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 الفتتاحيةا
المواطنة تقدم دراسة تتضمن اقتراحات من اجل -الكونفدرالية الجزائرية الرباب العمل

( )واج(تحقيق االمن الغذائي في الجزائر )اغلي  
العمل املواطنة، سامي اغلي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان منظمته  أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية الرباب

 مارس الجاري دراسة تتضمن اقتراحات من اجل تحقيق االمن الغذائي في الجزائر. 27ستقدم يوم 

يض" بالعمل املواطنة، من اجل عرض "كتابها اال  ألربابالجزائرية  الكونفدرالية تنظيموأوضح السيد اغلي خالل لقاء من 

 حول املؤسسة و التنمية االقتصادية، ان "الوثيقة قد استكملت" و سيتم الكشف عنها قبل ايام من مطلع شهر رمضان.

 وقال رئيس الكونفدرالية أن اختيار هذه الفترة يعود لكون هذا الشهر يعتبر "مقياسا" لكل ما يخص االغذية.

موضوع االمن الغذائي الذي يعد احد "تحديات" االقتصاد و املؤسسة و تابع قوله ان انجاز هذه الدراسة راجع الى اهمية 

 الجزائرية.

كما اشار السيد اغلي الى ان دراسة اخرى تتعلق هذه املرة باالمن الطاقوي "سيتم الكشف عنها خالل شهر رمضان او 

املواطنة ستواصل اقتراحاتها من خالل عرض مقترحاتها حول -العمل الكونفدرالية الجزائرية الرباب وان بعده مباشرة"، 

 االنتقال الرقمي متبوعة بوثيقة تعالج التصحر االقتصادي.

ض املواطنة، ريا-وبالنظر الى اهمية االمن الطاقوي، فان رئيس لجنة الطاقة بالكونفدرالية الجزائرية الرباب العمل

تقال الطاقوي في الجزائر، مشيرا بشكل خاص الى "املزيج الطاقوي و بوجمادي، قد عدد خالل تدخله، اسس االن

 النجاعة الطاقوية و الحركة النظيفة و الطاقة الذكية و تدويل املهارات الجزائرية".

املواطنة، سهيل قسوم، و الذي هو كذلك خبير في -من جانبه نوه نائب رئيس الكونفدرالية الجزائرية الرباب العمل

ل مداخلته حول الرقمنة في الجزائر، بزيادة الشريط املار و إدخال التوقيع االلكتروني و مختلف االجراءات الرقمنة، خال

 التحفيزية لفائدة املؤسسات الناشئة.

كما اعرب في ذات السياق عن اسفه ل"فرض رسوم مفرطة" على بعض املواد الضرورية من اجل تجسيد اهداف 

عالم االلي، داعيا الى "تعميم إلغاء الرسوم على منتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال" االنتقال الرقمي، سيما اجهزة اال 

 و رفع القيود املتعلقة باستيراد برمجيات االعالم االلي.

وأوص ى في هذا الخصوص ب"انشاء مدرسة مختصة في االمن املعلوماتي"، مؤكدا على اهمية انشاء سحابة تخزين وطنية 

 زين املعطيات(.)فضاء افتراض ي لتخ

أما رئيس املجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي و البيئي، سيدي محمد بوشناق خالدي، فقد اوضح في مداخلته ان 

انشاء جهاز وطني لالحصائيات قد سجل "تاخرا كبيرا سيما بسبب التغيرات التي طرأت على مستوى املؤسسات"، مؤكدا 

 لتحقيق هذا املشروع. -ضروري -ان "التنسيق بين جميع القطاعات 

الى  -حسب رايه-واشار السيد بوشناق خالدي في هذا السياق الى "بعض التردد" املسجل لدى بعض االطراف و الراجعة 

"سوء التحكم في البيانات على مستواهم"، اال انه اكد بان انشاء الجهاز الوطني لالحصائيات "في الطريق الصحيح و 

 سيتم استكماله عما قريب".
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الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل المواطنين تقدم "كتابا أبيضا" حول المؤسسة 

 )واج(والتنمية االقتصادية
عرضت الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين، اليوم السبت بالجزائر، "كتابا أبيضا" حول املؤسسة والتنمية 

 االقتصادية في الجزائر.

خالل هذا العمل الذي يحمل عنوان "الكتاب األبيض والتنمية االقتصادية: من أجل سياسة وتسعى املنظمة من 

جديدة لالستثمار"، إلى "تشارك األفكار ووجهات النظر واالنشغاالت والرؤية املستقبلية حول االقتصاد الجزائري"، يؤكد 

 رئيس الكونفدرالية محمد سامي عاقلي، خالل ندوة صحفية.

ضا "تعبيرا عن إرادة املنظمة في القيام بالتزام قوي في إطار مشروع وطني لالنتعاش االقتصادي"، يضيف ويعد الكتاب أي

السيد عاقلي، موضحا أن "جعل املؤسسة أساس أي انعاش اقتصادي يمثل قناعة قوية يتقاسمها كل أعضاء 

 الكونفدرالية".

تزامات وطموحات وقيم مهنية اخالقية ومعنوية، وتشارك ولهذا، يعد هذا الكتاب األبيض، املعروض للنقاش، وثيقة "ال

 ومقترحات في إطار هدف وحيد وهو بناء نموذج لترقية املؤسسة الجزائرية معا في إطار املشروع الوطني للتنمية".

