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االفتتاحية
تنمية مستدامة :الجزائر تقدم تقريرها في يوليو ( 2019واج)
ستقدم الجزائر في يوليو  ،2019خالل دورة املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة ،أول تقرير وطني طوعي
حول تنفيذ أهداف التنمية املستدامة التي تمتد إلى عام  ،2030حسبما أفاد اليوم الثالثاء مسؤول بوزارة الشؤون
الخارجية.
وأوضح نائب مدير البرمجة واملؤسسات الدولية املتخصصة بالوزارة ،بومدين ماحي بأن "حوالي خمسين دولة ،من بينها
الجزائري ستقدم خالل دورة للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة ،ستعقد في يوليو  ،2019تقاريرها
الوطنية حول تنفيذ أهداف التنمية املستدامة .سنقدم تقريرا وطنيا يسلط الضوء على املكتسبات واإلنجازات في إطار
هذه االهداف األممية".
وجاءت تصريحات املسؤول خالل كلمة ألقاها في ورشة تقنية حول االحتياجات اإلحصائية املتعلقة بمتابعة أهداف
التنمية املستدامة ،والتي نظمتها وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمقر املديرية العامة للغابات بالتعاون
مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (فاو).
الجزائر التي "لديها رؤية واضحة جدا حول أهادف التنمية املستدامة" ،حسب السيد ماحيي ستعتمدي في تنفيذها
لهذه األهداف" ،على انجازات األهداف اإلنمائية لأللفية الثمانية".
وثمن ممثل وزارة الخارجية التي تعتبر جهة التنسيق لجميع الوزارات فيما يخص رصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة ،التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال التنمية املستدامة ،والتي كرس أهميتها الدستور املعدل األخير بشكل
صريح.
من جانبها ،أوضحت مسؤولة اللجنة املركزية ملتابعة اهداف التنمية املستدامة بوزارة الفالحة ،غنية بساحي ان هذه
الدائرة الوزارية تقوم بمراقبة هذا املسار من خالل ثالث لجان فرعية مكلفة على التوالي بالزراعة ،الغابات والصيد.
وعلى املستوى القطاعي ،تم بالفعل االنتهاء من إعداد ثالثة تقارير حول تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في  2016و
 2017والنصف األول من عام .2018
يذكر ان وزارة الفالحة معنية ب 12هدف إنمائيا يتضمن  21طرفا مستهدفا 35 ،مؤشرا امميا و  39مؤشرا وطنياي
حسب املديرة.
وجاء برنامج اهداف التنمية املستدامة خلفا لألهداف اإلنمائية لأللفية للفترة  ،2015-2010بعدما قام أعضاء منظمة
األمم املتحدة بإدخال التعديالت الالزمة.
ويشمل البرنامج  17هدفا تغطي ثالثة أبعاد رئيسية للتنمية املستدامة وهي االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وتتعلق األهداف الـ  17اساسا بالقضاء على الفقر وتحسين األمن الغذائي والصحة والتعليم والتسيير املستدام للمياه
والطاقات النظيفة واملدن واملجتمعات املستدامة ومكافحة تغير املناخ .الى جانب تحقيق السالم والعدالة واملؤسسات
الفعالة.
وذكر السيد ماحي بان الجزائر التي شاركت في وضع اجندة ، 2030أدرجت أهداف التنمية املستدامة في عملية
التخطيط للتنمية الوطنية واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية للبالد.
== الزراعة" :الفاو" تؤطر تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في الجزائر ==
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ومن اجل مراقبة تنفيذ اهداف التنمية املستدامة ،أنشأت الجزائر سنة  2016لجنة وزارية مشتركة للتنسيق تحت
رعاية وزارة الشؤون الخارجية تضم مختلف لدوائر الوزارية و املؤسسات و الهياكل املعنية بأهداف التنمية املستدامة.
و كلفت هذه اللجنة بإعداد التقرير الوطني املرحلي ( )2018-2016حول تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الجزائر
بغية عرضه الطوعي على مستوى األمم املتحدة في يوليو .2019
وعلى مدار ثالثة أيام ي سيستفيد املشاركين في ورشة العمل من خبرة منظمة االغذية و الزراعة من اجل تكوين الفريق
املؤطر املكلف بتجسيد برنامج التنمية املستدامة في الجزائر.
