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 الفتتاحيةا
 )واج( 2019املالية لسنة أهم ما تضمنه مشروع قانون 

لالقتصاد الكلي و يقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع   على اطار حذر 2019يعتمد مشروع قانون املالية 

 السنة السابقة مع االبقاء على السياسة االجتماعية للدولة.

ع كل خصصة لدراسة مشروع القانون مو ستشرع لجنة املالية و امليزانية باملجلس الشعبي الوطني األحد في جلساتها امل

 املركزيين بنفس الوزارة.  من وزير املالية و املدراء

 باملئة. 4ر5باملئة و معدل تضخم ب  2ر6دوالر و معدل نمو ب 50و يعتمد املشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط ب

 2.714منها  2018طفيف مقارنة بسنة   عمليار دج بارتفا 6.508و على صعيد امليزانية يتوقع مشروع القانون ايرادات ب

 مليار دج جباية بترولية.

 .2018ب  مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة 8.557أما نفقات امليزانية املتوقعة فتقدر ب

على الحدود و الى ارتفاع التحويالت   مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية األمنية 4.954و تقدر ميزانية التسيير ب

 ة.االجتماعي

مليار دج سنة  1.760)مقابل   2019مليار دج للتحويالت االجتماعية خالل سنة  1.763و قد خصص غالف مالي ب

 الدولة للسنة القادمة.  باملئة من مجموع ميزانية 21( أي ما يعادل 2018

مليار دج للمتقاعدين و  290العائالت و   مليار دج موجهة لدعم 445و تغطي ميزانية التحويالت االجتماعية أكثر من 

مليار دج للسياسة  350مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من  336  ليار دج للصندوق الوطني للتقاعد وم 500

 لالستثمار.  مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني 300للسكن و حوالي   العمومية

مليار دج من رخص البرامج املوجهة ملشاريع   2.600و مليار دج من أرصدة الدفع  3.602أما ميزانية التجهيز فتنقسم الى 

 جديدة أو إلعادة تقييم املشاريع.

تراجعا في السياسة العمومية   و حسب معدي مشروع القانون فان االنخفاض االسمي في ميزانية التجهيز ال يعكس

اضية لتطهير املستحقات على عاتق امليزانية املخصصة السنة امل  مليار دج في 300لالستثمار و لكنه يرجع النخفاض ب

 الدولة.

االقتصادية و االجتماعية السيما من خالل   استمرار جهود الدولة لصالح التنمية 2019و تكرس أهمية ميزانية التجهيز ل

مليار دج للدعم املتعدد األشكال للتنمية االقتصادية  1.000البشرية و قرابة   مليار دج لدعم التنمية 625تخصيص 

 مليار دج للمساهمة في التنمية املحلية. 100  و

 مليار دج. 2.200و يسجل رصيد الخزينة املتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 

للميزانية على املدى املتوسطي فان   التي أحدثت اطارا سنويا 2015من قانون املالية التكميلي ل 50و حسب املادة 

مليار دج )منها  6.746ر27مليار دج و ايرادات ب 7.804ر04ب  يتوقع نفقات 2019مشروع قانون املالية ل

مليار دج )منها   6.999ر93مليار دج و ايرادات ب 7.893ر01و نفقات ب  2020جباية نفطية( لسنة   مليار دج  2.816ر7

 .2021مليار دج جباية نفطية( لسنة  2.883ر65

 ي====اجراءات لصالح القطاع الصناعي و محاربة التهرب الضريب 

تسيير املالية العمومية و تعزيز   اجراءات تهدف لتحسين 2019و في جانبه التشريعي يقترح مشروع قانون املالية ل  

 الصناعي.  و تشجيع القطاع  محاربة التهرب الضريبي
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من شانه ان يحد من خصم   مشروع القانون جهاز ضد االفراطفي اطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات,ادرج 

 الخاضعة لضريبة الدخل على املؤسسات.  بعض االعباء)مالية او غيرها( التي تقدمها املؤسسات

 الفوائد املالية املدفوعة للمؤسسات  و يتعلق االمر بالحد من تكاليف املساعدة التقنية واملالية و كذا الحد من خصم

 ؤسسات اات الصلة.أو بين امل

ددة للمدخالت في صناعة الطاقة املتج  ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في اات املشروع نجد تشجيع االنتاج املحلي

 بهدف تشجيع االدماج الوطني.

ات نبهدف السيطرة على استيراد املكو   و يراجع هذا االجراء معدالت الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة املضافة

 النهائي )املولد الكهروضوئي)  الوسيطة )الوحدة الكهروضوئية( واملنتوج

 الجماعات املحلية للحد من الالمساواة  وفيما يخص التنمية املحلية يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين

 رومة.التوازن امليزانياتي للجماعات املحلية املح  بين الجماعات املحلية وبالتالي ضمان

لديها فائض في اإليرادات مقارنة   التي  للجماعات املحلية  تحقيق هذا التضامن املالي بين البلديات  و سيسمح

 التي تعاني من صعوبات مالية.  املحلية  باحتياجاتها ي بمنح إعانات لفائدة الجماعات

تعلقة للسلع بالكشف عن البيانات امل  تجةو فيما يتعلق بقطاع الصناعة يقترح مشروع القانون مطالبة املؤسسات املن

إعداد تقرير سداس ي عن نشاطاتها توجه إلى املديريات الوالئية   باإلنتاج املادي واملدخالت املستعملة مع

 بالصناعة.  املكلفة

ة الى اميوزارة الصناعة واملناجم الر   مشروع القانوني فإن هذا االقتراح يندرج ضمن الجهود التي تبذلها  وحسب معدوا

القطاع الصناعي الوطني يمع العلم أنه ال يوجد في الوقت الحالي أي قاعدة   ارساء قاعدة بيانات موثوقة حول إنتاج

 موثوقةي مما يعيق وضع استراتيجية صناعية للدولة.  بيانات

باملائة  100ئدة بنسبة بمعدل الفا  و فيما يتعلق بالسكني يقدم مشروع القانون اجراءين :األول يخول للخزينة التكفل

 الف سكن من برنامج عدل . 90الشطر الخامس من   اطار انجاز  للقروض املمنوحة من طرف البنوك العمومية في

 2019يستفيدي بموجب مشروع قانون املالية   اما بالنسبة لإلجراء الثانيي فهو يتعلق بالسكن اإليجاري الترقوي والذي

املتعلقة بمنح األراض ي واإلعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك   تيازاتي من دعم الدولة ال سيما االم

 العقاريين املكلفين بتنفيذ برامج السكن.  للمقاولين

والبضائع وكذلك الفروع   النقل الجوي للمسافرين  و على صعيد اخر, ينص مشروع القانون على إعفاء مؤسسات

الرسوم والضرائب املستحقة الدفع عند شراء واصالح, خارج   بالنقل الجويي من التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق

 واملعدات وقطع الغيار واملعدات األرضية الالزمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل.  الوطن, للمحركات

ن ه البلداالنظام الذي اعتمدت  و من شان هذا اإلعفاء تكييف النظام الجمركي املطبق على املؤسسات الوطنية مع

