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، بعدما كنا يوم السبت فقط بوالية تيزي وزو، في الشلفنتواجد اليوم بينكم، 

ألننا  شك، ثماره بدون مسارا شاقا وطويال لكنه هادفا ونبيال، سنجني لنواصل معا 

 .مستقبلهمل ونصنع نؤمن بهذا الوطن ونزرع األ 

قصير، لكن التفكير والبناء والتشييد  نعم من السهل أن نّدمر كل ش يء في زمن

يتطلب تضحيات كبيرة ونفس طويل، وسنواصل في منتدى رؤساء املؤسسات وبكم 

 ومعكم املشوار من أجل تنمية محلية حقيقية.

القدرات الهائلة التي تتمتع بها والية الشلف في مختلف وقبل أن نكتشف معا 

يئ،، الوالي ورئيس املجلس الشعبي الوالالتي سيعرضها علينا السيد  مجاالت االستثمار 

وشباب الشلف الذين وقفوا في  مجاهدينساء ورجال  تضحيات أن ال ننس ىيجب ،

شروع مل وساهموا على غرار كل الغيورين على وطننا في التصديوجه اإلرهاب الهمجي 

 تدمير الجزائر من الداخل، الذي كاد ينسف البنية االقتصادية لبالدنا.



يها فلنتذكر سويا الفرق الشاسع بين سنوات الجحيم وسنوات النعيم التي نعيش 

واالستقرار هما شرطان أساسيان لتنمية  األمنف. حاليا وعلى جميع ربوع الوطن

 مستدامة واقتصاد قوي.

  قواعد و هي:على ثالثة  جدا، تقوماملعادلة بسيطة 

 :النصوص  ضبط السوق واعدادسلطة تمارس  السلطات العمومية

لمستثمرين الوطنيين وجلب يكون محفزا لعمال عية لتوفير مناخ أالتشري

 األجانب.

  هذه األخيرة يسيرها رجال  :الخاصة والعمومية()املؤسسات االقتصادية

فرص االستثمار وتطوير املؤسسة عامون يبحثون دائما على  ومدراءأعمال 

ات املؤسسبين الشراكة عبر باملائة أو الجزائرية، سواء برأسمال وطني مائة 

 األولى خالل شراء مناالقتصادية العمومية، وذلك الخاصة واملؤسسات 

 . 2016طبقا لتدابير قانون املالية الثانية  من أسهم % 66 

أما الخيار الثالث، يتمثل في إقامة مشاريع شراكة مع املستثمرين األجانب 

، بشرط أن تكون هذه األخيرة تضمن نقال للخبرة % 49/51طبقا لقاعدة 

والتكنولوجيا. وعلى املستثمرين أن يضمنوا منتوجا نوعيا وبكميات متوفرة، 

وسم "بصمة جزائرية " ضمن هذه ويندرج اطالقنا لطبقا للمعايير الدولية، 

 .الرؤية

 .وطني، ليبقى املواطن الحلقة الهامة في معادلة اإلنتاج ا و املستهلك:املواطن أ

ألنه كلما استهلك املنتوج املحلي ساهم أكثر في تقوية املؤسسة الجزائرية، 

 سواء كانت خاصة أو عامة.



ن ، أل ة يؤدي فيها كل فاعل دورهياملعادلة االقتصادية سلسلة قو أن تكون  يجب

حيث تساهم في خلق مناصب الشغل لنقلص من البطالة ، سمىوأالهدف نبيل 

لكل العائالت الجزائرية. كما ان هذه املعادلة ستسمح لنا ونضمن العيش الكريم 

على املدى املتوسط ببلوغ نسبة اكتفاء ذات، معتبرة في مختلف املجاالت، مما 

سيشكل حتما مصدرا مهما للعملة الصعبة وتحسين املستوى املعيش ي في كل 

 املجاالت.

 

 السادة والسيدات الحضور 

على جعل املؤسسة الجزائرية محور كل السياسيات  إستراتيجيتناتعتمد 

ياسية الس اإلرادةبفضل  االقتصادي.االقتصادية لتكون املحرك األساس ي لإلقالع 

ة للسلطات العليا وتجند رؤساء املؤسسات، تم إزالة العديد من العر اقيل الصادق

 مؤشرات سيما تلك املرتبطة بامللفات اإلدارية والعقار الصناعي .. وهذه كلها

 ستعط، ثقة أكبر للمستثمرين الوطنيين وحتى األجانب.ةإيجابي

وتندرج سياسة منتدى رؤساء املؤسسات الرامية إلى فتح مندوبيات في كل والية 

العواصم االقتصادية، إلى خلق ذلك االنسجام  أكبر وتعيين ممثلين للمنتدى في 

تعاملين ن مع املو املطلوب بين متطلبات االستثمار املحلي وربط عالقات شراكة وتعا

 االقتصادين عبر العالم.

