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بسم اهلل الرحمن الرحيم
أيتها السيدات ،أ يها السادة
السالم عليكم وحرمة اهلل وبركاته،
أعتنم هذه الفرصة الطيبة ألرحب بكم مبناسبة الندوة اجلهوية للشركات الناشئة بالغرب اجلزائري
 ،Oran Disruptو التي جاءت لتؤكد مرة أخرى  ،على أن احلكومة تولي كل االهتمام للشركات
الناشئة  ،و اننا نؤمن بأن االبتكار هو مخرجنا الوحيد نحو بناء اقتصاد عصري يعتمد على القدرات
العلمية لشبابنا.
وقد جاءت هذه الندوة لتناقش ثالثة مواضيع هامة ،أال وهي :
•

احلوسبة السحابية

• التكنولوجيا املالية

Cloud/ Saas
Fintech/ Insurtech

• النقل و اخلدمات اللوجستية

Transport/Mobility

وذلك ،بحضور خبراء جزائرين و دوليني و تنظيم مسابقة للمشاريع املبتكرة في املجالت الثالث و
كذا معرض للشركات الناشئة.

اليوم بالدنا بأمس حاجة للشركات خالقة للثروة ،و مستقطبة للكفاءات املتخرجة من اجلامعة اجلزائرية،
بالدنا بأمس حاجة لإلبتكار ،كونه املحرك الوحيد للتنمية اإلقتصادية في كل أنحاء العالم ،بالدنا بأمس
حاجة أيضا لكفائاتها ,و قد ققررنا في احلكومة عل دعم املبتكرين أين ما وجدو ،و لعل تنظيم سلسلة
الندوات اجلهوية للشركات الناشئة لدليل على إمياننا القوي ،بأن املواهب اجلزائرية في كل منطقة و في كل
والية من وطننا احلبيب.

و قد جتلت جهود احلكومة بداية بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالشركات الناشئة،صندوق استثماري
يضمن لها التمويل السلس للمشاريع املبتكرة و حتفيزات ضريبية معتبرة على غرار ما جاء به قانون
املالية لسنة  ، 2021و كذا إطالق أول مسرع للشركات الناشئة ،و الذي سيكون له فروع في كل
أنحاء الوطن ،كل هذا بهدف واحد ،اال وهو دعم النظام البيئي لالبتكار في اجلزائر
نأمل أيضًا من خالل هذه الندوات ،إشراك أكبر عدد من اجلامعات  ،كون اجلامعة مهد لألفكار
املبتكرة ،و منبع للكفاءات العلمية و التكنولوجيا ،و الذي ستساهم بدون شك ،في بروز جيل
جديدة من املقاولني،أساتذة و دكاترة و مهندسني و باحثني .فاقتصادنا اليوم في حاجة للشركات
تقدم قيمة مضافة حققية ،و تعتمد على البـــــــحث و التطوير لتقدمي خدمات و منتوجات مبتكرة.
سيداتي سادتي
ال مكان في اإلقتصاد العاملي اليوم للبلدان التي ال تبتكر ،و لذى وضعت حكومتنا ورقة طريق واضحة
املعالم للمرور و بسرعة نحو إقتصاد أساسه املعرفة ،و التي جاءت تنفيدا لبرنامج السيد رئيس اجلمهورية،
و للوصول لهذا املبتغى ،فعلينا بتظافر اجلهود و إشراك كل الفاعلني سواء كانو في اجلزائر او في خارجها،
فبناء اجلزائر اجلديدة ،لن يتم إال مبشاركة جميع أبناء الوطن.

و في النهاية ،أعلن عن االنطالق الرسمي ،للندوة اجلهوية للشركات الناشئة بالغرب اجلزائري
 Oran Disruptو متمنيًا النجاح في أعمالكم.
املجد و اخللود لشهدائنا األبرار.
شكرا لكم على كرم االصغاء،
و السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

