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 الفتتاحيةا
تنظم لقاء إعالمي حول تسيير وترشيد املوارد على مستوى املؤسسات الصغيرة  "الكابس ي"

 )املستثمر(واملتوسطة

قامت الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين يوم أمس األحد بتنظيم لقاء إعالمي بالتعاون مع الوكالة األملانية 

ويندرج هذا اللقاء ,النجاعة في تسيير وترشيد املوارد على مستوى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة “للتعاون الدولي حول 

ج املؤسسات الصغيرة و املتوسطة وهو البرنامج الذي تشرف على تجسيده في إطار تجسيد برنامج املؤسسات برنام

الوكالة األملانية للتنمية الدولية بالشراكة مع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بوزارة الصناعة , بمشاركة أعضاء 

ة عموميالكنفدرالية ومجموعة من الصحفيين املختصين في الجانب االقتصادي ومجموعة من مسيري الشركات ال

 . والخاصة

من أجل تعزيز  (GIZ) الذي وضع حيز التنفيذ من قبل وزارة الصناعة الوكالة األملانية للتعاون ” اينوداف“ويعتبر مشروع 

عرض اإلستشارة العمومي والخاص لفائدة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من أهم الوكاالت التي تعمل على تعزيز عرض 

 .كذا تشجيع االبتكار لدى املؤسسات الصغيرة واملتوسطةاإلستشارة العمومي و الخاص 

وقد قامت الوكالة األملانية الذين بزيارة العديد من واليات الوطن مع وفد من وزارة الصناعة لرؤساء املؤسسات الصغيرة 

 2019و املتوسطة منذ انطالق املشروع سنة 

األخضر لزيادة فعالية املوارد وإيجاد أسواق وطنية ودولية  صاداالقتدعم  الوكالة فيو تتمثل املحاور التي جاء بها مشروع 

 .جديدة و دعم اإلبتكار والرقمنة وكذا الحد من تقلص عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

كما يهدف إلى تنويع اإلقتصاد والرفع من الصادرات خارج املحروقات عن طريق تطوير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

بين محركات التنمية اإلقتصادية بما في ذلك املناولة. محاولة بذلك تلبية احتياجات الصغيرة واملتوسطة  التي تعتبر من

في مجال املرافقة والتكوين من أجل السماح لهم بفرض أنفسهم في السوق وتحقيق التنافسية واقتحام اسواق جديدة 

 .الى الخارج و ملا ال تصدير منتجات عالية الجودة 

 ”العقالني للموارد وترشيدها أصبح ضرورة وتحديا عامليا اإلستغالل

سار تنويع أن نجاح م“حداد  السيدة نصيرةقال رئيس الكنفدرالية سامي عاقلي، في رسالة تلتها نيابة عنه نائبة الرئيس 

اإلقتصاد الوطني، يمر حتما عبر تنافسية املؤسسات الذي يجب بلوغه والحفاظ عليه بواسطة تنظيم محكم 

 . استراتيجيو 

اإلتجاه الراهن لإلستخدام املكثف للموارد  وأن  .اإلستغالل العقالني للموارد وترشيدها ضرورة وتحديا عامليا” مضيفا أن

غير متجددة عبر أنحاء العالم ، سيجعل مسألة وفرتها والحصول عليها مستقبال قضية صعبة جدا. وبهذا ستكون عامال 

 .عريض النظم البيئية التي تشكل قاعدة وأساسا التنمية املستدامة في خطرمضاعفا للتدمير اإليكولوجي وت

 آمال لسلوس ممثلة الوكالة الدولية االملانية للتعاون الدولي 

   اينوداف تقدم إستشارات عمومية وخاصة لصالح املؤسسات الجزائرية الصغيرة واملتوسطة“

ملانية ومسؤولة عن البرنامج املقدم رئيس فريق باملؤسسة األملانية تحدثت السيدة آمال لسلول ممثلة الوكالة الدولية اال

لصالح املؤسسات الجزائرية املتوسطة والصغيرة والتي يديرها ” اينوداف“للتعاون الدولي عن ورشات العمل التي تنظمها 

تنظيم مجموعة من فريق عمل مسؤول عن العديد من األنشطة خاصة املتعلقة باإلقتصاد األخضر , واملناولة خالل 

 .الورشات

وأبرز النقاط التي تحدثت عنها السيدة أمال في اليوم اإلعالمي تمثلت في التطرق الى االنشطة التي تم تنفيذها من قبل 

الوكالة الدولية األملانية في فرعها املتواجد بالجزائر وكذا أهم ما خطط له في الورشات القادمة , مركزة على كفاءة 
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قيمة املضافة التي تضيفها للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة , باإلضافة إلى منهجية تنفيذ كفاءة املوارد في املوارد و ال

 هذه املؤسسات ومعايي راألهلية للشركات الصغيرة واملتوسطة

ويعمل اينوداف على تعزيز عرض االستشارات العمومية والخاصة لصالح املؤسسات الجزائرية الصغيرة واملتوسطة 

 . السيدة آمال والتي تهدف الى تعزيز استدامتها وتنافسيتها في السوق الوطنية والدوليةتضيف 

 التوعية“وعقدت هذه الجلسات التوعوية التي تشكل جزء من العنصر األول من مشروع إينوداف والتي حملت عنوان 

 بكفاءة املوارد وتنفيذ منهجية خالل الفترة املمتدة

في كل  2022جوان  27ماي إلى  19بين   كما تحدثت السيدة امال عن الجلسات التوعية التي نظمت من الفترة املمتدة

من الواليات التالية : تيزي وزو و بسكرة و عنابة و وهران، و البليدة و برج بوعريريج. ونظمت أول ورشة عمل توعوية 

في توعية املؤسسات الجزائرية و الجهات الفاعلة املحلية بكفاءة املوارد بوالية تيزي وزو والتي تمثلت  2022ماي  19يوم 

خاصة املتعلقة في توفير املياه و املادة الخام وإدارة النفايات , باالضافة الى عرض معايير األهلية للشركات النموذجية في 

 نهاية كل ورشة

شركة في كل ورشة عمل بكفاءة املوارد  50تصل الى ومن املنتظر أن تتم توعية املؤسسات الجزائرية املشاركة التي 

 .كأداة جد فعالة الدارة املؤسسات” إيمار“ومنهجية 

 :الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين

ى كل النقائص 
ّ
 الشروق أونالين() والثغراتقانون االستثمار مرجعّي وغط

نصوص إلصدار ال” الكبير“ين، في بيان لها السبت، عن ارتياحها أعربت الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطن

ن داخليا لكل الفاعلين االقتصاديي” رسالة ثقة“التطبيقية والتنظيمية الخاصة بقانون االستثمار الجديد، معتبرة ذلك 

 .وخارجيا

ي باشرتها السلطات العليا فوفي هذا اإلطار، أكدت املنظمة أن مسار اإلصالحات ومراجعة التشريعات االقتصادية التي 

لة قانون استثمار مرجعي، ونصوص تنظيمية مفص”البالد بقيادة رئيس الجمهورية، عبد املجيد تبون، منذ سنيتن، توج بـ

 .”تغطي كل الفجوات والفراغات القانونية السابقة

اقتراحاتها  أن جل“رحاتهم، مؤكدة كما ثمنت الكونفدرالية مبدأ التشاور والحوار ومشاركة املتعاملين االقتصاديين بمقت

التي تقدمت بها قد أخذت بعين االعتبار، وهو ما يعكس الجدية والعقالنية في إعداد هذا النص املرجعي لالقتصاد 

 .”الوطني ونشاط املتعاملين االقتصاديين

اعلين لة ثقة لكل الففعال رسا” وأضافت في ذات السياق أن إصدار قانون االستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية يعد

، لكونه استحدث تدابير وإجراءات واضحة ودقيقة، بداية من إيداع ملف االستثمار إلى ”االقتصاديين، داخليا ودوليا

 .غاية تجسيد املشروع

دون سيسمحان ب“وأشارت املنظمة في هذا الصدد إلى استحداث املنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد، اللذين 

 .”ال مسار تجسيد بيئة مناسبة ومتكاملة تحرر االستثمار وتؤسس ملناخ أعمال جذاب، مستقر وشفافشك، باستكم

وأكدت الكونفدرالية، وفقا للبيان، التزامها بقيادة حملة واسعة لدى شركائها من منظمات أرباب العمل في الدول 

يد رها القانون الجديد، والترويج ملناخ األعمال الجداإلفريقية، العربية واألوروبية، لشرح االمتيازات والضمانات التي يوف

الذي تشهده الجزائر، وذلك لجلب االستثمارات األجنبية مباشرة كانت أو عبر مشاريع شراكة في كل القطاعات، السيما 

، وكذا ةتلك التي كانت سابقا غير مفتوحة أمام االستثمار على غرار النقل الجوي والبحري واملناجم والطاقات املتجدد

 .إلقامة صناعة حقيقية لتحويل املواد األولية الخامة، واستحداث القيمة املضافة
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إصدار قانون االستثمار ونصوصه التطبيقية ُيعد رسالة  املواطنين:كنفيدرالية أرباب العمل 

 )واج(ثقة

يمية النصوص التطبيقية التنظأعربت الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين عن ارتياحها الكبير إلصدار  

  .الخاصة بقانون االستثمار الجديد

ووفقا لبيان الكنفدرالية فقد ثمنت تتويج مسار اإلصالحات ومراجعة التشريعات االقتصادية التي باشرتها السلطات 

نظيمية وص تالعليا في البالد بقيادة رئيس الجمهورية، عبد املجيد تبون، منذ سنيتن، بقانون استثمار مرجعي ونص

 .مفّصلة تغطي كل الفجوات والفراغات القانونية السابقة

كما ثمنت ، مبدء التشاور والحوار ومشاركة املتعاملين االقتصاديين بمقترحاتهم ، مؤكدة باملناسبة أن ُجّل اقتراحاتها 

خذت بعين االعتبار، وهو ما يعكس الجّدية والعقالنية 
ُ
في اعداد هذا النص  –ن يضيف البيا –التي تقدمت بها قد أ

 .املرجعي لالقتصاد الوطني ونشاط املتعاملين االقتصاديين

وإعتبرت الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، أن إصدار قانون االستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية، ُيعد 

دابير وإجراءات واضحة ودقيقة، بداية فعال رسالة ثقة لكل الفاعلين االقتصاديين، داخليا ودوليا، لكونه استحدث ت

