
 

بيان �حفي 

ان الطبعة الثانية عشر للصالون امل�ي الدو�� للصناعة – ا�جزائر صناعة  و املنظم من قبل مؤسسة باتيماتاك اكسبو بالتنسيق من 

 الفر�سية   غرفة التجارة والصناعة إلقليم ألب �وت دازور

 CCI régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 Club d'Affaires pour le Développement des Entreprisesونادي الاعمال من اجل  تطو�ر املؤسسات الفر�سية با�جزائر 

Françaises en Algérie CADEFA 

الاهقار هو حدث اقتصادي -   أ- بقصر املعارض سافكس  الصنو�ر البحري با�جناح  2018 ا�و�ر 10 و 07�� الف��ة من ب�ن 

 من فر�سا ، إيطاليا و الص�ن) من أجل التعر�ف �سلسلة املنتجات 35وطنية و دولية (م��ا   مؤسسة120وتجاري هام يجمع 

 الصناعية.

 :  يضم مجمعات الصناعات و املؤسسات العمومية و ا�خاصة ألاو�� �� ا�جزائر ، كمجمع إسمنت ا�جزائر 2018- ا�جزائر صناعة 

و كبار الناشط�ن و  (جي�ا) املناجم (منال) ، الصناعات املختلفة (ديفاندوس) ، الا��جة و ا�جلود (جيتاكس) و مجمع سونلغاز  

املتعامل�ن ا�جزائر��ن و دولي�ن ممول�ن بتجه��ات و حلول تقنية ، موزع�ن ، مناول�ن و ُمجمعي�ن ممثل�ن. فضال عن مستوردين 

يمثلون مؤسسات و عالمات (مار�ات ) عاملية و أعوان مهتم�ن �عالم الصناعة ، حام�� مشاريع ، هيئات و املؤسسات املرافقة ، 

 التمو�ل املا�� و القياسة ، خ��اء و حرف�ن.

- و من خالل أيام العرض ألار�عة يتمكن الزائر من التعرف ع�� مختلف الصناعات ا�جزائر�ة �� مساحات مم��ة و ع�� نطاق واسع 

من ا�خدمات و املنتجات من أجل الصناعة كذلك �� قطاعات التجه��ات و الاكسيسوارات ، املناولة ، الصيانة ، ا�خدمات ، 

آلاليات النفعية ، ألامان ، آلالية ، مواد القياسة ، املقاييس و النوعية ، الرو�وتيك ، التوضيب، التخز�ن ، معا�جة املنتجات ، 

نظام إلاعالم آلا�� الصنا�� ، املواد ألاولية املضافة ، الاك��ونيك الصنا�� ، أنظمة العالجات ، حماية البيئة ، صناعة اس��جاع و 

 تثم�ن النفايات ، املعدات ا�حرار�ة.

  بقاعة املحاضرات "ع�� معا�ىي" يحمل عنوان 2018 أكتو�ر 09ع�� هامش املعرض ُبرمج يوم درا�ىي و ذلك يوم الثالثاء 

 "إنجاح إلاندماج الاقتصادي املح�� من خالل الشراكة الصناعية" 

إن تنظيم اليوم الدرا�ىي أصبح مثابة تقليد للمتعودين ع�� صالون "ا�جزائر صناعة" . موجھ قبل �ل �ىيء ملسؤو�� القطاعات 

 الصناعية ، جمهور املهني�ن ، ا�جامعي�ن ، ال�حافة املتخصصة ، املتعامل�ن الاقتصادي�ن، كبار املستثمر�ن.

 الصناعية  و التعاون و الت�امل و البحث �� املجال ، من  ألاهمية الاس��اتيجية للشراكةحول ل�حديث حيث يتم فتح باب النقاش 

 خالل املداخالت و العروض املقدمة من قبل املختص�ن و ا�خ��اء بمجمع إسمنت ا�جزائر و فروعھ املختلفة ، و مؤسسة م��و ا�جزائر .

و ذلك بال��ك�� ع�� أهمية الشراكة الاس��اتيجية من أجل تطو�ر الاندماج املح�� مع مشاركة غرفة التجارة و الصناعة ا�جزائر�ة 

 الفر�سية �� هذا اليوم الدرا�ىي لشرح سبل مرافقة هذه ألاخ��ة للمؤسسات ا�جزائر�ة لعقد شرا�ات مع املؤسسات الفر�سية.

 " ��دف باألساس إ�� أن ي�ون فضأء �جمع م�ي القطاع و الصناعي�ن لتبادل ا�خ��ات و تثم�ن 2018إن صالون "ا�جزائر صناعة - 

��دف إ�� املساهمة �� معرفة أفضل لهذه الصناعة ا�جزائر�ة ، و الشراكة و التعاون ب�ن مختلف املتداخل�ن �� املجال وطني�ن و دولي�ن 

للتطو�ر و التعر�ف باإلبداع التكنولو�� و املنتجات ا�جديدة ، آليات طرق إلانتاج . كذلك إعالم كبار املستثمر�ن بالتطورات ا�حديثة 

 .بمناخ ألاعمال با�جزائر


