رد الوزير األول ،وزير الـمالية ،السيد أمين بن عبد الرحمان
على انشغاالت نواب املجلس الشعبي الوطني
مبناسبة مناقشة مخطط عمل احلكومة
لتنفيذ برنامج السيد رئيس اجلمهورية
املجلس الشعبي الوطني -
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني
ـالسيد رئيس الـمجلس الشعبي الوطني،
ـ لسيدات والسادة أعضاء احلكومة،
ـالسيدات والسادة النواب،
ـالسادة احلضور ،أســـرة اإلعـــالم،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
يطيب لي فـي البداية ،أن أتقدم بعبارات الشكر والتقدير للسيدات والسادة النواب على مستوى النقاش ،وعلى ما أولوه من اهتمام
كبير لـمخطط عمل احلكومة ،وهذا دليل قاطع على اإلرادة القوية التي حتذونا جميعا من أجل الـمشاركة ،كل من موقعه ومسؤوليته،
في بناء أسس جزائر جديدة ،أساسها العدل وسيادة القانون ،دولة مؤسسات بحوكمة إقتصادية عصرية وشفافة ،وسياسة إجتماعية
عادلة.
الشكر موصول أيضا ،إلى السيد ابراهيم بوغالي ،رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ،الذي سير اجللسات بحنكة واقتدار ،مما سمح
بخلق جو من النقاش متيز بالـمستوى الراقي واحلضاري في طرح التساؤالت وحتى االنتقادات ،التي ليس لدينا أدنى شك في كونها
ناجمة عن حرص السيدات والسادة النواب على ضرورة حتقيق ما يتطلع إليه شعبنا وحتقيق آماله وطموحاته الـمشروعة.

كما أجدد إستعداد احلكومة للعمل مع كل القوى احلية في الـمجتمع وتفتحها على جميع اآلراء ،إميانا منا بأن اجلزائر للجميع ويبنيها
اجلميع.
إسمحولي قبل البداية في الرد على تساؤالت وتدخالت األخوات واإلخوة النواب باإلشارة إلى تراكمات األزمة الـمتعددة األوجه التي
عرفتها بالدنا ،خاصة مع اإلنهيار الكبير ألسعار البترول والتي تفاقمت مع األزمة الصحية العالـمية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19
وما رافقها من ركود إقتصادي وإنخفاض كبير في مداخيل الدولة والتآكل السريع إلحتياطاتها ومدخراتها  ،وكذا مستويات العجز
الذي بلغته احلسابات العمومية للدولة ،ال نقول هذا لتبرير أي شيء ولكن كي نأخذ في احلسبان هذه التراكمات وكذا الظروف
السياسية واالقتصادية التي مرت بها اجلزائر خاصة في السنني األخيرة ،مما يستوجب تظافر جهود جميع الـمخلصني الصادقني
اخليرين دون اسثناء ،من أجل بناء جزائر مستقرة ومتطورة ومزدهرة.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

لقد تساءل العديد من السيدات والسادة النواب في تدخالتهم عن غياب آجال محددة لتنفيذ مخطط عمل احلكومة وكذا غياب
الـمؤشرات واألهداف الكمية وآليات التنفيذ ومصادر التمويل ،وللتوضيح فقط ،فهذا الـمخطط يحتوي على الـمحاور الكبرى لبرنامج
عمل احلكومة ،قدمنا فيه أهم السياسات العمومية التي ستترجم إلى سياسات قطاعية حتدد فيها جميع برامج العمل الـمسجلة بعنوان
الهيئات العمومية للدولة إلى آفاق 2024مع إيالء أهمية خاصة لكل الـمشاريع ذات األولوية.
وكما سبق وأشرت إليه ،في عرضي التقدميي ،فقد ركز هذا الـمخطط باخلصوص على القطاعات األساسية التي لها تأثير على باقي
القطاعات من جهة ،وبإعتبارها أيضا عوامل أساسية ورافعة للنمو والتنمية االقتصادية ،من جهة أخرى.
وسوف تعكف كل القطاعات الوزارية ،كل فيما يخصها ،على ترجمة الـمخطط إلى إجراءات عملية ،حيث أسديت التعليمات
الالزمة عند بداية إعداد هذا الـمخطط ،بضرورة وضع اوراق طريق قطاعية تتضمن باألساس الـمواعيد الـمسطرة إلجناز الـمشاريع مع
حتديد األهداف الكمية بدقة وفق مؤشرات قياس وكذا التقديرات الـمالية للنشاطات متى كان ذلك ممكنا حسب قابلية النشاطات
للقياس.
وقد وضعت على مستوى مصاحلي ،آلية لـمتابعة تنفيذ كل اإللتزامات الواردة في الـمخطط ،وسيتم إعداد تقارير دورية تنشر في وقتها
تكريسا لـمبدأ الشفافية.
فهذا البرنامج ليس سرابا يضنه الظمآن ماء وإمنا خطة محكمة ستطبق في امليدان وفق معايير متابعة صارمة ال تدع مجاال لإلرجتال
وللتسويف.

أما بخصوص ،االستمرارية في برنامج احلكومة السابقة ،وعدم حتديد نقطة التحول ،يجدر التذكير بأن األمر يتعلق بتطبيق برنامج
السيد رئيس اجلمهورية الذي يتضمن إلتزاماته.54
كما أن حصيلة احلكومة السابقة لسنة  2020وكذا السداسي األول لسنة  2021فهما فـي موقع الوزارة األولى واحلصيلة القطاعية
منشورة في مواقع الوزارات وميكنكم اإلطالع عليها.
حتدث بعض اإلخوة واألخوات النواب عن ترتيب األولويات في البرنامج ،أقول لهم أن كل ماهو مسطر في البرنامج يعتبر أولوية بالنسبة
لنا كحكومة ،وجب التقيد بتنفيذ اآلليات املوضوعة من أجل التكفل بها.
فمحاربة الفساد أولوية ،ومحاربة الرشوة أولوية ،ومحاربة الرداءة أولوية ،ومحاربة التهرب الضريبي أولوية ،وفك العزلة وفتح الطرقات
أولوية ،وإطالق املشاريع اإلستثمارية أولوية ،إصالح املنظومة البنكية واملصرفية أولوية ،واسترجاع العقار الصناعي والفالحي والسياحي
املنهوب والغير املستغل أولوية ،وإعادة بعث النسيج الصناعي الوطني أولوية وإستعادة ثقة املواطن أولوية األولويات.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

إسمحولي أن أشير إلى نقطة في غاية األهمية ،حيث أنه وبالرغم من عديد النقائص والسلبيات نتيجة تراكمات سنوات عديدة،
أخذها برنامج السيد الرئيس بعني اإلعتبار ضمن برنامج تنموي نهضوي شامل ،إال أنه أيضا من اإلجحاف أن نعطي صورة سوداء قامتة
تضر بسمعة بلدنا ،ونكران الـمكاسب التي مت حتقيقها ،والتي أشادت بها حتى العديد من التقارير الدولية في مجال التنمية البشرية،
التي تعتبر اجلزائر في مقدمة الدول اإلفريقية في مجال التنمية البشرية ،بتسجيلها مؤشر التنمية البشرية ) 0.784 (IDHويترجم هذا
التحسن في الواقع عبر العديد من الـمؤشرات االجتماعية ،التي ال يجب اإلستهانة بها ،مقارنة مع العديد من الدول التي مازالت
تعاني تأخرا كبيرا في هذا الـمجال ،نذكر على سبيل الـمثال ال احلصر ،معدالت الربط بالكهرباء التي قاربت %99وكذا الربط بالغاز
الذي جتاوز ،%65الربط بشبكات الـمياه ،%98والربط بشبكات التطهير بـ  %91معدل التمدرس الذي فاق %98باإلضافة إلى
ماليني السكنات اإلجتماعية الـموزعة والـمبرمجة لإلجناز.
فالبرغم من الفساد وعمليات النهب املمنهجة وعمليات استنزاف العملة الصعبة ،بقيت اجلزائر واقفة شامخة بفضل أبنائها اخليرين
واخليرات التي حباها اهلل بها.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

