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 االفتتاحية
 )واج( 2018طن خالل سنة  4220الساحل العاصمي: محصول الصيد البحري تجاوز 

، فيما حققت قوارب صيد السردين  2018خالل سنة   طن 4220تجاوز محصول الصيد البحري بالساحل العاصمي 

قطاع الصيد البحري بوالية   لثالثاء عن مديرةطن ، حسبما علم اليوم ا  3700غالبية املحصول املسجل بأزيد من 

 الجزائر السيدة ربيعة زروقي.

واوضحت السيدة زروقي ل/واج ان قوارب صيد السردين تمكنت من تحقيق اكبر حصيلة من املنتج السمكي الذي تم 

 .2018طن التي تم اصطيادها خالل سنة  4220تحقيقه عبر الساحل العاصمي من اجمالي املحصول املقدر ب 

طن ،  3793باملائة من محصول الصيد البحري بالعاصمة و هو ما يعادل  89وشكلت نوعية " االسماك الزرقاء" نسبة 

 113أما محصول القشريات فقد بلغ   باملائة 4.50طن أي بنسبة قاربت  187متبوعة بصنف االسماك البيضاء ب 

 56رخصة منها  341بلغت   ة قالت السيدة زروقي انهاو عن تعداد رخص الصيد املسلمة خالل السنة املاضي  طن.

 رخصة لقوارب صيد السردين .

و عدد من   طنا من مختلف االصناف السمكية نحو االتحاد االوروبي  32كما تم خالل السنة املاضية تصدير نحو 

طن و  1277  ت البحريةالبلدان )تونس ، السنغال و هونكونغ بالصين( . فيما بلغت حصيلة االستيراد لذات املنتجا

 .2017طن خالل سنة  850ذلك عبر ميناء الجزائر مقابل 

وعن شعبة تربية املائيات بأحواض السقي املتواجدة باملستثمرات الفالحية قالت املتحدثة انه تم تسجيل محصول 

 طن. 47النتاج بلح البحر و املحار بكمية وصلت الى 

روع بلدية عين طاية و هو املشوأبرزت انه يتم حاليا اطالق مشروع لتربية املائية خاص بصنف القشريات على مستوى 

في هذا املجال عبر مختلف املستثمرات الفالحية  2017الذي ياتي ليضاف الى قائمة االستثمارات التي اطلقت خالل سنة 

 بالوالية.

صيد   ترخيصا الحد الخواص من اجل  (2018وفي نفس السياق اكدت ان املديرية منحت مع نهاية السنة املنقضية)

ت" عبر الساحل العاصمي و التي ستسمح بدخول هذا الصنف في التربية املائية عبر احواض السقي صنف" الصدفيا

 الفالحية.

فالحا على مستوى املعهد  55ل   حوض فقد تم ضمان التكوين 43وبشان احواض السقي حيث تحص ي الوالية حاليا 

 على تلك االحواض من التقنيات املطلوبة لنجاحالوطني العالي للصيد البحري و تربية املائيات وذلك تمكن القائمين 

حوض سقي باسماك البلطي عبر كل من  19تزويد   مشاريعهم حسب املسؤولين . فيما ساهمت املديرية في عملية

 بلديات سطوالي الشراقة عين البنيان اوالد فايت سيدي موس ى و براقي .

كلغ من اسماك البلطي  1343  ازيد من 2018خالل سنة  وبلغ منتوج احواض السقي باملستثمرات الفالحية بالعاصمة

 طن. 3.134طن بإجمالي منتوج وصل الى  1.8  احدى املستثمرات لوحدها  ، فيما حققت
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ضرورة إسناد تسيير شبكات مياه جميع بلديات والية غليزان الى "الجزائرية للمياه" بحلول نهاية  

)واج( 2019  

شدد وزير املوارد املائية حسين نسيب يوم الثالثاء بغليزان على أهمية إسناد تسيير شبكات مياه جميع بلديات هذه 

 .2019الوالية الى مؤسسة "الجزائرية للمياه" بحلول نهاية عام 

ل تسيير اإلسراع في تحويودعا الوزير خالل زيارته التفقدية الى غليزان القائمين على قطاع املوارد املائية بالوالية إلى "

 املياه من البلديات إلى مؤسسة الجزائرية للمياه قصد تحسين الخدمة العمومية للزبائن" .

