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 االفتتاحية
 )واج( واملحيط االقتصاديالصناعة الرقمية: وجوب خلق شراكة بين الوسط الجامعي 

جيات املتقدمة،غوتي مراد، يوم الثالثاء بالجزائر، على وجوب خلق شراكة "قوية" بين شدد مدير مركز تطوير التكنولو 

 (.4.0الوسط الجامعي و املحيط االقتصادي و االجتماعي للسماح للجزائر بإحداث الثورة الصناعية الرابعة )الصناعة 

املتقدمة و مؤسسة "سيامنس  و قال املسؤول خالل تدخله في ورشة عمل نظمت من قبل مركز تطوير التكنولوجيات

 لتلبية احتياجات كل مؤسسة.  تخصيص الصناعة الرقمية على مستوى املواقع الصناعية  الجزائر" أنه من الضروري 

وأضاف املسؤول " يجب على مركز تطوير التكنولوجيات املتقدمة والصناعة الوطنية وكل الفاعلين املعنيين العمل معا 

 بالدنا". لتحسين أنظمة اإلنتاج في

كصناعة إنتاج ضخم  4.0من جهته، حدد مدير البحوث باملركز، إبراهيم بوزويا، الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 

 مشخصة بفضل املصانع املتصلة والتقنيات الرقمية املتقدمة.

تاج اآللي في تتبع الثورة الصناعية الثالثة التي تميزت بظهور اإلن 4.0كما أشار الخبير إلى أن الصناعة 

والثورة الثانية في نهاية القرن التاسع عشر والتي تقابل اإلنتاج الضخم وأخيرا الثورة الصناعية األولى   السبعينيات،

 التي تميزت باإلنتاج امليكانيكي في منتصف القرن نفسه.

ة : مكن تلخيصها حول الثالثيباإلضافة إلى ذلك، أشار املدير نفسه إلى أن هذه الطفرة الصناعية العاملية الرابعة ي

 االتصال واإلبداع والتحسين.

من جانبه، أوضح العضو املنتدب لشركة "سيامنس" بالجزائر أن الثورة الصناعية الرابعة تسمح للشركات بزيادة 

 إنتاجها وخفض تكاليف اإلنتاج وتحسين إدارة املخزون وتحسين العمل في هذا املجال مع تحسين العمل باملصانع.

بحسبه، هذه التطورات ممكنة بفضل تدفق البيانات التي توفرها األدوات الرقمية )البيانات الكبيرة( على مستوى  و 

هي مستقبل الجزائر في سياق التنويع االقتصادي" و أن تنويع االقتصاد  4.0سلسلة اإلنتاج، مشيرا الى أن "الصناعة 

 دة معايير الجودة وبالتالي التنافس بفعالية مع املنتجات املستوردة.الوطني سيمر فقط من خالل تحديث أداة اإلنتاج لزيا

و قال كذلك "إنه استثمار مربح للغاية، والشركات لديها الوسائل، ويجب أن يكون لديها، من اآلن فصاعدا هذا الطموح 

 بأن ال تفوت قطار الثورة الصناعية الرابعة".

 2017مؤسسة "سيامنس الجزائر" بشراكة استراتيجية تم إبرامها في عام يرتبط مركز تطوير التكنولوجيات املتقدمة و 

 بهدف دعم املهارات الصناعية واألكاديمية املحلية. 4.0في مجال الرقمنة الصناعية والصناعة 

 و تتضمن هذه الشراكة برامج مختلفة لتعزيز نقل املعرفة في البحث والتطوير.

 

 نحو رفع التجميد عن نشاطات في قطاع التشغيل

 )الشروق أونالين( سنة 55إلى ” كناك“رفع سن االستفادة من مشاريع 

لترقية التشغيل، من خالل تمديد شرط االجتماعي، وضع ديناميكية جديدة  قررت وزارة التشغيل والعمل والضمان

الصندوق الوطني للتأمين عن  سنة للراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار برنامج 50سنة عوض  55إلى  السن

التنظيمية، في الوقت الذي أدرجت صيغتين جديدتين تخص التمويل  ، في انتظار صدور النصوص”كناك“البطالة 

 .تمويل مشاريع الجالية الجزائرية املقيمة بالخارج الذاتي، وكذا

بصدد وضع ديناميكية جديدة إلعادة  وأوضح مدير الوكالة الوالئية لبومرداس أيت طاهر بلقاسم، أن السلطات الوصية

