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االفتتاحية
الصالون الدولي للتهوية والتدفئة والتكييف :ضرورة تطوير نظام التهوية في برامج السكن(واج)
أشار منظمو الصالون الدولي للتهوية و التدفئة و التكييف يوم االثنين بالجزائر العاصمة الى اهمية تطوير نظام التهوية
في برامج السكن.
و ابرز منظمو الطبعة االولى لهذا الصالون الذي تجري فعالياته من  4الى  7مارس باملركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر
العاصمة ,ضرورة تطوير نظام التهوية في برامج السكنات و االستجابة ايضا ملختلف املشاكل املتعلقة باملقتضيات
الحرارية الجديدة في مجال البناء.
و شهد هذا الحدث الخاص الذي يعتبر "موعدا استثنائيا" ملحترفي القطاع ,مشاركة  40عارضا في مختلف مجاالت
التكييف و التهوية عموما.
و قد جمع الصالون محترفي القطاع بهدف االستجابة لالحتياجات الجديدة للسوق الجزائرية و اقتراح جميع الحلول في
مجال التهوية و التدفئة و التكييف.
و حسب املنظمين فإن هذا الصالون موجه لسوق التكنولوجيات و الحلول املتجددة للمختصين في مجال الهواء املكيف
و التهوية و التدفئة.
و اوضحت مديرة املؤسسة املنظمة للصالون السيدة سميرة لبيب للصحافة ان هذا الصالون هو فرصة ايضا للتعرف
على املستجدات و آخر الكفاءات التكنولوجية السارية املفعول على املستوى الدولي.
و اكدت السيدة لبيب ان هذا الصالون يمثل أرضية للتبادل حول رهانات محترفي التكييف و التبريد و تكييف الهواء و
التدفئة و التهوية.
و اوضح من جهته املدير املساعد للمؤسسة املنظمة السيد عزيز شعبان ان التهوية اصبحت حتمية في قطاع البناء,
مضيفا ان التكنولوجيات الحديثة اصبحت موجودة في كل مكان و على كل املستويات و في مختلف املشاريع.
و ذكر بأهمية تقييم قطاع التهوية في برامج السكن و الرد على مختلف املشاكل املتعلقة باملتطلبات الجديدة للتدفئة و
التبريد في البنايات.
و ألح رئيس الجمعية الوطنية للسباكين الجزائريين السيد عبد هللا الغارا على تكثيف التكوين لفائدة السباكين قصد
تجنب احتمال وقوع مشاكل يمكن ان تتسبب في خسائر بشرية ال سيما فيما يخص وضع اجهزة التدفئة.
و من املنتظر حضور  4.000زائر في الصالون الدولي للتهوية و التدفئة و التكييف من اجل اكتشاف حلول افضل في
مجال التكييف و التهوية و من اجل املشاركة ايضا في الندوات الصحفية املبرمجة.