 6بلدية على مستوى ذات الوالية من طرف "الجزائرية للمياه" ولم يتبق سوى  32و يتم حاليا تسيير شبكات املياه ل 

 ملقدمة للوزير .بلديات لم تسند إلى هذه املؤسسة وفق الشروحات ا

كما أمر السيد نسيب بضرورة تعميم التسيير عن بعد للموارد املائية على جميع بلديات الوالية ، مشيرا إلى سعي دائرته 

 الوزارية الى تعميم هذه التقنية على جميع مشاريع قطاع املوارد املائية عبر مختلف واليات الوطن .

سيير املوارد املائية هو مشروع كبير ومهيكل هدفه تحسين الخدمة العمومية وأضاف أن" إستعمال التقنيات الحديثة لت

 للمواطنين" .

كما أبدى حسين نسيب إرتياحه لواقع قطاعه بالوالية من خالل العرض الذي قدم له خاصة ما تعلق بنسبة ربط 

الوسط  في 75باملئة بالنسبة للوسط الحضري و  100باملائة )  95املساكن بشبكة املياه الصالحة الشرب و التي بلغت 

 لتر/يوميا لكل ساكن. 160الريفي( بمتوسط يفوق 

متر مكعب ببلدية بلعسل قصد  1.000وقام وزير املوارد املائية خالل هذه الزيارة بوضع في الخدمة لخزان مائي بسعة 

ة لسيدي يتموين سكان املنطقة باملياه إلى جانب وضع حجر األساس إلنجاز مصنع ألنابيب الحديد اللين باملنطقة الصناع

 تركية. -خطاب )والية غليزان( في إطار شراكة جزائرية 

متر مكعب يوميا ببلدية وادي الخير) والية مستغانم (  40.000كما أشرف على وضع حجر األساس ملحطة الضخ بسعة 

متر  19.700باملياه ومحطة ضح أخرى بمنطقة الحرايزية )زمورة( بسعة   لتموين املنطقة الصناعية لسيدي خطاب

 مكعب لتموين بلديات زمورة و دار بن عبد هللا و منداس ووادي السالم بمياه البحر املحالة .

 

)واج( 2018إلى غاية  2002ألف مشروع استثماري عبر الوطن منذ سنة  55تجسيد   

"تجسيد  2018إلى غاية  2002يوسفي، يوم االثنين بميلة عن أنه تم منذ سنة  كشف وزير الصناعة واملناجم، يوسف

 آالف مليار د.ج". 7ألف مشروع استثماري عبر الوطن بقيمة مالية إجمالية بحوالي  55

 وأوضح الوزير خالل اللقاء الذي ترأسه مع املتعاملين االقتصاديين املحليين بمقر الوالية أن القطاع االقتصادي تطور 

 4600آالف مشروع بقيمة  9ألف مشروع املنجز بلغ عدد املشاريع الصناعية  55في السنوات األخيرة و أن من بين ال 

 على التطور الجيد للصناعة الجزائرية. -حسبه -مليار د.ج وهو ما يدل 

اج هذه السنة إنتوأفاد السيد يوسفي بأن العمل على تطوير اإلنتاج الصناعي ورفع حجم الصادرات متواصل متوقعا 

مليون طن مشيرا إلى أن  16ما ال يقل عن  2030ماليين طن من الحديد والصلب على أن يبلغ اإلنتاج قبيل سنة  6

 مليون طن في السنة. 9و 8احتياجات البالد لهذه املواد تتراوح ما بين 

مصانع  10تطورا كبيرا خصوصا بعد إنشاء مركب غليزان الذي يضم  -وفقا للوزير-وقد عرف قطاع النسيج أيضا 

في املائة من إنتاج هذا املركب الذي يوظف  60جعله األول وطنيا حيث سيتم تصدير ما نسبته بقدرة إنتاج " كبيرة " ت

 ألف بعد دخول جميع املصانع حيز الخدمة. 25آالف عامل على أن يرتفع العدد إلى  10حاليا 
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 لرفع إنتاجوتطرق الوزير إلى ما قررته الحكومة مؤخرا بخصوص االستثمار على مستوى عدة واليات بشرق البالد 

مليون طن حيث سيكون هناك مصنع لتحويله إلى مواد تدخل في صناعة  12طن سنويا إلى حوالي  2،5الفوسفات من 

األسمدة بوالية سوق أهراس وسيتم إنشاء مصنع لتحويل األمونياك واملونيترات إلى أسمدة بسكيكدة وكذلك مشروع 

 سعة ميناء عنابة.سكة حديدية ما بين بئر العاتر وعنابة فضال عن تو 

مليار د.ج في "أقرب اآلجال" ، كما أكده  1500و 1300وسيتم إنجاز هذه املشاريع التي تتراوح قيمة استثماراتها ما بين 

 وزير الصناعة و املناجم.

