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WSTĘP

Rok 2013 zapowiada się jako intensywny okres 

promowania polskiej gospodarki i polskich 

firm na rynku algierskim. Dzięki programowi 

promocji ogólnej dla rynku algierskiego 

uruchomionemu przez Ministerstwo 

Gospodarki w bieżącym roku przewidziana 

jest realizacja szeregu działań promocyjnych, 

w tym udział  w imprezach targowo-

wystawienniczych, akcje 

reklamowe w mediach, misje 

gospodarcze oraz organizacja 

wystawy narodowej przy 

okazji Międzynarodowych 

Targów Algieru – FIA.

W 2013 roku WPHI planuje 

udział w dziewięciu imprezach 

wystawienniczych. Większość 

z poniższ ych imprez (za 

w y j ą t k i e m  D J A Z A G R O, 

ERA oraz ORAN BATIWEST) 

objętych została programem promocji 

ogólnej, w ramach którego można uzyskać 

dofinansowanie do udziału. Atrakcyjne 

warunki uczestnictwa oferuje także Agencja 

Rynku Rolnego, która planuje organizację 

misj i  handlowej w kwietniu br.  prz y 

okazji targów DJAZAGRO. Zachęcamy do 

uczestnictwa – w przypadku Algierii udział w 

targach to najskuteczniejszy sposób dotarcia 

ze swoją ofertą do potencjalnych klientów 

oraz nawiązania interesujących kontaktów. 

Oferujemy na miejscu pomoc 

logistyczną oraz językową. 

Z a c h ę c a my  rów n i e ż  d o 

przekazywania materiałów 

promocyjnych (katalogi, 

próbki, opakowania), które 

b ę d z i e my  p re ze ntowa ć 

podczas spotkań z algierskimi 

przedsiębiorcami. 

Ż y c z ą c  P a ń s t w u  w i e l u 

sukcesów w Nowym Roku 

pozostajemy dyspoz ycji 

w  razie jakichkolwiek pytań związanych 

z prowadzeniem działalności na rynku 

algierskim.
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Kończąc swoją misję w Algierii, kierownik WPHI udzielił obszernego wywiadu francuskojęzycznemu dziennikowi Quotidien d’Oran, oceniając 

przy tym polsko-algierskie stosunki handlowe oraz podsumowując 6 lat spędzonych w Algierii.

I. WYWIAD Z KIEROWNIKIEM WPHI W ALGIERZE DLA DZIENNIKA

„QUOTIDIEN D’ORAN”

Le Quotidien d’Oran: Polskie firmy 

powoli wracają do Algierii po okresie 

„nieobecności”, która trwała blisko 20 lat. 

Co uzasadnia ten powrót i czy myśli Pan, że 

rynek algierski stał się nagle atrakcyjny?

Jarosław Jaroszewicz: Dziękuję za to pytanie. 

Przede wszystkim chciałbym podziękować 

Pana dziennikowi, z którym utrzymujemy 

bliskie kontakty.

Sugeruje Pan w swoim pytaniu, że Polska 

znikła na dwadzieścia lat i że życzylibyśmy 

sobie powrotu do Algierii. Jest w tym duża 

część prawdy, ale z drugiej strony nigdy 

tak naprawdę nie opuściliśmy Algierii. Od 

wielu lat, a mówiąc konkretnie od kilkunastu 

lat, Polska regularnie uczestniczy w wielu 

imprezach targowych w Algierii.

Rozumiem znaczenie Pana pytania, ale 

chciałbym zapewnić, że kiedy Algieria 

odzyskała niepodległość w 1962 roku, Polska 

od razu była tu obecna. Gościliśmy u siebie 

algierskich kombatantów zapewniając im 

opiekę medyczną i pomoc. Otworzyliśmy 

dla algierskiej młodzieży nasze uniwersytety. 

Począwszy od lat sześćdziesiątych mieliśmy 

w Polsce wielu Algierczyków. Równolegle, 

uwzględniając bliskość nie tyle geograficzną, 

co systemów politycznych opierających się na 

gospodarce centralnie sterowanej, rozpoczęła 

się ścisła współpraca między Polską a Algierią. 

Wielu polskich inżynierów, lekarzy i nauczycieli 

przybyło do Algierii wraz ze swoimi rodzinami. 

Kapitał pozostawiony przez Polaków wydał 

owoce. Polska była obecna w Algierii przez 

blisko trzydzieści lat.

W latach dziewięćdziesiątych miały natomiast 

miejsce dwa ważne zjawiska. W Algierii to  trudny 

okres tzw. „czarnego dziesięciolecia”, skrajnie 

ciężki dla zagranicznych przedsiębiorców, 

i na pewno w tym się Pan ze mną zgodzi. 

Polskie firmy opuściły Algierię, bo pracownicy 

przebywali tu ze swoimi rodzinami i ze swoimi 

dziećmi. Nie będziemy się nad tym rozwodzić, 

ale ten traumatyczny kontekst był oczywisty. 

Z drugiej strony, Polska miała własne cele do 

realizacji: integracja z Unią Europejską oraz 

powodzenie transformacji ustrojowej, to znaczy 

od rynku centralnie sterowanego ku wolnemu 

rynkowi. Ta zmiana nam się udała. Myślę, że 

Polska, która jest największym krajem Europy 

Środkowo-Wschodniej, jest przykładem udanej 

transformacji. Nie dokonała się ona oczywiście 

z dnia na dzień. Trwało to blisko 20 lat. Trzeba 

jednakże wspomnieć, że wiele czynników 

sprzyjało tym przemianom. W Polsce, kraju o 

tysiącletniej tradycji, przedsiębiorczość nie jest 

nowym zjawiskiem. Ludzie nie przestali robić 

interesy tylko dlatego, że w 1945 roku zapanował 

socjalizm. Mamy u nas tradycje zarówno 

w produkcji, jak i w badaniach naukowych, 

czy w handlu. System centralnego sterowania 

nie przeszkodził nam się rozwijać. Walczyliśmy 

pokojowo wraz z organizacjami robotniczymi i 

jak tylko rozpoczęliśmy transformację, wszystko 

potoczyło się szybko, co niestety nie ma miejsca 

w Algierii. Transformacja w Algierii nadal trwa, 

napotykając czasem zmienne wiatry, kieruje 

się raz w stronę rynkowego liberalizmu, innym 

razem w kierunku przeciwnym. Jedna rzecz 

jest pewna - trwa to bardzo długo. Nie mamy 

jednoznacznej wizji przyszłości świata biznesu 

w Algierii. Jest oczywiście sfera prywatna, która 

się rozwija, ale z drugiej strony rząd nadal 

kontroluje znaczną część gospodarki kraju.

Jeśli chodzi o Polskę, 80% naszych obrotów 

handlowych jest realizowane z pozostałymi 

państwami UE. Rozumie Pan, że dla polskich 

firm to logiczne kierować się ku krajom 

zachodnim czy sąsiednim na wschodzie, a mniej 

spoglądać i myśleć o krajach południowych, 

śródziemnomorskich, w szczególności Afryki 

Północnej. Ale nie ma też co ukrywać, że 

w Europie trwa kryzys i nikt nie jest przed 

nim chroniony.

