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 االفتتاحية 

 

 وكالة االنباء الجزائرية

 

 مناوال محتمل 30صناعة السيارات: إحصاء حوالي 

 
 

محمد بايري اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة اأعلن رئيس لجنة العالقات مع املؤسسات في منتدى رؤساء املؤسسات

منتدى رؤساء املؤسسات إلحصاء  مناول في مجال قطع الغيار من قبل لجنة خاصة نصبت في 30عن إحصاء حوالي 

 املهنيين املحتملين في هذا النشاط.

أن "القدرات موجودة في الجزائر و يمكن  او هو كذلك نائب رئيس جمعية وكالء سيارات الجزائر اوأوضح السيد بايريا

او غيرها".االحديث عن فروع ثانوية للكبح و صناعة الكوابل 

ى تطوير مشيرا إلى أنها قادرة عل االعمومية "افريكافر"املتخصصة في صناعة الزجاجوذكر على سبيل املثال تجربة الشركة 

اباملائة في إدماج صناعة السيارات. 20هذا القطاع الذي يمثل حوالي 

و أعلن السيد بايري خالل ندوة صحفية نظمت على هامش اليوم الرابع للمؤسسة الجزائرية عن انعقاد لقاء بين هؤلء 

ااملصنعين الوطنيين "لتحقيق" شراكة بين الطرفين.املناولين و 

او قال أن "هذا اللقاء سيسمح لنا بالتقدم بشأن مسألة املصادقة و كذا الشراكة".

هذا  في او أشار السيد بايري إلى أن فرع املناولة في الجزائر يعد "ورشة طويلة و معقدة" و لكنها تحرز تقدما. و تطرقا

اركة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل تطوير هذا الفرع الناش ئ.إلى التعاون مع الش االشأن

مستثمرين من منظمته "سينجزون  7علي حداد أن ما ل يقل عن  اأوضح رئيس منتدى رؤساء املؤسسات او من جهته

امصانع للسيارات و شاحنات بالشراكة مع مصنعين أجانب".

ازائر و يجب دعمهم و وضع األداة الصناعية تحت تصرفهم".و قال حداد "لدينا مهنيون يمكنهم الصناعة في الج

او من جهة أخرى، أوضح رئيس منتدى املؤسسات أن صندوق الستثمار الذي بادرت به هذه املنظمة سيرى النور قريبا.

نه أ و أضاف حداد أنه تم إجراء "اللقاء الثالث مع الخبراء الذين هم بصدد دراسة كيفية إنشاء هذا الصندوق" مضيفا

او لن نتأخر في إنشائه". اتم "إحراز تقدم ملحوظ

باملائة املسير لالستثمار األجنبي في الجزائر، أكد السيد حداد أنه "ل يشكل أي عائق"  51/49و لدى تطرقه إلى القانون 

ابالنسبة لالستثمار.

لالستثمار في قطاعات الفالحة و و أعرب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات عن استعداد أعضاء منظمة أرباب العمل 

االطاقة و الرقمية و هي قطاعات يمكن أن تسمح للجزائر برفع عدة تحديات.

ا

ا
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ا

 

 ..الوكالء سيلتقون في ديسمبر لالفتاا  على خارطة الطريق

 شركة للزجاج وقطع الغيار 30سّيارات "جزائرية".. و 7حداد: 

 

منتجين للسيارات في السوق الجزائرية، وهم رجال األعمال الذين  7أحص ى رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد 

يحضرون لفتتاح مصانع بالشراكة مع األجانب، سواء تعلق األمر بالسيارات الخفيفة أم املركبات الثقيلة، فيما تحضر 

  .شركة مناولة للشروع في النشاط بالشراكة مع املنتجين املحليين قريبا 30

صحفية نشطها أمس، على هامش الطبعة الرابعة أليام املؤسسة الجزائرية بفندق األوراس ي،  وأعرب حداد خالل ندوة

منتجين محليين باشروا  7عن إيالء أهمية كبرى لتطوير قطاع إنتاج وتصنيع السيارات في الجزائر، محصيا في هذا اإلطار 

معية وكالء السيارت املعتمدين ونائب والرئيس السابق لج اإجراءات إنشاء مصانعهم، وذلك بحضور العضو الحالي

شركة مناولة لدعم هذه املصانع بقطع الغيار  30محمد بايري، الذي أفصح هو اآلخر عن تحضير  "األفسيو"رئيس 

 .والتجهيزات والزجاج

قطاع السيارات يتطور "اوكشف بايري، عن اجتماع مرتقب شهر ديسمبر املقبل لوضع النقاط على الحروف، مضيفا 

وشركات أخرى في املناولة  "أسنفيي"، مؤكدا أن الجميع يعمل مع "الجزائر، ويجب أن ل نغفل أننا انطلقنا من الصفرفي 

، وشدد املتحدث على أن القطاع شهد نموا كبيرا خالل األشهر املاضية وأن الحصول على "على غرار أفريكا فار للزجاج

  .شروطا صارمة العالمة الجزائرية في مجال اإلنتاج صعب ويتطلب

من الدستور وفتح الستثمار  37وقال رئيس األفسيو علي حداد، إن منتدى رؤساء املؤسسات يصر على تطبيق املادة 

أمام الخواص في كافة املجالت دون استثناء، وفي هذا اإلطار كشف عن نتائج إيجابية خالل لقائه أمس األول، مع وزير 

باألول من نوعه، وتم من خالله الحديث عن فتح مجال املحروقات أمام الخواص  الطاقة صالح خبري واصفا الجتماع

وهو الطلب الذي أعلن الوزير موافقته عليه ويتعلق األمر حسب حداد بالستكشاف والتنقيب عن املحروقات وصناعة 

بما في ذلك الصناعة  نريد فتح كافة املجالت دون استثناء"قطع الغيار أيضا، وصرح رئيس منتدى رؤساء املؤسسات 

، وشدد على أن هذه األخيرة لم تصبح اليوم أحد الطابوهات، فالجيش ل يعني حسبه التسلح فقط، وإنما "العسكرية

 .بإمكان الخواص الستثمار في تصنيع ألبسة وأحذية املؤسسة على سبيل املثال

 ول التي يتوجب على الحكومة اللتزام بهاوكشف املتحدث عن دراسة لألفسيو مع خبراء ومختصين، تتضمن كافة الحل

قطاعات ممثلة في الكتفاء الرقمي والطاقوي والغذائي،  3لتنويع القتصاد والخروج من األزمة مشددا على التركيز على 

الذي أوضح أن أحد الصناديق األجنبية  "أفسيو"كما تحدث عن مواصلة املفاوضات والعمل في إطار صندوق الستثمار 

 .مليار سنتيم كما تم اإلعالن من قبل سيتم دعمه بمليار دولر 100في حال اللتزام بتوفير وعدت 

قال حداد إنها ل تزعج رجال األعمال، والدليل حسبه قدوم العديد من الوفود  ا49ـ  51وعن القاعدة الستثمارية 

 األجنبية للجزائر وتبنيها مشاريع في هذا اإلطار.