في هذا االطار ،اعتبر املدير العام للغابات ،علي محمودي ان ورشة العمل فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتفكير
في مختلف االمكانيات و" الفرص التي يقدمها شركاؤنا في منظومة األمم املتحدة من خالل منظمة "الفاو" و اقتراح
املساعدة التقنية و تحديد وجمع مؤشرات اهداف التنمية املستدامة املندرجة ضمن صالحياتها ".
للتذكير وقعت وزارة الخارجية وممثلو انظمة األمم املتحدة بالجزائر في يونيو الفارط على مشروع دعم مشترك لنظام
األمم املتحدة للتنسيق حول تنفيذ و متابعة اهداف التنمية املستدامة من طرف الحكومة الجزائرية.
من جهته ،قال ممثل منظمة الفاو ،نبيل عساف في تصريح للصحافة "هناك اليوم خبيرين من املنظمة سيشتغلون
حول تحسين طرق و آليات جمع املعلومات و ايضا تقوية قدرات تحقيق  21هدفا من اهداف التنمية املستدامة التي
كلفت بها املنظمة االممية".

سياحة :الجلسات الوطنية املقبلة ستمكن من إجراء "تقييم موضوعي" لوضعية القطاع (واج)
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر بن مسعود ،يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة ،أن الجلسات الوطنية
للسياحة التي ستقام يومي  21و  22يناير املقبل ستمكن من إجراء "تقييم موضوعي" لوضعية القطاع وتسطير برنامج
عمل مالئم لدفع الحركية السياحية الوطنية ودعم وتيرة تطويرها في آفاق .2030
وأوضح الوزير خالل عرضه برنامج قطاع السياحة والصناعة التقليدية أمام لجنة الثقافة واالعالم والشبيبة والسياحة
بمجلس االمة انه سيتم خالل سنة " 2019مواصلة الجهود من أجل تحقيق أهداف املخطط التوجيهي للتهيئة
السياحية آلفاق  2030ودعم برنامج تطوير الصناعة التقليدية".
وأشار في هذا االطار الى أن القطاع "سيشهد أيضا خالل السنة الجديدة انطالق انجاز مشاريع سياحية مهيكلة داخل
مناطق التوسع السياحي واستالم عدد كبير من املشاريع االخرى قيد االنجاز واستكمال نهائيا عملية عصرنة الحضيرة
الفندقية التابعة للقطاع العام الى جانب القيام بعدة مبادرات جديدة لتشجيع السياحة الداخلية ومواصلة الجهود
لضمان العودة لتكثيف السياحة االستقبالية".
وبرى الوزير بان "النهوض بالسياحة ليس مجرد خيار ظرفي ،بل هو حتمية تمليها تطلعات البالد لبناء اقتصاد فعال من
خالل تنويع الصادرات في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وأرجع املسؤول االول عن قطاع السياحة "العراقيل والصعوبات التي تعترض النشاط السياحي الى إفرازات املحيط،
مما يستلزم ايجاد آليات ناجعة للتعامل والشراكة مع القطاعات ذات الصلة مثل النقل واالتصال والثقافة والفالحة
من اجل دعم الحركية السياحية".
واعتبر في هذا االطار املخطط الوطني للتهيئة السياحية "إطارا مرجعيا لتطوير السياحة ووضع الرؤى االستشرافية في
هذا املجال وتحديد اآلليات العملياتية لتحقيق أهداف بناء وجهة سياحية جذابة وقادرة على استقطاب االسواق
الخارجية وتغطية الطلب الداخلي من العطل والترفيه".

4

ويمتد هذا املخطط الى غاية " 2030وفق مرحلتين أساسيتين تتمثالن في االنطالق الفعلي في عملية تطوير السياحة
وكذا في تكريس الفعل التنموي للسياحة وذلك بتثمين الوجهة السياحية وتدعيم الحظيرة االستقبالية الوطنية وترقية
الجودة والنوعية مع تدعيم حلقات السلسلة السياحية ودعم الشراكة مع كل القطاعات املعنية".
