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مقدّمة
 يتمثل التحدّي األكبر بالنسبة لبالدنا خالل السنوات القادمة، في البحث عن حل معضلة التبعية الخارجية و تنويع اقتصادنا، 
الذي يظّل هشا إلى اآلن أمام تقلبات سوق المحروقات الدولية و ارتفاع أسعار المواد األولية المستوردة، و ذلك في أقرب اآلجال 

و بمنهجية هيكلية.
 لقد بدأت بعض المخاوف بالنظر للتوقعات االقتصادية لسنة 2015، التي تتميز بانخفاض الصادرات، و تراجع احتياط الصرف 

و الناتج المحّلي االجمالي، وتقّلص النمو، و احتمال ارتفاع نسبة البطالة.
    و إذا استمرت هذه الوضعية المقلقة، ستضطر الدولة إلى استهالك صندوق ضبط اإليرادات في تمويل الدعم و مشاريع 

االستثمار، و تغطية عجز الخزينة في النهاية.
 إن النمو الديمغرافي و التناقص المّطرد و الحتمي لمواردنا المالية الخارجية المتأتية بصورة تكاد تكون كاملة من صادرات 
المحروقات، تضع بالدنا أمام حتمية ال مفرّ منها، لتنظيم نفسها حتّى تقّلص تدريجيا من اعتمادها على تلك الموارد الطبيعية، 

و تعتمد أكثر فأكثر على موارد العمل و اإلبداع، من قبل سكانها من أجل ضمان استمرار التنمية االقتصادية و االجتماعية.
 تتطّلب هذه الضرورة تطبيق سياسة مصمّمة تقوم على األولويات التالية:

تنمية اإلنتاج الوطني للسلع و الخدمات لتعويض االستيراد، و خاصة في كّل ما يتعّلق بأمننا الغذائي.	 
توفير شروط التنمية المكثفة لالستثمار، وإلنشاء المؤسسات، بفتح جميع قطاعات النشاط أمام القدرات الوطنية، الخاصة 	 

و العمومية، و بتحرير المبادرات من كّل القيود التنظيمية و البيروقراطية.
توفير الشروط التي تمّكن حضيرتنا الصناعية من تعزيز قدراتها التنافسية و تجعلها تواجه رهانات العولمة.	 
ضمان حماية ناجعة للصناعات الفتية.	 
حفز الصادرات خارج المحروقات بفعالية.	 
السهر على جعل نظامنا الجامعي و البحث و التكوين المهني أحسن أداء  وابتكارا، من أجل رفع مستوى التأهيل، و تحسين 	 

تبليغ العلم و التسيير الداخلي للمعارف المتأتية من البحث التنموي.

إن سياسة تقوم على هذه األولويات تعني بالضرورة أن المؤسسات هي التي تكون في قلب التنمية االقتصادية الوطنية، و 
بالتالي محرّكا لتنويع االقتصاد الوطني، و الستحداث مناصب العمل و الحفاظ على نظامنا التضامني.

من الحيوي إذن أن يتم إعداد برنامج اقتصادي على هذه األسس لمعالجة مجموع العوامل التي تكبح اليوم االبتكار و المبادرة 
في بالدنا.

يفرض مثل هذا البرنامج الموجه إلى التنمية و ترقية االنتاج الوطني للسلع و الخدمات في سياق اقتصاد مفتوح، تصور و 
تطبيق حلول هيكلية، على السواء، عبر تدابير مستعرضة، تعني جميع األوجه ) التمويل، العقار الصناعي، الجباية، الحكامة 
االقتصادية...( و عبر تدابير قطاعية ترّكز جهود االنعاش، خاصة على الفروع التي تحرز بالدنا فيها على مزايا نسبية واضحة 
و قابلة لالستغالل، و على الفروع التي تكتسي تنميتها أهمية جلية في مجال تعويض الواردات ، سواء في مجال االنتاج أو 

الخدمات.
يعتبر منتدى رؤساء المؤسسات أن مثل هذه االصالحات، هي وحدها التي من شأنها جعل اقتصادنا يحقق نسبة نمو معتبرة، 

و ينتج الثروة و يوفر العمل.
تندرج المقترحات التي يقدّمها منتدى رؤساء المؤسسات في هذه الوثيقة في هذا المنظور. فهي توصي بعدد من الحلول 

الهيكلية تتمحور حول إجراءات ترمي إلى تحقيق تنمية مكّثفة لالستثمار في نشاطات إنتاج السلع و الخدمات.
  و قد تم وضع تلك االجراءات مع أخذ المعايير الثالث الرئيسية اآلتية بعين االعتبار:

أثرها على القدرة التنافسية.. 1
مساهمتها في نمو االنتاج و تقليص فاتورة االستيراد.. 2
 سهولة وضعها حيز التنفيذ.. 3
  

 األهداف المنشودة في آفاق 2020، هي اآلتية:
بلوغ نسبة نمو متوسط تبلغ 8%	 
تكثيف إنشاء المؤسسات بهدف استحداث 60.000 مؤسسة سنويا.	 
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استحداث مناصب عمل دائمة و تقليص البطالة. الهدف: مليونا منصب عمل في الصناعة و البناء و األشغال العمومية، و 	 
الفالحة و الخدمات.

زيادة حصة الصناعة في الناتج المحّلي االجمالي لرفعه إلى 15%	 
تقليص فاتورة االستيراد ب 15 مليار دوالر )و يوضع كهدف تقليصها ب 5 مليارات دوالر ابتداء من سنة 2015.	 
زيادة الصادرات خارج المحروقات بقيمة 10 مليارات دوالر.	 
تطويق االقتصاد غير الشرعي.	 

مقترحات االجراءات المقدّمة في هذه الوثيقة تعدّ أكثر استعجاال، و هي تتمثل في االجراءات التي سيمكن تطبيقها من جعل 
اقتصادنا ينتج ثروات متجددة، تعوّض االستيراد الذي يثقل كاهل الميزان التجاري لبالدنا.

   و لنفس األغراض، يتضمن هذا الملف عرضا لنتائج أشغال اللجان الداخلية التي شّكلها منتدى رؤساء المؤسسات و التي 
قدّمت مقترحات و توصيات تتعّلق بالقطاع أو الميدان الذي كّلفت به. كما يتضمن عرض المقررات الرئيسية المنبثقة عن 

اللقاءات التي نّظمها منتدى رؤساء المؤسسات مع عدّة وزراء خالل شهري جانفي و فيفري 2015.
يمثل مجموع تلك المقترحات خطة العمل التي يوصي منتدى رؤساء المؤسسات بتنفيذها، من أجل التقليص بأسرع ما 
يمكن، من التبعية الخارجية التي يعاني منها اقتصادنا، و ذلك بتنويعه أكثر عن طريق تنمية اإلنتاج في الصناعة و الفالحة و 

الخدمات، و بتحسين مناخ األعمال و محيط المؤسسة بصورة عامة.
   ال يدّعي منتدى رؤساء المؤسسات أن هذه االجراءات لوحدها كافية لمعالجة جميع االختالالت ولتسوية مسألة التمويل 
البديل القتصادنا بصورة تامة، لكنه يؤّكد أن وضعها عاجال حيز التنفيذ من شأنه أن يمكن من بلوغ أهداف حاسمة، خاصة 
منها ما يؤثر إيجابيا في تحقيق نمو أعلى تدفعه نشاطات اإلنتاج، و من شأنها أن تساهم في إقرار ديناميكية جديدة كفيلة 

بتمكين االقتصاد الجزائري في المدى المتوسط، من اللحاق بكتلة البلدان الناشئة.
من مزايا هذه المساهمة أنها نابعة من رؤساء المؤسسات أنفسهم، الذين يواجهون يوميا واقع االقتصاد الوطني. هم يشعرون 
بأنهم ملتزمون كّل االلتزام بمسار التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد، كما هم على يقين أن أكبر الصعوبات التي يجب 

تذليلها بصورة أولية، هي تلك التي ال تزال تعرقل االستثمار و تنمية المؤسسة في بالدنا.
إن منتدى رؤساء المؤسسات ينادي منذ تأسيسه بتوفير الشروط التي تسمح للمؤسسة الجزائرية بأخذ زمام التنمية عن 
طريق االستثمار. يمكن للمقترحات الموضحة في هذه الوثيقة أن تساهم في توّفر تلك الشروط، عّلها تشّكل بوادر »الجزائر 

الناشئة« الذي نلحّ في النداء إلى إعداده.
يتألف هذا الملف من ثالثة أجزاء:

 االجراءات الهيكلية العاجلة. 1
 االجراءات القطاعية العاجلة/ تقارير أشغال لجان منتدى رؤساء المؤسسات و اللقاءات مع السادة الوزراء.. 1
 مقترحات من أجل إعادة التوجيه االستراتيجي لسياسات الدعم لفائدة أكثر الناس فقرا.. 1

1_ انتقل عدد السكان الموظفين بين 2000 و 2013، حسب الديوان الوطني لإلحصاء من 6.1 إلى 10.8 مليون، أي إنشاء 
ما يزيد بقليل عن4.5 مليون منصب عمل. في نفس الفترة تراوح نموّ االقتصاد الجزائري خارج المحروقات بين %3 و 6%. 
تشير االحصاءات الرسمية ) التي وفرتها الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(. من جهة أخرى انتقل عدد 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 200.000 سنة 2001 إلى أكثر من 600.000 سنة 2011، أي ما يعادل معدّل تأسيس 

40.000 مؤسسة سنويا.
في غضون خمس سنوات، في حالة تنفيذ »برنامج عمل عاجل« كما يوصي به منتدى رؤساء المؤسسات من أجل تحقيق 
نمو بنسبة %8، يسمح البرنامج بتنمية إنشاء المؤسسات بصورة أكثر كثافة ) فرضية: 60.000 مؤسسة في السنة؛ بنسبة 
وفاة تعادل 10 إلى %15، يمكن أن يصل اإلنشاء الخالص إلى 50.000 مؤسسة سنويا، أي 250.000 مؤسسة خالل خمس 
سنوات(. يمكن توقع، على أساس 8 مناصب عمل لكّل مؤسسة، فتح مليوني منصب عمل، تتوزّع حسب الحصص التالية:

 الفالحة %15 أي 300000	 
 الصناعة %20 أي 400000 	 
 البناء و األشغال العمومية و الري %20 أي 400000	 
 الخدمات %45 أي 900000	 
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مقترحات خاصة 

بإجراءات هيكلية 
عاجلة
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 إجراءات تتعّلق بالحكامة

تكريس حرية األعمال واالستثمار طبقا للمادة 37 من الدستور الجزائري، بالفتح الفعلي لمجموع قطاعات النشاط االقتصادي 
للمستثمرين الخواص الوطنيين و التي هي مغلقة أمامهم عمليا اليوم. القطاعات الرئيسية المعنية هي قطاعات البنوك، 

و السمعي البصري،   والنقل البحري، و النقل الجوي، و البتروكيمياء، و كل النشاطات المكمّلة للمحروقات... إلخ
إعادة المبادرة التامة للمقاولين و تجنيد إمكانيات المؤسسات الوطنية عامّة و المؤسسات الخاصة خصوصا، ضرورة مطلقة 
من أجل تنمية مجموع قطاعات االقتصاد الوطني، و ضمان إنجاز أهداف التنويع واألمن الغذائي و تقليص تبعيتنا الخارجية 

بصورة ملموسة.
إذا كانت مخططات إنعاش النمو بتمويل عمومي ضرورية النطالق عملية النمو فإنه يعود إلى المؤسسة أن تأخذ بزمام 

االستثمار حتى تضمن الديمومة للعملية.
لذلك يتجّلى أن توفير الشروط حتى تكون المؤسسة فعال أداة إلنجاز سياسات التنمية الوطنية مسألة جوهرية، و أولى 
تلك الشروط تتمثل في تحرير جميع المبادرات و تشجيع بروز القدرات الوطنية االبداعية والتجديدية، في جميع القطاعات، 

و ذلك بتسهيل و دعم انتشار روح ريادة األعمال في مجتمعنا.
يجب أن يكون االستثمار حرّا و ال يخضع ألي ترخيص أو اعتماد. يمكن للحكومة  أن تعلن و تنشر األولويات بالنسبة 
للقطاعات أو  الفروع التي تكتسب في نظرها، الطابع االستعجالي، و تحظى باألولوية و ذات الطابع االستراتيجي، و التي 
تمنحها امتيازات تحفيزية إضافية. و في ما يتعّلق بالمشاريع الكبرى، يستفيد المستثمرون من نظام االتفاقية الموقعة مع 

السلطات العمومية.

إلغاء تجريم أعمال و أخطاء التسيير عمليا

في اقتصاد السوق، يتطلب تسيير المؤسسة مسيرين يتمتعون بروح المبادرة و المخاطرة المعقولة. إذا كانت المخاطرة 
قد تعرّض فعال المؤسسة لألضرار التي تعد مقابال للمخاطرة الواعية، فإن الضرر يكون جزاؤه طبقا للقواعد المعمول بها 

.)wاقتصاديا و/أو إداريا، و يصدر عن الهيئات االجتماعية للمؤسسة )مجلس اإلدارة و الجمعية العامة
أما إذا تم العقاب على الضرر باعتباره جريمة جنائية، فذلك يخلق مناخا يكبت المبادرة لدى المسيرين، و في النهاية يضعف 

المؤسسة و يجعلها مؤسسة اقتصادية غير فعالة.
من الصعب تقدير آثار ذلك بصورة دقيقة، لكن من السهل أن نفهم أن تجريم عمليات التسيير يؤدي في المؤسسة إلى 
انتشار طرق للعمل ال تخدم مصلحة المؤسسة، و تعمل فقط على توفير الحماية من مخاطر العدالة، و تؤدي إلى تقهقر 
روح المبادرة لتترك المجال »لثقافة المظّلة«، و إلى  رفض المسؤولية و المخاطرة و هجرة أفضل اإلطارات إلى قطاعات أقل 

تعرّضا للتجريم.
إجماليا، يمكن اعتبار تجريم أعمال التسيير ظاهرة تساهم في إضعاف، ليس المؤسسة فحسب، بل االقتصاد الوطني 

بأكمله.
يزن تجريم أعمال التسيير بكّل ثقله السلبي على تنمية االقتصاد الوطني: و تذهب آثاره إلى أبعد بكثير من مجرّد تهديد 

يطال المسيرين كأفراد.
يوصي منتدى رؤساء المؤسسات بمراجعة أحكام قانون العقوبات في اتجاه إلغاء تجريم أعمال التسيير العادية للمؤسسة، 
بالمخاطر  االعتراف  و  للشركات،  العادي  بالتسيير  المتصلة  القضايا  معالجة  في  التجاري  القانون  أحكام  تفوق  تأكيد  و 

المشروعة الّلصيقة بتسيير المؤسسة، و تصوّر تشريع مالئم في مجال تضارب المصالح و قبض فوائد غير قانونية.
إن إلغاء تجريم عملية التسيير سيشجع المسيرين على قبول المخاطرة و تحمل مسؤوليتها، و ذلك أمر الزم في نظام 

المنافسة الحرة.

اإلجراء رقم 1

اإلجراء رقم 2
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توفير هيكل التخاذ القرار، على أعلى مستويات الدولة، يضم وزارات المالية و الصناعة و التجارة، و تتمثل وظيفته في ضمان 
التوجيه المنسجم و متابعة تنفيذ اإلجراءات االستعجالية، مع التنسيق مع عالم المؤسسة.

تهدف المقترحات العاجلة التي تحتويها هذه العريضة إلى االنطالق السريع لديناميكية جديدة بالنسبة القتصادنا الوطني.
ال يدعي منتدى رؤساء المؤسسات على اإلطالق أن مثل هذا المخطط االستعجالي يجب أن يأخذ مكان برامج عمل اإلدارات 
االقتصادية. لكن مادام األمر يتعّلق بخطة استعجالية، ال بدّ من منهجية مالئمة لوضعه حيز التنفيذ. إن تطبيق هذا المخطط 
لإلنعاش يفرض إذن تبني مثل هذا الشكل من التنظيم المؤسساتي الذي يضمن االنسجام و السرعة في تطبيق القرارات 

المتخذة.
ذلك هو موضوع هذا االقتراح.

السريع  التوسع  و  المؤسسات  بإنشاء صندوق لالستثمارات من أجل تسهيل تنمية  القيود على تمويل االستثمار  رفع 
للقطاع الخاص، برأسمال يقدّر بعشرة مليارات دوالر ترصد من صندوق ضبط اإليرادات.

سيكون هذا الصندوق مفتوحا أيضا للمساهمة المؤسساتية و الخاصة الوطنية، و احتماال للمستثمرين األجانب ) البنك 
االفريقي للتنمية، الشركة المالية العالمية، البنك اإلسالمي للتنمية (.

سيمكن مثل هذا الصندوق من استخدام دوالب من 1 إلى 10 و هكذا من تجنيد مبلغ 100 مليار دوالر لالستثمار.
الجزائرية  الشركات  الوطنيين، يجب تعيين و تجنيد شبكة من  المستثمرين  الصندوق في خدمة  إدارة هذا  و لضمان 

المتخصصة في الهندسة المالية.
) انظر أيضا االجراءات المفصلة المقترحة في الجزء الثاني من قبل لجنة المالية و العالقات مع البنوك(.

تعرقل الخصوصيات الحالية لنظامنا المصرفي توّفر التمويل بشروط مالئمة لالستثمار و لتنمية المؤسسة. فهي تجمد 
توسع االقتصاد. و رغم اإلمكانيات المالية الهائلة، يظّل القطاع المصرفي بعيدا جدا عن تمويل االستثمار.

تستطيع الحكومة أن تلعب دورا هاما في التخفيف من ضعف السوق المصرفية، تستطيع حفز القطاع الخاص ليلعب دورا 
ناشطا في تمويل المؤسسات.

أسرع وسيلة و أكثرها فعالية لتمكين المؤسسة بصورة عامة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة خاصة، من الحصول على 
التمويل الضروري لتنميتها، تتمثل في إنشاء قطب مشترك بين القطاعين العمومي و الخاص، يستطيع التدخل كرأس 

مال و يمنح قروضا استثمارية، دون عرقلة من جراء ثقل القطاع البنكي و قواعد القرض الجائرة.
تمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مصدرا أساسيا للنمو االقتصادي،   وللديناميكية و المرونة، فهي تمثل الشكل 
السائد لتنظيم المؤسسة و بين %95 و %99 من مجموع المؤسسات، حسب البلدان، وهي تضمن بين 60 و %70 من 
مناصب العمل في بلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصادية، و تلعب دورا بالغ األهمية في طرح تقنيات أو سلع مبتكرة 

في السوق.
تعدّ مسألة تمويلها حاسمة ألنها تكتسب حيوية بالنسبة للتنمية االقتصادية و إنشاء مناصب العمل. و في الجزائر أكثر 

من أي جهة أخرى، تعاني المؤسسة الصغيرة و المتوسطة من هذه المسألة الشائكة.
تتعدد طبيعة الصعوبات التي تتعرض لها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عندما تحاول الحصول على تمويالت بنكية: 
الطابع الناقص للوحة المنتوجات المالية التي يعرضها النظام البنكي، صالبة الترتيبات التنظيمية أو ضعف اإلطار القانوني، 

نقص اإلعالم أو ضعف قدرات تحليل البنوك، و أكثر من كّل ذلك صعوبات تعّطل الضمانات.
و الحال هذه، فإن الوصول إلى القرض البنكي والحصول عليه شرط جوهري الزدهار المؤسسة و توسّعها. إذا لم يتمّكن 
من تتوّفر فيهم القدرة على إنشاء المؤسسات من الحصول على القرض، فإنهم كثيرا ما يتخّلون عن تأسيس مؤسستهم، 
الميكانيزمات الشرعية و  إلى  أو أخطر من ذلك، يديرون ظهرهم  إذا كانت لهم مؤسسة تعمل،  أو يغلقون مؤسستهم 

اإلجراء رقم 3

اإلجراء رقم 4



11 من أجل انبعاث االقتصاد الجزائري | مساهمة من منتدى رؤساء المؤسسات| جوان 2015

يعملون في االقتصاد غير الرسمي، للتهرّب من الضرائب و الرسوم و القواعد التنظيمية، و يساهمون في جرّ االقتصاد 
إلى الفوضى.

ال شكّ في أن بالدنا هي البلد الوحيد في العالم الذي ال يملك نظاما مالئما لتمويل االستثمار، و حيث تظّل تنمية 
المؤسسات رهينة قدراتها على التمويل الذاتي.

في انتظار إصالح هذا القطاع، فإن تأسيس هذا الصندوق يمثل حاّل مالئما النطالق الحركة الكثيفة لالستثمار و إلنشاء 
مناصب العمل التي تحتاجها بالدنا.

فتح »قرض وطني كبير« بمبلغ 2000 مليار دينار، بضمان من الدولة، يخصّص لتمويل المشاريع ذات األولوية، خاصة في 
مجاالت االقتصاد الرقمي، و الطاقات المتجددة و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة القادرة على االبتكار.

يجب أن يتمثل الهدف من هذا القرض، عن طريق تجنيد التوفير الجامد، في تمويل مشاريع ذات األولوية كفيلة بتعزيز 
القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني.

يمكن أن يكون لهذا القرض أثر إيجابي ثالثي األبعاد: سيمكن من امتصاص األحجام المالية الهائلة المتهربة من الدائرة 
الرسمية و تغذي االقتصاد غير الرسمي، كما سيسمح بتطويق االقتصاد غير الرسمي و يساهم في الحدّ من التضخم.

لكي ينجح هذا القرض، يجب أن يرفق بفوائد محّفزة.
يمكن اقتراح نوعين من االكتتاب:

– النوع األول لالكتتاب، النوع »أ » يقدّر سنده اإلسمي ب1000 دج، يسدّد خالل خمس سنوات مع تأجيل لمدّة سنة. 
يتم اهتالك أصول السندات على أربعة أقساط سنوية متساوية. يكون أجل استحقاق القسط األول بعد عامين من غلق 

االكتتاب.
تدفع الفوائد سنويا في أجل االستحقاق بنسبة فائدة اسمية تقدّر ب%4.5 سنويا. هذا النوع »أ » مخصص لألشخاص 

الماديين.
النوع الثاني لالكتتاب، النوع »ب«، يقدّر سنده اإلسمي ب10000 دج، يسدّد خالل عشر سنوات، مع تأجيل لمدّة سنتين 
اثنتين. يتمّ اهتالك أصول السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. يكون أجل استحقاق القسط األول بعد ثالث 

سنوات من غلق االكتتاب. تدفع الفوائد سنويا في أجل االستحقاق بنسبة فائدة اسمية تقدّر ب%5.5 سنويا.

اإلجراء رقم 5

التمويل و الجباية
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الشروع في إصالح جبائي عميق يرمي إلى تبسيط المحيط الجبائي للمقاول، و تشجيع المخاطرة، و تنمية نظام جبائي 
محّلي يساعد على المركزية القرار االقتصادي، و بصورة عامة، تكييف الجباية مع حاجيات تنمية المؤسسات على نطاق 
واسع، و مع ضرورة ترقية الحاجيات االجتماعية الجديدة، مثل حماية البيئة أو تهيئة اإلقليم. إن مثل هذا اإلصالح يكتسي 

أهمية حاسمة بالنسبة لتنويع اقتصادنا و إنتاج الثروات التي من شأنها توسيع الوعاء الجبائي.
 ) انظر أيضا اإلجراءات المفصلة المقترحة في الجزء الثاني »الجباية و شبه الجباية« (.

