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 االفتتاحية
 

 )واج(مجمع كوسيدار يشرع في تصنيع أنابيب الحديد اللين في الجزائر

"صمسان ماكينا صناعي"، اليوم السبت بالجزائر العاصمة على اتفاق شراكة   وقع مجمع كوسيدار و الشركة التركية

 80إلنشاء مصنع لتصنيع انابيب الحديد اللين في املنطقة الصناعية سيدي خطاب بوالية )غليزان( باستثمار مالي يقدرب

 مليون اورو.

رئيس املدير العام ملجمع كوسيدار، لخضر رخروخ و الرئيس املدير العام للشركة التركية و قد وقع االتفاق كل من ال

 يوسف عنان يوسال، بحضور وزيري املوارد املالية، حسين نسيب و الصناعة و املناجم، يوسف يوسفي.

ذه الكمية من طن. وتسمح ه 100.000 -شهرا 18الذي تستغرق مدة انجازه  -و تقدر طاقة انتاج املصنع السنوية 

االنتاج التقنية بتغطية حاجيات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير الى االسواق الخارجية. وتمت هذه الشراكة 

التركية وفقا للتشريع املعمول به فيما يخص تسيير االستثمارات االجنبية في الجزائر، حيث حصل فرع مجمع -الجزائرية

 باملائة. 49باملائة و الشركة التركية على نسبة  51على  -غال العمومية و الري املتخصص في البناء و االش -كوسيدار

هكتار تقع في املنطقة الصناعية بسيدي خطاب الواقعة بوالية غليزان  33و سيتم تشييد املصنع على مساحة تقدر ب

 )الغرب الجزائري(.

 ن يوميا، حسب فترات العمل.منصب شغل بفريقي عمل يتداوال  160و سينشط املعمل الذي سيسمح بخلق 

 دولة في العالم فقط. 13ويذكر ان انابيب الحديد اللين تصنع في 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات
 

 

 

 تعاون وشراكة
 

 واج()الصناعيالتعاون  لتطوير  مشتركةتركيا: ارادة -الجزائر

كل من الجزائر و تركيا، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ارادتهما املشتركة من اجل تعزيز الشراكة الثنائية   جددت

"صمسان ماكينا صناعي"، على اتفاق شراكة إلنشاء مصنع   وذلك من خالل توقيع مجمع كوسيدار والشركة التركية

 للين في املنطقة الصناعية سيدي خطاب بوالية غليزان.لتصنيع انابيب الحديد ا

في هذا االطار، اكد وزير املوارد املائية، السيد حسين نسيب،اثناء تراسه لحفل التوقيع على االتفاق، ان السلطات 

جارية موضحا تالعليا في كال البلدين لديها ارادة مشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية وتنويعها والرفع من حجم التبادالت ال

 أن املشروع )انشاء مصنع في غليزان( يندرج في هذا االطار هذا التعاون الثنائي.

بين   و دعا السيد نسيب رجال االعمال االتراك للعمل مع نظرائهم الجزائريين بهدف تقوية عالقات الصداقة والشراكة

 ل مشتركة مثمرة لكال الطرفين.البلدين واملشاركة في مشروع التجديد الوطني وكذا بهدف انجاز أعما
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االتراك سيجدون في الجزائر مزايا تنافسية واستقرار سياس ي واقتصادي كلي   فان املتعاملين  وحسب السيد نسيب 

متطورة وخاصة افاق   مليون مستهلك باإلضافة الى بنيات تحتية 40توفر الطاقة وحيوية السوق املحلية التي تعد   وكذا

 وج الى اسواق جديدة ،األفريقية منها .للول  تسمح  محفزة

من جهة اخرى، اوضح السيد نسيب ان احتياجات السوق الوطنية من الحديد اللين كبيرة خصوصا طلب الشركات 

 العمومية مضيفا ان قطاع املوارد املائية يعد من اكبر مستعملي نماذج من االنابيب املصنوعة من هذه املادة.

املصنع الجديد سيضمن،من جهة، توفر منتوج محلي ذو جودة عالية و مطلوب في مختلف و حسب السيد الوزير فان 

 البرامج التنموية لقطاع املوارد املائية، كما سيسمح املصنع،من جهة اخرى ادخار العملة الصعبة .

ناعة بتعزيز صخاصة فيما يتعلق   من جهته اشاد وزير الصناعة و املناجم ،السيد يوسف يوسفي بأهمية هذا املصنع 

 الحديد في الجزائر.

