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السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال
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اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قوان%قوان%
قــانــون رقم قــانــون رقم 14-05 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1435
24 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة r 2014 يــتـــضـــمن قـــانــون r يــتـــضـــمن قـــانــون اIــوافق اIــوافق 

اIناجم.اIناجم.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورr ال ســيــمــا اIـواد 12 و17 و18

rو119 و122 - 24 منه
- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 95 - 04 اIــــــؤرخ في 19
شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1415 اIـــــــوافق 21 يــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1995
واIــتـــضــمن اIـــوافــقـــة عــلى اتـــفــاقــيـــة تــســـويــة اIـــنــازعــات
rالدول ورعايا الدول األخرى Xتعلقة باالستثمارات بIا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 95 - 05 اIــــــؤرخ في 19
شــــــعـــــبـــــــان عــــــام 1415 اIــــــوافق 21  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995
واIــتــضـــمن اIــوافــقــة عــلى االتـــفــاقــيــة اIــتــضــمــنــة إحــداث

rالوكالة الدولية لضمان االستثمارات
- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 96 - 05 اIــــــؤرخ في 19
شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1416 اIـــــــوافق 10 يــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1996
واIــتـضــمن اIـوافــقـة عــلى اتــفـاقــيـة األ� اIــتـحــدة لـقــانـون

rالبحار
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اIــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام  1386 اIـوافق 8  يـونـيــو سـنـة 1966 واIــتـضـمن

 rتممIعدل واIا rقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اIــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

 rتممIعدل واIا rقانون العقوبات
- و�ـــقـــتــــضـى األمــــر رقــم 75 - 58 اIــــــؤرخ فـي 20
رمـــضــــان عــــام 1395 اIـــــوافـق 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ــــقــــتــــضـى األمـــــر رقـم 75 - 59 اIــــــؤرخ فـي 20
رمـــضـــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1975

rتممIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـقــتــضـى األمـــر رقـم 75 - 74 اIــؤرخ فـي 8 ذي
الــــقــــعـــــدة عــــــام 1395 اIــــــوافق 12 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 1975
واIـتـضـمن إعــداد مـسح األراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

 rعدلIا rالعقاري
- و�قـتضى األمر رقم 76 - 80 اIؤرخ في 29 شوال
عــــام 1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واIــــتــــضــــمن

 rتممIعدل واIا rالقانون البحري

- و�ـــقـــتــــضـى األمــــر رقـم 76 - 101 اIـــــؤرخ فـي 17
ذي احلــــجـــــة عـــــام 1396 اIـــــوافق 9 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1976
rـماثـلةIبـاشرة والـرسوم اIـتضـمن قانـون الضـرائب اIوا

rتممIعدل واIا
- و�ـــقـــتــــضـى األمــــر رقـم 76 - 105 اIـــــؤرخ فـي 17
ذي احلــــجـــــة عـــــام 1396 اIـــــوافق 9 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1976

rتممIعدل واIا rتضمن قانون التسجيلIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرخ في 26
شعبان عام 1399 اIوافق 21  يوليو سنة 1979 واIتضمن

rتممIعدل واIا rقانون اجلمارك
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اIــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اIـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rبالتأمينات االجتماعية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اIــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rهنيةIبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ـقـتـضـى الـقـانــون رقـم 84 - 12 اIــؤرخ فـي 23
رمـــــضـــــــان عـــــــام 1404 اIــــــوافق 23 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1984

rتممIعدل واIا rتضمن النظام العام للغاباتIوا
- و�ـــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 84 - 17 اIــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

rتممIعدل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانــــون رقـم 88 - 07 اIــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اIــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملIوا
- و�ـقـتضـى الـقـانـون رقـم 90 - 11 اIـــؤرخ فـي 26
رمـضـان عـام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سنة 1990 واIـتعلق

rتممIعدل واIا rبعالقات العمل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اIــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتممIعدل واIا rبالسجل التجاري
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اIــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اIـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتممIعدل واIا rتضمن التوجيه العقاريIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اIــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rعدلIا rتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اIــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممIعدل واIا rتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اIــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اIـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةIلكـية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالـقواعد ا

rتممIا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اIــــــــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rبالتأمينات

- و�ـــــقــــتـــــضـى األمــــــر رقـم 96 - 22 اIــــــؤرخ فـي 23
صــفـــر عـــام 1417 اIـــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة 1996 واIــتــعــلق
بــقـمـع مـخــالـفــة الــتـشــريع والــتـنــظـيـم اخلـاصــX بـالــصـرف
rتممIعدل واIا rوحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اIــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي

 - و�ـــــقــــتـــــضـى األمـــــر رقم 01 - 03 اIـــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتممIعدل واIا rتعلق بتطوير االستثمارIوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 04 اIــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واIــتــعــلق بــتــنــظــيم اIــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

rتممIا rوتسييرها وخوصصتها

- و�ـقــتـضـى الــقـانــون رقـم 01 - 10 اIــؤرخ فـي 11
ربــــيـع الــــثـــانــي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001

rتممIعدل واIا rناجمIتضمن قانون اIوا

- و�ـقــتـضـى الــقـانــون رقـم 01 - 11 اIــؤرخ فـي 11
ربــــيـع الــــثــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001

rائياتIتعلق بالصيد البحري وتربية اIوا

- و�ـقـتـضـى الـقـانـون رقــم 01 - 19 اIــؤرخ فـي 27
رمــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2001

rتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاIوا

- و�ـقــتـضـى الــقـانــون رقـم 01 - 20 اIــؤرخ فـي 27
رمــــضـــــان عــــام 1422 اIــــــوافق 12 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2001

rستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا

- و�ـقـتـضـى الـقـانـون رقــم 02 - 02 اIــؤرخ فـي 22
ذي الــــقــــعـــــدة عـــــام 1422 اIـــــوافق 5 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2002

rتعلق بحماية الساحل وتثمينهIوا

- و�ــــــقـــــــتــــــضــى األمـــــــر رقم 03 - 03 اIــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rتممIعدل واIا rنافسةIتعلق باIوا
- و�ــــــقـــــــتــــــضــى األمـــــــر رقم 03 - 05 اIــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rؤلف واحلقوق اجملاورةIتعلق بحقوق اIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اIــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةIـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اIوا

rعدلIا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى األمــــــر رقـم 03 - 11 اIــــــؤرخ في 27
جـمـــادى الـثـانـيــة عــام 1424 اIــوافق 26 غــشت سـنـة 2003

rعدلIا rتعلق بالنقد والقرضIوا
- و�ـــقــتـــضـى الــقـــانـــون رقـم 04 - 03 اIـــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
واIـتــعــلق بــحــمــايـة اIــنــاطق اجلــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

 rستدامةIا
- و�ــقـــتـــضـى الـــقـــانــون رقم 04 - 08 اIــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 rعدلIا rتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةIوا
- و�ـقـتـضـى الـقـانــون رقـم 04 - 20 اIــؤرخ فـي 13
ذي الـــقـــعــــدة عـــام 1425 اIــــوافق 25 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واIتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث

rستدامةIفي إطار التنمية ا
- و�ـقــتـضــى الـقــانــون رقـم 05 - 07 اIــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتممIعدل واIا rتعلق باحملروقاتIوا
- و�ـقــتـضــى الـقــانــون رقـم 05 - 12 اIــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اIــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتممIعدل واIا rياهIتعلق باIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اIــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اIـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واIــتـعـلق

rتممIا rبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 07 - 01 اIـؤرّخ في 11 صـفـر
عـــــام 1428 اIــــــوافق أول مــــــارس ســــــنـــــة 2007  واIـــــتــــــعـــــلق
بـحــاالت الـتـنــافي وااللـتــزامـات اخلـاصــة بـبـعـض اIـنـاصب

rوالوظائف
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اIــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

rدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 28 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1435 هـ هـ
30 مارس  سنة  مارس  سنة 2014 م م

- و�ـــقــتـــضـى الــقـــانــــون رقـم 08 - 16 اIــــؤرّخ فــي
أول شـــــعــــبـــــــان عـــــام 1429 اIـــــــوافق 3 غــــشـت ســــنــــة 2008

rتضمّن التوجيه الفالحيIوا

- و�ــقــتــضى الــقــانـــون رقم 11 - 02 اIـــؤرخ فـي 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اIـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011
rستدامةIتعلق باجملاالت احملمية في إطار التنمية اIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية

 - و�ـقــتـضـى الــقـانــون رقـم 12 - 07 اIـؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اIــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا

 rوبعد رأي مجلس الدولة -

 rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

الفصل األولالفصل األول
مجال التطبيقمجال التطبيق

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبق أحـــــكــــام هــــذا الــــقــــانــــون عــــلى
نـــشـــاطـــات اIـــنـــشـــآت اجلـــيـــولـــوجـــيــة ونـــشـــاطـــات الـــبـــحث
واســتـغالل اIـواد اIـعـدنـيـة أو اIـتــحـجـرة اIـشـار إلـيـهـا في
اIادة 2 أدناهr باستثـناء اIياه ومكامن احملروقات السائلة
أو الــغــازيـة وأنــضــدة الـوقــود الــبـتــرولي والــغــازي والـتي
تـخضع لألحـكـام التـشريـعـية اخلـاصة بـهـاr لكـنـها تـبقى مع
ذلـك خـــاضـــعـــة إللـــزامـــيـــة اإليـــداع الـــقــــانـــوني لـــلـــمـــعـــلـــومـــة
اجلــيـولــوجــيــة اIـنــصــوص عــلـيـه في اIـواد 31 و32 و33 من

هذا القانون.

يـــخــــضع اســـتــــغالل اIـــواد اIــــعـــدنــــيـــة أو اIـــتــــحـــجـــرة
اIـتـواجدة فـي األمالك الـعـمـومـيـة الـتـابعـة لـلـري واألمالك
الوطـنية الغـابية ألحـكام هذا الـقانونr مع مـراعاة األحكام

اخلاصة الواردة في التشريع الساري اIفعول. 

اIـاداIـادّة ة 2 :  : طــبـقـا ألحــكـام اIـادة 17 من الـدسـتــورr تـعـد
ملـكية عموميـةr ملكا للمـجموعة الوطنـيةr اIواد اIعدنية
واIــتــحـجــرة اIــكــتـشــفــة أو غـيــر اIــكـتــشــفـة اIــتــواجـدة في
اجملـال الـبـري الـوطـني الـسـطـحي والـبـاطنـيr أو في اجملال
الــبــحـري الــتــابع لــسـيــادة الــدولــة اجلـزائــريــة أو لـلــقــانـون
اجلزائري كما هي محددة في التشريع الساري اIفعول. 

اIاداIادّة ة 3 :  : ال �كـن التـرخيص بـأي نشـاط منـجمي في
اIواقع احملمية باتفاقيات دولية و/أو بنصوص قانونية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مصطلحات عامةمصطلحات عامة

اIاداIادّة 4 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون  :
- الـبـنك الـوطني لـلـمـعـطـيات اجلـيـولـوجـية : - الـبـنك الـوطني لـلـمـعـطـيات اجلـيـولـوجـية : رصـيد
rبـعد عمـليـة الفحص والـتأويل والـتخزين rوثائقي يـجمع
كـل اIــعــلــومــات اخلـــاصــة بــأشـــغــال احلــفــــر والــتــعــرف عــلى
ســطــح األرض وبـاطــنــهـا عـلى مـسـتـوى الـتـراب الوطــني
ال ســــيــــمــــا عن طــــريق اجلــــيــــوفــــيـــــزيـــاء واجلــــيــــوكـــــيــــمــــيـــاء

واجليولوجيا والهيدروجيولوجيا.
- أرضــيــــة الــــمــنـــجـم : - أرضــيــــة الــــمــنـــجـم : مـــســاحـــة أرضــيـــة تــشـــمل كل
الـمـنـشـــآت الـسطــحيــة لالسـتــغـالل  اIــنـجـمي وتتـمثل
ال ســـيـــمـــا فـي مـــنـــشـــآت االســـتــــخـــراج ومـــعـــاجلـــة اخلـــامـــات
اIـعـدنـيـةr والـورشـات وحـظـيـرة الـعـتـادr واIصـالـح الـعـامة

واإلدارية ومساحات اIستودعات.
- احملـافــظـة عــلى اIــكـامن  : - احملـافــظـة عــلى اIــكـامن  : اســتـغالل اIــكــامن حـسب
الــطــرق  اIــثـبــتــة والــنــظــيـفــة الــتي تــســمح بــاالســتــرجــاع
األمـثل إلى أقــصى مـسـتـوى �ـكـن ومـتـوافق مع الـشـروط

التقنية واالقتصادية وكذا تلك اخلاصة بحماية البيئة.
- حق إعداد الـوثيـقة  :- حق إعداد الـوثيـقة  : رسم يـغـطي التـكالـيف التي
تـقـوم بــهـا اإلدارة أثـنـاء دراســة مـلـفـات طــلب أي تـرخـيص

منجمي أو جتديده أو تعديله.
- دراسة الـتـأثيـر على الـبيـئة  : - دراسة الـتـأثيـر على الـبيـئة  : وثيـقة يـتم إعدادها
وفقـا للـشروط الـتي حتددها األحـكام الـتشـريعـية اIـتعـلقة

بحماية البيئة في إطار التنمية اIستدامة. 
- االســتـــغالل اIـــنـــجــمي :  - االســتـــغالل اIـــنـــجــمي :  يــقـــصـــد به إمـــا اســـتــغالل
rمنـجم وإما استـغالل مقـلع وإما استـغالل منـجمي حرفي
وهــــو جـــمــــلـــة تــــتــــشـــكل مـن االحـــتــــيـــاطــــات اجلـــيــــولـــوجــــيـــة
اIــســـتــخــرجـــة واحملــضــرة واIـــواد اIــعــدنـــيــة أو اIــتـــحــجــرة
اIـهدمـةr والبنـية الـتحـتيـة الـمـتواجدة عـلى سطح األرض
وباطـنهاr والـهياكل واIـنشآت عـلى سطح األرض وباطـنها
والـــبــــنــــايــــات والـــتــــجــــهـــيــــزات واIــــعــــدات ومـــســــتــــودعـــات

التخزين وكذا العناصر غير اIادية اIرتبطة بها.
- انــتـهـاء الـتـرخــيص اIـنـجـمي :- انــتـهـاء الـتـرخــيص اIـنـجـمي : يـنــتـهي الــتـرخـيص
اIــنـجــمـي بـانــقــضــاء اIــدة الــتي مــنــحت لهr حــيث يــشــمل
الـــتــــجـــديـــدات احملــــتـــمــــلـــةr وكـــذا بــــالـــتــــخـــلي أو عـن طـــريق

السحب.
- تــــســــيـــــيــــر مــــرحـــــلــــة مـــــا بــــعــــد اIـــــنــــجم  : - تــــســــيـــــيــــر مــــرحـــــلــــة مـــــا بــــعــــد اIـــــنــــجم  : األعــــمــــال
واIــســؤولـيــات من أجل تــأهــيل وإعـادة اIــواقع اIــنــجـمــيـة
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التي اسـتغلت إلى حالـتها األصـلية بعـد انتهـاء الترخيص
اIـنـجـميr مع األخـذ بـعـX االعـتبـار حـمـايـة صـحـة الـسـكان
اجملــــاورين والــــسـالمــــة الــــعــــمــــومــــيــــةr وتــــوازن اIــــكــــونـــات

اإليكولوجية ومباد¡ التنمية اIستدامة.
- اIكمن  : - اIكمن  : موقع معـدني أو جزء منه  �كن تـثمينه

عن طريق االستغالل.
- اIــــوقع اIــــعــــدني : - اIــــوقع اIــــعــــدني : كـل تــــركــــيــــز جــــيــــولــــوجي Iــــواد

معدنية أو متحجرة.
rمــراقـبـة مــبـاشـرة rـؤشـر  : كل مـعــلـومـة مــؤكـدةIـؤشـر  : - اIا -

على وجود معدن في نقطة معينة.
- اخملـــتــــرع  : - اخملـــتــــرع  : صـــاحـب الــــتـــرخــــيـص بـــاالســــتــــكــــشـــاف
اIـنــجـمي الـذي قـام بــاكـتـشــاف وتـقـديـر مــوقع مـعـدني من
rناجم حـيث أثـبـت اجلدوى التـقنيـة واالقـتصاديةIنـظام ا

مع األخذ بعX االعتبار مباد¡ التنمية اIستدامة.
- الــــتـــرخــــيص اIــــنــــجــــمي  :  - الــــتـــرخــــيص اIــــنــــجــــمي  :  وثــــيـــقــــة تــــســــلم مـن
طـرف الســلـطــة اإلداريـة اخملـتصـةr تخـول حقـوق �ارسة
نشاطات البـحث أو االستـغالل اIـنـجمـيX عـلى مـحيـط
مــــــســـــاحــــــة يــــحــــــدد بــــــنـــــظـــــام إحـــــداثـــــيــــات مـــــســــتـــــعــــرض

. (Universal Transversal Mercator ) يIمركاتورالعا
- مخطط تـسيير الـبيئة  : - مخطط تـسيير الـبيئة  : وثيقـة يتم إعدادها وفقا
لــلـــشــروط اIـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في األحـــكــام الـــتــشـــريــعـــيــة

اIتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية اIستدامة.
- مــــخـــطـط الـــتــــأهـــيل وإعــــادة األمـــاكن إلـى حـــالــــتـــهـــا- مــــخـــطـط الـــتــــأهـــيل وإعــــادة األمـــاكن إلـى حـــالــــتـــهـــا
األصـلية  :األصـلية  : وثيقـة تعـدr دون اIسـاس باألحكـام التـشريـعية
اIتعلقة بحـماية البيئة في إطار الـتنمية اIستدامةr من
طـرف صـاحب طلب تـرخـيص اسـتغالل مـنـجم أو تـرخيص
اســتـغالل مــقـلعr ويــعـتــبـر جــزءا من دراسـة الــتـأثـيـــر عـلى
الــــبـــيـــئــــة. يـــتـــضــــمن هـــذا اخملــــطط الـــعــــمـــلـــيــــات واألعـــمـــال
واألشـــغــــال الـــتي يـــجب عـــلى صــــاحب تـــرخـــيص اســـتـــغالل
مــنــجم أو تــرخـيـص اســتـغـالل مـقــلع الــقــيــام بــهــاr لــتـأهــيل
وإعـــادة األمـــاكن اIــــســـتـــغـــلـــة إلى حـــالــــتـــهـــا األصـــلـــيـــة خالل

االستغالل وبعد انتهاء الترخيص اIنجمي. 
- اIــــؤونــــة إلعـــــادة جتــــديــــد اIـــــكــــامن  : - اIــــؤونــــة إلعـــــادة جتــــديــــد اIـــــكــــامن  : حــــكم يـــــســــمح
لـصــاحب الـتــرخـيص الســتـغالل مــنـجم أو الســتـغالل مــقـلع
باقـتطاع جـزء من األرباح من الـضريبـةr شريطـة أن يعاد
استعمال اIبـالغ اIقتطعة إلجناز أشـغال البحث اIنجمي
بـغية اسـتحـداث احتـياطـات جيولـوجيـة جديـدة أو مكامن

منجمية جديدة.
- اIــــؤونــــة لــــتــــأهــــيل وإعــــادة األمــــاكن إلـى حــــالــــتــــهـــا- اIــــؤونــــة لــــتــــأهــــيل وإعــــادة األمــــاكن إلـى حــــالــــتــــهـــا
األصــلــيــة  : األصــلــيــة  : حـــكم يــســـمح لـــصــاحب الـــتــرخـــيص الســـتــغالل
مــنـجم أو الســتـغالل مــقـلـع بـاقـتــطـاع جــزء من األربـاح من

الـضــريـبـةr شــريـطـة أن يــعـاد اسـتــعـمـال اIـبــالغ اIـقــتـطـعـة
لتمويل أشغال تأهيل وإعادة األماكن إلى حالتها األصلية
وكـذا العملـيات التي تهـدف إلى التكفل بـاآلثار واخمللّفات

واألضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد اIنجم.
- قـواعـد الفن اIـنـجمي  : - قـواعـد الفن اIـنـجمي  : الـشروط الـتـقنـيـة وطرق
Xـكــمن وكـذا حتـسـIأحـسن لـطــاقـات ا Xاالسـتــغالل لـتـثـمــ
rصـناعية كـانت أو عمومية rاإلنـتاجية والظـروف األمنية

وحماية البيئة.
- اخلـطـر اIـنـجـمي  : - اخلـطـر اIـنـجـمي  : كل حـدث �ـكن أن يـطــرأ بـفـعل
الـنــشــاطــات اIــنــجـمــيــة والــذي من شــأنه إحــداث مــخــاطـر
تـمس األمـن الـعـمـومي والـصـنـاعـيr حـيث ال يـقـتـصـر عـلى
احملـــيط اIــنـــجــمـي اIــرخص بـــاســتـــغالله وال عـــلى صالحـــيــة

الترخيص اIنجمي.
- مــوقع جــيـولــوجي مـلــحـوظ : - مــوقع جــيـولــوجي مـلــحـوظ : أرض و/أو تــشـكــيــلـة
rــسـتــحــثـاتIحــيث اخلــصـائـص اجلـيــولــوجـيــة وخــصــائص ا
ذات تــــســــلــــسل تــــاريــــخي ودلــــيل أو ذاكــــرة وقــــائع أو عــــلم
تـاريخ األرضr تـعـطـيـهـا قـيـمـة جـيـوعـلـمـيـة أو قـيـمـة نـظام

اIعالم.
- مـوقع مـنـجـمي  : - مـوقع مـنـجـمي  : مـحـيط قـطـعـة أرض بـإمـكـانه أن
يـحوي معادن أو عنـاصر معدنـية أو تركيزات جـيولوجية
Iــواد مــعــدنــيــة أو مــتــحــجــرةr أو مــكــمـن Iــواد مــعــدنــيـة أو
مـــتــحـــجــرة �ـــكن اســتـــغالله أو فـي طــور االســـتــغالل أو ©
استـغالله جـزئـيا أو كـلـياr أو © الـتـخلي عـنهr أو اسـتغالل

منجمي © هجره أو ليس له صاحب. 
- مــوقع مـحـمي : - مــوقع مـحـمي : كل مـوقع مــحـمي طـبـقــا لـلـتـشـريع

الساري اIفعول.
- األشــغـال الــتــحــضــيـريــة لــلــتــهـيــئــة أو الــتــوسـيع  :- األشــغـال الــتــحــضــيـريــة لــلــتــهـيــئــة أو الــتــوسـيع  :
تـعـني كل األشــغـال الـتــحـضـيـريــة الـواجب الـقــيـام بـهـا في
إطـار إجناز الهيـاكل الضروريـة لفتح االستـغالل اIنجمي
الــبـــاطــني ال ســـيــمـــا  اآلبــار والـــســطـــوح اIــائـــلــة واألروقــة
اIوصـلـة لـلـمكـمنr أو عـنـد تـوسيـع االستـغالل إلى مـنـطـقة
مـحـايــدةr وكـذا كل األشـغـال الــواجب الـقـيــام بـهـا في إطـار
حتـــضــيـــر الســتــغـالل مــنــجـــمي ســطـــحي لــلـــمــكـــمنr خــاصــة
الـطرق اIوصلـة ونزع التربـة للوصول إلى اIـادة اIعدنية

اIستهدفة وإجناز اIدرجات األولية لالستخراج.
- تثمـX اخلامات اIعدنية  : - تثمـX اخلامات اIعدنية  : عملـيات التعدين تقوم
بــــدءا من خــــام اIـــواد اIــــعــــدنـــيــــة أو اIــــتـــحــــجــــرة كـــمــــا هـــو
مـسـتـخـرجr لــلـحـصـول عـلـى مـنـتـوج يـلــبي عـلى اخلـصـوص
مــتـــطـــلـــبـــات الـــتــركـــيـــزات وحـــجم الـــعـــنـــاصـــر والــشـــوائب
احملتـوية والـرطوبةr واالسـتفـادة من كل هذه اIـكونات في

حدود اقتصاد الطرق اIقررة.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
تـــكــــوين وتـــركــــيب الـــثــــروة اIـــعـــدنــــيـــة وتـــصــــنـــيف اIـــوادتـــكــــوين وتـــركــــيب الـــثــــروة اIـــعـــدنــــيـــة وتـــصــــنـــيف اIـــواد

اIعدنية أو اIتحجرة إلى مناجم ومقالعاIعدنية أو اIتحجرة إلى مناجم ومقالع

اIـاداIـادّة ة 5 :  : تـتـشـكل الـثـروة اIـعـدنـيـةr كـمـا هي مـحـددة
في اIـادة 7 أدنـاهr بـفـعل الـطبـيـعـة. وتـنـدرج قـانـونـا ضمن

األمالك العمومية �جرد ثبوت وجودها.

6 :  : الـــثــــروة اIـــعـــدنــــيـــة هــي ثــــروة طـــبـــيــــعـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
مـســتــنـفــــذة وغـيــر مــتـجــــددةr وتــخـضـع احملــافـظـــة عــلـيــهـا
rادة األولى (الفقرة 2) منهIألحكام هـذا القانون ال سيما ا
ونـــصـــوصه الــتـــطــبـــيــقـــيـــةr بــغض الـــنــظـــر عن كل األحـــكــام

األخرى اIطبقة.

rـــــادة األولى أعالهIــــادّة ة 7 :  : دون اإلخالل بـــــأحـــــكــــام اIــــاداIا
تتـكـون الثــروة اIـعـدنيـة الـتي يـحكـمـهـا هذا الـقـانونr من
مواد مـعدنـية مـشعـة ومواد وقـودية صـلبـة ومواد مـعدنـية
فـلـزيـة ومن الفـلـزات الـثـميـنـة واألحـجـار النـفـيـسـة وشبه
النفـيسةr واIواد اIـعدنية غـير الفلـزية منهـا تلك اIوجهة

إلنتاج مواد البناء.

تـــصــــنف مـــواقـع ومـــكـــامن هـــذه اIــــواد اIـــعـــدنـــيـــة أو
اIـتـحجـرةr سواء اسـتـغلت سـطـحيـا أو باطـنـياr إلى نـظام

اIناجم أو نظام اIقالع.

اIــاداIــادّة ة 8 :  : تـــدخل في نـــظـــام اIــنـــاجم مـــواقع ومـــكــامن
اIواد اIعدنية أو اIتحجرة اآلتية  :

1 - اIـــواد اIــــعـــدنــــيـــة اIــــشـــعـــة :  - اIـــواد اIــــعـــدنــــيـــة اIــــشـــعـــة : مــــثل الــــيـــورانــــيـــوم
والراديوم والثوريوم وغيرها من اIواد اIشعة.

2 - اIــــــواد الــــــوقــــــوديــــــة الــــــصــــــلــــــبـــــة :  - اIــــــواد الــــــوقــــــوديــــــة الــــــصــــــلــــــبـــــة : مــــــثـل الــــــفــــــحم
واألنتراسيت واللينيتr واخلـث وغيرها من أنواع اIواد

الطاقوية اIتحجرة الصلبة.

3 - اIواد اIعدنية الفلزية : - اIواد اIعدنية الفلزية :
- احلــديـد والـكـوبـالت والــنـيـكل والـكــروم واIـنـغـنـيـز

rوالفاناديوم والتيتان والرمل التيتانيفار
rالبزموت والروديوم -

rالسترونتيوم -
rوالقصدير Xوليبدين والتنجستIالهافنيوم وا -
- األلـومــنـيــوم واألنـتــيـمــوان والـقــالـيــوم والـثــالـيـوم

rوالبيريليوم
- الــــــنـــــحـــــاس والــــــرصـــــاص والـــــزنـك والـــــكــــــادمـــــيـــــوم

rواجلرمانيوم واإلنديوم والرينيوم

- الــــــســــــكــــــانـــــديــــــوم والــــــســــــيــــــريـــــوم والــــــســــــيــــــزيـــــوم
والـروبيـديـوم واللـيـثـيوم وغـيـرها من الـعـناصـر األرضـية

 rالنادرة
 rالنيوبيوم والتنتال -

- الزئبق واIعادن الثقيلة الغرينية واإلريديوم.

4 - اIواد اIعدنية غير الفلزية :  - اIواد اIعدنية غير الفلزية : 
- الــكــبــريت والـــســيــلــيــنــيــوم والــتــيــلــور والــزرنــيخ

rواجلرافيت
rالفوسفات -

- الـــفـــلــورين والـــبـــاريت والــســـيـــلــيـــســتـــX واIــايـــكــا
والــكــوارتـــز والــشب واألســبـــســتــوس والـــفــيــرمــيـــكــولــيت
والــــــتــــــالـك واحلــــــجــــــر األمــــــلـس واIــــــغــــــنــــــزيـت والـــــــمــــــغــــــرة

rوالدولوميت والكالسيت
rوالفلسبار والـهالوسيت والبيقماتيت Xالكاول -

rالدياتوميت -
rالبيروفيليت والواالستونيت -

- اIــــواد الــــصــــلــــصـــــالــــيــــة اIــــســــتــــخـــــدمــــة لــــصــــنــــاعــــة
الــــبــــنــــتـــونــــيـت والـــتــــربــــة اIــــزيـــلــــة لأللــــوانr والــــغــــاســـول

rواألتابوجليت
rالبرليت -

- الـنــيـتـرات وأمالح الــصـوديــوم والـبـوتــاسـيـوم في
حـالـتـهــا الـصـلـبـة أو احملـلــولـةr والـبـورات واألمالح األخـرى

rكامنIرافقة في نفس اIا
- الـــرخــــام واجلـــزع والـــكـــالــــســـيـــدويـن واالراقـــونـــيت
والــكـــلس والــصـــخــور الـــبــركــانـــيــة والــصـــخــور اIــتـــحــولــة

rXوجهة للديكور والتزيIا
- الــصـخـور والـرمـال الــسـيـلـيـســيـة ذات االسـتـخـدام

rالصناعي
- الـكـلس اIـوجه لـصــنـاعـة كـربـونـات الـكـالـسـيـوم ذو

rاالستعمال الصناعي أو الصناعي الغذائي
.ªاالندالوسيت والسيليمانيت والديس -

5 -  الـفــلـزات الــثـمــيـنــة واألحـجــار الـنـفــيـســة وشـبه -  الـفــلـزات الــثـمــيـنــة واألحـجــار الـنـفــيـســة وشـبه
النفيسة  :النفيسة  :

rالذهب والفضة والبالتينويد -
rاس واألحجار النفيسةIا -

- األقـــــــــايـت والـــــــــتـــــــــوبـــــــــاز واجلـــــــــارنـــــــــيـت واألوبــــــــال
والــــزيــــركــــون والــــكــــوريــــنـــــدون واألحــــجــــار األخــــرى شــــبه

النفيسة.
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9 :  : تــــدخل في نــــظم اIــــقـــالعr مــــواقع ومــــكـــامن اIــاداIــادّة ة 
اIواد اIعدنية غـير الفلزية اIوجـهة خاصة للبناء ورصف

الطرقات وتهيئة وتصفيف األراضيr اIبينة كاآلتي  :
- الـكـلس واIــواد اIـمـاثـلـة اIـوجـهـة إلنـتـاج اإلسـمـنت

rواجلير وغيرها
- الــكــلس اIــوجه إلنــتـاج احلــصى �ــا في ذلـك الـرمل

rوجه للبناءIكسر اIا
rصففةIوجه لصناعة احلجارة اIالكلس ا -

- احلـجــر الـرمــلي والــكـوارتـزيـت لـصــنـاعــة احلـجـارة
اIـــصـــفــفـــة أو إلنــتـــاج احلـــصى �ــا فـي ذلك الــرمـل اIــكـــســر

rللبناء
rاجلبس واألنـيدريت -

rالصلصال والتراب الكلسي -
- الـــصــلـــصــال والـــتـــراب الــكـــلــسي اIـــوجه لـــصــنـــاعــة

rاإلسمنت
rاألردواز والنضيد -

rشابهةIواد األخرى اIالفليس (التيف) وا -
- اجلـــرانــــيت والـــبــــازالت والـــصــــخـــور الـــبــــركـــانـــيـــة
والصخـور البركـانية اIـتحولـة اIوجهـة لصنـاعة احلجارة
اIـــصـــفــفـــة أو إلنــتـــاج احلـــصى �ــا فـي ذلك الــرمـل اIــكـــســر

rللبناء
- الرمـال الغرينـية وغيــرها اIوجهـة للبـناءr ما عدا
رمل الــشــواطـئ الــســاحـــلــيــة والــرمـــال الــغــريـــنــيــة ورمــال
الـــطــمي اIــتــواجـــدة في حــدود خط مــجـــاري اIــيــاه  والــتي

rحتكمها نصوص خاصة
- الـــبــــوزوالن والـــصــــخـــور اIــــصـــقــــولـــة والــــصـــخـــور

rماثلةIاألخرى ا
- الـورود الـرمـلـيـة (اجلـبس عــلى شـكل كـتل مـعـزولـة

مكثفة).

اIـاداIـادّة ة 10 :  : حتــدد عن طـريق الــتـنــظـيم قــائـمــة اIـواقع
اIعدنـية واIـكامن واIواد اIـعدنـية أو اIتـحجـرة من نظام
اIـنــاجمr الـتي تـعــتـبـر اسـتـراتــيـجـيـة لالقــتـصـاد الـوطـني.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
الــطـــبــيـــعــة الـــقــانـــونــيــة لـــنــشـــاطــات الـــبــحث واالســـتــغاللالــطـــبــيـــعــة الـــقــانـــونــيــة لـــنــشـــاطــات الـــبــحث واالســـتــغالل

XنجميIاXنجميIا

اIــاداIــادّة ة 11 :  : تـــعـــتــبـــر نـــشـــاطــات الـــبـــحثr ونـــشـــاطــات
استغالل اIواد اIعدنية أو اIتحجرة أعماال جتارية. 

ال �ــــــكن �ــــــارســــــة هــــــذه الـــــنــــــشــــــاطـــــات إال مـن خالل
ترخيص منجمي كما هو مذكور في اIادة 62 أدناه.

12 :  : تـعـتبـر اIـواقع ومكـامن اIـواد اIعـدنـية أو اIاداIادّة ة 
اIتحجرة أمالكا عقاريةr وهي غير قابلة للرهن.

اIـاداIـادّة ة 13 :  : يــخـول الــتــرخــيص اIــنـجــميr اIــنــصـوص
عـــــلـــــيه فـي اIــــادة 62 أدنـــــاهr لـــــصــــاحـــــبـه في حـــــدود احملـــــيط
اIــنــجـــمي حق �ــارســة الـــنــشــاطــات اIــنــجـــمــيــة الــتي من

أجلها © منحه.  

يــنـشىء هـذا الــتـرخـيص اIـنــجـمي حـقــا مـنـفـصال عن
اIلـكية الـسطحيـةr وهو غيـر قابل للـرهن وال لإليجار من

الباطن.

