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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة و السالم على أشرف املرسلني

 السيدات والسادة أعضاء احلكومة؛ السيد رئيس الـمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي؛ السادة األمناء العامون للـمنظمات النقابية؛ السيدات والسادة رؤساء منظمات أرباب العمل؛ السيدات والسادة املشاركون، -احلضور الكرمي،

يطيب لي في البداية أن أتوجه بعميق شكري لكل الـمشاركني واخلبراء الـمتدخلنيالذينقدموامنآفاقمختلفة،
ملشاركتناهذااحلدث ،مماسمحبإجراءتبادالتثريةومتفتحة وذات مستوى عاٍل.
كمااليفوتنيأنأشكر الـمتعاملني االقتصاديني والشركاء االجتماعيني علىمشاركتهمالقيمةوانخراطهمالواسع
فيالنقاشالبناء حول مخطط اإلنعاشالذيكانثرًيامنحيثاألفكار ووجهات النظر املطروحة مما أبانعن إرادة
حقيقية للجميع لـمواجهة التحديات التي تنتظرنا جميًعا.
وأود في بداية مداخلتي أن أسّلط الضوء على عدد من القضايا اجلوهرية التي أعتبرها حتديات هامة يتوجب
علينا رفعها.
إذ ينبغي علينا التعلم من دروس التاريخ لـمنع تكرار الـمآسي الـماضية ،والتفكير كيف ميكننا توجيه عجلة التنمية
االقتصاديةالوطنيةنحو الـمسار الصحيح في أحسن اآلجال املمكنة.
إن لكل عصر حتدياته ،التي ال ينبغي التخوف من التصدي لها ،وإمنا الـمهم هو إتباع النهج الصحيح لـمجابهتها.
كا في الـمصالح بني الدول ،وحتوالت استراتيجية ،لذلك نحن بحاجة إلى تقييم دقيق
فالعالم يشهد اليوم ،تشاب ً
للتغيراتالسريعةاحلاصلةحتىنتمكنمناالستجابةللتطوراتاجلديدةومواجهةالتحدياتبطريقةمسؤولة.
إننا نعيش في عالم يشهد االختراعات والتطورات الواحدة تلو األخرى في مجاالت رائدة مثل تكنولوجيا
املعلومات وعلوم احلياة والتصنيع الذكي والطاقات املتجددة.
وعلينا أن نتحرك بشكل استباقي للتأقلم مع الـموجة الـمندفعة للثورة العلمية والرقمية والتحول الصناعي ،وأن
نستكشف محركات منو جديدة ومسارات تنمية مبتكرة وأن نتعامل بشكل صحيح مع كل هذه التحديات حتى
نلحقبركب األمم الـمتطورة.
إناقتصادناالوطنييعانيمناختالالت هيكيلية عديدة ،فهو يعتمد بشكل كبير على:
•

التبعية للـمحروقات مما يستوجب تنويع االقتصاد وترقية االستثمار الـمنتج واخلالق للثروات ومناصب
الشغل؛

•

الواردات التي يتعني تقليصها والتحكم فيها بصفة أمثل والسهر على ترقية وحماية اإلنتاج الوطني.