لقد حظيت مسألة متويل الـمخطط بإهتمام كبير في تدخالت السيدات والسادة النواب ،أشير هنا إلى أن مخطط عمل احلكومة،
الذي يهدف إلى إنعاش االقتصاد وتنويعه ،يستند إلى تنفيذ أساليب جديدة لتمويل االقتصاد ،من شأنها أن تقلل من االعتماد على
عائدات الـمحروقات.
تتدخل هذه األمناط اجلديدة لتمويل االقتصاد من خالل السيما اللجوء إلى السوق الـمالية عبر إعادة تنشيط البورصة وترقية دور البنوك
في مرافقة ودعم االستثمار والـمؤسسات ،فضال عن فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة وترقية التمويل البديل
"التمويل اإلسالمي" ،إلى جانب اللجوء إلى الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل متويل مشاريع جتهيزات قاعدية اقتصادية
مهيكلة وخالقة لـمناصب الشغل.
وإلى غاية اليوم ،ميثل التمويل الـمصرفي فـي الواقع األسلوب السائد في مجال متويل االقتصاد ،لقد بلغ جاري إجمالي القروض
الـممنوحة لالقتصاد من طرف البنوك )البنوك العمومية واخلاصة( في نهاية جوان ،2021ما قيمته 10 387مليار دينار جزائري ،منها
 5 065مليار دينار ،أي بنسبةُ ،٪49منحت للقطاع اخلاص )مبا في ذلك األفراد( .تشكل القروض االستثمارية %71من االلتزامات
العامة للبنوك الـمحلية ،بإجمالي 7 410مليار دينار.
إن تطوير أدوات أخرى مثل اإليجار الـمالي والرأسمال االستثماري وسوق رؤوس األموال ال يزال يشّكل أحد أولويات السلطات
العمومية،
في هذا السياق ،أطلقت العديد من الـمبادرات لتحسني وتنويع حصول الـمؤسسات على التمويل ،سيما من خالل رأس الـمال
االستثماري واإليجار الـمالي وسوق األوراق الـمالية )البورصة(.
يبلغ عدد الشركات الناشطة في اإليجار الـمالي باجلزائر حاليا 16شركة ،وبلغ إجمالي جاري الـمبلغ الـمستحق الـممنوح من ِقبل هذه
الشركات 162مليار دينار في نهاية ديسمبر ،2020مقابل 135مليار دينار في نهاية ،2019أي بزيادة قدرها.٪17
وفي الظرف االقتصادي احلالي ،الذي يتسم بندرة موارد الـميزانية والسيولة الـمصرفية ،يتطلب متويل االقتصاد ،وكذا إنشاء بنى حتتية
أساسية جديدة ،وجتهيزات عمومية ،تعبئة موارد جديدة متاحة خارج الدوائر الـمصرفية واخلزينة.
وفي هذا الصدد ،يشّكل التمويل اإلسالمي أداة مهمة لتعبئة الـمّدخرات ومتويل االقتصاد ،كما تتيح أدوات التمويل اإلسالمي فعليا
تسهيل اإلدماج الـمالي وذلك بامتصاص السيولة الـمكتنزة أو الـمتداولة في السوق الـموازية.

وتتطلب تعبئة هذا الـمورد آليات خاصة من شأنها متكني تقدمي أدوات مكيفة لهذه الفئة من الـمستثمرين ،ال سيما من خالل اإلصدار
السيادي لسندات متويل تشاركية من نوع "صكوك" وتكييف منتجات الـمدخرات والقروض مع تطلعات هذه الفئة من املتعاملني.
فمنذ إطالق التمويل اإلسالمي من طرف البنوك العمومية سنة ،2020بلغ عدد الشبابيك الـمفتوحة من طرف البنوك الـمحلية العاملة
في التمويل اإلسالمي ،في نهاية ماي 310،2021شباك ،مع فتح 15000حساب ،بإيداع ما مجموعه 9,5مليار دينار.
وفي إطار هذا النشاط ،يقدم عرض اإلطالق جلميع شرائح العمالء عشرة منتجات ،تتمثل على وجه اخلصوص في :حساب صك
إسالمي ،وحساب جاري إسالمي ،وحساب التوفير اإلسالمي ،وحساب التوفير اإلسالمي "للشباب"؛ ومنتجات متويل مثل:
الـمرابحة للـمعدات ،الـمرابحة للسيارات واإلجارة.
تتوافق جميع هذه الـمنتجات مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،مصادق عليها من طرف اللجنة الشرعية للبنك والهيئة الشرعية الوطنية
لإلفتاء للصناعة الـمالية اإلسالمية؛ مع العلـم أنه ومبقتضى قانون الـمالية التكميلي لسنة  ،2021فإن الـمنتجات الناجتة عن التمويل
اإلسالمي تستفيد من مساهمة اخلزينة العمومية من حيث هامش الربح ومدة االستفادة منها.
وعلى صعيد آخر ،وفيما يتعلق بتمويل الـمشاريع الكبرى الـمهيكلة ،فإن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ) ، (PPPالتي من شأنها
ضا أداة بديلة ألساليب التمويل التقليدية.
أن يكون لها عائد على االستثمار على الـمدى الـمتوسط ،تشّكل هي أي ً
ويشّكل هذا النوع من الشراكة طريقة متويل بديلة تلجأ السلطات العمومية من خاللها إلى مقدمي اخلدمات من القطاع اخلاص من
أجل متويل وإدارة واستغالل الـمرافق العمومية وسوف نقوم من خالل مجلسكم املوقر مبناقشة نص القانون اخلاص بالشراكة بني القطاعني
العام واخلاص في األيام املقبلة ،حيث أدرج نص هذا القانون ضمن القوانني ستناقش.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

أما فيما يخص اإلنشغال اخلاص بإصالح املالية العمومية فقد وضعت احلكومة ضمن مخطط عملها أهداًفا
أساسية لتعزيز عصرنة القطاع الـمالي وذلك من خالل إرساء سبل رصينة في مجال تسيير فعال وشفاف
للـمالية العمومية والعمل على مواصلة تفعيل اجلهود الرامية إلصالح اجلباية والـميزانية والـمحاسبة واألمالك
الوطنية واجلمارك ،وكذا القطاع الـمصرفي من خالل تعزيز دوره في مجال ترقية التجارة اإللكترونية.
في هذا الصدد ،جتدر بنا اإلشارة ،على سبيل الـمثال ال احلصر فيما يتعلق بعصرنة اإلدارة اجلبائية ،إلى ما
يلي:

.1

إطالق بوابة إلكترونية حتت اسم "مساهمتك" تتيح للـمكلفني بالضريبة التابعني لقباضات الضرائب
التصريح والدفع عن بعد .ولوجا لهذه الغاية كمرحلة أولى مت الشروع في توفير خدمات البوابة على سبيل
التجربة على مستوى الـمديريتني الوالئيتني وهران-شرق ووهران-غرب ،على أن يتم تعميم هذه

.2

العملية بعد تقييمها.
إطالق النظام املعلوماتي "جبايتك" ،الذي يهدف للسماح للـمواطنني الـمكلفني بالضريبة بالتصريح
بضرائبهم ودفعها الكترونيا ،وقد مت بهذا الشأن وضع حتت حيز اخلدمة تقنية الدفع عن بعد بالنسبة
للـمؤسسات التابعة لـمديرية كبريات الـمؤسسات ،وعلى مستوى  25مركز ضريبي و) (04مراكز جوارية،
وهذا في انتظار تعميم هذه العملية عبر جميع مراكز الضرائب والـمراكز اجلوارية للضرائب للوطن في أقرب
اآلجال.
جتدر اإلشارة إلى أنه في أفق حتسني فعالية اإلدارة اجلبائية ،استمر مخطط العصرنة للسنة بدخول  24مركز
للضرائب حيز العمل من بني  29مركز مت استالمهم إلى حد اآلن ،باإلضافة إلى  14مركز جواري من بني 54
مت استالمهم منها  30مركز مت شغلها وستدخل حيز العمل .كما يوجد قيد اإلجناز أكثر من  23مركز للضرائب
و 101مراكز جوارية للضرائب.
كما أن احلكومة ستضاعف جهودها قصد مواصلة عملها إلصالح الـمنظومة الـمالية من خالل جتسيد
مجموعة من االستراتيجيات تتعلق أساسا بـ :
• اإلصالح الـميزاناتي وذلك في إطار تطبيق القانون العضوي

15-18

الـمتعلق بقوانني الـمالية الذي

يشكل اإلطاراجلديد للـمبادئ والقواعد الـمتعلقة بالـميزانية العامة للدولة وحسابات الدولة وكذا تنفيذ
قوانني الـمالية.
وفي هذا السياق ،تسهر احلكومة على جتسيد دخول إطار الـميزانية اجلديد حيز التنفيذ ابتداء من سنة
 ،2023عمال بأحكام الـمادة  89من القانون العضوي املشار إليه سابقا.
أما فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية وحتسني تسيير الـمال العام فإن احلكومة ستقوم قبل نهاية السنة
برقمنة الصفقات العمومية التي باتت تعتبر من أولويات احلكومة وذلك من خالل إنشاء بوابة إلكترونية
للصفقات العمومية ،إذ تكتسي هذه العملية أهمية بالغة في مجال حتسني الشفافية وأداء االنفاق العمومي.

