
 

 
  

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية

 2022نوفمبر  23ليوم 

 

 

2022 نوفمبر   

 



 

 

 

 إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي في هذا المجال

  

 
 

زير و” بداري َكمال“بمعية ” صورية مولوجي“أشرفت وزيرة الثقافة والفنون 

والتعاون ستجمع  التعليم العالي والبحث العلمي، على توقيع إتفاقية إطار للشراكة

الطلبة القابلة للتحويل  بين الوزارتين في مجال حماية األفكار المبتكرة ومشاريع

 .إلى مؤسسات ناشئة، وهذا بحضور إطارات من الوزارتين

 أن” صورية مولوجي“ن وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت وزيرة الثقافة والفنو

المبتكرة لدى  هذه الشراكة تهدف إلى توفير البيئة الالزمة لحماية ومرافقة األفكار

يمكن تحويلها إلى  الطلبة الجامعيين، وحماية ملكيتهم الفكرية، خاصة األفكار التي

 .مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة

واألهداف  ني على وحدة المبدأكما ثّمنت الوزيرة هذه الشراكة وهذا التعاون المب

السياسية في بالدنا،  لبناء الجزائر الجديدة وفق المنظور الذي تصبو إليه القيادة

والّرامية إلى مرافقة الطلبة  ،”عبد المجيد تبون“وعلى رأسها رئيس الجمهورية 

الناشئة، خاصة تلك التي من  وحاملي الشهادات الجامعية في إنشاء المؤسسات

 .اإلقتصاد الوطني فع بعجلة التنمية والمساهمة في بناءشأنها الد

إبرام  ، أن”كمال بداري“ومن جهته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

للمساهمة في  تظافر الجهود بين مختلف القطاعات” هذه اإلتفاقية يندرج في سياق

والشباب، سيما منها  تحسين النظام البيئي لالبتكار والمقاوالتية وبعثها لدى الطلبة

وعدد المؤسسات الناشئة، من  المقاوالتية المبتكرة، وكذا الرفع من جودة المشاريع

وتجسيد بذلك فكرة المشروع على  خالل االنتقال إلى مرحلة إعداد النموذج األولي

 .أرض الواقع
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 كرةالتوقيع على اتفاقية بين قطاعي التعليم العالي والثقافة لحماية األفكار المبت
 

 
 

العلمي  العاصمة التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث بالجزائر تم يوم الثالثاء

القابلة للتحويل إلى مؤسسات  لبةووزارة الثقافة والفنون بهدف حماية األفكار المبتكرة ومشاريع الط

  .ناشئة

طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري،  و تندرج هذه االتفاقية التي وقعت من

 والفنون, صورية مولوجي, في إطار المساعي الرامية إلى مرافقة الطلبة من أجل ووزيرة الثقافة

 .البحثيةإنشاء مؤسساتهم الناشئة، انطالقا من مشاريعهم 

من تحويل  جدد السيد بداري التأكيد على ضرورة "توفير البيئة المناسبة للطلبة لتمكينهم ,و بالمناسبة

 ."بذلك في خلق الثروة المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق عبر إنشاء مؤسسات ناشئة المساهمة

ؤسسات ناشئة, فضال عن للطلبة من أجل إنشاء م و ذكر الوزير في هذا السياق بالتسهيالت الممنوحة

 .اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة االمتيازات التي تمنحها وزارة

بدورها, أشارت السيدة مولوجي الى أن قطاعها يعمل على تشجيع القدرات على "اختالفها وتنوعها" 

الجديدة وفق المنظور الذي تصبو إليه القيادة  الجزائر ويثمن التعاون والشراكة من أجل "بناء

 ."السياسية في بالدنا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون

شاريع الخالقة الم و أضافت أن "االقتصاد الوطني اليوم بحاجة إلى منح القيمة المضافة عبر دعم

من كفاءات علمية ومخابر بحث وطاقات  للثروة, السيما في الفضاء الجامعي، بالنظر إلى ما يملكه

ضرورة "استثمار ابداعات الطلبة الجامعيين والباحثين  بشرية في شتى التخصصات"، مؤكدة على

 ."جيواالبتكارات من رفوف المكتبات إلى الميدان العملي واإلنتا وتحويل األفكار
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 كرةالتوقيع على اتفاقية بين قطاعي التعليم العالي والثقافة لحماية األفكار المبت
 

 

 
 

العلمي  العاصمة التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث بالجزائر تم يوم الثالثاء