ا

ا

ا

ا

ا



 

 6 

ا
 النهار

 

 منتدى رؤساء املؤسسات فتطور منذ مجيئي رغم غياب ربراب حداد 

 

 مليار دولر خالل سنة 35منتدى رؤساء املؤسسات أصبح مشهورا ورقم أعماله ارتفع إلى 

أعلن، علي حداد، رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، عن إحراز املنتدى تطورا كبيرا منذ اعتالئه منصب رئيس رغم غياب  

ائر، اسعد ربراب، واملؤسسات العمومية، مستدل في ذلك بارتفاع رقم أعمال هيئته النقابية إلى أكبر رجل أعمال بالجزا

خالل الندوة  «النهار»علي حداد، وفي رده على سؤال .ااألف 350مليار دولر وعدد املوظفين الذين ارتفع هو اآلخر إلى  35

طها أمس، والذي دار حول أسباب عدم انضمام 
ّ

إلى تشكيلة املنتدى، أكد  «سيفيتال»صاحب مجّمع الصحفية التي نش

أن أبواب املنتدى مفتوحة أمام كافة رجال األعمال ومديري املؤسسات العمومية وعامة الشعب أيضا، وأكد أن املنتدى 

 قد عرف تطورا ملحوظا رغم غياب هذه األطراف، وأكبر دليل على ذلك هو األرقام املحققة اليوم ممثلة في ارتفاع عدد

 35إلى  20ألف ورقم األعمال الذي حقق قفزة نوعية بعد ارتفاعه من  350، وعدد املوظفين إلى 1600املنخرطين إلى 

هذا وفي معرض حديثه على هذا املوضوع، أوضح أن مهمته األساسية على رأس املنتدى تكمن في خدمة  .مليار دولر

ص اإلشاعات املروج لها هنا وهناك والتي تصب في مجملها في مصلحة األغلبية والدفاع عن أفكار األغلبية، أما بخصوا

مكاتب املنتدى لم تفتح فقط على الصعيد املحلي وإنما »قالب واحد مفاده تأسيس علي حداد لحزب سياس ي، رد قائال 

د رغبة رئيس منتدى املؤسسات لم يتوان في تأكي .«تجاوز الحدود البرية والبحرية والجوية ول أكترث ألقاويل كهذه

أعضاء املنتدى في الستثمار في قطاع الطاقة، وذلك من خالل إنتاج قطع الغيار محليا التي تكلف الوزارة صرف ما 

ليقل عن األربع مليارات دولر، كما أوضح في املقابل أن املساهمة في صناعة ألبسة وأحذية أفراد الجيش الوطني 

من جانبه، أعلن محمد بايري، أحد نواب رئيس منتدى  .ء املنتدىالشعبي تحظى باهتمام هي األخرى من طرف أعضا

رؤساء املؤسسات، عن وجود لقاء سينظم في األسابيع األولى من شهر ديسمبر الداخل للنظر في كيفية إدماج شركات 

ع اء مصاناملناولة والتي يزيد عددها عن الثالثين في مجال السيارات، وهو املجال الذي يعرف عزم سبعة أعضاء إلنش

 .في الجزائر

ا

ا

 علي حّداد يعد باقتصاد مزدهر دون املساس بأسس وقيم املجتمع 

 
انطلقت أشغال الطبعة الرابعة لـ "يوم املؤسسة الجزائرية" بالجزائر العاصمة، بحضور كبير رؤساء املؤسسات علي 

 .حداد واملسؤولين للهيئات العمومية الرسمية وخبراء

وقال علي حّداد ان تنويع القتصاد الجزائري يعتبر الشغل الشاغل الذي اقترحته مجموعة رؤساء املؤسسات للحكومة 

  ."تم تقديم مقترحات عاجلة من أجل النهوض باقتصاد جزائري مزدهر"في جويلية املاض ي، أين 

الجزائرية" أن الرؤساء على دراية تامة أن وأكد حّداد في تصريح له على هامش اشعال الطبعة الرابعة لـ يوم املؤسسة 

مسألة التنمية القتصادية والجتماعية في العالم الذي "ننتمي إليه في بداية هذه األلفية الجديدة، معّقد بشكل ل 

 ."يصدق

 .امليةعمشيرا إلى أن هذا التعقيد يحمل ظواهر تكمن في التغيرات غير املنتظمة في اسعار السلع الساسية بالسواق ال
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وأضاف علي حداد " إذا كان هدفنا الرئيس ي هو العثور على الطريق األسلم لتنويع مواردنا من اجل ضمان تنميتنا 

 ".القتصادية والجتماعية املستمرة ، فنريد أيضا من جهة اخرى تجنب خطر تكرار أخطاء املاض ي

نحافظ   اتيجية لتنويع القتصاد مؤكدا " سوفوأوضح كبير رؤساء املؤسسات انه من الضروري البحث عن افضل استرا

 ."من جهة اخرى على بلدنا من كل خطر محتمل قد يمس اسس مجتمعنا وقيمنا

ا

ا

 الشرو  أونالين 

 
 ال حدث.. وربراب حر في العودة 19حداد: مجموعة 

صريحاتها األخيرة ، وقال إن تحركاتها وت3 -19رفض رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد التعليق على مجموعة 

  .""ل حدث

 :ورد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات على أسئلة الصحفيين فيما يخص التهامات املوجهة له من طرف املجموعة قائال

واعتبر أنه من حق أي تنظيم في أي بلد أن يكتب للرئيس  ."حتى لو ضربوني بالبيض، لن أوقف العمل، فأنا أحب بلدي"

ورد بشأن عزوف مالك مجمع سيفيتال يسعد  .ق هذا املسؤول اتخاذ القرار الذي يراه مناسباأو ألي مسؤول كما من ح

الكل وليس أفرادا وأنه يعمل ملصلحة الجميع وليس ملصلحة "بأن املنتدى يتحرك وفق  "األفسيو"ربراب عن العودة لـ

 ."من يريد العودة مرحبا به ومن ل يريد فهو حر"مشددا  "الشخص

ا

 ..سيلتقون في ديسمبر لالفتاا  على خارطة الطريقالوكالء 

 شركة للزجاج وقطع الغيار 30سّيارات "جزائرية".. و 7حداد: 

 

منتجين للسيارات في السوق الجزائرية، وهم رجال األعمال الذين  7أحص ى رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد 

األمر بالسيارات الخفيفة أم املركبات الثقيلة، فيما تحضر يحضرون لفتتاح مصانع بالشراكة مع األجانب، سواء تعلق 

  .شركة مناولة للشروع في النشاط بالشراكة مع املنتجين املحليين قريبا 30

وأعرب حداد خالل ندوة صحفية نشطها أمس، على هامش الطبعة الرابعة أليام املؤسسة الجزائرية بفندق األوراس ي، 

منتجين محليين باشروا  7اع إنتاج وتصنيع السيارات في الجزائر، محصيا في هذا اإلطار عن إيالء أهمية كبرى لتطوير قط

والرئيس السابق لجمعية وكالء السيارت املعتمدين ونائب  اإجراءات إنشاء مصانعهم، وذلك بحضور العضو الحالي

ذه املصانع بقطع الغيار شركة مناولة لدعم ه 30محمد بايري، الذي أفصح هو اآلخر عن تحضير  "األفسيو"رئيس 

 .والتجهيزات والزجاج

قطاع السيارات يتطور "اوكشف بايري، عن اجتماع مرتقب شهر ديسمبر املقبل لوضع النقاط على الحروف، مضيفا 

وشركات أخرى في املناولة  "أسنفيي"، مؤكدا أن الجميع يعمل مع "في الجزائر، ويجب أن ل نغفل أننا انطلقنا من الصفر

، وشدد املتحدث على أن القطاع شهد نموا كبيرا خالل األشهر املاضية وأن الحصول على "غرار أفريكا فار للزجاجعلى 

  .العالمة الجزائرية في مجال اإلنتاج صعب ويتطلب شروطا صارمة

ستثمار من الدستور وفتح الا 37وقال رئيس األفسيو علي حداد، إن منتدى رؤساء املؤسسات يصر على تطبيق املادة 

أمام الخواص في كافة املجالت دون استثناء، وفي هذا اإلطار كشف عن نتائج إيجابية خالل لقائه أمس األول، مع وزير 
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الطاقة صالح خبري واصفا الجتماع باألول من نوعه، وتم من خالله الحديث عن فتح مجال املحروقات أمام الخواص 