من إيداع ملف االستثمار إلى غاية تجسيد املشروع ، عالوة على استحداث املنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد، 

اللذان سيسمحان بدون شك، باستكمال مسار تجسيد بيئة مناسبة ومتكاملة تحرر االستثمار وتؤسس ملناخ أعمال 

اب، مستقر وشفا
ّ
 .فجذ

في األخير ، أكدت الكنفدرالية على إلتزامها بقيادة حملة واسعة لدى شركائها من منظمات أرباب العمل في الدول 

االفريقية، العربية واألوروبية، لشرح االمتيازات والضمانات التي يوفرها القانون الجديد، والترويج ملناخ األعمال الجديد 

ثمارات األجنبية مباشرة كانت أو عبر مشاريع شراكة في كل القطاعات، وباألخص الذي تشهده الجزائر، وذلك لجلب االست

القطاعات التي كانت سابقا غير مفتوحة أمام االستثمار، مثل قطاع النقل: النقل الجوي والبحري، وقطاع املناجم 

 .ث القيمة املضافةوالطاقات املتجددة، وكذا إلقامة صناعة حقيقية لتحويل املواد األولية الخامة، الستحدا

 

 )واج(قانون االستثمار: تنصيب جميع هياكل الدعم واملرافقة خالل األيام املقبلة 

أيمن بن عبد الرحمن, اليوم األحد بالجزائر العاصمة, أنه سيتم خالل األيام القليلة املقبلة, تنصيب  أكد الوزير األول,

 جميع الهياكل التي جاءت بها النصوص التطبيقية لقانون االستثمار الجديد, الصادرة مؤخرا.

األمم, أن الحكومة "زادت  وأوضح السيد بن عبد الرحمان خالل إشرافه على اختتام اجتماع الحكومة والوالة بقصر 

 من وتيرة تحسين مناخ األعمال, السيما من خالل إصدار قانون االستثمار, وجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة".

"التزام الدولة بضرورة أن تكون جميع القوانين متبوعة بنصوصها التطبيقية  -يضيف الوزير األول -وتجسد هذه الخطوة 

 ق".حتى ال تبقى حبرا على ور 

وقال السيد بن عبد الرحمن: "سنقوم في األيام القليلة املقبلة, بتنصيب جميع هياكل جهاز االستثمار التي نص عليها 

القانون الجديد, السيما الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار, والشبابيك املوحدة التابعة لها من شباك االستثمارات 

 لشبابيك الوحيدة الالمركزية على مستوى الواليات".الكبرى واالستثمارات األجنبية, وكذا ا

وأضاف أن االمر يتعلق ب"رؤية جديدة مبنية ليس فقط على التحفيزات الجبائية, بل تشمل مرافقة أصحاب املشاريع 

 في جميع مراحل االنجاز, كتوفير العرض العقاري وتبسيط اإلجراءات وإزالة جميع العراقيل البيروقراطية".

ير األول, في هذا الخصوص, الوالة إلى مواكبة هذا "التحول الجوهري" ضمن "املقاربة الشاملة التي تبنتها ودعا الوز 

 الدولة في توجيه العقار الصناعي لالستثمار الحقيقي املنتج".
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نشاء اكما لفت إلى اإلجراءات التي اتخذت في مجال تسهيل املقاوالتية, السيما في أوساط الشباب, عبر إصالح أجهزة 

املؤسسات املصغرة والقرض املصغر وسن القانون األساس ي للمقاول الذاتي بهدف القضاء على النشاطات املوازية 

 وامتصاص البطالة.

 

لصدور النصوص ” الكبير“الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين تعرب عن ارتياحها 

 فة(املركز الدولي للصحا) اإلستثمار التطبيقية لقانون 

دار النصوص إلص” الكبير“في بيان لها يوم السبت, عن ارتياحها  املواطنين،أعربت الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل 

ن داخليا لكل الفاعلين االقتصاديي” رسالة ثقة“التطبيقية والتنظيمية الخاصة بقانون االستثمار الجديد, معتبرة ذلك 

  وخارجيا.

نظمة أن مسار اإلصالحات ومراجعة التشريعات االقتصادية التي باشرتها السلطات العليا في أكدت امل اإلطار،وفي هذا 

ية قانون استثمار مرجعي, ونصوص تنظيم”البالد بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد املجيد تبون, منذ سنيتن, توج ب

 ”.مفصلة تغطي كل الفجوات والفراغات القانونية السابقة

قتراحاتها أن جل ا“كما ثمنت الكونفدرالية مبدأ التشاور والحوار ومشاركة املتعاملين االقتصاديين بمقترحاتهم, مؤكدة 

التي تقدمت بها قد أخذت بعين االعتبار, وهو ما يعكس الجدية والعقالنية في إعداد هذا النص املرجعي لالقتصاد 

 ”.الوطني ونشاط املتعاملين االقتصاديين

ين فعال رسالة ثقة لكل الفاعل” ت في ذات السياق أن إصدار قانون االستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية يعدوأضاف

لكونه استحدث تدابير وإجراءات واضحة ودقيقة, بداية من إيداع ملف االستثمار إلى غاية ”, االقتصاديين, داخليا ودوليا

 تجسيد املشروع.

ون سيسمحان بد“ستحداث املنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد, اللذان وأشارت املنظمة في هذا الصدد الى ا

 .”شك, باستكمال مسار تجسيد بيئة مناسبة ومتكاملة تحرر االستثمار وتؤسس ملناخ أعمال جذاب, مستقر وشفاف

مل في الدول ووفقا للبيان, أكدت الكونفدرالية التزامها بقيادة حملة واسعة لدى شركائها من منظمات أرباب الع

االفريقية, العربية واألوروبية, لشرح االمتيازات والضمانات التي يوفرها القانون الجديد, والترويج ملناخ األعمال الجديد 

الذي تشهده الجزائر, وذلك لجلب االستثمارات األجنبية مباشرة كانت أو عبر مشاريع شراكة في كل القطاعات, السيما 

مفتوحة أمام االستثمار على غرار النقل الجوي والبحري واملناجم والطاقات املتجددة, وكذا  تلك التي كانت سابقا غير 

 إلقامة صناعة حقيقية لتحويل املواد األولية الخامة, واستحداث القيمة املضافة.

 )واج(حكومة: تكثيف الجهود لتطوير قطاعي الطاقة واملناجم

طاعين الطاقوي و املنجمي , مما سمح بتحقيق انجازات معتبرة في فروع قامت الحكومة بتنفيذ عدة اجراءات لتطوير الق

 املحروقات, فيما بلغت املشاريع املنجمية االستراتيجية " مراحل متقدمة",حسب بيان السياسة العامة للحكومة.

وسة يادة محسو مست االنجازات املحققة, السيما نشاط الحفر والتنقيب, تطوير الحقول الغازية اضافة الى تحقيق ز 

في إنتاج الوقود و كذا توفير قدرة إضافية إلنتاج الكهرباء, فضال عن تكثيف جهود البحث واالستكشاف في مجال 

املحروقات, حسب ما جاء في الوثيقة التي سيعرضها الوزير االول, ايمن بن عبد الرحمن, امام اعضاء املجلس الشعبي 

 اكتوبر القادم. 3الوطني في 

باملائة من البرنامج السنوي(,  47بئرا عبر احواض ناضجة ) 22حروقات, سجل نشاط الحفر والتنقيب إنجاز ففي فرع امل

 باملائة من البرنامج السنوي(. 36آبار على مستوى احواض ناشئة وحدودية )   6و 
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ول الغازية "قاس ي , استكمال عملية تطوير الحق2022و اوت  2021وفيما يتعلق بتطوير الحقول, سجل, ما بين سبتمبر 

طويل" باتجاه "رورد النوس" وبداية إرسال النفط الخام من محيط "حاس ي بير ركايز", فيما يجري حاليا استكمال تطوير 

 حقل الغاز تينهرت" باتجاه "أوهانت" وإنجاز الخط الرابع لغاز البترول املسال حاس ي مسعود ".

ية, سمح برنامج االستغالل األمثل ألداة التكرير املوجودة بتحقيق " ومن أجل تلبية الطلب الوطني على املنتجات النفط

 .2021زيادة محسوسة" في إنتاج الوقود, وبالتالي وقف االستيراد منذ سنة 

وفي املقابل, عرفت الصناعة البتروكيماوية االنطالق في أشغال إنجاز مركب ميثيل ثالثي بيوتيل األثير في أرزيو واستكمال 

 .LABملشروع الب   ندس ي للواجهة األمامية النهائية,التصميم اله

كما ذكرت الوثيقة ان الدراسة جارية للعروض املالية من قبل الشركات املتعاقدة في مجال املشتريات الهندسية والبناء, 

 ( في أرزيو.DH-بهدف إنجاز مركب نزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج متعدد البروبيالن )

على اهمية تدشين مركز ملراقبة شبكة النقل عبر قنوات سوناطراك على   النقل, اكدت الحكومة وفيما يخص نشاط

 مستوى سيدي رزين.

اما بالنسبة لفرع الطاقة, أكدت الحكومة مواصلتها بذل جهودها الرامية إلى تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء وتطوير شبكة 

ط مختلف املناطق بشبكة الغاز الطبيعي، مع إيالء عناية خاصة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز من اجل الكهربة ورب

 للنشاطات املنتجة للثروة ومناصب العمل )املساحات الزراعية واملستثمرون(.

وقد سمح تنفيذ األعمال املذكورة, تضيف حصيلة الحكومة, بتحقيق انجازات تشمل توفير قدرة إضافية إلنتاج الكهرباء 

كلم  556مركزا للكهرباء و 1.780كلم و 5,924ز شبكات النقل والتوزيع من خالل إنجاز ميغاواط و تعزي 3.290بـ 

مستثمرة فالحية  18.826بشبكة الغاز و ربط  205مستثمرا بشبكة الكهرباء و 498مركزا للغاز, باإلضافة الى ربط   60و

 بشبكة الكهرباء.

