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الغرفة الجزائرية تنظم المنتدى السعودي- الجزائري لتعزيز التعاون االقتصادي
والصناعة  للتجارة  الجزائرية  الغرفة  رئيس  دعا 
االعمال  منتدى  انعقاد  خالل  شباب،  الطيب 
الجزائري-السعودي، في العاصمة الجزائر، وبتنظيم 
من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المستثمرين 
لتكثيف  المتاحة  الفرص  استغالل  إلى  السعوديين 
ظل  في  خاصة  الجزائر،  مع  التجاري  التعاون 
مشروع قانون االستثمار الجديد، الذي سيدخل حيز 

التنفيذ فور مصادقة البرلمان عليه.
االستثمارية  الفرص  بحث  اهمية  شباب  أبرز  كما 
التي توفرها الجزائر في مختلف القطاعات، خاصة 

وأن قانون االستثمار الجديد سيعطي "دفعا قويا للحركية االقتصادية وتنويعها ويمنح 
مزايا وتحفيزات لالستثمار االجنبي، خاصة من خالل تبسيط اإلجراءات االستثمارية."

وأكد بأن الجزائر توفر مزايا استثمارية تنافسية تجعلها محل انظار المستثمرين األجانب 
لتوظيف رؤوس أموالهم وتنويع أنشطتهم اإلنتاجية، معتبرا أن تنظيم هذا المنتدى يهدف 
أساسا إلى بحث فرص التعاون الثنائي من أجل انشاء شراكة حقيقية مستدامة لمواجهة 

التحديات االقتصادية المستقبلية.
وأكد أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ستعمل على تهيئة وتوفير كل المعلومات 
المعامالت  ومختلف  واالستيراد  التصدير  عملية  تشجيع  شأنها  من  التي  والمعطيات 

التجارية ما بين المتعاملين الجزائريين واألجانب.
من جانبه، رحب رئيس الوفد السعودي، زايد األسمري، بجهود الجزائر في دفع عجلة 
الحركة االقتصادية وهو ما سيحمل "اثرا ايجابيا للرفع من حجم المبادالت التجارية 

ما بين البلدين."
وفي مجال االستثمار، اشار إلى انه سيتم العمل سويا لرفع حجم االستثمار “كما و 

التي  لإلمكانات  بالنظر  المجاالت  شتى  في  نوعا” 
يتوفر عليها البلدان، معتبرا ان تنظيم هذا المنتدى 
سيمكن المتعاملين االقتصاديين من البلدين بتبادل 
اآلراء ووجهات النظر حول امكانية االستثمار في 

الميادين الخالقة للقيمة المضافة وفرص العمل.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار ممثل قطاع األعمال 
السعودي، ناصر الغيالن، إلى وجود “تكامل قوي” 
-حسبه-  يستدعي  ما  والسعودية،  الجزائر  بين 
تضافر المزيد من الجهود من اجل تكثيف وتنويع 

الفرص االستثمارية.
صلة  ذات  مجاالت  في  التعاون  تعزيز  إلى  البلدين  من  االعمال  رجال  دعا  كما 
بالخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة الغذائية والعقار والسياحة والذكاء الصناعي 

وااللكترونيك.
وتم خالل هذا اللقاء تقديم عرض لمناخ األعمال بالجزائر من طرف الوكالة الوطنية 
لتطويرها،  الجزائر  تسعى  التي  القطاعات  اهم  ابراز  تم  حيث  االستثمار،  لتطوير 
والسياحة  واالتصال  االعالم  وتكنولوجيات  المتجددة  والطاقات  الصناعة  غرار  على 
والصناعة الصيدالنية. كما تم التطرق لقانون االستثمار الجديد الذي سيعطي، حسب 
المشاركين في اللقاء، دفعا قويا للجاذبية االقتصادية للجزائر ويسمح بتنويع االستثمار 

المحلي واألجنبي من خالل مختلف المزايا والتحفيزات التي جاء بها.
وتم ايضا بالمناسبة تقديم عرض تعريفي لهيأة الصادرات السعودية ومختلف الخدمات 
ترويج  وخدمات  االلكتروني  التدريب  بخدمات  منها  يتعلق  ما  خاصة  تقدمها،  التي 

الصادرات وتكوين المصدرين.
المصدر )الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بتصرف(