ويتعلق األمر حسب حداد بالستكشاف والتنقيب عن املحروقات وصناعة  وهو الطلب الذي أعلن الوزير موافقته عليه

نريد فتح كافة املجالت دون استثناء بما في ذلك الصناعة "قطع الغيار أيضا، وصرح رئيس منتدى رؤساء املؤسسات 

ما فقط، وإن ، وشدد على أن هذه األخيرة لم تصبح اليوم أحد الطابوهات، فالجيش ل يعني حسبه التسلح"العسكرية

 .بإمكان الخواص الستثمار في تصنيع ألبسة وأحذية املؤسسة على سبيل املثال

وكشف املتحدث عن دراسة لألفسيو مع خبراء ومختصين، تتضمن كافة الحلول التي يتوجب على الحكومة اللتزام بها 

في الكتفاء الرقمي والطاقوي والغذائي، قطاعات ممثلة  3لتنويع القتصاد والخروج من األزمة مشددا على التركيز على 

الذي أوضح أن أحد الصناديق األجنبية  "أفسيو"كما تحدث عن مواصلة املفاوضات والعمل في إطار صندوق الستثمار 

 .مليار سنتيم كما تم اإلعالن من قبل سيتم دعمه بمليار دولر 100وعدت في حال اللتزام بتوفير 

قال حداد إنها ل تزعج رجال األعمال، والدليل حسبه قدوم العديد من الوفود  ا49ـ  51وعن القاعدة الستثمارية 

 األجنبية للجزائر وتبنيها مشاريع في هذا اإلطار.

 

ا

ا

 البالد
ا

 ”املحروقات”الخواص يزاحمون سوناطراك في مجال 

 ماركات جديدة للسيـارات ستركـب بالجزائر 7

متعاملين خواص أبدوا رغبتهم في خوض تجربة الستثمار في  7حداد أن كشف رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي 

متعاملين خواص يحضرون إلنجاز مصانع إلنتاج  7تركيب السيارات بالجزائر. وقال حداد في ندوة صحفية أمس إن 

ركة والش”اررونو الجزائ”السيارات والشاحنات محليا لتضاف إلى الشركات الوطنية الناشطة في هذا املجال على غرار 

لالستثمار في شبكة املناولة وإنشاء وحدات  امتعامال 30الوطنية للعربات الصناعية )اس ان في اي( في حين يحضر 

الء وك”لتصنيع قطع غيار السيارات، ول يعلم تحديدا أسماء هؤلء املتعاملين إل أن الترجيح يصب في كونهم من 

جميع الوكالء على الخوض في املجال ”اللممارسة نشاط وكالء السياراتدفتر الشروط الجديد ”حيث يجبر ”االسيارات

سنوات ابتداء من دخول دفتر الشروط حيز الخدمة  3التصنيعي سواء في اإلنتاج أو املناولة على أن يمنح الوكالء مهلة 

وعا لتركيب وأوضح نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات محمد بايري الذي يملك كذلك مشرا ا.2016فيفري  8يوم 

أن اجتماعا بين الفاعلين في قطاع السيارات سيعقد بداية ديسمبر القادم وهذا ”اإيفيكو”شاحنات العالمة اإليطالية 

لبحث سبل التكامل في مجال إنتاج السيارات في الجزائر وتعزيز دور املناولين املحليين، مؤكدا أن أي نشاط لتركيب 

طريق ضمان تموين كاف من قطع الغيار املصنعة محليا، وأن مشكل الحصول  السيارات لن يكتب له النجاح سوى عن

على اعتمادات دولية لضمان املنتجات الجزائرية في مجال قطاع الغيار يعتبر العائق األكبر لحد اآلن أمام الراغبين في 

االستثمار في هذا املجال.

موافقتها على فتح مجال املحروقات أمام الخواص. وأكد  وفي موضوع آخر أعلن حداد أنه وألول مرة أبدت وزارة الطاقة

حداد الذي التقى وزير الطاقة صالح خبري اول امس إنه ملس انفتاحا غير مسبوق لدى وزارة الطاقة أمام رغبات رجال 

 ناألعمال في الستثمار في مجالت ظلت إلى قت طويل حكرا على املجمع الوطني للنفط )سوناطراك(. وأضاف حداد أ
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وزارة الطاقة عرضت على الخواص حصصا استثمارية في سوق التنقيب عن املحروقات والحفريات وإنجاز اآلبار إضافة 

اإلى مجالت تحويل املنتجات النفطية الخام وإنتاج املواد البيتروكيماوية.

ندوق دعم وفي معرض حديثه عن مشاريع منتدى رؤساء املؤسسات، كشف حداد أن اللجنة املكلفة بتأسيس ص

عود قد تحصلت على وا”ااألفسيو”الستثمار الذي سبق أن أعلن عن إنشائه لفائدة املستثمرين املنضوين تحت لواء 

مليار دولر( إن نجح  1مليار دينار )حوالي  100من هيئات مشرفة على صناديق أجنبية للحصول على دعم خارجي يقدر بـ 

ار جزائري، مشيرا إلى أن املشروع يعرف تقدما وسيساهم في رفع عدد مليار دين 1الصندوق في توفير رصيد يضاهي 

االستثمارات.

لإلشارة نظم منتدى رؤساء املؤسسات يوما دراسيا أمس خصص لبلورة توصيات حول كيفية الخروج من تبعية 

تها. الحكومة لدراساملحروقات وتنويع القتصاد الوطني عبر خطوات مدروسة. وأعلن حداد أن هذه التوصيات سترفع إلى 

اا”.ضمان األمن الطاقوي، األمن الغذائي واألمن الرقمي”وبنيت هذه التوصيات على ثالثة محاور أساسية هي: 

ا

ا

 اإلذاعة الوطنية 
ا

ا

منتدى رؤساءاملؤسسات يعرب عن استعداده لالستثمار في قطاعات الاالحة والطاقة و فتقنيات 

 االفتصال

 

 

تقديم دراسة إلى الحكومة ، أجراها حول سبل تنويع اإلقتصاد الوطني خارج قطاع  يعتزم منتدى رؤساء املؤسسات

 املحروقات .

وقال علي حداد في تصريح للقناة األولى إن عماد هذه الدراسة هو تطوير املؤسسة القتصادية الجزائرية العمومية 

االثروة ومناصب الشغل .والخاصة ، من خالل استهداف ثالث قطاعات تتوفر على فرص النجاح في خلق 

وأوضح حداد أن هذه القذاعات تتمثل في الطاقة ، الصناعات الغذائية الرقمية،معربا عن استعداد أعضاء منظمة 

أرباب العمل لالستثمار في قطاعات الفالحة و الطاقة و الرقمية و هي قطاعات يمكن أن تسمح للجزائر برفع عدة 

ااتحديات. 

مستثمرين من منظمته "سينجزون مصانع للسيارات و شاحنات بالشراكة مع  7 يقل عن و أضاف علي حداد أن ما لا

اامصنعين أجانب". 

او قال حداد "لدينا مهنيون يمكنهم الصناعة في الجزائر و يجب دعمهم و وضع األداة الصناعية تحت تصرفهم".ا

اادرت به هذه املنظمة سيرى النور قريبا.أوضح رئيس منتدى املؤسسات أن صندوق الستثمار الذي ب او من جهة اخرىا
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وأضاف حداد أنه تم اجراء "اللقاء الثالث مع الخبراء الذين هم بصدد دراسة كيفية انشاء هذا الصندوق" مضيفا أنه ا

او لن نتأخر في انشائه". اتم "احرازتقدم ملحوظ

جزائر أكد حداد أنه "ل يشكل أي عائق" بالنسبة باملائة املسير لالستثمار األجنبي في ال 51/49و لدى تطرقه إلى القانون 

الالستثمار.

