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 االفتتاحية
 "طحكوت يعلق صورة ضخمة للرئيس فوق "سيما موتورز

 )الوسط( رجال األعمال يقفون مع الرئيس بوتفليقة
 

قءم مجمع سيمء موتوبرز للسيءبرات الذي ياود ملءلكه محي الدين طحكوت بوضع صوبرة ضخمة للرئيس عبد الازيز 

بوتفليقة فوق مقر الشركة الكءئن مقرهء ببن عكنون بءلاءصمة ،وهواملوقف من محي الدين طحكوت ليابر عن دعمه 

 للرئيس عبد الازيز بوتفليقة .

وضاهء فوق مقر مجمع سيمء موتوبرز جد واضحة ، السيمء و أنهء جء ت على الطريق السريع ، وكءنت الصوبرة التي تم 

أوموضوعة في الالفتءت اإلشهءبرية للشركة .

ويبدو أن موقف مءلك سيمء موتوبرمحي الدين طحكوت كءن واضحء من البداية ، عندمء قءم بتاليق صوبرة الرئيس عبد 

ترشحه ،خءصة أن محي الدين طحكوت عرف بدعمه للحمالت السءبقة للرئيس  الازيز بوتفليقة ، قبيل إعالن الرئيس

أعبد الازيز بوتفليقة.

والى جءنب هذا ، يوجد أغلب برجءل العمءل في صف الرئيس عبد الازيز بوتفليقة ، مثلمء كءن قد أشءبر إليه برئيس 

يقة ، و أن برجءل العمءل متمءسكون منتدى برؤسء  املؤسسءت علي حداد ، الذي لطءملء عبر عن دعمه للرئيس بوتفل

أومجماون حول استمرابرية الرئيس .

ويؤكد هذا مء وقع لرجل العمءل عمر بن عمر الذي سءبرع إلى نفي مالومءت تقول بدعمه ملرشح آخر ، بل هدد من 

أنشروا املالومءت بءملقءضءة ،مؤكد أنه مع الرئيس بوتفليقة .

علي حداد، وكذلك عمر بن عمر يكون أغلب أصحءب املءل قد اصطفوا مع و بموقف طحكوت و الفسيو وعلى برأسهم 

الرئيس عبد الازيز بوتفليقة في دعم حملته ،خءصة وأن الكثير من برجءل العمءل و املءل يفضلون عدم الغوص كثيرا 

ليقة زيز بوتففي عءلم السيءسة ، بمء يحفظ مصءلحهم االقتصءدية ، السيمء و أن املراحل السءبقة للرئيس عبد الا

أصبت في دعم و تسهيل الكثير من املجءالت لرجءل العمءل ، الشيى  الذي جالهم يتمسكون بدعم الرئيس بوتفليقة .

 

 

 
 )واج( ملتقى وطني حول االستثمار السياحي بالجزائر قريبا

سينظم قريبء ملتقى وطنيء حول االستثمءبر السيءحي بءلجزائر وفقء مء كشف عنه وزير السيءحة والصنءعة التقليدية، 

 عبد القءدبر بن مساود، يوم الثالثء  بءلشلف.

دى زيءبرته ملؤسسة فندقية خءصة بءلشلف أن "من بين النتءئج التي خلصت إليهء الجلسءت الوطنية وقءل الوزير ل

للسيءحة هو ضروبرة تنظيم ملتقى وطنيء حول االستثمءبر السيءحي يضم املستثمرين والبنوك وهذا لبحث اإلشكءليءت 

أوالحلول سيمء مء تالق منهء بمدة تسديد القروض".

املؤسسءت الفندقية بمء فيهء الامومية تاءني من إشكءلية تسديد القروض البنكية خالل سبع و قءل الوزير أن "عديد 

أسنوات ولهذا نسعى مع الحكومة لتوسيع آجءل إبرجءع القرض".
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متهء الجزائر لدعم  نت من "التارف على نقءط القوة التي قد 
 
القطءع واملستثمرين في هذا و أضءف أن هذه الجلسءت مك

املجءل على غرابر توفير الاقءبر السيءحي وتقديم القروض البنكية وعديد التسهيالت على مستوى الضرائب ممء سءهم في 

أسرير". 140.000برفع عدد السرة على املستوى الوطني إلى أزيد من 

د وزير السيءحة والصنءعة التقليدية في برده على سؤا
 
ل للصحءفة املحلية بخصوص دوبر الوكءالت في سيءق آخر، أك

السيءحية في دعم القطءع على "ضروبرة اضطالعهء بدوبر ترقوي للسيءحة الجزائرية وصوبرتهء كبلد استقطءب سيءحي 

أ"جد مبشرة". 2030مستقبلي" مشيرا إلى أن آفءق قطءع السيءحة بحدود عءم 

ت للسيءحة الجزائرية الفتء إلى تنظيم قريبء ملتقى لفءئدة الوكءالأوأبرز الوزير أهمية مرافقة الوكءالت السيءحية وتسويقهء 

أمن أجل إعالمهء وتوجيه لهء مختلف التاليمءت لتكون املنءطق الجزائرية محل استقطءب للسيءح الجءنب".

بءبر اعتوفيمء يخص السيءحة الحموية بءلجزائر صر ح بن مساود أن كل املرافق الحموية املوجودة تشهد عملية إعءدة  أ

منبع  120منبع حموي منهء حوالي  283خءصة أن السيءحة الحموية تاد واحدة من نقءط قوة الجزائر في ظل وجود 

أقءبلة لالستثمءبر.

مشروعء استثمءبريء قيد االنجءز  40مرفقء سيءحيء تءباء للقطءع الامومي وأزيد  12وأضءف الوزير أن الجزائر تتوفر على  أ

أالجزائر واحدة من القطءب الاءملية في السيءحة الحموية.وهذا مء سيسءهم في جال 

 

 )واج( بوعزغي يؤكد على ضرورة تدارك الفجوة في مجال إنتاج الحليب

أكد وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القءدبر بوعزغي، يوم الثالثء  بسطيف على "ضروبرة تدابرك 

 اإلمكءنيءت البشرية و التقنية املتوفرة في البالد "هءئلة".الفجوة في مجءل إنتءج الحليب"، ماتبرا 

بمقر نءدي املحءمين بسطيف و ذلك  أوشدد الوزير خالل إشرافه على أشغءل اليوم الوطني حول شابة الحليب اناقد

يز على ماءيير ركفي إطءبر زيءبرة عمل إلى هذه الوالية على "استغالل الفرص املتءحة للرفع من اإلنتءج الوطني للحليب مع الت

أالجودة و تثمين منتجءت الحليب و مشتقءته".

