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 "لقاء الكنفيدرالية...النهوض باالقتصاد الوطني ..الآن"

 
االنعاش االقتصادي: كونفدرالية أرباب العمل املواطنين تؤكد على ضرورة تسريع التحول 

 )واج(الرقمي

ين، سامي عقلي، يوم السبت بالجزائر، ان تطوير االقتصاد أكد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطن

 الوطني يتطلب تسريع التحول الرقمي و تعزيز التنافسية و فعالية االدارة و ضمان توزيع محكم للموارد.

 و في كلمة، خالل لقاء نظمته الكونفدرالية تحت شعار "النهوض باالقتصاد الوطني االن"، اعتبر السيد عقلي ان الجزائر 

تواجه تحديات حيوية لتطوير اقتصادها، ترجع للتأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي و ضمان االمن الطاقوي و الغذائي 

"مما يتعين علينا االهتمام بالقضايا الحساسة و على وجه الخصوص الرقمنة و االقتصاد املوازي و التنافسية   و املائي

 و افاق االدماج في املنافسة العاملية".

كما رافع من أجل "تأسيس نظرة جديدة تثمن املكتسبات االيجابية"، حيث تعمل الكونفدرالية كقوة اقتراح الثراء 

النقاش حول السياسات االقتصادية "بناءا على استراتيجية وطنية واضحة املعالم تاخذ بواقعنا و قدراتنا و تواكب 

 التطورات العاملية".

من التبعية املطلقة للمحروقات و تنويع الصادرات ال يمكن خوضه اال في ظل منظومة و اعتبر السيد عقلي ان التخلص 

 تنافسية مستقرة تشريعا و تنظيما مع استحداث مناخ اعمال محفز و جذاب لالستثمار.

 

االقتصاد الجزائري "بين السوق املوازية و التوجهات الرقمية " محل نقاش بالجزائر العاصمة 

 )واج(

االقتصاد الجزائري بين السوق املوازية و التوجهات الرقمية" اليوم السبت بالجزائر العاصمة محور لقاء شكل موضوع "

 نشطه خبراء و رؤساء مؤسسات أبرزوا من خالله الضرورة املستعجلة لضمان بعث ناجح لالقتصاد الوطني.

فكير متعاملين االقتصاديين املواطنين أهمية التأوضح املشاركون في هذا اللقاء الذي بادرت به الكونفدرالية الجزائرية لل

مع كافة الفاعلين املعنيين, في االبتكار والذهاب نحو أنظمة و منتجات مالية جديدة, ألجل مكافحة االقتصاد املوازي 

 الذي يغطي " ثروة مالية كبيرة".

قطاعات األنشطة وتقليص الهوة التي كما أكدوا ضرورة استرجاع وإرساء الثقة بين النظام البنكي و التجار في كافة 

 تفصل بين التجار و االدارة الجبائية.

و تأسفت املديرة العامة للشركة "اينكوسين" و نائبة رئيس الكونفدرالية, نصيرة حداد, كون "السوق املوازية هي األفة 

 التي يواجهها رئيس املؤسسة الذي يمارس في االقتصاد الرسمي في يومياته".

تضع بشكل منتظم قوانين,   السيدة حداد أن " هذا الجمود هو عش السوق املوازية الذي يتفاقم , ألن الدولةو اعتبرت 

 لكن تطبيقها يغيب", متسائلة عن أسباب هذا الوضع القائم.

تمكن لو في نظر السيدة حداد, "وزن النظام الجبائي هو أحد الروافد بشأنها ينبغي علينا على االطالق أن نتصرف, ألجل ا

 من امتصاص السوق املوازية . فاإلرادة السياسية هي حاسمة أيضا و يجب أن تصبح واقعا".

من جانبه, أبرز املدير العام للبنك الوطني الجزائري, محمد ليمن لبو أن " االدماج املالي الذي هو رافد في خدمة نمو 

رسمي, ال يقع بالضرورة ضمن مسؤولية البنوك",  اقتصادي شامل بالجزائر و االنتقال من اقتصاد موازي الى اقتصاد

 مضيفا بأن هناك " أزمة ثقة" بين النظام البنكي و التجار.
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و بالنسبة الى محمد ملين لبو, ألجل تدارك هذا الوضع, ينبغي " تعزيز و تحسين املنشآت املالية, و ضمان الحماية املالية 

 م البنكي هو مسرع لإلدماج املالي".للتجار و كذا تحسيسهم, مضيفا بأن "رقمنة النظا

وبخصوص مكانة الجزائر حسب التوجهات الرقمية في العالم، أكد رئيس النقابة الوطنية ألرباب العمل املواطنين 

 للرقمنة، سهيل قسوم أن "أغلب مؤسساتنا لم تتعد بعد مستوى املرافق اليدوية غير املنسقة".

باملائة على مستوى  15باملائة من الدخل املحلي الخام في الجزائر مقابل  4بة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال تمثل نس 

 العالم

  

وبالنسبة للسيد قسوم، فإن استعمال الرقمنة في املؤسسات الجزائرية يسجل "انخفاضا كبيرا"، وهو مربوط بشكل 

 مباشر بـ "قلة استغالل أنظمة املعلوماتية".

باملائة من الدخل املحلي الخام في الجزائر، في حين  4إلى  3م واالتصال تمثل نسبة وإذ أشار إلى أن تكنولوجيات اإلعال 

باملائة، اعتبر ذات املتحدث أن هذه الوضعية مرتبطة أساسا بـ "انخفاض الشريط العابر وقلة  15يبلغ املعدل العالمي 

 ...".التواصل بين املصالح وفرض نسبة كبيرة من الرسوم على املواد املعلوماتية 

وذكر باملجاالت التي يمكن أن تتميز الجزائر فيها، على غرار "تصدير الخدمات والبرمجيات ومراكز االتصال"، داعيا في 

هذا اإلطار إلى استحداث مدرستين وطنيتين األولى مخصصة لألمن املعلوماتي واألخرى الستغالل املوارد البشرية ذات 

 الكفاءة وتشجيعها على االبتكار.

أنه "ينبغي أن نجعل من األنظمة املعلوماتية والرقمنة قاعدة لتطورنا، ونحن قادرون على ذلك"، مشددا على أنه  وقال

 "في حال عدم وجود رقمنة، ال وجود للتطور".

ومن جهته، أشار املدير العام للوكالة الوطنية للتنمية واالستثمار، مصطفى زيكارة أنه ال يوجد تصدي حقيقي ضد 

 وازية إال باللجوء إلى الرقمنة"، متأسفا لكون إدراج الرقمنة يسير بخطى جد بطيئة.السوق امل

ودعا ذات املسؤول إلى اعتماد "إجراءات عاجلة وسريعة" للقضاء على السوق املوازية، بحيث لم تكن محاربته إلى حد 

 جود ترسانة قانونية للتصدي له.الساعة فعالة، ألن "السوق املوازية ظاهرة عادية في املجتمع الجزائري"، رغم و 

كما ألح السيد زيكارة على ضرورة اعتماد نظام جبائي وطني يتماش ى وحقيقة البالد االقتصادية والعمل على تكييف 

 التجار على التعامل بواسطة هذا النظام.

 
 ملتقى دراس ي تحت شعار:"النهوض باالقتصاد الوطني..اآلن

العمل املواطنين..الرئيس سامي عاقلي يدعو لالتحاد بغية نهضة  الكنفدرالية الجزائرية ألرباب

 (lespoir.dzاالقتصاد الوطني )

 نظمت الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين امس السبت،

اهرة ر تظ، والذي يعتب”اآلن… لقاء الكونفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، النهوض باالقتصاد الوطني“أشغال 

 .اقتصادية هامة، ومناسبة للنقاش وتبادل األفكار حول ركائز ومحركات النمو، وذلك بفندق األوراس ي بالجزائر العاصمة

وفي كلمته االفتتاحية للقاء، شدد سامي عقلي رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، على دور املؤسسات 

ملرحلة الصعبة، وفي ظل الظروف الحساسة واألزمة الصحية التي ما تزال تلقي الجزائرية املحوري، خاصة في هذه ا

 .بظاللها على االقتصاد الوطني
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كما اعتبر عاقلي أن دور هذه املؤسسات يتمثل في ضمان االمداد املنتظر للسوق، وكذا االلتزام باألعباء التي يمليها واجب 

 .التضامن الوطني ودعم فئات املجتمع الهشة

اشيا ، وذلك مواكبة وتم”اآلن… النهوض باالقتصاد الوطني“ر رئيس الكنفيدرالية إلى أن لقاء اليوم جاء تحت شعار وأشا

 .مع توصيات رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون في اطار مخطط االنعاش االقتصادي

قتصاد قوية ومواكبة مشيرا إلى أن الرفع من مستوى آداء مسار اقتصادنا سيتحقق باألساس عبر ارساء قواعد ا

 .التكنولوجيا الحديثة

كما دعا لضرورة االبتعاد تدريجيا عن سياسة االعتماد على عائدات املحروقات واالقتصاد الريعي، والذهاب إلى برنامج 

 .يساهم في النجاعة االقتصادية وذلك لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد يتماش ى بمعايير دولية

كنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين أخذت على عاتقها التعاون والتشاور مع إن ال“وجاء في كلمة عقلي 

السلطات العمومية وكذا كافة املتعاملين االقتصاديين لحشد املؤسسة الجزائرية لالنخراط في حركية االستدراك 

 ”.االقتصادي

ق لى ارادتهم في تعزيز التشاور وارساء التوافمشيرا ألن األقتصاد يعد السبيل األسلم للمستقبل، معتمدين في ذلك ع

 .حول القضايا االقتصادية الجوهرية، ال سيما االقتصاد املوازي ورفع تحدي ولوج غمار املنافسة العاملية

كما دعا عقلي للتحلي بالحكمة سواء كمتعاملين اقتصاديين وكمواطنين وكسلطات عمومية وكذا لتبني موقف ال يخطئ 

 .الضيقة والفئوية ويرجح الدخول في مسار التحول االقتصادييتخطى املصالح 

وذلك يتحقِق وفق املتحدث. عن طريق نقاش مواضيع ذات صلة بالواقع امللموس آخذين بالحسبان تجاربنا املاضية 

 .عبر التأسيس لنظرة جديدة تثمن املكتسبات االيجابية

ة وكقوة اقتراح الثراء النقاش حول السياسات االقتصادية وكذا ضرورة العمل باستمرار كشركاء مع السلطات العمومي

 .بناء على استراتيجية وطنية واضحة املعالم تأخذ بواقعنا وقدراتنا وتواكب التطورات العاملية

إن تحدي التخلص من استمرار تبعيتنا للمحروقات وتنويع الصادرات ال يمكن خوضه “ففي املقام األول يقول عقلي 

 ”.مة تنافسية مستقرة تشريعا وتنظيما مع استحداث مناخ أعمال محفزا وجذابا لالستمراراال في ظل منظو 

أن التحوالت املرجوة ال يمكن تحقيقها اال في كنف برنامج تنافس ي سليم وادارة  capc وفي ذات السياق أكد رئيس الـ

