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"بسم اهلل الرحمن والرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعني
السيدات والسادة أعضاء احلكومة؛
السادة مستشارو السيد رئيس اجلمهورية،
السيدات والسادة رؤساء املنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل،
السيدات والسادة اخلبراء والباحثني واألساتذة اجلامعيني،
السيدات والسادة ممثلي البرملان بغرفتيه،
السيدات والسادة إطارات الدولة،
احلضور الكرمي ،ممثلي أسرة اإلعالم،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

ال يسعني اليوم وأنا ُأشرف على إختتام أشغال الندوة الوطنية حول بعث الصناعة في بالدنا ،التي جاءت
حتت شعار" :معًا من أجل رفع التحدي" ،والتي َشّرفها السيد رئيس اجلمهورية برعايته السامية وإشرافه
على اإلفتتاح الرسمي ألشغالهاٍِ ،إّال أن ٌأنّوه مبستوى التنظيم والـمداخالت وكذا النقاش الصريح والبناء
الذي عرفته األربع ورشات الـمبرمجة خالل اليومني األخيرين.

وأستسمحكم في البداية ،ألذكر بأن السياسة الصناعية التي يرمي السيد رئيس اجلمهورية إلى وضعها حيز
التطبيق ،تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلني في احللقة االقتصادية بجميع مكوناتها من األعوان
االقتصاديني بالـمفهوم الشامل.
إنها تهدف باألساس إلى إحداث تغيير جذري في الهيكل االقتصادي ،من أجل الرفع من مساهمة قطاع
الصناعة في الناجت الـمحلي اخلام إلى مستويات تفوق  %10على املدى الـمتوسط وكذا تصحيح اإلختالالت
الهيكلية التي يعاني منها إقتصادنا ،السيما ما تعلق بالهيكل اإلنتاجي وحجم الصادرات وبنيتها ،وكذا
مساهمته في توفير مناصب الشغل.
لقد تضمنت كلمة السيد رئيس اجلمهورية لدى إشرافه على إفتتاح هذه الندوة ،رسائل واضحة وصريحة
ال حتتمل التأويل ،وحتذيرات من مغبة مواصلة السير وفق النهج السابق من الـممارسات البالية والغير أخالقية
التي أفقدت الثقة بني مكونات الـمجتمع) ،بني اإلدارة والـمواطن ،بني الـمستثمر واإلدارة ،بينه وبني البنوك
وأثرت حتى على القيم الـمجتمعية( وزرعت اليأس واإلحباط.
وبقدر ما هي حتذيرات فهي أيضا إلتزام من السيد رئيس اجلمهورية ،ومن خالله اجلهاز التنفيذي ،بالـمضي
قدما في إجناح مسعى تنويع االقتصاد وبنائه على أسس سليمة بعيدا عن ريع املحروقات وعدم تركه رهينة
تغيرات أسعارها في األسواق الدولية.
لقد قطعنا على أنفسنا عهدا باسترجاع تلك الثقة على كل الـمستويات ،ونحن ماضون في ذلك ،بتوجيهات
من السيد رئيس اجلمهورية وبإرادة الـمخلصني من أبناء هذا الوطن من أعوان الدولة على إختالف رتبهم
ومواقعهم ،إن على الـمستوى الـمركزي أو الـمحلي ،ولن تثنينا محاوالت التثبيط التي مازالت متارسها أذرع
من باعوا ضمائرهم ،وأرادوا رهن مستقبل أبناء هذا الوطن ،باالستحواذ على خيراته ولو بتحطيم مؤسسات
الدولة وشركاتها الـمنتجة ،وعرقلة الـمستثمرين احلقيقيني ،بشتى الطرق وحتى عن طريق إستعمال
بيروقراطية اإلدارة ،كما أشار إليه السيد رئيس اجلمهورية في كلمته.
وستواصل احلكومة العمل وفق خطة مدروسة ،من أجل بعث اإلنتاج الصناعي ،إذ ال ميكن لقطاع الصناعة
وحده حتقيق األهداف الـمسطرة ما لم يتم ذلك ضمن مقاربة شاملة ومتكاملة تشترك فيها جميع القطاعات
التي لها عالقة بالفعل اإلستثماري بشكل عام ،وتكون في مستوى التحفيزات التي تقدمها الدولة لهذا
الغرض.

