
 
 

 
 

 

 
 2019فيفري  28الخميس 

 

 

 
 منتدى رؤساء المؤسسات

 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة 08

Communication@fce.dz 
 



 

 2 

  الفهرس

 3 ........................................................................................... االفتتاحية 

 3 ............................................... (واج) باملائة 10 من أقل الى بالجزائر  البطالة معدل في" محسوس" انخفاض

 أرض على املستدامة التنمية أهداف تكريس على عملت الجزائر 

 3 ................................................................................. (واج)الواقع

 ون يستكشف الجزائريون  املتعاملون : بباريس للفالحة الدولي الصالون 

 4 .................................................................. (واج)الخارجية السوق 

 6 .................... (واج) الصيدالني املجال في الفرنسية - الجزائرية الشراكة تنمية على يساعد الجزائر  في األعمال مناخ

 6 ............. النشاط من سنوات 5 بعد االمتيازات بسحب يطالبون  خبراء

 6 ....................................(أونالين الشروق) !فقط العجالت إلستيراد خالل مليار  1700 التهمت السيارات مصانع

 7 ...............................:النقابية املركزية في الخارجية العالقات مسؤول

 7 ...................................................... (واج) القادم االجتماعي الدخول  بداية الشاقة املهن قائمة في الفصل

 8 ......................................................................................................تأمينات/مالية/ بنوك 

  8 .................................................................................... وشراكة تعاون 

 8 ........................ (واج) اللوجستية والخدمات البنى مجال في الثنائي التعاون  تطوير  إلى الدعوة: الدانمارك -الجزائر

 9 .............................................. (واج) مشتركة مشاريع أجل من موريتاني ومجمع" سونلغاز" بين اتفاق: طاقة

 10 ................................................................................................ تجارة 

 10 ................................................................................... إعالمية يقظة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 االفتتاحية
 )واج( باملائة 10انخفاض "محسوس" في معدل البطالة بالجزائر الى أقل من 

باملائة حسب ما ورد في إحصائيات صادرة في  10البطالة الى أقل من  يسجل بالجزائر انخفاض "محسوس" في معدل

هذا الشأن عن منظمات عربية و أخرى دولية، وفقا ملا كشف عنه يوم األربعاء بوالية قسنطينة مستشار املدير العام 

 ملنظمة العمل العربية، محمد شريف.

ورشة الوطنية "حول دور منظمات أصحاب األعمال وأوضح ذات املسؤول في لقاء مع الصحافة على هامش انطالق ال

في تحقيق أهداف التنمية املستدامة "تدوم يومين بأحد الفنادق الخاصة بمدينة علي منجلي أن الجزائر سجلت أكثر 

سنوات املاضية معتبرا أن الجزائر "من بين  10باملائة في معدل البطالة من خالل الدراسات املنجزة خالل الـ 14من 

 ل العربية التي تسيير في الطريق الصحيح في هذا املجال".الدو 

و توقع ذات املتحدث أن الجزائر "مرشحة لتسجيل انخفاض أكبر في معدالت البطالة و ذلك بالنظر لالستقرار الذي 

 لتشهده البالد على مختلف األصعدة االقتصادية و االجتماعية" منوها ب"ضرورة نقل تجارب الجزائر في هذا املجا

 للبلدان العربية للعمل بها".

نطقة هاجس م -حسبه –واعتبر السيد شريف أن منظمة العمل العربية تعنى بقضايا التشغيل والبطالة التي أضحت 

 املنظمة العربية للعمل وذلك حسب التقارير السنوية حول البطالة في العالم العربي.

و أشار إلى أن أسباب البطالة في الوطن العربي في الوقت الراهن "ترتبط أساسا باألحداث السياسية على غرار العراق 

سوريا وليبيا وتونس" مشيرا أنه قد تم تسريح آالف العمال بعد ما كانت املنطقة العربية تستقبل العمالة واليمن و 

 لتوفرها على الكثير من فرص عمل.