تم نهاية جوان املاض ي,   انجاز الخرائط الجيولوجية,  و في فرع املناجم, اشارت الحكومة الى انه فيما يخص برنامج

 أخرى قيد اإلنجاز. 23خارطة جيولوجية فيما ال تزال  15استكمال 

والية, حسب التقسيم اإلداري القديم، فيما  48فقد تم نشر دفاتر الجرد بالنسبة ل  وفيما يتعلق بجرد املوارد املعدنية,

 .2022الجديدة قيد اإلعداد وسوف تستكمل قبل نهاية شهر ديسمبر  10تبقى تلك املتعلقة بالواليات ال

 لوطنية للنشاطاتمن جهة أخرى, اوردت الحصيلة انه وفي إطار تطوير الثروة املنجمية وترقيتها، أطلقت الوكالة ا

حيث   مادة ومنتوج منجمي, 13والية ويخص  27مشروعا, موزها عبر  26املنجمية برنامجا لالبحاث املنجمية يشمل 

 باملائة. 71بلغت نسبة تقدم هذه املشاريع 

 رخصة للتنقيب واالستغالل املنجميين عبر التراب الوطني. 396كما منح القطاع نهاية جوان املاض ي 

لق باملشاريع االستراتيجية, على غرار مشروع الفوسفات املندمج )تبسة( و مشروع منجم الحديد لغار جبيالت وفيما يتع

 فإن "هذه املشاريع قد بلغت مراحل متقدمة", تؤكد الوثيقة.  )تندوف( ومشروع الزنك والرصاص لواد أميزور )بجاية(,

ت الصلة بعد إنشاء الشركة املسماة "الشركة الجزائرية فبالنسبة للمشروع االول, يجري حاليا إعداد الدراسات ذا

 ، والتي ستتكفل بمهمة التخطيط وإنجاز الدراسات املتعلقة باملشروع.2022الصينية لألسمدة" في مارس 

اما فيما يتعلق باملشروع الثاني, فقد قام الشريك الصيني بتسليم التقرير الذي يؤكد نجاح التجارب املخبرية التي تؤكد 

باملائة  16دورها الحصول على حديد صلب بنوعية مطابقة للمقاييس العاملية, فيما يعرف املشروع االخير استرجاع ب

باملائة من األسهم، وهو ما يضمن له  51من أسهم الشريك األجنبي )تيرامين(. وبالتالي أصبح الطرف الجزائري يملك 

 مراقبة الشركة.
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رخصة للمؤسسات  168للذهب, تم إلى يومنا هذا, حسب ذات املصدر, تسليم و فيما يتعلق باالستغالل التقليدي 

رخصة أصدرتها الوكالة الوطنية للنشاطات  222املصغرة على مستوى واليات تمنراست وإن قزام وجانت من أصل 

 باملائة من الرخص املمنوحة. 61املنجمية ، اي بمعدل 

 137,19إلى منصة املؤسسة الوطنية للذهب "إينور" وتم إنتاج  طنا من خام الذهب 21.812سلمت كمية قدرها   كما

 كلغ من الذهب, حسب حصيلة الحكومة.

 

 )واج("تسيير الشأن املحلي بمقاربة اقتصادية بعيدة عن "البيروقراطية األول:الوزير 

حلية الى "قوة اقتراح دعا الوزير األول السيد أيمن بن عبد الرحمان مساء اليوم االحد, الى ضرورة تحول السلطات امل

اقتصادية بعيدة عن املقاربة اإلدارية املبنية على   ضمن اطر العمل الجماعي" مع تسيير الشأن املحلي ب"مقاربة

 البيروقراطية".

و قال السيد أيمن بن عبد الرحمان خالل اشرافه على الجلسة الختامية الجتماع الوالة بالحكومة "نحن امام ضرورة 

رة النمطية التقليدية من خالل تحول السلطات املحلية وعلى رأسها الوالي الى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الصو    تغيير

الجماعي بمشاركة جميع الفاعلين من سلطات ونواب البرملان, منتخبين ومتعاملين عمومين وخواص وفعاليات املجتمع 

 -كما قال-التشغيل وخلق فرص العمل" وهذا هو املدني لتوفير ظروف أفضل لتحقيق نمو اقتصادي وزيادة حركية 

"مفهوم التنمية االقتصادية املحلية التي تهدف الى تعزيز القدرات االقتصادية للجماعات املحلية وتحسين الظروف 

 املعيشية".

الطاقات ائية و ودعا في هذا السياق الوالة الى الترويج لقدرات والياتهم في كافة القطاعات على غرار الصناعة واملوارد امل

 املتجددة والخدمات و"كل ما يزيد جاذبية األقاليم لالستثمار املنتج".

وأوضح الوزير األول أن هذه املقاربة االقتصادية تعني "البرمجة الناجعة وفق أولويات محددة واحتياجات املناطق", كما 

 بعة االستثمارات ميدانيا".تعني أيضا "متابعة املشاريع من التسجيل الى غاية نهاية اإلنجاز ومتا

 النمو االقتصادي عاد الى منحاه التصاعدي 

وبشأن الوضع االقتصادي الحالي للبالد قال الوزير األول ان معدل النمو االقتصادي "عاد الى مساره التصاعدي" بعد   

 باملائة". 4ن فترة صعبة جراء االزمة الصحية العاملية و"نعمل ان يبقى هذا املنحنى في مستوى ال يقل ع

وأكد أيضا على مواصلة العمل و"البناء وفق مقاربة اقتصادية مدروسة قائمة على الطابع االجتماعي للدولة", مشددا 

 على أن هذا الطابع يبقى "عقيدة راسخة لم ولن تتخلى عنها الدولة".

وأفاد في السياق نفسه أن السلطات العمومية واصلت التكفل بدعم كل الفئات لتحسين القدرة الشرائية وضمان 

ازيد  2022العيش الكريم لكل املواطنين حيث بلغت امليزانية املخصصة للتحويالت االجتماعية املباشرة والضمنية في 

 لدعم موجها اكثر ملستحقيه.مليار دج مؤكدا أن العمل متواصل على ان يكون ا 5131من 

وقال السيد بن عبد الرحمان ان التحديات التي تتضمنها املقاربة الجديدة للحكومة تتمثل في "ضمان االمن الغذائي و 

 االمن املائي و االمن الصحي".

ول على د الوزير األ شد -التي شكلت أحد املحاور التي تطرق لها اجتماع الحكومة والوالة-ولدى تطرقه الى املالية املحلية 

وجوب اصالح الجباية املحلية وكذا نظام صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية قائال إن األمر يتعلق بألويات 

 الحكومة و ستجسد "قبل نهاية العام الجاري".

 از".وأضاف أنه "سيعاد النظر في املعايير التي تحكم توزيع املساعدات على البلديات في اطار هذا الجه
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ولدى ابرازه ملجهودات الدولة الكبيرة لتوفير الهياكل والتجهيزات العمومية على سبيل املثال بلغت قيمة البرامج الحالية 

 مليار دج. 9500مشروع بميزانية اجمالية قدرها  45443, بغض النظر عن املشاريع املكتملة, ازيد من 2021في نهاية 

تابعة املتواصلة للمشاريع العمومية ومدى تجسيدها واحترام اجآجال, مضيفا أن كما أكد الوزير األول على ضرورة امل

 مليار دج خالل عشر سنوات". 2890"ضعف هذه املتابعة كلف الخزينة العمومية 

وفي تطرقه الى عمليات جرد مست مطلع العام الجاري عديد القطاعات إلحصاء مشاريع الهياكل العمومية املستكملة 

ملة, أكد الوزير األول أن العمليات خلصت الى وجود املئات من املشاريع عرضة لإلهمال رغم اكتمالها في وغير املستك

 بعض الحاالت.

من جهة ثانية, ذكر السيد بن عبد الرحمن ان لقاء الحكومة بالوالة جعل منه رئيس الجمهورية "مناسبة سنوية ومحطة 

ت مسار تطور بناء الجزائر الجديدة", التي وصفها "ببرنامج نهضوي طموح", وإعادة ترتيب األولويات وفق مقتضيا  للتقييم

مشيرا الى انه رغم "الظروف الصعبة التي مرت بها البالد جراء أزمات العالم مؤخرا السيما ارتفاع أسعار املواد األولية 

رئيس الجمهورية خالل اشرافه على والغذائية" اال أن "مالمح النهوض بدأت تظهر من خالل مؤشرات إيجابية أشار اليها 

 افتتاح هذا اللقاء خاصة منها مؤشرات التوازنات االقتصادية الكبرى".

وأكد أن هذه املؤشرات اإليجابية تعود "باألساس الى حكمة رئيس الجمهورية السيد عبد املجيد تبون في تسيير شؤون 

القتصادي ومن بين أدواتها سياسية التحكم في الواردات" الدولة ", وذلك ب"إعادة الحيوية للقطاعات املحركة للنمو ا

 و كذا "تحسن األداء االقتصادي الكلي".

وأضاف أن برنامج رئيس الجمهورية "لم يكن اعتباطيا بل مبني على تشخيص دقيق للواقع وعلى رؤية استشرافية 

 واكبة هذه الوثبة االقتصادية.واضحة األهداف واملعالم هدفها بناء اقتصاد قوي متنوع" حاثا الوالة على م

أكد الوزير األول أن هناك برامج استعجالية للتكفل بهذه اإلشكالية  وعن الفوارق التنموية املسجلة من منطقة ألخرى,

والقضاء على مظاهر االقصاء والتهميش, مبرزا أن الحكومة جعلت من تقليص الفوارق أحد أولوياتها "باعتماد مقاربة 

بالشراكة مع شاملة ومدمجة لتحقيق العدالة واملساواة بين املناطق وبلوة برامج ذات بعد اجتماعي واقتصادي 

 الجماعات املحلية".

مشروع بمبلغ اجمالي يقدر ب  24672و أفاد في ذات السياق أن تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل سمح باستكمال 

 بلدية عبر الوطن. 334مواطن ساكن موزعين على  5ر6مليار دج استفاد منها  258ر4

الجمهورية ستضع اليات ملتابعة برامج التنمية املحلية ومواكبتها و شدد في السياق ذاته على أن الحكومة وبأمر من رئيس 

ومدى انعكاس ذلك على تحسين معيشة املواطنين, مشيرا الى ان التقييم سيكون على أساس احترام اجآجال ومدى 

الشغل  باالهتمام بتطلعات املواطنين وتحسين املرفق العام وكذا على أساس االستثمارات املحققة فعليا و عدد مناص

 املستحدثة.