من جانب اخر أكد السيد عاقلي، أن هذا الكتاب األبيض "ليس قائمة شكاوي موجهة للسلطات العمومية، لكنه التزام 

 مواطناتي تجاه شركائنا وكل األطراف املعنية في عالم االقتصاد".

 ووضعت الكونفدرالية ضمن هذا الكتاب جملة من املقترحات من أجل سياسة جديدة للمؤسسة واالستثمار.

ت، اويتعلق االمر بترقية االستثمار االنتاجي واإلجراءات االستعجالية من أجل الحفاظ على املؤسسات التي تواجه صعوب

والتحول الطاقوي، وترقية االقتصاد الرقمي، والنشاطات املبتكرة، ترقية السياحة والسياحة الحموية، إلى جانب مجال 

 السكن والتسيير الشفاف للطلب العمومي.

كما تعالج مقترحات الكونفدرالية أيضا، التراخيص لالستثمار في الخارج من أجل شراء األصول وانشاء املؤسسات، 

املقاوالتية والصادرات، ومراجعة إجراءات تخصيص املوارد العقارية، وتطوير أنماط التمويل، تطوير الحوكمة، ترقية 

 والتنظيم االقتصادي، إلى جانب االصالح املستعجل لإلدارة االقتصادية.

ل طية من الفعوعبر هذه املجموعة من املقترحات، تتطلع منظمة ارباب العمل على وجه الخصوص إلى إزالة البيروقرا

-االقتصادي، وإصالح النفقات العمومية، تنفيذ نظام للتحفيز متفتح وشفاف، اضافة الى تحويل االزمة الصحية كوفيد

 إلى فرصة للتجديد االقتصادي واملؤسسات. 19

يرة صفحة، فإن التحديات التي يواجهها االقتصاد الوطني "كث 72وحسب الكتاب األبيض للكونفدرالية، الذي يتضمن 

 و متعددة"، منها ثالث تحديات رئيسية، تتمثل في األمن الغذائي واالنتقال الطاقوي إلى جانب التحول الرقمي.

 

لكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل المواطنين تعرض كتابها األبيض حول المؤسسة 

 )االمل الجزائري(واالستثمار
واطنين السيد محمد سامي عاقلي، على افتتاح األشغال األكاديمية أشرف رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل امل

” بيضالكتاب األ “حول محتوى الكتاب االبيض املتضمن تشخيصا دقيقا للمؤسسة وواقع االستثمار في الجزائر.ويعد 

على  ةللكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، حسب ما جاء في منشور للكنفدرالية عبر صفحتها الرسمي

ص فيها الواقع، ويقدم مقترحات وحلول ويعّبر عن إلتزامات، ميفا املنشور ” الفايسبوك“
ّ
رسالة مفتوحة للجميع، يشخ

إن موضوعية وعلمية التحاليل التي نقدمها، أولوية املصلحة الوطنية، ”على لسان السيد محمد سامي عاقلي يقول:

الية ال يمكن أن يرتبط طموح الكنفدر ”مضيفا:”.تطبع أعمالنا مقترحاتناروح املسؤوليات وإحترام التزامتنا كانت دائما 
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الجزائرية ألرباب العمل املواطنين بمتغير واحد أو بظرف مهما كان مواتيا. تهدف، بفضل التغييرات الهيكلية، لتحقيق 

 .”.نمو إقتصادي قّوي وسريع ال يتزعزع عند ظهور مؤشرات أولية ألزمة ما

 

 ا للحكومة إليجاد حلول لالقتصاد يتضمن اقتراحاته

 )المساء(تسلم كتابها األبيض لرئيس الجمهورية ” كابسي”

الخاص باملؤسسة وتطوير ” األبيض”منذ أسبوع كتابها ” كابس ي”سلمت الكنفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين 

اقتراحا لوضع سياسة جديدة في  15االقتصاد لرئيس الجمهورية السيد عبد املجيد تبون. وهو الكتاب الذي يضم 

مجال املؤسسة واالستثمار في ثالثة مجاالت رئيسية هي األمن الغذائي، االنتقال الطاقوي واالنتقال الرقمي. ومن املنتظر 

الشروع ابتداء من اليوم في توزيع هذا الكتاب على الوزارات املعنية باملجاالت الثالثة لالنطالق في مناقشة االقتراحات 

 .ملقدمة والتفكير في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاعات املذكورة للنهوض بهاا

كشف السيد سامي عقلي، رئيس الكنفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين، في تصريح للصحافة على هامش الندوة 

ياسة وتطوير االقتصاد.. من أجل سالكتاب األبيض حول املؤسسة ”التي نظمتها الكنفدرالية لعرض كتابها الذي أسمته 

أمس، بفندق األوراس ي بالجزائر، أن الكنفدرالية سلمت هذا الكتاب لرئيس الجمهورية ” جديدة للمؤسسة واالستثمار

الهادفة إلى تحقيق تقدم  15السيد عبد املجيد تبون منذ أسبوع، مشيرا إلى أن هيئته عرضت في الكتاب االقتراحات الـ

باعتبارها قطاعات رئيسية يجب أن تحظى باألولوية ”لغذائي، االنتقال الطاقوي، واالنتقال الرقمي، في مجال األمن ا

