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 مداخلة السيد وزير الطاقة والمناجم
االستثمار في قطاع ترقية حول المنظم اليوم االعالمي بمناسبة 

 المناجم
 -2021 نوفمبر 30 -الجزائر 

 
 بسم هللا الرحمان الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء

 أّما بعد،  ، والمرسلين
 ادة الوزراء،دة والسّ السيّ 

 ،و مجلس األمة ادة ممثلي المجلس الشعبي الوطنيالسّ 

 يدّرئيسّالمجلسّالوطنيّاالقتصاديّواالجتماعيّوّالبيئي،السّ 

 ،ادة رؤساء الجامعات، العمداء، الباحثين، واألساتذةالسّ 

 ،الّسيدات والسادة مدراء الشركات الوطنية

 ،رؤساء و ممثلين الجمعيات المهنيةادة الّسيدات والسّ 

 ،كندا  و من روسيا، الصينالضيوف ادة الّسيدات والسّ 

 ،أسرة اإلعالم من الصحافيين واإلعالميين

 ادة الحضور، يدات والسّ السّ 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ّ

هذا اليوم االعالمي حول بمناسبة ب بالجميع رحّ ، أ  في البداية
تحتّالرعايةّالساميةّالمنّظم االستثمار في قطاع المناجم، ترقية 

ي ّّ،لرئيسّالجمهورية منّأهميّةلمّا القطاع منّأجلّتطويروليّه ّهذّا

 .تصادّالوطنيللمساهمةّفيّالنهوضّباإلقاالستراتيجيّ
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 ا وضعفا  اجم، كشف نقائص  نالوضعية الحالية لقطاع الم إّن تحليل  
عيف المراحل، والمتمثلة في التثمين الضّ  على مستوى مختلف

التيّتزخرّ ر قدرات منجمية هامةوفّ ت   رغم للبالد عدنيةللموارد الم

 .بهاّبالدنا
 

إّن تطوير االستثمار المنجمي يمر أساسا من خالل تحسين مناخ 
وهذا ما يعمل  االستثمار، من أجل تحسين المقاوالتية واالستثمار.

رئيس  السيد الحكومة، طبقا لتعليمات سطرتهبرنامج الذي عليه ال
 الجمهورية.

 
تطوير مناجم جديدة يمر عبر إعطاء أهمية خاصة وبالغة لمرحلة 
اإلستكشاف المنجمي التي تتطلب إستثمارات كبيرة و توفير 
إمكانيات معتبرة ، علما أن هذه المرحلة ال تزال تتكفل بها الدولة 

 لوحدها.
 

إن الدفع بالشركات الجزائرية، العامة منها و الخاصة، لإلستثمار 
في مجال اإلستكشاف بصفة خاصة والنشاطات المنجمية بصفة 

، يشكل  (IDE)عامة و كذا جذب اإلستثمارات المباشرة األجنبية 
 ركيزة لتطوير المجال.

 
ّالبيروقراطية،ّ ّللعقبات ّحد ّوضع ّالضروري ّمن ّبذلك، للقيام

جراءاتّاإلداريةّوتذليلّمدةّدراسةّالملفاتّالمتعلقةّوتبسيطّاإل

 .باالستثمار
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ّ أن  وخاصةّالشراكةّكمّا العموميةّتطويرّالشراكةّبجميعّأشكالهاّ،

ّلتنميةّقطاعّي شكلّاألجنبية،ّّو (PPP)الخاصةّ ّرئيسيا محوًرا

 .المناجمّلضمانّالتمويلّالماليّلنشاطاتهّونقلّالتكنولوجيا

 

ضمانّّىعلّةقادرّةفع الّّةمنجميّبيئةّإقتصاديةإنشاءّّإنّ أيضاًّ،ّ

ّياالزدهارّاالقتصاد قدراتإيراداتّإضافيةّللدولةّدونّالحدّمنّ

 .للشركات

 

العنصرّالبشريّهوّضرورةّقصوىّّاإلستثمارّفيكذلكّ،ّفإنّوّ

 .لتلبيةّاالحتياجاتّالعاجلةّمنّحيثّالتكوينّوالتدريبّالمتواصل

 

الجيولوجيةّّإنّ التحتيّة بالبنيّة ونتائجّاألشغالّالمتعلقّة تحسينّأداّء

ّوالمتطورةّّالتقنياتّالحديثةّيمرّعبرّاللجوءّإلىّوالبحثّالمنجمي

( Télédétectionالجو،ّواالستشعارّعنّبعدّكالجيوفيزياءّعبرّ

ّإلى ّيتعلقّبرقمنةّوتطويرّّإضافة ّفيما ّالتيّيجبّبذلها الجهود

 .أنظمةّالمعلومات

 