Algieria radzi sobie na tle innych krajów 

Maghrebu bardzo dobrze, ale nawet ona 

może nie uchronić się przed skutkami kryzysu. 

Obecnie polskie firmy w sytuacji kryzysu, który 

dotarł do naszych partnerów na zachodzie 

Europy, zaczynają spoglądać coraz dalej, wracać 

na rynki, na których były obecne wcześniej. Stąd 

to ponowne, tak zdecydowane zainteresowanie 

Algierią. Ale nie ma co wszystkiego zwalać na 

kryzys, bo Polska i tak zachowała doskonałe 

stosunki zarówno polityczne, jak i czysto ludzkie 

z Algierią.

Istnieje poczucie głębokiego zaufania 

i przyjaźni, jest to fundament, na którym nasze 

dwa kraje od lat współpracują, a obecnie coraz 

więcej polskich firm przyjeżdża do Algierii 

w poszukiwaniu partnerów.

Polacy stawiają na algierskie budownictwo - wywiad z Jarosławem Jaroszewiczem, 

kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze

Po długiej nieobecności, która trwała prawie dwa dziesięciolecia, polskie firmy wracają do 

Algierii. Jarosław Jaroszewicz, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji polskiej 

Ambasady w Algierze, jest przekonany, że Polska i Algieria mają razem wiele do ugrania 

współpracując bezpośrednio... I to bez pośredników.
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Q.O: A czy ramy prawne, określane przez 

niektórych jako „niesprzyjające”, nie za 

bardzo przeszkadzają?

J.J.: Szczerze mówiąc, istnieje dużo różnic 

między algierskim systemem gospodarczym 

i  iberalnym systemem w Polsce. Istnieją różnice 

w prawodawstwie dotyczącym prowadzenia 

biznesu, prawa które władze w Algierze uznały 

za słuszne wprowadzić. Część przepisów się 

różni, jak np. w przypadku reguły 51/49%. 

U nas przedsiębiorca swobodnie poszukuje 

partnera i dowolnie ustala wysokość udziałów 

w spółce z kapitałem zagranicznym. Tak nie jest 

w przypadku Algierii. Jednakże każde państwo 

ma swoje własne ustawodawstwo i należy je 

zaakceptować. Mówiąc bardzo szczerze, jeśli 

ten przepis (51/49%) nie odpowiada jakimś 

przedsiębiorstwom, zawsze mogą przecież 

inwestować gdzie indziej. Uważam, że za bardzo 

skupiamy się na zasadzie 51/49%, a przecież 

zarządzanie przedsiębiorstwem może zostać 

powierzone mniejszościowemu wspólnikowi 

zagranicznemu, co częściowo równoważy 

jego mniejszościowy udział. Chciałbym także 

zwrócić Pana uwagę na fakt, że w Algierii jest 

także wiele przepisów bardzo korzystnych 

zarówno dla inwestorów zagranicznych, 

jak i algierskich. Istnieje system wspierania 

nowych miejsc pracy i transferu technologii, 

jest systemowe wsparcie państwa algierskiego 

dla firm zlokalizowanych na Wyżynie Szottów, 

nie wspominając już o dalekim Południu. 

Istnieje wiele zachęt, o których się nie pamięta, 

i uważam, że dziennikarze w rozmowach z 

biznesmenami zanadto skupiają się na pytaniu 

o zasadę 51/49%, podczas gdy ta reguła 

wpisana jest w znacznie szerszy kontekst.

Q.O.: Które sektory interesują Polaków 

najbardziej w naszym kraju?

J.J.: Powiedziałbym, że interesuje nas wszystko. 

Nie ma sektora, który by nas nie interesował. 

Polska jest krajem uprzemysłowionym, krajem 

usług. Analizując strukturę polskiego PKB 

uświadomi Pan sobie, że 63% PKB wytwarzane 

jest dzięki firmom w sektorze usług, 33,5% to 

firmy w sektorze przemysłowym i tylko 3,4% 

to działalność w rolnictwie.

Nasza gospodark a jest  nowoczesna. 

Polska dostarcza wiele surowców oraz 

przetworzonych produktów rolnych. Mam 

tu na myśli przede wszystkim polskie mleko 

w proszku, które jest eksportowane do Algierii 

nie tylko w ramach przetargów ogłaszanych 

przez ONIL, ale i bezpośrednio dla firm 

prywatnych. Pewnie Pan nie wie, że Polska 

jest dużym producentem mięsa wołowego 

„halal”. Mamy też u siebie muzułmanów. 

Głównym rynkiem dla tego mięsa pozostaje 

Turcja, ale mam nadzieję, że już niedługo 

rozpoczniemy eksport do Algierii, ponieważ 

wszystkie wymagane dokumentów zostały 

już przez obie strony uzgodnione.

Polska nie jest krajem rolniczym, ale mamy 

dobrą pozycję w tym sektorze.

To, co nas szczególnie interesuje w Algierii, 

zwłaszcza w kontekście targów „BATI’WEST”, 

t o  w s z y s t k i e  p o d s e k t o r y  z w i ą z a n e 

z budownictwem, tzn. konstrukcje metalowe, 

obiekt y  inż ynier y jne,  budownic t wo 

mieszkaniowe. Nie próbujemy konkurować 

z Chinami, jako że stawiamy na relację jakości 

do ceny, a nie tylko na samej cenie. Dla nas 

dużo ważniejsza od ceny jest jakość. W tym 

sensie pomiędzy Chinami a krajami Europy 

Zachodniej jest jeszcze Polska. Proponujemy 

bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.

Interesują nas również zabytkowe budynki 

i program renowacji dziedzictwa algierskiego. 

Z pewnością słyszał Pan, że Polska prowadzi 

obecnie ekspertyzy na kasbie w Algierze, 

w szczególności w pałacu deja.

Algierski program renowacji dziedzictwa 

kolonialnego jest imponujący. Zgodnie 

z tym programem do renowacji w Oranie 

przeznaczono 1.700 budynków i około 12.500 

budynków w Algierze.

Podczas drugiej wojny światowej spora część 

polskich miast została zniszczonych, ale jeśli 

uda się Pan dzisiaj np. do Warszawy, zrozumie 

Pan jaki wysiłek wykonaliśmy, a także jaką 

wiedzę posiadają polskie firmy budowlane.

Q.O.: Polska uczestniczyła wraz z 5 firmami 

w targach BATI’WEST zorganizowanych 

w Oranie w dniach 7-12 listopada. Czego 

oczekiwał Pan po tym wydarzeniu?

J.J.: Faktycznie, chodzi o wiele polskich firm. 

Przedsiębiorcy, którzy pojawili się w Oranie, 

byli obecni na polskim stoisku. Postrzegamy 

to wydarzenie jako miejsce spotkań dla firm 

z całego regionu. Spotkaliśmy tam wielu 

potencjalnych klientów, odkryliśmy miasto 

i jego możliwości.