 

 )واج(الوزير األول يؤكد على الدور "املركزي" للوالة في ترقية االستثمار والتنمية املحلية 

أكد الوزير األول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, على الدور املركزي للوالة في ترقية االستثمار والتنمية املحلية, داعيا 

 ة ميدانيا, والعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل معالجة االختالالت املوجودة.إياهم إلى متابعة املشاريع االستثماري

ولدى زيارته للورشات الثالث املنظمة في إطار لقاء الحكومة بالوالة الذي ينظم يومي السبت واألحد بقصر األمم )الجزائر 

 أوالها في "مرافقة املستثمرين, وتسهيلالعاصمة(, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن للوالي ثالثة أدوار أساسية, تتمثل 

كل االجراءات في إطار املقاربة التشاركية الجديدة التي تعتمد على االستماع الى املنتخبين املحليين والنواب وممثلي 

 املجتمع املدني بغرض الوقوف على االحتياجات الحقيقية في مجال االستثمار بالنسبة للوالية".
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يضيف الوزير األول, في "التسويق للمقدرات واإلمكانيات التي تزخر بها واليته", مشيرا على -الي ويكمن الدور الثاني للو 

سبيل املثال إلى أهمية الترويج لقدرات السياحة الحموية والتي يمكن أن تصبح "رافدا من روافد التمويل والجباية 

 املحلية" على مستوى عشر واليات على األقل.

ائال: "االستثمار ال يقتصر فقط على قطاع الصناعة, ولكن يشمل أيضا قطاعات السياحة, وصرح في نفس السياق ق

 الزراعة والصناعات التحويلية وتربية املائيات واملناجم الصغرى".

ق على "املتابعة امليدانية للمشاريع االستثمارية, وف -حسب السيد بن عبد الرحمان-أما الدور الثالث للوالي, فيرتكز على 

ظور اقتصادي, بالحرص على تنفيذها في اجآجال الزمنية املحددة, وفي اطار الهيكل املالي املتفق عليه, مع السهر على من

 خلق مناصب عمل والثروة التي تخلق موارد اضافية بالنسبة للجماعات املحلية".

ت التي اتخذتها الحكومة لدعم وخالل مداخلته في مختلف الورشات املنظمة, تطرق الوزير األول الى مختلف االجراءا

 االستثمار, السيما التسهيالت للحصول على العقار.

وفي هذا الشأن, أكد التزام الدولة باسترجاع العقار الصناعي املوجه لالستثمار, والذي لم يتم استغالله ملدة ستة أشهر, 

 قصد إعادة توزيعه على املستثمرين.

املتعلق بالعقار املوجه لالستثمار, ووضع اخر اللمسات  08-04من مراجعة األمر وكشف, بهذا الصدد, عن انتهاء الحكومة 

 قبل إطالق الوكاالت املسيرة له.

ويتعلق األمر بوكالة العقار الصناعي ووكالة العقار السياحي ووكالة العقار الفالحي والتي ستتكفل باألوعية التي ال يسيرها 

 يوان الوطني لألراض ي الصحراوية.الديوان الوطني لألراض ي الفالحية والد

كما أعلن السيد بن عبد الرحمان أنه سيجري في األيام املقبلة تدشين الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وشبابيك 

املوحدة التابعة لها مع إطالق املنصة الرقمية لالستثمار, مشددا على ضرورة انخراط السلطات املحلية في املسار املنتهج 

 الدولة لالرتقاء باالستثمار في الجزائر. من طرف

وبعد تذكيره بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية فيما يخص رفع مستوى انتاج الحبوب, أعلن الوزير االول عن 

تدشين بنك الجينات "خالل االيام املقبلة" وذلك بعد تدشين بنك البذور مؤخرا, معتبرا ذلك خطوة رئيسية في تحقيق 

 لغذائي.األمن ا

واعتبر أنه "من واجب الوالة متابعة كيفية استغالل االراض ي الفالحية ميدانيا, ومرافقة الخطط الرامية لالكتفاء الذاتي 

 ".2023باملائة من االحتياجات الوطنية من املنتجات الفالحية في غضون  80ولتغطية 

 

 )واج(خيةسنة من القرارات الجريئة والتاري 60تكريس التنوع االقتصادي: 

سعت الجزائر منذ استقاللها إلى رفع تحدي األمن والسيادة االقتصاديين من خالل قرارات جريئة و تاريخية توجت 

 بإرساء أسس اقتصاد متنوع وتعزيز قدرات التصدير خارج املحروقات.

اسا التأميم غداة فقد أحرزت الجزائر تقدما معتبرا طوال ستون سنة من خالل قرارات جريئة و تاريخية شملت أس 

االستقالل بهدف استرجاع ثرواتها، ناهيك عن الجهود الحثيثة الرامية إلى تكريس التصنيع و تطوير قطاعات مختلفة 

 أخرى ذات نجاعة كبيرة في شعبة الفالحة.

أضحت مقاربة التنويع االقتصادي وتدعيم قدرات التصدير خارج املحروقات ملموسة و واضحة للعيان بفضل    

ياسات عمومية تتماش ى و األهداف املسطرة ال سيما مع تنفيذ برنامج االنعاش والتجديد االقتصادي الذي أقره رئيس س

 3.500تحقيق إنتاج قارب  2021الجمهورية السيد عبد املجيد تبون، ما جعل القطاع الفالحي الذي استطاع سنة 

 . 2022باملائة من حاجيات السوق املحلية في  73ثر من باملائة من الناتج الداخلي الخام( يضمن أك 14مليار دج )
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باملائة، تجاوزته  6وألول مرة في تاريخ الجزائر معدال فاق  2021كما بلغ النمو االقتصادي خالل الثالثي الثالث لسنة   

اة مع ارتفاع مليار دوالر باملواز  5الصادرات خارج املحروقات السنة املاضية من خالل تسجيل عتبة تاريخية قيمتها 

 باملائة حجما.  12باملائة قيمة و  60صادرات املحروقات بشكل معتبر في نفس الفترة لتبلغ نسبة 

 نموذج اقتصادي يقوم على استحداث الثروة  

اتجهت الجزائر، في إطار مخطط عمل الحكومة الذي يكرس برنامج رئيس الجمهورية، من نموذج اقتصادي قائم على  

ج اقتصادي متنوع قائم على استحداث الثروة و يستجيب ملتطلبات التغيرات املتسارعة التي يشهدها الريع نحو نموذ

 العالم وكذلك الوضع االجتماعي واالقتصادي للبالد.

في هذا السياق، ارتفع اإلنتاج الوطني للحبوب بفضل زيادة مساحة األراض ي الفالحية املخصصة لهذا الفرع االستراتيجي 

 ليون هكتار وتحسين املحاصيل الزراعية و تعميم الري إضافة إلى تطوير الزراعة الصحراوية.م 3ر3لتبلغ 

وتم إدراج البذور الزيتية )الكولزا والصويا( في قائمة الفروع اإلستراتيجية حيث تم بذل جهود لتحقيق هدف بلوغ نسبة 

 .2024باملائة من الذرة بحلول عام  33و  باملائة من االحتياجات الوطنية من الكولزا 25تغطية ب

و كان الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان أكد في أغسطس املاض ي على هامش حفل تدشين البنك الوطني للبذور أن 

 ".2023باملائة من تغطية االحتياجات الوطنية من اإلنتاج الفالحي في عام " 80الهدف يتمثل في "بلوغ نسبة 

باملائة في الناتج الداخلي الخام حيث أكد الرئيس  15تم بذل جهود مدعمة بهدف املساهمة بنسبة  وفي قطاع الصناعة,

تبون خالل الندوة الوطنية حول االنعاش الصناعي التي انعقدت شهر ديسمبر املنصرم أن "هذا التحدي في متناولنا 

 اليوم ونحن مصممون على رفعه من خالل مساعي ملموسة وفعالة".

تم شهر يوليو املاض ي إطالق أشغال استغالل منجم الحديد بغار جبيالت الذي يعتبر من أكبر مناجم الحديد في وعليه، 

 العالم لترسيخ هذا التصور االستراتيجي والسديد لبناء نموذج اقتصادي قائم على التنويع.

تأسيس قطاع يتوفر على  وفي مجال التنويع االقتصادي، سمحت الجهود املبذولة طيلة سنوات بمواجهة تحديات

مجموعات صناعية ومجموعة من املؤسسات في مختلف الفروع يكون تنافسيا على الصعيد الدولي ويركز على تعزيز 

 اقتصاد املعرفة واالبتكار وتسريع التحول الرقمي وتطوير مؤسسات ناشئة.

الروافد القوية للسيادة الوطنية، الجهود كما يدعم قطاع املحروقات الذي يعتبر قاطرة لتطوير االقتصاد الوطني وأحد 

 املبذولة ويواصل دوره كمنتج ومصدر للغاز الطبيعي والبترول في العالم.

كما تطلب التنوع االقتصادي وتعزيز قدرات التصدير خارج املحروقات إدخال سلسلة من اإلجراءات وترسانة قانونية 

 تهدف إلى تحقيق التجديد االقتصادي املرجو.

تم إجراء إعادة هيكلة على مستوى البنوك العمومية بهدف رفع مستوى إدارتها إلى املعايير الدولية وتحسين وعليه 

مساهمتها في تمويل االقتصاد الوطني كما تمت املصادقة على قانون جديد حول االستثمار بهدف ترسيخ مبدأ حرية 

 االستثمار واملبادرة.

 عزيز التنمية واالستغالل األكيد واملستدام واألمثل للموارد الطبيعية.في مجال املحروقات، صدر قانون جديد لت

 

 

 

 

 

 



 12 

 )واج(عدة انجازات لتنشيط الشعب الصناعية الواعدة لتعويض الواردات 

سجلت الحكومة انجازات هامة في املجال الصناعي تعلقت بتطوير الشعب الصناعية الواعدة التي من شانها تعويض 

 ر العملة الصعبة, حسب ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة.الواردات وضمان توفي

و ارتكزت سياسة الحكومة فيما يتعلق بتطوير الشعب الصناعية الواعدة على إعادة بعث النشاطات الصناعية القادرة 

ة تبطعلى تعويض الواردات، السيما وأن تجسيد ذلك يحمل أفاق واعدة من حيث تكثيف النشاطات الصناعية املر 

خصوصا بالصناعات امليكانيكية, والزراعية الغذائية وصناعة النسيج والجلود والصناعات اإللكترونية، والكهرو منزلية 

وأنشطة املناولة الناتجة عنها, حسب ما جاء في وثيقة الحكومة التي سيعرضها الوزير االول, ايمن بن عبد الرحمان, يوم 

 الوطني. أكتوبر املقبل على املجلس الشعبي 3

, على تعزيز كل شعبة  2022الى اغسطس  2021و لتجسيد ذلك, عملت الحكومة, خالل الفترة املمتدة من سبتمبر 

 صناعية بمخطط تطوير وكذا ببرنامج لدعم الفاعلين ضمنها، والذين تعتبرهم السلطات العمومية بمثابة الشركاء.

