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 االفتتاحية
 

 )واج( 2022ميغاواط في  33.000ع إلى كهرباء: قدرات االنتاج سترتف

أشار وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة، أن قدرات انتاج الكهرباء في الجزائر سترتفع إلى 

 ميغاواط حاليا. 21.000مقابل  2022ميغاواط في سنة  33.000

جوابري خالل الندوة الوطنية للشبكات الكهربائية و أكد السيد قيطوني في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس ديوانه، زبير 

الكبرى التي نظمتها الجمعية الجزائرية ملهنيي شبكات توزيع الكهرباء قائال "يمكننا ان نفتخر بمضاعفتنا لقدراتنا من 

 ميغاواط سنة 6000ميغاواط بينما لم تتعدى  21.000حيث انتاج الكهرباء بأربع مرات حيث تستقر اليوم في حدود 

"، مضيفا ان هذه 2022ميغا واط سنة  33.000كما يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك حيث نسعى لبلوغ  1999

 االستثمارات من شأنها أن تغطي النمو املتواصل لالستهالك املحلي.

من جهته صرح السيد محمد أركاب، الرئيس املدير العام لسونلغاز على هامش الندوة ان جزءا من هذه القدرات 

يوجه للتصدير، معتبرا أن تعزيز الشبكة الوطنية للتيار العالي و التيار جد العالي حاليا سيسمح بتصدير الطاقة س

 الكهربائية للخارج.

و أشار في ذات السياق "نحن ننظم سوقنا املحلية بغية تحسين شبكتنا حتى يتمكن من نقل الكهرباء على مسافات 

 طويلة إلى االسواق الخارجية و خاصة األوروبية منها".

 300بالبرنامج الوطني للطاقات املتجددة، أوضح السيد أركاب ان سونلغاز كونت فيما سبق أزيد من أما فيما يتعلق 

مهندس متخصص في هذا امليدان من أجل التحضير لتنفيذ هذا البرنامج الذي من املنتظر أن يتم من خالله بلوغ 

 .2030ميغاواط من املوارد املتجددة سنة  22.000

 ميغاواط من الطاقة الشمسية و الهوائية و قد تم ربطها بالشبكة املحلية. 400ع سونلغاز أنتج تجدر اإلشارة إلى ان مجم

و في سياق آخر تم اطالق اعالن عن مناقصة وطنية في شهر نوفمبر املاض ي إلنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء 

 ميغاواط. 150الشمسية بقدرة انتاج اجمالية تبلغ 

امج تهجين جميع املحطات التي تعمل بالوقود و التي تزود حاليا ميغاواط من خالل برن 50و سترتفع هذه القدرة إلى 

 الشبكات املعزولة في الجنوب الكبير الجزائري.

من احتياجات  %80ميغاواط لتغطية  1.300و من جانبها أطلقت سوناطراك برنامجا طموحا للطاقة الشمسية بقدرة 

 املواقع النفطية.

  

 )واج( شبكة الكهرباء: ضرورة تسريع الرقمنة إلنجاح ادماج الطاقات املتجددة

 

شدد وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني، يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة تسريع الرقمنة من  -ائر الجز 

 أجل إنجاح إدماج الطاقات املتجددة في الشبكة الوطنية للكهرباء.

لتي نظمتها ى اوفي كلمة قرأها نيابة عنه رئيس ديوانه، زوبير جوابري خالل الندوة الوطنية للشبكات الكهربائية الكبر 

الجمعية الجزائرية ملهنيي شبكات توزيع الكهرباء، أكد الوزير أن "التقدم املحرز في تعزيز نظام الكهرباء الجزائري حقيقة 

 ملموسة.



 

 4 

لكن يبقى في الوقت الراهن تحقيق خطوة حاسمة في عصرنة شبكاتنا بحيث يتمكن بلدنا من النجاح في ادماج البرنامج 

 طاقات املتجددة".لل  الوطني املهم

 فيذ أحسن الطرق إلدماج أمثل للتدفقات املتأتية من الرياح والشمس.واعتبر الوزير أن الرهان يكمن في تن

وتابع يقول أن هذا االدماج يجب أن يتم من خالل تفادي افساد نوعية الخدمات من خالل الرفع ألقص ى حد انتقال 

 الكهرباء على األراض ي الشاسعة للبلد ومن خالل اللجوء كذلك الى تحديد املواقع للحوادث عن بعد.

اعتبر السيد قيطوني أن تسيير الشبكات الكهربائية ال يمكن أن يكون بدون العصرنة و االعتماد على ي هذا االطار، وف

ركيزتين أساسيتين وهما "الصرامة في الهندسة وضرورة الرفع األقص ى لخيار االدماج الوطني والقوة االبتكارية ألنظمة 

 املعلومات والرقمنة".

