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 االفتتاحية 
 

مليار  1.600بقيمة تفوق  2018مشروع استثماري في  4.000يوسفي: 
 (االذاعة الجزائرية )ينارد

 

 

 

 

 مشروع استثماري في 4.000قال وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي بأنه تم تسجيل أكثر من 

 مليار دج.  1.600في قطاع الصناعة و المناجم بقيمة تفوق  2018
أما بخصوص الصناعة النسيجية فقد أكد أنها عرفت قفزة نوعية بالجزائر، مذكرا أن المركب المختص 
في الصناعة النسيجية سيسمح بإنتاج أول سروال "جينز" من صنع جزائري في مارس المقبل مع ضمان 

 . 2019منصب شغل نهاية سنة أالف  5أالف و  4ما بين 
و أضاف الوزير على هامش الصالون الدولي للنسيج، المالبس و الجلود و المعدات في طبعته الثالثة، 
الذي افتتح اليوم االثنين على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال " بالجزائر العاصمة، 

ة األفريقية في الصناعة النسيجية )شركة مختلطة بأن مركب غليزان الذي يعد أكبر مركب في القار

بالمائة منها سيتم  60"الجينز"   مليون وحدة من السراويل 12تركية( سيعمل على إنتاج  -جزائرية
 تصديرها نحو الخارج.

 ألف منصب شغل. 25و أكد أن هذه الشركة المختلطة ستوفر، بعد استكمال تهيئة جميع وحداتها، قرابة 
الصالون الذي يبرز مهارات المهنيين من مختلف شعب هذا القطاع قادمين من عدة بلدان و يشارك في 

من الشهر الجاري، على غرار تركيا، الصين، تونس، المغرب، الهند، باكستان و  23ويستمر إلى غاية 
 مصر و عرضت مختلف منتوجاتها للزائرين الذين توافدوا على أجنحة العارضين.

مركب الصناعي بتصدير أول شحنة من خيوط النسيج في جوان المنصرم نحو تركيا للتذكير قام هذا ال
 وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وبولونيا.

ويندرج هذا المكسب االقتصادي ضمن برنامج الحكومة والرامي إلى تقليص الواردات وتنويع االقتصاد 
 الوطني، وكونه يساهم أيضا في تكوين اليد العاملة المحلية.

جهته قال المدير المركزي لمجمع النسيج و الجلود "جيتاكس" أحمد بن إياد بأن مجمعه يعد شريكا من 
لشركة تيال التركية في مركب غليزان و أن المركب حاليا في مرحلة االنطالق األولية و يعمل 

 العمال لضمان يد عاملة مؤهلة .  تكوين  على
 
 

االذاعة ) 2020 و 2019الجزائر: االمم المتحدة تتوقع انخفاضا في التضخم سنتي 
 (الجزائرية

 

 
توقعت األمم المتحدة، في تقريرها السنوي الذي نشرته، اليوم األثنين، أن يتراجع التضخم في الجزائر إلى 

 .2020بالمائة سنة  2ر2و  2019بالمائة سنة  2ر9نسبة 
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 4ر5التي كانت قد اشارت الى نسبة تضخم بو تحدثت المنظمة االممية عن انخفاض في توقعات الحكومة 
 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية.

، حسبما أكد تقرير 2017بالمائة سنة  5ر6بالمائة مقابل  3ر9فقد بلغ التضخم  2018و بالنسبة لسنة 
 االمم المتحدة الذي اشار الى ان السياسة النقدية في الجزائر تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية

 األخرى.
و اوضح هذا التقرير السنوي المشترك الذي ُتعده دائرة الشؤون االقتصادية و االجتماعية لمنظمة االمم 
المتحدة و ندوة االمم المتحدة حول التجارة و التنمية )كنوسيد( و اللجان االقتصادية و االقليمية الخمسة 

تانيا من المقرر ان يبقى توجه السياسات النقدية لألمم المتحدة انه "في الجزائر و ليبيا و المغرب و موري
 حياديا".