القابلة للتحويل إلى مؤسسات  لبةووزارة الثقافة والفنون بهدف حماية األفكار المبتكرة ومشاريع الط

  .ناشئة

طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري،  و تندرج هذه االتفاقية التي وقعت من

 والفنون, صورية مولوجي, في إطار المساعي الرامية إلى مرافقة الطلبة من أجل ووزيرة الثقافة
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شاريع الخالقة الم و أضافت أن "االقتصاد الوطني اليوم بحاجة إلى منح القيمة المضافة عبر دعم

من كفاءات علمية ومخابر بحث وطاقات  للثروة, السيما في الفضاء الجامعي، بالنظر إلى ما يملكه
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 اتفاقية بين قطاعي التعليم العالي والثقافة

 

 
 

ء التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم يوم الثالثا

ووزارة الثقافة والفنون بهدف حماية األفكار المبتكرة ومشاريع الطلبة القابلة 

 للتحويل إلى مؤسسات ناشئة.

وتندرج هذه االتفاقية التي وقعت من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

كمال بداري، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، في إطار المساعي 

الرامية إلى مرافقة الطلبة من أجل إنشاء مؤسساتهم الناشئة، انطالقا من مشاريعهم 

 البحثية.

لى ضرورة "توفير البيئة المناسبة للطلبة لتمكينهم وبالمناسبة، جدد بداري التأكيد ع

من تحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق عبر إنشاء مؤسسات ناشئة المساهمة 

 بذلك في خلق الثروة".

كما أشارت مولوجي إلى أن قطاعها يعمل على تشجيع القدرات على "اختالفها 

اجة إلى منح القيمة المضافة عبر وتنوعها، مضيفة أن "االقتصاد الوطني اليوم بح

دعم المشاريع الخالقة للثروة، السيما في الفضاء الجامعي، بالنظر إلى ما يملكه 

 ."من كفاءات علمية ومخابر بحث وطاقات بشرية في شتى التخصصات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  مستقبل الشغل في المؤسسات الناشئة

 اتفاقية بين قطاعي الثقافة والتعليم العالي لحماية حقوق المبدعين.. بداري
 

 
 

بداري، أمس، إن مستقبل التوظيف ليس في الوظيف  قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال

االقتصادية الموجودة، بل سيكون في إنشاء الطلبة لمؤسساتهم االقتصادية  العمومي أو في المؤسسات

  .ستكون خالقة لمناصب شغل التي

إطار للشراكة والتعاون في مجال حماية األفكار المبتكرة،  في كلمة له على هامش إبرام اتفاقية

الثقافة، أكد  لي ووزارةالقابلة للتحويل إلى مؤسسات ناشئة بين وزارتي التعليم العا ومشاريع الطلبة

 الوزير، أن

برنامج رئيس الجمهورية، تسعى إلى تحويل المعرفة  الجامعة، في إطار سياسة الحكومة ومن خالل

والتسويق لخلق الثروة وبناء اقتصاد المعرفة، ولذلك، يضيف بداري  إلى منتوج قابل للتصنيع

الثقافة وديوان حقوق  برام اتفاقية مع وزارةعلينا حماية أفكار هؤالء وإبداعاتهم، من خالل إ "يتوجب

 ."المؤلف والحقوق المجاورة

 هيئته تعمل على فتح فضاءات للنشاطات الثقافية لتكوين مواطن متفتّح على وأبرز ذات المسؤول، أن

 .الثقافات ويحترم القانون، من خالل أداء واجباته واحترام حقوقه

بحاجة اليوم إلى  صورية مولوجي، إن االقتصاد الوطني جهتها، قالت وزيرة الثقافة والفنون، من

ولعل الفضاء الجامعي، بما يملكه من  منح القيمة المضافة عبر دعم المشاريع الخالّقة للثروة،

في شتى التخصصات، يظل، حسبها، األرضية األكثر  فضاءات علمية ومخابر بحث وطاقات بشرية

يون والباحثون، وتحويل األفكار واالبتكارات من رفوف الطلبة الجامع فعالية الستثمار ما يبدعه

يستدعي وضع  إلى السياق العملي واإلنتاجي. وأضافت قائلة، إن تحقيق هذه القفزة النوعية المكتبات

 .قُدما نحو اقتصاد المعرفة اإلستراتيجيات الناجعة التي من شأنها تمكين الدولة من المضي

المناسبة لهذه االهتمامات المشتركة واألهداف الكبرى  انونيةكما اعتبرت مولوجي وضع األطر الق