ولدى تطرقه الى أهمية تثمين الوجهة السياحية ،أوضح الوزير بانه "تم تسجيل تطور ملحوظ في استعمال
التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها في تلميع صورة السياحة وكذا استحداث آليات جديدة لنفس الغرض كانطالق بوابة
السياحة بالجزائر" ،مبرزا أيضا "تحسين الخدمات بفضل اعادة النظر في املنظومة التكوينية املتخصصة وعصرنتها
ملواكبة الرهانات الجديدة ومالئمة القانون مع املستجدات الجديدة ومرافقة املتعاملين لالرتقاء بالخدمات الى املعايير
املعمول بها دوليا الى جانب الشروع في عملية تأهيل واسعة للمرافق الفندقية العمومية".
وبخصوص الصناعة التقليدية ،ألح الوزير على "دعم التكوين في مختلف الفروع واالنشطة وتكوين الحرفيين ،خاصة
في املجاالت املدعمة لعملية ترقية التسويق والتصدير وتطوير وتنظيم االنشطة والحرفيين لتحسين االداء واملرافقة
املتواصلة لهم واملشاركة املنتظمة في املعارض املتخصصة والتظاهرات الدولية" ،مذكرا بأنه "سيشرع في  2019في وضع
حيز التنفيذ مخطط وطني لتصدير املنتوجات التقليدية نحو الخارج".
من جهته ،اعتبر رئيس لجنة الثقافة واالعالم والشبيبة والسياحة ،عبد الحليم بلطرش ،قطاع السياحة بمثابة "صناعة
تصديرية قائمة بذاتها تلعب دورا أساسيا في عملية التنمية االقتصادية" ،مما يستدعي --مثلما قال" --تطوير كل
نشاطاتها في اطار شراكة عمل دائمة مع كل القطاعات املعنية وتكييف وتحيين قوانينها مع التحديات الراهنة وجعلها
عامال للتنمية وقيمة مضافة لالقتصاد الوطني".

مقارنة مع جميع شركات النفط الحكومية
ولد قدور :أجور عمال سوناطراك األضعف في العالم واألولوية في  2019ملراجعتها (الشروق
أونالين)
ال توجد دولة في العالم حققت إنجازات الجزائر فب  50سنة فقط
ايقاف استيراد الوقود في  2019وتسويق جزء من االنتاج في أوروبا
كشف الرئيس املدير العام لسوناطراك عبد املؤمن ولد قدور ،الثالثاء ،أن أجور عمال الشركة هي األضعف وتأتي في
املرتبة األخيرة عامليا ،ضمن جميع مؤسسات النفط الوطنية (العمومية) ،مشيرا الى أن أولوية الشركة عام  2019هي
ورشة املوارد البشرية واعادة النظر في اجور عمال وموظفي سوناطراك.
وأوضح ولد قدور في ندوة صحفية بمطار تيميمون بوالية أدرار ،ان دراسة مقارنة قامت بها سوناطراك بخصوص أجور
موظفي جميع سركات النفط الوطنية عبر العالم أظهرت أن ما يتقاضاه عمال وموظفو سوناطراك هو األضعف عامليا.
وأشار ولد قدور إلى أن سوناطراك وضعت ملف املوارد البشرية كأولوية لها في العام الجديد  2019مشيرا الى أنه سيتم
إعادة النظر في أجور عمال الشركة وجعلها في مستوى قريب من اجور عمال شركات النفط الوطنية (العمومية) عبر
مختلف دول العالم كونها تأتي في الصف األخير.
وحسب ولد قدور فإن مراجعة أجور عمال وموظفي سوناطراك باتت حتمية كون هذا العامل ساهم في فقدان الشركة
ألكثر من  16ألف موظف في السنوات األخيرة وخسرت بذلك آالف املواهب والكفاءات.
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وفي شق منفصل ملح ولد قدور الى أن سوناطراك ستوقف نهائيا استيراد الوقود بعد دخول مصفاة أوغستا االيطالية
االنتاج حيث انها بدأت في تكرير الخام الجزائري الذي سيتم جلب جزء منه كوقود وتسويق جزء في السوق األوروبية،
إضافة الستكمال أشغال الصيانة بمصفاة سيدي رزين ببراقي.