و أبرز السيد بوعزغي في هذا السيءق، أن ذلك يتحقق من خالل "تحسين مردودية البقءبر الحلوب ذات القدبرات الجينية 

ثة في تقنيءت الحديالاءلية و تحديد عدد القطاءن مع تازيز مراقبة المراض الحيوانية املادية" بءالضءفة الى اعتمءد ال

أمجءل التربية الحيوانية و توفير العالف و تسيير مستثمرات تربية البقءبر بأسءليب عصرية".

و أكد الوزير كذلك على الهمية التي تمثلهء عملية جمع الحليب في الرفع من نسبة وفرة املنتوج و املسءهمة الفالية في 

السءسية، مشيرا إلى أن واقع هذه الشابة "يقتض ي تأطير مرعي البقءبر تقليص فءتوبرة استيراد هذه املءدة الغذائية 

الحلوب و تشجياهم على إنشء  تاءونيءت تمكنهم من الرفع من قدبراتهم اإلنتءجية و تقليص التكءليف من خالل 

ات الكبرى رأاالستامءل التشءبركي لوسءئل اإلنتءج و الحصول عل قروض بنكية تفءضلية و تشجيع االستثمءبر في املستثم

أو املدمجة" و كذا "الشراكة بين مختلف الفءعلين".

وبركز في ذات السيءق كذلك على تازيز الاالقة بين املربين الكبءبر و الصغءبر من جهة و منتجي العالف من جهة أخرى، 

ألخلق انسجءم بين مختلف مكونءت شابة الحليب.

ي إلى إدمءج شابة الحليب و تابئة جميع مكونءتهء من خالل جملة من و ذكر الوزير بأن املقءبربة التي انتهجتهء الدولة ترم

التدابير املنسقة على غرابر عصرنة منشآت تربية املواش ي و تهيئة اإلسطبالت و اقتنء  مادات تربية املواش ي و تجهيزات 

ة السالالت املنتج منشآت إنتءج الحليب والحصول على الالف بأساءبر مدعمة و إنشء  مراكز التكءثر و تشجيع توالد

أللحليب و تطوير املهن ذات الصلة بهذه النشءطءت.
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و أكد وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في هذا السيءق على حرص برئيس الجمهوبرية عبد الازيز بوتفليقة 

ن التدابير بالد، مشيرا الى أفي أصاب الظروف االقتصءدية التي مرت بهء الأعلى حمءية القدبرة الشرائية للمستهلكين حتى 

نت من دعم و تنمية هذه الشابة بغرض الرفع من اإلنتءج الوطني و تقليص أعبء  استيراد غبرة الحليب 
 
املختلفة قد مك

أألف طن سنويء". 400التي تاءدل كميتهء حءليء "مء يزيد عن 

ذلك املستامل في مجءل الصنءعة الغذائية  و قءل الوزير أن إنتءج الحليب، يشهد "وثبة نوعية" سوا  الطءزج منه أوأ

مليءبر لتر  3،5إلى  2000مليءبر لتر عءم  1،2الزبراعية، إذ ابرتفع حجم اإلنتءج الوطني من هذه املءدة بشكل ملموس "من 

 100مرات حيث انتقلت من  8بءملءئة فيمء تضءعفت كمية جمع الحليب قرابة  19،3أي بنسبة نمو تاءدل  2017سنة 

أ".2017مليون لتر سنة  833إلى  2000سنة  مليون لترأ

بءملءئة من إجمءلي اإلنتءج الوطني" كمء قءل وزير الفالحة  24و بءلرغم من ذلك فإن عملية جمع الحليب "ال تمثل سوى 

أو التنمية الريفية و الصيد البحري.

الق أشغءل ليب، و إعطءئه إشءبرة انطو بءإلضءفة إلى إشرافه على تنصيب برئيس املجلس الوطني املنهي املشترك لشابة الح

اليوم اإلعالمي الوطني لتطوير هذه الشابة، و حضوبره التوقيع على اتفءقية تاءون بين صندوق التاءون الفالحي و 

الديوان الوطني مء بين املهن للحليب بمقر نءدي املحءمين، تفقد الوزير مؤسسة التطوير الفالحي ببلدية قالل و وحدة 

الناءم ملستثمر خءص ببلدية قجءل حيث أسدى تاليمءت تقض ي بضروبرة الامل على إيجءد حلول  لصنءعة أغذية

ألتوفير مواد أولية محلية للتقليص من فءتوبرة االستيراد.

أ

)واج( 2018و  2002مليار دج ما بين  8.000صناعة و مناجم: تسجيل استثمارات بقيمة    

مليءبر دج  8.000استثمءبرات نءهزت قيمتهء  2018و  2002دة مء بين سجل قطءع الصنءعة و املنءجم خالل القترة املمت

مليءبر دج في قطءع الصنءعة لوحده حسبمء أكده يوم الثالثء  بءلجزائر وزير الصنءعة و املنءجم  5.200منهء اكثر من 

 يوسف يوسفي.

يكية خءصة خالل و اوضح السيد يوسفي خالل منتدى جريدة الشاب ان" قطءع الصنءعة و املنءجم عرف دينءم

مدفوعء بطلب داخلي كبير و ابرادة سيءسية لتنويع االقتصءد تجلت في حرص الحكومة الدائم على  أالسنوات االخيرة

ألالستثمءبرات املحلية و االجنبية ". أضمءن اطءبر قءنوني و منءخ أعمءل مدعم بحوافز جءذبة

مليءبر دج خالل الفترة  8.000ات تقءبرب قيمتهء " تم تسجيل استثمءبرأ -يضيف الوزير –و كنتيجة لهذه املحفزات 

مليءبر دج في قطءع الصنءعة لوحده ) اكثر من  5.200مشروع( منهء اكثر من  أالف 55.000)  2018الى  2002من  أاملمتدة

أمنصب شغل". 634.00مشروع صنءعي ( و هو مء سمح بءستحداث  10.200

مشروع مسجل لدى الوكءلة  4.100مشروع صنءعي من اجمءلي  2.300كمء افءد ذات املسؤول انه تم تسجيل قرابة 

أمنصب عمل. 92.000مليءبر دج سمحت بءستحداث اكثر من  1.000الوطنية لتطوير االستثمءبر بقيمة تفوق ال 

املسجلة و هو قطءع صنءعة االسمنت حيث انتقلت الجزائر من  أو اشءبر الى ان ابرز مثءل على الدينءميكية الصنءعية

لتصل  2017( الى بلد مصدبر ابتدا  من  2015ماليين طن من االسمنت املستوبرد في  6ستوبرد الكبير لإلسمنت ) امل أصفة

 500و  2019مليون دوالبر في  100الى  80ان تبلغ مء بين  أعلى 2018مليون دوالبر في  25قيمة الصءدبرات من االسمنت ب 

أمليون دوالبر في السنوات الخمس املقبلة.