من جانبه أعتبر الرئيس املدير العام ملجمع "كوسيدار" أن هذا االتفاق هو بمثابة مؤشر على استمرارية نشاطات املجمع 

 و توسيعها.

و أضاف يقول "هذه الشراكة ستساهم بقوة في ترقية و تطوير نشاطات فرع األنابيب التابع للمجمع املكلف بإنجاز 

 لطلب املعبر عنه محليا " .النقل ما من شأنه أن يلبي ا  مشاريع

الفوالذ اللبين على املستوى الوطني و حتى القاري   واوضح السيد رخروخ أن األمر يتعلق بطاقة انتاجية جديدة ألنابيب

ألف طن  55ببلوغها طاقة انتاج قدرت بـ   مصرية سابقا،  مشيرا أن االستثناء في مجال االنتاج حققته وحدة انتاجية

 سنويا.

لسيد رخروخ أن هذا االستثمار يدخل في اطار سياسة االنتشار الجديدة للمجمع من خالل مختلف فروعه و و أفاد ا

 التي ترمي الى انجاز مركب صناعي للهياكل الفوالذية و املعدنية .

 كما يهدف املجمع ايضا لالستثمار في مجال تحلية مياه البحر و الطاقات املتجددة .

قال ذات املسؤول أن "كوسيدار" تمكنت من  2018الى غاية  2003املجمع منذ   ر نشاطو في عرضه لتقييم حول تطو 

 2003مليار دينار سنة  18  االعمال من   رقم  مليار دينار بينما انتقل 326تحقيق مخطط أعمال بقيمة مالية تقدر بـ 

 2018ر دينار في مليا 180الى التحكم العالي في النشاطات بقيمة   مليار دينار ،مشيرا 172الى 

في ان تساهم هذه الشراكة في التنمية االقتصادية   الرئيس املدير العام للمؤسسة التركية عن أمله  من جانبه أعرب

 للجزائر ، مؤكدا أنها ستكون مثاال حيا و محفزا لباقي املستثمرين األتراك الذين يرغبون في االستثمار بالجزائر.

  

 )واج( السعودية: بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة-الجزائر

بحث وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، األستاذ مختار حسبالوي، اليوم السبت بجدة )السعودية(، مع نظيره 

 السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ضح ذات املصدر، أن الوزير مختار حسبالوي، تطرق خالل اللقاء الذي جمعه بوزير الصحة للمملكة العربية وأو 

، 2019مارس  03و 02السعودية، على هامش القمة الوزارية العاملية الرابعة لسالمة املرض ى التي تنعقد بجدة يومي 

 مكانية إعداد مذكرة تفاهم واتفاق بين قطاعي البلدين".إلى "سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة بين البلدين ودراسة إ

وأضاف ذات املصدر، أن السيد حسبالوي سيلقي خالل هذه الندوة، مداخلة صبيحة يوم غد األحد، يبرز فيها "تجربة 

 .رى الجزائر حول سالمة املرض ى"، باإلضافة إلى برمجة العديد من اللقاءات مع نظرائه وزراء الصحة من البلدان األخ

 

 واج() الدانمارك: الدعوة إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال البنى والخدمات اللوجستية -الجزائر
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 الجزائر حققت مكاسب كبيرة في مجال البني اللوجستية داعيا املتعاملين أكد وزير التجارة سعيد جالب يوم الثالثاء أن

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

 آلخر .

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

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

الصناعات الغذائية و البالستيك و االلكترونيك ، داعيا املتعاملين االقتصادين الدنماركيين الى تطوير التعاون في مجال 

 البنى و الخدمات اللوجستية.

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

 درات .بالصا

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

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

 توسيع أرضياتها اللوجستية.

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

 البلدين.  بين

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

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

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

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

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

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

 الستقطاب املستثمرين من مختلف الدول.  الجزائر يبقى محفز قوي 

شراكة ص التعاون و الو اوضح ذات املتحدث أن الدنمارك يعد شريك متميز للجزائر كونه يعبر دوما عن رغبته في بحث فر 

 مع الجزائر خصوصا في القطاعات ذات امكانيات التكامل االقتصادي.

الدنماركي حضور ممثلين عن مؤسسات دنماركية ناشطة في الجزائر في عدة مجالت -و شهد هذا املنتدى الجزائري 

ات ع نظرائهم الجزائريين امكانيكالصناعة الصيدالنية و الغذائية و النقل البحري، بحيث اغتنموا الفرصة ملناقشة م

 تعزيز الشراكة و التعاون في قطاعات اقتصادية جديدة .