Chcę zasygnalizować, że polskie firmy 

uczestniczące w targach, reprezentują sektor 

konstrukcji aluminiowych i ze szkła, stolarkę PCV, 

różne dziedziny sektora budownictwa i robót 

publicznych, miejskie oświetlenie i elementy 

małej architektury, konstrukcje stalowe i wiedzę 

z zakresu renowacji budynków.

Podzielę się z panem ciekawą informacją. 

Są polskie produkty, które trafiają do Pana 

kraju przez pośredników z Europy Zachodniej, 

są sprzedawane dziesięć razy drożej niż 

w Polsce. Kraje te zaopatrują się w Polsce 

i oferują w Algierii produkty po nadmiernie 

wygórowanych cenach.

Naszym celem jest bezpośrednie dotarcie do 

Algierii, żeby - z jednej strony - zwiększyć naszą 

sprzedaż i - z drugiej - pozwolić zaoszczędzić 

Algierczykom pieniądze.

Ogłaszam więc apel do Algierczyków, by zeszli 

trochę z tych utartych szlaków. Europa nie 

kończy się na granicy z Niemcami.

Q.O.: W Algierii jest ostra konkurencja 

między firmami zagranicznymi w związku 

z  p r o g r a m e m  r o z w o j u  i nw e s t y c j i 

publicznych o wartości wielu miliardów 

dolarów. Czy jesteście wystarczająco 

konkurencyjni, żeby wyrwać część tego 

rynku?

J.J.: Nie chodzi o to, co ja myślę. Ja to wiem, 

jestem o tym przekonany. Powiedziałem Panu 

na początku naszej rozmowy, że interesują nas 

wszystkie „fragmenty” sektora budowlanego. 

Jesteśmy także zainteresowani programem 

rozwoju sieci drogowej, budową nowej 

autostrady, ale także wszelkich połączeń 

między portami a dużymi miastami, mostami, 

wiaduktami, budynkami użyteczności 

publicznej, salami sportowymi, stadionami, 

szpitalami... Mamy bardzo interesujące 

oferty budowy pod klucz szpitali i klinik 

prywatnych. Oczekujemy wizyty znanego 

polskiego kardiologa. W tym roku w Oranie 

byliśmy wraz z centrum laryngologicznym 

w ramach programu badania słuchu u dzieci 

w wieku szkolnym. Istnieje współpraca 

między uczelniami wyższymi, która obecnie 

jest rozwijana. Jest wiele sektorów, które nas 

interesują i jestem przekonany, że możemy 

rozwijać współpracę w wielu dziedzinach.

Algieria jest dla Polski najważniejszym 

partnerem w całej północnej Afryce. Znaczenie 
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Algierii zostało potwierdzone na poziomie 

polskiego Ministerstwa Gospodarki poprzez 

podjęcie decyzji o sfinansowaniu trzyletniego 

programu w celu zbliżenia do siebie obu 

naszych krajów. Identyczny program dotyczy 

w sumie pięciu krajów; chodzi tu o Kanadę, 

Turcję, Brazylię, Kazachstan i Algierię. To 

pokazuje jak dużą wagę przywiązujemy 

do Waszego kraju. Widzi Pan, że jesteście 

w dobrym towarzystwie. Jest to program 

promocyjny, mający na celu zbliżenie obu 

krajów i rozwój partnerstwa, finansowany 

jest przez polskie Ministerstwo Gospodarki, 

a zostanie uruchomiony w przypadku Algierii 

w połowie 2013 roku.

Program obejmuje całą serię działań 

promocyjnych,  jak udział  w targach, 

konferencjach, wizyty biznesmenów w obu 

krajach, reklamy w mediach. Ten program 

nie dotyczy wyłącznie biznesmenów, ale 

wszystkich naszych partnerów w Algierii.

To wszystko prowadzi mnie ku temu, żeby 

powiedzieć, iż od kilku lat Algieria jest obecna 

w Polsce. Korzystam z okazji, żeby wspomnieć 

o ambasadorze Algierii w Warszawie, który 

od kilku lat wykonuje doskonałą pracę. Ma 

doskonałe kontakty w Polsce. Dla mnie 

ten wyjątkowy ambasador bardzo dobrze 

reprezentuje Algierię ułatwiając również nam 

naszą pracę w Algierii. Nie da się robić promocji 

kraju tylko w jednym kierunku. Ja, jeśli chcę 

promować polskie firmy lub Polskę w Algierii, 

muszę promować też Algierię w Polsce.

II. INFORMACJE Z RYNKU ALGIERSKIEGO

Biuletyn Informacyjny – Nr 01 styczeń-marzec 2013

• Algierska gospodarka w 2012 roku – podsumowanie

Początek nowego roku to w algierskiej 

prasie ekonomicznej czas podsumowań 

najważniejszych wydarzeń w algierskiej 

gospodarce w roku 2012. Opozycyjny 

wobec władz algierskich dziennik Liberté 

cały ubiegły rok podsumował w jednym 

krytycznym zdaniu: „Zmiany prawodawstwa, 

wybory parlamentarne i samorządowe. Rok 

2012:  reformy, które nic nie zmieniły”. Poniżej 

w syntetycznym skrócie przedstawiamy 

bardziej wyrażone podsumowanie:

- Sytuacja makroekonomiczna Algierii 

pozostaje komfortowa: zadłużenie zagraniczne 

spadło w 2012 roku do 2,4% PKB, rezerwy 

dewizowe wzrosły 205,2 mld USD. Wzrost PKB 

wyniósł 3%. Po stronie minusów wskazuje 

się wysoką inflację (8%), wysokie bezrobocie 

wśród młodzieży (20%) i uzależnienie 

gospodarki od sektora węglowodorów 

(generuje 70% budżetu państwa, 98% 

dochodów z eksportu);

- Algieria utrzymała dodatni bilans handlowy. 

Zgodnie z danymi za 11 miesięcy 2012 roku 

nadwyżka wynosi 24,26 mld USD (wzrost 

o 4,6%). Wartość algierskiego eksportu to 

66,78 mld USD (+0,37%), import to 42,52 

mld USD (-1,89%).

- Kontynuowana była realizacja programu 

kompleksowego rozwoju infrastruktury 

kraju, w ramach którego w latach 2010-14 

planuje się liczne inwestycje (budowa dróg, 

kolei mieszkań, stacji oczyszczania wody, 

elektryfikację kraju itd.) o wartości 286 mld 

USD;

- Algieria udzieliła w 2012 roku pożyczki 

Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu 

w wysokości 5 mld USD, co ma potwierdzać 

w opinii władz algierskich rosnące znaczenie 

Algierii na szczeblu międzynarodowym. 

- W Konstantynie (wschodnia Algieria) 

ruszyła produkcja ciągników realizowana 

przez algiersko-amerykańską spółkę Algerian 

Tractors. Spółka została utworzona przez 

algierską firmę ETRAG oraz amerykańskiego 

producenta Massey Ferguson. W ciągu 

pierwszych 5 lat spółka będzie produkować 

rocznie 3500 ciągników, a docelowo 5 tysięcy 

sztuk (wartość wartość inwestycji ok. 35 

milionów dolarów).