ترقية التشغيل على املستوى املحلي، سواء من خالل تمديد شرط السن،  بعث النشاطات املجمدة قصد املساهمة في
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ي املحلية لترقية التشغيل، الت إلى رفع التجميد عن بعض النشاطات املجمدة سابقا، مشيرا إلى دور اللجنة لسعيأو ا

تحديد بطاقية مرجعية يمكن اعتمادها كدليل لبعث النشاطات وفقا  يترأسها والي الوالية، وهي اللجنة املخول لها

يا لبعث تعد مرجعا رئيس من منطقة ألخرى، وهي اللجنة التيبلدية بالنظر إلى خصوصياتها التي تختلف  الحتياجات كل

 .النشاطات

 
 2000كلم في سنة  1000بعدما كانت ال تتعدى 

 )الشروق اونالين( كلم 6300زعالن: شبكة السكة الحديدية ستصل إلى 

يخص السكة الحديدية، يربط بين ” عمالق“عبد الغني زعالن، عن مشروع  كشف وزير األشغال العمومية والنقل

كيلومتر، مضيفا على هامش زيارة  220والجلفة باتجاه والية األغواط، وهو أول خط تبلغ سرعة القطار به  بوغزول

لذي ا الداخلية ووزير املوارد املائية إلى والية الجلفة، أن هذا الخط جزء من الخط العمل والتفقد التي قادته رفقة وزير 

 .من ألف كيلومتر بية على مسافة أكثر يربط من الحدود الشرقية إلى غاية أقص ى الحدود الغر 

، وهو نظام يتعلق باإلشارة واالتصال ”أل.دي.آم.أس“ وأكد وزير النقل أن لهذه القطارات نظام إشارة متطور وهو نظام

 .التحدث مع زمالئهم، ومع املحطة الرئيسية واملركز لتفادي الحوادث املحتملة ويمكن لسائقي القطارات

 ، وتم انجاز ثالثة أنفاق بطول ”بأياد جزائرية تم إنجازه“ى أن الخط الرابط بين الجلفة واألغواط، وأشار وزير النقل، إل

ي الت راهن على هذه املشاريع الكبرى “، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ”كوسيدار“شركة  ألفي كيلومتر منجزة من طرف

العليا وباقي الخطوط عبر الوطن، وجسد  بربط بين الخطوط بين الهضا“، وأن برنامج الرئيس ”انطلقت في الجزائر

 كيلومتر، واليوم 1800، كانت خطوط السكة الحديدية ال تتعدى 2000أنه في سنة  مشيرا إلى”. تهيئة اإلقليم عبر الواقع

بينها خط الجلفة الذي سيستلم في جوان  كيلومتر قيد اإلنجاز، من 2300باتت بطول أربعة أالف كيلومتر، مع وجود 

2019. 

اخترقت “كيلومتر، وهي شبكة  6300، موعدا لوصول شبكة خطوط السكة الحديدية إلى 2020وحدد الوزير سبتمبر 

 .”مناطق قاحلة ومهجورة عبر الوطن

 
 ميغاوات 300بطاقة 

 )الشروق أونالين( أكبر محطة إلنتاج الطاقة الشمسية بإفريقيا في بشار 

طاقة ب اإلثنين، عن مشروع إلنجاز أكبر محطة إلنتاج الطاقة الشمسية بوالية بشار، أعلن وزير الطاقة مصطفى قيتوني

 ..”كبر على مستوى إفريقياما يؤهلها ألن تكون األ“ميغاوات،  300

ت ، قد انطلقت الدراسا”الكبير“املشروع  وقال قيتوني خالل زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى والية بشار، أن هذا

راتجية است تدخل في إطار “، مضيفا أن املحطة ”الجمهورية لدعم املناطق الحدودية تطبيقا لبرنامج رئيس“الخاصة به 

 .”اقة املتجددة كبديل للريع البتروليالدولة إلنتاج الط

بالغاز الطبيعي، ما سيرفع الغبن عن  وكان وزير الطاقة قد قام أمس بإعطاء إشارة انطالق مشروع تزويد منطقة إيقلي

 .عانوا لسنوات طويلة مع قارورة غاز البوتان، خاصة في فصل الشتاء سكان املنطقة بما فيها قرية مازر، الذين

سيتكفل بهذا اإلشكال من أجل حله في “يات قصور الشمال، فقد أكد الوزير أن برنامج الحكومة أما بخصوص بلد