مؤسسة صناعية توظف  1500وصرح السيد يوسفي أن "الجزائر لم تصل بعد ألن تكون بلدا صناعيا رغم توفرها على 

عامال"، حاثا باملناسبة على النهوض بمختلف القطاعات وعلى رأسها الفالحة والسياحة  50الواحدة منها على األقل 

 دعم القطاع الصناعي بالبالد واملساهمة في الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.اللذين من شأنهما 

ولدى استماعه النشغاالت املتعاملين االقتصاديين لوالية ميلة رد السيد يوسفي فيما يتعلق بإيقاف االستثمار في 

ملتوفرة حاليا تغطي االحتياجات ، مضيفا أن "املطاحن ا 2007املطاحن بأن وزارته أعلمت املتعاملين بذلك منذ سنة 

املسجلة بالبالد وأكثر". كما وعد بالتكفل بحل ما أمكن من املشاكل املطروحة، مشددا على أهمية التنسيق ما بين 

 املتعاملين و السلطات والهيئات املحلية لتجاوز العقبات املطروحة.

)واج( سنوات من اآلن 3يوسفي: الشروع في تصدير الرخام بعد   

 

 3أكد وزير الصناعة واملناجم، يوسف يوسفي، اليوم الثالثاء بسكيكدة، أن "الجزائر ستشرع في تصدير الرخام بعد 

 سنوات من اآلن" .

تفقد قام بها إلى املنطقة، أن وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها بمقر والية سكيكدة على هامش زيارة عمل و 

سنوات من اآلن عن استيراد الرخام"، مشيرا إلى أنها تملك مقالع للمرمر بكل من سكيكدة و  3"الجزائر ستتوقف بعد 

 وهران و قاملة و قسنطينة و تلمسان.

طنية من ق الو وأضاف السيد يوسفي بأن دائرته الوزارية بصدد تحضير املؤسسات لبلوغ إنتاج يغطي احتياجات السو 

هذه املادة و كذا تصدير الفائض عن طريق "تشجيع املؤسسات بإنتاج ما تحتاجه السوق و تصدير الفائض" على اعتبار 

 أن الجزائر تملك، كما قال، احتياطي و إمكانات كبيرة و جودة عالية للرخام.

ل الرخام بكل من وهران و قاملة و وأضاف وزير الصناعة و املناجم بأن شركات أخرى دخلت نشاط إنتاج و استغال

تلمسان، فضال عن إعادة فتح منجم عين السمارة )قسنطينة( و كذا استغالل مقالع هذه املادة بعديد واليات غرب 

 البالد.

وبخصوص مقلع بلدية فلفلة بوالية سكيكدة و التي تعاني املؤسسة القائمة عليه من عدة مشاكل أكد الوزير بأن 

 7يقوم بدراسة كيفية إمكانية االستعانة بتقنيين من الخارج للمساعدة في رفع اإلنتاج بهذا املقلع إلى قطاعه الوزاري "

إلى خصوصية و نوعية رخام سكيكدة املعروف  -كما قال–ألف متر مكعب" بالنظر  12أضعاف إنتاجه الحالي و املقدر ب

 أصناف. 7دوليا و الذي يتضمن 

املعادن النبيلة مثل الزئبق و الفضة وأردف الوزير بأن والية سكيكدة "غنية جدا" بثروات أخرى غير الرخام، على غرار 

 و النيكل و الكوبالت و الرصاص و الذهب، مشيرا إلى أن هذه الوالية "بإمكانها النهوض اقتصاديا في هذه الصناعات."

من جهة أخرى، ذكر السيد يوسفي أن الجزائر "لم تصل بعد إلى مصاف البلدان الصناعية إال أنها تملك قاعدة صناعية 

ماليين طن من  6إنتاج  2019مؤسسة صناعية"، مشيرا إلى أن "من املتوقع أن يتم قبل نهاية  1500ا بال بأس به
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مليون طن بعد  16سنوات  10الحديد والصلب عبر املصانع الستة املوجودة، في حين سيبلغ اإلنتاج بعد أقل من 

 املصانع العشرة قيد اإلنجاز حاليا حيز الخدمة.  دخول 

مليار  1و  2019مليون دوالر نهاية  300األرقام عن مداخيل تصدير الحديد و الصلب التي ستصل إلى  وقدم الوزير بعض

 دوالر بعد بضع سنوات من اآلن.

