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أود في البداية ،أن أشكركم على الدعوة الكرمي للحضور واملشاركة في هذا اليوم اإلعالمي املهم الذي نظم
هذه السنة حتت شعار "االدخار وسيلة مصرفية لتنمية اقتصادية شاملة" والذي يتزامن كل سنة مع اليوم
العاملي لالدخار املصادف لـ  31أكتوبر 2021
كما نلتقي اليوم من أجل إعادة تفعيل آلية من أهم األليات في مسار تنفيذ االصالحات الهيكلية الكبرى
في قطاع البنوك التي باشرتها احلكومة تطبيقا لبرنامج السيد رئيس اجلمهورية؛ أال وهي تنصيب املرصد
الوطني لالدخار باعتباره هيئة حتليل ومتابعة وحتيني املعلومات ،جتتمع فيها مختلف مكونات املنظومة الوطنية
لقطاع البنوك والتأمينات والتحليل واإلحصاء وكذا خبراء وباحثني.
إن انشاء املرصد الوطني لالدخار في هذا اليوم املصادف لليوم العاملي لالدخار ينطوي على الكثير من الرمزية
والدالالت ،ويبرز االهتمام الذي توليه الدولة اجلزائرية لتقدمي أحسن اخلدمات للمواطنني ،وهذا ال ميكن أن
يتأتى إال بالتخطيط اجليد باالعتماد على االحصائيات والتحاليل التي تساعد على التخمني وبناء
االستراتيجيات على خلفيات وقواعد بيانات صحيحة
وإننا من خالل تنظيم مثل هذه النشاطات ،نسعى إلى ترسيخ ثقافة التوفير واالدخار في أوساط املجتمع
خاصة منها فئة الشباب ،وكذا لتجنيد املوارد املالية املحلية التي ميكن أن يكون لها تأثير ايجابي على النمو
االقتصادي.
وأود بهذا الصدد ،أن اذكركم أن االدخار ميثل أهمية كبيرة ،انطالقا من كونه يعتبر املحفز األول للنمو
االقتصادي من حيث إسهامه بشكل مباشر في متويل االقتصاد عن طريق متويل املؤسسات ،هذه املؤسسات
التي تساهم بدورها بشكل مباشر وفعال في التنمية االقتصادية .فضال عن دعم وتشجيع اليد العاملة
الوطنية .مما ينعكس ايجابا على االستثمار والتامني واالئتمان لبدء االعمال التجارية وتوسيعها .وإدارة
املخاطر ومواجهة الصدمات املالية ،وما يحسن ماديا ال محالة من حياة العائالت واملواطنني بشكل عام.
سيداتي سادتي احلضور الكرام

إننا من خالل هذه األعمال ،نطمح الى جتسيد إصالح عميق للمنظومة املالية الوطنية من خالل تطبيق مبادئ
الشمول املالي في قطاع البنوك عبر توفير منتجات بنكية إسالمية ورقمنة كل اخلدمات البنكية ،وتوفير
منتجات مالية تتناسب مع احتياجات املواطن البسيط وبأسعار میسورة تلبي احتياجاتهم ،مع ضمان اخلدمة
في جميع املناطق بطريقة تتسم باملسؤولية واالستدامة؛ مما يحفز املواطنني وخاصة فئة الشباب ،على االنخراط
وبشكل أوسع ويسمح للناس بادخار املال.

