كلمة السيد رئيس المجلس االداري
لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت
وفجيج
الدكتور عبد القادر اعمارة
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
بمناسبة انعقاد المجلس االداري للمركزية
بمقر عمالة إقليم فجيج ببوعرفة بتاريخ  40أبريل
6402

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين

السيد عامل صاحب الجاللة على إقليم فجيج،
حضررررررر ا السرررررررادة أعضررررررراس الدجلررررررر ا دا
للد طقة الد جدية ل افياللت فجيج،
(حسب الحضو )

لد كزيرررررررة اللررررررر اس ال ديرررررررة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
يسعدني أن أت أس اليوم اج داع الدجل

ا دا

لد كزية الل اس ال دية للد طقة

الد جدية ل افياللت فجيج .أسدحوا لي في البداية أن أتقدم باللك الجزيل إلى السيد
عامل صاحب الجاللة على إقليم فجيج ل فضله باس ضافة هذا ا ج داع على ا ه دام
الذ يوليه للقطاع الد جدي .كدا أتوجه باللك كذلك للسادة أعضاس الدجل
للد كزية للع اية ال ي يولونها ل لاط الد كزية

ا دا

من خالله لل دية ا ق صادية

ا ج داعية لساك ة م طقة تافياللت فجيج اجيا من العلي القدي أن يددنا بعونه
يلهد ا السداد ال وفيق للعدل سويا على تدليل كل الصعاب ال ي تحد من م د دية هذا
القطاع ح ى ي س ى له أن يساهم بلكل فعال في ال دية ا ق صادية ا ج داعية لهذه
الد طقة.
حضرات السادة
كدا

يخفى عليكم أن القطاع الدعدني في الدغ ب يلعب د ا هاما في ال دية

ا ق صادية ا ج داعية ذلك من خالل مساهد ه في ال اتج الداخلي الخام ب سبة
 % 01في قيدة الصاد ا الوط ية ب سبة  % 22عدد م اصب اللغل الد وف ة ال ي
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تصل إلى  01ألف م صب ،ناهيك عن قعه اإليجابي على أنلطة اق صادية أخ ى
كال قل الدوانئ فك العزلة عن م اطق نائية.
فإذا كان للدغ ب اح ياطيا مهدة من الفوسفاط ص اعة تحويلية م طو ة بوأته مكانة
أ ل مصد

ثالث م ج في العالم ،فهو يح ل أيضا تبة با زة على الدس وى العالدي

اإلف يقي في اس خ اج عدد من الدعادن مثل الزنك ال صاص البا ي ين الفليو ين
الكوبالت الفضة غي ها ....
غي أن القطاع الدعدني ما عدا الفوسفاط يواجه تحديا

ة

عديدة ت علق أساسا بض

اك لاف مكامن معدنية جديدة ت شيد تثدين الدواد الدعدنية الدس غلة ضدان ال دية
الدس دامة.
لهذه الغاية ،فقد تم ضع اس اتيجية ت دوية نعدل على ت زيل مضامي ها ت جد ها
إلى ملا يع ملدوسة .ي تكز ت فيذ هذه ا س اتيجية على الد
يقوم به القطاع الخاص في ال دية الدعدنية مع تقوية د

الفعال الذ يجب أن

الد لة في تلجيع البحث

ال قيب الدعدني إنجاز الب ية ال ح ية الجيولوجية مالئدة اإلطا القانوني الد ظم
للقطاع الدعدني إعادة هيكلة ال ظام الد جدي ال قليد  .في هذا الباب ،فقد تم إصدا
القانون الدعدني الجديد الذ
الدس جدا

يلكل

محالة إطا ا محفزا آخذا بعين ا ع با

ال ي تع فها الص اعة الدعدنية ذلك بهدف تلجيع البحث ال قيب

الدعدني ك لاف مكامن جديدة مع ضدان ت دية مس دامة للص اعة الدعدنية الوط ية.
من الدحا

