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 والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين بسم اهلل الرحمان الرحيم

 أصحاب المعالي والسعادة،
 ، Ronesansشركة القابضة السيد رئيس ال

 السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، 
 أيتيا السيدات أييا السادة، أييا الجمع الكريم. اإلعالم،أسرة 

أود في البداية أن أعبر لكم عن سروري وسعادتي لوجودي بينكم بمناسبة 
بالشراكة بين تم تنفيذه سي استراتيجيانطالق إلنجاز مشروع إعطاء إشارة 

 البمدين الشقيقين الجزائر وتركيا.
عمى االىتمام الخاص الذي توليو  إن مشاركتنا القوية اليوم ليي دليل

السمطات العميا في بالدي لمعالقات الجزائرية التركية، التي شيدت في 
السنوات األخيرة تطورا ممحوظا سواء عمى مستوى التبادل التجاري أو 
االقتصادي، بحيث عرفت العالقات بين البدين قفزة نوعية وحقيقية. وىذا 

"الشريك التجاري األول" لتركيا في  يومدليل عمى أن الجزائر تعتبر ال
 مميار دوالر. 5.3أفريقيا، بتبادل يقترب من 

 وىذا التعاون ىو في تزايد مستمر بموجب اتفاقيات الشراكة في مختمف
 . القطاعات، خاصة في قطاع الطاقة الذي نضيف إليو اليوم معمما آخر 

فتركيا ىي زبون قديم لمجزائر. فمجمع سوناطراك يتعامل منذ أكثر من 
عقدين، مع الشركة العمومية التركية بوتاس بموجب عقد بيع وشراء الغاز 

 الطبيعي المميع. 
 
 



3 
 

 
 

لقد وصل االقتصاد التركي إلى مستوى كبير من التنمية والدراية الفنية، 
رابح" في  –شراكة "رابح  ونحن نريد االستفادة من ىذه القدرات من خالل

مختمف القطاعات مع القوى االقتصادية اإلقميمية الجديدة، ومن بينيا 
 تحتل مكانة بارزة.التي تركيا 

 
 أصحاب المعالي والسعادة،

 .حضورأيتيا السيدات أييا السادة، أييا ال
منيا تطوير الصناعة  ،تمارس الجزائر سياسة طاقوية متنوعة

أفضل لمواردنا من تثمين البتروكيماوية التي تعتبر أحد ركائزىا من أجل 
 المحروقات.

في ىذا السياق، يولي مجمع سوناطراك، من خالل خطة التحول التي و 
، أىمية خاصة لتطوير الصناعة البتروكيماوية 6151سطرىا بحمول سنة 

موارد المحروقات السائمة والغازية التي تيدف باألساس إلى تثمين أفضل ل
 .عاليةمضافة من أجل قيمة 

لقد شيدت السنة الماضية تطورا ممحوظا بالنسبة لمصناعة البتروكيماوية 
 Total في بالدنا، بحيث تم التوقيع عمى اتفاق المساىمة مع شركة

 نجاز مشروع البتروكيماويات في مدينة أرزيوشركة مشتركة إل  إلنشاء
إلنجاز مركب لمبتروكيماويات  Ronesansالشركة القابضة  ومعبالجزائر 

نتاج  Adanaفي تركيا في مدينة أضنة  إلزالة الييدروجين من البروبان وا 
 .البولي بروبمين وتسويقو
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 أصحاب المعالي والسعادة،
 أيتيا السيدات أييا السادة،

الثمانينات، لقد كانت سوناطراك حاضرة عمى المستوى الدولي منذ أواخر 
باستراتيجية تطوير موارد المحروقات البترولية والغازية من المصب إلى 

 المنبع.
 

الشركة القابضة  ،ويأتي اليوم مشروع سوناطراك ىذا مع شريكيا
Rönesans  ، ليعزز من وجودىا عمى المستوى الدولي ولتقوية مكانتيا

 بروبمين.بين الجيات الفاعمة الدولية في صناعة إنتاج البولي 
 

وتتمثل ىذه الشراكة في إنجاز واستغالل مركب بتروكيماوي بطاقة إنتاج 
سيسمح ىذا المركب، الذي  .من البولي بروبمينسنوًيا ألف طن  031

سيتم تزويده بمادة البروبان الجزائري، لتركيا بتقميص واردتيا من ىذه 
 المادة.

 

والرفع من قدراتيما لتعزيز  مبمدينلفرصة ىي ىذه الشراكة الجديدة إن 
 في تقوية عالقاتيما.الصادقة تدل عمى رغبتيما المشتركة ىي الطاقوية و 

 

بين الجزائر وتركيا المشترك التعاون عمى أىمية  دأؤكوفي الختام أود أن 
يرتكز عمى قاعدة اقتصادية متماسكة في إطار شراكة قائمة عمى المصالح 

 االقتصادية المتبادلة.

الذي وكذلك  لتحضير الجيد ليذا المقاء اليامفوج العمل عمى اكما أشكر 
يدل عمى الذي ، كل الذين ساىموا في بعث ىذا المشروع االستراتيجي

 في بناء مستقبل واعد.لمبمدين  المشتركةة رغبال
 أشكركم والسالم عميكم.


