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 السيد وزير التجارة 

 السادة الوزراء 

 اد العام للعمال الجزائريين مين العام لالتحالسيد األ

 رباب العملالسادة رؤساء منظمات أ

 السادة رؤساء الجمعيات الجزائرية للمستهلكين 

 السيدات والسادة رؤساء المؤسسات

 السيدات والسادة المستشارون والخبراء 

 السيدات والسادة الصحفيون والضيوف الكرام

قتصادي بخلِق مزيٍد من مناصِب لقد حققت بالُدنا قفزةً نوعيةً في التطوِر اال

الشغل وتحسيِن القدرِة الشرائيِة الى جانِب التكفُِّل بالحاجياِت االجتماعيِة 

للمواطنين، تحت القيادِة الراشدِة لفخامِة رئيِس الجمهوريِة السيد عبد العزيز 

  بوتفليقة.

الهادفِة الى تحكٍم سجلنا بارتياٍح التوجهَ الجديَد للمنظومِة االقتصاديِة الوطنيِة  كما

أكثَر في الوارداِت، مع االبقاِء على انفتاِح السوِق بتعزيِز مهامِّ الدولِة كضابٍط 

 للنشاِط االقتصادي.

وإذا كانت كلُّ هذه االنجازاِت قد سمحت لبالِدنا بطيِّ صفحِة الركوِد االقتصادي 

ألزمةَ التي عصفت أمام مناخٍ مالئٍم للتنميِة ، فانَّ ا -واسعاً  -وفتحِ المجاِل 

تُلزمنا ان نكون  -والتي نعيش اليوَم انعكاساتِها -بالمنظومِة االقتصاديِة العالمية، 

 يَقِظيَن أكثَر من أيِّ وقٍت مضى.
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ٍة تأكُل مما ال  ان استشهدفي هذا المقام اسمحوا لي و بهذه الحكمة : ال خيَر في أمَّ

 تزرع وتلبس مما ال تَْنُسج.

تَحملُها هذه الحكمةُ في التي  ثقيلةٌ الموجعةٌ واللََدالالٌت قاسم اجميعا هنا نتا نان

التحدياُت التي تواجهها البالُد من هذا بالنظر الى  الظَّرف الذي نمر به اليوم

 .المنظور

، ها نحن مجددا أمام انخفاِض بعد أريحية مالية دامت أكثر من عشرية كاملة  

 .تراتيجي غير مسبوقفي ظرف جيو اس العائداِت البتروليِة 

حمل غير متجددة ، قد  ت ثروة  تصدير ان اقتصادنا المعتمد بشكل شبه كلي على

 صدمة انخفاض اسعار المحروقات . ، في وقت مضى، بشكل عنيف 

خطورة وتداعيات هذه الحلقة المفرغة فهل سنبقى مكتوفِي األيدي متفرجين أمام  

هل سنواصل في طريق صرف  منها؟  هل هي حتمية امامنا المفرالد؟ ــعلى الب

ُزِرع مكرا ت مألغابخلق نقاشات هامشية وعقيمة مليئة ب النظر عن الحقيقة المرة

أِي العام  ةتغديل  .منها سوى تكريس الوضع القائم ؟ هدف ال الشكوَك لدى الرَّ

 ستين مليار دوالر ألننا نستورد كلَّ ما نستهلكه.وضع قائم يكلفنا سيداتي سادتي 

 مالييَن مناصِب الشغِل في دوٍل اخرى وليس في الجزائر.بذلك مول نو 

لقلب المعادلة بالمزيِد من الجهِد والمثابرِة  أليس من األجدِر أن نتضامن جماعيا 

يرتكز على لبناِء اقتصاٍد أكثَر نجاعةً على المدى الطويِل ، توافق في الرؤيِة ب

 ؟الجزائريون يستفيد منها شغل  اصبمنل للثروة و ويكون خالقا التنمية البشرية 
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انتهجنا طريَق العمل، فقد  دى رؤساِء المؤسسات ،ــنا ، في منتوفيما يخص

في خدمة ترقية وتطوير قدراتنا ومؤهالتنا  الجدية ، والوعي بالمسؤولية االلتزام ،

 واعادة االعتبار لمواردنا البشرية والطبيعية .