اIــاداIــادّة ة 14 : : ال تـــشـــكل عـــائــقـــا في مـــتـــابـــعــة نـــشـــاطــات
الــــبــــحث أو االســــتــــغالل اIــــنــــجــــميr حــــسـب مــــفــــهــــوم هـــذا
الـــقــــانــــونr حتــــويالت اIــــلـــكــــيــــة والــــرهـــون والــــضــــمــــانـــات
الـــعــــقـــاريـــة اIــــمـــنـــوحــــة من طـــرف مــــالـــكي األرض أو ذوي
احلـقوقr عـلى العقـارات بالـطبـيعـة أو بالـتخصـيص وعلى

احلقوق العقارية.

الباب الثانيالباب الثاني
تــــعـــريـف نـــشــــاطـــات اIــــنــــشـــآت اجلــــيـــولــــوجـــيــــة والــــبـــحثتــــعـــريـف نـــشــــاطـــات اIــــنــــشـــآت اجلــــيـــولــــوجـــيــــة والــــبـــحث

XنجميIواالستغالل اXنجميIواالستغالل ا
الفصل األولالفصل األول

اIنشآت اجليولوجيةاIنشآت اجليولوجية

rـــنـــشـــآت جـــيـــولـــوجـــيــةI ــادّة ة 15 :  : تـــعـــتـــبـــر أشـــغـــاالIــاداIا
األشغال الـتي تهـدف إلى اكتـساب مـعلـومات أسـاسية عن
ســــطح األرض وعـن بــــاطــــنــــهـــاr ال ســــيــــمــــا عـن طــــريق رسم
اخلـــرائط اجلــيـــولــوجـــيــة وبـــإشــراك أنـــظــمـــة اجلــيـــولــوجـــيــا
واجليوديـزياء واجلـيوفيـزياء واجلـيوكيـميـاء والكشف عن

بعد وكذا النقب عند االقتضاء.

اIـاداIـادّة ة 16 : : يـتـمــثل اجلـرد اIـعـدني فـي إعـداد تـسـجـيل
وصـفي وتـقـديـري لـلـعنـاصـر اIـكـونـة لـلثـروة اIـعـدنـيـة كـما
هو مـحدد في اIادة 7 أعالهr قـصد مـعرفة اIـوارد اIعـدنية

للبالد. 

اIــاداIــادّة ة 17 : : يـــقــصـــد بـــاإليــداع الـــقــانـــوني لـــلــمـــعــلـــومــة
rـــادة 23 من هـــذا الــــقـــانـــونIـــذكــــور في اIاجلـــيــــولـــوجـــيــــة ا
احملـافـظة عـلى ثـروة اIـعارف اجلـيـولـوجـية الـوطـنـيةr وهي
عـبـارة عن ثـروة وثـائـقـيـة وعـيـنـات صـخـريـة جتـمع نـتـائج
األشــــغـــال والــــدراســــات اIـــنــــجــــزة في إطــــار الـــنــــشــــاطـــات
اIــتــصــلــة بـــعــلــوم األرضr وبــأشــغــال الـــبــحث واالســتــغالل
اIـنـجـمـيـrX عـلى كـامل الـتـراب الـوطـني واجملـال الـبـحـري

التابع لسيادة الدولة اجلزائرية.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
البحث اIنجميالبحث اIنجمي

اIــــاداIــــادّة  18 :  : يــــنــــقــــسم الــــبــــحث اIــــنــــجــــمي عن مــــواقع
ومــكـــامن اIــواد اIـــعــدنــيـــة أو اIــتــحـــجــرة ســـواء من نــظــام

 :  Xقالع إلى مرحلتIناجم أو من نظام اIا
 rنجميIالتنقيب ا -

- واالستكشاف اIنجمي.

اIــاداIــادّة ة 19 : : يـــتــمــثـل نــشــاط الـــتــنــقـــيب اIــنـــجــمي في
عـملـيـة تـعرّف حـسب امـتـداد مـنطـقـة الـتـنقـيب (الـتـنـقيب
الـــــتـــــكـــــتـــــيــــكـي عـــــلى مـــــســـــاحـــــات صـــــغـــــيـــــرة والـــــتـــــنـــــقـــــيب
االســتــراتــيـجـي عـلـى مـســاحــات كــبــيــرة) ووفـقــا لــطــبــيــعـة
اخلامات اIعدنـية موضوع البحث (التنقيب االختصاصي
أو الـبــحث عن مــؤشــرات خلـام مــعــدني نـوعـي والـتــنــقـيب
مـتــعـدد الــقـيمr أو الــبـحث عـن مـؤشــرات خملـتـلـف اخلـامـات

اIعدنية). 

يــــــتـــــــمــــــثـل الــــــتــــــنـــــــقــــــيـب اIــــــنـــــــجــــــمـي في الـــــــفــــــحص
الطـوبـوغرافيr واجلـيـولوجيr واجلـيـوفيـزيـائي والتـعرف
عـــلـى األمـــاكنr وكــــذا األبـــحـــاث األخـــرى اIـــتــــخـــصـــصـــة في
مـؤشـرات اخلـامـات اIـعدنـيـة اIـتـواجـدة علـى سطح األرض
مـن أجل حتـــديــد صـــفــات اخلـــامـــات اIــعـــدنــيـــة واخلـــصــائص

اجليولوجية لألرض. 

اIـاداIـادّة ة 20 :  : يـتـمـثل نـشـاط االسـتـكـشـاف اIـنـجـمي في
إجنـاز الدراسـات اجلـيـولـوجـية واجلـيـوفـيـزيـائيـة اIـتـعـلـقة
بــالـــبــنــيــات واجلـــيــولــوجــيـــا الــبــاطــنـــيــةr وإجنــاز األشــغــال
الـتـقـديريـة عن طـــــريق احلـفر الـسـطحــي والنـقب واحلـفر
اIــــعـــــمقr وتــــعــــريـف وحتــــلــــيـل اIــــعـــــايــــيــــر الـــــنــــســــيــــجــــيــــة
والـتـركـيـزات ومعـايـيـر الـتـمـعـدنr واIـعايـيـر الـفـيـزيـائـية
rXوالكـيميائـية وجتارب الـتمعدن وتـعريف طرق الـتثم
وإعـداد دراســة اجلــدوى الــتـقــنــيــة واالقـتــصــاديــة لـتــطــويـر
واسـتـغالل اIـكـمنr حـيث تـشمل تـوقـيت بـرنـامج األشـغال
اIقـرر إجنازهـاr وكذا األخـذ بـعX االعـتبـار حمـاية الـبيـئة

واجلوانب اIتعلقة �رحلة ما بعد اIنجم.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
االستغالل اIنجمياالستغالل اIنجمي

اIــاداIــادّة  21 :  : يــتــمـــثل نــشــاط االســتــغـالل اIــنــجــمي في
أشـغــال الــتـطــويـر أو الــتــوسـيعr واألشــغــال الـتــحــضـيــريـة
rتحجرةIعـدنية أو اIواد اIا Xوأشغال االستخـراج وتثم
وكــذا نــشـاطــات عــمــلــيــة الــلم واجلــمـع و/أو اجلـنـي لــلــمـواد
اIــعـدنــيــة من نــظــام اIـقــالع اIــتــواجــدة عـلـى حـالــتــهــا فـوق

سطح األرض.

يشمل االستغالل اIنجمي  : 

- اسـتـغالل مـكـامن اIـواد اIـعـدنـيـة أو اIـتـحجـرة من
rناجمIنظام ا

rقالعIعدنية من نظام اIواد اIاستغالل مكامن ا -

- االسـتــغالل اIـنــجــمي احلـرفـي لـلــمـواد اIــعـدنــيـة أو
اIتـحجرة من نـظام اIنـاجم أو نظام اIـقالعr حيث يـتمثل
الـــنـــشـــاط في عـــمـــلــــيـــة اســـتـــرجـــاع اIـــنـــتـــوجـــات الـــقـــابـــلـــة

rللتسويق باستعمال طرق يدوية أو تقليدية

- نــشـاط الــلم واجلـمـع و/أو اجلـني لــلــمـواد اIــعـدنــيـة
من نـــظــام اIـــقـــالع واIــتـــواجـــدة عــلـى حــالـــتــهـــا فـــوق ســطح

األرض.

اIـاداIـادّة ة 22 :  : تــعـتـبــر مـلــحـقـات الســتـغالل مــنـجـميr كل
اIــنــشــآت اIـوجــودة في أرضــيــة اIــنــجمr مــقـيــدة بــطــريــقـة
ثابـتة أو غـير ثـابـتةr وكـذا كل اIنـشآت األخـرى البـاطنـية

والسطحية التابعة لها واIرتبطة بنشاطها. 

الباب الثالث الباب الثالث 
طبيعة اIنشآت اجليولوجية ومحتواهاطبيعة اIنشآت اجليولوجية ومحتواها

اIاداIادّة ة 23 :  : تتكون اIنشآت اجليولوجية من  :

rنشآت اجليولوجية واجليوفيزيائيةIأشغال ا -

rعدنيIاجلرد ا -

- اإليداع القانوني للمعلومة اجليولوجية.

اIــنــشــآت اجلــيـــولــوجــيــة هي نــشــاط دائم ذو مــنــفــعــة
عــــامـــةr مـــوكل لـــلـــدولــــة الـــتي تـــمـــارسـه عن طـــريق وكـــالـــة
اIــصــلــحـة اجلــيــولــوجــيــة لــلــجــزائــر اIــذكـورة فـي اIـادة 37

أدناه.

جتـسـد اIـنـشـآت اجلـيـولـوجيـة خـاصـة من خالل دعـائم
تــخـريــطــيـة كــاخلـرائـط اجلـيــولـوجــيــة اIـنــتــظـمــة واخلـرائط
اIـوضـوعــاتـيــة لـلــتـلـخــيص حـيـث حتـدد الـسـاللم عن طـريق

التنظيم.

اIــــــــاداIــــــــادّة ة 24 :  : �ــــــــكـن أي بــــــــاحـث جــــــــامـــــــــعي أو حــــــــرr أو
مـــؤســـســـة أو هـــيـــئـــة أو شـــركـــة مــتـــخـــصـــصـــة فـي اIـــيــدان
اIنـجمي أو النـفطي أو الهـيدروجيـولوجي أو اجليـوتقني
أو الزراعـيr إجناز كـلـيـا أوجـزئـيـا خريـطـة جـيـولـوجـية أو
جيوفيزيائية أوموضوعاتية وكل الدراسات اجليولوجية
واجلـــيــوفــيــزيــائـــيــةr مــا عــدا اخلـــرائط اجلــيــولـــوجــيــة الــتي
تــتــطـلـب رخـصــة تــسـلــمــهــا وكـالــة اIــصـلــحــة اجلــيـولــوجــيـة

للجزائر اIذكورة في اIادة 37 أدناه.
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اIـاداIـادّة ة 25 :  : �ـكن إجناز أشـغـال اIـنـشآت اجلـيـولـوجـية
على أسـاس رخـصة تـسـلمـهـا وكـالة اIـصـلحـة اجلـيولـوجـية

للجزائر اIذكورة في اIادة 37 أدناه.

تتـضمن هذه الـرخصـة وجوبا اسم صـاحبهـا وامتداد
مـــحــيط اIــســـاحــة مع تــدقـــيق احلــدود وكــذا طـــبــيــعــة ومــدة

األشغال اIقررة.

اIــــــاداIــــــادّة ة 26 :  : تـــــــخـــــــول رخـــــــصــــــة أشـــــــغـــــــال اIـــــــنـــــــشــــــآت
اجلــيــولـوجــيــة الـتـي تـســلم مــجـانــا بــعـد إشــعــار الـســلــطـات
rـعنيIاحلق لصـاحـبهـا لـلـدخول إلى حـدود احملـيط ا rاحملـلـيـة
دون أن تـــمـــكــــنه مـن الـــقـــيــــام بـــاألشــــغـــال الــــتي قــــد تـــضـــر

�صلحة مالك األرض أو ذوي حقوقه.

إذا ارتـــأى صــــاحب هـــذه الــــرخـــصـــة ضــــرورة الـــقـــيـــام
بـأشغال احلفر الـسطحي أو غيـرهاr يتعX عـليه التفاوض
مــســبــقـــا مع مــالك األرض أو ذوي حــقـــوقه حــول كــيــفــيــات

التعويض.

اIــاداIــادّة ة 27 : : تـــعـــتــبـــر وكــالـــة اIـــصــلـــحــة اجلـــيـــولــوجـــيــة
لــلـجــزائــر اIـذكــورة في اIـادة 37 أدنــاهr الــوحـيــدة اIـؤهــلـة
دون ســـــــواهـــــــاr إلصــــــدار رســـــــمـــــــيــــــا الـــــــوثـــــــائق واخلـــــــرائط
اجلــيــولــوجـيــة اIــنــتــظــمـة واIــوضــوعــاتــيــة والـتــلــخــيــصــيـة

وتضمن نشرها على الصعيدين الوطني والدولي.

يــجب أن حتـــمل الــوثـــائق واخلـــرائط اIــنـــشــورة اسم
صاحبها أو أصحابها.

اIــاداIــادّة ة 28 :  : يــجــوز لـــكل شــخص طـــبــيــعـي أو مــعــنــوي
احلــصــول عـــلى اخلــرائط اIـــذكــورة في اIــادة 27 أعاله لــدى
وكالـة اIـصـلحـة اجلـيـولوجـيـة لـلـجزائـر اIـذكـورة في اIادة

37 أدناهr وذلك دون أي إجراء خاص.

اIاداIادّة ة 29 :  : يشـكل الـجـرد اIـعدني كـمـا هو مـعرف في
اIـادة 16 أعـالهr جـزءا ال يــتـجـزأ مـن اIـنــشـأة اجلــيـولــوجـيـة

اIذكورة في اIادة 23 أعاله.

حتـدد كـيـفـيـات إعـداد اجلــرد اIـعـدني وكـذا ¯ط تـقـد®
احلــصـــيــلــة الـــســنــويـــة لــلــمـــوارد اIــعــدنـــيــة واالحــتـــيــاطــات

اIنجمية عن طريق التنظيم.

اIــــاداIــــادّة ة 30 :  : يــــنـــشــــأ اإليــــداع الـــقــــانـــونـي لـــلــــمــــعـــلــــومـــة
اجلـيولـوجـيـة اIـنـصـوص عـليـه في اIادة 23 أعاله واIـعرف
في اIــادة 17 أعالهr لـــدى وكـــالـــة اIــصـــلـــحـــة اجلــيـــولـــوجـــيــة

للجزائر اIنصوص عليها في اIادة 37 أدناه.

اIاداIادّة ة 31 :  : يتعـX على كل متعامل أو باحث أو منتج
للمعطيات اجليولوجيةr مهما كان قطاع النشاط واإلطار
الـــــذي �ـــــارس فـــــيهr أن يـــــقـــــدم تـــــصـــــريـــــحـــــا لـــــدى اإليــــداع

القانوني للمعلومة اجليولوجية.

اIــاداIــادّة  32 :  : يــجـب عــلى كـل شــخص يـــنــجـــز نــقـــبــا أو
أشـغاال بـاطـنيـة أو حـفرا مـهـما كـان هدفـهـاr وحيـث يتـعدى
الـــعـــمق عـــشـــرة (10) أمـــتـــارr بـــاســـتـــثـــنـــاء اآلبـــار ألغــراض
مــــنـــزلـــيــــةr أن يـــقـــدم تــــصـــريـــحــــا لـــدى اإليـــداع الــــقـــانـــوني

للمعلومة اجليولوجية ويبرر هذا التصريح.

33 :  : يتـعX عـلى صـاحب التـرخـيص اIنـجمي اIاداIادّة  
ضمان احلفاظ عـلى كل وثيقة أو عيـنة أو أي معلومة ذات
طابع جـيولوجي وجيـوفيزيـائي وجيوكيـميائيr مـرتبطة
بــحــدود اIــســاحــة اIــرخص بــهــا طــبــقــا لــلــتـشــريـع الــسـاري
اIــفــعـولr قــصــد تــسـلــيــمـهــا لإليــداع الــقـانــوني لــلــمـعــلــومـة

اجليولوجية.
تــــســـمـح إلـــزامــــيـــة اإليــــداع الــــقـــانــــوني لــــلـــمــــعـــلــــومـــة
اجلــيـولــوجــيـة حــمــايـة ثــروة اIــعـارف اجلــيــولــوجـيــة لــلـبالد
واحلفــاظ علـيـها وتــثـمـيـنهـا �ا فيـها الـعينـات الصـخرية
Xالسيـما العينـات التي ترى بالع rـرجعية والتمـثيليةIا

اجملردة واجملهريةr وعينات النقب واIواد اIسحوقة.

اIــــاداIــــادّة ة 34 :  : يــــزود اإليـــــداع الــــقــــانــــونـي لــــلــــمـــــعــــلــــومــــة
اجلــيـولــوجــيـة الــبــنك الـوطــني لــلــمـعــطــيـات اجلــيــولـوجــيـة
اIـــنــصـــوص عــلـــيه في اIــادة 35 أدنــاهr الـــذي يــضـــمن جــمع
ومعاجلة ونشر اIـعلومات اIرتبطة باجليولوجيا واIوارد

اIعدنية اIتواجدة على سطح األرض وباطنها.
حتـدد كـيفـيـات تـسـيـيـر اإليـداع القـانـوني لـلـمـعـلـومة

اجليولوجية عن طريق التنظيم.

r35 :  : الـبـنك الـوطني لـلـمـعطـيـات اجلـيولـوجـية اIاداIادّة ة 
اIـــنـــشـــأ لـــدى وكــالـــة اIـــصـــلـــحـــة اجلـــيـــولـــوجـــيـــة لـــلـــجـــزائــر
الــمنـصوص عـلـيهـا في اIادة 37 أدنـاهr مفـتوح لـلـجمـهور.
وال �كن أن يـصرح بهـا علـنا أو أن تبـلغ للغـيرr من طرف
اإليـــداع الـــقـــانــوني لـــلـــمـــعــلـــومـــة اجلــيـــولـــوجــيـــةr الـــوثــائق
واIـعــلــومـات اIــتـحــصل عــلـيــهــا طـبــقــا لـلــمـواد 31 و32 و33
أعالهr وذلك قـبل انــقـضـاء أجـال ثالث (3) سـنــوات ابـتـداء
من تـاريخ احلـصـول عـلـيـهـاr إال بـرخـصـة من طـرف صـاحب

األشغال اجليولوجية اIنجزة.
ال �ــــكـن نــــشــــر اIــــعــــلــــومـــــات اIــــصــــنــــفــــةr ذات طــــابع
اقـــتـــصــادي ســـري أو تـــلك اIـــتــعـــلـــقــة بـــاIـــواد اIــعـــدنـــيــة أو
اIتـحجـرة التي تـعتـبر اسـتراتـيجـيةr إال �ـوافقـة صاحب

األشغال.
الباب الرابعالباب الرابع

اإلطار اIؤسساتي Iمارسة النشاطات اIنجميةاإلطار اIؤسساتي Iمارسة النشاطات اIنجمية

36 :  : تــمـارس صـالحـيــات الــســلــطـة الــعــمــومــيـة اIـاداIـادّة ة 
اIــتــعــلـقــة بــنــشــاطــات اIــنــشـآت اجلــيــولــوجــيــة ونــشــاطـات
الـبـحث واالسـتـغالل اIـنـجـمـيـX من قـبـل الـوزارة اIـكـلـفة

باIناجم.
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يرتكز نشاط الدولة على ما يأتي :

rناجمIكلفة باIاإلدارة ا -

- وكــالــة اIــصــلـحــة اجلــيــولـوجــيــة لــلــجـزائــر اIــنــشـأة
rادة 37 أدناهIبا

- الـوكـالـة الــوطـنـيـة لـلـنــشـاطـات اIـنـجــمـيـة اIـنـشـأة
باIادة 37 أدناه. 

الفصل األولالفصل األول
الوكالتان اIنجميتانالوكالتان اIنجميتان

37 :  : تـــنــشــأ وكـــالــتـــان وطــنـــيــتـــان تــتــمــتــعـان اIـاداIـادّة  
بـــالـــشـــخـــصـــيـــة الـــقـــانـــونـــيــة واالســـتـــقـالل اIــالـي تـــدعـــيــان

"الوكالتان اIنجميتان"  :

- وكـالـة لـتـسـيـيـر اIـنـشـآت اجلـيـولـوجـيـةr تـدعى في
r"صلحة اجليولوجية للجزائرIصلب النص "وكالة ا

- وكــالــة لـتــسـيــيــر اIـمــتـلــكــات اIـنــجـمــيــة ومـراقــبـة
الـنـشـاطـات اIـنـجـمـيــةr وتـدعى في صـلب الـنص "الـوكـالـة

الوطنية للنشاطات اIنجمية".

الفصل الثانيالفصل الثاني
XنجميتIا Xشتركة للوكالتIاألحكام اXنجميتIا Xشتركة للوكالتIاألحكام ا

اIاداIادّة  38 :  : ال تخضع الـوكالـتان اIـنجمـيتـان للـقواعد
اIـطبـقـة عـلى اإلدارةr ال سـيـمـا فـيـمـا يـتـعـلق بـتـنـظـيـمـهـما

وسيرهما والقانون األساسي للعمال اIشتغلX بهما.

rحـسب احلاجة rتوسيع XنجـميتـIا Xكن الـوكالتـ�
هيكلتهما بإنشاء فروع جهوية أو محلية.

تـســتـمــد الــوكـالــتـان اIــنـجــمـيــتـان مــواردهـمــا طـبــقـا
للمادة 142 من هذا القانون. 

ولهما ذمة مالية خاصة.

تــمــسـك مــحــاســبــة الــوكــالــتـــX اIــنــجــمــيــتــX حــسب
الـشـكل التـجـاري. ويـجب عـلـيـهـمـا حتريـر حـصـيـلـة خـاصة.
وتـــخــضـــعــان Iـــراقــبــة الـــدولــة طـــبــقـــا لــلـــتــنـــظــيـم الــســاري

اIفعول.   

تخـضع الـوكـالـتان فـي عالقتـهـمـا مع الـغيـر لـلـقـواعد
التجارية.

تــسـيّــر كل وكـالــة من الـوكــالـتــX اIـنــجـمــيـتــX جلـنـة
مديرة. 

ومـن أجل الــقــيـام �ــهــامــهــا عــلى أكــمل وجهr تــعــتــمـد
اللجنة اIديرة على مديريات متخصصة. 

وتـــــزود كـل وكـــــالـــــة �ـــــحـــــافـظ حـــــســـــابـــــات Iـــــراقـــــبـــــة
حسـابـاتهـا واIوافـقة عـليـهاr ويـتم تعـييـنه طبـقا لـلتـشريع

والتنظيم الساريي اIفعول.

تتكون اللجنة اIديرة من :

rـصلـحـة اجليـولـوجيـة لـلجـزائرIبالـنـسبـة لـوكالـة ا -
رئـــيس وثالثـــة (3) أعــــضـــاء يـــدعـــون مـــديـــريـنr يـــعـــيـــنـــون

�رسوم رئاسي.   

rـنجـميةIبـالنـسبـة للـوكالـة الوطـنيـة للـنشـاطات ا -
رئـــيس وأربـــعــة (4) أعـــضــاء يـــدعـــون مــديـــرينr يـــعــيـــنــون

�رسوم رئاسي.  

rــــديــــرة بــــصالحــــيــــات واســــعـــةIتــــتــــمــــتع الــــلــــجــــنـــة ا 
لـتـتـصـرف بـاسم كل وكـالـة مـعـنـيـة والـقيـام بـكل تـرخـيص
لــكل عـــمل أو عــمــلــيــة تـــتــعــلق �ــهـــامــهــاr طــبــقـــا لــلــتــشــريع

والتنظيم الساريي اIفعول.

ال تــــصح مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة اIــــديــــرة إال بــــحــــضــــور
عضوين (2) على األقلr ورئيس اللجنة اIديرة.

تــتم اIــصـادقــة عـلى اIــداوالت بــاألغـلــبـيــة الـبــسـيــطـة
rلـألعــضـــاء احلــاضــريـن. وفي حــالـــة تــســـاوي عــدد األصــوات

يكون صوت رئيس اللجنة اIديرة مرجحا.

يـــتــولى رئـــيس الـــلــجـــنــة اIـــديــرة تـــســيـــيــر الـــوكــالــة
rـعنـية ويضـطلع بـكل الصالحـيات الـضروريةIـنجمـية اIا

وال سيما فيما يخص  :

 rاألمر بالصرف -

rكل مستخدمي الوكالة وفصلهم Xتعي -

rXستخدمIأجور ا -

rإدارة األمالك االجتماعية -

- اقــــتـــنــــاء األمالك اIــــنــــقـــولــــة وغـــيــــر اIــــنـــقــــولـــةr أو
rاستبدالها أو التنازل عنها

rتمثيل اللجنة أمام العدالة -

rدوناتIقبول رفع اليد عن الرهن على ا -

rاحلجز -

rاالعتراض وحقوق أخرى قبل الدفع أو بعده -

rوقف اجلرد واحلسابات -

- تمثيل الوكالة في احلياة اIدنية.

�ـــكن الــــرئـــيس أن يـــفــــوضr حتت مـــســـؤولــــيـــتهr كل
صالحياته أو جزء منها.
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حتـدد أجــور رئـيس الــلـجـنــة اIـديـرة وأعــضـائــهـا لـكل
وكالة عن طريق التنظيم.

ويــحــدد الــنــظــام الــداخــلـي لــكل وكــالــة نــظــام األجــور
Iستخدميهاr بعد موافقة الوزير اIكلف باIناجم.

تـتنـافى وظيـفة رئـيس اللـجنـة اIديـرة أو العـضوية
فـيـهـا مع أي نــشـاط مـهـني أو عــهـدة انـتـخـابــيـة وطـنـيـة أو
مـحــلــيـةr وكـل امـتالك Iــنــافع في مــؤســسـة تــابــعـة لــقــطـاع

النشاطات اIنجميةr بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يـعتـبـر مـسـتـقيال تـلـقـائـيـا رئيـس اللـجـنـة اIـديرة أو
أي عــضـــو فــيــهـــا �ــارس إحــدى الـــنــشــاطـــات اIــذكــورة في

الفقرة أعاله.
يـعتـبـر مـسـتـقيال تـلـقـائـيـا رئيـس اللـجـنـة اIـديرة أو
أي عضـو فيـها صـدر في حقه حـكم قضـائي نهـائي في أمر

له عالقة بنشاطه اIهني.
ال �ــكـن رئــيس الـــلـــجــنـــة اIـــديــرة وأعـــضـــاءهــاr عـــنــد
انتهاء مهـامهمr �ارسة أي نشاط مهني في قطاع اIناجم
واIـــقــالـعr كـــمــا أنـه ال �ــكـــنـــهم �ـــارســـة أي نـــشـــاط مــهـــني
استـشـاري يـتعـلق بـالـنـشاطـات اIـنـجمـيـة سـواء في إطار

مهنة حرة أو بأية صفة أخرى وذلك Iــــدة سنتيــن (2).
يـبـقى الــرئـيس وأعـضـاء الـلـجـنــة اIـديـرة يـتـمـتـعـون
بـالـرواتب اIـتـعـلـقـة بـالـوظـيــفـةr الـتي تـدفـعـهـا لـهمr حـسب
(2) Xـــــعـــــنـــــيـــــة خالل مـــــدة الـــــســـــنـــــتــــIالـــــوكـــــالــــة ا rاحلـــــالـــــة

.XذكورتIا
تصـادق الـلـجـنـة اIـديرة عـلى نـظـامـهـا الـداخـلي الذي
يــحـــدد الــتــنـــظــيـم الــداخــلـيr وطــريــقـــة الــســـيــر والـــقــانــون

.Xاألساسي للمستخدم
�ـارس رئـيس الـلـجـنــة اIـديـرة وأعـضـاؤهـاr وأعـوان
كـل وكــالـــة من الـــوكــالـــتـــX اIــنـــجـــمــيـــتــX وظـــائـــفــهـم بــكل

شفافية وحياد واستقاللية.
يــــؤدي عـــدم احــــتـــرام الــــســـر اIــــهـــنـي اIـــثــــبت بــــحـــكم
قـضائي نـهـائيr إلى الـتـوقف التـلـقـائي عن الـوظائف في

.XنجميتIا Xكل وكالة من الوكالت
الفصل الثالثالفصل الثالث

وكالة اIصلحة اجليولوجية للجزائروكالة اIصلحة اجليولوجية للجزائر

39 :  : تـــكـــلف وكــــالـــة اIـــصـــلـــحــــة اجلـــيـــولـــوجـــيـــة اIــاداIــادّة  
للجزائر �ا يأتي  :

- االكتـساب واIـوافقـة واحملافـظة وتـوظيف اIـعارف
اجلـيولوجية األساسـية اIتعلـقة بجيولـوجيا البالد لصالح

rاألنشطة االقتصادية

- إعـــداد الــــبـــرنـــامـج الـــوطـــنـي اIـــتـــعــــلق بـــاIــــنـــشـــآت
اجلـيولـوجيـة بالـنسـبة للـخـرائط اجلـيولـوجيـة الـمـنتـظمة

rواخلـرائط اجليوفيزيائية واجليوكيميائية اجلهوية
- اإلجنــاز واإلشـــراف ومـــراقــبـــة األشــغـــال اIــتـــعــلـــقــة

rنشآت اجليولوجيةIبا
- اإلصدار الـرسمي لـلوثـائق واخلرائط اجلـيولـوجية
rنتظمة وضمان نشرها وطنيا ودولياIوضوعاتية اIوا

- الـــتـــحـــلـــيـل والـــوقـــايـــة من اخملـــاطـــر اجلـــيـــولـــوجـــيـــة
rاخلارجة عن النشاط الزلزالي

rنجمIارسة اخلبرة في إطار مرحلة ما بعد ا� -
- اجلـــــرد والــــــتـــــصـــــنــــــيف واحملـــــافــــــظـــــة عـــــلـى اIـــــواقع

rلحوظةIنجمية اIا
- اإلجنــــاز وحتـــيـــX اجلـــرد اIــــعـــدني �ـــا فــــيـــهـــا مـــواد

rعدنيةIالبناء وإجناز اخلرائط والبيانات ا
- إعــداد ومـــتــابـــعــة حــصـــيــلـــة اIــوارد واالحــتـــيــاطــات

rنجميةIا
rإجناز اجلرد اجليوكيميائي -

- تسـيـير اإليـداع الـقـانوني لـلـمـعلـومـة اجلـيولـوجـية
rونشرها

rعطيات اجليولوجيةIتسيير بنك ا -
rؤلفات ذات الطابع اجليوعلميIإصدار اجملالت وا -

rتسيير األرشيف والرصيد الوثائقي -
- إنــشــاء وتــسـيــيــر مــتـحـف اIـنــاجم واحملــافــظــة عـلى

rراجعIواد الصخرية واIا
- إصــدار رخص الـتـصــديـر لـعــيـنـات اIـواد اIــعـدنـيـة

عد�ة القيمة التجارية.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
الوكالة الوطنية للنشاطات اIنجميةالوكالة الوطنية للنشاطات اIنجمية

اIــاداIــادّة    40  :   : تــكــلـف الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلــنــشــاطــات
اIنجمية �ا يأتي  :  

- تــرقــيــة كل نــشــاط يــســاهم في الــتــطــور اIــنـجــمي
rللبالد

rنجميIتسيير السجل ا -

- تــــســــلـــــيم وجتــــديـــــد وتــــعــــلــــيـق وســــحـب تــــراخــــيص
rناجمIكلف باIحتت رقابة الوزير ا rمنجمية

- تـســيـيــر ومـتــابــعـة تــنـفــيـذ الــتـراخــيص اIـنــجـمــيـة
rالتي تصدرها
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- إصـــدار وثــائـق الــتــحـــصــيل اIـــتــعـــلــقــة بـــحق إعــداد
rــنــجـمــيـة الــصــادرة عـنــهـاIـرتــبـطــة بــالـرخص اIالــوثـائـق ا
والرسـم اIسـاحي واإليرادات الـناجتـة عن اIزايـدات التي

rتقوم بها

- مــراقــبــة وفــحص الــتــصــريــحـات اIــعــدة مـن طـرف
صــــاحـب الــــتـــــرخــــيـص اIــــنـــــجــــمـي فــــيـــــمــــا يـــــخص األتــــاوى
اIـفـروضـة بـعـنـوان استـغالل اIـواد اIـعـدنـيـة أو اIـتـحـجرة
اIـــــذكـــــورة فـي اIــــواد 134 و135 و136  أدنـــــاه  ومـــــتـــــابـــــعـــــة

rالتحصيالت بالتنسيق مع إدارة الضرائب

- تـــقـــد® كل مـــســاعـــدة لــلـــمـــســتـــثـــمــريـن في تـــنــفـــيــذ
rنجميةIنشاطاتهم ا

- مـسـاعـدة تــنـفـيـذ أي حتـكـيم أو مـصـاحلـة أو وسـاطـة
بــX اIـتــعــامـلــX اIـنــجـمــيـrX فــيـمــا يـتــعـلق بــالـتــراخـيص

rنجمية التي تمنحهاIا

- الـقـيـام بـالـرقـابـة اإلداريـة والـتـقـنـيـة لالسـتـغالالت
اIــنـجـمــيـة الـبــاطـنـيــة والـسـطـحــيـة وكـذا ورشــات الـبـحث

rنجميIا

- الــســهــر عــلـى احملــافــظــة عــلى اIــكــامن واســتــغاللــهــا
rبطريقة منسقة وعقالنية

rنجميIمراقبة احترام قواعد الفن ا -

- تنظيم ومراقبـة تأهيل اIواقع اIنجـمية ومتابعة
عــمــلـــيــة إعــادة األمــاكن إلـى حــالــتــهــا األصـــلــيــة خالل فــتــرة

rنجميIنجمي وبعد انتهاء الترخيص اIاالستغالل ا

- متابعة ومـراقبة استعمال اIؤونة من أجل تأهيل
وإعـادة األمــاكن إلى حـالـتـهـا األصـلـيــة والـتـكـفل �ـرحـلـة مـا

rنجمIبعد ا

- مــــتـــابـــعــــة ومـــراقـــبــــة أشـــغـــال الــــبـــحث اIــــرتـــبـــطـــة
rباالستغالل

- متابعة ومـراقبة استعمال اIؤونة من أجل جتديد
rكامنIا

- مــراقـــبــة تـــقــنــيـــات تــنــفـــيــذ اIــواد اIـــتــفـــجــرة عــلى
rنجميةIمستوى االستغالالت ا

- اسـتغالل تقاريـر النشاطـات اIنجمـية اIقدمة من
rنجميةIطرف احلائزين على التراخيص ا

- مــــــتـــــابـــــعـــــة وإصـــــدار اإلحـــــصـــــائـــــيـــــات اIـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة
بــالـنـشــاطـات اIـنــجـمـيـة �ــا فـيـهــا تـلك اIــتـعـلــقـة بـحـوادث
rنجميةIهنية في قطاع النشاطات اIالعمل واألمراض ا

- �ـارسـة شرطـة اIـنـاجم وسلـطـة مـعـاينـة اخملـالـفات
rطبقا ألحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية

- إجــراء الــدراســات االقــتــصــاديــة الــعــامــة اIــتــعــلــقــة
rقالعIعدنية ومواد اIباحتياجات اخلامات ا

- تـنـفــيـذ كل عـمل يــهـدف إلى تـطـويــر اIـواد األولـيـة
اIـعـدنـيـة بعـنـوان بـرامج الـدراسـات والـبحـوث اIـنـجـمـية
وجتديـد االحتياطـات اIنجـمية اIنـصوص علـيها في اIادة

142 أدناه.      