سيرورة هذا المشروع الكبير وتجسيده بآليات مدروسة، تسمح بمرافقة  ضرورة قصوى، لتنظيم

مخطط الشراكة  الطلبة والباحثين الجزائريين وحماية األفكار والمخترعات، بما يسّهل تنفيذ جهود

 .الوزارتين ة عبر اللجنة المشتركة بينوتفعيل آليات التنفيذ والمتابع

المجاالت الفنية، من خالل إنشاء  وكشفت وزيرة الثقافة والفنون عن إطالق دراسات وبحوث في

 .برنامج سنوي تتم متابعته بشكل دوري لجنة مشتركة بين الوزارتين تعمل على وضع
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 مغاربية للطاقةالتوقيع على "بروتوكول الجزائر" بين الجمعيات المتوسطية و ال

 

 
 

 وقعت أربع جمعيات متوسطية و مغاربية للطاقة يعد مجمع سونلغاز عضوا فيها، يوم الثالثاء

  .بهدف تعزيز التعاون و التكامل اإلقليمي في مجال الطاقة "الجزائر على "بروتوكول بالجزائر

و المرصد  (COMELEC) المغاربية للكهرباء و قد وقع على البروتوكول كل من اللجنة

-Med) مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر األبيض المتوسط بطةو را (OME) المتوسطي للطاقة

TSO) المتوسطية للوكاالت الوطنية للتحكم في الطاقة و الجمعية (MEDENER). 

في  التوقيع خالل أشغال المؤتمر المشترك الذي يعقد تحت شعار "الربط الكهربائي و جرت مراسم

 ."الطاقوي مي ومحفز لالنتقالحوض البحر األبيض المتوسط, عامل للتكامل اإلقلي

الداخلية والجماعات المحلية  و قد حضر المراسم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير

الصناعة أحمد زغدار ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة  والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد ووزير

 داري و الرئيس المدير العام لمجمعالتعليم العالي والبحث العلمي, كمال ب سامية موالفي و وزير

الطاقوي, الموقعين على  سونلغاز, مراد عجال و كذا األمناء العامين للهيئات اإلقليمية للتعاون

 .الجزائر بروتوكول

 أنجيلو فيرانتي و األمين العام ل ,Med-TSOاألمين العام ل الجزائر و وقع على بروتوكول

COMELEC نواصري و األمينة العامة ل خالد OME نور الهدى عالل و األمينة العامة ل 

MEDENER, روبرتا بونيوتي. 

 و Med-TSO و COMELEC اإلشارة إلى أن مجمع سونلغاز هو عضو مؤسس في و تجدر

OME المنظمة الثالثة وهو يرأس المنظمتين األوليتين و يرأس مناصفة. 
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 مغاربية للطاقةلتوقيع على "بروتوكول الجزائر" بين الجمعيات المتوسطية و الا

 

 
 

 وقعت أربع جمعيات متوسطية و مغاربية للطاقة يعد مجمع سونلغاز عضوا فيها، يوم الثالثاء
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الصناعة أحمد زغدار ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة  والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد ووزير

 داري و الرئيس المدير العام لمجمعالتعليم العالي والبحث العلمي, كمال ب سامية موالفي و وزير

الطاقوي, الموقعين على  سونلغاز, مراد عجال و كذا األمناء العامين للهيئات اإلقليمية للتعاون

 .الجزائر بروتوكول

 أنجيلو فيرانتي و األمين العام ل ,Med-TSOاألمين العام ل الجزائر و وقع على بروتوكول

COMELEC نواصري و األمينة العامة ل خالد OME نور الهدى عالل و األمينة العامة ل 

MEDENER, روبرتا بونيوتي. 

 و Med-TSO و COMELEC اإلشارة إلى أن مجمع سونلغاز هو عضو مؤسس في و تجدر

OME المنظمة الثالثة وهو يرأس المنظمتين األوليتين و يرأس مناصفة. 
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 التوقيع على "بروتوكول الجزائر" بين الجمعيات المتوسطية و المغاربية للطاقة

 

  

 

وقعت أربع جمعيات متوسطية و مغاربية للطاقة يعد مجمع سونلغاز عضوا فيها, اليوم الثالثاء 

و قد  .بالجزائر على "بروتوكول الجزائر" بهدف تعزيز التعاون و التكامل اإلقليمي في مجال الطاقة