The President of the Algerian Chamber of Commerce and 
Industry, Tayeb Chabab, called, during the Algerian-Saudi 
Business Forum, in the capital, Algiers, and organized by the 
Algerian Chamber of Commerce and Industry, Saudi investors 
should take advantage of the opportunities available to intensify 
commercial cooperation with Algeria, especially in light of 
the new investment bill, which will enter into force as soon as 
Parliament approves it.
Chabab also highlighted the importance of discussing investment 
opportunities offered by Algeria in various sectors, especially 
since the new investment law will give “a strong impetus to 
economic dynamism and diversification, and give advantages 
and incentives to foreign investment, especially by simplifying 
investment procedures.”
He stressed that Algeria provides competitive investment 
advantages that make it the focus of the attention of foreign 
investors to employ their capital and diversify their productive 
activities, considering that organizing this forum aims mainly 
to discuss opportunities for bilateral cooperation in order 
to establish a real and sustainable partnership to face future 
economic challenges.
He stressed that the Algerian Chamber of Commerce and Industry 
will work to create and provide all the information and data that 
would encourage the export and import process and the various 
commercial transactions between Algerian and foreign dealers.
For his part, the head of the Saudi delegation, Zayed Al-
Asmari, welcomed Algeria's efforts in advancing the economic 
movement, which will have a "positive impact on increasing the 
volume of trade exchanges between the two countries."
In the field of investment, he indicated that work will be done 

together to raise the volume of investment "in terms of quantity 
and quality" in various fields, given the capabilities that the two 
countries have, considering that the organization of this forum 
will enable the economic dealers from the two countries to 
exchange views and views on the possibility of investing in the 
creative fields of added value and job opportunities.
In his speech, by the way, the representative of the Saudi 
business sector, Nasser Al-Ghilan, indicated that there is a 
"strong integration" between Algeria and Saudi Arabia, which, 
according to him, calls for more concerted efforts in order to 
intensify and diversify investment opportunities.
He also called on businessmen from the two countries to enhance 
cooperation in areas related to logistics, agriculture, food industry, 
real estate, tourism, artificial intelligence and electronics.
During this meeting, a presentation was made of the business 
climate in Algeria by the National Agency for Investment 
Development, where the most important sectors that Algeria seeks 
to develop, such as industry, renewable energies, information and 
communication technologies, tourism and the pharmaceutical 
industry were highlighted. The new investment law, according 
to the participants in the meeting, was also discussed, giving a 
strong impetus to Algeria's economic attractiveness and allowing 
diversification of local and foreign investment through the 
various advantages and incentives it brought.
On the occasion, an introductory presentation was also given to 
the Saudi Export Authority and the various services it provides, 
especially those related to electronic training services, export 
promotion services and the training of exporters.
Source (Algerian Chamber of Commerce and Industry, Edited)

Algerian Chamber Organizes the Saudi-Algerian Forum to Enhance Economic Cooperation



مراتب متقدمة للسعودية في مؤشرات السوق المالية العالمي
المؤشرات  في  متقدمة  مراتب  السعودية  حققت 
السنوي  للكتاب  وفقًا  المالية،  بالسوق  المرتبطة 
الدولي  المعهد  عن  الصادر  العالمية  للتنافسية 

للتطوير اإلداري IMD للعام 2022.
 12 9 مؤشرات ضمن  في  المملكة  ترتيب  وارتفع 
مؤشرًا تتعلق باألسواق المالية، في حين حافظت 3 

مؤشرات على الترتيب ذاته مقارنًة بالعام 2021.
األول  المركز  المملكة  احتلت  التقرير،  ووفق 
حقوق  ومؤشر  األسهم  سوق  رسملة  مؤشر  في 

المال  المالية ورأس  األسواق  في مؤشري  الثانية  المرتبة  في  فيما حلت  المساهمين، 
الجريء، كما حصلت على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام األولي ومجالس 
اإلدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثالث األول 

عالقة  له  مؤشرًا   12 أصل  من  مؤشرات   6 في 
بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.

الجهود  من  لعدد  انعكاسًا  التقدم  هذا  ويمثل 
المالية خالل  السوق  في  اتخذت  التي  واإلجراءات 
المالية،  السوق  قطاع  لتطوير  الماضية؛  الفترة 

وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها.
رؤية  لتحقيق  الجهود  تواصل  أنها  الهيئة  وأكدت 
اقتصاد مزدهر  المملكة 2030، من خالل محور 