الثروة، وعدالة التشريف في تولي اقتصادية فعالة وتوزيع محكم للموارد، والعمل على تكريس مبدأ عدالة توزيع 

 .املناصب

إن عدالة بالدنا تواجه تحديات حيوية مصدرها التأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي، وضمان األمن “وفي املقام الثاني 

 ”الطاقوي والغذائي واملائي

افسية وآفاق االدماج في مؤكدا على ضرورة االهتمام بالقضايا الحساسة، خاصة الرقمنة واالقتصاد املوازي، التن

 .املنافسة العاملية

ينبغي أن نعمل في ظل التسيير املحكم للشأن االقتصادي القادر على وضع املؤسسة في دائرة “ويضيف ذات املتحدث: 

 ”.املنافسة واملحفز على االبداع واملنتج للثروة
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اآلن“إلقتصاد الوطني الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين تدعو إلى النهوض با ” 

(seveninfo.dz) 

النهوض باإلقتصاد “نوفمبر، لقاء بعنوان  14نظمت الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، أمس السبت 

بفندق األوراس ي، ضمل دوائر مستديرة موضوعية، كما شمل نقاشا مفتوحا حول اإلقتصاد الوطني، ” الوطني.. اآلن

 .مشارك 300سؤولين ورؤساء مؤسسات، وصل عددهم إلى بمشاركة خبراء وم

يأتي موعدنا هذا في ظروف حساسة واألزمة الصحية “وفي كلمته اإلفتتاحية، أكد رئيس الكونفدرالية، سامي عاقلي، أنه 

 ما زالت تلقي بظاللها على االقتصاد الوطني ، وفي هذه املرحلة الصعبة أصبحت للمؤسسة الجزائرية دور محوري في

مواجهة الجائحة وضمان اإلمداد املنتظم للسوق ، بل وااللتزام باألعباء التي يمليها واجب التضامن الوطني ودعم فئات 

 .”املجتمع الهشة

الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، أخذت على عاتقها بالتعاون والتشاور مع السلطات ” كما أشار إلى أن 

املتعاملين االقتصاديين لحشد املؤسسة الجزائرية لإلنخراط في حركية #االستدراك االقتصادي، العمومية، وكذا كافة 

 .”كونه السبيل األسلم للمستقبل

أضحى من الضروري تعزيز قدراتنا االقتصادية بإدماج قطاعات جديدة في الدائرة ” كما شدد عاقلي على أنه قد 

لنمو. ويتعلق األمر بالطاقات املتجددة، املوارد املنجمية، االقتصاد الرقمي اإلنتاجية التي ستكون بمثابة آليات داعمة ل

 .”والخدمات التكنولوجية

تقع علينا مسؤولية حماية املؤسسة االقتصادية الوطنية، والتي يجب أن تكون في صلب كل السياسات “وعليه 

 .، يقول سامي عاقلي”االقتصادية

 ”لكنفيدرالية، ورئيس النقابة الوطنية ألرباب العمل املواطنين للرقمنة، من جهته، قال سهيل قسوم، نائب رئيس ا

، فالجزائر ال  .”نتحدث اليوم عن الذكاء االصطناعي في كل املكونات، أي نحو رقمية شاملة لكل مجاالت الحياة اليومية

 .”تملك خيارا آخرا إال االندماج في التوجهات العاملية الحالية

املختصون يقترحون إدماج وتوحيد “يرة األولى، والتي كانت حول اإلقتصاد املوازي، وسبل إدماجه أما املائدة املستد

األسواق من أجل تسخير كافة القدرات لخدمة االقتصاد الوطني وضمان االنتقال إلى اقتصاد سوق تنافس ي. اإلدماج 

 .”يكون في خدمة النّمو والتنميةاملالي والضريبي ستكون من اآلليات التي ستساهم في تسريع هذا املسار ل

خالل لقاء الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل ” توشيالي” من جهته، أكد الب تبشيوأغلو، املدير التنفيذي لشركة : 

 ائرنناشد املستثمرون األجانب لالستثمار في الجز “. نثق في الجزائر ، لدينا استثمارات في الجزائر ونجحنا ” املواطنين، : 

“. 

،  ”تنافسية االقتصاد الوطني..التحرك والعمل باالبتكار واالبداع”أما الدائرة املستديرة الثانية فقد خصصت ملوضوع:

وأدارها البروفيسور جمال بلمهيوب، أين تطرق إلى املتغيرات الجديدة في تنافسية املؤسسة ، خارج املتغيرات والعوامل 

 .”التقليدية املرتبكة بالعوامل الطبيعية

،ووضعت االبتكار الشامل والبحث والتطوير ” رواد األعمال وأعمال الغد“أما املائدة املستديرة الثالثة، فقد كانت حول 

 .والقدرة التنافسية ورأس املال البشري في قلب املناقشة

جاح التي ستنطلق بن الجزائر ”. مناظرة حول جزائر الغد“وفي األخير، تم اختتام اللقاء حول املائدة املستديرة من خالل 

التشاور واألعمال ، التي يجب أن توضع في قلب اإلصالحات حتى تتمكن من لعب الدور الرائد في نهج … بفضل الثقة 

 .املؤسسة –املجتمع  –ثالثي: الدولة 
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ئزين في اوفي الفترة املسائية، نظمت الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين حفلة رسمية لتسليم جوائز الف

. وحضر الحفل عدد من الوزراء ومدراء املؤسسات 2021الطبعة االولى لجائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية 

 .اإلعالمية ورؤساء املؤسسات وممثلو األسرة اإلعالمية

ا الدكتور هكانت السهرة مناسبة لإلعالن الرسمي عن الفائزين في هذه الطبعة االولى من طرف لجنة التحكيم، التي ترأس

 :: بلقاسم أحسن جاب هللا. والتي كانت كمايلي

 :جائزة االمتياز *

 .الصحفي شمس الدين عس ي من الشروق نيوز  –

 El Watan الصحفي سعيد رابيا من يومية الوطن –

 جائزة االستحقاق *

 Horizons الصحفي أمقران حميش من يومية اوريزون –

 الجائزة التشجيعية *

 بير من يومية الجمهوريةالصحفية زكية ك –

 .الصحفية فريدة حمدي من القناة االولى لإلذاعة الوطنية –

، بتكريم خاص لفقيد الصحافة 2021وتميز حفل تسليم جوائز الطبعة االولى لجائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية 

صحار، الذي غادرنا هذه السنة.  االقتصادية والصحافة الوطنية عامة، بعد موافقة لجنة التحكيم، املرحوم : إلياس

 .وكان الفقيد من املتخصصين في قضايا الطاقة

وعليه تم تسليم عائلة الفقيد، املمثلة في ابنه، بشهادة تكريم وعرفان نظير مساهمته في تكريس التخصص في الصحافة 

 .االقتصادية

 تسليم جوائز الطبعة االولى لجائزة رضا وكذلك خصصت الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، خالل حفل

، تكريما خاصا للمرحوم رضا حمياني، نظير ما قدمه لالقتصاد الوطني واملؤسسة 2021حمياني الصحافة االقتصادية 

سنة وبدوره البارز في تكريس الحوار والنقاش البّناء حول  20االقتصادية الوطنية، وكمؤسس ملنظمتنا منذ أكثر من 

 .ذات الصلة بتطوير االقتصاد الوطنيكل القضايا 

 .وعليه، تم تكريم عائلة الفقيد رضا حمياني سهرة امس

االنعاش االقتصادي: كونفدرالية أرباب العمل املواطنين تؤكد على ضرورة تسريع التحول 

 (algeriamarkets.net)الرقمي

ي عقلي، يوم السبت بالجزائر، ان تطوير االقتصاد أكد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، سام

 .الوطني يتطلب تسريع التحول الرقمي و تعزيز التنافسية و فعالية االدارة و ضمان توزيع محكم للموارد

جزائر ، اعتبر السيد عقلي ان ال”النهوض باالقتصاد الوطني االن“و في كلمة، خالل لقاء نظمته الكونفدرالية تحت شعار 

تحديات حيوية لتطوير اقتصادها، ترجع للتأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي و ضمان االمن الطاقوي و الغذائي تواجه 

مما يتعين علينا االهتمام بالقضايا الحساسة و على وجه الخصوص الرقمنة و االقتصاد املوازي و التنافسية “  و املائي

 .”و افاق االدماج في املنافسة العاملية

، حيث تعمل الكونفدرالية كقوة اقتراح الثراء ”تأسيس نظرة جديدة تثمن املكتسبات االيجابية“فع من أجل كما را

بناءا على استراتيجية وطنية واضحة املعالم تاخذ بواقعنا و قدراتنا و تواكب “النقاش حول السياسات االقتصادية 

 .”التطورات العاملية
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عية املطلقة للمحروقات و تنويع الصادرات ال يمكن خوضه اال في ظل منظومة و اعتبر السيد عقلي ان التخلص من التب

 .تنافسية مستقرة تشريعا و تنظيما مع استحداث مناخ اعمال محفز و جذاب لالستثمار

 

 

 

 رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين،

 )الراية أونالين(صاد قويةسامي عقلي:النهوض باالقتصاد يتحقق عن طريق إرساء قواعد اقت

 

لقاء الكونفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل “نظمت الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين اليوم السبت،أشغال 

، والذي يعتبر تظاهرة اقتصادية هامة، ومناسبة للنقاش وتبادل األفكار ”اآلن… املواطنين، النهوض باالقتصاد الوطني

 .محركات النمو، وذلك بفندق األوراس ي بالجزائر العاصمةحول ركائز و 

رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، على دور ” سامي عقلي“وفي كلمته االفتتاحية للقاء، قال  

 املؤسسات الجزائرية املحوري، خاصة في هذه املرحلة الصعبة،وفي ظل الظروف الحساسة واألزمة الصحية التي ما

 .تزال تلقي بظاللها على االقتصاد الوطني

واعتبر عاقلي أن دور هذه املؤسسات يتمثل في ضمان اإلمداد املنتظر للسوق، وكذا االلتزام باألعباء التي يمليها واجب  

 .التضامن الوطني ودعم فئات املجتمع الهشة

ماشيا ، وذلك مواكبة وت”اآلن… االقتصاد الوطنيالنهوض ب“وأشار رئيس الكنفيدرالية إلى أن لقاء اليوم جاء تحت شعار  

 .في إطار مخطط اإلنعاش االقتصادي” عبد املجيد تبون “مع توصيات رئيس الجمهورية السيد 

مشيرا إلى أن الرفع من مستوى أداء مسار اقتصادنا سيتحقق باألساس عبر إرساء قواعد اقتصاد قوية ومواكبة 

 .التكنولوجيا الحديثة

االبتعاد تدريجيا عن سياسة االعتماد على عائدات املحروقات واالقتصاد الريعي، والذهاب إلى برنامج  ودعا لضرورة 

 .يساهم في النجاعة االقتصادية وذلك لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد يتماش ى بمعايير دولية

ى عاتقها التعاون والتشاور مع أن الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين أخذت عل“كما جاء في كلمة عقلي 

السلطات العمومية وكذا كافة املتعاملين االقتصاديين لحشد املؤسسة الجزائرية لالنخراط في حركية االستدراك 