-  Po d p i s a nyc h  zo s t a ł o  w i e l e  u m ów 

inwestycyjnych mających na celu rozwój 

algierskiego przemysłu, w tym m.in.:

•  umowa międz y algiersk im MON, 

Funduszem Inwestycyjnym z Abu Dabi, 

i niemieckimi firmami Daimler, Deutz i MTU 

w sprawie uruchomienia trzech zakładów 

produkcyjnych w Algierii (samochody 

użytkowe, autobusy i silniki do dużych 

maszyn)

• umowa z Renault na budowę zakładu 

produkcyjnego. Od 2014 roku ma być 

w Algierii produkowanych 25 tysięcy 

pojazdów (model Renault Symbol), 

a docelowo produkcja ma się rozwinąć 

do 75 tysięcy (w tym na eksport). 

• umowa z Katarem w sprawie stworzenia 

kompleksu metalurgicznego w Jijel, który 

będzie dostarczał 2 mln ton stali rocznie 

(wartość kontraktu 2 mld USD)

• francuska grupa Lafarge uzyskała 

pozwolenie na budowę dwóch cementowni 

– każda ma dostarczać 2 mln ton cementu 

rocznie (wartość inwestycji: 800 mln 

USD)

•  umowa międz y francusk ą grupą 

farmaceutyczną Sanofi-Aventis i algierskim 

producentem Saidal w sprawie budowy 

zakładu produkującego leki (wartość 

inwestycji 70 mln EUR).

Na koniec  k i lk a  mniej  poz yt y wnych 

informacji:

- W klasyfikacji Doing Business prowadzonym 

przez Bank Światowy Algieria spadła 

o 4 pozycje i zajmuje obecnie 152. miejsce 

w rankingu uwzględniającym klimat dla 

biznesu.

-  W  r a p o r c i e  Ś w i a t o w e g o  F o r u m 

Ekonomicznego nt. konkurencyjności Algieria 

spadła o 3 pozycje i zajmuje obecnie 110. 

miejsce wśród 144 państw.

- W rankingu Transparency International 

badającym poziom korupcji na świecie Algieria 

zajmuje 105. miejsce wśród 176 państw.
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- W raporcie Global Innovation Index 2012 

oceniającym poziom innowacyjności 

g o s p o d a r k i  ( w  t y m  d o s t ę p  d o 

technologii informatycznych, poziom 

działalności badawczo-rozwojowej itd.) 

Algieria zajmuje 124. miejsce wśród 141 

państw.

- W analizie grupy Mercer oceniającej 

jakość życia w poszczególnych miastach na 

całym świecie Algier zajmuje 179. miejsce 

na 221 ocenianych miast (co akurat jest 

dużym postępem, bo jeszcze kilka lat temu 

stolica Algierii zajmowała jedno z ostatnich 

miejsc).

• Plany rozwoju sektora mlecznego

Władze algierskie od kilku lat stawiają na 

wzmocnienie sektora rolnego i zmniejszenie 

uzależnienia od importu produktów rolno-

spożywczych. Jednym z elementów tego 

planu jest rozwój sektora mlecznego. 

Pogłowie bydła mlecznego w Algierii ocenia 

się obecnie na 250 tys. sztuk, które dostarcza 

5 500 litrów rocznie, i ok. 600 tys. bydła rasy 

mieszanej, które dostarcza rocznie ok. 4 500 

litrów mleka.

Największym problemem dla hodowców jest 

brak pasz, stąd Międzybranżowy Komitet ds. 

Mleka (CIL) postuluje o przekazanie 200 tysięcy 

hektarów terenów pod produkcję zielonki. 

Innym problemem jest brak rozwiniętego 

systemu skupu mleka.

Algieria dąży do takiego rozwoju produkcji 

mlecznej, który zapewni jej osiągnięcie 

samowystarczalności.  Cel ten wydaje 

się jednak dość odległy. Obecnie roczna 

wartość importu mleka wynosi 800 milionów 

dolarów.

Dla przypomnienia: produkty mleczne 

stanowią ponad 30% całego polskiego 

eksportu do Algierii – w 2011 jego wartość 

wyniosła 128 mln USD.

• Struktura handlu detalicznego w Algierii

W grudniu br.  Algiersko-Szwajcarska 

Izba Handlowa zorganizowała w Algierze 

seminarium, podczas którego przedstawione 

zostały podstawowe dane dotyczące handlu 

detalicznego i sieci dystrybucji:

- liczba podmiotów zajmujących się handlem 

detalicznym wyniosła w październiku 

2012 roku 632 834 co stanowi 38,2% 

zarejestrowanych podmiotów we wszystkich 

sektorach gospodarki;

- całkowita wartość handlu detalicznego 

wyniosła w 2011 roku ok. 42 miliardów 

dolarów;

- ok. 1,2 miliona osób jest zatrudnionych 

w sektorze handlu detalicznego;

- najwięcej podmiotów zajmujących się 

handlem detalicznym zlokalizowanych jest 

w województwie Algieru (11,4%);

- udział sklepów wielkopowierzchniowych 

w handlu detalicznym jest nieznaczny 

– w ciągu pięciu ostatnich lat wzrósł 

z 3 do 5%.

W Algierii coraz większą wagę przywiązuje 

się do rozwoju handlu detalicznego, w tym 

rozwoju sklepów wielkopowierzchniowych, 

zwracając uwagę, że ich budowa przyczynia 

się do zmniejszania kosztów dystrybucji oraz 

pobudzania produkcji lokalnej. Ministerstwo 

Handlu przyjęło w marcu br. specjalny 

dekret określający ramy dla rozwoju tego 

handlu. Również Agencja ds. Rozwoju 

Inwestycji (ANDI) oferuje potencjalnym 

inwestorom szereg ułatwień podatkowych 

oraz związanych z przyznaniem terenów 

czy obniżeniem kosztów zatrudnienia 

pracowników.

• Massey Ferguson rozpoczął produkcję ciągników w Algierii

W Konstantynie (wschodnia Algieria) taśmę 

produkcyjną opuścił pierwszy ciągnik 

wyprodukowany przez algiersko-amerykańską 

spólkę Algerian Tractors. Spółka została 

utworzona przez algierską firmę ETRAG 

oraz amerykańskiego producenta Massey 

Ferguson. Zgodnie z obowiązującym w Algierii 

prawem udziałowcem większościowym w 

spółce jest firma algierska (51% udziałów). 

Przewiduje się, że w ciągu pierwszych pięciu 

lat spółka będzie produkować rocznie 3500 

ciągników, zwiększając później produkcję 

do 5 tysięcy sztuk. Szacuje się, że wartość 

inwestycji wyniesie łącznie ok. 35 milionów 

dolarów i przyczyni się do stworzenia w ciągu 

pięciu lat 700 miejsc pracy.

