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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعدما اأنهينا النقا�صات التي جرت خالل هذا الأ�صبوع 

اللجان  اأعدتها  التي  التمهيدية  للتقارير  ا�صتماعنا  وبعد 

م�صاريع  من  املوقف  لتحديد  اليوم  املوعد  يحني  املخت�صة، 

القوانني الثالثة التالية:

ال�صفر؛ ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  م�صروع   )1
املناجم؛ قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع   )2

3( م�صروع القانون املتعلق بالن�صاط ال�صمعي - الب�صري.
ومبا�صرة نبداأ مب�صروع القانون الأول وهو م�صروع القانون 

املتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر، واأحيل الكلمة اإىل ال�صيد 

الإن�صان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  مقرر 

اللجنة              اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  م�صامعنا  على  ليقراأ 

يف املو�صوع، تف�صل.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  ال�صيد 

ممثل احلكومة،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

ي�صرفني اأن اأعر�س عليكم التقرير التكميلي الذي اأعدته 

ملجل�س  الإن�صان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة 

الأمة، حول ن�س قانون يتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر.

املقدمة

ت�صعى الدولة دائما من خالل تكييف قوانينها وت�صريعاتها 

مع التطورات التي تعرفها بالدنا وتلك التي حت�صل يف العامل، 

التكنولوجي  التقدم  ومواكبة  الإدارة  وع�صرنة  حتديث  اإىل 

واإىل حت�صني اخلدمة العمومية وترقيتها، وهو ما يجد ترجمته 

يف الأخذ بنظام جواز ال�صفر البيومرتي الإلكرتوين الذي 

اإطار تنفيذ  �صرع يف العمل به منذ �صهر جانفي 2012، يف 

تو�صيات املنظمة العاملية للطريان املدين.

ال�صفر،  ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  ن�س  وياأتي   

لي�صع الإطار القانوين جلواز ال�صفر البيومرتي الإلكرتوين، 

وليحقق تلك الأهداف التي اأ�صرنا اإليها وي�صاير امل�صتجدات 

احلا�صلة يف جمال �صندات ووثائق ال�صفر. 

الأمة  جمل�س  عقد  الن�س،  هذا  ومناق�صة  عر�س  وق�صد 

برئا�صة   ،2014 28 جانفي  الثالثاء  يوم  جل�صة عامة �صباح 

ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س املجل�س، ح�صرها ممثل 

حم�شر اجلل�شة الثالثة والع�شرين

املنعقدة يوم الأربعاء 27 ربيع الأول 1435

املوافق 29 جانفي 2014

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛

- ال�صيد وزير الطاقة واملناجم؛

- ال�صيد وزير الت�صال؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة الثانية 

والدقيقة اخلم�شني زوال



4

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

الأربعاء 27 ربيع الأول 1435                                   املوافق 29 جانفي 2014

احلكومة، ال�صيد  الطيب بلعيز، وزير الدولة، وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية، وال�صيد حممود خذري، وزير العالقات 

عر�صا  احلكومة  ممثل  بتقدمي  اأ�صغالها  ا�صتهلت  الربملان،  مع 

حول ن�س القانون، ثم تالوة مقرر اللجنة التقرير التمهيدي 

الذي اأعدته اللجنة، فمناق�صة عامة ملختلف اأحكام الن�س، 

تبعت برد ممثل احلكومة على جممل املوا�صيع التي تناولها 

الأع�صاء يف مداخالتهم.

هذا، وقد عقدت اللجنة جل�صة عمل مبكتبها مبقر املجل�س، 

م�صاء اليوم نف�صه، برئا�صة ال�صيد عبد الرحمان يحيى، رئي�س 

اللجنة، تدار�صت فيها جمريات اجلل�صة العامة املذكورة اآنفا، 

التكميلي  التقرير  هذا  على  النهائية  اللم�صات  وو�صعت 

لن�س  ممثل احلكومة  تقدمي  ب�صكل خمت�صر،  يت�صمن  الذي 

رد  الأع�صاء،  طرحها  التي  واملالحظات  الأ�صئلة  القانون، 

ممثل احلكومة، راأي اللجنة والتو�صيات. 

ب�صندات  املتعلق  القانون  ن�س  مناق�صة  يف  ال�صروع  قبل 

ووثائق ال�صفر، قدم ممثل احلكومة عر�صا �صامال لهذا الن�س، 

ثم ا�صتمع لأ�صئلة اأع�صاء املجل�س ومالحظاتهم، ورد عليها 

وقدم التو�صيحات وال�صروحات ب�صاأنها، وهي املوا�صيع التي 

ن�صتعر�صها فيما يلي:  

القانون:  لن�س  احلكومة  ممثل  – عر�س   1
اأو�صح ممثل احلكومة يف بداية عر�صه لن�س القانون املتعلق 

ب�صندات ووثائق ال�صفر، اأن ال�صيد رئي�س اجلمهورية خالل 

اجتماع جمل�س الوزراء بتاريخ 29 �صبتمرب 2013، وجه اأوامر 

املحلية  واجلماعات  الداخلية  ولوزارة  عامة  ب�صفة  للحكومة 

ب�صفة خا�صة، تلزم الإدارة باأن تكون ناجعة و�صفافة، عمادها 

اإجراءات  دون  ومن  جودة،  ذات  ع�صرية  عمومية  خدمة 

موؤ�ص�صات  وكل  احلكومة  اإ�صغاء  وكذا وجوب  بريوقراطية، 

قنوات  ترقية  على  والعمل  املواطنني  لن�صغالت  الدولة 

ذات  عمومية  بخدمة  يحظى  اأن  يف  املواطن  وحق  احلوار، 

الجتماعي  و�صعه  كان  مهما  العمومي،  العون  من  جودة 

الإدارة  اأن  موؤكدا  الوطن،  من  مكان  اأي  يف  اإقامته  ومكان 

م�صخرة خلدمة املواطن ولي�س العك�س. 