 ”.االقتصادي

وأضاف ألن االقتصاد يعد السبيل األسلم للمستقبل، معتمدين في ذلك على إرادتهم في تعزيز التشاور وإرساء التوافق  

 .ضايا االقتصادية الجوهرية، ال سيما االقتصاد املوازي ورفع تحدي ولوج غمار املنافسة العامليةحول الق

و دعا عقلي للتحلي بالحكمة سواء كمتعاملين اقتصاديين وكمواطنين وكسلطات عمومية وكذا لتبني موقف ال يخطئ  

 .دييتخطى املصالح الضيقة والفئوية ويرجح الدخول في مسار التحول االقتصا

وذلك يتحقِق وفق املتحدث، عن طريق نقاش مواضيع ذات صلة بالواقع امللموس آخذين بالحسبان تجاربنا املاضية  

 .عبر التأسيس لنظرة جديدة تثمن املكتسبات االيجابية

ية دوكذا ضرورة العمل باستمرار كشركاء مع السلطات العمومية وكقوة اقتراح إلثراء النقاش حول السياسات االقتصا 

 .بناء على استراتيجية وطنية واضحة املعالم تأخذ بواقعنا وقدراتنا وتواكب التطورات العاملية

إن تحدي التخلص من استمرار تبعيتنا للمحروقات وتنويع الصادرات ال يمكن خوضه “ففي املقام األول يقول عقلي 

 ”.أعمال محفزا وجذابا لالستمرارإال في ظل منظومة تنافسية مستقرة تشريعا وتنظيما مع استحداث مناخ 
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أن التحوالت املرجوة ال يمكن تحقيقها إال في كنف برنامج تنافس ي سليم وإدارة  ( capc) وفي ذات السياق أكد رئيس الـ

اقتصادية فعالة وتوزيع محكم للموارد، والعمل على تكريس مبدأ عدالة توزيع الثروة، وعدالة التشريف في تولي 

 .املناصب

إن عدالة بالدنا تواجه تحديات حيوية مصدرها التأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي، وضمان “املقام الثاني  وفي 

،مؤكدا على ضرورة االهتمام بالقضايا الحساسة، خاصة الرقمنة واالقتصاد املوازي، ”األمن الطاقوي والغذائي واملائي

 .التنافسية وآفاق اإلدماج في املنافسة العاملية

ينبغي أن نعمل في ظل التسيير املحكم للشأن االقتصادي القادر على وضع املؤسسة في “هذا وخلص ذات املتحدث:  

 ”.دائرة املنافسة واملحفز على اإلبداع واملنتج للثروة

 

)املغرب األوسط(عاقلي: لم يتم استشارتنا اثناء إعداد قانون االستثمار الجديد  

رية ألرباب العمل املواطنين، سامي عاقلي، من عدم استشارة السلطات الوصية رئيس الكونفدرالية الجزائ تأسف

للكونفدرالية، حول أي مادة متعلقة بقانون االستثمار الجديد، بالرغم من أّن منظمته تلعب دورا هاما وفعاال في النشاط 

 .االقتصادي

حت ، ت”الجزائرية ألرباب العمل املواطنينلقاء الكونفدرالية “وقال عاقلي في تصريحات اعالمية على هامش أشغال 

لم تصلنا إلى غاية اليوم أي مسوّدة من مشروع قانون االستثمار الجديد “عنوان، النهوض باالقتصاد الوطني اليوم، 

قانون االستثمار الجديد يخّص بالدرجة األولى املتعامل “، ليضيف: ”املرتقب، من أجل إبداء رأينا فيه كهيئة مهنية

ادي، لهذا يجب أن نتلقاه كهيئة مهنية تضم تكتل معتبر من املتعاملين االقتصاديين، فمن غير املعقول االطالع االقتص

الرئيس تحدث في خطاباته للرأي العام عن ضرورة التشاور، فال يمكن أن “ليتابع: ” عليه عبر الجرائد ووسائل اإلعالم

 ”.لين، ألّن منظمات أرباب العمل هي شريكة للسلطات العموميةتنظم قانون خاص باالستثمار دون إشراك مختلف الفاع

، ان الرئيس تحّدث عن منظومة قانونية ”CAPC وبخصوص معيقات االستثمار في الجزائر، كشف املسؤول األول عن الـ

لخاصة ا متوازنة، وتتماش ى مع متطلبات ومتغيرات سوق االستثمار،بما فيها استقرار املنظومة القانونية والتشريعية

سنوات كاملة، وهو ما من شأنه أن يدفع أكثر باالستثمارات، ويعطي ثقة أكثر  10بنشاط األعمال، على األقل لفترة 

 .للمتعاملين االقتصاديين املحليين واألجانب

اء بها عاقلي، أن التدابير واإلجراءات التي ج  كما كشف رئيس الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، سامي

مشروع قانون املالية الجديد من أجل استقطاب األموال املوازية الناشطة في السوق السوداء، ستسمح بامتصاص 

مليار دوالر، بحسب تصريحات رئيس الجمهورية، وهذا ما يستلزم  90كتلة مالية معتبرة من السوق املوازية، واملقدرة بـ

 .”تية الستضافة هذه األموال، وإدخالها السوق الرسميةعلى القانوناليوم تأطيرها وخلق البيئة املوا

  

الجزائر اليوم تواجه تحديات حيوية لتطوير اقتصادها، ترجع للتأخر في مواكبة وتيرة “وشّدد ذات املتحدث على أّن 

جه ى و التحول الرقمي وضمان األمن الطاقوي والغذائي واملائي، مما يتعين علينا االهتمام بالقضايا الحساسة، وعل

 .”الخصوص الرقمنة، االقتصاد املوازي، التنافسية وآفاق اإلدماج في املنافسة العاملية

ق بتداعيات وباء 
ّ
شّدد عاقلي على ضرورة تعميم وتوسيع  الوطني، االقتصاد على وانعكاساته ،″19كوفيد“وفيما تعل

 أّن 
ً
ستكون بمثابة الرجوع نحو السيرورة  2022سنة “حمالت التلقيح املباشرة من أجل كبح تفش ي الجائحة أكثر، معتبرا

 .”العادية لالقتصاد الوطني، وتطويره أكثر، السيما في ظل املنافسة الشرسة التي يشهدها العالم
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ونوه رئيس الكونفدرالية في األخير باملجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الخارجية إلثبات حضور الجزائر في األسواق 

 
ً
فتح املسار نحو الخارج يكون عن طريق الشركات واملتعاملين االقتصاديين، ونحن كهيئة مهنية، شاركنا “: الدولية، قائال

 .”باقتراحاتنا في هذا اإلجراء، الذي يهدف إلى تعزيز حضور الجزائر في مختلف األسواق األجنبية

للقاء()اكونفدرالية أرباب العمل املواطنين تؤكد على ضرورة تسريع التحول الرقمي  

أكد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، سامي عقلي، بالجزائر، ان تطوير االقتصاد الوطني يتطلب 

 .تسريع التحول الرقمي و تعزيز التنافسية و فعالية االدارة و ضمان توزيع محكم للموارد

جزائر ، اعتبر السيد عقلي ان ال”القتصاد الوطني االنالنهوض با“و في كلمة, خالل لقاء نظمته الكونفدرالية تحت شعار 

تواجه تحديات حيوية لتطوير اقتصادها، ترجع للتأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي و ضمان االمن الطاقوي و الغذائي 

سية التناف مما يتعين علينا االهتمام بالقضايا الحساسة و على وجه الخصوص الرقمنة و االقتصاد املوازي و “و املائي 

 .”و افاق االدماج في املنافسة العاملية

، حيث تعمل الكونفدرالية كقوة اقتراح الثراء ”تأسيس نظرة جديدة تثمن املكتسبات االيجابية“كما رافع من أجل 

بناءا على استراتيجية وطنية واضحة املعالم تاخذ بواقعنا و قدراتنا و تواكب “النقاش حول السياسات االقتصادية 

 .”لتطورات العامليةا

و اعتبر السيد عقلي ان التخلص من التبعية املطلقة للمحروقات و تنويع الصادرات ال يمكن خوضه اال في ظل منظومة 

 .تنافسية مستقرة تشريعا و تنظيما مع استحداث مناخ اعمال محفز و جذاب لالستثمار

السلطات الوصية لم تستشر “أّن  (CAPC)املواطنين  أكد سامي عاقلي، رئيس الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل

الكونفدرالية حول أي مادة أو قانون من هذا القانون، بالرغم من أّن للكونفدرالية دور هام وفعال في النشاط 

لم تصلنا إلى غاية اليوم أي مسوّدة من مشروع قانون االستثمار الجديد املرتقب، من أجل إبداء “وقال: ” االقتصادي

 .”ينا كهيئة مهنية فيهرأ

قانون االستثمار الجديد يخّص بالدرجة األولى املتعامل االقتصادي، “وقال املسؤول األول على رأس الكونفدرالية، أن 

لهذا يجب أن نتلقاه كهيئة مهنية تضم تكتل معتبر من املتعاملين االقتصاديين، فمن غير املعقول االطالع عليه عبر 

الرئيس تحدث في خطاباته للرأي العام عن ضرورة التشاور، فال يمكن أن تنظم قانون “وتابع: ” مالجرائد ووسائل اإلعال 

 ”.خاص باالستثمار دون إشراك مختلف الفاعلين، ألّن منظمات أرباب العمل هي شريكة للسلطات العمومية

نظمات أرباب العمل في صياغة وفي رده على سؤال حول تجاهل وزارة الصناعة واملناجم، إشراك الهيئات املهنية وم

الرئيس تحّدث عن منظومة قانونية متوازنة، وتتماش ى مع “أّن  (CAPC) كونفيدرالية“نص هذا القانون، قال رئيس 

متطلبات ومتغيرات سوق االستثمار، بما فيها استقرار املنظومة القانونية والتشريعية الخاصة بنشاط األعمال على 

لة، وهو ما من شأنه أن يدفع أكثر باالستثمارات، ويعطي ثقة أكثر للمتعاملين االقتصاديين سنوات كام 10األقل لفترة 

 .”املحليين واألجانب

، التدابير واإلجراءات التي جاء بها (CAPC) كما ثّمن سامي عاقلي، رئيس الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين

، “اب األموال املوازية الناشطة في السوق السوداء إلى السوق الرسمية مشروع قانون املالية الجديد من أجل استقط

 أّن 
ً
مليار دوالر، بحسب  90هذا اإلجراء من شأنه امتصاص كتلة مالية معتبرة من السوق املوازية، مقدرة ب“قائال

ألموال، الستضافة هذه اتصريحات رئيس الجمهورية، وهذا ما يستلزم على القانون اليوم تأطيرها وخلق البيئة املواتية 

 .”وإدخالها السوق الرسمية
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 )املصدر أونالين(خبراء: التصدي الحقيقي للسوق املوازية يكون باللجوء إلى الرقمنة 

محور لقاء نشطه خبراء و رؤساء مؤسسات «  االقتصاد الجزائري بين السوق املوازية و التوجهات الرقمية »شكل موضوع 