و المرصد المتوسطي  (COMELEC) جنة المغاربية للكهرباءوقع على البروتوكول كل من الل

 (Med-TSO)?? و رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر االبيض المتوسط (OME) للطاقة

و جرت مراسم التوقيع  .(MEDENER) و الجمعية المتوسطية للوكاالت الوطنية للتحكم في الطاقة

شعار "الربط الكهربائي في حوض البحر األبيض خالل أشغال المؤتمر المشترك الذي يعقد تحت 

و قد حضر المراسم وزير الطاقة  ."المتوسط, عامل للتكامل اإلقليمي ومحفز لالنتقال الطاقوي

والمناجم محمد عرقاب ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد ووزير 

اقات المتجددة سامية موالفي و وزير التعليم العالي والبحث الصناعة أحمد زغدار ووزيرة البيئة والط

كمال بداري و الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال و كذا األمناء العامين  ,العلمي

و وقع على بروتوكول  .للهيئات اإلقليمية للتعاون الطاقوي, الموقعين على بروتوكول الجزائر

خالد نواصري  COMELECأنجيلو فيرانتي و األمين العام ل ,Med-TSOالجزائر األمين العام ل

و  .روبرتا بونيوتي , MEDENERنور الهدى عالل و األمينة العامة ل OMEو األمينة العامة ل

 و Med-TSO و COMELEC تجدر اإلشارة إلى أن مجمع سونلغاز هو عضو مؤسس في

OME نظمة الثالثةوهو يرأس المنظمتين األوليتين و يرأس مناصفة الم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 بين الجمعيات المتوسطية والمغاربية للطاقة” بروتوكول الجزائر“التوقيع على 
 

 
 

وقعت أربع جمعيات متوسطية و مغاربية للطاقة يعد مجمع سونلغاز عضوا فيها، يوم الثالثاء 

 .بهدف تعزيز التعاون و التكامل اإلقليمي في مجال الطاقة” بروتوكول الجزائر“بالجزائر على 

و المرصد  (COMELEC) و قد وقع على البروتوكول كل من اللجنة المغاربية للكهرباء

-Med) و رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر األبيض المتوسط (OME) المتوسطي للطاقة

TSO) و الجمعية المتوسطية للوكاالت الوطنية للتحكم في الطاقة (MEDENER). 

 الربط الكهربائي في“و جرت مراسم التوقيع خالل أشغال المؤتمر المشترك الذي يعقد تحت شعار 

 .”حوض البحر األبيض المتوسط, عامل للتكامل اإلقليمي ومحفز لالنتقال الطاقوي

و قد حضر المراسم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الداخلية والجماعات المحلية 

والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد ووزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة 

في و وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري و الرئيس المدير العام لمجمع سامية موال

سونلغاز, مراد عجال و كذا األمناء العامين للهيئات اإلقليمية للتعاون الطاقوي, الموقعين على 

 .بروتوكول الجزائر

 مين العام لأنجيلو فيرانتي و األ ,Med-TSOو وقع على بروتوكول الجزائر األمين العام ل

COMELEC خالد نواصري و األمينة العامة ل OME نور الهدى عالل و األمينة العامة ل 

MEDENER, روبرتا بونيوتي. 

 و Med-TSO و COMELEC و تجدر اإلشارة إلى أن مجمع سونلغاز هو عضو مؤسس في

OME وهو يرأس المنظمتين األوليتين و يرأس مناصفة المنظمة الثالثة. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 بين الجمعيات المتوسطية والمغاربية للطاقة” بروتوكول الجزائر“التوقيع على 

 

 
 

وقعت أربع جمعيات متوسطية ومغاربية للطاقة يعد مجمع سونلغاز عضوا فيها، يوم الثالثاء بالجزائر على 

 .بهدف تعزيز التعاون والتكامل اإلقليمي في مجال الطاقة” بروتوكول الجزائر“

 

والمرصد المتوسطي  (COMELEC) توكول كل من اللجنة المغاربية للكهرباءوقد وقع على البرو

 (Med-TSO) ورابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر األبيض المتوسط (OME) للطاقة

 .(MEDENER) والجمعية المتوسطية للوكاالت الوطنية للتحكم في الطاقة

الربط الكهربائي في “يعقد تحت شعار وجرت مراسم التوقيع خالل أشغال المؤتمر المشترك الذي 

 .”حوض البحر األبيض المتوسط، عامل للتكامل اإلقليمي ومحفز لالنتقال الطاقوي

وقد حضر المراسم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 

يئة والطاقات المتجددة سامية العمرانية، إبراهيم مراد ووزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة الب

موالفي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، 

مراد عجال وكذا األمناء العامين للهيئات اإلقليمية للتعاون الطاقوي، الموقعين على بروتوكول 

 .الجزائر

 ، أنجيلو فيرانتي واألمين العام لـMed-TSO ووقع على بروتوكول الجزائر األمين العام لـ

COMELEC خالد نواصري واألمينة العامة لـ OME نور الهدى عالل واألمينة العامة لـ 

MEDENER روبرتا بونيوتي. 

