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بسعادة السفير مجيد بوقرة، السفير  غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية ترحب
 الجزائري الجديد لدى الواليات المتحدة األمريكية   

 

  ع إقتصادنا،ومستقالا  تنويع فيه على رجعة وبال االعتماد بشكل حازم اليوم الحكومة "أولوية
 الهيدروكربونية" قطاع المواد

 

ودائمة" قوية شراكة إلى عالقتنا تحويل يمكننا سوياا، "بالعمل  
 

 غداء في الرابع من يونيو حزيران  مأدبة غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية إستضافت - العاصمة واشنط 
بسعادة السفير مجيد بوقرة، السفير الجزائري لدى الواليات المتحدة االمريكية. إن غرفة التجارة األمريكية  للترحيب

 مجتمع على هموتعريف العاصمة، واشنطن في العرب بالسفراء الترحيبطويل من  تقليد العربية الوطنية لديها
رف على السيرة يمكن التع. )التقليد هذا من كجزء بوقرة بالسفير بالترحيب الغرفة وتتشرف األمريكي، األعمال

  (.هناالذاتية للسفير الجديد 

 

"يضع سعادة السفير مجيد بوقرة أكثر من ثالثة عقود 
من الخبرة الدبلوماسية لمنصبه الجديد، والذي يتزامن 
مع قمة النشاط في العالقات الجزائرية االمريكية." قال 
السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

 حنن"التجارة األمريكية العربية الوطنية. وأضاف قائاًل: 
 االمريكية، المتحدة الواليات في ء بالترحيب بهسعدا

 األمريكي، األعمال وتفخر الغرفة بتقديمه لمجتمع
 الحجم." والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وخاصة

سعادة السفير مجيد بوقرة، السفير الجزائري لدى الواليات 
 إلى اعالقتن تحويل يمكننا سوياً، "بالعملالمتحدة األمريكية: 

 ودائمة." قوية شراكة
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بالجزائر والتي شاركت الغرفة في إستضافتها مع مجلس االعمال  الخاصة الفعاليات بعض حمود وقد أبرز
 االمريكي الجزائري ومنها: 

  
 وزارة مع قامتا المنظمتان بالشراكة ،2015 مارس في 

 28 نم المستوى  رفيع وفد  األميركية برئاسة  الخارجية
 .الجزائر إلى أمريكية، شركة 18 يمثلون  مندوبا

 

 دعت غرفة التجارة األمريكية  ،2015 مارس في
العربية الوطنية، سعادة السفيرة جوان بولشيك، سفيرة 

 منتدى الغرفةالواليات المتحدة لدى الجزائر، إلى 
، والذي اقيم في مقر وزارة السنوي الثالث للسفراء

الخارجية االمريكية. وأشارت بوالشيك إلى أن الجزائر 
تتطلع لتنوع يتجاوز نماذجها االقتصادية التقليدية، 
االمر الذي جعل هذه الدولة الشمال افريقية تتخذ قرارًا 
استراتيجيًا لبناء عالقات وثيقة مع الشركات االمريكية. 

شركات وهناك فرص هائلة لل "الباب مفتوح في الجزائر بأساليب لم تكن أبدا مفتوحة من قبللت: وقا
 "األمريكية في الجزائر.

 

 ن لكل م الجزائر" في األعمال أنشطة جولة ممارسة" تنظيم في شاركتا المنظمتان ،2014 أكتوبر في
مدينتي شيكاغو وواشنطن العاصمة )رابط(. وقد رأس هذه الجولة معالي السيد عبد السالم بوشوارب، 
وزير الصناعة والمناجم الجزائري، حيث ضم أكبر وارفع وفد من القطاعي العام والخاص يزور الواليات 

  المتحدة االمريكية. 
 

 ام، ع فكل. الدولي الجزائر معرض في األميركي ورالحض المنظمتين دعمت الماضي، الصيف وفي
 االمتياز هذا كان ،2014 عام وفي الشرف، دولة لتكون  واحدة دولة الجزائر تختار خالل المعرض،

 .المتحدة من نصيب الواليات
 

السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

رفة "تفخر غالتجارة األمريكية العربية الوطنية: 

األمريكية العربية الوطنية بتقديم سعادة التجارة 

السفير بوقرة لمجتمع األعمال األمريكي، وخاصة 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم."
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 مباشر متلفز عن قطاع الطاقة  إجتماع المنظمتان قد دعمتا حمود إلى أن أشار ،الماضي األسبوع في
المتجددة في الجزائر، وقد ضم االجتماع سعادة السفيرة األمريكية جوان بوالشيك وخبراء في مجال 

، إرتفعت صادرات البضائع األمريكية إلى الجزائر 2014و 2013الطاقة. ويذكر أنه بين عامي 
 التجارية.  نمو المبيعات دة فيالواع القطاعات أكثر من واحدة المتجددة وتعد الطاقة ،43٪لـ

 

 إستقرار الجزائر

 