الباب اخلامسالباب اخلامس
الرقابة اإلدارية والتقنية الرقابة اإلدارية والتقنية 

الفصل األولالفصل األول
تنظيم الرقابة اإلدارية والتقنية للنشاطات اIنجميةتنظيم الرقابة اإلدارية والتقنية للنشاطات اIنجمية

اIـاداIـادّة  41 :  : تـنـشـأ شـرطـة اIـنـاجم الــمـشـكـلـة من سـلك
مـهـندسي اIـنـاجم التـابـعـX للـوكـالة الـوطـنيـة لـلنـشـاطات

اIنجمية.
يـــــؤدي اIــــهـــــنــــدســـــون اIــــذكـــــورون آنــــفـــــاI rــــمـــــارســــة

وظائفهمr أمام مجلس قضاء اجلزائر اليمX اآلتية  :
" أقـســم بـالـله الــعـلــيأقـســم بـالـله الــعـلــيّ الـعـظـيــم أن أؤدي وظـيــــفـتي الـعـظـيــم أن أؤدي وظـيــــفـتي
بـــأمـــانـــة وإخـالص وأن أراعي في كلبـــأمـــانـــة وإخـالص وأن أراعي في كلّ األحـــوال الـــواجـــبـــات األحـــوال الـــواجـــبـــات

." التي تفرض عليالتي تفرض عليّ

اIاداIادّة  42 :  : يـتولى مـهـندسـو شرطـة اIنـاجم الــمنـشأة
�ـوجب اIـادة 41 أعاله مــهـام الـرقــابـة اإلداريــة والـتـقــنــيـة
لنـشاطـات البـحث واالسـتغالل اIـنجـميـrX طبـقا لألحـكام

التشريعية والتنظيمية السارية اIفعول.
يسـهـر مـهـنـدسـو شرطـة اIـنـاجم عـلى ضـمـان احـترام
الـقواعـد واIقـاييس اخلـاصـة التي تـضمن الـنظـافة واألمن
وشروط االسـتـغالل حسب قـواعد الـفن اIنـجميr من أجل
ضــمـان احملــافـظــة عـلى األمالك اIــنـجــمـيــة وحـمــايـة اIـوارد
اIائـية والـطرق الـعمـوميـة والصـروح السـطحـية وحـماية
الــبــيـئــةr وإعـداد الــتـدابــيـر الــوقـائــيـة اIــتـعــلـقــة بـاألخــطـار
اIنجمية وحث عـند احلاجة أصحاب التراخيص اIنجمية

للتكفل بها.

43 :  : يـــقـــوم مـــهـــنـــدســـو شـــرطـــة اIـــنـــاجـم �ـــهــام اIــاداIــادّة  
الــرقــابـة وتــنـفــيــذ مـخــطــطـات تــســيـيــر الــبـيــئـة وتــطــبـيق
أحكـام القوانـX والنـصوص التـنظـيميـة اIتـعلقـة بحـماية

البيئة في النشاطات اIنجمية.
يـــخـــبـــر مـــهـــنـــدســـو شـــرطــة اIـــنـــاجـم اإلدارة اIـــكـــلّـــفــة
بـالـبـيـئة بـكل حـدث أو فـعل مـخـالف لألحـكـام التـشـريـعـية

اIتعلقة بحماية البيئة.
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كـمـا يـقـوم هؤالء اIـهـنـدسـون �ـهـام مراقـبـة تـقـنـيات
التفجير.

اIـاداIـادّة  44 :  : �ــكن مـهـنـدسي شــرطـة اIـنـاجمr في إطـار
صالحـيــاتـهمr وفي أي وقتr الــقـيـام �ــعـايـنــة االسـتـغالالت
اIـنـجـمـيـة والـبـقـايـا اIـنـجـمـيـة وأكـوام األنـقـاض وورشـات

البحث اIنجميr واIنشآت اIلحقة بها. 
كـــمـــا �ـــكـــنــــهم اشـــتـــراط تــــقـــد® الـــوثـــائـق �ـــخـــتـــلف
أنـــواعـــهـــا وتـــســـلـــيم كل عـــيـــنـــة أو عـــتـــاد ضـــروري لـــتـــأديـــة

مهمتهم. 

اIــاداIــادّة  45 :  : حتـــدد عن طـــريق الـــتـــنــظـــيم قـــواعـــد الــفن
اIـنجـمي وتقـنيـات االستـغالل اIنـجمي وكـذا مسـؤوليات

األطراف اIعنية �رحلة ما بعد اIنجم.  

اIـاداIـادّة  46 : : يـتـخـذ الـوالي الــمـخــتص إقـلـيـمـيـاr طـبـقـا
لـــلـــتـــشـــريع الــــســـاري اIـــفـــعـــولr الـــتـــدابــــيـــر الـــتـــحـــفـــظـــيـــة
الـــــضـــــروريـــــةr إذا كـــــانـت أشـــــغـــــال الـــــبـــــحـث واالســـــتـــــغالل
اIنـجمـيX ذات طـبيـعـة تخل بـاألمن والسالمـة العـمومـية
وسالمــة األرض وصـالبــة الــســـكــنــات والـــصــروح واحلــفــاظ
عــــلى طــــرق االتـــصــــال والـــــمــــحـــافــــظـــة عــــلى االســــتـــغالالت
الــمــنـجــمـيـة وطــبـقــات اIـيـاه اجلــوفـيــة واسـتـعــمـال مـوارد
الــتــزود بــاIــيـاه الــصــاحلــة لــلــشــرب والــري أوالحــتــيــاجـات
XــــتــــعـــــلــــقــــIأو تـــــمس بــــاألمـن والــــنـــــظــــافـــــة ا rالــــصــــنـــــاعــــة
بــاIــسـتــخــدمـX الــعــامــلـX في االســتــغالالت اIــنـجــمــيـة أو
نـــوعـــيــــة الـــهـــواء بـــطـــريـــقــــة تـــشـــكل خـــطــــرا عـــلى الـــســـكـــان
اجملــاورينr ويـقــوم بــإعالم الــوكـالــة الـوطــنــيـة لــلــنـشــاطـات

اIنجمية بالتدابير التحفظية التي اتخذها.

اIـــــاداIـــــادّة  47 :  : �ـــــكـن بـــــاقــــــتـــــراح من الــــــوزيـــــر اIــــــكـــــلف
بـاIـناجم إنـشـاء عن طـريق الـتـنـظـيمr مـحيـطـات لـلـحـمـاية

حول اIواقع اجليولوجية اIلحوظة.
يخـضع للرأي اIـسبق لـلسلـطة اإلدارية اخملـتصةr كل
شـــغل لـألراضي وكل عــــمـــلـــيـــة بــــنـــاء وكل أعـــمــــال الـــبـــحث

واالستغالل داخل محيطات احلماية هذه.

اIـاداIـادّة  48 :  : ال �ـكن أي كـان التـخـلي عن بـئر أو رواق
أو خـــنـــدق أو مـــقـــر اســـتـــخـــراج أو أرضـــيـــة مـــنـــجـم أو ســد
لــطــرح األكـوام أو األنــقــاض أو الــبـقــايــا اIــعـدنــيــةr إال بــعـد
احلـــصـــول مـــســـبـــقـــا عـــلى رخـــصـــة من الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيــة
لـلـنـشـاطـات اIـنـجـميـةr حتت طـائـلـة الـعـقـوبـات اIـنـصوص

عليها في اIادة 146 أدناه.
عـند انـتهـاء التـرخيـص اIنـجميr يـجب على صـاحبه
أن يـنـفـذ فورا وعـلى نـفـقـاته األشـغال اIـقـررة صـراحة من
طـرف الـسـلـطـة االداريـة اخملــتـصـةr ال سـيـمـا تـأهـيل وإعـادة

األمـاكن إلى حالتهـا األصلية واحلـفاظ على اIكـمن وحماية
طـبـقـات اIيـاه اجلـوفـيـة وجـريـان اIـيـاه الـسـطـحـية وكـذلك

حماية األمن العمومي.
تــــقـــوم الــــســـلــــطــــة االداريـــة اخملــــتـــصــــة الــــتي مــــنـــحت
الــتـــرخــيص اIـــنــجــمـي بــتـــحــديــد اIـــدة الــتي تـــكــون فـــيــهــا
مــســؤولـــيــة صــاحـب الــتــرخـــيص اIــنــجـــمي مــرهـــونــة بــعــد

استشارة اIصالح اIؤهلة للوزارة اIكلفة بالبيئة.
إذا أخل اIـستـغل بـالـتزامـاته قـبل انـقضـاء تـلك اIدة
احملـددةr تــأمـر الـســلـطــة اإلداريـة الــتي مـنــحت الـتــرخـيص
اIــنـــجــمـيr عــنـــد احلــاجــةr بـــالــشـــروع في األشـــغــال بـــصــفــة
تلقائيـة وعلى حساب اIستغل الذي أخل بالتزاماتهr دون
اإلخالل باIتابعات اIدنية واجلزائية اIنصوص عليها في

اIادة 146 أدناه.

اIاداIادّة  49 :  : يجب على صـاحب الترخيص اIنجمي أن
يـقـوم بـتـنـفـيـذ الـتـدابـير الـوقـائـيـة بـهـدف إزالـة أو تـقـلـيل

و/أو التعويض عن األضرار الناجمة عن استغالله.

اIـاداIـادّة  50 :  : �ــنع الــوالي اخملــتص إقـلــيــمــيـاr بــاقــتـراح
من الـوكالة الوطنـية للنشـاطات اIنجمـيةr إجناز كل بئر
rأو رواق أو أشــغـــال االســـتــغـالل الــســـطـــحي أو الـــبـــاطــني
rتكون مـخالفـة ألحكام هذا الـقانون ونصـوصه التطبـيقية
دون اإلخالل بــاIــتـــابــعــات اIــدنــيــة واجلـــزائــيــة اIــنــصــوص

عليها في اIادة 147 أدناه. 

اIــاداIــادّة  51 :  : ال �ـــكن اســـتـــعـــمـــال فـــراغـــات االســـتـــغالل
الــــنــــاجتـــــة عن األشــــغــــال اIـــــنــــجــــمــــيــــة داخـل االســــتــــغالالت
اIــنـجـمـيــةr سـواء في حـالــة نـشـاطــهـا أو تـوقــفـهـاr ألغـراض
أخـرى من غـيـر تــلك اIـقـررة من قـبل الــتـقـنـيـة اIــنـجـمـيـة
اIــــقــــررة في األصـلr إال بــــعـــد احلــــصــــول عــــلى رخــــصــــة من

الوكالة الوطنية للنشاطات اIنجمية.

rـنــجـميIـادّة  52 :  : يـجب عــلى صـاحب الــتـرخــيص اIـاداIا
الــتــصــريح مــســبــقــا لــدى الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلــنــشــاطــات
اIـنـجـمـيــة قـبل فـتح أو اسـتـرجـاع بـئـر أو رواق �ـتـد إلى
سـطح األرضr حتت طائلة الـعقوبـات اIنصوص عـليها في

اIادة 147 أدناهr ويشمل هذا التصريح ما يأتي :
rوضعية البئر أو الرواق Xمخطط يب -

rقررةIاألشغال ا Xمذكرة تب -
- عرض عن تدابير األمن اIتخذة لذلك. 

اIـاداIـادّة  53 :  : يـتـعـX عـلـى صـاحب الـتـرخــيص اIـنـجـمي
ثالثـة (3) أشـهـر قـبل الـتـوقف الـنـهـائي لألشـغـال أن يـقـدم
تـصريـحـا لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـنـشـاطـات اIـنـجـميـةr حتت

طائلة العقوبات اIنصوص عليها في اIادة 147 أدناه.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
األخطار اIنجميةاألخطار اIنجمية

اIـــــــــاداIـــــــــادّة  54 : : يــــــــــجـب عـــــــــلـى صــــــــــاحـب الــــــــــتــــــــــرخــــــــــيص
باالستكشاف اIنجمي أو الترخيص باالستغالل اIنجمي
أن يــــضع عــــلى نــــفــــقــــاته نــــظــــامـــا لــــلــــوقــــايــــة من األخــــطـــار
اIـنجـميـة التي �ـكن أن تـنجم عن نـشاطه اIـنجـمي. وهو

مسؤول عن األضرار الناجمة عن نشاطه.
هــذه اIـــســؤولــيـــة غــيـــر مــحـــددة �ــحـــيط الــتـــرخــيص

اIنجمي وال �دة صالحيته.
يجب أن يكون نـظام الوقاية شفـافا وسهل الوصول
إلــــيه مـن طــــرف مــــهــــنــــدسي شــــرطــــة اIــــنــــاجم أو أي إدارة

مختصة في هذا اجملال.

اIاداIادّة ة 55 :  : يتعX علـى أصحاب التراخيص اIنجمية
إذا تـبX لـلوكـالـة الوطـنيـة لـلنـشاطـات اIـنجـميـة ضرورة
Xتـــنــــفــــيـــذ األشــــغــــال الـــرامــــيــــة إلى فــــتح مــــجـــال وصـل بـــ
االســتـغالالت اIــنـجـمــيـة اجملـاورة إمــا لـلــتـهـويــة أو جلـريـان
اIيـاه أو لفـتح مـنافـذ اإلغاثـةr أن ينـفـذوا كل فيـما يـخصه

وعلى نفقاتهم األشغال اIقررة.

56 :  : �ــــكن الـــوكــــالـــة الـــوطـــنــــيـــة لـــلــــنـــشـــاطـــات اIــاداIــادّة ة 
اIنـجـميـةr في حـالة وجـود سـبب لوقـوع خـطر وشـيكr قد
�س أمـن األشـــــــخـــــــاص أو احلـــــــفــــــــاظ عـــــــلى االســــــــتـــــــغالالت
اIنجـمية أو حـماية الـبيـئةr أن تمـلي لصاحب الـترخيص
الــمـنـجمي الـتـدابيـر الـتي تـرمي إلى حـمايـة اIـصالحr أو
تـعلـيق نـشاطه في ظـرف قـياسيr وتـخـبر الـوالي اخملتص

إقليميا.

rادّة ة 57  :   :  تتـخذ الـسلـطـة احمللـية اخملـتصـة إقلـيمـياIاداIا
في  حالة  وقوع حادث خطير في ورشة للبحث اIنجمي
أو في االســـتـــغـالل اIـــنـــجـــمي ومـــلـــحـــقـــاتهr كـل الـــتـــدابـــيــر

اIالئمة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي اIفعول.

اIـاداIـادّة ة 58 : : يـتـعـX عـلـى صـاحب الـتـرخــيص اIـنـجـمي
أو �ـــثـــلـهr في حـــالــــة وقـــوع حـــادث يـــتـــســــبب في وفـــاة أو
جــروح خـطـيـرة أثــنـاء �ـارســة الـنـشــاطـات اIـنــجـمـيـةr أن
يــخـبـر فــورا الـسـلــطـات احملـلــيـة والـهــيـئـات اخملــتـصـة وكـذا

الوكالة الوطنية للنشاطات اIنجمية.

اIاداIادّة ة 59 :  : يجب على صـاحب الترخـيص اIنجمي أو
�ــثـلـهr في حـالــة وقــوع حــادث يــتـســبب في فــقــدان حــريـة
الـتـحــرك لـشـخص واحـد عــلى األقلr زيـادة عـلـى الـتـدابـيـر
االســـتــعــجــالـــيــة الــتي تـــفــرضr أن يــنـــفــذ اإلجــراءات الــتي
تــصــدرهـــا شــرطــة اIــنـــاجم أو أي مــصــلــحـــة أخــرى مــؤهــلــة

.XعنيIبهدف حترير الشخص أو األشخاص ا

اIاداIادّة ة 60 :  : يجب على صـاحب الترخـيص اIنجمي أو
�ـثـلهr عــنـد اسـتـحــالـة الـوصــول إلى اIـكـان الــذي تـتـواجـد
rفــــيه جـــثث األعــــوان الـــذين لـــقـــوا حـــتــــفـــهم أثـــنـــاء احلـــادث
إثــبــات هــذه احلــالــة من قــبل ضــابط الــشــرطــة الــقــضــائــيــة
الـــــذي يــــقـــــوم بـــــتــــحـــــريـــــر مـــــحــــضـــــر ويـــــرســــلـه إلى وكـــــيل
اجلــمــهـوريــة اخملــتص إقــلـيــمــيــاr طـبــقــا لــلـتــشــريع الــسـاري

اIفعول.

اIـاداIـادّة ة 61  :  : يــجب عـلى صــاحب الـتـرخــيص السـتـغالل
مـنـجم أو السـتغالل مـقـلعr عالوة عـلى اكتـتـاب وثـيقـة عـقد
تـــأمـــX عـن اIـــســـؤولـــيـــة اIـــدنــــيـــة Iـــســـؤول اIـــؤســـســـةr أن

يكتتب وثيقة عقد تأمX خاص ضد األخطار اIنجمية.
الباب السادسالباب السادس

التراخيص اIنجمية و�ارسة النشاطات اIنجمية التراخيص اIنجمية و�ارسة النشاطات اIنجمية 
الفصل األولالفصل األول

األحكام اIشتركة للتراخيص اIنجميةاألحكام اIشتركة للتراخيص اIنجمية

اIــــاداIــــادّة  62 :  : ال �ــــكن �ــــارســـة نــــشــــاطــــات الـــبــــحث أو
االسـتغالل اIـنـجـمي إال عن طـريق ترخـيص مـنـجـمي على

شكل  :
1 - بالنسبة للبحث اIنجمي : - بالنسبة للبحث اIنجمي :

 rنجميIإما ترخيص بالتنقيب ا -
- أو ترخيص باالستكشاف اIنجمي.

2 - بالنسبة لالستغالل اIنجمي : - بالنسبة لالستغالل اIنجمي :
rإما ترخيص الستغالل منجم -
 rإما ترخيص الستغالل مقلع -

 rإما ترخيص الستغالل منجمي حرفي -

- أو تـــرخـــيص Iـــمـــارســـة نـــشـــاط الـــلم واجلـــمع و/أو
اجلـني لــلـمــواد اIـعــدنـيــة من نـظــام اIـقـالـع اIـتـواجــدة عـلى

حالتها فوق سطح األرض. 

اIــــاداIــــادّة ة 63 :  : تــــمــــنح تــــراخــــيص الــــبــــحث واالســــتــــغالل
اIــنـــجــمـــيــX من طـــرف الـــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــنــشـــاطــات
اIـنـجـمـيـةr بـعـد احلــصـول عـلى رأي مـبـرر لـلـوالي اخملـتص

إقليميا.

�ــــنـح الـــوالـي اخملـــتـص إقــــلـــيــــمــــيــــاr في إطــــار إجنـــاز
مـــشــاريع  الــهــيــاكل  األســاســـيــة  والــتــجــهــيــزات والــســكن
rــــقــــررة فـي بــــرامج الـــــتــــنــــمــــيــــة لـــــلــــواليــــة أو الــــواليــــاتIا
تراخـيص السـتغالل مـقـالع Iواد مـعـدنيـة من نـظام اIـقالع
الـــتي حتـــدد قــائـــمــتـــهـــا عن طــريـق الــتـــنـــظــيم. تـــمـــنح هــذه

التراخيص بعد احلصول على  :
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 rؤهلة للواليةIصالح اIآراء ا -

- والــرأي الــمــبــرر لــلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــلـنــشــاطـات
اIـــنـــجــــمـــيــــةr تـــبــــديه بــــعـــد دراســــة مـــلف تــــقـــدمـه الـــواليـــة

ويتضمن وجوبا مخطط تطوير اIكمن واستغالله. 

اIــاداIــادّة ة 64  :   : ال �ــكن أيّ كـــان احلــصــول عــلـى تــرخــيص
مـــنــجــمـي إذا لم يــكـن �ــلك الـــطــاقـــات الــتـــقــنـــيــة واIـــالــيــة
rXــنـجــمــيـIالالزمــة إلجنــاز أشـغــال الــبـحـث واالسـتــغالل ا
ويـتـحــمل االلـتـزامـات اIـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـقـانـون

ونصوصه التطبيقية.

يـخضـع منح كل تـرخـيص منـجـمي إلى توقـيع دفـتر
أعــبــاء من طــرف طــالب الـتــرخــيص حــيث يــلــزمه احــتـرام
الـشروط الـعامـة واخلاصـةr وااللتـزامات اIـنصـوص علـيها
في هــذا الــقــانــونr وكــذا االلـتــزامــات اIــتــعــلــقــة بــاألشــغـال

واIصاريف.

حتــــدد كــــيــــفــــيــــات وإجــــراءات دراســــة مـــلــــفــــات طــــلب
الــتــراخــيـص اIــنــجــمــيــة ومــنــحــهــا وجتــديــدهــا وتــعــلــيــقــهــا
وسـحـبـهـا والـتـخـلي والـتـنـازل عـنـهـا وحتـويـلـهـا عن طـريق

التنظيم.

حتدد ¯ـاذج دفاتـر األعبـاء بـقرار من الـوزير اIـكلف
باIناجم.

65 : : يـسلم الـتـرخيص اIـنـجمي بـعـد استـشارة اIاداIادّة ة 
وزارة الــــدفــــاع الــــوطــــنيr إذا كــــانـت أشــــغــــال الــــتــــنــــقــــيب
أواالســتـكــشــاف اIــقــررإجنـازهــا تــتــضــمن اIــسح اجلـوي أو

الفوتوغراميتري أو التصوير اجلوي. 

اIاداIادّة ة 66 :  : ال �ـكنr حتت طائـلة الـبطالنr الـتنازل أو
التـحـويلr الكـلي أو اجلـزئيr لـتراخـيص الـبحث اIـنـجمي
أو تـــراخــيص االســـتــغالل اIـــنــجـــمي احلــرفي أو تـــراخــيص
�ـارسـة نـشـاط الــلم واجلـمع و/أو اجلـني لـلـمـواد اIـعـدنـيـة
من نـــظـــام اIــــقـــالع اIـــتـــواجـــدة عـــلـى حـــالـــتـــهـــا فـــوق ســـطح

األرض.

�ـــــكـن أن تـــــكــــــون تـــــراخــــــيص اســــــتـــــغـالل مـــــنــــــجم أو
استغالل مقلع موضوع تنازل أو حتويلr كلي أو جزئي.

يــــخــــضع كـل عـــقــــد أو بــــروتــــوكـــولr يــــرغـب �ـــوجــــبه
صـاحـب تـرخـيص الســتـغالل مـنــجم أو تـرخــيص السـتـغالل
مــقــلع الــتــنــازل أو الــتــحــويل الــكــلي أو اجلــزئي لــلــحــقـوق
rـــتــــرتـــبـــة عن تــــرخـــيص االســــتـــغالل هـــذاIوااللـــتــــزامـــات ا
للموافقة اIسبقة للسلطة اإلدارية اخملتصة التي منحته.

يـخضع كل تـغيـير Iـراقبـة مبـاشرة أو غـير مـباشرة
rلــكل صــاحب مــنــفـعــة في الــتــرخــيص الســتــغالل مــنــجـمي
لـلموافـقة اIـسبقـة للسـلطـة اإلدارية اخملتـصة الـتي منحت

الترخيص اIنجمي.

يــــجـب أن يــــخــــضـع كــل اقـــتـــــنــــاء مـــبــــاشـــر أو غــــيـــر
مــــبـــاشــــرr جـــزئـي أو إذا تــــراكم أصــــبح يــــســـاوي أو يــــفـــوق
خــمــسـة فـي اIــائـة r(% 5) مـن رأس مـال الــشــركــة احلــائـزة
عـلى تـرخــيص السـتــغالل مـنـجــميr إلى اIـوافــقـة اIـســبـقـة
لـــلـــســـلـــطــة اإلداريـــة  اخملـــتـــصـــة الـــتي مـــنــحـت الـــتــرخـــيص

اIنجمي.

تـخـضع مـوافقـة الـسلـطـة اإلدارية اخملـتـصة لـلـشروط
اآلتية  :

أن يــكـــون الـــصـــاحب احلـــالي لـــلـــتـــرخـــيص اIـــنــجـــمي
مـــوافــيــا اللــتــزامــاتـه اIــتــعــلــقــة بــهـــذا الــقــانــون ونــصــوصه
الـتـطــبـيـقــيـة وكـذا الـنــصـوص الـتـشــريـعـيــة والـتـنـظــيـمـيـة

rفعولIالسارية ا

أن يستوفي اIسـتفيد من هذا الـتنازل أو التحويل
الــشـروط اIــطـلــوبـة لــلـحــصـول عــلى الــتـرخــيص اIـنــجـمي
بـنفس الـطـبيـعةr ويـكـون لديه الـقـدرات التـقنـيـة واIالـية

الكافية لتنفيذ مضمون الترخيص اIنجمي.

يـجب عـلى اIـسـتـفـيـد من الـتـنـازل أو الـتـحـويلr في
حـالـة اIوافـقـة اIسـبـقة من الـسـلطـة اإلدارية اخملـتـصةr من
أجل احلـصـول عـلى الـترخـيص اIـنـجـميr أن يكـتـتب دفـتر
أعـــبــاء جــديـــد يــتــضــمـن خــاصــة بـــرنــامــجــا جـــديــدا ألشــغــال
االسـتغالل اIنجـمي  واجملهودات التـقنية واIـالية اجلديدة

التي يتعهد بإجنازها.

ال �ــكنr حتـت طــائــلــة الـــبــطالنr أن يــكـــون تــرخــيص
االســتــغـالل اIــنــجــمي مــوضــوع إيـــجــار من الــبــاطن ســواء

جزئي أو كلي.

اIـاداIـادّة ة 67 : : يــعـتـبــر كل عـقــد مـخـالف ألحــكـام اIـادة 66
أعـاله بــاطال بــقــوة الــقــانــون و�ــكن أن يــنــجــر عــنه ســحب
الـــتـــرخـــيص اIـــنــجـــميr دون اIـــســـاس بـــتــطـــبـــيق األحـــكــام

األخرى لهذا القانون.

اIـاداIـادّة ة 68 :  : �ــكن الـســلـطــة االداريـة اخملــتـصــةr إذا كـان
نـشــاط صـاحب تـرخـيـص االسـتـغالل اIـنــجـمي يـخص جـزء
فـقط من حــدود اIـسـاحـة اIــمـنـوحـة ولــيس هـنـاك أي آفـاق
لـتـطـويــر وتـوسـيع االسـتـغالل عـلى اIــسـاحـة اIـتـبـقـيـةr أن
تقرر تقليص محيط مساحة االستغالل إلى اIناطق التي

تتم فيها فعال أشغال االستغالل.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
نـشـاطــات الـبـحث واسـتــغالل مـواقع اIـواد اIــعـدنـيـةنـشـاطــات الـبـحث واسـتــغالل مـواقع اIـواد اIــعـدنـيـة

أو اIتحجرة من غير تلك اIصنفة استراتيجيةأو اIتحجرة من غير تلك اIصنفة استراتيجية

اIـاداIـادّة ة 69 :  : �ـكن كل شـخص مـعنـوي يـخضـع للـقـانون
اجلزائـري و�لـك القـدرات التـقنـيـة واIالـية الـكافـيةr دون
اIـسـاس بـاألحــكـام الـتـشـريـعــيـة الـسـاريـة اIــفـعـولr الـقـيـام
بـنـشـاط الــبـحث واسـتــغالل اIـواد اIـعــدنـيـة أو اIــتـحـجـرة
من غــيــر تــلـك اIــصــنــفــة اســتــراتــيـــجــيــةr ضــمن الــشــروط

والكيفيات اIنصوص عليها في هذا القانون.

�ــكـن مــنح تـــرخـــيص االســـتــغالل اIـــنـــجــمـي احلــرفي
وترخيص عملـية اللم واجلمع و/أو اجلني للـمواد اIعدنية
من نظام اIقالع ألي شخص طبيعي أو معنوي جزائري. 

الفصل الثالث الفصل الثالث 
األحكـام اخلاصـة اIطـبـقة عـلى اIواد اIـعدنـية أو اIـتحـجرةاألحكـام اخلاصـة اIطـبـقة عـلى اIواد اIـعدنـية أو اIـتحـجرة

االستراتيجيةاالستراتيجية

اIـاداIـادّة  70 :  : تــمــارس نـشــاطــات الـبــحث أو االســتـغالل
اIـــنــجــمي Iــواقع ومــكــامـن اIــواد اIــعــدنــيــة أو اIــتــحــجــرة
االســــتــــراتــــيــــجـــــيــــة اIــــذكــــورة في اIــــادة 10 أعاله �ـــــوجب
تـــرخـــيص مــــنـــجـــمي �ــــنح حـــصــــريـــا Iـــؤســـســــة عـــمـــومـــيـــة
اقــتـــصــاديـــة  تــمــتـــلك  الــدولـــة رأســمــالـــهــا حــصـــريــا ســواء

بطريقة مباشرة أو غير مباشرةr أو Iؤسسة عمومية .
�كن اIؤسسة الـعمومية االقتصادية اIذكورة أعاله
أو اIــؤسـسـة الـعــمـومـيــة r قـصـد �ــارسـة هـذه الــنـشـاطـات
اIـــنـــجـــمــيـــةr إبـــرام عـــقـــد مع أي شـــخص مـــعـــنـــوي يــخـــضع
للـقـانـون االجـنـبي أو أي شـخص مـعنـوي يـخـضع لـلـقـانون

اجلزائريr طبقا ألحكام هذا القانون.
يـــحـــدد عـــقـــد الـــبـــحـث و/أو االســـتـــغالل هـــذاr حـــقـــوق

وواجبات األطراف اIتعاقدة.

اIـاداIـادّة  71 :  : حتـدد كـيـفــيـات وشـروط وإجـراءات إبـرام
الـــعــــقـــد اIـــنــــصـــوص عـــلــــيه في اIـــادة 70 أعـالهr عن طـــريق

التنظيم.
يجب أن يقدم هـذا العقد وكل مـلحق به إلى الوكالة
الـوطنيـة للنـشاطـات اIنجـمية الـتي تقـوم بإعداد تـوصية
تــرسـل إلى الــوزيـــر اIــكــلف بـــاIــنــاجـم لــلــمـــوافــقــة عـــلــيــهــا

�وجب قرار.

اIــــاداIــــادّة  72 :  : يــــخــــول عــــقـــــد الــــبــــحـث و/أو االســــتــــغالل
اIـنـجـمـيــX اIـنـصـوص عـلـيه في اIـادة 70 أعالهr األطـراف
اIـتعاقـدةr حق �ارسةr نـشاطات البـحث و/أو االستغالل

اIنجميX داخل احمليط احملدد بالترخيص اIنجمي.

تـــكــــون نــــســــبـــة مــــســــاهـــمــــة اIــــؤســـســــة الــــعـــمــــومــــيـــة
االقـتــصـاديــة في الـعــقـد اIــشـار إلــيه في اIـادة 70 أعاله أو

اIؤسسة العمومية األخرى ال تقل عن 51 % .

اIــــاداIــــادّة ة 73 :  : �ـــــكن األطـــــراف في عـــــقـــــد الــــبـــــحث و/أو
rبـصـفـة فـرديـة أو جـمـاعـية rحتويل XـنـجـمـيـIاالسـتـغالل ا
كل أو جزء من حقوقهم وواجـباتهم في العقدr فيما بينهم

أو إلى أي شخص معنوي آخر وذلك  وفقا لبنود العقد.

ال تـطــبق أحـكــام الـفــقـرة األولى أعاله عــلى اIــؤسـسـة
الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة أو اIــؤســســة الــعــمــومــيـة  إال إذا
كــانت نـســبـة مـســاهـمــتـهـمــا تـفـوق 51 %. وفي هــذه احلـالـة
يـتم حتـويل كل أو جـزء من حـقوقـهـما والـتـزامـاتهـمـا التي
توافق الفارق بX نسـبة مساهمتهمـا في العقد والنسبة

الدنيا 51 % اIنصوص عليها في هذا القانون.

يـــجـب أن تـــوافق الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــشـــاطـــات
rـنـجـمـيـة مـسـبـقا عـلى هـذا الـتـحـويل لـكي يـكـون مـقـبوالIا
ويــجــســـد �ــلـحق بــهــذا الـعــقــد يـوافـق عـلــيه طــبـقــا ألحــكـام

اIادة 71 أعاله.

تـمـلك اIؤسـسة الـعمـومـية االقـتصـاديـة اIشـار إليـها
في اIــادة 70 أعاله أو اIـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــةr في جـــمـــيع
األحــــوالr حـق الــــشــــفـــــعــــة الــــذي يــــجـب �ــــارســــتـه في أجل
اليتـعدى تـسعX (90) يـوما ابـتداء من تـاريخ الـتبـليغ عن

طلب التحويل.

اIــاداIــادّة ة 74 :  : يـــجـب عـــلى كل شـــخص مـــعـــنـــوي يـــخـــضع
لـلقانون األجـنبي أو للـقانون اجلـزائري ويرغب في إبرام
الـعـقــد مع اIـؤسـسـة الـعـمـومـيــة االقـتـصـاديـة اIـشـار إلـيـهـا
في اIــادة 70 أعـاله أو مع اIــؤســســـة الــعــمــومــيـــةr لــلــبــحث
واستغالل اIواد اIعـدنية أو اIتحجـرة االستراتيجيةr أن
يــبــرر قــدراته الـــتــقــنــيــة واIــالــيـــة الالزمــة إلجنــاز أحــسن

ألشغال هذه النشاطات اIنجمية.

اIــــاداIــــادّة ة 75 : : يــــجب عـــــلى األطــــراف اIــــتــــعــــاقــــدة مــــسك
rمحاسبة جتاريـة لكل سنة ماليـة ولكل ترخيص منجمي

طبقا للتشريع والتنظيم الساريي اIفعول.

اIـاداIـادّة ة 76 :  : تــكـون تــسـويــة الـنــزاعـات الــتي قـد تــنـجم
بX الوكالة الوطنـية للنشاطات اIنجمية وبX اIؤسسة
الـعـمــومـيـة االقــتـصـاديــة أو أي مـؤسـســة عـمـومـيــة بـسـبب
تــأويـل و/أو تــنــفــيـــذ أحــكــام هــذا الــقـــانــون و/أو نــصــوصه
الـتـطـبيـقـيـةr عن طـريق التـراضي حـسب الـشـروط احملددة
في دفتـر األعبـاءr في حـالة عـدم الـتوصل إلى حلr يـعرض

النزاع على اجلهة القضائية اخملتصة إقليميا.
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في حــالـــة نــشـــوب نــزاع بـــX اIــؤســـســة الـــعــمـــومــيــة
االقتصادية أو أي مؤسسة عمومية  وبX شخص معنوي
يـــخــضع لــلــقــانــون اجلــزائــري بـــســبب تــأويل و/أو تــنــفــيــذ
أحكـام العقـد اIبرمr يـشرع في تسـويته بالـتراضي حسب
الـــشـــروط احملـــددة في هـــذا الـــعـــقـــد اIـــبـــرم. فـي حـــالـــة عــدم
االتـفــاقr يــعـرض الــنـزاع عــلى اجلــهـة الــقــضـائــيــة اخملـتــصـة

إقليميا.