باملائة أصبحت لدينا  18في ذات السياق أوضح املتحدث أن "مع تزايد نسبة البطالة في العالم العربي التي وصلت إلى 

ة داخل وخارج الوطن" مشيرا أن السؤال املطروح في الوقت الراهن هو سبل إحصائهم عن عمالة شرعية وغير شرعي

طريق تقارير منظمة الهجرة الدولية وأطراف أخرى و احتضانهم خاصة و أنهم "يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية 

 صعبة".

باملائة و أن احتياجات سوق العمل لم تعد مرتبطة  3،7وأكد ذات املستشار أن النمو االقتصادي العربي يقدر حاليا بـ

 فقط بالجانب األكاديمي بل تحتاج للعمل التقني واملنهي.

سنوات القادمة  10مل سنويا منبها أنه خالل الـ مليون عاطل عن الع 5وأشار في ذات السياق أن الوطن العربي يسجل 

 .املجتمع العربي اقتصاديا و أمنيا -حسبه–مليون عاطل عن العمل و هو التحدي الذي يهدد  50سيرتفع العدد إلى 

 

 )واج(ف التنمية املستدامة على أرض الواقعالجزائر عملت على تكريس أهدا

أكدت رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، اليوم األربعاء بتمنراست أن الجزائر عملت  

 على تكريس أهداف التنمية املستدامة على أرض الواقع.

ملتقى دولي حول "فعالية الحماية القانونية  وأوضحت السيدة بن زروقي في كلمة لها خالل إشرافها على افتتاح أشغال

للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع واملستجدات"، أن الجزائر عملت على "تكريس أهداف التنمية املستدامة على 

الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والذي  2016أرض الواقع، من خالل التعديل الدستوري لسنة 

أهداف من بينها القضاء على الفقر والسكن الهش و تحسين مستوى القدرة الشرائية وحق املواطنين في  تضمن عدة

الرعاية الصحية و تكريس التعليم واملساواة بين الجنسين و البيئة حيث أن للمواطن الحق في التمتع ببيئة سليمة 

 وغيرها من األهداف األخرى".
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هداف التنمية املستدامة، أكد عليها أول دستور الجزائر بعد اإلستقالل في مادته وأكدت أن معظم الحقوق الواردة في أ

التي تنص على الحقوق األساسية للمواطنين و التمسك بجميع مبادئ حقوق اإلنسان وهي الحقوق التي تضمنها  11رقم 

 ا ميدانيا ترسانة قانونية و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حيث وضعت الجزائر وبغرض متابعة احترامها و تطبيقه

آليات مختصة تعاقبت وفق مسار التقدم والتطور الذي عرفته البالد و إصالحات واسعة فيما تعلق بالتكفل بالحقوق 

 املدنية و السياسية والحقوق الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية".

ن أهداف التنمية املستدامة وخطة العمل العاملية وقدمت رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باملناسبة نبذة ع

 . 2030املمتدة إلى غاية 

و تميزت أشغال الجلسة اإلفتتاحية للملتقى بإلقاء محاضرات تناول فيها املتدخلون عدة مسائل ذات صلة بمحور اللقاء 

تصادية إلسالمي" و"املعايير اإلقمن بينها "الشخصية القانونية كوسيلة لحماية الطبيعة" و "حماية البيئة في التشريع ا

 لحماية البيئة" و "دور املجلس الوطني لحقوق اإلنسان في تكريس حق املواطن في البيئة".

ناصر ع  ويتناول املشاركون من أساتذة وباحثين ومختصين في القانون من الجزائر وخارجها عدة محاور تتعلق بحماية

ة: البيئة الصحراوية و تلوث املياه بشتى مصادرها والبحار، وتلوث الهواء ، البيئة الطبيعة في إطار التشريعات الوطني

وحول حماية البيئة في إطار القانون الدولي و الشريعة اإلسالمية و تطور القانون الدولي للبيئة و البيئة والنزاعات 

 املساس بالبيئة أمام القضاء . املسلحة و البيئة الطبيعية ومصادر الطاقة في إطار القانون الدولي واملسؤولية عن

كما يتم التطرق أيضا إلى معوقات الحماية الفعلية للبيئة الطبيعية "الواقع واملستجدات" )في إطار الهيئات والتشريعات 

 الوطنية واملنظمات والقوانين الدولية(، وآليات الحد منها، حسب املنظمين.