 الطيران الوطنية.  املجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات

سنة(  40األجل )تصل إلى   من جهة اخرى, يسمح مشروع القانون لصندوق االستثمار الوطني بمنح قروض طويلة

ية اتخذت عدة املعاشات, مع العلم أن السلطات العموم  بمعدل مدعم و هذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع

 املالي على املدى الطويلي وكذا تحسين التغطية املالية للنظام الوطني للمعاشات.  تدابير بهدف تحقيق التوازن 

 /مؤطر/   توزيع ميزانية التسيير 

ج سنة مليار د 4.584,46مليار دج لتغطية نفقات التسيير )مقابل  4.954,47  مبلغ قدره  2019يتضمن قانون املالية  و

2018.) 
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(. الوحدة : مليار  2018أرقام قانون املالية   فيما يلي توزيع هذه امليزانية حسب القطاعات. )االرقام بين قوسين تشير الى

 دج :

 (. 7,86)  8,22رئاسة الجمهورية : - 

 (.4,45) 4,49مصالح الوزير االول : -

 (.1.118,3) 1.230  الدفاع الوطني : -

 (.425,57) 418,4الداخلية و الجماعات املحلية -

 (.35,21) 38,06الشؤون الخارجية :  -

 (.74,54) 75,86العدالة : -

 (.86,82) 86,98املالية :  -

 (.50,8) 50,8  الطاقة :-

 (.4,61) 4,72  صناعة و مناجم :-

 (.211,81) 235,29الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : -

 (.225,17) 224,96دين : املجاه-

 (.25,24) 25,28الشؤون الدينية و االوقاف : -

 (.19,98) 18,38التجارة : -

 (.14,01) 14,14املوارد املائية : -

 (.2,13) 2,13البيئة والطاقات املتجدد :  -

 (.25,98) 49,96االشغال العمومية و النقل :  -

 (.16,62) 16,28السكن و العمران و املدينة : -

 (.709,55) 709,55التربية الوطنية : -

 (.313,33) 317,33التعليم العالي و البحث العلمي : -

 (.46,84) 46,84التكوين و التعليم املهنيين : -

 (.154,01) 153,7العمل و الشغل و الضمان االجتماعي : -

 (.3,15) 3,2:   السياحة والصناعات التقليدية-

 (.15,27) 15,28الثقافة : -

 (.67,38) 67,38تضامن االجتماعي : ال -

 (.0,23) 0,23العالقات مع البرملان : -

 (.392,16) 398,97الصحة و السكان و اصالح املستشفيات : -

 (.35,23) 35,46الشباب و الرياضة : -

 (.20,7) 21االتصال : -

 (.2,34) 2,31البريد و تكنولوجيات االعالم و االتصال : -

  

 (.4.109,48) 4.276,3املجموع الفرعي : -

 (.474,98) 678,18التكاليف املشتركة : 

 (.4.584,46) 4.954,47املجموع : 
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 /مؤطر/    2019املرتقبة في قانون املالية   ايرادات امليزانية

مليار دينار سنة  6.496ر58دينار)مقابل مليار  6.507ر9بـقيمة   ايرادات  تحصيل 2019و يرتقب مشروع قانون املالية لـ  

 2.714ر47( و2018مليار دينار في  3.688ر68العادية )مقابل   مليار دينار من االيرادات 3.793ر43تتشكل من   (,2018

 .2018(. األرقام بين قوسين تخص قانون املالية 2018مليار دينار في   2.807ر91مليار دينار من الجباية النفطية )مقابل

   

 العادية:  االيرادات -1

 مداخيل الجبائية: 1.1 

 مليار دينار(. 1.352ر71مليار دينار )مقابل 1.453ر91ناتج املساهمات املباشرة:  -

 مليار دينار(. 131ر63مليار دينار )مقابل  108ر54نواتج التسجيل و الطابع:  -

 مليار دينار(.1.091,91مليار دينار )مقابل  1.120,08نواتج الضرائب املختلفة على األعمال:  -

 مليار دينار(. 10مليار دينار )مقابل  10نواتج املساهمات غير املباشرة:  -

 مليار دينار(. 397ر4مليار دينار )مقابل  348ر87نواتج الجمارك:  -

 مليار دينار(. 2.983ر7ينار )مقابل مليار د 3.041ر42املجموع الفرعي:  -

  

 . االيرادات العادية:1.2

 مليار دج(. 27مليار دج )مقابل  29نواتج ومداخيل أمالك الدولة:  -

 مليار دج(. 78مليار دج )مقابل  123نواتج مختلفة للميزانية :  -

 مليار دج(. 0ر02مليار دج )مقابل  0ر02:  مداخيل تنظيمية -

 مليار دج(. 105ر02مليار دج )مقابل  152: املجموع الفرعي -

 مليار دج(. 600مليار دج )مقابل  600. مداخيل أخرى: 1.3 

 مليار دج). 3.688ر68مليار دج )مقابل  3.793ر44مجموع املوارد العادية: - 

 مليار دج). 2.807ر91مليار دج )مقابل  2.714ر47الجباية البترولية:   -2 

 مليار دج(.  6.496ر58مليار دج )مقابل  6.507ر9 املجموع العام إليرادات امليزانية: 

 

 )واج( الجزائر، بلد مستقر ومفتوح أمام االستثمارات األجنبية

العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الخميس ببسكرة، بأن "الجزائر بلد   أكد وزير الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة

 أمام االستثمارات األجنبية و الك في إطار شراكة رابح/رابح."  وحمستقر و مفت

شراكة مع الشركة الفرنسية   وفي كلمته لدى استماعه لعرض حول مصنع اإلسمنت "سيالس" الذي تم إنجازه برسم

حت التي نج الفارج أوضح السيد بدوي الذي كان بمعية وزير السكن والعمران و املدينة عبد الوحيد طمار بأن "الجزائر 

راكة اتفاقيات ش  استقاللها تعمل على تعزيز تنميتها االقتصادية من خالل، على وجه الخصوص، إبرام  في استعادة

 رابح/رابح مع شركات معروفة عامليا."

وبعد أن سلط الضوء على املؤهالت البشرية و الطبيعية التي تزخر بها الجزائر أكد الوزير بأنه "من الضروري حاليا 

 في مختلف املجاالت االقتصادية و الصناعية."  ل تجسيد استثماراتتوسيع حقل العمل من خال



 

 7 

باالنشغاالت املعبر عنها في مجال   وتحدث السيد بدوي في هذا الصدد عن أهمية هذا النوع من الشراكات في التكفل

 التشغيل.

ع علين االقتصاديين إلى "رفجميع الفا  وبعد أن عاد الوزير للحديث عن البحث العلمي في مرافقة النمو االقتصادي دعا

 األفريقية".  تحدي التصدير ال سيما نحو السوق 

املقترحة من طرف مصنع اإلسمنت "سيالس"   من جهته، نوه وزير السكن و العمران و املدينة عبد الوحيد طمار بالحلول 

 في "املجالين الطاقوي و البيئي."

راء شركة الفارج أثر و فعالية خب  وأوضح في هذا الصدد بأنه سيتم تنصيب فريق عمل من أجل دراسة بالتعاون مع

 الحل الطاقوي "إيريوم" )رغوة عازلة بالخرسانة( مقترحة و متحكم فيها من طرف هذا املتعامل االقتصادي.