في حــالـــة نــشـــوب نــزاع بـــX اIــؤســـســة الـــعــمـــومــيــة
االقـتصادية أو أي مـؤسسة عمـومية وبX شـخص معنوي
يخضع للقـانون األجنبي بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام
الـــعـــقــد اIـــبـــرمr يـــشـــرع في تـــســـويـــته بـــالـــتـــراضي حـــسب
rالــشـــروط احملــددة في هــذا الــعــقــد. في حــالــة عــدم االتــفــاق
�ـــكن عـــرض هـــذا الـــنــــزاع عـــلى الـــتـــحـــكــــيم الـــدولي وفـــقـــا

للبنود احملددة في هذا العقد.

الــــقــــانــــون اIــــطـــبـق عــــلى الــــنــــزاعــــات هــــو الــــقــــانـــون
اجلزائريr ال سيّما هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اخلبراء اIنجميوناخلبراء اIنجميون

77 :  : يـجب أن تنـجـز كل أشغـال الـدراسات من اIاداIادّة  
أجل تــكــويـن مــلــفــات طــلــبــات الــتــراخــيص اIــنــجــمــيــة من
طــرف مـــكـــاتب دراســـات أو مــكـــاتب خـــبـــرة أو خـــبــراء في
الـدراسات اجلـيـولـوجيـة واIـنـجمـيـةr معـتـمـدين من طرف

الوزير اIكلف باIناجم.
حتـدد شـروط وكـيـفـيـات اعـتـمـاد مـكـاتب دراسـات أو

مكاتب خبرة أو خبراء وتسجيلهم عن طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة  78 :  : �ـكن اIـتــعـامـلـX اIـنـجـمـيـX الـلـجـوء إلى
Xمــكــاتب دراســات أو مــكــاتب خــبــرة أو خــبــراء مــســتــقــلـ
وطـنـيX أو أجـانبr يـتـمتـعـون بـاخلـبرة والـكـفـاءة الالزمة

في مجال الدراسات اجليولوجية واIنجمية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
حتديد حدود اIساحاتحتديد حدود اIساحات

اIـاداIـادّة  79 :  : يـحـدد التـرخـيص اIنـجـمي حدود اIـسـاحة
الـتي يطـبق عـليـها هـذا التـرخـيص وتوضّح اIـادة أو اIواد

اIعدنية أو اIتحجرة التي من أجلها © منحه.
تـكــون اIـســاحــة اIـمــنـوحــة في الـتــرخــيص اIـنــجـمي
مـضـاعـفــات Iـربـعـات مـتـجـاورة بــامـتـداد هـكـتـار واحـد (1)

لكل مربع وتشكل على األقل ضلعا مشتركا.
يــــرسم مـــحـــيـط اIـــســـاحـــة الـــذي يـــحــــدده الـــتـــرخـــيص
اIــنــجــمي �ــخــطــطــات شــاقــولـيــة غــيــر مــحــدودة االمــتـداد

والـــــعـــــمقr تـــــســـــتـــــنـــــد فـي الـــــســـــطح عـــــلـى أضالع Iـــــربع أو
Iــســتـطــيل أو Iــتـعــدد أضالع مــغـلـقr حـيث تــنــقل الـرؤوس

.(UTM) يIبنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العا

اIـاداIـادّة  80 :  : تـكـون الـوحـدة األسـاسيـة لـقـيـاس اIـسـاحة
rـنـجميIـمـنـوحـة للـتـنـقـيب واالسـتكـشـاف واالسـتـغالل اIا
عـبـارة عن مـربع بـامـتـداد هـكـتـار واحد r(1) مـحـدد بـنـظام
إحــداثــيــات مــســتــعــرض مـركــاتــور الــعــاIي (UTM) حــسب
نـظـام التـخطـيط علـى مربـعاتr حتـددها الـوكـالة الـوطنـية

للنشاطات اIنجمية.

rـنــجـميIـادّة  81 :  : يـجب عــلى صـاحب الــتـرخــيص اIـاداIا
فـور حـصـوله عـلى هـذا الـتـرخـيصr الـشـروع في تـنصـيب
مـعــالم مـحـيـطـه اIـنـجـمـيr حـسب كـيـفــيـات وشـروط حتـدد

بقرار من الوزير اIكلف باIناجم.

الفصل السادسالفصل السادس
جتـديـد الــتـراخــيص اIـنـجــمـيــة أو تـعـلــيـقــهـا أو سـحــبـهـا أوجتـديـد الــتـراخــيص اIـنـجــمـيــة أو تـعـلــيـقــهـا أو سـحــبـهـا أو

التخلي عنها  أوهجرهاالتخلي عنها  أوهجرها

اIــاداIــادّة  82 :  : �ـــكن مــنـح جتــديـــد الــتــرخـــيص اIــنـــجــمي
لـصــاحــبهr في حــالـة تــأديــة هـذا األخــيــر االلـتــزامــات الـتي
تـــعــــهـــد بــــهـــا خالل اIــــدة الـــســــابـــقــــةr وبـــعـــد اIــــوافـــقــــة عـــلى
الـبـرنامج اجلـديـد لألشـغـال واIـصاريـف التي سـيـقـوم بـها

خالل اIدة اIطلوبة.
يـــودع طــلب جتـــديــد الــتـــرخــيص اIـــنــجـــمي ســتــة (6)
أشـهـر قــبل انـقـضـاء اIــدة الـسـاريـة لـدى الــسـلـطـة اإلداريـة
اخملــتـصـة. بـالــنـسـبـة لــطـلب جتـديـد الــتـرخـيص بـالــتـنـقـيب
اIنـجمي يجب أن يودع ثالثة (3) أشهر قـبل انقضاء اIدة

السارية.
�ــــكن الــــســــلــــطــــة االداريــــة اخملــــتــــصــــة الــــتي مــــنــــحت
الــتـرخــيص اIــنـجــميr �ــنـاســبـة طــلب جتــديـد الــتــرخـيص

اIنجميr الشروع في تعديل احمليط اIنجمي.

اIــاداIــادّة  83 :  : �ــكـن الــســلــطــة االداريـــة اخملــتــصــةr زيــادة
عـــلى احلــاالت اIـــنـــصــوص عـــلــيـــهـــا في اIــادة 125 أدنــاهr أن
تــعــلـق الــتــرخــيص اIـــنــجــمي أو تـــســحــبه مـن صــاحــبه في

احلاالت اآلتية :
- عـدم تـقـد® طـلـب جتـديـد الـتـرخـيـص اIـنـجـمي كـمـا

 rادة 82 أعالهIهو منصوص عليه في ا
- مـخالفة أحكـام هذا القانـون ونصوصه التطـبيقية

rنجميIفي إطار �ارسة نشاطه ا
- عـدم احـتـرام قـواعد الـفـن اIنـجـمي وشـروط األمن

rوحماية البيئة
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- الــتــنــازل أو الــتــحــويـل جــزئــيــا أو كــلــيــا لــلــحــقـوق
rنجمية خرقا ألحكام هذا القانونIا

- نـــقص مـــلـــحـــوظ فـي عــمـــلـــيـــة االســـتـــغالل يـــنـــاقض
rنجميIكمن اIإمكانيات ا

- غـياب النـشاط اIتـواصل لإلستغالل الـذي يناقض
rنجميIكمن اIإمكانيات ا

rكمن بطريقة تهدد حفظهIاستغالل ا -
- تنـفــيذ غــيـر كـــاف لإللـتـزامــات التي تــعــهـد بـها
ال ســـيّـــمـــا تـــلك احملـــددة فـي الـــتــرخـــيـص اIـــنــجـــمـي ودفـــتــر

rاألعباء
- فــقــدان الــقـدرات الــتــقــنــيـة أو اIــالــيــة الـتـي كـانت
اثــنـاء مــنح الـتـرخــيص اIـنــجـمي تـضــمن  الـتــنـفـيــذ اجلـيـد

rللعمليات من طرف صاحب الترخيص
- عــدم دفع الــرســوم واألتــاوىr وكــذا عـنــد االقــتــضـاء

rالتصحيحات التي © القيام بها
- �ـــارســــة نـــشـــاط االســــتـــغالل خــــارج حـــدود احملـــيط
اIنجمي اIمنـوح أو استخراج مواد معـدنية أو متحجرة

rنجميIغير مذكورة في الترخيص ا
- عدم الشـروع في األشغال ستة (6) أشهـر بعد منح
تــرخـيص الــبـحث اIــنـجــمي واثـنـي عـشـر (12) شـهــرا بـعـد

منح ترخيص االستغالل اIنجمي.
يــجب عــلى صــاحـب الـتــرخــيـص اIـنــجــميr فـي حــالـة
تعلـيق نشـاطه لالستـغالل اIنجـميr ضمـان حفظ مـختلف

الهياكل وإبقاء اIنشآت في احلالة اجليدة.

اIـاداIـادّة ة 84 :  : �ـكن صـاحب الـتـرخـيص اIـنـجـمي في أي
rـــنــجـــمـــيــةIوقت الـــتـــخــلـي كــلـــيـــا أو جــزئـــيـــا عن حـــقـــوقه ا
شريطة احتـرام االلتزامات اIفروضة عليه �وجب أحكام
هـذا القانـون ونصـوصه التـطبـيقيـة. ال يعـفي هذا الـتخلي
rنجمIصاحبه من الـتزامـاته فيمـا يخص مـرحلة مـا بعـد ا

كما هو محدد في هذا القانون. 

زيــــادة عـــــلى ذلـكr يــــجب عـــــلى صـــــاحب الــــتـــــرخــــيص
اIـنجـمي أن يـبلـغ كتـابـيا الـسـلطـة اإلداريـة اخملتـصـة التي
مـــنــحـت الــتـــرخــيـص اIــنـــجــمـيr تــســـعــX (90) يـــومـــا قــبل

قراره بالتخلي عن الترخيص اIنجمي.

اIاداIادّة ة 85 :  : في حـالة التـخلي عن الـترخيص اIـنجمي
أو هــجــره أو ســحــبـه أو بــطالنهr يــصــبح مــحــيط اIــســاحــة
اIـعـنـيةr �ـا فـيـهـا مـلـحـقـاته الـعـقـاريـة احملددة فـي اIادة 22
أعالهr جـاهـزا Iـنح تـراخـيص مـنـجـمـيـة جـديـدة. ال يـحـتـفظ
أيـضــا صـاحب الـتـرخـيص اIـنـجـمـي بـأي حق فـيـمـا يـتـعـلق
باآلبـار واألروقة وكل الـهيـاكل اIنـجمـية التـي © إجنازها

داخـل حـــدود مــــســـاحــــة الـــتــــرخـــيص اIــــنـــجــــميr وال �ــــكـــنه
الـشــروع في تـفـكـيك اIـنـشـآت والــتـجـهـيـزات الـتي تـشـكل
مجمـوعة منـشآت االستـغالل إال برخصـة تسلـمها الـسلطة
اإلداريــة اخملـتــصـة الـتـي مـنــحت الـتــرخـيص. تــعـاد لــلـدولـة
احلقوق التي خولها الترخيص اIنجمي لصاحبه باجملان.

 يــجب عــلى صــاحـب الـتــرخــيـص اIـنــجــمي فـي حــالـة
غـلق اIوقع اIنجمي تـبعا لنفـاذ احتياطات اIـادة اIعدنية
أو اIــــتــــحـــــجــــرة أو فـي حــــالـــــة مــــا إذا تـــــقــــرر وضـع اIــــوقع
اIــنــجــمي مــوضع اIــســاحــة اIــغــلـقــةr الــشــروع في رفع كل
اIنشآت اIـتواجدة داخل احمليط اIنجمي. يجب أن يعطى
rـنجـمي هـيئـة تـكون قـريبـة من حـالتـه األصلـيةIلـلمـوقع ا
تـقبـلـها الـوكـالة الـوطـنيـة للـنـشاطـات اIـنجـمـية واIـصالح

اIؤهلة اIكلفة بالبيئة.

يـبـقى صـاحب الـتـرخيـص اIنـجـمي خـاضـعـا لدفع كل
احلقوق والرسوم وكذا اللـتزاماته اIتعلقة بتهيئة وإعادة
األمـاكن إلى حـالـتـهـا األصلـيـة وكل االلـتـزامـات اIـنـصوص
عـلــيــهــا في هــذا الــقــانـون ونــصــوصه الــتــطــبـيــقــيــة ودفــتـر

األعباء.

يـــجب عـــلى صــاحـب الــتـــرخــيـص اIــنـــجــمي أن يـــقــدم
بصفة دورية للسلطة االدارية اخملتصة تقريرا مفصال عن
األشــغــال اIـــنــجــزة. تــصــبح كل اIـــعــلــومــات اIــقــدمــة مــلــكــا
لـــــلــــدولـــــة وتــــصـب في اإليـــــداع الــــقـــــانـــــوني لـــــلــــمـــــعــــلـــــومــــة

اجليولوجية. 

اIـاداIـادّة  86 :  : إذا لم يــتم مـنح اIــوقع اIـنـجــمي مـوضـوع
الــتـــخــلي أو الــهـــجــر أو الــســـحب أو الــبـــطالن إلى صــاحب
تـــرخـــيـص جـــديـــدr يــــبـــقـى صـــاحب الــــتـــرخــــيص اIـــنــــجـــمي
الـــســابـق مـــســـؤوال عن كل األضـــرار الـــتي �ـــكن أن تـــنـــجم
جـراء األشـغـال السـابـقـةr وذلك خالل مـدة حتـددها الـسـلـطة

اإلدارية اخملتصة التي منحت الترخيص اIنجمي.

الفصلالفصل السابع السابع
XنجميIارسة نشاطات البحث واالستغالل ا�XنجميIارسة نشاطات البحث واالستغالل ا�

القسم األولالقسم األول
التنقيب اIنجميالتنقيب اIنجمي

اIاداIادّة  87 :  : ال �ـكن القيـام بأشغال الـتنقـيب اIنجمي
إال �وجب ترخيص بالتنقيب اIنجمي.

اIــاداIــادّة  88 :  : يــســـلم الــتــرخــيـص بــالــتــنــقـــيب اIــنــجــمي
لــــطـــــالــــبـه إلجنــــاز بـــــرنــــامـج الــــتـــــنــــقـــــيب الـــــتــــكـــــتـــــيــــكي أو
االســـتـــراتـــيـــجي لـــلـــبـــحث عن خـــام مـــعـــدني خـــصـــوصي أو

للبحث عن مؤشرات لعدة خامات معدنية.
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اIـاداIـادّة  89 :  : ال يـشـمل الـتـرخـيص بـالـتـنـقـيب اIـنجـمي
rـسـاحـات الـتي ال تـغـطـيهـا تـراخـيص مـنـجـمـيـة أخرىIإال ا
إال إذا © مـنـحـهــا Iـواد مـعــدنـيـة أو مــتـحـجـرة تــخـتـلف عن

تلك اIمنوحة �وجب هذه التراخيص.
حتـدد أبعاد وأشكـال احمليطـات اIعنيـة وفقا لألهداف
احملـددة والـتعـهـدات اIـوقعـة. يـتم تـقـليص اIـسـاحـة موازاة
مع تــقـدم تــنـفــيـذ بــرنـامـج األشـغــال لـلــوصـول في الــنـهــايـة
لــــتـــحــــديـــد مــــحــــيـــطــــات اIــــســـاحــــة اIـــوافــــقــــة لـــلــــتــــرخـــيص

باالستكشاف اIنجمي.

اIــــاداIــــادّة  90 : : ال �ـــــكن أن تـــــتــــجــــاوز مـــــدة الــــتـــــرخــــيص
بالـتـنقـيب اIنـجمي سـنة (1) واحدة. وباسـتطـاعة صاحب
الــتـــرخــيص أن يــطــلـب تــمــديــده مــرتــX (2) عـــلى األكــــثـــر
وتـكــون مــدة كل تــمـديــد ســتـة (6) أشــهـرr وهــذا إذا احــتـرم
االلــتــزامــات الــواقــعــة عــلى عــاتــقه �ــوجب اIــدة الــســابــقـة

للترخيص بالتنقيب.

اIــاداIــادّة  91 :  : يــســـلم الــتــرخــيـص بــالــتــنــقـــيب اIــنــجــمي
مقابل دفع حق إعداد الوثيقة.

ويـعـطي هـــذا الـتـرخــيص صـاحـبـه احلق في  الـدخـول
إلى  حـدود الـمـسـاحـة اIـرخص بـهـا لـلـشــروع في عـمـلـيات
الـــتــعــرف اجلــيــولــوجي وكل أعــمـــال الــتــقــصي والــتــنــقــيب
اIـــنـــجــــمي عـــلـى الـــســـطحr لــــكن ال تـــمـــنــــحه أي حق إلجنـــاز
أشغـال قـد تـضر �ـنـفعـة مـالك األرض أو أصحـاب احلـقوق

العينية أو ذوي احلقوق.
تـــبــلغ بـــصـــفــة مـــنــتـــظـــمــة نـــتــائـج االشــغـــال اIــنـــجــزة
�ـــوجب الـــتــرخـــيص بـــالــتـــنــقـــيب اIــنـــجــمـي إلى الــوكـــالــة
الـــوطـــنـــيـــة لـــلــــنـــشـــاطـــات اIـــنـــجـــمــــيـــة ووكـــالـــة اIـــصـــلـــحـــة
اجلـــيــولــوجــيــة لـــلــجــزائــرr و�ـــكن أن تــكــون هـــذه الــنــتــائج
موضوع نـشر وتوزيع بـعد انـقضاء الـترخـيص بالتـنقيب

اIنجمي.

اIــــاداIــــادّة  92 :  : تــــعـــطـى األولـــويــــة لـــصــــاحب الــــتــــرخـــيص
بـالـتـنـقــيب الـسـاري الـصالحــيـة  لـلـحـصــول عـلى تـرخـيص
بـاالسـتـكـشـاف اIـنـجـميr إذا © اكـتـشـاف مـواد مـعـدنـيـة أو
مـتـحــجـرة خالل أشـغـال الـتــنـقـيب وقـدم طــلـبـا بـذلك  عـلى
األقـل عـــلى جـــزء من اIـــســـاحـــة اIـــرغـــوب فـــيـــهـــاr شـــريـــطــة
مــوافــقــة الــوكــالــة الـوطــنــيــة لــلــنــشـاطــات اIــنــجــمــيـة عــلى
بـرنامج أشـغال االسـتكـشاف واIـصاريف الـتي يتـعهـد بها

طالب الترخيص باالستكشاف.
rتــصــنـف مــبــاشــرة كــمــســاحــات حــرة  لالســتــكــشــاف
مــحــيــطــات اIــســاحــات الـــمــهــجــورة �ــوجـب انــقــضــاء مـدة
الــتــرخـــيص بــالــتــنـــقــيب اIــنــجـــمي أو �ــنــاســبـــة تــقــلــيص

مساحة احمليط موضوع الترخيص بالتنقيب اIنجمي.

القسم الثاني القسم الثاني 
االستكشاف اIنجمياالستكشاف اIنجمي

93 :  : ال �ــــكن الـــقـــيــــام بـــأشـــغـــال االســــتـــكـــشـــاف اIــاداIــادّة ة 
اIنجمي إال �وجب ترخيص باالستكشاف اIنجمي.

اIــاداIــادّة  94  :   : �ــكـن أن يــشــمل االســتــكـــشــاف اIــنــجــمي
مــادة أو عــدة مــواد مــعــدنــيــة أو مــتــحــجــرة. وال �ــكن مــنح

نفس محيط اIساحة سوى لطالب واحد.

اIــــاداIــــادّة  95 : : ال �ـــــكن أن تـــــتــــجــــاوز مـــــدة الــــتـــــرخــــيص
باالسـتـكـشـاف اIـنجـمي ثالث (3) سـنـوات. و�ـكن صـاحبه
أن يطلـب تمديـده مرتX (2) على األكـثرr وتـكون مدة كل

تمديد سنتX (2) على األكثر.
�ـكن منح جتـديد الـتـرخيص بـاالستـكشـاف لصـاحبه
اذا الـــتــزم بــكـل الــتــزامـــاته واقــتـــرح في طــلـــبه لــلــتـــمــديــد
برنامج أشغال يكـون متناسقا مع نتـائج اIرحلة السابقة
ويـــشــمل كـــذلك مــجــهـــودا مــالــيــا تـــراه الــوكــالــة الـــوطــنــيــة

للنشاطات اIنجمية كافيا.
�ـــكن �ــنـــاســبــة جتـــديــد الـــتــرخــيـص بــاالســتـــكــشــاف

اIنجميr تقليص اIساحة التي يغطيها هذا الترخيص.

96 : : يـخول الـتـرخيص بـاالسـتكـشـاف اIنـجمي اIاداIادّة  
لــــــصــــــاحــــــبـه احلـق في إجنــــــاز كـل الــــــدراســــــات واألشــــــغــــــال
اIـنجمـية الالزمـة Iتطـلبـات نشـاط االستكـشاف اIـنجمي

كما هي محددة في اIادة 20 من هذا القانون.
غــيـر أنه إذا ســبـبت هــذه األشـغــال أضـرارا لــصـاحب
rاألرض أو أصـــحـــاب احلــقـــوق الـــعــيـــنـــيــة أو ذوي حـــقـــوقــهم
يـــجـب أن تـــخــــصص لــــهم تــــعــــويـــضــــات عــــادلـــة. يــــجب أوال
الـــبــحث فـي حتــديــد مـــبــلغ هـــذه الــتـــعــويــضـــات عن طــريق

التراضي. 
حتــــدد مــــبـــــلغ هــــذه الـــــتــــعــــويـــــضــــاتr في حـــــالــــة عــــدم
الـــتـــراضي بــــX األطـــرافr  اجلـــهـــة الــــقـــضـــائـــيــــة اخملـــتـــصـــة
إقلـيميـاr بناء عـلى قيمـة اIنتوج الـذي �كن مالك األرض
أو أصـحـاب احلـقوق الـعـينـيـة أو ذوي حـقوقـهم اسـتـخراجه
بـواسـطـة نـشـاط عـاديr إذا © احلـصـول عـلـيه بـصـفـة عـاديـة
خالل اIـدة الـتي شـغـلـهـا صـاحب الـتـرخـيـص بـاالسـتـكـشاف

اIنجمي.
يـطبق كـذلك مـبدأ الـتـعويض عـلى األراضي الـتابـعة

لألمالك الوطنية مهما كان وضعها القانوني.

اIـاداIـادّة  97 :  : يـحق لــصـاحـب الـتـرخــيص بــاالسـتــكـشـاف
اIـنـجـمي اسـتـعــمـال اIـواد اIـعـدنـيـة الــتي © اسـتـخـراجـهـا
�ـــنـــاســبـــة أشــغـــال االســـتــكـــشـــافr من أجل إجنـــاز حــصص

مخصصة لتجارب التعدين شريطة  :
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- تقد® تصريح مسبق للوكالة الوطنية للنشاطات
rنجميةIا

- أال تكتسي هذه العمليات طابعا جتاريا.
يــجب أن يــخــضع إجنــاز الــتــجــارب الــتــعــديــنـيــة في
اخلـارج لــرخــصــة تـســلــمــهـا وكــالــة اIــصـلــحــة اجلــيـولــوجــيـة

للجزائر.
يـحـق لـصــاحب الــتـرخــيص بــاالسـتــكــشـاف اIــنــجـمي
اســتـــعــمـــال اIــواد اIــتـــفــجـــرة إلجنــاز األشـــغــال اIـــنــجـــمــيــة
لالســتـكــشـاف الــتي تــتـطــلب اسـتــعـمــال هـذه اIــوادr طـبــقـا

للتشريع والتنظيم الساريي اIفعول.

اIاداIادّة  98 :  : ينشأ حق اخملـترعr كما هو منصوص عليه
في اIـادة 4 مـن هـذا الــقـانــونr في حــالـة اكــتــشـاف مــكـامن

من نظام اIناجم تكون قابلة لالستغالل جتاريا.
وبــهــذه الـــصــفــةr يــعـــطي الــتـــرخــيص بــاالســـتــكــشــاف
الـــــســـــاريــــة صـالحــــيـــــته احلـق لــــلـــــحــــصـــــول عــــلـى تــــرخـــــيص
بـاسـتـغالل مــنـجم شــريـطـة أن يـتـم اIـوافــقـة عـلـى دراســة
اجلدوى الـتقنيـة واالقتصـادية من طرف الـوكالة الـوطنية
لـلــنـشــاطـات اIــنـجـمــيـةr من أجـل الـتــطـويـر والــشـروع في
اســـتــغـالل اIــكــمـن مع األخــذ بـــعــX االعــتـــبــار االنـــشــغــاالت

البيئية وتسيير مرحلة ما بعد اIنجم.
 إذا لـم يـــحـــصل مـــخـــتـــرع عـــلـى تـــرخـــيص الســـتـــغالل
مــنـجـمr فـإن مــقــرر مــنح هـذا الــتــرخــيص اIـنــجــمي يــحـدد
الـــتـــعـــويض الــــذي يـــدفـــعه لـه اIـــســـتـــفـــيـــد مـن الـــتـــرخـــيص
اIـنجمي ويطـلب مسبقـا في هذه احلالة من اخملـترع تقد®

مالحظاته. 
ويــــأخـــــذ هــــذا الـــــتــــعـــــويض بـــــعــــX االعـــــتــــبـــــار مـــــبــــلغ
الــــتــــكـــالــــيـف الــــتي خــــصــــصـــهــــا اخملــــتــــرع من أجـل أشــــغـــال
االســـتـــكــشـــاف الـــتـي © إجنـــازهــا خـــصـــيـــصـــا عـــلى اIـــكـــمن
�وجب الترخيص بـاالستكشافr والتكاليف الناجمة عن
أشــغــال اخلـــبــرة الــتي تــضـــبط عــلى تــثـــمــX االحــتــيــاطــات

القابلة لالستغالل على أساس القيمة احلالية الصافية.
ال �ـكن اخملــتـرع أن يـسـتـفـيــد من األحـكـام اIـنـصـوص
عـــلــيـــهـــا في الــفـــقــرة 3 أعاله إذا لـم يف بــكـــافــة الــتـــزامــاته

�وجب هذا القانون.

اIــاداIــادّة  99 :  : �ــكـن صــاحب الــتــرخــيـص بــاالســتــكــشــاف
اIــنـجـميr إذا © خالل إجنــاز األشـغــال في مـحـيط مــسـاحـة
هذا الـترخيص اكـتشاف مـواد أخرى معـدنية أو مـتحجرة
من غـيـر تـلك الـتي حددهـا الـتـرخـيص باالسـتـكـشاف و/أو
إذا ظهـرت ضـرورة توسـيع هـذه االشغـال إلى خـارج حدود
اIـسـاحـة اIـمــنـوحـة بـالـتــرخـيص بـاالسـتــكـشـافr طـلب ضم
هـذه اIــواد و/أو إدمـاج اIـســاحـات اIــعـنـيــة اجملـاورة حلـدود

اIساحة األولية.

تـفـصل الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـنـشـاطـات اIـنـجـميـة في
طـــلب الـــتـــوســـيع بـــنـــفس الـــشـــكل والـــشـــروط الـــتي © من

خاللها منح الترخيص األولي.

100 :  : �ـــكـن مـــنح مــــدة إمـــهـــال ال تــــفـــوق ســـنـــة اIــاداIــادّة ة 
واحـدة (1) لـكل صــاحب تـرخـيـص بـاالسـتــكـشـاف اIــنـجـمي
قــــام بــــتــــقــــديــــر مـــــوقع مــــعــــدنـي من نــــظــــام اIــــنـــــاجم قــــابل
لالســتـغالل جتـاريـاr ولم يــتـمـكن من تــقـد® طـلب احلـصـول
عــلى تـــرخــيص االســتــغالل اIــنــجــمي ألســبــاب اقــتــصــاديــة
ظــرفــيــة مــبــررة ومــقــبــولــة من طــرف الــوكــالــة الــوطــنــيــة

للنشاطات اIنجمية.
يــجبr خـالل مــدة اإلمــهـال اIــمــنــوحــة �ــوجـب مــقـرر
إداري تسلمه الوكالـة الوطنية للنـشاطات اIنجميةr أداء
الـرسم اIــسـاحي عــلى حـدود اIــسـاحــة اإلجـمــالـيــة مـوضـوع
الــتـــرخـــيص بــاالســـتـــكــشـــافr عـــلى أســـاس اجلــدول اIـــقــرر

بعنوان اIرحلة األولى.
إذا انــقـضـت مـدة اإلمــهــال اIــذكـورة ولـم يـقـم صـاحب
الــتـــرخــيـص بــاالســتـــكــشـــاف بــتـــقــد® طـــلب احلــصـــول عــلى
تـرخــيص السـتـغالل مــنـجـميr يـعــاد مـحـيط اIــسـاحـة الـتي
أخـلـيت إلى وضـعــيـة مـسـاحـات مـفــتـوحـة. ال �ـكن في هـذه
احلـال صـاحب الـترخـيص بـاالسـتكـشـافr اIـطالـبـة بحق أو

منفعة مهما كان على احمليط اIعني.

101 : : يـــــــــجـب عـــــــــلـى صـــــــــاحـب الـــــــــتـــــــــرخـــــــــيص اIــــــــاداIــــــــادّة ة 
بـــاالســـتــكـــشـــاف اIـــنـــجـــميr فـي حــالـــة ســـحـب الــتـــرخـــيص
بـاالستـكـشـاف اIنـجـميr أو رفض طـلب جتـديـدهr أو كانت
نـتـائـج أشـغــال االسـتــكشـــاف ســلــبـــيـةr القـيــام في مـدة
ال تــتـــجــاوز ســـتــة (6) أشـــهــــر بــــعـــــد انــتـــهــاء الــــتـــرخــيص
اIــــنـــجــــمـي بــــإجــــراءات اإليــــداع الــــقــــانـــونـي لــــلــــمــــعــــلــــومـــة
اجلــيــولــوجـيــة لــكــافــة الــوثـائـق والـعــيــنــات الــتي تــتـضــمن

نتائج األشغال اIنجزة.
يــطـبق ذلـك أيـضـا فـي حـالــة اكـتـشــاف مـوقع مــعـدني

غير متبوع بطلب ترخيص باالستغالل.

102 :  : يــــــتــــــعـــــــX عــــــلـى صــــــاحـب الــــــتــــــرخـــــــيص اIــــــاداIــــــادّة ة 
بــاالسـتــكـشــاف اIــنـجــميr في حــالـة تــقــديـر مــوقع مــعـدني
قـــــابل لـالســــتـــــغالل جتـــــاريـــــاr مــــتـــــبــــوع بـــــطــــلـب تــــرخـــــيص
السـتــغالل مـنــجـميr الــقـيــام بـإجــراءات اإليـداع الـقــانـوني
لـلــمـعـلـومـة اجلـيـولــوجـيـة لـتـقـريــره اجلـيـولـوجيr وهـذا في
ظرف شـهر واحد (1) قبل انتهـاء الترخيص بـاالستكشاف

اIنجمي.

القسم الثالثالقسم الثالث
االستغالل اIنجمياالستغالل اIنجمي

اIــــاداIــــادّة ة 103 :  : ال �ـــــكن الــــقـــــيــــام بــــأشــــغـــــال االســــتــــغالل
اIـنــجــمي إال �ـوجـب أحـد تــراخــيص االسـتــغالل اIــنــجـمي

اIذكورة في اIادة 62 من هذا القانون.
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اIاداIادّة  104 :  : ال تسلّم تراخيص االستغالل اIنجمي إال
بــعــد الــدراســة واIـــوافــقــة عــلى مــلـف الــطــلبr الــذي يــعــده
صــاحــبه ويــرســله إلى الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــةr طــبــقـا

ألحكام اIادتX 20 و64 من هذا القانون. 

105  :   : يــــخـــضع مــــنح كـل تـــرخــــيص الســــتـــغالل اIــاداIــادّة  
مـنجـمي على حـدود مسـاحة تـابعـة كليـا أو جزئـيا لألمالك
rالــعـمـومــيـة الـتــابـعـة لـلــري أو لألمالك الـوطــنـيـة الــغـابـيـة
لـلموافقة الـرسمية لإلدارة اIـكلفةr حـسب احلالةr باIوارد
اIــائـيــة أو الــغـابــاتr ولإلدارة اIــكـلــفــة بــالـبــيــئـة في كــلــتـا

.Xاحلالت

اIـاداIـادّة  106 :  : تعـطى األولـويـة Iنح تـرخـيص السـتغالل
مـــــــنــــــجـم أو اســـــــتــــــغـالل مــــــقـــــــلعr لـــــــصـــــــاحب الـــــــتــــــرخـــــــيص
بـــاالســـتـــكـــشـــاف الـــذي قـــام بـــتـــقــــديـــر اIـــكـــمن ويـــرغب في
مــبـــاشــرة عــمـــلــيـــة االســتــغالل اIـــنــجـــميr وفــقــا لـــلــشــروط

اIنصوص عليها في اIادتX 98 و104  أعاله.

تـمنح الـتـراخيـص اIنـجـميـة اIـتعـلـقة بـاIـواقع التي
© اكـتــشـافـهــا أو تـقـديــرهـا ولم يــتم مـنـحــهـا بــعـدr من قـبل

السلطة االدارية اخملتصةr عن طريق اIزايدة.

حتـدد كـيـفـيـات وإجـراءات اIــزايـدة Iـنح الـتـراخـيص
اIنجمية عن طريق التنظيم.

107 :  : �ـــنح الــــتـــرخـــيـص الســـتـــغـالل مـــنـــجم أو اIــاداIــادّة  
الســـتـــغالل مــــقـــلع من طـــرف الـــســـلـــطـــة اإلداريـــة اخملـــتـــصـــة
اIعنيةr بـعد دفع حق إعداد الوثيقةI rدة أقصاها عشرون
(20) ســـنــة مع إمـــكــانــيـــة جتــديـــده عــدة مــرات Iـــدة تــقل أو

تساوي عشر (10) سنواتr لكل جتديد.

غــيـر أن الـتــجـديـد يــبـقى خــاضـعـا Iــدى تـنــفـيـذr خالل
اIـدة الــسـابـقــةr األشـغــال واIـصــاريف الـتـي تـعـهــد صـاحب
الـتــرخـيص اIـنــجـمي بـإجنــازهـاr وكـذلك Iــوافـقـة الــسـلـطـة
االداريــــــة اخملــــــتــــــصــــــةr عـــــــلى بــــــرنـــــــامج جــــــديـــــــد لألشــــــغــــــال
واIــصـــاريف لــلـــمــدة اIــطـــلــوبـــة. يــفـــصل في طــلـب جتــديــد
الترخيص اIـنجمي حسب نفس األشـكال والشروط التي

© من خاللها منح الترخيص األولي.