اليوم  العمل، تحدّها  مناصب  استحداث  و  تنميتها،  و  المؤسسات  إنشاء  و  االستثمار  الوطني على  االقتصاد  قدرات  إن 
جباية غير مالئمة الزالت تتميز بخصوصيات بالية غير مقبولة. الوضع بحاجة إلى إصالح شامل فورا، يقترح منتدى رؤساء 

المؤسسات في باب اإلجراءات العاجلة:
 الشروع في عملية للتطهير الجبائي ترمي إلى جلب األموال المتداولة في الدائرة غير الرسمية إلى المجال القانوني، و 	 

ذلك بفرض رسم بنسبة %10 على المبالغ المصرّح بها و المودعة في البنوك. ال يعني اإلصالح الجبائي بطبيعة الحال، 
السيوالت النابعة من أعمال اإلجرام ) مخدّرات، تهريب، إرهاب، فساد(.

 تخفيض نسبة الضرائب على أرباح الشركات )IBS( إلى نسبة %15، بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع و الخدمات.	 
 تحديد نسبة %5 على األرباح التي يعاد استثمارها.	 
 تحديد نسبة %30 للضريبة على أرباح الشركات )IBS( بالنسبة لنشاطات استيراد السلع و الخدمات.	 
 إلغاء الرسم على النشاط المهني الذي تجاوزه الزمن واليزال نظامنا الجبائي يحتفظ به. يطلب منتدى رؤساء المؤسسات 	 

إلغاءه حاال أو تدريجيا ) تخفيض %1 على األقل سنويا إلى غاية إلغائه نهائيا(.

رفع القيود على توفر العقار الصناعي، بمنح القطاع الخاص إمكانية إنشاء و تهيئة و تسيير حضائر صناعية على امتداد 
الطريق السيار شرق-غرب، في إطار نظام االمتياز.

ندرة  من  الحدّ  في  المساهمة  الخاص  القطاع  يستطيع  جديدة،  مناطق صناعية  إلنشاء  الدولة  برنامج  لمواصلة  موازاة 
العقار الصناعي، و ذلك بالشروع في برنامج أولي نموذجي، يتعّلق بعشر )10( حضائر صناعية، بمساحة إجمالية تقدّر 
ب3000 هكتار على األقل، أي إجماليا 30.000 هكتار، تهيّأ و تسيّر طبقا لدفتر شروط معدّ مسبقا، بالتشاور بين المصالح 

الحكومية و الهيئات الممثلة ألرباب العمل.
يعد الحصول على العقار الصناعي، إلى جانب الحصول على التمويل، عامال حاسما بالنسبة للتوسع السريع القتصادنا. 
لتشجيع و تسهيل إرادة األعمال         واالستثمار، ال مفرّ من رفع هذا القيد الثقيل. من المعروف أن المؤسسة الجزائرية 
تعاني من صعوبات جمّة في هذا المجال. لم تنجز العديد من المشاريع المنتجة و الموفرة لمناصب العمل بسبب مثل 

تلك الصعوبات.
إن منتدى رؤساء المؤسسات  مستعدّ ليتحمّل مسؤوليته إلنشاء شركات خاصة قصد إنجاز مثل هذا المشروع.

من جهة أخرى، يدعو منتدى رؤساء المؤسسات إلى تطوير نظام االمتياز من صيغته الحالية إلى نظام يسمح بالتنازل، 
لكن فقط، بعد إنجاز المشروع و دخوله حيّز االستغالل. بالفعل، إذا كان دفع رسوم اإليجار يمّثل تخفيفا لثقل العبء المالي 
على كاهل المستثمر في وقت ال يدر المشروع فيه مداخيل، فإن مقابل دفع الرسوم يبقى مع ذلك بحجم مجرّد اإليجار 
المدفوع الذي يمنح مجرّد حق االنتفاع ) البنوك ال تقبل هذه الصيغة في الضمان، على الرغم من أن التنظيمات تنص 
على هذه اإلمكانية(، عكس نقل حق الملكية الذي يترتب على دفع ثمن    المساحة األرضية في فرضية التنازل. اختالف 
الحالتين هام جدا، و تخفيض العبء المالي في المدى القصير قد يتحوّل إلى تكاليف إضافية ال تحتمل على المديين 

المتوسط والطويل. 

اإلجراء رقم 6

اإلجراء رقم 7
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وضع نظام عملي لتسيير المناطق الصناعية العاملة.
تعاني المناطق الصناعية الحالية من شبه إهمال، فهي ال تقدم أيا من الخدمات المنتظرة منها ألسباب عديدة.

رغم العديد من المحاوالت التي بادرت بها السلطات العمومية قصد إحيائها، التزال في الواقع العملي، مهملة و تفتقد إلى 
الوسائل الحقيقية) القانونية و المالية(، التي تسهل التسيير اليومي للمؤسسات الموجودة بها، و ال حتى لتكون قاعدة 

سياسية فعالة للتوسع الصناعي.
يطرح تسيير المناطق الصناعية العديد من المشاكل و النقائص الحادّة، يذكر منها:

 عدم وضوح حدود المناطق الصناعية. فهي تتعرّض باستمرار لالجتياح من طرف البناء الفوضوي و التجارة غير الرسمية، 	 
مع تحويل القطع األرضية إلى نشاطات ال عالقة لها بالصناعة.

 انتشار سلوكات المضاربة من قبل متعاملين ترقويين يتعاملون بطريقة فضّة.	 
 عدم توّفر هياكل تسيير المصالح المشتركة األساسية: الماء، الكهرباء، الطرق، شبكات الصرف و التطهير، اإلنارة، األمن.. 	 

إلخ. و غالبا ما تكون الخدمات المقدّمة في هذه المجاالت معيبة.
 عدم القدرة على مواجهة مشاكل بيئوية مثل تلك المترتبة عن الرمي العشوائي للفضالت أو الوسائل الصناعية.	 

   أخذا بعين االعتبار لهذه الوضعية، يوصي منتدى رؤساء المؤسسات باعتماد فكرة التسيير المشترك للمناطق الصناعية، 

بمنح القطاع الخاص إمكانية التدخل في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، ممّا سيضع حدّا و ينهي انعدام 
فعالية التسيير الحالي.

و بما أن شركات تسيير المناطق الصناعية هي شركات باألسهم، فإن فتح رأسمال تلك الشركات للقطاع الخاص الوطني 
ستكون فرصة سانحة لبناء شراكة قوية بين القطاعين لفائدة االقتصاد الوطني.

الشروع في سياسة للتفوق االقتصادي. و يتعّلق األمر باختيار قائمة أولية من 200 متفوق في القطاع الخاص الوطني، من 
كامل التراب الوطني، ينشطون في مجموع الفروع و القطاعات و يحتّلون الريادة في قطاعهم.

على أن يستفيد هؤالء المتفوقون من الدعم الفعلي من السلطات المحلية. و يخضعون لمتابعة صارمة و دائمة، على 
أساس خطة للتنمية و أهداف محددة مسبقا.

من  دائم  نمو  إلى  المرور  يتم  و حتى  الوطنيين«.  »المتفوقين  تنمية  و  لتوفير ظروف ظهور  الدولة ضروري  تدخل  إن 
خالل سياسة لتعويض الواردات و للتنمية خارج المحروقات، يحتاج اقتصادنا في هذه المرحلة من التنمية إلى أن تجرّه 

مؤسسات كبرى قادرة على رفع قدراته التنافسية و عصرنته و تعزيزه، و حرية االنتشار في األسواق الجهوية و الدولية.

اإلجراء رقم 8

اإلجراء رقم 9

إجراءات إلعادة التصنيع
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وضع سياسة دائمة محددة األهداف و انتقائية في مجال االستثمار الخارجي بالجزائر، و ذلك بعد تقييم الحاجيات في 
مجال االستثمارات الخارجية الضرورية في كّل واحد من قطاعات النشاط االقتصادية الكبرى.

ال يمكن النظر إلى المستثمرين األجانب بنظرة واحدة من قطاع نشاط آلخر. ذلك أن الحاجة تختلف فيها إلى رؤوس 
تعّلق  إذا  لما  تبعا  االستراتيجي يختلفان كذلك  الطابع  و  الحساسية  أن  والتنظيم. كما  البراعة  و  التكنولوجيا  و  األموال 
األمر بقطاعات مثل البنوك و بعض الخدمات المالية، و االتصاالت السلكية والالسلكية، إلخ.. أو بقطاعات مثل الصناعة أو  

التحويل الميكانيكي و المعدني مثال.
و حسب الحالة، فإن السياسة الواجب اعتمادها انتقائية بالضرورة.

يعود  طبعا  للخدمات.  و  المصنعة  للمواد  الجزائري مصدرا  االقتصاد  يصبح  أن  يجب  المحروقات:  خارج  الصادرات  تنمية 
للمؤسسة أن تقوم بانتزاع حصص األسواق الخارجية. ال تستطيع تحقيق ذلك بمفرها. يجب اتخاذ عدد من اإلجراءات 
التي تتكفل بها الدولة و تتعّلق بالمناهج والتنظيمات وبالمساعدة و الدعم و اإلمداد و الممارسات البنكية و الجبائية، و ذلك 

على جناح السرعة من أجل الشروع في ديناميكية حقيقية للتصدير.
   اإلجراءات العاجلة التي يوصى بها هي التالية:

 )انظر أيضا االجراءات المفصلة المقترحة في الجزء الثاني من قبل لجنة »تنمية الصادرات خارج المحروقات«(.
استحداث بعثات اقتصادية و تجارية بالسفارات الجزائرية في البلدان التي تمثل أسواقا محتملة لبضائعنا.	 
تعويض المعاقبة المتصلة بصعوبات اإلعادة إلى الوطن بتأمين فرص التصدير و/أو تطبيق عقوبات مالية.	 
تمديد آجال اإلعادة إلى الوطن بـ 240 يوما على األقل.	 
الترخيص بفتح هياكل تجارية بالخارج لفائدة المصدّرين الراغبين في تعزيز شبكتهم في أسواق التصدير.	 
التفكير في إنشاء مناطق حرّة تختص أساسا في تنمية البضائع الموجهة أولويا إلى التصدير.	 

   أمام النتائج المتواضعة المسجلة في مجال التصدير خارج المحروقات، ال بد من اتخاذ التدابير الضرورية بأسرع ما يكون 
لوقف الميول الثقيلة المسجلة إلى حدّ اآلن، و لدفع االقتصاد في ديناميكية االنخراط في السوق العالمية بنجاح.

اإلجراء رقم 10

اإلجراء رقم 11
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توسيع حصة السوق لإلنتاج الوطني من مواد البناء.
مادتان اثنتان أساسا يكثر عليهما الطلب الوطني، و تتمتع بنسبة عالية للقيمة المضافة الكامنة، و بإمكانيات لتعويض 

االستيراد. يتعّلق األمر بالحديد واإلسمنت:

الحديد:
تضاعفت حاجيات السوق الوطنية إلى الحديد عدة مرات نتيجة لضخامة البرامج العمومية في مجال السكن و التجهيز، و 

كذا نتيجة استثمارات سوناطراك )األنابيب الطويلة(.
إن تنمية مجموع أجزاء هذا النشاط ) خاصة السبائك و حديد التسليح( ضرورية ألن الرهان االقتصادي هام. من المفروض 
أن نبلغ هدفا لصناعة %60 على األقل محليا من حاجيات الفوالذ، من أجل تقليص المبالغ المالية الهائلة التي تنفق على 

استيراد هذه المواد االستراتيجية..
تقدّر القيمة المالية الستيراد هذه األخيرة كما يلي:  

القيام بتصميم بمسعى يرمي إلى ضمان األمن الغذائي لبالدنا.
بلغت تبعية الجزائر الغذائية عتبة ال تطاق. ال يمكن تحمّل هذه الوضعية الخطيرة وقتا طويال. من الضروري إذن وضع 

سياسة إرادوية، ترمي إلى تخفيض فاتورة استيراد األغذية بنسبة %50 في غضون عشر )10( سنوات.
و هذه في ما يلي اإلجراءات التي ينادي إليها منتدى رؤساء المؤسسات في هذا الباب:

منح االمتياز لمنتجي القطاع الخاص على مساحات فالحية تتراوح بين 10.000 و 100.000 هكتار  لضمان إحيائها و 	 
استغاللها.

الشروع في »خطة زراعية مكثفة« بواليات الجنوب و الهضاب العليا. ويتمثل الهدف في جمع الموارد و الجهود بالجهات 	 
المتوفرة على إمكانيات إنتاجية مرضية بالنسبة للمساحات الفالحية و الماء و الهياكل القاعدية. سيتركز الجهد على 

زيادة إنتاجية المستثمرات.

إن الزراعة المكثفة تمثل اليوم الحل المناسب لتقليص التبعية الغذائية. فهذا النظام اإلنتاجي هو إذن المفتاح بأيدي بالدنا 
لتضمن اكتفاءها الغذائي الذاتي، ولزيادة إمكانيات تصدير المنتجات الزراعية.

يوصي منتدى رؤساء المؤسسات في هذا الباب بإطالق خطة لمنح االمتياز على مساحات فالحية تتراوح ما بين 1000 و 
2000 هكتار لفائدة مستثمرين وطنيين، و تحديد هدف يرمي إلى استصالح خمسة إلى عشرة ماليين هكتار في آفاق 

.2030

التوجه نحو اإلنتاج على نطاق واسع للمواد األساسية المستوردة اليوم )الحليب، الحبوب، الزيوت، اللحوم، الخضر الجافة(.	 
وضع نظام أسعار مجزية مضمونة للمنتجين.	 
جعل االستفادة من إجراءات الدعم مباشرة متوّقفة على النتائج المحققة.	 
إعداد برنامج يهدف إلى تكثيف تصدير المنتجات الجزائرية، مع مساعدة خاصة للمنتجات المصدّرة لتحقيق الهدف 	 

األول المتمثل في تصدير %100 للحصة الجزائرية من المنتجات الفالحية التي تستفيد من اإلعفاء من الرسوم عند 
دخولها السوق األوروبية.

التنفيذ الفعلي لتنظيم أسواق الجملة للمنتجات الزراعية، كنقطة دخول إجبارية ألي منتوج فالحي.	 

اإلجراء رقم 13

اإلجراء رقم 12
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القيام بمسعى، و بتصميم، يرمي إلى التدارك السريع لحاالت التأخر في تنمية قطاع االتصاالت السلكية و الالسلكية و 
في االقتصاد الرقمي، و هذه اإلجراءات العاجلة في هذا الباب:

1. إجراءات تدخل في مهام وزارة البريد و التكنولوجيات الجديدة لإلعالم و االتصال:
السهر على التطبيق الصارم للقوانين و النصوص التنظيمية السائدة، طبقا لروح التصريح السياسي القطاعي لسنة 2000: 	 

القانون 200.03، المراسيم التنفيذية 124-01، 123-01، 413-04، 157-04، 37-03، 73-06، 156-02.
 السهر على تطبيق مبدأ الحياد التكنولوجي، بمنح االعتراف القانوني نفسه لجميع التقنيات، بهدف تنمية شبكات الوصول 	 

إلى المعلومات من طرف الفاعلين الشرعيين: التمكين من استخدام جميع التقنيات المحممولة من قبل جميع متعملي 
الموبايل، و التقنيات الثابتة )السلكية و الالسلكية( من قبل جميع متعملي الثابت، و التقنيات الساتيلية، من قبل المتعاملين 

المتخصصين.
 فتح شباك واحد للموافقة و الترخيص باستيراد التجهيزات الضرورية لتشغيل  جميع أنواع الهياكل القاعدية، و التطبيق و 	 

الشبكة، دون التمييز بين األنظمة، وفي أجل معقول في حدود 15 يوما.
العمل من أجل تعديل المرسوم 09-410، ليتماشى مع مبدأ عدم التمييز الذي ينص عليه القانون 2000-03 و المراسيم 	 

اإلجراء رقم 14

2014 2013 المادة / السنة
1833 1921 قضبان الحديد و الفوالذ

775 377 أنابيب و قنوات من الحديد و الفوالذ

658 563 منتجات مصفحة
500 417 أسالك الماكنة من الحديد أو من الفوالذ غير الممزوج

 اإلسمنت:
يعرف قطاع االسمنت اضطرابات دائمة بسبب النمو القوي للطلب المحلي.

من الضروري وضع خطة للتنمية و االستثمار، خاصة و أن الجزائر تتمتع بامتياز نسبي جاد بالنظر لكلفة الطاقة.
يجب أن تأخذ هذه الخطة بعين االعتبار

 ضرورة التحكم في التكنولوجيات الجديدة التي تتميز باحترام أكبر للبيئة.	 
 إمكانية تنمية شبكات للتصدير.	 

  كما يجب إدراج مجموع المواد األخرى لفرع مواد البناء في نفس الخطة االستثمارية.

معطيات المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي

2014 2013 المادة/ السنة
513 400 اسمنت هيدروليكي 

مليون دوالر أمريكي
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التنفيذية المرخصة باستغالل الشبكات العمومية لالتصاالت السلكية و الالسلكية، قصد إعفاء المتعاملين المرخّص لهم 
من إجراءات اعتماد التجهيزات الحساسة.

  
1. إجراءات من صالحيات سلطة ضبط البريد و االتصاالت السلكية و الالسلكية:

 إلغاء القرارات و الممارسات اآلتية المنافية لمبادئ القانون 2000-03 وروحه.	 
إلغاء ممارسة التصديق على بيانات الترابط، انتهاكا للقانون، بإجبار المتعاملين على توجيه مبيعات خدمات الترابط و روابط 	 

النقل )اتصاالت سلكية و السلكية( على أساس الكلفة.
 مراجعة ) التراجع بالنسبة لبعض الحاالت( مدّة صالحية مختلف األنظمة برفعها إلى خمس )05( سنوات على األقل، 	 

حتى يتمكن المستثمرون في قطاع تقنيات اإلعالم و االتصال من رؤية على المدى الطويل و إشراك الجهات المالية - 
المؤسساتية خاصة – في ازدهارها.

 التمييز بين األنظمة لتجنب فرض الرسوم على نفس االختصاص )السبب االجتماعي(، و بهذا رفع الحواجز أمام بروز 	 
فاعلين جدد.

3. في مجال تنمية االقتصاد الرقمي ....:
يتمثل القاسم المشترك بين جميع التطورات التكنولوجية )سواء بالنسبة لتقنيات اإلعالم و االتصال أو لالتصاالت السلكية 

و الالسلكية( في االلتقاء/ التحوّل المتعدّد األوجه، بين الخدمات، أي مجموع » الهياكل القاعدية – التطبيقات – األمن«.
هذا يعني، من جهة، أن التقاء الشبكات »نموذج« و من جهة أخرى أن مجموعة التنمية ) أي المطوّرون و المناولون( منظمة 
في شكل نسق من القيم. لكن هذا النسق من قيم االتصاالت السلكية والالسلكية و الفاصل الزمني نادر بالجزائر، خاصة 

ألن عدد »الفاعلين« قليل.
و عليه فإن عودة الثقة تمثل الدافع األول لتنمية االقتصاد الجزائري. و تتطلب الثقة الرقمية خاصة:

 الحياد التكنولوجي الذي يكون ممكنا بفضل سلطة الضبط. و يعني الحياد التكنولوجي، أنه خارج التقنيات القطاعية 	 
الثابتة )السلكية و الالسلكية(، جميع التكنولوجيات تتمتع باالعتراف  الكبرى، أي التكنولوجيات المتحركة والساتلية و 

القانوني نفسه.
 التموقع المشترك بالمعنى الثالثي ) الفاعلون، الهياكل القاعدية، الشبكات( يصبح ممكنا بفضل وضوح أكبر لفكرة مردودية 	 

الوسائل و رؤوس األموال العمومية ) الحصول على الوسائل(. وتتعلق هذه األخيرة على السواء بالمجال العقاري، و الوسائل 
المشتركة أو الشبكات التاريخية ) اتصاالت و/أو طاقة(.

  االشتراك في الهياكل القاعدية ) الترابط و إيواء الخدمات أو التطبيقات( الذي يكون ممكنا بفضل األدوات التقنية و الضبط.	 

إصالح النظام الحالي لألسعار و لسياسة الدعم في السوق الوطنية.
 ) انظر المقترحات المفصلة في الجزء الثالث من هذه الوثيقة(

المواد  الكهرباء،  الحبوب،  الحليب،   ( األساسية  الخدمات  و  المنتجات  من  العديد  أسعار  نظام  يميل  سنوات،  عدة  منذ 
البترولية،...إلخ( إلى تفضيل ميكانيزمات التحديد اإلداري، و من هناك اللجوء إلى الدعم الضمني أو الصريح.

أشكال  إلى شكل من  يؤدي خاصة  بل  كابحا لالستثمار،  فقط  يعدّ  األسعار ال  أن نمط ضبط  ذلك  التجربة مع  تعّلمنا 
التشجيع على زيادة االستيراد على حساب اإلنتاج الوطني.

أعد منتدى رؤساء المؤسسات اقتراحا ملموسا من أجل إعادة توجيه الدعم لقائد الفئات األكثر فقرا.
االقتراح مرفق مع هذا الملف في الجزء الرابع.

 األسعار و ترتيبات الدعم
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2
اقتراح إجراءات 
قطاعية عاجلة

تقارير أشغال لجان منتدى رؤساء المؤسسات 
و اللقاءات مع السادة الوزراء.
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1 - مبادئ لسياسة التنمية الصناعية

لم تتمكن الصناعة الوطنية إلى حد اآلن من تلبية الحاجيات في مجال المساهمة في النمو االقتصادي و في إنشاء مناصب 
العمل الدائمة التي تحتاجها بالدنا.

يتطلب تجسيد  هذه األهداف اتباع سياسة صارمة لتنمية القدرات االنتاجية الوطنية و القدرات التنافسية للمؤسسات، و 
كذا التغيير العميق لمناخ األعمال، كما أوصى به الميثاق الوطني االقتصادي و االجتماعي للنمو، المبرم سنة 2014 بين 

الدولة و الشركاء االجتماعيين.

أ- المبادئ األساسية لهذه السياسة:
إن المؤسسة و المبادرة الخاصة يمثالن محرّك النمو. يجب اإلقرار بهذا دون أي غموض. فمن الجوهري تكريس . 1

المؤسسة الخاصة في موقعها كهيئة متميزة في المجتمع، و ترقيتها و حمايتها بكل الوسائل.
يجب الحفاظ على مبدأ حرية االستثمار في جميع الحاالت،       ويجب أن يقود هذا المبدأ جميع االختيارات. ال بد . 2

من فتح جميع القطاعات للمبادرة الخاصة الوطنية، بما في ذلك البتروكيمياء، من أجل تثمين مواردنا الوطنية الطبيعية، 
بدال من بيعها خاما دون أية قيمة مضافة.