مؤسسة لكل ألف نسمة ، وهو ما يشكل ضعفا في خلق املؤسسات رغم مواصلة الدولة دعمها  20وتتوفر الجزائر على 

افي هذا السياق عن طريق القروض املوجهة لالقتصاد .

وك ، أن القروض املمنوحة لالقتصاد الوطني اترفعت بـ وفي هذا الصدد أوضح بوعالم جبار رئيس جمعية مهنيي البن

مقارنة  8.7، أما في السداس ي األول من العام الجاري فبلغت نسبة النمو 2013مقارنة بـ  2014باملائة خالل العام  26

ا.بالفترة ذاتها من العام املاض ي، مشيرا إلى ان هذا يدل على أن نوتيرة نسبة القروض املمنوحة كانت كبيرة 

امناول محتمل منتدى رؤساء املؤسسات 30صناعة السيارات: احصاء حوالي 

ائر محمد بايري اليوم الثالثاء بالجزا اوفي السياق أعلن رئيس لجنة العالقات مع املؤسسات في منتدى رؤساء املؤسساتا

ى رؤساء املؤسسات مناول في مجال قطع الغيار من قبل لجنة خاصة نصبت في منتد 30العاصمة عن احصاء حوالي 

اإلحصاء املهنيين املحتملين في هذا النشاط.

وأوضح بايري وهو كذلك نائب رئيس جمعية وكالء سيارات الجزائر أن "القدرات موجودة في الجزائر ويمكن الحديث  ا

ااوغيرها".اعن فروع ثانوية للكبح و صناعة الكوابل 

لى مشيرا إلى أنها قادرة ع اصناعة الزجاجايكافر"املتخصصة في وذكر على سبيل املثال تجربة الشركة العمومية "افرا

اباملائة في ادماج صناعة السيارات. 20تطوير هذا القطاع الذي يمثل حوالي 

وأعلن بايري خالل ندوة صحفية نظمت على هامش اليوم الرابع للمؤسسة الجزائرية عن انعقاد لقاء بين هؤلء املناولين ا

ا"لتحقيق" شراكة بين الطرفين.و املصنعين الوطنيين 

اوقال أن "هذا اللقاء سيسمح لنا بالتقدم بشأن مسألة املصادقة و كذا الشراكة".ا

اوأشار بايري إلى أن فرع املناولة في الجزائر يعد "ورشة طويلة ومعقدة" و لكنها تحرز تقدما.

االصناعية من أجل تطوير هذا الفرع الناش ئ.في هذا الشأن إلى التعاون مع الشركة الوطنية للسيارات  اوتطرقا

ا

ا

 الشعب 

ا

 علي حداد: الاالحة، فتكنولوجيات اإلعالم واالقتصاد األخضر الرهان 

ا

 ليست عائقا أمام الستثمار 49/ 51قاعدة 

، سلسلة من املقترحات التي من شأنها أن تساهم بقوة وفعالية في تنويع القتصاد «منتدى رؤساء املؤسسات»طرح 

الوطني، الذي يواجه تحديات اإلقالع، من خالل اعتماده على دراسة تراهن على تبني حلول العتماد على ثالثة قطاعات 

رئيسية، تتمثل في الفالحة والخدمات والعودة إلى القتصاد األخضر، الذي يضم الطاقات املتجددة وإعادة رسكلة 

االنفايات وما إلى غير ذلك.

دى رؤساء املؤسسات حتمية املرور لتقوية القتصاد الوطني في الوقت الراهن عبر تجسيد على ضوء ذلك، أثار منت
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الحماية الغذائية والحماية الرقمية وكذا الحماية الطاقوية وإدماج هذه املحاور الكبرى ضمن املخطط القتصادي 

ااملقبل.

بني استعجالية ت»ية، الذي نظم تحت عنوان: توقع علي حداد خالل تصريحه، في الطبعة الرابعة ليوم املؤسسة الجزائرا

، أن يتم إنهاء استيراد مادة اإلسمنت الحيوية مع نهاية آفاق «سياسة لتنويع القتصاد الوطني، املؤسسة كمحرك رئيس ي

اكأقص ى تقدير. 2018وبداية  2017

أن هناك إقبال ويسجل حضور قد أثرت على سير الستثمار، موضحا  49 - 51نفى حداد أن تكون القاعدة الستثمارية 

امستثمرين مهتمين بالستثمار بالجزائر. مؤكدا في سياق متصل، أنه ل يمكن التدخل في السياسات الحكومية.

واعتبر رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، أن هذا اليوم فرصة لهم من أجل الحوار وفتح النقاش حول أهم تحديات 

اسة الجزائرية.وإشكاليات نمو القتصاد الوطني واملؤس

ولم يخف رئيس منتدى املؤسسات، أن هدفهم الجوهري يكمن في املساهمة في إخراج القتصاد الوطني من التبعية 

للمحروقات وجعله يعتمد على قيم العمل والبتكار التي يتمتع ويمتاز بها الجزائري، وكشف في مقام آخر أنهم مستمرون 

التابع للمنتدى.في مشروع صندوق تمويل مؤسسات الشاب ا

 200ألف عامل، يضاف إليها  350مؤسسة، تشغل  800من استقطاب «ااألفسيو»وبدا حداد جد متفائال بما حققه 

امليار دينار. 35مؤسسة للشباب، ورأسمال بلغ 

 نصار قوة اقتراح، مجددا دعوته بتحرير القطاعات للمستثمري«ااألفسيو»وذهب حداد إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن 

االوطنيين، سواء الخواص أو العموميين، مع التحفظ على القطاعات الستراتيجية.

عن انفتاح الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة على القطاع الخاص، حيث قال إنها تقتني «ااألفسيو»وتحدث رئيس 

االعديد من حاجياتها من املؤسسات الخاصة، مستحسنا ذلك.

تقدم بمقترحاتها وأسند إعدادها للخبير رفيق بوكلة وتهدف إلى تنويع القتصاد وراهن حداد كثيرا على الدراسة التي 

الوطني. وسلطت الدراسة في خطوطها العريضة على أهمية التركيز والعناية، ثم العتماد على ثالثة قطاعات جوهرية 

اجه نحو القتصاد األخضر.لتنويع القتصاد الوطني، تتمثل في الفالحة والخدمات وكذا الطاقات املتجددة أو التوا

وتعد نظرة جديدة تهدف إلى ترقية القتصاد عبر تحقيق الحماية الغذائية والحماية الرقمية وكذا الحماية الصناعية، 

اوتم استخالص توصيات لتؤخذ بعين العتبار في املخطط القتصادي الوطني القادم.

شجاعة ومحددة املعالم تضمن تكريس التنمية املستدامة  تجدر اإلشارة إلى أن املنتدى يتطلع إلى تجسيد إصالحات

اعلى املدى البعيد وتبني خيارات اقتصادية حقيقية وقوية ل تقبل اإلخفاق.

علما أنه كان قد أسند في السابق مهمة إيجاد مقترحات لتنويع القتصاد الوطني للجنة. ويعتقد أن الجزائر ليست 

ألنه بإمكان الطاقات املتوفرة بها أن تطور التكنولوجيا، األمر يتطلب سوى تثمين  بحاجة إلى تحويل تكنولوجية أمريكا،

ااملوارد البشرية.