األساسية الجديدة لدد نة الدعادن ،نذك :

 توسيع مجال تطبيق ال ل يع الد جدي ليلدل مواد معدنية أخ ى ذا ا س عدال
الص اعي كالكالسيت ) (Calciteالفيلدسبا

)(Feldspath

الدغ يزيت
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) (Magnésiteالب ليت ) (Perliteباس ث اس مواد الب اس الدواد الدس عدلة في
اله دسة الددنية؛
 إحداث ت خيص لالس كلاف يخول للد خص لهم إمكانية إنجاز ب امج
اس كلاف على مساحا

اح بين  011 011كلم 2ال ي يدكن أن

اسعة ت

تصل إلى  2011كلم2؛
 توسيع الس د الد جدي ليلدل كافة الدواد الد جدية ،عوض نظام األص اف
الدعدول به حاليا؛
 إحداث ت اخيص جديدة س غالل ال جا يف من أجل تخزين الغاز الطبيعي
اس غالل الفضال

أكوام األنقاض،

 تدديد مدة صالحية خص ا س غالل تجديدها إلى غاية نفاد الددخ ا ؛
 إدخال أحكام ت علق بد اسة ال أثي على البيئة مخطط ال خلي للدحافظة على
البيئة ضدان ت دية مس دامة.
يدخل هذا القانون حيز ال فيذ اب داس من تا يخ ال ل في الج يدة ال سدية للد سوم
قم  2-51708-ي علق بدسط ة م ح الس دا

الد جدية الصاد ب طبيق الدادتين 05

تدت الدصادقة عليه في الدجل

الحكومي الد عقد ب ا يخ  20ما س

 ،01الذ
 2100ق ا

زي الطاقة الدعادن الداس البيئة الذ

ي ص على أنه ي عين على

أصحاب الس دا الد جدية ،أن يطلعوا السلطة الحكومية الدكلفة بالدعادن ،فق أشكال
محددة

بالدجان ،على كل الدعلوما

ذا

الطابع الجيولوجي

الجيوكديائي الهيد لوجي الد جدي ا ق صاد

الجيوفيزيائي

ا ج داعي ال ي ي وف ن عليها

بدا في ذلك ال ي حصلوا عليها خالل أشغال ا س كلاف أ البحث أ ا س غالل كذا
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اإلحصائية عن نلاط الد جم

على الدعلوما

الدسوقة الب امج الديزانيا
مسكها ض

الد جا

الد جدية الدس خ جة

الد علقة باألشغال كافة الوثائق األخ ى ال ي يع ب

يا.

يحدد هذا الد سوم ما يلي:
-

كيفيا م ح الس دا الد جدية تجديدها تحويلها تفوي ها إيجا ها ال خلي

ع ها سحبها إعادة م حها كذا أجال البث فيها؛
-

القواعد اإلج اسا الد علقة على الخصوص بب نامج األشغال الدزمع إنجازها

خالل كل ف ة من مدة صالحية الس د الد جدي مبلغ الغالف الدالي األدنى الذ يجب
تخصيصه لهذه األشغال كيفيا ال ص يح لإلدا ة باف اح األشغال

ضع عالما

تحديد محيط الس د الد جدي مخطط ت دية الدكدن اس غالله فيدا ي علق ب خصة
اإلس غالل.
كدا أن هذا الد سوم ي ا ل زيادة على الكيفيا

الدساط الدلا إليها أعاله

جوانب ت ظيدية أخ ى تضدن تطبيق القانون قم  33.03الد علق بالد اجم ،ي علق
األم بـ:
-

ملف يثبت توف طالب ت خيص اإلس كلاف أ

خصة بحث أ

خصة

اس غالل على قد ا تق ية مالية مالئدة؛
خص البحث

-

عدليا تفويت إيجا

-

ب نامج األشغال؛

-

إعادة م ح خصة البحث

خص ا س غالل؛

خصة اس غالل الد اجم؛
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-

تلكيلة ط يقة تسيي اللج ة اإلقليدية الدكلفة ب قييم مبلغ ال عويض الدس حق

ب سم ا ح الل الدؤقت لأل اضي؛
-

ش ط اع داد األشخاص الذاتيين ا ع با يين إلعداد ب امج األشغال الوثائق

الجيولوجية الد جدية لفائدة أصحاب الس دا الد جدية.