ضا من إنتاجية ضعيفة لعوامل اإلنتاج ونقص في التسيير ويئن حتت وطأة البيروقراطية،
كما يعاني اقتصادنا أي ً
ولقد قاسى طويال من تصرفات وتغول الـمفسدين من العهد البائد الذي متيز بغياب عقيدة اقتصادية من شأنها
توجيه وتأطير السياسات العمومية.
لقد رسم السيد رئيس اجلمهورية معالم خطة االنتعاش االقتصادي وحدد اإلطارالعام املتكاملالذييجب أن
يحكمالسياساتاالقتصادية واالجتماعية الـمـقبلة ،القائمة السيما على إتاحة الفرص للجميع.
وترتكز هذه اخلطة على تعزيز سمو القانون ،وتكافؤ الفرص ،والتشاركية في رسم السياسات ،وحتقيق االستدامة
الـمالية وتقوية الـمؤسسات ،ورفع مستوى وكفاءة التعليم ،فضال عن تعزيز دور القطاع اخلاص ومؤسسات
الـمجتمع الـمدني للمساهمة في الـمسار التنموي ،على أساس االلتزام بقيم العمل والتفاني واإلخالص.
كما أن حتقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الـموارد البشرية ،الـمتسلحة بالعلم ،التي
كن من جتاوز التحديات والعقبات بهّمة وعزمية وبالعمل اجلاد الـمخلص لتحقيق جميع الطموحات.
ستم ّ
وقدعكفتاحلكومة،علىمدى ثمانية )(08أشهر ،علىتنفيذالسياسةالـمسطرةللقيامبإصالحاتعميقة كفيلة
بإرساءاألسساحلقيقيةللتنمية االقتصاديةواالجتماعيةفيإطارمخططاإلنعاشاالقتصاديواالجتماعي الذي يرتكز
صا على ما يلي:
خصو ً
× تنويعاقتصادنا،السيما الصناعة الوطنية ،من خالل تشجيع االستثمار الـمنتج والصناعات التحويلية؛
× تثمني الـموارد الطبيعية ،وباألخص اإلمكانات الـمنجمية؛
× استبدالالـمنتجاتالـمستوردةبالـمنتجاتالـُمصنعة محلًيا،قصداحتواءاستنزاف احتياطي الصرف؛
× ترقية نسيج الـمؤسسات الوطنية ،مع إيالء اهتمام خاص للـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة ،السيما
الـمؤسسات الـمصغرة والناشئة؛
× تثمني قدراتناالبشريةالـمبدعةوالـمبتكرة مبافيذلكاملتواجدة باخلارج.
× مراجعةقاعدة،51/49وإلغاءحقالشفعةواستبدالهابالترخيصالـمسبقمناحلكومة.
× إلغاءإلزاميةاللجوءإلىالتمويلاملحليبالنسبة لالستثمارات األجنبية.
× إلغاءالنظامالتفضيلي الستيرادمجموعات.SKD/CKD

إن جتسيد هذه الـمقاربة االقتصادية اجلديدة مرتبط بتحرير الـمبادرات من كل العوائق البيروقراطية من خالل
الرقمنة وتطهيراألوضاعالـموروثة ،مع السهر على استقرار إطارناالتشريعي.
كما سنحرص كل احلرص على أن يحافظ مخطط اإلنعاش هذا على الطابع االجتماعيللدولة ،وعلى القدرة
الشرائية للمواطن ،السيما جتاه الفئات األكثر هشاشة.
ويتعني علينا اإلسراع في جتسيد عملية االنتقال الطاقوي والبيئي ،عن طريق العمل على ترقية الصناعة التحويلية
للمواردالطاقوية،إذ أن بالدنا تزخر بكل اإلمكاناتالتي تؤهلها ألن تكون رائدة في إنتاج هذا النوع من الطاقة،
وهو التوجه االقتصادي اجلديد الذي ُنعول عليه للمساهمة في التخلص من التبعية املطلقة للريع النفطي.
كما قامت احلكومة بوضع إطار تنظيمي جديد يهدف إلى:
× تسجيل مرحلة جديدة للصناعة التركيبية من خالل حتديد االمتيازات التي ستمنح وحتقق إدماج محلي
أكبر؛
× إرساء قاعدة حقيقية للـمناولة وتطوير اإلدماج الوطني من خالل إجراءاتحتفيزيةلفائدةاملؤسساتالصغيرة
والـمتوسطة والصناعات الصغيرةوالـمتوسطة.
× معاجلة قضية االستثمار بفعالية ،من خالل ضمان الشفافية الكاملة في تخصيص احلوافز ،ووضع حد
للـممارساتالسابقةعلى غرار التمديد اآلليلـمنحالـمزاياالتفضيلية،منخاللوضعشرطمسبقلتجديد
اإلعفاء الـمتمثل في تبرير رفع نسبة اإلدماجإلى.%60
× وضع آلية متكن الـمستثمرين من اقتناء وحدات إنتاج صناعية باخلارجمتوقفةالنشاط،واالستفادةمنالفرص
الـمتاحة لالستجابة الحتياجاتنا من العتاد.
أما فيما يخص الـمجال اجلبائي،فقد سلطت احلكومة الضوءعلى مختلف اإلصالحات التيينبغيتنفيذها ،على
غرار إعادة تأهيل اخلدمة العمومية ،وتوسيع القاعدة الضريبية ،وتعبئة الـموارد ورقمنة اإلدارة الضريبية ،مما
سيسمح مبكافحة االحتيال الضريبي بشكل فعال.
كما ستتم معاجلة مسألة العقار الصناعي ،التي تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها املستثمرون ،بهدف ترشيد
االنتشار اإلقليمي للتنمية الصناعية واستغالل العقار االقتصادي.

