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                                                                    ةــــــــــوزارة الطاق

 الوزيـــر 

 

ن إلنشاء الشركة ولذكرى الخمسابمناسبة ، وزير الطاقة، حمد عرقابتدخل معالي السيد م

 ".سونلغاز" الوطنية للكهرباء والغاز 
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 والصالة والسالم على أشرف المرسلين ن الرحيمابسم هللا الرحم

 

 

 ،ادة الوزراءالس

 السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز،

 السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، 

 لفدرالية عمال صناعة الكهرباء والغاز، السيد األمين العام 

  ،المديرون العامون للشركات الفرعيةرؤساء الالسادة 

  ضيوفنا الكرام،، أسرة اإلعالمأيتها السيدات أيها السادة، 

 

حتفال بالذكرى االالحضور معنا الحاضرين الذين لبوا الدعوة من أجل  أرحب بجميع اْسَمحوا ِلي، في البَِدايَة أن

َوَسعَاَدتِي أَُعب ِْر لَُكْم َعْن ٌسُروِري وأن  الخمسين لتأسيس الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز"

الحدث  ومساعديه على تنظيمهم هذاسونلغاز السيد الرئيس المدير العام لمجمع  وأن أشكر ،بينكمِلوُجودي 

 .الهام

صبحت سنة حميدة يحتفل بها عامالت وعمال سونلغاز كل عشر سنوات، تي أالهذه المناسبة السعيدة إن  

 .التماسك االجتماعي داخل مجمع سونلغاز وفروعهتؤكد بوضوح 

 

في استراتيجي المحرك األساسي لالقتصاد الوطني ولها دور  كلغاز مع سوناطراتعتبر سون ،كما تعلمون

 أنشئتالتي  تنمية البالد، لذا اسمحوا لي، أن أعطيكم بعض المؤشرات التي تؤكد أهمية هذه المؤسسة

 أنشئتلتي ا   EGA الجزائركل ممتلكات وتعهدات شركة الكهرباء والغاز إليها بمرسوم تم بموجبه تحويل 

 .1947في 

  في كل ألبنائنا الشركات التي وفرت فرص عمل كبيرة أكبر  فمجمع سونلغاز يعتبر اليوم من بين

 .عامال في كل المجاالتألف  90أكثر من بحيث تشغل اليوم  الوطن، ربوع

   التنمية الذي سطرته مخطط  بإنجاز، 1969 جويلية 28 في يوم نشأتهمنذ  ،سونلغازقام مجمع

 . العموميةالخدمة معتبر لمستوى مستمر وسمح له بتسجيل تحسن  الحكومة،

 

 :بحيث قد عرفت اإلنجازات نقلة نوعيةو
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  كما بلغت 2018م في ألف ك 30 إلى 1969في كم أالف  (03ثالثة ) شبكة نقل الكهرباء منانتقلت ،

          حوالي لىإكم  1599نقل من الشبكة ارتفعت از، ـــة للغــألف كم. بالنسب 350شبكة توزيع الكهرباء 

 أالف كم حاليا. 108وشبكة التوزيع إلى  كم حالياألف  24

  مليون حاليا، بينما وصل زبائن 10ما يقارب  لىإزبون ألف  700الكهرباء من  زبائنارتفع عدد 

 .1969ألف في  167مليون حاليا، مقابل حوالي  06إلى حوالي  الغاز

 

ه تبما حققنعتز وجعلنا نفتخر ي اكبير امجمعأصبحت شركة سونلغاز تحتفل اليوم بذكراها الخمسين وقد إن 

كذلك المسيرون الذين تعاقبوا على تسييرها والتي تميز بها والكفاءة العالية رادة القوية بفضل اإل منذ نشأتها

 جهود وتفاني كل عمالها، فلهم منا كل التقدير والعرفان. 

 

 ،1969ميغاوات في  600ل حاليا مقابيغاوات ألف م 20 بلغ إنتاج الكهرباءه الجهود المعتبرة ذبفضل هف

الطبيعي، فقد تم توصيل هذه المادة %. أما فيما يخص التوزيع العمومي للغاز  98 الوطنية حيث بلغت النسبة

 بلدية.  1541بلدية من أصل  1300 أكثر من الحيوية إلى

 

، نفذتها الحكومة وهذا بفضل البرامج المختلفة التيحاليا،  % 63 وعليه، فقد قفزت نسبة التغطية بالغاز إلى

اآلن، مما يجعلنا نفتخر ونعتز بهذا اإلنجاز لحد في العام دولة أية رياف وهو ما لم تحققه لى األإبحيث وصل 

  الكبير.

التحدي بإيصال الطاقة إلى كل في رفع  تنجحبالدنا  نأواعتزاز، وبكل فخر  ،ن نقولأاليوم يمكننا وعليه، 

 الجزائريةبفضل الكفاءات كذلك وز وهذا بفضل اإلمكانيات الضخمة التي وفرتها الدولة العزيربوع الوطن 

  قدم واالزدهار.حقيقية للتوسيلة طاقة تطوير القطاع وجعل الأجل يها من دكل ما لقدمت التي 

 

 السادة الوزراء، أيها الجمع الكريم.

