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ـ السيد رئيس احلكومة،
ـ السيدات والسادة الوزراء،
ـ السادة كتاب الدولة،
ـ أصحاب املعالي ،
ـ السيدات والسادة رؤساء املؤسسات،
ـ أيتها السيدات أيها السادة،
أود قبل كل شيء أن أرحب بكم ترحيبا حارا ،باسم احلكومة اجلزائرية وباسمي اخلاص ،وأن أجدد لكم
اإلهتمام األساسي الذي يوليه السيد عبد الـمجيد تبون ،رئيس اجلمهورية ،وأوليه شخصيا واحلكومة
اجلزائرية كلها ،لتطوير احلوار السياسي والتعاون بني اجلزائر ومملكة إسبانيا.
كما أود بوجه خاص أن أعبر عن ارتياحي للفرصة التي تتاح لنا اليوم لنتناقش معا ،في إطار هذا اللقاء بني
رجال األعمال ،حول عالقات تعاوننا ،وجتارتنا الثنائية وإمكانيات الشراكة االستراتيجية التي نعكف على
بنائها بني بلدينا.

وقبل التطرق بصفة أكثر صراحة ،إلى الـموضوع الذي يشغلنا ،أحرص هنا على التأكيد على جودة وكثافة
العالقات في مجملها بني اجلزائر وإسبانيا ،واحلوار السياسي الشخصي رفيع الـمستوى السائد بني جاللة
ملك إسبانيا ورئيس احلكومة اإلسبانية ،من جهة ،والسيد رئيس اجلمهورية ،عبد الـمجيد تبون ،من جهة
أخرى ،وكذا اإللتزامات بالعمل على كل ما من شأنه أن يساهم في ترقية العالقات الـمتميزة بني اجلزائر
وإسبانيا ،القائمة على صداقة مثالية ومتسك البلدين بالـمبادئ والقيام الـمشتركة ،القائمة على أساس
الـمصالح الـمتبادلة.
ـ السيد رئيس احلكومة،
ـ أصحاب املعالي ،
ـ أيتها السيدات أيها السادة،
إن اجلزائر منذ انتخاب السيد عبد الـمجيد تبون إلى منصب القاضي األول للبالد ،قد باشرت بحزم مشروعا
واسعا لإلصالحات السياسية واإلقتصادية الـموجهة لرّد االعتبار للمجال السياسي من خالل تعميق
الدميقراطية وتوفير الظروف الـمواتية لبعث فعلي للنمو واستحداث مناصب الشغل.
وانطالقا من وجهة النظر هذه ،فإن "احلراك" قد وّلـد حركة هائلة إلعادة اإلعتبار للمجتمع اجلزائري برمته
بفضل بروز جزائر جديدة.
وقد كانت هذه احلركة الشعبية والـمشروعة مرفوقة من قبل السيد رئيس اجلمهورية الذي عمل على ترقيتها
من أجل متكني القوى احلية للمجتمع ،وباألخص األجيال الصاعدة ،من التحكم في مصير البالد والتكفل
تدريجيا وفعليا ،بتسيير الشؤون العمومية.
وفي هذا السياق ،فإن مشروع الدستور اجلديد الذي سيعرض على اإلستفتاء الشعبي يوم الفاحت نوفمبر
القادم ،يضع أسس مقاربة أكثر شمولية لتسيير شوؤن الدولة ،انطالقا من كونه يوسع دور البرلـمان
والـمعارضة بصفة معتبرة ،ويكرس احلريات الفردية واجلماعية بشكل أوضح ،ويؤكد بقوة مبدأ الـمراقبة في
جميع الـمستويات ،ويعطي أفقا جديدا للمجتمع الـمدني واحلركات اجلمعوية ،ويحرر اإلمكانات اإلبداعية
والـمبادرة اخلاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق حيث ستسعيد الدولة وظيفتها األساسية للضبط.

ـ السيد رئيس احلكومة،
ـ أصحاب املعالي ،
ـ أيتها السيدات أيها السادة،
لقد عانى اإلقتصاد اجلزائري خالل السنوات األخيرة ،من اآلثار الـمتراكمة لألزمة اإلقتصادية العالـمية وانهيار
أسعار الـمحروقات التي تستمد منها حصة أساسية من إيرادات تصديرها .وقد جاءت األزمة الـمرتبطة
بجائحة فيروس كورونا لتضخم هذه الصعوبات؛ األمر الذي يؤكد بشكل واضح التحديات والقيود التي
ينبغي أن يواجهها اإلقتصاد الوطني.
بل إن عالقاتنا التجارية قد عانت هي األخرى من تداعيات هذه األزمة ،مبا أن احلجم اإلجمالي لـمبادالتنا
التجارية قد تراجع من أزيد من  15مليار دوالر في سنة  ،2013إلى أقل من  7ماليير دوالر في سنة .2019
غير أنه ميكنني القول أن اقتصاديات بلدينا تتوفر في اعتقادي ،على مخارج كافية رغم األزمة اإلقتصادية،
مبا يجعل من هذه األزمة فرصة لتطوير أشكال أخرى وإجراءات جديدة للتعاون ،وكذا أشكال شراكة مطابقة
للمتطلبات اجلديدة.
وبهذا الصدد ،فإن برنامج احلكومة يقترح تشجيع إدماج اإلقتصاد الوطني تدريجيا ضمن سلسلة القيم
العالـمية من خالل الـمبادالت التجارية ،والشراكة وحتويل التكنولوجيات واخلبرة.
وعلى الصعيد الـملـموس ،تقترح بالدي في الـمجال الطاقوي ،إعادة إطالق عمليات استكشاف وإنتاج
البترول والغاز ،من أجل ضمان مستويات أعلى من التصدير الالزمة لتمويل اقتصادها.
وفيما يخص الطاقات الـمتجددة ،فلدينا برامج هامة ،السيما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهروضوئية ،التي
ستزداد وتيرتها خالل السنوات القليلة القادمة ،والتي نأمل بشدة أن تساهم في إجنازها الصناعة اإلسبانية،
التي تعد جد نشطة في هذا الـمجال .وكذلك األمر بالنسبة إلنتاج الغاز الصخري ،الذي تعد فيه اجلزائر
من بني الدول األوائل في العالم من حيث االحتياطيات.