بالمائة هذه السنة مقابل  2ر2و بخصوص النمو تتوقع المنظمة االممية زيادة في الناتج الداخلي الخام ب

 2018بالمائة سنة  2ر7. و "تواصل التوسع االقتصادي المتناسق ليبلغ 2018بالمائة سنة  2ر7
 محتشم، من المتوقع ان  تاج الغازي و النفطي. و بما ان االستهالك الخاص يبقىانطالقا من ارتفاع االن

"، حسبما اوضحت االمم المتحدة لتشرح سبب هذا 2019بالمائة سنة  2ر2تتراجع نسبة النمو الى 
 التراجع. و من المقرر ان يبلغ النمو نسبة

 .2020بالمائة سنة  2ر8

 2017بالمائة سنة  12مقابل  2018بالمائة سنة  12ر3زائر من جهة اخرى بلغت نسبة البطالة في الج
حسب نفس التوقعات. و تؤكد االمم المتحدة ان االرتفاع الجزئي لألسعار العالمية للمواد القاعدية لم يترجم 
في افريقيا باستئناف في االستثمارات االجنبية المباشرة في االقتصادات الكبرى المرتبطة بهذه المواد مثل 

وأنغوال.كما تأثرت المداخيل الجبائية للجزائر خالل السنوات االخيرة جراء انخفاض   ائر و نيجيرياالجز
 أسعار الخام في االسواق الدولية.

تراجعا في المداخل الجبائية و كانت البلدان المصدرة  2015و  2010بلدا افريقيا بين سنتي  14و سجل 
الكثر تأثرا حيث سجلت اكبر االنخفاضات، حسبما اكدت منظمة للنفط مثل الجزائر و نيجيريا و وأنغوال ا

 االمم المتحدة.
 
 
 

بن مسعود: عالقات شراكة مع عدة قطاعات  / اعتبر جلسات السياحة فرصة لتقييم القطاع
 (يننالووق اشرال( لتمكين الجزائريين من العطل في بالدهم

 

التقليدية، عبد القادر بن مسعود، إلى ضرورة عصرنة قطاع السياحة  دعا وزير السياحة والصناعة
اء بجودة االرتق المتطلبات الجديدة للسياحة العالمية، مشيرا إلى أنه تم فتح ورشات تهدف إلى تماشيا مع

الالمركزية في جميع التعامالت وتحسين  لدولية بدءا بتحقيقالخدمات لتصبح في مستوى المقاييس ا
 .العالقة بين اإلدارة والمواطن

السياحة “التي تحمل شعار  وقال الوزير، خالل إشرافه، اإلثنين، على افتتاح الجلسات الوطنية للسياحة
دارية إلى إنه تم تحويل كل اإلجراءات اإل ، بقصر المؤتمرات بالعاصمة،”المستدامة مستقبل واعد

أجل تبسيط اإلجراءات واالستعمال المكثف للتكنولوجيات الحديثة  المستوى المحلي وتعميم الرقمنة من
يل المعنية لتسه للوجهة السياحية الجزائرية، مضيفا أن مصالحه تعمل حاليا مع كل األطراف للترويج

من قضاء عطل مريحة في الجزائر  المواطنين االستثمار وترقية الجودة والنوعية، وتمكين أكبر عدد من
 .اتفاقيات مع قطاعات لها صلة بالنشاط السياحي من خالل خلق عالقات شراكة وإبرام

تها واألشواط التي قطع واعتبر بن مسعود الجلسات الوطنية للسياحة، فرصة للوقوف على أهم اإلنجازات
هذا اللقاء يعد محطة إضافية لتقييم  مؤكدا أن ،”تقييم القطاع”الجزائر في مجال التنمية السياحية و

على المخطط التوجيهي  2008منذ المصادقة من طرف الحكومة في  اإلنجازات الكبيرة التي تحققت
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 .2030آلفاق  للتهيئة السياحية
 المنجزة، وذلك بفضل التحفيزات كما عّبر الوزير عن ارتياحه الكبير للحجم الهام والهائل لالستثمارات

 .لقيت استحسان المستثمرين الوطنيين واألجانب لكبيرة التي أقرتها الدولة والتيوالتسهيالت ا
المستقبل القريب على  ويرى المسؤول األول عن قطاع السياحة أن هذه اإلنجازات ستساهم دون شك في

األخرى ساهمت من جهتها، في ضبط وتنظيم  كسب رهان الجودة والتنافسية، مشيرا إلى أن اإلجراءات
 .األعمدة األساسية االستراتيجية للقطاع في مجال االستثمار ار السياحي الذي يمثل أحدالعق
 
 

ضرورة إقحام القطاع الخاص للنهوض  : ك سراي ل الوسطالخبير االقتصادي عبد المال
 ()الوسط بقطاع السياحة

 

الطبيعية والحضارية الثقافية   أكد الخبير االقتصادي عبد المالك سراي أن الجزائر تملك من المؤهالت
لتنويع اقتصادها خارج مجال المحروقات بقطاع السياحة الذي يجب إعداد   ،الدينية التاريخية واألثرية

ورة للقطاع الذي تضمن مدخوال البلدان المجا  خارطة طريق واضحة وهادفة للنهوض به مبرزا استغالل
 سنويا مهما .

