قرار مؤرخ في  13محرم عام  1442الموافق أول سبتمبر سنة  2020يحدد نموذج دفتر األعباء
المتعلق بشروط وكيفيات االستغالل المنجمي الحرفي للذهب
إن وزير المناجم،
مبقتضى األمر رقم  156-66املؤرخ يف  18صفر عام  1386املوافق  8يونيو سنة  1966واملتضمن قانون العقوبات ،املعدل واملتمم،
ومبقتضى القانون رقم  05-14املؤرخ يف  24ربيع الثاين عام  1435املوافق  24فرباير  2014واملتضمن قانون املناجم،
ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  163-20املؤرخ يف أول ذي القعدة عام  1441املوافق  23يونيو سنة  ،2020واملتضمن تعيني
أعضاء احلكومة ،املعدل واملتمم،
ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  202-18املؤرخ يف  23ذي القعدة عام  1439املوافق  5غشت سنة  ،2018الذي حيدد كيفيات
وإجراءات منح الرتاخيص املنجمية،
يقرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكام املادة  64من القانون رقم  05-14املؤرخ يف  24ربيع الثاين عام  1435املوافق  24فرباير

2014

واملتضمن قانون املناجم ،يهدف هذا القرار إىل حتديد منوذج دفرت األعباء املتعلق بشروط وكيفيات االستغالل املنجمي
احلريف للذهب.
المادة  :2حيدد منوذج دفرت األعباء ،الذي جيب على طالب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب ،يف امللحق هلذا
القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمقراطية الشعبية.
حرر باجلزائر يف  13حمرم عام  1442املوافق أول سبتمرب سنة .2020

محمد عرقاب

1

الملحق
دفتر األعباء المتعلق بشروط وكيفيات االستغالل المنجمي الحرفي للذهب.
المادة األولى :يهدف دفرت األعباء هذا إىل حتديد شروط وكيفيات االستغالل املنجمي احلريف للذهب.
المادة  :2ال يتم االستغالل املنجمي احلريف للذهب إال مبوجب ترخيص الستغالل منجمي حريف متنحه الوكالة الوطنية
للنشاطات املنجمية طبقا لإلجراءات التنظيمية املعمول هبا.
المادة  :3ميكن طالب ترخيص الستغالل منجمي حريف الذي ينوي ممارسة نشاط االستغالل املنجمي احلريف للذهب تقدمي
ملف طلب الرتخيص املنجمي الستغالل منجمي حريف لدى الفرع اجلهوي املختص إقليميا للوكالة الوطنية للنشاطات
املنجمية ،للدراسة وفقا لإلجراءات التنظيمية املعمول هبا.
يتم تسجيل طلبات تراخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب يف سجل تضعه الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية ،ميضي
ويؤشر عليه.
المادة  :4مينح ترخيص االستغالل املنجمي احلريف بعد دفع حق إعداد الوثيقة ،ملدة ال تفوق مخس ( )5سنوات مع إمكانية
التجديد عدة مرات ملدة تقل أو تساوي عامني ( ،)2طبقا ألحكام املادة  108للقانون رقم  05-14املؤرخ يف  24فرباير سنة
 2014واملذكور أعاله.
المادة  :5ال ميكن القيام باالستغالل املنجمي احلريف للذهب إال يف احمليطات املنجمية احملددة من طرف الوكالة الوطنية
للنشاطات املنجمية:
 - 1رمز احمليط املنجمي املمنوح من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية؛
املسمى ...................... :البلدية ..................... :الوالية........................ :
 .2املوقع :املكان ّ
 .3اإلحداثيات الطبوغرافية (نظام : )UTM
النقطة

ع

س
أ
ب
ج
د
هـ
...