نايات ملشاكل الكتامة التي تصيب الب  وستشكل هذه الرغوة مصدر فائدة لقطاع البناء على اعتبار أنها تشكل حال بديال

 لوزير.العتيقة، حسب ما أوضحه ا

قبل الك عاين الوزيران بدوي و طمار مناطق النشاطات الصغيرة املخصصة للشباب من حاملي املشاريع وأشرفا على 

 مستثمرين شباب.  108تسليم شهادات استفادة بقطع أرضية لفائدة 

 

 )واج( "الحكومة عازمة على "تسهيل و مرافقة االستثمار و التصدير لكل املنتجات الجزائرية

وزير الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس ببسكرة بأن الحكومة عازمة أكد 

 على "تسهيل و مرافقة االستثمار و التصدير لكل املنتجات الجزائرية".

د الوحيد طمار "نحن و أضاف الوزير خالل زيارته التفقدية لهذه الوالية بمعية وزير السكن و العمران و املدينة عب

 نسهل و نرافق االستثمار و التصدير لكل املنتجات الجزائرية" مبرزا أن هذا األمر يشكل "مصدر فخر للدولة الجزائرية".

و بعد أن أفاد بأن "رسائل الحكومة اليوم قوية" أكد السيد بدوي بأن "من واجب الدولة مرافقة املستثمرين الحقيقيين 

عدتهم من خالل فتح كل األبواب ليكونوا مصدرا للعملة الصعبة للبالد" و هو ما وصفه بـ"غير و املفروض علينا مسا

 املستحيل".

و لدى استماعه لعرض حول مصنع لإلسمنت تم إنجازه في إطار االستثمار الخاص بالقطب الحضري الجديد، الشهيد 

ملسجد القطب لوالية بسكرة قال الوزير: "قبل مسعود بولطيف بن محمد، بعاصمة الوالية و تحديدا من موقع إنجاز ا

سنتين كان اإلسمنت يشترى حتى من السوق السوداء فيما أضحى اإلنتاج اليوم متوفر و يعادل الطلب الوطني" مضيفا 

 االستثمارات املوجودة سيكون هناك "فائضا في اإلنتاج".  أنه بالنظر إلى

بدليل  لة و مرافقتهاعلى تشجيع الدو   و وجه وزير الداخلية نداء لكل املستثمرين لرفع التحديات في هذا املجال، مؤكدا

 بجنوب البالد حيث توجد تحفيزات ال توجد ببلدان أخرى". -كما قال-التحفيزات املوجودة خصوصا 

و أضاف أن بإمكان نداء الحكومة الذي تم إطالقه من بسكرة، هذه الوالية التي فتحت االستثمار في إطار الشراكة و 

اب املئات من املستثمرين الوطنيين الذين سيربحون و يربحون التي بها مناطق صناعية و مناطق نشاطات، "استقط

السلطات العمومية من خالل استحداث مناصب شغل" و هو التحدي الذي رفعته السلطات العمومية نحو طالبي 

 الشغل، كما اكر.

ة للقضاء الدول و دعا السيد بدوي املسؤولين إلى تقديم التسهيالت الالزمة للتكفل بطلبات االستثمار، مؤكدا مسعى

على البيروقراطية التي تعرقل مثل هذه املشاريع خصوصا بمناطق الجنوب حيث يتوفر العقار لتجسيد املشاريع 

 نقصا في األوعية العقارية. -كما قالûاالستثمارية مقارنة بشمال البالد الذي يعرف 
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حث وزير الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية املستثمرين على التفكير بـ"عقالنية و بطريقة علمية" و 

من التحفيزات املوجودة بجنوب البالد من طرق مزدوجة و سكك حديدية و كذا خريجي الجامعات  -كما قال-لالستفادة 

مهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص توفير األوعية العقارية لكل و معاهد التكوين املنهي، مذكرا بتعليمات رئيس الج

 الراغبين في االستثمار و خلق حركية استثمارية.

كما وصف الوزير انخفاض سعر بعض مواد البناء على غرار اإلسمنت املنتج محليا و وفرة املواد األخرى ب"املؤشرات 

اقتصادها على أساس هذه املؤشرات" خصوصا و أن هذه االستثمارات  مؤكدا أن "الجزائر عازمة على بناء  اإليجابية"،

 محلية.

وحدة سكنية بصيغة البيع باإليجار بذات القطب العمراني حيث وضع حجر أساس هذا  1000و بموقع مشروع إنجاز 

د من التخلي "ال ب شهرا و استمع النشغاالت بعض املواطنين، رد السيد بدوي بأنه 30املشروع الذي سينجز في ظرف 

 عن األنانية في إنجاز املشاريع لفائدة بلديات معينة دون أخرى".

باملائة من برنامج )عدل( ينجز في عاصمة الوالية في الوقت  90و قال في هذا الصدد، "كانت أخطاء سابقة جعلت تقريبا 

لتمكين كل مواطن  -ا أضافكم-بلدية عبر الوطن" لهذا يجب التوجه  1541الذي يوجد فيه طالبو هذه الصيغة في 

 جزائري من االستفادة و بطريقة مدروسة".

من جهته، طمأن السيد طمار مكتتبي )عدل( بوالية بسكرة بخصوص إنجاز الوحدات املتبقية، كما حث مقاولة اإلنتاج 

( التي عرفت وحدة بصيغة )عدل 800على احترام نوعية اإلنجاز و اآلجال فضال عن تدارك التأخر املسجل على مستوى 

 مشاكل مع مقاولة اإلنجاز و تم استئناف أشغالها اليوم الخميس.

و سيواصل الوزيران زيارتهما إلى والية بسكرة بالتوجه إلى منطقة النشاطات للشباب ببلدية القنطرة ثم إلى بلدية جمورة 

عد ة الحديدية ليلتقيا فيما بلتفقد مصنع سيالس لإلسمنت و إعطاء إشارة انطالق عملية تصدير اإلسمنت عبر السك

مع ممثلي املجتمع املدني بجامعة محمد خيضر كما سيشرفان على مراسم حفل توزيع السكن ثم زيارة ملنطقة حدائق 

 الزيبان.

 

 )واج( أكتوبر بالجزائر العاصمة 30و  29قمة "الجزائر لطاقة املستقبل" يومي 

أكتوبر بالجزائر العاصمة قمة "ألجيريا فيوتشر اينرجي"  30و  29ت سوناطراك يومي ينظم املجمع الوطني للمحروقا

 املستقبل(, حسبما جاء في بيان للمجمع.  )الجزائر لطاقة

ة للندوات و املعارض و التكوين حول الطاق  و ينظم هذا املوعد املخصص للنفط و الغاز مناصفة مع املؤسسة البريطانية

 االبتكار و االستثمار".  شعار "التنويع و" تحت CWCو املنشآت"

املحروقات و الطاقات املتجددة   و أوضح مجمع سوناطراك أن هذه القمة ستعرف مشاركة رواد عامليين في مجال صناعة

العامين ملنظمة الدول املصدرة للنفط "أوبيب" و منتدى الدول املصدرة   باإلضافة إلى العديد من وزراء الطاقة و األمناء

 للغاز.