بفرنسا وكذا ناجي  2030، رئيسة لجنة البتكار«آن لوفارجيونا»حضرته  ايذكر، أن اللقاء، الذي نظم بنزل األوراس ي،

االفرنسية. -ة الصناعية الجزائرية بن حسين خبير البنك العالمي، إلى جانب مسؤول سامي في الشراك

ا

ا

ا

ا

ا
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 النصر 

  في فتوصيافته للطبعة الرابعة أليام املؤسسة الجزائرية

 
 منتدى رؤساء املؤسسات يطالب بإعادة املناطق الحرة و محافظة التخطيط واالستشراف

ا

والستشراف و وضعها تحت اإلشراف املباشر للوزير دعا منتدى رؤساء املؤسسات إلى إعادة املحافظة العامة للتخطيط 

من أجل تنسيق أمثل للسياسات القتصادية والقطاعية في ظل غياب وزارة خاصة اااألول أو رئيس الجمهورية

، وإحداث مراجعة شاملة للنظام الوطني 2006بالقتصاد، وتطوير املناطق الحرة الخاصة بالتصدير التي ألغيت سنة 

في القطاعات الستراتيجية وتنمية الستثمارات الخارجية  49/ 51صائي، كما طالب باإلبقاء على قاعدة لإلعالم اإلح

 . املباشرة مع أو بدون الشريك املحلي في الشعب ذات األولوية

املنظمة أمس بفندق األوراس ي «اأيام املؤسسة الجزائرية»رافع منتدى رؤساء املؤسسات خالل الطبعة الرابعة من 

«اةالدور الرئيس للمؤسس -الضرورة املستعجلة لتنويع القتصاد الوطني «اعاصمة والتي جاءت هذا العام تحت شعاربال

من أجل خلق مناخ موات لبعث املؤسسة القتصادية الوطنية وبخاصة منها املؤسسة الخاصة كما جاء على لسان 

 .رئيس املنتدى علي حداد في كلمة الفتتاح

الصدد أن األمر يتعلق بجعل املؤسسة في صميم السياسة القتصادية الوطنية ألنها وحدها القادرة وقال حداد في هذا 

والقيمة والعمل، مضيفا أن الجماع الضروري واملربح ل يمكن خلقه ااعلى جلب النجاح الحقيقي املتأتي من خلق الثروة

 .إل حول املؤسسة وبخاصة الخاصة منها

ها اللقاء الذي شارك فيه خبراء وأساتذة مختصون من الجزائر وفرنسا و رؤساء مؤسسات وفي التوصيات التي خرج ب

دعا منتدى رؤساء املؤسسات الى ضرورة إعادة إحياء املحافظة العامة للتخطيط والستشراف ووضعها تحت وصاية 

النظام الوطني لإلعالم واإلحصاء  رئيس الجمهورية أو الوزير األول وهذا في غياب وزارة خاصة بالقتصاد، وإعادة مراجعة

 . 2006امللغى في سنة  02-03بعمق، و في الجانب املتعلق بتطوير الهياكل طالب بتطوير املناطق الحرة بالرجوع لألمر 

أيضا العمل على تطوير النتاج الوطني في مجال «اأيام املؤسسة الجزائرية»كما جاء في التوصيات التي خرجت بها  

لع و بخاصة منها تلك التي يمكنها تعويض املواد املستوردة التي لها عالقة باألمن الغذائي ودفع التصدير الخدمات والس

خارج املحروقات، و خلق الظروف املواتية من أجل تنمية شاملة لالستثمار، وإنشاء املؤسسات بفتح كل قطاعات 

 .من كل العراقيل التنظيمية والبيروقراطيةالنشاط للكفاءات الوطنية العمومية والخاصة، وتحرير املبادرات 

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/26919-2015-11-18-01-30-14
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/26919-2015-11-18-01-30-14
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ويوص ي املنتدى أيضا بخلق الظروف املالئمة التي تسمح للنظام الصناعي الوطني بتعزيز تنافسيته، والحماية الناجعة 

ومستعجال وهذا يتطلب وضع االلصناعات الناشئة، و عليه فإن إعداد سياسة وطنية على هذه القاعدة يعد ضروريا

ة من الحلول الهيكلية والقطاعية تركز على الشعب والقطاعات التي يمكنها أن تعوض الستيراد، مذكرا تصور ملجموع

طار وفي املجال الحفاظ على استقرار إافي ذات الوقت بالتوصيات واملطالب التي سبق للمنتدى أن رفعها في هذا الشأن.

نها وضمان تنسيق السياسات الخاصة بالقتصاد الكلي ومااالكلي لالقتصاد يقترح املنتدى تنويع مصادر تمويل الهياكل

 .السياسة النقدية وسياسة الصرف، وتحرير الستثمار وتسهيل حركية رؤوس األموال والتحولت الهيكلية لالقتصاد

لحالية او أوضاعها ااالخبراء واألساتذة املتدخلون في اللقاء مسار املؤسسة القتصادية الوطنية منذ عدة عقودااوقد شّرح

في ظل األزمة التي يعرفها العالم و تراجع أسعار النفط عندنا، ودعوا إلى ضرورة مراجعة السياسة املتعبة في مجال 

التعامل مع املؤسسة القتصادية باعتبارها نواة اقتصادية مهمة لخلق الثروة و مناصب الشغل وكذا لتنويع القتصاد 

  .الوطني

ا

ا

ا

 الاجر 

ا

 التجارة والصناعة الجزائرية بارنسا السترجاع ماليير املهاجرينجندت غرفة 

 الحكومة فتمنح ضمانات للجالية الجزائرية بارنسا الستثمار رؤوس أموالها في الجزائر 

ا

أطلق رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، قاس ي قاسم أيت يعلى، نداء قويا للجالية الجزائرية بفرنسا 

داعيا إياهم لستثمار رؤوس أموالهم في الجزائر في ظل األزمة النفطية التي تعصف بمختلف دول العالم، والعالم، 

 .مقدما لهم الضمانات الكفيلة بنجاح مشاريعهم من خالل مرافقتهم في تجسيدها

د عقدت نسخة منه، فق”االفجر”تسلمت  -فرنسا–وحسب البيان الصادر عن الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة 

الغرفة بمناسبة الزيارة التي نظمها رئيسها مرفوقا بوفد هام لرجال األعمال الجزائريين بفرنسا إلى الجزائر لقاءات نوعية 

نوفمبر بالجزائر بقيادة رئيسها قاس ي قاسم أيت يعلى، وكان مرفوقا  12إلى  08وعالية املستوى، خالل الفترة املمتدة من 

رفي بالبرملان األوروبي وعضو ش”االعالقات الدولية”اابقة نائب أوروبية ونائب رئيس لجنة بتكيا صايفي، الوزيرة الس

 .بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا

وتأتي زيارة وفد الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا، حسب البيان، بعد سنة كاملة من استحداثها والتي كرس 

م على وضع الهياكل واللجان املركزية والتمثيليات الجهوية عبر كامل التراب الفرنس ي، كما القائمون عليها كل جهوده

حرص الوفد على تنظيم لقاءات عمل مع السلطات العمومية، تنظيمات أرباب العمل ورجال األعمال، غرف التجارة 

م التي تطمح لتتحول إلى محرك هاوالصناعة، واملتعاملين القتصاديين، لعرض مهام وأهداف هذه املؤسسة القنصلية 

لتسريع وتيرة األعمال، حاضنة لألفكار وهمزة وصل بين السلطات العمومية والجالية الجزائرية من عالم األعمال 

واملؤسسة. واستقبل وفد الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا، الذي يضم ثالثين عضوا من املمثلين الجهويين 

ان القطاعية من طرف الوزير مدير الديوان للوزير األول وكل من وزراء املالية، الصناعة واملناجم، للغرفة ورؤساء اللج

  .البريد وتكنولوجيات اإلعالم والتصال، ومسؤولون سامون بوزارة الداخلية، الصحة والفالحة
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العديد من املشاريع التي  وتم الطرق خالل هذه اللقاءات إلى العديد من محاور التعاون والشراكة، حيث تم تشخيص

 .سيتم الستثمار والتعاون فيها، سيما في قطاعات تحظى باألولوية، كالصناعة، الرقمية، السياحة والفالحة