ة الجارية خصصت إلنشاء منظومة للحوكمة والحوار بين ولهذا الغرض، عقدت ندوة وطنية اواخر يونيو من السن

السلطات العمومية واملتعاملين االقتصاديين من خالل إقامة تنظيم دائم تحت اسم "لجان القيادة االستراتيجية 

 ة( لجان فرعية تعلقت بالصناعات الغذائية الزراعية وامليكانيكية والكهربائي04للشعب الصناعية" توجت بميالد أربع )

 وااللكترونية والنسيجية والجلدية.

و بشان دعم تطوير املناولة الصناعية, عملت الحكومة على إطالق نظام يتعلق باإلعفاء من الحقوق الجمركية والرسم 

على القيمة للمكونات واملواد األولية التي يستوردها أو يقتنيها املناولون محليا وإطالق مشروع إدماج املنتوج املحلي 

واجآمرين بالخدمة، و كذا إحصاء مؤسسات   التي تمت بين بورصات املناوالت و الشراكة 15اإلطار ال-التفاقاتضمن ا

 املناولة من خالل تحيين قاعدة املعطيات.

         

  لجنة خاصة بفرع امليكانيك والسيارات 

ة ومواد البناء, ايضا على إنشاء كما عملت الحكومة, بخصوص تطوير الصناعات امليكانيكية والحديدية والكهربائي 

 أقطاب صناعية مع تكوين مجموعات في الشعب الصناعات امليكانيكية والحديدية و الصلب والكهرباء ومواد البناء.

    ( مجموعات مع إنشاء لجنة للفرع امليكانيكي والسيارات.06و يتعلق االمر بشان الصناعة امليكانيكية بإنشاء ستة )

ملجموعات املتعلقة بالصناعة امليكانيكية حسب النوع )السيارات، والشاحنات وجرارات الطريق و وتم تنصيب هذه ا

 والجرارات الفالحية و اخيرا املقطورات ونصف املقطورات(.  الحافالت و الدراجات النارية

للفرع التي نصبت شهر جوان األخير، والتي تهدف إلى توفير  و تدمج هذه املجموعات ضمن لجنة القيادة اإلستراتيجية

 الخاص، بين الفاعلين اإلقتصاديين ومؤسسات الدولة.-فضاء للتشاور والحوار العمومي

و بالنسبة لشعبة صناعة الحديد والصلب, التي تشهد تطورا تدريجيا واضحا لالنتاج والتصدير, حيث تم تصدير 

حاد األوروبي، وأمريكا وإفريقيا. وتتكون ,هذه الشعبة من حديد الخرسانة، وأسالك اجآالت، طن تقريبا نحو اإلت 500.000

 .2022نهاية سنة   مليار مع 1,5مليون دوالر، مع توقع بلوغ  500والحديد املسطح, و التي قدرت بمبلغ 

قم أعمال يفوق ملياري مؤسسة، بر  120وحظيت الصناعات الكهربائية, هي االخرى بإنشاء مجموعة خاصة بها تجمع 

 ( دوالر، على أن تشرف عليها اللجنة اإلستراتيجية للفرع الكهربائي واإللكتروني والكهرو منزلي واإلعالم اجآلي.2)

كما اولت الحكومة ايضا عناية بصناعات مواد البناء, حيث تم إنشاء مجموعة تضم أهم الناشطين في صناعة الخزف 

مليون متر مربع في السنة،  200م وتطوير هذا الفرع الواعد، الذي يقدر إنتاجه بأزيد من ما من شأنه أن يساهم في تنظي



 13 

 180مليون متر مربع في السنة. وبالتالي، فإن القدرة على التصدير تفوق  130و 120مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 

 , تشير الوثيقة.مليون متر مربع في السنة، حيث تم إلى اليوم القيام بعدة عمليات تصدير

وفي نفس السياق, ذكر بيان السياسة العامة للحكومة ان االستثمارات املنجزة منذ بضع سنوات سمحت بتحقيق 

مليون طن، بطاقة إنتاج تفوق  22عند   2021االكتفاء الذاتي من مادة االسمنت, حيث استقر الطلب املحلي منذ سنة 

 مليون طن. 1ر5مليون طن، أما الصادرات فقد بلغت  40

و فيما يتعلق بإنشاء مراكز تقنية مخصصة للحرف الصناعية, ذكرت الوثيقة انه تم إنشاء املركز التقني للصناعات 

 امليكانيكية والتحويلية للمعادن الحديدية بقسنطينة، كما شرع في السعي إلنشاء مركز تقني للصناعات الكهربائية.

 )واج(ة باملائ 31نسبة نمو االنتاج الفالحي بلغت

أكد وزير الفالحة و التنمية الريفية عبد الحفيظ هني، مساء اليوم السبت بالجزائر العاصمة ،ان نسبة نمو االنتاج 

 باملائة. 31الفالحي لهذا املوسم الفالحي قدرت ب 

باملائة  14ر7وقال الوزير، خالل اشغال اليوم األول من اجتماع الحكومة بالوالة،أن "القطاع يساهم اليوم بما يفوق 

مليون شخص، مع نسبة تغطية الحاجيات الوطنية  2ر7من الناتج الداخلي الخام ويشغل ربع اليد العاملة النشيطة اي

 باملائة". 31باملائة، مضيفا ان نسبة نمو االنتاج الفالح لهذا املوسم بلغت  75من اإلنتاج الوطني ب 

ى تجسيدها تتمثل في تنمية الشعب االستراتيجية كالحبوب و وأضاف السيد هني أن األهداف التي يسعى القطاع ال

البقول الجافة مع الرفع من مستويات دعم الدولة وتوفير إمكانيات التصدير و تبسيط الحصول على العقار الفالحي 

 من خالل األطر التنظيمية و تطوير املحيطات الجديدة.

مستثمرة بطول  9500رباء، أفاد الوزير أن البرنامج مس وحسب حصيلة تخص برامج إيصال املحيطات الفالحة بالكه

، بلغت عدد املستثمرات التي تم ربطها 2020مليار دج مضيفا أنه، و منذ سنة  17كلم و بغالف مالي قدر ب  6100قدره 

 مستمثرة عبر الوطن. 30.000بالكهرباء الفالحية 

املوالين قال إنها خصت رفع سعر شراء الحبوب املحلية  وبخصوص التدابير املتخذة لفائدة الفالحين و املستثمرين و 

 .2022باملائة خالل موسم  48حيث سمح هذا االجراء بزيادة انتاج الحبوب ب

 1500والية و  13تحضر الوزارة ملشروع إعادة تاهيل السد األخضر الذي يغطي  -يضيف الوزير–وفي مجال الغابات 

 كم وهذا "حسب مقاربة اقتصادية جديدة".

 )واج(الوزير األول يؤكد على الدور "املركزي" للوالة في ترقية االستثمار والتنمية املحلية

أكد الوزير األول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, على الدور املركزي للوالة في ترقية االستثمار والتنمية املحلية, داعيا 

 ق مقاربة تشاركية من أجل معالجة االختالالت املوجودة.إياهم إلى متابعة املشاريع االستثمارية ميدانيا, والعمل وف

ولدى زيارته للورشات الثالث املنظمة في إطار لقاء الحكومة بالوالة الذي ينظم يومي السبت واألحد بقصر األمم )الجزائر 

سهيل ستثمرين, وتالعاصمة(, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن للوالي ثالثة أدوار أساسية, تتمثل أوالها في "مرافقة امل

كل االجراءات في إطار املقاربة التشاركية الجديدة التي تعتمد على االستماع الى املنتخبين املحليين والنواب وممثلي 

 املجتمع املدني بغرض الوقوف على االحتياجات الحقيقية في مجال االستثمار بالنسبة للوالية".

ول, في "التسويق للمقدرات واإلمكانيات التي تزخر بها واليته", مشيرا على يضيف الوزير األ -ويكمن الدور الثاني للوالي 

سبيل املثال إلى أهمية الترويج لقدرات السياحة الحموية والتي يمكن أن تصبح "رافدا من روافد التمويل والجباية 

 املحلية" على مستوى عشر واليات على األقل.

يقتصر فقط على قطاع الصناعة, ولكن يشمل أيضا قطاعات السياحة, وصرح في نفس السياق قائال: "االستثمار ال 

 الزراعة والصناعات التحويلية وتربية املائيات واملناجم الصغرى".
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ق على "املتابعة امليدانية للمشاريع االستثمارية, وف -حسب السيد بن عبد الرحمان-أما الدور الثالث للوالي, فيرتكز على 

على تنفيذها في اجآجال الزمنية املحددة, وفي اطار الهيكل املالي املتفق عليه, مع السهر على منظور اقتصادي, بالحرص 

 خلق مناصب عمل والثروة التي تخلق موارد اضافية بالنسبة للجماعات املحلية".

دعم مة لوخالل مداخلته في مختلف الورشات املنظمة, تطرق الوزير األول الى مختلف االجراءات التي اتخذتها الحكو 

 االستثمار, السيما التسهيالت للحصول على العقار.

وفي هذا الشأن, أكد التزام الدولة باسترجاع العقار الصناعي املوجه لالستثمار, والذي لم يتم استغالله ملدة ستة أشهر, 

 قصد إعادة توزيعه على املستثمرين.

املتعلق بالعقار املوجه لالستثمار, ووضع اخر اللمسات  08-04وكشف, بهذا الصدد, عن انتهاء الحكومة من مراجعة األمر 

 قبل إطالق الوكاالت املسيرة له.

ويتعلق األمر بوكالة العقار الصناعي ووكالة العقار السياحي ووكالة العقار الفالحي والتي ستتكفل باألوعية التي ال يسيرها 

 الصحراوية.الديوان الوطني لألراض ي الفالحية والديوان الوطني لألراض ي 

كما أعلن السيد بن عبد الرحمان أنه سيجري في األيام املقبلة تدشين الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وشبابيك 

املوحدة التابعة لها مع إطالق املنصة الرقمية لالستثمار, مشددا على ضرورة انخراط السلطات املحلية في املسار املنتهج 

 ستثمار في الجزائر.من طرف الدولة لالرتقاء باال 

وبعد تذكيره بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية فيما يخص رفع مستوى انتاج الحبوب, أعلن الوزير االول عن 

تدشين بنك الجينات "خالل االيام املقبلة" وذلك بعد تدشين بنك البذور مؤخرا, معتبرا ذلك خطوة رئيسية في تحقيق 

 األمن الغذائي.