ولهذا الغرض ،سيتم االستمرار في بذل اجلهود ،التي سترتكز على:
§ مواصلة حترير الـمبادرات العمومية واخلاصة لترقية إنشاء املؤسسات واالستثمار املنتج الوطني واألجنبي
وخلقمناصب الشغل؛
§ تشجيع ودعم وتسهيل االستثمار اإلنتاجي الذي يخلق الثروة والوظائف على حساب نشاطات
الـمضاربة؛
§ إيالء اهتمام خاص للتنمية الفالحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمني مواردنا الصيدية ،من أجل
ضمان أمننا الغذائي؛
§ تطوير صناعة حقيقية لألدوية ،لضمان تغطية احتياجات مواطنينا من األدوية األساسية الفعالة و ذات
اجلودة واآلمنة؛
§ ترقية ودعم األنشطة االقتصادية القائمة على املعرفة ،ذات القيمة التكنولوجية العالية ،ودعم
املؤسسات الصغيرة ،وتشجيع املؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب؛
§ دعم وترقية دور قطاع البناء واألشغال العمومية ) (BTPHملا له من دور محوري في دعم النمو
االقتصادي و امتصاص البطالة؛
§ حتسني مناخ األعمال من خالل تبسيط إجراءات إنشاء املؤسسات ،وتوفير العقار واالستفادة من القروض
واخلدماتالعموميةذات اجلودة؛
§ إصالح و عصرنة النظام املصرفي و البنكي الذي يشكل حجر الزاوية لنجاح أية إصالحات اقتصادية؛
§ عصرنة اإلدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي .و في هذا اإلطار ،فقد متمنذأيام استحداث خلية
مرافقة للمستثمرين وأصحاب املشاريع وذلك على مستوى كل والية ،يشرف عليها الوالي
شخصًيا ،مهمتها تذليل الصعاب ورفع العراقيل عن املشاريع؛
§ ضمان تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة عبر كامل مناطق الوطن ،تقلل من الفوارق والتهميش الذي
عانت منه بعض اجلهات؛

§ مراجعة قواعدالدفاع التجاري من خالل إعادة النظر في االتفاقيات االقتصادية والتجارية املجحفة في
حق بالدنا؛
§ إعادة توجيه اجلهاز الدبلوماسي خلدمة املصالح االقتصادية والتنموية احليوية للبالد والذي تعزز باستحداث
وكالة التعاون والتنمية التي ستمكن من حتسني ظروف ولوج املتعاملني اجلزائريني إلى األسواق الدولية
وجلباالستثماراتاألجنبيةوالترويجللسوقاجلزائرية.
أود أن أركز ،في نهاية هذه األشغال ،على التوصيات القيمة الـمنبثقة عن هذا اللقاء التي سُتدمج في مخطط
اإلنعاش باعتبارها وثيقة مرجعية للسنوات القادمة ترسم التغيير العميق في النموذج االقتصادي الوطني الذي
يتطلب جتنيًداقوًيامناجلميع وعلىكلاملستوياتمنأجلالدفعبوتيرة اإلصالحاتاالقتصاديةيتوجب عليناجميعا
أن نسعىلتنفيذهابالوتيرة السريعة الـمطلوبة.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة األفاضل،
إن تراكمات املاضي وحتديات احلاضر واملستقبل حتتم علينا اخلروج من هذا الوضع مبباشرة تنفيذ خطة اإلنعاش
االقتصادي الطموحة بدون تأخير ،وفق رزنامة زمنية حددها لنا السيد رئيس اجلمهورية والتي متتد على الـمدى
القصير جًدا بنهاية سنة  ،2020والـمدى القصير بنهاية سنة  ،2021والـمدى الـمتوسط بنهاية سنة .2024
وفي هذا الـمنظور ،سيتم ضبط آجال تنفيذ مخطط اإلنعاشاالجتماعيواالقتصاديحسباألولوياتوالتكلفة
الالزمةواألثروالـمكاسبوالـمخاطر والصعوباتالـمرتبطةبتنفيذه ،على النحو التالي:
§ تدابير عاجلة ذات آثار فورية ،وهي القرارات التي يجب تنفيذها بسرعة ودون تأخير ،قبل نهاية هذه
السنة ،والتي من شأنها أن تزيل حاالت االنسداد التي استمرت ألمد طويل؛
§ تدابير على الـمدى القصير ،قبل نهاية سنة  ،2021تهدف إلى التحضيرللتحولالهيكليللبيئة
االجتماعيةواالقتصادية في سبيل حتقيق الفعاليةوالكفاءةاالقتصادية واالجتماعية؛

