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 -2امللف التقن
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رمز احمليط املنجمي الذي متنحه الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية
املوقع .املتواجد ابملكان املسمى :البلدية:
الوالية:
حتديد االحداثيات الطبوغرافية حسب نضام مستعرض مركاتور العاملي UTM
النقطة

س

ع

 .5املساحة احملددة (هكتار):
طبيعة األرض:
الطبيعة القانونية لألرض:
 -2.3ملخص اخلصائص اجليولوجية للمواد املراد استغالهلا
نوع املادة :الوريد  .............الراسب املكيث ( .............ضع صليب)
خصائص األوردة:
الطول (م):
مسك (م):العمق (م):
موارد اخلام القابلة للتعدين (ابلطن)..................................... :
حمتوى الذهب للتمعدن (جرام  /طن)...... ..................................... :
خصائص الغرينية للراسب املكيث
املساحة احملددة (هكتار )................................ ...........................................:
مسك (م):
املوارد اخلام القابلة لالستغالل (ابلطن):

املخططات البيانية املرفقة
 .1املخطط الطبوغرايف على سلم  25000/1او 50000/1
 .2اخلريطة اجليولوجية احمللية على سلم  10000/1او 50000/1
 .3خمططات أخرى (خمططات االستغالل)

مشروع االستغالل
حبكم التعريف ،يستخدم هذا النوع من العمليات تقنيات استخراج بسيطة ابستخدام القوة اليدوية والقليل من املاكنات وعلى وجه اخلصوص مينع
استخدام املتفجرات و املواد الكيميائية يف املوقع.
كما يتميز االستغالل احلريف املنجمي للذهب مبا يلي:
صغر احلجم مع إنتاج حمدود يتناسب مع عدد املوظفني الذين يتم استخدامهم ،استثماره املتواضع يقتصر على حد االئتمان املمنوح من قبل الوكالة
الوطنية لتسيري القرض املصغر  ANGEMاو الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEG
 جيب أن تكون العملية مرحبة وجيب على املتعاملني املنجمني احلرفيني دفع االاتوى وخمتلف الضرائب املستحقة للدولةمن انحية أخرى ،يُلزم قانون املنجمي ،وال سيما القرار الوزاري الصادر يف  1سبتمرب  ، 2020واملتعلق بشروط وكيفيات االستغالل املنجمي احلريف

للذهب ،صاحب شركة الرتخيص املنجمي احلريف بنقل إنتاجها من خامات الذهب وحبيبات الذهب املتأللئة أو الذهب املعدين املستخرج اىل منضدة
الذهب لدى مؤسسة استغالل مناجم الذهب الوطنية ( )ENORبسعر يتم التفاوض عليه بني الطرفني على أساس تعاقدي.
 -3.1قضية التنقيب احلريف عن اوردة الذهب
طريقة االستغالل املطبقة:
االستغالل السطحي ابستخدام التقنيات التالية:
 نسف الصخور يف مكاهنا بشرائح أفقية بسمك مرت واحد عن طريق آلة ثقب الصخور ،مطرقة أو املخل. التكسري والفرز والتحميل اليدوي يف الدالء أو األصفاد (القفة) أو عرابت اليد. نقل يدوي ابستخدام عرابت اليد إىل منطقة ختزين جمهزة. التحميل على الشاحنات ونقلها إىل منضدة الذهب.هدف اإلنتاج:
شخصا منهم  16يف اإلنتاج ،يتم حتديد هدف اإلنتاج على
حسب عدد األفراد العاملني يف االستخراج يف العمل احلريف ،من املفرتض أن يوظف 20
ً
أساس االفرتاض االيت:
وقت العمل يف اهلقار 6 :أشهر يف السنة
عدد اايم الشهر =  25يوم
وقت العمل اليومي 8 :ساعات
متوسط اإلنتاج اليومي من االستخراج :الوريد =  1طن  /عامل يف حمطة عمل واحدة ،
متوسط حمتوى الذهب اخلام املستخرج 5 :جرام  /طن
لذلك لدينا أهداف اإلنتاج التالية:
يوما  /شهر =  400طن
اإلنتاج الشهري من خام الذهب 1 :طن  /يوم  /رجل ×  16عامل × ً 25
اإلنتاج السنوي من خام الذهب =  400طن ×  6أشهر =  2400طن
اإلنتاج املتوقع من الذهب للمتعاملني 2400 :طن ×  5جرام ×  10800 = ٪90جرام ذهب