من واجب الوالة متابعة كيفية استغالل االراض ي الفالحية ميدانيا, ومرافقة الخطط الرامية لالكتفاء الذاتي واعتبر أنه "

 ".2023باملائة من االحتياجات الوطنية من املنتجات الفالحية في غضون  80ولتغطية 

 

 )الحوار(هكتار من العقار غير املستغل وهذا برنامج املناطق الصناعية 2308زغدار: استرجاع 

هكتار من العقار غير املستغل, على مستوى املناطق الصناعية  2308كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن استرجاع 

 .ومناطق النشاطات

وتندرج هذه الحصيلة في إطار عملية تطهير العقار املوجه لالستثمار على املستوى املحلي, التي أطلقتها وزارة الصناعة, 

ئيس الجمهورية, حسبما صرح به السيد زغدار في كلمة ألقاها خالل اجتماع الحكومة بالوالة, مؤكدا تطبيقا لتعليمات ر 

 .”العملية ال تزال مستمرة“ان 

 والية 39منطقة صناعية جديدة بـ 50برنامج إلنجاز 

صناعية  منطقة 50وبخصوص تحسين العرض العقاري, ذكر الوزير بأن السلطات العمومية اعتمدت برنامجا إلنجاز 

 .والية, بما يتماش ى مع أهداف التنمية اإلقليمية واملساهمة في إعادة التوازن بين املناطق 39جديدة, موزعة على 

فبالنسبة للمناطق الصناعية الستة املسجلة على عاتق وزارة الصناعة, فقد وصلت ثالثة منها إلى نسبة إنجاز في حدود 

 .باملائة 80

والقصر ببجاية, ووالد بن دامو بتلمسان, بمساحة إجمالية  ,صناعية لألربعطاش بوالية بومرداسويتعلق األمر باملناطق ال

 .”ستكون جاهزة في أقرب االجال“حسب الوزير الذي أكد بأنها  ,هكتار 416تقدر ب 

لثالث املتبقية ا بينما يجري التنسيق مع القطاعات املعنية والوالة لتذليل الصعوبات التي تؤثر على وتيرة انجاز املناطق

 .والتي ستنجز بواد نشو بوالية غرداية, قصر البخاري باملدية إضافة إلى توسعة املنطقة الصناعية سيدي بلعباس
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  منطقة صناعية متنقلة وهذه نسب االنجاز 44

ة في مرحلة منطق 12املتبقية, والتي تم تحويل إنجازها إلى الوالة, نجد منها  44أما فيما يخص املناطق الصناعية ال

 .منطقة حققت نسب متفاوتة من تقدم األشغال, حسب السيد زغدار 32الدراسة و

ومن بين هذه املناطق, توجد تلك املوجودة في كل من سعيدة وقمار وورقلة والنعامة, أين توصل الوالة إلى إنجاز الصفقات 

ائة, في انتظار إبرام صفقات أخرى للتكفل بامل 100املتعلقة بشبكات الطرق, التزويد باملياه والصرف الصحي بنسبة 

 .بالشبكات املتبقية

باملائة, في  35منطقة فاقت نسبة إنجازها  13باملائة, و  98و 70منطقة تتراوح نسبة انجازها بين  12وأضاف الوزير أن 

 .باملائة 35مناطق لم تتجاوز نسبة تقدم االشغال بها  3حين يتبقى فقط 

زير إلى مشاركة وتعاون مختلف الجهات الفاعلة, على املستويين املركزي واملحلي, الستكمال انجاز وفي هذا اإلطار,دعا الو 

 .هذا البرنامج

من جهة أخرى, أكد زغدار دور قانون االستثمار الجديد في ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة, وتثمين املوارد 

صدور هذا القانون مع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة, يشكل سابقة في الطبيعية واملواد األولية املحلية, الفتا إلى أن 

 .تشريع االستثمار الجزائري 

 

 )املستثمر(ديناميكية جديدة…..تعاون جزائري موريتاني في مجال الصيد البحري 

والتي  2022س مار  13تولي الجزائر أهمية كبيرة لقطاع الصيد البحري وظهر ذلك جليا من خالل قرارات مجلس الوزراء في 

يساهم في خلق مناصب الشغل والثروة كما يساهم  وصفت بالتاريخية من أجل النهوض بالقطاع لكونه قطاعا اقتصاديا

في األمن الغذائي ومن جهته عمد رئيس الجمهورية الى تكليف الحكومة بإعداد قانون توجيهي لترقية قطاع 

عم نشاط القطاع من خالل منح االمتيازات والحوافز الضرورية البحري مع التأكيد على ضرورة منح حماية ود الصيد

لتشجيع املهن الصغيرة املرتبة بنشاط الصيد البحري ولعل من أبرز املجهودات التي تبرز دور الدولة في تطوير قطاع 

 .ابذاتهالصيد البحري والنهوض به تغيير حقيبته الوزارية من مديرية ملحقة بوزارة الفالحة الى وزارة مستقلة 

االعتراف بأهميته خاصة وأن في هذا القطاع توجد موارد بحرية وقارية ال يمكن تركها تضيع أو تبقى   وهذا ما يدل على

من دون استغالل ألننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت الى توسيع املجال بكل القدرات للمساهمة في بناء االقتصاد 

فيها الكالسيكية التي بني عليها االقتصاد الوطني في تحريك عجلة النمو خارج  الوطني الجديد واستغالل كل املوارد بما

نملك فضاء بحريا واسعا في البحر األبيض املتوسط، خاصة مع توسيعه إلى املنطقة االقتصادية   املحروقات كوننا

لدان، ولكننا نملك عمقا الحرة حتى وإن لم نحدد بعد بدقة الحدود التي نملك فيها الحقوق االقتصادية مع بعض الب

في الواجهة البحرية يمكن استغالله لنغير معادلة ارتفاع األسعار ووفرة املنتوج واالرتقاء باملجال وهذا ما عمدت اليه 

عالقة التعاون بين الجزائر وموريتانيا التي أبرمت مؤخرا في مجال الصيد البحري إلرساء   الدولة الجزائرية من خالل

وعمدت اليه الدولة املوريتانية بهدف تعزيز التعاون واالستفادة من الخبرات الجزائرية في  ماج في املجال التكامل واالند

 . املجال خاصة في ظل العالقة املتينة بين البلدين في مختلف املجاالت

ا وموريتاني ئرمثلما أكد عليه محمد سالم ولد مرزوق وزير الخارجية املوريتاني والذي كشف أن العالقات بين الجزا

 وكل هذا يعكس مستوى التعاون القائم والثقافة، ضاربة جذورها في عمق التاريخ وهي عالقات مرتبطة بالحضارة والدين

 الذي شهد تقدما الفتا منذ انعقاد بين البلدين والذي يتجسد من خالل آفاق العالقات وسبل تطوير التعاون الثنائي 

ونظيره املوريتاني خالل الزيارة الناجحة التي أداها هذا األخير للجزائر شهر ديسمبر  القمة الثنائية بين الرئيس تبون 

الفارط والتي مثلت أهمية قصوى لتطوير وتفعيل أواصر العالقات بحيث يتشاركان عمق التاريخ وروابط الجغرافيا 
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ديد من العالقات الثنائية وتم إطالق العتعززت  ويتناغمان في كثير من املقاربات اإلقليمية والدولية وبفضل تلك الزيارة

املشاريع املشتركة في شتى املجاالت من بينها تجسيد عالقة تعاون في مجال الصيد البحري فماهي األبعاد املنتظرة لهذا 

 التعاون بين البلدين ؟

 : هشام سفيان صلواتش ي وزير الصيد البحري واملنتجات الصيدية 

   املوريتانية من شأنها االرتقاء بمجال الصيد البحري العالقة الجزائرية 

سفيان صلواتش ي وزير الصيد البحري واملنتجات الصيدية أن عالقة التعاون الثنائية بين الجزائر  كشف هشام  

وموريتانيا في مجال الصيد البحري تعرف ديناميكية جديدة خاصة مع زيارة الرئيس املوريتاني محمد ولد الشيخ 

ني إلى الجزائر نهاية ديسمبر املاض ي والتي نتج عنها تفعيل التعاون في العديد من املجاالت السيما ما تم االتفاق الغزوا

عليه مؤخرا خالل أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى املشتركة للتعاون بين البلدين التي جرت بداية الشهر 

أن محضر الدورة التاسعة عشر تضمنت أيضا املوافقة على منح كما أشار هشام صلواتش ي إلى ” بنواكشوط“الجاري 

الجزائر حصصا سنوية للصيد في املياه اإلقليمية املوريتانية موضحا أن هذا التعاون من شأنه االرتقاء بمجال الصيد 

تم االتفاق  أنه البحري بما يساهم في االندماج والتكامل بين البلدين كما أبرز وزير الصيد البحري واملنتجات الصيدية

من خالل هذا التعاون الى منح الجانب املوريتاني للجزائر حصصا سنوية للصيد في مياهها اإلقليمية مؤكد في ذات 

 السياق أن عالقات التعاون الثنائية بين البلدين تعرف ديناميكية جديدة

 ملا يساهم في تعزيز األمن الغذائي، مستدال هذا وأبرز صلواتش ي األهمية االستراتيجية التي تكنها الجزائر لقطاعه كونه 

 .تزخر به بالدنا من قدرات طبيعية وبشرية معتبرة تمكن القطاع من أن يلعب دورا فعاال في هذا املجال

وأشار هشام سفيان صلواتش ي إلى ما حققه قطاعه من تنمية الصيد بأعالي البحار بعد دخول نشاط بناء سفن الصيد 

والتي حتما سترفع من قدرات اإلنتاج  %60إدماج فاقت  يز االستغالل بأيادي جزائرية وبنسبة البحري كبيرة الحجم ح

 .الوطني مم خالل تربية املائيات والصناعات التحويلية للمنتجات الصيدية التي القت اقباال كبيرا من طرف املستثمرين