 .املستعجلة لضمان بعث ناجح لالقتصاد الوطنيأبرزوا من خالله الضرورة 

أوضح املشاركون في هذا اللقاء الذي بادرت به الكونفدرالية الجزائرية للمتعاملين االقتصاديين املواطنين أهمية التفكير 

وازي ملمع كافة الفاعلين املعنيين، في االبتكار والذهاب نحو أنظمة و منتجات مالية جديدة، ألجل مكافحة االقتصاد ا

 .« ثروة مالية كبيرة«  الذي يغطي 

كما أكدوا ضرورة استرجاع وإرساء الثقة بين النظام البنكي و التجار في كافة قطاعات األنشطة وتقليص الهوة التي 

 .تفصل بين التجار و اإلدارة الجبائية

هي األفة  السوق املوازية »حداد، كون  و نائبة رئيس الكونفدرالية، نصيرة«  اينكوسين »و تأسفت املديرة العامة للشركة 

 .« التي يواجهها رئيس املؤسسة الذي يمارس في االقتصاد الرسمي في يومياته

تضع بشكل منتظم قوانين، لكن   هذا الجمود هو عش السوق املوازية الذي يتفاقم، ألن الدولة«  و اعتبرت حداد أن 

 .قائم، متسائلة عن أسباب هذا الوضع ال« تطبيقها يغيب

وزن النظام الجبائي هو أحد الروافد بشأنها ينبغي علينا على االطالق أن نتصرف, ألجل التمكن من  »و في نظر حداد، 

 .« امتصاص السوق املوازية . فاإلرادة السياسية هي حاسمة أيضا و يجب أن تصبح واقعا

االدماج املالي الذي هو رافد في خدمة نمو  « أن  من جانبه، أبرز املدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد ليمن لبو 

، « اقتصادي شامل بالجزائر و االنتقال من اقتصاد موازي الى اقتصاد رسمي، ال يقع بالضرورة ضمن مسؤولية البنوك

 .بين النظام البنكي و التجار«  أزمة ثقة«  مضيفا بأن هناك 

تعزيز و تحسين املنشآت املالية, و ضمان الحماية املالية «  ع, ينبغي و بالنسبة الى محمد ملين لبو, ألجل تدارك هذا الوض

 .« رقمنة النظام البنكي هو مسرع لإلدماج املالي »مضيفا بأن  ,للتجار و كذا تحسيسهم

وبخصوص مكانة الجزائر حسب التوجهات الرقمية في العالم، أكد رئيس النقابة الوطنية ألرباب العمل املواطنين 

 .« أغلب مؤسساتنا لم تتعد بعد مستوى املرافق اليدوية غير املنسقة »سهيل قسوم أن للرقمنة، 

، وهو مربوط بشكل مباشر « انخفاضا كبيرا »وبالنسبة لقسوم، فإن استعمال الرقمنة في املؤسسات الجزائرية يسجل 

 .« قلة استغالل أنظمة املعلوماتية »بـ 

باملائة من الدخل املحلي الخام في الجزائر، في حين  4إلى  3التصال تمثل نسبة وإذ أشار إلى أن تكنولوجيات اإلعالم وا

انخفاض الشريط العابر وقلة  »باملائة، اعتبر ذات املتحدث أن هذه الوضعية مرتبطة أساسا بـ  15يبلغ املعدل العالمي 

 .« … التواصل بين املصالح وفرض نسبة كبيرة من الرسوم على املواد املعلوماتية

، داعيا في « تصدير الخدمات والبرمجيات ومراكز االتصال »وذكر باملجاالت التي يمكن أن تتميز الجزائر فيها، على غرار 

هذا اإلطار إلى استحداث مدرستين وطنيتين األولى مخصصة لألمن املعلوماتي واألخرى الستغالل املوارد البشرية ذات 

 .الكفاءة وتشجيعها على االبتكار

، مشددا على « ينبغي أن نجعل من األنظمة املعلوماتية والرقمنة قاعدة لتطورنا، ونحن قادرون على ذلك »ه وقال أن

 .« في حال عدم وجود رقمنة، ال وجود للتطور  »أنه 

ومن جهته، أشار املدير العام للوكالة الوطنية للتنمية واالستثمار، مصطفى زيكارة أنه ال يوجد تصدي حقيقي ضد 

 .، متأسفا لكون إدراج الرقمنة يسير بخطى جد بطيئة« وازية إال باللجوء إلى الرقمنةالسوق امل

للقضاء على السوق املوازية، بحيث لم تكن محاربته إلى حد «  إجراءات عاجلة وسريعة »ودعا ذات املسؤول إلى اعتماد 

 .رغم وجود ترسانة قانونية للتصدي له ،« السوق املوازية ظاهرة عادية في املجتمع الجزائري  »الساعة فعالة، ألن 
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كما ألح زيكارة على ضرورة اعتماد نظام جبائي وطني يتماش ى وحقيقة البالد االقتصادية والعمل على تكييف التجار 

 .على التعامل بواسطة هذا النظام

 

 

 

 ياالنعاش االقتصادي: كونفدرالية أرباب العمل املواطنين تؤكد على ضرورة تسريع التحول الرقم

 )الجمهورية(

أكد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، سامي عقلي، اليوم السبت بالجزائر، ان تطوير االقتصاد 

 .الوطني يتطلب تسريع التحول الرقمي و تعزيز التنافسية و فعالية االدارة و ضمان توزيع محكم للموارد

لية تحت شعار "النهوض باالقتصاد الوطني االن"، اعتبر السيد عقلي ان الجزائر و في كلمة, خالل لقاء نظمته الكونفدرا    

تواجه تحديات حيوية لتطوير اقتصادها، ترجع للتأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي و ضمان االمن الطاقوي و الغذائي 

منة و االقتصاد املوازي و التنافسية مما يتعين علينا االهتمام بالقضايا الحساسة و على وجه الخصوص الرق"و املائي  

 ."و افاق االدماج في املنافسة العاملية

كما رافع من أجل "تأسيس نظرة جديدة تثمن املكتسبات االيجابية"، حيث تعمل الكونفدرالية كقوة اقتراح الثراء     

بواقعنا و قدراتنا و تواكب  النقاش حول السياسات االقتصادية "بناءا على استراتيجية وطنية واضحة املعالم تاخذ

 ."التطورات العاملية

و اعتبر السيد عقلي ان التخلص من التبعية املطلقة للمحروقات و تنويع الصادرات ال يمكن خوضه اال في ظل     

  .منظومة تنافسية مستقرة تشريعا و تنظيما مع استحداث مناخ اعمال محفز و جذاب لالستثمار

 

 

 ”)الجزائر اليوم(عاد عن االعتماد على املحروقات واالقتصاد الريعيسامي عاقلي :يجب االبت

شدد اليوم السبت رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين محمد سامي عاقلي على ضرورة االبتعاد 

ي النجاعة تدريجيا عن سياسة االعتماد على عائدات املحروقات، واالقتصاد الريعي والذهاب إلى برنامج يساهم ف

 .االقتصادية وذلك لتحقيق تنمية مستدامة وإقتصاد يتماش ى بمعايير دولية

أن الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل ” االن…النهوض باالقتصاد الوطني“وأكد عاقلي خالل أشغال لقاء حول 

 تعاملين االقتصاديين لحشداملواطنين، أخذت على عاتقها بالتعاون والتشاور مع السلطات العمومية، وكذا كافة امل

 .املؤسسة الجزائرية لإلنخراط في حركية االستدراك االقتصادي، كونه السبيل األسلم للمستقبل

ونعول في ذلك على إرادتنا في تعزيز التشاور وإرساء التوافق حول القضايا ” وفي هذا الصدد قال ذات املتحدث:

ن الحكمة ا” ، مضيفا بالقول:”االقتصادية الجوهرية السيما االقتصاد املوازي ورفع تحّدي ولوج غمار املنافسة العاملية

عمومية، أن نتبنى موقفا ال يخطئ موضوع التروي والسداد، موقفا تقتض ي مّنا اليوم، كمتعاملين اقتصاديين وسلطات 

 .”يتخطى املصالح الضّيقة والفئوية ويرجح الدخول في مسار التحّول االقتصادي

 في ظل منظومة 
ّ
وأوضح عاقلي ان تحّدي التخلص من استمرار تبعيتنا للمحروقات وتنويع الصادرات، ال يمكن خوضه إال

عا وتنظيميا مع استحداث مناخ أعمال محفزا وجذابا لإلستثمار، مبرزا أّن التحوالت املرجوة تنافسية مستقرة، تشري

ال يمكن تحقيقها إال في كنف برنامج تنافس ي سليم وإدارة اقتصادية فّعالة وتوزيع محكم للموارد،والعمل على تكريس 

ي املناصب
ّ
 .مبدء عدالة توزيع الثروة و عدالة التشريف في تول
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رئيس الكنفدرالية بأن الجزائر تواجه تحّديات حيوية مصدرها التأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي، وضمان  كما ذكر 

األمن الطاقوي والغذائي واملائي، مما يتعين علينا اإلهتمام بالقضايا الحساسة، على وجه الخصوص، الرقمنة، 

كم نافسة العاملية، وعليه ينبغي أن نعمل في ظل التسيير املحاالقتصاد املوازي، التنافسية وآفاق اإلدماج املفضل في امل

 .للشأن االقتصادي القادر على وضع املؤسسة في دائرة املنافسة واملحفز لإلبداع واملنتج للثروة

 

وفي هذا الصدد اعتبر نفس املسؤول ان الرفع من مستوى أداء مسار اقتصادنا، سيتحقق باألساس عبر إرساء قواعد 

ّوي، يواكب ويستجيب ملقتضيات عصرنا والتقلبات التي تفرضها الثورة التكنولوجية وإبداعات شتى، وعليه اقتصاد ق

زة ودون تماطل نحو تدابير إصالحية فورية، تصّب في صميم الرهان االقتصادي املرتبط 
ّ
البد ان نخطو بخطى مرك

 .قدرات التي تزخر بها بالدنابمسألة التطور التكنولوجي والتوجه نحو تثمير شتى اإلمكانيات وال

كما شدد عاقلي على ضرورة تعزيز قدراتنا االقتصادية بإدماج قطاعات جديدة في الدائرة اإلنتاجية التي ستكون بمثابة 

 .آليات داعمة للنمو. ويتعلق األمر بالطاقات املتجددة، املوارد املنجمية، االقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية

حدث الى استدراك التأخر املسجل في مجال الرقمنة، الذي ُيعد املحرك األساس ي لإلقتصاد العالمي ومرشح ودعا ذات املت

ليزداد أهمية في املستقبل. فاألمر يتطلب بإلحاح تبّني سياسة واضحة، تضع ضمن أولوياتها أهدافا دقيقة ونتائج ملموسة 

والنقلة النوعية في مجاالت عديدة، كالصناعة والصحة  ووسائل كافية وانخراطا لجميع املؤسسات إلحداث القطيعة

ية والنقل وغيرها من األنشطة
ّ
 .واملدن الذك

أما بخصوص العوملة والتغيرات املناخية التي أصبحت تغير العالقات االقتصادية وتفرض نفسها على الجميع، فقد 