إن هذا التوجه نحو رقمنة إجراءات الصفقات العمومية مكرس في الـمشروع التمهيدي للقانون الـمحدد
للقواعد العامة الـمتعلقة بالصفقات العمومية ،وفقًا ألحكام الـمادة  139فقرة  10من الدستور ،وحتقيقا لهذه
الغاية ،سيتم عرض مشروع هذا القانون على الـمجلس الشعبي الوطني في أقرب اآلجال.
تكريسا لتوجه ترشيد النفقات العمومية ،وجب التذكير بالنصوص التنظيمية التي جاءت لتطبيق أحكام
القانون  15-18السالف الذكر والتي تسمح وضعه قيد التنفيذ بتجنيب اخلزينة العمومية نفقات كبيرة من
املمكن أن تنتج عن إدراج مشاريع غير ناضجة ،من شأنها أن تتسبب في آثار سلبية كبيرة ،ليست أقلها
التحكم في آجال اإلجناز ،وليس أكثرها إعادة التقييم.
وفي هذا السياق ،إسمحولي أن أسرد عليكم معطيات ميزانياتية ،تخص حجم األموال املهولة التي وجهت
إلعادة تقييم املشاريع العمومية نتيجة لعدم نضج املشاريع وعدم التحكم في اآلجال ،حيث بلغ الغالف
املالي املخصص لهذه العملية من  2005إلى  2020مبلغ  8908.97ﻣﻠﯾﺎر دينار جزائري .ولن يسمح من اآلن
فصاعدا ،بفضل ترسانة القوانني واألنظمة التي أعدتها احلكومة سنتي  2020و ،2021بتسجيل املشاريع
العمومية ،مالم تكن خاضعة لدراسة جدوى عميقة.
وقصد رقمنة األجهزة الفعالة في هذا الـميدان ،عكفت احلكومة على عصرنة أدوات التسيير ،من خالل
رقمنة اداراتها واجناز منظومة تضمن ثالث مشاريع فرعية (1) :انشاء مركز بيانات)، (Data Center

)(2

تأهيل وتوسعة البنية التحتية لالتصاالت) (3) ، (Infrastructure Réseauاعداد البرمجيات (Volet

) ،Softwareمع سعي احلكومة إلى االنتهاء من اجناز هذه الـمشاريع بالتعاون مع ادارات اجلمارك في البلدان
الرائدة في هذا الـمجال.
كما ستتم رقمنة شبه كلية لنشاط الـمصالح اجلمركية بشكل يتطابق مع معايير الـمنظمة العالـمية
للجمارك ،وفقا لنفس التكنولوجيات الـمستعملة في البلدان الـمتقدمة في هذا الـميدان.
§ حتيني سجالت أمالك الدولة:

في هذا اإلطار ،تسعى احلكومة إلى تنفيذ برنامج طموح في إطار عصرنة نشاطات إدارة أمالك الدولة ،وقد
بادرت في هذا الشأن إلى حتيني ورقمنة السجالت العقارية مع تعديل التنظيم اإلداري .ومن خالل إدراج
تعديالت على األحكام التنظيمية الـمؤطرة للجرد العام لألمالك الوطنية ،واالنطالق في عملية رقمنة اجلدول
العام للعقارات التابعة لألمالك الوطنية ،التي ستستند بدرجة كبيرة على الـمعلومات الـموجودة على

مستوى الـمصالح الوالئية لـمسح األراضي ،مع األخذ بعني االعتبار لتلك الـمتوفرة لدى الـمصالح التابعة
للـمديريات الوالئية ألمالك الدولة واحلفظ العقاري ،والـمتعلقة بهذه العقارات.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

فيما يخص اإلنشغاالت الـمتعلقة بتشجيع اإلستثمار وحتسني مناخ األعمال ،وتسهيل وتبسيط اإلجراءات اإلدارية على الـمستثمرين
وحاملي الـمشاريع ،إسمحولي أن أعلـمكم بأن احلكومة تعكف حاليا على مراجعة عميقة لقانون اإلستثمار جلعله يتماشى مع سياسة
الدولة الرامية لتنويع اإلقتصاد خارج قطاع الـمحروقات ،كما تهدف هذه الـمراجعة إلى التكفل مبختلف اإلنشغاالت التي عبر عنها
الـمتعاملون اإلقتصاديون والـمطالبة برفع الـمعوقات والعراقيل التي حالت دون حتقيق الـمشاريع اإلستثمارية .مع احلرص على أن يعد
هذا القانون وفق نظرة إستشرافية تهدف إلى األخذ باحلسبان التحوالت التي يعرفها االقتصاد الوطني وحركة اإلستثمارات األجنبية
حتى نضمن إستقرارا أكبر للـمنظومة القانونية الـمتعلقة بالفعل اإلستثماري ،خاصة من خالل إنشاء الشباك الوحيد لإلستثمار.
كما ستأخذ عملية اإلصالح هذه ،بعني اإلعتبار التوصيات التي يقدمها اخلبراء والـمختصون كما أسديت التعليمات الالزمة للسيد
وزير الصناعة من أجل إدراج جميع الـمقترحات البناءة التي تقدم بها العديد من السيدات والسادة النواب ،عمال منا على إشراك جميع
الفاعلني في وضع مناخ أعمال أكثر مالئمة يوفر فرصا حقيقية لإلستثمار وبيئة جذابة تسودها الثقة بني الـمستثمر ومؤسسات الدولة.
مما سيعطي إشارات قوية وضمانات كفيلة بزيادة جاذبية بالدنا لإلستثمارات األجنبية الـمباشرة وإرساء شراكات حقيقية قوية من شأنها
الـمساهمة في تنويع اإلقتصاد الوطني.
وال تفوتني اإلشارة إلى أننا بصدد دراسة دقيقة ومعمقة جلميع الـملفات اإلستثمارية الـمتراكمة والعالقة قصد إتخاذ اإلجراءات الالزمة
لرفع العراقيل التي حالت دون جتسيدها مع إعطاء األولوية بطبيعة احلال لإلستثمارات احلقيقية التي من شأنها حتقيق الثروة وفرص العمل.
وفي هذا السياق ،اسمحولي أن أعرج على وضعية املؤسسات العمومية الوطنية والتي تشكل محفظة مساهمات الدولة ألوضح لكم،
أنه وبالرغم من الدعم الدائم للدولة فإن هذه املؤسسات بقيت في وضعية صعبة ،حيث بلغ الغالف املالي املوجه للتطهير املالي لهذه
املؤسسات 1991إﻟﻰ  ،2021حوالي  2791.2مليار دج ،لهذا تقرر إعادة النظر في حوكمة هذه املؤسسات وفي كيفية تسييرها
وإخضاعها لعقود جناعة صارمة حتى تشكل أحد الروافد الهامة لإلقالع االقتصادي مبا لها من وسائل إنتاج ولكن يجب العمل على
إضفاء نظام حوكمة جديد ،فال يعقل أن يكون الهيكل التنظيمي ملؤسسة إنتاجية  ،يتشكل من1000ﻋﺎﻣل إداري مقابل 500عامل
في جهاز اإلنتاج وهذا حال مؤسسة ذكرت آنفا على هذا املنبر وبالتالي سنعيد احلياة إلى النسيج االقتصادي الوطني الذي تخلينا عنه.