استغالل الطاقة النووية املدنية ألغراض سلمية يعتبر "خيارا استراتيجيا" للجزائر (واج)
أكد وزير الطاقة ،مصطفى قيطوني يوم االثنين باملجلس الشعبي الوطني أن استغالل الطاقة النووية املدنية ألغراض
سلمية يمثل "خيارا استراتيجيا" للجزائر يهدف الى تنويع مصادر الطاقة يكفل مستقبل األجيال القادمة.
و اوضح السيد قيطوني خالل عرضه ملشروع القانون املتعلق باألنشطة النووية في جلسة علنية برئاسة معاد بوشارب،
رئيس املجلس ،ان الطاقة النووية تمثل احد "الخيارات الهامة" املتوفرة لدى الجزائر الى جانب الطاقات املتجددة التي
يمكن االعتماد عليها و من هذا املنطلق فان استغاللها يعد "خيارا استراتيجيا" للبالد.
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و تسعى الجزائر من خالل وضع اطار قانوني منظم لألشظة النووية -حسب قوله -الى السماح لقطاع الطاقة من احتالل
مكانة هامة في االقتصاد الوطني و في لعب دوره الفاعل في التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد.
و استطرد ان "الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي حيث الطلب املتزايد على الطاقة دفعها الى تنويع مصادر الطاقة
لضمان مستقبل االجيال القادمة".
كما أكد الوزير ان االستراتيجية النووية للجزائر تهدف باألساس الى وضع بنية تحتية للبحث العلمي و التطوير
التكنولوجي ،مرفقة ببرنامج التكوين من اجل اكتساب املعرفة و التحكم في تطوير التطبيقات النووية في املجاالت
االقتصادية و االجتماعية املختلفة كالصحة و الفالحة و املوارد املائية.
و أوضح السيد قيطوني انه بغرض تطوير الطاقة في الجزائر تم انشاء محافظة للطاقة الذرية من مهامها وضع و تنفيذ
السياسة الوطنية لتعزيز و تطوير التقنيات و التطبيقات النووية الى جانب إنشاء مفاعلين للبحث و التكوين و هما مركز
درارية بالعاصمة و مركز برين بالجلفة.
كما ذكر ايضا ان الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول االستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد
من الدول و الهيئات و باألخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و أشار ان تنفيذ برنامج سلمي الستخدام الطاقة النووية ،يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط األنشطة النووية و
قواعد األمن و السالمة ،مضيفا أن هذا االطار القانوني يتجلى من خالل مشروع القانون املتعلق باألنشطة النووية و
املتكون من  19فصال يحتوي على  156مادة.
و أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد األحكام السارية على األنشطة املتصلة باالستخدامات السلمية للطاقة
النووية و التقنيات النووية و حماية األشخاص و املمتلكات و البيئة من األضرار املتصلة باإلشعاعات النووية.
و يتضمن مشروع القانون -حسب قوله -عدد من الفصول املتعلقة ب"األمان و األمن و الحماية من اإلشعاع" ،حيث
تغطي هذه الجوانب كافة مراحل األنشطة التي تستخدم املواد النووية و مصادر اإلشعاع النووي باالستناد على ما هو
معمول به عامليا في هذا املجال و على األدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
و بخصوص نظام التراخيص املنصوص عليه في احد فصول مشروع القانون ،فقد اكد الوزير أنها "إلزامية" ملمارسة
هذه األنشطة املرتبطة باملواد النووية حيث "تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة األمان و األمن النوويين".
و عن فصل تسيير النفايات املشعة ،اوضح الوزير انه تم تحديد من خالله مسؤوليات املستخدمين و كذا مسؤولية
السلطات العمومية في هذا املجال حيث اقترح إنشاء "مؤسسة عمومية لتسيير النفايات املشعة".
و أكد أن مشروع هذا القانون في نصه حول حاالت الطوارئ تضمن "أفضل املمارسات العاملية من أجل وضع مخططات
طوارئ وطنية و محلية و داخلية لكل منشأة و اخرى خاصة بالنقل".
أما بخصوص منظومة التفتيش فمشروع هذا القانون أسندها لسلطة األمان و األمن حيث يمكن لها في "أي وقت و
بمبادرة منها" ان تقوم بمراقبة جميع املنشآت النووية و تلك التي تحتوي على مواد نووية و مصادر لإلشعاع النووي
حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك املفتشين الذي سيتم انشاؤه لهذا الغرض.
كما أشار السيد قيطوني ان صياغة هذا املشروع تم بالتشاور مع القطاعات املعنية و هي الدفاع الوطني و الداخلية و
الشؤون الخارجية و العدالة و الصحة و املالية.

4

وهران  :أكثر من  250عارضا منتظرا في الصالون الدولي للصناعة الغذائية (واج)
يرتقب مشاركة أكثر من  250عارضا من  15دولة في الطبعة السابعة للصالون الدولي للصناعة الغذائية املقررة من
 27الى  30مارس بمركز االتفاقيات لوهران  ،حسبما علم يوم األثنين لدى املنظمين.
وتنظم هذه التظاهرة اإلقتصادية من قبل وكالة اإلتصال" إكسبلولين قلوبل إفنتس" تحت رعاية وزارة الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحري وبمساهمة وزارة الصناعة واملناجم.
ويهدف هذا الصالون الى " املساهمة في املعرفة الجيدة لقدرات قطاع الصناعة الغذائية في الجزائر"  ،وفقا ملا صرح به
ل"وأج" منظمه محمود الهاني الذي أفاد بأن موضوع هذه الطبعة هو ترقية املنتوج املحلي ووسائل تصديره.
وتطمح هذه الطبعة التي تشارك فيها  15دولة منها إسبانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا وكوريا الى تشجيع تصدير املنتجات
املحلية الى إفريقيا.
وبالتوازي مع الصناعة الغذائية يحتضن هذا الصالون أيضا الطبعة األولي للتغليف واللوجستيك التي يتم خاللها عرض
آخر املستجدات في تجهيزات التغليف وكذا املنتدى الوطني لشعبة الحليب الذي سيكون فرصة للمهنيين إلقتراح الحلول
املالئمة ملختلف اإلنشغاالت بهذه الشعبة .
كما سيسمح هذا الصالون للمؤسسات الوطنية واألجنبية بتبادل الخبرات وتطوير عالقات األعمال فيما بينها .
ويتطلع املنظمون ان تستقطب هذه التظاهرة  3 500منهي وأكثر من  25 000زائر .