للجزائر, بتبادل وجهات النظر بين  و س تسمح منصة النقاش هذه, املتمحورة حول االستثمار و السياسة الطاقوية 

 النفط و الغاز.  مختلف الفاعلين العامليين في مجال صناعة
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 )واج(  صادراته نحو ثالثة بلدان افريقية مجمع فاديركو يوقع اتفاقات من اجل تنشيط

" املختص في صناعة مواد العناية والنظافة الجسدية ثالث اتفاقيات تجارية مع كل من السنغال وقع مجمع "فاديركو

الجزائري   و مالي من اجل تسويق منتجاته على مستوى هذه الدول و الك على هامش معرض اإلنتاج  و موريتانيا

 ما أفاد به اليوم بيان للمجمع الجزائري.حسب  أكتوبر الجاري، 29بالعاصمة املوريتانية نواكشوط و املتواصل إلى غاية 

العام ملجمع فاديركو عمر حابس و مسؤولي   وأوضح اات املصدر ان االتفاقيات قد وقعها باألحرف األولى الرئيس املدير

بلدانها األصلية و هي مكتب االستثمار "أفريك إيمارجونس" من السنغال و   املؤسسات الشريكة املتواجدة بقوة في

ت تمور" التي تستفيد من أهم شبكا-للصناعات املختصة في إنتاج و استغالل القطن بمالي و "الواالتي لي إي  ماسيدا

 توزيع املواد اات االستهالك الواسع بموريتانيا.

في تجسيد استراتيجيتنا القارية   في هذا الصدد، أكد السيد عمر عقب حفل التوقيع "اننا اجتزنا اليوم مرحلة جديدة

يتعلق بنوعية منتجاتنا لتكون تنافسية على مستوى هذه األسواق   و نحن واثقون بخصوص خبرتنا سيما فيما )...(

 بصدد دخولها".  الجديدة التي نحن

التعاون مع شركاء أقوياء والذين   مليون مستهلك و قد قمنا بخيار 500وتابع قوله ان "غرب افريقيا يمثل سوقا ب

       أيضا ملهاراتنا". ملنتجاتنا و إنما  بإمكانهم مساعدتنا على التصدير ليس فقط

الجزائرية في متناول املتعاملين   ويطمح مجمع فاديركو الى االستغالل االمثل لإلمكانيات التي وضعتها السلطات

العمومية لنقل البضائع "لوجيترانس" التي عرفت كيف ترفع التحدي   االقتصاديين و يأمل في االشتراك مع املؤسسة

 برا من الجزائر إلى معرض نواكشوط.بنقلها للمنتجات الجزائرية 

-موريتانيا -املغرب -افريقية )تونس  بلدان 6كما اكد املصدر ااته ان مجمع فاديركو املتواجد من قبل على مستوى  

االتفاقات الجديدة كإحدى املؤسسات الجزائرية االكثر اهتماما بإفريقيا   كوت ديفوار( يتموقع من خالل هذه-ليبيا-مالي

 في الجزائر.  من مساهمتها في تنويع الصادرات و خلق الثروة و القيمة املضافة و مناصب الشغل  مما يعزز 

 3عامل موزعين على  1600من   و يشتغل بها اكثر 1986للتذكير ان مجمع فاديركو عبارة عن شركة تأسست في سنة 

 مواقع انتاج عبر البالد.

 :السفير الجزائري بنواقشوط

 (لشروق أونالينا) هذه إجراءات تنشيط املعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

 الدين خندودي، أن اإلرادة السياسية متوفرة لدى الجزائر وموريتانيا من أجل قال السفير الجزائري بموريتانيا نور 

 .القتصادية برعاية خاصة من رئيس ي البلدينتعزيز العالقات ا

 معرض املنتجات الجزائرية بنواكشوط على وأكد السفير في حوار لوكالة األنباء الجزائرية، على هامش فعاليات تظاهرة

 البلدين الشقيقين والتي ستفتح آفاقا واعدة للجانبين في مجاالت االقتصاد من أهمية وتيرة العالقات املتسارعة بين

 .ارة واستثماراتتج

عن الحدود الجزائرية بموريتانيا(، يعد  ك 400وأكد السفير أن االتفاق حول إنشاء القاعدة اللوجيستية في بئر مقراين )

 .إليها خالل هذه التظاهرة من أهم النتائج التي تم التوصل

وإنشاء شركة نقل جزائرية  حرة ووقعت االتفاقية بين مجمع غلوبال موتورز ومجموعة حمادي بوشرايا لخلق منطقة

هذا املشروع قاعدة هامة لتصدير املواد والتجهيزات الجزائرية نحو  ، واعتبر خندودي”لوغام“موريتانية تحمل تسمية 

 .انيةطرف السلطات املوريت ومنه نحو غرب افريقيا بالنظر إلى موقعها االستراتيجي وبتسهيالت محفزة من موريتانيا

 والعاصمة نواكشوط، أفاد السفير أن السلطات لق بوضعية الطريق الرابط بين الحدود الجزائريةوفي رده على سؤال يتع

لحدود ا السوداء املتواجدة على الطريق قصد تسهيل عبور الشاحنات والتي تمتد من املوريتانية وعدت بإصالح النقاط
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كلم. وسيتم في مرحلة  800ات على مسافة الزويغ الجزائرية عبر معبر الشهيد مصطفى بن بولعيد بتندوف إلى منطقة

شارات إ يسهل تنقل الشاحنات والبضائع في انتظار تهيئته كليا عن طريق تزفيته وإعداد أولى تهيئة الطريق نسبيا بما

 .الطرق ومراكز الراحة

إلى نواكشوط  شاحنة 47قصيرة ووصول  وقال السفير أن التمكن من اتباع افتتاح املعبر بهذه التظاهرة الهامة بمدة

في ربط عالقات تجارية عبر البر بين البلدين، وفتح هذا الطريق رغم  عجلة فقط يعد نجاحا كبيرا 12بعد خسارة 

 .الطبيعية التي تنتظر التهيئة والتحسين املعوقات

ما جعل ، م2017مليون دوالر في  50قفزة نوعية حيث بلغت  -حسب خندودي-وعرفت املبادالت التجارية بين البلدين 

شركات جزائرية من فتح قاعات  6تمكنت أزيد من ”على املستوى االفريقي، و من الجزائر ممونا ثانيا للسوق املوريتانية

 .يتابع الوزير ”بالعاصمة املوريتانية نواكشوط في انتظار نشرها في مدن موريتانية أخرى  للعرض

 )النهار أونالين(ةلفالحي البيوت البالستيكي % 9إلى  TVAالحكومة تخفض الـ

 القرار يطبق بداية من جانفي ويشمل الفيلم البالستيكي

 اإلجراء يهدف إلى تنويع املنتجات وتحقيق االكتفاء الذاتي

في  الفيلم البالستيكي املوجه لالستغالل سيستفيد الفالحون من تخفيضات في الرسوم على القيمة املضافة لشراء

 اعتبارا من السنة القادمة، والك من أجل تدعيم االستثمار في ٪ 9إلى  19من  الزراعة عن طريق البيوت البالستيكية