أما فيما يتعلق بإشكالية توفير األوعية العقارية لتجسيد الـمشاريع اإلستثمارية وكذا تهيئة الـمناطق الصناعية ومناطق النشاطات
وجتهيزها مبختلف اخلدمات والوسائل الضرورية لإلنتاج من شبكة الطرقات ،الربط بالكهرباء والغاز وشبكات الـمياه وكذا محطات
معاجلة النفايات الصناعية ،وفي هذا الشأن ،أود اإلشارة إلى القيام مؤخرا بعملية جرد واسعة على مستوى مختلف الـمناطق الصناعية
ومناطق النشاطات إلحصاء وحتديد األوعية العقارية غير الـمستغلة أو تلك التي منحت لـمستثمرين لـم يقوموا بتجسيد الـمشاريع
الـمبرمجة ،بهدف إسترجاعها ودمجها ضمن العرض العقاري الـموجه لإلستثمار.
وقد خلصت هذه العملية إلى إحصاء مساحات كبيرة من األوعية العقارية التي مت منحها دون أن تكون محل إستغالل ،نذكر في هذا
اخلصوص إحصاء مساحة إجمالية غير مستغلة تقدر بـ 3.876هكتار على مستوى الـمناطق الصناعية ومناطق النشاطات ،منها1.422
هكتار ممنوحة في إطار نظام التنازل والباقي ضمن نظام االمتياز على األراضي الـمطبق حاليا.
وفي هذا الشأن وفيما يتعلق باألراضي الـممنوحة في إطار اإلمتياز ،فسنواصل تطبيق اإلجراءات القانونية إللغاء عقود االمتياز
للـمستثمرين الذين لـم ينجزوا الـمشاريع إلى يومنا هذا ،وإسترجاع األراضي محل اإلمتياز ،مما سيسمح بتوفير أوعية عقارية سيتم
منحها للـمستثمرين احلقيقيني.
أما فيما يتعلق باألراضي الـمتنازل عليها وغير الـمستغلة ،فباإلضافة إلى التدابير احلالية الـمتعلقة بفرض غرامة سنوية على صاحبي هذه
األراضي حلثهم على إجناز مشاريعهم أو التنازل عنها ،فإننا نعمل حاليا على دراسة اآلليات القانونية الـمتاحة إلسترجاع هذه األراضي.
وبالـموازة مع ذلك ،تعكف احلكومة على مراجعة اإلطار التشريعي والتنظيمي لتسيير العقار الـموجه لإلستثمار لتسهيل حصول
الـمستثمرين على االوعية العقارية الالزمة إلجناز الـمشاريع وإزالة وضعية اإلنسداد التي تعرفها حاليا عملية منح العقار الصناعي.
كما يهدف اإلطار التشريعي اجلديد إلى وضع آليات من شأنها ضمان إستغالل األوعية العقارية الـممنوحة وكذا إسترجاعها في حالة
في عدم إستغاللها أو الوفاء باإللتزامات الـمحددة في دفاتر الشروط.
كما سنعمل على تسوية وضعية املصانع املنجزة بدون رخص والسماح لها بالدخول في اإلستغالل خالل السنة احلالية وسنعمل على
استرجاع النسيج الصناعي الوطني ليكون أداة فعالة إلمتصاص البطالة وخلق الثروة وحتقيق اإلكتفاء الصناعي ونذكر على سبيل املثال
ال احلصر ﺷرﻛﺔ )(Al zincبالغزوات  ،مركب األوراق بسعيدة ،مصنع اخلميرة ببوشقوف ،مصنع الرخام بقاملة ،مصنع املاء األبيض
للزجاج بتبسة ،الشركة اإلفريقية للزجاج بالطاهير ،مصنع اخلزف الصحي باملدية ،مصنع  EMACللجلود بسيق وكذا بعث املناطق
الصناعية  ،كاملنطقة الصناعية عني الرمانة بقسنطينة.
فالهدف هو اخلروج من اإلقتصاد الريعي إلى االقتصاد املنتج املتنوع املبني على إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل ،وهذا ليس كالما
فارغا أو حبرا على ورق ،بل نحن قد بدأنا فعال في جتسيد هذه األهداف على أرض الواقع ،فقطاعات الصناعة واملناجم والسياحة

والصيد البحري والفالحة واملؤسسات املصغرة والناشئة ،كلها روافد جديدة لإلقتصاد ،هدفنا األسمى هو اإلستغناء عن اإلرتباط
مبداخيل النفط من أجل وضع بالدنا نهائيا في منأى عن تقلبات أسعار النفط .
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

هناك مسألة أخرى أخذت حيزا هاما من التدخالت ،أال وهي مسألة الرقمنة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية ،لدينا قناعة راسخة بأن
التكنلوجيات الرقمية تشكل رافعة أساسية إلصالح الدولة وحتديث إدارتها حيث توفر إمكانيات هائلة لزيادة كفاءة وإنتاجية اإلدارة
وحتسني جودة اخلدمة العمومية ،وكذا تعزيزالشفافية وأخلقة احلياة العامة.
وعليه فقد ُأدرجت كمحور أساسي في مخطط عمل احلكومة ،كيف ال وقد أنشأت لها وزارة خاصة وهي وزارة الرقمنة واإلحصائيات
وكذا وزارة منتدبة مكلفة بالـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة ،فهي توفر فرصة غير مسبوقة إلصالح الدولة وجتديد السياسات
العامة.
إن احلكومة ملزمة اليوم بإجناح حتولها الرقمي ،بإعتبارها أحد الـمحركات الرئيسية للنمو وتوفير مناصب العمل ،كما تشكل حتدًيا
كبيًرا للقدرة التنافسية لالقتصاد ككل ألنه يؤثر على أمناط اإلنتاج والتجارة واالستهالك على نطاق واسع.
كما أننا على قناعة بأن جناح النموذج االقتصادي اجلديد الـمبني على التنويع وإنتقال اجلزائر إلى االقتصاد القائم على الـمعرفة مرهون
مبدى جناح عملية التحول الرقمي.
وعليه ستعمل احلكومة وفق خطة مـدروسة ،على تــوفيرنظام بيئي) (écosystèmeمالئم مير حتما عبر بنى حتتية مالئمة ومستوى
تغطية وولوج لألنترنيت بالتدفق والتدفق العالي الـمطلوبني مع اإلشارة أن احلكومة تعمل حاليا على وضع اآلليات الضرورية من
أجل ضمان األمن الرقمي وتطوير التحكم في التكنلوجيا بعيدا عن التبعية التكنلوجية.
كما تلتزم بإنشاء بوابة حكومية تتيح الولوج إلى مجمل اخلدمات التي تقدمها اإلدارة العمومية مع تفعيل التصديق اإللكتروني والهوية
الرقمية وكذا جتميع الـمنصات الرقمية بني اإلدارات لتقاسم البيانات من خالل إنشاء آليات التشغيل البيني بني الهياكل التي تسمح
باإلستخدام الـمشترك للبيانات وأدوات العمل .
أما فيما يخص تبسيط اإلجراءات اإلدارية ،فقد أحصت احلكومة أكثر من  367نشاط خاضع لطلب إعتماد أو رخصة ،منها 273

ذو طابع إقتصادي ،قامت القطاعات الـمعنية برقمنة جزء كبير منها واإلجراءات تتم اآلن عبر اخلط ،فضال عن ذلك مت وضع العديد من
الـمنصات على مستوى الدوائر الوزارية بغرض التوجيه والرد على التظلـمات.
السيد الرئيس،

السيدات والسادة النواب

أما اإلنشغاالت التي تفضل بها السيدات والسادة النواب بخصوص دعم التنمية بالواليات الـمنشأة حديثا ،فاسمحولي اإلشارة إلى أن
األمر قد مت التكفل به من أجل ضمان السير احلسن وكذا دفع وتيرة التنمية في هذه الواليات ،إذ مت إتخاذ جملة من اإلجراءات
اإلستعجالية وكذا رصد الـمخصصات الالزمة بعد حصر احلاجيات وتقييم األثر الـمالي في إطار جلنة وزارية مشتركة حيث سيتم
الشروع كأولوية بعنوان السنة احلالية ،أي سنة  ، 2021في تسجيل عمليات متعلقة بتهيئة وإعادة تأهيل البنى التحتية الـموجهة
إليواء الـمصالح الغير ممركزة جلميع القطاعات مببلغ يفوق  3,4مليار دج كرخص برامج وإعتمادات ،كما سيتم رفع التجميد عن
العمليات الـمسجلة لفائدة الواليات األم والـمتعلقة بدراسات إجناز البنى التحتية والسكنات الوظيفية على مستوى الواليات الـمنتدبة
سابقا وتعديل عناوين العمليات ذات الصلة وفقا لوضعيتها كواليات جديدة.
كما سيتم التكفل مبتطلبات بناء اإلجنازات اجلديدة في إطار قانون الـمالية لسنة.2022
وسيتم أيضا التكفل بتوفير الـموارد البشرية الكفيلة بتسيير هذه الـمديريات الوالئية عن طريق إحداث مناصب مالية بعنوان ميزانية
التسيير لهاته الـمديريات لسنتي 2021و 2022وكذا عن طريق عمليات إعادة توزيع الـموظفني؛ مع اإلشارة إلى أن معظم القطاعات
باشرت فعليا في تنصيب الـمصالح الـمحلية التابعة لها وهي متارس نشاطاتها بصفة عادية وستتدعم باإلمكانيات الالزمة التي تسمح
لها بتوفير اخلدمة العمومية التي يتطلع إليها الـمواطن.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