أن الوقت مناسب لتفعيل آليات جادة تطور قطاع   الخبير االقتصادي في اتصال مع جريدة الوسط  وأوضح
السياحة لصناعة سياحة ناجحة يعتمد عليها كبدائل عن المحروقات من حيث المداخيل وأهمها ضرورة 

ى مجهولة لدى العالم وتغيير الدهنيات وعدم االعتماد على األسلوب التعريف بالمؤهالت الطبيعية التي تبق
التقليدي في اإلدارة واالنتقال إلى المناجمنت العصري في التسيير الذي يعتمد على التكنولوجيات الحديثة 

 والرقمنة واإلبداع والحركية
و اعتبر سراي انه يلعب وشدد سراي على إقحام القطاع الخاص الوطني و الدولي وفق مقاييس يعمل بها 

دورا هاما في تحسين جاذبيتها السياحية وجعلها وجهة مفضلة بدال من المقاصد الخارجية من خالل 
المساهمة في تحسين الخدمات ورفع طاقات االستيعاب و قال أن مجهودات الدولة وحدها ال تكفي للنهوص 

 بالقطاع .
فير المدارس و المعاهد المختصة على مستوى الوطن وفيما يخص التكوين قال عبد المالك سراي يجب تو

لجميع الفئات إلنشاء جيل كامل يملك ثقافة سياحية الن الجزائريين يفتقرون لثقافة النظافة و البيئة واحترام 
الضيف و أبرز الخبير االقتصادي دور العامل البشري الذي يعتبر في األساس هدف االستثمارات 

ة والجودة العالية وتقديم خدمات رفيعة لفائدة المستهلك كما أكد ذات المتحدث االقتصادية لبلوغ النوعي
اتخاذ حزمة من الحوافز واإلجراءات التكميلية لصالح المتعاملين االقتصاديين وأصحاب الفنادق   يجب  أنه

حي و يجب اوالوكاالت السياحية وذلك بالتنسيق مع المنظمة العالمية للسياحة و بدء التدريب للقطاع السي
ان تشمل البرامج كل تخصص بالقطاع بهدف تلبية احتياجات العصر المعمول بها في الدول 

 .للنهوض بصناعة سياحية تتوافق مع سياسات إدارة القطاع السياحي حول العالم  السياحية
 
 

 المساء( ( اختتام الجلسات الجهوية حول االقتصاد التدويري : توصية 121خرجت بـ

  

صاد الثانية حول االقت وق لبودواو بوالية بومرداس، فعاليات الجلسات الجهويةأمس، بكلية الحق اختتمت
البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي  توصية اعتبرتها وزيرة 121التدويري، التي خرجت بـ

 ةيتحقيق تنمية محلية مبنية على االقتصاد التدويري الذي يعتبر أساس التنم متقاطعة ومتكاملة من أجل
 .المستدامة
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رين تم»االقتصاد التدويري بمثابة  اعتبرت الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي أن الجلسات الجهوية حول
الفاعلين والمهتمين بالشأن البيئي حول مسألة تحقيق التنمية  رائع نجحنا من خالله في لّم مختلف

أمس،  عة امحمد بوقرة لبومرداسوأضافت خالل إشرافها على اختتام أشغال الجلسات بجام .«المستدامة
 لتبّين في المجمل مسألة الوعي تتقاطع وتتكامل»أن مجمل التوصيات التي خرجت بها الورشات التسع 

لخطي على أهمية تغيير التفكير النمطي المبني على االقتصاد ا العام بأن تحقيق التنمية المحلية ينبني أساسا
لجهوية ا ت أن تفعيل هذه التوصيات سيكون بعد تنظيم الجلساتوأعلن«. االقتصاد التدويري إلى رهانات