دراسة اقتصادية (دراسة اجلدوى)
االستثمار الذي يتعني القيام به:
من املفرتض أن حيصل املتعاملني املنجمني (اصحاب الرخص املنجمية) على قرض بنكي عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 ANSEJبقيمة  10مليون دينار جزائري ،مما يتيح له احلصول على املعدات التالية:
 1مركبة متعددة األغراض TT
 1كمربوسر هواء سعة 5-4

م3

 1مولد كهرابء بقدرة  10-5كيلووات
 1خزان مياه قطره 5

م3

 5خيام مبساحة  16م / 2للوحدة
 1جمموعة من املواد املختلفة :الفراش  ،واألجهزة املنزلية  ،واألطباق  ،و أجهزة النظافة .. ،
 1جمموعة من اإلمدادات الغذائية
 1جمموعة من املواد االستهالكية الصناعية
 5آالت ثقب و  2مطارق حفر و ملحقاهتا
جمموعة واحدة من معدات االستخراج اليدوية :الكتل ،والفؤوس ،واملعتالت ،واملعاول ،واألكمام ،وعرابت اليد  …..إخل.
 2من اجهزة كشف املعادن
استهالك راس املال MDA 2=5 :MDA10
التكاليف املالية لالستثمار القابلة لالسرتداد خالل مدة قدرها  5سنوات مبعدل فائدة  ٪6مع فرتة مؤجلة ملدة سنتني :احلد األقصى =
 0.6مليون دينار جزائري  /سنة
حالة التنبؤ ابملبيعات
دوالرا للجرام ،أي:
بناءً على اخلام املباع بسعر  ٪35فقط من سعر الذهب احملدد عند  1800دوالر لألونصة ،أو ً 58

دوالرا × MDA 28.5 = DA 130 × 35٪ × 10800
ً 58
نفقات التشغيل ()MDA

املواد االستهالكية (املقدرة) = 5
شخصا = 9.6= 3.6+ 6
شخصا  6 × 30.000 +شهور × 20
تكاليف املوظفني 50000 :دج ×  6أشهر × 20
ً
ً
اخلدمات = 4
تكاليف متنوعة = 1
التخميد = 2
الرسوم املالية = 0.6
رأس املال العامل ملدة  3أشهر = 3
ضرائب منجمية = 1.5
إمجايل مصاريف التشغيل = MDA 26.2
النتيجة اإلمجالية = MDA 1.3 = 27.2 - 28.5

 -3.2حالة استغالل منجمي حريف للراسب املكيث
طريقة االستغالل املطبقة
االستغالل السطحي ابستخدام التقنيات التالية:
 نسف الصخور املوجودة يف مكاهنا يف أقسام أفقية بطول مرت واحد ابستخدام جمرفة وفأس ومطرقة ثقيلة وخمل دون جتاوز احلد األقصىللعمق املسموح به.
 الفرز والغربلة والتحميل اليدوي يف الدالء أو األساور أو عرابت اليد نقل يدوي ابستخدام عرابت اليد إىل منطقة ختزين جمهزة التحميل على الشاحنات ونقلها إىل املنضدة اخلاصة بـ ENOR مراقبة اجلودة جبهاز الكشف عن املعادنهدف اإلنتاج
شخصا منهم  16يف اإلنتاج ،يتم حتديد هدف اإلنتاج على
حسب عدد األفراد العاملني يف االستخراج يف العمل احلريف ،من املفرتض أن يوظف 20
ً
أساس االفرتاض االيت:
وقت العمل يف اهلقار 6 :أشهر يف السنة
عدد اايم الشهر =  25يوم
وقت العمل اليومي 8 :ساعات
متوسط اإلنتاج اليومي من االستخراج :الوريد =  1طن  /عامل يف حمطة عمل واحدة،
متوسط حمتوى الذهب اخلام املستخرج 5 :جرام  /طن
لذلك لدينا أهداف اإلنتاج التالية:
يوما  /شهر =  600طن
اإلنتاج الشهري من خام الذهب 1.5 :طن  /يوم  /رجل ×  16ساعة × ً 25
اإلنتاج السنوي من خام الذهب =  600طن ×  6أشهر =  3600طن