واأ�صاف ممثل احلكومة اأنه بناء على هذه التعليمات وتنفيذا 

لها، قامت م�صالح وزارة الداخلية واجلماعات املحلية، باإجراء 

م�صح عام جلميع الوثائق والأوراق وامل�صتندات التي تعمل 

الوثائق املطلوبة حاليا لي�س لها  اأن بع�س  الوزارة، فتبني  بها 

اأي �صند قانوين اأو ن�س تنظيمي. وعليه، اأعطيت التوجيهات 

بعدم العمل بهذه الوثائق.

كما اأ�صار اإىل اأن الكثري من الوثائق واملحررات الإدارية 

اأنها حتتاج  اإل  اأنها �صاحلة  ورغم  ت�صريعية،  ن�صو�س  حتكمها 

ال�صتينيات  �صنوات  اإىل  تعود  كونها  وتعديل،  حتيني  اإىل 

وال�صبعينيات، ومل تعد ت�صاير التطورات والإ�صالحات التي 

تعرفها اجلزائر، ومن بينها الأمر رقم 70- 20، املوؤرخ يف 19 

فرباير �صنة 1970، املتعلق باحلالة املدنية، الذي �صيتم تعديله 

لحقا لتمدد فيه �صالحية عقد امليالد اإىل 10 �صنوات بدل 

من �صنة واحدة. كما اأفاد ممثل احلكومة اأن مر�صوما تنفيذيا 

تقلي�س  يت�صمن  الأول،  الوزير  طرف  من  التوقيع  قيد  هو 

 36 من  املواطن  من  تطلب  التي  املدنية  احلالة  وثائق  عدد 

التوقيع  قيد  اآخر  تنفيذيا  مر�صوما  اأن  كما  وثيقة،   13 اإىل 

من قبل الوزير الأول يخ�س الت�صديق على الوثائق، مفاده 

وثائق مهما كانت  ت�صدر  التي  العمومية  ال�صلطات  اأن كل 

الت�صديق عليها من طرف م�صلحة  اإىل  طبيعتها، لن حتتاج 

احلالة املدنية للبلديات مثلما هو معمول به حاليا.

كما قدم ممثل احلكومة �صرحا وافيا لالأحكام التي حتدد 

�صروط وكيفيات اإعداد وت�صليم وجتديد �صندات ال�صفر.

الأع�صاء: ومالحظات  وان�صغالت  – اأ�صئلة   2
ثمن اأع�صاء املجل�س يف بداية مداخالتهم ن�س هذا القانون، 

واأكدوا اأهميته يف ع�صرنة الإدارة اجلزائرية وتطويرها، وطرحوا 

بع�س الأ�صئلة واملالحظات التي متحورت حول ما يلي:

وتثبيت  البلديات  موظفي  تكوين  �صرورة  ترون  األ   -

العاملني غري املثبتني واإعادة النظر يف تكوين املدر�صة الوطنية 

لالإدارة؟ 

- األ يتعني التعجيل بتعميم تكنولوجية الوثائق املوؤمنة 

على بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية الإلكرتونية ورخ�صة 

ال�صياقة والبطاقة الرمادية؟

- ملاذا ل يتم منح رقم تعريفي وطني لكل مواطن لإنهاء 

معاناته مع الأوراق والوثائق، وللق�صاء على التزوير؟

�صفر  جوازات  بغرفتيه  الربملان  اأع�صاء  مينح  ل  ملاذا   -

خالل  م�صايقات  من  له  يتعر�صون  ما  لتجاوز  دبلوما�صية، 

القيام مبهامهم الربملانية يف اخلارج؟

- الأحداث الأخرية يف منطقة غرداية وما تتعر�س له من 

مكائد وفنت.

يف  والبلدية  الأ�صرة  قانوين  اإىل  الإ�صارة  يتم  مل  ملاذا   -

تاأ�صريات الن�س، اأ�صوة بقانون الولية الذي ذكر يف التاأ�صريات؟
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مل�صايرة   20-70 رقم  الأمر  حتيني  �صرورة  ترون  األ   -

التطورات التي تعرفها الإدارة اجلزائرية؟

املحلية  لالإدارة  اأكرث  �صالحيات  منح  يتعني  األ   -

للمحافظة على م�صداقية الدولة؟ 

البيومرتي     ال�صفر  مراكز لإجناز جواز  فتح  يتم  ملاذا ل   -

يف وليات اأخرى؟

- األ يتعني متديد اأجل �صتة اأ�صهر املحددة لإتالف جواز 

ال�صفر الذي مل ي�صحبه �صاحبه، مراعاة للقوة القاهرة التي 

قد يقع حتت طائلتها �صاحب جواز ال�صفر؟

- اأخطاء كثرية ترتكب يف الأ�صماء والألقاب عند حترير 

الوثائق الإدارية.