وعبر ولد قدور عن صعوبة مواصلة استثمارات الشركة في ظل سعر برميل ما بين  50و 60دوالر ،وأعرب عن أمله في
أن تتعافى اسعار الخام وتستقر ما بين  60و 70دوالر للبرميل وهو املستوى الذي يتيح حسبه مواصلة االستثمارات.
وعرج ولد قدور على الشق االجتماعي ،وأوضح انهزال توجد دولة في العالم قامت بما قامت به الجزائر في  50سنة فقط
ال الواليات املتحدة األمريكية وال فرنسا وال غيرها.
وكشف املتحدث ،أن سوناطراك قد باشرت برنامجا اجتماعيا لسكان الجنوب ،من خالل منح سيارات اسعاف وأجهزة
سكانير لفائدة الساكنة وتوظيف أطباء ومختصين أيضا على عاتقها.وكشف ولد قدور عن تكييف مراكز التكوين التابعة
لسوناطراك مع املهن واألعمال املرتبطة بنشاط الشركة.
وعلق بالقول “نريد لن يكون لدينا عمال مؤهلون من سكان الجنوب وال يبقى االكتفاء فقط بمناصب العمل في الحراسة
والسياقة”.
وأجرى ولد قدور جولة مكوكية في نهار واحد قادته الى كل تمنراست وعين صالح وأدرار وتيميمون ،حيث تم منح
املؤسسات االستشفائية في هذه املدن سيارة اسعاف مجهزة بكامل العتاد الطبي اضافة لجهاز سكانير لكل مؤسسة.

مجمع "بيوفارم " يدخل مجال طب األعشاب(الخبر أونالين)
أعلن مجمع الصناعات الصيدالنية "بيوفارم " عن دخوله مجال طب األعشاب من خالل إنتاج مكمالت غذائية مصنعة
من مواد عشبية.
وكشفت املكلفة باالتصال باملجمعي آمال قايد ،أمس اإلثنين بالجزائر  ،أن هذه التشكيلة الجديدة من املكمالت الغذائية
تهدف إلى تلبية احتياجات السوق املحلية التي تعرف طلبا قويا على املنتجات العشبية" .أوضحت السيدة قايد خالل
زيارة نظمها املجمع لفائدة الصحفيين في موقع إنتاجها باملنطقة الصناعية بوادي السمار (العاصمة) ،أنه يتم تصنيع
هذه املنتجات التي أطلق عليها تسمية "نوتري بيو" بمستخلصات نباتية معتمدة وذات جودة ،تم تحليلها بجرعات
مناسبة ،تجمع بين النجاعة والسالمة".
وتشمل التشكيلة هالم الصبار املستخدم لعالج اضطرابات الجهاز الهضمي ومحلول للشرب مصنع بورق اللبالب لعالج
املشاكل التنفسية (لزوجة الشعب الهوائية ،السعال املرتبط بالتهابات الشعب الهوائية الحادة) وكبسوالت املصنوعة
من التوت البري وهي نبتة مستوردة من كندا معروفة بفوائدها في عالج التهابات املسالك البولية باإلضافة إلى خصائصها
املضادة لألكسدة.
وقالت املكلفة باالتصال "تستند منتجاتنا على دراسات علمية كما أن توزيعها يتم عبر القنوات الصيدالنية لضمان
التتبع واالمتثال ملمارسات التوزيع الجيدة" .وفي هذا السياق ،أوضحت بأن املجمع الصيدالني يتجه نحو تنويع منتجاته
من خالل الشروع في تصنيع وتسويق املنتجات الصيدالنية العشبية باإلضافة إلى األدوية .و"قبل إطالق هذه التشكيلة
من املكمالت الغذائية ،كانت بيوفارم قد اطلقت قبل أيام تشكيلة واسعة من املنتجات التجميلية وعالج البشرة أطلق
عليها أوز".