 

 

 

 

 

 تجارة 
 )واج( جالب: املؤسسات الجزائرية أصبحت تطور منتجاتها وفقا للمقاييس العاملية



 

 6 

 فقاو   بالجزائر أن املؤسسات الجزائرية بلغت حاليا مرحلة تطوير منتجاتها أكد وزير التجارة سعيد جالب، الخميس

 تنافسيته في األسواق الخارجية . العاملية ما يعطي دفعا إضافيا للمنتوج الوطني و يعزز   للمعايير و املقاييس

قصر املعارض بالعاصمة، " ب 2019الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو   فعاليات الصالون   و خالل إشرافه على اختتام

سب ح-جالب ان الجزائر أصبحت اليوم تزخر بعدد كبير من املؤسسات املبتكرة في شتى املجاالت ما يعطي  أوضح 

دفعا قويا لتطوير املنتوج املحلي و تعزيز تنافسيته في االسواق الخارجية خصوصا مع تنامي حركية التصدير  -الوزير

لتي بكل املواصفات ويستجيب ملختلف املعايير ا  يقول ان "املنتوج الجزائري يتمتع اليوم خارج املحروقات. و تابع الوزير 

تفرضها األسواق الخارجية ما يمكنه من احتالل املكانة الالئقة به بين املنتجات املنافسة األخرى .كما أكد انه تم التوقيع 

 2019اإلمارات العربية املتحدة و العمل متواصل لجعل  و الغابون و   موريتانيا و أملانيا  على عدة عقود للتصدير الى

 سنة للصادرات .

و اشار الوزير ان التدابير املتخذة من اجل تقليص االستيراد أعطت نتائجها في امليدان مؤكدا أن البالد تعيش حاليا 

أوروبية  دول افريقية و  حركية اقتصادية في جميع الشعب اإلنتاجية بهدف تلبية الطلب الداخلي و تصدير الفائض إلى

 و آسيوية .

و كشف جالب عن الشروع في اتخاد إجراءات تهدف لتدعيم أكثر للصادرات للدخول الفعلي في مرحلة التواجد املستدام 

 في األسواق األجنبية مشيرا في ذات السياق أن املتعاملين الجزائريين متحمسون لخوض هذه التجربة.

دعم اكبر للمتعاملين االقتصادين الجزائريين من أجل تصدير املنتوج املحلي بكميات  و أكد الوزير انه سيتم إعطاء

يقول انه مع تطوير البنى اللوجستية و تنوع املنتوج الوطني يستدعي فقط بذل   نحو األسواق األجنبية .و تابع  كبيرة

 ي.املزيد من الجهود لكي تتموقع الجزائر بصفة نهائية و دائمة في السوق الدول

كما أوضح ان دائرته الوزارية في صدد إرساء ثقافة تصدير فعلية من خالل وضع اآلليات املحفزة لذلك و التي ستعطي 

 القادمة.  السنوات الثالثة  خالل -حسب الوزير-نتائجها 

يا لتنمية ار حالو خالل زيارته ملختلف أجنحة الصالون الذي يشهد تنوع كبير في املنتوج املحلي، أكد الوزير ان العمل ج

الواليات الحدودية بغية خلق نشاط تجاري و صناعي ما يسهل عملية إدماج الجزائر في السوق اإلفريقي مشيرا الى أن 

 األهداف املسطرة . قاعدة لوجستية في كل من تندوف و عين قزام و دبداب )حدود ليبيا( قيد االنجاز لبلوغ

 الى  مارس القادم بحضور متعاملين ماليين و نيجيرين 10تظاهرة "اسيهار" في  من جهة أخرى أفاد الوزير انه سيتم تنظيم

جانب نظراءهم الجزائريين ليكون بمثابة فضاء تجاري ما بين البلدان الثالثة و فرصة الستحداث املزيد من الشراكات 

ايام من العرض  4" بعد  2019اقرو الصالون الدولي للصناعات الغذائية و الفالحية " جز   للتذكير اختتم اليوم الخميس.

 نشطته كبريات املجموعات العاملية الرائدة في الصناعات الغذائية التحويلية .

منتديات و محاضرات و أيام دراسية حول واقع وأفاق الصناعات الغذائية   كما نظمت على هامش هذا الصالون عدة 

  الم .بالجزائر و إشكاليات األمن الغذائي في إفريقيا و الع
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 يقظة إعالمية
 
 


