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منتدى رؤساء املؤسسات  رسالة إلى أعضاء  

 أعزائي األعضاء،

خدمة املؤسسة وحمل صوت رجال األعمال عاليا للمساهمة بشكل فّعال في بناء االقتصاد الوطني، هو 

أنا ممتن لكم، وأنتم مصدره. في البداية وفي النهاية، هو أكبر تشريف تم منحي إياه. هذا الشرف العظيم، 

، منتدى منظمتنايمثل  للشخص الذي تعتبرونهبمحض إرادتكم، أن تمنحونها  تقررون،نتاج الثقة التي 

 رؤساء املؤسسات.

 املؤسسة أخدموأن جّد ممتن لكم، ألنكم سمحتم لشخص ي أن أمثلكم و وفي السياق، أشكركم جميعا، 

الجزائرية، خاصة وعمومية كانت، وأنا جّد مسرور وأثّمن املكاسب الثمينة التي تمكّننا من  تصاديةاالق

 جنيها لصالحها في السنوات األخيرة.

 السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي وضع الجمهورية،هذا كان ممكنا بفضل إصغاء وبصيرة فخامة رئيس 

 وة.كمستحدث أول للثر واالجتماعيةالقتصادية املؤسسة االقتصادية في قلب التنمية ا في برنامجه،

عملت مع أعضاء كل الهيئات التمثيلية ملنظمتنا، طوال عهدتي على رأس منتدى رؤساء املؤسسات،  

ا ، والتي من أجلهمامكمت بها أوبفضل دعمكم الثمين، من أجل أن أبقى وفّيا لاللتزامات التي تعهد

على اعتماد مبدئ اإلجماع في اتخاذ كل القرارات. ولو منحتموني ثقتكم. لقد حرصنا حرصا شديدا 

الوفاء أو عدم القيام بواجبنا ببعض من النقائص وأيضا محدوديتنا كبشر، لكن أبدا، ليس بعدم 

 كامال اتجاه منتدى رؤساء املؤسسات وأعضائه.

 

 أعزائي األعضاء

إن العهدة التي توشك على نهايتها هي األولى بالنسبة ملنتدى رؤساء املؤسسات في ظل الهيكلة الجديدة 

للمنظمة، الذي توسع بصفة كبيرة، واتخذ خيارا جماعيا لتوسيع قاعدته التمثيلية عبر كامل التراب 

ادي في الفضاء االقتصوالتقرب أكثر من املتعاملين ليكون لها وزن أكبر والتأثير بفّعالية الوطني، 

 . هذا ليس فقط تطورا، بل تغييرا نوعيا وكميا.واالجتماعي

 إنها عهدة البناء، التوطيد ووضع أدوات وآليات الستدامة املنظمة.
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لكل مرحلة تاريخية من التطور االقتصادي للبالد تتوافق مع أشكال جديدة للتنظيم وتمثيل مكّوناتها 

الجزائريين منظمة كبيرة ألرباب العمل،  ورجال االعمالتستحق الجزائر االجتماعية واالقتصادية. 

اءة، ليسمع لها على املستوى الوطني وجدية لتكون شريكا موثوق 
ّ
تكون تمثيلية بما يكفي، قوية، وبن

هذه املنظمة، اليوم، . والتي تفّرغنا لها; . هذه هي املهمة التي كانت أولوية لنابه على املستوى الدولي

 كنكم أن تفتخروا بها ألنكم نجحتم معا في بنائها.يم

لقد أصبح منتدى رؤساء املؤسسات وبال شك، فاعال رئيسيا وهاما في املشهد االجتماعي واالقتصادي 

لبلدنا، يسمع له من قبل كل الهيئات ويحترمه شركاؤه. وهو محاور ذو مصداقية ومطلوب في مقام األولوية 

ي بشّدة النشغاالت جاليتنا.من طرف مجتمع االعمال األج
ّ
  انب، ويصغ

بكثير من الصبر والصرامة، حقق منتدى رؤساء املؤسسات مكاسب بالغة األهمية، والتي يمكن ألعضائه 

 أن يفتخروا بها والتي تسمح له أن ينشط بكل ثقة وفي هدوء وحمل صوت املعاملين االقتصاديين عاليا.