لتحقيق مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصرف(

Saudi Arabia has achieved advanced ranks in the indicators related 
to the financial market, according to the World Competitiveness 
Yearbook issued by the International Institute for Management 
Development (IMD) for the year 2022.
The Kingdom’s ranking rose in 9 indicators out of 12 indicators 
related to financial markets, while 3 indicators maintained the 
same arrangement compared to 2021.
According to the report, the Kingdom ranked first in the stock 
market capitalization index and the shareholders' equity index, 
while it ranked second in the financial markets and venture 
capital indices. The Kingdom also ranked third in the indicators 
of the initial public offering and the boards of directors within 

the Group of Twenty, to be in one of the first three ranks in 6 out 
of 12 indicators related to the financial market at the level of the 
Group of Twenty.
This progress is a reflection of a number of efforts and measures 
taken in the financial market during the last period. To develop 
the financial market sector and apply the best international 
practices in it.
The authority confirmed that it is continuing its efforts to achieve 
the Kingdom's Vision 2030, through the axis of a prosperous 
economy, to achieve advanced positions in a number of global 
competitiveness indicators.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

Advanced Ranks of Saudi Arabia in the Global Financial Market Indices

االمارات االولى عربيا في مؤشر مراكز المشاريع الناشئة 2022
والـ  عربيًا  األول  المركز  في  اإلمارات  دولة  حّلت 
27 عالميًا في مؤشر مراكز المشاريع الناشئة لعام 
2022 الصادر عن مؤسسة »ستارت أب بلينك«، 
محققة 9.412 نقطة على المؤشر العام للتصنيف.

ويصنف التقرير البلدان وفقًا لمجموعة من المعايير، 
العمل  ومساحات  الناشئة  الشركات  عدد  فيها  بما 
المشتركة ومسرعات األعمال، ومدى جاذبية البالد 
للشركات الناشئة وشركات اليونيكورن، إضافة إلى 
التحتية  بالبنية  المرتبطة  العامة  المؤشرات  بعض 

وبيئة األعمال وحجم النشاط التجاري والسياسات الداعمة لذلك.
وبحسب التقرير فإن اإلمارات ما زالت في قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم 

وتحافظ على مكانتها في المرتبة الثانية في الشرق األوسط.
وعلى الصعيد الوطني، حظيت مدينة دبي بزخم إيجابي، حيث ارتفعت 6 مراكز إلى 

المركز 61 عالميًا بين تصنيف المدن.
وأظهر التقرير أن بإمكان اإلمارات أن تستفيد بشكل 
استمرارية  أعمالها، مع  بيئة  أداء  تعــــزيز  كبير من 
عالمــــي  مركــــز  إلــــى  نفسهــا  لتحويــــل  دبي  تفوق 

للشركــــات الناشئة.
لريادة  قويًا  إقليميًا  مركزًا  اإلمارات  وأصبحت 
األعمال، فيما تفتخر دبي بتركيز عاٍل من االبتكار 
التكنولوجي، وهي مركز االبتكار في العالم العربي 
ووجهة انتقال شهيرة لرواد األعمال العرب الطموحين 
ذلك، أصبحت  إلى  إضافة  إفريقيا.  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  أنحاء  في جميع 
أبوظبي هي األخرى مركزًا ناجحًا لمنظومة الشركات الناشئة، وهي موطن للعديد من 

المسرعات والحاضنات إضافة إلى أنها تعد سوقًا محليًا كبيرًا للشركات الناشئة.
المصدر )صحيفة الخليج االماراتية، بتصرف(

The UAE ranked first in the Arab world and 27 globally in the 
Startup Blink Centers Index for the year 2022, achieving 9,412 
points on the general index of classification.
The report ranks countries according to a set of criteria, including 
the number of startups, co-working spaces and accelerators, how 
attractive the country is to start-ups and unicorns, as well as some 
general indicators related to infrastructure, business environment, 
volume of business activity, and supporting policies.
According to the report, the UAE is still in the list of the top 30 
countries in the world and maintains its position in second place 
in the Middle East.
At the national level, the city of Dubai enjoyed positive 
momentum, as it rose 6 positions to 61st globally among the 

cities classification.
The report showed that the UAE can benefit greatly from 
enhancing the performance of its business environment, with 
Dubai continuing to excel in transforming itself into a global hub 
for start-ups.
The UAE has become a strong regional hub for entrepreneurship, 
while Dubai boasts a high concentration of technological 
innovation, is the innovation hub in the Arab world and a popular 
destination for aspiring Arab entrepreneurs across the MENA 
region. In addition, Abu Dhabi has also become a successful 
center for the startup ecosystem, is home to many accelerators 
and incubators, and is a large local market for startups.
Source (Emirati Gulf Newspaper, Edited)

UAE is the 1st in the Arab World in the Emerging Projects Centers Index 2022