لوزارة  املخت�صة  ال�صلطات   12 املادة  حتدد  مل  ملاذا   -

الدبلوما�صي  ال�صفر  جواز  ت�صلم  التي  اخلارجية  ال�صوؤون 

وجواز �صفر امل�صلحة؟

ال�صلطة  الداخلية واجلماعات املحلية  - هل متلك وزارة 

لإزالة الألقاب غري الالئقة، املوروثة عن امل�صتعمر؟

- اأمل يحن الوقت لتغيري �صكل وحجم بطاقة التعريف 

الوطنية، لت�صاير مثيالتها يف الدول الأخرى؟

احلكومة: ممثل  – رد   3
قبل البدء يف الرد على مداخالت الأع�صاء، تطرق ممثل 

الذهنيات  تغيري  و�صعوبة  البريوقراطية  م�صاألة  اإىل  احلكومة 

وال�صلوكات التي تر�صخت يف الأذهان ملدة 50 �صنة، والتي 

ل ميكن تغيريها يف �صهر اأو �صهرين، م�صددا هنا على �صرورة 

ملحاربة  واملجتمع  الدولة  موؤ�ص�صات  جميع  جهود  ت�صافر 

البريوقراطية، م�صريا يف هذا ال�صياق اإىل اأن الت�صديق على 

اأوتنظيمي.   قانوين  �صند  اأي  له  لي�س  الوثائق  من  العديد 

قبل  من  التوقيع  قيد  اآخر  تنفيذي  مر�صوم  اإعداد  مت  وعليه، 

اأن كل  الوزير الأول، يخ�س الت�صديق على الوثائق، مفاده 

ال�صلطات العمومية التي ت�صدر وثائق مهما كانت طبيعتها، 

لن حتتاج اإىل الت�صديق عليها من طرف م�صلحة احلالة املدنية 

�صحة  من  والتاأكد  حاليا،  به  معمول  هو  مثلما  للبلديات 

الوثيقة يتم عن طريق الوزارة املانحة لها، وهذا ماهو معمول 

وزارة  برنامج  يف  الأولوية  اأن  موؤكدا  الدول،  معظم  يف  به 

اأ�صكال  الق�صاء على كل  املحلية هي  الداخلية واجلماعات 

لكل  �صارمة  تعليمات  اأعطيت  وقد  البريوقراطية.  و�صور 

يوم  كل  املواطنني  ل�صتقبال  والوليات  والدوائر  البلديات 

اإثنني وتدوين ذلك يف �صجالت خا�صة،  والرد على �صكاوى 

املواطنني، وت�صليم الوثائق الإدارية يف حينها، اأو على الأقل 

يف اأق�صر مدة  ممكنة.      

اأما بخ�صو�س الرد على اأ�صئلة ومالحظات الأع�صاء، فقد 

اأو�صح مايلي:

الهياكل  وع�صرنة  البلديات  موظفي  تكوين  بخ�صو�س 

املدر�صة  تكوين  يف  النظر  واإعادة  الداخلية  لوزارة  الإدارية 

متكفل  الن�صغالت  هذه  كل  اأن  اأو�صح  لالإدارة،  الوطنية 

بها، م�صريا اإىل اإن�صاء 11 مركزا اإداريا  واإعادة النظر يف برنامج 

الإدارية،  الهياكل  كل  وع�صرنة  لالإدارة  الوطنية  املدر�صة 

الب�صري  العن�صر  اأن  موؤكدا  املثبتني،  غري  العاملني  وتثبيت 

يحتل مكانة هامة يف الإ�صالحات التي تقوم بها الدولة.

الأ�صماء  ترتكب يف  التي  الكثرية  الأخطاء  وبخ�صو�س 

والألقاب عند حترير الوثائق الإدارية، اأو�صح اأن كل الوثائق 

اإىل  وت�صلم  الآيل  الإعالم  اليوم عن طريق جهاز  ت�صتخرج 

�صاحبها ليتاأكد من �صحة املعلومات، ريثما يتم فتح املركز 

 ،2014 �صنة  فيفري   15 يوم  املدنية  احلالة  لوثائق  الوطني 

الذي �صيمكن اأي مواطن من ا�صتخراج وثائق احلالة املدنية 

التي ت�صجل  اأن الأخطاء  اأية بلدية عرب الوطن، موؤكدا  من 

اليوم يف وثائق احلالة املدنية �صتزول بف�صل هذا املركز. 

- وبخ�صو�س عدم الإ�صارة اإىل قانوين الأ�صرة والبلدية 

جواز  ت�صليم  اأن  احلكومة  ممثل  رد  الن�س،  تاأ�صريات  يف 

يفو�صه  موؤهل  اأو من موظف  الوايل  ال�صفر من �صالحيات 

�صمن  الولية  قانون  على  الن�س  مت  لذلك  الغر�س،   لهذا 

تاأ�صريات الن�س.  

وليات  البيومرتي يف  ال�صفر  مراكز لإجناز جواز  فتح  وعن 

باإعداد  يقوم  واحد  مركز  يكون  اأن  يجب  اأنه  اأو�صح  اأخرى، 

املركز  اأن  اإىل  م�صريا  الإلكرتونية،  البيومرتية  ال�صفر  جوازات 

ي�صدر              كان  الإلكرتوين  البيومرتي  ال�صفر  جلواز  الوطني 

�صفر يف اليوم، ثم و�صل اإىل 8 اآلف و�صي�صل  جواز  اآلف   4
اإىل اإ�صدار 18 األف جواز �صفر يوميا، مو�صحا اأن هناك مركزا 

مانع يحول  اإليه يف حالة حدوث  اللجوء  يتم  بالأغواط،  مماثال 

دون ا�صتخراج الوثائق املوؤمنة من املركز الوطني لإنتاج الوثائق 

املوؤمنة. 

وفيما يتعلق مبنح رقم تعريفي وطني لكل مواطن لإنهاء 

اإطار  اأنه يف  احلكومة  ممثل  رد  والوثائق،  الأوراق  مع  معاناته 

الدولة  تتجه  البريوقراطية،  على  والق�صاء  الإدارة  ع�صرنة 

مرحليا اإىل الكتفاء برقم �صخ�صي وطني يعطى لكل مواطن 
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منذ الولدة وملدى احلياة، يعو�س جميع الأوراق، م�صريا اإىل 

اأن كل مواطن يح�صل على جواز �صفر بيومرتي اإلكرتوين، 

اإىل  اجلزائر  و�صت�صل  واحد،  تعريفي وطني  رقم  له  �صيكون 

جميع  يعو�س  الذي  الرقم  هذا  حمل  من  املواطن  متكني 

الوثائق. 

لأع�صاء  الدبلوما�صي  ال�صفر  جواز  منح  وبخ�صو�س 

الربملان بغرفتيه، اأو�صح اأنه من اخت�صا�س رئي�س اجلمهورية 

اجلوازات  من  النوع  هذا  منح  ويقرر  يقدر  من  فهو  وحده، 

ويكون ذلك مبر�صوم رئا�صي.