وفي السياق ذاته، نظم منتدى رؤساء املؤسسات، وعلى رأسه علي حداد، لقاء واستقبال خاصا على شرف أعضاء وفد 

ة بفرنسا، كما بادرت هذه األخيرة إلى تنظيم لقاء مع غرف التجارة والصناعة، وعلى الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارا

رأسهما غرفة التجارة والصناعة الجزائرية التي يترأسها محمد العيد بن عمر، وكذا مع نادي املقاولين والصناعيين، 

والفرنسيين. ونظمت الغرفة  منتدى رؤساء املؤسسات واملتعاملين القتصاديين العموميين والخواص الجزائريين

الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا لقاء خاصا مع الطرف الفرنس ي، ممثال في القائمين على البعثة التجارية بسفارة 

 .فرنسا بالجزائر

 الفرنسية تعيش عصرها الذهبي من خالل مشاريع الشراكة الثنائية -املبادلت الجزائرية 

ت واملحادثات التي جمعت وفد الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا واألطراف ويضيف البيان أن جل اللقاءا

الفاعلة في القتصاد الجزائري من السلطات العمومية واملتعاملين القتصاديين الخواص والعموميين، قد تميزت بجو 

رية مناسبة سانحة للسلطات الجزائأخوي يعكس بصمة خاصة في تطور مناخ العمال والتعاون بين البلدين، والتي كانت 

لتجدد استعدادها ودعمها لتشجيع املشاريع الستثمارية ذات النتاج املشترك، سيما تلك التي تتقدم بها الجالية 

 .الجزائرية بفرنسا، مع اللتزام بدراسة كل اإلمكانيات املتاحة من أجل رفع العراقيل التي قد تؤثر سلبا عليها

ثات واللقاءات عبر جلسات عمل وتبادل لألفكار واملقترحات بين اللجان املتخصصة للغرفة الجزائرية وستمتد هذه املحاد

للصناعة والتجارة بفرنسا مع اللجان الوزارية املتخصصة، املؤسسات العمومية، تنظيمات أرباب العمل وغرف 

 .القنصليات

قاسم أيت يعلى نداء قويا للجالية الجزائرية بفرنسا ووجه رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، قاس ي 

تعالوا، تعالوا بكثرة بمشاريعكم، بأفكاركم وطموحاتكم. تجرأوا ! البالد مستعدة لستقبالكم، سنرافقكم، ”والعالم، قائال 

 .”الجزائر تنتظركم

إطار ديناميكية دعم العالقات  وتندرج هذه الزيارة التي قامت بها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا في

بين الرئيسين عبد  2012الفرنسية، مدفوعة بالتفاق الستثنائي الذي تم توقيعه في ديسمبر  -القتصادية الجزائرية 

 .العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولند

 ألف رجل أعمال مستهدف من قبل الحكومة لسترجاعه 400

رية للتجارة والصناعة بفرنسا، يضيف البيان، على املدى القريب لبناء جسر من جهة أخرى، تأمل وتعمل الغرفة الجزائ

ألف رئيس مؤسسة وإطار من الجالية الجزائرية بفرنسا وأصدقائهم  400اقتصادي فعلي بين الجزائر وفرنسا، وتجنيد 

ارابح - رابح”من الضفتين، ومن جهة أخرى، لستحداث ديناميكية جديدة في الشراكة  سسات الصغيرة بين املؤا”

 .واملتوسطة الفرنسية ونظيرتها الجزائرية من خالل مشاريع ذات قيمة مضافة جد عالية

ووضعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، بصفتها غرفة قنصلية، هيكال تنظيميا تقليديا للرصد، الدعم 

لب استراتجياتها من خالل توظيف التقنيات في ص”االذكاء القتصادي”العملياتي وتمثيليات جد نافذة. وجعلت من 

 .الرقمية بكثافة في نشاطها

 في صلب اقتصاد معولم، حيث تحتل التكنولوجيات”ااملؤسسات التي تتواجد في املناطق القتصادية الرقمية”وتنشط 

د الرقمي، مع الجديدة مكانة محورية. وفي املقابل، تبقى العديد من املؤسسات غائبة ومنقطعة تماما عن القتصا

تسجيل اختالل كبير بين العرض والطلب حاليا. فالجزائر اليوم خرجت من منطقة الضطرابات وولجت بنجاح مسار 

 .النمو
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فعلى املستوى القتصادي، فالجزائر تعيش مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق، وإعادة هيكلة اقتصادية قادرة على 

ويندرج عمل ونظرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا ضمن آفاق مرافقة  تحضير بلدنا ملرحلة ما بعد البترول.

 .كل مقاربة مهيكلة، حسب البيان

ا

 

 

 وقت الجزائر 

ا

 “ 2018الجزائر ستصبح دولة مصـدرة لإلسمنـت في “حداد: 

 

 

 من الدستـــــور  37مصــــر على فتاعيــــل املــادة ” اآلفسيــــو“

ا

ا

منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، إلى ضرورة تحصيل األمن الغذائي، الطاقوي واملعلوماتي، وهذا لتحقيق دعا رئيس 

سنوات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجزائر ستصبح دولة مصدرة  5باملائة من التطور القتصادي بعد حدود  8نسبة 

 .2018لإلسمنت في حدود 

 مع األجانب قريبامصانع للسيارات والشاحنات بالشراكة  7 

لوطني اليوم ا“قال علي حداد، في تصريح للصحافة، أمس، بمناسبة افتتاح الطبعة الرابعة من التظاهرة القتصادية 

مستثمرين بصدد إنشاء مصانع خاصة تنشط  7هناك “، بفندق األوراس ي، بالجزائر العاصمة، بأنه ”للمؤسسة الجزائرية

 .”شاحنات بالشراكة مع األجانبفي القطاع، على غرار السيارات وال

تستورد “، حيث إن الجزائر حسبه ”2018الجزائر ستصبح مصدرة ملادة السمنت في حدود سنة “وأضاف حداد، إن 

اء أعض“، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ”باملائة من احتياجاتها من هذه املادة، وهذه سابقة منذ الستقالل 25حاليا 

 .”من الدستور والتي تنص على حرية الستثمار 37طوات التي قاموا بها، لتفعيل املادة املنتدى هم فخورون بالخ
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هو قانون وجب احترامه لكنه ل يمثل عرقلة أمام الستثمار  49ـ51قاعدة “وفي ذات الصدد تابع على حداد، قائال إن 

 .”جزائراألجنبي في الجزائر، ولعل خير دليل على ذلك هو وجود مستثمرين أجانب في ال

وحول فتح الدولة لقطاع الدفاع للمستثمرين الخواص، فإن املنتدى قد سبق وناقش هذا األمر مع الحكومة الجزائرية، 

باملائة التي تمثلها األسلحة من معدات الجيش، أما الباقي التي تمثل  20على غرار “ولم يعد من الطابوهات، موضحا أنه 

املصنع “، حيث أن ”ية واأللبسة يمكن للمصنعين الجزائريين التكفل بصناعتهاباملائة من باقي املعدات كاألحذ 80

 .”الجزائري كفء بما فيه الكفاية، فقط يجب دعمه و تشجيعه

، ”مليار دولر من قطع الغيار الخاصة بالطاقة 4الجزائر تدفع ما قيمته “أما بخصوص الطاقة، فقد قال علي حداد، إن 

 .”ملستحيل، ما جعل من وزارة الطاقة تفتح القطاع على الخواص لالستثمار فيهليست بالش يء ا“مؤكدا أنها 

مهتما بالستثمار في مجال  30هناك حوالي “من جهته، أوضح نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، محمد بايري، بأن 

