بالغ صحفي
اليوم الدراسي حول االستثمار باقلين
تزنيت

نظست غخفة التجارة والرشاعة والخجمات لدهس ماسة بذخاكة مع مجمذ جية سهس ماسة وعسالة إقميم
تضدنضت و السجمذ اإلقميسي لتضدنضت و الجساعة التخابية لتضدنضت و الغخفة الفالحية لدهس ماسة و غخفة الرشاعة
التقمضجية لدهس ماسة و مؤسدة العسخاف يهما دراسيا حهؿ االستثسار بإقميم تضدنضت تحت شعار "من أجل استثسار
مشتج ومدتجاـ" وذلك يهـ الدبت  6أبخيل  9102بسقخ عسالة اقميم تدنضت تحت رئاسة الدضج حدن خمضل عامل اإلقميم.
وقج تسضد ىحا المقاء بحزهر الدضجة كاتبة الجولة السكمفة بالرشاعة التقمضجية واإلقتراد اإلجتساعي ،والدضج
والي جية سهس ماسة عامل عسالة أكاديخ إداوتشاف والدضج رئيذ مجمذ جية سهس ماسة والدضج رئيذ غخفة التجارة
والرشاعة والخجمات لدهس ماسة والدضج رئيذ السجمذ االقميسي لتدنضت والدضج رئيذ الجساعة التخابية لتدنضت ورئيذ
غخفة الرشاعة التقمضجية لدهس ماسة إلى جانب مجسهعة من الذخريات األخخى الهازنة عمى مدتهى الجية واالقميم .
وقج شيج ىحا المقاء حزه ار مكثفا ونهعيا لسدتثسخين كبار من أبشاء اإلقميم والسشحجرين مشو والعاممضن عمى
مدتهى جيات اخخى بالسسمكة السيسا جية الجارالبيزاء الكبخى.
كسا عخؼ ىحا المقاء تهقيع اتفاقضتضن ىامتضن  ،األولى بضن مجمذ جية سهس ماسة وجسعية مبادرة سهس
ماسة لقخوض الذخؼ  ،تخفع الجية بسهجبيا مداىستيا في صشجوؽ الجسعية إلى  01ممضهف درىسا وذلك من أجل بمهغ
ىجؼ تسهيل  911مذخوع سشهيا بضشسا تيجؼ االتفاقية الثانية السهقعة بضن غخفة التجارة والرشاعة والخجمات لدهس
ماسة والغخفة العخبية الكشجية إلى تبادؿ الخبخات والديارات وتشظيم دورات تكهيشية مذتخكة بضن الظخفضن .
وتججر االشارة إلى أف الفتخة الرباحية خررت لمكمسات االفتتاحية وعخض حهؿ السؤىالت االقترادية وفخص
االستثسار بإقميم تدنضت قجمو الدضج مجيخ السخكد الجيهي لالستثسار بضشسا خررت الفتخة الدوالية ألشغاؿ الهرشات
السهضهعاتية األربعة التي شيجت حزه ار عجديا ونهعيا مسض اد .
واختتم المقاء بخفع بخقية الػهالء و اإلخالص الػسخفػهعػػػة إلػػػى صػاحػب الجػاللة السمك محسػج الدادس نػرخه هللا
وأيجه .
وقج أسفخت أشغاؿ ىحا الضهـ الجراسي عمى إصجار مجسهعة من التهصيات اليامة مهزعة حدب الهرشات كسا
يمي :