يذكر أنه لدى مجمع "بيوفارم" تشكيلة من  130دواء جنيسا تغطي مختلف الفصول العالجية الرئيسية حيث تقوم
ً
سنويا بهدف توفير عالجات "مبتكرة" لفائدة املواطنين ،حسب نفس املتحدثة التي أكدت أن
بإنتاج  60مليون وحدة
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املجمع يسعى للتموضع في األسواق الدولية ،ال سيما السوق اإلفريقية .ويقوم مجمع بيوفارم فعال بتصدير تشكيلة
واسعة من منتجاته إلى بعض الدول في القارة السمراء السيما موريتانيا والنيجر وليبيا.
من جانبه أكد مدير اإلنتاج بالوحدة الغاني عيادي أن صناعة األدوية في الجزائر سجلت قفزة كبيرة وأن الشراكة مع
املؤسسات األجنبية الكبرى سمحت بنقل التكنولوجيا والخبرة.

الجزائر صدرت نحو ستة آالف طن من التمور إلى  25دولة (  TSAعربي)
تعتبر التمور الجزائرية من أجود انواع التمور في العالم  ،حيث استطاعت أن تحجز لها مكانة في  25دولة  ،بحكم
نوعيتها وجودتها الفريدة من نوعها مقارنة مع باقي الدول املنتجة للتمور.
وأكد املنتج واملحول لشعبة التمور حدود سليم “بطولقة” والية بسكرة  ،في تصريح لـ  TSAعربي  ،أن شركته تصدر من
التمور ما يقارب خمسة االف الى  6االف طن من مختلف أنواعها ،نحو  25دولة ” الواليات املتحدة االمريكية  ،كندا ،
فرنسا  ،املانيا  ،ايطاليا  ،اسبانيا  ،الهند  ،بنغالدش  ،ماليزيا  ،إندونيسيا  ،الصين  ،هونكونغ  ،االردن  ،االمارات ،
املغرب … الخ ،
وأضاف سليم حدود  ،لدى مشاركته في الدورة االولى للمعرض التجاري االفريقي بالقاهرة “مصر”  ،أن الجزائر تعتبر
خامس منتج للتمور  ،حيث تحتل مصر املرتبة االولى  ،ثم تليها ايران  ،وبعدها السعودية  ،ثم االمارات  ،واملرتبة
الخامسة من نصيب الجزائر  ،لتأتي بعدها مباشرة تونس والعراق التي انخفض انتاجها في الفترة االخيرة.
وأشار محدثنا  ،أن شركته تصدر نسبة  05باملائة فقط من التمور ذات الجودة والنوعية ” دقلة نور ”  ،أي ما يعادل
 200طن  ،بحكم سعرها املرتفع  ،في حين تركز الشركة على تصدير ما نسبته  80باملائة من التمور الجافة والتمور التي
ترمى ،الى مختلف الدول التي تحتاج الى هذه النوعية من التمور.
وأكد – ذات املتحدث – أن شركته تعمل على احتواء شعبة التمور بكل أنواعها  ،خصوصا منها “دقلة نور” املتواجدة
في املناطق الجنوبية  ،والتي تصنف ضمن الدرجة الثالثة والرابعة ،وهي عامة ” تمور جافة وقاسية ” كانت توجه نحو
افريقيا في اطار املقايضة  ،لكن الشركة – حسبه دائما – أصبحت اليوم تقوم بتحويل هذه النوعية من التمور بهدف
ادخال العملة الصعبة  ،وذلك بتنظيفها وتزينها  ،وبدون اضافة أي مواد حافظة  ،وبالتالي تصدر هذه املادة طبيعية
مائة باملائة الى مختلف الدول التي تقوم بتحويلها الى مواد تستعملها في مختلف انتاجاتها.
وأشار املنتج واملحول لشعبة التمور “بطولقة” حدود سليم  ،أن شركته متعاقدة مع بعض الشركات املصرية  ،والهدف
من هذا املعرض هو استهداف االسواق االفريقية التي تحتاج كثيرا للتمور الجزائرية الجافة “ ،توقرت و ورقلة ” التي
تتوفر على نوعية التمور املحبذة لدى الدول االفريقية.