أيتها السيدات الفضليات أيها السادة األفاضل
من الـمفترض إقتصاديا ،أن تكون الـمردودية اإلقتصادية واإلجتماعية للنفقات الضريبية )
 (fiscaleمعيارا تقاس به النجاعة والفعالية ،وأن تكون عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل في مستوى ما
تقدمه الدولة من مزايا وإعفاءات ضريبية.

la dépense

فعلى سبيل االستدالل فقط ،وصلت مستويات اإلنفاق الضريبي إلى أكثر من  1500مليار دينار في سنتي
 2018و 2019فقط ،أي ما يعادل  10مليار دوالر ،وخصت الـمشاريع الـمسجلة في إطار الوكالة الوطنية
لدعم اإلستثمار ،وأجهزة دعم إنشاء النشاطات ،وكذا اإلعفاءات والتخفيضات اجلمركية.
ي
هذه األرقام ال يجب النظر إليها كإحصائيات مجردة بل كمؤشرات لتقييم النجاعة والفعالية ،كان َحر ٌ
بهذه الـمبالغ الضخمة أن تدعم خزينة الدولة مادامت لم تؤدي الغرض الـمراد من ورائها وهو خلق الثروة
وتوفير مناصب الشغل ،وبالتالي حتريك عجلة التنمية.
أيتها السيدات الفضليات أيها السادة األفاضل
إن هذه الندوة هي محطة أخرى نبرهن من خاللها بأننا ماضون وبخطى ثابتة ومدروسة من أجل اخلروج من
التسيير اآلني والظرفي بدون أي رؤية إلى ذلك التسيير الـمبني على خطط مدروسة وثابتة نسعى من خاللها
إلى وضع القطار على السكة الصحيحة وتصويب الـمسارات اخلاطئة.
ولعلكم تتذكرون جميعا ،الندوة الوطنية حول اإلنعاش اإلقتصادي التي كان من بني مخرجاتها ضرورة
إنعاش قطاع الصناعة واعتباره أحد الروافد الرئيسية لتنويع اإلقتصاد ،وها نحن اليوم مجتمعون ليس من
أجل مناقشة أدبيات وأماني ،بل التخاذ إجراءات عملية ميدانية ملموسة.
لقد استمعنا إلى اخلبراء والـمختصني وآراء الـمستثمرين وشكاويهم ،وشخصنا الوضع بدقة ،وقمنا بترتيب
األولويات من أجل إقالع حقيقي ،وهو ما ُبنيت عليه مواضيع الورشات األربع.
وهنا ،أستسمحكم للعودة إلى كلمة السيد رئيس اجلمهورية بخصوص بعض الـمسائل التي نراها جوهرية،
وكانت محل إجراءات صارمة ،وتخص الـمشاريع االستثمارية الـمستكملة والتي لم تدخل حيز االستغالل
بعد ،بسبب نقص تهيئة الـمناطق الصناعية ومناطق النشاطات ،وأشغال الربط مبختلف الشبكات من

