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ف والسالم عىلبسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة   المصلي    أشر
 

 

 المتجددة،االنتقال الطاقوي والطاقات وزير السيد معالي 

 ،والبحث العلمي السيد وزير التعليم العالي معالي 

م  األستاذ شمس الدين شيتور، ،السيناتور المحتر

 الكرام،الضيوف  

 ،السيدات والسادة
 

ه 
ّ
ي أن أكون معكم اليوم  رسور المن دواعي لإن

ن
الطاقة لمناقشة من يوم  26الطبعة ف

ن األخضن مع نتقال طاقوي اجل ا من"وهو موضوع هام اال  واغتنم  ،"الهيدروجي 

وتنظيم السيناتور األستاذ شمس الدين شيتور عىل الدعوة  الفرصة ألشكر  هذه

ي وزارة الطاقة والمناجم
ن
 .هذه الطبعة ف

اء  وتبادل االفكار هامة للنقاش هذا اللقاء فرصة سيكون  ن العالم األكاديمي والخبر بي 

ن  ن والقطاعاتوالمتعاملي  بغية ، واالنتقال الطاقويلمعنية بالطاقة ا االقتصاديي 

وتحدياتها من  ا وانعكاساتهتحليل مختلف الجوانب والقضايا المتعلقة بالطاقة 

 زوايا مختلفة وبمقاربات متعددة. 

 

 ،السيدات والسادة

ن كما تعلمون يشهد  ة العالم حاليا مرحلة هامة تتمب  البحث العلمي  بتسارع وتب 

ي أدت اىل  ي تحوالت عميقة ورسيعة والتكنولوجر
ن
من اجل بناء يادين الم شت  ف

ن قتصادات أكبر ديناميكية ا وجب عىل بالدنا  واالبداع، لذيباالبتكار  وتنافسية تتمب 

 . ومتنوعتواكب وان تتأقلم مع هذه التحوالت من اجل بناء اقتصاد قوي ان 

عن طريق بناء نموذج  ي الطاقو باالنتقال سواء تلك المتعلقة  عديدة،إن التحديات 

ن االعتبار إمكانيات  طاقوي ي عي 
ن
الطبيعية و كيفية الموارد  البالد منجديد يأخذ ف

وة و االعتماد اكبر فاكبر عىل  كفاءة الطاقوية الاستعمالها  بعقالنية من اجل خلق البر
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ات المناخية الو التكيف مع القيود البيئية و من جهة  األنماط الجديدة و كذا تغب 

 .  من جهة اخرى للتنقل واستهالك الطاقة

اتيجيةو المناجم قطاع الطاقة  تن لقد تم تبلذى  من األ من منظور ضمان  اسب 

من المحروقات المدى البعيد من خالل الرفع من قاعدة احتياطاتنا  الطاقوي عىل

،االحفورية خاصة الغاز  ي و تنوي    ع المزي    ج الطاقوي  الطبيعي بالتحول التدريجر

ايد  ن و تطوير خاصة الشمسية و النووية الطاقات الجديدة و المتجددة نحو المب 

نامج مع  دروجي   ياله ي استهالك الطاقة من خالل انجاز البر
ن
ي التحكم ف

الوطتن

ي   ويةالطاق للكفاءة
ن
ىلي  جميع األنشطة االقتصادية وكذا االستعمال ف

ن  .  المبن

 

 السيدات والسادة

ن الذي هو موضوع  ، فلقد تم فيما يخص تطوير الهيدروجي  هذا اليوم الدراسي

اتيجي             ةتكليف قطاع الطاقة و المناجم من قبل الحكومة من اجل صياغة اسب 

ن و لقد تم تشكيل لجنة كة متكونة من وزارية  وطنية لتطوير الهيدروجي  مشب 

كات  والبحث العلمي ،التعليم العاىلي الطاقوي ،  االنتقال قطاعات الطاقة، الرسر

و المحافظة للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية من اجل المالية  و  الناشئة 

اتيجي  . ةاعداد هذه االسب 

ة تسمح لها بأن   إمكانياتتملك  الجزائر تظهر المعلومات األولية ان  لها صبح يكبب 

  دورا 
ً
ي هذا المجالبارزا إقليميا

ن
 الشمسية،الطاقة من هائلة لموارد توفرها من خالل  ف

ة من   واحتياطياتوالغاز كهرباء النقل لومندمجة  واسعةكات شب وكذا  المياه،كبب 

ة   قدرات ي كبب 
ن
  . لبحث والتطوير اف

ي صناعة الجزائر تمتلك كما 
ن
ة ومزايا تنافسية تؤهلها للدخول ف مقومات كبب 

ن وخاصة توافر مصادر الغاز  ن األزرق  الطبيعي الهيدروجي  لدعم إنتاج الهيدروجي 

ن  ن القصب  والمتوسط حت  يمكن إنتاج الهيدروجي  والذي يعد مهًما عىل المديي 

 .األخضن بفعالية وجدوى اقتصادية عالية

 

ي  كذلك بموقعالجزائر  تتمتع   اتيجر عىل قاعدية لنقل الغاز ومنشآت  وموانن   اسب 
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،  والعالمي  واإلقليمي البحر المتوسط للوفاء بالطلب المحىل  ن عىل الهيدروجي 

ن  ي إنتاج الهيدروجي 
ن
ي التكنولوجيات المستخدمة ف

ن
تها الطويلة ف إضافة إىل خبر

اك كات الاورسر ات الفنية والقدرات  عالميةتها الممتدة مع الرسر وكذلك توافر الخبر

ي قطاع ال
ن
ي التصنيع المحىلي لمعدات إنتاج  طاقةالتصميمية ف

ن
للمساهمة ف

ن   .الهيدروجي 

 

ي  ابلدن ستمكنالمؤهالت كل هذه   
ن
الديناميكيات اإلقليمية  من االندماج برسعة ف

. لتطوير  ن  للهيدروجي 

ن تطوير ن إنشاء اال ا ي الجزائر يدفعنا  الهيدروجي 
ن
إىل التساؤل عن المتطلبات  ف

ي يجب 
 عداد ال سيما إ من اجل انشاء بيئة اقتصادية، رفعها األساسية والتحديات الت 

يعي وتنظيمي  ،  الستعمالذو األولوية القطاعات تحديد  مالئم،إطار ترسر ن الهيدروجي 

ي  وتأهيل الرأسمالتحضب   لبناء  االزمةانجاز الدراسات  ،والبحث العلمي البرسر

ي األخب  عن طرق التمويل  تجريبية، البحثمشاري    ع 
ن
وفرص  تعالقا تطوير  وف

 . الدوىلي  التعاون

 

 السيدات والسادة

اتيجيا يعتبر  ن ملفا اسب  الطاقوي للبالد عىل المدى  لألمن بالنسبةتطوير الهيدروجي 

تم ادراجه للدراسة من قبل المجلس األعىل للطاقة الذي تم إنشاؤه  لذي البعيد،

  من طرف السيد رئيس الجمهورية.  وتنصيبه مؤخرا 

ي 
ن ان هذ وعليه فإنتن تبادل سمح لكل االطراف من يسوف ا اليوم الدراسي عىل يقي 

والسبل الطاقوي  لباالنتقاالجوانب المتعلقة  ودراسة مختلف وجهات النظر 

ي ادخال امن اجل  الكفيلة
ن
ن ف ي  المزي    ج الطاقويلهيدروجي 

 . الوطتن

 كرم االصغاء  عىلكم   شكر ا

*** 