لإزالة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  �صلطة  وعن 

الألقاب غري الالئقة املوروثة عن امل�صتعمر، رد ممثل احلكومة 

تريد  التي  العائلة  تقدمه  الذي  الطلب  على  وبناء  باأنه 

رئي�س  لل�صيد  بتقدمي طلب  العدل  وزير  يقوم  اللقب،  تغيري 

اللقب،  لتغيري  رئا�صيا  مر�صوما  ي�صدر  الذي  اجلمهورية، 

موؤكدا اأنه مل يحدث يوما واأن رف�س ال�صيد رئي�س اجلمهورية 

طلب تغيري الألقاب.  

راأي اللجنة

والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  ومناق�صة  درا�صة  بعد 

ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  ن�س  الإن�صان،  وحقوق 

خالل  املجل�س  اأع�صاء  مداخالت  اإىل  وال�صتماع  ال�صفر، 

ت�صمنها،  التي  بالأحكام  فيها  نوهوا  التي  العامة،  املناق�صة 

فاإن اللجنة توؤكد اأهمية هذا الن�س وتعتربه خطوة هامة نحو 

تنظيم الإدارة ب�صفة  التوجهات اجلديدة لإ�صالح  تكري�س 

�صمن  يندرج  والذي  عامة،  ب�صفة  العام  واملرفق  خا�صة 

اأداء  وجناعة  فعالية  حت�صني  اإىل  الرامية  الدولة  ا�صرتاتيجية 

والتخفيف  البريوقراطية  اأ�صكال  للق�صاء على كل  الإدارة، 

من الإجراءات الإدارية التي كثريا ما اأثقلت كاهل املواطن، 

اآليات كفيلة باإر�صاء جهاز ت�صريعي �صفاف، من  من خالل 

�صاأنه �صمان تقدمي خدمة عمومية ذات نوعية وجودة. 

ومن هذه املنطلقات، تثمن اللجنة جممل الأحكام التي 

بتمديد  منها  تعلق  ما  وبخا�صة  القانون،  هذا  ن�س  ت�صمنها 

التحقيقات  اإلغاء  �صنوات،  اإىل ع�صر  ال�صفر  �صالحية جواز 

الإلكرتوين،  البيومرتي  ال�صفر  جواز  مبنح  املتعلقة  الأمنية 

جتديد  �صروط  ال�صفر،  ووثائق  ل�صندات  احل�صري  التحديد 

�صندات ووثائق ال�صفر وتكييف الأحكام اجلزائية مع قانون 

العقوبات املعدل واملتمم. 

التو�صيات

املتعلق  القانون  لن�س  اللجنة  ومناق�صة  درا�صة  بعد 

ب�صندات ووثائق ال�صفر، وال�صتماع اإىل مداخالت اأع�صاء 

املجل�س، �صجلت اللجنة بع�س التو�صيات التي تخ�س جملة 

من الن�صغالت التي تراها اأ�صا�صية، وهي:

املوؤمنة  الوثائق  تكنولوجية  بتعميم  التعجيل  �صرورة   -

والبطاقة  ال�صياقة  رخ�صة  الوطنية،  التعريف  بطاقة  على 

الرمادية، لت�صاير مثيالتها يف الدول الأخرى.

- �صرورة التعجيل مبنح اأع�صاء الربملان بغرفتيه جوازات 

�صفر دبلوما�صية، لتجاوز ما يتعر�صون له من م�صايقات خالل 

القيام مبهامهم الربملانية يف اخلارج.

زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �صيدي  ذلكم، 

التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 

وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي 

ب�صندات  يتعلق  قانون  ن�س  حول  الأمة،  ملجل�س  الإن�صان، 

ووثائق ال�صفر ، و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 

يف  اللجنة  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  مل�صمون  قراءته 

املو�صوع؛ وقبل ال�صروع يف حتديد املوقف والت�صويت على 

اأفيدكم  ال�صفر،  ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  م�صروع 

ببع�س املعلومات اخلا�صة ب�صري العملية.

- عدد احل�صور: 89 ع�صوا.

- عدد التوكيالت: 36 توكيال.

- املجموع: 125.

- الن�صاب املطلوب: 104 اأ�صوات.

روؤ�صاء  مع  جرت  التي  للم�صاورات  ووفقا  وعليه، 

املجموعات الربملانية، وتطبيقا مل�صمون املادة 58 من النظام 

القانون  م�صروع  عليكم  اأعر�س  الأمة،  ملجل�س  الداخلي 

املتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر للت�صويت عليه بكامله:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

التوكيالت:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.
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قد  وال�صادة  ال�صيدات  باأن  جميعا  معي  لحظتم  لقد 

القانون الذي در�صناه وا�صتمعنا  �صادقوا على م�صروع هذا 

اإىل تقريري اللجنة بخ�صو�صه ما عدا ع�صوين اثنني فقط، 

ال�صيدات  اأن  اأعترب  وبذلك  امل�صروع؛  هذا  على  اعرت�صا 

وال�صادة اأع�صاء املجل�س قد �صادقوا بالأغلبية على م�صروع 

ف�صكرا  ال�صفر،  ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  ن�س 

وزير  الدولة،  وزير  ال�صيد  واأ�صاأل  للقطاع  هنيئا  للجميع، 

الداخلية واجلماعات املحلية هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة 

لكم ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية: 

ال�صيد الرئي�س املبجل،

ال�صيدات الف�صليات وال�صادة الأفا�صل،

بال�صكر  اأتقدم  اأن  اإل   - الرئي�س  �صيدي   - ي�صعني  ل 

وباأنبل واأ�صمى اآيات التقدير لكل �صيدة ولكل �صيد ولكم 

�صيدي الرئي�س، على امل�صادقة على هذا القانون، كما اأ�صكر 

اجلميع على امل�صاهمات القّيمة، �صواء على م�صتوى اللجنة 

املخت�صة اأو على م�صتوى اجلل�صة العلنية، هذه امل�صاهمات 

التي اأدت اإىل حد بعيد اإىل اإثراء واإغناء هذا القانون واإىل 

تو�صيح و�صرح ما جاء يف هذا القانون العام.