بورقة طريق سيتم تبنيها  للخروج»بالجنوب ثم الجلسات الوطنية بالعاصمة نهاية فيفري الداخل 
 .«للمحروقات كاستراتيجية وطنية في طريق الخروج من التبعية

أخرى نحو استجماع القطع المتناثرة  زرواطي اعتبرت جلسات بومرداس حول االقتصاد التدويري، خطوة
ضمن الرؤيا اإلستراتيجية الكبرى لتنويع االقتصاد. وقالت إن  لألفكار وتجميعها ضمن بوتقة واحدة تصب

غل، كما ش يكمن في تبني االقتصاد التدويري ليكون قوة حقيقية لدر الثروة وخلق مناصب الهدف األسمى
توصية تدور معظمها حول  121 في وضع 500ارب عددهم الـأنها هنأت المشاركين بالجلسات، الذين ق
لالقتصاد الوطني وخلق آالف مناصب الشغل، ناهيك عن اعتباره  أهمية التدوير الذي يمكنه أن يدر الماليير

 .أساسيا للتنمية المحلية حاليا محركا
تنمية، البلدية للالتدويري في المخططات  في السياق، تمت صياغة توصيات تدور حول مفهوم االقتصاد

 العمومية مع دعوة الجماعات المحلية إلى اقتراح مشاريع متعلقة باالقتصاد وذلك بإثراء مدونة االستثمارات
اد الجماعات للتكفل باالقتص التدويري في إطار مختلف الميزانيات، من دون إغفال إعادة هيكلة مصالح ذات

مختلف المناطق لتحديد الموارد والقدرات المحلية من  ولالتدويري، وإعداد خرائط طبوغرافية بالبلديات ح
لتقني ا التدويري، ناهيك عن المطالبة بإعادة النظر في القانون األساسي لمراكز الردم أجل ترقية االقتصاد

 إلى شركة ذات أسهم، إضافة إلى وجعله يتماشى مع متطلبات التطور االقتصادي الذي يسمح لها بالتحول
نشاط فرز وتدوير النفايات الذي يعد حتمية لتطوير  لسجل التجاري ينص صراحة علىوجود بند في ا

 متحيث ت« الجديد»إغفال األطر القانونية المسيرة لهذا النوع من االقتصاد  االقتصاد التدويري، دون
تقائي مفهوم الفرز االن بإدماج 19-01الدعوة إلى وضع قانون حول االقتصاد التدويري مستقل عن القانون 

تيراد في قوانين المالية المستقبلية حوافز ضريبية الس مع وضع تسعيرة تحفيزية بهذا الفرز، زيادة عن إدماج
إلقليم ا للفرز وتثمين النفايات، وكذا إدماج مبادئ االقتصاد التدويري في أدوات تهيئة التجهيزات المخصصة

ي تهيئة األقطاب الصناعية ف ي، خصوصا فيكمخططات تهيئة الوالية والتهيئة والتعمير وشغل األراض
من التوصيات األخرى التي تعنى أساسا برهانات  تثمين النفايات، أي األقطاب االقتصادية.. وغيرها

  .االقتصاد التدويري بالوطن
 
 

هذه األسباب المؤثرة في أسعار  : مبتول عبد الرحمان و مهماه بوزيان للوسط
 ()الوسطالبترول

 
أكد الخبيران في الشؤون االقتصادية والنفطية، عبد الرحمان مبتول و مهماه بوزيان ، أن األسباب المؤدية 

عار المحروقات خالل الفترة األخيرة، بعد تحقيق أسعار برميل النفط ألعلى مستوى إلى االرتفاع النسبي ألس

 بعدما عرفت مستوى متراجعا. 2019خالل ال
وأشار الخبير، في تصريحه لـجريدة الوسط ، إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بسبب البرودة و زيادة 

 2.7ض المخزونات التجارية في البالد بحوالي االستهالك إضافة الى إعالن وكالة الطاقة األمريكية انخفا
مليون برميل األسبوع الماضي ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي موضحا أن أي انخفاض في 
المخزونات األمريكية بما يفوق التوقعات سيؤدى إلى زيادة فى الطلب بما يترتب عليه ارتفاع فى األسعار 