 

إلى كل ربوع الوطن كانت لها نتائج طاقة إيصال الإن المجهودات الجبارة المبذولة من قبل الدولة من أجل 

التماسك كفاءة وقدرة عامالت وعمال مجمع سونلغاز وكذلك تؤكد بوضوح نجازات هذه اإل. فجد حسنة

  .فروعهبكل  مجمعالذي يعرفه الاالجتماعي 

 

تحلوا دائما بالحكمة أن أحيي فدرالية عمال صناعة الكهرباء والغاز وأمينها العام الذين اسمحوا لي وهنا 

 .واليقظة في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال وكذلك عن مصالح مجمع سونلغاز
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من أجل إنعاش اقتصادنا وبناء جزائر قوية المستقبلية لبالدنا  لتجسيد الرؤية وهذا ما نسعى إليه جميعا،

ُن لجميع أبنائها العيش الكريم والشغل  .تَُؤم ِ

 

تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقطاع الكهرباء وتوزيع ذكرى، التي تأتي في ظروف خاصة، وعليه، فإن هذه ال

ة، كما يشهد قطاع الطاقة نشاطا مكثفا، سيعود، متميزتحوالت الغاز ألنها جاءت في وقت تعرف فيه بالدنا 

 بالخير على االقتصاد والشعب الجزائري. إن شاء هللا، 

 

ل أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل إنجاز البرامج المسطرة، نظرا ألهمية ولذلك علينا جميعا مسؤولين وعما

 من أجل:سيواصل القطاع مجهوداته وبهذا الخصوص،  .لبالدناالطاقة على التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 على المدى المتوسط والبعيد في كل التراب الوطني،الغاز والكهرباء بالمواطنين زويد ت 

  تشجيع النجاعة الطاقوية للمحافظة على الموارد الزائلة،ة ولطاقويا مصادرناتنويع 

  االنتقال العمل على خلق صناعة وطنية مرتبطة بالطاقة المتجددة والنجاعة الطاقوية، لضمان

 ولخلق فرص عمل جديدة.الطاقوي 

 

 السادة الوزراء، أيها الجمع الكريم.

 

بلوغ األهداف المرجوة وهي ل، وعلينا أن نعمل أكثر زال طويالا ما يجب أال تنسينا هذه الحقائق بأن الطريق 

 .تكلفةبأقل والعالية والنوعية المطلوبة  لجودةباالمعايير الدولية  إيصال الطاقة إلى المواطنين حسب

كما يجب أال ننسى بأن الهدف األساسي هو القيام بعملية عصرنة أنظمة التسيير وتطبيق رؤية جديدة لتطوير 

المنشآت الطاقوية وتحسين الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات. فتقديم خدمة عمومية ذات 

 نوعية تتوقف على مدى نجاعة المؤسسات وبالتالي نوعية تسيير مجمع سونلغاز وفروعه.

 

مجال المهن  وهنا يجب التذكير بأن تحقيق أهداف تحسين النجاعة لسونلغاز وفروعها التي تنشط خاصة في

 يجب ان تقابلها إرادة تجنيد كل الطاقات البشرية والمادية. ةاألساسي

وهذا يتوقف على توفر التمويالت وكذلك يتطلب أيضا إعطاء أهمية خاصة لتحسين نوعية أنظمة التسيير 

 المعتمدة في المتابعة والتقييم والنجاعة والنتائج المسجلة. 

 

اكتساب طرق جديدة لتطوير المنشآت الطاقوية التي توجه الى تعميم  ديتحفعلى سونلغاز أن تستعد لرفع 

 الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
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ن استعداد كل الفاعلين وكذا تحضير يتطلب من اآل 2028من الطاقة الشمسية في افاق جيغواط  5.5فإنجاز 

ذكية الى جانب  تالتسيير وخاصة المتعلقة منها بعصرنة أنظمة التسيير ووضع شبكات وعدادا تعمليا

 في التسيير.  ةالالمركزي

وتمثل هذه المرحلة جزءا من مسار طويل لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في بالدنا والذي 

 هو في طور اإلنجاز.

 

طوير المنشآت الطاقوية الموجهة للطاقات المتجددة سيكون لها األثر اإليجابي فالتحكم في المسارات الجديدة لت

 على االستهالك الوطني للطاقة وبالتالي على قدرات تصدير الغاز الطبيعي والوقود.

 

 مرة أخرى أتمنى حياة أطول لسونلغاز، شركة مواطنة، وهي تحتل مكانة خاصة في قلوب الجزائريين.

 

سيستمر بفضل إرادة عماله في القيام بدوره كمحرك لالقتصاد الوطني  طاقةبأن قطاع الإني سأظل مقتنعا 

خدمة للمصلحة العليا لألمة. كما أن المسعى الذي نقوم به جميعا سيدعم بدون شك مؤسساتنا العمومية 

ق ويخلق فيها ديناميكية ويساهم في توفير مناصب شغل جديدة وفي تحسين ظروف وأمن العمال وفي خل

 منشآت اجتماعية وفي تحسين الخدمة العمومية.

 

 نسأل هللا أن يوفقنا ويسدد خطانا لخدمة شعبنا ووطننا العزيز. 

 

  أشكركم على كرم اإلصغاء والسالم عليكم.

 

 