بنوك /مالية/تأمينات
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تعاون وشراكة

تجارة
جالب يشارك في اللقاء السابع لوزراء التجارة األفارقة بالقاهرة (واج)
يشارك وزير التجارة ،سعيد جالب ،يومي األربعاء و الخميس بالقاهرة في اللقاء السابع لوزراء التجارة األفارقة ،و الذي
سينظم على هامش الطبعة االولى للمعرض التجاري االفريقي الذي تم افتتاحه اليوم الثالثاء بالعاصمة املصرية القاهرة.
وسيتم خالل هذا االجتماع دراسة إعالن بخصوص املنظمة العاملية للتجارة ومسائل اخرى متعلقة بالتجارة الدولية و
كذا إجراءات تحرير الحقوق الجمركية.
كما سيتم دراسة قواعد منشأ املنتوجات و وضع خارطة طريق إلتمام االشغال املتوقفة بخصوص االتفاق اإلفريقي
للتبادل الحر و كذا دراسة التعليمات التي خضعت للمراقبة القانونية لوضع إجراءات تجارية تصحيحية.
كما سيترأس السيد جالب ،خالل تواجده بالقاهرة ،مناصفة مع نظيره املصري ،يوم الخميس ،املنتدى االقتصادي
الجزائري-املصري الذي يسعى لتعزيز التعاون بين البلدين.
وسيتم خالل هذا املنتدى االقتصادي إمضاء اتفاق تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و االتحاد العام
لغرف التجارة املصرية.
ويقود السيد جالب الوفد الجزائري املكون من  38مؤسسة جزائرية عارضة بالطبعة األولى للمعرض التجاري االفريقي
الذي يقام بمشاركة  1.200مؤسسة من البلدان اإلفريقية.
وفي تصريح لواج ،قال السيد جالب ان الهدف االول من املشاركة الجزائرية هو التعريف باملنتوج الوطني خارج
املحروقات و كذا الترويج لتطوير القارة ،مضيفا ان هذه التظاهرة القارية تمثل ايضا فرصة لرؤساء املؤسسات
الجزائريين لتحديد فرص الشراكة و توقيع اتفاقيات مربحة.
وفي هذا الصدد ،كشف الوزير انه سيتم في  18ديسمبر الجاري تنظيم لقاء بالجزائر لتقييم كل معارض املنتجات
الجزائرية التي نظمت خارج الوطن خالل  ،2018والذي سيسمح حسبه ،بوضع خارطة طريق تشرك  400مؤسسة
وطنية ترغب في التغلغل في االسواق االجنبية ،و كذا مختلف الهيئات الداعمة للتصدير.
وتظم خارطة الطريق الخطوط الكبرى لالستراتيجية الوطنية للصادرات الجزائرية ،حسب الوزير ،الذي اكد أن 2019
ستكون سنة الصادرات الجزائرية خارج املحروقات.
وفي اطار نشر ديناميكية جديدة لتنظيم الفعاليات االقتصادية الجزائرية في الخارج شهدت السنة الحالية تنظيم عدة
تظاهرات مماثلة في عدة عواصم منها واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة و ليبروفيل و داكار.
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للتذكير ،يهدف املعرض التجاري االفريقي الى تحفيز دعم انشاء منطقة حرة افريقية الذي تم منذ مارس  2018التوقيع
على اقامتها من طرف  44رئيس دولة و حكومة افريقية خالل القمة االستثنائية لالتحاد االفريقي التي عقدت
بكيغالي (روندا)
و تمت املصادقة على قرار انشاء منطقة حرة افريقية سنة  2012خالل الدورة العادية ال 18لجمعية رؤساء الدول
وحكومات االتحاد االفريقيي في حين انطلقت املفاوضات بشأنها على مستوى االتحاد االفريقي بداية سنة .2015
ومن شان هذه املنطقة االفريقية الحرة ان تشكل سوق موحدة للمنتجات و الخدمات على املستوى االفريقي لكونها
تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات االقتصادية و االستثمارات .ما يسمح -حسب االتحاد االفريقي -بالتعجيل بإقامة
االتحاد الجمركي االفريقي.