لقد وردت في تدخالت النواب عدة تساؤالت دارت في مجملها حول التنمية الـمحلية وباخلصوص قانوني البلدية والوالية ،ضمن
هذا اإلطار ومن هذا الـمجلس الـموقر أعلـم السيدات والسادة النواب بأننا سنشرع في التطبيق الفعلي لـما سطرناه في مخطط عمل
احلكومة ،حيث سيتم تنصيب ورشات إصالح قانوني البلدية والوالية بداية من شهر أكتوبر القادم  ،ضمن مقاربة تشاركية تفتح
الـمجال لـمساهمة كل الفاعلني في مراجعة هذين القانونني والذي طالـما انتظرناه ،حتى يستجيب لـما تقتضيه التنمية الـمحلية وما
يجب أن تلعبه هذه األخيرة كفاعل أساسي في حتريك عجلة التنمية وتوفير العيش الكرمي للـمواطن.
وسيكون للنواب دور فعال بل وأساسي في هذا الـمسعى ضمن مقاربة تشاركية ستضم أيضا كل القوى احلية في الـمجتمع من خبراء
حقيقيني ومهنيني ومتعاملني اقتصاديني وشركاء إجتماعيني مع إشراك فعلي لكافة أطياف الـمجتمع الـمدني ،دون إقصاء وبكل شفافية
في إطار تعزيز الدميقراطية التشاركية.
ونلتزم بأن تؤسس هذه الورشات جلعل اإلطار القانوني اجلديد رافعة لسياسة حقيقية للتخطيط اإلقليمي والتنمية االقتصادية الـمحلية.
إميانا راسخا منا بأن ذلك سيساهم في حتسني فعالية السياسات العمومية ،وسيعزز الـمساءلة ويقلل من االختالالت في التنمية اإلقليمية.

وضمن هذا الـمنظور ،سيتم أيضا قبل نهاية السنة ،مراجعة وحتيني الـمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ،الذي يعد من بني أهم أدوات
التخطيط واإلستشراف والتي طالـما بقيت لألسف رهينة األدراج ،مما سيسمح بتعديل اإلستراتيجية الوطنية لتهيئة اإلقليم وستتبعها
أيضا عمليات تكييف للـمخططات الوالئية والبلدية.
وبالـموازاة مع ذلك ،سيتم فتح ورشات موسعة تخص العديد من الـمجاالت والتي وردت أيضا في تدخالت السيدات والسادة
النواب ،نذكر على اخلصوص ورشة إصالح منظومة الوظيفة العمومية ضمن مقاربة شاملة وتشاركية ،تلتزم فيها احلكومة ،بجعل
احلوار والتشاور اإلجتماعيني اآللية الـمفضلة للتكفل بإنشغاالت كافة الشركاء اإلجتماعيني وجعلهما اإلطار األمثل للوقاية من
اخلالفات اجلماعية وإيجاد احللول الـمناسبة لها في جو من الشفافية والصراحة وتغليب الـمصلحة العامة ،وذلك وفقا لتوجيهات
السيد رئيس اجلمهورية بضرورة الشروع الفوري في احلوار وتدعيم أطر التشاور مع كافة الشركاء من منظمات نقابية وممثلي
اجلمعيات مع تكريس مشاركتهم الـمباشرة في التكفل مبختلف اإلنشغاالت ومساهمتهم الفعلية في حلها.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

لقد حظي قطاع الصحة بحصة األسد من تدخالت السيدات والسادة النواب ،ونعتبر األمر منطقي لـما لـموضوع الصحة من أهمية
بالغة في حياة الـمواطن.
وإذ أحيي فيكم روح الـمسؤولية بإجماعكم على ضرورة اإلشادة باجليش األبيض وما بذلوه من جهود وعلى تضحياتهم طيلة سنتني
في مواجهة األزمة الصحية ،إسمحولي أن أقف على معظم التدخالت والتي كانت موجهة نحو اإلنشغال الـمتمثل في طلب رفع
التجميد عن إجناز مؤسسات إستشفائية وتسجيل إجناز مؤسسات إستشفائية ومرافق صحية جوارية جديدة في بعض الـمناطق ال
سيما الـمعزولة منها وكذا بجنوبنا الكبير العزيز.
كما تناولت التدخالت أيضا مسألة توفير الـمعدات والتجهيزات الطبية وتدعيمها بالطواقم الطبية والـممارسني األخصائيني التي
حتتاجهم العديد من الـمؤسسات اإلستشفائية.
وإذ أقاسمكم ،العديد من عناصر تشخيص الوضعية التي آلت إليها منظومتنا الصحية والتي زادت صعوبة جراء قرابة السنتني من اجلهود
في مواجهة األزمة الصحية ،فإنني أشير إلى أن احلكومة عازمة على الشروع وفي أقرب اآلجال في إعادة النظر في كل الـمنظومة الصحية
من خالل إدخال إصالح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة اخلارطة الصحية وتصويبها بإعتماد معايير جديدة تأخذ في احلسبان
احلاجيات الفعلية لكل منطقة بناء على تشخيص دقيق ومعطيات موضوعية.

سنباشر هذا الـمسعى بإشراك جميع الفاعلني في القطاع ،إلى جانب اخلبراء ولن نستغني عن آرائكم ومساهماتكم في سبيل إعداد
خارطة طريق صحية جديدة متوازنة تفضي إلى منظومة صحية تستجيب إلى تطلعات الـمواطنات والـمواطنني في تغطية صحية
وتكفل وفق الـمعايير الدولية.
وأذكر بهذه الـمناسبة ،بتوجيهات السيد رئيس اجلمهورية الـمتعلقة برفع التجميد على الـمشاريع التي تعطل إجنازها ألسباب عديدة
ال سيما ،نقص الـموارد الـمالية ،حيث ستتم العملية بناء على ما ستسفر عنه اخلارطة الصحية اجلديدة مع ترتيب األولويات ومراعاة
احلاجيات الفعلية لكل منطقة.
إسمحولي أيضا التنويه بأن معظم تدخالت السيدات والسادة النواب ،أشارت إلى حاالت خاصة في عدة مناطق من وطننا العزيز،
وخصت إلتماسات الدعم بإمكانيات إضافية ،وعليه فسأسدي التعليمات الضرورية للسيد وزير الصحة بالرد على انشغاالتكم.
كما أستغل هذه الـمناسبة ألحيطكم علـما بأنه وطبقا لتوجيهات السيد رئيس اجلمهورية ،تعتزم احلكومة ،على تنظيم " اجللسات
الوطنية حول الـمنظومة الصحية" ستكون محطة كبرى لتشخيص دقيق ألوضاع الصحة في اجلزائر واخلروج بحلول عملية ،سيتم
الشروع الفعلي في تطبيقها ميدانيا مباشرة.
لقد كانت هذه االنشغاالت ضمن أوليات مخطط عمل احلكومة ،خاصة ما تعلق منها بالعمل على تغطية صحية شاملة تضع اجلزائر
ضمن الـمعدل الدولي فيما يخص مجموع الـمؤشرات الـمرجعية في مجال الصحة العمومية على الـمدى في آفاق ،2030خاصة ما
تعلق منها مبسائل اجلودة مبا يحفظ كرامة الـمرضى وحتسني إستقبالهم على مستوى الـمصالح الصحية.
كما سنراعي ضمن األولويات ،وبالـموازة مع عصرنة القطاع ،خاصة في جانب حوكمة وتسيير منظومة الصحة سواء على الـمستوى
الـمركزي أو الـمحلي أو على مستوى الـمرافق ذاتها ،وهذا قصد تطوير وحتسني آليات التسيير باإلعتماد على التخطيط وإدخال نظم
الـمعلومات وكافة آليات الـمحاسبة والتقييم وكذا مراقبة التسيير الـمالي واإلداري.
إسمحولي أيضا ،اإلشارة إلى أنه وبالرغم من كل اإلنتقادات ،يجب التذكير بأن اجلزائر تأتي في صدارة الدول العربية والثالثة إفريقيا في
مؤشر التنمية البشرية ،حيث تتوفر ،كما يبنه الـملحق الـمدرج في مخطط عمل احلكومة على أكثر من 361مؤسسة إستشفائية وأكثر
من 8070عيادة متعددة اخلدمات وقاعة للعالج ،إلى جانب أكثر من 200مركز تصفية للدم وكذا 13مركز لـمكافحة السرطان و433
مصلحة جوارية للوالدة.
فضال عن ذلك يساهم القطاع اخلاص بدوره في الـمنظومة الصحية من خالل 660مؤسسة إستشفائية ومركز صحي في العديد من
اإلختصاصات إلى جانب 6مراكز لـمكافحة السرطان ،الكثير منها تعمل بنظام التعاقد مع القطاع الصحي العمومي وهيئات الضمان
اإلجتماعي.