ة ن الفّعالية القصوى وتتيح بلوغ تنافسيأصبح في مجال اتخاذ القرار االقتصادي ضروريا توفير الشروط التي تضم

دولية، وأن ننتقل إلى إعطاء املقاولة الخاصة دورا محوريا، بل حاسما من حيث املبادرة والسعي لتحقيق الرقي 

 .االقتصادي

 

 ( icadz.dz)/الصادرات سامي عقلي يدعو للتخلص من استمرار تبعيتنا للمحروقات وتنويع 

عمل لقاء الكونفيدرالية الجزائرية ألرباب ال“زائرية ألرباب العمل املواطنين اليوم السبت،أشغال نظمت الكونفدرالية الج

، والذي يعتبر تظاهرة اقتصادية هامة، ومناسبة للنقاش وتبادل األفكار ”اآلن… املواطنين، النهوض باالقتصاد الوطني

 .صمةحول ركائز ومحركات النمو، وذلك بفندق األوراس ي بالجزائر العا

وفي كلمته االفتتاحية للقاء، شدد سامي عقلي رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، على دور املؤسسات 

الجزائرية املحوري، خاصة في هذه املرحلة الصعبة، وفي ظل الظروف الحساسة واألزمة الصحية التي ما تزال تلقي 

 .بظاللها على االقتصاد الوطني

عاقلي أن دور هذه املؤسسات يتمثل في ضمان االمداد املنتظر للسوق، وكذا االلتزام باألعباء التي يمليها واجب  كما اعتبر 

 .التضامن الوطني ودعم فئات املجتمع الهشة

اشيا ، وذلك مواكبة وتم”اآلن… النهوض باالقتصاد الوطني“وأشار رئيس الكنفيدرالية إلى أن لقاء اليوم جاء تحت شعار 

 .وصيات رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون في اطار مخطط االنعاش االقتصاديمع ت

مشيرا إلى أن الرفع من مستوى آداء مسار اقتصادنا سيتحقق باألساس عبر ارساء قواعد اقتصاد قوية ومواكبة 

 .التكنولوجيا الحديثة

ات واالقتصاد الريعي، والذهاب إلى برنامج كما دعا لضرورة االبتعاد تدريجيا عن سياسة االعتماد على عائدات املحروق

 .يساهم في النجاعة االقتصادية وذلك لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد يتماش ى بمعايير دولية
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إن الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين أخذت على عاتقها التعاون والتشاور مع “وجاء في كلمة عقلي 

ملتعاملين االقتصاديين لحشد املؤسسة الجزائرية لالنخراط في حركية االستدراك السلطات العمومية وكذا كافة ا

 ”.االقتصادي

مشيرا ألن األقتصاد يعد السبيل األسلم للمستقبل، معتمدين في ذلك على ارادتهم في تعزيز التشاور وارساء التوافق 

 .دي ولوج غمار املنافسة العامليةحول القضايا االقتصادية الجوهرية، ال سيما االقتصاد املوازي ورفع تح

كما دعا عقلي للتحلي بالحكمة سواء كمتعاملين اقتصاديين وكمواطنين وكسلطات عمومية وكذا لتبني موقف ال يخطئ 

 .يتخطى املصالح الضيقة والفئوية ويرجح الدخول في مسار التحول االقتصادي

بالواقع امللموس آخذين بالحسبان تجاربنا املاضية وذلك يتحقِق وفق املتحدث. عن طريق نقاش مواضيع ذات صلة 

 .عبر التأسيس لنظرة جديدة تثمن املكتسبات االيجابية

وكذا ضرورة العمل باستمرار كشركاء مع السلطات العمومية وكقوة اقتراح الثراء النقاش حول السياسات االقتصادية 

 .دراتنا وتواكب التطورات العامليةبناء على استراتيجية وطنية واضحة املعالم تأخذ بواقعنا وق

إن تحدي التخلص من استمرار تبعيتنا للمحروقات وتنويع الصادرات ال يمكن خوضه “ففي املقام األول يقول عقلي 

 ”.اال في ظل منظومة تنافسية مستقرة تشريعا وتنظيما مع استحداث مناخ أعمال محفزا وجذابا لالستمرار

أن التحوالت املرجوة ال يمكن تحقيقها اال في كنف برنامج تنافس ي سليم وادارة  capc وفي ذات السياق أكد رئيس الـ

اقتصادية فعالة وتوزيع محكم للموارد، والعمل على تكريس مبدأ عدالة توزيع الثروة، وعدالة التشريف في تولي 

 .املناصب

في مواكبة وتيرة التحول الرقمي، وضمان األمن إن عدالة بالدنا تواجه تحديات حيوية مصدرها التأخر “وفي املقام الثاني 

 ”الطاقوي والغذائي واملائي

مؤكدا على ضرورة االهتمام بالقضايا الحساسة، خاصة الرقمنة واالقتصاد املوازي، التنافسية وآفاق االدماج في 

 .املنافسة العاملية

ة صادي القادر على وضع املؤسسة في دائر ينبغي أن نعمل في ظل التسيير املحكم للشأن االقت“ويضيف ذات املتحدث: 

 ”.املنافسة واملحفز على االبداع واملنتج للثروة

 

عقلي: نحو تعميم النقاش االقتصادي عبر وسائل اإلعالم وتشجيع األعمال 

 (elhayatalarabiya.net/ar.)الصحفية

ظيمها التي بادرت بتن” قتصاديةجائزة رضا حمياني للصحافة اال”تم تكريم الصحفيين الفائزين بالطبعة األولى لـ

 .الكونفدرالية الجزائرية ملنظمة أرباب العمل خالل حفل نظم مساء السبت بالجزائر العاصمة

ة إلعالميي الصحاف” االقتصاد الوطني: تحديات اإلنعاش والتنوع و روافد النمو“وتمنح هذه الجائزة التي تحمل شعار 

لفزيونية نظير مقاالتهم وتحقيقاتهم والحصص والروبورتاجات التي قاموا بإعدادها املكتوبة وااللكترونية واإلذاعية والت

. وقد منحت لجنة التحكيم خمس 2021أوت  31ذات الصلة باملوضوع املختار والتي نشرت وبثت ما بين الفاتح يناير و

عيد رابية. فيما عادت جائزة وعادت جائزة االمتياز األولى للصحفي بجريدة الوطن س .جوائز للمشاركين في املسابقة

 فقد عادت الى” االستحقاق“االمتياز الثانية للصحفي بقناة الشروق تي في، شمس الدين عس ي. وبخصوص جائزة 

 .الصحفي من جريدة أوريزون، أمقران حميش

الثانية  ةوفازت بالجائزة التشجيعية األولى الصحفية بجريدة الجمهورية، زكية كبير فيما عادت الجائزة التشجيعي

للصحفية في القناة األولى الوطنية فريدة حمدي. وإضافة إلى هذه الجوائز، قدمت لجنة التحكيم جائزة ما بعد الوفاة 
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وخالل الكلمة التي ألقاها ، وصف رئيس  .للصحفي املختص في االقتصاد الياس سحار املتوفى في سبتمبر املنصرم

أعطى الكثير لالقتصاد الجزائري )رضا حمياني( ” بما أنه يكرم رجال ” ام جدااله”الكونفدرالية سامي عقلي هذا الحفل بـ

 . مشيدا بمشاركة الصحافيين في هذه الطبعة األولى مع تقديم التهاني للفائزين

ر النقاش االقتصادي عب” تعميم” في هذا الصدد، صرح السيد عقلي أن الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل تعتزم 

وقد حضر هذا الحفل وزير اإلعالم الجديد محمد بوسليماني   عالم الوطنية مع تشجيع األعمال الصحفية.وسائل اإل 

ومن بين الحضور رئيس املجلس الوطني   .ووزير الصناعة أحمد زغدار ووزير التكوين والتعليم املهنيين ياسين ميرابي

 .بلوماسيين في الجزائراالقتصادي واالجتماعي والبيئي رضا تير إضافة إلى ممثلين دي

 

 

 :نجاح الشراكة يفرض فتح باب التشاور.. عاقلي

 )املساء(الوطني أصبح أكثر من خيار  اإلقالع الفوري لالقتصاد

أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين محمد سامي عاقلي، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة 

اإلسراع في اإلقالع االقتصادي من خالل "نظرة مغايرة"، محذرا من مغبة االستمرار بالوتيرة الحالية التي يسودها الثقل 

قراطي والبطء في مسار الرقمنة. وأكد أن الكنفدرالية تسعى إلى العمل كشريك للسلطات العمومية، لكن بشرط البيرو

وقال عاقلي إن الجزائر ال تملك اليوم خيارا آخر، وأنها مطالبة  فتح أبواب الحوار والتشاور في كل املسائل االقتصادية.

ة جديدة تمكنها من السير في هذا االتجاه "بطريقة واقعية"، موضحا بإنجاح إقالعها االقتصادي، بتبني خطة وإستراتيجي

بد من أولويات ال   أن "املنظومة املالية هي أم التغييرات" وأن تخفيف الثقل البيروقراطي وتجسيد برنامج الرقمنة هي

 التركيز عليها.

في  نها ذلك"، متأسفا لكونها لم تستشر وذكر بأن الكنفدرالية كقوة اقتراح لم تتوقف عن تقديم رؤيتها "عندما يطلب م

قانون االستثمار الجديد، الذي يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة األولى. وقال في هذا الصدد "إلى اليوم لم 

ترد إلينا مسودة قانون االستثمار الجديد، وليس من املعقول أن نطلع عليه عن طريق الصحافة.. الرئيس تحدث عن 

تشاور.. ال يمكن تأطير االقتصاد بمنظومة قانونية ال تخضع للتشاور... كنا نرغب في استشارتنا كأرباب أهمية ال

، ورغم قوله بأنه تضمن "سلبيات" و"إيجابيات"، فإن عاقلي تحفظ عن 2022وفيما يخص قانون املالية  عمل".

طرف البرملان، وعدم الحكم على مسودته.  التفصيل في هذه املسألة، مبررا ذلك بانتظار املصادقة على القانون من

وجاءت تصريحات عاقلي، على هامش  واكتفى باإلشادة بما تضمنه من إجراءات الستقطاب أموال السوق املوازية.

موائد مستدير تطرقت لـ"السوق  3الندوة املنظمة من طرف الكنفدرالية بعنوان "اإلقالع االقتصادي ..اآلن". وتضمنت 

 افسية االقتصاد الوطني" و"مؤسسات الغد".املوازية"، "تن

وفي كلمته االفتتاحية، شّدد رئيس الكنفدرالية على ضرورة حماية املؤسسة االقتصادية الوطنية، قائال إنه يجب أن 

تكون في صلب كل السياسات االقتصادية، كما اعتبر تعزيز قدراتنا االقتصادية، أضحى ضرورة تتطلب "إدماج قطاعات 

الدائرة اإلنتاجية التي ستكون بمثابة آليات داعمة للنمو". وخّص بالذكر قطاعات الطاقات املتجددة، املوارد جديدة في 

وأكد في السياق أن الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين،  املنجمية، االقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية.