تـفـصـل الـسـلـطـة اإلداريـة اخملـتــصـة في طـلب تـوسـيع
مـحـيط مـنـجـمي حـسب نـفس األشـكـال والـشـروط الـتي ©

من خاللها منح الترخيص اIنجمي األولي.

108 : : يــــســـلـم تـــرخـــيـص االســـتــــغالل اIـــنــــجـــمي اIــاداIــادّة  
احلـــرفي مـــقــابـل دفع حق إعـــداد الــوثـــيـــقــةI rـــدة ال تــتـــعــدى
خمس (5) سنوات قابلـة للتجديـد عدة مرات Iدة تقل عن

سنتX (2) لكل جتديد أو تساويها.

اIاداIادّة  109 :  : تسلم رخـصة �ارسة نـشاط اللم واجلمع
و/أو اجلــني لـلـمـواد اIـعــدنـيـة من نـظـام اIــقـالع اIـتـواجـدة
عــــلى حـــالــــتـــهــــا عـــلى ســــطح األرض مــــقـــابل دفـع حق إعـــداد
الـوثـيـقةr اIـشـار إلـيـهـا في اIادة 131 أدنـاهI rـدة ال تـتـعدى

سنتX (2 ) مع إمكانية جتديدها.

الباب السابع الباب السابع 
احلقوق وااللتزاماتاحلقوق وااللتزامات

اIاداIادّة  110 :  : �ـكن صاحب التـرخيص اIـنجمـيr طـبقا
للـشروط والصـيغ الـواردة في التـشريع الـساري اIـفعول
وقـــصــد الــســـمــاح له بـــإجنــاز أشـــغــال الــهـــيــاكل واIـــنــشــآت
الـضروريـة لنـشـاطهr االستـفادة مـن احلقـوق واالمتـيازات

اآلتية  :
rلحقة بهاIشغل األرض واحلقوق ا -

- االرتـفـاقات الـقـانونـيـة اIتـعـلقـة بـالدخـول واIرور
والقنوات.

يـــبــقـى صـــاحب الـــتــرخـــيص اIـــنـــجـــمي خـــاضـــعــا لـــكل
االلتزامات التشريعية والتنظيمية السارية اIفعول.

الفصلالفصل األول األول
شغل األراضي واحلقوق اIلحقة بها واإلرتفاقاتشغل األراضي واحلقوق اIلحقة بها واإلرتفاقات

القسم األولالقسم األول
شغل االراضي واحلقوق اIلحقة بهاشغل االراضي واحلقوق اIلحقة بها

اIـاداIـادّة  111 :  : �ـكن صـاحب الـتـرخـيص اIـنـجمـي ضمن
الـــــشــــــروط احملـــــددة في هــــــذا الـــــفـــــصـل شـــــغـلr داخل حـــــدود
اIسـاحة احملـددة في التـرخيصr األراضي الـالزمة ال سـيما

بهدف  :
- إجنـــاز أشـــغـــال الـــهـــيــــاكل واIـــنـــشـــآت الـــضـــروريـــة

rلنشاطاته
XـنجميIتـنفيذ أشـغال االستكـشاف واالستغالل ا -

rرتبطة بهاIواألنشطة ا
- إجنـــاز ســكــنـــات اIــســتـــخــدمــX اIــعـــيــنــX لـــلــقــيــام

rنجميIرتبطة بهذا الترخيص اIباألشغال ا
- إجنـــاز الــبـــنى الـــتــحـــتـــيــة األســـاســيـــة الــضـــروريــة
لـــلـــعــمـــلـــيــات اIـــرتـــبــطـــة ال ســـيـــمــا اخلـــاصـــة بــنـــقل الـــعـــتــاد

rستخرجةIنتوجات اIوالتجهيزات وا
- إجنـاز الـبــنى الـتـحـتـيــة الالزمـة لـلـتــمـوين بـاIـيـاه

والطاقةr طبقا للتنظيم الساري اIفعول.

اIـــــاداIـــــادّة  112  :   : تـــــتــــــوج االســــــتـــــفــــــادة من شــــــغل األرض
واحلقوق اIلحقة اIنصوص عليها في اIادّة 111 أعالهr في
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حـــالــة االتــفــاق بـــالــتــراضي مع اIـالك أو أصــحــاب احلــقــوق
Xبـالـتـزام تـعـاقـدي بـ rXالـشـرعــيـ Xالـعـيــنـيـة أو الـشـاغـلـ

مختلف األطراف.

rـــــاّدة  113 :  : تــــــعـــــطي االســـــتـــــفـــــادة مـن شـــــغل األرضIـــــاداIا
اIـــنــــصــــوص عــــلــــيــــهـــا فـي اIــــادتـــX 110 و111 أعـالهr اIالك
وأصـحاب احلـقوق الـعيـنيـة أو الشـاغلX الـشرعـيrX احلق
في تعـويضـات تغـطي كل األضـرار التي حلـقت بهمr تـكون
عــلى عـــاتق صــاحب الـــتــرخــيص اIـــنــجــميr ويـــحــدد اIــبــلغ
بـالتراضي بـX األطراف. في حالـة عدم التـراضيr يعرض

النزاع على اجلهة القضائية اخملتصة.  

اIــــاداIــــادّة  114 :  : ال يــــجـــوز الــــقــــيـــام بــــاألشــــغـــال في أرض
خـاصــة أو مـشـغـولـة بـطـريـقـة قـانـونـيـة من دون أن تـتـوفـر

الشروط اIنصوص عليها في اIادتX 112 و113 أعاله.

115 : : �ـــنح مــــجـــانـــا شــــغل األراضي الــــتـــابـــعـــة اIــاداIــادّة  
Xلألمالك الــــوطـــنــــيـــة أو الـــتــــابـــعــــة لألشــــخـــاص اخلــــاضـــعـــ
لـــــلــــقــــانـــــون اخلــــاصr إذا كــــان مـــــوضــــوعــــهـــــا الــــتــــنـــــقــــيب أو
االســتـكـشــاف اIـنـجــمـيــrX والـتي اليـنــجم عـنــهـا أي ضـرر.

يعالج كل ضرر ناجم طبقا ألحكام اIادة 96 أعاله.

116 : : إذا © شـــــــــغـل األرض حـــــــــيـث �ـــــــــارســــــــة اIــــــــاداIــــــــادّة  
الـــنــــشـــاطــــات اIـــلـــحــــقـــة يــــحـــرم مـــالـك األرض أو أصـــحـــاب
احلـقـوق الــعـيـنــيـة أو الـشــاغـلـX الــشـرعـيـrX مـن االنـتـفـاع
بـاألرض Iــدة تــفـوق ثالث (3) ســنـواتr أو عــنــدمــا تــصـبح
األراضي الــتي © شـــغــلــهـــا غــيــر صــاحلـــة لالســتــعـــمــال كــمــا
Xيـحـق لـلــمــعـنــيـ rبــكــامـلــهــا أو بـجــزء كــبـيــر مــنـهــا rكـانت
مطالبة صـاحب الترخيص اIنجـمي القتناء األرض كاملة
أو جزء منـها بـسعـر يحدد عـلى أساس قـيمـة األرض أثناء

شغلها.
�ـارس حق شغل األرض مـا دام التـرخيص اIـنجمي
ســـاري الــــصالحـــيــــة بـــشـــرط أن تــــســـتـــعــــمل هـــذه األراضي
حـقــيـقـة في إطـار الــهـدف اIـنــصـوص عـلـيه فـي الـتـرخـيص

اIنجمي.

rإذا اقــــــتــــــضى الــــــصــــــالـح الــــــعـــــام rـــــادّة  117 :  : �ــــــكـنIـــــاداIا
الـــتــصـــريح بـــعــمـــلــيـــة إجنـــاز أشــغـــال الــهـــيــاكـل واIــنـــشــآت
rأعاله XـذكورتI110 و111 ا XادتIـنصـوص علـيهـا في اIا
الـــــواجب تـــــنـــــفـــــيـــــذهــــا داخـل حـــــدود اIـــــســــاحـــــة احملـــــددة في
التـرخـيص اIـنـجمـي أو خارجهr بـأنـهـا من اIـنفـعـة الـعـامة
ضـمن األشـكـال والشـروط اIـنـصـوص علـيـهـا في الـتـشريع

والتنظيم الساريي اIفعول.
rــنـــفــعــة الــعــامــةIــكن أن يـــشــمل هــذا الــتـــصــريح بــا�
اIــــنــــشــــآت اIـــوجــــهــــة لــــلـــتــــخــــزين واIــــعــــاجلــــة ونـــقـل اIـــواد
اIستخرجة وإجالئهاr وكذا من أجل التهيئات الضرورية

لتطوير النشاط اIنجمي اIقرر تطويرا تاما.

�ـــكن صــاحـب الــتـــرخــيص اIـــنــجـــميr بـــغــيـــة ضــمــان
االســـــتـــــغـالل اIـــــنـــــجـــــمي وكـــــذا إجنـــــاز أشـــــغـــــال الـــــهـــــيـــــاكل
الـــضـــروريــة لـــهـــذا االســتـــغالل اIـــنـــجـــميr والـــذي ألجــله ©
الـتــصـريـح بـاIــنـفــعـة الــعـامــة طــبـقــا لـلــتـشــريع والــتـنــظـيم
الـــــســــاريي اIــــفـــــعــــولr أن تــــوضـع حتت تــــصـــــرفه األراضي
الــــضـــروريـــة ألشـــغـــال هــــذه الـــهـــيـــاكل واIــــنـــشـــآت من أجل

االستغالل اIنجمي.

اIـــــاداIـــــادّة  118  :   : يـــــتم تـــــخـــــصـــــيـص األراضي الـــــتـــــابـــــعـــــة
لـألمالك الــوطــنـيــةr لــشــغــلــهــا بـهــدف �ــارســة الــنــشــاطـات

اIنجميةr طبقا للتشريع والتنظيم الساريي اIفعول.

القسم الثانيالقسم الثاني
االرتفاقاتاالرتفاقات

اIـاداIـادّة  119 :  : مع مـراعـاة األحـكـام الـقـانـونـيـة الـسـاريـة
اIــفـعـولr �ــكن صـاحب الــتـرخـيص اIــنـجــمي أن يـسـتــفـيـد
ضــمن الــشــروط الـــمـحــددة فــي هــذا الــقـــانــون ونــصـوصه
rرورIمن االرتفـاقـات القـانـونيـة لـلدخـول وا rالـتطـبـيقـيـة
وتـمـريـر الــقـنـوات الـضـروريـة Iـنـشــآته أو لـسـيـر نـشـاطه

اIنجمي. 

اIــاداIــادّة  120 :  : �ــكـن صــاحب الــتـــرخــيص اIــنـــجــمي في
rXـعنيIحـالة احلصر وعـدم حصول اتفـاق بالتراضي مع ا
rأن يـرخص له �ــوجب قـرار من الـوالي اخملـتـص إقـلـيـمـيـا
بـــــاالســــتـــــفـــــادةr عـــــلى األراضـي اجملــــاورة حلـــــدود اIـــــســـــاحــــة
اIــــمـــــنــــوحــــة �ــــوجب هــــذا الــــتــــرخــــيـصr من االرتــــفــــاقــــات
الـقانـونية لـلدخـول واIرور وتـمريـر القـنوات الـضرورية
Iـــنـــشــآتـه أو حلــسـن ســيـــر نـــشــاطـه اIــنـــجـــميr مع مـــراعــاة

أحكام اIادتX 121 و122 أدناه.

�ــــنـح االرتــــفــــاق اIـــــتــــعــــلـق بــــالــــدخـــــول واIــــرور إلى
األراضي اIـنجمـية احملصـورةr في حالة عـدم وجود أو عدم
كــفـايـة مـدخـل مـرورr �ـراعـاة نــشـاط االسـتـغـالل اIـنـجـمي
بـــالـــنـــســـبـــة Iــنـــشـــآتـه ومالحـــقه أو مـــلـــحـــقـــاتهr ولـــلـــطـــريق

العمومي أو الستغالل منجمي آخر.

rـنـح االرتـفــاق اخلــاص بــالــقــنــوات من أجل تــمــريـر�
عـلى األراضي اجملـاورة أو الـتـحـلـيق فـوقـهـاr قـنـوات جـوية
أو بـاطـنــيـة جلــلب اIـيـاه أو الــغـاز أو الــكـهـربــاء أو خـطـوط
وحـبــال جــويــةr أو مــنــشــآت وجتـهــيــزات مــوجــهــة لـنــقل أو
تــخــزين مــنــتـوجــات االســتــغاللr وكــذا عــمـلــيــات الــتــأهـيل
الـتي من شـأنـهـا تـسـهـيل االسـتـعـمـال وحـسن سـيـر أشـغال

النشاط اIنجمي أو هي ضرورية لتطويره الكامل.

اIــــاداIــــادّة  121 :  : تــــمــــنـح رخــــصــــة �ــــارســــة االرتــــفــــاقــــات
اIــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اIــادة 119 أعاله �ـــوجب قــرار من
الـــوالي اخملــتـص إقــلــيـــمــيــاr طـــبــقــا لـألحــكــام الـــتــشــريـــعــيــة

والتنظيمية السارية اIفعول.
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يــحــدد قـرار الــوالـي اخملــتص إقــلــيــمــيــا فـيــمــا يــخص
االرتـفـاقـات اIــثـقـلـة لألمالك الـعـقــاريـة الـتـابـعـة ألشـخـاص
خاضعة للقانون اخلاص أو التابعة لألمالك الوطنية التي
© شــغــلــهـــا بــصــفــة قــانــونــيــة مـن طــرف الــغــيــرr تــعــويــضــا
rتــوقّــعي وتــقــديــري يــحــسب عــلى أســاس الــضــرر الــنــاجم
طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم الـسـاريي اIـفـعـول. يـكـون هذا

التعويض على عاتق صاحب الترخيص اIنجمي.

122 : : يــــجب أن يــــســـبق رخــــصـــة �ــــارســـة حق اIــاداIــادّة  
االرتفاق Iتـابعة الـنشاطـات والعمـليات اIـنصوص عـليها
في اIــادة 120 أعالهr تـــبــلـــيغ مـــبـــاشــر يـــوجه إلى اIالك أو
أصـحـاب احلــقـوق الـعـيــنـيـة أو غـيــرهم من ذوي احلـقـوق أو
اIـصـالح اIـعـنيـةr وكـذا إجـراء حتـقـيق خـاص في كل بـلـدية

معنية قصد أخذ آراء اIعنيX باألمر.
يــنــشــر الــقـرار الــذي يــرخص بــاالرتــفــاق في مــكــتب

احملافظة العقارية الذي ينتمي إليه العقار اIثقل.
تـسـوى الـنـزاعـات واالعـتـراضـات الـتي قـد تنـجم عن
االرتـفـاقـات أو الـتـعــويـضـات اIـوافـقـة لـهــاr طـبـقـا لألحـكـام

التشريعية والتنظيمية السارية اIفعول.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التزامات أصحاب التراخيص اIنجميةالتزامات أصحاب التراخيص اIنجمية

اIـاداIـادّة  123 : : يـجب علـى كل طالب تـرخـيص السـتغالل
مـنجـم أو الستـغالل مـقلع أن يـرفق طـلبه بـدراسـة اجلدوى
تـــشــمل مـــخــطـــطــا لـــتــطـــويــر واســتـــغالل اIـــكــمنr وحتـــلــيال
اقتصـاديا ومالـيا لـلمشـروعr والبرنـامج الدقـيق لألشغال
اIــقــرر إجنــازهــاr ومــخــطط الـــتــأهــيل وإعــادة األمــاكن إلى
حـالـتـها األصـلـيـةr وكـذا الـتدابـيـر اIـتـعـلـقة �ـرحـلـة مـا بـعد

اIنجم.
يـجب عــلى طـالب الـتــرخـيص اIــنـجـمي فـي حـالـة مـا
إذا © تقد® الـطلب نـتيـجة أشـغال االسـتكـشافr أن يرفق
طــــلـــبه بــــنـــســـخـــة مـن الـــتـــرخــــيص بـــاالســـتــــكـــشـــاف ســـاري

الصالحية وكذا التقرير حول نتائج البحث اIنجمي. 
يــــتــــضــــمن مــــخـــطـط الــــتـــأهــــيـل وإعــــادة األمــــاكن إلى
حــالـتــهـا األصــلـيـة الـذي يــجب أن يـتم مـراجــعـته كل خـمس
(5) سنـواتr كل األفعـال وأشـغال الـتـأهيل وإعـادة األماكن
إلى حـالـتـهـا األصـلـيـةr ويـقـوم بـتـقـيـيم الـتـكـالـيف اIـوافـقة

الالزمة.
�ـكن الــسـلــطـة اإلداريــة اخملـتــصـة �ــنـاســبـة اIــوافـقـة
عــــــــلـى دراســـــــة اجلــــــــدوىr أن تــــــــطــــــــلـب من صــــــــاحـب طــــــــلب
الـترخـيـص اIـــنــجـــمـي أن يقــدم ضـــمـــان مـــالي حـيــث
ال يـــتـــجـــاوز مــــبـــلغ الـــضـــمـــان اIـــالـي الـــتـــكـــالـــيف اIـــقـــدرة
الالزمـة لـتـغـطـيـة الـعـمـلـيـات واألفـعـال واألشـغـال اIـتـعـلـقة

�رحلة ما بعد اIنجم.

يــحــدد مـضــمــون وكـيــفــيــات إعـداد مــخــطط الــتــأهـيل
وإعادة األماكن إلى حالتها األصلية عن طريق التنظيم.

rـنجميIعـلى صاحب الـترخيص ا Xادّة  124 :  : يـتعIاداIا
زيــــادة عــــلـى االلــــتــــزامـــــات احملــــددة عن طـــــريق الــــتـــــشــــريع
والـتــنــظـيم الـســاريي اIـفـعـــولr عـلى الــخـصـوصr الـقـيـام

�ا يأتي :
- إجناز أشـغال الـتنـقيب واالسـتكـشاف واالسـتغالل
اIـقررة في دفـاتـر األعبـاءr طبـقا لـلـشروط احملـددة في هذا

rالقانون ونصوصه التطبيقية
- إبـــقـــاء الـــهــيـــاكل واIـــنـــشـــآت اخلــاصـــة بـــاالســتـــغالل
واإلنـــقــاذ واألمـن طــبــقـــا لألحــكـــام  واIــقـــايــيس اIـــنــصــوص

rفعولIعليها في التشريع والتنظيم الساريي ا
- احترام الشروط التـقنية والتنظـيمية اIنصوص

عليها في مجال :
rتفجراتIاستعمال ا *

rاألمن والنظافة *
rحماية البيئة *

rحماية الثروة النباتية واحليوانية *
rحماية التراث الثقافي *

* جريان اIـياه والـتزود بـاIيـاه الصـاحلة لـلشرب أو
 rوجهة للسقي أو حلاجيات الصناعةIا

rمحيطات احلماية *
- دفع كـل احلــقـــوق والـــضــرائب والـــرســـوم واألتــاوى
بفعل نشاطه أو منـشآتهr طبقا للشـروط اIنصوص عليها

rفي هذا القانون ونصوصه التطبيقية
- إرسـال تقـرير سـداسي لنـشـاطه اIنـجمي لـلوكـالة
الـوطنـية لـلنـشاطـات اIنـجمـيـة وللـمصـالح غيـر اIمـركزة
لـإلدارة اIــكــلــفـــة بــاIــنــاجمr حـــيث يــحــدد مـــحــتــواه �ــوجب

rناجمIكلف باIقرار من الوزير ا
rإصالح األضـرار الـتي حلـقت بـاألشـخاص واألمالك -

rنجميةIالناجتة عن �ارسة نشاطاته ا
- اســــتــــقــــبــــال طـــــلــــبــــة وتــــقــــنــــيــــX مـــــتــــربــــصــــX في
االخــتــصــاصـات اIــنــجــمــيــة وغــيــرهــاr حـسـب رزنــامـة يــتم
االتــفــاق عـلــيــهـا مع اجلــامــعـات واIــدارس ومــعـاهــد تــكـوين

rاإلطارات
rالــشــروع في إعـادة األمــاكن إلى حــالـتــهــا األصـلــيـة -
وتـقـدير عـنـد االقتـضـاءr اIـصاريف الالزمـة لـضمـان مـهام
الـــرقــابــة والـــوقــايــة Iــرحـــلــة مــا بــعـــد اIــنــجمr بـــالــعــمل مع
الـسـلـطـة اإلداريـة اخملـتـصـةr وفـقـا ألحـكـام اIـادتX 48 و123

rأعاله
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- حماية صحـة العمال واحتـرام حقوقهم اIقررة في
rفعولIالتشريع الساري ا

- اكــتـتـاب عــقـود تـأمــX لـتـغــطـيـة األخــطـار اIـتــعـلـقـة
بكل نشاطاته.

rـنـجميIـادّة  125 :  : يـجب عـلى صـاحب الـتـرخـيص اIـاداIا
rـنـجميIحتت طـائـلة الـتـعـليق و/أو الـسـحب لـتـرخيـصه ا

أن يقوم �ا يأتي  :

- مــــتــــابــــعــــة بــــصـــــفــــة مــــنــــتــــظــــمــــة أشـــــغــــال الــــبــــحث
rXنجميIواالستغالل ا

- إرسال لـإليداع الـقـانـوني لـلـمـعلـومـة اجلـيـولـوجـية
كل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كان نوعها واIتعلقة

rبعمليات التنقيب واالستكشاف واالستغالل

- حـفظ باجلزائـر عينات الـنقب وكذلك كل الـعينات
الــتي تــهـم كال من اIــواد اIــعــدنـيــة أو اIــتــحــجــرة مــوضـوع
الـتـرخـيـص اIـنـجـمـيr واIـواد اIـعـدنــيـة األخـرى اIــرتـبـطـة

rبها

- تقد® كل اIعـلومات وكل التبـريرات اIفيدة التي
تطـلـبـهـا شـرطـة اIنـاجم أو اIـصـالح غـيـر اIـمـركزة لإلدارة
اIــكــلــفــة بــاIــنــاجم بــغــيــة تــفــادي كل حــادث أو جــراء وقــوع

 rحادث

- تـــقــــد® لـــلــــســـلـــطــــة االداريـــة اخملــــتـــصــــة الـــدراســـات
rواخملططات الالزمة قبل بدء أشغال البحث واالستغالل

- حتـــيـــX اخملــطـــطـــات والــســـجالت الالزمـــة Iـــتــابـــعــة
rأشغال االستغالل

- حتيـX سـجالت االستـخـراج واإلرسال والـتـسويق
بـصـفـة مـنـتـظـمـةr وتـكـون مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس احملـددة في

rفعولIالتنظيم الساري ا

- إيـداع لـدى وكـالـة اIـصـلحـة اجلـيـولـوجـيـة لـلـجـزائر
والـوكالـة الـوطـنـيـة لـلـنـشـاطـات اIـنـجـمـيـة تـقـريـر يلـخص
الـنـتـائج احملـصل عـلـيـهـا من أشـغـال الـبـحث اIـنـجـزة وذلك
ثالثـة (3) أشــهـر قــبل انـقــضــاء صالحـيــة تـرخــيص الــبـحث

rنجميIا

- إيداع لـدى السـلطة اإلداريـة اخملتـصة الـتي منحت
الترخـيص اIنجـمي تقريـر يلـخص النتـائج احملصل علـيها
من أشـغال االسـتغالل اIـنـجزةr وذلك سـتة (6) أشـهر قبل

rنجميIانقضاء مدة ترخيص االستغالل ا

- تــقـد® لــلــوكـالــة الــوطـنــيــة لـلــنــشـاطــات اIــنـجــمــيـة
مخطط محX لـتأهيل وإعادة األماكن إلى حالتها األصلية

وكـذا األعـمــال الـتي سـيـقــوم بـهـا في إطـار مـرحــلـة مـا بـعـد
اIــنــجـمr وذلك ســتــة (6) أشـــهــر قــبل انــتـــهــاء كل تــرخــيص

منجمي.

اIـاداIـادّة  126  :   : يـجب علـى كل طالب تـرخـيص اسـتغالل
مـنـجـم أو اسـتــغالل مـقــلع أن يـرفق طــلـبه بــدراسـة تــأثـيـر
rــنـــجــميIعـــلى الـــبــيـــئــة ودراســـة اخملــاطـــر جــراء نـــشــاطـه ا
مـرفقـة �ـخطط تـسـييـر الـبيـئة ومـخـطط التـأهـيل وإعادة

األماكن إلى حالتها األصلية.

تــــخــــضع هــــذه الــــدراســــات إلى الــــفــــحـص ومــــوافــــقـــة
السلطات اخملتصة طبقا للتنظيم الساري اIفعول.

اIــــاداIــــادّة  127 : : يــــجـب أن يـــــتــــضـــــمن مـــــحــــتـــــوى دراســــة
الــتـأثــيــر عــلى الــبــيــئــةr عالوة عــلى األحــكــام الــتــشــريــعــيـة
rـسـتـدامـةIــتـعـلـقـة بـحـمـايـة الـبـيـئــة في إطـار الـتـنـمـيـة اIا

اجلوانب اآلتية  :

- األســبـاب الـتي من خاللـهــا تـمت دراسـة اخلـيـارات
اIـمكنة واالحـتفاظ باخلـيار في اIشروع اIـنجمي اIوافق
عــلـيهr ال سـيــمـا من نـاحـيــة االنـشـغـاالت اIــتـعـلـقــة بـحـمـايـة

  rالبيئة

rتبع الختيار طريقة االستغاللIاإلجراء ا -

- توضيح الظـروف التقنية لالستغالل التي تضمن
rاستقرار وتوازن الوسط الطبيعي

- حتـــــديـــــد إجــــــراءات إعـــــادة األمـــــاكـن إلى حــــــالـــــتـــــهـــــا
rـنـجمي وبـعدهIاألصـلـية بـصفـة تـدريجـية خـالل النـشاط ا
وكــذا من أجل الــوقــايــة من األخــطــار اIــنــجــمـيــة فـي إطـار
مـرحـلـة مـا بــعـد اIـنـجمr مـع األخـذ بـعـX االعـتــبـار الـصـحـة
والــسالمــة الـعــمـومــيـتــX واحـتــرام الـتــكــامل اإليـكــولـوجي

ومباد¡ التنمية اIستدامة.

تنـجـز دراسـة الـتـأثـير عـلى الـبـيـئـة من قـبل مـكاتب
دراســــات أو مـــــكــــاتب خـــــبــــرات أو مـــــكــــاتب اســـــتــــشــــارات

معتمدةr وتعرض للوزير اIكلف بالبيئة للموافقة.

اIــــــــاداIــــــــادّة  128 :  : يـــــــتـــــــعـــــــX عــــــلـى كـل طـــــــالب تـــــــرخـــــــيص
بــاالســتـكــشــاف اIـنــجـمـي أو تـرخــيص الســتـغالل مــنــجـمي
حـرفي أو ترخيص عـمليـة اللم واجلمع و/أو اجلـني للمواد
اIعـدنية من نـظام اIقـالعr أن يرفق طلـبه �ذكرة الـتأثير

على البيئة لنشاطه اIنجمي اIقرر.

اIـاداIـادّة  129  :   : يـجب عـلى صـاحب الـتـرخـيص اIـنـجمي
أن يــوفـر تــأطـيــرا  تـقــنـيـا كــامال ومــؤهال لـكــافـة نـشــاطـاته

.XنجميIتعلقة باالستكشاف واالستغالل اIا
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الباب الثامنالباب الثامن
أحكام جبائية وماليةأحكام جبائية ومالية

الفصل األولالفصل األول
أحكام جبائيةأحكام جبائية

اIــاداIــادّة  130 : : حتــدد األحـــكــام اجلـــبـــائــيـــة اIــطـــبــقـــة عــلى
أنـــشــــطــــة اIـــنــــشــــآت اجلـــيــــولــــوجـــيــــة وأعــــمـــال الــــتــــنـــقــــيب
واالسـتكـشاف واسـتغالل اIـواد اIعـدنيـة أو اIتـحجـرة كما
هي مـعــرفـة في اIـواد من 15 إلى 22 أعالهr �ــوجب أحـكـام

هذا القانون.

أمــا األحـــكــام اجلـــبـــائــيـــة األخــرىr مـــاعــدا تـــلك احملــددة
صـراحـة في هذا الـقـانـونr فـهي تـلك اIـنصـوص عـلـيـها في

التشريع اجلبائي الساري اIفعول. 

حتــدد كــيـــفــيــات إعـــداد وتــســديـــد كل حق أو إتــاوة أو
غرامـة منصـوص عليـها في هـذا القانـونr عن طريق قرار

وزاري مشترك.

اIاداIادّة  131 :  : يتم حتصيل حق إعـداد الوثيقـة �ناسبة
منح وتعديل وجتديد التراخيص اIنجمية اآلتية  : 

rنجميIالترخيص بالتنقيب ا -

rنجميIالترخيص باالستكشاف ا -

rالترخيص الستغالل منجم -

rالترخيص الستغالل مقلع -

rالترخيص الستغالل منجمي حرفي -

- الـــتـــرخــيص Iـــمـــارســـة عــمـــلـــيـــة الــلـم واجلــمع و/أو
اجلـني لــلـمــواد اIـعــدنـيــة من نـظــام اIـقـالـع اIـتـواجــدة عـلى

حالتها على سطح األرض.

يـــحــدد جـــدول حق إعــداد الـــوثــيـــقــة في اIـــلــحق األول
لهذا القانونr ويتم حتيينه عن طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة  132 :  : يـخــضع أصـحـاب تـراخـيص االسـتـكـشـاف
اIـنـجــمي وتـراخـيص االسـتـغالل اIــنـجـمي لـرسم مـسـاحي

سنوي.

ال �ـــــكن هـــــذا الـــــرسـمr في أي حـــــال مـن األحــــوالr أن
يــــعــــوض اإليــــجــــار الــــذي يــــطـــالـب به مــــالك األرض أو ذوو

حقوقه.

اIاداIادّة  133 :  : يتم حتصـيل الرسم اIساحي على أساس
Xـلـحق 2 لـهـذا الـقــانـون. يـتم حتـيـIاجلــدول الـذي يـحــدده ا

هذا اجلدول عن طريق التنظيم.

يتم تسديد هذا الرسم :
- عند تسلـيم الترخيص اIنجمي أو جتديدهr حسب

rدنيةIتبقية من السنة اIعدد األشهر الكاملة ا
- في بــدايــة كل ســنــة مــدنــيـة بــالــنــســبــة لــلــســنـوات

الالحقة.

اIـــــاداIـــــادّة  134 :  : يـــــخـــــضـع إلتـــــاوة مـــــفـــــروضـــــةr أصـــــحــــاب
تــراخـــيص اســـتـــغالل مـــنـــجم وتـــراخـــيص اســـتــغـالل مــقـــلع
وتراخيص االستـغالل اIنجمي احلرفيr بـعنوان استغالل
اIـــواد اIــعــدنــيــة أو اIـــتــحــجــرة اIـــســتــخــرجـــة من اIــكــامن

األرضية أو البحرية.
يــســتـــثــنى من دفـع هــذه اإلتــاوة أصــحـــاب تــراخــيص
عـملـية الـلم واجلمع و/أو اجلـني للـمواد اIـعدنـية من نـظام
اIــقــالع اIــتــواجــدة عــلى حــالــتــهــا عـلـى سـطـح األرضr وكـذا
أصــحــاب الـــتــراخــيص بـــاالســتــكـــشــاف بــالـــنــســبـــة لــلــمــواد

اIستخرجة في إطار أحكام اIادة 97 أعاله.
تــدفع هـذه االتــاوة في أجل أقــصـاه 30 أبــريل من كل
سـنـةr بـعـنـوان الـسـنـة اIالـيـة الـسـابـقـة بـنـاء عـلى تـصريح

من اIستغل.

اIــاداIــادّة  135 :  : حتــدد الـــنــسب اIــطــبـــقــة حلــســاب اإلتــاوة
اIـفـروضـة بـعـنـوان استـغالل اIـواد اIـعـدنـيـة أو اIـتـحـجرة

على أساس اجلدول احملدد في اIلحق 3 من هذا القانون.
�كن أن تعدل هذه النسب في قانون اIالية.

حتــــدد طـــــرق حتــــديــــد كــــمـــــيــــات اIــــواد اIـــــعــــدنــــيــــة أو
اIـــتـــحــجـــرة اIــنـــتــجـــة الـــتي تــشـــكل وعـــاء حلــســـاب اإلتــاوة
اIـــفــــروضـــة بــــعـــنـــوان اســــتـــغالل هــــذه اIـــواد اIـــعــــدنـــيـــة أو

اIتحجرةr �وجب قرار من الوزير اIكلف باIناجم.
حتــسب قـيـمـة اIــواد اIـعـدنـيـة أو اIــتـحـجـرة بـضـرب
مــنــتــوج الــكـــمــيــات احملــددة طــبــقـــا ألحــكــام الــفــقــرة 3 أعاله
بـالـقـيم الـسـوقـيـة لـلمـنـتـوج اIـنـجـمي الـنـهـائي ابـتداء من
اIـنجم أو اIقلع أو مـوانئ الشحنr يبـلغها الـوزير اIكلف
بــــاIــــنـــــاجم كل ســـــنــــة والــــتـي من خـاللــــهــــا حتـــــسب اإلتــــاوة
اIـفـروضـة بـعـنـوان استـغالل اIـواد اIـعـدنـيـة أو اIـتـحـجرة

خالل كامل السنة اجلارية.

اIـاداIـادّة  136 :  : يـكـلف مـهـنـدسـو شـرطـة اIنـاجـم لـلـوكـالة
الـوطنية للـنشاطات اIنجـمية �راقبـة وفحص التصريح
اIـــتــعـــلق بـــاإلتــاوة اIـــفـــروضــة الـــذي يــعـــده اIـــســتـــغلr وهم

مؤهلون للقيام بالتصحيحات اIبررة قانونا.
يـــعــرّض كـل تــصــريـح كــاذب صــاحـــبه لــتـــصــحـــيــحــات
ودفع غرامـة مـاليـة تـساوي نـصف قـيمـة اإلتـاوة اIتـملص

منها.
تدفع هذه الغرامات في ميزانية الدولة.
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اIـاداIـادّة  137 :  : تـعــفى نــشـاطــات اIـنــشــآت اجلـيــولـوجــيـة
والتنقيب واالستكشاف اIنجميX من :

- الـــرسم عــــلى الــــقـــيـــمــــة اIـــضــــافـــة اخلـــاصــــة بـــأمالك
الـتجهيزات واIـواد واIنتوجـات اIوجهة مبـاشرة وبصفة
rادةIـذكورة في هذه اIدائـمة لالستـعمال في النـشاطات ا
اIنجـزة من طرف أصـحاب التـراخيص اIـنجمـية أنـفسهم

rأو حلسابـهم

- الرسم عـلى القيـمة اIـضافة عـلى اخلدمات اIـقدمة
�ا فـيـهـا الـدراسـات وعـملـيـات اإليـجـار اIـنـجـزة في إطار
الـنــشـــاطـات اIــذكــورة في هــذه اIـادةr اIــنــجــزة من طـرف

rنجمية أنفسهم أو حلسابـهمIأصحاب التراخيص ا

- احلــقـوق والــرسـوم واألتــاوى اجلـمــركـيــة اIـفــروضـة
عـلـى عـمــلـيـة اســتـيــراد الـتــجـهــيـزات واIــواد واIـنــتـوجـات
اIـــــوجــــهــــة مــــبــــاشـــــرة وبــــصــــفــــة دائـــــمــــة لالســــتـــــعــــمــــال في
الــنـــشــاطــات اIــذكــورة في هــذه اIــادةr اIــنــجــزة من طــرف

أصحاب التراخيص اIنجمية أنفسهم أو حلسابـهم.