ر ملناقشة سبل تطويالسيارات، من بينهم من ينشط حاليا في املجال، حيث سيقام لقاء بين هؤلء بداية ديسمبر، 

 .”الستثمار في املجال

ا

ا

 املحور اليومي 
ا

ا

  :حداد يلتقي بخبري ويصف اللقاء بالتاريخي ويكشف

 فتح االستثمار في البترول أمام الخواص ألول مرة

 

 

ه تّمت املوافقة من قبل وزير الطاقة صالح خبري، فيما يخّص فتح 
ّ
ملجال اكشف رئيس منتدى املؤسسات علي حداد أن

ه اأمام الخواص لالستثمار في البترول، واصفا اللقاء الذي جمعه به، أول أمس، 
ّ
بالتاريخي ، مشيرا في الوقت ذاته أن

 .شركة مناولة 37منتجين للسيارات في السوق و 7يوجد 

  

س، الحكومة دعا علي حداد، خالل الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اللقاء الذي جمعه برؤساء املؤسسات، أم

من الدستور التي تنّص على فتح مجال الستثمار للخواص في كل املجالت، كاشفا في الوقت  37إلى ضرورة تطبيق املادة 

ه تّم التفاق على فتح الستثمار في مجال البترول للخواص مع وزير الطاقة صالح خبري، خالل اللقاء الذي 
ّ
ذاته أن

إنه ألول مرة يتم فتح الستثمار للخواص في مجال البترول االتاريخي ، قائال اباللقاء  جمعه، أول أمس، واصفا هذا األخيرا

ق بالستثمار في املجال العسكري، أفاد علي 
ّ
ل العمود الفقري لالقتصاد الوطني . وفيما يتعل

ّ
القطاع السيادي الذي يمث
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ة ا املجال ، بل نريد الستثمار في املعدات العسكريلم يكن طابو في هذااليوم الستثمار في القطاع العسكري احداد قائال 

ه يوجد 
ّ
ح . وكشف علي حداد أن

ّ
 37منتجين للسيارات في السوق الوطنية و 7التي تسمح بتنويع القتصادي وليس التسل

بصمة ا مليار دولر قيمة قطع الغيار. وأشار املتحدث ذاته، أن العالمة 4شركة مناولة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أّن 

تعتبر ملصقة يتم وضعها على بعض املنتجات املحلية، حيث يتم توزيعها على املؤسسات التي تستجيب منتجاتها اجزائرية 

ملعايير الجودة املحددة في دفتر الشروط الذي أقره منتدى رؤساء املؤسسات، حيث تهدف هذه املبادرة إلى التقليص من 

ين بأهمية تفضيل املنتجات الجزائرية، ومن يريد تشويهه فهو يشجع مافيا التبعية التكنولوجية وتحسيس املستهلك

مليار دولر سنويا.  60الستيراد، في الوقت الذي تطمح فيه الحكومة إلى تقليص فاتورة الستيراد التي تستنزف ما يقدر بـ

واب إن أباى األفسيو، قائال وفيما يخص قضية امللياردير يسعد ربراب، جدد علي حداد ترحيبه بربراب وانضمامه إل

األفسيو تبقى مفتوحة أمام رجل األعمال يسعد ربراب للعودة إليه، وأنه مستعد لتقديم مساعدات لتسهيل مشاريعه 

دا أّن املنخرطين في املنتدى سيكون لهم الفضل في جعله قوة مسموعة ومحترمة، من 
ّ
الستثمارية إن طلب ذلك ، مؤك

 .ية التي يقّدمها املنتدى إلى الحكومةخالل املقترحات القتصاد

ا

 علي حّداد يعد باقتصاد مزدهر دون املساس بأسس وقيم املجتمع 

ا

انطلقت أشغال الطبعة الرابعة لـ "يوم املؤسسة الجزائرية" بالجزائر العاصمة، بحضور كبير رؤساء املؤسسات علي 

 .حداد واملسؤولين للهيئات العمومية الرسمية وخبراء

علي حّداد ان تنويع القتصاد الجزائري يعتبر الشغل الشاغل الذي اقترحته مجموعة رؤساء املؤسسات للحكومة وقال 

 ."في جويلية املاض ي، أين "تم تقديم مقترحات عاجلة من أجل النهوض باقتصاد جزائري مزدهر

رية" أن الرؤساء على دراية تامة أن وأكد حّداد في تصريح له على هامش اشعال الطبعة الرابعة لـ يوم املؤسسة الجزائ

مسألة التنمية القتصادية والجتماعية في العالم الذي "ننتمي إليه في بداية هذه األلفية الجديدة، معّقد بشكل ل 

 ."يصدق

 .مشيرا إلى أن هذا التعقيد يحمل ظواهر تكمن في التغيرات غير املنتظمة في اسعار السلع الساسية بالسواق العاملية

وأضاف علي حداد " إذا كان هدفنا الرئيس ي هو العثور على الطريق األسلم لتنويع مواردنا من اجل ضمان تنميتنا 

 ".القتصادية والجتماعية املستمرة ، فنريد أيضا من جهة اخرى تجنب خطر تكرار أخطاء املاض ي

نحافظ   لتنويع القتصاد مؤكدا " سوف وأوضح كبير رؤساء املؤسسات انه من الضروري البحث عن افضل استراتيجية

ا."من جهة اخرى على بلدنا من كل خطر محتمل قد يمس اسس مجتمعنا وقيمنا

ا

ا

 املساء 

ا

 منتدى رؤساء املؤسسات 

 مناوال محتمال في صناعة السيارات  30إحصاء 

أعلن رئيس لجنة العالقات مع املؤسسات في منتدى رؤساء املؤسسات، محمد بايري أمس الثالثاء بالجزائر العاصمة 

مناول في مجال قطع الغيار من قبل لجنة خاصة نصبت في منتدى رؤساء املؤسسات إلحصاء  30عن إحصاء حوالي 
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كذلك نائب رئيس جمعية وكالء سيارات الجزائر أن املهنيين املحتملين في هذا النشاط. وأوضح السيد بايري، وهو 

 ا"القدرات موجودة في الجزائر ويمكن الحديث عن فروع ثانوية للكبح وصناعة الكوابل وغيرها".

وذكر على سبيل املثال تجربة الشركة العمومية "افريكافر"املتخصصة في صناعة الزجاج، مشيرا إلى أنها قادرة على 

باملائة في إدماج صناعة السيارات. وأعلن السيد بايري خالل ندوة صحفية  20يمثل حوالي  تطوير هذا القطاع الذي

نظمت على هامش اليوم الرابع للمؤسسة الجزائرية عن انعقاد لقاء بين هؤلء املناولين واملصنعين الوطنيين "لتحقيق" 

ة املصادقة وكذا الشراكة". وأشار السيد شراكة بين الطرفين. وقال إن "هذا اللقاء سيسمح لنا بالتقدم بشأن مسأل

بايري إلى أن فرع املناولة في الجزائر يعد "ورشة طويلة ومعقدة" ولكنها تحرز تقدما. وتطرق في هذا الشأن إلى التعاون 

اامع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل تطوير هذا الفرع الناش ئ.

مستثمرين من منظمته "سينجزون  7ت، علي حداد أن ما ل يقل عن ومن جهته، أوضح رئيس منتدى رؤساء املؤسسا

مصانع للسيارات وشاحنات بالشراكة مع مصنعين أجانب". وقال حداد "لدينا مهنيون يمكنهم الصناعة في الجزائر 

ووضع األداة الصناعية تحت تصرفهم". ومن جهة أخرى، أوضح رئيس منتدى املؤسسات أن صندوق  اويجب دعمهم

ااتثمار الذي بادرت به هذه املنظمة سيرى النور قريبا.الس

وأضاف حداد أنه تم إجراء "اللقاء الثالث مع الخبراء الذين هم بصدد دراسة كيفية إنشاء هذا الصندوق"، مضيفا 

جنبي في باملائة املسير لالستثمار األا 51/49أنه تم "إحراز تقدم ملحوظ ولن نتأخر في إنشائه". ولدى تطرقه إلى القانون 

الجزائر، أكد السيد حداد أنه "ل يشكل أي عائق" بالنسبة لالستثمار. وأعرب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات عن 

استعداد أعضاء منظمة أرباب العمل لإلستثمار في قطاعات الفالحة والطاقة والرقمية، وهي قطاعات يمكن أن تسمح 

اللجزائر برفع عدة تحديات.