يجب أن يرتكز توسيع العرض الوطني من المواد المصنعة، أوال على سياسة ترمي إلى تعويض االستيراد. . 3

هناك ثالثة قطاعات قادرة على دفع هذه السياسة:
 الصناعات الزراعية: ضرورة تحقيق التكامل بين المستويين »الفوقي و التحتي« من أجل تمكين فاعلي الفرع من الشفافية. 	 

يدير القطاع الصناعي اليوم ظهره إلى العالم الفالحي، في حين أن هذا األخير يعدّ شريكه األساسي. و عليه، من العاجل 
بناء المعابر الضرورية بين هذين القطاعين الحيويين لالقتصاد الوطني.

 األدوية: تشجيع و حفز القطاع اإلنتاجي لجعل عملية اإلنتاج أكثر جاذبية من عملية االستيراد.	 
 البناء و األشغال العمومية و الري: تعزيز أفضلية المنتوج الوطني.	 

يجب أن يرتكز توسيع العرض الوطني أيضا على سياسة لتكوين »المتفوقين االقتصاديين« القادرين على التأثير الكبير 
في تطور القيمة المضافة الصناعية و االنتشار في السوق العالمية، بفضل حجمهم        وقدراتهم.

رغم أن منتدى رؤساء المؤسسات يدافع على االمتياز الذي تتمتع به البالد في مجال الطاقة ضد كل المخاطر التي . 4
قد تجرها عليه االتفاقات الدولية، فإنه يعتبر أن المزايا التنافسية لصناعتنا يجب أن تبنى على إمكانيات البالد ) سوق 
وطنية قادرة على السداد و بحجم اقتصادي، مواد أولية خام أو بعد التحويل يجب تنميتها، مناولة وطنية، هياكل قاعدية 

لالتصاالت...(.
 في ما يخص السياسات القطاعية، يعتبر منتدى رؤساء المؤسسات أنه نظرا للوتيرة الحالية السريعة لتطور التقنيات . 5

و المنتجات  واألسواق، يجب المحافظة على جميع حظوظ التنمية التي تتوفر، مهما كان فرع النشاط. يجب على 
الدولة دعم المؤسسة مهما كان فرع النشاط. مع تعديل هذا الدعم وفقا للحتميات الخاصة بالنشاط، و باتصال مع 

الفاعلين المهنيين في الفرع.
دور . 6 إلى  تعود  أن  يجب  أنها  المؤسسات  رؤساء  منتدى  يعتبر  المباشرة،  األجنبية  االستثمارات  تعبئة  مجال  في   

المؤسسة في اختيار الشريك و شروط التنفيذ. أما الدولة فتعمل من أجل جمع شروط جلب االستثمارات األجنبية 
المباشرة و الدفاع عن المؤسسات الوطنية.

و الحالة هذه، يعتبر منتدى رؤساء المؤسسات أنه يجب تأسيس تنميتنا الصناعية أوال على االستثمار الوطني نظرا لطابعه 
الذي يتكون بالداخل. بإسهاماته )رأس المال، األرباح، الضرائب، التكوين...( التي تعود إلى البالد بأكملها، و لديمومته )إذا 

لم يتعرض لتقلبات و مخاطر الشركات األجنبية المتعلقة بتحديد مواقع نشاطاتها(.
تشجيع المؤسسات المصدّرة برفع كّل العراقيل الكابحة لنشاط التصدير، و االكتفاء بمراقبة بعدية.. 7

ب_ عوامل العرقلة التي يجب إزالتها حتما: 
تلتزم  أن  الوطنية،  للصناعة  الحقيقي  البعث  إعادة  طريق  على  البالد  دفع  على  المصممة  السياسية  اإلرادة  على  يجب 

بالضرورة التامة إلبعاد  كل العوائق الكابحة لتوسع القطاع الصناعي نهائيا، و خاصة تلك التي تتعّلق بالمجاالت التالية:
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 العقار:
الخاص  للقطاع  السماح  المؤسسات  رؤساء  منتدى  يقترح  الوسائل.  بكل  العقار  بتوفر  المتعلقة  المشاكل  حل  ضرورة 
بالمساهمة عن طريق إنشاء مناطق صناعية و تسييرها. من الضروري أيضا إعادة النظر في نمط منح األراضي و طريقة 
اشتغال لجنة المساعدة على تحديد مواقع االستثمار و ترقيتها و ضبط العقار )CALPIREF(، و إنشاء مناطق حرة على 

مستوى الحدود، و إعادة النظر في إجراءات منح االمتياز.
 

التمويل:
بوضع  مصحوبا  اإللغاء  هذا  يكون  أن  يجب  لبنوكنا.  الحسن  للسير  ضروريا  التسيير شرطا  عملية  تجريم  إلغاء  يمثل 
مؤشرات حسن األداء بالنسبة للبنوك، التي عليها أن تقلص من آجال معالجة طلبات القرض و أن تنشر تلك اآلجال. 
يجب كذلك تنشيط دور صندوق ضمان قروض االستثمار، و تنمية الدراسات االستشرافية لدى البنوك و الهيئات المالية، 

و تحسين تسيير الموارد البشرية على مستوى البنوك.

البيروقراطية:
من الضروري أيضا تسهيل عملية االستثمار بإزاحة الحواجز والصعوبات اإلدارية، وإعالن اآلجال الملزمة لمختلف اإلدارات 

في معالجة ملفات االستثمار، و فتح شباك وحيد على مستوى غرف التجارة و الصناعة.

االستقرار القانوني:
   إضفاء االستقرار على اإلطار القانوني المتصل باالستثمار بجميع أبعاده: الجباية، التشريع الجمركي، التشريع االجتماعي، 

قانون االستثمارات... و يجب أن  تتم كّل مراجعة لإلطار القانوني للمؤسسة بالتشاور مع الفاعلين االقتصاديين.

 الجباية:
على الجباية أن تخدم التنمية الصناعية. يجب أن تشجع بوضوح االنتاج على حساب االستيراد، و أن تمّكن االقتصاد غير 
الرسمي من االلتحاق باالقتصاد المنتج. كما أنه من الضروري تبني جباية محلية من أجل تخفيف الضغط الجبائي على 

المؤسسة )بإلغاء الرسم على النشاط المهني(.

 الموارد البشرية و التكوين:
الهياكل وحدها. هذا شرط ضروري  المعرفة بدال من  اقتصاد  العمومي من اآلن فصاعدا نحو  يجب أن يتجه االستثمار 

لتحقيق نجاح حقيقي للسياسة الصناعية.
من جهة أخرى، من الضروري مراجعة خريطة التكوين من أجل تلبية حاجيات المؤسسة.

ج- وضع خريطة للصناعة الوطنية و نظام موثوق للمعلومات االحصائية :
االنتشار  إلعادة  ضرورية  أداة  لتوفير  المناطق،  و  الفروع  حسب  الوطنية  الصناعية  لإلمكانيات  إحصاء  إجراء  العاجل  من 

االقتصادي.
المقترحات و التوصيات التالية التي صاغتها لجان منتدى رؤساء المؤسسات مستلهمة من تلك المبادئ.
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2 - تنمية قطاع الميكانيك و المناولة

 تمثل صناعة السيارات بالجزائر نشاطا اقتصاديا هاما، سيعرف تنمية مطردة خالل السنوات القادمة. إجماليا تفتح السوق 
الجزائرية آفاقا للتنمية المستمرة.

المحروقات و تنمية نسيج صناعي في  الصادرات خارج  اثنين يتمثالن في  زيادة  النشاط لهدفين  يتعلق األمر بتنمية 
مجال المناولة للسيارات، من أجل االمتثال للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014، التي تشير إلى أن أصحاب امتياز بيع 

السيارات مطالبون بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي.
في هذا النشاط يجب التوجه سريعا إلى نظام CKB) المركب تماما( بدال من نظام SKD )المركب جزئيا(.

ترمي توصياتنا إلى إنشاء حوالي 15 إلى 20 ألف منصب عمل مباشر و غير مباشر، و إيرادات من التصدير تقدر بواحد 
مليار أورو.

توصيات و مقترحات:
مصانع  إلى  لتصدر  موجهة   ،)R1 )أو  الجديدة  السيارات  على  للتركيب  الغيار  قطع  إنتاج  بشرط  السيارات  استيراد  ربط 
السيارات بالخارج. سيترتب عن ذلك نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الجزائرية والمساهمة في النهاية في توازن ميزان 

االستيراد.
ال بد أن يكون هذا الشرط فعليا سنة 2017، حتى يتمكن أصحاب امتياز بيع السيارات من إعداد مواقع اإلنتاج، و وضع 
خطط التكوين و نقل الكفاءات. يتوجب على أصحاب االمتياز أن يحققوا اندماجا بنسبة %20 من رقم األعمال المستورد 

) بوتيرة %5 سنويا تغطي 4 سنوات(.
 فرض المرور بعد مدة إلى نشاط إنتاج من طراز .... مع حلول سنة 2020 كما هو الحال بالنسبة لشركة »رونو« إذا 	 

توفرت الشروط.
 يجب فعال توضيح طرائق تنفيذ ترتيبات المادة 52 من قانون المالية لسنة 2014.	 

ثبت أنه من الضروري إعادة النظر في التوجه الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و وضع إطار قانوني جديد، 
بهدف إنعاش تنمية هذا النوع من المؤسسات، التي تمثل دون جدال، أهم مكمن في مجال إنشاء مناصب العمل.

يتعلق األمر بتعزيز الجهاز و تكييفه مع واقع االقتصاد الجزائري، مع أخذ التوجيهات التي  حددتها الدولة من أجل نظام جديد 
للتنمية بعين االعتبار.

في إطار هذا االنشغال، يجب تعديل اإلطار المرجعي انطالقا من عناصر مستقاة من تطور ناتج عن إجراءات اتخذتها بعض 
القطاعات لمعالجة األوجه الخاصة لسياسة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و إدراج توجيهات خطة عمل الحكومة، و 
االلتزامات تجاه الشركاء االجتماعيين و التعليمات الصادرة إلى مختلف الهياكل المعنية، مع إعادة ترتيب في إطار القانون 

لمختلف إجراءات التحفيز و السند المقررة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
يجب أيضا إعادة تنظيم ميكانيزمات التشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين، ثم تنفيذ تشاركي لسياسة ترقية المؤسسات 

الصغيرة و المتوسطة، و كذا ميكانيزمات تقييم تلك السياسة لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
العقار  توفير  هما  كبير،  انتباه  إليهما  يولى  أن  يجب  المتوسطة،  و  الصغيرة  المؤسسات  بتنمية  متصالن  وجهان  هناك 

الصناعي و تأهيل المستوى.

 يقترح في مجال العقار الصناعي:
األراضي 	  المستثمرون هناك خاصة من  و يستفيد  الجنوب:  و  العليا  الهضاب  للتنمية في  األولوية  ذات  إنشاء مناطق 

بالدينار الرمزي، و من ضريبة واحدة جزافية بنسبة %3، و من قروض محسنة. و تكون المناطق األولى ذات األولية في 
المدن التالية: عين الصفراء، تيارت، بشار، أدرار، غرداية، المنيعة، ورقلة، توقرت، تندوف، إيليزي، بسكرة، تبسة.

3 - تنمية المؤسسات و الصناعات الصغيرة
و المتوسطة المناولة و العقار الصناعي
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 إنشاء مناطق صناعية جديدة على امتداد محور الطريق شرق-غرب، تخصيص المناطق الصناعية في نشاطات معينة 	 
مع تشجيع االندماج باتجاه فوقي، خاصة عن طريق التكامل بين الفالحة و الصناعة.

 في مجال تسيير العقار الصناعي، االحتفاظ بنظام االمتياز خالل فترة إنجاز مشاريع االستثمار فقط، و بعدها تسوى 	 
وضعية الملكية التامة.

في مجال تأهيل المستوى، يقترح: 
 تنشيط البرنامج الوطني لتأهيل المستوى و إعادة صياغة النظام الحالي لتأهيل المستوى المتمثل في الوكالة الوطنية 	 

لتنمية المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة.......
الشروع في سياسة إلبراز »المتفوقين االقتصاديين«.	 
تجديد حملة »لنستهلك االنتاج الوطني« بصورة منتظمة.	 
مضاعفة أسواق الجملة للفواكه و الخضر، و جعلها تدريجيا نقط عيور إجبارية لمجموع تجارة المنتجات الزراعية. فتح 	 

أسواق نصف شهرية باألحياء من أجل اإلدماج التدريجي للتجارة غير الشرعية.

 ارتكزت األشغال المتعلقة بقطاع النقل إلى الواقع على األرض، باالستماع إلى المتعاملين االقتصاديين، و لكن باستشارة 
عدة خبراء مستقلين أيضا، لإلحاطة بإحكام بإشكاليات قطاع بهذه الدرجة من االستراتيجية و حيوي لمجموع االقتصاد و 

انعكاساته على حياة المواطن.

توصيات و مقترحات:

1. بالنسبة للنقل و العمل الجوي:
إنشاء وكالة لضبط نشاطات القطاع الجوي، تسهر على السير الحسن للنشاطات )مراقبة ضد الدومبينغ، احترام القواعد 	 

التجارية، إلخ.(
فتح النقل الجوي للمسافرين و العمل الجوي لمبادرة المتعاملين الخواص الوطنيين ) القانون رقم 98.06 المؤرخ في 27 	 

جوان 1998، المحدد لقواعد الطيران المدني و نصوص تطبيقه، خاصة المرسوم التنفيذي رقم 2000.43 المؤرخ في 
26 فيفري 2000، المحدد لشروط و طرق استغالل المصالح الجوية، هذه النصوص التي تسمح للمتعاملين الوطنيين 

بممارسة هذه النشاطات(.
في مجال 	  كذا  و  الصيانة...(،  )الكاترينغ،  الجوية  الخدمات  في مجال  الخاص  و  العام  القطاعين  بين  الشراكة  تشجيع 

التكوين.
إضفاء االنسجام على التنظيمات الوطنية التي تحكم اقتناء الطائرات و التجهيزات و قطع الغيار، مع ما هو معمول به 	 

دوليا.
 

2. بالنسبة للنقل البري:
وضع بورصة النقل في إطار النقل البري من أجل تخفيض كلفة النقل.	 
التامة فوقيا و تحتيا على نقل 	  الذي يجتاحه بإطراد متعاملون أجانب يتحصلون على السيطرة  البري  النقل   تنظيم 

البضائع الجزائرية.

4 - قطاع النقل
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3. بالنسبة للموانئ و النقل البحري:
الشروع في بناء ميناء كبير، في مستوى الموقع المركزي المفضل الذي تحتله الجزائر بالنسبة لعدّة جهات ناشطة عبر 	 

العالم: إفريقيا- المغرب – أوروبا – العالم الغربي – الشرق األوسط.
عصرنة الهياكل المرفئية القائمة.	 
متعاملون 	  بها حاليا  يقوم  التي  إلخ(  الجرّ،  التجريم،  البضائع،  تفريغ  و  ) شحن  المرفئية  النشاطات  االحتكار على  رفع 

عموميون، من أجل إعادة تنظيم و عصرنة تجهيزات الموانئ.
إقامة مرصد للنقل البحري لدى وزارة النقل تتمثل مهمته في رصد و تحليل ممارسات الفاعلين في القطاع، و تقديم 	 

المعلومات الرئيسية حول القطاع من خالل نشر تقاريره بصورة دورية.
فتح النقل البحري للقطاع االقتصادي الخاص الوطني ) معظم النقل البحري يضمنه أصحاب السفن األجانب بسبب 	 

الترتيبات التنظيمية الحالية(. يتعّلق األمر بتمكين المتعاملين الجزائريين من تأجير السفن، من خالل تعديل القانون 
رقم 98.05 المؤرخ في 25 جوان 1998، المتضمن القانون البحري، خاصة المادتين 43 و 44 اللتين تنصان على أن 

»مجهزي السفن« وحدهم، أي أصحاب السفن وحدهم يستطيعون تأجير السفن للقيام بأعمال النقل نحو الجزائر.

من الطبيعي االحتفاظ بهذا الترتيب عندما كان النقل البحري الجزائري ال ينقل على ظهر سفنه الخاصة إاّل %1 من 40 
مليون طن من البضائع سنويا عبر الموانئ الجزائرية ، و نفس النسبة مع آفاق 2017، فإن الشركة الوطنية الجزائرية 

للمالحة سترفع حصتها إلى حوالي %15 من الحجم اإلجمالي، و ستحقق 10 % بواسطة السفن المستأجرة.
وعليه، فإن حصة النقل التي تعود إلى الشركة الجزائرية لن تتعدى مع آفاق 2018، عندما يتم اقتناء كل السفن المخططة، 

%25 من حجم البضائع التي تنقل إلى الجزائر.  
لقد أغلقت ترتيبات المادتين 43 و 44 النقل البحري في وجه الشركات الجزائرية، في حين أن نفس الترتيب ال يطبق 
على الشركات األجنبية التي تنقل إلى الجزائر: ال يطلب من الشركة المقيمة بالخارج أن  تكون »مسّلحا« حتى تنشط 

في النقل نحو الجزائر، بينما يفرض على الشركة الجزائرية أن  تكون »مسّلحا« إذا أرادت ممارسة النقل البحري.
العالمي.  البحري تمّ منذ أمد طويل على المستوى  الناقل  الفصل بين »المسّلح« و  المفارقة، خاصة أن  هذا من قبيل 
ف«المسلحون« اليوم ال يقومون بالنقل البحري، بل يفضلون تأجير سفنهم للمتعاملين المختصين.    في إطار اللقاء مع 
السيد وزير النقل، تقرر تشكيل لجان مشتركة بين منتدى رؤساء المؤسسات و وزارة النقل، تحت الرئاسة المشتركة 

للمفتش العام لوزارة النقل و رئيس لجنة النقل لمنتدى رؤساء المؤسسات، و هي:

 لجنة تقنية للنقل الجوي تقوم بإعداد ملف يعرض على الحكومة، قصد فتح القطاع الجوي للمتعاملين الوطنيين.	 
 لجنة تقنية بحرية تكلف بوضع نصوص تسمح  بتحرير التأجير البحري أمام المتعاملين الوطنيين.	 
 لجنة تقنية مرفئية من أجل تحرير النشاطات المرفئية التي ال تزال تحت االحتكار الفعلي للقطاع العمومي، دائما من 	 

أجل تقليص  كلفة العبور بالموانئ.
 لجنة تقنية تكّلف بمراجعة النصوص المتعلقة بمهن المستودعين و الوسطاء البحريين و مراقبة الصرف.
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5 - استراتيجية وطنية لتنمية قدرات
المنافسة اللوجيستية

تعد الجزائر أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، و تملك بذلك مؤهالت بحكم موقعها الجغرافي و الجيوستراتيجي. 
خدمات  عرض  يعاني  المطلوب.  من  أدنى  مستوى  في  اإلمداد  بقاء  بسبب  المؤهالت  هذه  بعد  نستغل  ال  نحن 
النقل خاصة  الكلفة المرتفعة و ضعف الجودة و طول اآلجال، بينما يعتمد اإلمداد عامة و  اإلمداد من نقائص بسبب 

على أدوات و تقنيات تتطور بصوة دائمة، و يمثالن اليوم عوامل جوهرية في مجال المنافسة بين البلدان.
الماضية، حيث  20 سنة  الـ  األخرى خالل  البلدان  عرفته  الذي  التطور  و  التقدم  المجال عن  في هذا  بالدنا  تخلفت 
الطابع  إلغاء  مكن  إذ  المبادالت،  دفق  تسيير  تسهيل  صعيد  على  حقيقية  ثورة  مع  القاعدية  الهياكل  عصرنة  تزامنت 
مما  السفن،  قبل حتى وصول  الحموالت  تنظيم جمركة  المعلوماتية، من  المعطيات  تبادل  نظام  أدخله  الذي  المادي 
ساهم في تقليص اآلجال إلى أدنى حدّ، و كلفة عبور السلع و في االستغالل األفضل للفضاءات بالموانئ. ال بد من 

المالحظة أن موانئ بالدنا بقيت خارج كّل تلك التطورات الخارقة تماما.
يتسبب هذا التخلف في خسائر تقدر بحوالي 5 إلى 7 مليارات دوالر سنويا، و تعود باألساس إلى نصوص تنظيمية 
تحدّ من النشاط في غياب هياكل قاعدية عصرية تمكن من إرساء الديناميكية االقتصادية، تماشيا مع االستراتيجية 

اقتصادنا. و بكامل  الجزائرية،  للمؤسسات  التنافسية  بالقدرات  الضرر  الوضع  للبالد. يلحق هذا  الشاملة 
ال بد من تدارك هذا التخلف من خالل الشروع في تحرير مختلف أنماط النقل البري و البحري و الحديدي و الجوي 

و كذا في إطار الموانئ، و إدخال المنافسة إليها.
إن تطوير اإلمداد يعد اليوم أولوية استراتيجية من أجل استكمال عملية تعزيز تنافسية االقتصاد الجزائري. فأي تطوّر 
المؤسساتية،  العراقيل  على  القضاء  دون  أو  فعالة،  قاعدية  هياكل  غياب  في  يتم  أن  يمكن  ال  اللوجيستية  للخدمات 
مثل حاالت االحتكار أو ضعف المنافسة. يعدّ هذان الوجهان شرطين جوهريين من أجل أفضل االستغالل لمختلف 
مستويات  جميع  على  االتصال  و  اإلعالم  تقنيات  إدخال  على  يتطبق  الوصف  نفس  و  اللوجستية.  السلسلة  حلقات 

السلسلة.

اقتراح محاور عمل:
اتخاذ 	  و  متوسطية،  لوجيستية  قواعد  لجعلها  للموانئ،  القاعدية  المنشآت  تحسين  أجل  من  تأخير  دون  العمل   

و  الجمركة  مدة  تقليص  أجل  من  االتصال،  و  اإلعالم  تقنيات  إدماج  مع  الجمركية،  اإلجراءات  لتسهيل  ترتيبات  
تحسين نشاطات المراقبة، إضافة إلى التخفيف من الترتيبات القانونية قصد إدخال استعمال »الوثائق اإللكترونية«.

