الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية

كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة افتتاح
فعاليات الندوة الوطنية حول اإلنعاش الصناعي
تحت شعار "معا من أجل رفع التحدي"
أيام  5 ،4و 6ديسمبر 0202

بسم هللا لرحمن لرحممم
ولرصالة ولرسالم على أشحف لملحسلين
لرسالم علمكم ورمنة هللا تعالى وبحكاته.
نلتقي اليوم في هذه املناسبة املخصصة مللف اإلنعاش الصناعي ،غداة
استكمال مسار إصالحات الصرح املؤسساتي ،نلتقي لنباشر  -بعون هللا -
إصالحات جديدة تمس هذه املرة قطاع الصناعة .هذا القطاع الذي نعول
عليه كثيرا كأحد أهم ركائز التنمية املستدامة ودافع لنهضة اقتصادية
حقيقية.
لقد مر هذا القطاع في بالدنا عبر مراحل عديدة .بدأ بمرحلة استرجاع
مواردنا الوطنية التي كانت بين أيدي مصالح أجنبية ،ثم جاءت مرحلة
التصنيع الهادفة إلى إضافة قيمة معتبرة ملواردنا األولية املنجمية التي كانت
تصدر بدون تحويل أثناء الحقبة االستعمارية ،ثم استهدفنا تحقيق أكبر
قدر ممكن من القيمة املضافة محليا -وهذا في الواقع هو هدف التصنيع
مع إنشاء مواطن شغل كثيرة ودائمة ،وتغطية حاجيات السوق الوطنية.-
ثم جاءت لألسف مرحلة التصنيع املزيف املتمثل في "نفخ العجالت"
وتهريب رؤوس األموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة.
إن الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بالدنا ليس قدرا محتوما
بل هو وضع وإن استعص ى التحكم في بعض جوانبه ،فإن بعضها اآلخر
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يمكن تصويبه عاجال باتخاذ التدابير الالزمة من أجل القضاء التدريجي
على أسباب انتكاسته ،وتطهيره من مخلفات الفساد وهدر املال العام.
وها نحن اليوم وبعدما قالت العدالة كلمتها األخيرة نعود إلى بناء
صناعة وطنية حقيقية على أسس مدروسة وعقالنية تخدم املصلحة
الوطنية وتكون رافدا من روافد التنمية الوطنية الشاملة واملستدامة.
ننطلق من مرحلة تتميز بركود صناعي .ال يمثل اإلنتاج الصناعي إال  6إلى 7
 %من الناتج الوطني وهذا حقيقة يعطي فكرة على حجم التحدي الذي
يتعين علينا رفعه .ولكنني على يقين أن رفع هذا التحدي في متناولنا اليوم
بل إننا مصممون على مواجهته عبر خطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل فيما
يلي:
 .1رفع العراقيل أمام املصانع املوجودة والتي تحول دون تمكينها من
املساهمة في الناتج الوطني بالقدر املطلوب.
 .2املساعدة في إتمام املشاريع قيد اإلنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو
آخر .وفي هذا الصدد وبناء على تعليمات أصدرتها تخص معالجة
مجموعة كبيرة من املشاريع املتوقفة وعددها  202مشروع تم رفع
القيود على  77منها في ظرف قصير ً
جدا ،تجعل اإلنسان يتساءل عن
السبب الحقيقي من وراء توقفها.
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وتعمل الحكومة حاليا على رفع القيود على املشاريع املتبقية علما
بأنه فيما يخص  29منها يعود القرار ألصحابها وليس لإلدارة.
ولنتمكن من دخول مرحلة جديدة وجهت الحكومة إلتمام هذه
املهمة قبل نهاية هذا الشهر.
 .3فيما يخص طلبات االستفادة من املزايا املقدمة من مستثمرين على
مستوى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ( ،)ANDIتم بتاريخ 30
نوفمبر رفع التجميد على  781ملفا وسوف يتم رفع التجميد على
ً
ً
 376ملفا إضافيا في األسبوع األول من شهر ديسمبر .إنجاز هذه
املشاريع سيمكن ،بإذن هللا ،من إحداث  77.000منصب عمل.