 :انيمحمد ولد عابدين ولد أمعييف وزير الصيد واالقتصاد البحري املوريت

  استفدنا من خبرة العديد املعاهد الجزائرية في مجال الصيد البحري   

ة إلى أن بالده استفادت من خبر  وبدوره أشار وزير الصيد واالقتصاد البحري املوريتاني محمد ولد عابدين ولد أمعييف

العديد من املعاهد الجزائرية في مجال الصيد وإدارة الثروة السمكية مضيفا أن العالقة األخوية بين البلدين الشقيقين 

 تتطور بشكل دائم بفضل التوجيهات السامية لقائدي البلدين

ة في التعاون املشترك بين البلدين في مجال الصيد كما أكد الوزير املوريتاني أن الهدف من الزيارة هو وضع لبنة جديد

 تجسيدا لتلك التوجيهات

وعدد ولد أمعييف املجاالت التي يرغب الطرفان في تعزيز التعاون فيها كاستغالل الثروات وحصص الصيد املمنوحة 

 للطرف الجزائري إضافة إلى التكوين البحري وصناعة السفن واإلنقاذ البحري 

جزائر على التعاون مع بلده وفيما يتعلق بأهداف اللجنة الفنية املشتركة الجزائرية املوريتانية في معبرا عن شكره لل

مجال الصيد البحري أبرز أنها تتمثل في تجسيد التعاون وفق املصالح املشتركة بين البلدين خاصة فيما يتعلق 

ناء والتكوين البحري واالنتاج واإلنقاذ البحري وب بالحصص الصيدية املمنوحة للجزائر في املياه االقليمية املوريتانية

السفن واستزراع األسماك مشيرا الى أنه ملس استعداد الطرف الجزائري ونية حسنة من أجل الرقي بهذا التعاون بما 

 يحقق املنافع واملصالح املشتركة للبلدين

 : الدولية محمد شريف ضروي الخبير في التخطيط االستراتيجي والعالقات 

  ”العالقة بين الجزائر وموريتانيا إعادة لتكتل والتموقع مع الدول القريبة“
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كشف محمد شريف ضروي الخبير في التخطيط االستراتيجي والعالقات الدولية أن عالقة التعاون بين الجزائر  

رية هات رئيس الجمهو وموريتانيا املبرمة في العديد من املجاالت تدخل ضمن أهداف الحكومة واملتمثلة أساسا في توج

ما يحدث هو إعادة التموقع والتكتل مع الدول  عندما قال أن الجزائر تتوجه اقتصاديا نحو عمقها االفريقي مبرزا أن 

القريبة التي تجمعنا معها العديد من املقومات على غرار الهوية والتاريخ املشترك لذلك تحركت الحكومة الجزائرية 

العديد من البرامج من بينها فتح كل الطرق السياسية والدبلوماسية ثم االنتقال الى املشاريع بكامل ترساناتها من خالل 

زويرات مع دولة موريتانيا والذي هو في األساس طريق تجاري كما أوضح -التنفيذية على غرار الطريق الحدودي تندوف 

االستراتيجية في أعلى مستوى ألن الجزائر  ستصل الى الشراكة البينية  محمد شريف ضروي أن الشراكة مع موريتانيا

تسعى الى خلق شركاء استراتيجيين في مختلف املجاالت ومن بينها الصيد البحري موضحا ان استمرار استمر الجزائر في 

 .برؤية تصاعدية تجارية سيسمح بتحقيق العديد من املشاريع واإلنجازات التي تطمح الدولة للوصول اليها هذا املسار 

 :”املستثمر“وظ كاوبي الخبير االقتصادي لـ محف

 استفادت الجزائر من حصص صيد سنوية أمر جد إيجابي 

  

أكد محفوظ كاوبي الخبير االقتصادي أنه فيما يخص األبعاد املنتظرة للتعاون بين الجزائر وموريتاينا بالخصوص في 

فهي  بلدين ألنه عندما نقف على النتائج الحالية مجال الصيد البحري فإن هذه الشراكة جاءت لتكثيف التعاون بين ال

بعيدة عن الطاقات املوجودة مبرزا أن قطاع الصيد البحري لديه أولويات ألنه من بين القطاعات التي تأسس شراكة 

خالله على حصص سنوية للصيد في املياه  ناجحة بين البلدين وماتم املصادقة عليه كبرنامج استفادت الجزائر من 

يمية املوريتانية يعتبر بداية تجسيد لعمل وهو جد إيجابي ويمكن أن يؤسس لشركات أكثر وأحسن مستقبال كما اإلقل

أوضح الخبير االقتصادي أن زيادة حصص الصيد للجزائر هو أمر من زيادة املعروض للجزائر في بعض األصناف من 

الى الشراكة في مجال شركات التحويل والتجميد في األسماك كاشفاأن املشروع ال يتضمن تربية املائيات كما قد يصل 

أجل نجاح هذا املشروع ألنه بعد سنتين أو ثالثة تكون   موريتانيا وفي الجزائر داعيا في ذات السياق الى العمل بجد من

 الفرص أكثر والتي تزيد من حجم التبادالت التجارية وتؤثر على القطاع وعلى االقتصاد بشكل عام

 :”املستثمر”ير في الشؤون االقتصادية واملالية لـنبيل جمعة خب

 الشراكة مع موريتانيا تساهم في انخفاض أسعار السمك 

  

ومن جهته أكد نبيل جمعة الخبير في الشؤون االقتصادية واملالية أن في الجزائر وفي مجال الصيد البحري هناك نقص 

هالكه ما قد يؤدي الى مخاطر صحية مبرزا فيما يخص يعزف عن است خمسين باملئة من السمك وهذا ما جعل الشعب 

الشراكة الجزائرية املوريتانية أن في السابق كانت هناك اتفاقيات مع موريتانيا في السمك وهذا االتفاق اليوم سيساعد 

ائر ز الجزائر كثيرا كون موريتانيا تصدر السمك ألوروبا كاشفا أنه اذا ما تمت شراكة بين البلدين هذا سيسمح للج

بتغطية العجز الكبير في هذا املجال في السوق الجزائرية ألن في املحيط األطلنطي كمية السمك هناك أكثر بعشر مرات 

من السمك املوجود بالبحر األبيض املتوسط لهذا ستستفيد الجزائر من كمية كبيرة منه وهذا سيعمل على انعاش 

أنواع السمك التي كانت غير موجودة ولديهم قيمة بروتينية كبيرة  االقتصاد الجزائري وحتى املستهلك الجزائري سيجد

في السوق داعيا وزارة الصيد البحري الى ضرورة إقامة شراكة مقايضة في هذا املجال ألننا حتى اليوم لم نسجل 

ك وهذا ماتفاقيات كبيرة في مجال الصيد البحري وألن املقايضة تعمل على منح الجزائر سلع معينة وتحصل على الس

 ما يجعلهم يستفيدون من أموال معتبرة كما أن زيادة أنواع السمك في الجزائر ينعش االقتصاد ويحسن األسعار

 :”املستثمر”أحمد حيدوس ي الخبير االقتصادي لـ
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 هذه الشراكة تمكن من توفير األسماك في الصحراء الجزائرية  

الجزائر من خالل قانون االستثمار والتي وضعت من أن ” املستثمر”أكد أحمد حيدوس ي الخبير االقتصادي لـ

مجموعة من القطاعات ذات األولوية حيث جاء في املرتبة الثالثة قطاع الصيد البحري وتربية املائيات والذي  خالله 

توليه الحكومة أهمية كبيرة جدا في تعزيز األمن الغذائي لذلك جاءت هذه االتفاقية في ظل تناقص معتبر في كمية 

ألسماك وكان البد من إيجاد بديل من خالل التوجه نحو تربية املائيات، كما أبرز الخبير االقتصادي أن هذه الشراكة ا

من شأنها فتح أفاق أخرى من خالل التعاون في مختلف املجاالت وتعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين التي تشهد 

كان حجم التعامل بينهما ال يتجاوز اثنان مليار دوالر وبعد فتح املعبر نمو متواصل خاصة بعد فتح املعبر الحدودي حيث 

قفز الى أربعة وخمسين مليون دوالر وهذا يشجع جد وينتظر أن يرتفع أكثر وأكثر خالل السنوات املقبلة كما تمكن هذه 

 .الشراكة من تجسيد طريق لتوفير األسماك املوريتانية في الجنوب الجزائري في تندوف وبشار

 

 

 وتأمينات  مالية: بنوك
 

 /معارض/تصدير واستيرادتجارة 
 

 

 )واج(أكتوبر بقسنطينة  29الى  26فالحة وصناعات غذائية: تظاهرة "أقراست إكسبو" من 

 ضمن أكتوبر القادم معرضين دوليين في قطاعي الفالحة والصناعات الغذائية, 29الى  26تحتضن والية قسنطينة من 

 تظاهرة تحمل تسمية "أقراست إكسبو", حسبما أفاد به اليوم األحد املنظمون.

وتشمل التظاهرة, التي تقام تحت الرعاية السامية لوزير التجارة وترقية الصادرات وإشراف والي والية قسنطينة, 

ذائية صالون الدولي للصناعات الغصالونين في نفس الوقت واملكان, وهما الصالون الدولي للفالحة والعتاد الفالحي, وال

 شركة وطنية واجنبية, حسب ذات املصدر. 200والتغليف, بمشاركة قرابة 

ويتم تنظيم هذه التظاهرة االقتصادية بعاصمة الشرق الجزائري, "نظرا للمؤهالت الكبيرة التي تزخر بها املنطقة والتكامل 

أكيدة لالستثمار والشراكة املنتجة بين العارضين الوطنين االستراتيجي بين القطاعات املعنية, مما سيعطي دفعة 

 دولة أوربية افريقية واسيوية", يقول املنظمون. 20واألجانب الذين يمثلون 

وتنظم تظاهرة أقراست إكسبو" من طرف مؤسسة "غروب اس اف لالتصال" بالشراكة مع الجمعية الوطنية للمصدرين 

 الرمال وباشراك عدة منظمات أرباب العمل.الجزائريين وغرفة التجارة والصناعة 

ويخص جناح الفالحة عدة ميادين من بينها زراعة الحبوب تربية الحيوانات والدواجن وانتاج الحليب وزراعة األشجار 

 املثمرة والصحة الحيوانية والنباتية وغيرها من فروع قطاع الفالحة.