 .4حميط املساحة (هكتار) ،......................... :طبيعة األرض...................................... :
الطبيعة القانونية لألرض.................................................................................. :
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المادة  :6ال يغطي تثمني خام الذهب وحبيبات الذهب املتأللئة والذهب املعدين ،املستخرجة أو املرفوعة أو املسرتجعة إال
عمليات التحويل الفيزيائية (التكسري والطحن) خلفض حجم الصخور واملواد العقيمة.
ميتنع صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب عن كل عملية أخرى للتثمني.
المادة  :7جيب على صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب تدوين أحجام خام الذهب وحبيبات الذهب
املتأللئة والذهب املعدين املستخرجة أو املرفوعة أو املسرتجعة كل يوم يف سجل يوضع يف عني املكان هلذا الغرض ،ممضى
ومؤشر عليه من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية.
جيب على صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب تسجيل يف هناية كل أسبوع ،من  5إىل  7أيام عمل ،مجيع
األحجام املستخرجة واملرفوعة واملسرتجعة (خام الذهب وحبيبات الذهب املتأللئة والذهب املعدين) ،وفقا للجدول املرفق
بدفرت األعباء هذا.
المادة  :8توضح املعلومات حول األشخاص الشركاء يف الشخص املعنوي كما يأيت:
اسم الشخص املعنوي....................................................................................... :
العنوان:

...............................................................................................

مسجل يف السجل التجاري يف .............................. :حتت رقم...................................... :
رقم التعريف اإلحصائي...................................................................................... :
مبلغ رأس املال (دج)....................................................................................... :
توزيع رأس املال،............................................ :2 ،........................................ :1 :
،................................ :5 ،................................ :4 ،............................... :3
،........................................ :7 ،......................................... :6
هاتف/فاكس ،....................... :احلساب اإللكرتوين (........................................ :)email
التوطني البنكي :بنك  ،.........................رقم احلساب البنكي........................................... :
المادة  :9تعريف األعضاء املسامهني يف الشخص املعنوي:
.1

السيد (ة) ،.......................... :املولود (ة) يف  ،..................بـ .............................
الساكن (ة) يف،.................................................................................... :
من جنسية......................................................................................... :
الشهادة........................................................................................... :
املؤهالت املهنية.................................................................................... :
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.2

السيد (ة) ،.......................... :املولود (ة) يف  ،..................بـ .............................
الساكن (ة) يف،.................................................................................... :
من جنسية......................................................................................... :
الشهادة........................................................................................... :
املؤهالت املهنية.................................................................................... :

.3

السيد (ة) ،.......................... :املولود (ة) يف  ،..................بـ .............................
الساكن (ة) يف،.................................................................................... :
من جنسية......................................................................................... :
الشهادة........................................................................................... :
املؤهالت املهنية.................................................................................... :

.4

السيد (ة) ،.......................... :املولود (ة) يف  ،..................بـ .............................
الساكن (ة) يف،.................................................................................... :
من جنسية......................................................................................... :
الشهادة........................................................................................... :
املؤهالت املهنية.................................................................................... :

.5

السيد (ة) ،.......................... :املولود (ة) يف  ،..................بـ .............................
الساكن (ة) يف،.................................................................................... :
من جنسية......................................................................................... :
الشهادة........................................................................................... :
املؤهالت املهنية.................................................................................... :

.6

السيد (ة) ،.......................... :املولود (ة) يف  ،..................بـ .............................
الساكن (ة) يف،.................................................................................... :
من جنسية......................................................................................... :
الشهادة........................................................................................... :
املؤهالت املهنية.................................................................................... :
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مسري الشخص املعنوي كما يأيت:
المادة  :10توضح املعلومات حول ّ
سري ،................................ :العنوان .................................................
اسم امل ّ

هاتف/فاكس ،............................. :حساب اإللكرتوين (................................... :)email
املؤهالت املهنية (اختصاص ،دراسة ،تكوين ... ،اخل).......................................................... :
المادة  :11ميكن لألعضاء املسامهني يف الشخص املعنوي االستفادة من تكوينات متخصصة يف جمال االستغالل املنجمي

احلريف للذهب.
المادة  :12ال ميكن صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب إال استعمال الوسائل واألدوات اليت ميكن العمل
هبا يدويا (املسحاة واملعاول واملطارق واملطارق الثاقبة وغريها) من أجل خفض قدر االمكان الصخور واألحجار العقيمة.
كما ميكن استخدام احلبال والدالء جللب اخلام إىل السطح.
جيب على صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب توضيح كيفية وطريقة االستغالل املنجمي احلريف للذهب
وتقدميه للوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية من أجل املوافقة.
المادة  :13جيب أن تتم أنشطة استخراج خام الذهب واألحجار ونقله يف مواقع االستغالل املنجمي احلريف للذهب وف ًقا

للمعايري والشروط املنصوص عليها يف قواعد الفن املنجمي ومحاية البيئة والنظافة والصحة والسالمة يف العمل.

