
Ligue Algérienne pour la Défense des droits de
l’Homme

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق السنسان

                                                      Bureau Nationalالمكتب الوطني 
  Email : laddhalgerie@gmail.com                                    laddhalgerie@gmail.com بريد الكتروني 
Tel Portable : 213.7.71.59.26.18                                   213.7.71.59.26.18   هاتف نقال 

                            
2015 ديسمبر 26                                               الجزائر 

التضخم واسنهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق النسان تعبر عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد
الستهلكية التي لها علقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن ، و تؤكد بان الجبهة التجتماعية في هذه الفترة

تشهد حالة من النفل ت في أسعار المواد الساسية ، و أن الرتفاع الحاد وغير المبرر للسعار بصورة لم
تعد متناسبة مع قدرا ت المستهلك الشرائية في ظل الوضاع القتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها

المواطن الجزائري ،ولسيما بعد إتجهاز الحكومة و البرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية بعد مصادقة
 الذي يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والستقرار التجتماعي،2016على قانون المالية 

بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض اللوبيا ت الفساد، مما يدق السيد
هواري قدور المين الوطني للملفا ت المتخصصة ناقوس الخطر و تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن

حقوق النسان بان هناك مؤشرا ت واضحة على ان الجبهة التجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث
 ، في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيا ت” من2016انفجار وشيك ل تحمد عقباها في بداية سنة 

مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم ،اذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع ، وأن الستمرار بهذه
السياسة ينذر بكارثة اتجتماعية في الجزائر . 

و من هذا المنطلق ، تتسائل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق النسان كيف ارتفعت أسعار العديد من
، في2015  بالمائة في سنة 20المواد الغذائية الساسية في السواق الوطنية ارتفاعا تجنوناي أكثر من

حين أشار تقرير أعددته منظمة التغذية التابع للمم المتحدة "الفاو"، بأن أسعار المواد الغذائية الساسية في
 2015 بالمائة في سنة 19.2العالم بأسره، انخفضت بنسبة 

ويرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق السنسان عن العسباب لرتفاع  العسعار و
السنخفاض القدرة الشرائية  :

عدم توفر الدوا ت المالية اللزمة لمكافحة التضخم
الحتكار السوق ، وذلك في ظل سياسة النفتاح التجاري لدولة الجزائرية وفتح باب

الستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة   ( سياسا ت الحتكار التام المتبع في تجميع
المجال ت القتصادية من قبل أصحاب النفوذ في البلد ، خصوصا العمل في مجال التجارة لن

معظم السلع والمواد الستهلكية مستوردة من الخارج ، وان وضع السعار من قبلهم يكون بل
منازع ومحتكر بصورة تامة ول توتجد هناك المنافسة في التخصص )

فقدان النتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في السواق المحلية والعتماد     
الكلي على السلع والمواد المستوردة .

ةة للمنتجين المحليين من المنافسة ة ت داعمةة ومشجعةة للنتاج المحلي، حماي   عدم انتهاج سياسا
الخارتجية، وحفزةا لهم على الستمرار في العملية النتاتجية.
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ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة
 ضعف الرقابة الرسمية على السواق بالجملة     
.غياب آلية تحديد السعار بصورةة حقيقية، على أساس تكلفة النتاج وهوامش الرباح المضافة   

ِهه للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع ررممِهت وترك المر ِهب
ممرهمم من السعار. مه السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع من

الفساد الداري والمالي المنتشر في المؤسسا ت والدوائر في تجميع أنحاء الجزائر، واختلس     
وهدر الموال العامة . نتيجة سيطرة بعض القوى والشخصيا ت السياسية على موارد الدولة

وانتشار الرشوة في دوائر الدولة والكسب السهل للموال والمبالغ الضخمة من قبل المسؤولين في
الدولة ، وعدم وتجود العدالة في توزيع الدخل القومي التجمالي

( عدم اتجاد حلول بديلة ) عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة
  الهوة الواسعة بين استهلك المواطن وإنتاتجيته    

كما يؤكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق النسان انخفاض القدرة الشرائية سببه
إخفاق السياسا ت القتصادية المختلفة التي نفذتها الحكوما ت السابقة و الحالية في ايجاد منظومة امن

اتجتماعي قادرة على امتصاص تداعيا ت ارتفاعا ت السعار وحماية الطبقا ت المختلفة.
وضبط فعلي لحال ت الستغلل أد ت إلى بقاء السعار في مستوياتها العالية، في ظل التجور الزهيدة التي

يتقاضاها المواطن .

كما يقترح المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق السنسان بعض الحلول لتحسين القدرة
الشرائية للمواطن : 

ضرورة تشجيع الستثمار في الصناعا ت الفلحية-الغذائية
تصحيح التجور وحماية القدرة الشرائية وذلك عن طريق وضع سياسة التجور حسب

القدرة الشرائية
ايجاد القواعد الضرورية المنظمة للسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها

”لوبيا ت” من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم. 
إعادة تفعيل  دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل

الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، والتي تظل محدودة التأثير في الواقع في ظل سيادة
احتكارا ت ومحتكرين يفرضون سطوتهم على السوق وعلى سلسلة النتاج، والتي يبقى المنتج

والمستهلك خارج التأثير، ولم تنجح هذه الدواوين حسب المتدخلين في ضمان هوامش مقبولة في
السعار رغم تدعيمها، وتفادي النقص أو الندرة في المنتجا ت .

تكثيف شبكة التوزيع من خلل وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أتجل
إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط السعار، وهو الهدف الذي يمكن أن

يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوتجا ت المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد
هوامش الربح على المنتوتجا ت المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر.

إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أتجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع
المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن

. إعادة النظر في اللية المعتمدة للتسعير
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