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 صاحب السمو

 السيد عبد املالك ساللمعالي الوزير األول، 

 أصحاب السمو، أصحاب املعالي

 رجال األعمال اتالسادة والسيد

 السادة والسيدات رجال اإلعالم

 

لتئام اللجنة العليا املشتركة بين نلتقي اليوم، مجددا بمناسبة إ

البلدين الشقيقين اململكة العربية السعودية والجزائر، وعلى 

ات الرشيدة واالستراتيجية أرض اململكة املباركة، تحت التوجيه

الحرمين الشريفين  خادم صاحب السمو، البلدين،  لقيادتي

، وفخامة رئيس الجمهورية امللك سلمان بن عبدالعزيز

بوتفليقة، الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد العزيز 

 تنفيذها بكل جدية.حكومتا بلدينا على سهر ت والتي

مال البلدين ومستثمرين رفقة إن تواجدنا بصفتنا كرجال أع

بة ومتانة العالقات حكومتينا، هو تأكيد على صال  ممثلي

والتي ملسناها حقا خالل التنسيق والعمل  السياسية البينية
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 " شهر بلدكم الشقيق إلنجاح مؤتمر "أوبيك قبلالدؤوب من 

 سبتمبر املنصرم بالجزائر.

نؤمن إيمانا قاطعا في منتدى رؤساء املؤسسات، أن املكانة 

ت ذاالطبيعية والبشرية لبلدينا ومواردهما  اإلستراتيجية

الكفاءة العالية، لهي قادرة على جعل بلدينا يبلغان أعلى 

درجات الشراكة البينية والنمو، بل أكثر من ذلك فلهما كل 

اإلمكانيات وأطر التعاون املتاحة ليكونا أنموذجين رائدين 

 للتطور االقتصادي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

لعالقتنا إلى  وسنعمل من جهتنا على ترجمة العمق االستراتيجي

شراكة اقتصادية فعلية مربحة للطرفين وتعود بالفائدة على 

 .شعبينابلدينا ورفاهية 

ولألسف الشديد إلى غاية اليوم، واقع الشراكة واالستثمار بين 

ا االستراتيجية كقوتين مبلدينا ال يعكس حقا مكانتهما وقدراته

 إفريقيا.و محوريتين في منطقة الشرق األوسط 

جرد قراءة بسيطة لحجم التبادالت التجارية بين فعال، فم

، وبلغة البلدين، واالستثمارات البينية، نجدها جد ضئيلة

 األرقام:



 

4 

 600 يقاربما  2015في  التبادالت التجارية البينية، بلغت .1

 585مليون دوالر أمريكي، وتستورد الجزائر ما قيمته 

و مليون دوالر من اململكة، في حين بلغت صادراتنا نح

 0.7نسبة  يمثلمليون دوالر فقط، وهو ما  11اململكة 

ئة من حجم التبادالت بين الجزائر والدول العربية ابامل

مجتمعة. كما يبقى هذا الرقم بعيد جدا مقارنة مع 

حجم املبادالت واالستثمارات مع البلدان األخرى، مثل 

 الصين، إيطاليا وفرنسا.

الفترة املمتدة بين ل حجم استثمارات بلدكم في الجزائر خال .2

 .مليون دوالر 416لم تتجاوز  2016إلى  2002

وينطبق األمر على التعاون والشراكة واالستثمار في مجال 

الطاقة، حيث ننتظر أن تتجاوز العالقة الحالية مجرد استيراد 

شركة سوناطراك بعض املواد البتروكماوية والكيمائية من 

ظر أن يتجسد وعد "، كما ننتSABICالشركة السعودية "

ف" ملشروع املواد االستثمار الذي قطعه مجمع "الشري

 مع "سوناطراك". بالشراكةالبتروكمياوية 
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  أصحاب املعاليأصحاب السمو، 

 

لقد قطعنا شوطا هاما في إرساء األطر املؤسساتية للتشاور 

والحوار بين البلدين، لهذا علينا االنتقال إلى مرحلة أخرى، 

ذه النوايا الحسنة إلى مشاريع ميدانية تقتض ي تجسيد ه

سيما وأن ال وفي مختلف القطاعات،  ،بمختلف الصيغ

السلطات العليا في الجزائر وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا جد 