الكهرباء والغاز والـمياه ،وغيرها وكذا التأخر في الرد على الرخص اإلدارية من أجل وضع هذه الـمشاريع
حيز اإلستغالل.
وبناء على تعليمات من السيد رئيس اجلمهورية ،قمت بتنصيب جلنة ،ليس من أجل إعداد تقارير توضع
في األدراج ،بل لٌتقدم أرقاما عن عدد الـمشاريع الـمعطلة ،وأسماء الـمؤسسات الـمعنية ونشاطاتها وتقييم
اخلسائر التي يتكبدها االقتصاد الوطني والـمجتمع ،جراء إجراءات بيروقراطية مبطنة بنوايا سيئة ،ليس هذا
فقط بل التخاذ التدابير الضرورية من أجل بداية اإلستغالل دون أجل.
إن هذا األمر ال يخص فقط الـمشاريع الـمستكملة والـمعطلة بل أيضا مرافقة الـمشاريع التي ال تزال قيد
اإلجناز.
فضال عن ذلك ،وبالنظر إلى األهمية القصوى التي يكتسيها العقار الصناعي كرافد أساسي لعملية اإلنعاش
الصناعي ،فقد أمر السيد رئيس اجلمهورية احلكومة بتطهير العقار الصناعي والفالحي والسياحي والعمل
على ضمان استغالله األمثل وتثمني دوره في دفع عجلة التنمية ،بعد أن كان يشكل أكثر الطرق إستعماال
وأسهلها من أجل نهب الـمال العام والـمضاربة.
وضمن هذا اإلطار ،أعطت النتائج األولية لعملية اإلحصاء ،أكثر من  628منطقة نشاط و  65منطقة صناعية
في حالة نشاط ،هذا الوعاء العقاري الصناعي الهام موزع على  54والية من واليات الوطن ومبساحة إجمالية
تفوق  27ألف هكتار.
كما أحصت النتائج األولية ما يقارب  14.700قطعة أرض مت منحها وهي غير مستغلة حلد اآلن ،وقد أسديت
التعليمات الالزمة من أجل اإلنتهاء من إيجاد النمط العملياتي لـمعاجلة هذه اإلشكالية قبل نهاية هذه
السنة ،وكذا استكمال مراجعة اإلطار القانوني الـمتعلق بنظام اإلمتياز اخلاص باألراضي التابعة لألمالك
اخلاصة للدولة والـموجهة إلجناز الـمشاريع اإلستثمارية.
وسوف يتعزز كل هذا بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي اجلاري إنشاؤها والتي ستشكل حال جذريا لـمسألة
العقار الذي سُيسّير مستقبال وفق مقاربة إقتصادية بحتة وشفافية تامة ،بعيدا عن التدخالت الـمباشرة
لـمختلف اإلدارات.

أيتها السيدات الفضليات أيها السادة األفاضل
لقد كان تشخيصكم الـمتعلق باإلنتاج الصناعي الوطني واقعيا ،فنحن متفقون جميعا على أن مساهمته
في الناجت الـمحلي اإلجمالي ،ال ترقى ال إلى التطلعات وال إلى حجم اإلمكانيات التي تزخر بها بالدنا وال
إلى حجم األموال الـمرصودة للقطاع.
فضال عن ذلك ،فالصناعة أمام حتد كبير هو الرفع من مقدار مساهمتها في تعزيز جاذبية اإلقتصاد الوطني
لإلستثمارات األجنبية الـمباشرة وما ميكن أن تعرضه من إمكانيات شراكة تسمح للجزائر من زيادة تدفقات
رؤوس األموال والتكنولوجيا.
وقد ركزمت خالل مناقشاتكم على احلاجة إلى تثمني اإلنتاج الوطني من خالل وضع بطاقية وطنية للمنتجات
الـمحلية بغية دعمها حتى يتم إحاللها محل الواردات ،خدمة لتوازن ميزان الـمدفوعات في مرحلة أولى
وإستهداف التصدير في مرحلة ثانية.
كما ناقشتم ضرورة وضع لوائح فنية صارمة للمنتجات الرئيسية الـمستوردة ولتلك التي لها أثر على صحة
الـمواطنني وسالمتهم ،وكذا وضع نظام معلومات فّعال يهدف إلى احلصر الدقيق للمنتجات الوطنية ومعرفة
الـمزيد عن القطاع الـموازي لتسهيل إعادة ادماجه في حلقة النشاط القانوني.
وفي هذا السياق ،اقترحتم تنصيب جلان لفروع النشاطات اإلستراتيجية ،والتي يجب دعمها من أجل تطوير
سالسل القيم وكذا مؤسسات وطنية رائدة؛
وأود هنا التنويه بأن بعض إجراءات دعم وحماية الـمنتوج الوطني ،الذي خصصنا له حيزا هاما في برنامج
عمل احلكومة ،يجب أّال تكون بشكل دائم ،بل علينا جميعا أن نعمل على إستغالل الفرص التي تتيحها
التحوالت الـمتسارعة للصناعة على الـمستوى العالـمي من أجل كسب معركة التنافسية بدل اإلتكال على
اإلجراءات احلمائية.