اIاداIادّة  138 : : حتدد قـائمـة معـدات التـجهـيز واخلـدمات
واIــواد واIــنـتــوجــات اIــوجـهــة إلجنــاز الــنـشــاطــات اIــشـار

إليها في اIادة 137 أعاله عن طريق التنظيم.

139 :  : تــــــخـــــــضع اســــــتــــــثـــــــمــــــارات االســــــتــــــغالل اIـــــاداIـــــادّة  
اIــنــجـمـيr ال سـيــمـا تــلك اIــوجــهـة الســتـحــداث أو تــوسـيع
الـقدرات أو إعـادة التـأهـيل أو إعادة الـهيـكـلةr إلى األحـكام
XــتــعــلــقــIــنــصــوص عــلـــيــهــا في الــتــشـــريع والــتــنــظــيـم اIا

بترقية االستثمار.

اIــاداIــادّة  140 :  : يـــرخص ألصـــحــاب تـــرخـــيص االســـتــغالل
اIــنـــجـــمي تـــشـــكــيـل مــؤونـــات مـــنــتـــظـــمـــة من أجل جتـــديــد

اIكامن.

�ـــــكـن صـــــاحـب الـــــتــــــرخـــــيـص الســـــتــــــغالل مــــــنـــــجم أو
الســتــغـالل مــقــلع تـــشــكــيـل مــؤونــة لــتـــجــديــد مــكـــمن تــصل
قــيــمــتـــهــا كــحــد أقـــصى إلى عــشـــرة  في اIــائــة (10 %) من
الــربح اخلـاضع لــلـضــريـبــة في نـهــايـة كل ســنـةr مـعــفـاة من

الضريبة على الدخل.

تــخـــصص حـــصـــريــا هـــذه اIـــؤونـــة من طـــرف صــاحب
الـتـرخـيص اIـنـجـمي لـتـمـويل أشـغـال الـبـحـوث اIـنـجـمـية
في اجلـــزائـــر وتــــســـتـــعـــمـل في أجل ثالث (3) ســـنـــوات من

تاريخ تشكيلها.

يــــعـــاد إجـــبـــاريـــا اجلــــزء الـــذي لم يـــســـتــــعـــمل من هـــذه
اIـؤونـة لـنـاجت الـسـنـة الـرابـعـة التـي تلـي الـسنـة الـتي من

خاللها © تشكيلها.

تـــقــوم الـــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــنــشـــاطــات اIـــنــجـــمــيــة
�راقبة قانونية تشكيل هذه اIؤونة واستعمالها.

141 : : يــــــتــــــعــــــيــن عــــــلـى أصــــــحــــــاب تــــــراخــــــيص اIـــــاداIـــــادّة  
االســـتــــغـالل الــــمــــنـــجـــمـيr قـــبـل حتـــديـــد الــــنـــاجت اخلـــامr أن
يشكلوا سنـويا مؤونة لتأهـيل وإعادة األماكن إلى حالتها
األصلية والتكفل باألخطار واالضطرابات واألضرار التي

من شأنها أن تظهر بعد انتهاء الترخيص اIنجمي.
حتدد نسبة هـذه اIؤونةr من طرف الوكالة الوطنية
للـنـشـاطـات اIـنـجـميـةr بـاثـنـX بـاIـائة (2 %) كـحـد أقصى
من رقم األعـــمــال الــســنـــوي خــارج الــرســـومr حــسب درجــة
األضــرار والـــتــغـــيــرات الـــتي �ـــكن أن حتــدث عـــلى هـــيــئــة

احلالة األصلية  وتكامل اIوقع اIنجمي.
يـــجـب أن تــــوضع هــــذه اIـــؤونــــة لــــزومــــا في حــــســـاب
مــودعr حـسـاب _ حـجـزr يــفـتح لـدى اخلــزيـنــة بـاسم صـاحب

الترخيص اIنجمي.
يــســتـــعــمل مـــبــلغ  هــذه اIـــؤونــة خــصـــيــصــا لـــتــمــويل
أشغــال الـتأهـيل وإعادة األمـاكن إلى حـالتـهـا األصلـية بـعد
االستغاللr وكـذا مهـام وأعمال الرقابة والـوقاية والتكفل

�رحلة ما بعد اIنجم.
يـجب تـفـضـيل الـطـريـقـة الـتـدريـجـيـة إلعـادة األمـاكن
rتـكون مـنسقـة مع عمـليـة االستغالل rإلى حـالتهـا األصلـية

إذا لم يعترض ذلك أي سبب تقني موضوعي.
 تـــكــلف الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلــنــشــاطــات اIــنــجــمــيــة
�ـراقــبـة  قـانـونــيـة تـوفـيــر هـذه اIـؤونـة بــصـفـة مـنــتـظـمـة

واستعمالها.
فـي نـهـايــة االسـتــغالل وبـعــد اإلعـادة الــتـامــة لألمـاكن
إلى حـــالــــتـــهــــا األصـــلــــيـــةr يــــعـــاد إدمـــاج بــــاقي اIــــؤونـــة إلى
النتيجة اخلاضعة للضريبة لصاحب الترخيص اIنجمي.
في حـالـة مـا إذا تـبـX أن مـبـلغ اIـؤونـة اIـوفـرة غـير
كــاف لــتــغـطــيــة كل اIــصــاريف اخلــاصــة بـأشــغــال الــتــأهـيل
وإعـادة األمـاكن إلى حـالـتـهـا األصـلـيةr يـتـعـX عـلى صـاحب
تـــرخـــيـص االســـتـــغـالل اIـــنـــجــــمي أن يـــتــــكـــفل بــــذلك وكـــذا
بــالـــتـــدابـــيـــر اخلـــاصـــة بــاIـــراقـــبـــة واحلـــمـــايـــة من األخـــطــار

اIنجمية Iرحلة ما بعد اIنجم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام ماليةأحكام مالية

اIاداIادّة  142 :  : يـتم تمـويل وكـالة اIـصلـحـة اجليـولوجـية
للجزائـرr والوكالـة الوطنـية للنـشاطات اIـنجمـية اIشار
إليـهمـا فــي اIــادة 37 أعالهr وكــذلك بـرنامــج الـدراسات
والــبــحـوث اIــنــجــمـيــة وجتــديــد االحـتــيــاطــــات اIـنــجــمــيـة

حلسـاب الدولةr ال سيما على النحو اآلتي  :
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- حـصة من ناجت اإلتـاوة اIفروضـة بعنـوان استغالل
rتحجرةIعدنية أو اIواد اIا

- نــاجت حق إعــداد الــوثــيـقــة اIــرتــبـطــة بــالــتــراخـيص
rنجميةIا

rساحيIحصة من ناجت الرسم ا -

rزايداتIحصة من ناجت ا -

- أي ناجت آخر مرتبط بنشاطها.

تـسدد هـذه النواجت لـدى قابض الـضرائب وتدفع في
صندوق األمالك العمومية اIنجمية.

عالوة عـلـى الـتـمـويـل اIـذكـور أعالهr تــدفع حـصـة من
الــنـــاجت الــوارد مـن اإلتــاوة اIـــفــروضـــة بــعـــنــوان اســـتــغالل
اIــواد اIـعــدنـيــة أو اIـتــحـجــرةr ومن نـاجت اIــزايـداتr ومن
الـــرسم اIــســاحـيr إلى الــصــنـــدوق اIــشــتــرك لـــلــجــمــاعــات

احمللية لفائدة البلديات.

حتدد نسب هذه احلصص عن طريق التنظيم.

اIــاداIــاّدة  143 :  : �ــكن الـــدولــة تــمــويـل بــرامج الــتـــنــقــيب
واالســــتــــكــــشــــاف اIـــنــــجــــمــــيــــX بــــهـــدف جتــــديــــد وتــــطــــويـــر

االحتياطات اIنجمية الوطنية.

الباب التاسعالباب التاسع
اخملالفات والعقوباتاخملالفات والعقوبات

اIــــاداIــــادّة  144 :  : عـالوة عــــلى ضــــبــــاط وأعــــوان الــــشــــرطــــة
الـقــضـائـيـةr يــؤهل أعـوان شـرطــة اIـنـاجم اIــنـشـأة �ـوجب
اIـادة 41 أعالهr بــالـبــحث ومـعــايـنــة اخملـالــفـات ألحــكـام هـذا

القانون.

ويـــــؤهل أعـــــوان شـــــرطــــة اIـــــنـــــاجمr أثـــــنـــــاء �ـــــارســــة
مهامهمr لطلب تسخير القوة العمومية.

يـــتــرتب عــلى مـــعــايــنــة مـــخــالــفــة مـــاr إعــداد مــحــضــر
rـثبـتةIيـسـرد فيه الـعون احملـرر للـمـحضـر بدقـة الـوقائع ا

وكذا التصريحات التي جمعها.

يــتم الــتـوقــيع عــلى احملــضـر مـن طـرف الــعــون احملـرر
ومــــرتــــكب اخملــــالــــفــــة. في حــــالــــة رفض مــــرتــــكب اخملــــالــــفـــة

اإلمضاءr يصرح بذلك في احملضر.

rتـبقى حجيـة احملضر قائـمة إلى غاية إثـبات العكس
وهو ال يخضع إلى التأكيد.

يـــرسل احملـــضـــر من طـــرف الــعـــون احملـــرر إلى وكـــيل
اجلـمــهـوريـة اخملـتص إقـلـيـمـيــاr في أجل ال يـتـجـاوز خـمـسـة

(5) أيام ابتداء من تاريخ إعداده.

145 :  : يعـاقب كل من يـشغل بـأيـة وسيـلـة كانت اIاداIادّة  
أرضــــا مــــحــــمــــيــــة �ــــوجـب مــــرســــومr دون الــــرأي اIــــســــبق
لـلــســلـطــة االداريــة اIـعــنــيـةr بــاحلــبس من شــهـرين (2) إلى

سنتX (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.

اIـاداIـادّة  146 :  : يعـاقب كـل من يـتـخلـى عن بـئر أو رواق
أو خــنـدق أو مـكــان اسـتـخـراجr بــدون رخـصـة مــسـبـقـة من
الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــلــنــشــاطــات اIــنــجــمـيــةr بــاحلــبس من
شـهرين (2) إلى سـنتX (2) وبـغرامة من 500.000 دج إلى

1.000.000 دج.

تـطــبق نــفس الـعــقـوبــة عـلى اIــســتـغل الــذي لم يـنــفـذ
األشـغـال اIـقـررة من طـرف الـوكـالة الـوطـنـيـة لـلـنـشـاطات

اIنجميةr تطبيقا ألحكام اIادة 48 من هذا القانون.

اIــــاداIــــادّة ة 147 :  : يــــعــــاقب كـل مــــســــتــــغـل يــــواصل أشــــغــــال
االســــتــغاللr دون االعـــتــبـــار لــلــمـــنع اIــنـــصــوص عـــلــيه في
اIــادة 50 مـن هــذا الــقــانــونr بـــاحلــبس من ســتــة (6) أشــهــر
إلـى ثالث (3) ســــنــــوات وبـــغــــرامــــة من 1.000.000 د ج إلى

2.000.000 دج.

يعـاقب بـنفس الـعـقوبـة صـاحب التـرخيـص اIنـجمي
الذي لم يبلغ الوكالة الـوطنية للنشاطات اIنجمية بفتح
أو اســتـرجـاع بـئـر أو رواق �ــتـد إلى سـطح األرضr مـخال

بذلك أحكام اIادة 52 أعاله.

يعـاقب أيـضـا بـنـفس الـعـقـوبـة اIـسـتغـل الذي لـم يقم
بتـبليغ الـوكالـة الوطنـية لـلنشـاطات اIـنجمـية بـالتوقف

النهائي لألشغال طبقا للمادة 53 من هذا القانون.

اIـاداIـادّة ة 148 : : يـعـاقب كل صـاحب تــرخـيص مـنـجـمي لم
يــرسل إلى الــســلـطــة اإلداريــة اخملـتــصــة الــتـقــريــر اIــفـصل
اIـنــصـوص عــلــيه في اIـادة 85 أعالهr واIــتــضـمن األشــغـال
اIـنـجـزة خالل نـشـاطــاته اIـنـجـمـيـةr وتـقـاريـر الـنـشـاطـات
اIـنصـوص علـيهـا في اIادة 124 أعالهr واخملطط والـتقـارير
r10الــبـنـود 8 و9 و rـادة 125 أعالهIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIا

بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.

يــــعـــــاقب بــــنـــــفس الــــعـــــقــــوبــــة كـل مــــنــــتج Iـــــعــــطــــيــــات
جــيــولــوجـــيــة لم يــقـم بــالــتــصـــريح لــدى اإليــداع الـــقــانــوني

للمعلومة اجليولوجية طبقا للمواد  31 و32 و33 أعاله. 

149 : : يــــــعــــــاقب كـل من تــــــنــــــازل عـن احلــــــقـــــوق اIـــــاداIـــــادّة ة 
وااللــتـزامــات اIــتــرتـبــة عن تــرخــيص مــنـجــمي أو حــوّلــهـا
بدون اIـوافـقة اIـسبـقـة اIنـصوص عـلـيهـا في اIادة 66 من
(2) Xبـاحلبس من سـتة (6) اشهـر إلى سنـت rهـذا القـانون

وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج.
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اIـاداIـادّة  150 :  : يــعـاقب كل من يــقـوم بـأشــغـال الـتــنـقـيب
أو االستكشاف اIـنجميX من دون التراخيص اIنصوص
عـلـيـهـا في اIـادتX 87 و93 من هـذا الـقـانـونr بـاحلـبس من
شـهرين (2) إلى سـنتX (2) وبـغرامة من 100.000 دج إلى

2.000.000 دج.

اIــــاداIــــادّة  151 :  : يـــعــــاقب كـل مـــســــتــــغل لم يــــقـم بـــأشــــغـــال
التأهيل وإعادة األمـاكن إلى حالتها األصليةr وكذا التكفل
�ـــرحـــلــــة مـــا بـــعـــد اIــــنـــجمr طـــبــــقـــا ألحـــكـــام هــــذا الـــقـــانـــون
ونــصـوصه الــتـطــبــيـقــيـةr بــعـد أمــر من الـوكــالـة الــوطـنــيـة
لــلـنــشـاطــات اIــنـجــمـيــةr بـاحلــبس من ســتـة (6) أشـهـر إلى
سنتX (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.

اIــــاداIــــادّة  152 :  : يــــعـــاقـب كل من قــــام �ــــمـــارســــة نــــشـــاط
اســتـغـالل مــنــجــمـي دون تـــرخــيـص مـــنـــجــميr بــاحلـبس
مـن ســــــــنـــــــة (1) إلـى ثالث (3) ســــــــنــــــــوات وبـــــــغــــــــرامــــــــة من

1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.

اIاداIادّة  153 :  : يعاقب كل  من  �ـارس  نشاطا مـنجميا
فـي مـــكـــان مـــحـــمي بـــاتـــفـــاقـــيـــات دولـــيـــة و/أو بـــنـــصـــوص
قــانـونـيـةr بـاحلــبس من سـنـتـX (2) إلى أربع (4) سـنـوات

وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.

اIـــــاداIـــــادّة  154 :  : يــــــعـــــاقب كـل من رفـض االمـــــتــــــثـــــال إلى
الـتـسـخـيـرات الــصـادرة عن مـهـنـدسي شـرطـة اIـنـاجمr في
حـــــالــــة وجــــود خــــطـــــر مــــحــــدق أو وقـــــوع حــــادث في ورشــــة
لـلـبـحث  أو االســتـغالل اIـنـجـمـيـrX بـاحلـبس من سـتـة (6)
أشـــهـــر إلى ســـنـــتـــX (2) وبــــغــــرامـــة من 1.000.000 دج إلى

3.000.000 دج.

اIاداIادّة  155 :  : يعاقب كل مسـتغل لم يقم بـإثبات احلالة
اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادة 60 من هـذا الـقـانـونr بـاحلبس
مـن ســــتـــة (6) أشـــهـــر إلى ســـنـــتـــX (2) و/أو بــــغــــرامـــة من

500.000 دج إلى 2.000.000 دج.

الباب العاشرالباب العاشر
أحكام خـاصة بـنشاطـات البـحث واستغالل اIـواد اIعـدنيةأحكام خـاصة بـنشاطـات البـحث واستغالل اIـواد اIعـدنية

أو اIتحجرة في البحرأو اIتحجرة في البحر

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامة تتعلق بالنشاط اIنجمي في البحرأحكام عامة تتعلق بالنشاط اIنجمي في البحر

اIــــاداIــــادّة  156 :  : تــــمـــــارس الـــــدولــــة اجلـــــزائـــــريــــة حـــــقــــوق
السـيادة عـلى مجـموع اجملـاالت البـحريـة اIنـصوص عـليـها
في اIـادة 2 من هـذا الــقــانـونr ألغــراض الــبـحـث عن اIـواد

اIعدنية أو اIتحجرة واستغاللها.

157 :  : مـع مــراعــاة األحــكــام اخلــاصــة اIــنــصـوص اIـاداIـادّة  
عليهـا في هذا البابr تـطبق أحكام األبواب من األول إلى
الـــــثـــــامـن من هـــــذا الـــــقـــــانـــــونr عـــــلى نـــــشـــــاطـــــات الـــــبـــــحث
واالسـتــغالل اIـنــجـمـيــX الـتـي تـتم في اجملــاالت الـبــحـريـة

اIشار إليها أعاله.

اIــــــاداIــــــادّة  158 :  : ال �ـــــــلك حـق �ـــــــارســــــة الـــــــنـــــــشـــــــاطــــــات
اIـــنـــجـــمـــيـــة في اجملـــاالت الــــبـــحـــريـــة اخلـــاضـــعـــة لـــلـــقـــانـــون
اجلـزائـريr إال احلائـزون عـلـى الـتراخـيـص اIـنـجمـيـة الـتي

تسلمها لهم الدولة اجلزائرية.

اIـاداIـادّة  159 :  : عـنـدمـا يـخص الـتـرخـيص اIـنـجـمي كـلـيا
أو جـزئـيا اجملـاالت الـبحـريـة اجلـزائريـةr يـلحق هـذا الـقسم
الــبــحـري من أجـــــل تـطــبــيـــــق هـذا الــقــانـونr بــالــواليـات

اجملاورة.

اIاداIادّة  160 :  : تطبق القـوانX والتنظـيمات اجلزائرية
أثـنـاء �ارسـة الـنـشاطـات اIـنصـوص عـليـهـا في اIادة 156
أعالهr عـلى اIـنـشـآت والـتـجـهـيـزات اIـعـرّفـة في اIـادة 161

أدناه.

تــطـــبق هــذه الـــقــوانــX والـــتــنــظـــيــمــات ضـــمن نــفس
الــشـــروط داخل مــنــاطق األمـنr عــلى مــراقــبـــة الــعــمــلــيــات

اجلارية واحملافظة على األمن العمومي.

اIــــاداIــــادّة  161 : : يــــقـــــصـــــد بــــاIـــــنـــــشــــآت والـــــتـــــجــــهـــــيــــزات
اIــســتـــعــمــلــة في الـــبــحث أو اســتــغـالل اIــواد اIــعــدنــيــة أو
اIـــتــــحـــجـــرة فـي اجملـــاالت الـــبــــحـــريـــة حــــسب مـــفــــهـــوم هـــذا

القانون  :
rاحملطات العائمة وملحقاتها -

rاآلليات األخرى اخلاصة باالستغالل وملحقاتها -
- الــــســـفـن الـــبــــحـــريــــة الـــتـي تـــشــــارك مـــبــــاشـــرة في

.XنجميIعمليات البحث أو االستغالل ا

162 :  : تـخـضع اIنـشـآت والتـجـهيـزات اIـذكورة اIاداIادّة  
في اIــادة 161 أعـالهr لــلــقــوانــX والــتــنـــظــيــمــات اIــتــعــلــقــة

بحماية احلياة البشرية في البحر.

rزيـادة عــلى ذلك rــنـشــآت واآللــيــاتIوتــخــضع هــذه ا
عندمـا تكون قابـلة للعـومr للقوانـX والتنظـيمات اخلاصة
بـالــتـرقـيم ورخـصـة اIـرورr ولــلـتـنـظـيم اIـتــعـلق بـالـوقـايـة

من التصادم في عرض البحر أثناء عومها.

ولتطبيق هذه الـقوانX والتنظيـماتr يعتبر ربانا
أمـام الـســلـطـات اخملـتـصـة فـي هـذا اجملـالr كل شـخص يـقـود
عــــلى مـــª هـــذه اIــــنـــشـــآت واآللـــيـــاتr أشــــغـــال الـــبـــحث أو
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rوالـتــنـظــيـمـات Xحـسب مــفـهــوم هـذه الــقـوانــ rاالسـتــغالل
وهــو يـخــضع في كل احلــاالت لــلـجــهـة الــقـضــائـيــة اخملـتــصـة

طبقا للقوانX السارية اIفعول.

اIــاداIــادّة  163 :  : �ـــكن إحـــاطــة اIـــنـــشـــآت والــتـــجـــهـــيــزات
اIـــذكـــورة في اIــادة 161 أعالهr �ـــنـــطـــقــة أمن تـــمـــتـــد عــلى
مــــســـافـــة خـــمـــســـمـــائـــة (500) مـــتـــرr ابـــتـــداء مـن كل جـــانب

خارجي لهذه اIنشآت واآلليات.

�ــنع الــدخــول دون رخــصــة بــأيــة وســيــلــة كــانت إلى
هــذه اIـــنــطــقـــةr إذا كــانت األســـبــاب خــارجـــة عن عــمـــلــيــات

.XنجميIالبحث أو االستغالل ا

�ـــكن فـــرض قـــيــود عـــلـى الــتـــحـــلـــيق فـــوق اIـــنـــشــآت
والـــتــجـــهــيـــزاتr وكــذا فــوق مـــنــاطـق األمنr قــصـــد ضــمــان
احلـمايـة الـضروريـة لـهـذه اIنـشـآت والتـجـهيـزات وضـمان

أمن اIالحة اجلوية.

164 :  : يـتم كل نقل بـحري أو جـوي بX الـتراب اIاداIادّة  
الــــوطــــنـي واIــــنــــشـــــآت واآللــــيــــات الـــــقــــائــــمـــــة في اجملــــاالت
البحرية اجلـزائريةr بواسطة السفن والطائرات اIرخص

لها من طرف السلطات اخملتصة.

اIــــاداIــــادّة  165 :  : يــــعـــد كـل مـــالك أو مــــســـتــــغل Iــــنـــشـــأة أو
جتـهيـزr كمـا هي مذكـورة في اIادة 161 أعالهr ترتـكـز على
قـــعـــر الـــبـــحـــرr أو كل شـــخـص يـــقـــوم بــأشـــغـــال الـــبـــحث أو
االســتــغالل عــلـى مــتــنــهــاr مــســؤوالr كل فــيــمــا يــخــصهr عن
اIــنــشــأة وعن ضــمــان اسـتــمــرار جــودة اإلشــارة الــبــحــريـة

وعملها.

تقع نفـقات اإلشارة في كل احلاالت على عاتق اIالك
أو اIستغل.

تطبق هذه األحـكامr عند االقـتضاءr على اإلشارة في
مناطق األمن اIنصوص عليها في اIادة 163 أعاله.

�ــــكن الــــســــلــــطــــة االداريــــة اخملــــتــــصـــــةr إذا لم �ــــتــــثل
األشخاص اIذكورون في الفقرة األولى أعالهr للتعليمات
التي تعـطيـها لـهم من أجل تطـبيق أحـكام هـذه اIادة وعدم
االسـتـجـابـة لإلعذار اIـوجه لـهمr أن تـتـخـذ بـصفـة تـلـقـائـية
اإلجـراءات الالزمـة عـلى حـسـاب اIـالك أو اIـسـتـغلr وذلك

دون اإلخالل باIتابعات القضائية.

يــحق لــلـســلــطــة االداريــة اخملـتــصــة الــدخــول إلى هـذه
اIـنـشـآت والـتـجـهـيـزات وإلى أجـهـزة اإلشـارةr لـلـتـأكـد من
اســتــجــابــة هــؤالء األشــخــاص لاللــتـزامــات الــتي تــقع عــلى

عاتقهم كما تنص عليها هذه اIادة.

اIـاداIـادّة  166 :  : يـجب عــلى األشـخـاص اIـنــصـوص عـلـيـهم
rأن يـبــلـغــوا إلى الــسـلــطــات اخملـتــصـة rـادة 165 أعـالهIفي ا
اIــعـــلــومــات الـــبــحـــريــة الــتـي جــمـــعت من خالل نـــشــاطــات
الـــبـــحث أو اســـتــغـالل اIــواد اIـــعـــدنـــيــة أو اIـــتـــحـــجــرة في

اجملاالت البحرية اجلزائرية.

اIـاداIـادّة  167 :  : يـطـبق الــتـشــريع الـبـحــريr وكـذا اخلـاص
بـاIـوانئ عـلى اإلشـارة اIــتـعـلـقـة بـاIـنــشـآت والـتـجـهـيـزات
اIــذكــورة في اIـادة 161 أعالهr وعــلى اإلشــارة فـي مـنــاطق

األمن اIنصوص عليها في اIادة 163 أعاله.

ولـهــذا الــغــرضr يـعــتــبــر ربـانــا أو مــســتـخــدمــاr أمـام
الــسـلــطـات اخملــتــصـة في هــذا اجملـالr الــشــخص الـذي يــقـوم
بــأشـــغــال الـــبـــحث واالســـتــغالل عـــلى مـــª هــاتـه اIــنـــشــآت
واآلليات في مفهوم اIادتX 161 و163 اIذكورتX أعاله.

ويخـضعr في كل احلاالتr للـجهـة القضـائية اخملـتصة
طبقا للقوانX والتنظيمات السارية اIفعول.

اIـاداIـادّة  168 : : يـتعـX عـلى اIـالـكX و/أو اIـسـتـغـلX أن
يـــســـحــبـــوا كـل اIـــنـــشــآت واآللـــيـــات الـــتـي أصــبـــحـت غـــيــر
مـــســــتـــعـــمــــلـــة. ويـــتـم إعـــذارهم إن اقــــتـــضى األمــــرr بـــهـــدف
احــــتـــرام هــــذا االلـــتــــزام وحتـــدد لــــهم اآلجــــال لـــلــــشـــروع في

األشغال وإنهائها.

rفي حــالـة رفض أو تــهـاون في تـنــفـيـذ هــذه األشـغـال
�ــكن الـــقــيــام بــهــا بــصـــفــة تــلــقــائـــيــة عــلى نــفـــقــاتــهم وعــلى

مسؤولياتهم جتاه اخملاطر.

XسـتغـلIأو ا XالـكـIـكن جتريـد ا� rوفي هـذه احلالـة
من حقوقهم على هذه اIنشآت والتجهيزات. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام خاصة بالنشاط اIنجمي في البحرأحكام خاصة بالنشاط اIنجمي في البحر

اIـاداIـادّة  169 :  : طـبـقا لـلـمادة 2 من هذا الـقـانـونr تـعـتـبر
من الناحية اجلمركية اIنتوجات اIستخرجة من اجملاالت
الـبحـريـة الـتـابعـة لـلـقـانون اجلـزائـريr كـمـواد مسـتـخـرجة
من جزء جـديد تـابع لإلقليـم اجلمركي اIـنصـوص عليه في

اIادة األولى من قانون اجلمارك.

ولــــتــــطــــبــــيـق الــــتــــشــــريـع اجلــــبــــائيr تــــعـــــتــــبــــر نــــفس
اIنتوجات كمواد مستخرجة من التراب الوطني.

170 : : �ــسـك ســجل خــاص بــاIــواد اIــعــدنــيـة أو اIـاداIـادّة  
اIتـحـجـرة على مـسـتـوى اIـنشـآت والـتـجهـيـزات اIـذكورة

في اIادة 161 أعاله.
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يـــحـــدد الـــشــكـل الــذي �ـــسـك به الـــســجـل والــعـالمــات
الواجب تقييدها فيه عن طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة  171 :  : �كن أعـوان الـدولة اIـؤهـلX أن يـقـوموا
�ـعايـنـة اIـنشـآت والـتجـهـيـزات في أي وقت. كـما �ـكـنهم
مــعــايـنــة وســائل الــنــقل اIــســتــعــمــلــة في اســتـغـالل اجلـرف
الـقـاري أو في اسـتـغالل مـوارده الـطـبـيـعـيـة داخل مـنـاطق
األمن اIنـصـوص عـلـيـهـا في اIادة 163 أعالهr وفي اجملـاالت

البحرية اخلاضعة للنطاق اجلمركي.

الفصل الثالثالفصل الثالث 
أحكام جزائية تخص النشاط اIنجمي في البحرأحكام جزائية تخص النشاط اIنجمي في البحر

القسم األولالقسم األول
العقوباتالعقوبات

اIاداIادّة  172 :  : يـؤهل Iعاينـة اخملالفـات اIنصوص عـليها
في اIواد من 174 إلى 184 من هذا القانون  :

rالضباط وأعوان الشرطة القضائية -

   rناجمIمهندسو شرطة ا -

rمفتشو البيئة -

rقواد البواخر التابعة للبحرية الوطنية  -

rقواد البواخر األوقيانوغرافيا التابعة للدولة  -

-  قـــواد الــــطـــواقم عــــلى مــــª الـــطـــائــــرات الـــتــــابـــعـــة
rللدولة

 rأعوان اجلمارك -

rالحة واألشغال البحريةIمفتشو ا -

rالحة البحريةIمراقبو ا -

rصلحة الوطنية حلراس الشواطئIأعوان ا -

rموظفو السلك التقني للمالحة البحرية -

rمهندسو مصالح اإلشارة البحرية -

- األعوان احمللفون الـتابعون Iصالح البحث العلمي
واألوقيانوغرافيا.

 تـبـقى حجـية احملـاضر اIـثـبتـة لهـذه اخملـالفـات قائـمة
إلى غاية إثبات العكس.

وتـــرسل هـــذه احملـــاضـــر إلى وكـــيل اجلـــمـــهـــوريـــة لــدى
اجلهة القضائية اخملتصة إقليميا.

اIــاداIــادّة  173 :  : يـــعــاقـب عــلـى اخملــالـــفـــات لـــهــذا الـــقـــانــون
ونـصـوصه الـتــطـبـيـقـيـةr فـــي مـجـال الـنـشـاطــات اIـتـعـلـقـة
بـالبـحث عن الـمــواد اIعدنـية أو الــمتـحجـرة واستـغاللها
rــواد من 174 إلى 184 أدنــاهIطــبـــقــا ألحــكـــام ا rفي الـــبــحـــر
وذلك دون اإلخالل بـالعقـوبات التي �ـكن فرضهـا من جهة
أخـــرىr ال ســــيـــمــــا �ـــوجب الــــقـــانــــون الـــبــــحـــري واألحــــكـــام
الـتـشـريـعـيـة اIتـعـلـقـة بـحـمـايـة البـيـئـة في إطـار الـتـنـمـية

اIستدامة.

اIــــــــاداIــــــــادّة  174 :  : يـــــــعــــــــاقـب كـل مـن يـــــــقــــــــوم فـي اجملـــــــاالت
الــــبــــحــــريـــة اجلــــزائــــريــــة بـــنــــشــــاط مــــنــــجـــمـي لــــلـــبــــحث أو
االسـتـغالل دون تـرخــيص مـنـجـميr بــاحلـبس من سـنـة (1)
إلـى ثالث (3) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من 1.000.000 دج إلى

3.000.000 دج.

�كن احملكمـةr فضال عن ذلكr أن تأمر عـند االقتضاء
إمـا بــسـحب اIـنـشـآت أو الـتـجـهــيـزات الـقـائـمـة في أمـاكن
الـبحث أو االستغالل دون تـرخيصr وإما بجـعلها مـطابقة

للشروط اIفروضة.

rكــمــا �ـكــنــهـا أن حتــدد أجال لــلــمـحــكــوم عــلـيه لــيــقـوم
حـسب احلــالـةr بـســحب اIـنــشـآت والـتــجـهــيـزات أو جـعــلـهـا

مطابقة للشروط.

تطبق العقـوبات اIنصوص عليها في الفقرة األولى
مـن هـــذه اIــــادة إذا لم تــــنـــفــــذ في اآلجـــال اIــــقـــررة أشــــغـــال

السحب أو اIطابقة اIشار إليه في الفقرة 3 أعاله.

إذا انـــــقــــضى األجـل الــــذي حــــدده احلـــــكم قــــبـل أن تــــتم
عــمــلـيــة ســحب اIــنـشــآت واآللــيـات أو مــطــابــقـتــهــاr حـسب
احلـالـةr �ـكن الـسـلـطـات اخملـتـصـة أن تـأمـر بـالـقـيـام بـصـفـة
تـلقـائيـة بـاألعمـال الالزمة لـتـنفـيذ قـرار العـدالـة عل نفـقة

ومسؤولية احملكوم عليه.

القسم الثانيالقسم الثاني
تعليق األشغالتعليق األشغال

اIـاداIـادّة  175 :  : �ــكن رئــيس اجلــهــة الــقـضــائــيــة اإلداريـة
اخملتصةr في حالة معاينة مخالفة كما هو منصوص عليه
في اIــادة 173 أعالهr وبــنــاء عـــلى طــلب الـــســلــطــة اإلداريــة
اخملــتــصــةr أن يــأمـر بــوقـف أشـغــال الــبــحث أو االســتــغالل

وفقا لإلجراء االستعجالـي.

�ــكن اجلــهـة الــقــضـائــيــة أن تـأمــر في كل وقـت بـرفع
الــيـــد عن الــتـــدابــيـــر اIــتـــخــذة لــوقـف األشــغـــال أو اإلبــقــاء
علـيـهاr وذلـك بطـلب من الـسلـطـة اخملتـصـة أو من اIالك أو

اIستغل.
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اIـاداIـادّة  176 :  : يـعـاقـب عـلى مـواصـلــة أشـغـال الـبـحث أو
االســتـغـاللr بـغض الــنــظــر عن قـرار الــوقف الــقــضـائي أو
اإلداريr بــاحلـــبس من ســـنــتــX (2) إلى أربع (4) ســـنــوات

وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.