ياق،ّأصبحتّالمراجعةّالمعمقةّلقانونّالمناجمّالحاليّفيّهذاّالسّ 

ّحتمية ّال ّّ ضرورة ّبحيث منها بدو ّاإلطارّّ، ّيكون ّأن يجب

ّو ّوالتنظيميّجذابًا ّّافي ّمتكالتشريعي ّّالتدابيرمع ّالتيّالجديدة ،

ّترقية ّخارجّّتهدف ّالوطني ّاالقتصاد ّوتنويع االستثمار

 .المحروقات

 

االقتصاديّّالحكومة،ّّّبرنامجّمعّّاتماشيًّ و لهذا، ّومخططهّا

ّتطويرّّّّلىإّّالوزاريةّّّدائرتناّّّتسعىّّّّواالجتماعي،
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ب غيةّاالستغاللّاألمثلّّالنشاطاتّالمنجميةالمناجمّوبعثّ قطاع

 . لهذهّالثرواتّعلىّمستوىّكلّربوعّالوطن

 

ّ ّتطوير ّلبرنامج ّالرئيسية ّاألهداف ّتتمحور ّالقطاع حولّهذا

ّخارجّّتهمساهم ّالوطني ّاالقتصاد ّتنويع ّعملية ّفي الفعالة

 :خاللالمحروقاتّوذلكّمنّ

 

 تثمينّهذهّالمواردّالمعدنيةّلخلقّالثروة،( 1) 

 البحثّالمستمرّعلىّالقيمةّالمضافة،ّ( 2)

 عمل،خلقّفرصّ( 3)

ّالتيّتدخلّفيّمختلفّ( 4) ّاألولية توفيرّالحاجياتّمنّالمواد

 التحويلية،اتّالنشاطاتّالصناعيةّخاصةّالصناع

ةّنتقليصّفاتورةّجلبّهذهّالموادّمنّالخارجّالتيّتكلفّخزي( 5)

 ،الدولةّسنوياّمبالغّهامةّجدًاّوّأخيراًّ

(6) ّ ّالمواد ّبعضّهذه ّالفائضّمن ّتصدير ّوالمواداستهداف

 .المحولةّمستقبالّلجلبّالعملةّالصعبة

 
، تم وضع خطة عمل خاصة بقطاع المناجم تشمل هذا الشأن في

 :يليما 

 

ّالتشريع إصالح: أوالا  ّبالنشاطاتّّياإلطار ّالمتعلق والتنظيمي

ّ ّاالستثمار ّجاذبية ّلضمان ّوهذا ّالمنجمية ّالقطاعّالوطني في

المتعلقةّالعالميةّ معاييرلوفقاّل يتمّتطويرهنّأالمنجميّالذيّيجبّ

 .فيّإطارّالتنميةّالمستدامةّالتنافسيةّواحتراماحترامّالبيئةّب
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ّ ّهذا ّالمناجم الس ياق،في ّقانون ّلمشروع ّمسودة ّصياغة ّتمت

 .األسابيعّالقادمةوسيتمّعرضهاّللنقاشّخاللّّالجديد

 

عاليةّتتعلقّجودّة اتذساسيةّاألبياناتّالمعلوماتّوال توفير :ثانياا

ّ ّوجرد ّالخرائطّالجيولوجية ّبرسم للمستثمرينّّيةالمعدنالموارد

 (.واالستكشافالتنقيبّ)جلّتشجيعّوتحفيزّالبحثّالمنجميّأمنّ

 

ّ ّالصدد، ّهذا ّفي ّتضع ّالجيولوجية ّالمصلحة الجزائريةّوكالة

(ASGA) ّّقاعدة ّوالمستثمرين ّالمتعاملين ّتصرف تحت

 .ثريةجدّ معلوماتّ

 

ّ تكثيف :ثالثا ّمن ّالمنجمي ّالبحث ّمواردّأبرامج ّاكتشاف جل

ّ ّقاعدة ّوتوسيع ّجديدة ّمعدنية ّوتكييفهاّالبيانات ّللبالد المنجمية

 .المنجميةحسبّالقدراتّ

 

