
 بسم اهللا الرحمان الرحیم والصالة والسالم على أشرف المرسلین.

 

  أیتها السیدات أیها السادة،

  أسرة اإلعالم، أیها الجمع الكریم،
  

دات التي تحتاجها بالدنا في مجال الكهرباء والغاز تحت عِ مُ نیع الْ صْ قیة تَ رْ م وتَ عْ دَ لقد تم تنظیم هذا الیوم لِ 

 ة التنمیة الصناعیة في الجزائر"مَ دْ خِ ة الكهرباء والغاز لِ زَ هِ جْ هیل َلَواِزْم وأَ أْ شعار "تَ 
  

تهدف هذه التظاهرة إلى تشجیع عملیة التصنیع وكذلك التركیب في الجزائر من أجل اْلَحْد أو التقلیل من 

 الظروف توفیرالعمل على تطویر النسیج الصناعي، مع ضمان الجودة ومحاربة الغش و و الواردات 

   بالدنا. اقتصاد للتطور الضروریة والشروط
 

 عبد السید الجمهوریة، رئیس فخامة أقرها التي بالدنا،ل ةیالصناع ستراتیجیةاال ضمن تدخل أنها كما

 االستیراد من للحد نستوردها، التي المواد نتاجإل  صناعیة مشاریع إنجاز إلى الهادفة بوتفلیقة، العزیز

 شغل مناصب خلقول ،للخارج التبعیة على للقضاء ُجْزِئیاً  أو ُكِلیاً  المواد هذه إلنتاج محلیة صناعة إَِقاَمةْ و 

   البطالة. مشكل من التخفیف على تساعد  ،جدیدة
  

 تْ لَ مَ عَ  بوتفلیقة، العزیز عبد السید الجمهوریة رئیس فخامة برنامج تنفیذ إطار وفي ،2000 عام فمنذ

 وبأقل المناسب الوقت في الطاقویة للهیاكل التنمیة مخططات یدْ سِ جْ تَ  على سونلغاز مجمعل ةرَ یِّ سَ مُ الْ  اإلدارة

 لتطویر االستثمار تشجیع أجل من الجزائر في مصنوع هو ما كل استعمال إلى باألساس راجع وهذا تكلفة.

   الحكومة. لتوجیهات االستجابة وبالتالي الوطني، الصناعي النسیج
  

 الخارج، من مستورد منها األكبر الجزء كان التوزیع، لشبكات الموجهة والغاز الكهرباء معدات أن العلم مع

  كبیرة. مالیة وسائل وال ُمَعقَّدة تكنولوجیا تتطلب ال والتي محلیة، صناعة إلنشاء ُفَرْص  وجود من بالرغم
  

 ُصنَّاع ُهم 120 ُمَؤهَّل، ُمَصنَّع 270 بین ومن .لْ مَ عَ الْ بِ  خیصرْ تَ  1940 َمْنحْ  تمَّ  ،2005 عام ذُ نْ مُ فَ  وعلیه،

   اْلُمَؤهََّلة. الَتْصنیع شركات مجموع من % 44 ُیَمثَّل ما جزائریین
  
 جزائري اقتصاد بلوغ إلى الهادفة بوتفلیقة العزیز عبد السید الجمهوریة رئیس فخامة توجیهات تنفیذ إن

 المواد قائمة وتخفیض تقلیص على والعمل الجهود ُمَضاَعَفة ِمنَّا یتطلب تنافسیة، وقدرة عالیة بكفاءة

   كبیر. بشكل المستوردة
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 المتعاملین على بعرض تسمح التي اتاءَ ضَ فَ  قْ لْ خَ لِ  ةمینَ ثَ  ةصَ رْ فُ  هو اءْ قَ اللِّ  من عْ وْ النَّ  هذا فإن وعلیه،

   ها.دُ رِ وْ تَ سْ تَ  بالدنا زالت ال التي الصناعیة داتعِ مُ الْ وَ  وادمَ الْ  هتمینمُ الْ  والصناعیین
  

 من مجموعة تصنیع القادمة، سنوات للثالثة داف،هْ أَ كَ  دْ دِّ حَ یُ  أن سونلغاز مجمع على الخصوص، وبهذا

 ملموس بشكل تعزیز أجل من وغیرها والخاصة العامة العمل أرباب منظمة ىدَ لَ  كرُّ حَ والتَ  محلیاً  المعدات

 الكهرباء توزیع لشبكات الموجهة والمواد المعدات على یقتصر أال یجب وهذا المحلیة. الصناعة تطویر

  التوجه. هذا ونساند ندعم ونحن الكهرباء. ونقل انتاج ومعدات ِغیارْ  ِقَطعْ  أیضاً  یشمل بل والغاز،
  

 البالد خارج إلى جزء وتصدیر المحلي الطلب تلبیة إلى ،متطورة وطنیة صناعة إقامة خالل من ،نسعى إننا

 المهارات تكوین یتطلب وهذا واعدة. سوق هي التي اإلفریقیة السوق إلى وخاصة اورة،المج للدول

 الجامعي والتعلیم المهني التكوین برامج خالل من االعتبار، بعین هُ ذُ خْ أَ  تم الموضوع وهذا والكفاءات.

  .الدولة قبل من المسطرة

  

  أشكركم والسالم علیكم.