 وفي. نمو اقتصادهاالستقرار و  الجزائر اتخذتها التي اإلجراءات على الضوء بتسليط تصريحاته بوقرة السفير بدأ
 مجموعها لغوالتي ب ومميزة، عديدة عامة إستثمارات ببرامج" الجزائر التزام "كان: قال االستراتيجية، هذه صميم
. " لدينا األجنبي النقد الحتياطيات الحكيمة اإلدارة وكذلك. . . 2000 عام منذ دوالر مليار؟! 450 من أكثر
 مليار دوالر، تم تخصيصهم مؤخرًا لخطة إقتصادية خمسية جديدة للجزائر.  265يشمل  وهذا

د )من اليسار إلى اليمين(: السي وهم ،(في الوسطدبة غداء تكريم السفير بوقرة )بعض من كبار الشخصيات الذين حضروا مأ
ى، وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق األدنمساعد  نائبجيرالد فايرستاين،  معالي السيد ؛تشارلز سكابيروتو، شركة بوينغ

، مجموعة السيد دين ضباحفورد؛ شركة ، زيرتوش رامونالسيد ، شركة أوشكوش؛ راش دانيالالسيد  ؛وزارة الخارجية األمريكية
ير مجيد بوقرة؛ سعادة السف الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية؛ ديفيد حمود، العالمية؛ السيد عمار

دن جراي، جور لسفيراماريسا لينو، شركة نورثروب جرومان؛  السفيرةالسيد حبيب دبس، شركة نظم التكنولوجيا المتطورة؛ 
 كلية الحرب الوطنية؛ والسيد بول ويدا، شركة بالك أند فيتش.
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 تقرالمس الكلي قتصادياال الوضع على حافظت قد" الجزائر أن إلى أشار الماضية، 15 ال السنوات مدى على
الجزائري  الميزان سجل ،2000 عام منذ. الطموحة االقتصادية اإلصالحات من واسعة مجموعة تنفيذ مع

 ممثالً  دوالر، مليار 200 إلى كبير بشكل األجنبية العمالت احتياطيات وزادت فائضا، والميزانية للمدفوعات
 تحت ظل الجزائر في التضخم أشار إلى أن نفسه، الوقت وفي ."الواردات من سنوات ثالث قيمتها من يقرب ما

 على لجزائرا في االقتصادي النمو معدل متوسط تراوح حين في المئة، في وأربعة ثالثة بين ما في السيطرة
 .المئة في أربعة بنحو الماضية عشرة الخمس السنوات مدى

 

 حاربت حين ،2000 - 1990 ما بين" السوداء العشرية" عن البعد كل بعيد الجزائر في الحالي إن االستقرار
 الطريقةب دروسنا تعلمنا لقد. "بوقرة السفير أكد أخرى، مرة ذلك بحدوث تسمح لن الجزائر. اإلرهاب الجزائر

وتضحيات الشعب الجزائري آتت بثمارها. إن الجزائر اليوم يمثل حالة فريدة لكيفية قيادة معركة ناجحة  الصعبة،
جتماعية قوية وطموحة."   ضد آفة االرهاب، بينما في الوقت نفسه، تجري إصالحات سياسية واقتصادية وا 

 

 وهي القارة، في بلد أكبر هي الجزائر جغرافيًا،. أفريقيا في لها مثيل ال الجزائر تعد إمكانات كثيرة، نواح في
 تاريخيا لجزائرا كانت والغاز، النفط عليه يهيمن اقتصاد ومع. الطبيعية الموارد في أفريقيا دول أغنى من واحدة
 مع. بيرةك تجارية فوائض الجزائرية من تحقيق الحكومة العالمية، وساعد هذا الطاقة أسواق في رئيسيا العبا

 نفسها تهيئ اليوم الجزائر المتوسط، األبيض البحر على االستراتيجي موقعها وبفضل االعتبار، في أخذ هذا
 .األوسط والشرق  أفريقيا أنحاء جميع في األسواق إلى للوصول إقليمي كمركز

 
 

  .والشرق األوسط وأوروبا نفسها كمركز إقليمي للوصول إلى األسواق في جميع أنحاء أفريقيا تضعالجزائر اليوم 

 (Dreamstime.com)صورة خاصة بـ
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 نظرة مستقبلية

 

 اإلنتاج على دناجهو  وللمستقبل، قال السفير بوقرة، إن الجزائر "ستعجل من تحويل وتنويع اقتصادنا وتركيز
 ،2019 عام بحلول المئة في سبعة عن يقل ال سنوي  اقتصادي نمو معدل إلى الوصول بهدف وتوليد ثروة

 ."المئة في 9.8 اآلن يبلغ الذي البطالة، معدل في االنخفاض على الحفاظ مع

 

 تنويع على رجعة وبال االعتماد بشكل حازم اليوم الحكومة "أولوية أكد أن الجزائر، ألهداف واضحة رسالة وفي
قصوى  ةالطاقة يمثل أهمي قطاع أن االعتبار في األخذ مع الهيدروكربونية، قطاع المواد إقتصادنا، ومستقالً عن

