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  والبناءفالحة القطاعي التجاري في تعززان التعاون الواليات المتحدة األمريكية والجزائر 

 
الواليات سفارة لالتجارة الخارجية قسم ومنتدى رؤساء المؤسسات، قاد  األمريكي-مجلس األعمال الجزائريبالشراكة مع 

ه الحملة هذ وقد كانتتمارس.  11إلى  4من من رجال األعمال الجزائريين إلى كاليفورنيا ونيفادا  اوفدالمتحدة األمريكية 
التحتية ومعدات البناء  ىستثمارية في مجال البناء والبنعلى الفرص اإل تالتي ركز ـ-األمريكية  المتحدةالواليات الترويجية في 

وإبرام  لمناقشة يينالجزائر العام والخاص ينالقطاعلقطاع الخاص األمريكي ولمناسبة  ـ -والزراعة والصناعات الزراعية 
 شراكات مفيدة للطرفين.

  
 صناعةل شركةآالف رأس من األبقار, و 10إلنتاج األلبان تحتوي على  ؤسسةشركة جزائرية م 18زار ممثلو  ،في كاليفورنيا

 ،زيتون. وخالل اإلجتماعات الثنائية بين الشركاتللومزرعة  صنيع المكسرات،ومزرعتين للفستق ومرافق لت ،الحليب المجفف
ستيراد األمريكي لشراء إلمن بنك التصدير وا تخدام التمويالأعربت ثالث شركات جزائرية على األقل عن اهتمامها باست

  وطلبات الحصول على التمويل هي اآلن قيد الدراسة. .منتجات أمريكية
  

من بينهم ممثلون رفيعو  اجزائري امندوب 20نضم وفد األعمال إلى مجموعة أخرى تضم ا ،نيفادا بوالية في الس فيغاس
المركز الوطني  على غرار ةيمموع لمؤسسات عقارية المدراء العامينوالمدينة وكذا  والعمرانن وزارة السكن عالمستوى 

ة مؤسسالمختبر الوطني لإلسكان و البناء والوطنية للمراقبة التقنية للبناء والوكالة الات واألبحاث المتكاملة للبناء وللدراس
المعرض د الوف زار كماديوان الترقية و التسيير العقاري.  تطويره ولوطنية لتحسين السكن و لوكالة ااو ةالعقاري رقيةالوطنية للت

 "جيغاكريت"شركة بزيارة  وقام الوفد أيضاض البناء في العالم. ارأكبر مع أحد ،2017 "كونيكسبو" عمارلبناء واإللالدولي 
  .معزولةال سقفواألجدران ال ألواحعة اصنالمتخصصة في 

  
 10يوم الجزائر  نتدى حولاألمريكي م-التجارة الخارجية للسفارة و ومجلس األعمال الجزائري نظم قسمخالل المعرض ، 

مواد،  استخدامالفرص في قطاع البناء" و "أهم شات حول "ممارسة أنشطة األعمال في الجزائر وانق نتدىمارس. سيتضمن الم
  حول اإلطار التنظيمي "؟ ما الذي يجب معرفته -منتجات وعمليات البناء المبتكرة في الجزائر 

  
ي وهوبموسى م "مودلكولشركة "عام المدير الدينيس و. أندرو س "جيغاكريت"رئيس  وقعمارس،  10خالل المنتدى، يوم 

وحدات  لمعلومات لتحديد جدوى تصنيعلتبادل ، سيتم الشراكةفي إطار هذه مذكرة تفاهم إلنشاء مرافق تصنيع في الجزائر. و
معقولة مقارنة بمواد  جدالمستدامة بيئيا بأسعار  "جيغاكريت"ستخدام مواد بناء إب هذاو ،الجزائرية كنسمعايير الل مطابقةسكنية 

  .البناء التقليدية
  

ستحقق هذه الشراكة بين  ،والجزائراألمريكية في قطاع هام بين الواليات المتحدة  يةالتجارتعزيز العالقات وباإلضافة إلى 
تساعد كما سوالجزائر المتحدة مصلحتنا المشتركة في تسهيل نقل التكنولوجيا بين الواليات المتحدة  "مودلكو"و  "جيغاكريت"

  تصنيع.ستثمار في قطاع القتصاد الجزائر من خالل اإلإعلى تنويع 
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