هو  القانون  هذا  اإن   - �صادتي  �صيداتي،   - قلت  وكما 

بداية ل�صل�صلة من القوانني التي �صتعر�س  على هذه الوجوه 

الكرمية، وتتعلق كلها برفع الغنب واملعاناة عن كل جزائرية 

فاألف  باحلمقاء،  اأ�صفها  التي  البريوقراطية  من  وجزائري 

�صكر لكل �صيدة ولكل �صيد ولكم �صيدي الرئي�س، على 

اللبنات  اإىل  ت�صاف  التي  اللبنة  هذه  اإجناز  يف  م�صاهمتكم 

الأخرى، و�صتاأتي بعد ذلك لبنة اأخرى مفادها وغر�صها هو 

الو�صول اإىل رفع املعاناة عن مواطنينا، واألف �صكر للجميع 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

وهنيئا  الدولة،  وزير  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

للقطاع، اأ�صاأل ال�صيد رئي�س جلنة ال�صوؤون القانونية والإدارية 

وحقوق الإن�صان هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لكم.

الرئي�س  �صيدي  �صكرا  املخت�شة:  اللجنة  رئي�ص  ال�شيد 

املحرتم.

ب�صندات  املتعلق  القانون  ن�س  على  اليوم  مب�صادقتنا 

التي  الهامة  امل�صاريع  �صمن  يندرج  الذي  ال�صفر  ووثائق 

يرتكز عليها برنامج ال�صيد رئي�س اجلمهورية يف اإطار ع�صرنة 

�صي�صاهم          الن�س  هذا  اإن  القول  ميكن  العمومية،  الإدارة 

- ل حمالة - يف حتقيق اأهداف ا�صرتاتيجية اأهمها حتديث 

الإدارة وتعزيز الإجراءات التاأمينية جلواز ال�صفر البيومرتي، 

ويف هذا الإطار ومن خالل الزيارة امليدانية التي قامت بها 

جلنة ال�صوؤون القانونية ملجل�س الأمة مع نظريتها يف املجل�س 

املوؤمنة  والوثائق  امل�صتندات  مديرية  اإىل  الوطني  ال�صعبي 

واطالعهم عن كثب على خمتلف مراحل عمليات اإعداد 

لل�صروحات  وا�صتماعهم  البيومرتي  ال�صفر  جواز  وثيقة 

التحديات،  رفع  على  اإطاراتها  وعمل  باإعداده  املتعلقة 

للو�صول اإىل 18.000 جواز �صفر يف امل�صتقبل، وهنا لبد من 

توجيه ال�صكر والعرفان والتنويه باملجهودات التي تقوم بها 

الإطارات اجلزائرية ال�صابة، العاملة يف هذا املركز، لتح�صني 

املرفق العمومي والذين يعملون 24/24 �صاعة، كما نثمن 

اإجنازات وجهود وزارة الداخلية واجلماعات املحلية يف جمال 

ا�صتمرار مكافحة كل اأ�صكال البريوقراطية وبخا�صة تقلي�س 

حت�صني  وكذا  ا�صتخراجها  عملية  وع�صرنة  الإدارية  الوثائق 

�صروط ا�صتقبال املواطنني يف خمتلف املرافق الإدارية.

وزير  معايل  اإىل  اجلزيل  بال�صكر  نتوجه  الأخري،  ويف 

تقدميه  على  املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة، 

ن�س  حول  قدمها  التي  الوافية  والتو�صيحات  ال�صروحات 

الأمة  جمل�س  اأع�صاء  لكل  مو�صول  وال�صكر  القانون  هذا 

على مداخلتهم، �صكرا وال�صالم عليكم.

املخت�صة،  اللجنة  رئي�س  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

وال�صكر مو�صول لأع�صائها الذين �صاهموا يف اإعداد التقرير 

التمهيدي والتقرير التكميلي وال�صكر اأي�صا موجه اإىل كل 

لنا  يبقى  املو�صوع،  حول  النقا�س  اإثراء  يف  �صاهموا  الذين 

اأن نهنىء القطاع ونتمنى له التوفيق يف تاأدية املهمة النبيلة 

املنوطة به.

بالت�صويت على  الثاين واخلا�س  امللف  اإىل  الآن  ننتقل 

لل�صيد  والكلمة  املناجم،  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع 

مقرر جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ليقراأ على م�صامعنا 

التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  املخت�شة:  اللجنة  ال�شيد مقرر 
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

 ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير الطاقة واملناجم، ممثل احلكومة،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الذي  التكميلي  التقرير  عليكم  اأعر�س  اأن  ي�صرفني 

اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�س الأمة، حول 

ن�س قانون يت�صمن قانون املناجم.

املقدمة

اكت�صف  ما  منها  هائلة،  منجمية  برثوات  اجلزائر  تزخر 

وذلك  بعد،  يكت�صف  مل  ما  ومنها  منه  البع�س  وا�صتغل 

التقرير  يف  بع�صها  اإىل  اأ�صرنا  واأن  �صبق  كثرية،  لأ�صباب 

التمهيدي، وهو ما دفع احلكومة اإىل تقدمي هذا الن�س اجلديد 

لإنعا�س القطاع املنجمي والنهو�س به، لي�صاهم يف التنمية 

امل�صتدمية التي تعمل الدولة على حتقيقها من خالل برنامج 

التنمية لرئي�س اجلمهورية. 

للن�صو�س  الأمة  جمل�س  ومناق�صة  درا�صة  اإطار  ويف 

القانونية التي حتال عليه، عقد املجل�س جل�صة عامة �صباح 

القادر  عبد  ال�صيد  برئا�صة   ،2014 جانفي   26 الأحد  يوم 

املذكور  الن�س  خاللها  ناق�س  املجل�س،  رئي�س  �صالح،  بن 

اآنفا، ح�صرها ال�صيد يو�صف يو�صفي، وزير الطاقة واملناجم، 

ممثال للحكومة، وال�صيد حممود خذري، وزير العالقات مع 

الربملان. 