§ إصالحات وإستراتيجيات التنمية على الـمدى املتوسط ،قبل سنة  ،2024تهدف إلى تنفيذ
واستكمال عمليات االنتقال الالزمة.

كما أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة أن يدمج مخطط اإلنعاش االجتماعي واالقتصادي كل جوانب
اإلصالحاتبطريقة متناسقةسواء كانت إصالحات اقتصادية كلية ،أو جزئية أو تنظيمية والتي يجبأن تتضمن
آليات استباقية فعالة للتكفل باآلثار اجلانبية املحتملة التي قد تنجم عن هذه التدابير السيما فيما يخص القدرة
الشرائية للمواطنني.
إن تنفيذ هذه اخلطة سُيعزز األمن الطاقوي والغذائي للبالد وسيحافظ علىسيادةقرارنااالقتصادي،والذيمن
شأنهأنيضمنلنابدوره االستقالليةفياتخاذقرارناالسياسي،وبالتالياالختياربكلحرية وبراغماتية الطريقنحو

مستقبل تسود فيه العدالة االجتماعية والرفاهية االقتصادية واالجتماعية واالعتزاز باالنتماء إلى هذه األمة باالعتماد
على كل أبناءها ممن يفيضون بالطاقاتوالـمبادرات ،والذين همشوالعقود طويلة.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة األفاضل،
إنني ألعتز مبشاركة هذا اجلمع من اخلبراء والـمسؤولني والكفاءات اجلزائرية املقيمة باخلارج اليوم في عملية اإلصالح
ومساهمتهمفيرسممعالماإلقالعاالقتصادي للجزائر.
إنمساهمتكمستأتيبالـمزيدمنالقوةلدفع التنميةاالقتصادية،فقدأثبتم منخاللإبرازأفضلمالديكمخاللهذا
اللقاءأناجلزائرغنيةمبوردها البشري الذي يشكل رأس الـمال احلقيقي لألمة.
إن التغيرات التي نواجههاالسابقة لها،غير أنها كفيلة بخلق فرص ينبغيعلينا انتهازها،ونحن اآلن في مفترقالطرق
وعلينااختيار أي طريقنسلكه ،فمستقبل البالد يعتمد على اختيارنا.
حاو بناًءاومتبايًناومثيرا للجدل
وقدساهمت أشغال هذهالندوةوالنقاشالثريالذي شهدناه خاللها ،الذيكانصري ً
في بعض األحيان ،في بلورة مخطط اإلنعاش االجتماعي واالقتصادي الذي دعا إليه السيد رئيس اجلمهورية وحّدد
ال أساسًيا في بناء حاضر بالده
معالـمه ،وفقمقاربة تشاركية جديدة ستفتح الطريق لكل جزائري ليكون فاع ً
ومستقبلها.

وأخيًرا ،وقبل أن أختتم رسمًيا هذا اللقاء ،أود أن أجدد شكري لكافة الـمشاركني متمنًيا لهم ولنا النجاح والتوفيق في
مهامنا وفي خدمة هذا الوطن العزيز ،مؤكًدا لكم أننا عازمون على إجناز اإلصالحات الهيكلية التي جاء بها مخطط
اإلنعاش،وفقخارطةطريقواضحةالرؤيةواألهدافوالتوقيت،غايتناالـمثلىفيذلكتقدمالبالدورقيهاورفاهشعبها.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