 مستهلك األكبر على مستوى العالمباعتبار أن الواليات المتحدة هي ال
وربط مبتول األسباب المتحكمة في األسعار بمستقبل نمط النمو العالمي ، وأكد بالمقابل على الدور الذي 

سيا التي رو  تلعبه الدول المؤثرة على أسعار البترول وهي الواليات األمريكية بالبترول والغاز الصخري
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اتفاق خفض اإلنتاج، خاصة من جانب المملكة   و العربية السعودية مليون برميل يوميا 11تنتج أكثر من 

 بالمائة لبلدان خارج المنظمة. 65بالمائة من حجم تسويق النفط في العالم،  33العربية السعودية التي تمثل 

و  55  و قال متبول أن الواليات المتحدة األمريكية و أوروبا و الصين تسعى أن يكون السعر ما بين

بالمائة من  5دوالر ألنها تبيع  70أما المملكة العربية السعودية   دوالر 65و 60وروسيا  60ر دوال
 شركة "أرامكو"، وبالتالي من مصلحة هذا البلد أن يكون السعر مرتفعا لفائدة تسعير األسهم.

 يجب عدم الوثوق بأسعار النفط مهماه :
زيان أن سوق النفط أمام وضعية اهتزاز و تأرجح أكد الخبير في الشؤون الطاقوية مهماه بو  من جهته

لألسعار قال منذ خمسة أيام ارتفعت أسعار النفط من مستويات دنيا بعدما كان سعر البرميل البرنت خام 

جانفي الجاري ،و شدد مهماه أنه يجب عدم اليقين في أسعار البترول و عدم الوثوق في  15في  60كان 
اصة أننا كمحللين و خبراء نعيش ضبابية الرؤيا عالميا بالنسبة لتوقع أسعار بقاء أسعار البترول مرتفعة خ

العامل األساسي يعود إلى تأثير العامل األمريكي على أسعار النفط و   برميل البترول و ارجع هو اآلخر

بئر نفطي غير تقليدي غير مكتملة الحفر على  8723تم إحصاء  2018أوضح الخبير انه شهر نوفمبر 
راضي األمريكية التي بإمكانها أن تتحول في أي لحظة إلى آبار منتجة في حال قررت الشركات النفطية األ

ر و أال تسمح له بالتنفس تحت الستين دوال  إدخالها حيز التنفيذ بإمكانها أن تسبب إغراق نفطي لألسواق
الحفر و تراجع في رغم أننا نشهد تباطؤ وتيرة الحفر على مستوى اآلبار تراجع في عدد منصات 

 المخزونات األمريكية.
و من بين العوامل التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار البترول حسب مهماه هي انخفاض المخزونات 
األمريكية و المحادثات اإليجابية بتخفيض اإلنتاج ألعضائها في وقت يتزايد فيه الطلب خصوصا من 

 برميل 400مبادرة العربية السعودية بتخفيض  الواليات المتحدة األمريكية ضف إلى ذلك

 11إلى  08من   مختص و خبير 1000  و استحضر مهماه مسح قامت به وكالة رويترز شمل أكثر

 60يكون ما بين  2023إلى  2019أن سعر برميل النفط من   من الشهر الجاري و خلصت النتائج

  دوالر للبرميل. 80إلى 
 

 

 الخبر() االستقرار في االستهالك الوطني للغاز ضروري
 

 
ثنين على ضرورة تحقيق المؤمن ولد قدور اليوم اإل  شدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد

  استقرار فيما يخص االستهالك المحلي للغاز الطبيعي الذي يعرف ارتفاعا مستمرا.
وقال ولد قدور في لقاء صحفي عقب حفل التوقيع على عقد مع مؤسسة صينية في مجال المنشآت البحرية 

 نا أن نواصل استهالك هذاللمحروقات: " لدينا نمط استهالكي للغاز متزايد باستمرار و بسرعة. ال يمكن
لي هو تحقيق استقرار مح  القدر من الغاز و بهذه الوتيرة السريعة. التحدي الحقيقي الذي يجب أن نرفعه

و جاء رد الرئيس المدير العام لسوناطراك على سؤال حول كميات  هذا المنتج الطاقوي".  فيما يخص

من األجدر التركيز على مشكل أعمق والذي  معتبرا أنه 2018طرف الجزائر في   الغاز المصدرة من
  يتمثل في كيفية تحقيق استقرار في االستهالك الوطني للغاز.