العمومية، وكذا كافة املتعاملين االقتصاديين، لحشد املؤسسة  أخذت على عاتقها التعاون والتشاور مع السلطات

 االقتصادي، كونه "السبيل األسلم للمستقبل".  الجزائرية لإلنخراط في حركية االستدراك

 مكافحة السوق املوازية: الضرائب في عين اإلعصار
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املشاركون بضرورة وضع إجراءات جديدة  وكانت مكافحة السوق املوازية من أهم املواضيع املثارة في الندوة، حيث طالب

مبتكرة من أجل إدماج السوق السوداء في السوق الرسمية، السيما من خالل منتجات مالية وضريبية تستجيب 

واعتبرت نائب رئيس الكنفدرالية نصيرة حداد، أن املؤسسات العاملة في القطاع الرسمي والتي  لتطلعات املتعاملين.

يوميا بسبب آثار السوق املوازية عليها، مشيرة إلى ضرورة تطبيق القوانين املوضوعة، من جهة،  تحترم القوانين تعاني

 والذهاب نحو أنظمة جديدة في املجالين املالي والضريبي من جهة أخرى.

وقال العضو في الكنفدرالية ومسؤول مجموعة "إيريس" جمال قيدوم، "من الضروري تحديد ماهية األموال املتداولة 

ي السوق املوازية، عبر طرح سؤال "هل هي أموال وسخة أم أموال تساهم في االقتصاد الوطني؟". وإجابة عن هذا ف

مليار دوالر ،"توجد حاليا في السوق" أي أنها "تسير اقتصادنا بطريقة غير  90من  %90التساؤل، أشار إلى أن 

لذي يجب أن تتم معاملته بطريقة مختلفة عن املتعامل واعتبر املتحدث أن الحل يبدأ من التاجر البسيط، ا مباشرة".

االقتصادي في املجال الجبائي، مقترحا اللجوء إلى نظام االقتطاع الضريبي املحدد سنويا، بالنسبة لتجار التجزئة غير 

 حالخاضع لنسبة معينة، مع تخصيص بداية العام لدفع الضرائب، مشيرا إلى أن ذلك سيزيح "خوف" التجار من مصال

الضرائب ويسمح كذلك بوضع نظام تتبع فّعال. كما طرح مشكلة "فرض الضريبة على النشاط" على التجار، التي أجمع 

 املشاركون على أنها ضريبة غير منطقية.

ووصف مدير الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار "أندي" مصطفى زيكارة هذه الضريبية بـ"االستعمارية" و"املضادة 

من طرف السلطات االستعمارية خصيصا للجزائر. وقال زيكارة الذي  1936يرا إلى أنها وضعت سنة لالقتصاد"، مش

سنة في مجال الضرائب، أن بقاء هذه الضريبة لغاية اآلن بسبب أنها مصدر رئيس ي لتمويل الجماعات  30يملك خبرة 

ب من جان لتمويل الجماعات املحلية. املحلية، معتبرا أنه من الضروري التفكير في بدائل أخرى ووضع نموذج جديد

آخر، اعتبر املتحدث، الحّل األنجع ملشكل السوق املوازية هو "الرقمنة"، معترفا أن الوتيرة الحالية التي يسير بها برنامج 

 .الرقمنة، تشير إلى أن هذا الحّل لن يتم "غدا"، لذا ألح على ضرورة التفكير في حلول أخرى في انتظار تعميم الرقمنة

وقال إن "أندي" التي تسعى إلى إلغاء كل التعامالت بالورق، قدمت اقتراحات في إطار قانون االستثمار الجديد، آمال أن 

 يتم أخذها بعين االعتبار.

وأصبحت الرقمنة اليوم أكثر من ضرورة، حسب رئيس النقابة الوطنية ألرباب العمل املواطنين للرقمنة سهيل قسوم، 

خلته عن التطّورات الكبيرة التي ستعرفها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال عامليا "والتي تفرض على الذي تحدث في مدا

بالدنا االلتحاق بالركب، السيما وأنها تحتل مراتب جد متأخرة في هذا املجال". واستدل في ذلك بكون هذه الصناعة ال 

في الصين. أمر ال يتطابق   %30ويبلغ  %15,5لمي في الناتج الداخلي الخام، فيما يبلغ املعدل العا %4تمثل سوى 

والقدرات الجزائرية في هذا املجال، مثلما شّدد عليه املتحدث، الذي قال إن الجزائر تملك املوارد البشرية ذات الكفاءة 

إلعالم ل في إنتاج مثل هذه الخدمات وتصديرها، السيما من الشباب املتخرجين من جامعة باب الزوار أو املدرسة العليا

 اآللي، ومستقبال من املدرسة العليا للذكاء الصناعي، داعيا إلى إنشاء مدرسة لألمن السيبراني.

وتطّرق املشاركون في املائدة املستديرة حول "تنافسية االقتصاد الوطني.. التحرك والعمل باالبتكار واإلبداع"، إلى 

في هذا الصدد،  ت والعوامل التقليدية املرتبكة بالعوامل الطبيعية.املتغيرات الجديدة في تنافسية املؤسسة خارج املتغيرا

أكد السيد ألب تبشيو أوغلو، املدير التنفيذي لشركة "توشيالي" التركية أن هناك ثقة في الجزائر، قائال "لدينا استثمارات 

 في الجزائر ونجحنا"، مناشدا املستثمرين األجانب العمل في الجزائر".
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جاهـــزون للمشاركــة بكل صــدق في تحقيــق اإلنعــاش  :منظمة أرباب العمل املواطنين

 (www.kachaf.com)االقتصــادي

 تدابير قانون املالية من شأنها امتصاص كتلة معتبرة من أموال السوق املوازية• 

ية ألرباب العمل املواطنين سامي عقلي، أمس استعداد أرباب العمل الجزائريين لوضع " أكد رئيس الكونفدرالية الجزائر 

اليد في اليد مع السلطات العمومية بكل صدق من أجل النهوض باالقتصاد الوطني"، مبرزا بأن مشاركة أرباب العمل 

 دتين".في اإلقالع االقتصادي الذي ينشده الجميع سيكون وفق نظرة و خطة إستراتيجية جدي

، «النهوض باالقتصاد الوطني ... اليوم»وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال لقاء نظمته الكونفدرالية تحت شعار 

متعامل اقتصادي، بالجزائر العاصمة، أشاد عقلي بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية  500بحضور ما ال يقل عن 

ارة املتعاملين االقتصاديين في كل ما يتعلق بالشأن االقتصادي السيد عبد املجيد تبون للحكومة من أجل استش

 وبالتدابير واإلجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لتحقيق اإلنعاش االقتصادي.

وفي هذا الصدد شدد املتحدث على "ضرورة إشراك أرباب العمل في تحيين وإثراء املنظومة القانونية سيما التي تخص  

 ي وفي مقدمتها قانون االستثمار، باعتبار أن املتعاملين االقتصاديين يمثلون قوة اقتراح".املجال االقتصاد

و اعتبر سامي عقلي أن التخلص من التبعية املطلقة للمحروقات و تنويع الصادرات ال يمكن خوضه إال في ظل منظومة 

ستثمار، ورافع في هذا السياق من تنافسية مستقرة تشريعا و تنظيما مع استحداث مناخ أعمال محفز و جذاب لال 

أجل تأسيس نظرة جديدة تثمن املكتسبات االيجابية، وقال " إن الكونفدرالية كقوة اقتراح تعمل على إثراء النقاش 

حول السياسات االقتصادية بناء على إستراتيجية وطنية واضحة املعالم تأخذ بواقعنا و قدراتنا و تواكب التطورات 

 «.العاملية

كد رئيس الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين " أن تطوير االقتصاد الوطني يتطلب تسريع التحول الرقمي كما أ

و تعزيز التنافسية و فعالية اإلدارة و ضمان توزيع محكم للموارد"، معتبرا أن الجزائر تواجه تحديات حيوية لتطوير 

لينا مما يتعين ع»  الرقمي و ضمان األمن الطاقوي و الغذائي و املائي اقتصادها، ترجع للتأخر في مواكبة وتيرة التحول 

االهتمام بالقضايا الحساسة و على وجه الخصوص الرقمنة و االقتصاد املوازي و التنافسية و آفاق اإلدماج في املنافسة 

 «.العاملية

انعقاده قد تأخر سنة كاملة بسبب  وأثناء تطرقه للحديث عن لقاء أمس الذي احتضنه فندق األوراس ي، الذي قال إن

، شّدد عقلي على ضرورة تعميم وتوسيع حمالت التلقيح من أجل كبح تفش ي «19كوفيد»تداعيات تفش ي وباء كورونا 

 أّن 
ً
ستكون بمثابة الرجوع نحو السيرورة العادية لالقتصاد الوطني، وتطويره أكثر،  2022سنة »الجائحة أكثر، معتبرا

 التي سببتها الجائحة على االقتصاد.وتجاوز التداعيات 

و بخصوص مساعي الجزائر الحثيثة لتقوية وتفعيل دبلوماسيتها االقتصادية أكثر في الخارج، أشاد رئيس الكنفدرالية 

الجزائرية ألرباب العمل باملجهودات التي تقوم بها وزارة الخارجية وقال " إن الدبلوماسية الجزائرية تقوم بمجهودات 

ثبات حضور الجزائر في األسواق الدولية" مبرزا بأن " فتح املسار نحو الخارج يكون عن طريق الشركات جبارة إل

واملتعاملين االقتصاديين، ونحن كهيئة مهنية، شاركنا باقتراحاتنا في هذا اإلجراء، الذي يهدف إلى تعزيز حضور الجزائر 

 «.في مختلف األسواق األجنبية

وال استقطاب األم  اإلجراءات و التدابير املتضمنة في مشروع قانون املالية الجديد "من أجلمن جهة أخرى أشاد عقلي، ب

املتداولة في السوق املوازية"، معتبرا أن " هذه اإلجراءات من شأنها امتصاص كتلة مالية معتبرة من السوق السوداء، 

كدا على "ضرورة التأطير القانوني الجيد وتوفير مليار دوالر، استنادا لتصريحات رئيس الجمهورية"، مؤ  90املقدرة بـ 
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البيئة املالئمة الستقطاب هذه األموال وإدخالها إلى دائرة التداول الرسمي" وأضاف " إن هذا املسعى يستلزم التأطير 

              «.القانوني الجيد وخلق البيئة املواتية الستقطاب هذه األموال، وإدخالها السوق الرسمية

 

 

 م جوائز الطبعة األولى لجائزة رضا حمياني للصحافة االقتصاديةتسلي
 

 

جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية: الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين تكرم 

 (/www.horizons.dz/arabe) الفائزين

ظيمها التي بادرت بتن” قتصاديةجائزة رضا حمياني للصحافة اال”تم تكريم الصحفيين الفائزين بالطبعة األولى لـ

 .الجزائرية ملنظمة أرباب العمل خالل حفل نظم مساء أمس السبت بالجزائر العاصمة  الكونفدرالية

ة إلعالميي الصحاف” االقتصاد الوطني: تحديات االنعاش والتنوع و روافد النمو“وتمنح هذه الجائزة التي تحمل شعار 