 .قطاع الفالحة والتنمية الريفية وتنويعه

أنواعها وتنويعها، قررت الحكومة إجراء  وبغية الرفع من حجم اإلنتاج الوطني للمنتجات الفالحية وعلى اختالف

السنة  اعتبارا من ٪ 9كنسبة معمول بها حاليا إلى  ٪ 19من  TVA القيمة املضافة تخفيضات على ما يعرف بالرسم على

 .البالستيكية القادمة، ليشمل الفيلم البالستيكي املستعمل في بناء البيوت

على هذا الرسم في وقت سابق، كان  وأكدت الحكومة أن عدم إدراجه في قائمة املنتجات املستفيدة من تخفيضات

 القادم، والك بإدراج الفيلم البالستيكي املوجه لالستغالل في البيوت يبمثابة خطأ وجب تصحيحه بداية من شهر جانف

تي إلى املساهمة في تحقيق االكتفاء الذا البالستيكية في قائمة املنتجات املعفية، وترغب الحكومة من وراء هذا اإلجراء

 .للنمو والتنوع االقتصادي الذي يجعل من الفالحة بمثابة محرك

 بنوع من االهتمام من طرف البنوك عند منح حون إلى استعمال البيوت البالستيكية التي تحظىوغالبا ما يتوجه الفال 

 ، إلى إنتاج منتجات غير موسمية وحماية املنتوج من«بدر»والتنمية الريفية  القروض، وخاصة من طرف بنك الفالحة

 .خطر الكوارث الطبيعية، خاصة ما تعلق منها بالبرد

األولى  االبالستيكية، حيث تحتل املرتبة وتعتبر والية بسكرة من بين أهم الواليات املنتجة للخضر باستعمال البيوت

 .آالف هكتار خاصة 5تفوق  وطنيا في هذا املجال بمساحة إجمالية

قول تاج الحالزراعية أفضل بكثير من إن وتوصل باحثون من خالل اإلحصائيات إلى أّن إنتاج البيوت البالستيكية

 زيادة كبيرة في إنتاج الخضروات اات الجودة الجيدة في البيوت البالستيكية، الزراعية املفتوحة، حيث إّن هناك

املزروعات بطريقة التنقيط، كما أّنها  وتساعد البيوت البالستيكية على الحّد من هدر املياه من خالل استخدام رّي 

ل من تبخر املياه
ّ
قل

ُ
 .ت

ك التآكل والعواصف الترابية، وتساعد كذل حثون إلى أّن البيوت البالستيكية تساهم في حماية التربة منوقد أشار البا

خيصة ألّنها ر  زيادة اإلنتاج الزراعي، وعلى التقليل من حّدة الفقر في البلدان النامية، على زيادة دخل املزارعين نتيجة

 وسهلة التركيب
ً
 .نسبيا
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 )الخبر أونالين(اكة مع موريتانيااتفاقية وعقود شر  14توقيع 

ت وعقود شراكة، على هامش فعاليات معرض وموريتانيون على عدة اتفاقيا  وقع متعاملون اقتصاديون جزائريون 

 من الشهر الجاري. 29بنواكشوط الذي يستمر إلى غاية   املنتجات الجزائرية

بأخرى في العديد من مجاالت   اتفاقية، والتي قد تعزز  14وبلغ عدد االتفاقيات املوقعة حتى ثالث أيام املعرض 

 تي تعقد بكثافة في أجنحة املعرض.والك بناء على نتائج اللقاءات الثنائية ال  النشاط

التطهير والنظافة البدنية عمور حابس   املتخصص في مجال صناعات مواد  الرئيس املدير العام ملجّمع فاديركو  ووقع

 تسمح بتسويق منتجات املجمع في ثالث دول أفريقية وهي موريتانيا والسنغال ومالي .  اتفاقيات شراكة 3على 

"أفريكان إميرجانس" إلى جانب   مع كل من مؤسسة "ماسيدار" املالية واملؤسسة السنغالية وقد وقعت االتفاقيات

 الشركة املوريتانية الوالتي للتمور .

من جهته وقع املدير العام ملؤسسة إيريس لألجهزة الكهرومنزلية واإللكترونية والهواتف النقالة مع الشريك املوريتاني 

هذه املنتجات إنطالقا من العاصمة املوريتانية نواكشوط حيث أكد أن الشركة ديكوفاكس اتفاق تعاون لتسويق 

 لإلنتاج بموريتانيا.  الشروع في تسويق املنتوج الجاهز، ثم بحث إمكانيات استحداث وحدات صناعية  تعتزم

جات الطبية املنت اتفاقية لتوزيع  كما وقعت مؤسسة اينوتيس للمنتجات الطبية مع نظيرتها املوريتانية سارل واتاسو

ار باآلفاق املستقبلية للشركتين و توجههما سويا نحو االستثم  العام للمؤسسة  الجزائرية في موريتانيا، حيث نوه املدير

. 

وامليكانيك ومواد التجميل   اتفاقيات تخص قطاعات النقل والصناعة والصحة 9وكانت قد وقعت مساء الثالثاء 

ة والنظافة واألمن ومجاالت التسويق والبيئة واملعادن وصناعة السيارات والصناعات والسيارات والصناعات الغذائي

 واالتصاالت.  الغذائية

 

 (عربي TSA – الجزائر )آالف مليار سنتيم لتمويل عمليات اقتناء األلواح الشمسية 4 -الجزائر

ق، مناط املحلية، نور الدين بدوي، على برنامج الستخدام الطاقات املتجددة في عدة صادق وزير الداخلية والجماعات

لترشيد نفقات استهالك الطاقة التي بلغت أرقام  أالف مليار سنتيم(، ضمن مساعي 4مليار دينار ) 40الي قدره بغالف م

 .خيالية

كوادره بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة،  اجتماًعا تنسيقًيا مع 2018أكتوبر  27وعقد نور الدين بدوي اليوم السبت 

صص لدراسة وضعية تقدم مختلف
ُ
 الوزارية، أبرزها امللف املتعلق بالبرنامج القطاعي للطاقات مشاريع دائرته خ

 .مليار دينار 40املتجددة، حيث صادق على برنامج يمتد لثالث سنوات بغالف مالي يقدر بـ

عن طريق مساهمة مشتركة لكل من  ، نسخة منه، أن املخطط سيتم تمويله”عربي TSA ” وأفاد بيان للوزارة يحوز 

 البلدية للتنمية وصندوقي الجنوب والهضاب العليا إضافة إلى صندوق الضمان البلديات والبرامجميزانيات الواليات و 

 .والتضامن للجماعات املحلية

الجماعات املحلية خاصة في الجنوب  البرنامج سيسمح بتعميم استخدام هذه الطاقات من قبل“وشّدد املصدر على أن 

 .”ي املناطق النائية في مجال التزود بالطاقة وتحسين املحيط املعيش يف والهضاب العليا، لتلبية حاجات املواطنين

مجال الطاقات املتجددة، حيث شكل  من جهته، أعطى نور الدين بدوي، تعليمات إلطاراته بتعزيز الديناميكية في

