
1 
 

 كلمة السيد وزير المالية 

بمناسبة تنصيب فوج العمل المكلف بتقرير التقييم االقتصادي 

  91والمالي المتعلق بتسيير جائحة كوفيد 

 -7272ماي  72الخميس -

 

 بسم هللا الرحمن الرحيمبعد 

نبيه الكريموالصالة والسالم على   

 

وأخص بالذكر ، بكافة الضيوف الحاضرين معنافي البداية أن أرحب أود 

المرافقة لهم،  اطاراتاإلووبنك الجزائر السادة األمناء العامون للوزارات 

 اهتمامهم وجهودهم للجميعإلى جانب إاطارات وزارة المالية، شاكرا 

ضمن مساعي السلاطات العمومية الهادفة الستعادة مستويات  المحمودة،

 بالد.اقتصاد التعافي  يرتيس تصب السيما ضمن مساعيمن النمو مقبولة 

معتبرا في النشااط  االعالم تراجع اقتصادياتعرفت  قدل، كما تعلمون

 اتخاذحيث لجأت كل البلدان إلى  كورونا،منذ بداية جائحة  االقتصادي

والعودة ضمان تعافي مؤشراتها االقتصادية من أجل  استثنائيةإجراءات 

 .إلى وتيرة نمو إيجابية
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على غرار جميع  ،العمومية في الجزائر قامت السلاطات ،في هذا اإلاطارو

زدوجة مإجراءات مستعجلة من أجل الحد من أثار األزمة ال باتخاذالبلدان 

على مستوى السوق  النفاطوتراجع أسعار  الوضعية الصحيةعن  الناتجة

 .ةالدولي

 ا،نسبي اسجلت تراجع 7272إلى أن نسبة النمو لسنة هنا جدر اإلشارة ت

 ،نسبة المديونية العمومية سّجلتكما  ،بلدان أخرىعدة بالمقارنة مع 

زيادة اطفيفة مقارنة ببلدان الجوار وباقي  ،مقارنة بالناتج اإلجمالي الخام

 .الدول

تدابير  جملة اتخاذأمام هذا الوضع، قررت السلاطات العليا للبالد 

 :من أجل استثنائيةوإجراءات 

 ؛الحفاظ على القدرة الشرائية للموااطن -2

من خالل وضع إجراءات  االقتصاديةلى المؤسسات الحفاظ ع -7

 تبسياطية؛ جبائية تسهيلية و

 ؛العمومية اتترشيد النفق -3

 ؛منح مزايا وإعانات للشركات التي تواجه صعوبات -4

 ؛تقليص أحجام الواردات -5

 واللوازم الصحية؛ اللقاحات اقتناء -6

 عادة النظر في النسبة الرئيسية إلعادة التمويل.إ -2
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من أجل التحكم في  احترازيةعدة قرارات  باتخاذكما قام بنك الجزائر 

 .االقتصاديتراجع النشااط للتصدي وذلك بهدف االسيولة 

 االستثنائيةإلجراءات اإلى أن كل هذه التدابير و أيضا جدر اإلشارة و ت

مليار دينار  732، قُّدرت بحوالي كلفت موارد معتبرة للخزينة العمومية

 تي:مبوبة كاآل

 مليار دينار؛ 17,7بـ  الحمايةاقتناء وسائل  -

 مليار دينار؛ 99,2العالوات االستثنائية لفائدة العمال بـ  -

عمليات التضامن والمساعدات المالية لفائدة العائالت وفئات العمال  -

 مليار دينار؛ 73,1الهشة بـ  ةالحرالممارسين للمهن 

 مليار دينار؛ 9,5من الخارج بـ  إعادة تواطين الموااطنينعمليات  -

 مليون دينار؛ 722عمليات التضامن الدولي بـ  -

 مليار دينار. 22,5بـ  21اقتناء اللقاح ضد كوفيد  -

مخاطاط لإلنعاش  بوضعقامت السلاطات العمومية  ذلكإضافة إلى 

 يتمحور أساسا حول: االقتصادي

 ؛الواطني للحد من التبعية للمحروقات االقتصادتنويع  -2

 ؛المصغرة االقتصاديةتشجيع إنشاء الشركات  -7

 ؛العموميةالمالية ورقمنة اإلدارة و المؤسسات  عصرنة  -3

 ؛االستيرادتشجيع التصدير والحد من  -4
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 ؛جددةتالاطاقوي واستخدام الاطاقات الم االنتقالتشجيع  -5