Podczas konferencji prasowej inaugurującej 

produkcję ciągników minister przemysłu 

Cherif Rahmani zapowiedział stworzenie 

w najbliższym czasie w regionie Konstantyny 

k l a s t ra  p r ze mys ł owe g o  d l a  m a s z y n 

rolniczych.
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• Przedsiębiorstwa algierskie a system finansowy i bankowy w Algierii

• Publiczny apel do firm algierskich, aby rozwinęły krajową produkcję stolarki drewnianej, PVC 

oraz aluminiowej

W Algierii  nie ma ani jednego banku 

pr y watnego działającego w oparciu 

o kapitał algierski, podczas gdy kapitał 

zagraniczny ulokował się na rynku na stałe. 

Banki publiczne skupiają 88% środków 

w obiegu. Przedsiębiorcy oceniają, że 

najważniejszą przeszkodą dla rozwoju 

inwestycji są utrudnienia w dostępie do 

kredytów. Podkreślają słabość samego 

systemu bankowego : dla przykładu w Algierii 

jedna agencja bankowa przypada średnio na 

25 tys. mieszkańców, system płacenia kartą 

praktycznie nie istnieje, nie wprowadzono 

też zasad kompensacji różnic kursowych. Dla 

porównania: w Polsce jest blisko 14 tysięcy 

placówek bankowych, co przy podobnej 

populacji (38 mln) daje średnio jedną agencję 

bankową na 2.714 mieszkańców.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 

Ambasady RP w Algier ze  upr zejmie 

informuje firmy sektora stolarki okiennej 

oraz wykończenia wnętrz, że Ministerstwo 

Mieszkalnictwa i Urbanistyki w Algierii z uwagi 

na niezadawalającą jakość produkowanych 

w Algierii  drewnianych okien i  drzwi 

montowanych w mieszkaniach objętych 

krajowym programem mieszkalnictwa 

zwróciło się z publicznym apelem do firm 

algierskich, aby rozwinęły krajową produkcję 

stolarki drewnianej, PVC oraz aluminiowej.

Ministerstwo zaleca również, aby biura 

projektowe biorące udział w przetargach 

n a  b u d owę  m i e s z k a ń  u w z g l ę d n i a ł y 

w swoich projektach stolarkę z aluminium, 

PVC lub drewna o sprawdzonej, dobrej 

jakości.

• 5 projektów krajowych rynków hurtowych

Mustapha Benbada, minister handlu, 

zamyka nieformalne uliczne handlowiska; 

w zamian zamierza doprowadzić  do 

budowy 5 dużych krajowych r ynków 

hurtowych dla produktów rolnych i rolno-

spożywczych. W perspektywie 2010-2014 

Ministerstwo Finansów przeznaczyło na 

ten cel 100 mln euro. Na walkę z handlem 

nieformalnym i ulicznym rząd w Algierze 

przeznaczył łącznie 40 mln euro. Rynkiem 

hurtowym w Algierii ma zarządzać nowo 

powstała spółka państwowa „Magros’’ i jej 

trzy oddziały terenowe (każdy dysponujący 

kwotą 1 mln euro) w Algierze (centrum), 

Annabie (wschód) i Oranie (zachód). Firma 

Magros odpowiedzialna jest również za 

zbudowanie 14 regionalnych rynków 

hurtowych, głównie warzyw i owoców, oraz 

za nadzorowanie dystrybucji produktów 

rolnych na terytorium kraju. W drugim 

etapie powstaną hurtowe rynki produktów 

przemysłowych.

• Algieria bada możliwość powrotu do węgla kamiennego

Youcef Yousfi, minister energii i górnictwa, 

potwierdził, że Algieria bada możliwość 

eksploatacji na wielką skalę rodzimych 

zasobów węgla w celu produkcji energii 

elektrycznej. Powołując się przy tym na dwie 

metody pozyskania energii elektrycznej, 

konwencjonalną i opartą na gazyfikacji 

węgla, nie przesądził, którą metodę wybierze 

Algieria.

Można się spodziewać, że w najbliższych 

dziesięciu latach w Algierii zaczną powstawać 

zakłady energetyczne wykorzystujące węgiel 

kamienny. 

Konsumpcja energii elektrycznej zwiększa 

się w Algierii rocznie o 16-18%, co znaczy, że 

co każde pięć lat powiększa się dwukrotnie. 

Obecnie jej roczne spożycie jest na poziomie 

12.000 MW.
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III. IMPREZY TARGOWE, W KTÓRYCH WPHI W ALGIERZE PLANUJE UDZIAŁ 

W 2013 ROKU

W 2013 roku WPHI planuje udział w dziewięciu imprezach wystawienniczych. Większość z poniższych imprez (za wyjątkiem DJAZAGRO, ERA 

oraz ORAN BATIWEST) objętych została programem promocji ogólnej, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do udziału.można uzyskać dofinansowanie do udziału.

Atrakcyjne warunki uczestnictwa oferuje także Agencja Rynku Rolnego, która planuje organizację misji handlowej w kwietniu br. przy okazji 

targów DJAZAGRO. Zachęcamy do uczestnictwa – w przypadku Algierii udział w targach to najskuteczniejszy sposób dotarcia ze swoją 

ofertą do potencjalnych klientów oraz nawiązania interesujących kontaktów. Oferujemy na miejscu pomoc logistyczną oraz językową. 

Zachęcamy również do przekazywania materiałów promocyjnych (katalogi, próbki, opakowania), które będziemy prezentować podczas 

spotkań z algierskimi przedsiębiorcami.  

Poniżej przekazujemy wykaz imprez targowo-wystawienniczych, w których planujemy udział w bieżącym roku:

 EQUIP AUTO (Salon International de tous les équipements pour tous les véhicules), Algier, 4-7 

marca 2013

EquipAuto to impreza poświęcona producentom części zamiennych i komponentów do produkcji 

samochodów wyposażenia dla warsztatów naprawczych i stacji obsługi pojazdów.

Targi EquipAuto należą do ściśle profesjonalnych imprez promujących określoną branżę produktów 

i usług. Zasługują na zainteresowanie producentów polskich na rzecz przemysłu motoryzacyjnego 

w Polsce z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek motoryzacyjny w Algierii.

 DJAZAGRO (Salon International des Industries Agroalimentaires de la boulangerie, 

pâtisserie et de la restauration), Algier,  9-12 kwietnia 2013 r.

DJAZAGRO to największa i najbardziej prestiżowa impreza sektora spożywczego, której profil 

został poszerzany jest o sektor maszyn i urządzeń dla rolnictwa. W edycji 2012 roku uczestniczyło blisko 380 wystawców z 26 państw. Szacuje 

się, że targi odwiedziło ok. 12 tysięcy zwiedzających. 

Algieria znajduje się w grupie dziesięciu największych importerów żywności w świecie, to główny importer żywności (25%) na kontynencie 

afrykańskim. 35 milionów Algierczyków wydają średnio 45% rodzinnego budżetu na żywność. Stąd tak duże znaczenie dla polskich 

producentów mają targi branż branż: zbożowo-piekarniczej, szeroko pojętej spożywczej (w tym napojów, bez alkoholi, ale z szansami na 

promocje polskiego browarnictwa), gastronomi i usług. 