القسم الثالثالقسم الثالث
التلوث البحريالتلوث البحري

اIـاداIـادّة  177 : : يـتـعـرض كل من يـقـوم أثـنـاء الـبـحث عن
اIــــواد اIـــعــــدنــــيـــة أو اIــــتـــحــــجـــرة فـي اجملـــاالت الــــبـــحــــريـــة
اجلـزائـريـة أو اسـتـغاللــهـاr بـصب أو تـرك تـسـرب أو حـرق
أو غـمـر في الـبحـرr انـطالقـا من اIـنـشآت أو الـتـجـهـيزات
اIـشــار إلــيـهــا في اIـادة 161 أعالهr مــواد أو مــنـتــوجـات أو
نـفـايـات مـن شـأنـهــا أن تـلـوث أو تـعــكـر أو تـفــسـد اIـيـاه أو
اIساحات البحـرية أو البرية اخلاضعـة للقانون اجلزائري
أو يـخــالف أحــكـام الـقــانـون اIــتـعــلق بـحــمـايــة الـبـيــئـة في
إطار التـنمية اIـستدامةr لـلعقوبـات اIنصوص عـليها في
نــفـس هـذا الــقــانــون و/أو االتــفــاقــيــات الـدولــيــة اIــتــعــلــقـة

بالتلوث البحري والتي صدّقت عليها اجلزائر.

اIـاداIـادّة  178 :  : يـعـاقب كل مـالك أو مـستـغل رفضr رغم
اإلعـذار اIرسل إليهr تنـفيذ األشغـال اIنصوص عـليها في
اIـادة 168 من هــذا الـقــانـونr بــاحلـبس من ســتـة (6) أشـهـر
إلى سنتX (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج.

اIاداIادّة  179 :  : تـعَرّض مـخالفـة أحكـام اIادتX 165 و166
من هـذا الـقـانون مـرتـكـبـيـهـا لـلـعـقـوبـات اIـنـصـوص عـلـيـها

في القانون البحري والتشريع الساريي اIفعول.

اIــاداIــادّة  180 :  : يــتــعــX عـــلى كل شــخـص يــقــود األشــغــال
اIــــتـــعـــلـــقــــة بـــالـــبــــحث أو االســـتـــغـالل عـــلى مــــª اIـــنـــشـــآت
والـــتـــجـــهـــيـــزات اIـــشـــار إلـــيــهـــا فـي اIــادة 161 أعالهr حتت
طـائـلــة غـرامـة من 100.000 دج إلى 500.000 دجr أن يـطـلب
من السلطة البحرية كـي تبX في رخصة اIرور اIسلمة
rـادة 162 من هـذا الــقــانـونIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIإلـيه وا
أسـمـاء ومـؤهالت كل من األشـخاص الـذين يـعـد حـضورهم
عـلى مـª هـاته اIـنـشـآت والـتـجـهـيـزات إلـزامـيـاr تـطـبـيـقـا

للنصوص اخلاصة بحماية احلياة البشرية في البحر.

اIـاداIـادّة  181 : : يــعــاقب كل شــخص مــنــصــوص عـلــيه في
اIـادة 166 أعالهr اســتــعـمل مــعــدات من شــأنـهــا أن تــشــتـبه
rالح من رؤيــتــهـاIبـعالمــات اإلشــارة الــبـحــريــة أو تـمــنع ا

باحلبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر.

182 :  : يــــعـــاقـب الـــشــــخص الــــذي يـــقــــود أشـــغـــال اIــاداIــادّة  
الــبــحث أو االســتــغالل عــلى مـª اIــنــشــآت والـتــجــهــيـزات
اIــــشــــار إلـــيــــهـــا فـي اIـــادة 161 أعالهr إذا لـم �ـــسـك طــــبــــقـــا
لألحــــكــــام الـــســــاريـــة اIــــفــــعـــول ســــجل اIــــواد اIــــعـــدنــــيـــة أو
اIــتــحــجــرة اIــنــصــوص عــلــيه في اIــادة 170 أعالهr أو كــان
يــحـمل بــيـانــات مـزيــفـةr بــاحلـبس مـن سـتـة (6) أشـهـر إلى

سنتX (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.

تـــطـــبـق نـــفس الــــعـــقـــوبـــات عـــلـى اIـــســـؤول إذا رفض
تقد® السجل أو اعترض على فحصه من طرف السلطات

اخملتصة.

القسم الرابعالقسم الرابع
حاالت التخريبحاالت التخريب

اIاداIادّة  183 :  : يعـاقب كل من دخل بـصفـة غيـر قانـونية
ومن غير قوة قـاهرةr إلى منطقة األمن اIعرفة في اIادة 163
أعالهr أو حــلق فـوقـهـا بـصـفـة غـيـر قـانـونـيـة بـعـد أن تـكـون
الــســلـــطــات اخملــتـــصــة قــد اتـــخــذت كل اإلجـــراءات اIالئــمــة
rـنـطـقةIمن الـتـعرف عـلى وضـعـيـة هـذه ا XالحـIا Xلـتـمـكـ
بـــــاحلــــبـس من ســـــنــــة (1) إلى ســـنـــتـــX (2) وبــــغـــــرامــــة من

500.000 دج إلى 2.000.000 دج.

اIـاداIـادّة  184 : : يـعـاقب كل شـخص خـرب عـمـدا أو بـنــيّـة
إجـرامية اIنـشآت أو التجـهيزات اIشار إلـيها في اIادة 161
أعالهr بأيّـة وسيـلة كـانتr طـبقـا لألحكـام اIنـصوص عـليـها

في اIادة 395 وما يليها من قانون العقوبات.

البابالباب احلادي عشر احلادي عشر
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

الفصل األولالفصل األول
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اIــاداIــادّة  185 : : تــبـــقى الــســـنــدات والـــرخص اIـــنــجـــمــيــة
الساريـة اIفعـولr عنـد بداية سـريان هـذا القانـونr صاحلة
ويـبقى مفـعولـها ساريـا لغـاية انـقضاء آجـالهـاr مع مراعاة

أحكام اIواد اIعنية أدناه.

ال �ـكن جتــديـد  أو تــمـديــد هـذه الــسـنــدات والـرخص
اIنجمية.

اIـــــاداIـــــادّة  186 :  : �ـــــكـن صـــــاحـب الـــــرخــــــصـــــة أو الــــــســـــنـــــد
اIـــنــجـــمي اIـــشــار إلـــيه في اIــادة 185 أعالهr خالل االثــني
عـشـر (12) شـهـرا الـتي تــلي تـاريخ نـشـر هـذا الـقـانـونr أن
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يــقــوم بـــطــلب مــنـح تــرخــيص مــنـــجــمي  لــلــمـــدة اIــتــبــقــيــة
rــعــني طــبــقــا ألحــكــام هــذا الــقــانـونIلــرخــصــتـه أو ســنــده ا
شـــريـــطـــة أن يـــتـــخــلـى رســمـــيـــا عن  الـــرخـــصـــة أو الـــســـنــد

اIنجمي السابق.
يتم مـنح هـذا التـرخـيص اIنـجـمي طبـقـا ألحكـام هذا

القانون ونصوصه التطبيقية.
يــنــجـم عن مــنح هــذا الــتــرخـــيص إلــغــاء الــرخــصــة أو

السند اIنجمي القد®. 

اIــاداIــادّة  187 :  : تــشــرع الـــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلــنــشــاطــات
اIـنـجــمـيـة في أجل سـتـة (6) أشـهـر ابـتـداء من صـدور هـذا
الـقـانونr في عـمـليـة إدمـاج الرخص والـسـندات اIـنـجمـية
الــســـاريـــة اIـــفــعـــولr بـــاســـتــثـــنـــاء رخص اســـتــغـالل مــقـــالع
احلـــجــــارة واIـــراملr إلـى تـــراخـــيـص مـــنـــجــــمـــيـــة كــــمـــا هـــو
مـنـصـوص عــلـيـهــا في أحـكـام هــذا الـقـانــون. يـتـوّج اإلدمـاج

�قرر تعده الوكالة الوطنية للنشاطات اIنجمية.
تـدمج رخص اسـتـغالل مـقـالع احلـجـارة واIـرامل إلى
تراخيص السـتغالل مـقلع. يـشرع الـوالي اخملتص إقـليـميا
فـي هــــذا الــــصــــدد وفـي أجل ســــتــــة (6) أشــــهــــر ابــــتــــداء من
صــدور هـــذا الــقـــانـــون بــإعـــداد مــقـــررات اإلدمــاج لـــلــرخص

السارية اIفعول.

اIــــــــاداIــــــــادّة  188 :  : حتـل كـل من الــــــــوكــــــــالــــــــة الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة
لـلـمـمـتـلـكـات اIـنـجـمـيـة والـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـجـيـولـوجـيـا

واIراقبة اIنجمية.

حتل الــوكــالـة الــوطــنــيــة لـلــنــشــاطـات اIــنــجــمــيـة في
احلقوق والواجبات محل  :

 rنجميةIالوكالة الوطنية للممتلكات ا  -

 - الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلــــجـــيـــولـــوجـــيـــا واIـــراقـــبـــة
اIنجمية فيما يتعلق بأنشطة اIراقبة اIنجمية.

حتل وكــالــة اIـــصــلــحـــة اجلــيــولـــوجــيــة لــلـــجــزائــرr في
احلــــقـــوق والــــواجــــبـــات اIــــتـــعــــلــــقـــة بــــالــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيـــة
لـلـجيـولـوجـيا واIـراقـبـة اIـنجـمـيـةr فيـمـا يـتـعلق بـأنـشـطة

اIصلحة اجليولوجية الوطنية.

اIــــاداIــــادّة  189  :   : حتــــول أمالك ومــــســـتــــخــــدمـــو الــــوكــــالـــة
الــوطـنــيـة لـلــمـمــتـلـكــات اIـنـجــمـيــة إلى الـوكــالـة الـوطــنـيـة

للنشاطات اIنجمية.
حتــــول أمـالك ومــــســــتــــخــــدمــــو الـــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة
لـلـجيـولـوجـيا واIـراقـبـة اIـنجـمـيـةr فيـمـا يـتـعلق بـأنـشـطة
اIــراقـبــة اIــنـجــمــيـةr إلـى الـوكــالــة الـوطــنــيـة لــلــنـشــاطـات

اIنجمية.  

حتــــول أمـالك ومــــســــتــــخــــدمــــو الـــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة
لـلـجيـولـوجـيا واIـراقـبـة اIـنجـمـيـةr فيـمـا يـتـعلق بـأنـشـطة
اIــصــلــحــة اجلــيــولــوجــيــة الــوطــنــيـةr إلـى وكــالــة اIــصــلــحـة

اجليولوجية للجزائر.

اIــــاداIــــادّة  190  :   : يــــتـــرتـب عن الــــتـــحــــويالت اIــــنــــصـــوص
عليها في اIادة 189 أعالهr حترير :

Xيـعـد وفـقـا لـلـقـوانـ rجـرد كـمي ونــوعي وتـقـديـري -
والـتـنـظيـمـات الـسـاريـة اIـفـعـولr من طـرف جلـنـة يـرأسـها
�ــثـل الــســـلــطــة الـــوصــيـــةr يــتم تـــعــيـــX أعــضـــائــهـــا بــقــرار
مــشــتــرك من الــوزيـر اIــكــلف بــاIــنــاجم والــوزيــر اIـكــلف

rاليةIبا
-  حصيـلة قـفل نشـاطات ووسائل الـوكالـة الوطـنية
لـلـمـمـتـلـكـات اIـنـجـمـيـة والـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـجـيـولـوجـيـا

rنجميةIراقبة اIوا
- قــائـــمــة جــردr حتــدد بـــقــرار مــشــتـــرك بــX الــوزيــر

اIكلف باIالية والوزير اIكلف باIناجم.

اIاداIادّة  191 :  : تطبق األحكام اجلـبائية اIنـصوص عليها
فـي الـــبــــاب الــــثــــامن مـن هـــذا الــــقــــانــــون عــــلى الــــســــنـــدات
والـرخص اIـنـجـمـيـة الــسـاريـة اIـفـعـولr ابـتـداء من تـاريخ

أول يناير سنة 2015. 
يبـقى الـنظـام اجلـبائي الـسـاري اIفـعـولr عنـد تاريخ
نـشـر هـذا الـقـانـون في اجلـريـدة الـرسـمـيـة r مـطـبـقـا لـغـاية

31 ديسمبر سنة 2014.

اIـاداIـادّة  192 :  : تــبـقى الــنـصـوص الــتـطـبــيـقــيـة لـلــقـانـون
رقـم 01  - 10 اIــــــــؤرخ في 11 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عـــــــام 1422
rــنــاجمIــتـضــمـن قــانـون اIـوافق 3 يــولــيــو ســنـة 2001 واIا
اIـــــعــــدل واIـــــتـــــمـمr ســـــاريـــــة اIــــفـــــعـــــول إلـى غـــــايـــــة صــــدور

النصوص التطبيقية لهذا القانون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اIــــاداIــــادّة  193 :  : مع مــــراعــــاة أحــــكـــام  اIــــواد من 185 إلى
rتــلــغـى كـل األحــكــام اخملـــالــفـة لــهـذا الـقــانـون r192 أعاله

ال ســيـمــا أحـكــام الـقــانـون رقم 01-10 اIـؤرخ في 11 ربـيع
الـثـاني عام 1422 اIـوافق 3  يـولـيـو سـنة 2001 واIـتـضمن

قانون اIناجمr اIعدل واIتمم.

اIــــاداIــــادّة  194  :  :  يــــنـــــشــــر هـــــذا الـــــقــــانـــــون في اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 24 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اIلحق األولاIلحق األول
سلم حق إعداد الوثيقةسلم حق إعداد الوثيقة

اIبلغ (دج)اIبلغ (دج)نوع النشاطنوع النشاط

1 - البحث اIنجمي - البحث اIنجمي
التنقيب اIنجميالتنقيب اIنجمي

 - الطلب األولي .............................................................................................

- التجديد أو التعديل .....................................................................................

االستكشاف اIنجمياالستكشاف اIنجمي

- الطلب األولي ..............................................................................................

- التجديد أو التعديل .....................................................................................

2 - االستغالل اIنجمي:- االستغالل اIنجمي:

استغالل اIناجم :استغالل اIناجم :

- الطلب األولي ..............................................................................................

- التجديد أو التعديل أو التحويل (كلي أو جزئي) أو التنازل................................

استغالل اIقالع :استغالل اIقالع :

- الطلب األولي ..............................................................................................

- التجديد أو التعديل أو التحويل (كلي أو جزئي) أو التنازل ...............................

االستغالل اIنجمي احلرفي :االستغالل اIنجمي احلرفي :

- الطلب األولي...............................................................................................

- التجديد أو التعديل .....................................................................................

عملية اللعملية اللَم و اجلمع و/أو اجلنيم و اجلمع و/أو اجلني

- الطلب األولي أو التجديد ..............................................................................
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اIلحق الثا نياIلحق الثا ني
السلم األساسي للرسم اIساحيالسلم األساسي للرسم اIساحي

يــتم حتــديــد اIـــبــلغ اإلجــمـــالي لــلــرسم اIـــســاحي اIــفــروض بـــجــمع احلق الـــثــابتr اIــوجــود فـي اخلط اIــقــابل لـــطــبــيــعــة
الترخيص اIنجميr واحلق النسبي احملدد كما هو مشار إليه أدناه :

احلق الثابتاحلق الثابتطبيعة الترخيصطبيعة الترخيص
السنوي (دج)السنوي (دج)

احلق النسبي السنوي للهكتار (دج)احلق النسبي السنوي للهكتار (دج)

كل جتديد فيما بعدكل جتديد فيما بعدالتجديد األوليالتجديد األولياIرحلة األوليةاIرحلة األولية

نظام اIناجمنظام اIناجم

االستكشاف

االستغالل

5.000

10.000

100

200

150

250

200

300

نظام اIقالعنظام اIقالع

االستكشاف

االستغالل

5.000

10.000

150

250

200

300

250

350



28 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3618
30 مارس  سنة  مارس  سنة 2014 م

اIلحق الثالثاIلحق الثالث
نسبة اإلتاوة اIفروضة بعنوان استغالل اIواد اIعدنية أو اIتحجرة نسبة اإلتاوة اIفروضة بعنوان استغالل اIواد اIعدنية أو اIتحجرة 

النسبة (النسبة (%)اIواد اIعدنية أو اIتحجرةاIواد اIعدنية أو اIتحجرة

اIواد اIعدنية اIشعة :اIواد اIعدنية اIشعة :
- اليورانيوم (مركز الكعكة الصفراء)

- اIواد اIشعة األخرى
النضيد الصلب :النضيد الصلب :

اIواد اIعدنية الفلزية :اIواد اIعدنية الفلزية :
- اIواد اIعدنية الفلزية احلديدية.

- اIواد اIعدنية الفلزية غير احلديدية.
اIواد اIعدنية غيرالفلزية من نظام اIناجم.
اIواد اIعدنية غير الفلزية من نظام اIقالع.

الفلزات الثمينة واألحجار النفيسة وشبه النفيسة.
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وحدة القياسوحدة القياس

LB

LB

طن م

طن م
طن م
طن م

 م3
أوقية r قيراط أو غ

rاألوقية = 31,103477 غ r غ : غرام rتريIطن م : الطن ا
rقيراط = 0,20519655 غ r0,4535923 كلغ = (Livre US) رطل : LB

جـــــمــــادى مـــــرســـــوممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم رئـــــاسـي رقم  14 -  - 122  مـــــؤرمـــــؤرّخ في خ في 24 جـــــمــــادى 
r2014 ــــــوافق 26 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يــتـــضـــمن حتـــويل اعــــتـــمــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــريــتـــضـــمن حتـــويل اعــــتـــمــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــر

مصالح الوزير األول.مصالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�ـــقــتـــضـى اIـــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 14 - 34
اIـؤرخ فـي 6 ربيـع الـثـاني عـام 1435 اIـوافــق 6 فـبـرايـر

ســـنـــة 2014  واIـــتــضـــمن تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصــة
لـلـوزيــر األول من مـيــزانـيـة الــتـسـيــيـــر �ــوجــب قـانـــون

r2014 اليــة لسنةIا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــــتـــمــــــاد قــــــدره خـــمـــســــة ماليـــX وثــــمـــا¯ـــائــــة وخـــمـــســـة
وسبـعون ألف دينار (5.875.000 دج) مقيّــــد في ميـزانية
الــتــكــالــيف اIــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 37 - 91 "نــفــقـات

محتملة - احتياطي مجمع".

اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قـــدره خـمـسـة ماليـX وثـمــا¯ـائـة وخـمـسـة وسـبـعـون ألف
ديــنــار (5.875.000 دج) يـــقــــيّــــد فــي مــيــزانــيــة تــســيــــيـر
مصـالح الوزيـر األول وفــي البــابX اIـبيـنX في اجلدول

اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 3 : : يــــــنـــــشـــــر هـــــــــذا اIـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 26 مارس سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 28 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1435 هـ هـ
30 مارس  سنة  مارس  سنة 2014 م م

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 33

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
الفرع الثانيالفرع الثاني

الوزارة اIكلفة بإصالح اخلدمة العموميةالوزارة اIكلفة بإصالح اخلدمة العمومية
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اIديرية العامة للوظيفة العموميةاIديرية العامة للوظيفة العمومية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي.........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

4.700.000

4.700.000

1.175.000

1.175.000

5.875.000

5.875.000

5.875.000

5.875.000

جـــــمــــادى مـــــرســـــوممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم رئـــــاسـي رقم  14 -  - 123  مـــــؤرمـــــؤرّخ في خ في 24 جـــــمــــادى 
r2014 ــــــوافق 26 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يـتضمن حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تـسيير وزارةيـتضمن حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تـسيير وزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة

- و�ـــــقــــتـــــضـى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقــم 14 - 33
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الـثاني عـام 1435 اIوافــق 6  فـبرايـر
ســنـــة 2014  واIـــتــضـــمن تـــوزيـع االعــتـــمـــادات اخملـــصــصــة
لـــوزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

r2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�



28 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3818
30 مارس  سنة  مارس  سنة 2014 م

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعـتـمــــاد قـــــدره عـشـــرون مـلــيـــون ديـنـــار (20.000.000 دج)
مـقيّـــد في ميـزانية التـكاليف اIشتـركة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قــدره عـشــرون مـلـيـون ديـنـار (20.000.000 دج)  يــقـــيّـــد
فــي مــيـزانــيــة تـســيـــيـر  وزارة الـشـؤون اخلــارجـيـة وفي

الباب رقم 34-90 "حظيرة السيارات".  

اIـــــاداIـــــادّة ة 3 : : يــــكــــلـف وزيــــر اIــــالــــيــــة ووزيــــر الــــشـــؤون
اخلارجيـةr كل فيـما يخـصّهr بتـنفيـذ هـــذا اIـرســوم الذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 26 مارس سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــمــــادى مـــــرســـــوممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم رئـــــاسـي رقم  14 -  - 124  مـــــؤرمـــــؤرّخ في خ في 24 جـــــمــــادى 
r2014 ــــــوافق 26 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يـتضمن حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تـسيير وزارةيـتضمن حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تـسيير وزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة

- و�ـــقــتـــضـى اIـــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 14 - 45
اIـؤرخ فـي 6 ربـيـع الــثـاني عــام 1435 اIـوافـق 6 فــبـرايـر
ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لــوزيـــر األشــغـــال الــعـــمــومـــيــة مـن مــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيــــر

r2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي  :يرسم  ما يأتي  : 

اIـاداIـادّة األولى  :ة األولى  :  يلـغـــى مـن ميــزانيــة سـنـــة 2014
 اعتمـــاد قــدره أربـعمائة وخمسة وثالثون مليون دينار
(435.000.000 دج) مـــــقــــيّــــــــد في مـــــيــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اIــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".

اعـتــمـاد اIــاداIــادّة ة 2  :  : يــخــصـص Iـيـزانـيـة ســنـة 2014  
قــــــدره أربــــعـــــمــــائــــة وخــــمــــســــة وثالثــــون مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(435.000.000 دج)  يــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــــيـــر
وزارة األشــغــال الــعـمــومــيــة وفـــي الــبـابــX اIــبــيــنــX في

اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـــاداIـــادّة ة 3 : : يـــكــلف وزيــــر اIــالـــيــــة ووزيــــر األشــغــــال
العـمـومـيـةr كل فـيـمـــا يـخصّـهr بـتـنـفـيـــذ هــــذا اIـرســوم
الـــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 26 مارس سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــرســـوممـــرســـوم رئـــاسي مـــؤر رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 24 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 26 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة r2014 يــــتـــضــــمن تــــغـــيــــيـــرr يــــتـــضــــمن تــــغـــيــــيـــر

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

-  بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 77 - 8
rو125 (الفقرة األولى) منه

-  و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 70 - 20 اIــؤرخ في 13 ذي
احلـجـة عام 1389 اIـوافق 19  فـبـرايـر سـنة 1970 واIـتـعلق

rادتان 55 و56 منهIال سيما ا rدنيةIباحلالة ا

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 71 - 157 اIــؤرخ في 10
ربــــيع  الــــثـــانـي عـــام 1391 اIــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واIـتعـلق  بـتـغـييـر الـلـقبr اIـتممr ال سـيـمـا اIواد 3 و4 و5

rمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :  األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبr وفـــــقــــا
لـلــمـرسـوم رقم 71 - 157 اIـؤرخ في 10 ربـيع الــثـاني عـام
rـذكـور أعالهIـتـمم واIا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- لــهــبــيل زيــديr اIــولـودة في 10 يــولـيــو ســنـة 1953
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1953/00/00182 وعــقــد الـزواج رقم 74 احملــرر بــتـاريخ 24

غــشت ســنــة 1974 بــالــقــنــادســـة (واليــة بــشــار) وتــدعى من
اآلن فصاعدا : احلبيب زيدي.

- لــهـــبــيـل جــمـــعــةr اIـــولــودة في 7 غـــشت ســـنــة 1955
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1955/00/00217 وعـقـد الزواج رقم 240 احملـرر بـتاريخ 24

مــايــو ســنــة 1983 بــبــشـــار (واليــة بــشـــار) وتــدعى من اآلن
فصاعدا : احلبيب جمعة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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- لـهبـيـل كـنزةr اIـولـودة في 8 سـبـتـمـبـر سـنة 1957
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1957/00/00249 وعــقــد الـزواج رقم 05 احملــرر بــتـاريخ 31

يــنــايــر ســنـة 1988 بــالـقــنــادســة (واليــة بــشـار) وتــدعى من
اآلن فصاعدا : احلبيب كنزة.

- لـهـبـيل �ـيـنـةr اIـولـودة في 24 فـبـرايـر سـنـة 1962
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1962/00/00040 وعــقــد الـزواج رقم 86 احملــرر بــتـاريخ 19

غــشت ســنــة 1984 بــالــقــنــادســـة (واليــة بــشــار) وتــدعى من
اآلن فصاعدا : احلبيب �ينة.

- لـــهـــبـــيـل حلـــسنr اIـــولـــود في 12 مـــايـــو ســـنـــة 1964
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1964/00/00117 وعــقــد الـزواج رقم 84 احملــرر بــتـاريخ 20

ديــســمـــبــر ســنــة 1993 بـــالــقــنــادســـة (واليــة بــشــار) وأوالده
القصر :

* حـــمـــزةr اIـــولــود في 27 مــايـــو ســنــة 1995 بـــبـــشــار
r1995/00/01449 يالد رقمI(والية بشار) شهادة ا

* رابـحr اIـولــود في 13 مـايــو ســنـة 1999 بــالــرمـشي
r1999/00/00298 يالد رقمI(والية تلمسان) شهادة ا

Xـولودة في 16 يـونـيـو سـنة 2006 بـعIا rمر® أيـة *
يــــــــــوسـف (واليـــــــــة تــــــــــلــــــــــمــــــــــســـــــــان) شــــــــــهــــــــــادة اIــــــــــيـالد رقم

r2006/00/00070

ويـدعـون من اآلن فـصاعـدا : احلـبـيب حلـسنr احلـبيب
حمزةr احلبيب رابحr احلبيب مر® أية.

- لــهـبــيل بــراهــيمr اIــولـود في 22 غــشت ســنـة 1966
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1966/00/00172 وعـقـد الزواج رقم 123 احملـرر بـتاريخ 11

سـبـتمـبر سـنة 2006 بـالقـنادسـة (واليـة بشـار) ويدعى من
اآلن فصاعدا : احلبيب براهيم.

- لـــهــبــيل مــحـــمــدr اIــولــود في 10 غــشت ســنــة 1968
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1968/00/00201 ويـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : احلـــــــبــــــيب

محمد.
- لــهـبـيـل عـبـد الــسالمr اIـولـود في 17 أكـتـوبــر سـنـة
1970 بـبـشـار (واليـة بـشـار) شـهادة اIـيالد رقم 1032 وعـقد

الــــــزواج رقم 59 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 26 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2003
بـــالــــقـــنـــادســــة (واليـــة بـــشــــار) ويـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا :

احلبيب عبد السالم.
- لـهبـيل عـبـد الـوهابr اIـولـود في أول مـارس سـنة
1973 بــــــــبـــــــــشــــــــار (واليــــــــة بــــــــشــــــــار) شـــــــــهــــــــادة اIــــــــيـالد رقم

1973/00/00321 وعــقــد الـزواج رقم 17 احملــرر بــتـاريخ 25

فـبـرايـر سـنة 2003  بـالـقـنـادسـة (واليـة بـشار) ويـدعى من
اآلن فصاعدا : احلبيب عبد الوهاب.

- لـهـبــيل أحـمــدr اIـولـود في 8 سـبــتـمـبــر سـنـة 1946
بـالـقــنـادسـة (واليـة بـشـار) بــحـكم صـادر بـتـاريخ 24 أبـريل
سـنة 1954 شـهادة اIـيالد رقم 135 وعـقـد الزواج رقم 0028
احملــرر بــتــاريخ أول أبــريل ســنـة 1971 بــالــقــنــادســة (واليـة
بشار) وعقد الزواج رقم 1038 احملرر بتاريخ 27 سبتمبر
ســنــة 1978 بــتــلــمــســان (واليـــة تــلــمــســان) ويــدعى من اآلن

فصاعدا : احلبيب أحمد.
- لـهبـيل صلـيـحةr اIـولودة في 30 يولـيو سـنة 1969
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1969/00/00191 وعــقــد الـزواج رقم 20 احملــرر بــتـاريخ 11

مــارس ســنـة 1987 بــالـقــنــادســة (واليــة بــشـار) وتــدعى من
اآلن فصاعدا : احلبيب صليحة.

- لهبـيل مبـاركr اIولود في 22 ديسـمبـر سنة 1979
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1979/00/00343 وعــقــد الـزواج رقم 36 احملــرر بــتـاريخ 27

فبـراير سـنة 2008 بحـمام بـوحجـر (والية عـX تمـوشنت)
ويدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب مبارك.

- لـهـبـيل مــصـطـفىr اIـولـود في 7 يـنـايـر سـنـة 1982
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1982/00/00012 ويـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : احلـــــــبــــــيب

مصطفى.
- لـهـبـيل مـر®r اIـولـودة في 12 نـوفـمـبـر سـنـة 1988
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1988/00/00309 وتدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب مر®.

- لــــهـــبــــيل عــــليr اIــــولـــود في 7 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1942
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1942/00/00082 وعـــقـــد الــزواج رقم 0094 احملـــرر بـــتــاريخ

15 سـبـتمـبـر سـنة 1969 بالـقـنـادسة (واليـة بـشـار) ويدعى

من اآلن فصاعدا : احلبيب علي.
- لــهـبــيل درويـشr اIـولــود في 6 يــولــيــو ســنـة 1970
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1970/00/00137 وعــقــد الـزواج رقم 80 احملــرر بــتـاريخ 26

يــونـيــو ســنـة 2007 بـالــقـنــادسـة (واليــة بـشــار) ويـدعى من
اآلن فصاعدا : احلبيب درويش.

- لــهـبـيـل بـشـيــرr اIـولـود في 15 أكـتـوبــر سـنـة 1972
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1972/00/00192 ويـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : احلـــــــبــــــيب

بشير.
- لـهــبـيـل مـصــطـفىr اIــولـود في 7 غــشت سـنـة 1976
بــالــقــنــادســة (واليـــة بــشــار) شــهــادة اIــيالد رقم 151 وعــقــد
الــــــزواج رقم 92 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 11 غــــــشـت ســــــنـــــة 2005
بــــالـــقــــنــــادســـة (واليــــة بـــشــــار)ويــــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :

احلبيب مصطفى.
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- لهبـيل توهـاميr اIولود في 25 فبـراير سنة 1979
بـالقنـادسة (واليـة بشار) شـهادة اIيالد رقم 00/00063/ 1979

ويدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب توهامي.
- لـهــبـيل ســلـيــمـانr اIــولـود في 5 يـنـايــر سـنـة 1982
بـالقنـادسة (واليـة بشار) شـهادة اIيالد رقم 00/00009/ 1982

ويدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب سليمان.
- لـهـبــيل نـاصـرr اIـولـود في 29 نـوفـمـبـر سـنـة 1983
بـالــقـنــادسـة (واليــة بـشــار) شـهــادة اIـيالد رقم 360 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : احلبيب ناصر.
- لـهبـيل رشـيـدةr اIـولودة في 19 مـارس سـنة 1984
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1984/00/00085 وعـقـد الزواج رقم 201 احملـرر بـتاريخ 15

ديـسـمبـر سـنة 2010 بالـقـنـادسة (واليـة بـشـار) وتدعى من
اآلن فصاعدا : احلبيب رشيدة.

- لــهـبــيل عــمـرr اIــولـود في 28 ديـســمــبـر ســنـة 1985
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1985/00/00381 ويدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب عمر.

- لهبـيل حسيبةr اIولودة في 5 سبتمبر سنة 1986
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1986/00/00256 وعــقــد الـزواج رقم 77 احملــرر بــتـاريخ 21

مايـو سنة 2012 بالقـنادسة (واليـة بشار) وتدعى من اآلن
فصاعدا : احلبيب حسيبة.

- لــهــبــيل ام كــلــثــومr اIــولــودة في 12 أكــتــوبــر ســنـة
1988 بــــــــبـــــــــشــــــــار (واليــــــــة بــــــــشــــــــار) شـــــــــهــــــــادة اIــــــــيـالد رقم

1988/00/002991 وتــدعى من اآلن فـــصــــاعـــدا : احلـــبـــيـب

ام كلثوم.
- لــهـبــيل بــوزيـانr اIــولـود في 5 يــونـيــو ســنـة 1961
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1961/00/00147 وعــــقــــد الـــزواج رقم 913 احملــــرر بــــتـــاريخ

أول ديــســمـــبــر ســنــة 1994 بــبـــشــار (واليــة بــشــار) وولــداه
القاصران :

* ودادr اIـولودة في 27 ينـاير سنة 1998 بالـقنادسة
r29 يالد رقمI(والية بشار) شهادة ا

* يـــــوسفr اIـــــولـــــود في 29 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2002
r214 يالد رقمIبالقنادسة (والية بشار) شهادة ا

rويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصـــــاعـــــدا : احلــــبـــــيـب بـــــوزيــــان
احلبيب ودادr احلبيب يوسف.

- لــهـبـيـل بـشـيــرr اIـولـود في 24 أكـتـوبــر سـنـة 1967
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1967/00/00219 ويـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : احلـــــــبــــــيب

بشير.

- لــهــبــيل حلـــسنr اIــولــود في 4 فـــبــرايــر ســنــة 1973
بــبـشـار (واليـة بـشــار) شـهـادة اIـيالد رقم 1973/00/00197

ويدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب حلسن.

- لــهــبـيل مــبــيـركــةr اIــولـودة في 8 مـايــو ســنـة 1954
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1954/00/00107 وتـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : احلـــــــبــــــيب

مبيركة.

- لهبـيل الزهرةr اIولودة في 22 فبـراير سنة 1960
بـالـقـنــادسـة (واليـة بـشــار) شـهـادة اIـيالد رقم 00/00044/ 1960

وتدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب الزهرة.

- لــهـبــيـل مــبـروكr اIــولــود في 9 يــنــايــر ســنـة 1965
بــبـشـار (واليـة بـشــار) شـهـادة اIـيالد رقم 1965/00/00051

ويدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب مبروك.

- لهبـيل زوبيدةr اIولودة في 29 فبراير سنة 1968
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1968/00/00067 وتـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : احلـــــــبــــــيب

زوبيدة.

- لـهـبـيل فـتـيـحـةr اIـولـودة في 26 أبـريل سـنة 1971
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1971/00/00098 وتـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : احلـــــــبــــــيب

فتيحة.