وقد ا�صتهلت اجلل�صة بتقدمي  ممثل احلكومة عر�صا لن�س 

القانون املت�صمن قانون املناجم، ثم تال مقرر اللجنة التقرير 

فمناق�صة  الن�س،  حول  اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي 

املنجمي  القطاع  م�صاكل  الرئي�صية  موا�صيعها  كانت  عامة 

والأ�صباب التي جعلت كل القوانني املتعلقة بالقطاع تف�صل 

القطاع،  يف  ال�صتثمار  عن  العزوف  اأهدافها:  حتقيق  يف 

واإهمال ا�صتغالل املناجم للمعادن ال�صرتاتيجية، و�صعف 

قدرات املوؤ�ص�صات عن حماية البيئة وال�صحة العامة، والآثار 

البيئة  على  الفحم  منجم  ا�صتغالل  عن  الناجمة  ال�صلبية 

اجليولوجية،  واخلريطة  املنجميتان،  والوكالتان  »بالقناد�صة«، 

منح  يف  وا�صت�صارتها  املنتخبة  املحلية  املجال�س  واإ�صراك 

الرتاخي�س املنجمية.

الن�صغالت  هذه  جممل  على  احلكومة  ممثل  رد  وقد 

مداخالت  يف  وردت  التي  والت�صاوؤلت  واملالحظات 

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء وقدم ال�صروحات والتو�صيحات 

ب�صاأنها. 

مبقر  مبكتبها  عمل  جل�صة  اللجنة  عقدت  وقد  هذا، 

املجل�س، يوم الإثنني 27 جانفي 2014، برئا�صة ال�صيد عبد 

القادر �صنيني، رئي�س اللجنة، تدار�صت فيها جمريات اجلل�صة 

العامة، وو�صعت اآخر اللم�صات على هذا التقرير التكميلي 

الذي يت�صمن ب�صكل خمت�صر، تقدمي ممثل احلكومة لن�س 

القانون، الن�صغالت واملالحظات والت�صاوؤلت التي طرحها 

الأع�صاء، رد ممثل احلكومة، راأي اللجنة والتو�صيات. 

قانون  املت�صمن  القانون  ن�س  مناق�صة  يف  البدء  قبل 

لهذا  عر�صا  املجل�س  لأع�صاء  احلكومة  ممثل  قدم  املناجم، 

ومالحظات  ان�صغالت  اإىل  ذلك  بعد  وا�صتمع  الن�س، 

ن�صتعر�صه  ما  وهو  عليها،  واأجاب  الأع�صاء  وت�صاوؤلت 

باخت�صار فيما يلي:  

القانون:  لن�س  احلكومة  ممثل  – عر�س   1
قدمه  الذي  العر�س  جممل  يف  احلكومة  ممثل  اأو�صح 

هذا  ن�س  اأن  املجل�س،  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  اأمام 

القانون جاء لإنعا�س القطاع املنجمي الوطني، الذي �صهد 

تراجعا وركودا ملحوظا منذ فرتة طويلة، نتيجة لعدم اإقبال 

القطاع،  يف  ال�صتثمار  على  والأجانب  اخلوا�س  املتعاملني 

وعليه،  بالدنا.  بها  تزخر  التي  املعتربة  الإمكانيات  رغم 

ي�صيف ممثل احلكومة، مت تقدمي هذا الن�س من اأجل التكفل 

ول�صيما  امل�صجلة،  النقائ�س  وتدارك  القطاع،  بان�صغالت 

باإعطاء العناية الالزمة للبحث املنجمي، واعتباره اأهم حمور 

يف ن�س هذا القانون، كما اأكد اأنه يدخل �صمن العمل على 

متويله،  م�صادر  وتنويع  اقت�صادنا  مقدرات  جميع  ا�صتغالل 

وخلق الرثوة وترقية الت�صغيل. 

الأع�صاء: ومالحظات  وان�صغالت  2– اأ�صئلة 
عن  والأجنبي  الوطني  امل�صتثمر  عزوف  يعود  مَل   ِ-

ال�صتثمار يف القطاع املنجمي؟

مهنيني حمرتفني يف  م�صتثمرين  وجود  عدم  يالحظ   -

القطاع املنجمي.

للم�صتثمرين،  اجلبائية  التحفيزات  منح  يف  املبالغة   -

اأ�صبح ي�صكل عبئا على اخلزينة العمومية بدل من اأن يكون 

م�صدر دخل لها.
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- عدم اإ�صراك املجال�س املحلية املنتخبة وا�صت�صارتها عند 

منح الرتاخي�س املنجمية.

- ما هي التدابري املتخذة  لتجاوز الآثار ال�صلبية الكبرية 

الناجتة عن ا�صتغالل منجم الفحم »بالقناد�صة«، على �صحة 

املواطنني وعلى املحيط يف املنطقة؟

ا�صتغالل  بعد  ما  مرحلة  متابعة  يف  ال�صرامة  غياب   -

املنجم.

- عدم مراعاة مقت�صيات حماية البيئة وال�صحة العامة 

يف منح الرتاخي�س املنجمية.

- يالحظ اإهمال يف ا�صتغالل بع�س املناجم مثل الذهب 

واحلديد، رغم وجود ال�صراكة الأجنبية.

ن�س  اللتني  املنجميتني  الوكالتني  ا�صتبدال  ما �صبب   -

عليهما القانون رقم 10-01، بوكالتني جديدتني؟

- ما هي الإمكانيات املنجمية التي تتوفر عليها اجلزائر؟

- عدم منح ال�صمانات الالزمة عند نزع ملكية الأرا�صي 

من اخلوا�س بهدف ا�صتغاللها املنجمي. 

- يالحظ عدم و�صع خريطة جيولوجية وطنية.

الدرا�صة  يف  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  قدرات  �صعف   -

على  العتماد  وعدم  امليدان،  يف  العاملة  وال�صت�صراف 

التكنولوجيا اجلديدة واملتطورة.