 130في ذات السياق، قال ذات المسؤول أن الجزائر التي يتراوح إنتاجها الحالي من الغاز الطبيعي بين 

لكمية التي تم تصديرها و هي نفس ا 3مليار م  50كمية تقدر بـ  2018صدرت في  3مليار م 140إلى 

  .2017في 

موزعة بين  3مليار م  130و حسب أرقام وزارة الطاقة فإن اإلنتاج الحالي من الغاز الطبيعي يقدر بـ 

مخصصة  3مليار م 30للتصدير و   مخصصة 3مليار م 50موجهة لالستهالك المحلي و  3مليار م 50
 لنشاط اآلبار البترولية.
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 (عربي TSA) طراك ومجمع صيني لتوسيع الميناء البترولي بسكيكدةعقد بين سونا
 

د ، االثنين بالجزائر ،على عق” هاربور اينجينرينغ كومباني“الصينية  وقع مجمع سوناطراك و المؤسسة
ية في ميناء ومينائ و بنى تحتية بحرية دراسة و تجهيز و إنشاء مرفأ بترولي للغاز الطبيعي المميع يخص

 .”الجديد“المحروقات بوالية سكيكدة و المسمى 
بترولي وبنى تحتية بحرية و  إنشاء مرفأ -مليار دج 53ويتضمن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته قرابة 
السعة  ن ذاتالغاز الطبيعي المميع وشحن ناقالت الميثا مينائية والذي من شانه السماح برفع إنتاج مجمع

 50.000متر مكعب و شحن الناقالت بقدرة تتراوح ما بين  220.000الممكن أن تصل  الكبيرة التي من
 .طن، بحسب وكالة االنباء الجزائرية 250.000و 

شهرا ، ابتداء من  28 الذي من المتوقع أن يدخل حيز الخدمة في غضون-ويتضمن أيضا هذا المشروع 
إعادة تحويل المركز الموجود للغاز  -”تزويد و بناء أشغال و“المدرج ضمن نموذج دخول العقد حيز التنفيذ 
 وفضال عن انجاز مركز جديد لرس” الميثيل ” المركز الحالي من اجل تفريغ مادة  الطبيعي المميع و تهيئة

 .هكتار 15السفن بمنطقة تخزين التي من المحتمل أن تصل مساحته إلى 
و المسجل -دة الميناء البترولي بسكيك بترولي الجديد للغاز الطبيعي المميع و توسيعو سيسمح انجاز المرفأ ال

للناقل الكبير للغاز الطبيعي المميع و المتواجد في هذه الوالية  – 2030ضمن إستراتيجية سوناطراك افاق 
غاز الطبيعي ال قو طاقته و رسو السفن ذات القدرات الكبيرة ما يفتح بالتالي أفق واسعة لسو برفع انتاجه

 .المميع الجزائري
 
 

آالف كيلومتر من شبكة الغاز  3وإنجاز  ألف زبون جديد 316ممثل سونلغاز لإلذاعة : 

 (الجزائرية اإلذاعة) 2018في 
 
 

 

 
 
 

ألف  316سونلغاز تسجيل  ير الجهوي لتوزيع الغاز و الكهرباء للوسط بمجمعنور الدين سالمي المد أكد
 2018آالف كم من شبكة الغاز خالل 3 زبون جديد ومد 

الصباح" للقناة األولى أن طول  وأوضح نور الدين سالمي خالل إطاللته هذا االثنين عبر برنامج "ضيف
الف  600ماليين و  5بالمائة لحوالي  60فوق الـ تغطية ت ألف كم توفر 120شبكة توزيع الغاز يقدر بـ 

 . زبون
لغاز أسماه بسوء استخدام ا وتأسف إطار سونلغاز للحوادث التي تسجل سنويا في فصل الشتاء بسبب ما

استنشاقها لغاز أحادي الكربون المنبعث من األجهزة  بعد 2018حالة وفاة في  61مشيرا هنا إلى تسجيل 
 .  بشكل عشوائي أو حتى بسبب غياب التهوئة بةغير المطابقة أو المرك
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 بنوك/مالية/تأمينات
 

صدور القرار الوزاري للشروع في تعويض  : ألف دينار 15و 5قيمته تتراوح بين 
 ()المساء الموالين

 

