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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 معالي الوزراء،

 رؤساء غرف الصناعة والتجارة سعادة 

 رجال االعمال والسيداتالسادة 

 السادة والسيدات ممثلي رجال اإلعالم
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أوال، أود أن أرحب بأشقائنا اإلماراتيين وكل الوفد املرافق لهم، 

وأقول لهم جميعا، مرحبا بكم في بلدكم الثاني الجزائر، 

تعود مثمرة وسنعمل معا على أن تكون نتائج هذا اللقاء 

 بالفائدة على شعبينا.

نتباحث معا فرص االستثمار البينية والشراكة نلتقي اليوم ل

ية رادة السياسكل القطاعات ليعكس بذلك حقا اإل  املتينة في

 في إطار استراتيجية بعيدة املدى تهدفالقوية لقيادتي بلدينا، 

  .لى بناء عالقات اقتصادية قويةإ
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 السادة والسيدات معالي الوزراء، 

، قبل التطرق 
ّ
واقع م أوال قيّ علينا أن نإلى الفرص املتاحة

العالقات البينية الحالية، ألنه أمر حتمي يسمح لنا بتشخيص 

يمها وتقويمها بكل مسؤولية والتزام واحترام تام يالنقائص لتق

 مزايدة. يوبدون أ

 ، سنجدالتجاريةفي حجم التبادالت  إذا قمنا بقراءة بسيطة

مليون دوالر  268من  حيث قفزتسجلت ارتفاعا متزايدا،  نهاأ

أي بزيادة تقدر بــ ، 2015مليون دوالر سنة  343إلى  2012سنة 

لتبادالت في املائة من ا 0.4كنها ال تمثل سوى ملائة، لفي ا 27

حم التبادالت املائة من جفي  7التجارية الكلية للجزائر ونسبة 

 .الفترةنفس مع الدول العربية خالل 
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نحو االمارات العربية صادرات الجزائر ل انسجل انخفاض كما

 27بنسبة تنا في املائة، بينما ارتفعت واردا 23املتحدة بنسبة 

 في املائة.

لجزائر افي  يبقى عدد الشركات اإلماراتية املسجلة ،وفي السياق

في املائة  0.2 نسبة أي ما يعادل، 2014 سنةشركة فقط  14

 ر.بالجزائكات األجنبية التي تنشط من العدد اإلجمالي للشر 

البنوك واملالية، الترقية  عموما:فتشمل  هاأما عن مجال نشاط

 العقارية.

 بد ال ورغم حجم التبادالت البيني الذي يبقى ضئيال، إال أنه 

لغ البلدين بأن نشير إلى أن اإلطار القانوني والتشريعي بين 

ن الجزائر واالمارات العربية املتحدة تقدما جد هاما، حيث أ

تشمل االستثمار،  تفاهم اتفاقية ومذكرة ( أربعون 40)أبرمتا 
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عليم، الّضريبي االزدواجالسياحة، منع 
ّ
، ةالّزراع، القضاء، الت

قل، اإلعالم، البيئة
ّ
 الجوّية.  الخدماتو  املوانئ، البحري  الن

ن مصلبة ومتينة  قاعدة االتفاقيات هذهبالنسبة لنا، تعد 

االستراتيجية أجل تجسيد فعلي ملختلف مشاريع الشراكة 

 بدون أي تحفظات وبثقة كبيرة.

املتعاملين نا جد واثق منه وبشهادة كل كالمي هذا وأأقول 

 وربيين، األ بهمالتقينا  ناالقتصاديين ورجال األعمال الذي

  وأشقاؤنا من الدول العربية.منهم 

على مدى التطور الكبير الذي بلغته الجميع يشهد فعال، 

الطرق الوطنية والوالئية، املوانئ مثل: ، البنية التحتية

 واملطارات، التي واكبت معايير التسيير الدولي.
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 دالجزائر أول بلن أ أن أذكركم جميعا ،وباملناسبة أود كذلك

كبر واجهة على الضفة عربي وإفريقي من حيث املساحة وأ

قي ميناء متوسطي وإفري لتشييدالجنوبية للمتوسط، ونستعد 

سيكون بمثابة قاعدة مهمة للتصدير الحقا نحو العالم 

كما سيتم استحداث مناطق صناعية جديدة يسمح الخارجي. 