 .”القريب العاجل
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 النهار أونالين() السنةمزرعة نموذجية قبل نهاية  97ألف منصب شغل عبر  24

 املزارع ستكون بتمويل من الخواص حسب أوامر حكومية

 .قررت الحكومة توسيع رقعة االستثمار في مجال القطاع الفالحي، وتحديدا في مجال املزارع النموذجية

من خالل استحداث قرابة مئة مزرعة عبر مختلف واليات الوطن، وهو ما سيكون كفيال باستحداث أربعة وعشرين 

 .ألف منصب شغل

 .ثانية قبل نهاية السنة الجاريةوقالت مصادر مسؤولة، إن السلطات قد قررت إطالق مبادرة 

ية وتسعين ألف هكتار وبتكلفة إجمال تتمثل في إنشاء سبعة وتسعون مزرعة نموذجية تتربع على مساحة تقدر باثنان

 .تصل إلى خمسة وأربعين ألف مليار سنتيم

 .يتم تمويلها بأموال خاصة، وأكدت على أن املشروع الجديد سيعمل على خلق أربعة وعشرين ألف منصب شغل جديد

 .وبهذا، تكون الحكومة قد شددت على ضرورة تمكين املستثمرين التابعين للقطاع الخاص وإعطاء األولوية لهم

 تركيز على املنتجات االستراتيجية من حبوب وحليبحيث يتم التأكيد من خالل دفتر الشروط الخاص باالستثمار على ال

 .وأعالف

 .التي تعمل دائما على رفع قيمة فاتورة الواردات الجزائرية من الخارج

وتعول الحكومة على القطاع الخاص، ليس فقط في إنشاء مزارع نموذجية وإنما في التنازل عن األراض ي في إطار حق 

 .االمتياز

 .شرات اآلالف من الهكتاراتوتمكينهم من الحصول على ع

 .حيث سبق لرجل األعمال علي حداد وأن أعلن صراحة عن استفادته من خمسين ألف هكتار بوالية البيض

 .إلنشاء مزرعة نموذجية في إنتاج الحليب وتربية املواش ي واألعالف بشراكة مع رجال أعمال أمريكيين

ل أمس، عن بلوغ نسبة تسوية وضعية الفالحين املتحولين من حق وكان الديوان الوطني لألراض ي الفالحية، قد أعلن أو 

 . االنتفاع الدائم

 .من املئة يسيطرون على أزيد من مليونين وثالثمئة ألف هكتار 97إلى حق االمتياز أزيد من 

 .2011ومقابل ذلك، فقد استرجع الديوان قرابة سبعمئة ألف هكتار من األراض ي عانت حالة إهمال منذ عام 

 .بعدما قاموا بإعادة بيع عقود االمتياز إلى أكثر من طرف« تبزنيس»العقار إلى « مافيا»ولتها وح
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 )املساء( باملائة من املؤسسات املصغرة مهددة باإلفالس 35

باملائة من املؤسسات املصغرة  35رياض طنكة رئيس االتحاد الوطني للمستثمرين الشباب من تعرض حوالي  حذر 

ثة التي أنشأتها الدولة، بقيمة قروض في إطار آليات الدعم الثال مؤسسة تم استحداثها 200لإلفالس من أصل مليون و

 .ملياري دوالر بلغت حوالي

أنه تم  ،«املجاهد»صحافية نشطها أمس، بمنتدى جريدة  وقال رئيس االتحاد الوطني للمستثمرين الشباب خالل ندوة

 ألف مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها عن طريق 370مشروع في إطار مؤسسات الدعم، منها  حامل 200إحصاء مليون و

« كناك»التأمين عن البطالة  ألف مؤسسة عن طريق صندوق  180و« أونساج»الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 .«أونجام»الوطنية لتسيير القرض املصغر  ألف قرض منح في إطار الوكالة 700وأكثر من 

هم إلى عدة صعوبات وعراقيل تنفيذ أو إتمام مشاريع باملائة من حاملي املشاريع في 35وأأرجع املتحدث أسباب فشل 

البنكي  القرض يتعرضون لها، سواء فيما يتعلق بالجباية وشبه الجباية أو في الحصول على منها البيروقراطية التي

عدم احترام بعض الهيئات العمومية والجهات  والعقار الصناعي وصعوبة الحصول على املحالت التجارية، فضال عن