و اوضح الوزير ان استثمءبرات شابة صنءعءت الحديد و الصلب و امليكءنيك و الصنءعءت الكهربءئية و االلكترونية قد 

مليءبر دج و تليهء شابة الكيميء  و البالستيك  240فيمء بلغت استثمءبرات الصنءعءت الغذائية  أمليءبر دج 300بلغت قرابة 

 ليءبر دج .م 230
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أ، حسب ابرقءم الوزير.2017مليون دوالبر في  261مليون دوالبر مقءبل  370و بلغت صءدبرات الصنءعءت الغذائية 

باد دخول  2017ماليين طن في  3مقءبل  2018ماليين طن في  4بءلنسبة لصنءعة الحديد و الصلب، تم انتءج قرابة 

من املنتجءت الحديدية منهء  2018مليون دوالبر في  67ء ياءدل وهو مء سمح بتصدير م أعدة مشءبريع جديدة حيز الخدمة

أمليون دوالبر من الصءدبرات قءم بهء مركب الحجءبر برغم الصاوبءت التي يارفهء". 60"

في حين  أ2017مركبة في  110.000مقءبل  2018مركبة في  180.000و فيمء يخص الصنءعءت امليكءنيكية فقد تم انتءج 

ألف  400، مشيرا الى أن حجم املركبءت التي سيتم انتءجهء محليء سيصل الى 2018صنءعية في مركبة  4.500تم انتءج 

أوحدة بغضون السنوات القليلة املقبلة .

أ.2017مليون دوالبر في  36مليون دوالبر مقءبل  54 أالـ 2018صءدبراته خالل  أفءقت أفقد أفرع مواد البنء  أأمء

تدشين اكبر مصنع للنسيج في افريقيء و يتالق االمر بمصنع "  -الوزيرحسب  –قطءع النسيج فقد شهد  أو بخصوص

بءملئة منهء موجهة للتصدير مضيفء  60مليون قطاة البسة سنوي ،  30تءيءل" للنسيج بغليزان الذي سيقوم بتصنيع 

أاملصنع قد شرع في تصدير اولى الشءحنءت الى عدة دول اوبروبية و آسيوية. أان

( واليءت و هي 6الوزير بإطالق حملة لجمع جلود االضءحي في عيد االضحى الفءبرط عبر ست ) أذكر عن شابة الجلود ، أو

طن من الصوف  500جلد و  900.000الجزائر ،وهران و سطيف و جيجل، بءتنة و قسنطينة ممء سمح بجمع ازيد من 

أ.2019من مشيرا الى انه سيتم تاميم عملية جمع جلود االضءحي عبر واليءت الوطن ابتدا  

 === 2018باملائة خالل  70== ارتفاع صادرات املنتجات اإللكترونية بـ  

بءلنسبة لفرع الصنءعءت االلكترونية ، اوضح الوزير انهء حققت تقدمء ملحوظء من سنة الى اخرى مع نسب ادمءج أ

ألتصل 2018عءلية حيث شهدت صءدبرات هذا الفرع قفزة في 

أبءملءئة. 70أي بزيءدة  2017مليون دوالبر في  60مليون دوالبر مقءبل  100الى 

و بءلنسبة لقطءع املنءجم ، افءد ذات املسؤول انه بءلرغم من التأخر املسجل في هذا القطءع فقد شهد خالل سنة 

من خالل اطالق مشءبريع ضخمة و اعءدة باث مشءبريع اخرى من شءنهء اعطء  نفس جديد لهذه الشابة  أحركية 2018

أالحيوية .

تءبع قءئال انه من ابرز هذه املشءبريع املسجلة مشروع استغالل و تحويل الفوسفءت بشرق البالد باد التوقيع في نوفمبر و 

أاملءض ي على اتفءق شراكة بين مؤسسءت جزائرية و صينية.

احد  مليءبر دوالبر، سيمكن الجزائر من ان تكونأ 6كمء اضءف ان تجسيد هذا املشروع الضخم الذي يقدبر استثمءبره ب 

أ.2022مليءبر دوالبر سنويء باد دخول هذا املشروع حيز الخدمة في  2لتصل الى  أاالقطءب الاءملية لتصدير االسمدة

مليون  12و  10الف طن حءليء الى حوالي  200و اضءف ان االنتءج الوطني من مءدة الفوسفءت سيقفز من مليون و 

و الجز  االخر سيتم تصديره مشيرا الى امكءنية التفكير في انشء  منه الى اسمدة  أالجز  الكبر أحيث سيتم تحويل أطن

أمركب اخر لألسمدة في املستقبل.

من جهة اخرى ، قءل الوزير انه تم خالل السنة الجءبرية الشروع في عصرنة استغالل منءجم الحديد بءلونزة و بوخضرة 

الطلب املتزايد ملصءنع  أماليين طن / سنويء لتلبية 4او  أ3بر5مليون طن سنويء الى  1بر2من  أ)تبسة( بهدف زيءدة االنتءج

 أأأأأأأأأأالحديد.

لذلك تم الشروع في دبراسة الستغالل منجم  أ" فءن انتءج منجمي الونزة و بوخضرة ال يكفيءن -حسب الوزير -و لكن

أ.م املنغنيزغءبر جبيالت و حينمء تنتهي الدبراسة سيتم انشء  مصنع نموذجي بءملنطقة " اضءفة الى استغالل منج
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بءملقءبل، قءل الوزير ان هنءك " تأخر في الصنءعة الكيميءئية لكن هنءك دبراسة للقطءع تهدف الى تحديد اآلليءت الكفيلة أ

بتشجيع االستثمءبر في هذا الفرع و تطويره" مشيرا الى تثمين مءدة امللح و تحويله في املستقبل الى مواد كيميءئية تدخل في 

أعدة صنءعءت.

مشيرا  2018سبة للمؤسسءت الصغيرة و املتوسطة تم تسجيل مليون و مءئة الف مؤسسة في السداس ي االول من و بءلن

أالى ان السنوات االخيرة عرفت انخفءضء في عدد املؤسسءت التي اغلقت.

هذه  املنظمة لالستثمءبر، اكد الوزير انه ال تراجع عن 49/  51و في اجءبته على اسئلة الصحءفة بخصوص القءعدة 

أالقءعدة في الوقت الحءلي و في كل املجءالت .

و بخصوص اساءبر السيءبرات املركبة محليء و التي مء تزال مرتفاة ، قءل السيد يوسفي ان االساءبر تبقى مرتبطة بمدى 

نءعة صخيءبر اخر لتلبية الطلب الوطني املتزايد على السيءبرات إال بتطوير هذه ال أانه ليس هنءك أتنءفسية السوق مضيفء

أمحليء.