هو ترقيةُ المؤسسِة  -من خالل ما نقوم به  -الوحيَد البد لي أن ألحَّ بقوٍة أن هدفَنا 

ة للمجموعِة الوطنيِة، بما هو أفضُل  الجزائريِة وتطويُرها ، لتساهم في المنفعِة العامِّ

 لكلِّ الجزائريين ، ذلك من خالل منظومٍة اقتصاديٍة متفتحٍة وتنافسية.

 في اطاِر مؤسساِت مواطناتية ،  إنَّنا نجدد التزاَمنا الصادَق بالمهامِّ الموكلِة إلينا،

  في المساهمة الى جانب السلطات العمومية في ورشات التجديد الوطني .

يسعى من أجل هدف  ، يقتضي منَّا عمالً دؤوباً ، مركزا ومنتظماهذا االلتزام 

وحيد وليس إال، تشجيع روح المبادرة وخلق المؤسسات ومناصب العمل وثقافة 

 النجاح.

تمد على الحواِر والتشاوِر.ألن قناعتَنا بالتوافِق حوِل أهداٍف واضحٍة منهجيتُنا تع

سنتمكن جميعا  بفضلِها من تحقيِق نمٍو ال يعتمد على المحروقاِت بل يرتكز على 

ٍم بخدماٍت عموميٍة  اقتصاٍد حيوٍي تضامنٍي وعادٍل يترعرع في مناٍخ سليٍم مدعَّ

 فعالٍة ومستهلكين واعين.

 سيداتي سادتي 

 ،ايضابما يشمل المستهلكين ، ها وحدَ  اعيةِ ــالجم نه وبالتعبئةِ إ، نا ن منظورِ م

 .االقتصاد الوطني فعليا لبعثِ  نستطيع التوجهَ 
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أدرك  2002منذ  المؤسساتِ  ر أن منتدى رؤساءِ ذكِّ في هذا السياق ، أود أن أ

تحت شعار :  اعالميةً حملةً من خالل  تطويِر اآللِة االنتاجيِة الوطنية  أهمية

 ."هالك منتوج بالدياست"

 2002تحت هذا الشعار مابين  واسعةً  حملةً  المؤسساتِ  ولهذا ، قاد منتدى رؤساءِ 

 المنتوجِ  تفضيلِ ب من الجماهيرِ  واسعةٍ  شرائحَ  لتحسيسِ  2008 في ثم 2004و

 .الوطني كلما كان ذلك ممكنا

 وإنهاءِ  الحرِّ  التبادلِ  مناطقِ  ولوجِ  نا معتركَ تخوض فيه بالدُ في الوقت الذي و

 بعثِ  عادةُ إنه من الضروري إالعالمية للتجارة ، ف ها للمنظمةِ انضمامِ  مسارِ  تفاوضِ 

 هذه الحملة.

العام  السيد االمينَ  بقوةٍ  يحيايضا أن أ أودُّ ما ك الثالثية  نتائج حييأن أريد أولهذا 

 والمنتوجِ  عن المؤسسةِ  لالتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ال يتوانى في الدفاعِ 

 .ينالوطني

على  ، الفاعلين االقتصاديين والمستهلكين ن نساهم لتحسيسِ أ يجب علينا جميعا

محليا  مصنوعةٍ  منتوجاتٍ  بين استهالكِ  الوطيدةِ  العالقةِ  فهمِ  ضرورةِ ب ، سواء حد  

 .الوطنية الشغلِ  عن مناصبِ  والدفاعِ 

 ،الوطني لالقتصادٍ  بال منازعٍ  حصانةٍ  و حمايةٍ  المستهلك هو احسنُ  سلوكَ ألن و

االعتبار أنه عندما  الجزائري بعينِ  فانه من الضروري أن يأخد المستهلكُ لذا 

في  البطالةِ  وامتصاصِ  الشغلِ  يساهم في ترقيةِ  ا فهوجزائري اً منتوجيشتري 

يفضل  ا فهومستورد امنتوج يقتني فانه عندما  ،الجزائر وعلى العكس من ذلك

 صناعة المنتوج. في بلدِ  غلِ الشُّ  في ترقيةِ  ساهمةَ بذلك الم
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 الجزائري أن يقتني في جميعِ  ال نطلب من المستهلكِ  نحن ، بطبيعة الحال