ات الكبرى واالنجازات بالعدد قد ولى. فاليوم الكلمة الفصل هي تحسين القدرات وحشدها وشدد على أن "عصر النفق

 من خالل ادماج العديد من التكنولوجيات الرقمية والبصرية املتطورة".

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الفروع التابعة ملجمع سونلغاز ومسير شبكة نقل الكهرباء وشركة هندسة الكهرباء والغاز 

مراجعة دفاتر الشروط املتعلقة بإنجاز املشاريع الكبرى واملشاريع املعقدة لنقل الكهرباء من أجل انجازها "كما ينبغي" الى 

 بإدماج أحدث الطفرات التكنولوجية".

كما شدد على أن شركات انجاز هذه املشاريع يجب عليها كذلك ادماج الرؤية االستشرافية والقرارات الهيكلية للدولة 

           رار ادماج الطاقات املتجددة وحتمية الفعالية الطاقوية في اعداد دفاتر الشروط.على غ

ودعا السيد قيطوني مسير شبكة نقل الكهرباء إلى اعداد سياسة ومخططات عمل لصيانة أمثل للمنشآت: "بودي لو 

ال فق أهداف قابلة للقياس وأجتتم دراسة الشق املتعلق بالصيانة ويتم الكشف عن سياساتكم الخاصة بالصيانة و 

 مرتبطة بذلك".

من جهته، أكد الرئيس املدير العام ملجمع سونلغاز، محمد عرقاب أن الرقمنة توفر ملسيري نقل الكهرباء واملوزع فرصة 

 تحسين خدماتهم وتطويرها من خالل األدوات التكنولوجية الجديدة كعامل أساس ي يسمح برفع أدائهم.

أنه "بتطور السياسة الطاقوية وأهدافها وطرق االنتاج واالستهالك، تتغير طبيعة استعمال الشبكات، مما يتوجب وأكد 

على مسير الشبكة وضع ابتكارات متعددة تجسد مفاهيما عدة ألجل مرافقة هذا التغيير على نحو يعكس مهام الخدمات 

    العمومية والخصائص الوظيفية الجديدة املعروضة".

باء ذات التوتر العالي "أريالك"، عبد الحميد رايس على أهمية خلق ومن جهة أخرى، أكد رئيس جمعية شبكات الكهر 

  روابط بين األسرة الجامعية والصناعيين ومتعاملي الكهرباء، من أجل تطوير شبكة كهربائية " فعال وذكي يحترم البيئة".

ستغالل والصيانة وأشار بقوله "إن تجسيد هذا املخطط من خالل دمج االبتكار وادخال التقنيات الجديدة في اال 

والحماية عن بعد والتعديل عن بعد في إطار احترام املتطلبات التقنية واألمنية والبيئية يشكل تحديا ملسير شبكة نقل 

   الكهرباء، وهو تحدي هام من خالل ادماج املتجددة املتقطعة".

ي" كة النقل في زمن التحول الطاقو وتجمع الندوة الجزائرية للشبكات الكهربائية الكبرى التي نظمت تحت شعار "شب

فبراير الجاري العشرات من الخبراء الجزائريين واألجانب لتبادل الرؤى حول الرهانات واالشكاالت التقنية  28إلى  26من 

 املرتبطة باإلنتاج ونقل الكهرباء وتسيير الشبكة الكهربائية.

 

 )واج( الت والنقائص املسجلةتحقيق اقالع اقتصادي متنوع ومستدام مرهون بتدارك االختال
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شدد غالبية نواب املجلس الشعبي الوطني يوم االثنين بالجزائر, عقب عرض بيان السياسة العامة للحكومة من طرف 

الوزير األول أحمد أويحيى على ضرورة تدارك النقائص املسجلة في عدة قطاعات اقتصادية بغية تحقيق اقالع اقتصادي 

 فس الوقت االنجازات املحققة في عدة مجاالت .متنوع و مستدام مثمنين في ن

وفي الجلسة املسائية ألشغال املجلس الشعبي الوطني التي ترأسها معاذ بوشارب رئيس هذه الهيئة التشريعية بحضور 

أعضاء الجهاز التنفيذي, استهل النواب مناقشاتهم ملضمون بيان السياسة العامة للحكومة بعد عرضه من طرف الوزير 

داعين في نفس الوقت الى تدارك النقائص املسجلة في عدة   بالتأكيد على املكاسب املحققة  السيد أحمد أويحيى االول 

 مجاالت اقتصادية لتحقيق اقالع اقتصادي متنوع و مستدام متحرر من التبعية للمحروقات .