ويشكل هذا املعرض الذي يجسد التعاون الهام بين االتحاد االفريقي و بنك االفريقي لالستيراد و التصدير
"أفريكسيمبنك" ،مرحلة هامة نحو تجسيد اهداف املنطقة التجارية الحرة التي ستشكل سوقا موحدة ألزيد من واحد
( )1مليار شخص.
وأوضحت دراسة ل"أفريكسيمبنك" أن مشكل الحصول على املعلومات حول التجارة والسوق يعد واحدا من أسباب
ضعف التجارة البينية االفريقية التي ال تتجاوز  15باملئة مقابل  59باملئة في أوروبا و  51باملئة في اسيا و  37باملائة في
أمريكا الشمالية.
وكمبادرة مقترحة لرفع هذا التحديي قرر"أفريكسيمبنك" تنظيم هذا املعرض االفريقي كل سنتين قصد توفير معلومات
حول السوق و التجارة و الخدمات و توفير التواصل بين مختلف الفاعلين في التجارة االفريقية.

بيما قارب حجم التبادل التجاري بين البلدين  900مليون دوالر
35شركة جزائرية لترويج املنتوج املحلي في مصر(املحور اليومي)
تسعى الجزائر من خالل استراتيجيتها لتنويع االقتصاد من خالل تشجيع وتطوير املنتوج املحلي ورفع حجم املبادالت
التجارية مع الدول العربية على غرار مصر ،حيث أبرز وزير التجارة سعيد جالب أن حجم املبادالت التجارية بين الجزائر
ومصر قارب  900مليون دوالر ،حيث بلغت الصادرات أكثر من  456مليون دوالر ،بينما بلغت الواردات قرابة 420
مليون دوالر.
أوضح سعيد جالب خالل افتتاح فعاليات الدورة األولى للمعرض التجاري اإلفريقي بالقاهرة مصر ،أن حجم املبادالت
التجارية بين الجزائر ومصر يقارب  900مليون دوالر ،حيث بلغت الصادرات أكثر من  456مليون دوالر ،بينما بلغت
الواردات نحو  420مليون دوالر ،وأكد الوزير أن الجزائر تسعى جاهدة لرفع حجم املبادالت التجارية بين البلدين.
وأضاف املتحدث أن هذه التظاهرة التجارية اإلفريقية األولى من نوعها التي ينظمها البنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير
بالتعاون مع االتحاد اإلفريقي ،تهدف إلى تنمية التجارة البينية بين الدول اإلفريقية لتنمية االستثمارات بينها ،حيث
شاركت  35مؤسسة جزائرية في مختلف املجاالت الصناعات الغذائية ،املنتجات الفالحية ،األجهزة الكهربائية واملنزلية
والصناعة امليكانيكية والنسيج وغيرها .وتهدف البعثة الجزائرية في هذه التظاهرة -حسب الوزير-إلى الترويج ملختلف
املنتجات الجزائرية في البلدان اإلفريقية الحاضرة باملعرض من جهة ،كما تشكل املشاركة فرصة للمتعاملين
االقتصاديين الحاضرين مع نظرائهم اإلفريقيين من أجل تباحث التصدير والشراكة واالستثمار بين الجزائر والدول
اإلفريقية من جهة أخرى.
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وأشار املسؤول األول عن قطاع التجارة ،أن هذا املعرض يهدف أيضا إلى تحفيز دعم إنشاء منطقة حرة إفريقية ،حيث
تم في مارس  2018التوقيع على إقامتها من طرف  44رئيس دولة وحكومة إفريقية خالل القمة االستثنائية لالتحاد
اإلفريقي ،مضيفا أنه سيشارك في مفاوضات وزراء التجارة يومي  12و 13من الشهر الجاري إلنشاء املنطقة التجارية
الحرة اإلفريقية التي تربط  55بلدا إفريقيا ،وستكون لقاءات تجمع رجال املال واألعمال الجزائريين بنظرائهم املصريين،
من أجل ترقية األعمال بين البلدين ،كما سينبثق عن هذه اللقاءات التوقيع على عدة عقود للتصدير وتشجيع
االستثمارات بين املتعاملين االقتصاديين الجزائريين واألفارقة.

يقظة إعالمية
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