بعد أن كانت  2018وفيما يخص إنتاج االسمنت أكد السيد يوسفي بأن الجزائر قد شرعت في تصدير هذه املادة سنة 

مليون طن من اإلسمنت  2مليون طن العام املنصرم و توقع "تصدير  1تصدير تستوردها في السنوات املاضية حيث تم 

 سنوات من اآلن". 5مليون طن بعد حوالي  15على أن تصل إلى  2019خالل سنة 

من جهة أخرى فند الوزير جملة و تفصيال اإلشاعة التي مفادها أن كمية الحديد و الصلب التي تم تصديرها مؤخرا 

مليون دوالر و املادة املصدرة غير  70يوب، حيث قال في هذا الصدد: "ال يمكن تصدير ما قيمته مغشوشة أو أن بها ع

 سليمة."

وقام الوزير خالل زيارته إلى والية سكيكدة بتفقد املؤسسة الوطنية للرزم املعدنية ببلدية عزابة و كذا مؤسسة إلنتاج 

ية لبلدية حمادي كرومة و الذي من املتوقع أن يدخل حيز الزيوت و الشحوم و مصنع إنتاج التونة باملنطقة الصناع

اإلنتاج شهر سبتمبر املقبل، و كذا مؤسسة خاصة لتركيب الهواتف النقالة و الحواسيب املحمولة و أخرى إلنتاج مادة 

 الجافيل ومقلع الرخام بفلفلة.

 يين املحليين بمقر الوالية.ويواصل السيد يوسفي زيارته إلى سكيكدة بعقد لقاء مع املتعاملين االقتصاد

 

با اإلشاعات بشأن الحديد املصّدر
ّ
 ..مكذ

)الشروق اونالين( يوسفي: استغالل منجم غار جبيالت قريبا.. ولهذا ستنخفض أسعار السيارات  

ب وزير الصناعة واملناجم، يوسف
ّ
 يوسفي، من والية سكيكدة، االدعاءات بشأن جودة ونوعية الحديد، املنتج على كذ

جيّدة، وأّن ما تّم تصديره للخارج،  ركب الحجار بوالية عنابة، وقال الوزير بأن املركب ينتج حديدا بنوعيةمستوى م

 ورّوج بشأن إعادته من طرف املستورد األجنبي مجّرد اشاعات وادعاءات باطلة، منذ أسابيع، بجودة عالية، وكّل ما قيل

 ترويج مثل هذه األكاذيب بالفاقد ائري، معتبرا من يقف وراءيسعى من خاللها أصحابها للمساس بسمعة املنتوج الجز 

 .للمسؤولية تجاه الوطن

، ويسعى ”أولى من مركب الحجار مليون دوالر من الحديد، كعملية 70تمكنا من تصدير ما قيمته “وأضاف الوزير، 

لوزير الذي قادته زيارة عمل العاجل، وبشأن شعبة إنتاج الحديد، قال ا مليون دوالر في القريب 100املركب لتصدير 

سيعرف  2019مليون طن، وعام  2سكيكدة، بأّن الجزائر تتوفّر حاليا على مركبين إلنتاج الحديد، تنتج سنويا  لوالية

 مركبات كبرى للحديد في الجزائر، 10املسجلة في القطاع واملتمثلة في انجاز  زيادة بمليوني طن إضافية، ولكن املشاريع

ن من إنتاج 
ّ
 .مليون طن، لكّن ذلك كله غير كاف 16ستمك

بما يكفي الطلب املحلي والتصدير نحو  مليون طن سنويا، 30إلى  20وقال يوسفي بأن الجزائر في حاجة إلى ما يقارب 

 شروعمليار طن، وهذا امل 2جبيالت، الذي يتوفر على احتياطي ضخم، يقدر بـ الخارج، مّما يتوّجب استغالل منجم غار 

الحكومة، عازمة على الرفع من  مليار دينار. يوسفي أوضح من سكيكدة، بأّن  1500سيكلف الخزينة قرابة  –حسبه –

 النسيج الصناعي في البالد، قائال بأنه تقرر رسميا انجاز مركب إلنتاج قدرات التصدير خارج املحروقات، ومن ذلك دعم

مليار دوالر، فضال  6مالي اجمالي قدره  يت بوالية سوق أهراس، بغالفاألسمدة الفالحية على مستوى منطقة واد الكبر 