احلكومة: ممثل  – رد   3
مداخالت  على  رده  معر�س  يف  احلكومة  ممثل  اأو�صح 

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء، ما يلي: 

- فيما يخ�س ال�صوؤال املتعلق مبدى توفر القطاع املنجمي 

اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  ووا�صحة،  ا�صرتاتيجية حمددة  على 

البالد،  ولتنمية  الوطني  لالقت�صاد  جدا  مهم  القطاع  هذا 

وخلق الرثوة. كما اأكد وجود ا�صرتاتيجية لتحقيق الأهداف 

اأهم  اأحد  باعتباره  ال�صتك�صاف،  جهود  وتعزيز  امل�صطرة، 

طيلة  امل�صجل  التاأخر  لتدارك  وهذا  القانون،  ن�س  حماور 

املتعاملني  لن�صاط  غيابا  �صهدت  التي  املا�صية،  ال�صنوات 

اخلوا�س وطنيني كانوا اأم اأجانب، الأمر الذي جنم عنه ركود 

وتراجع ملحوظ لالإنتاج املنجمي.

املنجمي  القطاع  هيكلة  اإعادة  مت  ذلك،  جانب  اإىل 

بهدف  اجلزائر«  »مناجم  �صركة  ا�صتحداث  عرب  العمومي 

توحيد اجلهود وتظافرها وتعزيز الإمكانات املادية والب�صرية 

للمتعاملني العموميني املتدخلني يف القطاع.

وب�صاأن الوكالتني املنجميتني)وكالة امل�صلحة اجليولوجية 

اأو�صح  املنجمية(،  للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  و  للجزائر 

اأن الهدف من ا�صتحداث هاتني الوكالتني  ممثل احلكومة  

والفني،  العلمي  اجلانب  الأوىل  لتتوىل  �صريها،   عقلنة  هو 

بنك  ت�صيري  وكذا  اجليولوجية  اخلارطة  و�صع  خالل  من 

املعطيات، يف حني تتوىل الثانية ت�صيري املمتلكات املنجمية 

املهام  يف  الت�صارب  تاليف  ق�صد  وهذا  املنجمية،  والرقابة 

وال�صالحيات بني الوكالتني.   

وبالن�صبة للمقدرات املنجمية التي تزخر بها اجلزائر، اأكد 

اأنها مقدرات واعدة، وت�صتمل على احلديد،  ممثل احلكومة 

امللح،  الباريت،  النحا�س،  الذهب،  اليورانيوم،  الفو�صفات، 

الأ�صا�صي    امل�صكل  الثمينة، وغريها، ويبقى  املعادن  وبع�س 

الأ�صا�صي  ال�صرط  وهي  ال�صتك�صاف،  عمليات  ق�صور  يف 

مت  وقد  الرثوات،  هذه  ا�صتغالل  ثّم  ومن  التنقيب  ملبا�صرة 

اأمام  املجال  بفتح  امل�صكل،  هذا  لتجاوز  الن�س  هذا  تقدمي 

تنمية  ق�صد  وال�صتك�صاف،  للبحث  العمومي  التمويل 

وتثمني هذه القدرات.

ممثل  اأو�صح  اأميزور«،  »وادي  منجم  ا�صتغالل  وب�صاأن 

هائلة  والزنك  الر�صا�س  من  املنجم  اإمكانيات  اأن  احلكومة 

ا�صتغالله،  باإمكانية  تفيد  املنجزة  الدرا�صات  واأن  وواعدة، 

اإل اأن العائق الرئي�صي يكمن يف تاأثريه على �صحة و�صالمة 

ال�صكان يف املنطقة، ولهذا مت التفاق مع ال�صكان على عدم 

اإىل  احلا�صر،  الوقت  يف  ال�صتغالل  عمليات  النطالق يف 

حني اإيجاد بدائل ت�صمن �صالمة و�صحة املواطن.

ممثل  اأكد  جبيالت«،  »غار  منجم  ا�صتغالل  عدم  وعن 

لأ�صباب  يعود  ال�صابق  يف  ا�صتغالله  عدم  اأن  احلكومة 

الفو�صفور،  تتمثل يف احتواء احلديد على مادة  مو�صوعية، 

الذي   الأمر  املادة،  هاته  بعزل  الكفيلة  الطرق  انعدام  مع 

ال�صوق الدولية، هذا عالوة على  اإىل تدين قيمته يف  اأدى 

اأنه  اأفاد  كما  الت�صنيع،  مناطق  نحو  املنتوج  نقل  م�صكل 

ولتلبية الحتياجات الوطنية املتزايدة منه اأو للت�صدير، يتم 

ا�صتغالل  اإعادة  اأجل  من  امل�صائل  هاته  كل  درا�صة  حاليا 

املنجم، ل�صيما واأن اإمكانيات الإنتاج فيه جد مرتفعة وتقدر 

بـ 2 مليار طن �صنويا.

وحول تنمية املناطق اجلنوبية، اأو�صح ممثل احلكومة، اأن 

اإن�صاء �صناعة منجمية يف املناطق املعنية،  العمل جار على 

بتكثيف عمليات ال�صتك�صاف والتنقيب.

منح  يف  املنتخبة  املحلية  املجال�س  باإ�صراك  يتعلق  وفيما 
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الرتاخي�س املنجمية، اأكد اأنه �صيتم التكفل بهذا الن�صغال، 

اإقليمها، من ح�صة  املكامن يف  تقع  التي  البلديات  ومتكني 

من الأتاوى املدفوعة للدولة للم�صاهمة يف تنميتها املحلية. 

»القناد�صة«  مبنجم  املتعلقة  الن�صغالت  وبخ�صو�س 

ال�صتعمارية،  للحقبة  يعود  ا�صتغالله  اأن  اأو�صح  بب�صار، 

موقع  حت�صني  اأجل  ومن   ،1957 �صنة  توقف  ن�صاطه  واأن 

باأعمال  �صوناطراك  الوطنية  ال�صركة  بادرت  ال�صتغالل، 

التهيئة الالزمة، ليكون منوذجا للمواقع املماثلة الأخرى.