Przedsiębiorstwa algierskie tradycyjnie importują drogie maszyny i urządzenia z krajów Europy Zachodniej oraz tanie z Chin, polskie firmy 

powinny zaproponować dostawę maszyn i urządzeń dla przemysłu przetwórstwa żywności, opakowań, surowców spożywczych, jak też 

wyrobów gotowych w korzystnej relacji ceny do jakości. Targi Djazagro to najskuteczniejsza forma promocji polskich producentów tego 

sektora.

Podczas targów planowana jest misja polskich przedsiębiorców organizowana przez Agencję Rynku Rolnego.

 SIMEM (Salon International du Médicament et de l’Equipement Médical), Algier, 17-20 kwietnia 

2013 r.

Targi SIMEM to najbardziej profesjonalna impreza branży medycznej w Algierii, z roku na rok nabiera coraz 

większego rozmachu i zgodnie na stałe w Oranie. Według słów ministra zdrowia w Oranie ma powstać 

algierski klaster medyczny. 

Algieria stara się ograniczać import leków i korzystając z ogromnych środków finansowych ma intensyfikować 

własną produkcje na potrzeby sektora zdrowia, co stwarza przed polskimi firmami szansę delokalizacji 

produkcji do największego obszarowo kraju Afryki Północnej. 
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 BATIMATEC (Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics), Algier, 

6-10 maja 2013 r.

Targi BATIMATEC są najważniejszą imprezą targową dla sektora budowlanego na całym kontynencie afrykańskim. 

W 2012 roku zgromadziły ponad 1000 wystawców z 23 krajów. 

Polskie wyroby często sprowadzane są do Algierii poprzez pośredników z innych państw i sprzedawane na rynku 

jako niemieckie czy francuskie kilkakrotnie drożej jako produkty „markowe”. Stąd istotne jest, aby producent dotarł 

do odbiorcy z pominięciem zachodnioeuropejskich pośredników. 

BATIMATEC umożliwia nawiązanie obiecujących kontaktów handlowych i poznanie potencjału rynku i jego 

specyfiki. Targi wpisują się w plany inwestycji publicznych wartości setek miliardów dolarów. 

 SIPSA AGRO-EXPO FILAHA (Salon International de l’Elevage de l’agroalimentaire et de l’agroéquipement), 

Algier, 15-18 maja 2013

Rozwój rolnictwa w Algierii to jeden z najważniejszych priorytetów władz, na który od lat przeznacza się ogromne 

środki. Efekty polityki rządu są coraz bardziej widoczne – w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku Algieria 

zaimportowała znacznie mniej produktów rolno-spożywczych, w szczególności zbóż oraz mleka w proszku niż 

w latach poprzednich. Polskie firmy powinny zatem w większym stopniu przestawić swój eksport do Algierii 

z gotowych produktów spożywczych (na które nadal jest popyt) na zwiększone dostawy maszyn, urządzeń 

i technologii wykorzystywanych w produkcji spożywczym i rolnym.

SIPSA to największe targi dla sektora rolno-spożywczego w Algierii stąd oferty polskich firm winny trafić 

w zapotrzebowanie algierskich przedsiębiorców szukających konkretnych produktów i rozwiązań technologicznych. 

Współpraca między Polską a Algierią w sektorze rolnym rozwija się w sprzyjającej atmosferze. Zakończono negocjacje w kwestii certyfikatów 

weterynaryjnych na eksport mięsa wołowego oraz doprowadzono do zatwierdzenia wzorów „hallal”. Rozwija się współpraca ekspercka 

w dziedzinie hodowli i ochrony roślin. 

Od wielu lat informujemy o potencjalne algierskiego rynku, zwracając uwagę, że Algieria jest i przez najbliższe lata pozostanie jednym 

z największych importerów produktów rolnych i spożywczych na świecie. Polskie produkty cieszą się w Algierii uznaniem – docenia się ich 

wysoką jakość za niewygórowaną cenę.

W 2013 roku targi SIPSA zostaną połączone z targami FILAHA, w związku z czym nowa impreza stanie się jeszcze większym wydarzeniem 

dla sektora rolno-spożywczego.

 FIA (Foire Internationale d’Alger), Algier, 29 maja-3 czerwca 2013 r.

Międzynarodowe Targi Algieru (FIA) to była dotychczas największą i najbardziej prestiżową imprezą 

wystawienniczą w Algierii (obecnie największą jest Batimatec). W edycji 2012 roku udział wzięło 

udział 970 firm z 36 państw (600 firm zagranicznych, 370 algierskich). Targi są uroczyście otwierane 

przez prezydenta Algierii, któremu towarzyszą ministrowie rządu. Targi odwiedza co roku ok. 100 

tys. gości. 

FIA to impreza masowa, odwiedzają ją hurtownicy i importerzy oraz szerokie rzesze konsumentów. 

To dobra okazja do promocji produktów już dostępnych w Algierii oraz do lansowania nowych. 

Targi te nadal pozostają wydarzeniem o dużym wymiarze promocyjnym, stanowią w dalszym ciągu najlepsze miejsce informowania o 

potencjale gospodarki i możliwościach współpracy wielu krajów. 

Obecność na tym wydarzeniu ma charakter prestiżowy i stanowi ważny element budowania marki POLSKA w Algierii.

Przy okazji przyszłorocznej edycji targów FIA planowana jest organizacja wystawy narodowej w ramach programu promocji ogólnej 

dla rynku algierskiego. W ramach wystawy przewidujemy m.in. prezentację laureatów programu GreenEvo.

 SITP (Salon Internaional des Travaux Publics), Algier, listopad 2013

Targi SITP reprezentują firmy sektora robót publicznych. Uczestniczą w nim liczące się 

przedsiębiorstwa budowlane ubiegające się o udział w narodowym programie rozbudowy 

infrastruktury kraju o bardzo szerokim zakresie: kontynuacja programu budowy dróg 

i autostrad, obiekty inżynieryjne, porty lotniska, transport kolejowy (w tym miejski), budynki 

użyteczności publicznej itp. W sytuacja spowolnienia rynku budowlanego w Europie rynek 

algierski stanowi interesującą alternatywę. 
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 ERA (Salon International des énergies renouvelables et du développement durable), Oran, październik 

2013 r.

Targi ERA poświęcone są technologiom energii odnawialnych i środowiskowym. Z roku na rok nabiera 

coraz większego znaczenia, edycja 2012 roku połączona z targami „EnviroAlgérie” organizowaną przez 

Algiersko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową zgromadziła 110 wystawców. 

Państwowe firmy poszukują partnerów gotowych dzielić się doświadczeniami i technologiami ochroną 

środowiska . Udział w targach ma na celu pogłębienie świadomości, że polskie firmy na równi z firmami 

zachodnioeuropejskimi mają ciekawe, innowacyjne rozwiązania i mogą uczestniczyć w rozwiązaniu 

problemów ekologicznych Algierii. 