 إقامة شبكة وطنية مندمجة من األقطاب الجهوية أو المجمعات اللوجيستية متعددة التدفقات، منفصلة أو متعددة 	 
الحاويات. البناء و  المزروعات، مواد  التوزيع، تسويق  الحبوب،  االختصاصات، في مناطق لوجيستية متخصصة في 

و 	  الصناعية  المناطق  تهيئة  قطاع  في  عال  بأداء  يتمتعون  المندمجة  اإلمدادات  مجال  في  فاعلين  بروز  تسهيل   
الخدمات(. التفريق،  التجميع،  التخزين،  )النقل،  تقديم خدمات مندمجة  أجل  استغاللها، من 

 إنشاء وكالة وطنية لتنمية و تطوير اإلمداد، تقوم بمتابعة فاعلية و أداء الدفق اللوجيستي على المستوى الوطني. 	 
تدفقات  تسيير  لمشاكل  مالئمة  حلول  تقديم  و  األمام،  إلى  اللوجستي  القطاع  تنمية  دفع  في:  أهدافها  تتمثل  و 

القطاعية. االستراتيجيات  لمختلف  اللوجيستية  الحاجيات  تلبية  و  البضائع، 
  

 و تتمثل مهام هذه الوكالة في ما يلي:
اللوجيستيةوالمينائية.	  الصناعية/  المناطق  مشاريع  هيكلة  و  تخطيط   
اللوجيستية.	  السالسل  أعمال تحسين مختلف  تنسيق   
اللوجيستية.	  الممارسات  المهنة و نشر أجود   تنشيط 
 بناء إطار تنظيمي و معياري مالئم.	 
 المساهمة في إعداد برامج التكوين التي تحتاجها الحرف المتصلة بالنشاط »اللوجيستي« بالتنسيق مع قطاعات 	 

المهني. التكوين  و  العالي  التعليم 
الكفاءات في حرف اإلمداد.	  المساهمة في تنمية 
ترقية التعاون الدولي في مجال اإلمداد.	 
المؤسسات.	  المعلومات في  و نشر  التكنولوجيات  و  االستراتيجيات  لمتابعة تطور  السهر 



25 من أجل انبعاث االقتصاد الجزائري | مساهمة من منتدى رؤساء المؤسسات| جوان 2015

وضع خطة وطنية للتكوين في الحرف اللوجيستية بإنشاء معاهد جديدة و إعداد برامج للتكوين المهني المتواصل.	 
إقامة معابر بين نظام التكوين و عالم المؤسسة مما يزيد من اندماج انشغاالت المؤسسات.	 
و 	  الجامعي،  العالم  و  العمومية،  الهيئات  و  االقتصاديين،  المتعاملين  ممثلو  فيه  يجتمع  لإلمداد،  وطني  إقامة مرصد 

مستقلون. خبراء 

بلوغ  لتسهيل  توصيات  واقتراح  فعال،     لإلمداد  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  متابعة  يضمن  أن  دوره  من  سيكون 
المسّطرة. األهداف 

يتمثل الهدف في تجسيد و تفعيل األفضلية لألداة الوطنية لإلنجاز في البناء واألشغال العمومية و الري، من أجل ضمان 
أولوية إنتاج مواد البناء المحلية واستخامها.

من شأن التوصيات التالية أن تخفض فاتورة استيراد المنتجات و الخدمات،     وأن تبرز األداة الوطنية لإلنجاز، من أجل 
ضمان مساهمة قوية للمؤسسة المحلية في االضطالع ببرنامج التنمية الحكومي، قصد تقليص المساهمة األجنبية و 

الوصول إلى نسب ضعيفة من تحويل العملة الصعبة.

توصيات و مقترحات:
السكنات،  الحكومة،  خطة  في  المسجلة  بالمشاريع  االضطالع  لنمط  تبعا  محسوسة،  اقتصادية  نتائج  تحقيق  يمكن 

التجهيزات العمومية، الطرق و الطرق السيارة، السدود، إلخ.
و يتسنى بلوغ هذه االقتصادات بتنفيذ التوصيات التالية:

الوطنية، 	  المنافسة  إلى  تهدف خصيصا  للمشاريع  انتقائي  نظام  المتوفرة عن طريق وضع  اإلنجاز  إمكانيات  تثمين 
على أساس دفاتر شروط واضحة مشروعا بمشروع:

الخبرة األجنبية.	  مشاريع دون تعقيدات كبيرة ال تتطلب 
بالنسبة للمشاريع التي تتطلب وسائل هامة، تشجيع تشكيل مجموعات من المؤسسات الوطنية حسب التقارب 	 

الوسائل. المهني و توأمة 
األجنبية.	  و  الوطنية  الشركات  تجمعات  تفضيل  يمكن  المعقدة،  التكنولوجيات  ذات  للمشاريع  بالنسبة 
 إقرار برنامج واسع من المشاريع يعهد بها لمجموعات المؤسسات الوطنية، بعد تقدير إمكانياتها اإلنجازية بدقة.	 
مجال 	  في  ديناميكية  إقرار  أجل  من  زمنيا  الباقي  جدولة  و  االستراتيجية  المشاريع  ذات  البرامج  إطالق  من  الحدّ 

المؤسسات. إنشاء 
عمال 	  بتوظيف  الوطنية  للمؤسسات  السماح  الضرورة،  حالة  في  و  األجانب.  المستخدمين  استيراد  من  الحد 

أجانب، خاصة عندما يتعلق األمر بإنجاز مشاريع خاصة.
الوطني.	  المستوى  العاملة على  اليد  تنقل  للتشغيل في مجال  الوطنية  الوكالة  التي تفرضها  العراقيل  إلغاء 
على 	  اإلضافية،  الساعات  بعمل  السماح  و  للعمل،  الساعي  الحجم  من  الحد  مجال  في  التنظيمية  العراقيل  رفع 

بالتنمية  أن  تسمح  اإلجراءات  التنفيذ. من شأن هذه  االجتماعي على طرق  الشريك  العمل مع  أن يتفق صاحب 
قطاع  في  ال سيما  بالمقطوعية،  العمل  تنمية  و  جهة،  من  متواصال  و  طويال  عمال  تتطلب  التي  للمشاريع  العادية 

البناء.
إعادة النظر في دفاتر الشروط قصد انتقاء أحسن المهارات. تتضمن الدفاتر حاليا مرحلتين، األولى للتأهيل التقني 	 

التمهيدي، و الثانية للتوزيع المالي، حتى وإن كانت المؤسسات المؤهلة في المرحلة التمهيدية ال تحرز كّلها على 

6 - البناء و األشغال العمومي و الري
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المؤهالت نفسها. سيكون إذن من المفيد الجمع بين المقياسين.
المشروع من 	  الخاصة بنهاية  للوثائق  الجزائرية بالنظر  المؤسسات األجنبية و  إذا لزم األمر، بين  القيام بمقارنات، 

المؤشرات. أجل تسجيل أحسن 
حماية 	  و  دعم  مجال  في  مالئمة  قطاع  في  المؤسسات  حماية  و  دعم  مجال  في  مالئمة  تنظيمية  ترسانة  وضع 

المؤسسات في قطاع البناء و األشغال العمومية والري، لتشجيعها على التصدير، و تتعلق تلك الترسانة بالتسهيالت  
األمنية. و  والبنكية  الجمركية 

 	.)2008 القانون الصادر سنة  تشجيع السكن الترقوي ) تعديل 
جميع 	  في  قطاع،  بكل  الخاصة  الحاجيات  تلبي  تكوينية  برامج  إطالق  قصد  القطاعية  التكوين  أجهزة  تجديد 

توفر  وال  اإلنتاج  بمسألة  تنشغل  فالمؤسسة  القطاعية.  المدارس  على  الوصاية  استعادة  الحاجة  عند  و  القطاعات. 
التّمهين، و حتى إن كرّست نفسها للتكوين، ال تجد من تكوّن بالنظر للحرف غير المربحة التي تقترحها. إال 

للبناء.	  الموجه  الصناعي  اإلنتاج  أدوات  المؤسسة على االستثمار في  تشجيع 
التفاوض حول 	  إمكانية  أرباح أفضل، بمنحها خاصة  المؤسسة لتتقدم في نشاطاتها، بالسماح لها بتحقيق  تشجيع 

خاصة  منحها  و  )المحاجر(،  محلية  امتيازات   من  االستفادة  و  العقد،  في  عليها  المنصوص  األسعار  مراجعة  صيغ 
المناقصات. المشاريع في  بإنجاز  الخاصة  النجاعة  بدائل  اقتراح  إمكانية 

تنظيم الحد من استيراد مواد البناء عن طريق:	 
االقتصار على استعمال مواد األعمال التكميلية ) السراميك، التلبيس و األجهزة الصحية، الرصاص، الزجاج، التجارة، 	 

نظام  إنشاء  يجب  و  المقاولين(  إلى  السكن  وزير  السيد  تعليمة  انظر:   ( محليا  المنتجة  الحديدية...(  األدوات 
الغرض. لهذا  للمراقبة 

تشجيع تعويض خشب القولبة بالحديد. و يجب أن يستفيد االستثمار في اإلنتاج الصناعي للقولبة من امتيازات 	 
خاصة.

بالبناءات 	  الخاصة  الشروط  دفاتر  تذكر  أن  يجب  كما  الجديدة،  المواد  على  للتصديق  ديناميكي  نظام  وضع  يجب 
العمومية أنواع و مراجع المواد التييمكن استعمالها، خاصة المواد الصادق عليها حديثا، و عدم ترك المبادرة للعمل 

المقاولين. لدى  المشتت 
الري:	  العمومية و  المكلفين بالسكن، و األشغال  الوزراء  الرئيسية للقاءات مع السادة  المقررات 
القطاع.	  العاملة في  المؤسسات  المطروحة على  المشاكل  لتقييم و معالجة جميع   تشكيل لجان مشتركة 
 تمثيل منتدى رؤساء المؤسسات في لجان تحديد أهلية المؤسسات.	 

 تنطوي السوق الجزائرية لألدوية على إمكانيات هائلة يجب استغاللها بمهارة.
استفاد كثيرا االستيراد لدى المخابر األجنبية من هذه السوق إلى حد اآلن: و قد تضاعفت قيمة استيراد األدوية أكثر من 

ثالث مرات خالل حوالي 10 سنوات، 716 مليون دوالر سنة 2003، و أكثر من 2,3 مليار دوالر أمريكي سنة 2014.
أنجز القطاع الوطني استثمارات هائلة مكنت من استيعاب حوالي %30 من حصص السوق.

يتبين اليوم أنه من المهم ترقية و حماية اإلنتاج الوطني للمواد الصيدالنية، و األدوية و المنظومات الطبية من أجل تقليص 
فاتورة االستيراد الثقيلة. و نرى وجوب توجيه انتباه كبير إلى مشاكل الصحة العمومية من الناحية القانونية و التنظيمية 

مع تغطية حاجيات الصحة.
من المفروض أن يمكن اتباع سياسة ذكية بدعم المنتجين المحليين، سيمكن من استهداف %70 من حصص السوق، 

لفائدة اإلنتاج المحلي. و يجب أن يعني هذا الدعم اإلجراءات التالية:

7 -  الصحة و األدوية



27 من أجل انبعاث االقتصاد الجزائري | مساهمة من منتدى رؤساء المؤسسات| جوان 2015

توصيات و مقترحات:
تنصيب الوكالة الوطنية للدواء لتصبح عملية في أسرع وقت، و التي أنشأت بموجب القانون رقم 8-13 الصادر في  20 . 1

جويلية 2008، يجب أن تعالج هذه الوكالة إشكاليات تسجيل األدوية و التصديق على المنظومة الطبية، و أن تكون 
حجر الزاوية في سياسة الدواء. كما يجب أن يوضع  لها قانون أساسي يضمن استقالليتها.

تقليص آجال تسجيل األدوية و المنظومات الطبية التي التزال طويلة جدا مما يلحق الضرر بالمؤسسة و المرضى، . 2
بالنسبة للمنتجات المصنوعة بالجزائر والمستوردة.

حماية المواد المنتجة محليا التي تلبي الطلب الوطني بشتى الحواجز التعريفية و غير التعريفية التي تلبي الطلب . 3
الوطني. كما أن النص التنظيمي الذي يحكم قائمة المواد الصيدالنية و األدوية و المنظومات الطبية الممنوعة من 

االستيراد ،يجب أال تتعدى مستوى القرار الوزاري، من أجل إضافة المرونة و التحيين السريع.
من األفضل رفع مدة صالحية تراخيص )برنامج االستيراد( التي تمنحها وزارة الصحة سنويا، إلى ثالثة )03( سنوات، . 4

بالنسبة للمواد الموجهة إلى عملية اإلنتاج.
األمن . 5 بالتنسيق مع مصالح  الخطيرة،  للمواد  بالنسبة  التراخيص  السريع على  الحصول  المؤسسات على  مساعدة 

نفاذ  في  تتسبب  و  باإلنتاج  الضرر  تلحق  التراخيص  تلك  على  للحصول  الطويلة  اآلجال  إن  المتفجرات.  مصالح  و 
المخزون. و يبدو لنا أن فتح شباك وحيد حل مالئم.

يجب أن يتم تسجيل المواد الصيدالنية المستوردة بالدينار لتحميل مخاطر الصرف للمخابر األجنبية.. 6
وضع برامج للتكوين في فرع الصيدلة )صيادلة صناعيون، تقنيون، مهندسون(.. 7
نشر و تعميم معطيات إحصائية صحيحة و محيّنة في أوساط المتعاملين المنتجين، من قبل الهياكل الصحية.. 8
إدماج المؤسسات المحلية في البرنامج الشاسع إلنجاز هياكل الصحة من المستوى العالي، و التي تحتكر معظمها . 9

المؤسسات األجنبية.
إيجاد حلول للصعوبات الكبرى المتسببة في اختالالت سير مؤسسات الصحة الخاصة. هناك ثالثة أنواع من الصعوبات . 10

المعرقلة التي يجب أن تجد حلوال، ألنها تنال من مصداقيتها، و تتوقف عليها حياة هذا النشاط.

1. غياب مدونة وتشفير للعمليات الطبية، و بالتالي غياب مدونة تحديد األسعار: يعد هذا أهم مشكلة. فإن التسعير 
الذي يعود إلى سنة 1986 يترك الباب على مصراعيه  للفوارق بين المؤسسات و بين مختلف جهات البالد، و ال يخضع 

ألي منطق. و يعتقد معظم السكان أن العيادات الخاصة تفرط في األسعار، الشيء الذي كثيرا ما هو خطأ.

يتمثل الحل المقترح في فصل المشكلة إلى شّقين اثنين: 
إذا كانت صناديق التأمين على المرض ال تستطيع حاليا تسديد العمليات الطبية، ذلك ال يمنع وضع تشفير للعمليات و 
تحديد أسعارها، مما سيسمح بوضوح العمليات الطبية، و دفع األتعاب على أساس أكثر عدالة، و بتوضيح العالقات مع 

المرضى.

تسّلم  الذين  الطلبة  من  قليال  عددا  تكون  الطبية  شبه  المدارس  إن  الطبيين:  شبه  األعوان  تكوين  2. ضعف 
شهاداتهم في نهاية الدراسة إلى المستشفيات حيث يعينون مباشرة، مما يجبر المؤسسات الخاصة على توظيف 

المتقاعدين، و تستخدم عماال يجمعون بين أكثر من وظيفة دون  تصريح.

3. اضطراب توزيع األدوية و المستهلكات المختلفة: في الوقت الراهن ال تسّلم الصيدلية المركزية للمستشفيات 
المواد المطلوبة إال جزئيا، هذا إذا لم تتوفر على اإلطالق. أما مؤسسات الجملة، فهي أكثر تذبذبا في تسليم المواد. 
سمح كل ذلك بظهور سوق موازية للمستهلكات تزدهر بكل حرية بعيدا عن أية مراقبة. في مجال الصحة، يمكن لهذه 

االختالالت في سوق الدواء و المستهلكات أن تمهّد لخطر صحي جسيم.
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8 - الفالحة/ الحبوب – الحليب

غير  منطق  و  األراضــي،  تفتت   ( الصناعي  التحويل  و  الفالحي  القطاع  بين  التكامل  من  الفالحي  العقار  مسألة  تحـدّ 
رأسمالي(. كما يمثل نظام األسعار اإلدارية حاجزا خطيرا يثبط عزيمة المستثمرين في تنمية الفرع.

من أجل تجاوز هذه العراقيل، يجب تحديد ثالثة أهداف متالزمة:
 ضمان االكتفاء الذاتي و األمن الغذائي للبالد، بتنمية القطاع الفالحي، بهدف تخفيض فاتورة استيراد المنتجات 	 

03 ماليير دوالر. 10 ماليير دوالر إلى ما يقارب  الفالحية التي ستمر في المدى المتوسط من 
جعل القطاع الفالحي مصدّرا بأتم معنى الكلمة، عن طريق ضمان ميزان تجاري إيجابي في المدى المتوسط.	 
الواردات في مجاالت الحبوب و الحليب.	  التدريجي لتعويض  الضمان 

توصيات و مقترحات:
ضمان اإلندماج التكاملي لفرع الحليب، بإعطاء األولوية لمصانع الحليب القابلة للحسم البنكي، في منح المساحات 	 

العلف. إنتاج  الكبرى من أجل  العقارية 
و 	  )الفالحة   108 رقم  المشترك  الوزاري  المنشور  بتطبيق  الخاصة  اإلدارية  اإلجــراءات  بيروقراطية  على  القضاء 

اإلجراءات. الديناميكية على تلك  إضفاء  و  الفالحي،  العقار  بامتياز  المتعلق  الداخلية( 
إعادة النظر في نظام األسعار المحدد إداريا في فرع الحليب، بإلغاء المرسوم التنفيذي الصادر في 12/02/ 2001، 	 

الفاعلين. لجميع  إيجابي  و تحيينه لضمان هامش 
رؤساء 	  منتدى  هيئات  إحدى  تمثيل  الحليب:  مسحوق  حصص  توزيع  في  اإلنصاف  و  االنسجام  و  العقالنية  ضمان 

المؤسسات في اللجنة الخاصة التابعة لوزارة الفالحة.

تعد المؤسسات العاملة في فرع الصناعة اإللكترونية و الكهرومنزلية حديثة اإلنشاء في الجزائر، ماعدا المتعاملين التاريخيين 
العموميين الذين يعود تأسيسهم إلى سنوات السبعينات )المؤسسة الوطنية للصناعات اإللكترونية و المؤسسة الوطنية 
اليوم 50  للصناعات الكهرومنزلية(. و بدأت المؤسسات الحديثة تبرز حقيقة ابتداء من السنوات 2000. يقارب عددها 
مؤسسة تتنوع بين المؤسسة الصغيرة جدا )التي تشغّل حوالي 20 عامال(، إلى المؤسسة الكبيرة )أكثر من 4000 عامل(. 
أزيد من %50 من هؤالء المتعاملين يوجدون بمناطق الوسط و على محور برج بوعريريج – سطيف، و يشغّلون حوالي 

25 ألف عامل.
تبعا  اندماج متفاوتة،  التركيب، بنسب  و  التجميع  الفرع حول متعاملي  لهذا  األساسي  النشاط  يتمحور  أخرى  من جهة 

للمتعاملين و طبيعة المواد المصنعة.

يمكن ذكر ما يلي من بين العراقيل التي تعترض هذا الفرع:
الفرع 	  هذا  تطوير  إلى  ترمي  العمومية،  السلطات  تحركها  و  تدفعها  الطويل  المدى  على  وطنية  استراتيجية  غياب 

الدعم. المساعدة و  المالئمة في مجال  الميكانيزمات  النشاط، بواسطة  من 
المناولة 	  في  تعمل  المتوسطة،  و  الصغيرة  والصناعات  المتوسطة  و  الصغيرة  المؤسسات  غياب نسيج صناعي من 

اإلندماج. الدائم لمستويات  التحسين  من أجل 
المخصصة 	  الموارد  ضعف  الوضع  هذا  من  يزيد  و  التطور،  ضعيف  التكنولوجي  و  التقني  و  العلمي  المحيط  الزال 

المجال الستيراد  ويفسح  السوق،  بكثير من متطلبات  أدنى  اإلبداع  و  االبتكار  التنمية، مما يجعل جهود  و  للبحث 
المستمر. بالتجديد  تتسم  التي  المنافسة  المنتجات 

9 - الصـناعة اإللكترونية و الكهرومنزلية
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غياب قانون خاص بالصناعيين الوطنيين الذين استثمروا أموال كبيرة و ساهموا في إنتاج الثروة و مناصب العمل، 	 
المنتجات المصنعة. المتعامل الذي ينشط في مجرد استيراد  و لكن اإلدارة تعاملهم، مع األسف، مثلما تعامل 

ضعف أو غياب التشاور بين المتعاملين االقتصاديين، ذوي التمثيل في الفرع و اإلدارة، مما يؤدي أحيانا إلى اتخاذ 	 
قرارات غير مالئمة تماما، أو حتى متناقضة، مثل الحد من استيراد غاز التبريدR-22(( للصناعيين، في الوقت الذي 

المصنعة ألي قيد. المنتجات  ال يتعرض فيه مستوردو 
المواد 	  بالنظر إلخضاع  الجمركة،  بنسب حقوق  يتعلق  ما  في  الجمركي، خاصة  التشريع  في مجال  مفارقات  توجد 

اإلعفاء  من  العربية  المنطقة  و  األوروبي  االتحاد  من  القادمة  المصنعة  المواد  تستفيد  في حين   ،5% لرسم  األولية 
التام.

البطء في وضع سياسة لتنمية التكنولوجيات الجديدة، خاصة التجارة »أون الين«، يمثل ال محالة خسارة هامة للفرع و 	 
كلفة زائدة في مجال العالقات الدولية.

توصيات و مقترحات:
بالتشاور 	  و  البعيد  المدى  على  استراتيجية  رؤية  إطار  في  المسجلة،  العراقيل  و  للمشكالت  المنسجمة  المعالجة 

اإليجابية  االنعكاسات  كّل  مع  الفرع،  ازدهار نشاطات هذا  في  أن يساهم  إال  يمكن  المعنية، ال  األطراف  مع جميع 
االتصال –  و  اإلعالم  تكنولوجيات  التربية –   ( االجتماعية  الحياة  و على  األخرى  الوطنية  االقتصادية   الدوائر  على 

التجارة...إلخ(.
المتماشي 	  الجديدة،  للتكنولوجيات  السريع  للتطور  بالنظر  للنمو،  هامة  إمكانيات  النشاط  من  الفرع  هذا  يتضمن 

المعيشة. لمستوى  المطرد  االرتفاع  مع 
إذا كانت أعمال التجميع و التركيب تبدو خاضعة للتحكم بصور متفاوتة، فإن الفرع عليه مع ذلك في المدى القصير، 	 

أن يحقق قفزة نوعية،وأن يرتقي أكثر ليمر إلى صناعة المكونات اإللكترونية، و هذا ال يتأتى إاّل إذا تحقق التكامل 
بين جميع المعنيين ) السلطات العمومية، المؤسسات، الهيئات المالية، مؤسسات التعليم و البحث.. إلخ(، و ذلك 

بإنشاء إطار التشاور المالئم إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
و 	  ، بمساهمة  بالفرع  البحث خاص  لمركز  إقامة عاجلة  االستراتيجي، في  المخطط  إنجاز هذا  مفاتيح  أحد  يتمثل 

المعنية. الجهات  متابعة من جميع 
 إذا تم تحديد المحاور االستراتيجية بصورة واضحة بناء على التشاور، فإن تنفيذها لن يطرح صعوبات كبيرة، بما 	 

في ذلك باللجوء الذي ال مفر منه إلى الرواد العالميين في هذا الميدان.
على صعيد آخر، فإن إضفاء المهنية على الفرع من المفروض أن يمثل محورا آخر في المدى المتوسط، من أجل 	 

إنجاز و نجاعة الوسائل من جهة، و تكوين قاعدة صناعية صلبة و ذات مصداقية، قادرة على مواجهة المنافسة غير 
المشروعة، و الذهاب إلى اجتياح أسواق جديدة خارج التراب الوطني، لما ال؟ 

تمثل 	  و  الفرع،  بهذا  تختص  المؤسسات،  رؤساء  منتدى  و  المناجم  و  الصناعة  وزارة  بين  مشتركة  لجنة  تشكيل 
الفرصة السانحة لدفع هذا الفرع من النشاط و إحيائه.
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10 -  الطـاقة و المحروقات

في ظروف األزمة االقتصادية العالمية التي تتميز بصدمات بترولية تترجم بانخفاض األسعار وتراجع المداخيل )انخفاض أسعار 
البرميل(، يجب أن تقوم الجزائر بقلب األفق االستراتيجي، و تفرض نفسها كفاعل في مجال الطاقة.