ير( الذي يحتضنه املركز الجامعي الحاج موس ى أق أخموك بتمنراست وينظمه فبرا 28-27ويتوخى من تنظيم هذا امللتقى )

معهد الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالتعاون مع املديرية العامة للبحث 

لدولية الساحة االعلمي والتطوير التكنولوجي بحث سبل تفعيل حماية أنجع وأشمل في ظل املستجدات التي تعرفها 

والوطنية في شتى املجاالت ذات الصلة بالبيئة الطبيعية، ودراسة إمكانية إعادة النظر في تشريعات البيئة في الجزائر، 

 ومدى فعالية اإلتفاقيات الدولية املتعددة لحماية البيئة الطبيعية.

 

 

 

 

 ()واجق الخارجيةالصالون الدولي للفالحة بباريس: املتعاملون الجزائريون يستكشفون السو 

س املشاركين في الصالون الدولي للفالحة بباري عبر نحو ثالثين متعامل اقتصادي جزائري من قطاع الصناعات الغذائية و 

 .األسواق الدولية حيث عرضوا بمناسبة هذه التظاهرة منتوجات ذات جودة عالية عن ارادتهم في ولوج مختلف

شريف عوماري أن " هذا الصالون  ,هذا الصدد, أوضح لوأج رئيس الوفد الجزائري و األمين العام لوزارة التجارة في

من أجل ابراز تنوع و نوعية منتوجاتنا و اقامة عالقات مع متعاملين من  يعتبر فرصة بالنسبة ملتعاملينا االقتصاديين

مؤكدا أن سلطات البالد تريد " ضمان  ,"الفالحة و الصناعة الغذائية الدولية و االطالع على االبتكارات في قطاعي السوق 

 .من الصالون املنهي نوعية تمثيل "الجزائر في مثل هذا النوع

مهنيين اضافة  زائر فرنس ي و دوليين و  700000الجزائر في هذا الصالون الذي يجلب سنويا قرابة  وبالفعل فان مشاركة

( بعد 2018و  2017محتشمة في الطبعتين املاضيتين ) شاف ثروة عالم الفالحة كانتالى الجمهور الواسع من أجل اكت
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 الصالونات من الجهود التي يبذلها مخلوف شعالل, عضو الجالية الجزائرية و أحد منظمي سنة من الغياب بالرغم 25

 .و املعارض الذي يحاول استقطاب متعاملين جزائريين

معتبرة من خالل حضور مسؤولي  متر مربع علما أن مشاركة املتعاملين 350لى مساحة جناح الجزائر هذه السنة ع ويتربع

ألجيكس( و الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير )سافكس( التي تتكفل ) الخارجية  الوكالة الوطنية لترقية التجارة

 .باملئة 80املتعاملين بنسبة  بمشاركة

و  تستمد قوة نوعيتها من شمس ض اليوم األربعاء املنتوجات الجزائرية التيالزوار الذين تنقلوا الى املعر  وقد اكتشف

 .مناخ أكبر بلد في افريقيا

أنواع الزيتون و التين و  من الطماطم و مختلف انواع البطاطس و الفلفل الحلو و الفلفل الحار و مختلف وانطالقا

ه املنتوجات تفوق بنوعيتها تلك التي تباع باألسواق الزوار أن هذ التمور و العنب و اليوسفي و البرتقال فقد الحظ

 .األوروبية

منتوجات غير موسمية يمكن أن تلج  هذا الخصوص صرح األمين العام لوزارة التجارة قائال " تتوفر الجزائر على في

 ."األسواق الدولية بكل سهولة

ة السيد شريف عوماري أن هذه الحيوي اق, أكديبقى القيام فقط بوضع العالمة و التصديق و اللوجستية. في هذا السي و 

هذا االتجاه" على غرار وضع شبكة مخابر )حوالي خمسين( قصد تجهيزها  موجودة حيث ينشط عدد من املتعاملين " في