 .محفزا لالستثمار

انونية املحفزة، فالجزائر باشرت نموذجا وعالوة على األطر الق

على تشجيع االستثمار املنتج لبناء  اقتصاديا جديدا قائما

قاعدة اقتصادية صلبة وفي جميع القطاعات، ولعل القفزة 

النوعية التي سجلناها مؤخرا في مجال صناعة املواد 

الصيدالنية، الصناعات امليكانيكية، الصناعات الغذائية، 

الطاقة، املناجم والبتروكيماوية، والتكنولوجيات الجديدة 

إال خير دليل على تحسن مناخ االعمال  لإلعالم واالتصال

 . وبشهادة الهيئات الدولية
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 وبصفتي رئيسا ملنتدى رؤساء املؤسسات، وفي هذا املقام، 
 
ريد أ

، الخاصة 49/51 قاعدة بخصوصاملخاوف  كل زيلأأن 

 لقيت تفسيرا أو فهما خاطئا لدىربما  التي ،األجنبيباالستثمار 

مباشرة استثماراتهم في ي شركائنا، وهو ما جعلهم يترددون ف

 الجزائر.

روج له، وأؤكد لكم من هذا املنبر، أن هذه القاعدة وعكس ما ي  

عديد املستثمرين األجانب من تجسيد مشاريع لم تمنع 

استراتيجية وضخمة، مثل مصانع االسمنت، الفالحة، 

ل املناجم والصناعات امليكانيكية الصناعات الغذائية، استغال

 النية.والصناعة الصيد

ن املستثمرين الذين مرا مهما، وهو أأكما أّود أن أوضح 

يحملون مشاريع ذات قيمة مضافة، يستفيدون من عدة مزايا 

، 49/51وتحفيزات، ألن هناك تدابير مرنة في تطبيق قاعدة 

خصوصا إن كانت تلك االستثمارات منتجة ومستحدثة ملناصب 

 لتكوين.الشغل وتضمن تحويل التكنولوجيا والخبرة وا

مع أرافع أمامكم على أهمية االستثمار وهنا أريد كذلك، أن 

يمنح لكم  الذي شريك جزائري من القطاع الخاص أو العام،
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عدد من املزايا، لكون األول يتحكم في معطيات السوق وملم 

من املتعاملين وخبرة في التسويق،  بها، ولديه عالقات وشبكة

ة للسوق الجزائرية، مما يضمن تغطية الحاجيات الداخلي

والتوجه الحقا نحو السوق االفريقية ألننا نمثل بوابة افريقيا. 

وباملناسبة ستتحتضن الجزائر املنتدى االفريقي لإلستثمار 

 .2016ديسمبر  5إلى  3واألعمال خالل الفترة املمتدة من 

صر  علىوفي هذا الصدد، 
 
العكمإ أ

ّ
بمعطى جد هام، القطاع  ط

وأول  هو املحرك األساس ي لالقتصاد الوطنيالخاص الجزائري 

املائة من  في 80ويساهم بنسبة  مستحدث ملناصب الشغل

 القيمة املضافة خارج املحروقات.

املؤسسات الخاصة الريادة في قطاع نشاطها  أت عديدكما تبوّ 

وحاليا تبحث عن شراكة قوية لتوسيع مجال نشاطها واقتحام 

 السوق الدولية.

تجسيد شراكة  إلى سم منتدى رؤساء املؤسساتأدعو باولهذا، 

تها اوتحالفات استراتيجية صلبة بين املؤسسات الجزائرية ونظير 

 من اململكة السعودية لتغيير مسار التعاون االقتصادي الحالي.
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أن تبلغه الشراكة والتعاون بين ألنها قناعتنا ورؤيتنا ملا يجب 

 
ّ
 تجمعهما قواسم مشتركة. نتيلدولتينا ال

ي األخير، نثمن اإلرادة القوية لقادة بلدينا وعملهم الدؤوب وف

واالستثمار البيني، وأناشد رجال لوضع أطر واضحة للشراكة 

 وتجسيدها عمال البلدين لبحث كل فرص االستثمار املمكنةأ

لتكلل جهودنا جميعا بنتائج ملموسة تعود بالفائدة على بلدينا 

 وشعبينا.

 

 شكرا على االصغاء

 عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. والسالم

 


