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هللا ال��رحمن ال������رحیم والص������الة والس������الم عل���ى أش���رف المرس���������لین   بس������م 

  السيد وزير الموارد المائية٬ 
  السيدات والسادة إطارات قطاعي الطاقة والموارد المائية٬

  السيد األمين العام لنقابة عمال الكهرباء والغاز٬
  الكيمياء٬و  السيد األمين العام لفيدرالية عمال البترول والغاز

  أيتها السيدات أيها السادة ممثلي الصحافة٬  
 أيها الحضور الكريم.

 

منظمي هذا الحدث على  في البداية أن أعبر لكم عن سروري وسعادتي لوجودي بينكم وأن أشكـرأود 
  الكريمة. الدعوة

أخص بالشكر أخي وزميلي وزير الموارد المائية على حضوره معنا وهذا يعني أن وزارة الطاقة  كما
  .ووزارة الموارد المائية تعطي أهمية كبيرة لهذا الحدث الهام

إن انعقاد هذا اللقاء يعكس بوضوح الرغبة المشتركة لمناقشة موضوع هام وأساسي وهو الماء. قال 
  ل شيء حي". تعالى "وجعلنا من الماء ك

غير أن هذا المادة أصبحت اليوم نادرة وأكثر تعقيدًا من الماضي ومحل نزاعات٬ بسبب آثار تغير 
% من سطح األرض مغطى 70وهذا رغم أن حوالي  .المناخ٬ والنمو السكاني والعادات الحضرية

العذبة مجمدة % من المياه  80% فقط مياه عذبة. وقد أظهرت بعض الدراسات أن  03بالماء٬ منها 
  .% الباقية موجودة تحت األرض 20وأن 

لهذا فإن وجود الماء قليل٬ وهذه الندرة غير متساوية في جميع أنحاء العالم. وبالدنا هي جزء من 
  المناطق التي ال يوجد فيها الماء بكثرة٬ مقارنة بدول أخرى نظرا لعدة اعتبارات. 

الماء للجزائر٬ بشكل عام. وكذلك لنبين أهمية تحلية مياه وعليه٬ وليعلم الجميع التحدي الذي يمثله 
  بحر ومساهمة وزارة الطاقة في هذه المعادلة الصعبة التي نتقاسمها مع وزارة الموارد المائية.
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  ترتبط معادلة إدارة المياه بثالثة قضايا رئيسية: 

 كيفية التعبئة٬ .1
 كيفية التثمين٬  .2
 كيفية ضمان دوام مواردنا المائية. .3

  

في هذه المسائل الثالثة٬ يلعب قطاع الطاقة دورًا رائدًا. فالطاقة تسمح فعال بتزويد وتثمين المياه٬ من 
  خالل إنجاز محطات تحلية مياه البحر.

فمساهمة هذه المحطات في تلبية احتياجات المواطنين من الماء ال يمكن أن ينكرها أحد! وهنا٬ اسمحوا 
الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة٬ الذي لي أن أتقدم بأسمى آيات 

بفضل حنكته وفطنته وبعد نظره٬ تم تنفيذ البرنامج الطموح لتحلية مياه البحر على نطاق واسع٬ وقد 
سمح بتزويد ماليين المنازل بالمياه الصالحة للشرب. فقد سمح برنامج فخامة رئيس الجمهورية 

السياسة العمومية لموارد المياه٬ تضمن التوازن الجهوي وتلبي الطلب المحلي وأيضا  خاصة بتنفيذ
  احتياجات األنشطة الزراعية والصناعية من المياه.

% من مصادر مياه الشرب. وهذا رقم جيد إذا أعتبرنا أن  أقل من 17تمثل تحلية المياه في الجزائر 
من تحلية مياه البحر. ومع ذلك٬ علينا أن نعمل أكثر % من مياه الشرب المستهلكة في العالم هي 1

  نظرا لآلفاق المستقبلية الواعدة التي تمنحها التكنولوجيا. 

وأغتنم هذه المناسبة ألذكر بالمجهودات المشتركة لوزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية وبالعمل الكبير 
بينهم والتي أدت إلى إقامة شراكة فعالة  الذي قام به إطارات القطاعين وبروح التعاون التي سادت

جعلت من اإلدارتين دعائم أساسية تنفذ معا هذا البرنامج الهام في أحسن الظروف٬ وكحتمية ضرورية٬ 
  لالستغالل األمثل للموارد والتكاليف. 