 .مخابر تصديق لتصبح

ع او تنص خارطة الطريق حول وضع سلسلة صادرات التي صادقت عليها الحكومة على فتح الشحن الجوي أمام القط

 .الخاص, حسب قوله دائما

 ===املنتوجات الجزائرية في رحلة البحث عن األسواق األوروبية=== 

ة رانجيس من أجل دراسة امكاني مسؤولو الغرفة الوطنية للفالحة هذه الفرصة ليشرعوا في نقاشات مع مسؤولي واغتنم

 احثات مع االتحاد الوطني الفرنس ي لتربية النحلأخرى. كما أجريت مب بيع املنتجات الجزائرية بفرنسا وبلدان أوروبية

 .والفيدرالية الوطنية لشبكة تطوير صناعة النحل

 .وللتذكير, يشتهر العسل الجزائري بغنى منوعاته بسبب تنوع الحياة النباتية

رنسا, عبد القادر افتتحه سفير الجزائر بف ,جهة أخرى, نظم الجناح الجزائري, اليوم األربعاء بعد الظهيرة, يوما خاصا من

 الفرنسية, النائب فضيلة خطابي ونائب رئيس-مجموعة الصداقة الجزائرية مسدوة الذي كان برفقة كل من رئيسة

 .املجموعة وعضو لجنة الشؤون االقتصادية باملجلس الوطني الفرنس ي

حافة بقولها "الحظنا أن للص أن أعربت عن "سعادتها الشديدة" بزيارة الجناح الجزائري, صرحت السيدة خطابي وبعد

منتوجات جيدة جدا وذات نوعية. وقد أخذت نظرة جيدة وايجابية عنها بحكم  الجزائر قد قررت الترويج ملنتوجاتها, وهي

 .مطلوبة في فرنسا", داعية إلى العمل "بذكاء" بين فرنسا والجزائر أنها

ويمكننا في إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية,  ,جهته, أكد السفير الجزائري بفرنسا أن الجزائر "تثبت امكانات ثرائها من

وجودة بين امل منتوجاتنا الطبيعية الخالصة والتي يمكنها أن تثري أكثر الشراكة الجيدة العمل أكثر من أجل الكشف عن

 ."البلدين

دثا الفالحي, ويشكل ح بباريس كل سنة, ومنذ نصف قرن, جميع الفاعلين في القطاع الدولي للفالحة ويجمع الصالون 

 .مرجعيا في الفالحة داخل فرنسا وخارجها

ية والعالم والفالحة والشعب النبات الصالون بكل من: التربية وشعبها ومنتوجات مناطق فرنسا وما وراء البحار  ويختص

 .مهن الفالحةو  والحدائق والبستنة املنزلية والخدمات
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 الفرنسية في املجال الصيدالني -ى تنمية الشراكة الجزائرية مناخ األعمال في الجزائر يساعد عل 

 )واج(

أكد املدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية، رضا الباقي، يوم الثالثاء بقسنطينة أن "مناخ األعمال 

 في الجزائر يساعد على تنمية الشراكة والسوق خاصة للبلدين في املجال الصيدالني".

لسيد رضا الباقي في افتتاح اللقاء الجزائري الفرنس ي األول حول الصيدلة و تجهيزات الصحة بأن "تقدم معتبر و أوضح ا

 تحقق في مجال الصناعة الصيدالنية في الجزائر".

مؤسسة أخرى جزائرية خاصة و  100مؤسسة فرنسية و أزيد من  16و أضاف بأن هذه الطبعة األولى التي تشارك فيها 

ط في القطاع الصيدالني و تجهيزات الصحة تمثل " فرصة إلبراز إنجازات الجزائر في هذا املجال وتمكين عمومية تنش

 شركاء أجانب محتملين من الوقوف على مدى التقدم الذي حققته املؤسسات الجزائرية في هذا املجال".

املسؤول أن تنظيم هذا اللقاء اإلعالمي يهدف أساسا إلى إرساء "ثقة" بين املؤسسات الجزائرية و الفرنسية و قال نفس 

 التي تنشط في املنظومة الصحية إلقامة شراكة "تخدم التنمية االقتصادية".