فال بد من إصالحات هيكلية عميقة تفرض نفسها. و عليه فإن دخول القطاع الخاص الوطني إلى سوق قطاع الطاقة أمر مأمول.
يجب أن يكون الظرف غير المؤاتي محفزا لتعزيز القطاع الخاص الذي يملك اليوم أدوات فعالة و مهارات تؤهله للعمل في قطاع 

الطاقة.
يتوفر هذا الظرف على فرص جديدة للقطاع الخاص الوطني ليشارك في االنفتاح المتنامي ألسواق الطاقة العالمية.

و عليه، يجب تركيز الحوار حول ما تنتظره المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة التابعة للقطاع 
الخاص الوطني، و حول إرادتها في المساهمة في تنمية قطاع الطاقة، في إطار نسق متواصل للتنمية يتميز باستعداد هذه 

المؤسسات و تخصصاتها.
من المفروض أن يؤدي بنا ذلك إلى االنتقال إلى نمط جديد: يمثل مرور القطاع الخاص إلى قطاع الطاقة عامل تكامل لزيادة 

إمكانيات الموارد الوطنية المتوفرة.
يحمل القطاع الخاص قيما أكيدة لتنمية الكفاءات و االستراتيجيات الشبكية و لبروز مؤسسات صغيرة و متوسطة و صناعات 
صغيرة و متوسطة جديدة. يملك القطاع الخاص القدرات والجاذبية الالزمة إلرساء شراكة بين القطاعين العمومي والخاص 
القطاع  لمرافقة  قاطرتين  أن تمثل سوناطراك وسونلغاز  الطاقة. ويمكن  لقطاع  الكبرى  الشركات  الدولي مع  المستوى  على 

الخاص في بعض نشاطاته في مجال التصدير.

توصيات و مقترحات:
إعادة تحديد مفهوم الدخل البترولي و التحرر منه.	 
الطاقة.	  لقطاع  األجنبية  والشركات  العمومية  الشركات  والخاص يشمل  العمومي  القطاعين  بين  استراتيجية  شراكة 
الجزائرية.	  الخاصة  األموال  لرؤوس  البترولية  التمهيدية  الخدمات  فتح 
البترولية.	  التمهيدية  األشغال  تركيب مشاريع مشتركة في مجال 
الدولية.	  البترولية  الصناعة  في  التغييرات  مع  التكيف 
تكوين تكتالت صناعية.	  بتجميع مؤسسات صغيرة قصد  الخاص  للقطاع  الوطنية  القدرات  تكييف 
المصادفة.	  تخفيف إجراءات االعتماد و 
 إعداد مدونات قصيرة تحتوي على شركات خاصة.	 
تجنيد القدرات الوطنية على أساس »قانون لألعمال الصغيرة« مشجع للمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، 	 

من أجل التعاقد بالتراضي في إطار عقود متعددة السنوات.
الصعوبات 	  بإزالة  ذلك  و  التطور،  على  المتوسطة  و  الصغيرة  المؤسسات  مساعدة  قصد  العمومي  للطلب  مرصد  إنشاء 

االستراتيجي. القطاع  التي تعرقل تموقعها في هذا 

 يعد استثمار المؤسسات في الرياضة رهانا حاسما للبالد: فهو يخفف من النفقات العمومية، ويوفر مناصب العمل وينتج الثروة، 
وباستطاعته أن يكون دعما هاما الستراتيجية التنمية التي تتبعها وزارة الرياضة:

الوسائل الالمادية: يتعلق األمر بتصور مسعى من شأنه أن يضمن اندماجا جيدا بين الواقع االقتصادي و استراتيجية تنمية 
الرياضة، و العمل على توثيق الروابط بين عالم االقتصاد و عالم الرياضة، بهدف الوصول إلى تسيير تشاوري للقطاع.

الوسائل المادية: في مجال االستثمار، التفكير في المحفزات التي تُمنح للمؤسسات الجزائرية حتى تستثمر في الرياضة. 
يمكن القيام بأعمال ملموسة، لتشجيع المؤسسات على االستثمار في الرياضة، خاصة في مجاالت:

 الهياكل القاعدية: يمكن للمؤسسات الجزائرية أن تساهم بقسط كبير في تسيير المرافق الرياضية الكبرى، بهدف رفع 
المداخيل، و تحقيق الفعالية و ضمان الديمومة لتلك االستثمارات. هناك حاجة إلى تخفيف الضغوط اإلدارية على المؤسسات الراغبة 

11 -   االقـتصاد الرياضي
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في االستثمار في قطاع الرياضة.

األحداث الرياضية الكبرى: الجزائر بحاجة ماسة إلى تنمية الخبرة في مجال تنظيم األحداث الرياضية الكبرى و في إعداد ملفات 
الترشح إليها.

الرعاية و المناصرة: لم يعد التشريع المتعلق باالمتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تستثمر في الرعاية متالئمة مع 
البيئة االقتصادية الحالية، و يجب تكييفها.

 التشجيع الضروري لتفتح جميع الرياضات على اإلعالم:  تكمن مشكلة القنوات التلفزيونية في اقتناء المضامين 
الحصرية، علما بأن أفضل مضمون هو المضمون الحي. لكن المفارقة أن معظم المنافسات الرياضية ال يغطيها اإلعالم.

توصيات و مقترحات:
المحليين.	  المستثمرين  يهم  الذي  العمومي  بالطلب  المتصلة  للمشاريع  قائمة  وضع 
الصناعة 	  جزأرة  طريق  عن  الجزائرية  المؤسسة  تعزيز  بهدف  الجزائري«  المنتوج  »استهالك  سياسة  تطبيق 

الرياضية.
الرابطتين 	  في  فرقنا  بمجموع  لالضطالع  المستعدين  الجزائريين  المستثمرين  و  الصناعيين  من  قائمة  اقتراح 

رؤساء  منتدى  بمساعدة  الرياضة،  إلصالح  قاطرة  تصبح  أن  القدم  لكرة  يمكن  و  القدم.  لكرة  الثانية  و  األولــى 
المؤسسات.

حمل االتحاديات على امتالك قوانين واضحة في مجاالت حقوق البث و حقوقالماركتينغ، من أجل توضيح محيط 	 
التضامن. الجهات، عمال بمبدأ اإلنصاف و  مختلف 

بالجزائر، 	  البصرية  السمعية  للحقوق  قيام سوق  تشجيع  و  بالجزائر،  المعتمدة  اإلعالمية  للمؤسسات  المجال  فتح 
الجهوية. المستويات  الفاعلين على  قادرين الحقا على منافسة  فاعلين  و ظهور 

ترقية الرياضة في المؤسسة و إعادة إحياء الرياضة لدى األسالك المهنية.	 
المؤسسة.	  إلى عالم  العالمي  الرياضيين من المستوى  إدخال  إعادة 
الرياضة.	  المستثمرين في  لتحفيز  برنامج خاص  وضع 
مع 	  تتماشى  تعد  لم  التي  للرعاية،  المخصصة  المبالغ  على  الجبائي  بالسقف  المتعلقة  القانونية  الترتيبات  إلغاء 

الواقع االقتصادي   الحالي.
بالرياضيين.	  الخاصة  التأمين  عقود  ترتيباته  الذي تحكم  التشريع  مراجعة 
الرياضية.	  مزيد من إشراك مؤسسات متخصصة في تنظيم األحداث 
الرياضة.	  أحداث خارج  الرياضية في تنظيم  الهياكل  الترخيص باستغالل 
تتكون.	  تربويا حتى  األكاديميات  رياضية، ومساعدة  أكاديميات  الضرورية إلقامة  التسهيالت  توفير 
التذاكر(.	  بيع  الرياضي،  الرهان  التلفزيون،  بالرياضة )حقوق  الخاصة  التقليدية  الدخل  تنمية موارد 
إذا لزم األمر، خاصة في تمويل نوادي كرة القدم المهنية.	  فتح االستثمار في القطاع للمستثمرين األجانب 
الرياضة:	  اللقاء مع السيد وزير  المتخذة في  الرئيسية  القرارات 
وضع برنامج دراسات مشتركة بين منتدى رؤساء المؤسسات و وزارة الرياضة، حول الرياضة يستفيد منها الطرفان.	 
التي تمارس مهامها 	  الوزارة،  الرياضة تحت إشراف  ووزارة  المؤسسات  تشكيل لجنة مشتركة بين منتدى رؤساء 

كاملة في تسيير الرياضة.  ويشارك منتدى رؤساء المؤسسات في الجانب االقتصادي.
بالرياضة.	  المكلفة  الوزارية  الدائرة  تبرمها  التي  الصفقات  الجزائرية في  للمؤسسات  األولوية  إعطاء 
متناول 	  في  الوزارة  عمل  برنامج  وضع  ويجب  الكبرى،  الرياضية  المشاريع  في  الجزائرية  المؤسسات  ستشارك 

المؤسسات. رؤساء  منتدى 
إزالة الحواجز اإلدارية، مثل سقف الرعاية.	 
انخراط الوزارة في مبادرة إعادة شراء النوادي من قبل المستثمرين الجزائريين، خاصة وأن قانون الرياضة الجديد 	 

القانونية أصبحت موجودة وجودا عمليا. يسمح باالستثمار في نوادي كرة قدم المحترفين، وأن جميع األدوات 
يجب تمثيل منتدى رؤساء المؤسسات في محفل تنظيم األحداث الرياضية الكبرى.	 



من أجل انبعاث االقتصاد الجزائري | مساهمة من منتدى رؤساء المؤسسات | جوان 322015

12 - التمويل و العالقات مع البنوك

تمثل العالقات بين البنوك و المؤسسات دون نزاع نقطة ضعف نظامنا المصرفي، من جراء نقص التعاون و الحوار في 
كثير من األحيان. لذا من الضروري تحسين الحوار بين المؤسسات الصغيرة و البنوك بإقامة جسر بين العالمين. من 

الضروري تحقيق ذلك من خالل:
التمويلي.	  لها رغبة في وضع نظامها  التي  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  الخبراء لمرافقة  إنشاء مجمع من 
و فهمها.	  الخاصة بصناعاتها  الحاجات  الشريكة، لتحديد  النشاط  و فروع  الجمعيات  مرافقة 
المؤسسة.	  للقطاع و لحجم  تصور منتجات بنكية خاصة و مكيفة تبعا 
المؤسسات.	  التمويل في  أشكال  تعميم جميع 
إعادة النظر في قانون البورصة من أجل زيادة جاذبية ساحة البورصة.	 
 

التأجيل قليلة،  المدى بفترات  القروض متوسطة  المؤسسات: _  التالية خاصة على مستوى  الصعوبات  يمكن مالحظة 
خاصة عندما يتعلق األمر باستثمارات هامة.

االعتبار.	  التأجيل غير مأخوذة بعين  المزيدة خالل فتر  البنكية  الفوائد 
العودة 	  ثم  العامة  المديرية  الناحية،  محلية،  )وكاالت  للبنوك  الداخلي  التنظيم  بسبب  طويلة  الملفات  معالجة  مدة 

أحيانا مرتين على األقل(.
النسب المصرفية تختلف من بنك آلخر، خاصة في ما يتعلق بمختلف الضمانات. تالحظ هذه الظاهرة خاصة في 	 

هي  ليست  التي  اآلجال  تجاوز  بسبب  باهظة  عموالت  المؤسسات  تدفع  حيث  البناء،  و  العمومية  األشغال  قطاع 
فيها. المتسببة 

الجزائر.	  بنك  يفرضها  التي  القواعد  الزمن بسبب  الحسوماتالمستندية محدودة في 
االستثمار محدودة.	  تمويل  أنماط 
 	 15 )أي  النسبة  نفس  عليها  وتطبق  الصناعية    النشاطات  لبعض  بالنسبة  ضعيفة  الممنوحة  االستغالل  قروض 

يعد ممارسا في  لم  المالي  األثر  إن هذا  بعدها.  يأتي  بما  ترتبط  ما  وكثيرا  الرسوم(.  األعمال خارج  رقم  يوما من 
التجارية، و يجب استبعاده من مجال االمتيازات. مبادالتنا 

 	.9% 8 و  تسهيالت السيول النقدية تخضع إلى نسبة فائدة باهظة، تتراوح بين 
القروض التي يمنحها الممونون األجانب )لمدة 6 إلى 12 شهرا( لشراء التجهيزات، ترفضها البنوك عند فتح خطاب 	 

االئتمان المستندي.

توصيات و مقترحات :
بالمؤسسة 	  جسيمة  خسائر  تلحق  التي  المالية  واآلثــار  الصرف  خسائر  لتحمل  وموضوعي  واضح  نظام  وضع 

أخرى  وخدمات  مختلفة  تجهيزات  استيراد  على  تنص  التي  الكبرى  اإلنجاز  مشاريع  عقود  إطار  في  الجزائرية، 
لم  التي  الفترة  وهي  الصفقة،  إبرام  من  أشهر  عدة  بعد  إاّل  اقتناؤها  يتم  وال  تقديمها.  المحلية  السوق  تستطيع  ال 

تتوقف فيها نسبة الصرف عن االرتفاع.
ال يوجد فعال أي استعداد للتطبيق لحد اآلن ، في حين أن النصوص التنظيمية متوفرة، خاصة:	 
 	 151 المادة  في  ينص  الذي   ،1995 لسنة  المالية  قانون  المتضمن   ،31/12/1994 في  الصادر   94.03 رقم  األمر 

المتعلق بتذبذب سعر الصرف، على أن اآلثار المالية المترتبة عن تذبذب سعر الصرف والعموالت تكون محل دفع 
المعنية. الهيئة  إلى ميزانية  أو دفع من هذه األخيرة  نة،  الموطِّ البنكية  المؤسسة  مكمل لفائدة 

المتخذة 	  للمحاسبة(،  العامة  المديرية   ( المالية  وزارة  عن  الصادرة   11/02/1995 في  المؤرخة   03 رقم  التعليمة 
تطبيقا للمادة 151 المشار إليها أعاله توضح أن اللجنة الوطنية للصفقات أقرت فعال أن »اآلثار المالية المترتبة عن 
تذبذب سعر الصرف تتحملها المصلحة المتعاقدة، طبقا للمادة 151 من األمر  رقم 94.03 الصادر في 30 ديسمبر 

.1995 المالية لسنة  المتضمن قانون   ،1994
األمر رقم 03.11 الصادر في 26/08/2003 المتعلق بالنقد و القرض، الذي ينص في  المادة 127 خاصة، أن سعر 	 

ينشره  الذي  األشغال هو  أوضاع  دفع مستحقات  على  المطبق  الصرف  و سعر  متعددا.  يكون  أن  يمكن  ال  الصرف 
الجزائر. بنك  يوميا 
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1992، المحدد إلجراءات الدفع عن طريق وسائل االعتماد، 	  09 جانفي  92.19 الصادر في  المرسوم التنفيذي رقم 
لنفقات الدولة و المجموعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.

التعليمة رقم 04.11، الصادرة في 19 أكتوبر 2011، المعدلة و المكملة للتعليمة رقم 97-95 المؤرخة في 27 ديسمبر 
لم  التي  و  اإلشكالية،  بهذه  باالضطالع  تسمح  التي  البنوك،  بين  فيما  الصرف  و عمل سوق  تنظيم  المتضمنة   2011

تحترمها البنوك و المؤسسات المالية و لم تطبقها مع األسف.
و عليه يوصي بأن يُدِرج صاحبُ المشروع في دفتر الشروط، ترتيبا تعاقديا ينص على تحمل خسائر الصرف ) إطار سوق 

بالدينار و العملة الصعبة( و اآلثار المالية )إطار سوق بالدينار فقط( التي تلحق أضرارا جسيمة بالمؤسسة الجزائرية.

	 إثراء قانون الصفقات العمومية في جزئه المتعلق بالضمانات البنكية، لينص على:
التجمعات األجنبية.-  البنكية زمنيا، كما هو معمول به على مستوى  الضمانات  الحد من صالحية 
 قبول إجراء فك الرهن الجزئي، المبرر بالنسبة لضمانات اإلرجاع مسبقا.- 
)03( سنوات.-  امتداد ثالث  المنتجين من الحصول على تخفيضات سندية على  تمكين 
لذا، يجب تحسين -  باهظة.  بمبالغ  تقدر  ما  كثيرا  التي  و  البنوك  تتخذها  التي  اإلضافية  الضمانات  تسوية مشكلة 

الخبرة و تقييم كل ما هو غير مجسد ) الضمان الحقيقي ال يكون مؤكدا إال بصالحية المشروع نفسه(.
المواد -  إنتاج  والتسهيالت لمؤسسات  المرافقة       لمقاربة  المكان  للبنوك  البيروقراطية  المقاربة  أن تترك   يجب 

والخدمات.
و -  لإلجراءات  أحسن  بشرح  القيام  أجل  من  األرض  على  دائمة  زيــارات  طريق  عن  الزبائن  مع  العالقات  أنسنة 

الجديدة. الترتيبات 
 -.)CA/HT(قرض االستغالل: منح شهر إلى ثالثة أشهر من رقم األعمال خارج الرسوم
10 % حاليا(. التي تلحق الضرر بديناميكية المؤسسات.-  )8 إلى  الفائدة على قروض االستغالل  تخفيض نسبة 
مالي -  كإجراء  للمؤسسات،  بالنسبة   4% بـ  الحالية تحديدها  العالية  النسبة  تحسين  المالية:  السيولة  تسهيالت 

اإلنتاج. لحفز 
عرض أنماط أخرى للتمويل غير القرض البنكي، بإعطاء ديناميكية لسوق  رؤوس األموال التي تكاد تكون مفقودة.- 
التسديد.-  تأجيل  الصعبة مع  العملة  السماح بشراء 
قروض من الممونين: يوصى بإدخال المرونة على التعليمة الصادرة عن البنوك، مما سيسمح للمتعامل باالستفادة - 

من تأجيل إضافي لتسديد القرض في المدى المتوسط......
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13 - الصادرات خارج المحروقات

تعتبر اليوم  تنمية الصادرات خارج المحروقات عن طريق تنويع االقتصاد و إحياء األداة الصناعية الوطنية ضرورة قصوى، 
بالنسبة للسلطات العمومية و بالنسبة لمختلف األطراف االقتصادية العمومية و الخاصة على السواء.

و لكن، رغم مالحظة بعض حاالت التقدم الطفيف، فإن عملية التصدير الزالت تعاني من صعوبات و حواجز حقيقية، يجب 
إزالتها في أسرع وقت ممكن، إذا أردنا بلوغ األهداف التي حددها الموقعون على الميثاق الوطني االجتماعي و االقتصادي 

آلفاق 2020/2022، أي 10 مليارات دوالر أمريكي من الصادرات.

ومقترحات: توصيات 
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مزيد من املنافسة
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14 - تكنولوجيات اإلعالم و االتصال

يضع الترتيب العالمي في مجال استخدام تكنولوجيات اإلعالم و االتصال الجزائر بين الدول األقل تقدما، و يالحظ تأخر 
تنميتها في هذا المجال من سنة ألخرى.

GITR )Network-Rea- ( نالجزائر مرتبة بي 15 بلدا في ذيل الترتيب من طرف التقرير الشامل ألخبار التكنولوجيا
diness(، و في الرتبة ما قبل األخيرة ) قبل أنغوال( في ترتيب البلدان ذات الدخل المتقارب ) مع أخذ كّل المؤشرات بعين 

االعتبار(.
تتمحور اإلشكالية المدروسة من قبل منتدى رؤساء المؤسسات حول المسائل التالية:

كيف يتم تقليص االنعكاسات الجانبية للفجوة الرقمية على االقتصاد الوطني، من أجل توفير ظروف التنمية الوطنية - 
و الدولية للنشاطات التجارية، علما بأن هذه التنمية تُعرَّف على أنها بروز اقتصاد رقمي نابع من التالقي بين تقنيات 

اإلعالم و االتصال.
 كيف إذن تحقيق مردودية االستثمارات المتراكمة إلى اآلن، دون القيام بإعادة بناء الشبكات الذي يكّلف باهضا؟- 
كيف يمكن تنويع شبكات نقل المعلومات و الوصول إلى هذه األخيرة، حتى نلحق بركب الدول الجذابة )حسب مقاييس - 

Doing Business و GITR duWEF المنتدى االقتصادي العالمي؟(
و -  و مطوري تطبيقات  ومقدمي خدمات،  القاعدية،  الهياكل  فاعلين جدد مختصين في  إيجاد  الحفز على  كيف يمكن 

مضامين )ناشرو برامج، وحلول...(؟

إن اإلجراءات التصحيحية المقترحة سيكون لها أثر »مباشر« على الموارد الرئيسية الضامنة لوجود اقتصاد رقمي.
بما أن قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال هو الضامن للجاذبية في الجزائر، فإن األهداف االستراتيجية التي ترمي إليها 

اإلجراءات المقترحة هي كما يلي:
الخام.-  الداخلي  الناتج  اإليرادات بالنظرلنسبة   للدولة حتى تحسب  التاريخي  تثمين االستثمار 
 -.2014-2019 2014-2009، قبل الشروع في التزامات فترة   التقيد بالبرنامج الرئاسي لفترة 
العالي -  و  العالي  للتدفق  الوطنية  اللجنة  أقرته  الذي   e-Ajgérie برنامج  يحددها  التي  التنمية  محاور  إنجاز  تعزيز 

جدا.
دعم ارتقاء قدرات مؤسسات القطاع.- 

توصيات و مقترحات:
المفعول:	  النصوص سارية  و  للقوانين  الصارم  التطبيق 
فهارس 	  على  التصديق  ممارسة  إلغاء   2000-03- القانون  روح  و  مبادئ  مع  المتنافية  الممارسات  و  القرارات  إلغاء 

الترابط المنتهكة للقانون، مما يجبر المتعاملين على توجيه بيع خدمات الترابط و روابط النقل ) اتصاالت سلكية 
الكلفة. و السلكية( على أساس 

بعض 	  عن  التراجع  )و  األقل،  على  سنوات   )05( خمس  عند  تحديدها  و  األنظمة  مختلف  صالحية  مدة  مراجعة 
الحاالت(، من أجل تمكين المستثمرين في قطاع تقنيات اإلعالم و االتصال من رؤية واضحة على المدى الطويل، 

و إشراك جهات مالية – مؤسسات خاصة – في ازدهارها.
التفريق بوضوح بين األنظمة، من أجل تجنب ازدواجية الرسم بالنسبة لنفس الشركة، و عليه، إزالة الحواجز أمام بروز 	 

فاعلين جدد.
شبكات -  تنمية  تشجيع  بهدف  التقنيات،  لجميع  القانونية  القيمة  نفس  بإعطاء  التكنولوجي،  الحياد  مبدأ  تطبيق 

الشرعيين. الفاعلين  قبل  المعلومات من  إلى  الوصول 
فتح شباك وحيد للموافقة و ترخيص استيراد التجهيزات الالزمة لتشغيل و عمل أي نوع من الهياكل و التطبيقات - 

و الشبكات دون تمييز بين األنظمة.
 - 03-2000 القانون  في  الــوارد  التفريق  عدم  مبدأ  مع  تماشيا   ،410-09 رقم  المرسوم  تعديل  أجل  من  العمل 

يُعفى  حتى  والالسلكية،  السلكية  لالتصاالت  العمومية  الشبكات  باستغالل  تسمح  التي  التنفيذية  والمراسيم 
المتعاملون المرخص لهم من إجراءات التصديق على التجهيزات الحساسة.
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15 - الخدمات: التأمين – البنوك
أنجينيرينغ/ استشارة

تمثل تنمية الخدمات محورا كبيرا جدا في التنمية االقتصادية بالجزائر، ألن الخدمات تعد أحد مفاتيح تنافسية االقتصاد 
الوطني.