املنشأة  باملائة من الطلب العمومي ألصحاب املؤسسات 20مومية، الذي ينص على منح الع املحلية لقانون الصفقات

 .في إطار آليات الدعم الثالثة

ت حسبه ـ إلى خلق تشبع في بعض امليادين وغياب الدراسا كما ذكر في نفس السياق، بعشوائية اختيار املشاريع التي أدت ـ

 .ين في ما يتعلق بسعر العتاد ونوعيتهالدعم، وتحايل املورد التقنية من قبل أجهزة

الكثير منهم بدون مستوى وحتى »حيث قال إن  وأثار املتحدث أيضا مشكل نقص التكوين لدى أصحاب املشاريع،

 ق، مشيرا في هذا السيا«منظور اقتصادي ويتجهون مباشرة نحو الوظيف العمومي املتخرجين من الجامعة ال يمتلكون 

باملائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بتلك  3إلى  2,8ات مقارنة بالكثافة السكانية تتراوح ما بين إلى أن نسبة نمو املؤسس

 .باملائة 5واملقدرة بـ املسجلة بدول الحوض األبيض املتوسط

والضمان االجتماعي إلى تنظيم ندوة وطنية حول  والحتواء العوائق التي ذكرها، دعا طنكة وزارة العمل والتشغيل

نها املطالبة م الطرق الكفيلة برفع هذه العوائق، متقدما في هذا السياق ببعض االقتراحات، الجزائر، لبحث التشغيل في

سنة من أجل منح الفرصة للشباب  20الضريبي ملدة  سنة، اإلعفاء 13بتمديد مدة دفع األقساط التي تحدد عادة بـ

ملطالبة ا الحجز على أصحاب املشاريع الفاشلة، الذين لم يستغلوا القروض املمنوحة، مع للولوج إلى سوق العمل ووقف

 .للمؤسسات املصغرة بخلق مناطق نشاط محلية تضم أغلفة عقارية على مستوى البلديات توجه

اد التحاملناولة للمؤسسات املصغرة، وإشراك أعضاء ا كما دعا املتحدث إلى إلزام املؤسسات الكبرى بمنح حصة من

في إعفاء أصحاب  املتمثل الوالئية املكلفة بتوزيع محالت الرئيس، مثمنا باملناسبة قرار وزير التجارة الشبابي ضمن اللجان

 .التجاري  املشاريع من شرط توفر املحل للحصول على السجل
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 حسب الرئيس املدير العام للبنك الخارجي الجزائري 

 )املساء( 2019لفتح فروع خالل السداس ي األول ” اعتماد أوروبي”الحصول على 

فروع بنكية بالخارج يوجد حاليا  يد، أن ملف اعتمادالرئيس املدير العام للبنك الخارجي الجزائري إبراهيم سم كشف

 .ألوروبيةا بفرانكفورت األملانية، املخول بمنح اعتماد للبنك لفتح وكاالت في كل الدول  على طاولة البنك املركزي األوروبي

م سيتاإلعالمي حول عصرنة القطاع املصرفي، أن االعتماد الذي  وقال أمس في تصريحات صحفية على هامش اليوم

ا مستوى بنك فرنس وليس فرنسيا فقط، بالرغم من أنه تم إيداع ملف اعتماد على” أوروبيا”سيكون  الحصول عليه

 .”كبير”بمرافقة مكتب دراسات 

للبنك في أكبر املدن الفرنسية، وبعدها سيتم التوسع نحو بلدان أوروبية  وأوضح أنه سيتم في مرحلة أولى فتح وكاالت

ن إمكانية فتح فروع الحقا ببلدا كما تحدث عن”.مثل اسبانيا وايطاليا وبلجيكا”لية جزائرية هامة تستقر بها جا أخرى 

 .إفريقية

 املسؤول إلى أن األمر مرتبط بالبنك املركزي األوروبي الذي يطلب في كل مرة وعن موعد الحصول على االعتماد، أشار 

منذ عام وهي تتطلب اعتمادات مفصلة  كر أن العملية بدأت، حيث ذ”صعبا”إثراء امللف، معتبرا أن هذا املسار يعد 

 بيى أو أ»األمور في االتجاه الصحيح، متوقعا أن يتم الحصول على االعتماد لـ لكل نشاط، لكنه عبر عن تفاؤله بسير 