من جهتها، أكدت املندوبة العامة للشبكة الفرنسية للفاعلين في مجال الصحة "فرانش هيلكاير"، السيدة، كاترين 

هولوي على إرادة الكثير من املؤسسات الفرنسية "إلقامة شراكة مع مؤسسات جزائرية السيما في مجال صناعة األدوية 

 ير الطبي واإليكوغرافي و كذلك في مجال التكوين و تحويل التكنولوجيا".و أجهزة التصو 

وبعد أن أبرزت القدرات التي تتوفر عليها الجزائر من خالل االستثمارات الهامة في مجال الصناعة الصيدالنية و الصحة، 

اون دائم و فعال بين أوضحت املندوبة العامة "لفرانش هيلد كاير" بأن هذا اللقاء يشكل " فرصة لوضع أسس تع

 الطرفين الجزائري و الفرنس ي".

و سيتميز هذان اليومان املهنيان بإدراج ورشات موضوعاتية وتقنية و مواعيد ما بين مؤسسات البلدين بهدف التوقيع 

 الحقا على اتفاقيات شراكة صناعية، حسبما علم من املنظمين.

القيام به في إطار هذه التظاهرة التي تدوم يومين بمساهمة و أضاف املنظمون أن برنامجا تحسيسيا واسعا سيتم 

 الشريك "فرانش هيلد كاير" بهدف جلب أكبر عدد ممكن من الشركات الفرنسية الرائدة لالستثمار في الجزائر.

مؤسسة و تقدم خدمات ملؤسسات فرنسية و  2000و تحص ي غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية أزيد من 

ية السيما في مجال اإلعالم االقتصادي و القانوني وفي مجال األعمال و التعريف بفرص األعمال و الشراكة و جزائر 

 التكوين، حسب ما تمت اإلشارة إليه.

 

 سنوات من النشاط 5خبراء يطالبون بسحب االمتيازات بعد 

 )الشروق أونالين( !مليار خالل إلستيراد العجالت فقط 1700مصانع السيارات التهمت 

نة س بعدما أثبتت أرقام الجمارك أن فاتورة استيراد مالحق السيارات وقطع الغيار  االقتصاد ناقوس الخطر  دق خبراء

خمس سنوات من النشاط، ودخول  ألف مركبة فقط، وذلك بعد انقضاء 180مليارات دوالر،إلنتاج  3قاربت  2018

مليون دوالر أو ما  140الت املطاطية لوحدها فاتورة استيراد العج أول مصنع مرحلة اإلنتاج، في الوقت الذي عادلت

 .مليار سنتيم 1740بالعملة الوطنية  يوازي 

والتي  2015واردات السيارات لسنة  ويكشف الخبير االقتصادي كمال س ي محمد ومن خالل إجراء مقارنة بسيطة، بين

حيث أنتجت مصانع التركيب  2018مليار دوالر، وسنة  3.14آنذاك ب  الف وحدة، حيث قدرت الفاتورة 250عادلت 

عملية االستيراد باتت اقل  مليارات دوالر وفقا لألرقام الصادرة عن الجمارك أن 3سيارة، بفاتورة تقارب  ألف 180

ما تم احتساب االمتيازات الجبائية واإلعفاءات الجمركية والعقار  تكلفة مما تدعيه هذه املصانع من إنتاج، خاصة إذا
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للمالحق، املستوردة من  ي، ما يطرح إلزامية محاسبة هذه املصانع حول الفاتورة املرتفعة جدااملجان الصناعي شبه

 .تنظيم نشاط هؤالء وتقنينه بطريقة شفافة وواضحة الخارج، وسبب مغاالتها فيها، وضرورة التدخل إلعادة

بعد ترخيص وزارة الصناعة للسوق  وحسب الخبير نفسه، فإن ارتفاع فاتورة االستيراد مردها دخول مركبيين جدد

كل هذا ال يفسر ارتفاع الفاتورة، بهذا الرقم الضخم، وأعتقد ان “مضيفا  واملناجم، والى زيادة عدد السيارات املركبة،