جيب ،يف حالة اجناز آبار أو خنادق أو أروقة ،أال يتجاوز التغلغل العمودي واألفقي اخلمس ( )5أمتار ،مع األخذ بعني
االعتبار املقتضيات األمنية.
المادة  :14ميتنع صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب من تطبيق اخلندقة يف االستغالل املنجمي احلريف
للذهب.
المادة  :15جيب على صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب أن يصرح وينقل مجيع كميات خامات الذهب

وحبيبات الذهب املتأللئة والذهب املعدين املستخرجة أو املرفوعة أو املسرتجعة ،إىل منضدة الذهب توضع لدى مؤسسة
استغالل مناجم الذهب.
المادة  :16جيب على صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب أن يلتزم بتعليمات شرطة املناجم للوكالة الوطنية
للنشاطات املنجمية اليت تتوىل مراقبة ومتابعة نشاطات استخراج ورفع واسرتجاع واملعاجلة الفيزيائية (امليكانيكية) ،والبيع

واملعامالت التجارية ونقل خامات الذهب وحبيبات الذهب املتأللئة والذهب املعدين واحلجارة العقيمة.
المادة  :17ميكن الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية ،بناءً على تقرير الوايل املختص إقليميا أو على تقرير أعوان شرطة

املناجم ،تعليق أو سحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب ،إذا صاحبها مل حيرتم األحكام التشريعية والتنظيمية
املعمول هبا وأحكام دفرت األعباء هذا.
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املادة  :18يتمتع صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب ،طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية ،باحلقوق
األتية:
 احلق يف شغل األرض وممارسة نشاط االستغالل املنجمي احلريف للذهب على كامل احمليط املنجمي،احلق يف شغل األرض يشمل االستفادة من احلقوق القانونية للدخول واملرور وقنوات املياه الالزمة ملنشآت وعمل
االستغالل املنجمي احلريف،
 احلق يف تقدمي كل الطعون لدى وزير املناجم ضد أي قرار يتخذ ضده من طرف الوكالة الوطنية للنشاطاتاملنجمية .يقدم هذا الطعن يف ظرف ال يتعدى ثالثون ( )30يوماً من تاريخ اإلخطار هبذا القرار ،طبقا للتنظيم
املعمول به.

المادة  :19جيب على صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب:

 الشروع يف مدة ال تتعدى شهرين ( )2من تاريخ منح ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب لرتسيم حدودحميطه املنجمي عن طريق معامل ثابتة حسب النماذج اليت حتددها الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية،
 االمتناع عن اختاذ أي إجراء أو هنج يهدف إىل التنازل اجلزئي أو الكلي أو نقل أو كراء احلقوق املرتتبة عن ترخيصاالستغالل املنجمي احلريف بأي شكل من األشكال ،طبقا للمادة  66من القانون رقم  05-14املؤرخ يف  24ربيع
الثاين عام  1435املوافق  24فرباير سنة  2014واملذكور أعاله؛
 االمتناع عن املناولة اجلزئية أو الكلية لكل األنشطة املتعلقة باالستغالل املنجمي احلريف للذهب؛ إجراء االستغالل املنجمي احلريف للذهب وفقا لقواعد الفن املنجمي وبطريقة رشيدة ومثلى؛ التصريح جبميع كميات خامات الذهب وحبيبات الذهب املتأللئة والذهب املعدين والصخور العقيمة املستخرجةو/أو املرفوعة و/أو املسرتجعة؛
 أال يقوم ببيع خامات الذهب وحبيبات الذهب املتأللئة والذهب املعدين إال ملنضدة الذهب املوضوعة حتت تسيريمؤسسة استغالل مناجم الذهب؛
 عدم استخدام أي مادة متفجرة وأي مادة كيميائية خطرة ،كالسيانيد والزئبق ...اخل؛ إعادة األماكن املستغلة إىل حالتها األصلية وتأهيلها؛ االمتثال للتعليمات الصادرة عن شرطة املناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية؛ القيام بنشاط االستغالل املنجمي احلريف وفقا لقواعد الفن املنجمي مع االحرتام الصارم للتشريعات والتنظيماتاملعمول هبا ،وخاصة القوانني:
•