وزير الصناعة واملناجم:
أسعار السيارات ستعرف تراجعا هذه السنة (الشروق أونالين)
قال وزير الصناعة واملناجم ،يوسف يوسفي ،إن أسعار السيارات ستعرف تراجعا خالل السنة الجارية ،كون الجزائر
أصبحت تصنع مختلف األجزاء املستعملة في صناعة السيارات إضافة إلى أن املنافسة هي التي من شأنها أن تجعل
أسعار السيارات تعرف انخفاضا.
وأكد يوسفي خالل الزيارة التي قادته اإلثنين ،لتفقد قطاعه بوالية ميلة ،أن هذه األخيرة تمتلك إمكانيات ومقومات
كبيرة يمكن استغاللها من أجل النهوض بالقطاع الصناعي.
وبخصوص مصير مصنع السيراميك والخزف املنزلي الكائن بعاصمة الوالية والذي أغلق منذ سنوات ،حيث إنه يتخبط
في مشاكل كبيرة ،أكد الوزير أن ملفه على مكتبه وسيتم النظر فيه قريبا ،مضيفا أن الحكومة ستباشر عن قريب عملية
السترجاع العقار الصناعي من املستثمرين الفاشلين كون القانون أصبح واضحا.
وخالل الزيارة التي قادته إلى والية ميلة دشن الوزير يوسفي  4مصانع منها وحدة لتعبئة املياه املعدنية بتاجنانت ومركب
إلنتاج تغذية األنعام وآخر لآلجر بشلغوم العيد ،كما قام بوضع حجر األساس ملشروع توسعة ملبنة قروز بوادي
العثمانية.

جهيد زفزاف لإلذاعة  :مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك يسعى إلى اقتحام السوق
الدولية(اإلذاعة الوطنية)
كشف جهيد زفزاف الرئيس املدير العام ملجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك "اقرولوغ"عن برنامج تطوير بـ  42مليار
دينار فيما يخص تطوير شعبة اللحوم الحمراء والبيضاء وتطوير القواعد اللوجستكية باإلضافة للمزارع النموذجية
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حيث دخل املجمع في عملية شراكة مع متعاملين جزائريين حيث وصل مبلغ الالستثمار 183مليار دينار في محيط يقدر
بـ  27ألف هكتار عبر مختلف واليات الوطن.
مبرزا رهانات املجمع خالل السنة الجارية  2019بان يكون قاطرة لجميع املنشات التي أسسها من اجل اقتحام السوق
الدولية.
وأوضح جهيد زفزاف الذي نزل ضيفا هذا االثنين على برنامج "ضيف الصباح" للقناة اإلذاعية األولى ان املجمع ينشط
في عدة شعب ومجاالت منها شعبة اللحوم الحمراء والدواجن من املنبع الى املصب وشعبة التبريد او القواعد
اللوجستيكية ومهمتها تثمين املواد الفالحية.
واضاف ان املجمع ينشط في الشعب التي تمثل جسر لالقتصاد او اإلنتاج الفالحي والذي يقدر حاليا ب 3000مليار دينار
او ما يعدل  30مليار دوالر وهذا يوضح مدى أهمية هذه الشعب في االقتصاد الفالحي و يحاول ان يكون قاطرة في هذا
املجال كما انه دخل في دينامكية تطوير هذه الشعب.
وأشار الى ان املجمع يساهم باستثمار جد هام في تطوير هذه الشعب بانشاء مركبات وفق املعايير الدولية بدأت حيز
النشاط أواخر .2017
ويهدف الى إنشاء حوالي  650ألف متر مكعب منها  300الف منها تنشط حاليا في تطوير النشاط لفالحي وخاصة الضبط
الفالحي.
وأكد ان املواد االستهالكية ذات االستهالك الواسع تضبط بطريقة اقتصادية بدون اللجوء الي دعم من الدولة.
وكشف عن ووجد ورشة يترأسها وزير التجارة الذي يقوم حاليا بعمل جواري مع كل املتعاملين من اجل دعم ملف
املتعامل التجاري الجزائري ليكون منافسا قويا.
وحث على االستمرارية في التصدير على مستوى السوق الدولية ويكون هذا عن طريق فضاء يجمع املتعاملين التجاريين.