ي امللف بعمليات تحويل العملة الت ، فيما ربط”االستيراد أصبح فيه مغاالة في االقتناء من الخارج ألسباب خفية هذا

 .”الفساد املمنهج”األخيرة، داعيا إلى فرض رقابة أوسع ملواجهة ما أسماه بـ ر مسبوق في السنواتشهدت ارتفاعا غي

السيارات وأهمية إعادة تقنين النشاط،من  من جهته دعا الخبير االقتصادي كمال رزيق، الحكومة إلى فتح ملف تركيب

بر ع قطاع، وإلزامهم بالخضوع لسلطة القانون املرتكبة من طرف بعض الناشطين في ال خالل وضع حد نهائي للتجاوزات

 .وهو ما نجده غائبا في السوق الجزائرية املوازاة بين التكلفة وفاتورة االستيراد ونسبة اإلدماج وسعر السيارة

بعملية تشجيع شعبة تركيب السيارات،  أن الحكومة باشرت منذ سنوات سياسة جديدة تتعلق” الشروق”وأوضح رزيق لـ

 500والي ح املرحلة الثانية، وهذا بهدف التقليل من حجم استيراد السيارات الذي وصل األولى ثم التصنيع في في املرحلة

إعفاء كلي من الضرائب والرسوم وامتيازات  ألف سيارة، بمبلغ ملياري دوالر فأطلقت عملية منح الرخص لذلك، مع

 مقبولة، لكن رغم النية الحسنة واألهداف التي كانت متناول الجميع و بأسعار  أخرى من أجل جعل السيارة شعبية في

ي ارتفعت أكبر مما كانت عليها ف مسطرة وقع العكس، فبدل تخفيض فاتورة استيراد السيارات حسبه، فإن الفاتورة

 .العودة للوراء وإعادة مراجعة القطاع والقوانين التي تحكمه استيراد السيارات، األمر الذي يتطلب اليوم،

اية تنظم هذه األخيرة شهر مارس املقبل، برع ا نشرته غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبر موقعها االلكتروني،ووفقا مل

ي املنعكس الوطن وبالتعاون مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الطبعة الرابعة للصالون  وزير الصناعة واملناجم،

بقصر املعارض، الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة  2019مارس  14لى إ 11للمناولة. وينعقد الصالون في الفترة من 

 .قطاع قطع غيار السيارات بحضور اهم الفاعلين في

 

 

 :مسؤول العالقات الخارجية في املركزية النقابية

 )واج( الفصل في قائمة املهن الشاقة بداية الدخول االجتماعي القادم

ملكلفة ا جية في االتحاد العام للعمال الجزائريين، صالح عجابي، أن اللجنةالخار  كشف األمين الوطني املكلف بالعالقات

 .ابتداء من الدخول االجتماعي املقبل بإعداد قائمة املهن الشاقة في الجزائر، ستفصل في امللف نهائيا

، إن اللجنة املكلفة الجزائريين بوالية البليدة لالتحاد الوالئي للعمال 13وقال عجابي، على هامش انعقاد املؤتمر الـ 

الجزائريين بصدد  التي تضم عدة أطراف )الحكومة وأرباب العمل واالتحاد العام للعمال بإعداد قائمة املهن الشاقة

 .”الدخول االجتماعي املقبل العمل على دراسة هذا امللف وسيتم الفصل فيه ابتداء من

ل كلف من جهته فوج عم“للعمال الجزائريين  وأضاف املتحدث، في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أن االتحاد العام

 وامللف جاهز ولم يبق سوى عقد لقاء مع بقية األطراف لعرض وتحديد القائمة مكونا من أطباء وأصحاب االختصاص

 .النسبي اع الحق في التقاعدوالتي ستسمح ألصحابها باسترج” النهائية للمهن الشاقة

 سليمان، موقف االتحاد العام للعمال وفي سياق آخر، جدد األمين الوطني املكلف بالتنظيم باملركزية النقابية، سقر 

 األمنالرجل الذي أتى ب“الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره، كما قال  الجزائريين الداعم للعهدة الخامسة لرئيس

 .”م االقتصاد الوطني وقام بالعديد من اإلنجازات التي ال تحص ىواملصالحة ودع
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 بنوك /مالية/تأمينات
 

 

 

 تعاون وشراكة
 واج() الدانمارك: الدعوة إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال البنى والخدمات اللوجستية -الجزائر

 الجزائر حققت مكاسب كبيرة في مجال البني اللوجستية داعيا املتعاملين جالب يوم الثالثاء أن أكد وزير التجارة سعيد

املجال الذي يشهد حركية متزايدة من عام  الدنماركيين الى استغالل فرص التعاون و الشراكة املتاحة بالجزائر في هذا

 آلخر .

