمد على النفط والغاز يف 
مداخيله��ا مبا ميث��ل 97 يف املئة، وراهنت حكومة �س��الل على الوزير 
عبدال�س��الم بو�س��وارب يف قطاع ال�سناعة �س��من �سيا�سة جديدة تلقى 

من ينتقدها اأكرث ممن ي�سيد بها.
واأوقفت اجلزائر ح�س���س توريد ال�س��يارات من حدود 400 األف �سنويًا 
اإىل اأقل من 100 األف. وحتت �سيا�سات بو�سوارب الذي غادر احلكومة، 
اأن�س��اأت اجلزائر على الأقل ع�رس م�سانع تركيب لل�سيارات مع عالمات 
فرن�س��ية واأملاني��ة وكوري��ة واإيطالية و�س��ينية، اإل اأن احل�س��ول على 
�سيارة جديدة يف اجلزائر حتول م�سقة كبرية ت�ستغرق �سهوراً، على رغم 
بدء تلك العالمات عملية الرتكيب منذ �س��هور، يف مقابل زيادة اأ�س��عار 
املركب��ات مبا يفوق 100 يف املئة، وهو اأم��ر ينتقده خرباء و يعزونه 

اىل »غياب ال�سفافية و�سيطرة البارونات على القت�ساد«.
وق��ال اخلب��ري القت�س��ادي عبدالرحم��ن مبت��ول، اإن هن��اك »معادل��ة 
وا�س��حة جتع��ل النهو���س بالقت�س��اد اأم��راً غ��ري ممك��ن يف القري��ب 
العاجل«، لفتًا اإىل كتلة الإنفاق العام يف مقابل عجز ال�ستثمار العام 

واخلا�س عن خلق الرثوة
ومن الوا�سح اأن حكومات �سنوات الأزمة، حافظت يف �سكل مفرط على 
الإنف��اق يف قطاع��ات يعتقد اأنها حد فا�س��ل يهدد ال�س��لم الجتماعي، 
بخا�س��ة �سيا�س��ة الإ�س��كان وال�س��حة والتعلي��م، كما حتاف��ظ اجلزائر 
عل��ى كتلة الأج��ور ذاتها التي ارتفعت اإىل ال�س��عف بن عامي 2008 

و2012 .
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