    .”لتحقيق التنمية االقتصادية والخروج من األزمة االقتصادية التي اتسعت رقعهتها بسبب جائحة كورونا

الذي تمت صياغته بعد دراسات عميقة  كما أعلن عقلي، عن شروع الكنفدرالية ابتداء من اليوم في عرض هذا الكتاب

ومناقشات طويلة، على القطاعات الحكومية املعنية كوزارات الفالحة، الصناعة، الطاقات املتجددة، والوزارات املعنية 

بالتكنولوجيات الحديثة والرقمنة، من أجل مناقشة االقتراحات والجلوس على طاولة الحوار، للنظر في إمكانية اعتمادها 

سياسات واملشاريع الجديدة والتشريعات التي ستتم صياغتها، مذكرا باملناسبة بأن الكنفدرالية ومن منطلق معرفتها في ال

بامليدان واملشاكل التي تتخبط فيها املؤسسات وظروف املحيط االقتصادي، تحاول في كل مرة تقديم اقتراحات للسلطات 

يع االقتصاد. كما أشار إلى أن العديد من االقتراحات التي قدمتها العمومية من أجل النهوض باملؤسسات الوطنية وتنو 

كتاب ال”املنظمة، تم األخذ بها وتم اعتمادها في مشاريع سابقة، معّبرا عن أمله في أن تجد االقتراحات التي تضمنها 

داء من صادي ابتتجسيدا للبرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية لتحقيق إقالع اقت”طريقها للتنفيذ كذلك  ”األبيض

 .”2022السنة الجارية 

وتمحورت االقتراحات التي قدمتها الكنفدرالية حول وضع سياسة فعالة لترقية االستثمارات املنتجة، تشجيع االستثمار 

في الطاقات املتجددة، تشجيع االقتصاد الرقمي واملشاريع املبتكرة، مساعدة املؤسسات املفلسة واملؤسسات التي تعاني 

ماليا، ترقية قطاع السياحة، إعطاء األولوية لقطاع السكن، تسيير الصفقات والطلبيات العمومية، املطالبة عجزا 

بتقديم تراخيص لالستثمار في الخارج، ترقية املقاوالتية، تطوير الصادرات، مراجعة مخطط وإجراءات منح العقار، 

لتسهيالت وتوضيح القوانين االقتصادية لتشجيع االقتصاد تطوير آليات التمويل، مراجعة آليات الحكم الراشد، تقديم ا

 .وعدم كبح االستثمار، وكذا إصالح املنظومة اإلدارية ومحاربة البيروقراطية

وأشار عقلي إلى أن مسائل تحقيق الحكم الراشد، أخذت حصة األسد في هذا الكتاب الذي خصص حيزا لتقديم 

للموافقة على املشاريع االستثمارية وتسهيل اإلجراءات، وكل ما له عالقة  اقتراحات فيما يخص تقليص اآلجال اإلدارية

بالصفقات العمومية، والحفاظ على املؤسسات التي تواجه صعوبات من أجل إيجاد حلول لالقتصاد الذي ال يزال هشا 

لى اقتصادي قادر عوغير متنوع وتنافسيته جد محدودة، مؤكدا أنه ال يمكن تحقيق تنمية اقتصادية دون وضع نموذج 
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تحقيق اإلنعاش االقتصادي بعيدا عن خلق مؤسسات قوية تكون عصب االقتصاد، كما هو في العديد من الدول التي 

 .حققت إقالعا اقتصاديا حقيقيا

ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتحريك عجلة  250في هذا السياق قال عقلي أن الجزائر يجب أن تخلق سنويا 

أن تحديات هذه املؤسسات هي املجاالت الثالثة املذكورة سابقا واملتمثلة في األمن الغذائي، االنتقال االقتصاد. وألح على 

 .الطاقوي، واالنتقال الرقمي

وفي معرض حديثه كشف املتحدث أن الكنفدرالية تحضر حاليا ملشاريع ثالث كتب مفصلة حول هذه املجاالت، أولها 

مارس الجاري، وبعدها كتابين حول االنتقال الطاقوي واالنتقال الرقمي  27ي كتاب حول األمن الغذائي سيتم عرضه ف

خالل شهر رمضان املقبل، مشيرا الى وجود ثالث ورشات عمل حاليا على مستوى الكنفدرالية تقوم بإعداد املقترحات 

 .ت القادمةالتي ستتضمنها هذه الكتب من أجل رفعها للسطات املختصة قصد إيجاد حلول تعتمد في السياسا

أو اإلصدارات الثالثة التي ستليه تعد التزاما بمبادئ ووفاء للمهمة األساسية ” الكتاب األبيض”وأوضح السيد عقلي أن 

للكنفدرالية كقوة اقتراح اقتصادية، معتبرا الكتاب األبيض وثيقة اقتصادية حول واقع وآفاق املؤسسة االقتصادية 

تفكير وعمل معمق وموضوعي، يعكس رغبة الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل الوطنية واالقتصاد الوطني، وثمرة 

املواطنين، لتبني التزامات قوية في إطار مشروع وطني جامع وتوافقي للتصحيح والتجديد االقتصادي، حيث قال إن 

ية، ولكنه وثيقة ليس محاكمة وال مرافعة وال حزمة من الشكاوي والتظلمات اتجاه السلطات العموم”هذا الكتاب 