ركي نظمته اليوم بالجزائر العاصمة، الغرفة الجزائرية الدنما -و أوضح السيد جالب خالل منتدى األعمال الجزائري 

تطورا كبيرا في مجال البنى التحتية و تنوعا صناعيا ملفتا خاصة في مجال  للصناعة و التجارة ، ان الجزائر تشهد 

ون في مجال االصناعات الغذائية و البالستيك و االلكترونيك ، داعيا املتعاملين االقتصادين الدنماركيين الى تطوير التع

 البنى و الخدمات اللوجستية.

في قطاع اللوجستيك كونه أداة أساسية و حلقة مفصلية للدفع   و شدد الوزير على ضرورة التعاون و الشراكة 

 بالصادرات .

و تابع السيد جالب يقول ان الجزائر تجدد ارادتها القوية لدعم التعاون مع الدنمارك لتحقيق شراكة اقتصادية و 

ية مربحة للبلدين و ذلك في شتى املجاالت مشيرا ان الجزائر تسعى لتكون بوابة نحو أسواق افريقيا ما يقتض ي منها تجار 

 توسيع أرضياتها اللوجستية.

و تابع السيد جالب يقول ان مناخ االستثمار في الجزائر يوفر كل التسهيالت من اجل ارساء تعاون ثنائي متنوع و مستدام 

 البلدين.  بين

رة الدنمارك بالجزائر السيدة جولي اليزابيث بروزان جورجنسن، ان العمل متواصل مع الجزائر من جهتها أفادت سفي

 بغية اعطاء دفع قوي للعالقات الثنائية في عديد املجاالت التجارية و االقتصادية .

ت و امللتقيات االقتصادية تسمح المحالة بالتعرف على املؤهال   و اوضحت السيدة جورجنسن ان تنظيم مثل هذه

 في مختلف املجاالت.  االمكانيات التي يزخر بها البلدان من اجل دراسة فرص الشراكة

من ناحية اخرى ، اكد رئيس الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة بوالية تيبازة السيد جالل معمر سراندي، ان الجزائر 

لن تدخر أي جهد السيما فيما يتعلق بالتسهيالت املمنوحة للمستثمرين األجانب مشيرا ان االستقرار الذي تتمتع به 

 الستقطاب املستثمرين من مختلف الدول.  ائر يبقى محفز قوي الجز 

و اوضح ذات املتحدث أن الدنمارك يعد شريك متميز للجزائر كونه يعبر دوما عن رغبته في بحث فرص التعاون و الشراكة 

 مع الجزائر خصوصا في القطاعات ذات امكانيات التكامل االقتصادي.
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اركي حضور ممثلين عن مؤسسات دنماركية ناشطة في الجزائر في عدة مجالت الدنم-و شهد هذا املنتدى الجزائري 

كالصناعة الصيدالنية و الغذائية و النقل البحري، بحيث اغتنموا الفرصة ملناقشة مع نظرائهم الجزائريين امكانيات 

 تعزيز الشراكة و التعاون في قطاعات اقتصادية جديدة .

 

 

 

 
 )واج( طاقة: اتفاق بين "سونلغاز" ومجمع موريتاني من أجل مشاريع مشتركة

تانية "سونلغاز" و املجموعة املوري  اتفاقية بين املجمع العمومي للكهرباء و الغاز  تم التوقيع يوم االربعاء بالجزائر على

كهربائية جزائرية في موريتانيا و دول افريقيا "حمادي بوشرايا " لتفعيل مشاريع طاقوية مشتركة وتسويق تجهيزات 

 اخرى.