بنوك /مالية/تأمينات
نواب بالبرملان وخبراء اقتصاديون يخاطبون الحكومة:
أوقفوا آلة طبع األموال ..الجزائر تقترب من فنزويال ويوغسالفيا !(الشروق أونالين)
طالب نواب باملجلس الشعبي الوطني وخبراء اقتصاديون الحكومة بالتوقف فورا عن طبع النقود ،مؤكدين أن الجزائر
اليوم تقترب من تكرار السيناريو الفنزويلي واليوغسالفي ،حيث يعاني هذان البلدان من أزمة تضخم خارقة ،بسبب حدة
مشكلة الدين الداخلي وارتفاع فائق في نسبة طبع األموال ،داعين الوزير األول ومحافظ بنك الجزائر ووزير املالية لتحمل
مسؤولياتهم.
طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ،الهواري تيغريس ي الحكومة ممثلة في الوزير األول أحمد أويحيى ،ووزير
املالية عبد الرحمن راوية ،ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال ،بالتوقف فورا عن عملية طبع النقود التي بلغت اليوم
أزيد من  55مليار دوالر ،وهو الرقم الذي قال إنه مؤشر خطير ينذر بارتفاع ضخم في رقم التضخم سيرافق الجزائر
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والخزينة العمومية لـ 10سنوات كاملة ،وسيحدث زلزاال في السياسة املالية الجزائرية ،مخاطبا مسؤولي قطاع املالية في
الجزائر “حذار ..يجب التوقف فورا عن طبع النقود ،وإال سنتعرض للكارثة”.
وقال تيغريس ي في تصريح لـ”الشروق” أن أرقام الطبع تجاوزت كافة التوقعات وتعدت الخطوط الحمراء ،وستقود
الجزائريين إلى التهلكة ،داعيا إلى االبتعاد عن الحلول السهلة ،التي اختارتها الحكومة ،والتي حتى إن لم تأت بنتائجها
السلبية اليوم في ظل استناد السوق املالية إلى مدخرات الجزائريين خارج البنوك والتي تعادل  47باملائة من الكتلة
النقدية ،وفقا لتصريحات املسؤولين الرسميين ،إال أن النتائج ستكون باهظة الثمن ،ولن تتمكن الحكومة من تحملها
مستقبال.
وأوضح النائب البرملاني نفسه ،قائال “طالبا مسؤول لجنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني باتخاذ االجراءات
الالزمة ،إال أن هذا األخير غير واع بخطورة الوضع ،ولم يدل بدلوه لدى وزارة املالية ،لذلك يقود نواب البرملان خطوات
اإلعالم”.
وسائل
عبر
الطبع
قرارات
من
التحذير
عبر
مستقلة،
من جهته ،الخبير املالي كمال رزيق ،دق ناقوس الخطر في تصريح لـ”الشروق” ،وقال أن الجزائر وعبر سياسة طبع النقود
تتجه نحو تكرار السيناريو الفنزويلي واليوغوسالفي ،ولم تعد اليوم بعد طبع  55مليار دوالر ببعيدة عنه ،مشيرا إلى أن
هذا املبلغ يعادل نصف الناتج الداخلي الخام ،األمر الذي ينذر بمخاطر جمة ،خاصة وأن الكتلة املالية املطبوعة ال
تتوفر على أي مقابل لها في الخزينة ،وبالتالي ال يمكن تسديدها باعتبارها دينا داخليا.
وأوضح رزيق أن الحل املطلوب من الحكومة اليوم وقف طبع األموال والتوجه نحو سياسة صارمة لضبط املصاريف
وترشيد النفقات والوصول إلى “التقشف الحقيقي” ،بدل االكتفاء بطبع النقود ،إضافة إلى رفع نسبة التحصيل
الضريبي ،خاصة بالنسبة لألغنياء ورجال األعمال الذين يشقون عصا الطاعة على الحكومة ،ويرفضون تسديد
الضرائب والرسوم ،ويتهربون من واجباتهم املالية تجاه الخزينة التي لطاملا استفادوا من امتيازاتها وكرمها.