أما من ناحية الـموارد البشرية ،فنسجل أكثر من 56700ممارس إستشفائي من بينها 4518أستاذ إستشفائي جامعي 14774،ممارس
طبي متخصص 28100،ممارس طبي عام إلى جانب 2192صيدلي و 7119جراح أسنان.
من هذا الـمجلس الـموقر ،أود أن أطمئن أهلنا في الواليات اجلنوبية وكذا الهضاب العليا بأن احلكومة ،وضعت مسألة حتسني التغطية
الصحية في هذه الـمناطق ضمن أولويات أهدافها ،حيث ستحضى ببرنامج خاصة تدرج ضمن مراجعة اخلارطة الصحية التي تطرقت
إليه سابقا.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

فيما يخص عمليات إسترجاع األموال الـمنهوبة مبا فيها تلك الـمهربة إلى اخلارج ،فقد مت وضع مقاربة شاملة ومدروسة لبلوغ هذا
الهدف:
ففيما يتعلق بإسترجاع األموال الـمنهوبة الـموجودة داخل الوطن ،فقد مت إنشاء حساب التخصيص اخلاص باألموال واألمالك الـمصادرة
أو الـمسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد ،مبوجب قانون التكميلي لسنة.2021
وفور صدور األحكام القضائية النهائية مبصادرة أمالك وأموال عدد من األشخاص الـمعنويني والطبيعيني الـمتورطني في قضايا فساد مت
الشروع في إجراءات دمج األمالك واألموال الـمصادرة ضمن األمالك اخلاصة للدولة وفقا للتشريع الساري الـمفعول ،بعد جرد هذه
الـممتلكات وتقييمها.
عالوة على ذلك ،فقد مت وضع اآلليات الالزمة لتشخيص حالة كل الـمؤسسات أو الـمشاريع قيد اإلجناز لألشخاص الـمتابعني في
قضايا فساد محل أحكام قضائية نهائية ،من أجل احلفاظ على الـممتلكات الـمصادرة والعمل على تثمينها بالنظر ألهميتها اإلقتصادية
واإلجتماعية خاصة ما تعلق باحلفاظ على مناصب الشغل.
كما يتم العمل على دمج عدد من األمالك الـمصادرة في أصول مؤسسات تابعة للقطاع العمومي التجاري ،لضمان مواصلة إجناز
الـمشاريع الـمتوقفة ،السيما تلك التي بلغت نسبا معتبرة من اإلجناز أو مواصلة تسيير الـمؤسسات محل الـمصادرة التي تضمن خدمة
عمومية.
أما فيما يتعلق بإسترجاع األموال الـمنهوبة الـمهربة إلى اخلارج ،فقد مت إعتماد مقاربة شاملة للتكفل بهذا الـملف من خالل وضع آلية
تنسيق على أعلى مستوى ،كما متت مباشرة جملة من اإلجراءات مع الدول التي هربت إليها هذه األموال في إطار تفعيل ،األدوات
القانونية الـمتاحة في إطار اإلتفاقيات الدولية الثنائية والـمتعددة األطراف ،السيما إتفاقية األمم الـمتحدة لـمكافحة الفساد.

فضال عن ذلك ،فلقد مت تفعيل جملة من آليات ومبادرات التعاون في إطار منظمات دولية متخصصة من أجل تتبع هذه األمالك
وحتديد مكانها وتبادل الـمعلومات اخلاصة بها.
وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية إلسترجاع األموال الـمنهوبة الـمهربة إلى اخلارج فهي آلية أثبتت جناعتها في العديد من الدول وتعتبر
مبثابة ممارسات مثلى وفعالة في مجال مكافحة الفساد وهي ال تتعلق باألشخاص الطبيعيني الـمتورطني وال متس بالعقوبات الـمسلطة
عليهم بل تخص األشخاص الـمعنويني ) (les personnes moralesأي الشركات األجنبية الـمتورطة في عمليات الرشوة والتي
استفادت هي األخرى من هذه األموال الـمهربة في إطار صفقات ومشاريع محل ممارسات فساد.
أعيد التأكيد بأن إسترداد األموال محل عمليات رشوة عبر وسيلة التسوية ال تنطبق على األشخاص الطبيعيني (les personnes
) physiquesوإمنا األشخاص الـمعنويني أي الـمؤسسات.
وأود التذكير بهذه الـمناسبة بعزم الدولة وإرادتها في مكافحة الفساد والـمفسدين بدون هوادة واسترجاع أموال الشعب الـمنهوبة بتجنيد
كل مؤسسات الدولة مبا في ذلك ثقلها الدبلوماسي وفي ظل اإلحترام الصارم للقانون واستقاللية القضاء .فلن تتنازل الدولة عن دينار
ُنهب أو ُسرق أو ُأختلس ولن تتنازل عن شبر من العقار نهب أو حول عن وجهته  ،إنها أمانة وسنسأل عنها.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

لقد سجلنا أيضا العديد من التدخالت تخص مسألة حتسني النقل والتنقل باعتبارهما رافدين رئيسيني للتنمية وكمحفز للنمو ،فإن
مخطط عمل احلكومة قد وضع تصور جديد إلجناز وتنظيم واستغالل الـمنشآت والوسائل وضمان جودتها وصيانتها الدورية وأمنها
وفقا لنظرة اقتصادية تصل بنا في الـمدى البعيد إلى ضمان متويلها الذاتي بصفة تدريجية ،بعيدا عن التمويل التقليدي لها الذي يثقل
كاهل اخلزينة العمومية ،التي ستخصص هذا النوع من التمويل باألساس للـمشاريع الـمهيكلة وذات الـمنفعة العامة.
إن تدخالت السيدات والسادة النواب بخصوص جتميد بعض الـمشاريع أو عدم تسجيلها وحتى اقتراح أخرى لتعزيز احلركية التنموية
السيما في مجاالت ربط الواليات بالطريق السيار ،وإجناز ازدواجية الطرق الوطنية وكذا تأهيل األجزاء الـمهترئة منها ،وتعزيز شبكة
الطرقات الوالئية والبلدية ،وكذا تعزيز رحالت النقل اجلوي ،وبالسكك احلديدة السيما على مستوى مناطق الهضاب العليا واجلنوب،
كلها مشاريع ذات أولوية وتعد حتمية لبلوغ تنمية شاملة وتوفير خدمة راقية وذات جودة لـمواطنينا.
إن برنامج السيد رئيس اجلمهورية قد حدد األولويات ،والتي ستكون بتدارك الفجوة والهوة بني مختلف مناطق الوطن ،فباإلضافة إلى
الـمشاريع اجلاري إجنازها والتي هي بوتيرة أقل من الـمطلوب ،سيتم تسريعها ألنه ال مجال اليوم لتضييع الـمزيد من الوقت ،كما نعمل
على وضع تصور شامل في هذا الـمجال في إطار البرامج القطاعية.