سيداتي سادتي احلضور الكرام

إن املرصد الوطني لالدخار هو هيئة مستقلة تابعة لوزارة املالية تتكون من إطارات وممثلني من قطاعات البنوك
وشركات التامني والديوان الوطني لإلحصائيات واملجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي وخبراء في القطاع
املالي باإلضافة الى االساتذة اجلامعيني ،وميثل املرصد الوطني لالدخار أداة في خدمة املجتمع املصرفي وجميع
االطراف املعنيني باالدخار ورهاناته االقتصادية.
إلى جانب ذلك ،ميثل املرصد الوطني لالدخار قوة اقتراح فيما يتعلق باالبتكار في املنتجات املوجهة للسوق
من خالل تغطية االبعاد املفاهيمية والتنظيمية واجلبائية ،مما يساعد البنوك واملؤسسات املالية على العمل
معه على االبتكار الستقطاب أفضل لالدخار وتطوير منتجات االدخار الستقطاب الكتلة املالية املتداولة في
السوق املوازية.
ولذلك ،أدعو من هذا املنبر ،جميع البنوك واملؤسسات املالية إلى االنتباه بشدة ومراعاة جميع نتائج الدراسات
والتحقيقات التي يتوصل إليها املرصد الوطني لالدخار الذي سيتابع بالتفصيل الوضع احلالي لالدخار في
اجلزائر ،من أجل بناء منظومة مصرفية متكاملة مبنية على اسس علمية وحتليلية دقيقة لتطوير منتجات
مالئمة قصد ترقية حركية املدخرات .لذا علينا جميعا وضع أنظمة مكيفة مع طلبات املواطن البسيط جلذب
أقصى قدر ممكن من املدخرات وضمان جعل حسابات التوفير منتجات مصرفية جذابة ومحفزة لالدخار.
بل إن املرصد الوطني لالدخار أداة تصورية ضرورية إلعداد تقييم مفصل ومحني سيكون مرافقا لكل البنوك
بسياسات براغماتية وطموحة جلمع وتعبئة االدخار ،مع أخذ خصوصيات كل مؤسسة مصرفية في احلسبان.
وفي إطار التحسيس بأهمية االدخار كمؤشر إيجابي للمواطنني وخاصة فئة الشباب ،أدعو أيضا جميع
البنوك واملؤسسات املالية ومؤسسات التأمني إلى وضع مخطط اتصالي  360درجة ،بغرض شرح السبل
والوسائل التي توفرها املؤسسات املالية للمواطنني من أجل االدخار والترويج للمنتجات البنكية على أوسع
نطاق لترسيخ ثقافة االدخار من خالل تنظيم نشاطات بالتنسيق مع اجلمعيات واملؤسسات التربوية؛ وتلكم
كلها وسائل وتقنيات نسعى من خاللها في القريب العاجل ،إلى جتسيد االدماج املالي من أجل النمو الشامل
بفضل تطبيق استراتيجية عمل تخدم املواطن البسيط دون املساس مبصاحله وتخليصه من كافة العقبات
اخلاصة باإلدماج املالي.

عالوة على ذلك ،فإن ترقية املنافسة وحتقيق املزيد من الفعالية في الوساطة البنكية قد باتت ضرورة حتمية
يجب جتسيدها في أقرب وقت ممكن ،بهدف تدعيم مسار تأهيل البنوك حتى تكون محركا فعليا للتنمية
االقتصادية للبلد في املجال املصري واإلدماج املالي ومتويل االقتصاد من أجل منو شامل.
سيداتي سادتي احلضور الكرام.

ال يفوتني في األخير ،أن أؤكد عزمنا على املضي قدما في بناء منظومة مالية قوية وفعالة ترقى إلى مستوى
البرنامج الطموح الذي مت تسطيره تنفيذا لاللتزامات التي تبناها السيد رئيس اجلمهورية.
وعليه ،فكل الفاعلني ملزمون إطار تشاوري وبصفة استعجالية بوضع استراتيجية وطنية لتطوير االدخار في
اجلزائر.
وإذ نضع فيكم ثقتنا الكبيرة ،فإننا نتمنى لكم متام التوفيق من أجل املساهمة في معركة بناء اجلزائر اجلديدة.
وفي اخلتام ،أعلن رسميا عن تنصيب املرصد الوطني لالدخار.
واهلل أسأل أن يوفقنا جميعا خلدمة البالد والعباد،
عاشت اجلزائر العزيزة حرة قوية ،املجد واخللود لشهدائنا االبرار
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