 ORAN BATI’WEST (Salon International. du logement, de l’immobilier, du bâtiment, de la 

construction et des matériaux de construction), Oran, listopad 2013

Targi Bati’West są najważniejszą imprezą targową sektora budownictwa i robót publicznych 

w zachodnim makroregionie Algierii. To targi dla firm działających w sektorze mieszkalnictwa, 

nieruchomości, budownictwa, materiałów budowlanych, konstrukcyjnych i robót publicznych. Obecność polskich firm na tych targach 

powinna być odpowiedzią na plany inwestycyjne regionu na sumę 14 mld euro. 

Podobnie jak Algier, Oran – dawna stolica regionu – posiada bogatą spuściznę budynków epoki kolonialnej wymagających prac konserwatorskich. 

W tym zakresie polskie firmy mogą wiele zaoferować stronie algierskiej, zwłaszcza że w Algierii brak specjalistów w tej dziedzinie.

IV. LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ TARGOWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ

ZORGANIZOWANE W ALGIERII W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU

ALGIER:

EQUIP AUTO ALGERIA – targi przemysłu 

motoryzacyjnego

Salon professionnel international des pièces, 

équipements, service et maintenance pour 

les véhicules de loisir et utilitaires 

04-07 marca 2013 

Halima Bourouis

Tel/Fax : +213 21 36 68 11

Mob : +213 555 21 06 28

Email : algeria@promosalons.com; 

EVE – targi urody

Salon international de la femme

06-09 marca 2013 

WTC Algeria

Tel : +213 21 69 43 07

Fax : +213 21 69 29 05

 www.wtcalgeria.com  

SIEHM -  targi medyczne

Salon international de l’équipement hospitalier 

et médical 

Kwiecień 2013 

dz event

Tel : +213 21 36 84 89

 Fax : +213 21 36 50 33

 www.dzevent.org  

DJAZAGRO – targi rolno-spożywcze

Salon international de l’agroalimentaire en 

Algérie 

09-12 kwietnia 2013 

Comexposium 

Tel : +33 1 76 77 11 11

Fax : +33 1 76 77 12 12

 www.comexposium.com  

SICOM – targi informatyczne

Salon international de l’informatique, de la 

bureautique et des télécoms 

10-13 kwietnia 2013 

SAFEX 

Tel : +213 21 21 01 23 30

Fax : +213 21 21 05 40 021 

www.safex-algerie.com     

ALGERIA KITCHEN, BATH AND LIGTHING 

EXPO – targi wyposażenia kuchni i łazienek

Salon algérien de la cuisine, de la salle de bain 

et de l’éclairage 

22-24 kwietnia 2013

New Fields Exhibitions

Tel : +213 771 36 97 96

Tel : +971 4 268 6870

Fax : +971 4 2624569 

Email : newfields.alg@gmail.com 

 www.new-fields.com  

SIPSA-AGRISIME & SIPSA-AGROFOOD -  targi 

rolno-spożywcze

Salon international de l’élevage, du machinisme 

agricole et de l’Agro-industrie 

15-18 maja 2013 

ExpoVet

Tel : +213 21 21 96 00

Fax : +213 21 21 96 92

Email : mail@expovet-dz.net

www.expovet-dz.net  

BATIMATEC -  targi budowlane

Salon international du bâtiment, des matériaux 

de construction et des travaux publics

04-08 maja 2013 

Batimatec Expo

Tel : +213 20 34 77 04

Fax : +213 21 35 31 86

Email : batimatec.expo@gmail.com

www.batimatecexpo.com  
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ÉLECTRO, AUTOMATION, ÉNERGIE & 

RENOUVELABLES – targi przemysłowe

S a l o n  i n t e r n a t i o n a l  d e s  é n e r g i e s 

r e n o u v e l a b l e s ,  d e s  é n e r g i e s 

conventionnelles, de l’efficacité énergétique, 

de l’électrotechnique, de l’automation et de 

l’éclairage 

13-16 maja 2013 

fairtrade GmbH & Co. KG

Tel : +49 62 21 45 650

Fax : +49 62 2145 65 25

Email : info@fairtrade-messe.de

www.fairtrade-messe.de  

FORUM INTERNATIONAL DE LA FINANCE 

ALGER – Forum finansowe

Forum international de la finance à Alger 

Maj 2013 

Geneva Business School

Tel : +41 22 906 94 94

Fax : +41 22 906 94 90

Email : dean@bmuniversity.com 

www.bmuniversity.com    

FIA - FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

- targi wielobranżowe

Foire internationale d’Alger du 29 maï au 

04 juin 2013 

CFCIA  

Tel : +213 21 48 08 00

Fax : +213 21 60 95 09

Email : a.bouklikha@cfcia.org 

www.cfcia.org  

ORAN:

SIMEM  - targi medyczne

Salon international du médicament et de 

l’équipement médical 

17-20 kwietnia 2013 

Krizalid communication

Tel/Fax : +213 21 36 40 79

Email : contact@krizalid-dz.com

www.krizalid-dz.com  

EXPOPLAST  - targi sektora plastiku

Salon international de l’industrie du plastique 

et de la pétrochimie 

05-08 maja 2013 

SHM Events

Mob : +213 6661 999 886

Fax : +213 21 608 608 

Email : shm.salons@gmail.com  

www.shmevents-dz.com    

PIPE-EXPO – targi sektora kanalizacji

Salon de la canalisation, de la tuyauterie et 

du tube 

05-08 maja 2013 

SHM Events

Mob : +213 6661 999 886

Fax : +213 21 608 608 

Email : shm.salons@gmail.com   

www.shmevents-dz.com

SIEE-POLLUTEC  –  targi  dla sektora 

hydraulicznego

Salon international des équipements et 

services de l’eau 

27- 30 maja 2013 

Trade 21

Tel : +213 21 54 86 38

Fax : +213 21 54 65 87 

Email : info@site-pollutec.com 

www.site-pollutec.com    

HASSI MESSAOUD:

SALON PROFESSIONNEL INTERNATIONAL 

HASSI MESSAOUD – targi przemysłu 

petrochemicznego

05-08 marca 2013

Petroleum Industry Communication

Kom.: + 213 770 61 08 61/+213 550 46 88 

98 

Email : expo@expo-hassi-messaoud.com 

 www.expo-hassi-messaoud.com

V. OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ALGIERSKICH OTRZYMANE PRZEZ WPHI 

W IV KWARTALE 2012 ROKU

• Eurl SANADCERSA

Kontakt: Farid GHERNAIA 

Adres: Route de Sidi Ahmed Bejaia 

Tel/Fax.: +213 34 21 35 83

Kom.: +213 553 18 86 65

E-mail: fanadcersa@hotmail.fr

Działalność: Poszukuje polskich dostawców 

procuktów z ceramiki.

•  H A M Z A  P H O N E  ( E n t r e p r i s e  d e 

Télécommunication)

Kontakt: Hamza MAZRI 

A d r e s :  C i t é  B e n  H a m z a  H a m a d i 

Boumerdes

Tel.: +213 24 86 04 73

Fax : +213 24 86 01 40

Kom.: +213 778 46 09 08

E-mail: hamza-phone@hotmail.fr 

Działalność: Poszukuje dostawców sprzętu 

i akcesoriów informatycznych.