يضم قطاع الخدمات المتكون من البنوك و شركات التأمين و األنجينيرينغ   و االستشارة، 36 بنكا منها 12 بنكا عموميا، 
و 23 شركة للتأمين، إضافة إلى 500 شركة كبيرة لألجينيرينغ و 132 شركة استشارة كبيرة أيضا.

رغم هذه الهياكل الهامة، الزال قطاع الخدمات في الجزائر يعاني من تأخر واضح: فهو يكاد يحتل إجماليا %40 من الناتج 
الداخلي الخام، بينما تقدر هذه النسبة ب60 إلى %70 عند جيراننا، و تفوق %70 في البلدان المتقدمة.

ال بد من خطة لإلنعاش من أجل زيادة حصة اإلنتاج الوطني من الخدمات في السوق.

توصيات و مقترحات:
إلغاء تجريم عملية التسيير من أجل تحرير الطاقات.. 1
إعطاء األفضلية للشركات الجزائرية ذات رأس المال الجزائري في اإلعالن عن الصفقات.. 2
إدراج ما يلي في قانون المالية اإلضافي لسنة 2015:. 3

 أـ اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لشركات تأمين األشخاص.
 ب ـ إلغاء ضريبة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و تعويضه بالتأمين االجتماعي.

 ج ـ رفع الضريبة على أرباح الشركات من %23 إلى %30 بالنسبة لمستوردي المنتجات الموجهة للبيع على حالها.
المنتجات و الخدمات في الجزائر.-  %15 بالنسبة لمنتجي  %23 إلى  تخفيضها من 
بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي للمهن الحرة، العودة إلى النظام الجزافي المحدد عند %20 بدال من %35 حاليا.  - 
التطبيق الفوري للنصوص التنفيذية للقرارات الوزارية، من أجل تحديد وضعيات الشركات تجاه الوزارات.. 4
5 . ،AFRICA RE واإلفريقية إلعادة التأمين  CCRإلغاء التنازالت اإلجبارية والقانونية للشركة المركزية إلعادة التأمين

من أجل تقليص التحويالت إلى الخارج.
السماح لحاملي الشهادات الجدد بالعمل في وظيفة وكيل عام في التأمين بعد تربص لمدة ستة )06( أشهر لدى . 6

شركات التأمين.
الخدمة عند . 7 الحصرية، عندما تتوفر هذه  العقود  الذي تعمل فيه، من  القطاع  الشركات األجنبية مهما كان  استثناء 

الشركات الجزائرية ذات رؤوس األموال الجزائرية.
إلغاء الجباية على عمليات إعادة استثمار األرباح عندما يتعّلق األمر باستصدار شهادات الجودة.. 8
إلغاء سقف ميزانية التكوين.. 9

إلغاء إلزام بنك الجزائر على توظيف األعوان و تصميم الوكالة البنكية قبل دراسة الملف.. 10
فرض إجبارية استصدار شهادة الجودة على الشركات التي تنشط منذ أكثر من 15 سنة.. 11
تمديد آجال القروض الممنوحة و تعميم القرض على المدى الطويل.. 12
منهجة قرض التصدير لمساعدة المؤسسات التي تعرف صعوبات.. 13
إدماج اإلنتاج الوطني في منظومة للمناولة.. 14

إذا تم فعال تنفيذ كل هذه اإلجراءات، فإن ذلك من شأنه أن يترجم بانعكاسات في مجال توفير مناصب العمل و تخفيض 
فاتورة استيراد الخدمات على النحو التالي:

- 15000 منصب عمل مباشر في جميع قطاعات الخدمات كما يلي:
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قطاع التأمين:
 6500 عملية توظيف بالنسبة لحاملي الشهادات الشباب الذين يرغبون في العمل كوكالء عامين، بمناطق الوسط و 

الجنوب الجزائريين.

طريقة الحساب:
100 شاب في السنة يتابعون تربصا عند كّل شركة للتأمين، أي بالنسبة ل23 شركة، ما يعادل 2300 شاب يتم تكوينهم 

سنويا.
إذا عمل الـ 2300 شاب كوكالء عامين، سيحتاجون لثالثة أعوان في وكاالتهم أي 2300×3= 6900 منصب عمل مباشر.

قطاع البنوك
توظيف 576 شابا متخرجين من الجامعات، يُعيَّنون بالوكاالت البنكية على أساس تسهيل أكبر في الترخيص بفتح 

الوكاالت البنكية.

طريقة الحساب:
 عند فتح 32 بنكا ثالث وكاالت على األقل في السنة، أي ما يعادل مجموع 96 وكالة، تتطلب كّل واحدة 06 أفراد، مما يعطي 
576 وظيفة مباشرة. هذا دون حساب الوظائف غير المباشرة، التي تترتب عن أعمال تهيئة الوكاالت و التجهيزات األخرى 

التي تقتنيها المؤسسات البنكية.

قطاعات أخرى للخدمات:
7000 منصب عمل تتوفر بفضل إلغاء الجباية والتكوين الداخلي، وكذا خطة المسار المهني.	  أكثر من 
اليوم 	  تتعدى  ال  بينما هي   ،%  1,86 يعادل  ما  أي  الخام،  المحلي  الناتج  في  أكبر  الخدمات حصة  لصناعة  سيكون 

0 ,7 % من الناتج المحلي الخام. نسبة 
التحويالت 	  100 مليون دوالر سنويا من  المثال، يمكن أن نأمل تخفيض فاتورة االستيراد بما يقارب  على سبيل 

CCR وإلى الشركة المركزية إلعادة التأمين AFRICA REإلى أفريكا للتأمين إلعادة التأمين

طريقة الحساب:
بإلغاء التنازل القانوني فقط بنسبة %5 إلى .........، ستسجل بالنسبة لرقم أعمال يحققه القطاع بمبلغ 122 مليار دينار، 

اقتصادا كما يلي:
التنازل القانوني %5 = 6 مليارات و 100 مليون دينار، أي اقتصاد 60 مليون يورو.	 
يقتصد الباقي في باب تخفيض الرسوم التي يمكن للشركات أن تقوم به عند إلغاء التنازل القانوني بنسبة 50% 	 

نحو الشركة المركزية إلعادة التأمين.
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16 - قطاع السيــــــاحة

 أدت الظروف االقتصادية الجديدة التي تواجهها بالدنا )انخفاض أسعار البترول، عجز الميزانية...( بالسلطات العمومية إلى 
النظر إلى القطاع السياحي كقطاع استراتيجي له األولوية، منتج للقيمة المضافة والثروة وموفر لمناصب العمل.

يجب التذكير بأن وزارة السياحة و الصناعة التقليدية وضعت إطارا مرجعيا يتمثل في البرنامج التوجيهي للتهيئة السياحية 
2030SDAT ، الذي يوضح البعد االستراتيجي لهذا القطاع من خالل خمسة )05( أهداف كبرى:

جعل السياحة أحد محركات النمو.. 1
دفع قطاعات أخرى من خالل ظاهرة األثر المضاعف.. 2
الدمج بين ترقية السياحة والبيئة.. 3
ترقية التراث التاريخي و الثقافي.. 4
التحسين الدائم لصورة الجزائر.. 5

يجب فعال التذكير أن رقم األعمال الذي يحققه قطاع السياحة بلغ أكثر من 1000 مليار دوالر، و تمثل الموارد المترتبة عن 
السياحة حوالي %7 من الناتج المحلي العالمي، مع أكثر من منصب عمل من نسعة يعود إلى السياحة.

لم تتمكن إفريقيا من جلب إال ما يقارب 50 مليون سائح. إال أن  توقعات المنظمة العالمية للسياحة تشير إلى أن القارة 
سيتميز بأعلى وتيرة خالل السنوات القادمة، لتبلغ حوالي 80 مليون سائح مع آفاق 2020، و أكثر من 130 مليون في آفاق 

.2030
يساهم النشاط السياحي في بالدنا في التنمية الوطنية بـ 250 مليار دينار، تمثل %3 من الناتج الوطني الخام، و %5 من 

مناصب العمل.
من البديهي أن مستوى العرض السياحي يؤثر إيجابيا على نجاح السياسة السياحية، مع العلم، هنا أيضا، أن عددا ال 
يستهان به من مؤسساتنا الفندقية ليست بمستوى المقاييس الدولية المطلوبة حتى تتمكن من المنافسة، وقد أدرجت 

كأولوية وطنية بعدُ في القطاع السياحي منذ مدة طويلة.
درس منتدى رؤساء المؤسسات اإلشكاليات و العراقيل التي تنال من تنمية السياحة في الجزائر، و بغض النظر عن 

االنشغاالت و صعوبات القطاع، أبي إال أن يشير تسجيل تقدم كبير خالل السنوات العشرة األخيرة.
سمح تلخيص اإلشكاليات المزمنة باستنتاج عدة أنواع من الصعوبات تتعلق بما يلي:

السياحي.	  العقار  توفر 
السياحي.	  التمويل  على  الحصول 
 و التكوين.	 

توصيات و مقترحات:
السياحة للخواص.	  فتح قطاع 
السياحة.	  تأسيس بنك متخصص في 
الجوي.	  القطاع  و تحرير  المفتوحة  السماء  إشكالية 
الحدود.	  الدخول على  السياحية لدى  التأشيرات  تسهيالت للحصول على 
العالمي للسياحة(.	  اليوم  تنظيم يوم دراسي حول السياحة بالجزائر) على أن  يصادف تنظيمه 
للسياحة.	  الوطني  المجلس  إحياء 
األعمال.	  لتلبية طلبات سياحة  والمتوسطة  الكبيرة  بالمدن  السياحي  للتوسع  مناطق  إنشاء 
البحرية على 	  والشركات  الجزائرية  الجوية  والخطوط  بالخارج  الجزائري  الدبلوماسية  والممثليات  القنصليات  حمل 

المساهمة أكثر في ترقية السياحة الجزائرية.
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17 -  الجبــاية و شبه الجباية

يجب أن يوضع تصور الجباية على نحو يشجع المخاطرة و التكيف مع حاجيات تنمية المؤسسات على نطاق واسع، و على 
ضرورة ترقية الحاجيات االجتماعية الجديدة، مثل حماية البيئة أو تهيئة اإلقليم، و بذلك تخدم الجباية تنمية اقتصاد البالد.
يجب أن يعالج اإلصالح العميق الموضوعات األساسية الحاسمة بالنسبة لتنويع اقتصادنا و إنتاج الثروة و حتى لتوسيع 

الوعاء الجبائي.

توصيات و مقترحات:
اإللغاء الفوري للمادتين27 و 28»حقوق التسجيل بنسبة %50« التي تمثل عرقلة ال مبرر لها منذ 2009، للنشاطات 	 

لمصفقية. ا
إشكاليةاستنزالية الرسم على القيمة المضافة )اقتطاع الرسم على القيمة المضافة و غيره(: إقرار أن مبدأ استنزالية 	 

مصالح  إقناع  و  مطلوبا،  »تخفيفا«  أو  »امتيازا«  المؤسسات،وليس  حقوق  من  حق  المضافة  القيمة  على  الرسم 
المبدأ. بهذا  الضرائب 

و 	  العراقيل  تلحق  و  المؤسسة.  سيولة  من  جزء  المدخالت  على  يدفع  الذي  المضافة  القيمة  على  الرسم  إن 
المتداولة  بالسيولة  الضرر  تلحق  الجباية،  إدارة  قبل  من  سدادها  أو  المبالغ  تلك  استنزالية  تؤخر  التي  التعقيدات 

للمؤسسة.
إجراء تحليل النعكاسات الضريبة الجزافية الموحدة)IFU(على االقتصاد، بهدف تقييم أثرها وانعكاساتها، من أجل 	 

إدخال التصحيحات المالئمة عليها. ينتظر القيام بهذه المراجعة في قانون المالية القادم.

في هذا الجانب، هناك اليوم إشكاليات معروفة، هي:
 	 .) طبعا  كانت سلكية،  إذا   ( الصغيرة  للمؤسسات  غير مساعد   ،  )IFU(الموحدة الجزافية  الضريبة  أن نسب  يبدو   

فهي تدفع ضرائب أكبر مما لو دفعت حسب النظام الحقيقي.
على 	  المائوية  بالنسبة  وهي ضريبة تحسن   ()TAP( المهني   النشاط  على  الرسم  إلغاء  مبدأ  مع  يتناقض  ذلك   

رقم األعمال (. تتحول الضريبة الجزافية الموحدة.... إلى رسم أضخم على النشاط المهني، بالنسبة للمؤسسات 
30 مليون دينار. التي ال يتجاوز رقم أعمالها 

جانفي 	  أول   في  نشرت  قانونية  لعُدَّة   2015 فيفري   20 معقولة:  غير  الحقيقي  النظام  الختيار  المحددة  اآلجال   
2015 و نصوص تنفيذية نشرت متأخرة.

بالنسبة 	  المضافة  القيمة  على  الرسم  استنزال  فإن  الحقيقي،  النظام  لضريبة  تخضع  التي  للمؤسسات  بالنسبة 
الخاضعة للضريبة. المؤسسات  اآلتية من  الخدمات  و  للمواد 

مراجعة أنظمة الدعم نظرا الستحالة االستمرار في األنظمة الحالية، و إعطاء األولوية لمراجعة ترسانة دعم المواد 	 
المستوردة.

الزيادة في الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمؤسسات المنتجة يعدّ رسالة سيئة توجه إلى الفاعلين االقتصاديين. 	 
و هي تتنافى مع اإلرادة التي تعلنها السلطات لتنمية إنتاجنا الوطني من أجل تنويع اقتصادنا و تقليص تبعيتنا لالستيراد، 

و عليه يطلب:
 -.2014 الزيادة في الضريبة على أرباح شركات اإلنتاج بالنسبة للسنة االقتصادية  عدم تطبيق تلك 
تشجيع -  أجل  من   15% بـ  الشركات  أرباح  على  الضريبة  نسبة  بتحديد  المقبل  المالية  قانون  في  تصحيح  إدخال 

اإلنتاج الوطني.
 إلغاء الرسم على النشاط المهني، في إطار قانون المالية لسنة 2016، حيث أنها بالشكل الحالي ) النسبة على رقم 	 

األعمال( تنال من القدرات التنافسية للمؤسسات الجزائرية، و تمثل حاجزا واضحا لعملية إضفاء الطابع الرسمي على 
االقتصاد.

يوصى بتشكيل فوج عمل مشترك، يكلف باقتراح الحلول لتعويض الموارد الجبائية المتأتية من الرسم على النشاط 
المهني، بموارد جبائية أخرى و عدم إلحاق األضرار بموارد المجموعات المحلية، إلدراج هذه االقتراحات في قانون المالية 

.2016
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إلغاءIBM ، و الرسم على  المساحة، و الرسم على القيمة المضافة، التي تخضع لها المؤسسات الجزائرية التي تستغل 	 
منتجات  نظرا ألن  الضريبة،  في  ازدواجية  الضرائب   هذه  تمثل  الكبرى.  االستثمار  مشاريع  إلنجاز  الممونة  المحاجر 
المحاجر ) الحصى و الحجارة و غيرهما... المستخرجة لتلبية حاجيات المؤسسة نفسها( تستعمل في إنجاز مشروع، 

هو اآلخر يخضع للضريبة.
تعديل الضريبة على التكوين المهني و الضريبة على التمهين التي تمثل %2 من كتلة األجور في المؤسسة. سيمكن 	 

هذا اإلجراء، بالنسبة للمؤسسات التي تملك مدارس للتكوين، من التشجيع على زيادة حجم التكوين لحسابها الخاص 
و لحساب مؤسسات أخرى. و إذا تعذر اإللغاء، جعل تلك الرسوم تخصم من ضرائب المؤسسة المعنية.

تعديل الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمبالغ التي تدفع لقاء أتعاب الموثقين في إطار تحرير عقود الشركات ) تكوين أو 	 
زيادة رأسمال، اندماج، تمديد، تحويل الشركات، نقل األصول، حل الشركات(.

تتسبب الترتيبات الحالية في مبالغ أتعاب باهظة، و من الضروري تقليصها و تسقيفها قصد تشجيع التجمعات الصناعية  
على عصرنة تنظيمها.

لم يعلن السيد وزير المالية، إبان اللقاء معه، التزام دائرته بشأن العمل لتطبيق التوصيات المقدمة، و أكد السيد الوزير أن 
المجلس الوطني للجباية يمثل اإلطار الوحيد للتشاور حول المسائل الجبائية.

المدروسة: اإلشكالية 
   تعاني المؤسسة من عراقيل جمة بسبب التأخير في تحيين قانون العمل الحالي الذي يعود إلى سنوات التسعينات، 

و يتطلب التحيين حتى يتكيف مع تطورات سوق العمل و مع التكنولوجيات الجديدة.
   من الضروري والعاجل إضفاء مزيد من المرونة على نظام ضبط عالقات العمل والتوظيف، و سد الثغرات أو النقائص 
القانونية في النصوص أو في تطبيق النصوص، مما يعرقل نشاط المؤسسات. يجب أال يهمل انشغال المشروع بحماية 
العمال، االنشغال اآلخر الذي له نفس المشروعية، المتمثل في الحفاظ على مصلحة المؤسسة واحترام حق الطاعة الذي 

يجب أن يسود في التسيير العادل و الحكيم و الشفاف للموارد البشرية.
يتميز القانون الحالي باختالل التوازن على حساب صاحب العمل. و يتجلى هذا االختالل مثال، في معالجة حاالت الطرد. 
فالمادة 73 من القانون 90-11 الصادر في 21/04/1990، المتعلق بعالقات العمل، تنص صراحة أن الطرد ألسباب تتعلق 
باالنضباط، يتم في حاالت األخطاء الفادحة، و تذكر المادة بإسهاب حاالت الخطأ الفادح الذي قد يجر الطرد دون آجال تتعلق 

بالعطلة و دون تعويض، بشكل مستقل عن األخطاء الفادحة المرتكبة في العمل، التي يعاقب عليها القانون الجنائي.
   لكن مع األسف، فإن الغرف االجتماعية للمحاكم، تعتبر كّل الحاالت إنهاء تعسفيا لعالقة العمل، وتأمر بإعادة إدماج العامل 

في منصبه، مع منحه تعويضا ماليا معتبرا تحت طائلة التهديد بالعقوبة.
و مما يعمّق األسف أن المحكمة »تصدر حكما ابتدائيا نهائيا« يحرم صاحب العمل من االستئناف.

إن هذا االختالل على حساب صاحب العمل يلحق أضرارا جسيمة بالمؤسسة، حتى أن بعض العمال المدركين » لهذه 
القرارات القضائية« و يعلمون أن القرار سيصدر لصالحهم ابتدائيا و نهائيا، يتخذون من هذه الوضعية »سجال تجاريا » 
حقيقيا. و نظرا لليقين بالحصول على التعويضات في الخالف الذي يجمعهم مع صاحب العمل، ) و هم أقلية لحسن 

الحظ(، يتسببون عمدا في طردهم من المؤسس، حتى يستفيدوا من التعويض.
انطالقا من هذه التجربة المؤسفة التي تعيشها مؤسساتنا، يبدو من الضروري و الحيوي القيام بتفكير معمّق يمكن من 
البحث عن توازن عادل و منسجم بين صاحب العمل و العامل في التطبيق الموضوعي و الحكيم للتشريع االجتماعي، مع 

االلتزام الدائم بحماية مصالح الطرفين، و ذلك من أجل الحفاظ على أداة اإلنتاج.
على  و  عامة  بصورة  بالدنا  أمام  اليوم  المطروحة  التحديات  مع  العمل  قانون  بتكييف  السياق  هذا  في  التعجيل  يجب 
المؤسسة الجزائرية خصيصا. ال يمكن أن تكون بالدنا جذابة، و ال وجود للقدرات التنافسية للمؤسسة في غياب قانون 

منصف و متوازن، يحكم عالقات العمل و بعيدا عن التطبيق الصارم للنصوص.

18 - العمل و تشريع العمل



47 من أجل انبعاث االقتصاد الجزائري | مساهمة من منتدى رؤساء المؤسسات| جوان 2015

المدروسة: اإلشكالية 
االستثمار 	  و  المقاولتية  تنمية  فعالة في  للمساهمة بصور  الشراكة  استراتيجيات  و  العمومية  السياسات  تعزيز  كيفية 

المنتج الوطني و األجنبي، دعما للتنويع االقتصادي و الستراتيجية نمو شاملة.
كيفية تثمين و عقلنة و تحسين الترسانات و األدوات و الموارد المخصصة لتنمية المؤسسة، السيما المؤسسة الصغيرة 	 

و المتوسطة، و تشجيع الشراكة بهدف تجسيد التوجه االستراتيجي الوطني الرامي إلى تنشيط مجموع القطاعات 
التي من شأنها أن تعطي دفعا قويا للنمو.

توصيات و مقترحات:
القطاع  و  العام  القطاع  الشراكة بين  إرادي وتطبيقه بتصميم في مجال  المقاولتية عن طريق تنظيم مسعى  تنمية  1ـ 

الخاص في إطار مقاربة حسب الفروع بهدف تنمية المناولة المحلية.
   ستمكن هذه المقاربة المتجددة من جمع وتقاسم األوراق الجزائرية الرابحة من أجل ترقية الشراكة في الصناعات البديلة 
و إمكانيات التصدير. يتعلق األمر بتنظيم حوار دائم حول فرص االستثمار، من أجل تطوير استراتيجيات على مستوى 
الفروع، من شأنها أن تقلص فاتورة االستيراد، و تمكن من التموقع في األسواق الدولية. و هذه األهداف التي يجب بلوغها:

 إعطاء مضمون صحيح للشراكة بين القطاعين العام و الخاص.- 
العامة و الخاصة.-  تنظيم تصاعد الفروع و تجسيد أوسع شراكة بين المؤسسات 
الوطنية.-  المناولة  تنمية 
إلى ذلك.-  اإلمكانيات لتشغيل تجمعات للمصالح و ما  تعيين 
من شأن هذه المقاربة أن تسمح كذلك:- 
الدولية المنشودة.-  بأحسن إحاطة و تحديد مالمح و طبيعة الشراكة 
المالئمة لكل فرع.-  العمومية  السياسات  و/أو  المحفزة  تعيين اإلجراءات 
العمومية.-  الصفقات  في  المحلية  المؤسسات  مشاركة  بترقية 
المؤسسات.-  الدولية لصالح  الشراكة  إلى  اللجوء  آثار  بمضاعفة 
العمومية.-  للمؤسسات  جديدة  حكامة  بترقية 
بتعزيز النسيج الصناعي و تخطيطالتنميته بصورة دائمة.- 

من األدوات و الوسائل التي تتطلب التطوير لمرافقة هذه االستراتيجية و تحقيق النجاح فيها، يجب وضع صيغ مجددة للتنظيم 
القانوني ) كونسورسيوم، تجمعات مصالح، تكتالت، مجموعات أخرى...(. يجب كذلك تعديدل الترسانة القانونية التي قد تقف 

في وجه هذه المقاربة الجديدة  و تعميق دراسة نمط الحكامة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص من أجل نجاح المسعى.