التجهيزات الاساسية وتعبئة العقارومناخ الاعمال
 الجعهة إلى تبديط السداطخ االدارية وتجاوز عسمية البطء والتعقضج في ىحه السداطخ ،والعسل عمى ضساف
الذفافية وكدب الثقة لجى السدتثسخ.
 تشظيم لقاء عسل وتبادؿ التجارب بضن السدتثسخين السحمضضن والسدتثسخين من أبشاء االقميم الستهاججين بالعاصسة
االقترادية الجار البيزاء.
 مخاعاة الجانب البضئي عشج استقظاب أي عسمية استثسارية مع الحفاظ عمى الخرهصيات السحمية إلقميم تضدنضت.
 إشخاؾ جسيع السكهنات والستجخمضن أثشاء إنجاز تراميم التيضئة باإلقميم.
 إنجاز دراسة شاممة من أجل إحراء وتعبئة العقار الستهفخ والقابل لالستثسار باإلقميم.
 دعهة السدئهلضن باإلقميم إلى تشظيم لقاء خاص مع السدتثسخين لسعخفة أي استثسار نخيج باإلقميم.
 فتح السشتده الهطشي لدهس ماسة أماـ االستثسار.
 فتح مشرة رقسية لتتبع السمفات االستثسارية باإلقميم.

التجارة والصناعة والخدمات والطاقة واملعادن واللوجستيك
 خمق تحفضدات ضخيبية متشهعة لتحدضن جاذبية االقميم  ،وتسكضن السقاوالت العاممة بو من نظاـ ضخيبي يخاعي
خرهصياتو .
 تقهية بشيات االستكباؿ باإلقميم السيسا الظخؽ و التظيضخ الدائل وغضخىا ،وإحراء األراضي التابعة لمجولة وكحا
األراضي السجيدة الستكباؿ وحجات اإلنتاج ،مع الخفع من مدتهى استثسارات القظاع العاـ في ىحه البشيات.
 تبديط السداطضخ اإلدارية خاصة الستعمقة بسشح رخص البشاء لمسدتثسخين.
 إحجاث مشاطق لل نذظة االقترادية و الرشاعية واعتساد السقاربة التذاركية مع مسثمي التجار عشج انجاز ىحه
السشاطق وكحا تظهيخ البشية التحتية الستهاججة وإعادة تأىضميا.
 تهفضخ مشاخ ايجابي لالستثسار وتهحضج إرادة جسيع الستجخمضن من مشتخبضن وإدارة محمية لتبديط جسيع مخاحل
انجاز السذاري ع االستثسارية الرغضخة والكبضخة .ومعالجة السذاكل السظخوحة بالججية الالزمة وفي الهقت
السشاسب .
 إرساء ديشامية قظاعية ججيجة تشبشي عمى االستثسار السشتج لمثخوة والسذغل لمضج العاممة  ،مع تشهيع القظاعات
التشسهية وذلك بتظهيخ أنذظة مختبظة بخرهصيات اإلقميم (السشتهج السحمي ،الدياحة القخوية...الخ).
 ضخورة اإلسخاع بإخخاج السذاريع الكبخى السييكمة إلى حضد الهجهد السيسا قظب األنذظة االقترادية
والمهجدتيك –القظب الجامعي –إحجاث مشظقة حخة بسجيشة تضدنضت  -السظار – السضشاء – مخكد تحمية مياه