 

ا

 الحياة العربية 
 

 

 مستثمرا في قطاع املناولة 30اعتماد 

 األبواب مفتوحة أمام ربراب للعودة إلى املنتدى 

رجال أعمال جزائريين الستثمار في قطاع  7علي حداد عن شروع ”ااألفسيو“كشف رئيس منتدى رؤساء املؤسسات 

 .القادممستثمر في قطاع املناولة وذلك خالل شهر ديسمبر  30صناعة السيارات باإلضافة إلى 

وفي ندوة صحفية عقدها أمس على هامش أشغال الطبعة الرابعة للمؤسسات الجزائرية بفندق األوراس ي، أكد حداد 

قطاع ”و”االطاقات املتجددة“انه وألول مرة في قطاع الطاقة سيتم فتح املجال أمام املستثمرين الخواص فيما يخص 

ميقاواط  4500عة مع وزير الطاقة صالح خبري انه سيتم إنتاج ، وأضاف حداد انه خالل اللقاء الذي جم”املحروقات

http://www.elhayatalarabiya.com/home/wp-content/uploads/2015/04/ali-haded.jpg
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، وبالنسبة لقطاع املحروقات فإنه تم طرح قضية الستثمار في هذا القطاع حتى  2030ميقاواط في  2200و 2020في 

أن  ا، مضيف”شجعنا وزير الطاقة للمساهمة الفعالة في قطاع املحروقات لتطوير الشراكة“حيث قال حداد:  2030عام 

مليار دولر، كما اتفقوا  4من خالل هذه الشراكة سيتم تقليل نفقات الوزارة فيما يخص التجهيزات واملقدرة حاليا بـ 

على خلق لجنة مشتركة بين الطرفين إلنشاء جدول لجميع املنتجات التي يحتاج إليها قطاع الطاقة، كما تم التشاور 

قطاع الكهرباء، وفيما يخص تطوير وتشجيع عمل املؤسسات املصغرة على تشجيع املؤسسات الخاصة لالستثمار في 

سنوات اذا تم تطبيق هذه السياسات  5او 4فقد تم التفاق على دعم الشباب في هذا املجال، مضيفا انه في ظرف 

 .سيتم تحقيق النتائج التي سطرها املنتدى

ال حداد انه تم وضع قطاع الفالحة والطاقة ضمن ق”ااألفسيو“وأما عن القطاعات الستثمارية التي سيتوجه إليها 

أولويات املنتدى من اجل النهوض بالقتصاد الوطني وإيجاد بدائل لتنويع القتصاد خارج قطاع املحروقات. وأما فيما 

هذا القانون نحترمه وهول يعيقنا بتاتا في عملنا كمستثمرين، مضيفا أن “أكد رئيس املنتدى أن  49/51يخص قاعدة 

 .”49/51ناك العديد من الشركات األجنبية تستثمر في الجزائر رغم قاعدة ه

وفي سياق أخر، جدد على حداد دعوته مرة أخرى الى املدير العام ملجمع سيفتال يسعد ربراب لالنضمام الى املنتدى 

ن والذي استقال م وقال أن أبواب األفسيو مفتوحة أمام الجميع في رده على سؤال بما في ذلك رئيس مجمع سيفيتال

، مؤكدا أن خيار العودة يبقى في يد ربراب وهو وحده صاحب القرار، مضيفا أن املنتدى في 2014األفسيو في مارس 

 .خدمة جماعية وليس مبني على أشخاص معينين

ا

ا

 االفتحاد

ا

مسألة التنمية " ":علي حّداد  "على هامش اشتعال الطبعة الرابعة لـ "يوم املؤسسة الجزائرية

د بشكل ال يصد 
ّ
 "االقتصادية في هذه األلاية معق

ا

انطلقت أمس، أشغال الطبعة الرابعة لـ "يوم املؤسسة الجزائرية" بالجزائر العاصمة، بحضور كبير رؤساء املؤسسات 

 وقال علي حّداد ان تنويع القتصاد الجزائري يعتبر الشغل.علي حداد واملسؤولين للهيئات العمومية الرسمية وخبراء

الشاغل الذي اقترحته مجموعة رؤساء املؤسسات للحكومة في جويلية املاض ي، أين "تم تقديم مقترحات عاجلة من 

وأكد حّداد في تصريح له على هامش اشتعال الطبعة الرابعة لـ يوم املؤسسة  ."أجل النهوض باقتصاد جزائري مزدهر

القتصادية والجتماعية في العالم الذي "ننتمي إليه في بداية  الجزائرية" أن الرؤساء على دراية تامة أن مسألة التنمية

مشيرا إلى أن هذا التعقيد يحمل ظواهر تكمن في التغيرات غير املنتظمة ."هذه األلفية الجديدة، معّقد بشكل ل يصدق

ر على الطريق األسلم وأضاف علي حداد " إذا كان هدفنا الرئيس ي هو العثوا.في أسعار السلع األساسية باألسواق العاملية

لتنويع مواردنا من اجل ضمان تنميتنا القتصادية والجتماعية املستمرة ، فنريد أيضا من جهة أخرى تجنب خطر تكرار 

وأوضح كبير رؤساء املؤسسات انه من الضروري البحث عن أفضل استراتيجية لتنويع القتصاد ،مؤكدا ".أخطاء املاض ي

ا."لى بلدنا من كل خطر محتمل قد يمس أسس مجتمعنا وقيمنانحافظ من جهة أخرى عا" سوف 

ا

 

ا
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 الرائد 

 

 استرافتيجية لتنويع االقتصادقال إنه من الضروري اآلن البحث عن أفضل 

 علي حّداد يعد الجزائريين باقتصاد مزدهر دون املساس بأسس وقيم املجتمع
 
 

قال رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حّداد إن تنويع القتصاد الجزائري يعتبر الشغل الشاغل الذي اقترحته 

تقديم مقترحات عاجلة من أجل النهوض باقتصاد مجموعة رؤساء املؤسسات للحكومة في جويلية املاض ي، أين "تم 

، وأكد حّداد في تصريح له على هامش أشعال الطبعة الرابعة لـ " يوم املؤسسة الجزائرية" أن األفسييو "جزائري مزدهر

يدة، دعلى دراية تامة أن مسألة التنمية القتصادية والجتماعية في العالم الذي "ننتمي إليه في بداية هذه األلفية الج

 ."معّقد بشكل ل يصدق

مشيرا إلى أن هذا التعقيد يحمل ظواهر تكمن في التغيرات غير املنتظمة في أسعار السلع األساسية باألسواق العاملية، 

وأضاف املتحدث يقول " إذا كان هدفنا الرئيس ي هو العثور على الطريق األسلم لتنويع مواردنا من أجل ضمان تنميتنا 

 ".جتماعية املستمرة، فنريد أيضا من جهة أخرى تجنب خطر تكرار أخطاء املاض يالقتصادية والا

وأوضح في هذا السياق يقول إنه من الضروري البحث عن أفضل استراتيجية لتنويع القتصاد، مؤكدا " سوف نحافظ 

 ."من جهة أخرى على بلدنا من كل خطر محتمل قد يمس بأسس مجتمعنا وقيمنا
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