، مؤكدا أن املشاركة مفتوحة لجميع املؤسسات والجهات والفواعل ”للتطلعات والطموحات، للقيم املهنية واألخالقية

 .ذات الصلة بعالم االقتصاد للتأسيس واملساهمة في نقاش هادئ ومسؤول حول االقتصاد الوطني

 إلخبارية()امشروع وطني جامع وليس محاكمة” الكتاب األبيض“عاقلي: 
الكتاب  “أعلن، رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، محمد سامي عاقلي، رسميا، عن بداية نشر

بداية من شهر مارس املقبل، مشيرا إلى أن هذا الكتاب ليس محاكمة وال مرافعة وإنما هو وثيقة للتطلعات  ”األبيض

 .والطموحات للقيم املهنية واألخالقية

قوة اقتراح ساسية كالتزاما بمبادئها ووفاء ملهمتها األ “وأوضح بيان للكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين أنه 

، وأضاف ”الكتاب األبيض“ 2022اقتصادية ستنشر الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين بداية شهر مارس 

وثيقة اقتصادية حول واقع وآفاق املؤسسة االقتصادية الوطنية واالقتصاد الوطني، ” الكتاب األبيض“البيان ذاته، يعد 

وموضوعي، يعكس رغبة منظمتنا لتبني التزامات قوية في إطار مشروع وطني جامع وتوافقي وهو ثمرة تفكير وعمل معمق 

 .”للتصحيح و التجديد االقتصادي

ليس محاكمة وال مرافعة وال حزمة من الشكاوى والتظلمات ” وأكد محمد سامي عاقلي في البيان ذاته، أن الكتاب األبيض

 .”عات والطموحات للقيم املهنية واألخالقيةتجاه السلطات العمومية، بل هو وثيقة للتطل

وأوضح عاقلي، أن املشاركة مفتوحة أمام جميع املؤسسات والجهات والفواعل ذات الصلة بعالم االقتصاد للتأسيس 

واإلسهام في نقاش هادئ ومسؤول حول االقتصاد الوطني، وأضاف عاقلي بخصوص هذا الكتاب أنه سيضيف اقتراحات 

القتصاد الوطني، من خالل تبني استراتيجية داعمة للنهوض به، داعيا جميع املؤسسات والجهات وآليات النهوض با

 .والفواعل ذات الصلة بعالم االقتصاد للتأسيس واإلسهام في نقاش هادئ ومسؤول حول االقتصاد الوطني

 جراءات االجتماعية واالقتصاديةوأكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، محمد سامي عاقلي، أن اإل 

التي أقّرها رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون خالل اجتماع مجلس الوزراء األخير حكيمة وإيجابية من شأنها دعم 

القدرة الشرائية للمواطن واالستهالك واملؤسسات، وشدد عاقلي باملناسبة على القضية املحورية واملتعقلة بأهمية الحوار 

 .السلطات العمومية والفاعلين االقتصاديين في عملية إعداد النصوص القانونية والتنظيمية والتشاور بين

https://www.facebook.com/CAPCAlgerie/posts/408470577703510?__cft__%5b0%5d=AZUMdEtXINo2TC26f6JIoGdg99GI4caUxUKIzSl_tO-DtalmBYq6OazaEC-z2dSdBTYX11J8kuV6s_WrqB8n77f3Rxsd-rHetGx6yvYUpiRMjF3bPDsz2f8biC6-zDntHB4R4iw_Pxdlclgzfg2gQugU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CAPCAlgerie/posts/408470577703510?__cft__%5b0%5d=AZUMdEtXINo2TC26f6JIoGdg99GI4caUxUKIzSl_tO-DtalmBYq6OazaEC-z2dSdBTYX11J8kuV6s_WrqB8n77f3Rxsd-rHetGx6yvYUpiRMjF3bPDsz2f8biC6-zDntHB4R4iw_Pxdlclgzfg2gQugU&__tn__=%2CO%2CP-R
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وتسعى الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، إلى العمل من أجل النهوض باالقتصاد الوطني من خالل تشريح 

صاديين، وفي هذا اإلطار دعا رئيسها محمد سامي واسع ومعمق للعراقيل اإلدارية واملشاكل التي تواجه املتعاملين االقت

عاقلي إلى ضرورة رفع العراقيل اإلدارية عن املؤسسات االقتصادية التي عانت من البيروقراطية والتي أسهمت بشكل 

 .كبير في تراجع إنتاج وعمل هذه املؤسسات

 .الوطني والنهوض بهورافع عاقلي من أجل دعم املؤسسات االقتصادية لإلسهام في تطوير االقتصاد 

 )اإلخبارية(لإلقالع االقتصادي” الكتاب األبيض“عاقلي: هذه مقترحات 
ليس عرضا  الكتاب األبيض “شدد، رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، محمد سامي عاقلي، على أن

موقع ظرفي للولوج ملوارد ما أو من أجل الحصول على مزايا أي للمطالب وال النشغاالت فئة مهنية معينة، وال محاولة لت

 .”كان نوعها

وأوضح عاقلي، السبت، خالل افتتاح أشغال اللقاء حول عرض محتوى الكتاب األبيض حول املؤسسة واالستثمار، أن 