 

أ

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات
 % 25التأمين عن األشخاص بـ  تراجع نسبة

 )الشروق اونالين( !”فيزا شنغن“مليار خسارة خالل سنة بسبب  250

 25، بلغت نسبته الـ2019الجزائر، تراجاء حءدا في برقم العمءل، منذ بداية  يشهد قطءع التأمين على الشخءص في

لدخول ”أنغنش“الجزائريين من تأشيرة  بفال تراجع عدد املسءفرين إلى الخءبرج، ويأتي ذلك في ظل تخفيض كوطة بءملءئة

 .”أل عي عي“التسجيل في برامج السكن الترقوي الامومي  اإلتحءد الوبروعي، إضءفة إلى استكمءل

 بءملءئة، نتيجة 25بمء نسبته  2019 على الشخءص في الجزائر، خالل سنة يرتقب أن ينهءبر برقم أعمءل قطءع التأمين

، في الوقت الذي تشهد عملية ”شنغن“ اإلجرا ات املتخذة مؤخرا لتقليص نسبة منح تأشيرة دخول اإلتحءد الوبروعي

تراجاء حءدا في ظل استكمءل عمليءت التسجيل في سكنءت الترقوي الامومي،  التأمين على الشخءص منذ بداية السنة

، لن 2018سنتيم خالل سنة  مليءبرأ 1000و قطءع التأمين أن التأمين على الشخءص الذي ضخ حين يرى متاءمل في

 .مليءبر سنتيم هذه السنة 750يضخ أكثر من 

 بءملءئة خالل السنة 2أن ابرتفءع برقم أعمءل قطءع التأمينءت بمء نسبته  ”الشروق”ويؤكد مصدبر من قطءع التأمينءت لـ

بسبب أزمة سوق السيءبرات ووقف  ة إلناءش القطءع الذي شهد جمودا طيلة سنواتاملءضية، بفال اإلجرا ات املتخذ

بءملءئة ويتالق المر بءلتأمين على الشخءص،  25برقم أعمءله سيصل الـ ، انهيءبرا في2019االستيراد، سيشهد خالل سنة 

ام عقود إلى شركءت التأمين، إلبرأ التي كءنت تجر عددا كبيرا من الجزائريين”أشنغن“بسبب تراجع نسبة منح تأشيرة  وهذا

عي  أل“لولئك املسجلين في برامج السكن، ويتالق المر بءلدبرجة الولى بسكنءت  قبل السفر، إضءفة إلى إلزامية التأمين

 .”عي

 السوق الوطنية تتمءطل في تسديد مستحقءت الزبءئن الاءلقة من التاويضءت، هذا وال تزال شركءت التأمين النءشطة في

جزائري، ماظمهم من ضحءيء حوادث  مليءبر دينءبر، وهي مستحقءت نصف مليونأ 2.5، والتي تاءدل 2015رتبطة بسنة امل

 ءضيةاملوقع عليهء السنة املءضية، والق”أإيذا“لحد اآلن في تطبيق إتفءقية  املروبر، في الوقت الذي لم تشرع هذه الشركءت
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خالل تسديد شركة الضحية  ن الشركءت كمرحلة ثءنية، منبتاويض الزبون أوال، ثم تسوية الديون الاءلقة بي

 .مستحقءت الشركة املدانة

مليءبر سنتيم،  250ال يزال نصف مليون جزائري محروم من تاويضءت تاءدل  ووفقء ملء أكده مصدبر من قطءع التأمينءت،

سنوات، بسبب  5نقة منذ خء شركءت التأمين النءشطة في السوق الجزائرية، والتي تتخبط في أزمة مءلية تحتجزهء

والتخفيضءت والاروض غير املضبوطة وبيع املنتج بسار منخفض جدا  سيءسة اإلغراق التي تشهدهء السوق الوطنية

 .ظرف قيءس ي املنءفسة، وهو مء تسبب في خلق أزمة سيولة خءنقة لدى هؤال  املتاءملين في لكسرأ

 

 

 

 تعاون وشراكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تجارة 
 )النهار اونالين(!راد انتهىأسعار السيارات ستنخفض ..وعهد الكونسيسونار لالستي

سنوات..  3من قيمة الاقءبر على املستثمرين الذين لم يشرعوا في الامل خالل  ٪5قءل إنه سيتم تطبيق غرامءت بـ

 :يوسف يوسفي

قءل وزير الصنءعة، يوسف يوسفي، إن انخفءض أساءبر السيءبرات وعودتهء إلى الساءبر القديمة يرجع لقءنون الارض 

 .طلبوال

 .وأن الحكومة ووزابرة الصنءعة ليس بإمكءنهء إجبءبر الوكال  على تحديد أساءبر منتوجءتهم أو تخفيضهء
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 .حيث أن مصءلحه تسهر على إلزام املركبين بءحترام دفءتر الشروط والرفع املتواصل لنسبة اإلدمءج الوطني في منتوجءتهم

، إن املنءفسة في قطءع تصنيع وتركيب السيءبرات «الشاب»وقءل يوسفي، أمس، خالل حلوله ضيفء على منتدى جريدة 

 .هي من ستخفض الساءبر

وهي من تجبر املصناين النءشطين في السوق الجزائرية على تحديد أساءبرهم، وأضءف يوسفي بأن مصناين ومستثمرين 

 .جزائريين بءلتنسيق مع أجءنب

والصندوق الوطني لالستثمءبر همء من  لى أن الحكومةقد وضاوا ملفءتهم على مستوى مصءلح وزابرة الصنءعة، مشيرا إ

 .قبولهء من عدمه سيحددان مصير هذه امللفءت وتفصل في قرابرأ

وأشءبر يوسفي إلى أن الدولة قد اتخذت قرابرا بءلسير في الصنءعءت امليكءنيكية، خءصة املركبءت بمختلف أحجءمهء 

 .وأنواعهء

 .ألف سيءبرة سنويء 800سيءبرة سنويء، وهي مرشحة لالبرتفءع إلى  ألف 400أين قءل إن السوق الوطنية بحءجة إلى 

قءل إن عهد وكال  السيءبرات واستيراد  وهو مء ال يمكن استيراده مستقبال بءلاملة الصابة كمء كءن في السءبق، أين

 .السيءبرات الجءهزة قد انتهى

 .دمءج وفق مء ينص عليه دفتر الشروطومن أبراد بيع السيءبرات فاليه بتصنياهء في الجزائر والرفع من نسبة اإلأ

 .سنة من الامل في نشءط السيءبرات 50من املئة باد  85قد وصلت إلى نسبة إدمءج تقدبر بـ«أسونءكوم»مؤكدا أن شركة 

 .آالف هكتءبر من عند مستثمرين 3وفي سيءق آخر، قءل يوسفي إن مصءلح دائرته الوزابرية قد استرجات 

من املئة من القيمة  5سيدفاون مء قيمته  سنوات من حصولهم على الاقءبر، مؤكدا بأنهم 3لم يطلقوا استثمءبراتهم باد 