فيدا يخص ال لاط الد جدي ال قليد  ،الدزا ل بد طقة تافياللت فجيج بدوجب ظهي

فاتح دج ب  0101الذ

كان ي وخى اإل تقاس بهذا ال ظام ليصبح اس غال عص يا

ص اعيا في غضون  01س وا

قابلة لل دديد بدق ضى م سوم ،غي أن هذا ال دديد

كدا تعلدون ،لم ي م م ذ س ة  0158مدا ت تب عليه مدا سة ال لاط الد جدي ال قليد
في إطا قانوني م جا ز.
هذا بال غم من الدجهودا

الدبذ لة ،خصوصا على صعيد إدا ة الد كزية ل دليل

الصعاب ب اس م اخ مالئم ،فإن الحصيلة اإلجدالية
ا

ت قى إلى طدوحات ا ال امية إلى

تقاس بدس وى أداس القطاع الد جدي بالد طقة في إطا ال دية الجهوية الدس دامة.
اع با ا لهذه الوضعية ،أصبح لزاما القيام بإعادة هيكلة هذا ال ظام ذلك ضدن ؤية

اس اتيجية شدولية تسدح بضدان انخ اط ا س غالل ال قليد في الد ظومة ال دوية
ال ي اع ددتها الوزا ة على الدس وى الوط ي تحقيق توازن بين فسح الدجال أمام
الدس ثد ين الخواص س د اك الخصاص الذ

اكد ه الد طقة في مجال البحث

ال قيب الدعدني الحفاظ على حقوق الص اع الد جديين ،الليس الذ سيعطي ح كية
جديدة لل لاط الدعدني بهذه الد طقة ح ى يلعب الد

الد وط به في ال دية الدحلية
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الجهوية جعله افعة إضافية إلى جانب األنلطة الفالحية السياحية ال ي ت ديز بهدا
الد طقة.
في هذا اإلطا  ،أ د ال ذكي بالد احل ال ي قطعها مل ع إعادة هيكلة ال ظام
الد جدي ،حيث عقد

عدة لقاسا

مع الل كا

ال اغبة في ا س ثدا في يونيو

 2100بعدها تم ت طيم لقاسين تواصليين مع الص اع الد جديين ال قليديين السلطا
الدحلية الدج دع الددني يوم فاتح أك وب

 2100ببوع فة  01نونب

2100

بال شيدية ،حيث تم ال وافق حول مبادئ مل ع إعادة الهيكلة إيجاد الصيغة الدثلى
ل حقيق ال وازن بين ف ح الد طقة لالس ثدا ا

الحفاظ على حقوق الص اع الد جديين

ال قليديين.
قد أد
ال قليد

هذه اللقاسا

إلى ت ظيم الد اظ ة الوط ية حول إعادة هيكلة ال ظام الد جدي
تم

بالد طقة الد جدية ل افياللت فجيج في  00ي اي  2108بالصخي ا

خاللها ع ض خا طة الط يق ال ي أعدتها الوزا ة لل هوض بهذا القطاع.
قد توج هذا الدسسلسل ال واصلي بعقد د ة اس ث ائية للدجل

اإلدا

لد كزية

الل اس ال دية للد طقة الد جدية ل افياللت فجيج ،يوم  23يوليوز  2108بددي ة
أ فود ،خصصت ل قديم الخطوط الع يضة لدل ع القانون الد علق بإعادة هيكلة
ال ظام الد جدي ال قليد  .قد تم نل هذا الدل ع بالبوابة ا لك