، ”اديالع االقتصالكتاب األبيض يعكس رغبتنا بالتعهد بالتزامات قوية في إطار مشروع وطني جامع للتجديد واإلق“

وأضاف عاقلي في هذا السياق، أن هذه الخطوة التي قامت بها الكنفدرالية التي يرأسها، هي عبارة عن نداء للشركة 

وحتى أقل من ذلك هو البحث عن موقع للوصول إلى مورد أو أي كان، وهي بمثابة رغبتنا في تقديم العديد من التزامات 

 .وض االقتصادي واإلنعاش االقتصادي الوطنيالتي تقدمها مكابس ي من أجل النه

وكشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، محمد سامي عاقلي، رسميا، عن محتوى الكتاب األبيض 

أمام مختصين ورؤساء مؤسسات وشركات اقتصادية وشخصيات، مشيرا إلى أن هذا الكتاب ليس محاكمة وال مرافعة 

 .لتطلعات والطموحات للقيم املهنية واألخالقيةوإنما هو وثيقة ل

جاء التزاما منا بمبادئها ووفاء ملهمتها األساسية كقوة اقتراح “وأوضح عاقلي خالل عرضه ملحتوى الكتاب، أنه 

، حيث باشرت الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين في إعداد هذا الكتاب الذي يعد وثيقة ”اقتصادية

حول واقع وآفاق املؤسسة االقتصادية الوطنية واالقتصاد الوطني، وهو ثمرة تفكير وعمل معمق وموضوعي،  اقتصادية

 .يعكس رغبة املنظمة في تبني التزامات قوية في إطار مشروع وطني جامع وتوافقي للتصحيح والتجديد االقتصادي

مرافعة وال حزمة من الشكاوى والتظلمات تجاه  التأكيد على أن الكتاب األبيض ليس محاكمة وال ” كابس ي“وجدد رئيس 

السلطات العمومية، بل هو وثيقة للتطلعات والطموحات للقيم املهنية واألخالقية، من أجل العمل على النهوض 

 .باملؤسسات واالقتصاد الوطني

الم االقتصاد وأبقى عاقلي، على خيار املشاركة مفتوحة أمام جميع املؤسسات والجهات والفواعل ذات الصلة بع

للتأسيس واإلسهام في نقاش هادئ ومسؤول حول االقتصاد الوطني، السيما وأن هذا الكتاب سيضيف اقتراحات 

وآليات النهوض باالقتصاد الوطني، من خالل تبني إستراتيجية داعمة للنهوض به، داعيا جميع املؤسسات والجهات 

 .هام في نقاش هادئ ومسؤول حول االقتصاد الوطنيوالفواعل ذات الصلة بعالم االقتصاد للتأسيس واإلس

وحضر اللقاء الذي احتضنه فندق األوراس ي بالعاصمة العديد من مدراء ورؤساء املؤسسات والشركات االقتصادية 

 .التي ساهم من خالل في املناقشة وتبادل األفكار واملقترحات الداعمة لخدمة االقتصاد الوطني والنهوض به

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CAPCAlgerie/posts/417223390161562?__cft__%5b0%5d=AZWziR2XPvN3QOi_6J5hRhLXXVrHudLijw0c-AwVVL-noHcWyuwAjVInSnFoHIi0rqsKCNZ6GR8V2Nz5MJBD45Eu3M9FB4Ea1fMenvCca85SEV5S5RyypHGJAprzRnSDa0HKke61eBXUgA9n8xuobZVP&__tn__=%2CO%2CP-R
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 مقترحا للنهوض باالقتصاد الوطني)الفجر( 15أرباب العمل يفرجون عن 

 

، ”الكتاب األبيض حول املؤسسة والتنمية االقتصادية“كشفت اليوم الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين عن 

وسة للنهوض وذلك من أجل سياسة جديدة للمؤسسة االقتصادية واالستثمار، والذي يحوي مقترحات وحلول ملم

 باالقتصاد الوطني والدفع باالستثمار في شتى املجاالت بهدف بناء مشروع وطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

عاصمة، بفندق األوراس ي بال” كابيس ي“كشف محمد سامي عقلي ، رئيس الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين 

لرئيس الجمهورية، فضال عن نشره بشكل ” املؤسسة والتنمية االقتصاديةالكتاب األبيض حول “عن رفع نسخة من 

 موسع بداية من اليوم.

مقترحا وهو مقسم لثالث محاور أال وهي األمن الغذائي، األمن الطاقوي واألمن الرقمي،  15وقال عقلي أن الكتاب يحوي 

 ديات عاملية وال تقتصر على الجزائر فحسب كما يجبوالتي اعتبرها دعامة النهضة االقتصادية في الجزائر، قائال أنها تح

ونحن نعمل من أجل تحقيق ذلك، ” أن يتم العمل على التطبيع مع املعايير العاملية على مستوى املؤسسات مضيفا 

 ”.فهدفنا أن نكون قوة اقتراح فاعلة كأرباب عمل في امليدان

تصوراتنا، انشغاالتنا ونظرتنا نحو مستقبل اقتصادنا،  موجه لنتقاسم أفكارنا، -يضيف عاقلي–هذا الكتاب األبيض 

 كما نريده أيضا أن يكون تعبيرا عن إرادة منظمتنا التقّيد بالتزامات قوية في إطار مشروع وطني للتنمية االقتصادية.