دفتر شروط مرن، سيكون كذلك وفقا لللخواص بتسييرها 

ص آجال تجسيد 
ّ
 املشاريع.حال ناجعا يقل

ألطر اأما الشق الثاني من القدرات الوطنية، فيتمثل في تلك 

التشريعية والتنظيمية الخاصة باالستثمار ومشاريع الشراكة، 

التي توفر امتيازات هامة واستثنائية، سواء في االستثمارات 

 الشراكة. في إطار  أو املباشرة 



8 
 

زيل تلك الشكوك التي انتابت أل  وفي هذا الصدد، استسمحكم

قاعدة االستثمار بخصوص  األجانببعض املستثمرين 

 ست مجحفة كما تم تفسيرها، وإنما العكس.لي، فهي 49/51

  فهذه القاعدة 
 
امتيازات استثنائية للمستثمرين،  وفر  ت

خصوصا أولئك الذين يلتزمون بخلق مناصب شغل ونقل 

الخبرة والتكنولوجيا وبالتالي املساهمة في إقامة قاعدة 

تصنيعية قابلة للتوسع الستحداث مؤسسات صغيرة 

ها محركا هاما لبناء اقتصاد ومتوسطة، التي تعد بدور 

 مستدام وتنافس ي.

 

 

 والسيدات،السادة  معالي الوزراء،
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نموذج االقتصادي الجديد الذي باشرته الجزائر، يعطي إن ال

وأصبح يستقطب يوما بعد يوم، مكانة هامة للقطاع الخاص 

االستثمارات األجنبية املباشرة ومشاريع الشراكة، بفضل 

 في تحسنالتدابير الحكومية التي ساهمت بصفة ملحوظة 

 الدولية.عمال باعتراف الهيئات األ مناخ 

قد سجلنا انطالق العديد من مشاريع الشراكة وفي مختلف ل

ــ  مصانع التركيب لامليكانيكية "  القطاعات، سيما الصناعات

، "HYUNDAI" ، هيونداي"RENAULT"ونو" ر 

   ."Volkswagen" فولكسفاغن

كبر في مشاريع سجلت الصناعة الصيدالنية تقدما أ كما 

وتتوجه نحو التصدير،  وحققت فائضا في اإلنتاجالشراكة، 
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 منزلية-الكهرو ينطبق على الصناعات  وذات األمر 

 وكذا الصناعات الغذائية. واإللكترونية،

لقد تجسدت هذه املشاريع في أرض الواقع بفضل توفر كل 

ة لكال مربح شراكةالشروط املالئمة واملشجعة إلقامة 

 .الطرفين، املستثمر األجنبي واملتعامل الوطني

 معالي الوزراء، السادة والسيدات،

سنعمل خالل اللقاء الذي يجمعنا اليوم، لنتوصل معا إلى 

ألن الثقة بيننا عميقة استراتيجية، د مشاريع شراكة تجسي

 وصلبة وأطر التفاهم متاحة وموجودة.

فرص استثمار متميزة، تشمل قطاعات  تتوفر الجزائر على

استراتيجية تضمن تغطية كلفة االستثمار وتحقيق الفائدة في 

 فترة زمنية ليست طويلة املدى. 
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ا، مترول ومشتقاتهوتشمل هذه القطاعات، الطاقة كالغاز والب

ر والفواكه وكذا القمح ضالفالحة العصرية التي تغطي الخ

الصلب واللين ومختلف الحبوب الجافة، وكلها ستفتح املجال 

إلقامة مشاريع ملحقة في إطار الصناعة الغذائية والتوجه 

 الحقا نحو التصدير بعد تغطية الحاجيات الوطنية.

 امةه فرصا انمنحيلبالدنا  الجغرافي واملناخين الطابع كما أ

لالستثمار في القطاع السياحي، سواء السياحة الصحراوية، 

امة إق عبر  وذلكومراكز العالج الطبيعية،  الجبلية، والحموية

 .هياكل سياحية تتناسب وكل فئة اجتماعية

وطبعا كل هذه القطاعات، تستدعي كذلك االستثمار في 

 أو البحري والبري.خدمات الشحن والنقل، سواء الجوي منه 
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 ،اإلماراتيينرجال األعمال إخواننا بوفي الختام، أرحب مجددا 

 ألن كل الظروف والفرص الجزائر،بقوة في  وأدعوكم لالستثمار 

 شراكة استراتيجية.فلنجتهد معا لبناء متوفرة، 

 

 أشكركم على حسن االصغاء

 وبركاته.  والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى

 

 


