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 ندوة الطاقة ،  وزارة بمقر  ،  2017نوفمبر  27، السید مصطفي قیطوني ، االثنین  الطاقة وزیر  یفتتح
الطاقة استخدام وترشید لتطویر الوطنیة الوكالة تنظمھا التي الصناعي القطاع في الطاقویة الفعالیة حول  

االفتتاحیة، كلمتھ یلي فیما  

 --------------------------------------------------------------------- ------  

المرسلین أشرف على والسالم والصالة الرحیم الرحمان هللا بسم  

بالجزائر، ھوالندا مملكة سفیر سعادة  

الوطنیة، للشركات العامین والمدیرین الرؤساء السادة   

الطاقة، استخدام وترشید لتطویر الوطنیة للوكالة العام المدیر السید   

السادة، أیھا السیدات أیتھا   

اإلعالم، أسرة   

الكریم الحضور أیھا  . 

 الفعالیة حول الندوة ھذه في للمشاركة الدعوة تلبیتكم على أشكركم وأن جمیعا بكم أرحب أن یسعدني
 وأخص الطاقة، استخدام وترشید لتطویر الوطنیة الوكالة تنظمھا التي الصناعي القطاع في الطاقویة
 إدماج على تساعد التي المتاحة الحلول باقتراح سیساھمون بخبرتھم الذین والمھنیین الخبراء بالشكر

جدیدة شغل مناصب وخلق الثروة لخلق مصدر ھو الذي االستراتیجي القطاع ھذا في الطاقویة الفعالیة . 

 المحروقات، عن التخلي دون الطاقوي، االنتقال مسعى في بقوة انطلقت األخرى، البلدان مثل الجزائر، إن
بالدنا في بكثرة المتوفرة الطاقات االعتبار بعین یأخذ طاقوي مزیج نحو تدریجیا التحرك منا یتطلب وھذا . 

 بین التوفیق إلى للسعي دائم بشكل یدفعنا استراتیجیا خیارا أصبح الطاقویة مواردنا تنویع فإن وعلیھ،
 واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة لضمان المالیة قدراتنا على والحفاظ البعید المدى على بالطاقة إمداداتنا

 .للبالد

 على االعتماد إلى الجزائریة الدولة سیاسة تتجھ الطویل، المدى على زائلة ثروة المحروقات أن وبما
 وتنویع وتطویر تدعیم إلى باألساس تھدف وطنیة طاقویة سیاسة وضع تم فقد. المتجددة الطاقات مصادر
 الطاقات من البالد في المتوفرة الھائلة اإلمكانیات االعتبار بعین تأخذ الكھربائیة الطاقة إنتاج مصادر

إلخ...الریاح طاقة الشمسیة، الطاقة( المتجددة ). 

 وطنیا برنامجا الحكومة سطرت البعید، المدى على الطاقة على المتزاید الطلب تغطیة ولضمان وعلیھ،
 السوق لتزوید 2030 عام بحلول میغاوات ألف 22 تركیب إلى یھــدف المتجددة، الطاقات لتطویر
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 للكھرباء الوطني اإلنتاج من٪ 27 إلى المتجددة الطاقات مصادر من الكھرباء حصة سیرفع مما. الوطنیة
 الطاقة طریق عن الكھرباء من میغاواط 400 حوالي اآلن لحد القطاع أنجز وقد. 2035/2040 بأفاق

والیة 14 على موزعة الشمسیة، . 

 یسھر كما. أخرى قطاعات وفي الطاقة قطاع في العمل فرص آالف بتوفیر الطموح، البرنامج ھذا سیسمح
 المستویات كل في الطاقة استخدام كفاءة ورفع االستھالك ترشید بشأن والمعرفة الوعي نشر على القطاع
 قطاع في والمبتكرات المستجدات مواكبة على والعمل الطاقة استھالك ترشید وسیاسة تشریعات ووضع

المتجددة الطاقات . 

 استخدام إلى أساسا یھدف الطاقة استعمال وترشید المتجددة للطاقات الوطني البرنامج تنفیذ فإن لإلشارة،
 تحقیق بھدف باالستغالل، مرورا المعدات تصنیع إلى المشاریع ھندسة من بدءا الوطنیة، االنجاز وسائل
 للتجھیزات بالدنا في للتصنیع وطنیة قدرات خلق على جاھدین وسنعمل. الصناعي التكامل من قدر أقصى

الكھرباء إنتاج وفي المحروقات صناعة في تستعمل التي والمعدات والوحدات . 

السادة، أیھا السیدات أیتھا  

الكریم الحضور أیھا  . 