من  ةويعد الكتاب األبيض بمثابة رسالة ذات طابع عام، مفتوح لجميع األطراف، يستعرض تشريح الواقع ويقدم حزم

مقترحات لحلول واقعية ومدروسة متضمنا بذلك التزامات، إنه موجه للسلطات العمومية، جميع الفاعلين 

االقتصاديين، للمقاولين، لرؤساء املؤسسات، املؤسسات والهيئات املالية واملصرفية، للخبراء وكذا لوسائل االعالم، وكل 

ف إلى بناء مشروع وطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، في إطار مقاربة شاملة وجامعة تهد -يضيف عاقلي–ذلك 

 آخذين في ذلك املصلحة العليا للبالد فوق كل اعتبار.

 مارس حول األمن الغذائي في الجزائر. 27كما كشف رئيس كابيس ي عن إطالق مقترحات أخرى قبيل شهر رمضان بتاريخ 

مؤهالت هامة وكبيرة من حيث الهياكل القاعدية قائال في  من جهة أخرى، اعتبر محمد سامي عاقلي أن الجزائر تملك

لدينا املسؤولية لحماية كل مستثمر من قبل القانون، هدفنا هو إنشاء منظومة متكاملة لالستثمار، في “ذات الصدد 

فعلية، ما  نظل املؤسالت الهامة التي نملكها في بالدنا، ونحن سعداء بأن كثيرا من مقترحاتنا تم تبنيها وتحولت لقواني

 ”.يثبت أهمية الحوار لتحقيق التنمية االقتصادية املنشودة والدفع بالعجلة
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 املؤسسة والتنمية االقتصادية حول ” األبيضالكتاب “عرض 

 )الراية(يعد تعبيرا عن إرادة الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل

حول املؤسسة والتنمية االقتصادية في ” كتابا أبيضا“ عرضت الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين، أمس،

 .الجزائر

الكتاب األبيض والتنمية االقتصادية: من أجل سياسة “وتسعى املنظمة من خالل هذا العمل الذي يحمل عنوان  

، يؤكد ”ري ئتشارك األفكار ووجهات النظر واالنشغاالت والرؤية املستقبلية حول االقتصاد الجزا“، إلى ”جديدة لالستثمار

 .رئيس الكونفدرالية محمد سامي عاقلي، خالل ندوة صحفية

، يضيف ”تعبيرا عن إرادة املنظمة في القيام بالتزام قوي في إطار مشروع وطني لالنتعاش االقتصادي“ويعد الكتاب أيضا 

أعضاء  اقتصادي يمثل قناعة قوية يتقاسمها كل جعل املؤسسة أساس أي إنعاش“السيد عاقلي، موضحا أن 

 .“الكونفدرالية

التزامات وطموحات وقيم مهنية أخالقية ومعنوية، وتشارك “ولهذا، يعد هذا الكتاب األبيض، املعروض للنقاش، وثيقة   

 .”ومقترحات في إطار هدف وحيد وهو بناء نموذج لترقية املؤسسة الجزائرية معا في إطار املشروع الوطني للتنمية

ليس قائمة شكاوي موجهة للسلطات العمومية، لكنه التزام “من جانب آخر أكد السيد عاقلي، أن هذا الكتاب األبيض 

 .”مواطناتي تجاه شركائنا وكل األطراف املعنية في عالم االقتصاد

 املزيد من املشاركات 

 .للمؤسسة واالستثمارووضعت الكونفدرالية ضمن هذا الكتاب جملة من املقترحات من أجل سياسة جديدة 

ويتعلق األمر بترقية االستثمار اإلنتاجي واإلجراءات االستعجالية من أجل الحفاظ على املؤسسات التي تواجه صعوبات، 

والتحول الطاقوي، وترقية االقتصاد الرقمي، والنشاطات املبتكرة، ترقية السياحة والسياحة الحموية، إلى جانب مجال 

 .للطلب العمومي السكن والتسيير الشفاف

كما تعالج مقترحات الكونفدرالية أيضا، التراخيص لالستثمار في الخارج من أجل شراء األصول وإنشاء املؤسسات،   

ترقية املقاوالتية والصادرات، ومراجعة إجراءات تخصيص املوارد العقارية، وتطوير أنماط التمويل، تطوير الحوكمة، 

 .إلصالح املستعجل لإلدارة االقتصاديةوالتنظيم االقتصادي، إلى جانب ا

وعبر هذه املجموعة من املقترحات، تتطلع منظمة أرباب العمل على وجه الخصوص إلى إزالة البيروقراطية من الفعل    

-االقتصادي، وإصالح النفقات العمومية، تنفيذ نظام للتحفيز متفتح وشفاف، إضافة إلى تحويل األزمة الصحية كوفيد

 .ة للتجديد االقتصادي واملؤسساتإلى فرص 19

كثيرة “صفحة، فإن التحديات التي يواجهها االقتصاد الوطني  72وحسب الكتاب األبيض للكونفدرالية، الذي يتضمن  

 .رئيسية، تتمثل في األمن الغذائي واالنتقال الطاقوي إلى جانب التحول الرقمي تثالثة تحديا، منها ”ومتعددة
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الكتاب األبيض والتنمية “الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين: عرض للنقاش 