عقدنا أول اجتماع تنسيق، مع مندوب، منتدى رؤساء فنهاية األسبوع املنصرم فقط، 

ورة البحث عن كل فرص الشراكة املؤسسات في الخارج، حيث تم التركيز على ضر 

ن الجزائر بأمس الحاجة لجاليتها ورجال اعمالها في بشدة على أ ركزنااملمكنة و 

الخارج ليساهموا في بناء االقتصاد الوطني. كما قدمنا توجيهات من أجل مرافقة 

 املؤسسات الجزائرية في التصدير نحو الخارج.



ينا في الخارج وبفضل التنسيق والتشاور اليوم، بدأت تظهر ثمار هذا العمل مع مندوب

حيث  املعنية،املستمر مع وزارة الشؤون الخارجية عبر سفاراتنا وكذا الوزارات 

عمال الجزائريين مع نظرائهم عقدنا العديد من اللقاءات االقتصادية لرجال األ 

 األجانب، الفرنسيين، البريطانيين، املالطيين، السعوديين....

نه ال ازدهار وال ألدينا قناعة راسخة، ومحليا، فنحن في منتدى رؤساء املؤسسات 

 تطور بدون تنمية محلية، وال اقتصاد وطني قوي بدون مؤسسات جزائرية قوية.

إلقامة تنمية محلية متوازنة ومستدامة، وهو الهدف من فتح مندوبيات نرافع دائما 

 ن االقتصاديينوصل بين املتعامليطن، تكون همزة للمنتدى في كل واليات الو 

 والسلطات املحلية لتذليل كل العقبات ودمقرطة الولوج إلى املعلومة االقتصادية.

، ن االقتصاديين في الوالياتاملتواصلة للمتعاملي كما سمحت لنا اللقاءات الدورية

بالتعرف عن قرب على واقع ومتطلبات التنمية املحلية، لتكون لنا صورة واضحة 

 قدرات كل والية في مجال االستثمار. حول 

 السادة والسيدات الحضور،

نعمل ونجتهد يوميا لتسريع وتيرة التنمية محليا عبر تأسيس أقطاب كبرى متخصصة 

 متينة وتطوير تلك التي تتواجد حيز اإلنتاج.إلرساء قاعدة اقتصادية على أسس 

والغاز، كمصدر أول للعملة لبترول تخلص نهائيا من التبعية لعائدات انريد أن ن

الصعبة وغذائنا اليوم،، وبتكاتف جميع االرادات الصادقة في وطننا سيكون هذا 

 الهدف في متناولنا وعلى املدى القريب فقط.

نحن نطالب دائما من أجل تحرير املبادرة الخاصة، وتوفير كل الظروف املالئمة لنمو 

من منظومة تطوير االقتصاد  جزأيتاملؤسسة الجزائرية الخاصة، ألنها جزء ال 

الوطني. وهنا أؤكد أن هذا الهدف لن يكون على حساب املؤسسات العمومية سيما 



االستراتيجية منها، بل يكون في إطار تكامل وانسجام تام، ودون ان نمس بمبدأ 

 التضامن الوطني الذي أضحى من الثوابت الوطنية اتجاه الفئات الهشة.

وبهذه املناسبة، أريد أن أطمأن الجميع، من بعض األطراف التي تزرع الخوف 

 ائر حرّرها الجميعالجز " واليأس، للنيل من عزيمة الجزائريين، وأقول بكل بساطة: 

ويبنيها الجميع، لسنا بحاجة إلى دروس في الوطنية، ألننا مستعدون للتضحية 

ائما عاليا". سنواصل جهودنا بالنفس والنفيس لتبقى راية الجزائر ترفرف د

يكون الحصن املتين ضد كل الضغوطات مستدامة واقتصاد قوي، إلرساء تنمية 

 ومصدرا لألمن الغذائي وامن وآمان لألجيال القادمة لتعيش في العزة والكرامة.

ية رؤساء املؤسسات بوال منتدى عن افتتاح مكتب مندوبية  رسميا أعلنوفي األخير، 

 يتراسه السيد رحمون.، الذي الشلف

 أشكركم على كرم االصغاء واملتابعة 

 وهللا ولي التوفيق

 تحيا الجزائر 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