 Med-TSOو COMELEC وتجدر اإلشارة إلى أن مجمع سونلغاز هو عضو مؤسس في

 .وهو يرأس المنظمتين األوليتين ويرأس مناصفة المنظمة الثالثة OMEو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 التوقيع على بروتوكول الجزائر
 

 بين الجمعيات المتوسطية والمغاربية للطاقة

  الجزائر التوقيع على بروتوكول

بهدف  الجزائر على بروتوكول بالجزائر وقعت أربع جمعيات متوسطية ومغاربية للطاقة يعد مجمع سونلغاز عضوا فيها الثالثاء

 .تعزيز التعاون والتكامل اإلقليمي في مجال الطاقة

ورابطة  (OME) المتوسطي للطاقة صدوالمر (COMELEC) وقع على البروتوكول كل من اللجنة المغاربية للكهرباء وقد

 والجمعية المتوسطية للوكاالت الوطنية للتحكم في الطاقة (Med-TSO) المتوسط مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر األبيض

(MEDENER). 

توسط تحت شعار الربط الكهربائي في حوض البحر األبيض الم وجرت مراسم التوقيع خالل أشغال المؤتمر المشترك الذي يعقد

 . اإلقليمي ومحفز لالنتقال الطاقوي عامل للتكامل

إبراهيم مراد  والمناجم محمد عرقاب ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وقد حضر المراسم وزير الطاقة

والبحث العلمي كمال بداري سامية موالفي ووزير التعليم العالي  ووزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة

اإلقليمية للتعاون الطاقوي الموقعين على  المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال وكذا األمناء العامين للهيئات والرئيس

 .الجزائر بروتوكول

نواصري  خالد COMELEC أنجيلو فيرانتي واألمين العام ل Med-TSO األمين العام ل الجزائر بروتوكولووقع على 

 .وتيروبرتا بوني MEDENER نور الهدى عالل واألمينة العامة ل OME واألمينة العامة ل

وهو يرأس المنظمتين  OMEو Med-TSOو COMELEC وتجدر اإلشارة إلى أن مجمع سونلغاز هو عضو مؤسس في

 .الثالثة األوليتين ويرأس مناصفة المنظمة

تحت شعار الربط الكهربائي في حوض البحر األبيض المتوسط  وفي كلمة ألقاها خالل افتتاح أشغال مؤتمر نظمه مجمع سونلغاز

الدور المنوط لمصادر الطاقة  االقليمي ومحفز لالنتقال الطاقوي أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن ملعامل للتكا

 ممكنا إال من خالل زيادة االستثمار العالمي فيها ليمكن تجسيدها على أرض المتجددة في جدول أعمال المناخ العالمي لن يكون

 . الواقع

الطاقوي يبقى تحديا كبيرا لتجسيدها واقعيا وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية ذات وأضاف أن تمويل مشاريع االنتقال 

 .الصلة

شراكات ذات فائدة متبادلة بين قطبي الشمال  يقول: السؤال األكثر إلحاحا اآلن والذي يجب العمل عليه هو كيفية انشاء وتابع

 . والجنوب في ظل التحديات الحالية

أدرج من خاللها تطوير الطاقات الجديدة  الوزير في كلمته الخطوط الكبرى للسياسة الوطنية لالنتقال الطاقوي التي واستعرض

 .االستهالك الطاقوي بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية لألجيال القادمة والمتجددة واجراءات للتحكم في

برنامج الحكومة حيث يجري وضع  روجين من ضمن أولوياتالخصوص ذكر السيد عرقاب بأنه تم ادراج تطوير الهيد وبهذا

 . القطاع اللمسات االخيرة على استراتيجية وطنية لتنمية

السيما إنشاء اإلطار التنظيمي والمؤسساتي وإعداد  سيتطلب تقارب عدة عوامل -يضيف الوزير-إال أن تطوير الهيدروجين 