البحخ ،مع وضع ججولة زمشية النجاز ىحه السذاريع.التي تعتبخ كخافعة لمتشسية وستحدن من جاذبية اإلقميم .
 إدراج القظاع البشكي في مدمدل التشسية ومداىستو في تسهيل السذاريع االستثسارية وتديضل الهلهج إلى
التسهيالت البشكية مع األخح بعضن االعتبار خرهصيات تجارة القخب (تبديط السداطخ لمحرهؿ عمى القخوض
البشكية و بفهائج تفزضمية).
 تفعضل نسهذج إقميسي لمتدهيق التخابي أو السجالي لمجفع بهثضخة السبادرة الحخة واستثسار الخصضج البذخي والسعخفي
السيم الحي يتهفخ عميو اإلقميم .
 اعتساد نسهذج يدسح بتحقضق تهازف تخابي بضن األقاليم السكهنة لمجية و العسل عمى الخفع من فعالية
السشظهمات اإلنتاجية وتهزيع الثخوات عمى مدتهى الجية.
 االىتساـ أكثخ بسجاالت تجارة القخب وضبظيا ومهاكبتيا وتذجيع السقاوالت الرغخى والرغضخة ججا والستهسظة
،لسهاكبة التحجيات خاصة التكشهلهجية والسشافدة.وتيدضخ الهلهج إلى التجارة الخقسية وااللكتخونية.
 العسل عمى تسكضن التجار و السدتثسخين السحمضضن من االستفادة من بخامج الجعم والتسهيل السدظخة من طخؼ
مختمف القظاعات الهزارية .مع تهفضخ وسائل الجعم و التكهين في مجاالت الزخيبية والفهتخة والسداطضخ
القانهنية واإلدارية من أجل رفع تحجيات الخقسشة والسعامالت االلكتخونية
 ضخورة العسل عمى تثسضن السشتهج السحمي و إحجاث فزاءات لتدهيق ىحه السشتهجات السحمية خاصة الفزة .
 استغالؿ محخخات اإلقميم من السعادف مع العسل عمى تثسضن ىحا السشتهج السعجني وصشاعتو محميا لزساف
استفادة اإلقميم من قيستو السزافة.
 محاربة بعض الظهاىخ الدمبية التي تشافذ بظخؽ غضخ مذخوعة التجارة الجاخمية السيسا تيخيب الدمع من
السشاطق الجشهبية والحيف الزخيبي و السخاقبة الجسخكية بالظخقات والسحالت التجارية ...
 تشظيم وتأطضخ الباعة الجائمضن داخل تجسعات تجارية تابثة.
 ضخورة إحجاث ورشات تكهيشية لفائجةالذباب حاممي السذاريع السحرة لمجخل ومهاكبتيم في السخاحل األولى
النجاز ىحه السذاريع .
 ضخورة إحجاث فخع لغخفة التجارة والرشاعة والخجمات باإلقميم لتأطضخ القظاع.
 ضخورة بخمجة دورات تكهيشية وتحددية لمتعخيف برشاديق الجعم السخررة لتسهيل اإلستتسار
 تذخيص معسق ودقضق لهضعية اإلستتسار بإقميم تدنضت
 إستظالع رأي محمي وإعجاد دراسات ججوى قبل بخمجة السذاريع
 انذاء مجدرة حجيثة لتثسضن المحهـ البيزاء
 إنذاء مخاكد لجعم التذغضل offshoring
 إستقظاب و إحجاث وحجات صشاعية كبخى في إطار مخظط التدخيع الرشاعي
 إحجاث مهانئ إضافية لتفخيغ السشتجات البحخية مع إحتخاـ السعايضخ الجولية.
 فتح أوراش عمى الهاجية البحخية وإنذاء محظات تعمضب لمسشتجات البحخية

 إنذاء محظة لتحمية السياه بسشظقة اكمه .إحجاث األنذظة السجرة لمجخل بالهسط القخوي.