وريتاني املجمع امل  و تم التوقيع على االتفاق كل من الرئيس املدير العام ملجمع سونلغاز السيد محمد عرقاب و نظيره من

 "اش بي"السيد حمادي بوشرايا.

 شراكة مستدامة ما يسمح  رغبتهما في تفعيلو من خالل هذا االتفاق , يؤكد كل من املجمعين الجزائري و املوريتاني 

 اخرى.  نقل و توزيع الكهرباء و الغاز في موريتانيا و في دول افريقية  بأشغال  لفرعيهما التكفل معا في شكل مجمع او مناولة

)تجهيزات و معدات( نحو   لفروع مجمع سونلغاز الناشطة في االنتاج الصناعي بتصدير منتجاتها  و سيسمح ايضا

 موريتانيا و دول اخرى عبر القارة حسب الشروحات املقدمة على هامش توقيع االتفاق.

 اخرى خاصة باألشغال. 5التجهيزات و   و يضم مجمع سونلغاز ثالثة فروع النتاج

ت مع الشركا  اتفرع مجمع سونلغاز في موريتانيا من خالل انشاء عدة مجمعات مؤسس  الشراكة الى انشاء  و تهدف هذه

 التابعة للمجمع املوريتاني ."اش بي".

 و ستضمن هذه املجمعات املوريتانية نقل خبرات مجمع سونلغاز خصوصا في مجال التكوين و التأطير.

و يرتقب االتفاق ايضا ضمان مخزون ادنى لسالمة املواد املنتجة من طرف فروع مجمع سونلغاز من اجل سد حاجيات 

 ين الفوري للزبائن املستقبليين في اطار التصدير.الطلب على التمو 

حيث الشبكة الكهربائية و الغازية بها تشهد حاليا توسعا  -سيمنح ملوريتانيا  و حسب السيد عرقاب فان مجمع سونلغاز

شاريع ملنوعية عالية و اسعار تنافسية ملنتجاتها )كابالت و اكسسوارات محركات و أبراج اسالك الكهرباء ( و ا   -كبيرا

 املنجزة بالشراكة.

وقال ذات املسؤول ان "هدفنا هو فتح آفاق شراكة على املدى الطويل،التي يمكن أن تتجاوز حدود موريتانيا، انطالقا 

 من املالي والسنغال.

 وأضاف أن هذه الشراكة سوف تمتد لتشمل عدة مجاالت مثل دراسة وهندسة وإدارة واستغالل املشاريع.

لرئيس املدير العام لشركة "اش بي" ان االمر يتعلق باتفاق مع شريك )سونلغاز( "قوي" و"صديق" من جهته, قال ا

 بإمكانه دعم املجمع املوريتاني إلنجاز مشاريع تنموية في موريتانيا وفي دول افريقية أخرى .

تون من اجل البيع وفقط، و حسب ذات املسؤول فقد تم اختيار سونلغاز "ألننا ال نريد املتعاملين األجانب الذين يأ

 ولكن نريد شركاء حقيقيين الذين ينقلون لنا خبرتهم."
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كما دعا السيد بوشرايا إلى توفير جميع الشروط الالزمة إلنجاح هذه الشراكة، خاصة فيما يتعلق باإلجراءات اإلدارية 

 والبنكية.

عث يندرج في اطار اعادة ب  أن توقيع هذا االتفاق بدوره أكد رئيس الغرفة املوريتانية للتجارة والصناعة، أحمد بابا آيا

 ديناميكية جديدة. 2018العالقات االقتصادية بين الجزائر وموريتانيا التي تعرف منذ 

و تابع قائال "نريد انشاء شراكة قوية مع متعامل ذي سمعة مثل سونلغاز الذي يصنع الكثير من املدخالت التي يستخدمها 

 في مشاريعه.

"حمادي بوشرايا " شركة رائدة في السوق املوريتاني و ذلك في مختلف املجاالت، بما في ذلك الكهرباء   جموعةو تعتبر م

 الصناعية واألشغال العمومية والخدمات اللوجستية والعبور.
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