و التلفزيونية نظير مقاالتهم و تحقيقاتهم و الحصص والروبورتاجات التي قاموا  املكتوبة وااللكترونية و االذاعية

 .2021أغسطس  31بإعدادها ذات الصلة باملوضوع املختار و التي نشرت وبثت ما بين الفاتح يناير و 

الوطن  ريدةوقد منحت لجنة التحكيم خمس جوائز للمشاركين في املسابقة. وعادت جائزة االمتياز األولى للصحفي بج

 .سعيد رابية . فيما عادت جائزة االمتياز الثانية للصحفي بقناة الشروق تي في, شمس الدين عس ي

 .فقد عادت الى الصحفي من جريدة أوريزون , أمقران حميش” االستحقاق” و بخصوص جائزة 

ية الجائزة التشجيعية الثان و فازت بالجائزة التشجيعية األولى الصحفية بجريدة الجمهورية, زكية كبير فيما عادت

 .للصحفية في القناة األولى الوطنية فريدة حمدي

و اضافة الى هذه الجوائز, قدمت لجنة التحكيم جائزة ما بعد الوفاة للصحفي املختص في االقتصاد الياس سحار 

 .املتوفى في سبتمبر املنصرم

 ”بما أنه يكرم رجال ” الهام جدا” لي هذا الحفل ب و خالل الكلمة التي ألقاها , وصف رئيس الكونفدرالية سامي عق

أعطى الكثير لالقتصاد الجزائري )رضا حمياني( مشيدا بمشاركة الصحافيين في هذه الطبعة االولى مع تقديم التهاني 

 . للفائزين

بر قتصادي عالنقاش اال” تعميم” في هذا الصدد, صرح السيد عقلي أن الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل تعتزم 

 .وسائل االعالم الوطنية مع تشجيع األعمال الصحفية

و قد حضر هذا الحفل وزير االعالم الجديد محمد بوسليماني و وزير الصناعة أحمد زغدار و وزير التكوين و التعليم 

 .املهنيين ياسين ميرابي

ن في ا تير اضافة الى ممثلين ديبلوماسييو من بين الحضور رئيس املجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي و البيئي رض

 .الجزائر
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 واج() الفائزينجائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية: تكريم 

تم تكريم الصحفيين الفائزين بالطبعة األولى ل"جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية" التي بادرت بتنظيمها 

  ل نظم مساء أمس السبت بالجزائر العاصمة.الكونفدرالية الجزائرية ملنظمة أرباب العمل خالل حف

وتمنح هذه الجائزة التي تحمل شعار "االقتصاد الوطني: تحديات اإلنعاش والتنوع و روافد النمو" إلعالميي الصحافة 

ا هاملكتوبة وااللكترونية واإلذاعية والتلفزيونية نظير مقاالتهم و تحقيقاتهم و الحصص والروبورتاجات التي قاموا بإعداد

. وقد منحت لجنة التحكيم  2021أغسطس  31ذات الصلة باملوضوع املختار والتي نشرت وبثت ما بين الفاتح يناير و 

 خمس جوائز للمشاركين في املسابقة. وعادت جائزة االمتياز األولى للصحفي بجريدة الوطن سعيد رابية .

 في، شمس الدين عس ي.فيما عادت جائزة االمتياز الثانية للصحفي بقناة الشروق تي 

 وبخصوص جائزة "االستحقاق" فقد عادت الى الصحفي من جريدة أوريزون، أمقران حميش.

وفازت بالجائزة التشجيعية األولى الصحفية بجريدة الجمهورية، زكية كبير فيما عادت الجائزة التشجيعية الثانية 

 للصحفية في القناة األولى الوطنية فريدة حمدي.

ذه الجوائز، قدمت لجنة التحكيم جائزة ما بعد الوفاة للصحفي املختص في االقتصاد الياس سحار وإضافة إلى ه

 املتوفى في سبتمبر املنصرم.

وخالل الكلمة التي ألقاها ، وصف رئيس الكونفدرالية سامي عقلي هذا الحفل ب "الهام جدا" بما أنه يكرم رجال " أعطى 

ني( مشيدا بمشاركة الصحافيين في هذه الطبعة األولى مع تقديم التهاني للفائزين الكثير لالقتصاد الجزائري )رضا حميا

.في هذا الصدد، صرح السيد عقلي أن الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل تعتزم " تعميم" النقاش االقتصادي عبر 

 وسائل اإلعالم الوطنية مع تشجيع األعمال الصحفية.

م الجديد محمد بوسليماني و وزير الصناعة أحمد زغدار و وزير التكوين والتعليم وقد حضر هذا الحفل وزير اإلعال 

 املهنيين ياسين ميرابي.

ومن بين الحضور رئيس املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي رضا تير إضافة إلى ممثلين ديبلوماسيين في 

 الجزائر.

 

 

 (/kaidnews.dz)للصحافة االقتصادية” رضا حمياني“تكريم الفائزين في جائزة 

ظيمها ، التي بادرت بتن”جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية“تم تكريم الصحفيين الفائزين بالطبعة األولى لـ 

 .زائر العاصمةالكونفدرالية الجزائرية ملنظمة أرباب العمل، خالل حفل نظم بالج

فة ، إلعالميي الصحا”االقتصاد الوطني.. تحديات اإلنعاش والتنوع وروافد النمو“وتمنح هذه الجائزة التي تحمل شعار 

املكتوبة، اإللكترونية، اإلذاعية والتلفزيونية، نظير مقاالتهم، تحقيقاتهم، الحصص والروبورتاجات التي قاموا بإعدادها 

 .2021أغسطس  31ملختار، والتي نشرت وبثت ما بين الفاتح يناير وفي ذات الصلة باملوضوع ا

وقد منحت لجنة التحكيم خمس جوائز للمشاركين في املسابقة، حيث عادت جائزة االمتياز األولى للصحفي بجريدة 

 .”سعيد رابية“الوطن 

 .”شمس الدين عس ي“فيما عادت جائزة االمتياز الثانية للصحفي بقناة الشروق تي في، 

 .”حميش أمقران“، فقد عادت الى الصحفي من جريدة أوريزون ”االستحقاق“وبخصوص جائزة 

، فيما عادت الجائزة التشجيعية الثانية ”زكية كبير“وفازت بالجائزة التشجيعية األولى الصحفية بجريدة الجمهورية 

 للصحفية 
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 .”فريدة حمدي“في القناة األولى الوطنية 

” رإلياس سحا“قدمت لجنة التحكيم جائزة ما بعد الوفاة للصحفي املختص في االقتصاد  وإضافة إلى هذه الجوائز،

 املتوفى في سبتمبر املنصرم

أعطى “بما أنه يكرم رجال ” الهام جدا“وخالل الكلمة التي ألقاها، وصف رئيس الكونفدرالية سامي عقلي هذا الحفل بـ 

  بمشاركة الصحافيين في هذه الطبعة األولى مع تقديم التهاني للفائزين ، مشيدا”الكثير لالقتصاد الجزائري )رضا حمياني(

تعميم النقاش االقتصادي عبر وسائل “في هذا الصدد صرح عقلي، أن الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل تعتزم 

 .”اإلعالم الوطنية مع تشجيع األعمال الصحفية

، وزير التكوين والتعليم ”أحمد زغدار“، وزير الصناعة ”بوسليماني محمد“وقد حضر هذا الحفل، وزير اإلتصال الجديد 

وممثلين  ”رضا تير“، باإلضافة إلى رئيس املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي ”ياسين ميرابي“املهنيين 

 .ديبلوماسيين في الجزائر

 
 

 

 )الشروق أونالين( االقتصادية تفتك الجائزة األولى للصحافة” الشروق نيوز“
فازت قناة الشروق نيوز بالجائزة األولى للصحافة االقتصادية، التي نظمتها الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل 

 .املواطنين، حيث افتك الزميل شمس الدين عس ي جائزة االمتياز في املسابقة

الجديد محمد بوسليماني، خالل احتفالية أقامتها وتسلم الزميل شمس الدين عس ي، الجائزة من وزير االتصال 

 .الكنفيدرالية، سهرة السبت

، حفلة رسمية لتسليم جوائز 2021نوفمبر 13ونظمت الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنيْن سهرة السبت 

 .2021الفائزين في الطبعة االولى لجائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية 

 .د من الوزراء ومدراء املؤسسات اإلعالمية ورؤساء املؤسسات وممثلو األسرة اإلعالميةوحضر الحفل عد

وكانت السهرة مناسبة لإلعالن الرسمي عن الفائزين في هذه الطبعة االولى من طرف لجنة التحكيم، التي ترأسها الدكتور: 

 :والتي كانت كمايلي .بلقاسم أحسن جاب هللا

 :جائزة االمتياز 

 .شمس الدين عس ي من الشروق نيوز  الصحفي –

 El Watan الصحفي سعيد رابيا من يومية الوطن –

 جائزة االستحقاق *

 Horizons الصحفي أمقران حميش من يومية اوريزون –

 الجائزة التشجيعية 

 الصحفية زكية كبير من يومية الجمهورية –

 .الصحفية فريدة حمدي من القناة االولى لإلذاعة الوطنية –
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زيع جوائز مسابقة رضا حمياني للصحافة االقتصادية)اإلخبارية(تو   

نظمت سهرة أمس، الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، حفل توزيع مسابقة رضا حمياني للصحافة 

االقتصادية، بأشراف من رئيس كابس ي، محمد سامي عاقلي، وبحضور بعض ممثلي الحكومة على غرار وزير الصناعة، 

 .حمد زغدارأ

وأوضح رئيس كابس ي، محمد سامي عاقلي، في كلمته خالل حفل توزيع الجوائز بفندق األوراس ي بالعاصمة، أن هذه 

 االقتصاد الوطني، تحديات البناء والتنويع” الطبعة األولى للمسابقة تعد تكريما للراحل رضا حمياني، وخصصت حول 

 .”ومرتكزات النمو

سماء الصحافيين الفائزين في هذه الطبعة االولى للصحافة االقتصادية، حيث شملت كل وأفرجت لجنة التحكيم عن أ

من شمس عيس ى من قناة الشروق نيوز، الجائزة التشجيعية، سعيد رابيا عن يومية الوطن، وجائزة االستحقاق عادت 

 اة االولى لإلذاعة الوطنية،ملقران حميش، عن يومية أوريزون، والجائزة التشجيعية عادت للصحفية فريدة حمدي للقن

 .والجائزة التشجيعية عادت أيضا للصحافية زكية كبير عن يومية الجمهورية

 .كما شهد الحفل، تكريم عائلة رضا حمياني نظير ما قدمه من مجهودات في النهوض باملؤسسة واالقتصاد الوطني

 

 

)المجاهد( توزيع جوائز مسابقة رضا حمياني للصحافة االقتصادية  
نظمت سهرة أمس، الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، حفل توزيع مسابقة رضا حمياني للصحافة 

، رار وزير الصناعةاالقتصادية، بأشراف من رئيس كابس ي، محمد سامي عاقلي، وبحضور بعض ممثلي الحكومة على غ

 .أحمد زغدار

وأوضح رئيس كابس ي، محمد سامي عاقلي، في كلمته خالل حفل توزيع الجوائز بفندق األوراس ي بالعاصمة، أن هذه  