 .التجءبرية لهذه الاقءبرات

منطقة صنءعية،  50بءإلضءفة إلى متءباءت قضءئية من أجل استرجءعهء، مؤكدا أن وزابرة الصنءعة قد خططت إلنشء  

 .ستقوم هي بتهيئتهء مبءشرة 7

 .مليءبر دينءبر لهذا الشأن 20هيئتهء من قبل الوالة والخواص، أين تم تخصيص منطقة لت 43فيمء سيتم منح 

فضال عن إطالق مشروع يخص إنشء  منءطق صنءعية على مستوى املنءطق الحدودية على غرابر تبسة وسوق أهراس 

 .والطءبرف وتندوف وأدبرابر

 .في املنطقة الحدوديةهكتءبر إلنشء  منطقة صنءعية  200أين تحصلت هذه الخيرة على عقءبر مسءحته 

 .، والتي كءنت محل انتقءد من قبل املستثمرين الجءنب51/49وبخصوص القءعدة االستثمءبرية 

 .قءل يوسفي إن هذه القءعدة قد تم وضاهء من أجل مصلحة البالد وحمءية االقتصءد واملؤسسءت الوطنية

هء وإعءدة النظر فيهء إذا مء تحسنت وضاية أين قءل بصريح الابءبرة إن هذه القءعدة ليست قرآنء ويمكن مراجات

 .املؤسسءت الوطنية بصوبرة عءمة

وخالل حديثه عن منءخ االستثمءبر في الجزائر، قءل يوسفي إنه تحسن خالل السنوات الخيرة، خءصة من نءحية 

 .الصءدبرات

فيمء تم تصدير مء قيمته  دوالبر سنويء، مليونأ 25أين تحولت الجزائر من بلد مستوبرد لإلسمنت إلى بلد مصدبر بقيمة 

 .2018 البنء  في أمليون دوالبر من مواد 36

خالل البرعاة الشهر املقبلة، سيتم  بمركب غليزان،«أجينز»مليون سروال  12أمء قطءع النسيج فسيشرع في تصنيع 

 .تصدير أغلبيتهء نحو دول أوبروبء وآسيء

ماليير دوالبر، سيمكن من تصدير  6لسمدة بقيمة كمء كشف يوسفي عن مشروع مع شركة صينية مختصة في صنءعة ا

 .مليءبري دوالبر سنويء من مءدة السمدة
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 . ألف طن من الصوف تم استرجءعهء من ست واليءت 900، تصدير 2018كمء شهدت سنة 

 .مليون جلد غنم خالل عيد الضحى املءض ي حسب يوسفي 1.5باد استرجءع 

وإطالق هذا املركب لالستثمءبر الخءص  مليون دوالبر من الحديد والصلب، 60فضال عن تصدير مركب الحجءبر ملء قيمته 

 .بإنتءج هيءكل السيءبرات املصناة

 .ماليين جهءز إلكتروني 5سنوات على أقص ى تقدير، بءملوازاة مع إنتءج  3محليء باد 

 .مليون دوالبر 100حو الخءبرج بقيمة مليون تلفزيون ومليون ثالجة، وتصدير ن 1.4منهء 

أ

 

 

 
 )واج( املرجان: شروط التسويق تحدد بقرار وزاري مشترك

 . 05دة الرسمية برقم تم تحديد شروط وكيفيءت شرا  وبيع املرجءن الخءم عن طريق قرابر وزابري مشترك نشر في الجري

و يأتي هذا القرابر الوزابري املشترك بهدف تحديد شروط و كيفيءت شرا  وبيع املرجءن الخءم في إطءبر ترقية النشءطءت 

الوطنية للصنءعءت التقليدية والتحويل من طرف الوكءلة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب واملاءدن الثمينة االخرى 

أ)أجينوبر(.

ص للوكءلة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب واملاءدن الثمينة الخرى ينبغي ان وبحسب القرابر فإن املرجءن الخءم املخص

 يكون قد تم التحقق منه من طرف اللجنة املحلية ملاءينة املرجءن.

ويكمن دوبر الوكءلة الوطنية للتنمية املستدامة للصيد البحري وتربية املءئيءت وفقء لنفس املصدبر، في ابرسءل وبصفة 

أوضاية املرجءن الخءم الذي تم التحقق منه. أوبر(دوبرية لوكءلة )أجين

بكميءت املرجءن الخءم املتحقق منه واملتوفر اسبوعء  أويجب على اصحءب االمتيءز او ممثليهم اعالم الوكءلة )اجينوبر(

أقبل وضاه للتسويق.

د ليهم املؤهلين لتحديكمل يتوجب على الوكءلة )اجينوبر( حسب هذا القرابر التشءوبر كل سنة مع أصحءب االمتيءز او ممث

أبءتفءق مشترك كيفيءت واساءبر شرا  املرجءن الخءم الذي تم التحقق منه.

هذا القرابر يلزم ايضء الوكءلة بءلتشءوبر كل سنة مع الحرفيين ومحولي املرجءن أو مع ممثليهم املؤهلين لتحديد بءتفءق 

أمشترك كيفيءت وأساءبر بيع املرجءن الخءم الذي تم التحقق منه.

تم شرا  وبيع املرجءن الخءم الذي تم تحديده والتحقق منه على مستوى الوكءلة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب وي

واملاءدن الثمينة االخرى أو ملحقءتهء. و يجب على الحرفيين ومحولي املرجءن اثبءت صفتهم كحرفيين او محولي املرجءن 

أبر الوزابري املشترك.بتقديم بطءقة الحرفي أو السجل التجءبري، وفقء للقرا

ويحدد هذا القرابر أيضء أنه يمكن تحويل الكمية املتبقية من املرجءن الخءم املتحقق منه من طرف صءحب االمتيءز او 

بياهء للوكءلة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب واملاءدن الثمينة الخرى، حسب الشروط املنصوص عليهء بءلنسبة لحصة 

أل مبلغ مءلي وفقء التفءق مشترك .في املءئة وذلك مقءب 70الـ 

ين أجينوبر ب ألقة بشرا  املرجءن الخءم املتحقق منه وبيع النصف املصنع منهوحسب نفس املصدبر فإن " الامليءت املتا

وأصحءب االمتيءز والحرفيين واملحولين ينبغي ان تدون على الوثيقة التي تحدد مسءبر املرجءن الخءم ونصف املصنع 

 املنصوص عليهء في التشريع والتنظيم املامول بهمء.
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ملتالقة بكميءت املرجءن املتحقق منه الخءم واملحول الذي تم اقتنءؤه وبياه كل وتقوم وكءلة أجينوبر بإبرسءل الحصءئل ا

أللوزبرا  املكلفين بءلصيد البحري والصنءعة التقليدية واملنءجم واملءلية. أثالثة أشهر

السيءحة  رأوقد تم التوقيع على هذا القرابر الوزابري املشترك كل من وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري و وزي

أوالصنءعة التقليدية و وزير الصنءعة واملنءجم و وزير املءلية عبد الرحمءن براوية.