هذا باإلضافة إلى تسجيل مشاريع استعجالية قصد تعزيز األمن عبر طرقاتنا السيما القضاء على النقاط السوداء ،وإعادة النظر في كل
الـمنظومة التي تعنى بالسالمة الـمرورية ،السيما ازدواجية بعض الطرق الوطنية .مما يقودنا للحديث عن مستوى خطورة إرهاب
الطرقات ،الذي جعل بالدنا من ضمن البلدان التي تسجل عدد كبير من الضحايا والـمصابني في حوادث الطرقات ،ولهذا تعتزم
احلكومة إتخاذ العديد من اإلجراءات الردعية والتنظيمية للحد من هذه الظاهرة التي أثقلت كاهل الـمجتمع والدولة بتكاليفها من كل
اجلوانب االجتماعية والـمالية.
السيد الرئيس
السيدات والسادة النواب

لقد أشار معظم الـمتدخلني إلى مسألة اإلرتفاع الـمحسوس في أسعار بعض الـمواد ذات اإلستهالك الواسع ،وهو مالـمسناه أيضا معكم،
خاصة في الفترة األخيرة .لن أطيل في تدخلي حول شرح األسباب ،والتي الكثير منها معروف ،حتى ال يفهم من تدخلي بأنني أدافع
أو أقدم تبريرا لذلك ،بقدر ما سأ تطرق إلى اإلجراءات التي إتخذتها الدولة وستتخذها في األيام القادمة.
وال يخفى على أحد منكم إرتباط أسعار بعض الـمواد الغذائية الـمستوردة كالبقول اجلافة باألسواق العالـمية والتي عرفت إرتفاعا
محسوسا جراء األزمة الصحية التي عرفها العالـم ،هذه األخيرة أدت إلى زيادة تكاليف اإلنتاج والنقل الدولي ،وكذا إرتفاع أسعار بعض
الـمدخالت وعوامل اإلنتاج التى أدت إلى زيادة في أسعار اخلضر والفواكه الطازجة وكذا اللحوم احلمراء ،خاصة البيضاء منها.
إن إرتفاع أسعار هذه الـمواد ،وإن كان راجعا نسبيا إلى األسباب التي سبق ذكرها ،يجدر أيضا التنويه بأنها وضعية ظرفية زادتها حدة
بعض الـممارسات الغير القانونية والغير أخالقية لبعض من باعو ضمائرهم من أجل غايات مشبوهة.
أؤكد لكم بأن احلكومة ،وبغرض الـمحافظة على القدرة الشرائية للـمواطن ،اتخذت جملة من اإلجراءات اإلستعجالية قصد ضمان
التموين الـمنتظم للسوق بهذه الـمواد ،وكذا إستخدام جميع أليات الضبط من أجل كبح إرتفاع األسعار ،كما ستعمل على تكثيف
عمل آليات الرقابة وتشديد اإلجراءات الردعية ضد الـمخالفني ومحاربة الـممارسات اإلحتكارية والـمضاربة.
إسمحولي أيضا اإلشارة إلى بوادر اإلنفراج من خالل ،بداية عودة احلركية اإلقتصادية بعد الركود الذي عرفته جراء األزمة الصحية،
خاصة عودة النمواإلقتصادي إلى مساره اإليجابي بتسجيل  % 2,3خالل الثالثي األول ونطمح في نسبة تفوق  %4في نهاية هذه
السنة مما سينعش النشاط اإلقتصادي للـمؤسسات وحركة التجارة وتدفقات السلع وبالتالي التأثير في مستوى التشغيل وإستقرار
األسعار.
أما بخصوص مسألة اصالح سياسة دعم الـمواد واسعة االستهالك ،والتي حضيت هي األخرى بالعديد من التدخالت ،يجدر التذكير
بأن تعزيز التضامن الوطني واحلد من التباين في الدخل وحماية القدرة الشرائية للـمواطنني األقل دخال ،تعتبر ثابت من ثوابت السياسة
اإلجتماعية للدولة.

لإلشارة فقد بلغت قيمة التحويالت اإلجتماعية  1900مليار دج مدرجة في قانون الـمالية لسنة  2021مبا يعادل  %9,4من الناجت
الـمحلي اإلجمالي و %23,78من ميزانية الدولة ،مما يدل على أهمية النفقات ذات الطابع اإلجتماعي في مجمل النفقات العمومية،
دون إحتساب الدعم الغير مباشر.
ولهذا شرعت احلكومة في مسار إصالح منوذج الدعم من أجل إستهداف أمثل يضمن أكثر عدالة اجتماعية ،وهذا من خالل االنتقال
إلى نظام التحويالت النقدية لصالح األسر الـمحتاجة مباشرة ،والتي ستستفيد من دخل إضافي كتعويض عن تعديل األسعار الـمرتبطة
بـالتخلي عن نظام الدعم العام.
وفي هذا الصدد ،جتدر بنا اإلشارة إلى أن اجلانب التقني لهذا الـمشروع قد شارف على االنتهاء ،السيما ما تعلق باجلوانب التقنية اخلاصة
باستهداف األسر الـمعنية باالستفادة من التحويل النقدي ،في ظل سهر احلكومة على التطبيق التدريجي لهذا االصالح ،بصفة سلسلة
تأخذ بعني االعتبار التقييمات الدورية لنجاعة مشروع اصالح سياسة دعم الدولة للـمواد االستهالكية واسعة االستهالك.
السيد الرئيس
السيدات ،السادة النواب

لقد سجلنا العديد من اإلنشغاالت ،تناولت مسألة إدماج الـمنتسبني جلهازي الـمساعدة على اإلدماج الـمهني واإلجتماعي ،يجب
التذكير بالطابع اإلستثنائي والبعد الوطني لهذه العملية التي مت تكريسها بداية من سنة ،2019والتي عرفت وتيرة بطيئة نظرا لتزامنها مع
األزمة الصحية التي ترتب عنها جتميد العديد من الـمشاريع وكذا تراجع مداخيل الدولة ،حيث مت إلى غاية أواخر شهر أوت،2021
تسجيل إدماج 280.78مستفيد وستتواصل العملية.
أما بخصوص مسألة إعادة النظر في شبكات األجور وتثمينها ،فيجب التنويه بأن العملية تخضع جلملة من اإلجراءات والـمعايير،
وتدخل فيها العديد من العوامل واالعتبارات خاصة ما تعلق باإلنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع اإلقتصادي العام في البالد.
ولهذا فاحلكومة أخذتها باجلدية الـمطلوبة ،وسجلتها كمحور هام في برنامجها وستعاجلها وفق مقاربة شاملة وتشاركية ضمن عملية
إصالح واسعة لـمنظومة الوظيفة العمومية ،حيث ستعمل على إجناز تقييم دقيق لسياسات األجور بناءا على حتقيقات ودراسات تخص
جميع قطاعات النشاط  ،مبا فيها القطاع االقتصادي ،من شأنها أن توجه خيارات احلكومة في مجال سياسات األجور والـمداخيل.
تطرق بعض النواب أيضا ،إلى مسألة التكفل بالـمنحة الـمالية والتغطية االجتماعية لألشخاص ذوي الهمم الـمسجلني ،أود التذكير
فقط بأن ذلك يتم بطريقة آلية ،عبر االعتمادات الـمالية السنوية الـمخصصة في ميزانية التسيير لقطاع التضامن الوطني حيث مت بعنوان
سنة  ،2021تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ  32مليار و 646مليون دج ،للتكفل بــ  272.268ألف شخص من ذوي الهمم.