 االقتصاد الوطني، تحديات البناء والتنويع” الطبعة األولى للمسابقة تعد تكريما للراحل رضا حمياني، وخصصت حول 

 .”ومرتكزات النمو

جت لجنة التحكيم عن أسماء الصحافيين الفائزين في هذه الطبعة االولى للصحافة االقتصادية، حيث شملت كل وأفر 

من شمس عيس ى من قناة الشروق نيوز، الجائزة التشجيعية، سعيد رابيا عن يومية الوطن، وجائزة االستحقاق عادت 

حفية فريدة حمدي للقناة االولى لإلذاعة الوطنية، ملقران حميش، عن يومية أوريزون، والجائزة التشجيعية عادت للص

 .والجائزة التشجيعية عادت أيضا للصحافية زكية كبير عن يومية الجمهورية

 .كما شهد الحفل، تكريم عائلة رضا حمياني نظير ما قدمه من مجهودات في النهوض باملؤسسة واالقتصاد الوطني

  

 دزاير توب() االقتصادية تتويج الفائزين بجائزة رضا حمياني للصحافة

ّوج الصحفيون الفائزون بالطبعة األولى لـ
ُ
، التي بادرت بتنظيمها ”جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية”ت

الكونفدرالية الجزائرية ملنظمة أرباب العمل، خالل حفل نظم مساء أمس السبت بالجزائر العاصمة، حسب ما أفادت 

 .به وكالة األنباء الجزائرية

االقتصاد الوطني: تحديات اإلنعاش والتنوع و “قدم جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية، التي تحمل شعار وت

إلعالميي الصحافة املكتوبة وااللكترونية واإلذاعية والتلفزيونية نظير مقاالتهم و تحقيقاتهم و الحصص ” روافد النمو

أغسطس  31وضوع املختار، والتي نشرت وبثت ما بين الفاتح يناير و والروبورتاجات التي قاموا بإعدادها ذات الصلة بامل

2021 . 

https://old.elmoudjahid.com/ar/actualites/20275
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وقد منحت لجنة التحكيم خمس جوائز للمشاركين في املسابقة. وعادت جائزة االمتياز األولى للصحفي بجريدة الوطن 

 .سعيد رابية، فيما عادت جائزة االمتياز الثانية للصحفي بقناة الشروق تي في، شمس الدين عس ي

فقد عادت الى الصحفي من جريدة أوريزون، أمقران حميش، وفازت بالجائزة ” االستحقاق“وبخصوص جائزة 

التشجيعية األولى الصحفية بجريدة الجمهورية، زكية كبير فيما عادت الجائزة التشجيعية الثانية للصحفية في القناة 

 .األولى الوطنية فريدة حمدي

لجنة التحكيم جائزة ما بعد الوفاة للصحفي املختص في االقتصاد الياس سحار وإضافة إلى هذه الجوائز، قدمت 

 .املتوفى في سبتمبر املنصرم

 

 

 

 االقتصادية)املنظار نيوز(توزيع جوائز الطبعة األولى ملسابقة رضا حمياني للصحافة 

لطبعة ائز الفائزين في انظمت الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنيْن سهرة السبت حفل رسمي لتسليم جو 

 .2021االولى لجائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية 

حيث كانت جائزة االمتياز من نصيب الصحفي شمس الدين عس ي من الشروق نيوز، و الصحفي سعيد رابيا من يومية 

 .El Watan الوطن

 . Horizons وتحصل على جائزة االستحقاق الصحفي أمقران حميش من يومية اوريزون

امالجائزة التشجيعية فكانت من نصيب الصحفيتين زكية كبير من يومية الجمهورية وفريدة حمدي من القناة االولى 

 .لإلذاعة الوطنية

وتم اإلعالن الرسمي عن الفائزين في الطبعة االولى لجائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية من طرف لجنة التحكيم، 

 .أحسن جاب هللاالتي ترأسها الدكتور بلقاسم 

 

 

 

 جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية: تكريم الفائزين)صوت الجزائر(

يمها التي بادرت بتنظ” جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية”تم تكريم الصحفيين الفائزين بالطبعة األولى ل

  .زائر العاصمةالكونفدرالية الجزائرية ملنظمة أرباب العمل خالل حفل نظم مساء أمس السبت بالج

ة إلعالميي الصحاف” االقتصاد الوطني: تحديات اإلنعاش والتنوع و روافد النمو“وتمنح هذه الجائزة التي تحمل شعار 

املكتوبة وااللكترونية واإلذاعية والتلفزيونية نظير مقاالتهم و تحقيقاتهم و الحصص والروبورتاجات التي قاموا بإعدادها 

. وقد منحت لجنة التحكيم  2021أغسطس  31ختار والتي نشرت وبثت ما بين الفاتح يناير و ذات الصلة باملوضوع امل

 . وعادت جائزة االمتياز األولى للصحفي بجريدة الوطن سعيد رابية .خمس جوائز للمشاركين في املسابقة

 

 

 



 23 

اة )الحيعقلي: نحو تعميم النقاش االقتصادي عبر وسائل اإلعالم وتشجيع األعمال الصحفية

 العربية(

ظيمها التي بادرت بتن” جائزة رضا حمياني للصحافة االقتصادية”تم تكريم الصحفيين الفائزين بالطبعة األولى لـ

 .الكونفدرالية الجزائرية ملنظمة أرباب العمل خالل حفل نظم مساء السبت بالجزائر العاصمة

ة إلعالميي الصحاف” اإلنعاش والتنوع و روافد النمواالقتصاد الوطني: تحديات “وتمنح هذه الجائزة التي تحمل شعار 

املكتوبة وااللكترونية واإلذاعية والتلفزيونية نظير مقاالتهم وتحقيقاتهم والحصص والروبورتاجات التي قاموا بإعدادها 

م خمس . وقد منحت لجنة التحكي2021أوت  31ذات الصلة باملوضوع املختار والتي نشرت وبثت ما بين الفاتح يناير و

وعادت جائزة االمتياز األولى للصحفي بجريدة الوطن سعيد رابية. فيما عادت جائزة  .جوائز للمشاركين في املسابقة

 فقد عادت الى” االستحقاق“االمتياز الثانية للصحفي بقناة الشروق تي في، شمس الدين عس ي. وبخصوص جائزة 

 .الصحفي من جريدة أوريزون، أمقران حميش

ائزة التشجيعية األولى الصحفية بجريدة الجمهورية، زكية كبير فيما عادت الجائزة التشجيعية الثانية وفازت بالج

للصحفية في القناة األولى الوطنية فريدة حمدي. وإضافة إلى هذه الجوائز، قدمت لجنة التحكيم جائزة ما بعد الوفاة 

وخالل الكلمة التي ألقاها ، وصف رئيس  .املنصرمللصحفي املختص في االقتصاد الياس سحار املتوفى في سبتمبر 

أعطى الكثير لالقتصاد الجزائري )رضا حمياني( ” بما أنه يكرم رجال ” الهام جدا”الكونفدرالية سامي عقلي هذا الحفل بـ

 . مشيدا بمشاركة الصحافيين في هذه الطبعة األولى مع تقديم التهاني للفائزين

ر النقاش االقتصادي عب” تعميم” أن الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل تعتزم  في هذا الصدد، صرح السيد عقلي

وقد حضر هذا الحفل وزير اإلعالم الجديد محمد بوسليماني   وسائل اإلعالم الوطنية مع تشجيع األعمال الصحفية.

ن الحضور رئيس املجلس الوطني ومن بي  .ووزير الصناعة أحمد زغدار ووزير التكوين والتعليم املهنيين ياسين ميرابي

 .االقتصادي واالجتماعي والبيئي رضا تير إضافة إلى ممثلين ديبلوماسيين في الجزائر

 

التحول نحو اقتصادمتنوع مرهون بإرساء منظومة تنافسية “عاقلي: 

 (/www.dzertic24.dz')”مستقرة

لسبت إن التحول نحو اقتصاد متنوع منتج للثروة لن قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، اليوم ا

 في ظل منظومة تنافسية مستقرة، تشريعا وتنظيميا مع استحداث مناخ أعمال محفزا وجذابا لإلستثمار
ّ
 .يتم إال

لقاء الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، النهوض باالقتصاد ” وأكد عاقلى في كلمة له على هامش أشغال 

ات ، يأتي مواكبة وتماشيا مع توصي”النهوض باالقتصاد الوطني ..اآلن“، أن الكابس ي إن رفعت اليوم شعار ”لوطني.. اآلنا

رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون في إطار مخطط اإلنعاش االقتصادي، واالبتعاد تدريجيا عن سياسة االعتماد على 

لى برنامج يساهم في النجاعة االقتصادية وذلك لتحقيق تنمية عائدات املحروقات، واالقتصاد الريعي والذهاب إ

مستدامة وإقتصاد يتماش ى بمعايير دولية، وهو ما تسعى الى تحقيقه الكابس ي من خالل هذا املوعد الذي وصفه سامي 

لتشاور التعاون وا، اخذت الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، على عاتقها ب”اللقاء بالغ األهمية” عاقلي .. 

مع السلطات العمومية، وكذا كافة املتعاملين االقتصاديين لحشد املؤسسة الجزائرية لإلنخراط في حركية االستدراك 

 .االقتصادي، كونه السبيل األسلم للمستقبل

تصاد ا االقونعول في ذلك على إرادتنا في تعزيز التشاور وإرساء التوافق حول القضايا االقتصادية الجوهرية السيم

 .املوازي ورفع تحّدي ولوج غمار املنافسة العاملية
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وفي السياق ذاته شدد رئيس كنفدرالية الكابس ي، على االستمرار كشركاء مع السلطات العمومية وكقوة اقتراح إلثراء 

أخذ ت: “… النقاش حول السياسات االقتصادية، بناء على استراتيجية وطنية واضحة املعالم، وأضاف املتحدث قائال

 .“ …بواقعنا وقدراتنا وتواكب التطورات العاملية

 تطوير االقتصاد الوطني مرهون برقمنته

سهيل ڨسوم، أن تطوير  CEO من جانبه اكد رئيس النقابة الوطنية بالكنفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين

 .تهاالقتصاد الوطني وإخراجه من قوقعة التبعية للمحروقات مرهون برقمن

الوطني..  النهوض باالقتصاد” وقال ڨسوم في تدخل له على هامش اللقاء الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين،

، إن الجزائر والعقل الجزائري لديه كل االمكانيات لتحقيق هذه الوثبة، مشيرا أن هذا العقل يحتاج فقط الى ”اآلن

 .تذليل العراقيل، واالرادة السياسية

شدد ڨسوم على ضرور االسراع في التوقف عن كل انواع البيروقراطية وتحرر االقتصاد من هذه املماراسات، التى و 

أفشلت كل املحاوالت لتطوير االقتصاد وثبطت كل املحاوالت لخلق الشركات متطورة خارج قطاع املحروقات، وقتلت 

 .في دول أخرى تحترم االفكار وابداع الشباباالبداع في العقل الجزائري، عكس ماهو قائم عليه االقتصاد 

 