 . يل وذلك بعد ايجاد سوق شفافة وتنافسيةنقل التكنولوجيا والتمو الرأس المال البشري وكذا

كشريك طاقوي موثوق وملتزم تحرص على البعد  الجزائر من جهتها أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي أن

 .تها مع دول ضفتي البحر المتوسطالتكاملي في عالقا

البحر المتوسط يكتسي أهمية كبرى بالنسبة  اعتبرت السيدة موالفي التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بين ضفتي كما

 الحالية الباقة الطاقوية وترقية الربط الكهربائي في حوض المتوسط ال سيما في الظروف للجزائر خاصة ما تعلق منه بتنويع

 . والمستقبلية

 لربط الشبكة الكهربائية لجميع الدول المتوسطية ما يسمح بفتح سوق متوسطي وفي هذا اإلطار دعت الوزيرة إلى التجسيد الفعلي

  .الشمسية منها على مستوى دول الضفة الجنوبية للطاقة مشيرة إلى القدرة الهامة والهائلة في الطاقة المتجددة السيما
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Signature du "Protocole d'Alger" entre des associations énergétiques 

méditerranéennes et maghrébines 
 

 
 

 

Quatre associations énergétiques méditerranéennes et maghrébines, desquelles le 

, à la signature du "Protocole Algergroupe Sonelgaz est membre, ont procédé, mardi à 

" visant le renforcement de la coopération et de l'intégration énergétique Algerd'

régionale.  

Le Protocole a été signé par le Comité maghrébin de l'électricité (COMELEC), 

l'Observatoire méditerranéen de l'énergie (OME), l'Association des gestionnaires des 

réseaux de transport de l'électricité méditerranéens (Med-TSO) et l'Association 

méditerranéenne des agences nationales de maîtrise de l'énergie (MEDENER). 

Cette signature est intervenue lors des travaux de la conférence commune intitulée 

"les interconnexions électriques en méditerranée, facteur d'intégration régionale et 

catalyseur de la transition énergétique". 

Etaient présents le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre de 

l'Intérieur et des Collectivités locales et de Aménagement du territoire, Brahim 

Merad, le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar, la ministre de l'Environnement et 

des Energies renouvelables, Samia Moualfi, le ministre de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjel 

ainsi que les secrétaires généraux des organismes régionaux de coopération 

.Algerires du Protocole d'énergétique, signata 

TSO, Angelo -a été signé par le secrétaire général de Med AlgerLe Protocole d'

Ferrante, le SG de COMELEC Khaled Nouasri, la SG de l'OME, Nour Elhouda Allal, 

et la SG de MEDENER, Roberta Boniotti. 

A noter que Sonelgaz est membre fondateur du COMELEC, de Med-TSO et de 

l'OME. Elle assure la présidence des deux premières organisations et la co-présidence 

de la troisième. 
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Signature du "Protocole d'Alger" entre des associations énergétiques 

méditerranéennes et maghrébines. 
 

 
 

Quatre associations énergétiques méditerranéennes et maghrébines, desquelles le groupe 

Sonelgaz est membre, ont procédé, mardi à Alger, à la signature du "Protocole d'Alger" 

visant le renforcement de la coopération et de l'intégration énergétique régionale. 
 

Le Protocole a été signé par le Comité maghrébin de l'électricité 

(COMELEC), l'Observatoire méditerranéen de l'énergie (OME), 

l'Association des gestionnaires des réseaux de transport de l'électricité 

méditerranéens (Med-TSO) et l'Association méditerranéenne des agences 

nationales de maîtrise de l'énergie (MEDENER). 

Cette signature est intervenue lors des travaux de la conférence commune 

intitulée "les interconnexions électriques en méditerranée, facteur 

d'intégration régionale et catalyseur de la transition énergétique". 

Etaient présents le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le 

ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et de Aménagement du 

territoire, Brahim Merad, le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar, la 

ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, 

le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Kamel Baddari, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjel ainsi que les secrétaires 

généraux des organismes régionaux de coopération énergétique, signataires 

du Protocole d'Alger. 

Le Protocole d'Alger a été signé par le secrétaire général de Med-TSO, 

Angelo Ferrante, le SG de COMELEC Khaled Nouasri, la SG de l'OME, 

Nour Elhouda Allal, et la SG de MEDENER, Roberta Boniotti. 

A noter que Sonelgaz est membre fondateur du COMELEC, de Med-TSO et 

de l'OME. Elle assure la présidence des deux premières organisations et la 

co-présidence de la troisième. 

 

 

 