ات التي البنايمخطط نشاط السنة الجارية املتعلق باملدارس االبتدائية و  االجتماع مناسبة لالطالع على مدى تطبيق

 .في تسيير موسم االصطياف على الطاقة الشمسية، اإلنارة العمومية وكذا االعتماد على الطاقات املتجددة تعتمد
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لتقليص االستهالك الطاقوي من إنارة  وفي وقت سابق، أمرت وزارة الداخلية والة الجهورية بضرورة إيجاد حلول 

شكل عبء علىاإلدار  عمومية، املدارس، املساجد، املنشآت
ُ
 ية، مؤكدة أن فواتير الكهرباء املرتفعة للبلديات أضحت ت

 .مليار دينار جزائري  20.9تسيير البلديات أي ما يعادل  باملائة من إجمالي ميزانية 5إلى  2امليزانية املحلية، إا تمثل ما بين 

 led مصباح زئبقي بأنظمة 77122 وحسب الشروحات املقدمة من طرف وزارة الداخلية، يشمل البرنامج إستبدال

ميغاواط في الساعة، إضافة إلى مكسب مالي بقيمة  61697اقتصاد  بلدية، بهدف 348لإلنارة العمومية لفائدة 

 .السنة طن في 33934في السنة، مع ضمان خفض إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدل  دج 277638120

 اإلنارة العمومية املستعملة لأللواح الشمسية، وزير الداخلية، سيتم تعميمووفًقا لنفس البرنامج املعلن عنه من طرف 

عائلة  73621 والية بالهضاب العليا واملناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء، لربط 14واليات جنوبية و 10عبر 

 .بالطاقة الكهروضوئية كمرحلة أولى

مدرسة ابتدائية في طور اإلنجاز  48مستوى  كما يشمل البرنامج إنجاز مشاريع نمواجبة مستعملة للطاقات املتجددة على

 ، قبل تعميمها تدريجيا على مدارس أخرى 2018/2019املدرس ي  أو قيد التهيئة تحسًبا للدخول 

 

املوريتاني: دعوة إلى تسهيل اإلجراءات املالية واعتماد املقايضة في  مجلس األعمال الجزائري 

 )واج( املعامالت التجارية

أوص ى مجلس رجال األعمال املوريتاني الجزائري بضرورة فتح فروع بنكية ومصرفية بين البلدين إلى جانب اعتماد 

 .ية بيت البلدينطريقة املقايضة كوسيلة من وسائل املعاملة التجار 

وأكد الطرفان في ختام اجتماع الدورة الثانية بنواكشوط عن استعدادهما لتذليل كافة العقبات واستغالل كافة 

 اإلمكانات وفرص االستثمار املتوفرة على مستوى البلدين.

الجالية الجزائرية والبحث عن أسواق خارجية لتعزيز تواجد املنتوجات الجزائرية البد أن يمر عبر عدة محطات ولعل 

 املقيمة في املهجر لها دور في الك.

ويرى في هذا الخصوص حسين شاوي مقيم في موريتانيا"أن السوق املوريتاني هي سوق استهالكية واملنتوج الجزائري 

 باستطاعته منافسة املنتوجات األخرى املتواجدة في موريتانيا على غرار املنتوجات األسيوية".

 ملون الذين حضروا معرض موريتانيا عدة انشغاالت كثيرة ومنهم من طرح مشكلة التعامالت البنكية.ولقد سجل املتعا

ويرى احد املتعاملين الجزائريين" أن البنوك ليس لديها مشكلة فهي تتعامل بكل اريحية مع كل مستثمر او مصدر لكن 

 .فضيل للمنتوج الجزائري وهو العائق األكبر حاليا"اإلشكال الوحيد هو التعريفة الجمركية الجد مرتفعة بحيث ال يوجد ت

 900وتعمل الجزائر وموريتانيا اليوم على تعبيد الطريق السيما في جزئه املوريتاني الذي يمتد على مسافة تزيد عن ال

 كم.

ده لتسهيل يويضيف احد املتعاملين "أن هذا الطريق سوف يفتح البوابة إلى غرب إفريقيا عبر موريتانيا ولهذا يجب تعب

 األمور".

واألحسن يبقى دائما في موريتانيا وغيرها توظيف قدرات جاليتنا في املهجر بحنكتها ودرايتها بحاجيات وتوجهات هذه 

 البلدان الشقيقة والصديقة لتعزيز وتجسيد تواجد فعليا ونوعيا هناك.
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 )واج( بين البلدينجالب : املنطقة الحرة نواديبو ستعطي دفعا قويا للعالقات االقتصادية 

أكد وزير التجارة السعيد جالب أمس الخميس لدى زيارته إلى املنطقة الحرة نواديبو أن هذه األخيرة ستكون من بين 

 اآلليات التي تعطي دفعا قويا للعالقات االقتصادية بين البلدين. 

رة محمد ولد الداف إلى العديد وأوضح الوزير خالل زيارة تفقدية قادته مساء الخميس رفقة رئيس سلطة املنطقة الح

من املراكز الحيوية واملنشآت الصناعية واإلنتاجية املختلفة املتواجدة باملنطقة، أن الزيارة كانت فرصة لالطالع على 

 لالستثمار والشراكة لكال متعاملي البلدين.  اإلمكانيات املتاحة

 م من مسؤولي املنطقة ورجال األعمال للبلدين.وحضر الزيارة التفقدية السفير الجزائري بموريتانيا ووفد ها

بكة ش  وحسب جالب فإن"كل اآلليات موجودة لدفع التعاون االقتصادي بين البلدين"أين تتوفر املنطقة الحرة على

 طرقات نحو بقية الدول األفريقية ما يسمح لها بأن تكون منصة لوجيستية لتوزيع السلع.

هذه اآلليات املتوفرة بمنطقة نواديبو واملعبر الحدودي لدعم تنافسية املنتجات وينبغي وفق جالب إعداد دراسة لكل 

 الجزائري واالستثمار والتمكن من التوجه الثنائي نحو أفريقيا الغربية.

وحسب الوزير فقد أظهر النقاش مع مسؤولي الدولة املوريتانية وجود تكامل اقتصادي وإمكانيات هامة للتعاون الثنائي، 

 ع :"نحن اآلن نعمل في اإلطار القانوني والتشريعي لضبط هذه اآلليات ليكون فيه انطالقة موفقة".أين تاب

 وقال الوزير أنه ينبغي العمل على تجسيد هذه التطلعات بالعمل املتواصل.

أن املتعاملين اطلعوا على الفرص املتاحة في مجال وبخصوص االستثمارات السياحية في املنطقة الحرة ي قال الوزير 

 السياحة والصناعات التحويلية خاصة، مبرزا أن مجلس األعمال الجزائري املوريتاني سينسق العمل في هذا اإلطار.

وتعتزم سلطة املنطقة الحرة بناء ميناء جديد سيوجه للتجارة فيما سيتم تهيئة امليناء القديم ملهن الصيد، وستربط 

 هذه املوانئ املنطقة بدول مالي وبوركينافاسو والنيجر والسنغال وغيرها.

وتوفر املنطقة الحرة نواديبو الشروط للممارسات التجارية سواء الضريبية أو الجمركية والخدمات املينائية والطرقية 

 وخدمات الكهرباء.