 .خالل السداس ي األول من السنة الجارية”باريس –أنترناسيونال 

 

 

 

 

 
 تهافت على القروض اإلسالمية لتفادي شبهة الربا

 )واج( !مليار لشراء سكن وسيارة 1440جزائريون يقترضون 

 

 وفورد ونيسان وبيجو معنية مستقبال .2019مركبة في جانفي  1800ناصر حيدر لـ"الشروق": بيع 

 والسياراتمليار سنتيم، من عمليات اقتناء العقار  1440لوحدها ما قيمته  2018خالل سنة ” السالم“مّول مصرف 

مليار خاصة  240وهيونداي وكيا وسوفاك، و مليار لتسويق سيارات املصانع املحلية، رونو  1200املركبة في الجزائر، منها 

 .”ا ل بي بي“عن سكنات الترقوي العمومي  باملائة منها عبارة 40عقار،  520بـ

 مليار  1200ائد ربوية بقيمة إجمالية عادلت سيارة بالتقسيط ودون فو  9700 اقتنى الجزائريون خالل السنة املاضية،

سوفاك، في الوقت الذي اقتنى  سنتيم لدى بنك السالم، وهي سيارات رونو وهيونداي وكيا وفولغسفاغن للمتعامل

مليار سنتيم، وهذا في ظرف شهر  200سيارة بقيمة  1800، 2019 خالل شهر جانفي من سنة” السالم“زبائن مصرف 

 .واحد

 أن نسبة إقبال الجزائريين على التمويل” الشروق”ناصر حيدر في تصريح لـ ”السالم“املدير العام ملصرف  ويؤكد الرئيس

بة في املصانع الجزائرية بالتقسيط، شهدت
ّ
، ويتعلق 2018ارتفاعا غير مسبوق خالل سنة  اإلسالمي القتناء سيارة مرك

قتناء ا في الوقت الذي يرتقب أن يتم تمويل أيضا عملياتالناشطة في السوق الجزائرية،  األمر بكافة مصانع التركيب

 .حيز الخدمة سيارات بيجو وفورد ونيسان وفقا لذات املتحدث بمجرد دخول مصانعها



 

 8 

، تختلف حسب ”السالم“الخاصة بالسيارات املسوقة من طرف مصرف  وباملقابل قال ناصر حيدر إن آجال التسليم

قة تسوية ملف البطا في حال كانت هذه السيارات متوفرة لدى املصرف، وتمت“ا لدى املتعامل، مؤكد مخزون املركبات

 .”أي تأخر الصفراء، فإن التسليم يكون بشكل فوري وال تشهد العملية

” الشروق”سفيان جبايلي في تصريح لـ” السالم“على مستوى مصرف  وفي سياق متصل، أحص ى رئيس القطاع التجاري 

مليار  12الجزائر بقيمة  سيارة، من مختلف األصناف املركبة في 9700لـ 2018ل سنة الذي يمثله خال تسويق املصرف

على املصرف القتناء سيارات صنع في الجزائر، دون فوائد  شهدت تدفقا غير مسبوق  2019دينار، في حين أن سنة 

 .سيارة بقيمة ملياري دينار 1800ترتب عنه تسويق  ربوية، األمر الذي

طلب مسجال سنة  520اقتناء العقار دون فوائد ربوية، ويتعلق األمر بـ البنك مول أيضا عمليات وأضاف املتحدث أن

وجهت القتناء سكنات الترقوي  باملائة من هذه القروض 40مليار دينار، مع العلم أن  2.4بقيمة مالية عادلت  2018

السنة املاضية، حيث شهدت هذه األخيرة ” السالم“أطلقها مصرف  ، وهي الصيغة الجديدة التي”أل بي بي“العمومي 

 .النظير من طرف الجزائريين إقباال منقطع

 

 

 

 

 
 )واج( حاسم" إلنجاح االصالحات الهيكليةراوية: عصرنة البنوك معيار "

اعتبر وزير املالية، عبد الرحمن راوية يوم الثالثاء بالجزائر أن عصرنة القطاع املصرفي باتت تشكل اآلن معيارا "حاسما" 

 لإلصالحات الهيكلية، من شأنها الدفع بمسار تنويع االقتصاد الوطني ووضعه على سكة النمو املستدام.