• Eurl ALGAF

Kontakt: Abdel Ghani HAMADA 

Adres:  Cité El  Hatabia,  Rue Z n°01, 

Constantine

Tel.: +213 31 83 44 48

Kom.: +213 555 19 18 51 / 0696 89 04 04

E-mail: hebboulnadji@yahoo.fr

D z i a ł a l n o ś ć :  P o s z u j e  d o s t a w c ó w 

makaranu

• BAD BEE (Apiculture)

Kontakt :  Djamel  Eddine MIMOUN / 

Apiculteur

Kom.: +213 550 94 47 50

Email: h.jamel-4@hotmail.com

Działalność: Właściciel pasieki poszukuje 

polskich partnerów do rozwoju swojej 

działalności.

• Eurl AZOUGAGH

Adres : 199 Avenue Sidi Chahmi (Sortie 

Autoroute vers Aéroport) Oran

Tel.: +213 40 21 71 71

Fax: +213 41 45 18 25 / 46 74 80

E - m a i l :  m h . i n f o c o p y @ y a h o o . f r ; 

mh.infocopy@gmail.com 
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Działalność: Poszukuje polskich dostawców 

produktów metalurgicznych (metalowe płytki, 

drut cynkowany, płyty faliste itp). 

• LA BRANCHE D’ARBRE

Kontakt : Amar SKAKNI / Import Export

Kom.: +213 550 35 52 81

E-mail: skakni_boualem@yahoo.fr 

Działalność: Poszukuje polskich dostawców 

owoców (w szczególności czereśni).

• STRM Eurl

Kontakt: Mourad BENGUERGOURA 

Tel.: +213 25 39 39 61 / 38 95

Fax: +213 25 39 37 65 / 40 88 82

E-mail: tmaames@omnichem.ca 

Działalność: Poszukuej dostawców produktów 

chemicznych (soda kaustyczna, kwas azotowy, 

kwas solny).

• UNIMAC Sarl

Kontakt: Tebbakh Nouredine 

E-mail: sarlunimac@yahoo.frt 

Działalność: Poszukuje dostawcy używanej 

maszyny do cięcia blachy.

• PLASTICYCLE

Kontakt: Besma BELBEDJAOUI / Général 

manager 

E - m a i l :  b e s m a . 1 7 @ h o t m a i l . f r ; 

plasticycle@hotmail.fr 

Działalność: Poszukuje partnerów do rozwoju 

działalności związanej z przetwórstwem 

plastiku.

• CARTHAGE TECH

Kontakt: Nacer CHIKHI 

E-mail: nacer.chikhi@carthage.net 

Działalność: Poszukuje polskich firm z sektora 

przetwarzania odpadów.

• BRICARD Sarl

Kontakt: Osmane Yazid ALLAL 

Tel. : +213 43 38 37 94

Fax. : +213 43 20 28 33

Mob : +213 550 92 19 93 / 90 06 32 / 90 62 

90

E-mail: sarl-bricard@hotmail.fr  

Działalność: Poszukuje dostawców taśm 

przenosnikowych

• SETIFON Sarl

Kontakt: Nadjib HEMADOU 

Tel/Fax : +213 36 51 19 60

E-mail: setifon.sarl@gmail.com 

Działalność: Poszukuje dostawców produktów 

weterynaryjnych.

• OMNICHEM

Kontakt: Thiziri MAAMES 

Tel. : +213 21 32 62 31

Fax. : +213 21 32 62 44

Mob : +213 550 54 59 10

E-mail: tmaames@omnichem.ca 

Działalność: Poszukuje dostawców produktów 

chemicznych.

• LABORATOIRE BENDI

Kontakt: Noureddine BENDIMERED 

Tel.: +213 41 53 93 00 / 72

Fax: +213 41 53 93 01 / 73 59

E-mail: labobendi@live.fr 

Działalność: Poszukuje polskich producentów 

masz yn napełnia jąc ych i  opakowań 

plastikowych.

• HYDROPLUS

Kontakt: Hedi GUERIDA 

Adres : Bât D1 Promo Somacob, Z.I. 06000 

Béjaia

Tel.: +213 34 20 44 49

Fax: +213 34 20 44 70

E-mail: gueridahedi@hydroplus-group.com 

D z i a ł a l n o ś ć :  Po s z u k u j e  d o s t a w c ó w 

obrabiarek.

• Sarl SIRPOF

Kontakt: Youcef MILI

Kom.: +213 550 11 28 34

Działalność: Poszukuje dostawców śrub.

• SAIDI

Kontakt: Abdelhakim SAIDI 

E-mail: nav.construction@yahoo.fr

Działalność: Poszukuje polskich producentów 

łodzi rybackich i małych jachtów.

• INSTUTUT DATA DZ

Kontakt: Chama BELHAMITI 

Mob : +213 774 05 69 68 

E-mail: institutdatadz@yahoo.fr 

Działalność: Poszukuje dostawców i firm 

instalujących panele słoneczne.

• C.T.D.A International

Kontakt: Akim NEDJADI 

Kom.: +213 776 47 10 44

Kom. : +33 6 12 56 68 98

E-mai l :  c tda. inter@gmai l .com;  c tda.

inter46materiel.agricole@gmail.com

Site web : www.ctdainter.com 

Działalność: Poszukuje firm z sektora rolnego 

– dostawcy maszyn, urzadzeń i technologii.

• ALFEC

Kontakt: Zoubir ADDI 

Tel. : +213 41 53 09 62

Fax. : +213 41 53 97 48

Kom.: +213 661 20 21 13

E-mail: zoubir.addi@alfec.net 

Działalność: Poszukuje polskich firm w sektorze 

przetwarzania odpadów przemysłowych 

• ARFIL

Kontakt: Jaber ZITANI 

Kom.: +213 770 88 05 65

E-mail: jaberzitani@hotmail.com 

Działalność: Poszukuje polskich producentów 

włókien z poliestru i polipropylenu. 

• Eurl IMZ

Kontakt: Hakim ZERROUKI 

Kom.: +213 559 33 46 17

E-mail: h.zerrouki@yahoo.com 

Działalność: Poszukuje partnerów w sektorze 

paliwowym.

• SEFOUANE

Kontakt: Rabah SEFOUANE

Kom.: +213 778 41 29 50

E-mail: sefouanerab@hotail.fr

Działalność: Poszukuje dostawców papieru 

gazetowego.

Biuletyn Informacyjny – Nr 01 styczeń-marzec 2013



12

BIULETYN INFORMACYJNY jest wydawany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 
w Algierze. Wydział zezwala na publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym 
Biuletynie wyłącznie przy powołaniu się na źródło informacji.

Kontakt:
Maciej KOWALSKI - e-mail: alger2@trade.gov.pl

Katarzyna KOWALSKA - e-mail: alger3@trade.gov.pl