ارة تأتي تكريسا لقرار الحكومتين الشقيقتين من جهته رئيس سلطة املنطقة الحرة محمد ولد الداف أفاد أن هذه الزي

 املتمثل في فتح معبر حدودي جد هام لترقية التعاون بين البلدين.

وحسب رئيس السلطة فإن التكامل بين االقتصاديين يمكن أن يتحقق من خالل تصدير نواديبو ملواد هامة في مجال 

 الجزائرية ، كما تهتم املنطقة بجلب االستثمارات الجزائرية املنتجات السمكية وبأسعار يمكن أن تجد مكانتها في السوق 

 في مجال الصناعات التحويلية الصغيرة واملتوسطة.

األسواق  نحو   ويمكن أن تستقر هذه االستثمارات بسوق نواديبو الذي يعد سوق محلي ومنصة إلعادة تصدير املنتوجات

 ي كمالي وبوركينافاسو والسنغال والنيجر.القريبة من موريتانياي والتي ال تتوفر على منفذ بحر 

سنة أن الفرص املتاحة للمتعاملين الجزائريين  17ويرى املتعامل االقتصادي حسين الشاوي الذي يقيم بموريتانيا منذ 

 محفزة وستكون جد مثمرة.

ل ف سلطة نواديبو كودعا حسين الذي يعد أول متعامل جزائري حائز على االعتماد لالستثمار في املنطقة الحرة من طر 

 املتعاملين الجزائريين إلى الشروع في عمليات التصدير ودراسة السوق األفريقية.

الوفد املرافق له مقر الشركة الوطنية املوريتانية للمناجم بنواديبو ومصانعها وشركة   يذكر أن وزير التجارة زار بمعية

 ديبو.الحديد والصلب املوريتانية، إلى جانب ميناء منطقة نوا
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 /مالية وتأمينات  بنوك
 )واج( 2018باملائة خالل الثالثي الثاني  0,7الناتج الداخلي الخام: نمو بنسبة 

 2018باملائة خالل الثالثي الثاني من سنة  0,7نسبة نمو بلغت  للجزائر   سجل النمو الشامل للناتج الداخلي الخام

 حسب ما علمت واج لدي الديوان الوطني لإلحصاء. 2017مقارنة بنفس املرحلة من سنة 

باملائة خالل الثالثي الثاني من السنة   - 8,2اما بالنسبة لقطاع املحروقات فقد عرف تراجعا في نسبة النمو بنسبة 

 املاضية.  نفس املرحلة من السنةالجارية مقابل 

باملائة خالل الثالثي الثاني من السنة   + 2,8و هكذا قدرت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات بنسبة 

 .2017الجارية مقارنة بنفس الثالثي من 

"معتبرا". و نجم هذا النمو اساسا عن   و يرى الديوان الوطني لإلحصاء ان نمو الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات

 القطاع الفالحي.

باملائة خالل  0,7مقابل  2018من   باملائة خالل الثالثي الثاني 8,9و بالفعل عرف قطاع الفالحية نموا مستمرا بلغ 

 الثالثي الثاني من السنة املنصرمة.

بقطاع البناء واالشغال العمومية و   و ساهمت قطاعات اخرى في تحسين نسبة النمو خارج املحروقات. و يتعلق االمر

 باملائة. 3للنفط الذي سجل نموا بنسبة   املياه بما فيها خدمات االشغال العمومية

باملائة( و الخدمات غير  2,6)  ات التسويقباملائة و خدم 2,1و عرف بدوره قطاع الصناعة نسبة نمو ايجابية بلغت 

 باملائة( حسب توضيحات الديوان . 1,7التسويق )

الخدمات املقدمة للمؤسسات و االسر   و يتعلق االمر بالنسبة لخدمات التسويق بالنقل ووسائل االتصال والتجارة و

 وكذا خدمات الفنادق و املقاهي و املطاعم.

 وخدمات االدارات العمومية.  يق فتخص الشؤون العقارية و الخدمات املاليةاما فيما يخص خدمات غير التسو 

باملائة مقارنة بنفس  9,3من السنة الجارية   بالنسبة للقيمة الجارية بلغ نمو الناتج الداخلي الخام خالل الثالثي الثاني

 املرحلة من السنة املاضية.

باملائة  3,5باملائة مقابل  8,6الجارية   ل الثالثي الثاني من السنةو في هذا السياق ارتفاع املستوى العام لألسعار خال

 يفسر هذا االرتفاع اساسا بارتفاع اسعار املحروقات.  خالل نفس املرحلة من السنة املاضية. و

 

 )واج( السوق الجزائري واعد لالستثمار في الصيد البحري وتربية املائيات

الصالون الجهوي )غرب( لالستثمار في الصيد البحري وتربية املائيات   أكد مشاركون يوم السبت في ختام فعاليات

 بوالية مستغانم أن السوق الجزائري واعد لالستثمار في نشاطات الصيد البحري وتربية املائيات.  املنظم

ئرية السويسرية, ااالقتصادي والتطوير الجز   وأشار رئيس املركز العربي اإلفريقي لالستثمار والتطوير وممثل غرفة التعاون 

أن "االستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية املائيات سيساهم في   أمين بوطالبي, في تصريح ل/وأج/ الى

الداخلية سواء من خالل مشاريع   الديناميكية العامة للنمو في املناطق الساحلية للوطن وحتى في الواليات  تحريك

 والسياحة."  فالحةالقطاع أو املشاريع املدمجة مع قطاعي ال
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فاص "السوق الجزائري لتربية املائيات في األق  وأبرز رئيس مكتب الدراسات التونس ي "أبي أس أكواكيلتور" , بالل ريحي, أن

العديد من الدول الرائدة في هذا املجال بشرط أن يجد املستثمرون الدعم   العائمة سوق واعد ويمكنه أن ينافس

 زائري."تتناسب مع الساحل الج  ة واللوجيستيكي والتوجيه ألفضل املعدات والتجهيزات التيواملرافقة التقني  املالي

ائريين بامبينيال, عن أملها في إيجاد شركاء جز   ومن جهتها , عبرت ممثلة املتعامل االقتصادي االيطالي "أفانوتيريا", كالوديا

"السوق   قجوج وائب البحر في األقفاص العائمة , مؤكدة أنوخاصة في مجال تربية سمك ال  لالستثمار في تربية املائيات

 الجزائري مهم جدا وسيعرف نموا في السنوات املقبلة".

من الجزائر وتونس وفرنسا   متعامل اقتصادي 50وتم خالل هذا الصالون الذي دام ثالثة أيام وشارك فيه زهاء 

ري وتربية ئية للصيد البحمن بينها اتفاقيتين بين الغرفة الوال   وإيطاليا, إبرام العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة

اعات التقليدية الوالئية للصن  ملستغانم واملعهد الجهوي للتكوين في الصيد البحري بوهران وبينها وبين الغرفة  املائيات

 والحرف.