 ؛مواصلة ترشيد النفقات العمومية -6

 المهيِكلة والمشاريع الكبرى االقتصادستحداث أنمااط جديدة لتمويل ا -2

أساسا وذلك للحد  ،(PPPالشراكة بين القاطاعين العام والخاص) مثل

 التمويل الميزاني.اللجوء إلى من 

لة مثل: الميناء الشروع في إنجاز العديد من المشاريع المهيكِ  -2

إلى غير ذلك من .جبيالت.. المركزي، مشروع الفوسفات بغار

 .المشاريع

 المالية.إنعاش األسواق  -1

 تشجيع اإلنتاج الواطني ووضع آليات لتسهيل عمليات التصدير. -22

 تأاطير اإلنفاق العمومي وترشيد النفقات العمومية. -22

 شتهدف السلاطات العمومية من خالل كل هذه اإلجراءات إلى إنعاو

أي ، 7272الواطني من أجل تحقيق نسبة النمو المتوقعة لسنة  االقتصاد

مع  انتعاش بوادرالعالمي يعرف  تصادياالق، خاصة وأن الوضع 4%+

 عمليات التلقيح وفتح الحدود بين البلدان.

ففي هذا السياق يأتي قرار إنشاء فوج عمل مكلف بإعداد قرار حول 

التكاليف  تحديدمن أجل  21-كوفيد ةالتقييم المالي واالقتصادي ألثار جائح

قرارات من شأنها إعادة بعث  باتخاذ والسماحلهذه األزمة  االقتصادية

 .االقتصاديالنشااط 
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من تنصيبه بتقييم اآلثار المترتبة عن جائحة  ااناطالقويكلف هذا الفوج 

 االقتصادي ينالكلي وعلى القاطاع االقتصادخاصة على وضعية  ،كورونا

 .الواطنيين والصناعي

كل اإلجراءات التي من شأنها أن تنعش  باقتراحكما سيقوم هذا الفوج 

جابي ومواصلة برنامج عمل يوتضمن عودة النمو اإل االقتصاديلنشااط ا

 الحكومة.

اتخاذ  منالسلاطات العمومية  ستمكن المساعيأن هذه ب ويتعين التذكير

 .الحالي الالزمة لتجاوز الوضع االقتصادي تالقرارا

 تنويعحرص السلاطات العمومية على  ىوفي األخير أود أن أؤكد عل

من خالل المحافظة على الشركات االقتصادية  يةاالقتصادالمداخيل 

الحد من السيما من منظور وعلى تشجيع االستثمار المنتج  ،للثروةالخالقة 

، وستشهد األيام المقبلة، بمشيئة هللا العلي القدير، بوادر التبعية للمحروقات

 جدية للدفع بعجلة التنمية بصفة دائمة ومستدامة.

من  الممكنة بذل كل الجهود في هذا اإلاطار كما أاطلب من الفوج المنصب

 عالقرار الناج التخاذمن شأنه أن يكون أداة  ،أجل إنجاز تقرير نوعي

الذي يسمح باالختيارات المناسبة لمواصلة إنعاش النشااط االقتصادي في 

 بالدنا.

التوفيق لهذا و النجاحمتمنيا  ،على الحضور الجميعأشكر مرة أخرى 

 المهمة المسندة إليه.الفوج في أداء 
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 شكرا على كرم اإلصغاء والسالم عليكم ورحمة هللا.

 

 

 