اإلنتاج املتوقع للذهب القابل للتداول 3600 :طن ×  5جرام ×  16200 = ٪90جرام ذهب
دراسة اقتصادية
االستثمار:
من املفرتض أن حيصل املتعاملني املنجمني (اصحاب الرخص املنجمية) على قرض بنكي عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 ANSEJبقيمة  10مليون دينار جزائري ،مما يتيح له احلصول على املعدات التالية:
 1مركبة متعددة األغراض TT
 1مولد كهرابء بقدرة  10-5كيلووات
 1خزان مياه قطره 5

م3

 7خيام مبساحة  20-16م / 2للوحدة
 1جمموعة من املواد املختلفة :افرشة ،واألجهزة املنزلية واألطباق و أجهزة النظافة .. ،
 1جمموعة من اإلمدادات الغذائية
 1جمموعة من املواد االستهالكية الصناعية
جمموعة واحدة من معدات االستخراج اليدوية :الكتل ،والفؤوس ،واملعتالت ،واملعاول ،واألكمام ،وعرابت اليد  …..إخل.
 2غرابل يدوي  10و  20مم  ،أبعاد  1000 × 1500مم

 2من اجهزة كشف املعادن
استهالك راس املال MDA 2=5 :MDA10
التكاليف املالية لالستثمار القابلة لالسرتداد خالل مدة قدرها  5سنوات مبعدل فائدة  ٪6مع فرتة مؤجلة ملدة سنتني :احلد األقصى =
 0.6مليون دينار جزائري  /سنة
حالة التنبؤ ابملبيعات
دوالرا للجرام أي:
بناءً على اخلام املباع بسعر  ٪35فقط من سعر الذهب احملدد عند 1800دوالر  /أونصة ،أو ً 58
دوالرا ×  DA 130 × 35٪ × 16200جم = MDA 42.75
ً 58

نفقات التشغيل أبقصى سرعة ()MDA
املواد االستهالكية (تقدير) = 7

شخصا = = 3.6+ 6
شخصا  6 × 30.000 +شهور × 20
تكاليف املوظفني 50000 :دينار جزائري ×  6أشهر × 20
ً
ً

9.6

اخلدمات = 6
تكاليف متنوعة = 2
التخميد = 2
الرسوم املالية = 0.6
رأس املال ملدة  3أشهر = 3
ضرائب منجمية = 3
إمجايل مصاريف التشغيل = MDA 26.7
النتيجة اإلمجالية = MDA 9.55 = 33.2 - 42.75

 -4دفرت الشروط
-1حقوق صاحب رخصة االستغالل املنجمي احلريف:
زايدة عن احلقوق اليت ختوهلا إايه احكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري العمل هبا ،فان لصاحب رخصة االستغالل احلريف احلقوق اخلاصة االتية:
-

يؤسس الرتخيص املنجمي الذي يرتبط به دفرت األعباء هذا حقوقا عقارية ذات مدة حمدودة ومنفصلة عن ملكية األرض.

-

يعطي صاحبه احلق املانع يف حيازة األرض ويف ممارسة النشاط املنجمي على كامل املساحة احملددة يف الرخصة .ويؤدي احلق يف حيازة
األرض حق االستفادة من االتفاقات القانونية للدخول واملرور وجلب املياه الضرورية للمنشآت او لسري االستغالل املنجمي احلريف.

-

مدة اشغال االستغالل املنجمي هي املدة املبينة يف الرتخيص املنجمي احلريف الذي يتصل به دفرت األعباء هذا .وال ميكن ان يتجاوز 5
سنوات؛ مع إمكانية التجديد ملدة عامني ( )02على األكثر.

-

خيول له تقدمي كل طعن لدى وزير املناجم يف كل قرار تتخذه يف حقه الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية .وجيب ان يقدم هذا الطعن يف
اجل  30يوم ابتداء من اتريخ تبليغ القرار للمعن.

-

يف حالة حدوث حالة القوة القاهرة ،كما هي حمددة يف القانون اجلزائري ،دون مواصلة النشاط ،متدد مدة الرتخيص آليا لفرتة تساوي الزمن
الذي ضاع او زمن التوقف املثبت.