كما يعتبر قطاع الـمناجم والتعدين والصناعات الـمنجمية واالستخراجية بشكل عام ،من بني القطاعات
األخرى التي تستدعي االهتمام الكامل من طرف السلطات العمومية ،وذلك لتمكني قطاع الـمناجم من
الـمساهمة في جهود التنمية الوطنية.
وعلى صعيد آخر ،فإن الصناعات التحويلية الـمرتبطة بالقطاع الصناعي الزراعي حتظى باهتمام خاص في
ضا ألنها تشكل
برنامج احلكومة ،ليس فقط لكونها تزخر بإمكانات كبيرة لـم يتم استغاللها بعد ،وإمنا أي ً
القيمة الـمضافة األساسية من حيث استحداث فرص العمل والـمساهمة في االنعاش االقتصاد.
أما بالنسبة لقطاع السكن ،الذي لطالـما اعتبر في اجلزائر مبثابة القطاع القاطرة لالقتصاد الوطني ،فقد قررت
احلكومة مواصلة دعمها ومساعداتها لهذا القطاع لتلبية الطلب الـمتزايد باستمرار على السكنات
االجتماعية .كما ُتّعد عمليات تهيئة الـمدن ومراقبة التعمير في مركز اهتمام السلطات العمومية.
أما في الـمجال الصناعي ،فقد قررت السلطات العمومية تشجيع الـمؤسسات والصناعات الصغيرة
والـمتوسطة ،من أجل ضمان تطوير نسيج صناعي حقيقي من شأنه الـمساهمة في جهود التنمية الوطنية،
والسيما من خالل شراكات مع الـمؤسسات األجنبية ،التي نشجعها باألحرى على القدوم لالستقرار
واالستثمار في اجلزائر ،بعد تخلي بالدنا عن قاعدة  49/51وتكريس حرية العمل لفائدة الشركات األجنبية
التي تتمتع في هذا الـمجال بنفس احلقوق والـمزايا التي حتظى بها الـمؤسسات الوطنية.
صا ،نظًرا إلمكانات
وفيما يتعلق بقطاع السياحة ،فإن هذا الـمجال توليه السلطات العمومية اهتماًما خا ً
توسعه ولوجود طلب داخلي قوي إلى حد ما سواء من جانب الـمؤسسات أو األسر.
ال عن ذلك ،ومن أجل التحفيز على اقتصاد الـمعرفة بصفة قوية ،وإدخال التكنولوجيات اجلديدة بشكل
فض ً
مكثف على النشاط االقتصادي والتجاري للبالد ،فقد قررت السلطات العمومية تشجيع تطوير الـمؤسسات
الناشئة من خالل تسخير "صندوق" مخصص لـمرافقة حاملي الـمشاريع.
وفي هذا اإلطار ،مت مؤخرا عقد ندوة باجلزائر العاصمة ،برئاسة السيد رئيس اجلمهورية ،لتدشني هذه الدورة
اجلديدة من مسار تطوير الـمؤسسات الناشئة.

ـ السيد رئيس احلكومة،
ـ أصحاب املعالي ،
ـ أيتها السيدات أيها السادة،
تلكم بإيجاز ،هي ملخصات الـمحاور األساسية التي يحملها برنامج احلكومة فيما يتعلق بالشؤون
االقتصادية واالجتماعية للفترة الـمقبلة.
وإنني واثق بأن الـمؤسسات اإلسبانية ،من خالل حتديد هذه األولويات ،ستتمكن بالتنسيق مع شريكاتها
اجلزائرية ،من إيجاد الفرص احلقيقية إلطالق شراكات واالستثمار في السوق اجلزائرية التي ستجد فيها
الظروف الـمثلى للنمو واالزدهار.
كما سيكون بإمكان رؤساء الـمؤسسات الـمرافقني لكم والذين تربطهم في الغالب عقود وشراكات مع
مؤسسات جزائرية ،أن يجدوا سواء من جانب احلكومة أو لدى الـمؤسسات ،كل االهتمام واالستعداد
لبرمجة مبادراتهم الـمستقبلية وكل نشاط للتعاون يرغبون في الـمبادرة به على التراب اجلزائري.
ولن أختم مداخلتي هذه دون أن أعرب عن أملي في أن يتوج االجتماع الثنائي رفيع الـمستوى القادم
والـمنتدى االقتصادي الثنائي الذي يسبقه اللذان سيعقدان مبدريد ،بنجاح باهر يرقى لـمستوى طموحات
الشراكة اجلزائرية اإلسبانية والصداقة القائمة حلسن احلظ بني بلدينا.
أشكركم على حسن إصغائكم.