 المجترات وزارة الفالحة، قرارا وزاريا للشروع في تعويض الموالين المتضررين من طاعون أصدرت
الخروف وذلك حسب عمر  دينار 15000دينار و 5000الصغيرة، وتتراوح قيمة التعويضات ما بين 

بالتنسيق مع الفدرالية الوطنية للموالين لتفادي  بيطري في جرد خسائر الموالين 3300النافق وسيشرع 
 الياأن التعويض لن يكون م” المساء”الفالحة السيد عبد القادر بوعزغي، لـ حاالت التحايل كما كشف وزير

بية إنعاش شعبة تر إلعادة” حديالت”فقط، بل سيكون هناك دعم من طرف الدولة على شكل قروض بصيغة 
مليون لقاح ضد طاعون المجترات الصغيرة  22للتذكير، ستتسلم المصالح البيطرية أكثر من   المواشي

 .قبل نهاية الشهر الجاري
 

 تعاون وشراكة

 
مليار   :  5200  الهجوم الصيني يتواصل وانضمام الجزائر لطريق الحرير يتجسد

 (يننالووق اشرال( لشركة هندسة الموانئ الصينية لتوسيع ميناء سكيكدة
 

سوناطراك صفقة توسيع ميناء سكيكدة وإقامة رصيف جديد لشحن  أسندت الشركة الوطنية للمحروقات
سنتيم،  مليار 5200، بكلفة مالية فاقت ”CHEC“ المسال، لشركة هندسة الموانئ الصينية از الطبيعيالغ

الحرير الصينية الجديدة بصدد  مليون دوالر، ما يؤكد أن انضمام الجزائر لمبادرة طريق 450ما يعادل 

 .أشهر 3ن ماليير دوالر في اقل م 7بقيمة  التجسيد على أرض الواقع، بعد أن ظفرت بمشاريع
منح الصفقة للشركة  وأوضح المدير المركزي إلدارة وهندسة المشاريع بشركة سوناطراك فايز زان، أن

 .االختيار على الشركة الصينية الصينية جاء بعد مناقصة دولية أطلقت للغرض ذاته، ووقع
، وسيسمح ”جي.أن.أل“ وذكر فايز زان أن المشروع يتضمن انجاز رصيف شحن للغاز الطبيعي المسال

طن، وسيتم انجازه على أربع مراحل في  ألف 250برسو البواخر الكبيرة ذات الحمولة التي تصل إلى 

 .شهرا 29غضون 
مليار سنتيم(، وهو ما  5200مليار دينار )ما يفوق  52وستبلغ الكلفة المالية اإلجمالية للمشروع أكثر من 

 .مليون دوالر أمريكي 450يعادل 
ماما الصيني يولي اهت لتوقيع، صرح السفير الصيني الجديد بالجزائر لي ليان هي، أن الجانبوعقب ا

لتعميق التعاون مع الجزائر أكثر. وشدد السفير لي  كبيرا للتعاون مع الجزائر، موضحا أن بكين مستعدة

 .جد ممتازلهندسة الموانئ ستقوم بإنجاز توسعة ميناء سكيكدة بشكل  ليان هي أن الشركة الصينية
الصينية،  ”سيتيك“ووقعت شهر نوفمبر الماضي، سوناطراك على مشروع ضخم مع مجمع شركات 

سكيكدة وسوق أهراس وعنابة وتبسة،  واليات هي 4الستغالل مناجم الفوسفات بتبسة، والذي يمتد عبر 

 .مليارات دوالر 6بقيمة 
انضمامها لمبادرة  لنت الجزائر رسمياوخالل زيارة الوزير األول أحمد أويحيى سبتمبر الماضي، أع

، والتي يبدو أنها بصدد التجسيد من خالل ”لبكين طريق الحرير الجديدة”الطريق والحزام أو ما يعرف بـ

ماليير دوالر في أقل  7الصينية في الجزائر، حيث ظفرت بمشاريع قاربت  تواجد أكثر فأكثر للشركات
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العام  توسعة ميناء سكيكدة أمس، ذكر الرئيس المديروعقب التوقيع على منح صفقة  .أشهر 3من 

 . بالمائة 80بنسبة  لسوناطراك عبد المومن ولد قدور أن مشروع الفوسفات ستموله بنوك صينية

 

 يقظة إعالمية
 