يوم التقني حول عصرنة البنوك، من تنظيم جمعية البنوك واملؤسسات املالية، بحضور وخالل تدخله في أشغال ال

مسؤولين من بنك الجزائر وأرباب العمل وممثلي املركزية النقابية والساحة املالية الوطنية، دعا السيد راوية البنوك إلى 

 بذل املزيد من الجهود لتعبئة االدخار.

تقدم البنوك مساهمة نوعية من خالل حشد أكثر كثافة للمدخرات وتخصيص أفضل  وصرح قائال بأنه "من املنتظر أن

 لفائدة االعوان االقتصاديين".

وعليه، فإن البنوك الناشطة حاليا في الساحة الوطنية مدعوة لتحسين جودة خدماتها، وتعزيز تغطيتها اإلقليمية وزيادة 

 تنوع تشكيلة منتجاتها املعروضة، حسب الوزير.

نتظر أيضا أن تبذل البنوك جهودا اكبر من حيث التكوين وتثمين املوارد البشرية، ال سيما في مجاالت التقييم كما ي

 وتسيير املخاطر، واإلجراءات التجارية وانظمة املعلومات.

وفي نفس السياق، أكد السيد راوية بأن توسع النشاط املصرفي يجب أال يكون على حساب متانة مؤشرات السالمة 

الية، الفتا إلى جهود بنك الجزائر الرامية إلى إصدار لوائح وتنظيمات جديدة تؤطر النشاط املصرفي وفقا للمعايير امل

 الدولية وهو ما يسمح بتعزيز ظهور نظام بنكي عصري وحصين.

هة جومن خالل أربعة ورشات تقنية، ناقش املشاركون في هذا االجتماع سبل ووسائل تنفيذ إصالح البنوك في موا

 التغيرات االقتصادية، وتنويع عروض التمويل، وعصرنة نظم املعلومات وكذا الشمول املالي.
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 وتمثل هذه املواضيع "عينة من عمليات اإلصالح املالي التي يتم تنفيذها في الجزائر"، وفقا للسيد راوية.

 املصرفي الوطني يسير بخطى متسارعة من جانبه، أكد رئيس جمعية البنوك والهيئات املالية، عاشور عبود، أن القطاع

ا الندماج االقتصاد الجزائري في املشهد الدولي الجديد.  حقيقيا
ا

 ليصبح ناقال

وأضاف بأن "املجتمع البنكي بأكمله واعي باملسار املستقبلي لالرتقاء بالقطاع إلى مستوى املعايير الدولية، لكن ال يمكن 

 ات املحققة من خالل مختلف برامج التأهيل".ألحد أن يتجاهل التقدم الكبير واإلنجاز 

الف  35وحسب املسؤول، فإنه ينشط بالساحة املالية الوطنية حوالي ثالثين بنكا ومؤسسة مالية، توظف حوالي 

مليون حساب بنكي وتقدم قروضا  14وكالة، تسير  1.500موظف، من خالل شبكة تجارية إجمالية تضم أكثر من 

 آالف مليار دج. 10 اقتصادية بقيمة إجمالية

 

 

 

 

 تعاون وشراكة
 

 

 تجارة 
 :رئيس جمعية منتجي املشروبات والعصائر

 (أونالين)الشروق  الجزائر متجهة نحو التصدير أَحبَّ من أحبَّ وكرَه من كره

ضربات  هارجيا بصدد توجيالوطنية ملنتجي املشروبات والعصائر أن منافس ي الجزائر خ اعتبر علي حماني، رئيس الجمعية

كيف يفسر دخولها ألسواق دول غربية على  للمنتوج الجزائري، كون منتجات رويبة تتوفر على الجودة املطلوبة، وإال 

 .مشكل غرار فرنسا واسبانيا وكندا بدون أي

من أحب وكره أحب “عامة، وقال:  وقال حماني أن املساس بمنتجات عالمة رويبة هو مساس باملنتوج الجزائري بصفة

 .هناك توجها إلطالق مجمع جزائري للتصدير ، خاصة أن”من كره فالجزائر متجهة نحو التصدير

وحصص السوق، ألن الدخول إلى  ويرى حماني ان قضية رويبة ليست سياسية إطالقا، بل هي قضية مصالح ومنافسة

 .س واملغرب وحتى فرنسامنافسين من مصر وتون السوق الليبية املهمة جدا للعصائر، يثير حفيظة

 
 )واج( والتجارة لدبيقبل من طرف رئيس غرفة الصناعة : جالب يست2019معرض الخليج لألغذية 

سيف  السيد ماجد والصناعة دبي للتجارة استقبل وزير التجارة، سعيد جالب، يوم الثالثاء بدبي من طرف رئيس غرفة 

فرص كبيرة  و  بإمكانياتالغرير حيث تباحثا امكانيات التعاون الثنائي خصوصا في املجاالت التي يحض ى فيها الجانبان 

 للشراكة سيما في مجال الفالحي و الصناعي و السياحي.

االقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجال  و قد استعرض الوزير الذي كان على رأس وفد هام من كبار املتعاملين

بدبي ،أهم  2019لرئيس غرفة دبي، في هذا اللقاء املنظم على هامش معرض الخليج لألغذية   الصناعات الغذائية
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( و التي ترتكز على مقاربة اقليمية و جهوية تهدف اساسا الى تعزيز مساعي 2023-2019محاور خطة الحكومة الجزائرية )

 قتصاد الوطني و الرفع من ححم الصادرات كما و نوعا.تنويع اال

أن الجزائر تحرص في الوقت الحالي على دعم مناطق الجنوب الكبير باملنشآت   في هذا الصدد قال السيد جالب

قي او البنى التحتية الكفيلة بتسهيل عمليات التصدير نحو دول افريقيا الغربية كمرحلة أولى و من ثمة الى ب  اللوجيستية

دول القارة ، مؤكدا أن تقاسم هذا الهدف مع الشريك االمارتي من شـأنه أن يدعم اقتصاد البلدين خصوصا في ضل 

 حالة عدم االستقرار التي تشهدها األسواق النفطية.

لقطاع اللوجستيك و النقل و التي من   و شدد الوزير على ضرورة استحداث شراكات في املجاالت املختلفة

دول افريقية يستهدفها املصدرون الجزائريون على املدى  6بحجم املبادالت التجارية بين الجزائر و أكثر من   دفعال  شأنها

 القريب و املتوسط.

و أضاف الوزير أن الجزائر تحضر لالنضمام الى منطقة التبادل الحر االفريقي و هي خطوة ستعزز ال محالة من وجودها 

 عبر اسواق القارة.

تدعم كل خطوات الجزائر للتوجه نحو افريقيا مشيرا الى غرفة دبي   شار السيد سيف الغرير الى أن بالدهمن جانبه أ

و أن الشراكة مع الجزائر لولوج أسواق القارة   ، أربعة ممثليات تجارية عبر دول افريقيا 2018اعتمدت حتى نهاية 

 سيضمن قيمة مضافة القتصاد البلدين.

الغدائية تستورد   باملائة من حاجيات بالده من املنتجات 80ذات املسؤول أن   ستهالكي أوضحو في حديثه عن السوق اال 

الرفع  و   لذلك فان الشراكات الثنائية لالستثمار في مختلف شعب القطاع الفالحي و الصناعات الغدائية  من الخارج

  في كال البلدين. من حجم املبادالت التجارية البينية سيسهم في تقليص فاتورة االستيراد

املناسبة كانت ايضا فرصة للمتعاملين الجزائريين لعرض جملة من املقترحات للرفع من مستوى التعاون البيني كما 

اعربوا عن ارتياحهم للعقود التجارية الكثيرة التي أبرموها خالل هذا املعرض مع عدد كبير من املتعاملين ليس من 

 ل التوزيع االقليمية و الجهوية.االمارات فحسب بل مع مختلف سالس

من جانبها عبرت رئيسة الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة وهيبة بهلول عن ارتياحها ملستوى عالقات التعاون و 

ات أشارت الى أنه بامكان تحقيق األكثر بالنظر الى املؤهالت و االمكاني لكنها املتحدةالشراكة بين الجزائر و االمارات العربية 

 املتاحة في كال البلدين.

أما سفير الجزائر باالمارت العربية املتحدة، السيد صالح عطية فقد أوضح أن املشاركة الجزائرية في املعارض و 

و يرتقب تضاعفها  2018الى الكم الهائل من عقود التصدير التي ابرمت خالل  بالنظر  أكلهاالصالونات الدولية بدأت تأتي 

مبرزا الدور املحوري للهيئات الوطنية التي تؤطر هذه املشاركات تحت وصاية وزارة التجارة و ذلك  خالل العام الجاري،

 في اطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بضرورة تنويع مصادر الدخل خارج املحروقات.

 

 
 

 

 

 يقظة إعالمية
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