امورشة  :03ظركووسائ إلؿادةاهـاشاالستامثروخللامرثوةوفرضامـململس تدامة
الاشاكمية:
ؾرف االإظار املاهوين اذلي ينؼم الاستامثر يف اجلزائر تغيريات كثرية،اكن آخرىا املاهون رمق -16
 09امطادريف  3آوت ،2016واذلي ؿدل امتداتري املنؼمة ملستامثر هبدف اإؿادة اإهـاشو
وحتس ينبيئة املؤسسة والاستامثر تطورة ؿامة.
نلتذكري ،هيدف ىذااملاهونإىل:
-

ختفيف تـظ االإحراءات متسييل جتس يد الاستامثرات.
وضؽ تـظ الحاكم اميت تامتىش مؽ املٌلرسات ادلومية.
اإضلح هؼام احلوافز مبا يتناسة مؽ آاثرىا ؿىل الاكتطاداموظين.
تـديل االإظار امتنؼميي ملستامثرالحنيب وآىليتو مضٌلن حتويل رؤوس الموال.

ومن هجة آخرى،مت الخذ آيضا تتداتري آخرى من خلل آحاكم كاهون املامية،مثل اإمغاء املاؿدة
 51/49ملستامثرات غري الاسرتاتيجية.
ابمرمغ من الاحراءات ذات امعاتؽ امتنؼميي والاحرايئ املتخذة،هلحغ ركود وتراحؽ املشاريؽ
الاستامثرية.
ؿلوة ؿىل ذكل ،اإن االإضلحات اميت كررىا رئيس ادليورية ثشبن تس يري وترش يد امـلار
الاكتطادي مل تكمتل تـد يف ٍلليا،مما يرتك فراغًا كاهوه ًيا يـيق اهـاش الاستامثرات و تنويؽ يف
الاكتطاد اموظين.
وآما فامي يتـلق ابمتمنية الاكتطادية احمللية ،فاإن ىذا املفيوم ميس واحضا ابملدر اماكيف،وغام ًبا ما
يرتبط تتمثني الملك اخلاضة ابدلاؿات احمللية و خلق مناظق امنشاظات،مكن يف امواكؽ يتـلق
المر تـ:

( املتـاملون
تني املتـاملني الاكتطاديني الإكلمي مـني
 مسار جيمؽامطناؾيون،املؤسسات،امييئات،ادلـيات،الوساط الاكدميية،اإخل ) نلـمل ثشلك حٌلؾي
ؿىل خلق تيئة ملمئة من آخل ديناميكية املشاريؽ اميت ختلق امرثوة و فرص امـمل ؿىل
الاكلمي.
 ملارتة استباكية،ترتكزؿىل اإكلمي ضغري ،يـترب آن امتمنية مهنج ينعلق من املاؿدة اإىلاملمة،وتـزز املوارد ادلاخلية.
يف الخري،من امواحض آن هتيئة امؼروف واملناخ امللمئ متـزيز الاستامثر يه مسؤومية االإدارة و آن
خلق امرثوة و فرص امـمل ىو يف امللام الول مسؤومية املؤسسة ،ذلكل فاإن المر يتـلق ابمـمل
ؿىل خلق جتاوس تني االإدارة و املتـاملني الاكتطاديني.
الىداف:
 امتحديد ادلكيق نلـوائق وامليود اميت حتول دون اإهـاش وتـزيز الاستامثرات وتنوع الاكتطاداموظين.
 تـديل المررمق  04-08و اإؿداد هص كاهوين خديد متناسق حيمك امـلارات امطناؾيةوامس ياحية اذلي يـاجل لك اجلواهة،مبا يف ذكل اإوشاء كاؿدة مـعيات متركز فهيا املـلومات
حول ابمـلارات املتوفرة.
 ختفيف الاحراءات االإداريةاميت ميا ضةل ابإوشاء املؤسسات ،وتلدمي امرخص االإدارية..اإىلآكىص حد.
 امرتوجي ملكاممي مكطدر خللق مرثوة اميت تمتحور حوميا لك آوخو امتبزر. اإضلح تـظ الميات املامئة اميت حتمك املرارات يف اجملال الاكتطادي واملايل،واميت ال تزالشديدة املركزية وجمزآة ؿىل املس توى املعاؾي.
 ػيور مس توى حمًل كادر ؿىل امتكفل ابمتمنية الاكتطادية إالكلميو. هتئية امؼروف املزمة خللق حسور تني ضلحيات ادلوةل واملعاؿات و ادلوراملنتؼرنلجٌلؿات احمللية.

 تؽزيز امتنس يق املعاع ي هبدف اإوشاء تيئة نلملاوالتية آين ميكن ملك فاؿل وكعاع ورشوضٌلن جتاوس اموسائل واملوارد املتاحة هل  .ويف ىذا االإظار،و من خلل الامزتام مببدآ ؿدم
امرتكزي  ،ميكن نلوالية آن تلـة دور الوس يط وامراتط الا سرتاتيجي نلوشاط امـمويم يف
جمال امتمنية الاكتطادية احمللية.
 اإدراج منؼور امتمنية الاكتطادية احمللية يف امس ياسة امطناؾية اميت جية آن جتمؽ تني امبـداملعاؾي وامبـد املاكين من خلل تركية ديناميكية إاكلميية حول امتنويؽ وتـزيز املعاؿات
الاسرتاتيجية ،اؾامتدًا ؿىل االإماكنت احمللية.
:جماالت املناكشة:
-

-

فامي يتـلق ترتكية ودمع اإوشاء املؤسسات امطغرية وامتشغيل،جند يف امس ياق اجلزائري
امـديد من الهجزة املعاؾية وآدوات ادلمع املبارش ة آو غري املبارش ة .كيفيمت حـل ىذه
الهجزة اخملتلفةمتجاوسةوتفكيكيا ومتكون متطةل ثشلك آفضل مؽ امبيئة اميت آوشبت من
آخليا.
كيفية حتسني الميات املرتبعة تتشجيؽ الاستامثر يف اجلزائر وتثبيهتاوتـؼمي تبثريىا.
تعوير املـلومة الاكتطادية متوحيو الاستامثرات ثشلك آفضل وتنويؽ الاكتطاد اموظين.
ظرق ووسائل دمج اجلزائر يف سلسةلاملمي امـاملية واجلىوية متوحيو الس ياسات امـامةنلتمنية
وتكية اخلدمات وامرمقنة.
الاكتطادية وتشجيؽ تنويؽ االإهتاج  ،وادلؽ تني امتمنية امطناؾية ر
حتديد وتشجيؽ الاستامثرات اميت تمثن املوارد ادلاخلية وتوفر فرص امـمل.
رضورة اإكامة رواتط وتـزيز امتنس يق تني املؤسسات وامييئات املسؤوةل ؾن تركية
الاستامثر وخلق فرص امـمل.