ازات التي نم تحقيقها خالل العقدين في هذا الصدد , اشادت النائب سلوى لعلوي )التجمع الوطني الديمقراطي(, باإلنج

االخيرين في العديد من القطاعات على راسها قطاع الفالحة , مشيرة الى ضرورة رفع التجميد على املشاريع املجمدة سيما 

 ذات األولوية منها .

ال" "شام بدورها ثمنت النائب نورة لبيض من نفس الحزب محتوى بيان السياسة العامة للحكومة الذي كان , حسبها

 و "كافيا" و يقدم ايضاحات حول مختلف نواح الحياة السياسية و االقتصادية واالجتماعية في البالد.

للنهوض باالقتصاد الوطني و لكن باملقابل يجب بذل مجهودات   وتابعت ذات النائب تقول " هناك ارادة سياسية حقيقية

 ت قطاع املحروقات".اكثر لتحقيق نمو اقتصادي متنوع و غير مرهون بإيرادا

و الصناعي و   الفالحي  واشارت السيدة لبيض الى ضرورة العمل من اجل النهوض بقطاعات اخرى على غرار القطاع

للقضاء على البيروقراطية لتسهيل االستثمار خارج املحروقات و كذا عصرنة التسيير في مختلف   تكثيف الجهود الرامية

 القطاعات االقتصادية .

اط البطالة خصوصا في أوس  ضرورة العمل للتقليص أكثر فأكثر من حجم  على  السيدة لبيض  الطار شددتفي نفس ا

 ادماجهم في الحياة املهنية .  السباب و تسهيل عمليات

الجهود التي بذلت في السنوات االخيرة في مختلف   )حزب الشباب(   احمد طالب عبد هللا  من جهته , لم ينكر النائب

التبعية   لم تتحرر البالد بعد من  -يضيف السيد طالب عبد هللا -ت و أتت بنتائج في امليدان , لكن و رغم ذلك القطاعا

 ما تزال البالد تحت رحمة الريع البترولي " .  للمحروقات حيث قال "رغم االنجازات املحققة

 التي  ل ظاهرة تهريب العملة الصعبةو استفحا  ذات النائب من ضعف القدرة الشرائية للمواطن  من جانب آخر حذر

 البنية االقتصادية للبالد و ترهن حظوظ تحقيق اقالع اقتصادي متنوع و مستدام.  تنخر

فاطمة سعيدي )حركة مجتمع السلم( لكون االقتصاد الوطني ما يزال في تبعية   النائب  من جهتها تأسفت

 ازات املحققة من طرف الحكومة في املجال االقتصادي.إليرادات النفط, رغم الجهود املبذولة و اإلنج  مطلقة

الى   أما النائب هندية مرواني )حزب جبهة التحرير الوطني( فقد أثنت على جهود الدولة في مختلف القطاعات لكنها دعت

در قيم حقيقيا " يمكن أن ي  ضرورة تشجيع االستثمار املنتج خصوصا في قطاع الفالحة الذي اعتبرته "بديال اقتصاديا

 مضافة كبرى لالقتصاد الوطني .

تجدر االشارة ان الوزير االول, احمد اويحيى قد عرض اليوم االثنين أمام نواب املجلس الشعبي الوطني بيان السياسة 

العامة للحكومة مبرزا من خالله أهم ما تم تحقيقه في املجال االقتصادي سيما في القطاع الفالحي و الصناعي الى 

 ب مهمة سجلت في قطاعات حيوية اخرى .جانب مكاس

باملجلس الشعبي الوطني ستتواصل الى غاية يوم الخميس على ان   للتذكير فان جلسات مناقشة بيان السياسة العامة

 يرد الوزير االول بعدها على انشغاالت النواب.
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 بنوك /مالية/تأمينات
 

 

 

 تعاون وشراكة
 

  الفرنسية في املجال الصيدالني -تنمية الشراكة الجزائرية مناخ األعمال في الجزائر يساعد على 

مال ء بقسنطينة أن "مناخ األعأكد املدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية، رضا الباقي، يوم الثالثا

 في الجزائر يساعد على تنمية الشراكة والسوق خاصة للبلدين في املجال الصيدالني".

و أوضح السيد رضا الباقي في افتتاح اللقاء الجزائري الفرنس ي األول حول الصيدلة و تجهيزات الصحة بأن "تقدم معتبر 

 .تحقق في مجال الصناعة الصيدالنية في الجزائر"

مؤسسة أخرى جزائرية خاصة و  100مؤسسة فرنسية و أزيد من  16و أضاف بأن هذه الطبعة األولى التي تشارك فيها 

عمومية تنشط في القطاع الصيدالني و تجهيزات الصحة تمثل " فرصة إلبراز إنجازات الجزائر في هذا املجال وتمكين 

 حققته املؤسسات الجزائرية في هذا املجال". شركاء أجانب محتملين من الوقوف على مدى التقدم الذي

و قال نفس املسؤول أن تنظيم هذا اللقاء اإلعالمي يهدف أساسا إلى إرساء "ثقة" بين املؤسسات الجزائرية و الفرنسية 

 التي تنشط في املنظومة الصحية إلقامة شراكة "تخدم التنمية االقتصادية".