 .الجزائري خاصة اذا كان بجودة أقل المنتوجَ  الظروفِ 

الشك وهي  النوعيةِ  مجهودَ بدل عليها يتوجب  هالوعي أن كلَّ  نا واعيةٌ مؤسساتُ 

 .ذلك في تحقيقِ  ماضيةٌ 

هو هو مستورد  فك عقدة االعتقاد أن كل ما فين تساعد أ بإمكانهاهذه الرســـالة 

 أحســـن من المنتوج الوطني 

هذه  يجب اعطاءُ  االقتصادي ،نا لى واقعِ إالنظر فب رغم  كل محاسن هذه الحملة ،

 تيةو الخدما اإلنتاجيةنا مؤهالتِ  تعزيزِ  ا عميقا من خاللِ بعدً  الظرفية  المبادرةِ 

 جزائري "عالمة : بصدد اطالقِ  المؤسساتِ  أن منتدى رؤساءِ م مكُ ولهذا اعلِ  

 "مضمون أصلي

هي  ن األهدافَ إحيث  "منتوج بالدي"نا لمبادرتِ  يأتي تكملةً  هذه العالمةِ  اطالقُ 

 ها :نفسُ 

 .الوطني االنتاجِ  وتطويرُ  تحفيزُ 

 .المفيد باالقتناءِ  المستهلكِ  حسيسُ تَ 

 جديدة شغلٍ  صبَ منا خلقِ  أولويةُ 

 .التجارة التي تقودها وزارةُ  نا في الحملةِ منظمتِ  هي تلكم مساهمةُ 

ه ه المواطناتي وتجندَ المؤسسات التزامَ  منتدى رؤساءِ  يؤكد عبر هذه المساهمةِ و

 .الوطني ما يتعلق باالقتصادِ  في كلِّ 
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ُد وبإ ننيإ  االقتصاديةِ  ائلِ في المس الفعالةَ  نا المشاركةَ تِ منظمَ  على عزمِ  لحاحٍ أشدِّ

 بعثِ  اعادةِ  في مسارِ  نصيبِها لِ تحمُّ ب العموميةِ  السلطاتِ  لى جانبِ إتماما  وااللتزامَ 

 بما يسمح للمؤسسة الجزائرية أن تكون أكثر تنافسية.  ،نا االقتصاديةمنظومتِ 

 .لمنتدانا المؤسسةِ  في النصوصِ  مكرسةٌ  ولى ، مهمةٌ هذه هي مهمتُنا األ

الذي قمنا به مند شهر جانفي الماضي والذي  يندرج العملُ  همةِ هذه الم في اطارِ 

من  افاق هاوإعطائِ  الجزائريةِ  المؤسساتِ  الى تعزيزِ  هدفت وثيقة  بصياغةِ  جَ وِّ تُ 

ر للتعبيِ  للمؤسساتِ  أعطت الفرصةَ  بوثيقةٍ  ويتعلق األمرُ  .عشر الى عشرين سنة 

 على حد   الخارجيةِ  واألسواقِ  يةِ الداخل ها في السوقِ وجودِ  ها من تأكيدِ ما يمكنُ ع

 .سواء

 سيداتي سادتي

بأن  عيِ ون كلَّ الوَ اعُ ن وَ الجزائريي العملِ  وأربابَ  نَ يالمقاولإنَّ أقولُها بكلِّ فخٍر 

ساِر تجديِد االقتصاِد الوطني مَ انجاِح في  مهم   عاملٌ  - فرديا وجماعياً  -التزاَمهم 

 والنهوِض به.

 - الوضع القائم ب داعمي ال يعجذلك كان ن حتى وإ -و يةادــاإلقتص ميةَ ـن التنإ

ينبغي أن تكون في  ألخيرةُ اوهذه الخالقة للثروة والشغل  ر المؤسساتِ تمر حتما عبَ 

 .والمجتمع السلطات العمومية  صلب انشغاالتِ 

  

 والمتابعة. االصغاء   وأشكركم على حسن   لهذه الحملة   النجاح   اتمنى كل  

 