 -2يشرتط على حامل رخصة التعدين احلريف:
الشروع يف غضون شهرين ( )2بعد منح تصاريح تعدين الذهب احلريف لرتسيم حدود حميطه التعدين بواسطة عالمات اثبتة بشكل اثبت وف ًقا لتعليمات
الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية ؛
 االمتناع عن أي إجراء أو هنج مييل إىل التنازل اجلزئي أو الكلي أو نقل أو أتجري احلقوق الناشئة عن رخصة االستغالل احلريف أبي شكل مناألشكال؛
 عدم التعاقد جزئيًا أو كليًا على أي نشاط من أنشطتها املتعلقة ابستغالل الذهب احلريف ؛ إجراء االستغالل احلريف وف ًقا لقواعد فن االستغالل املنجمي وبطريقة رشيدة ومثلى ؛ التصريح عن مجيع كميات خام الذهب ورقائق الذهب والذهب املعدين املستخرج  ،وال تقم بتسليم وبيع خام الذهب أو رقائق الذهب ،فقطإىل منضدة اخلاصة املؤسسة الوطنية الستغالل الذهب ( )ENOR؛
 توظيف اجلزائريني البالغني فقط ،ابستثناء األجانب؛ ال تستخدم أي مادة كيميائية خطرة ،مثل السيانري والزئبق ....إخل؛ القيام فقط ابألنشطة اليت يشملها الرتخيص املنجمي احلريف للذهب؛ ترميم وأتهيل املواقع املستغلة .االمتثال للتعليمات الصادرة عن شرطة املناجم؛ االمتناع عن أي عملية إلثراء خام الذهب ورقائق الذهب ابستثناء عمليات الفرز والتكسري اليدوية؛ ممارسة نشاط االستغالل احلريف وفق قواعد الفن املنجمي وااللتزام الصارم ابلقوانني واألنظمة املعمول هبا وخاصة القوانني: -1رقم  10-03مؤرخ يف  19يوليو  ،2003يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.
 -2قانون رقم  12-05مؤرخ يف  4غشت  2005يتعلق ابملياه.
 -3رقم  12-84مؤرخ يف  23يونيو  1984املتضمن النظام العام للغاابت
 -4رقم  05-14مؤرخ يف  24فرباير ،املتضمن قانون املناجم.
 -اكتتاب وثيقة اتمني من اخلطار الكربى إذا اتضحت خطورهتا من خالل دراسة التأثري على البيئة.

-

-

تقدمي املستندات التالية يف نفس وقت تقدمي دفرت األعباء:
• نسخة من مشروع خمطط االستغالل املفصل.
• خطة متويل االستثمار املتوقع.
إبالغ الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية بشكل منهجي أبي تعديل يتعلق ابملعلومات الواردة أعاله ويف الواثئق املرفقة.
أيضا االلتزام مبا يلي:
يتعني على حامل رخصة االستغالل احلريف للذهب ا ً
• اتريخ بدء االستغالل املنجمي الذي ال جيوز أبي حال أن يتجاوز سنة واحدة بعد منح الرتخيص ،إال يف حاالت القوة القاهرة.
• حدود مساحة املمنوحة مبوجب الرتخيص املنجمي احلريف.
• اخلضوع لعمليات التفتيش اليت يقوم هبا املمثلون املفوضني للدولة أو فروعها.
• احرتام قواعد حسن اجلوار ،وال سيما يف استخدام وصيانة االرتفاق املشرتك.
• إبالغ املؤسسات املختصة جبميع املعلومات اإلحصائية املالزمة للنشاط املنفذ.
• تقدمي تقرير مفصل كل ستة أشهر عن األعمال املنجزة وأحجام خامات الذهب املستخرجة.
•ح فظ وتقدمي أي سجل أو وثيقة تنص عليها القوانني واألنظمة النافذة إىل اجلهات املختصة.

يشهد املوقع ادانه ،حتت طائلة تطبيق العقوابت املنصوص عليها يف املادة  216من املر رقم  156-66املؤرخ يف  8يونيو  1966و املتضمن قانون
العقوابت ،ام املعلومات املقدمة صحيحة.
حرر بـ  ...............................................................يف ............................................................
(ختم الشركة).
(السم والصفة والتوقيع)