األولية والوسائل وآالت التصنيع والتحويل بمشاركة قوية من األجانب وفي جناح الصناعات الغذائية يتم عرض املواد 

 خاصة فيما يتعلق بتجهيزات هذه الصناع الحيوية التي تعرف تطورات متواصلة في التكنولوجيات والوسائل.
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يتم تنظيم س والى جانب املعرض واللقاءات املهنية بين املتعاملين املتخصصين في القطاعات املعنية بموضوع الصالونين,

محاضرات ونقاشات حول اهم املواضيع املتعلقة باألساليب واجآليات املتعلقة أساسا بدفع عجلة التنمية االقتصادية 

 وتطوير اإلنتاج وفق معايير الجودة املعترف بها دوليا وكذا رفع تحدي تصدير املنتوجات الجزائرية لألسواق األجنبية.

رقية التجارة الخارجية والجمارك الجزائرية في التظاهرة "فرصة ثمينة لتحسيس وشرح ويعتبر حضور الوكالة الوطنية لت

 املتعاملين االقتصاديين حول االليات والتسهيالت املعتمدة من اجل تعزيز عمليات التصدير", حسب ذات املصدر.

 
 

 

 )واج(2022مليار دوالر بنهاية  17فائض امليزان التجاري سيتجاوز 

, حسبما أفاد به, اليوم األحد 2022مليار دوالر بنهاية العام الجاري  17فائض امليزان التجاري للجزائر ينتظر ان يفوق 

 بالجزائر العاصمة, الوزير األول, السيد أيمن بن عبد الرحمان.

يزان "امل وأوضح السيد بن عبد الرحمان, في كلمة ألقاها خالل اختتام اجتماع الحكومة بالوالة املنعقد بقصر األمم, أن

 ".2022مليار بنهاية  17مليار دوالر في نهاية أغسطس املاض ي, وننتظر أن يفوق  14التجاري حصل فائضا يقدر ب

مليار دوالر بنهاية أغسطس املاض ي, حسب الوزير األول الذي يتوقع  4,4كما أن قيمة الصادرات خارج املحروقات بلغت 

 .2022مليار دوالر في نهاية  7بأن يبلغ 

اف إلى ذلك احتياطي الصرف الذي سجل "ارتفاعا محسوسا في الفترة االخيرة, متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة يض

له", يؤكد السيد بن عبد الرحمان الذي لفت من جهة أخرى إلى التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات والتي 

 تشير إلى تحسن امللحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

فعل هذه املؤشرات االيجابية, فإن "مالمح النهوض االقتصادي بدأت تظهر", حسب الوزير األول الذي أكد بأن وب

البرنامج "النهضوي الطموح" الذي جاء به رئيس الجمهورية, يتجسد حاليا بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها 

 ن االخيريتين.البالد جراء تداعيات االزمات التي عرفها العالم في السنتي

وأرجع تحسن أداء االقتصاد الكلي إلى "حكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة من خالل اعادة الحيوية 

 للقطاعات املحركة للنمو االقتصادي, ومن بين أدواتها سياسة التحكم في الواردات".

ة حاليا تهدف إلى "ضبط وترشيد الواردات, وفي هذا السياق, أكد الوزير االول أن سياسة التجارة الخارجية املعتمد

 وليس كبحها, كما تحاول بعض االطراف املغرضة الترويج له".

ويأتي ذلك للسماح ب"حماية املنتج الوطني, حتى نؤسس لنسيج فالحي وصناعي متطور يشكل دعامة القتصاد وطني 

 الرحمان.قوي, يضمن للبالد أمنها القومي بمفهومه الشامل", حسب السيد بن عبد 
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  دولي وشراكةتعاون 
 

 

 

 يقظة 
اإلحصاء العام للسكان واإلسكان: توفير قاعدة بيانات تسمح بصياغة سياسات تنموية واعدة 

 )واج(

حسين شرحبيل ,اليوم األحد بالجزائر العاصمة, أن اإلحصاء العام السادس للسكان  أكد وزير الرقمنة واإلحصائيات,

واإلسكان, يكتس ي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة, تمكن من صياغة سياسات وبرامج 

 تنموية واعدة.

املحلية ,إبراهيم مراد وبحضور والي  وخالل إعطائه إلشارة انطالق عملية اإلحصاء بمعية وزير الداخلية والجماعات

والية الجزائر محمد عبد النور رابحي, بساحة عيسات ايدير ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة, أوضح السيد شرحبيل أن 

هذا اإلحصاء " يكتس ي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الساكنة 

ل صياغة سياسات وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين وحظيرة السكنات من أج

 الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات املواطنين املتنامية".

وبعد أن أبرز بأن تنظيم هذا اإلحصاء ونتائجه املنتظرة يعد بمثابة " خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس   

تأتي في سياق "تنفيذ خطة عمل الحكومة الرامية إلى وضع   يد عبد املجيد تبون ",أشار إلى أن العمليةالجمهورية الس

 سياسات عمومية ومخططات تنمية وطنية ومحلية مشبعة بالعقالنية والفعالية، أكثر ابتكارا وإنصافا".

ة بما أن النتائج املتحصل عليها قد وذكر السيد شرحبيل بأن "الجزائر وبعد كل إحصاء عام سابق, قد برزت أكثر قو 

 ."مكنتها في كل مرة من رفع التحديات ووضع أهداف جديدة تماشيا والواقع االقتصادي واالجتماعي املشخص

وباملناسبة, حث الوزير, املكلفين بجمع املعلومات خالل هذا اإلحصاء الذي ينظم تحت شعار" نحص ي حاضرنا لصنع 

تزام بأقص ى قدر من الكتمان والسرية في إطار احترام واجب التحفظ املنصوص عليه قانونا" مستقبلنا", على "ضرورة االل

داعيا إياهم إلى "التحلي بالصبر واليقظة الالزمين وعدم ادخار أي جهد لتحفيز املواطنين وبث روح التعاون الجماعي 

 واحترام الغير لتوفير معطيات حقيقية ودقيقة ذات املصداقية املطلوبة".

من جهة أخرى, ذكر الوزير بالتحضيرات الخاصة بهذا "الحدث الوطني الهام", مستدال في هذا الشأن بإطالق "برنامج 

والية", إلى جانب "استخدام وألول  58عون إحصاء عبر أقاليم  53.000عون مراقب و 8000تكويني, أين استفاد أكثر من 

بشرائح هاتف من الجيل الرابع وذلك قصد تسهيل وتسريع تحصيل لوحة الكترونية ذكية, مجهزة  000.57مرة,أكثر من 

 املعلومات".

من جهته, أكد السيد مراد بأن "هذه العملية الوطنية, التي من شأنها أن تؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة ومحينة, 

ل تحسين فستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات الساكنة, بما يك

اإلطار املعيش ي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم ومواكبة التحوالت االقتصادية و 

 االجتماعية الراهنة والتي ال يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة".

 بطها في إطار عمل تحضيري و أضاف أن السلطات العمومية جندت كل املوارد البشرية واملادية، إلنجاحها والتي تم ض

بمقاربة متعددة القطاعات, تجسدت من خالل أشغال اللجنة الوطنية لتحضير اإلحصاء العام للسكان و اإلسكان التي 

 سمحت بتنسيق جهود مختلف املتدخلين و تعاضد اإلمكانيات والوسائل".
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رية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر وذكر في هذا اإلطار ,بأن قطاعه الوزاري "وضع جملة من التدابير التحضي

ألف مستخدم من مهندس ي واليات، مندوبي بلديات، مكونين، مراقبين  67ربوع الوطن، سيما من خالل تسخير أزيد من

 ."ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري املكلف بتنفيذ هذه العملية 12و أعوان إحصاء، فضال عن تعبئة أكثر من 

, أشار السيد مراد إلى أن دائرته الوزارية أولت "أهمية قصوى" لتكوين العنصر البشري املنوط بعملية وفي ذات املنحى

اإلحصاء,حيث "تم اختيار املكلفين بالعملية من قبل مصالح البلدية من الشباب الجامعي وموظفي اإلدماج املنهي" فضال 

، بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني لإلحصائيات توفير "ظروف مواتية لتكوينهم منذ بداية الشهر الجاري   عن

,لتمكينهم من مباشرة مهامهم ,سيما ما تعلق بالتحكم التام في األدوات التكنولوجية",مضيفا بالقول "تسهر املصالح 

 األمنية بمختلف أسالكها على ضمان التأطير األمني لهذه العملية وسيرها في أمثل الظروف".

ر بأن "نجاح هذا اإلحصاء مرهون بمدى مساهمة املواطنين وانخراطهم من خالل تسهيل عمل أعوان باملوازاة ,قال الوزي

 االحصاء وبالتالي صنع مستقبل بلدنا على أسس سليمة".

لإلشارة بتزامن انطالق اإلحصاء العام السادس للسكان واإلسكان مع انعقاد اجتماع  كما انه لم يفوت السانحة,

"فرصة جدد من خاللها السيد رئيس الجمهورية التذكير باألهمية التي --يقول الوزير--الحكومة مع الوالة و الذي شكل 

 ات تعكس الواقع التنموي".يوليها لتحسين اإلطار املعيش ي للساكنة بصفة شاملة و متوازنة، بناء على مؤشر 

  

( 2022أكتوبر  9سبتمبر إلى  25إليكم بعض األرقام املتعلقة باإلحصاء العام السادس للسكان واإلسكان الذي يمتد من )

 واملنظم تحت شعار "نحص ي حاضرنا لصنع مستقبلنا":

           مليار دج إلنجاز اإلحصاء  5تخصيص ما يقارب  -             

 عون إحصاء عبر التراب الوطني 53000تسخير  -            

 عون مراقب 8000تسخير أزيد من  -             

 عون احتياطي. 2000 -            

 مكون  3000تسخير -            

 لوحة إلكترونية 57000توفير ألول مرة  -            

 ي.ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشر  12تسخير  -            

املتعلق باإلحصاء العام  1986يوليو  29املؤرخ في  86 09عملية اإلحصاء تخضع إلى قوانين أهمها القانون رقم  -            

املتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام لإلحصاء السادس  465 -21للسكان و اإلسكان، وكذلك املرسوم التنفيذي رقم 

 للسكان و اإلسكان.

 1988ثم إحصاء  1977, تاله إحصاء سنة 1966زائر أجرت أول إحصاء عام للسكان واإلسكان سنة فإن الج للتذكير، 

 .2008و 1998وإحصاء 

 
 