 الدولة ميزانيةل الرئيسي المصدر يشكل الهيدروكربونات ألن قطاع للجزائر واالجتماعية االقتصادية للتنمية
 األجنبية." العمالت من واحتياطياتنا

 

 الزراعية، اتوالصناع الزراعة مثل قطاعات لتطوير تتطلع سعادته إلى ان الجزائر أشار التنوع،وتأكيدًا لفكرة 
 لغيار،ا وقطع والسيارات والكيماويات، الصيدالنية، واالتصاالت، والمستحضرات المعلومات وتكنولوجيا
 .والخدمات التحتية والبنية والسياحة،

 

 الحكومة الجزائرية أن بوقرة السفير كما شدد سعادة
 ودائم ي قو  نمو تعيق التي القيود من بالتخلص ملتزمة"

 ة،الزمني واألطر اإلجراءات وتحسين تبسيط خالل من
 ةوالبيئ األعمال مناخ وأكد أن تحسين ." والتكاليف
 تنفيذ بهدف الجزائر، لحكومة جدا مهم المؤسسية
 زيادةو  الجديدة الشركات تشجيع إلى الرامية التدابير

 .االستثمارات

 

 العالقات الثانئية 

 

 التجارية اتوالعالق واالقتصادي واألمني السياسي دعمها بتعميق الجزائر ملتزمة قال سعادة السفير بوقرة: "إن
 ."ودائمة قوية شراكة إلى عالقتنا تحويل يمكننا معا، وبالعمل. المتحدة الواليات مع

 في شركة أمريكية 100ألكثر من  أقيمت مأدبة الغداء

ة التاريخي في وسط مدين ، الفندقانتركونتيننتال الويالرد

  ض.البيت االبيواشنطن العاصمة، ويقع على بعد شارعين من 
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قال، من خالل الحوار االستراتيجي االخير بين الحكومتين، والذي عقد في واشنطن بوضوح، كما  هذا تجلى وقد
ه تأسيسه، أظهر هذا الحوار االستراتيجي أثر  من سنوات ثالث وبعد يجب التأكيد على انه" .في شهر إبريل

 الملموس واإليجابي من خالل إنجازاته والروح الجديدة الذي بثها في التعاون المتنوع بيننا." 

 

 في وقةمسب غير دفعة الماضية الثالث السنوات مدى على االقتصادي بيننا التعاون  لقد شهد"وأكمل قائاًل: 
يملك  سوقا الجزائر إن. . . التجارية والبعثات التجارية المنتديات وعقد المستوى  رفيعة الزيارات تبادل مجال

 إلى سيؤدي الذي األمر والشراكة، االستثمار على يعتمد لعالقتنا الحقيقي المستقبل. للنمو لها مثيل ال إمكانيات
 ".متبادلة ومنفعة ودائم، مثمر تعاون 

 

 مالحظات ختامية

 

أود أن اعرب عن إمتناني لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية إلتاحة الفرصة لي لتقديم  : "بوقرة السفير وأكد
ى لتحقيق برامج اصالح لضمان غد أفضل لشعبنا. إن تركيزنا علائر السياسية واالقتصادية سعيًا إنجازات الجز 

التنمية االقتصادية هو أحد محددات التقدم واالستقرار في الجزائر، وكذلك عاماًل هامًا في تعزيز التجارة، 
 والعالقات االستثمارية مع شركائنا االجانب، وخاصة الواليات المتحدة."  

 

بالعمل المتميز الذي تقوم به غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية من أجل  شيدأ أن أود"وأختتم حديثه قائاًل: 
 تعزيز وتشجيع العالقات االقتصادية والتجارية بين الواليات المتحدة والعالم العربي."  

 
، الراعي لمتطورةنظم التكنولوجيا الشركة  الشكر واإلمتنان)تتقدم غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بخالص 

الرئيسي لهذا الحدث. يقع المقر الرئيسي لشركة نظم التكنولوجيا المتطورة في ماكلين، فيرجينيا، وتقوم الشركة 
 حاليًا بممارسة االعمال في اكثر من عشر دول عربية.(

 
 
 مع صالات على العربي، العالم في التجارية األعمال قطاع صوت واسع نطاق على تعتبر التي الوطنية، العربية األمريكية التجارة رفةغ

 التي العربية الدول في الوطنية التجارة لغرف األمريكية االتصال نقطة بدور وتقوم المتحدة، الواليات أنحاء جميع في األعمال مجتمعات
 فضلً  العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع يومي بشكل كثب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة تعمل. دولة 22 عددها يبلغ
 اتوالمنظم األطراف متعددة والمؤسسات العامة، السياسة أبحاث ومراكز األمريكي، األعمال مجتمع في المستوى رفيعي القرار صناع عن
 .األمريكية والحكومة اإلعلم، ووسائل الحكومية، غير
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