قطاع السياحة و الصناعة التقليدية و الثقافة.
 التعجضل بإنجاز السذاريع الدياحية السبخمجة عمى مدتهى اإلقميم وفق استخاتيجية  9190لمدياحة.
 دعهة السجمذ الجيهي لمدياحة الى مزاعفة نذاطو ودعسو باإلقميم.
 ضخورة دمج االقميم ضسن السجارات الدياحية الجيهية و الهطشية .
 ضخورة استفادة االقميم من عسميات التذهيخ اسهة بباقي اقاليم الجية لمتعخيف بسؤىالت االقميم في مجاالت
الدياحة و الرشاعة التقمضجية و الثقافة .
 االستفادة من الجعم السخرص لمرشاعة التقمضجية .
 تذجيع القظاع البشكي لمسداىسة في تسهيل السذاريع الدياحية السحمية و بفهائج تفزضمية مذجعة و محفدة .
 تديضل السداطخ اإلدارية لفائجة السدتثسخين في مجالت الدياحة و الرشاعة التقمضجية.
 إمكانية التخكضد عمى أنهاع معضشة من الدياحة( الفالحية أو الجضهلهجية و االيكهلهجية ) ...
 خمق صشاديق لجعم االستثسار في مجاؿ الرشاعة التقمضجية والدياحة.
 مخاجعة الشظاـ الزخيبي و تخفيزو من اجل تذجيع االستثسارفي القظاع الدياحي .
 تشظيم قهافل سياحية و السذاركة في الرالهنات الهطشية و الجولية لمتعخيف بالسشتهج السحمي .
 وضع خخيظة اقميسية لجسيع السؤىالت الدياحية و الرشاعة التقمضجية و السهروث الثقافي السادي و الالمادي .
 بمهرة السشتهج الدياحي البضئي وجعمو يحظى بإقباؿ الدياح.
 تثسضن السشتهج السحمي الدياحي و الرشاعي التقمضجي .
 تشظيم معخض اقميسية بسختمف الجساعات من اجل تذجيع الدياحة.
 إمكانية استفادة السخشجين الدياحضضن السحمضضن من تكهيشات بالسجاف من طخؼ وزارة الدياحة.
 إمكانية ادماج و مشح السخشجين ذوو التجخبة عمى التخاخيص القانهنية لسداولة ىحه السيشة.
 تأسيذ بهابة الكتخونية ميشية لمتخويج الدياحي السحمي.
 خمق عجالة مجالية تيم كافة السؤىالت الدياحية  ،ثقافية والرشاعة التقمضجية .
 تشظيم يهـ دراسي حهؿ تشسية الرشاعة التقمضجية و الدياحة باإلقميم باعتبارىسا قظاعضن متكاممضن.
 تهفضخ دلضل خاص بالسجاؿ الدياحي و الرشاعة التقمضجية.
 احجاث تسثضمية لسشجوبية الدياحة بإقميم تضدنضت .
 البحث عن اسالضب حجيثة و متظهرة لإلشيار و التدهيق .
 تذجيع العشرخ البذخي السكهف و الستخرص في السجاؿ.

الفالحة والصيد البحري

 فتح آفاؽ ججيجة لمتعاونيات ومهاكبتيا من خالؿ التكهيشهالسراحبةوالتسهيل وتهفضخ التغظية االجتساعية
والرحية لسشخخطضيا؛
 تذجيع ودعم القظاعات الهاعجة كالدياحة القخوية االيكهلهجية وتثسضن السشتجات السجالية وإنتاج المحهـ
البيزاء والحسخاء والسشتجات البحخية ؛
 تشظيم حسالت تهعهية حهؿ مدتججات التذخيع والقهانضن السشظسة لمسعامالت التجارية ونرهصيا التظبيكية وكحا
البخامج الحكهمية التي تذجعيا ؛
 اعظاء رخص استثشائية لمتعسضخ ومسارسة الرضج في السشاطق التي تسشع ذلك بالذخيط الداحمي لإلقميم
 مهاصمة تهسيع مجاؿ رقسشة السداطخ اإلدارية ( عمى سبضل السثاؿ رقسشة خجمة الحرهؿ عمى السرادقة عمى
االسم التي يسشحيا مكتب تشسية التعاوف )
 خمق وإحجاث وحجات تجسيعية في مختمف سالسل اإلنتاج لتثسضن السشتجات السحمية وتديضل الهلهج الصاألسهاؽ
الهطشية والجولية خاصة لفائجة التعاونيات؛
 ترشيف الذهاطئ الغضخ مرشفة بالذخيط الداحمي لإلقميم لتثسضن السشتجات البحخية وخمق بشيات تحتية لمخفع
من جاذبية ىحه الذهاطئ؛
 مهاكبة العشرخ البذخي وتأىضمو وتكهيشو لتديضل الهلهج لعالم الذغل والتذغضل الحاتي خرهصا بالقظاعات
الججيجة كالخجمات واالستذارة والتدهيق االلكتخوني.