وقد مت تسجيل ،إلى غاية  31أوت  973.258 ،2021مستفيد من الـمنحة الـمالية أي مبعدل استغالل لالعتمادات الـمالية
الـمخصصة لباب الـمنحة بـ ،%53.95وذلك بعد عمليات التطهير الدوري لقوائم الـمستفيدين.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب

أما بخصوص الديبلوماسية ودعما للخيار االستراتيجي الرامي إلى بعث االقتصاد الوطني ،ستعكف احلكومة على توظيف اجلهاز
الدبلوماسي في تعظيم االستفادة من فضاءات التبادل احلر التي تنتمي إليها اجلزائر واتفاقات الشراكة التي أبرمتها بهذا اخلصوص ،من
أجل رفع القدرات التنافسية لـمتعاملينا االقتصاديني ومرافقتهم في مساعيهم الرامية إلى ولوج األسواق اخلارجية وجذب الـمستثمرين
األجانب وإقامة شراكات اقتصادية رابح  -رابح ،مع االستفادة من مشاريع التكامل في إفريقيا ،وعلى رأسها طريق الوحدة اإلفريقية،
الذي سيؤدي ربطه بشبكات الطرق السريعة اجلزائرية والطريق السيار شرق-غرب والبنية التحتية األخرى مثل الـمطارات و الـموانئ،
إلى تسهيل حركة البضائع واألشخاص بني اجلزائر وبقية دول العالـم.
وفي ذات اإلطار ،ستواصل احلكومة اإلجراءات والتدابير الـمتخذة في هذا الشأن من خالل شبكة الـمكلفني بالشؤون االقتصادية
والتجارية على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية ،وتخصيص مكتب مكلف باإلعالم وترقية االستثمارات والتصديرعلى مستوى وزارة
الشؤون اخلارجية ،من أجل الـمرافقة الفعلية واآلنية للـمتعاملني االقتصاديني مبا يسمح بتنويع االقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج
الـمحروقات.
وعلى صعيد آخر ،فإن احلكومة ستعمل على تكريس نهج استباقي في العمل الدبلوماسي ،إدراكا منها حلجم التحديات التي تواجه
بالدنا ،إقليميا ودوليا ،وذلك باحلرص على استغالل الهيئات واألطر الـمخصصة لذلك ،وتدعيمها بعملية عصرنة وتوسيع الشبكة
الدبلوماسية والقنصلية ،حرصًا على الـمتابعة الدائمة والـمستمرة للتغيرات التي يشهدها العالـم ،وذلك إلضفاء فعالية أكبر على عملية
اتخاذ القرار من قبل السلطات العمومية.
وفي ذات السياق ،فإن احلكومة ستعمل على حتقيق إعادة انتشار الدبلوماسية اجلزائرية ،وهو ما هَّلت بوادره من خالل احلركة الدبلوماسية
األخير ،التي قررها السيد رئيس اجلمهورية ،واستحداث مناصب الـمبعوثني اخلاصني ،فضًال عن افتتاح سفارات جديدة في إفريقيا
والبلقان وآسيا الوسطى والكاريبي ،وكذا مركزين قنصليني .كما ستعمل احلكومة على تفعيل الدبلوماسية الروحية باالرتكاز على
عنصري االمتداد الروحي لبعض الزوايا في إفريقيا والروابط القبلية الـمشتركة مع بعض دول الساحل وغيرها.
وليست اجلالية الوطنية باخلارج ببعيد عن عمل احلكومة الدؤوب ومساعيها الرامية إلى التكفل بانشغاالتها مبا في ذلك حتسني األداء
القنصلي وكذا مسألة نقل اجلثامني إلى أرض الوطن ،والتي مت اعتماد آلية بشأنها لتسهيل تدخل الـمراكز الدبلوماسية والقنصلية سواء

للتكفل بنقل اجلثامني أو للـمعاجلة السريعة لطلبات رخص نقلها طيلة أيام األسبوع وحتى خالل العطل الرسمية ،وهي عملية استمرت
حتى خالل األزمة الصحية مع احترام بروتوكول صحي دقيق.
كما أن اخلدمات القنصلية على مستوى مصلحة احلالة الـمدنية بوزارة الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج ،حتظى بنفس القدر
من االهتمام من خالل حتسني ظروف استقبال العدد الكبير من الـمواطنني وتسهيل اإلجراءات اإلدارية والرقمنة ،السيما في تنظيم
الـمواعيد.
كما ستعمل احلكومة أيضا على تدعيم تدابير التأطير الديني والثقافي جلاليتنا باخلارج ،مبا في ذلك تعليم اللغة العربية والثقافة األصلية،
والتي تسعى احلكومة إلى التأقلـم مع قوانني البلدان احلاضنة جلاليتنا ضمانًا الستمرار هذا الـمسعى ،وباألخص ما تعلق منها بتكثيف
العمل اجلمعوي وخلق مراكز ثقافية جديدة بالـمناطق التي يتواجد بها أبناء اجلالية بكثافة.
كما تعكف احلكومة حاليا على حتيني النص التنظيمي الـمتعلق بالهيئة االستشارية للجالية الوطنية باخلارج ،مبا ميكنها من إعادة هندسة
الهياكل التنظيمية التي جتمع اجلالية ،ومبا يؤهلها من خلق فضاء تشاوري لتوحيد اجلهود والـمبادرات ضمن خطة عمل تتضمن أربعة
محاور تتمثل في الـمحور السياسي واجلمعوي ،االقتصادي والـمالي ،التكنلوجي والعلـمي ،والـمؤسساتي.
وبالتطرق إلى مسألة الفتح الكلي للحدود البرية واجلوية ،فإنه ال يخفى على أحد أن األزمة الصحية التي يشهدها العالـم كانت وراء
اتخاذ قرار بغلق هذه احلدود بناء على توصيات اللجنة العلـمية ،وهو ما سمح بالتحكم في انتشار الوباء ،ليتم مؤخرًا إقرار الفتح اجلزئي
للحدود اجلوية والعمل على زيادة الرحالت اجلوية تدريجيًّا ،أخذًا بعني االعتبار احتياجات الـمواطنني ،السيما اجلالية الوطنية باخلارج،
من جهة ،وتوصيات اللجنة العلـمية من جهة أخرى.
وفي إطار جهودها لدفع عجلة التنمية ،فإن احلكومة ستسعى جاهدة الستقطاب الكفاءات الوطنية باخلارج وذلك لالستفادة من
خبراتها في شتى الـمجاالت وباعتبارها شريكًا كامًال في هذه اجلهود .وفي هذا اإلطار ،تعمل احلكومة على بلورة إطار قانوني شامل
ميكن من إنشاء هيئة حاضنة للكفاءات ،وخلق وسط تفاعلي بني مختلف مكوناتها من خالل خلق بوابة إلكترونية موحدة ،وبنك
معلومات خاصة بها ،بهدف االستفادة من مختلف الـمبادرات ومرافقتها وجتسيدها على أرض الواقع.
وبذلك تبقى الدبلوماسية اجلزائرية ،حتت قيادة السيد رئيس اجلمهورية ،مجندة للدفاع عن الـمصالح العليا للبالد ،وعلى وجه
اخلصوص من خالل حتيني أهدافها ومهامها مبا يتوافق مع القيم والـمبادئ التي طالـما دافعت عنها اجلزائر ،ومبا ميكنها من االضطالع
بدورها في مسيرة البناء الوطني على جميع األصعدة.
ال يفوتني في األخير أن أجدد لكم ،عزمي وعزم كل الفريق احلكومي ،على العمل من أجل التنفيذ الفعلي لكل ماورد في هذا
الـمخطط في الـميدان ،وأملنا في اهلل وفي كل أبناء هذا الوطن في الداخل وفي اخلارج لتحقيق ما نصبو إليه جميعا.
السيد الرئيس،

السيدات والسادة النواب

تلكم هي أيها السيدات والسادة النواب ،أهم الـمعطيات والتفسيرات التي أردت إبالغكم بها إضافة إلى ما
مت تقدميه في مخطط عمل احلكومة.
كما ستكون لكم فرصة أخرى قريبا ملناقشة ترجمة هذه املحاور إلى مخططات قطاعية تتضمن األهداف
الكمية والتخصيصات املالية ،وهذا مبناسبة دراسة قانون الـمالية والـميزانية لسنة  2022الذي سيعرض على
مجلسكم املوقر قريبا.
كما ستكون اآلليات األخرى لتطبيق هذا الـمخطط ،كالنصوص القانونية ،محل نقاشات واسعة حول جانب
من األهداف الـمسطرة في هذا البرنامج الذي يكرس تطبيق التزامات السيد رئيس اجلمهورية لبناء اجلزائر
اجلديدة.
فأملي أن يتم املصادقة عليه لنعمل حكومة وبرلـمان بغرفتيه ،على جتسيده على أرض الواقع فهذا املخطط
ليس سرابا يحسبه الظمآن ماءا ،وإمنا خطة محكمة مبنية على منهجية علمية ،سيطبق في امليدان وفق معايير
متابعة صارمة ال مجاال لإلرجتال والتسويف.
وفقنا اهلل جميعا خلدمة وطننا املفدى والشعب اجلزائري العظيم.
حتيا اجلزائر ،عزيزة ،قوية ،أبية.
املجد واخللود لشهدائنا األبرار.
املجد واخللود لشهدائنا األبرار.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