 من للحد واسع نطاق على تطویرھا یجب لذلك الطاقوي، االنتقال أسس من واحدة تعد الطاقویة الفعالیة إن
 والتطور القاعدیة والھیاكل الجدیدة السكنات وبناء الدیمغرافي النمو بسبب المتزاید الطاقوي االستھالك
 .الصناعي

 أبعاده كل في النشاط لھذا األفضلیة بمنح الطاقویة الفعالیة لبرنامج الحكومة اعتماد یأتي السیاق، ھذا وفي
 دائمة سوق ظھور تشجیع إلى تھدف التي الطاقویة، الفعالیة ومشاریع ملموسة عملیات وضع خالل من

الجزائر في الطاقویة للفعالیة . 

 عقلنة جھود بمواصلة الجمھوریة رئیس بوتفلیقة العزیر عبد السید فخامة أمر فقد اإلطار، ھذا وفي
 البرنامج تنفیذ بفضل الطاقة استھالك بخفض إال یكون لن وھذا. للطاقة الوطني االستھالك وترشید
. والصناعة النقل السكن، خاصة ومنھا المستھلكة القطاعات یمس الطاقویة النجاعة لتطویر الوطني

البرنامج ھذا ویتضمن  : 

البناء لقطاع بالنسبة : 

 والتقلیل الراحة وسائل تحسین إلى تھدف سنویا المساكن من األالف تشمل الحراري للعزل مشاریع تنفیذ
 المناطق مختلف تمس عالیة طاقویة بكفاءة تنفیذھا في سنشرع. للبناء جدیدة بتقنیات الطاقة استھالك من

السكن وزارة مع وبالشراكة المناخیة . 

 الزجاجي والصوف الصخري الصوف مثل الحراریة للعوازل محلیة صناعة بخلق البرنامج ھذا وسیسمح
جدیدة عمل فرص خلق وبالتالي بالدنا في بكثرة المتواجد والفلین ستیران والبولي . 
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 المنازل، مستوى على اقتصادي مصباح ملیون 7 من كثرأ بتسویق الفعالة، اإلنارة تعمیم على سنعمل كما
الوطني التراب عبر الموزعة البرید ومكاتب سونلغاز وكاالت عبر . 

النقل لقطاع بالنسبة : 

المسال البترول غاز مثل تلویثا واألقل بكثرة المتوفرة المواد ترقیة إلى البرنامج یھدف  (GPL) والغاز 
المضغوط الطبیعي  (GNC). سیارة ألف 50 على تجھیزات بتركیب الدیزل حصة تقلیص إلى وسنسعى 

البیئة وعلى المواطن صحة على بالمنفعة تعود سنة، كل في  . 

الصناعة لقطاع بالنسبة : 

 ھاما عنصرا الصناعي القطاع ألن الطاقة، اقتصاد على الصناعیین المتعاملین تشجیع إلى البرنامج یھدف
االقتصادي االنتعاش ظل في الطاقوي االستھالك في التحكم في . 

 من 70% نسبة بتمویل الطاقة، في للتحكم الوطني الصندوق عبر الدولة، تقوم أن في التشجیع ھذا ویتمثل
 تدعم كما. الصناعیة المنشئات في الطاقویة الفعالیة تحسین في تساھم التي الجدوى دراسات كلفة

الطاقة استھالك تقلیص في تساھم التي المشاریع كل في مالیة بمساعدة االستثمار . 

السادة، أیھا السیدات أیتھا  

 وللتعجیل انشغاالتنا مع یتماشى لجعلھ الطاقة في بالتحكم المتعلق القانون تعدیل الضروري من أصبح لقد
الطاقوي االنتقال عملیة في . 

 ھذا في الوكالة، تقترحھا التي المشاریع في للمشاركة الصناعیین المتعاملین أدعو فإني الخصوص، وبھذا
 الخاصة الدولیة المواصفات بلوغ بغرض الطاقویة الفعالیة تحسین بھدف وبعملیات، بمبادرات اإلطار،

المجال بھذا . 

 جھودھا وتكثیف مواصلة على الطاقة استھالك لترشید الوطنیة الوكالة تشجیع أود كلمتي، أختم أن وقبل
 بالفعالیة المرتبطة التحدیات حول للطاقة الكبار المستھلكون خاصة االقتصادیین المتعاملین وتجنید لتوعیة

 المجال، ھذا في الواعدة المشاریع تجسید بھدف بھا المتعلق البرنامج تنفیذ إطار في ومرافقتھم الطاقویة
للطاقة فعالیة أكثر تسییر من لتمكینھا الكفاءات دعم خاصة . 

علیكم والسالم أشكركم الوطنیة، الندوة ھذه افتتاح وأعلن ألشغالكم النجاح كل أتمنى . 