أيتها السيدات الفضليات أيها السادة األفاضل،
لقد تطرقتم أيضا إلى ضرورة مساهمة السياسة الصناعية الـمقترحة في دعم الصادرات عن طريق جملة من
الـمقترحات ،وهو ما يندرج ضمن األهداف اإلستراتيجية الـمتعلقة بترقية الصادرات خارج الـمحروقات
التي تسجل وتيرة منو إيجابية حيث قاربت  4مليار دوالر خالل األشهر العشرة األولى من هذه السنة ونتطلع
إلى تسريع وتيرة منوها خالل السنوات القادمة.
وفضال عن اإلجراءات العملية التي ستقوم بها احلكومة ،من خالل مراجعة بعض االتفاقيات الدولية الثنائية
والـمتعددة األطراف مبا يخدم اإلقتصاد الوطني دون اإلخالل بالعالقات الودية التي جتمع بالدنا مع هاته
األطراف وكذا التعليمات التي أسداها السيد رئيس اجلمهورية من أجل تفعيل الدبلوماسية اإلقتصادية،
فإنه ينتظر أن ُتفضي سياستنا الصناعية ،على الـمديني الـمتوسط والبعيد ،إلى تقدمي عروض من منتجات
تستجيب لـمتطلبات السوق الدولية خاصة من ناحية معايير اجلودة والـمحتوى التكنولوجي والـمداومة
على تلبية الطلب ،حتى ميكنها الصمود أمام الـمنافسة التجارية الدولية الشرسة.
وضمن هذا الـمنظور ،تبدو الضرورة الـملحة للبحث والتطوير وتعزيز اإلبتكار واإلبداع.
وعلى هذا األساس ،وإضافة إلى الوكالة الوطنية لإلبداع التي يجري التحضير إلنشائها ،ناقشت احلكومة
مشروعا متهيديا لقانون يحدد تنظيم األكادميية اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات في إطار تطبيق أحكام
الـمادة  218من الدستور ،وهو ما يترجم إرادة الدولة للدفع بالبالد على درب بناء مجتمع العلم والـمعرفة،
الذي يقوم على أساس اإلبداع واالبتكار العلمي والتكنولوجي ،من خالل التزود مبؤسسة مرجعية للخبرة
واالستشارة في هذه الـمجاالت.
وأغتنم هذه السانحة ألحيي الشباب اجلزائري الـمبدع من خريجي اجلامعات اجلزائرية الذين آمنوا بقدراتهم
ورفعوا التحدي ،ويعملون جاهدين من أجل حضور اجلزائر في الـمحافل الدولية لإلبداع ،وهؤالء هم ركائز
التغيير احلقيقي الذي نصبو إليه وعلينا جميعا أن نفخر بهم وندعمهم.