 

 

 

 

 

 
 )واج( 2022مليون طن من البضائع سنويا عبر السكك الحديدية في آفاق  17برنامج لنقل 

أ

مليون  17ثالثء  ببرج بوعريريج أنه تم تسطير برنءمج لنقل أكد وزير الشغءل الامومية و النقل عبد الغني زعالن يوم ال

 .2022طن من البضءئع سنويء عبر السكك الحديدية في آفءق 

و أوضح الوزير خالل ماءينته للقءعدة اللوجيستيكية للمينء  الجءف ببلدية تكستءبر التءباة ملينء  بجءية و ذلك في إطءبر 

أن الحكومة تطمح إلعءدة االعتبءبر للنقل عبر السكك الحديدية ماتبرا هذه القءعدة زيءبرة عمل و تفقد قءم بهء إلى الوالية 

"نموذجء" يقتدي به كونهء متاددة أنمءط النقل من خالل وجود خط للسكك الحديدية و كذا قربهء من الطريق السيءبر 

أغرب.-شرقأ

ر الواليءت املجءوبرة لبرج بوعريريج على غرابر بءملءئة من حركة مينء  بجءية تتم عب 60و أضءف السيد زعالن بأن أكثر من 

بحق تطوبر القواعد اللوجيتسكية عبر الوطن و التي بدونهء ال يمكن أن  -حسبه -سطيف و املسيلة و البويرة، مء يجسد 

أالتكلم على تصدير أو استيراد.

رى في طوبر اإلنجءز"، مرجاء أخ 10قءعدة لوجيستيكية منجزة عبر الوطن و  20و قءل الوزير في هذا السيءق: "لدينء 

الفضل في ذلك إلى برنءمج برئيس الجمهوبرية عبد الازيز بوتفليقة الرامي إلى تشجيع التصدير خءبرج املحروقءت المر 

للمتاءمل االقتصءدي بأن يقوم بكل الامليءت الجمركية و اإلجرا ات اإلدابرية و الشحن  -كمء أضءف–الذي سيسمح 

الق بءلتصدير أو االستيراد و ذلك في وقت قصير و منه بربح كبير في التكلفة التي ستاود أيضء باين املكءن سوا  فيمء يت

أبءلفءئدة على املستهلك.

و خالل وضاه حيز الخدمة للمحطة البرية لنقل املسءفرين فئة "أ" باءصمة الوالية كشف السيد زعالن أنه خالل 

محطة  74نقل املسءفرين من الحجم الكبير عبر الوطن منهء محطة برية ل 81الاقدين املءضيين تم تسجيل مشءبريع 

من بين أكبر املحطءت بشرق البالد و التي ستسءهم في تنظيم  -كمء قءل–منجزة على غرابر محطة برج بوعريريج والتي تاد 

أحركة النقل و القضء  على الفوض ى و تحسين الخدمة للمسءفرين.

بءإلنجءزات خءصة منهء محطءت نقل و أقر الوزير بءلنقص املسجل في السنوات املءضية في جءنب الصيءنة و الانءية 

املسءفرين مؤكدا أن "الولوية ستكون في املستقبل للانءية بهذا الجءنب من أجل املحءفظة على ديمومة الخدمة و 

 الصيءنة على حد سوا  بهذه املنشآت".
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الرابط بين برج الغدير  103و قد عءين وزير الشغءل الامومية و النقل خالل هذه الزيءبرة أشغءل إنجءز الطريق الوطني 

أعطى تاليمءت  أكلم حيث 10و أوالد سيدي منصوبر و املاءضيد على الحدود اإلدابرية مع والية املسيلة على مسءفة 

تقض ي بءإلسراع في إنجءزه كونه سيسمح بفك الازلة على القرى و املداشر عبر املنطقة الجنوبية للوالية كمء ياد محوبرا 

أسءفة بين واليتي املسيلة و برج بو عريريج.هءمء من شأنه أن يقلص امل

الرابط بين برج الغدير وبلدية برج بوعريريج  42كمء أعطى تاليمءت ببرمجة إنجءز مشءبريع ازدواجية الطريق الوالئي برقم 

أكلم كونه يارف حركة مروبر كثيفة مشيرا إلى إنجءزه على مراحل وفقء لألولويءت كمء قءل. 50على مسءفة 

د زعالن أيضء عن االنطالق في الدبراسءت لادد من الطرقءت "الهءمة" عبر الوالية على غرابر الطريق االجتنءعي و كشف السي

و الطريق السيءبر  5لبلدية اليءشير التي ياد من املحءوبر الهءمة على املستوى الوطني و نقطة التقء  للطريق الوطني برقم 

أاالجتنءعي لبلدية الانءصر )جنوب شرق برج بوعريريج(.و يارف حركة مروبرية كثيفة بءإلضءفة إلى الطريق 

بوسط عءصمة  42و الطريق الوالئي برقم  5كمء قءم الوزير بتدشين نفق مروبري مزدوج عند مفترق الطرق الوطني برقم 

الكفء ة املهنية لسءئقي مركبءت نقل الشخءص و البضءئع و عءين الوالية و كذا مركز التكوين للحصول على شهءدة 

 .غرب باءصمة الوالية-أشغءل إنجءز تجهيزات استغالل الطريق السيءبر شرقأ

 
 

 )واج( ات الجزائرية مع املواصفات العاملية شرط أساس يالتحكم في جودة و مطابقة املنتج

صرح وزير التجءبرة السيد السايد جالب يوم الثالثء  بسوق أهراس أن "التحكم في جودة و مطءبقة املنتجءت الجزائرية 

 مع املواصفءت الاءملية شرط أسءس ي لجال اإلنتءج الوطني بديال حقيقيء للمنتجءت املستوبردة".

إشرافه على افتتءح أشغءل املنتدى االقتصءدي الثءني حول "تجربة تنمية القطءب االقتصءدية في  و أوضح الوزير لدى

املنءطق الحدودية" بقءعة املحءضرات "ميلود طءهري" بسوق أهراس بمشءبركة عدد كبير من املتاءملين االقتصءديين 

طءبقة مع املواصفءت الاءملية سيسمح لإلنتءج الجزائريين وآخرين من دولة ليبيء أن "مثل هذا التحكم في الجودة وامل

أالوطني بءلدخول في ماترك املبءدالت التجءبرية الدولية ".