زيو /يوميا٬ في كل من أر 3مليون م  2.1وحدة لتحلية مياه البحر بطاقة مركبة   بـ  11لقد تم إنجاز 
)٬ بني صف "عين 3ألف م 100)٬ سكيكدة (3ألف م 200)٬ الحامة "الجزائر" (3ألف م 86"وهران" (

)٬ سوق الثالثة 3ألف م 120)٬ فوكة "تيبازة" (3ألف م 200)٬ مستغانم (3ألف م 200تموشنت" (
٬ ) 3ألف م 100)٬ كاب جنات "بومرداس" (3ألف م 200)٬ حنين "تلمسان" (3ألف م 200"تلمسان" (

  ).3ألف م 500)٬ المقطع "وهران" (3ألف م 200تنس "الشلف" (
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وقد ساهمت في هذا البرنامج كل من الشركة الجزائرية للمياه التي تضمن المتابعة لصالح وزارة الموارد 
٬ الشركة التي تم إنشاؤها بين مجمعي سوناطراك AECالمائية٬ بالتعاون مع الشركة الجزائرية للطاقة 

   لتي تضمن المتابعة الهندسية.وسونلغاز٬ ا

فبفضل هذه اإلنجازات٬ أصبحت الجزائر من أكبر  ) مليار دوالر.03وقد كلفت هذه المشاريع ثالثة (
  الدول في العالم في مجال تحلية مياه البحر.

  السيد الوزير٬
  ايتها السيدات والسادة.

  
ة السيد عبد العزيز بوتفليقة٬ سنبدأ يسعدني أن أعلن أمامكم بأنه٬ بقرار من فخامة رئيس الجمهوري

ألف متر مكعب لكل واحدة٬ األولى في  300) جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة 02في إنجاز محطتين (
  والية الطرف والثانية شرق الجزائر العاصمة بزرالدة. 

بتجربتها الكبيرة في مثل هذه العمليات٬ فهي  AECوبهذا الخصوص٬ فإن الشركة الجزائرية للطاقة 
  مكلفة للقيام بأشغال الهندسة لهذين المشروعين ومتابعتهما حتى يتم تشغيلهما.

). وكذلك 02أن تعمل من أجل تخفيض تكلفة المتر المكعب ومدة إنجاز المشروعين (أيضا وعليها 
  دنا.جعل عملية تحلية المياه أكثر تنافسية٬ بما يخدم مصلحة بل

أن  AECفبعد كل هذه السنوات من الخبرة٬ ومع إنطالق المشروعين٬ فعلى الشركة الجزائرية للطاقة 
   توفر الشروط المناسبة لجعل نشاط 'االستغالل' تسيره أيادي جزائرية.

كما علينا أن نذهب أبعد من ذلك: أن نبدأ من اآلن نفكر في تطوير فرع صناعي٬ نظرًا لالستثمار 
ي الجزائر ولحجم سوق تحلية المياه في منطقة البحر األبيض المتوسط وفي العالم.    المحقق ف

  . technologie des membranesوأقصد هنا خاصة تكنولوجيا األغشية 

فهذه التقنية تطبق على تحلية مياه البحر٬ بحيث يمكن من خاللها معالجة المياه المستعملة 
  الستخدامها في الزراعة. 
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  السيدات أيها السادة٬أيتها 

لتقديم أنشطتها ومشاريعها٬ وخبرتها وعالقاتها  AECإن هذا اللقاء هو فرصة للشركة الجزائرية للطاقة 
مع شركائها٬ وكذلك نموذج التمويل من أجل إنجاز مشاريعها. فهو فرصة كذلك للوقوف على المراحل 

ي واجهتها٬ والتفكير في التقدم الذي يمكن التي مرت بها في هذا المجال٬ وللتعرف على الصعوبات الت
   إضافته لهذا النشاط.

في الختام٬ أود أن أكرر لكم االهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتحقيق أهداف البرنامج الوطني 
  لتحلية مياه البحر.

ي ٬ وأشجع كل المشاركين والفاعلين على التدخل فالهام كما أشكر مرة أخرى منظمي هذا اللقاء
تحسين أداء قطاع تحلية مياه البحر٬ وبالتالي المناقشات لتثمين تبادل االفكار واالستفادة منها في 

  لفائدة وخيرة الوطن والمواطن. توفير الظروف المناسبة إلنجاز المشروعين القادمين
أعلن بالدنا٬ و كل النجاح والتوفيق ألشغالكم وأن تخرجوا بنتائج عملية تعود بالفائدة على اقتصاد أتمنى 

   افتتاح هذا اللقاء الهام.
  والسالم عليكم ورحمة اهللا. أشكركم

  

 

 