 (صوتال)االقتصادية: من أجل سياسة جديدة لالستثمار

 حول املؤسسة والتنمية” كتابا أبيضا“عرضت الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين، السبت بالجزائر، 

 .االقتصادية في الجزائر

والتنمية االقتصادية: من أجل سياسة  الكتاب األبيض“وتسعى املنظمة من خالل هذا العمل الذي يحمل عنوان 

 ، يؤكد”ووجهات النظر واالنشغاالت والرؤية املستقبلية حول االقتصاد الجزائري  ر تشارك األفكا“، إلى ”جديدة لالستثمار

 .رئيس الكونفدرالية محمد سامي عاقلي، خالل ندوة صحفية

، يضيف ”إطار مشروع وطني لالنتعاش االقتصادي تعبيرا عن إرادة املنظمة في القيام بالتزام قوي في“ويعد الكتاب أيضا 

 املؤسسة أساس أي انعاش اقتصادي يمثل قناعة قوية يتقاسمها كل أعضاء جعل“ن السيد عاقلي، موضحا أ

 .”الكونفدرالية

وقيم مهنية اخالقية ومعنوية، وتشارك  التزامات وطموحات“ولهذا، يعد هذا الكتاب األبيض، املعروض للنقاش، وثيقة 

 . من”معا في إطار املشروع الوطني للتنميةنموذج لترقية املؤسسة الجزائرية  ومقترحات في إطار هدف وحيد وهوبناء

العمومية، لكنه التزام مواطناتي  ليس قائمة شكاوي موجهة للسلطات“جانب اخر أكد عاقلي، أن هذا الكتاب األبيض 

ووضعت الكونفدرالية ضمن هذا الكتاب جملة من املقترحات ”. االقتصاد تجاه شركائنا وكل األطراف املعنية في عالم

 .اسة جديدة للمؤسسة واالستثمارسي من أجل

، الحفاظ على املؤسسات التي تواجه صعوبات ويتعلق االمر بترقية االستثمار االنتاجي واإلجراءات االستعجالية من أجل

جال م الرقمي، والنشاطات املبتكرة، ترقية السياحة والسياحة الحموية، إلى جانب والتحول الطاقوي، وترقية االقتصاد

ن الكونفدرالية أيضا، التراخيص لالستثمار في الخارج م كما تعالج مقترحات  يير الشفاف للطلب العمومي.السكن والتس

املوارد العقارية،  وانشاء املؤسسات، ترقية املقاوالتية والصادرات، ومراجعة إجراءات تخصيص أجل شراء األصول 

 .لى جانب االصالح املستعجل لإلدارة االقتصاديةاالقتصادي، إ وتطوير أنماط التمويل، تطوير الحوكمة، والتنظيم

الخصوص إلى إزالة البيروقراطية من الفعل  وعبر هذه املجموعة من املقترحات، تتطلع منظمة ارباب العمل على وجه

-وفيدك العمومية، تنفيذ نظام للتحفيز متفتح وشفاف، اضافة الى تحويل االزمة الصحية االقتصادي، وإصالح النفقات

صفحة، فإن  72للكونفدرالية، الذي يتضمن  وحسب الكتاب األبيض  لى فرصة للتجديد االقتصادي واملؤسسات.إ 19

االنتقال و  ، منها ثالث تحديات رئيسية، تتمثل في األمن الغذائي”كثيرة ومتعددة“الوطني  التحديات التي يواجهها االقتصاد

 .الطاقوي إلى جانب التحول الرقمي
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  الجزائرية ألرباب العمل املواطنينالكونفدرالية 

 )الشعب( حول املؤسسة والتنمية االقتصادية« كتاب أبيض»تقديم 

حول املؤسسة والتنمية االقتصادية في « كتابا أبيض  »عرضت الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين، أمس، 

 الجزائر.

الكتاب األبيض والتنمية االقتصادية: من أجل سياسة »تسعى املنظمة، من خالل هذا العمل الذي يحمل عنوان 

، «رك األفكار ووجهات النظر واالنشغاالت والرؤية املستقبلية حول االقتصاد الجزائري تشا»، إلى «جديدة لالستثمار

 يؤكد رئيس الكونفدرالية محمد سامي عاقلي، خالل ندوة صحفية.

، يضيف «تعبيرا عن إرادة املنظمة في القيام بالتزام قوي في إطار مشروع وطني لالنتعاش االقتصادي»ويعد الكتاب أيضا 

 .«جعل املؤسسة أساس أي إنعاش اقتصادي يمثل قناعة قوية يتقاسمها كل أعضاء الكونفدرالية»ا أن عاقلي، موضح

التزامات وطموحات وقيم مهنية أخالقية ومعنوية، وتشارك »ولهذا، يعد هذا الكتاب األبيض، املعروض للنقاش، وثيقة 

 في إطار املشروع الوطني للتنميةومقترحات في إطار هدف وحيد وهو بناء أنموذج لترقية املؤسسة الجزا
ً
 .«ئرية معا

ليس قائمة شكاوى موجهة للسلطات العمومية، لكنه التزام »من جانب آخر أكد عاقلي، أن هذا الكتاب األبيض 