ا  الموادّاإلنتاجيةّوتنويعّالمنتجاتّالمنجمية،ّوالّسيمّا زيادة :رابعا

ّالصناعيةّ ّالمشاريع ّوتطوير ّالعالية، ّالمضافة ّالقيمة ذات

علىّ المنجميةّالكبيرةّالهادفةّإلىّتثمينّالمواردّالمعدنيةّالمحلية،

ّ ّالفوسفات ّتحويل ّمشاريع ّ(تبسة)غرار الزنكّّستغاللإ،

ّأميزور ّبواد ّ( بجاية)والرصاص ّالحديد ّمكمن غارّبوتطوير

 .تزويدّصناعةّالحديدّوالصلبّالوطنيةبهدفّ( تندوف)جبيالتّ

 

ّبتلبيةّاالحتياجاتّهّالموادّذوستسمحّه  الوطنيةّوالمنتجةّمحليًا

ّسنويًّ ّالدولة ّت كلفّخزينة ّالوارداتّالتي ّمبالغّتقليصّفاتورة ا
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تصديرّالفائضّمنّقدّاإلمكانّاستهدافّ ال،كذلكّوّلماّوّكبيرة

المحولةّمستقبالّلجلبّالعملةّالصعبة والمواّد المعدنيّة المواّد  .هذّه

 

ا  دولةّأيّثنائيةّشراكةّالشراكةّالّسيماّعلىّشكلّتطويرّّ:خامسا

موالّوالحصولّعلىّتكنولوجياتّجذبّرؤوسّاألقصدّمعّدولةّ

ّوتقنياتّ ّلتطوير ّالمنجميحديثة ّالبحثّواالستغالل ّومعالجةين

ّ ّالمنجمية ّالمواد ّوتحويل ّالمستخرجة ّيتعلقّخاصة فيما

 .االستراتيجيةالستثماراتّاب

 

ا  ّواالتصاالتّالل ّ :سادسا ّالمعلومات ّتقنيات ّاستخدام ّإلى جوء

 .الجديدةّوالرقمنةّإلنشاءّأنظمةّوقواعدّبياناتّحديثةّومتطورة

 

ا  العاجلةّمنّحيثّاالحتياجاتّلتلبيةّ العنصرّالبشريتنميةّ :سابعا

 .وّالتكوينّالتكوينّوالتخصصّوالتحسينّوإعادةّالتدريب

 

 الكرام، والسادةالسيدات 

 

ّسياسةّتنموية،ّهوّاستنادهاّإلىّقواعدّ منّبينّعواملّنجاحّأي 

عّ  الجزائريّإلىّّتضبطّمسارها،ّوعلىّهذاّاألساس،ّعمدّالمشر 

ّ ّتحققّّإطارّ وضع ّاستثمارية، ّسياسة ّوضمان ّلتشجيع قانوني

 القبولّعندّالمستثمرين،ّو األهدافّاالقتصاديةّالمرجوة،ّوتلقى

معّاإلصالحاتّاالقتصاديةّالراهنة،ّوخاصةّفيماّيتعل قّّتتالءم

باالستثمارّالمنجميّفيّالجزائر،ّفيّجانبهّالقانونيّوالتنظيمي،ّ

ّسواءًّ ّالمستثمرين، ّمصلحة ّيخدم ّأجانب،ّكانّبما ّأو ّمحليين وا
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ّاالستثمارية ّحقوقهم ّلهم ّاالقتصاديّ ويضمن ّالنمو ّيخدم بما

 .الوطني،ّويخلقّالثروة

 

أنّنقفّجن جميعّا إلىّجنبّبعلينّا منّالحالية،ّ لمواجهةّالتحدياتّا

ّإلثباتالمناجمّهوّمجالّمفتوحّّقطاعف ،خاللّااليمانّبقدراتنا

ماّتزخرّبهّمنّثرواتّمعدنيةّمنّخاللّتكثيفّبقدراتّالبالدّ

ّاّفعاالًّالجهودّوّتقاربّاألفكارّلبعثّهذاّالقطاعّوّجعلهّمساهمًّ

 .فيّعجلةّالتنميةّالمستدامة

 

 

التي  وفي الختام، نرجو لكم التوفيق واالستفادة من المداخالت

والجامعيون والنقاشات  والباحثون واألساتذةسيلقيها الخبراء 

أمال بالرقي وتحسين  خالل هذا اليوم اإلعالمي ، التي ستليها

مناخ العمل بجلب االستثمار المحلي واألجنبي، وذلك من أجل 

 .لكم تحريك عجلة االقتصاد والنمو، وشكرا

-------------------------انتهى----------------------------
-------------------------------------- 