املقاربة السوسيواقتصادية لقطاع   كما نظمت على هامش هذه التظاهرة االقتصادية الورشة الجهوية الثانية حول 

واليات وورشات علمية في مجال األرصفة االصطناعية  7إطارا من   66الصيد البحري وتربية املائيات بمشاركة 

 ب".الجزائرية األوروبية "فينال  الطبيعية والتأمين البحري وتمويل املشاريع بالتعاون مع مؤسسة املالية  واملحميات

ان لألطفال اليتامى ومرض ى السرط  للمرأة لتذوق وطهي أسماك املياه العذبة وفضاء آخر للرسم كما تم تخصيص فضاء

 واوي االحتياجات الخاصة.

 
 

 تجارة
 )واج( معرض نواكشوط: اقبال كبير على املنتجات الجزائرية وآفاق واعدة لالستثمار والشراكة

الزوار   ملين االقتصاديين املوريتانيين و كذايعرف معرض املنتجات الجزائرية بنواكشوط إقباال كبيرا من طرف املتعا

عرض املنتجات واملواد الفالحية و الصناعات الغذائية حيث سجلت طلبا كبيرا في الفضاءات املخصصة   سيما أجنحة

 للبيع املباشر .

للبيع   ووجدت املؤسسات الجزائرية العارضة صعوبة في توفير عرض يستجيب للطلب حيث تشرف السلع التي تم شحنها

خالل فعاليات هذه التظاهرة على النفاا من املخازن قبل يومين عن اختتام هذه التظاهرة فيما نفذت منتجات تابعة 

 لعالمات معينة كليا.

الكبير من طرف الزوار و الذي من شأنه   وفي جولة بأجنحة املعرض تحدث العارضون الجزائريون لواج عن هذا اإلقبال

 املوريتاني .  لوج السوق لو   أن يكون محفز لهم

بالعديد من املتعاملين الجزائريين حيث   املعرض سهرة الجمعة التقى وزير التجارة سعيد جالب  و في زيارته ألجنحة

واستمع ايضا الى انشغاالتهم فيما يتعلق بعمليات تصدير منتجاتهم   تحادث معهم حول مقومات السوق املوريتاني

 املترتبة عنها.  والرسوم

للتجارة بين البلدين و الذي من شأنه   وحسب السيد جالب فإن املفاوضات جارية حاليا حول ابرام االتفاق التفاضلي

- والذي ينتظر   سيما بعد فتح املعبر البري الحدودي بوالية تندوف  أكثر   أن يعزز املبادالت التجارية الثنائية

 تهيئته اكثر لتسهيل تدفق السلع . -رالوزي  حسب
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التعريف باملنتوج ودراسة طلب   باملعرض ي لغرض  كما زار الوزير جناح مجمع االسمنت "جيكا" الذي سجل حضورا قويا

يتانيا طلبا كبيرا من متعاملي مور   لألنابيب هذا األخير الذي تعرف منتجاته  السوق املوريتانية و كذا مجمع "كا. بالست "

 من املغرب وتركيا والصين.  تستورد حتى االن حاجياتها في هذا املجال  ديفوار والسينغال و هي البلدان التي  توكو 

والغاز "سونلغاز" مع شركاءها على   الكهرباء  واتفقت "كا.بالست" و التي تحوز على منتجات معتمدة من طرف مجمع

ات عرض مختلف منتجاتها في موريتانيا حيث أجرت حتى النشاء قاع  مخازن و اتفاقيات  استحداث شراكات لفتح

 موزع من عدة دول. 30متعاملي و 20   مشاورات مع  االن

املوريتانية للكهرباء   وكشف مستشار التجارة والتسويق في شركة "كا.بالست" باحميد سيد علي ان املؤسسة

 جمع.مع امل  ترغب في إطالق مناقصات دولية نهاية السنة للعمل  والغاز

متعاملين موريتانيين  8مشاورات مع   من جهتها دخلت املؤسسة العمومية االقتصادية إلنتاج الصنابير والسكاكين في

 لبحث فرص الشراكة.  والذي يرتقب أن يقوموا بزيارة إلى الجزائر

لع من على استيراد الس املواد أين يعتمد  وحسب املدير التجاري للشركة "هذا البلد الشقيق ال يتوفر على مصانع لهذه

 الصين واليابان".

  

اكتوبر عدة منتجات ي  24يوم   الجزائر" الذي التحق باملعرض -وعرض مجمع صهر و انتاج الصلب و الحديد "الحجار 

ومدراء املؤسسات بموريتانياي حسب رئيس مصلحة الجودة   من طرف املقاولين  حيث عرفت منتجاته اقباال مكثفا

 ة.بودودن بوجمع  للمركب السيد بورحايل

الغذائية التي صنعت الحدث باملعرض,   كما عرج الوزير على عدة أجنحة على غرار املنتجات الفالحية ومواد الصناعة

واملعجنات بأنواعها الى جانب اجنحة الشركات املتخصصة في التغليف و   مثل التمور وزيت الزيتون والخضر والفواكه

 التعبئة .  الحفظ و

و   "الصومام " للحليب و مشتقاته  املوريتانية مبكرا على غرار مجمع "سيم" ومجمع ودخلت بعض العالمات السوق 

 مجمع الحليب "جيبلي" وشركات أخرى.

 امللحة لهذا البلد لتهيئة بناه التحتية  كما عرفت شركات األشغال العمومية بدورها حضورا متميزا بالنظر إلى الحاجة

 النقل .  خصوصا شبكات الطرق و الجسور و املرافق

موريتانيا مقبلة على ورشات كبرى في   وأوضح بوعالم غواط رئيس غرفة التجارة والصناعة زكار لوالية عين الدفلى أن

والطرقات , وعليه أوضح أن هذا التوجه سيفتح سوقا جديدا للمتعاملين   مجال البنى التحتية على غرار انجاز املوانئ

 الغربية.  ال العموميبة بموريتانيا و منها الى أسواق أفريقياالناشطين في قطاع االشغ  الجزائريين

ر مصانع النسيج في البالد أين يضط  وافدا جديدا على السوق املوريتانية بحيث ال تتوفر  قطاع النسيج  كما يعتبر

 واألقمشة من املغرب وتركيا والصين.  املوريتانيون إلى استيراد املنسوجات

املوريتاني محفز في هذا املجال بالنظر   للجزائرية للمنسوجات "مجمع جييتاكس ", فإن السوق وحسب املدير التجاري 

 املادة في البالد.  إلى عدم وجود مصانع للنسيج وتحويل هذه

لجزائريين وآالت اإلنتاج مع املتعاملين ا  كما يبحث املتعاملون في مجال االسفنج بموريتانيا سبل تطوير وتحديث تقنيات

 ذه املادة.في ه

و تبقى حاجة السوق املوريتانية من التوصيالت الكهربائية وامليكانيكية متواضعة في ظل قلة االستثمارات في مجاالت 

شركات االلكتريك وامليكانيكية الجزائرية للحصول على حصة من السوق   املقاولة والصناعات امليكانيكية وتتطلع

 الصيني حتى اآلن. والتي يستوعبها املتعامل  املوريتانية
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لتركيب التجهيزات الكهربائية عن   لصناعة اآلالت واكسسوارات الكهرباء و"جي.ام.اي"  وتبحث شركات "بي.ام.أس"

 مجاالت التعاون مع نظراءها في موريتانيا.
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