و أشءبر الوزير خالل أشغءل ذات اللقء  الذي بءدبرت إلى تنظيمه غرفة التجءبرة والصنءعة "مجردة" لوالية سوق أهراس 

 س غرفة التجءبرة والصنءعة ملصراتة )ليبيء( إلى أن "دائرتهبءلتنسيق مع الغرفة الوطنية للتجءبرة والصنءعة و بحضوبر برئي

أالوزابرية سطرت في هذا السيءق برامح ومخططءت قصد مرافقة املؤسسءت االقتصءدية لولوج السواق الخءبرجية" .

 ءوأفءد بأن ذلك "يندبرج في إطءبر إعداد خءبرطة طريق لتجسيد املحءوبر الكبرى الوطنية للتصدير التي شرع في تفايله

ميدانيء تطبيقء لتوجيهءت برئيس الجمهوبرية السيد عبد الازيز بوتفليقة الذي يولي أهمية قصوى للصءدبرات من خءبرج 

أاملحروقءت".

وأكد السيد جالب أن "الجزائر استطءعت منذ سنوات عدة تكثيف حركتهء النشيطة وتطوبريهء للمسءهمة الفاءلة في 

ي وهو مؤشر قوي على نجءح عديد املؤسسءت االقتصءدية في توفير منتجءت بنء  قءعدة تنموية وطنيء وجهويء وحتى دول

أذات جودة فرضت مكءنتهء في الاديد من السواق الخءبرجية".

و أضءف أن "هذا املنتدى يسمح بتذكر الدينءميكية املاتبرة التي واكبت البرامج املسطرة التي سءهمت في تشجيع الفءعلين 

أعمءل على مواصلة الامل لتازيز مكءنة املنتجءت الجزائرية" .من برؤسء  املؤسسءت وبرجءل الأ

وأعرب في هذا الصدد عن ابرتيءحه واعتزازه بهذه "النقلة النوعية" التي حققتهء الجزائر من خالل املاءبرض الدولية التي 

أملءنيء والتي وأتم تنظيمهء واملشءبركة فيهء فيكل من:الواليءت املتحدة المريكية وبلجيكء وموبريتءنيء و الغءبون و قطر ومصر 
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أعطت انطبءعء إيجءبيء وأبرزت اآلفءق الواعدة التي ترشح املنتجءت الجزائرية لن تكون متواجدة في عديد السواق 

 اإلفريقية والوبروبية واآلسيوية.

وأكد الوزير أن "املؤسسءت الجزائرية سوا  التءباة للقطءع الامومي أو الخءص في عدة قطءعءت زبراعية وغذائية 

ويلية و كهرومنزلية وصنءعية وإلكترونية وأخرى صيدالنية أبرزت من خالل مختلف مشءبركءتهء الدولية نجءعة وتح

اآلليءت املوضوعة لتحقيق مواصفءت عءملية وهي املستويءت الاءملية التي تاتبرتجسيدا للسيءسءت املحكمة لرئيس 

أاقتصءدي قوي متنوع ومتكءمل". الجمهوبرية السيد عبد الازيز بوتفليقة التي سمحت بإبرسء  هيكل

وأضءف أن "الرؤية املستقبلية على املديين القصير واملتوسط تسعى إلى تازيز مكءنة املنتجءت الجزائرية في السوق 

الوطنية أوال لتاويض تدبريجي للمنتجءت املستوبردة ثم مرافقتهء لولوج السواق الخءبرجية حيث تم تسطير برنءمج ثري 

أنتين الجءبرية واملقبلة في املاءبرض التجءبرية عبر أنحء  الاءلم".للمشءبركة خالل الس

و كءن وزير التجءبرة الذي حل مسء  أمس االثنين بسوق أهراس قد أشرف على وضع حجر السءس ملشروع إنجءز غرفة 

لون "سوق ءالتجءبرة والصنءعة بهذه الوالية وتدشين مخبر ملراقبة النوعية وقمع الغش فضال عن إشرافه على افتتءح ص

أ" بءملركب الريءض ي.2019أهراس للتصدير

 :اتحادية الناقلين تخاطب وزير النقل

 واج() ألف حافلة إلنهاء أزمة النقل في الجزائر  15الحّل في استيراد 

ء م الغني زعالن، إلى ضروبرة استيرادالخواص، وزير النقل والشغءل الامومية عبد  دعت االتحءدية الوطنية للنءقلين

والقضء  على الحءفالت القديمة في اقرب  ألف حءفلة جديدة، لتغطية احتيءجءت السوق الجزائرية، 15آالف و 10بين 

أ.تسببهء هذه الخيرة اآلجءل قبل تفءقم املشءكل التي

، عن الفوض ى التي ”الشروق“ لـ كشف برئيس االتحءدية الوطنية للنءقلين الخواص عبد القءدبر بوشريط، في حديث

نشءطهم، بءلرغم من برفاهم لالئحة مطءلب تتضمن الاديد من  يارفهء القطءع في ظل النقءئص التي عرقلت مسءبرأ

على  املهترئة، والقضء  عديدة إلى الجهءت الوصية قصد ماءلجة امللفءت الاءلقة، على برأسهء الحءفالت النقءط، في مرات

 .أنهء لم تجدي نفاء لحد السءعة الفيدبرالية منذ سنوات، غيرأ الضغوطءت التي تتلقءهء

ترف هل ياقل أن نكون سءئق مح“متسءئال:  وشدد املتحدث، على ضروبرة إعءدة النظر في شهءدة الكفء ة املهنية للسءئقين

 ير منصفة، ضفماليين وخمسمءئة ألف سنتيم، وهي التسايرة التي اعتبر أنهء غ 4وبتسايرة تقدبر ب ”أيومء؟ 15في مدة 

 كبيرا، ياءني منه النءقلين الخواص إلى ذلك مشكل غيءب مخطط نقل ومخطط السير الذي اعتبره ذات املتحدث مشكالأ

إعءدة دبراسة املخطط النقل الكفيل بءلقضء  على الفوض ى واملسءهمة  على مستوى بربوع الوطن، مشددا على ضروبرة

أ.تقليص عدد حوادث املروبر أيضء في

هء، واهترا  هيءكلهء التي يصاب تنقل الركءب عبرأ وشريط إلى براحة الزبون التي تنادم بءلنظر إلى قدم الكراس يكمء أشءبر ب

ان وأ لطلبهم، ضروبرة تقديم قروض بنكية للسءئقين من اجل شرا  حءفالت جديدة، السيمء مء يستدعي بدوبره واستنءدا

النءقلين بضروبرة فتح بءب الحوابر مع الشريك  ب فيدبراليةالحءفالت الحءلية تفتقر إلى ادني شروط الراحة، كمء تطءل

 .االجتمءعي

، إال أن هذه 2014بداية من سنة  وحسب بوشريط فإنه بءلرغم من مشءبريع تركيب السيءبرات التي بءشرتهء الحكومة