رقم  10-03املؤرخ يف  19مجادى األوىل  1424املوافق  19يوليو عام  2003واملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية
املستدامة ،املعدل واملتمم؛

•

رقم  12-05املؤرخ يف  28مجادى الثانية عام  1426املوافق  4غشت سنة  2005واملتعلق باملياه ،املعدل واملتمم؛
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•

رقم  12-84املؤرخ يف  23رمضان عام  1404املوافق  23يونيو سنة  1984واملتضمن النظام العام للغابات ،املعدل
واملتمم؛

•

رقم  05-14املؤرخ يف  24ربيع الثاين عام  1435املوافق  24فرباير سنة  2014واملتضمن قانون املناجم؛

 تقدمي يف نفس الوقت الذي يتم فيه تقدمي دفرت األعباء هذا الوثائق األتية:•

نسخة من مشروع مفصل ملخطط االستغالل؛

• خمطط متويل االستثمار املتوقع؛
 إبالغ الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية بانتظام بأي تغيريات يف املعلومات املقدمة يف دفرت األعباء هذا.المادة  :20جيب أيضا على صاحب ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب ما يأيت:
 احرتام تاريخ بدء عمل االستغالل الذي جيب أال يتجاوز سنة ( )1من تاريخ منح الرتخيص املنجمي ،إال يفحاالت القوة القاهرة؛
 احرتام حدود احمليط املنجمي املمنوح مبوجب الرتخيص املنجمي؛ اخلضوع لعمليات التفتيش من قبل املمثلني املفوضني للدولة أو فروعها؛ احرتام قواعد حسن اجلوار ،ال سيما يف استخدام املرافق املشرتكة واحلفاظ عليها؛ إبالغ السلطات املختصة جبميع املعلومات اإلحصائية املالزمة للنشاط املنجز؛ تسليم التقرير السداسي للوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية املفصل عن األعمال املنجزة واألحجام املستخرجةخلامات الذهب وحبيبات الذهب املتأللئة والذهب املعدين واحلجارة العقيمة؛
 إعداد وتقدمي للسلطات املختصة كل سجل أو وثيقة تنص عليها التشريعات والتنظيمات السارية.المادة  :21تعّرض املخالفات لألحكام التشريعية املعمول هبا وألحكام دفرت األعباء هذا صاحب ترخيص االستغالل
املنجمي احل ريف للذهب للعقوبات املنصوص عليها ال سيما يف القانون رقم  05-14املؤرخ يف  24ربيع الثاين عام  1435املوافق
 24فرباير سنة  2014واملتضمن قانون املناجم.

يشهد املوقع أدناه بأن املعلومات املقدمة صحيحة.
مت يف  ..........................................بتاريخ .........................................
(االسم والصفة واالمضاء) (اخلتم)
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جدول يخصص لتدوين األحجام المستخرجة والمرفوعة والمسترجعة اسبوعيا
(خام الذهب وحبيبات الذهب المتأللئة والذهب المعدني)
الشخص املعنوي........................................................................................... :
مرجع ترخيص االستغالل املنجمي احلريف للذهب.............................................................. :
رمز احمليط املمنوح من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية................................................. :
املوقع :املكان املسمى......................... :؛ البلدية.................... :؛ الوالية........................ :
فرتة النشاط :األسبوع من …… ….......إىل …….……......؛ الشهر............ :؛ عام............. :
اليوم

اليوم

اليوم

اليوم

اليوم

اليوم

اليوم

األول

الثاني من

الثالث

الرابع من

الخامس

السادس من

السابع

من

االسبوع

من

االسبوع

من

االسبوع

من

االسبوع

االسبوع

االسبوع

المجموع

االسبوع

 .1الحجارة العقيمة:
الحجم (طن):
 .2خام الذهب:
الحجم (طن)
تركيز عنصر الذهب

غ/طن

سعر االقتناء (دج/طن)
 .3حبيبات الذهب المتأللئة:
الوزن (طن)
تركيز عنصر الذهب
)(‰

سعر

(دج/غرام)

االقتناء

 .4الذهب المعدني:
الوزن (طن)
تركيز عنصر الذهب
)(‰

سعر االقتناء

(دج/غرام)

يشهد املوقع أدناه بأن املعلومات املقدمة صحيحة.
مت يف  ..................................بتاريخ ............................
(االسم والصفة واالمضاء) (اخلتم)
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مالحظات