لتمثيله  ،وال بديل لهمااملنتظم والشفاف لهيئاته يعد أفضل ضمان الستمراريته والتوسع،  السير إن 

ؤشر أفضل م الخارج،داخل مجتمع األعمال وطنيا عبر مندوبيات في كامل أنحاء البالد وفي دول عديدة في 

فر على ئية تتو ومقرات للمندوبيات الوال على هذا التطور الذي ال يستطيع أحد أن يشكك فيه. مقر وطني 

مستقرة تّضم إطارات يكرسون طاقتهم وقدراتهم لخدمة فرق كل الشروط املالئمة والوسائل املادية، 

 املؤسسة، وخزينة املنتدى التي عرفت تحسنا جد ملحوظ.

لجديد، امثل املقر االجتماعي  دراستها،من  التي تم االنتهاءإن العديد من املشاريع ذات االهمية البالغة، 

مشاريع لل واستحداث حاضنةبالتوحد، لألطفال املصابين  والتسيير، واملدرسةاملدرسة العليا للتجارة 

 على.األ بمنظمتنا لتكون دائما في الصدارة و  معالم سترتقيكلها  الناشئة،

أصدر منتدى رؤساء املؤسسات، دراسات ووثائق تتضمن مقترحات وتوصيات، أضحت، اليوم، مرجعية 

لنقاش االقتصادي الوطني. كما وافقت وجّسدت السلطات العمومية العديد من مقترحاته التي تصب في ا

 في خدمة املؤسسة االقتصادية.

 أعزائي األعضاء

إن منتدى رؤساء املؤسسات قوّي بأعضائه املنخرطين وهيكله التنظيمي والوسائل التي استحدثها 

تذكير بهذه القدرات هو فقط لإلشارة إلى ان منتدى بنفسه باالعتماد فقط على موارده الخاصة. ال

 رؤساء املؤسسات، أخذ بعدا، جعل مهمة ومسؤولية تمثيله ثقيلة لتحّملها.
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ّ
 نه من تصور ومن ناحية أخرى، يمتلك املنتدى حاليا جميع األدوات املادية والتنظيمية التي تمك

رجال  من انشغاالتلى نحو أقرب ع بنشاطهمستقبله والولوج إلى مرحلة جديدة بهدوء والقيام 

 .األعمال

ديسمبر  15يوم  عامة االنتخابيةتم االنتهاء من مرحلة وسيتم فتح مرحلة جديدة مع انعقاد الجمعية ال

هذا ألن الفعل الديمقراطي إلضفاء الشرعية على عمل املمثلين  .املديرةللتجديد املنتظم للهيئات 

 تويات املنتدى ألنكم املالكين الوحيدين له.ساملوعلى جميع  املختلفين للمنتدى

 كانته الحاليةمتعزيز املكتسبات التي تحققت بالفعل، تمثيل ملنتدانا يكون في مستوى ف ولهذا السبب

 ،وأبعاده، وصياغة برنامج عمل يكون في خدمة املؤسسات االقتصادية ولفائدة االقتصاد الوطني

الستمرار هذه املرحلة الجديدة التي لدّي الوعي التام  مأمامك أتعهد بهااللتزام الجديد الذي  هو

 .شّيقةولكن كم هي  بالصعوبة

 رؤساء املؤسسات.حي لرئاسة منتدى الروح، أعتزم تقديم ترشوبهذه 

إن احترام الشروط التنظيمية لسير أشغال الجمعية العامة االنتخابية، ُيلزمني بالتوقف عند هذا الحّد 

تفاصيل مقترحاتي للعهدة القادمة خالل الفترة املخصصة للحملة االنتخابية وفقا للبنود والعودة إليكم ب

 التي تحدد العملية االنتخابية في كل مراحلها.

لتفاني والتأكيد على ل موعدا حقيقياوأناشد جميع األعضاء أن يجعلوا الجمعية العامة القادمة 

 .داخل املنتدى املسؤولة املبدأ الديمقراطي، الشفافية واملنافسة

 التقدير  احتراماتي وفائقكل  مع

 

 

 