 نش هيلكاير"، السيدة، كاترينمن جهتها، أكدت املندوبة العامة للشبكة الفرنسية للفاعلين في مجال الصحة "فرا

هولوي على إرادة الكثير من املؤسسات الفرنسية "إلقامة شراكة مع مؤسسات جزائرية السيما في مجال صناعة األدوية 

 و أجهزة التصوير الطبي واإليكوغرافي و كذلك في مجال التكوين و تحويل التكنولوجيا".

ائر من خالل االستثمارات الهامة في مجال الصناعة الصيدالنية و الصحة، وبعد أن أبرزت القدرات التي تتوفر عليها الجز 

أوضحت املندوبة العامة "لفرانش هيلد كاير" بأن هذا اللقاء يشكل " فرصة لوضع أسس تعاون دائم و فعال بين 

 الطرفين الجزائري و الفرنس ي".

و مواعيد ما بين مؤسسات البلدين بهدف التوقيع و سيتميز هذان اليومان املهنيان بإدراج ورشات موضوعاتية وتقنية 

 الحقا على اتفاقيات شراكة صناعية، حسبما علم من املنظمين.

و أضاف املنظمون أن برنامجا تحسيسيا واسعا سيتم القيام به في إطار هذه التظاهرة التي تدوم يومين بمساهمة 

 كات الفرنسية الرائدة لالستثمار في الجزائر.الشريك "فرانش هيلد كاير" بهدف جلب أكبر عدد ممكن من الشر 

مؤسسة و تقدم خدمات ملؤسسات فرنسية و  2000و تحص ي غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية أزيد من 

جزائرية السيما في مجال اإلعالم االقتصادي و القانوني وفي مجال األعمال و التعريف بفرص األعمال و الشراكة و 

 ب ما تمت اإلشارة إليه.التكوين، حس

 

 

 تجارة 
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 :"االجتماعات تنطلق والتحضيرات تتواصل.. بولنوار لـ "الشروق

  أسعار الخضر والفواكه واللحوم لن ترتفع خالل رمضان

 والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار باستقرار أسعار الخضر والفواكه طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار 

 أسابيع، مشيرا إلى أن هذه املنتجات لم تعد تفصلنا عنه إال بضعة واملنتجات األساسية خالل الشهر الفضيل، الذي

 .2018ومستوى األسعار سيضاهي ذلك الذي شهده الجزائريون خالل رمضان  لن تشهد أية ندرة أو نقص في السوق،

 ها شهر وع فياللقاءات املنظمة مع التجار املتحكمين في السوق والتي تم الشر  ، أن”الشروق“وقال بولنوار في لقاء مع 

والحلويات واملواد الغذائية وحتى العصائر  فيفري الجاري، تؤكد أن كميات كافية من اللحوم والدجاج والخضر والفواكه

أن ب الوطنية بها، نتيجة كثرة الطلب عليها خالل الشهر الفضيل، األمر الذي يبشر  واملشروبات سيتم تموين السوق 

ونقاط التجزئة، األمر الذي يسمح بالتحكم في  رار تواجد هذه املواد في األسواقاألسعار لن ترتفع، في ظل ضمان استق

 .عمليتي العرض والطلب

 شرعوا في التحضير للشهر الفضيل بداية من شهر جانفي املنصرم، وهذا لتفادي وشّدد بولنوار على أن العديد من التجار 

ات بتموين نقاط البيع، مذكرا باإلجراء ؤالء بشكل دوريأية أزمة ولتتحكم في الوضع بالشكل املطلوب، حيث يتكفل ه

 باألسواق، من بينها التجارة والفالحة لضمان عدم تسجيل نقص في أي مادة خالل التي ستتخذها كل الوزارات املعنية

 .االقتصاديين رمضان، وهذا بالتنسيق مع جمعيات التجار والحرفيين وكافة املتعاملين

إلى أن هذه األخيرة حتى وإن شهدت ارتفاعا خالل األيام األولى للشهر  وص األسعار، مشيراوفّصل بولنوار أكثر بخص

اجع في لرمضان مع تسجيل تر  فلن يستمر ذلك أكثر من أسبوع، لتبدأ في التناقص بداية من األسبوع الثاني الفضيل،

 .الطلب على هذه املواد
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