أيتها السيدات الفضليات أيها السادة األفاضل
صصت لها الورشة الثالثة ،حتظى بحيز كبير من
إن مسألة حوكمة املؤسسات العمومية اإلقتصادية ،التي ُخ ّ
اإلهتمام في إطار مراجعة دور الدولة ومجال تدخلها في اإلقتصاد ،ومن الـمعروف أن هذه الـمؤسسات
تشكل دعائم وركائز أساسية في تنفيذ السياسات العمومية وحتمل رهانات كبيرة مرتبطة بإضفاء
الديناميكية الالزمة على اإلقتصاد الوطني ،كما أن جناح أي منوذج للتنمية يعتمد بشكل كبير على جناعة
وفعالية تدخالتها.
وعلى هذا األساس ستكون احلافظة العمومية ) (Portefeuille Publicمحل إصالحات عميقة وجتديد،
في إطار منظور ثالثي األبعاد:
 بعد مالي :على ضوء القيود التي تثقل كاهل الـمالية العامة؛ -بعد إقتصادي ،في ظل احلاجة إلى مواصلة تنفيذ االستراتيجيات القطاعية ومشاريع البنى التحتية

والتجهيزات في البالد؛

 -وبعد ُمجتمعي  :sociétaleمع مواصلة إعطاء مضمون لـمبادئ التضامن النشط واخلدمة العمومية اجليدة

والرفاهية االجتماعية والبيئية.

وسترتكز ديناميكية اإلصالح هذه على توجهات منوذج النمو اجلديد الذي يرمي بشكل خاص إلى حتسني
القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني وتعزيز الـمقاوالتية ،ودعم مشاركة القطاع اخلاص ،وتخفيف العبء على
ميزانية الدولة التي يفترض أن توجه أساسا إلى حتسني اخلدمة العمومية والتكفل بتحسني معيشة الفئات
الهشة.
كما تستمد مبادئها من األحكام اجلديدة التي جاء بها دستور  ،2020الذي يكرس حوكمة عمومية
متجددة تقوم على الـمساءلة والشفافية والنزاهة والتي أفردنا لها الفصل األول من مخطط عمل احلكومة.
إن الـمبتغى الذي سطرناه هو إمتالك حافظة عمومية تتشكل من مؤسسات عمومية إقتصادية فعالة ومبتكرة،
تؤدي دورها بالكامل في عملية التنمية في البالد ،وتعمل وفق نهج احترافي يتماشى مع أفضل الـممارسات
الدولية.

وعليه يتعني على هذه الـمؤسسات اإلستناد على هيئات حوكمة ترقى إلى مستوى الرهانات والتحديات
التي تنتظرها السيما الـمتعلقة بوظائف التدقيق وإدارة الـمخاطر وكذا إدارة التحفيز والـمكافآت من أجل
إرساء قواعد التسيير الـمبني على النتائج وعقود النجاعة.
فضال عن ذلك ،يتعني تأطير إجراءات تعيني مسيريها مبعايير كفاءة دقيقة وشفافة وجعل عهداتهم محددة
مبدة زمنية وربطها بعقود األداء والنجاعة والنتائج الـمحققة.
كما يجب عليها مراعاة درجات عالية من الشفافية واخلضوع ألدق معايير الـمحاسبة واإلبالغ واالمتثال
ومراجعة احلسابات.
وسيكون لـمجلس الـمحاسبة والـمفتشية العامة للمالية وكل أجهزة الرقابة والتقييم ،دور كبير في إطار
الصالحيات الـموكلة لها ،حيث سجلت احلكومة في برنامج عملها تعزيز كل هيئات الرقابة.
أما بخصوص التمويل البديل ،الذي يشكل أولوية قصوى إلصالح النظام الـمالي والبنكي بالشكل الذي
يتيح إيجاد بدائل إضافية تسمح بتمويل االستثمار الـمنتج ،فإن هذا اإلصالح يهدف إلى تطوير السوق
الـمالية من خالل تهيئة الظروف الالزمة لتفعيل دور البورصة وإستقطاب اإلدخار وحتسيس مسيري الشركات
االقتصادية بإمكانية متويل إستثماراتهم عن طريق البورصة.
كما ستسمح اإلصالحات اجلديدة التي باشرتها الدولة بتحقيق هذا املسعى ،ال سيما تلك املتعلقة باإلطار
القانوني للشراكة مع القطاع اخلاص ) ،(PPPكطريقة متويل بديلة وخاصة بالنسبة للمنشآت العمومية ذات
الـمردودية.
وأستسمحكم للتنويه بجهود الدولة في مجال دعم االستثمار من خالل النفقات الـموّجهة لتخفيض
نسب فائدة القروض االستثمارية ،التي تتحملها اخلزينة العمومية ،حيث قدرت مببلغ  711مليار دينار
خالل الفترة 2020-2011؛ وذلكم مبلغ يعكس أهمية حجم االستثمارات التي كانت مبثابة الوعاء لهذه
التخفيضات ،والتي تعود بالفائدة على القطاعني العام واخلاص على حد سواء.