 .عن مركب لألمونياك بوالية سكيكدة
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سيعرف زيادة نسبة االدماج في وحدات  كما تحّدث الوزير أيضا، عن قطاع تركيب السيارات، وقال بأّن العام الجاري،

 جازه بوالية سكيكدة، ستوجه نسبة كبيرة منه نحو مركباتالحديد املرتقب ان تركيب املركبات الجزائرية، وبأّن مركب

انخفاض أسعار السيارات، والتوجه  تصنيع وتركيب لواحق السيارات، األمر سيرفع من طاقة اإلنتاج، مما يعني برأيه

 .2019 نحو التصدير للخارج بدءا من عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات
 

 

 

 وشراكةتعاون 
 

 

 تجارة 
 )االذاعة2019مليون دوالر من اإلسمـنت خالل  100جالب: نسعى لتصدير 

 20مقابل  2019مليون دوالر خالل  100وزير التجارة سعيد جالب االثنين أن تبلغ صادرات الجزائر من االسمنت   توقع

ملصدرين ا، مؤكدا انه سيتم "بنهاية شهر ابريل املقبل" وضع استراتيجية تهدف الى "دعم و مرافقة" 2018مليون دوالر عام 

 الوطنيين و ذلك من اجل تنشيط الصادرات خارج املحروقات.

واوضح جالب خالل تفقده ملؤسسة السويدي للكوابل في إطار زيارة العمل إلى والية عين الدفلى انه "سيتم بنهاية شهر 

تنشيط  وذلك بهدفابريل املقبل وضع إستراتيجية تتضمن آليات و أدوات من شأنها دعم ومرافقة املصدرين الوطنيين 

 الصادرات خارج املحروقات".

وأشار في هذا الخصوص إلى أن هذه اإلستراتيجية تقوم خاصة على حضور اكبر للمعارض و التظاهرات التجارية 

 تسمح بالترويج للمنتوج الوطني. -كما قال-االقليمية و الدولية و ان هذه التظاهرات 
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قد حظي بإقبال كبير خالل حضوري في معرض ي برلين و ابو ظبي" مؤكدا  كما اضاف "اؤكد لكم ان املنتوج الجزائري 

 على اهمية تبني مسعى "هجومي".

مليار دوالر التي  2.8و تابع قوله إن ثمار تنويع االقتصاد الوطني الذي شرع فيه منذ بعض الوقت بارزة للعيان مشيرا الى 

 تمثل عمليات التصدير خارج املحروقات.

مليون دوالر خالل شهر فقط فقط من السنة الجارية مؤكدا  230يات التصدير قد سمحت بتحقيق كما الحظ ان عمل

مليون دوالر تمثل عائدات تصدير االسمنت و املنتجات الكهرومنزلية خالل نفس  200ان توقعات مصالحه تشير الى 

 الفترة.

ة" االقتصاد و التصدير بشكل عام مضيفا ستكون سنة "ديناميكي 2019و اوضح جالب في ذات السياق انه ال شك بان 

 انه سيتم التأكيد خاصة على املنتجات الفالحية و الغذائية.

و اشار في هذا الخصوص الى ان االمر املهم يتمثل في وضع املنتوج الجزائري في السوق "الننا مستعدون لرفع التحدي 

 من حيث النوعية و التنافسية".

من الشهر الجاري و  10د جالب على تنظيم املعرض االقليمي االول بتمنراست في الاما على الصعيد القاري فقد أك

 من نظرائهم الجزائريين. 100الذي سيعرف مشاركة متعاملين اقتصاديين من مالي و النيجر فضال عن 

+ و سنعمل على جعل تمنراست +محورا 2020و اضاف ان "هذا +املنتدى الكبير+ سيتوسع بالتاكيد ابتداء من 

 للمبادالت التجارية و الشراكة بين البلدان االفريقية".

 

 
 :أشهر.. نقابة الصيادلة 3إثر مقتل صيدلّيين في ظرف 

 )الشروق اونالين( وينبغي تنظيم القطاع املخاطر.بيعنا للمؤثرات العقلية جلب لنا 

  سنة بسبب املؤثرات العقلية 20و 5صيادلة ُيسجنون بعقوبات بين 

واجهها ي السلطات املعنية اتخاذ إجراءات عاجلة للتكفل باملشاكل والصعوبات التي ناشدت النقابة الوطنية للصيادلة،

طر تسبب لهم في مشاكل باملهنة وعرضهم ملخا الصيادلة بخصوص تسويق املؤثرات العقلية، في ظل وجود فراغ قانوني،