 برة النقلبءلكوطة املطلوبة، لذا حسبهم بءت من الضروبري على وزا الخيرة تظل عءجزة عن تموين السوق الجزائرية

لوضع حد للمجءزبر التي  حءفالت جديدة للنءقلين الخواص ومنحهم قروضء بنكية تسءعدهم على اقتنء هء، استيراد

أ.واملكءنيزمءت الالزمة تحدث يوميء في الطرقءت من خالل إيجءد اآلليءت
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تيزي وزو، حيث نظموا احتجءجية  وأشءبر ذات املسؤول، إلى اإلضراب الذي شنه أول أمس النءقلين الخواص بوالية

 500ماليين و 4يومء، وبتكلفة تقدبر بـ  15املهنية للسءئقين في التكوين ملدة  مابرين عن برفضهم الشديد لشهءدة الكفء ة

 .الوزابرة الوصية ملطءلبهم ألف سنتيم ، مهددون بمواصلة االحتجءج والتوقف عن الامل إذا لم تستجب

 

 

 

 

 

 

 :املدير العام لسوناطراك

 أونالين()الشروق  اإلتحاد األوروبي ملرور الغاز الجزائري ” شروط“هذه 
 

يقة بوتفل سونءطراك، عبد املؤمن ولد قدوبر، إن ترشح برئيس الجمهوبرية عبد الازيزأ لرئيس املدير الاءم لشركةقءل ا

بنفس الوتيرة، وشدد على أن وجود استمرابرية  لاهدة جديدة، سيسمح للشركة بمواصلة عمليءت التطوير واالستثمءبرأ

 .وتنموية سيءسية مانءه استمرابرية اقتصءدية

أعقبت التوقيع على عقد منح صفقة تطوير مشروع حقول الغءز للجنوب  اإلثنين، في ندوة صحفيةوأوضح ولد قدوبر 

جديدة وبءنتخءبه يمكن القول  لشركة هندية، بمقر سونءطراك بءلاءصمة، أنه مع إعالن الرئيس ترشحه لادة الغرعي

ه ت من بيع النفط والغءز على حءلتاملحروقءت وسننتقل بقطءع املحروقء إن سونءطراك ستذهب بايدا في تطوير قطءع

 .تحويل النفط والغءز )البيتروكيميء ( وهذا سيجلب املزيد من املداخيل للبالد مرحلة

وجود “يمثل ترشح بوتفليقة لاهدة خءمسة بءلنسبة لسونءطراك بءلقول  وعلق بءلقول في إجءبته على سؤال عن مءذا

مواصلة االستمرابرية ستسمح لنء ب هذه“، وأضءف ”ة والتنموية في البالدسيءسية مانءه االستمرابرية االقتصءدي استمرابرية

 .”املءدة الخءم اإلنتءج ومواصلة التصدير وسنواصل أيضء تحويل

 فرنسء واسبءنيء إلغء  مشروعه الربط البيني بأنءبيب الغءز عبر جبءل بخصوص قرابرأ”أالشروق”وفي برده على سؤال لـ

ذكر عبد املؤمن ولد قدوبر أن هذه املسألة  لصءدبرات الغءز الجزائرية نحو قلب أوبربء، البيريني، وهل تمثل الخطوة ضربة

 .أيضء أملءنيء وبروسيء وبلدان شمءل أوبربء هي جز  من قضية شءملة وهي تاني

لتي ترغب ا إستراتيجية بين مختلف البلدان، منهء بلدان شمءل فرنسء على غرابر أملءنيء وأشءبر ولد قدوبر إلى أن هنءك حربء

الجنوب، وبءملقءبل هنءك فرنسء واسبءنيء اللتءن  في جلب الغءز من الشرق )بروسيء( والتمكن من توزياه نحو بلدان

 .بينهمء للحصول على الغءز القءدم من الجنوب الجزائري نحو أوبربء ترغبءن في الحصول على بربط

 ”هذه الحرب موجودة وال نالم كيف ستنتهي“

نظرنء لقواعد االتحءد الوبرعي االقتصءدية يجب أن تكون عملية فتح  ك الول فإنه إذا مءوحسب مسؤول سونءطرا

ر لن الغءز سيمر عبرهء والجزائ وبذلك فتح الحدود أمءم الغءز، وفي هذه الحءلة اسبءنيء ستكون مستفيدة نظرا للسوقأ

 سونءطراك بصدد تازيز قدبرات النقل عبرأالغءز. ويشرح ولد قدوبر أن  ستستفيد كونهء ستنتج وتصدبر املزيد من كميءت

الشركة تفطر جديء في  مليءبر متر مكاب سنويء، موضحء أن 10الذي يربط الجزائر بإسبءنيء ليصل ”أغءز ميد“أنبوب 

 .الجزائريأ مزدوج لنقل كميءت اكبر من الغءزأ”أميدغءز“جال أنبوب 
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ويؤيد هكذا مشءبريع.. في فرنسء هنءك شركءت  بلد هنءك من ياءبرض هذه مسألة جد مهمة.. في كل“وتءبع املتحدث 

يشترط هذا الربط مع اسبءنيء  لكن مء يجب قوله هو أن االتحءد الوبرعي“، مضيفء ”هذا الربط مع اسبءنيء تاءبرض إقءمة

 .”وبءلتءلي املزيد للغءز الجزائري نحو أوبربء وهذه القواعد هي التي ستسمح بإقءمة هذا املشروع

 هندية لتطوير حقول الغءز بءلجنوب الغرعيألف مليءبر لشركة  12

وحدات ملاءلجة وضغط  3الهندية إلنجءز ”أالبرسن تيربو.أش.أو“شركة  وقات شركة سونءطراك، اإلثنين، على عقد مع

 .الجنوب الغرعي املقسمة على واليءت أدبرابر وغرداية والبيض الغءز بحقولأ

وحدات ملاءلجة وضغط الغءز  3شهرا ويتضمن أقءمة  40تسليمه باد  وحسب مسؤولي سونءطراك فإن املشروع سيتم

مليءبر دينءبر  122للمشروع أكثر من  غءزية في كل من واليءت أدبرابر وغرداية والبيض. وستبلغ القيمة املءلية حقولأ 3تخص 

 .اب من الغءز يوميءمليون متر مك 11مليءبر دوالبر أمريكي، وسينتج  1.05 ألف مليءبر سنتيم، وهو مء ياءدل 12مء يفوق 

املؤمن ولد قدوبر فإن هذا الاقد يؤكد أن الجزائر تتوفر على احتيءطءت  ووفق الرئيس املدير الاءم لسونءطراك عبد

ل مشءبريع الغءز كون البالد بلد غءزي قب والبالد مء زالت عذبرا ، واملهم حسبه هو زيءدة مشءبريع التطوير االستثمءبر في هءمة

 .كل ش ي 

 

 

 يقظة إعالمية
 

 