تعاون وشراكة
طبعة جديدة للمنتدى الجزائري-األمريكي حول الطاقة الخميس بهيوستن (واج)
ستنظم طبعة  2019من املنتدى الجزائري-األمريكي يومي الخميس و الجمعة املقبلين بهيوستن (تكساس) تحت شعار
تعزيز العالقات الطاقوية بين البلدين.
في هذا الصدد اكد اسماعيل شيخون رئيس مجلس االعمال الجزائري االمريكي ان اللقاء سيتمحور هذه السنة حول
امكانيات تكثيف الشراكة الطاقوية بين الجزائر و الواليات املتحدة و تعزيز روابطهما التجارية في هذا القطاع االستراتيجي.
و ستعرف طبعة هذه السنة التي سينظمها مجلس االعمال الجزائري االمريكي بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن
مشاركة عدة مسؤولين في قطاع الطاقة من كال البلدين .كما اعلن املنظمون عن مشاركة وزير الطاقة مصطفى قيطوني
و الرئيسين املديرين العامين ملجمعي سوناطراك و سونلغاز على التوالي عبد املؤمن ولد قدور و محمد عرقاب.
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ويتضمن الوفد الجزائري كذلك مسؤولين عن قطاع الطاقة على غرار الرئيس املدير العام لشركة ألنفط ارزقي حسين
و نواب رؤساء سوناطراك و الرؤساء املدراء العامين لكل من املؤسسة الوطنية لخدمات االبار و املؤسسة الوطنية
ألشغال االبار و املؤسسة الوطنية للتنقيب .اما عن الجانب االمريكي -يضيف السيد شيخون -فسيشارك نائب كاتب
الدولة املساعد للطاقة املكلف بالنفط و الغاز بوزارة الطاقة االمريكية شاون بينيت و مسؤولين عن كتابة الدولة املكلفة
بالطاقة و عدة شركات بترولية امريكية على غرار اكسن موبي ل و اناداركو و إير بروداكتس.
كما تشكل هذه الطبعة فرصة لعرض امكانيات الجزائر الكبيرة في مجال املحروقات و الدعوة الى بعث االستثمار الطاقوي
االمريكي الذي سجل انخفاضا منذ .2010
في هذا الصدد برمج املنظمون تقديم عروض متنوعة حول استراتيجية تطوير سوناطراك و كذا حول القانون الجديد
للمحروقات و االمكانيات البحرية و الشمسية و املتجددة بالجزائر .وسجلت استثمارات الشركات البترولية االمريكية
املتواجدة بقوة في الجزائر انخفاضا ملموسا خالل السنوات االخيرة متراجعة الى  100مليون دوالر سنة  2015بعد ان
سجلت  600مليون دوالر سنة  2010حسب االرقام التي قدمتها وزارة الطاقة خالل الطبعة السابقة من املنتدى.
باملوازاة مع ذلك أثر التطور الكبير للغاز و النفط الصخري بالواليات املتحدة ,بشكل كبير على صادرات الجزائر نحو هذا
البلد.
و سجلت الواليات املتحدة التي تعد شريكا طاقويا كبيرا للجزائر حضورها في البالد من خالل خمسين شركة نفطية
تعمل بشكل اساس ي في التنقيب و انتاج النفط على غرار اناداركو التي تعتبر اكبر منتج للبترول بالجزائر من بين شركاء
سوناطراك و بي بي أموكو و شلومبرغر و أميرادا هيس و هاليبورتن .كما تجري شركة اكسن موبيل التي تعد اول مجمع
امريكي يملك اكبر رسملة سوق اسهم عاملية ,مفاوضات مع مجمع سوناطراك من اجل انشاء شراكة في مجال استكشاف
و استغالل املحروقات.
و من املقرر ان يواصل املجمعين محادثاتهما بهيوستن بمناسبة هذا املنتدى.

تجارة
الجزائر تطرح مناقصة لشراء القمح(الخبر)
طرح الديوان املنهي الجزائري للحبوب مناقصة دولية لشراء  50ألف طن من القمح.
ونقلت وكالة "رويترز" عن تجار أوروبيين اليوم اإلثنين إن الديوان املنهي الجزائري للحبوب ،سيغلق املناقصة غدا الثالثاء
مع إلزامية بقاء العروض سارية حتي يوم األربعاء املقبل.
وأضاف ذات املصدر ،أنه يمكن توريد القمح من مناش ئ خيارية من محصولي  2018و .2019على أن يكون الشحن
نحو الجزائرفي موعدين :من األول إلى الخامس عشر من أفريل الجاري ومن السادس عشر إلى الثالثين منه.
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وقالت "رويترز" من املعروف أن أحجام مناقصات الحبوب الجزائرية اسمية وكثيرا ما يشتري البلد أكثر من الكميات
املقررة .وأضافت الوكالة أن املناقصة التي سبقت الحالية والتي كانت في  25جانفي املاض ي ،اشترت الجزائر خاللها
حوالي  200إلى  250ألف طن من القمح بعد أن طلبت في العروض  50ألف طن.