توصيات و مقترحات:
ضرورة تكييف اليد العاملة المؤهلة مع الحاجيات الخاصة بالمشاريع، ال سيما منها التي تتطلب معارف  و مهارات خاصة.	 
ضرورة إضفاء مزيد من المرونة على نظام ضبط عالقات العمل. و يتعلق التقدم المنشود خاصة:	 
بالمهام الموكلة حاليا إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.	 
 	.)CDD CDI(بااللتزامات المتعلقة بعقد العمل، السيما العقد غير محدد المدة و العقد محدد المدة 
بالقواعد التي تحكم االتفاقيات الجماعية.	 
بإعداد و نشر المعلومات المتعلقة بسوق العمل.	 
بالمساعدات الموجهة للتكوين المهني بالمؤسسات.	 
بمحاربة المؤسسات غير الرسمية.	 
بمعاقبة عدم المرور بالوكالة الوطنية للتشغيل ) التي يجب تعويضها بنظام رادع يفرض غرامات مالية(.	 

19 - المقاولتية و التكوين
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مع  العالقات  وتفعيل  تطويرالمقاولتية،  أجل   من  المؤسسة  و  الجامعة  بين  الشراكة  حول  سنوي  للقاء  التأسيس  2ـ 
الجامعات، و ذلك بهدف:

 تثمين أعمال البحث و توفير شروط تطبيقها في الصناعة.	 
ترقية ميكانيزمات لرعاية حاملي الشهادات من الشباب من أجل تأسيس المؤسسات انطالقا من بحوثهم المتصلة بما 	 

تنتظره المؤسسة منهم.
تنظيم  و تقنين مسعى عملي بين منتدى رؤساء المؤسسات و أجهزة السند إلنشاء المؤسسات و تأهيل المؤسسات 	 

وتمويل التصدير. يتمثل الهدف في وضع  برامج خاصة ) على مستوى المؤسسة أو فرع النشاط(، مما يمكن من التوجيه 
الجيد للمساعدات التي تقدمها السلطات العمومية.

3ـ تنظيم عالقةوثيقة مع السلطات المحلية من أجل ترقية المقاولتية عن طريق تثمين القدرات المحلية و الجهوية. يعني 
ذلك وضع مخزونات من المشاريع المفيدة  على المستوى المحلي، من أجل تنمية االستثمار و مكامن التصدير عن طريق 

تثمين الثروات المحلية.
تتمثل التوصيات في هذا الصدد في:

مرافقة إنشاء حاضنات المشاريع تماشيا مع اإلمكانيات المحلية و الجهوية بواسطة خريطة للمناطق ذات األولوية، و 	 
تكون مكملة للمؤسسات الكبرى.

بنقل 	  تسمح  شراكة  إقامة  طريق  عن  للحاضنات  الفعال  التسيير  و  اإلنجاز  أنجينيرينغ  على  الحصول  طريقة  تطوير 
الممارسات الجيدة.

تنظيم لقاءات جهوية مع السلطات المحلية و الجامعات و التكوين المهني و غرف التجارة، إلخ، من أجل ترقية االستثمار 	 
و تأسيس المؤسسات تماشيا مع خصوصيات المنطقة و مشاريع االستثمار و/أو خصوصيات المؤسسات.

تنظيم مشاركة فعالة لمنتدى رؤساء المؤسسات و الفاعلين المحليين على نحو تكاملي قوقي، في برامج التعاون تجاه 	 
القطاع الخاص و تنمية الشراكة و التكوين على المستوى المحلي.

المقترحات الرئيسية التي صيغت في لقاء السادة الوزراء:

وزارة الشؤون الخارجية:
تعزيز و تشجيع المشاركة الناشطة و الفعالة للقطاع الخاص في برامج تعزيز و تنمية القدرات التنافسية للمؤسسات 

الخاصة.
التعاون و السند، مع  التوجيه و تقييم برامج  منهجة مشاركة ممثلي منتدى رؤساء المؤسسات في إعداد االتفاقيات و 
الهيئات الدولية ) االتحاد األوروبي، برنامج األمم المتحدة للتنمية، وكالة التعاون الدولي للتنمية، منظمة األمم المتحدة 

للتنمية الصناعية، إلخ.(

الصناعة: وزارة 
اتباع نمط للحكامة في القطاع العام، يدمج الكفاءات الخاصة.	 
منهجة مشاركة أرباب العمل الخواص في توجيه و تقييم برامج الدعم الموجهة للقطاع الخاص.	 

التعليم المهنيين: التكوين و  وزارة 
تنظيم تنفيذ االتفاق اإلطار المبرم بين أرباب العمل و الوزارة عن طريق ميكانيزمات للمساعدة على صياغة حاجيات 	 

المؤسسات إلى التكوين على المدى القصير و المتوسط و الطويل، المساعدة في مجال أنجينبرينغ التكوين، تنظيم 
ورشات على مستوى الفروع من أجل تحديد حاجيات التكوين التي يفتقدها الفرع والخاصة به.

إشراك منتدى رؤساء المؤسسات في جميع فضاءات التشاور و الشراكة بين المؤسسة و التكوين.	 
مواصلة الدعوة لفائدة الجامعة الخاصة الجزائرية و تعزيزه. 	 
وضع اتفاقية للشراكة مع الصندوق الوطني لتنمية التمهين و التكوين المتواصل حتى يتحقق أكبر قدر من استحقاق 	 

المؤسسات لخدمات الصندوق و تمويله.
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نشر مهام الصندوق الوطني لتنمية التمهين و التكوين المتواصل و تحسيس المؤسسات بمهامه وبما يقدمه للمؤسسات 	 
في مجال التمهين و التكوين المتواصل.

السماح للمؤسسات التي تكون في وضع جيد مع الصندوق باالستفادة من االمتيازات المستحقة.	 
تعميق التضامن عن طريق الدفع الجماعي المشترك لرسوم الصندوق الوطني لتنمية التمهين والتكوين المتواصل، 	 

لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة جدا التي تعاني من صعوبات.

 وزارة المالية:
ضع منظومة للحفاظ على المؤسسات التي تعرف صعوبات.	 
إعادة النظر في حكامة منظومة الدعم و األموال الخاصة بها من أجل سيولة و فعالية أكبر في التطبيق.	 
تطوير توجيه مشترك لمنظومات تطبيق و تقييم برامج الدعم مع احترام القواعد التنظيمية للدعم.	 

وزارة الشباب:
ترقية الثقافة المقاولتية في أوساط الشباب عن طريق مرافقة برنامج إدماج الشباب الذي وضعته وزارة الشباب.	 
المشاركة في إنجاز حاضنات لفائدة الشباب في الواليات التي تتميز بضعف عروض العمل.	 
ترقية إنشاء منصة مقاولتية لصالح مؤسسات األعمال الصغيرة للشباب حول كبار المقاولين، عن طريق نقل الحرف 	 

الثانوية و مواد أخرى مستوردة إلى خارج المؤسسة.

البيئة: وزارة 
مرافقة تنمية االستثمار في الصناعات الخضراء.	 
مرافقة وزارة البيئة لجعل قطاع الصناعات اإليكولوجية أكثر جاذبية ألعضاء منتدى رؤساء المؤسسات.	 
العمل من أجل تشجيع الشباب على االنخراط و العمل في قطاع الصناعات الخضراء.	 
تنظيم مدونة حرف البيئة و صياغة حاجيات  التكوين بالنسبة للمؤسسات العاملة في هذا القطاع.	 
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في مجال دعم المقاولين الشباب و مرافقتهم، تتعلق االنشغاالت باألوجه التالية: ميكانيزمات الدعم، العقار، التمويل و 
التكوين.

يوصى قبل كل شيء، من أجل ضمان التتبع فعال للمقاولين الشباب، بتنظيم التنسيق بين منتدى رؤساء المؤسسات و 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، من أجل اقتراح طرائق جديدة متالئمة مع المقاولين الشباب، مع وضع أو استغالل 
المواقع، نسب  النشاط،  المقاولين الشباب، قطاعات  العام( حول الموجود ) عدد  ) الوضع األصلي  الوكالة  قواعد معطيات 

النجاح و اإلخفاق، العوامل المشجعة، الصعوبات التي تعترض تنمية أعمالهم، إلخ(.

توصيات و مقترحات:
 تنظيم رعاية المقاولين الشباب من قبل رؤساء المؤسسات ) خاصة منتدى رؤساء المؤسسات(.	 
المعاهد 	  مع  بالشراكة  الشباب،  المقاولين  و  المؤسسات  رؤساء  منتدى  بين  بالتعاون  للتكوين  برنامج  في  الشروع   

المتخصصة و بدعم منها.
 تنمية منصة »للواب« لتمكين المرشحين من إيداع مشاريعهم  مباشرة عن طريق األنترنت مع مرافقة تقنية و تسييرية 	 

و استراتيجية.
 تأسيس مجلة تقوم بجرد نصف سنوي لوضعية المقاولتية الشبابية في الجزائر، و تركز على اإلمكانيات و الصعوبات، 	 

بالشراك مع الصحافة الوطنية و الدولية.
 تصميم برنامج تلفزيوني، كما هو الحال في العديد من البلدان، لتتبع العديد من الشباب في تنفيذ مشاريعهم، و تبلور 	 

الفكرة في الحصة عند إصدار الفاتورة األولى. يمكن أن يتم هذا البرنامج بالشراكة بين منتدى رؤساء المؤسسات و 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. كما يسمح ببعث رسائل سياسة و اجتماعيةو مدنية و ثقافية...، تفيد المقاولين 

الشباب الذين يتابعهم البرنامج و جميع الذين يشاهدون البرنامج في تحقيق النجاح.
 إنشاء جائزة منتدى رؤساء المؤسسات، التي يُختار  لها أحسن المشاريع أو خطط األعمال، التي ستستفيد من دعم 	 

مالي و من برامج تكوينية، إلخ.
 اعتماد نظام لجمع المعلومات المتعلقة بمجموع المقاولين الشباب )نظام لليقظة االستراتيجية(.	 
 تكريس مبدأ  التضامن بين رؤساء المؤسسات القدامى و المقاولين الشباب )مثال، من خالل وضع »ميثاق ألعضاء 	 

منتدى رؤساء المؤسسات«(.
 اعتماد آلية للتسهيل من أجل تحصيل ديون المؤسسات الفتية. و يجب أن تنص هذه اآللية على إجبارية دفع زبائن 	 

تلك المؤسسات ديونهم تجاه المؤسسات في أجل يتفق عليه الطرفان مسبقا، و في حال العكس يتعرض هؤالء الزبائن 
إلى عقوبات قضائية أو جبائية.

 إعادة النظر في المراجع الواردة في دفاتر الشروط من أجل إدماج الشباب المبادر في السوق الوطنية.	 
 تسهيل الحصول على العقار بفتح مناطق للنشاط أمام المقاولين الشباب.	 
 تنظيم ندوات سنوية )للمقاولين الشباب(.	 

وزارة  و  المؤسسات  للتنسيق بين منتدى رؤساء  تقرر تشكيل لجنة  الشباب،  وزير  السيد  الذي تم مع  اللقاء  إطار  في 
الشباب، يشترك في رئاستها األمين العام للوزارة و رئيس لجنة » المقاولين الشباب« التابعة لمنتدى رؤساء المؤسسات.

20 -  دعم المقاولين الشباب
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تركز التفكير حول هياكل و آليات إنشاء المؤسسات من قبل المرأة على االنشغاالت التالية:
 ما هي األسباب التي تعطل تنمية المؤسسات التي تنشؤها المرأة؟ و تبقى في مستوى المؤسسة الصغيرة جدا إذا 	 

لم تمت.
 كيف يتم تشجيع المرأة على استغالل الميكانيزمات المسهلة التي تطبقها الحكومة؟	 
 كيف يمكن حفز المرأة على خوض غمار المقاولة؟ علما أن أغلب النساء يتجهن إلى مهن مثل الطب و التعليم.	 
 	

توصيات و مقترحات:
 تعميم ثقافة المقاولة النسائية.	 
 تشجيع النساء الشابات المتخرجات من الجامعات و المدارس إلى خوض مجال المقاولة، و إنشاء من أجل ذلك جسور 	 

مع الجامعات و مراكز التكوين المهني.
 تسهيل الحصول على القروض و العقار بالنسبة للمرأة و تشجيعها على تنمية مؤسستها.	 
 تشجيع بروز »أرباب عمل من النساء«.	 

21 -  تشجيع المرأة المقـــــاولة

يتمثل الهدف في اعتماد ديناميكية ترمي إلى تنشيط الديبلوماسية االقتصادية، كمحور كبير في إشعاع الجزائر و تحسين 
جاذبيتها، و ذلك خاصة بالطرق التالية:

 ـ رفع االقتصاد الجزائري  إلى المستوى العالمي.	 
 ـ تشجيع النمو بفتح فضاءات جديدة للمؤسسات.	 
 ـ تحقيق الجاذبية لالستثمارات األجنبية المباشرة ....	 
 ـ دعم المؤسسات الجزائرية المصدرة أو الباحثة عن أسواق جديدة بالخارج.	 

توصيات و مقترحات:
 دعم الدبلوماسية الجزائرية لجهود منتدى رؤساء المؤسسات الرامية إلى المساهمة في توفير أفضل شروط الشراكة، 	 

خاصة في المغرب العربي و العالم العربي و أفريقيا، و في حوض البحر األبيض المتوسط.
التوجه إلى الجزائر 	  الراغبين في  الواردة من رجال األعمال األجانب  التأشيرة  المعالجة السريعة لطلبات  التخفيف و   

ألغراض مهنية.
التابعة للقنصليات الجزائرية بالخارج، و  إدراج معلومات اقتصادية مفيدة حول جو 	  التوحيد الضروري لمواقع »الواب«   

األعمال بالجزائر في تلك المواقع.
 يلتزم منتدى رؤساء المؤسسات بوضع بنك معطياته تحت تصرف ممثلياتنا الدبلوماسية، و تعيين عون على مستوى 	 

المنتدى يكون مخاطباللمدير المكّلف بتنمية العالقات التجاري بوزارة الشؤون الخارجية، يزودهذه األخيرة بالمعلومات.

22 -  العـــالقات الدوليـة
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يعمل منتدى رؤساء المؤسسات على إيجاد مركز تنسيق نظام الرتقاء المعلومات، عن طريق إحصاء الصعوبات الهيكلية و 
الظرفية التي قد تكبح أو تهدد وجود المؤسسات. في هذا الصدد يدرس و يقترح على السلطات المخولة إجراءات الحماية 
الضرورية لمواجهة المشاكل المطروحة. يتعلق األمر بتوقع األحداث و/ أو المنظومات التي تؤثر على القدرات التنافسية 

لفروع النشاط المعينة.
تعاني العديد من المؤسسات من صعوبات تعود إلى وضعيات مزمنة تتعلق بالعالقات مع البنوك، سواء بالنسب للتمويل 

بصور عامة أو بالنسبة لتنفيذ القرارات التي اتخذتها الثالثية في ما يتعلق بإعادة جدولة الديون.
يجب التذكير بأن المنظومة المعتمدة يجب أن تعني المؤسسات التي لم تُصفَّو لها ديون كبيرة تجاه البنوك، بسبب 
خسارة الصرف خالل سنوات التسعينات أو بسبب األعمال اإلرهابية و ظروف أخرى خارجة عن نطاقها. كما يجب عدم 
التفريق إطالقا بين مصادر الدين. من المفروض أن تعيد هذه المنظومة هيكلة الدين األصلي الذي من المفروض أن 
الخزينة  المفروض أن تتحمل  الحالة، و من  )10( سنوات حسب  إلى عشر   )03( البنك جدولتة على فترة ثالث  يعيد 
جميع المستحقات و نسب القرض األولي إلى تاريخ شهر أفريل 2011. و من المفروض أن تعني المنظومة أيضا الديون 

الجبائيةو  شبهالجبائية.
جاءت مع األسف تعليمة من الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية لتضيق حقل المؤسسات التي تتوفر فيها 
إلى إقصاء معظم  الوضع  المؤسسات. يؤدي هذا  التقدير بالنسبة لطلبات  آلية تعطي للبنوك حرية  الشروط، و وضعت 

المؤسسات التي كانت معنية و إلى تقليص كبير لعملية مسح الديون المترتبة عن الفوائد.
هذا يترك تلك المؤسسات تحت طائلة الديون و تجد صعوبات كبيرة في إعادة هيكلة استدانتها.

الصعوبات المعترضة عديدة، يذكر منها على سبيل المثال:
 البنوك تفرض شروطها لمسح الديون: نسبة %8 غير محسنة بدال من 3.5%.	 
 مدة التأجيل سنة واحدة إلى سنتين اثنتين بدال من ثالث سنوات كما كان مقررا.	 
 التاريخ النهائي متمطط.	 
البنوك بعين االعتبار الطريقة المتفق عليها وترفضإعادة هيكلة الديون ألسباب عديدة، ومما يفاقم استدانة 	   ال تأخذ 

المؤسسات.
 معظم الملفات تم إيداعها لدى البنوك سنة 2011، لكن ردود البنوك لم تأت إال سنة 2013، و اعتبر هذا التاريخ تاريخا 	 

لإليداع، مما يجعل المؤسسة تخسر سنتين اثنتين من اآلجال لم تأخذها البنوك بعين االعتبار.
 لم تؤخذ الديون بعين االعتبار إال ابتداء من سنة 1999، في حين أن العديد من االختالالت المالية ظهرت منذ 1991 	 

و 1994.
األنعام، 	  أغذية  )الحليب،  لألسعار  الدولة  دعم  من  المستفيدة  للمواد  بالنسبة  المضافة  القيمة  على  الرسم  اقتطاع   

السميد...(: مواد التغليف و التعبئة و المدخالت لهذه المواد غير معفية من الرسم على القيمة المضافة، و تجد المؤسسة 
نفسها باقتطاعات عليها أن تبرهن على استحقاقها، و ال تسددها مصالح الضرائب، بل تبقى معلقة إلى ما ال نهاية، مما 

يمثل أعباء ثقيلة على المؤسسات. 

توصيات و مقترحات:
وضع منظومة دائمة على مستوى الحكومة، لتحسين معالجة واقع المشاكل المطروحة على المؤسسات. يمكن لهذه 	 

المنظومة أن تأخذ شكل لجنة خاصة لمسح الديون، تضم الخزينة و منتدى رؤساء المؤسسات و االتحاد العام للعمل 
الجزائريين، من أجل دراسة ملفات المؤسسات التي تتطلب إعادة الهيكلة المالية حالة بحالة. تقدم البنوك تلك الملفات 

إلى اللجنة.
السهر على التطبيق المتجانس و الموحد لمعالجة مشاكل السيولة المالية، بهدف االنسجام و تكافئ الحظوظ في 	 

المعالجة من قبل جميع البنوك.
لفت انتباه السلطات العمومية إلى االلتزامات المتخذة إبان اجتماع الثالثية سنة 2011، و ضرورة التطبيق الدقيق لنفس 	 

المبدأ المدون في االتفاقات: إعادة جدولة الدين األولي ) 3 إلى 10 سنوات، و المسح الكامل للفوائد و المستحقات و 
المصاريف األخرى التي تسبب فيها هذا الدين مهما كان مصدرها.

23 -  المؤسسات التي تعاني من مشـــــاكل و صعوبات
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كل المبالغ )فوائد، مستحقات...( التي سددتها المؤسسات المستفيدة، يجب اعتبارها و حسابها تسديدا للدين األولي. 	 
استخدام جزء من صندوق تأهيل المستوى، لمعالجة حاالت المؤسسات التي تعيش الصعوبات أو تأسيس صندوق 	 

خاص بهذا الشأن.
توسيع المعالجة إلى الديون شبه الجبائية )مثال: الحاالت الخاصة لمؤسسات اإلنجاز(	 
تنظيم لقاء عاجل بين الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية لتنفيذ المذكرة المؤرخة في 18 ديسمبر 2014، 	 

المتعلقة بمنظومة معالجة المؤسسات التي تعاني الصعوبات.
برمجة عمل مشترك بين منتدى رؤساء المؤسسات و البنوك بهدف:	 
إحصاء أنواع الصعوبات المطروحة.	 
تفضيل مقاربة حسب الفروع من أجل أخذ خصوصيات كّل منها بعين االعتبار و بالتالي تحديد معالجات مالئمة.	 
تحديد المشاكل الخاصة بكل فرع و تصنيفها.	 
تحديد طبيعة نمط التصحيح و التقصي، بهدف تحديد الحلول الدائمة الفعالة.	 
تنظيم ورشات على مستوى الفروع و تشكيل ملفات مع إجراءات داخلية و خارجية إلنهاض القدرة التنافسية، أو حتى 	 

ضمان البقاء للفرع.
إعادة النظر في الطريقة المتبعة من قبل الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية ) قرار الثالثية في جزئه المتعلق 	 

بمعالجة الديون( من أجل تمديد آجال التنفيذ و شروط االستفادة من المنظومة.
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1 - مقترحات من أجل إعادة التوجيه االستراتيجي
 لسياسات الدعم لفائدة الفئات األكثر فقرا

تطبق السلطات العمومية منذ سنوات طويلة سياسة الدعم ألسعار المواد ذات االستهالك الواسع ومواد وقطاعات أخرى، 
مثل السكن والصحة والتربية.

تترجم هذه السياسة على أرض الواقع التضامن الوطني وهي سياسة خليقة بالثناء، لكن، ال يمكن نفي أنها سببت على 
مرّ السنين اإلفراط وانحرافات، وتبذيرا واالقتصاد غير الرسمي.

لم تتوقف المبالغ المخصصة لهذه السياسة الحميدة عن الزيادة بأحجام مفجعة.
ال يمكن مواصلة هذا الجهد الوطني بنفس الوتيرة و على نفس النطاق، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المحروقات 

انخفاضا غير مسبوق.
لقد بلغت المبالغ المخصصة لدعم األسعار و القطاعات األخرى ) التحويالت االجتماعية( 60 مليار دوالر، أي %30 من الناتج 

المحلي الخام. أكثر من 1700 مليار دينار تذهب إلى المواد الغذائية.