نية لألمانة العامة

للحكومة ذلك للوقوف على آ اس الدع يين بهذا القطاع ،كدا تدت م اسلة الوزا ا
الدع ية بدا فيها زا تي الداخلية ا ق صاد الدالية لدع فة مالحظاتهم بخصوص هذا
الدل ع .قد تم أخذ هذه الدالحظا
الق يب العاجل لدجل

بعين ا ع با  .سي م تقديم هذا الدل ع في

الحكومة إن شاس هللا.
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كدا ي وخى هذا الدل ع اإلبقاس على م كزية الل اس ال دية للد طقة الد جدية
ل افياللت فجيج "كاديطاف" تخويلها مهام جديدة ت مي إلى ال
الدعدنية ال ي تزخ بها الد طقة تدبي اتفاقيا

يج للدؤهال

الل اكة الدب مة بين الدس ثد ين

الص اع الد جديين ال قليديين .كدا تهم كذلك اإلش اف على ال لاط الد جدي ال قليد
تأطي
ا

الص اع الد جديين ال قليديين تسويق الد جا

الدعدنية الدس خ جة من

اش الدعدنية ال ي هي أيضا من بين مهام م كزية "كاديطاف".
بالدوازا مع ذلك ،ح صت الوزا ة على تحسين م د دية نلاط الد كزية ،حيث تم

عقد اج داعا

على مس وى األقاليم الدع ية بال لاط الد جدي ال قليد

ذلك لد اقلة

حل جديع الدلاكل ال ي يواجهها الص اع الد جديين ال قليدين.
تجا با مع مطالب الص اع الد جديين ال قليديين ،تم تس يع تي ة تجديد تحويل
ال خص الد جدية ال قليدية حيث تم إنجاز  007عدلية تجديد خالل س ة – 2108
 2100تحويل ما يفوق  311خصة.
قد عدلت الد كزية على إ ساس الثقة مع كافة الد دخلين ذلك باع داد م هجية
تواصلية عن ق ب تبسيط الدساط اإلدا ية لدعالجة ملفا ال جديد تحويل ال خص
الدعدنية ال قليدية.
كدا ساهدت هذه الدواكبة في تحسن ملدوس في مؤش ا

نلاط الد كزية حيث قفز

اإلن اج من  018701طن س ة  2103إلى  750372طن س ة ،2108كدا ع ف قم
الدعامال

تطو ا م ديزا حيث ا تفع من  331,215مليون د هم س ة  2103إلى

 820,878مليون د هم س ة  2108أ بزيادة تفوق  87في الدائة.
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تجد اإلشا ة إلى أن هذه الحصيلة لم تكن ل حقق د ن تدليل الصعاب ال ي كانت
اس توقف اإلن اج في معظم ا

اش س ة  2100أهدها:

 ال غطية ال أمي ية،
 ملكل الد فج ا ،
 ال زاعا بين الص اع الد جديين الد كزية.
حضرات السيدات والســادة،
إن الهدف من هذا اإلصالح كدا ت ن هو العدل على تأهيل ال لاط الد جدي بد طقة
تافياللت فجيج في بعديه ال دبي

الهيكلي ،الليس الذ

سيدكن بدليئة هللا أن
الد وط به في ال دية

يعطي ح كية جديدة لل لاط الدعدني بالد طقة ح ى يلعب الد
الجهوية الدحلية.
في الخ ام ،أ د أن أتقدم باللك إلى كافة أعضاس الدجل
مساهد هم من أجل تأهيل ال لاط الد جدي بد طقة تافيال

اإلدا

للد كزية على

فجيج تحسين أداسه في

ال دية اإلق صادية اإلج داعية للد طقة.
فق ا هللا جديعا لخدمة الصالح العام مس ي ين ب وجيها

عاهل ا الهدام ،صاحب

الجاللة الدلك محدد السادس نص ه هللا أيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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