التجار مطالبون باستخراج السجل التجاري اإللكتروني قبل  11أبريل ( 2019واج)
دعا املركز الوطني للسجل التجاري في بيان له يوم االثنين ،كافة التجار للتقرب من املصالح املحلية للمركز القتناء
املستخرج الجديد املزود بالرمز االلكتروني و ذلك قبل تاريخ  11أبريل  ،2019باعتباره أخر اجل الستخراج السجل
التجاري االلكتروني.
و أوضح البيان أن املركز الوطني للسجل التجاري وفر كافة الوسائل الالزمة للتسهيل على التجار املعنيين ،مهمة القيام
بعملية تعديل مستخرجات سجالتهم التجارية التي ستتم على مستوى فروعه املحلية املتواجدة عبر الثمانية و أربعين
( )48والية.
على هذا األساس ،أضاف املركز بأنه سيتم فتح كافة الشبابيك ،بصفة استثنائية ،كل أيام السبت إلى غاية األجل
املحدد يوم الخميس  11ابريل .2019كما أشار أنه بانقضاء هذه املدة ستصبح مستخرجات السجل التجاري التي ال
تحتوي على هذا الرمز غير صالحة و عديمة األثر.
و كان وزير التجارة سعيد جالب قد أوضح في وقت سابق أنه بفضل اللجوء الى استعمال السجل التجاري االلكتروني
ستتمكن مصالح القطاع من التحكم ال محالة في تأطير وعصرنة عملية الرقابة االقتصادية ومتابعة السوق وضبطه،
بهدف اضفاء الشفافية على عمليات املراقبة و نجاعتها.
للتذكير فان عملية القيد في السجل التجاري اإللكتروني تسمح بالحصول على معلومات محينة من املركز الوطني
للسجل التجاري املتعلقة بوضعية التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي وأيضا ،عملية تسهيل وتطوير وعصرنة
مراقبة النشاط التجاري والسماح ألعوان مصالح الرقابة بتحديد هوية صاحب السجل التجاري وكذا النشاطات
املمارسة فعليا.

جالب :إجراءات هامة لفائدة املصدرين (النهار أونالين)
أعلن وزير التجارة سعيد جالب ،اإلثنين ،عن إجراءات وصفها بالهامة لفائدة املتعاملين التجاريين ،على غرار تمكين
املصدرين للمواد الفالحية ،من شهادات مطابقة بمواقع تواجدهم ،قبل االنطالق في عملية نقل البضائع ،تجنبا للتأخير
التي يتعرض لهم املصدرون على الحدود ويتسبب في إتالف منتجاتهم ،موضحا أن مصالحه تعمل على التعريف باملنتوج
الجزائري باملشاركة في املعارض الدولية ،وإنجاز دراسة لتنويع املنتوجات املخصصة للتصدير ،مثلما تم مؤخرا
بواشنطن ،قطر ،الغابون وموريتانيا ،داعيا املتعاملين إلى رفع حجم الصادرات ،خاصة إلى دول غرب إفريقيا.
وقدم املتحدث خالل زيارة عمل إلى والية عين الدفلى ،حيث دشن سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه ببوراشد،
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أرقاما وصفها باإليجابية بخصوص نشاط التصدير ،ومن ذلك منتوج التمر الذي قال إن قيمة صادراته بلغت 62.5
مليون دوالر.
وفي السياق ذاته ،أكد الوزير أن معرض “األسيهار” الذي تحتضنه تمنراست ابتداء من العاشر مارس الجاري“ ،سيكون
فرصة أخرى لتقارب املنتجين الجزائريين ،مع املتعاملين األفارقة من الدول املجاورة خاصة”.
مضيفا أن هناك تسهيالت من حيث التنظيم والنقل والجمارك ،ليخلص إلى التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة لوجستية
لتفعيل التصدير عبر الحدود.

يقظة إعالمية
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