I  ـ من العاجل التوجه نحو سياسة أخرى دون التخلي عن التضامن الذي يجب المحافظة عليه.

1ـ لن تدعم تلك السياسة الجديدة أسعار المواد، لكنها تدعم األفراد منعدمي الدخل، و العائالت ذات الدخل الضعيف جدا 
أو الضعيف. ستتجه العناية إلى هذه الفئة من السكان. سيذهب الدعم إلى الذين يستحقونه، و لن تستفيد منه العائالت 
ذات الدخل العالي و الفئات الميسورة. إن االستمرار في دعم السكر و الحليب و الزيت يستفيد منه كذلك صانعو الحلويات 

و محولو الحليب ) الياغورت، كريم ديسار، جبن(، و كذا الفنادق و المطاعم    و منتجو المشروبات.

2ـ إن هذه السياسة الجديدة ستسمح بإعادة النظر في نظام الدعم الموجه إلى الشركات الوطنية مثل ) سونلغاز، نفطال، 
مؤسسة المياه، ديوان الحبوب، ديوان أغذية األنعام، مقابل تجميد األسعار.

   يمنع الدعم حاليا تلك المؤسسات من القيام بتسيير صارم و يضعف فعاليتها. إن اللجوء إلى تطهير ديونها دوريا لتعويض 
األسعار التي تطبقها، حّل يتنافى مع االقتصاد الحيوي. الدعم ال يسمح لها باتباع تسيير سليم و فعال.

IIـ تنفيذ و تتبع المنظومة الجديدة لتنظيم التضامن الوطني:

1ـ إقرار »منحة للتضامن« لألفراد و العائالت المعنية. نالحظ 3 فئات من العائالت:
أـ عائالت عديمة الدخل أو تحت عتبة الفقر، أي %24 من السكان ) 9 ماليين نسمة أو 1,8 مليون عائلة( يتلقون 10000 

دينار شهريا.
بـ  عائالت يعادل دخلها الحد األدنى لألجر الوطني ) أي 1,2 مليون عائلة أو 6 ماليين نسمة يتلقون  8000 دينار شهريا(.
ج ـ عائالت يعادل دخلها مرة و نصف قيمة الحد األدنى لألجور )أي 600000 عائلة أو 1200000 نسمة( يتلقون 4000 

دينار شهريا.

يعني هذا:
  ـ للفئة األولى: 1.800.000 × 10.000 دج × 12 = 216.000.000.000دج/ سنة.

  ـ الفئة الثانية: 1.200.000 × 8000 × 12 = 115.000.000.000 دج/سنة.
  ـ الفئة الثالثة: 600.000 × 4000 × 12 = 28.800.000.000 دج/ سنة.

 د ـ الكلفة الكاملة لمنحة التضامن لفائدة 18 مليون شخص:
216.000.000.000 + 115.000.000.000 + 28.800.000.000 = 360.000.000.000 دج/ سنة.
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2ـ أدوات تجسيد التضامن الوطني:
  ـ تأسيس صندوق وطني للتضامن الوطني يقوم بتسيير المنظومة الجديدة.

ـ تكّلف المجالس الشعبية البلدية باإلحصاء و وضع البطاقة الوطنية و بتحيينها.
ـ توظيف 100.000 جامعي يساعدون المجالس الشعبية البلدية في مختلف عمليات وضع المنظومة و تتبع سير البرنامج 

ميدانيا و مراقبته للحيلولة دون وقوع التزوير و التجاوزات.
 يتلقى الموظفون تكوينا يدوم شهرين إلى ثالثة أشهر و يعملون طبق العقد غير المحدود.

كلفة هذا العدد من الموظفين:
 100.000× )الحد األدنى لألجور أو 27000 دينار/ شهريا(× 12= 32.400.000.000 دج.

) 27000 دج= 18000 دج+ 9000 دج أو %50 أعباء بما فيها التكوين(.
الكلفة الكاملة للمنظوم و تنفيذها ستبلغ سنويا:

+360.000.000.000 32.400.000.000= 392.400.000.000 دج.

3ـ برنامج تنفيذ المنظومة الجديدة:
ـ تحرير في المقام األول و تدريجيا أسعار الوقود و الطاقة خالل سنتين.

ـ تحرير مجموع األسعار و الدعم خالل 3 إلى 4 سنوات.
ـ يمكن للحكومة أن تستثني من هذه المنظومة الخبز و الحليب و الزيت لمدة أطول.

IIIـ الخالصــــــــــــة:
إن النظام المقترح الذي يتطلب طبعا تحليال أكثر دقة، سيكون أكثر عدالة واقتصادا، و سيساهم في وضع حد للبؤر التي 

تساعد حاليا في ظاهرة الريع و الفساد و التبذير المواد النادرة.
ـ إذا تم الدعم المباشر الصريح للعائالت المحتاجة إليه أكثر، فإن الدولة ستتخلى عن ممارسة الدعم »دون تمييز« الذي 

يوجه إلى المنتجات.
أكبر، في شكل  للدولة بتخصيص مساعداتها، مباشر و بفعالية  أكثر عدالة، ألنه سيسمح  إذن  المقترح  النظام  سيكون 
مداخيل مكملة، تصرف للفئات االجتماعية الضعيفة حقا، التي تحتاج إليها، و التي ال تصل إلى المواد و لو كانت مدعمة 

بسبب انعدام الدخل أو عدم كفايته.
ـ سيمثل النظام المقترح أداة أكثر تماشيا مع متطلبات العدالة االجتماعية و التضامن الوطني و مكافحة الفقر في بالدنا.

ـ سيستهلك النظام ميزانية أقل، ألنه بميزانية سنوية أدنى من 400 مليار دينار، ستمثل تكلفته حوالي %23 من المبلغ 
المخصص حاليا لدعم األسعار )1700 مليار دينار(.

ـ سيكون هذا النظام اقتصاديا أكثر، ألنه يساهم في وضع حد للتبذير، و في تقليص االستيراد و مكافحة تهريب المواد إلى 
خارج الحدود الوطنية. و سيُقدر التوفير المنتظر بما  يتراوح بين 20 و %25، و يفوق بكثير النفقات التي ستترتب عن 

توظيف 100 ألف شباب جامعي لتعيينهم في البلديات، التي يمنع ضعف تأطيرها حاليا أي تقدم.
ـ يمكن أن تظهر مبالغ المنح المقترحة للعائالت و األسر المستهدفة منخفضة جدا. يمكن إعادة النظر فيها و رفعها. يجب 
مع ذلك تجنب أن تشجع المساعدة الممنوحة في إطار التضامن المستفيد منها على عدم البحث عن العمل أو عن دخل 

إضافي قانوني في الدائرة االقتصادية.
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2 - ترقية سوق مالية ديناميكية كبديل لتمويل
االقتصاد الوطني من قبل الدولة و كمرتكز لتنويعه

يواجه االقتصاد الجزائري التحدي الذي يفرض تحقيق التوازنات المالية و تنويع مصادر الدخل، التي تسيطر عليها عائدات 
تصدير المحروقات، في ظروف تتميز بانخفاض أسعار البترول. من المفروض أن تمكن احتياطات الصرف المقدرة ب 200 

مليار دوالر البالد من تسيير هذا االنتقال دون صعوبات كبيرة.
النقل بالسكك الحديدية، في حين سيمول  إال أن البالد ستضطر إلى تأجيل إنجاز بعض المشاريع، خاصة في مجال 
مشروع المطار الدولي بمدينة الجزائر بقروض بنكية بهدف تنويع مصادر تمويل المشاريع بدال من االكتفاء بالخزينة 

العمومية.
زيادة على ذلك هناك فرص جديدة لالستثمار الخاص و األجنبي خارج المحروقات، يمكن أن تسمح للجزائر بتقليص 
اللجوء إلى ميزانية الدولة. لنذكر أن المخطط الخماسي 2014-2009 ينص على نفقات لالستثمار تقدر ب 286 مليار 

دوالر، و أن مخطط 2019-2014 الذي يجري استكماله، لن يكون أقل أهمية، رغم أنه أقل طموحا.
من أجل المحافظة على التوازنات االقتصادية في هذا السياق، يجب على البالد أن تعقلن نفقاتها العمومية، كشرط الزم 
لجلب االستثمارات األجنبية المباشرة. يجب على السوق المالية أن تأخذ بصورة إجبارية مكان الخزينة العمومية كنمط 

رئيسي لتمويل االقتصاد الوطني.

حالة السوق المالية الوطنية:
تضمن النفقات العمومية اليوم باألساس تمويل االقتصاد الجزائري و نموه، مما تسبب في عجز كبير في الميزانية. يجب 

بناء نمط للتمويل غير بنكي، يقوم على تجنيد اإلدخارالمتوفر لدى العائالت.
إن هذه السوق قائمة منذ سنة 1998، و تتمثل في بورصة الجزائر: من غير المفيد الحديث عن ضعفها و جمودها، بل من 

األفضل إبراز الشروط الضرورية »إلقالعها«.
بادئ ذي بدء، ما هي وضعية بورصة الجزائر؟

كانت الرسملة عن طريق البورصة تقدر بـ 65,2 مليار دينار سنة 2000، و هي اليوم عند حدود 14,8 مليار دينار!
و كان مؤشر البورصة عند 1000 نقطة و هو اليوم عند 1191,53 نقطة. أي بتقدم بلغ %19,15 على امتداد 15 سنة، و 
يقوم هذا التقدم أساسا على سندات القرض. ألن األسهم المتداولة، و عددها أربعة، تراجعت بالمقارنة مع سعر دخولها 

ماعدا أسهم فندق األوراسي:

األسهم المتداولة:
السعر األخير       رسملة عائمة  سعر الدخول      

1,064 مليار دينار  590 دج   830 دج   أليانس للتأمين   
0,528 مليار دينار 400 دج              440 دج  األوراسي   
0,800 مليار دينار 375 دج   400 دينار  المصبرات الجديدة رويبة  
1,120 مليار دينار 560 دج   800 دج   صيدال    

السندات المتداولة:
  شركة دحلي ذات األسهم لحسم يقدر ب 2,36 مليار دينار.

بعد هذه المعاينة: ما هي جملة اإلجراءات و العمل الذي يجب القيام بهما لتحويل هذه »الجميلة النائمة« إلى أداة قوية 
لتمويل الحاجيات العمومية و الخاصة لالقتصاد الجزائري؟

يمكن للورشات التي من شأنها أن تنشط السوق أن تتمحور حول األعمال التالية:
 ـ أعمال الدراسة و تحسيس المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط.

 ـ األعمال الرامية إلى زيادة عرض السندات و الطلب عليها.
 ـ األعمال الرامية إلى تنمية و بروز الحرف الجديدة.

 ـ األعمال الرامية إلى ترقية السوق و تثقيف المدّخرين.
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1ـ أعمال الدراسة و تحسيس المؤسسات التي لم تدخل البورصة:
يوجد إجراء رئيسي يؤخذ من أجل تنمية السوق المالية يتمثل في الجوارية التي يجب ممارستها عن طريق االقتراب من 
أحسن المؤسسات الجزائرية. سيتركز االهتمام بصورة أولية على المؤسسات التي لها حاجة كبيرة إلى التمويل و هي في 

نفس الوقت مستعدة لالمتثال للشفافية في كشوفاتها المالية.
بعبارة أخرى يجب تكليف لجنة بوضع خطة للبحث عن المؤسسات المؤهلة للدخول رسميا إلى البورصة.

ستضم اللجنة جميع قطاعات السوق المالية، و تقوم بتحديد نوعية المؤسسات محل البحث. كما تكلف بفهم الحساسية 
الحالية للمؤسسات من اللجوء إلى التمويل عن طريق السوق المالية، وكذا ما ينتظره المساهمون و المسيرون الرئيسيون 

و مخاوفهم.
يضفي هذا التفكير المشترك إلى إعداد الئحة بيانات المتيازات التمويل عبر البورصة. و تبرز بعد تلك الحملة التحسيسية 
شركات مؤهلة، تعرف حاجتها إلى التمويل و صياغة أفضل للمعالجة المالئمة لتلك الحاجيات، مما سيسهِّل الحقا عمل 

شركات البورصة .... المكلفة بمساعدتها ومرافقتها في عمليات الدخول إلى البورصة.
يجب اتخاذ إجراء احتياطي هام جدا لتجنب تضارب المصالح التي قد تعرقل الدخول إلى البورصة والوقاية منه. و من أجل 

هذا يجب البحث عن إقرار التشاور و تعاون أكبر بين البنوك و فروعها الوسيطة.

2ـ زيادة عرض السنداتو  الطلب عليها:
البورصة بمدينة الجزائر حاليا أن إحدى نقاط الضعف تكمن في قلة عدد  يتضح من خالل التشخيص لوضعية سوق 

المؤسسات التي دخلت البورصة رسميا.
و عليه يجب اتخاذ إجراءات بهدف تنمية عرض السندات و الطلب عليها. و من هذه االجراءات:

 ـ توسيع المساهمة إلى أوسع الفئات الشعبية:
يجب تشجيع العائالت و األفراد، في عمليات  الخوصصة اآلتية، على شراء أسهم في الشركات التي تنتقل من القطاع العام 
إلى القطاع الخاص. و بطبيعة الحال، يجب أن تتم عملية التنازل عن جزء من رأس مال الشركات التي ستخوصص، عن 

طريق البورصة. يعد هذا األسلوب طريقة يمتلك من خاللها السكان جزءا من تلك الشركات.
فعند السماح للجمهور الواسع بأن يصبح حامال ألسهم تلك الشركات، تتكون قاعدة شعبية واسعة من حاملي األسهم، و 

ترتفع قيم البورصة و تتنوع.
 ـ تشجيع فتح رأسمال الشركات الخاصة للجمهور:

أدرجت الدولة الجزائرية في عدة قوانين مالية ترتيبات جبائية مربحة، حتى تجلب السوق المالية المدّخرين، مثل ما 
فعلت ذلك بالنسبة للشركات التي تدخل البورصة: إعفاء العائدات و القيمة المضافة لألسهم، اإلعفاء من الضريبة على 

أرباح الشركات بالنسبة للجزء من رأس المال الخاص المسعَّر في البورصة...
 ـ تنويع المنتجات المعروضة على المستثمرين:

لوحظ في السوق ضعف لحجم السندات و ضعف التنوع. كما أن عددا كبيرا من المستثمرين المؤسساتيين يفضلون 
االحتفاظ بالسندات إلى غاية االستحقاق، ألنهم ليسوا بحاجة إلى جزء معتبر من مواردهم على شكل سيولة دائمة.

إال أن هذا الموقف العقالني يلحق الضرر بالسيولة في السوق.
يبدو من الضروري تطوير المنتجات حتى نحث المستثمرين على البحث عن أفضل األداء و النتائج في تسيير حقائبهم، 

و ذلك من أجل حفز نشاطاتهم في السوق الثانوية. يتضح أن هذا التطور ذو طابع حاسم.
حان الوقت لتوسيع نسق المنتجات و االستحقاقات المقترحة للسندات، من أجل ضمان اتساع السوق.

ـ إيجاد مهنيين »ماسك السوق«:
إذا كان تنويع المنتجات و عرضها بكميات كبيرة حال لتوسيع السوق المالية، يبقى مع ذلك مشكل تنشيط السوق الثانوية، 

أي البورصة بالذات.
لتجنب ضعف نشاط السوق الثانوية، يجب اعتماد سياسة لعقود السيولة إضافة إلى مطالبة الشركات بوضع ميكانيزمات 

للسيولة عند طرح سنداتها في البورصة.
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يتمثل أحد األهداف في إمكانية قيام الهياكل التجارية للسوق )IOB publics( بتنشيط السوق الثانوية للسندات. بهذا ال 
تجبر الشركات الطارحة على تخصيص موارد دائمة لها. يتعلق األمر بتنمية كفاءتها كوسطاء » ماسكي السوق«، كموفرين 

للسيولة.
  ـ تطوير الشروط الضرورية لرفع عدد األفراد الحائزين على حسابات سندية:

تتوقف دينامية و اشتغال سوق القيم المنقولة بفعالية، بصورة عامة و إلى حد بعيد، على عدد األفراد الحاملين للسندات، 
إما مباشرة و إما بطريقة غير مباشرة عن طريق قناة هياكل التسيير الجماعي.

من المفيد بهذا الصدد التفكير في ترتيبات من شأنها أن تساهم في بروز هيئات االستثمار الجماعي في القيم المنقولة
OPVCM ، و في تنمية مساهمات المؤسسات، مما يساعد على اقتناء جزء من سندات الشركة من قبل عمالها.

ـ تكييف شروط وصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطةإلى السوق بإنشاء سوق بديلة:
تمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهم طرف في النسيج االقتصادي للبالد، و لكنها محرومة من الوصول إلى عدة 

قنوات للتمويل و ال تتوفر فيها شروط التمويل عن طريق السوق.
يعود هذا اإلقصاء إلى الهيكلة القانونية و اإلدارية و المالية لتلك الكيانات، و إلى متطلبات الشفافية األساسية، و حسن 

الحكامة و توفر المعلومات.
إن تكييف شروط وصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى السوق، يهدف إلى جعل أنجح المؤسسات الصغيرة و 

المتوسطة في البالد تدخل البورصة. و تتمحور السوق الخاصة بهذا الجانب حول النقاط التالية:
 ـ يجب أال تربط األهلية بالنتائج الرابحة و ال بالتوزيع السابق لألرباح.

 ـ يجب أن تُربط األهلية مع ذلك بوضع خطة لألعمال تحظى بموافقة مجلس اإلدارة،  تعرض على لجنة تنظيم و مراقبة 
عمليات البورصة، التي تبين أن اللجوء إلى السوق المالية يدر أرباحا ابتداء من سنة دخول المؤسسة الصغيرة و المتوسطة 

إلى البورصة.
 ـ ضرورة توفر كفيل ) القدرة على تحليل المخاطر( قادر على االلتزام بأن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة تحترم واجبات 

الشفافية و اإلعالم.
 ـ التشجيع على إنشاء صندوق للضمان خاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

 ـ التشجيع على إنشاء صناديق لرأس مال المخاطر، و صناديق لرأس المال االستثماري إلخ.

3ـ تنمية و بروز حرف جديدة:
   من الضروري تعزيز كفاءات مهنيي البورصة من أجل تحقيق هذه االستراتيجية لتنمية السوق المالية الوطنية. و من 
الواجب وضع برنامج للتكوين في مجال بعض الحرف مثل المفاوض، و المراقب الداخلي، و تسيير الحقائب، و الوكالة 
التجارية الذين يتوقف اعتمادهم على سلطة الضبط. سيؤدي هذا التكوين الوحيد حسب االختصاصات إلى االنسجام 
بين كفاءات مجموع األعوان التجاريين. يجب تنظيم امتحان في نهاية كل دورة تكوينية و ال يسلم االعتماد إال بعد أن 

يتحصل المتربص على الشهادة.
من جهة أخرى يجب تشجيع وجود متعاملين أجانب في البورصة الوطنية، حتى يستفيد هياكل و أعوان السوق الوطنية 
و  االبتكار  تحفز  و  جديدة  منتجات  تطور  أن  الشركات  لتلك  يمكن  االحترافية.  و  التكنولوجيا  نقل  من  و  خبراتهم  من 

تهيكلطرح السندات بحجم كبير وأن تجلب رؤوس األموال األجنبية.
و أخيرا تفتقد هذه السوق إلى فئة من المهنيين.فإضافة لغياب ماسكي السوق، هناك ضعف في تنمية وظائف تحليل 

المعلومات المالية.
من شأن مجيء تلك الهياكل أن يزيل صعوبات مثل إجبارية تقديم ضمانات مالية،       و يسمح بتكوين هيكل للنسب 

متالئم مع نوعية التوقيعات.
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4 ـ ترقية السوق المالية و تثقيف المدخرين:
يمثل تثقيف المدخرين و ترقية البورصة محورا ال حياد عنه في تنمية السوق المالية. إنه عمل طويل النفس سيجند 

باستمرار جميع الفاعلين في السوق المالية.
يتعلق األمر بتنظيم حمالت للتحسيس و التعميم لبورصة القيم المنقولة سنويا و عبر كامل البالد، و ذلك من خالل:

ـ تنظيم حملة تحسيسية ترقويةعلى المستوى الوطني:
تسند لهذه الحملة مهمة تحسين و تنمية المعارففي مجال المالية لدى المدَّخرين،       و عليها أن تنظم األعمال و 

التظاهرات التالية:

تأسيس أسبوع السوق المالية:
دعوة جميع الفاعلين في السوق المالية خالل هذا األسبوع و في كل والية من أجل تنظيم مبادرة واسعة. و يتمثل الهدف 

المنشود في جعل السوق المالية أكثر وضوحا، بفضل الرسالة الخاصة بالمنظم، بمؤسسة السوق و شركات البورصة.
أيام ألبواب مفتوحة:

تنظيم أيام ألبواب مفتوحة لتمكين الجمهور من زيارة محالت البورصة و فهم طريقة عملها. و تدعم تلك األيام بحملة 
إشهارية وطنية عن طريق وسائل االتصال الجماهيرية    ) التلفزيون، الراديو، الصحف ذات السحب الكبير( للحديث عن 

البورصة. و سيشارك فيها مكونون عبر جميع المدن الكبرى للبالد.

نشر أدوات بيداغوجية:
تشرح ميكانيزمات البورصة لوضعها في متناول الجمهور، على أن تنشر مجانا، خاصة عبر مواقع ) شركة تسيير بورصة 
القيم المنقولة، و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة( و وسطاء عمليات البورصة. و يمكن أن تتناول المواضيع التي 

تعالج تنظيم السوق المالية، مفاهيم المردودية، المخاطرة، التنويع، تسيير الحقائب، فئات القيم المنقولة و الجباية.
العمل للتعاون مع الوسط المدرسي و الجامعي:

من أجل تلقين مفاهيم البورصة للتالميذ و الطلبة من خالل نماذج لحفز أو تسيير حقيبة افتراضية.

تنمية نوادي االستثمار:
   تنمية نوادي االستثمار في أوساط الطلبة أو أية جمعيات أخرى ) العائلة، األصدقاء، زمالء العمل(. سيجد األعضاء األقل 
اطالعا في هذا التنظيم فرصة لتحسين ثقافتهم في مجال البورصة، من خالل االحتكاك بشركاء آخرين أكثر اطالعا. 

ستمكن هذه النوادي أيضا من جمع األفراد غير القادرين على االستثمار بمفردهم، بسبب ضعف مواردهم المالية.

خالصـــــة:
   حاولت »ورقة الطريق« التي بين أيدينا التعرف على العوامل الرئيسية المعرقلة التي تحدّ من تنمية السوق المالية 

الوطنية. و تقترح الورقة إجراءات تصحيحية و مناسبة، بهدف زيادة اللجوء إلى التمويل عن طريق السوق.
   إن هذه المساهمة تمثل برنامجا طموحا لتنمية السوق المالية الوطنية. و يجب أن تخضع األعمال المقترحة لدراسة 

ل لهذا الغرض. معمقة من قبل لجنة لتنمية السوق المالية الوطنية تُشكَّ