 «.مواطناتي تجاه شركائنا وكل األطراف املعنية في عالم االقتصاد

 أجل سياسة جديدة للمؤسسة واالستثمار. ووضعت الكونفدرالية ضمن هذا الكتاب، جملة من املقترحات من

ويتعلق األمر بترقية االستثمار اإلنتاجي واإلجراءات االستعجالية من أجل الحفاظ على املؤسسات التي تواجه صعوبات، 

والتحول الطاقوي، وترقية االقتصاد الرقمي، والنشاطات املبتكرة، ترقية السياحة والسياحة الحموية، إلى جانب مجال 

 ن والتسيير الشفاف للطلب العمومي.السك

كما تعالج مقترحات الكونفدرالية أيضا، التراخيص لالستثمار في الخارج من أجل شراء األصول وإنشاء املؤسسات، 

ترقية املقاوالتية والصادرات، ومراجعة إجراءات تخصيص املوارد العقارية، وتطوير أنماط التمويل، تطوير الحوكمة، 

 ادي، إلى جانب االصالح املستعجل لإلدارة االقتصادية.والتنظيم االقتص

وعبر هذه املجموعة من املقترحات، تتطلع منظمة أرباب العمل على وجه الخصوص، إلى إزالة البيروقراطية من الفعل 

-دياالقتصادي، وإصالح النفقات العمومية، تنفيذ نظام للتحفيز متفتح وشفاف، إضافة الى تحويل األزمة الصحية كوف

 إلى فرصة للتجديد االقتصادي واملؤسسات. 19

ثة ، منها ثال«كثيرة ومتعددة»صفحة، فإن التحديات التي يواجهها االقتصاد الوطني  72وحسب الكتاب، الذي يتضمن 

 تحديات رئيسية، تتمثل في األمن الغذائي واالنتقال الطاقوي إلى جانب التحول الرقمي.

 

 

 (الجزائر الجديدة)املؤسسة والتنمية االقتصاديةأرباب العمل: كتاب أبيض حول 

تصادية حول املؤسسة والتنمية االق” كتابا أبيضا“عرضت الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين، اليوم السبت ، 

 .في الجزائر

الكتاب األبيض والتنمية االقتصادية: من أجل سياسة “يحمل عنوان  وتسعى املنظمة من خالل هذا العمل الذي

، يؤكد ”املستقبلية حول االقتصاد الجزائري  تشارك األفكار ووجهات النظر واالنشغاالت والرؤية“، إلى ”ستثمارلال  جديدة

 .عاقلي، خالل ندوة صحفية رئيس الكونفدرالية محمد سامي
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يضيف  ،”املنظمة في القيام بالتزام قوي في إطار مشروع وطني لالنتعاش االقتصادي تعبيرا عن إرادة“ويعد الكتاب أيضا 

قوية يتقاسمها كل أعضاء  جعل املؤسسة أساس أي انعاش اقتصادي يمثل قناعة“السيد عاقلي، موضحا أن 

 .”الكونفدرالية

 التزامات وطموحات وقيم مهنية اخالقية ومعنوية، وتشارك“للنقاش، وثيقة  ولهذا، يعد هذا الكتاب األبيض، املعروض

 .”إطار املشروع الوطني للتنمية ذج لترقية املؤسسة الجزائرية معا فيومقترحات في إطار هدف وحيد وهو بناء نمو 

ليس قائمة شكاوي موجهة للسلطات العمومية، لكنه التزام “األبيض  من جانب آخر أكد عاقلي، أن هذا الكتاب

 .”تجاه شركائنا وكل األطراف املعنية في عالم االقتصاد مواطناتي

 .جملة من املقترحات من أجل سياسة جديدة للمؤسسة واالستثمار ووضعت الكونفدرالية ضمن هذا الكتاب

 واإلجراءات االستعجالية من أجل الحفاظ على املؤسسات التي تواجه صعوبات، ويتعلق األمر بترقية االستثمار اإلنتاجي

ب مجال ة، إلى جانالسياحة والسياحة الحموي والتحول الطاقوي، وترقية االقتصاد الرقمي، والنشاطات املبتكرة، ترقية

 .العمومي السكن والتسيير الشفاف للطلب

التراخيص لالستثمار في الخارج من أجل شراء األصول وإنشاء املؤسسات،  كما تعالج مقترحات الكونفدرالية أيضا،

كمة، و أنماط التمويل، تطوير الح املقاوالتية والصادرات، ومراجعة إجراءات تخصيص املوارد العقارية، وتطوير  ترقية

 .املستعجل لإلدارة االقتصادية والتنظيم االقتصادي، إلى جانب اإلصالح

 منظمة أرباب العمل على وجه الخصوص إلى إزالة البيروقراطية من الفعل وعبر هذه املجموعة من املقترحات، تتطلع

-ية كوفيديل األزمة الصحإضافة إلى تحو  االقتصادي، وإصالح النفقات العمومية، تنفيذ نظام للتحفيز متفتح وشفاف،

 .واملؤسسات إلى فرصة للتجديد االقتصادي 19

كثيرة “صفحة، فإن التحديات التي يواجهها االقتصاد الوطني  72يتضمن  وحسب الكتاب األبيض للكونفدرالية، الذي

 .ول الرقميالطاقوي إلى جانب التح ، منها ثالث تحديات رئيسية، تتمثل في األمن الغذائي واالنتقال”متعددةو 
 