 .أشهر 3من  املهلوسات العقلية، لدرجة قتل صيدليين في ظرف أقل جسدية على يد املنحرفين وعصابات

أن  بشأن أدوية املؤثرات العقلية، فرغم حيال وضعيتهم” املقلقة جدا“واستنكرت نقابة الصيادلة ما وصفته بالوضعية 

عاني ي لبيع هذا النوع من األدوية للمواطنين، لكن ومن الناحية القانونية واألمنية الصيدلي هو الوحيد املرخص قانونا

 .ناحية سالمته الجسدية خطار حقيقية من ناحية التسيير ومنمن مشاكل عديدة، تجعله عرضة أل 

 رسمية قائمة املؤثرات العقلية في ، لعدم نشر الجداول املتضمنة بصفة”الشروق“وتأسفت النقابة عبر بيان تحوزه 

تعرف . وعدم نشر الجداول ُيصّعب ال2019معتمد ومنشور مؤرخ في جويلية  الجريدة الرسمية، رغم وجود قرار وزاري 

لجزائية قانونية، حيث تتراوح العقوبة ا األدوية املصنفة رسميا مهلوسات عقلية، وبالتالي يتعرض الصيادلة ملساءلة على

 نافذا. وكما أن عددا من األدوية هي من الناحية الصيدالنية والعلمية ليست سنة سجنا 20و 5املسلطة ضدهم من 

 .حسب البيان ،”ظلما وبإجراءات خاطئة“صيادلة بمؤثرات عقلية، وبالتالي تعاقب املحاكم ال

العقلية، تكون مزورة أو مسلمة من  إلى ذلك، يؤكد كثيرا من الصيادلة أن بعض املرض ى يمدونهم بوصفات للمؤثرات

الوصفات تعرض الصيدلي للمتابعة القضائية، رغم عدم مسؤوليته عن هذه  بعض األطباء على سبيل املحاباة، وهذه

لعمليات سطو وسرقة  وبصفة متكررة ودائمة“له بتزويرها وبمصدرها، فيما تتعرض الصيدليات وجه الوصفات
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، حيث تصل االعتداءات درجة ”أثناء املناوبات الليلية واعتداءات، ما يجعل الصيدلي املمارس في حالة خوف خاصة

ن م لى القتل، ففي ظرف أقلوالسيوف من طرف عصابات منظمة، تؤدي في بعض الحاالت إ استعمال السالح األبيض

 .أشهر تم تسجيل عمليتي قتل ضد صيدليين 3

تعكفان على إعداد نصين قانونيين،  2016 ورّحبت النقابة، بتنصيب لجنتين وزاريتين من طرف وزارة العدل، منذ أكتوبر 

 لوصف وصرف املؤثراتاملتعلق باملخدرات، داعية إلى إعداد بطاقية وطنية رقمية  18/04وتتعلقان بمراجعة القانون 

جديدة من الوصفات الطبية املؤمنة، مع تطبيق  العقلية، مع إلزامية نشر الجداول املصنفة لهذه املواد. واعتماد أنواع

 .إجراءات لضمان أمن الصيادلة

 

 

 

 
 )واج(  "مجمع سونلغاز يوقع اتفاقية مع نظيرته الليبية من أجل "شراكة مستدامة

ابرم املجمع الجزائري سونلغاز والشركة الليبية "جينيرال ايليكتريستي أوف ليبيا )جيكول("، اليوم الثالثاء بالجزائر 

 الكهرباء بليبيا. العاصمة، اتفاقية تعاون هدفها إرساء "شراكة مستدامة" في مجال إنتاج

وتم التوقيع على االتفاقية من طرف الرئيس املدير العام ملجمع سونلغاز، محمد اركاب والرئيس املدير العام لشركة 

جيكول، عبد املجيد محمد حمزة، وهذا حضور وزير الطاقة، السيد مصطفى قيطوني و املكلف باألعمال لدى سفارة 

 ليبيا بالجزائر.

ك الليبي والتي تتمحور عموما حول "صيانة محطات إنتاج وبموجب هذه االتفاقية، تلتزم سونلغاز بتوفير خدمات للشري

 الكهرباء بليبيا و التركيب وإطالق محطات إنتاج الكهرباء بكل األشكال في هذا البلد".

كما تلتزم سونلغاز ب"التكوين في مجال تسيير و صيانة املحطات و اطالق مشاريع جديدة و كذا تقديم املساعدة في اي 

 ميدان اخر يخص االنتاج الكهربائي".

 

 

 يقظة إعالمية
 
 


