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 بيان صحفي

 الجزائري -التونس ي  املشترك عمالمجلس األ  اتفاقية تحيين

 

تحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد محمد وقع السيد سمير ماجول رئيس اإل

اقية على مذكرة تقض ي بتحيين اتف رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين ،سامي عاقلي

 .مجلس األعمال املشترك التونس ي الجزائري 

بمقر االتحاد بحضور عدد  ،2022مارس  30رفان خالل اللقاء الذي جمعهما اليوم األربعاء وأكد الط 

من أعضاء املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد ومن املسؤولين باملنظمة الجزائرية عزمهما تطوير العالقات 

ادي اقتصاالقتصادية الثنائية من خالل حسن استثمار عامل الجوار والعمل على تحقيق التكامل بين 

  .البلدين

، 2000لى سنة إ تعود التيويأتي تحيين هذه االتفاقية بحثا عن مزيد الفعالية في العالقة بين املنظمتين 

التي  واملستجدات التطورات ضوء على الثنائيومن أجل االرتقاء بمستوى الشراكة والتعاون االقتصادي 

 .تعرفها املنطقة والعالم

  وتنص االتفاقية بالخصوص
 

املؤسسات من كال البلدين على إقامة شراكات جديدة وتعزيز  على حث

شراكة طويلة األمد بين أوساط األعمال في البلدين، وتبادل الخبرات واملكتسبات بين املؤسسات، وتشجيع 

التقارب بين رجال األعمال التونسيين والجزائريين وتزويدهم بأي معلومات من شأنها تعزيز إبرام شراكات 

 .والترويج للمنتجات التونسية والجزائرية "بحة للجانبينمر "

مجلس األعمال يد املساعدة واملشورة للمؤسسات التونسية والجزائرية بهدف  بمد   االتفاقيةكما تقض ي 

تعزيز الشراكة الصناعية ونمو املبادالت التجارية بين تونس والجزائر، وتقديم خدمات االستقبال 
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ال األعمال التونسيين الراغبين في االستثمار في الجزائر ونظرائهم الجزائريين فيما واملساعدة األولية لرج

 .يتعلق بأنشطتهم في تونس

كما تنص االتفاقية على تعريف أوساط األعمال التونسية بإمكانيات السوق الجزائرية، وأيضا تعريف  

لقاءات والندوات والبعثات ذات أوساط األعمال الجزائرية بفرص السوق التونسية، إلى جانب تنظيم ال

 .الطابع االقتصادي واملنهي

  الجزائري - التونس ي املشترك رئيسا مجلس االعمالرئيسة الحكومة التونسية تستقبل 

وقا الذي كان مرف أستقبل رئيس الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، محمد سامي عاقلي،

مجول، الشريك التاريخي االتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير  برئيس

 بودنقبل رئيسة الحكومة التونسية، السيدة نجالء  ، من2022مارس  30اليوم األربعاء  ملنظمتنا،

 .رمضان

طبيعة العالقات الثنائية املمتازة بين البلدين الشقيقين وعزمهما على بناء شراكة  هذا اللقاء يعكس

 الكنفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين واالتحاد التونس ي للصناعةاستراتيجية متينة ومتنوعة. 

 اوالعمل من أجل تجسيد هذعن فخرهما واعتزازهما باملساهمة تعربان  التقليدية،والتجارة والصناعات 

جل أويلتزمان بتجنيد كل طاقاتهم من  الذي رسمته السلطات العليا الجزائرية والتونسية، الهدف،

 تطوير اقتصاد البلدين. من أجل  بالتزام ومسؤولية مواصلة التنسيق والعمل معا

على تجنيد وتحسيس املؤسسات االقتصادية في البلدين من أجل تأسيس شراكات  املجلسسيعكف هذا 

 وتونس.جديدة وربط عالقات قوية ومستدامة بما يسمح باندماج اقتصاديات الدولتين، الجزائر 

  لقيو 
 
ا املشترك عمال مجلس األ  عادة تفعيلرة تفاهم إل توقيع مذك الجزائري التونس ي، ترحيبا ودعما قوي 

لهذه املبادرة املفتوحة لكل  ية، السيدة نجالء بودن رمضانوصريحا من طرف رئيسة الحكومة التونس

 البلدين.املتعاملين االقتصادين من 

 