ولقد بلغت قروض االستثمار املدروسة من خالل الوكاالت البنكية الوطنية في سنة

96500 ،2019

ملف ،في  164000 ،2020ملف ،وفي  2021إلى غاية شهر سبتمبر  142078ملف .بالنسبة مللفات
قروض االستغالل خالل نفس الفترة ،في  162849 ،2019ملف ،في  168275 ،2020ملف ،وفي 2021

إلى غاية سبتمبر ،أكثر من  168ألف ملف.
بالنسبة للتمويالت ،في  2019بلغت قروض االستثمار  1870مليار دينار جزائري ،وقروض االستغالل
 2758مليار دينار جزائري .في  ،2020قروض االستثمار  1859مليار دينار جزائري ،وقروض االستغالل
 2872مليار دينار جزائري ،قروض االستثمار إلى غاية سبتمبر  1774 ،2021مليار دينار جزائري،
وقروض االستغالل في نفس الفترة من  3059 ،2021مليار دينار جزائري ،حجم هائل من التمويالت،
حيث بلغ مجموع ما قدم من التمويالت البنكية لإلقتصاد الوطني في الفترة بلغ  140144مليار دينار
جزائري.
اما بالنسبة للتمويل بصفة شاملة لكل ملفات القروض التي درست ومنحت على مستوى البنوك
الوطنية ،منحت قروض ألكثر  342700ملف قرض ،مثل منها قطاع الصناعة فقط 44 ،في املئة من حجم
التمويالت ،والتي بلغت  2413مليار دينار جزائري.
أيتها السيدات الفضليات أيها السادة األفاضل
ال يفوتني في األخير أن أجدد التأكيد على عزم احلكومة املضي قدما في حتقيق كل ما من شأنه جعل القطاع
الصناعي قاطرة أساسية في مسيرة دعم النمو االقتصادي ضمن مقاربة شاملة وفي إطار جتسيد شعار هذه
الندوة " معا من أجل رفع التحدي" عبر حتسني مناخ األعمال ومواصلة تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتسريع
التحول الرقمي ومحاربة البيروقراطية املقيتة.
كما سنعمل على أن يكون القانون الـمتعلق بترقية االستثمار ،الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى
احلكومة ضمن مقاربة جديدة مبنية على التسهيالت والتحفيزات الـمدروسة وعلى اجلدوى اإلقتصادية
بعيدا عن الـمزايا وثقافة الريع واإلتكالية ،وستكون موجهة إلى بعض الـمناطق التي يجب تنميتها ،السيما
الهضاب العليا واجلنوب.

وأخيرا ،فإن احلكومة تلتزم بدراسة كل التوصيات التي خرجت بها الورشات األربعة وبتجسيدها على أرض
الواقع من خالل مخطط عمل عملي حتدد فيه األهداف بدقة ووضوح وتضبط فيه اآلجال وأدوات التنفيذ
ودور كل األطراف الفاعلة وكذا آليات الرقابة والـمتابعة.
شكرا على كرم اإلصغاء
عاشت اجلزائر ،حرة أبية آمنة ومستقرة ومتطورة ومزدهرة
املجد واخللود لشهدائنا األبرار"