 .2إحداث "شباك موحد" ( )guichet uniqueلتسهيل الحصول على
التصاريح اإلدارية وتحديد اآلجال املسموح بها لإلدارة إلصدار هذه
التصاريح.
 .7توفير العقار الصناعي للمستثمرين في آجال قصيرة من خالل وكاالت
متخصصة لهذا املوضوع ال عالقة لها باإلدارة.
 .6توفير التمويالت الضرورية لتمويل املشروعات الصناعية لدى
البنوك الوطنية.
إن التحدي أمامنا كبير ،لكن يمكن أن نرفعه إذا ما توفرت املجهودات
وصدقت النوايا .واسمحوا لي هنا أن أذكر املسؤولين املركزيين واملحليين
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أن املسؤول الناجح هو املسؤول الذي يسهل التنمية املحلية وليس
املسؤول الذي يبحث عن الذرائع لالمتناع عن توقيع تصريح أو إذن ينص
عليه القانون.
إن هدفنا اليوم هو رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني من %7
إلى  %10على األقل ،وهو ما سيساهم دون شك في توفير مناصب شغل في
كل مناطق البالد ،ويؤدي بالضرورة إلى تخفيض الواردات الصناعية .هل
يعقل أن نواصل في  2021استيراد مواد كاملالبس الجاهزة أو األحذية
(أكرمكم هللا) أو حتى "الكارطون" حاجات بسيطة وفي متناول الصناعة
الوطنية .كما يجب علينا رفع حجم الصادرات الصناعية ودخول أسواق
جديدة في إفريقيا والعالم العربي وحتى في بعض الدول من الجوار األوروبي.
كل هذا ،أقول وأؤكد ،ممكن لو صدقت النوايا وتوحدت الجهود.
وال يفوتني التذكير بأن التنمية الصناعية تساهم في تنمية قطاعات أخرى
كالفالحة والبناء واألشغال العمومية وغيرها من القطاعات املتصلة
بالنشاط الصناعي.
كما أن للصناعة دورا معروفا في إحداث مناصب الشغل والقضاء على
البطالة ويعلم الجميع الحاجة امللحة إلحداث وظائف دائمة خاصة
لحاملي الشهادات.
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باإلضافة إلى ما سبق ،تمكن التنمية الصناعية من بناء شراكات مثمرة مع
دول ومؤسسات أجنبية ،مما يساعد على فتح قنوات إضافية الكتساب
التكنولوجيات الجديدة والولوج إلى األسواق الخارجية.
لكل هذه األسباب أدعوكم إلى االنخراط في هذا املسعى الجديد لنضع
أسسا قوية ومستدامة ل لتنمية الوطنية ،فاتحين األبواب لكل الكفاءات في
الداخل والخارج لالنخراط في هذا املسعى الطموح .كما أدعوكم لفتح
صفحة جديدة في العالقة بين املستثمر واإلدارة ،عالقة يميزها التعاون
لخدمة الوطن ،عالقة مبنية على الثقة املتبادلة والعمل املشترك لصالح
الوطن ،ألن الهدف واحد وال يوجد سبب موضوعي للتباعد والنزاع بل
املصلحة الوطنية تفرض على الجميع التعاون والتآخي لخدمة هذا الوطن
الغالي.
وال يسعني ختاما إال أن أؤكد لكم أن التوصيات واملقترحات التي ستتوج
أشغال هذه الندوة ستكون محل دراسة واهتمام كبيرين ،وستعمل
الحكومة على إنجاز كل ما من شأنه دفع التنمية الصناعية على أسس
عقالنية ومستدامة .وستكون لنا فرصة لتقييم أداء اإلدارة املركزية
واملحلية في كل ما يتعلق بالتنمية الصناعية بصفة دورية .إن هدفنا هو
إعطاء دفع قوي للتنمية الصناعية وتسهيل مشاركة كل املتعاملين في هذا
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املجهود حتى نتمكن من إعادة بناء صناعة وطنية حديثة وقوية تكون في
مستوى هذا البلد العظيم.
وفقنا هللا جنمعا لخدمة هذل لروط لرغالي ولرسالم علمكم ورمنة هللا وبحكاته
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