- لــهـبـيل عــبـــد الــرحـمــانr اIــولـود فـــي أول مـارس
سنــة 1940 بالقنـادســة ( والية بشـــــار) شــهـــادة اIيــالد
رقــم  1940/00/00060 وعـــــــــــقــــــــــد الــــــــــزواج رقـم 10 احملـــــــــرر
بــتــاريخ 27 يــنــايــر ســنـة 1965 بــالــقــنــادســة (واليــة بــشـار)

ويدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب عبد الرحمان.

- لـهــبـيل عــبـد الــكـر®r اIــولـود في 2 ديــسـمـبــر سـنـة
1963 بـــــالـــــقـــــنـــــادســــة (واليـــــة بـــــشـــــار) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم

1963/00/00240 وعـقـد الزواج رقم 0041 احملـرر بـتاريخ 8

يـــولـــيـــو ســـنـــة 1992 بـــالـــقـــنـــادســـة (واليـــة بـــشـــار) وابـــنـــته
القاصرة :

* ســــــــــارةr اIــــــــــولــــــــــودة في 28 غــــــــــشـت ســــــــــنـــــــــة 2001
r130 يالد رقمIبالقنادسة (والية بشار) شهادة ا

r®ويــدعــيــان من اآلن فــصــاعـدا : احلــبــيب عــبــد الــكـر
احلبيب سارة.

- لـهـبـيل فــاطـيـمـة الــزهـراءr اIـولـودة فــي 4 يــونـيـو
سـنـــة 1993 بـالـقـنـادســة ( واليـة بـشـار) شـهـادة اIـيالد رقم
1993/00/00137 وتـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : احلـــــــبــــــيب

فاطيمة الزهراء.
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- لـهـبـيل عــبـد الـلهr اIـولـود في 6 يـونـيـو سـنـة 1966
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1966/00/00110 وعـــقـــد الـــزواج رقم 02 احملـــرر بـــتـــاريخ 8

فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1998 بـــالـــقـــنـــادســـة(واليـــة بـــشـــار) وولـــداه
القاصران :

* ســــــلـــــيـــــمـــــانr اIــــــولـــــود في 18 مـــــارس ســـــنـــــة 1999
r043 يالد رقمIبالقنادسة (والية بشار) شهادة ا

* عـالء الـــدينr اIــــولـــود في 25 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2001
r1249 يالد رقمIبأدرار (والية أدرار) شهادة ا

rويــــدعـــــون من اآلن فــــصـــــاعــــدا: احلــــبـــــيب عــــبـــــد الــــله
احلبيب سليمانr احلبيب عالء الدين.

- لهبيل جباريةr اIولودة في 6 سبتمبر سنة 1979
بــبـشـار (واليـة بـشــار) شـهـادة اIـيالد رقم 1979/02/00810

وتدعى من اآلن فصاعدا : احلبيب جبارية.
- لـهبـيل مـحمـدr اIـولود في 12 ديـسـمبـر سـنة 1981
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1981/00/00358 وعـقـد الزواج رقم 118 احملـرر بـتاريخ 25

يوليو سنة 2010 بالقنادسة (والية بشار)ويدعى من اآلن
فصاعدا : احلبيب محمد.

- لــهــبـيل نــعــيـمــةr اIــولـودة في 16 مـايــو ســنـة 1984
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1984/00/00146 وتـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : احلـــــــبــــــيب

نعيمة.
- لــهـبـيل خـلــيـفـةr اIـولـود في 5 نــوفـمـبــر سـنـة 1963
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم
1963/00/00219 وعـقـد الزواج رقم 70 احملـرر بـتاريخ أول

ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1994 بــالـــقــنــادســـة (واليــة بــشـــار) وعــقــد
الــــزواج رقم 046 احملــــرر بــــتـــاريخ 17 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2001

بالقنادسة (والية بشار) وأوالده القصر :
* الـــــعـــــربـيr اIـــــولـــــود فـي أول يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1996
بــــــــالــــــــقـــــــنــــــــادســــــــة (واليـــــــة بــــــــشــــــــار) شــــــــهـــــــادة اIــــــــيـالد رقم

r1996/00/00004

* إ�ـانr اIولودة في 27 سبـتمبر سنة 2002 بـبشار
r2002/00/02628 يالد رقمI(والية بشار) شهادة ا

* مـــحـــمـــد أ�ـنr اIـــولـــود في 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2005
r2005/00/02252 يالد رقمIببشار (والية بشار) شهادة ا

ويدعـون من اآلن فصـاعدا : احلبـيب خلـيفـةr احلبيب
العربيr احلبيب إ�انr احلبيب محمد أ�ن.

- بـوحـمـار نـاصـر الـدينr اIـولـود في 31 غـشت سـنة
1984 بـتـلــمـسـان (واليـة تـلـمــسـان) شـهـادة اIـيالد رقم 4459

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن مصابيح ناصر الدين.

- قـعري عـبد الـقادرr اIـولود في 24 مايـو سنة 1967
بــالـــرقــيــبــة (واليــة الـــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 348 وعــقــد
الــــزواج رقم 299 احملــــرر بــــتـــاريخ 25 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1990
بــــالـــوادي (واليــــة الــــوادي) وعــــقـــد الــــزواج رقم 490 احملــــرر
بـــتــاريخ 27 يــونـــيـــو ســـنــة 2007 بـــالـــوادي (واليـــة الــوادي)

وأوالده القصر :
* أشــــرفr اIـــــولــــود في 20 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1998

r555 يالد رقمIبالرقيبة(والية الوادي) شهادة ا
* عالنr اIـولـود في 2 سـبــتـمـبـر سـنـة 2006 بـالـوادي

r4098 يالد رقمI(والية الوادي) شهادة ا
* نـــــدىr اIـــــولـــــودة في أول ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2007

r6160 يالد رقمIبالوادي (والية الوادي) شهادة ا
rويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : قــــوري عـــبــــد الـــقـــادر

قوري أشرفr قوري عالنr قوري ندى.
- قـــعـــري حـــســـrX اIـــولـــود في 18 أبــــريل ســــنـــة1991
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 1953 ويــدعى

.Xمن اآلن فصاعدا : قوري حس
- قــــــعـــــري باللr اIــــــولـــــود في 18 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1992
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 2462 ويــدعى

من اآلن فصاعدا : قوري بالل.
- قـعــري ســهـامr اIــولـودة في 31 أكــتـوبــر ســنـة 1994
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهــادة اIــيالد رقم 4177 وتــدعى

من اآلن فصاعدا : قوري سهام.
- لعدايـسية صـوريةr اIولودة في 27 سبـتمبـر سنة
1981 بــعـــزابــة (واليـــة ســكـــيــكـــدة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1285

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن زيدان صورية.
- لـعـدايـسـيـة سـهـيـلـةr اIـولـودة في 7 سـبـتـمـبـر سـنة
1987 بــعـــزابــة (واليـــة ســكـــيــكـــدة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1750

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن زيدان سهيلة.
- بــوال داودr اIــولــود فــي 26 فــبـــرايــر ســـنـــــة 1946
بــغــردايــة (واليــة غــردايــــة) شــهــــادة اIــيالد رقم 088 وعــقــد
الــــزواج رقم 258 احملــــرر بــــتـــاريخ 30 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1970

بغرداية (والية غرداية) وابنته القاصرة :
* أم ســــلــــمــــةr اIــــولــــودة في 15 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1995

r684 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
rويــــدعـــيـــان من اآلن فــــصـــاعــــدا : عـــبـــد الــنــور داود

عبد النور أم سلمة.
- بـوال جنـيــةr اIـولـودة في 16 سـبــتـمـبـر سـنـة 1974
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1144 وعــقــد
الــــزواج رقم 460 احملــــرر بــــتـــاريخ 24 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1991
بــغــردايـــة (واليـــة غـــردايــــة) وتـــدعى مــن اآلن فـــصـــاعــدا :

عبد النور جنية.
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- بــوال عـبــد الـرحــمـانr اIــولـود في 17 مــارس سـنـة
1976 بغردايـة (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 407 وعقد

الـــــزواج رقم 420 احملــــرر بـــــتــــاريخ 8 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1999
بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر :

* أبــو عــبــيـــدةr اIــولــود في 21 نــوفــمـــبــر ســنــة 2002
r2462 يالد رقمIببنورة (والية غرداية) شهادة ا

* عـــبــد احلـــكــيمr اIـــولــود في 22 فــبـــرايــر ســـنــة 2008
r624 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* حــــديــــفـــةr اIــــولــــود في 20 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2009
r3491 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

ويــــدعـــــون مـن اآلن فــــصـــــاعـــــدا : عـــــبــــد الـــــنـــــور عـــــبــــد
rعبـد النـور عبـد احلكيم rعـبد الـنور أبـو عبـيدة rالـرحمان

عبد النور حديفة.
- بــوال زكـريــاءr اIــولـود في 18 أكــتـوبــر ســنـة 1978
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1227 وعــقــد
الـــــزواج رقم 653 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 28 غـــــشـت ســـــنــــة 2006

بغرداية (والية غرداية) وابنته القاصرة :
* مـنـة عـزيـزةr اIـولـودة في 27 ديـسـمـبـر سـنـة 2009

r4653 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
rويــدعــيـــان من اآلن فــصــاعــدا : عـــبــد الــنــور زكــريــاء

عبد النور منة عزيزة.
- بــوال عـــمــرانr اIـــولــود في 26  مــايـــو ســنــــة 1981
بــغــردايــة (واليــــة غــردايــة) شــــهــادة اIــيالد رقم 625 وعــقــد
الــزواج رقم 881 احملـــرر بـــتـــاريخ 24 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2002

بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر :
* رقيـةr اIـولودة في 26 مـارس سـنة 2005 بـغـرداية

r500 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* يـوسفr اIولود في 29 يولـيو سـنة 2006 بـغرداية

r1017 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* لقـمانr اIولود في 13 فبـراير سنة 2008 بـغرداية

r519 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* يـسـrX اIـولـود في 29 مــارس سـنـة 2011 بــغـردايـة

r1052 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
rويـــدعــــون من اآلن فــصـــاعــدا : عـــبــد الــنـــور عــمــران
rعبـد النـور لقـمان rعـبد الـنور يـوسف rعبـد النـور رقيـة

.Xعبد النور يس
- بــوال هـــاجـــرr اIــولـــودة في 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1983
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اIـيالد رقم 1229 وعــــقـد
الــزواج رقم 930 احملــرر بــتــاريخ 25 ديــســمــبــر ســنــة 2003
بــغـــردايــــة (واليــة غـــردايــــة) وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــدا :

عبد النور هاجر.

- بـــوال ســلـــمــانr اIـــولــود في 27 يــنـــايــر ســـنــة 1986
بــغـردايـة (واليـة غـردايــة) شـهــــادة اIـيالد رقم 115 وعـــقـــد
الـزواج رقم 801 احملــرر بــتـاريخ 28 ســبــتـمــبــر ســنـة 2010
بـــغــردايـــة (واليــة غـــردايــــة) ويـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا :

عبد النور سلمان.
- بـــوال مـــر®r اIــــولـــودة في 3 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1990
بـغـردايـة (واليـة غـردايـة) شـهـادة اIـيــالد رقم 1533 وعــــقد
الــزواج رقم 907 احملـــرر بـــتـــاريخ 5 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2009
بـــغـــردايــــة (واليـــة غــردايــــة) وتـــدعى مـن اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور مر®.
- بـوال مـصطـفىr اIـولود في 5 ديـسـمبـر سـنة 1955
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 673 وعـــقــد
الــزواج رقم 349 احملـــرر بـــتــاريخ 6 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1977
بـــغـــردايـــة (واليــة غـــردايـــة) وعـــقــد الـــزواج رقم 302 احملــرر
بتاريخ 7 يونـيو سنة 1988 بغردايـة (والية غرداية) وعقد
الــزواج رقم 740 احملــرر بــتــاريخ 22 ديــســمــبــر ســنــة 1992
بـــغـــردايـــة (واليــة غـــردايـــة) وعـــقــد الـــزواج رقم 795 احملــرر
بـتـاريخ 16 ديـسـمـبـر سـنـة 1997 بـغـردايـة (واليـة غـردايـة)

وأوالده القصر :
* ســارهr اIـولـودة في 4 يـولـيــو سـنـة 1995 بــغـردايـة

r767 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* ام ســـــلــــمـهr اIــــولـــــودة في 18 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1996

r1251 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
* سـعـادr اIـولـودة في 24 يـنـايـر سـنـة 1998 بـغـرداية

r176 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* أحمـدr اIـولود في 9 ديـسـمـبـر سـنة 1998 بـغـرداية

r1879 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* سليمانr اIولود في 2 أكتوبر سنة 1999 بغرداية

r1567 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* أسـامهr اIـولود في أول غـشت سـنة 2001 بـغرداية

r986 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* نــاصـــرr اIــولــود في 4 غــشت ســنــة 2001 بــغــردايــة

r991 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* غـنـيـةr اIـولودة في 23 مـارس سـنة 2005 بـغـرداية

r512 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* نــــصـــــيـــــرةr اIــــولـــــودة في 15 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2006

r845 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
* مـــــحــــمــــدr اIـــــولــــود في 28 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2007

r453 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
* إبـــراهـــيمr اIـــولـــود في 24 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2010

r3794 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
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* مــــــاريـهr اIــــــولــــــودة في 11 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنـــــة 2010
r3791 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

rويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: عــبــد الــنـور مــصــطــفى
rعبـد النـور سعاد rعبـد النـور أم سلـمه rعـبد الـنور سـارة
rعـبد النور أسامه rعبد النـور سليمان rعـبد النور أحمـد
rعـبد الـنـور نصـيرة rعبـد الـنور غـنيـة rعـبد الـنور نـاصـر
عـــبــد الـــنــور مـــحــمـــدr عـــبــد الـــنــور إبـــراهــيمr عـــبــد الـــنــور

ماريه.

- بـوال حـسـانr اIـولـود في أول نـوفـمـبـر سـنـة 1981
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1240 وعــقــد
الزواج رقم 06 احملرر بتاريخ 6 يناير سنة 2006 بغرداية
(واليــة غــردايــة) وعـــقــد الــزواج رقم 262 احملــرر بــتــاريخ 2
أبـــــريــل ســــنــــة 2007 بــــغـــــردايــــة ( واليـــــة غــــردايــــة) وأوالده

القصر :
* إ�ـانr اIولودة في 22 أكتـوبر سـنة 2006 بـبنورة

r2809 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* إسالمr اIـــولــود في 22 مــايـــو ســنــة 2009 بــغــردايــة

r1758 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا
* الربيعr اIولود في 10 أكتوبر سنة 2011 بغرداية

r3370 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا

rويـــدعــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : عــبــد الــنــور حــســان
عبد النور إ�انr عبد النور إسالمr عبد النور الربيع.

- بـــوال آســـيـــةr اIـــولـــودة في 14 مـــارس ســـنـــة 1983
بغرداية (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 324 وتدعى من

اآلن فصاعدا : عبد النور آسية.

- بــــوال مــــر®r اIـــولــــودة في 9 يــــولــــيـــو ســــنـــــة 1987
بـغــردايـة (واليـــة غــردايـة) شــهـادة اIـيالد رقــم 1126 وعـقـد
الــزواج رقم 860 احملـــرر بـــتـــاريخ 17 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2002
بـــغــردايــــة (واليـــة غـــردايــــة) وتـــدعى مـن اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور مر®.

- بـوال صالح الــدينr اIــولـود في 13 نـوفــمــبـر ســنـة
1991 بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 1594

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور صالح الدين.

- بوال مـامه عائـشهr اIولودة في 27 سبـتمبـر سنة
1993 بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 1554

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور مامه عائشه.

- بــوال عـــيــسىr اIــولــود في 29 أكــتــوبــر ســنـة 1957
بــغــردايــة (واليــة غــردايــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 624 وعــقـــــد
الـــــزواج رقم 77 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 27 مـــــارس ســــــنـــــة 1980

بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر :

* فـافــةr اIـولـودة في 30 أبــريل سـنـة 1996 بــغـردايـة
r759 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا

* مــحـمــد إلــيـاسr اIــولـود في 7 فــبـرايــر ســنـة 1998
r270 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* سـهـيلr اIـولـود في 13 يـونـيـو سـنة 2001 بـغـرداية
r793 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا

rويــــدعــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : عــبــد الـــنــور عــيــسى
عـبــد الـنـور فـافـةr عـبــد الـنـور مـحـمـد إلــيـاسr عـبـد الـنـور

سهيل.

- بــوال نـســيــمــةr اIــولـودة في 24 يــنـايــر ســنـة 1981
بــغــردايــة (واليــة غــردايــة) شــــهــادة اIــيالد رقم 98 وعــــــقــد
الــزواج رقم 828 احملـــرر بـــتـــاريخ 2 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2003
بـــغــردايــــة (واليـــة غـــردايــــة) وتـــدعى مـن اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور نسيمة.

- بــوال أحـــمـــدr اIــولـــود في 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 1982
بـغــردايـة (واليـة غــردايـة) شــهــــادة اIـيالد رقم 255 وعـقــــد
الــزواج رقم 988 احملــرر بــتــاريخ 28 ديــســمــبــر ســنــة 2005

بغرداية (والية غرداية) وابنته القاصرة :
* سـارةr اIـولودة في 22 أبـريل سـنة 2008 بـغـرداية

r1290 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا

rويـــدعـــيـــان من اآلن فـــصـــاعــدا : عــبــد الــنــور أحــمــد
عبد النور سارة.

- بـــوال عــائـــشـــةr اIــولـــودة في 5 مـــارس ســـنــة 1983
بــغــردايـة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اIـيالد رقــم 350 وعـقــــد
الــزواج رقم 910 احملــرر بــتــاريخ 24 نــوفــمـــبــر ســنــة 2008
بــغـــردايـــة (واليــة غـــردايــــة) وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا :

عبد النور عائشة.

- بوال عـبد اللهr اIولود في 30 سبـتمبر سنة 1985
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اIـيالد رقم 1073 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : عبد النور عبد الله.

- بـوال عـبـد الـرحـمـانr اIـولـود في 19 أكـتـوبـر سـنـة
1989 بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 1569

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور عبد الرحمان.

- بــوال زيــنـبr اIــولــودة في 24 يــونـــيــو ســـنــة 1991
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 955 وعـــقــد
الــزواج رقم 988 احملــرر بــتــاريخ 25 ديــســمــبــر ســنــة 2008
بــغـــردايــــة (واليـــة غـــردايــــة) وتـــدعى مـن اآلن فـــصــاعــدا :

عبد النور زينب.
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- بـــوال أمـــيــــنـــةr اIـــولـــودة في 30 مـــايـــو ســـنـــة 1993
بغرداية (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 875 وتدعى من

اآلن فصاعدا : عبد النور أمينة.

- قــرلـو مـحـمــدr اIـولـود سـنـة 1927 بــاIـنـيــعـة (واليـة
غــــردايــــة) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 308 وعــــقــــد الــــزواج رقم 67
احملـــرر بـــتــاريـخ 4 ســـبــتــمـــبـــر ســـنــة 1955 بـــالـــمــنــيــعـة
(واليــة غــردايــة) وعـــقــد الــزواج رقم 59 احملــرر بــتــاريخ 12

مايو سنة 1970 باIنيعة (والية غرداية) وولده القاصر :
* عـــبـــد الــــقـــادرr اIــــولـــود في 24 مــــارس ســــنـــة 1997

r112 يالد رقمIبحاسي القارة (والية غرداية) شهادة ا

rويــدعــيــان من اآلن فــصــاعــدا : أوالد بــاخلــيــر مــحــمـد
أوالد باخلير عبد القادر.

- قــرلـو فــاطــمــةr اIــولــودة في 19 أبــريل ســنــة 1958
بـــاIـــنـــيـــعـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 50 وعـــقــد
الــزواج رقم 307 احملــرر بــتــاريخ 13 ديــســمــبــر ســنــة 1997
بـــاIـــنـــيــــعـــة (واليــــة غــردايــة) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

أوالد باخلير فاطمة.

- قـرلو مـسـعودةr اIـولودة في 28 أبـريل  سنة 1964
بــاIـــنــيـــعــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 202 وعـــقــد
الـزواج رقم 309 احملــرر بــتـاريخ 25 ســبــتـمــبــر ســنـة 1983
بـــاIـــنـــيــــعـــة (واليــــة غــردايــة) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

أوالد باخلير مسعودة.

- قــرلـــو الــعــيــدr اIــولـــود في أول مــارس ســنــة 1971
بــاIــنــيــعــة (واليــة غــردايــة) شــهــادة اIــيالد رقم 159 وعــقــــد
الزواج رقم 65 احملـرر بتاريخ 2 غـشت سنة 1999 بحاسي

القارة (والية غرداية) وأوالده القصر :
* حـــــمــــزةr اIـــــولــــود في 22 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2002
بـــــحـــــاسي الـــــقــــــارة (واليـــــة غـــــردايـــــة) شـــــهـــــادة اIـــــيـالد رقم

r2002/00/00316

* آيــةr اIـولـودة فـي أول يـونـيــو سـنـة 2004 بـحـاسي
r2004/00/00174 يالد رقمIالقارة (والية غرداية) شهادة ا
* صــارةr اIـولـودة في 25 أبــريل سـنـة 2009 بـحـاسي
r2009/00/00135 يالد رقمIالقارة (والية غرداية) شهادة ا

rويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعـــدا : أوالد بـــاخلــيـــر الـــعـــيــد
أوالد باخلير حمزةr أوالد باخلير آيةr أوالد باخلير صارة.

- قــــرلــــو رابحr اIــــولــــود في 9 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1980
باIنيعة (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 888 ويدعى من

اآلن فصاعدا : أوالد باخلير رابح.

- قـرلو مـصـطفىr اIـولود في 13 فبـراير سـنة 1984
باIنيعة (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 174 ويدعى من

اآلن فصاعدا : أوالد باخلير مصطفى.

- قــرلـو مــحــمــودr اIــولــود في 14 يــنــايــر ســنـة 1988
بـــحـــاسـي الـــقــــارة (واليـــة غـــردايــــة) شـــهـــادة اIــــيالد رقم 56

ويدعى من اآلن فصاعدا : أوالد باخلير محمود.

- قــرلـو عــبــد الـلهr اIــولـود في 21 يـنـايــر سـنـة 1991
بـــحـــاسـي الـــقــــارة (واليـــة غـــردايــــة) شـــهـــادة اIــــيالد رقم 63

ويدعى من اآلن فصاعدا : أوالد باخلير عبد الله.

- قرلـو إبراهـيمr اIولود في 12 ديسـمبـر سنة 1972
بــاIـــنــيـــعــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 827 وعـــقــد
الـــــــزواج رقم 66 احملــــــرر بـــــــتـــــــاريخ 2 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1999
بحـاسي القـارة (والية غـرداية) ويـدعى من اآلن فـصاعدا :

أوالد باخلير إبراهيم.

- قـرلـو جــمـعـةr اIـولـودة في 23 نـوفـمـبـر سـنـة 1976
بــاIـــنــيـــعــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 894 وعـــقــد
الــــزواج رقم 06 احملــــرر بــــتـــاريخ 10 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1998
بحـاسي القـارة (والية غـرداية) وتـدعى من اآلن فـصاعدا :

أوالد باخلير جمعة.

- قـــرلــو وهـــيـــبــةr اIـــولــودة في 21 مــايـــو ســنــة 1994
بـــــحـــــاسي الـــــقــــــارة (واليـــــة غـــــردايـــــة) شـــــهـــــادة اIـــــيـالد رقم
1994/00/00209 وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا : أوالد بــاخلــيـر

وهيبة.

اIــاداIــادّة ة 2 :  :  عـــــمـال بــــأحــــكــــام اIـــــادة 5 مـن اIــــرســـوم
رقم 71 - 157 اIــــــؤرخ في 10  ربــــــيـع الــــــثــــــانـي عـــــام 1391
اIوافق 3 يونـيو سنة r1971 اIتـمّم واIذكور أعالهr يؤشر
عــلى هــوامش عــقــود احلــالـة اIــدنــيــة لـلــمــعــنـيــX بــاأللــقـاب
اجلـديـدة اIـمنـوحـة �قـتـضى هـذا اIرسـوم وذلك بـنـاء على

طلب وكيل اجلمهورية.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 26 مارس سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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وزارة ا<اليوزارة ا<اليّة
ار مــــــــؤرار مــــــــؤرّخ في خ في 23 صــــــــفــــــــر عـــــــــام  صــــــــفــــــــر عـــــــــام 1435 اIــــــــوافــق  اIــــــــوافــق 26 قــــــــــرقــــــــــر
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة r2013 يـثبـت احلـد الـذي ال �كـن بـعدهr يـثبـت احلـد الـذي ال �كـن بـعده

تسديد الضرائب والرسوم نقدا.تسديد الضرائب والرسوم نقدا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةIإنّ وزير ا
- �ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقــم 08 - 21 اIـــؤرّخ فــي 2
محرّم عام 1430 اIوافق 30 ديسـمبر  سنة 2008 واIتضمّـــن

rادّة 48 منـهIال سيما ا r2009 الــية لسنـــةIقـانــون ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013 وا
- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اIؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يهـدف هـذا القـرار إلى تـطبـيق أحـكام
اIــادّة 48 من الـــقـــانـــون رقم 08 - 21 اIــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم
عــام  1430 اIــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2008 واIـــتـــضـــمّن

قانون اIاليّة لسنة 2009.
2 :  : يــــثـــبت احلـــد الـــذي ال �ـــكـن بـــعـــده تـــســـديـــد اIــاداIــادّة ة 
الـــضـــرائب والـــرســـوم مـــهــمـــا كــــانـت طــبــيــعـــتــهــــا نــقــــدا

�ائــة ألف دينار (100r000دج).
اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 صــفــر عــام 1435 اIــوافـق 26

ديسمبر سنة 2013.
كر® جوديكر® جودي

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 6 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1434
12 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة r2013  يـــعـــدل الـــقـــرارr  يـــعـــدل الـــقـــرار اIــوافق اIــوافق 
الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في 3 جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام
1431 اIــوافق  اIــوافق 17 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة 2010 الــذي يـــحــدد عــدد الــذي يـــحــدد عــدد

اIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالكاIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالك
اخلاصة بالتربية الوطنية.اخلاصة بالتربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rالعام للحكومة Xاألم rإن الوزير

rاليةIووزير ا
rووزير التربية الوطنية

- �قتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 313
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر
rعام للحكومة Xاألم rالوزير Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 265
اIـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اIـوافق 6 ســبـتــمــبـر
rسنة 1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةI1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اIــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اIــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
XــوظـــفــIــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2008 وا

اIــنــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــةr اIــعـدل
rادة 142 منهIال سيما ا rتممIوا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 3
جمادى الثانية عام 1431 اIوافق 17 مايو سنة 2010 الذي
يـحـدد عـدد اIنـاصب الـعـلـيـا لـلـمـوظـفـX اIـنتـمـX لألسالك

rعدلIا rاخلاصة بالتربية الوطنية
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـعـدل أحــكـام اIــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اIـشتـرك اIؤرخ في 3 جمـادى الثانـية عام 1431
rـذكـور أعالهIوا rالــمـعـدل r2010 ــوافـق 17 مــايــو ســنــةIا

كما يأتي :
Xـناصب العليـا للموظفIادّة األولى : يحدد عدد اIا"

اIنتمX لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية كاآلتي :

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

45303

"            1304            

أستاذ منسق للتعليم اIتوسط
أستاذ منسق للتعليم الثانوي

- بعنوان مناصب تنسيق التعليم :- بعنوان مناصب تنسيق التعليم :

2 :  تــعــدل أحــكــام اIـادة 2 من الــقــرار الـوزاري اIـاداIـادّة ة 
اIـــــشـــــتــــرك اIـــــؤرخ في 3 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــــام 1431

اIوافـــق 17 مايو سنة 2010 واIذكور أعالهr كما يأتي :
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" اIـادة 2 : يـلــحق بـأصل هـذا الـقـرار اجلـدول اIـتـعـلق
بــــتــــوزيع اIــــنــــاصب الــــعــــلــــيــــا بــــعــــنــــوان األسـالك اخلــــاصـــة
بــالــتــربــيــة الــوطــنــيــة عــلى مــســتــوى مــديــريــات الــتــربــيـة

بالواليات".
اIـاداIـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 6 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 12

سبتمبر سنة 2013.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرةواألسرة
وقضايا ا<رأةوقضايا ا<رأة

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ فـي خ فـي 13  مـــحـــر  مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1435
اIــوافق اIــوافق 17  نـــوفــمـــبــر ســـنــة   نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2013 يــتـــضــم يــتـــضــمّـن إنــشــاءـن إنــشــاء

ملحقة Iدرسة األطفال اIعوقX سمعيا.ملحقة Iدرسة األطفال اIعوقX سمعيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإنّ الوزير
rرأةIووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

rاليّةIووزير ا
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13 - 312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرّئــــــاسـيّ رقم 13 -313
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر
rالعامّ للحكومة Xاألم rالوزير Xتضمّن تعيIسنة 2013 وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12 - 05 اIؤرّخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اIـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واIـــتـــضـــمّـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Iـــؤســـســـات
التربـية والتـعليم اIتـخصّصة لألطـفال اIعوقـrX ال سيما

rادّة 4 منـهIا
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 12-05 اIــؤرّخ فـي 10 صـــفـــر عـــام 1433 
اIــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واIـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
XـــعـــوقــIـــدرســـة األطــفـــال اI الــقـــرار إلـى إنــشـــاء مـــلـــحــقـــة

سمعيا ببلدية أفلوr والية األغواط.

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اIرأةواألسرة وقضايا اIرأة
سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

وزير اIاليةوزير اIالية
كر® جوديكر® جودي

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ فـي خ فـي 13  مـــحـــر  مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1435
17  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة   نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2013 يــتـــضـــم يــتـــضـــمّن إنـــشــاءن إنـــشــاء اIــوافق اIــوافق 
مـلـحقـات لـلـمراكـز الـنفـسـيـة البـيـداغـوجيـة لألطـفالمـلـحقـات لـلـمراكـز الـنفـسـيـة البـيـداغـوجيـة لألطـفال

اIعوقX ذهنيا.اIعوقX ذهنيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإنّ الوزير
rرأةIووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

rاليّةIووزير ا
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 13 - 312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 13 - 313
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر
ســــنــــة 2013 واIـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــX الـــوزيـــرr األمــــX الـــعـــامّ

rللحكومة
- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 12 - 05 اIؤرّخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اIـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واIـــتـــضـــمّـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Iـــؤســـســـات
التربـية والتـعليم اIتـخصّصة لألطـفال اIعوقـrX ال سيّما

rادّة 4 منـهIا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 12-05 اIــؤرّخ فـي 10 صـــفـــر عـــام 1433 
اIــوافـق 4 يـــنـــايــــر ســنـــة 2012 واIــذكـــــور أعالهr يــهــــدف
هـــذا الــقـــرار إلى إنـــشــاء مـــلـــحــقـــات لـــلــمـــراكــز الـــنـــفــســـيــة
الـــبــــيـــداغـــوجـــــيـــة لـألطـــفـــــال اIـــعــــوقـــــX ذهــــنـــيـــا طـــبـــقـــــا

للجــدول اآلتي :

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة



وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اIرأةواألسرة وقضايا اIرأة
سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

وزير اIاليةوزير اIالية
كر® جوديكر® جودي

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

ومن هن في وضع صعب وتنظـيمها وسـيرهاr في مجلس
تـــوجــيه اIـــركــز الــوطــنـي الســتــقــبـــال الــفــتــيـــات والــنــســاء

ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب Iستغا� :
السيدات والسيدان :

- بـــهـــيـــة ســـبـعr �ــثـــلـــة وزيـــرة الـــتـــضـــامن الـــوطـــني
rرئيسة rرأةIواألسرة وقضايا ا

rحافظ األختام rثلة وزير العدل� rمر® شرفي -
- فـتيحة حـمريطr �ثلـة وزير الداخلـية واجلماعات

rاحمللية
- غــنـــيــة مــربــوطr �ــثـــلــة وزيــر الــصـــحــة والــســكــان

rستشفياتIوإصالح ا
- نـسيـمـة بلـحدادr �ـثلــة وزير الـتكــوين والتـعلـيم

rXهنيIا
rثل وزير التربية الوطنية� rمحمد بوهالي -

- مــنـــيـة سـلـــــيـمr �ـثـلـــة وزيـر الــشـؤون الـديـنـــيـة
rواألوقــاف

- الــعــربي لــعــرابيr �ــثـل الــوزيـر اIــكــلّـف بــاألسـرة
rرأةIوقضايا ا

- عـــمــور مـــــاميr �ــثـــلــة جـــمــعــــيــة تـــرقـــيـــة الــفـــتـــاة
rلواليــة مستغـا�

- خــديـــجــة بــوكـــراعr �ــثــلـــة جــمــعــــيــة تــرقـــيــة اIــرأة
rالريفية لوالية مستغا�

Xـــــثــــلـــــتــــ� rســــامـــــيـــــة هــــواوي وفـــــاطــــمـــــة ظـــــريف -
مـنــتـخــبـتــX عن مـســتـخــدمي اIــركـز الــوطـني الســتـقــبـال
الــفـــتـــيـــات والـــنــســـاء ضـــحـــايـــا الــعـــنف ومـن هن في وضع

صعب Iستغا�.

مقـراIلحقةمقـراIلحقة
بلدية أفلوr والية األغواط

بلدية جيجلr والية جيجـل

تسمية اIلحقةتسمية اIلحقة
ملحقة اIركز النفسي البيداغوجي

لألطفال اIعوقX ذهنيا لألغواط
ملحقة اIركز النفسي البيداغوجي

لألطفال اIعوقX ذهنيا جليجل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 9  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434  اIـوافق   اIـوافق 23  ديـســمـبـر  ديـســمـبـر
سـنـة سـنـة r 2012 يـتضـم r يـتضـمّن تـعـيـX أعضـاء مـجـلس تـوجيهن تـعـيـX أعضـاء مـجـلس تـوجيه
اIركـز الوطني الستـقبال الـفتيـات والنسـاء ضحايااIركـز الوطني الستـقبال الـفتيـات والنسـاء ضحايا

العنف ومن هن في وضع صعب Iستغا�.العنف ومن هن في وضع صعب Iستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1434 اIوافق 23
rيـــعــيّن األعــضــاء اآلتـــيــة أســمــاؤهم r2012 ديــســمـــبــر ســنــة
تــطــبــيــقـــــا ألحــكـــــام اIـادّة 11 مـن اIــرســـــوم الــتّــنــفــــيـذي
رقــم 04-182 اIــــــــــؤرّخ فـي 6 جــــــــــمــــــــــادى األولـى عـــــــــام 1425
اIـوافق 24 يــونـيــو ســنـة 2004 واIــتــضــمّن إحــداث مــراكـز
وطـنـــيـة السـتــقـبــال الـفــتـيـــات والـنــســاء ضــحـايــا الــعـنف

28 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4818
30 مارس  سنة  مارس  سنة 2014 م
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