راأي اللجنة

يف ختام درا�صتها لن�س القانون املت�صمن قانون املناجم، 

الن�س  تقدمي  وراء  كانت  التي  الأ�صباب  يف  التمعن  وبعد 

مقدمتها  يف  حتقيقها،  اإىل  يرمي  التي  والأهداف  اجلديد 

تدخل الدولة يف البحث عن املواد املنجمية وا�صتك�صافها، 

الذي  والتنظيمي  الت�صريعي  الإطار  فيه  ترى  اللجنة  فاإن 

وقت  يف  املنجمي،  بالقطاع  الإقالع  يف  ي�صاهم  اأن  ميكن 

بتنويع م�صادر  اأي وقت م�صى  اأكرث من  نحن مطالبون فيه 

مداخيلنا وتخلي�صها من التبعية �صبه الكاملة للمحروقات، 

ل�صيما مع وجود هذه امل�صادر بكميات كبرية يف بالدنا.

بالقطاع املنجمي  النهو�س  اإمكانية  اأن  اللجنة  كما ترى 

تظل ممكنة، بعد اأن بقي لفرتة طويلة بعيدا عن امل�صاهمة يف 

التنمية امل�صتدمية، واأن خيار الإبقاء على ال�صراكة الأجنبية، 

يتيح فر�س ال�صتفادة من جتارب وخربات الآخرين، وي�صهم 

يف تنمية القطاع. 

ينتظر من  ما  اأن  اللجنة  ما �صبق، ترى  وف�صال عن كل 

اإىل  للو�صول  املنجمي  بالقطاع  النهو�س  هو  الن�س  هذا 

نتائج اإيجابية على القت�صاد الوطني، والإ�صهام يف ت�صجيع 

ال�صتثمارات وخلق الرثوة، وميدان للت�صغيل الذي ي�صكل 

اأحد اأولويات برنامج عمل احلكومة من اأجل تنفيذ برنامج 

ال�صيد رئي�س اجلمهورية. 

التو�صيات

بعد درا�صة ومناق�صة اللجنة ن�س القانون املت�صمن قانون 

املناجم، وال�صتماع اإىل الن�صغالت التي طرحها الأع�صاء، 

والتي ترى �صرورة التكفل بها، وهي:

منح  يف  املحليني  املنتخبني  ا�صت�صارة  �صرورة   -  1
الرخ�س املنجمية. 

امللكية املحدد قانونا، ولت�صهيل هذه  نزع  - يف جمال   2
اخلا�س  التعوي�صات  �صلم  يف  النظر  اإعادة  يتعني  العملية، 

باملواطنني املعنيني با�صتغالل اأرا�صيهم يف البحث املنجمي، 

لتفادي جلوئهم يف كل مرة اإىل العدالة، الأمر الذي يوؤدي 

اإىل تعطيل الأ�صغال، نظرا لطول مدة الف�صل يف هذا النوع 

من الق�صايا.

من  املعفاة  املكامن  نوع  وبدقة  حتديد  �صرورة   -  3
اجلباية.

البحث  يف  اجلزائرية  اجلامعات  اإ�صراك  �صرورة   -  4
املنجمي، على غرار الكثري من الدول املتقدمة.

ما بعد ا�صتغالل  ملرحلة  ال�صارمة  املتابعة  �صرورة   -  5
املنجم، حفاظا على �صالمة واأمن املواطن والبيئة معا.

زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �صيدي  ذلكم، 

التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 

ملجل�س  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي 

و�صكرا  املناجم  قانون  يت�صمن  قانون  ن�س  حول  الأمة، 

�صيدي الرئي�س.

املخت�صة  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

على قراءته للتقرير التكميلي؛ وملا كانت املعطيات اخلا�صة 

القانون  م�صروع  عليكم  نعر�س  فاإننا  ذاتها،  هي  بالت�صويت 

املتعلق باملناجم للت�صويت عليه بكامله:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

التوكيالت:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

مل�صمون  املعار�صة  باأن  اأي�صا  اأنكم لحظتم  اأعتقد  اإذن، 

الن�س كانت ب�صوت واحد؛ وبذلك يكون 123 ع�صوا قد 

وبهذا  باملناجم؛  املتعلق  القانون  م�صروع  على  بنعم  �صوتوا 

اأعترب اأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س قد �صادقوا على 

للقطاع،  وهنيئا  جميعا،  لكم  �صكرا  القانون،  هذا  م�صروع 

اأ�صاأل ال�صيد وزير الطاقة واملناجم، هل يريد اأخذ الكلمة؟ 

الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزير الطاقة واملناجم: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،
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ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،

�صكري  عن  لكم  لأعرب  الفر�صة،  هذه  اأغتنم  اأن  اأود 

ن�س  على  املوقر  جمل�صكم  م�صادقة  اإثر  وتقديري،  العميق 

قانون املناجم اجلديد، ول يفوتني بهذه املنا�صبة ال�صعيدة، 

اأن اأ�صكر اأع�صاء جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، واأخ�س 

بال�صكر رئي�صها واأن اأنوه باملجهودات القّيمة التي قامت بها 

من اأجل درا�صة ومناق�صة هذا القانون.

الأمة  جمل�س  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  اأ�صكر  كما 

الأفا�صل على اأ�صئلتهم القّيمة التي �صمحت لنا باأن نو�صح 

اأكرث مغزى هذا امل�صروع، وهذا اإن دل على �صيء فاإمنا يدل 

على الهتمام الكبري الذي اأوليتموه لهذا القانون وو�صعكم 

امل�صلحة العامة وم�صلحة الدولة فوق كل اعتبار.

اإن امل�صادقة على هذا الن�س القانوين، يعد مك�صبا هاما 

الوطني  لالقت�صاد  بل  واملناجم،  الطاقة  لقطاع  فقط  لي�س 

ككل، اإننا نقدر ونثمن ونعتز مبوقفكم الداعم الذي �صيقوي 

ال�صروط  كافة  توفري  اأجل  من  اأكرث،  العمل  على  عزمنا 

احليوي  القطاع  بهذا  للنهو�س  املنا�صب  واملناخ  ال�صرورية 

الذي - كما متت الإ�صارة اإليه - �صيدعم دون �صك القت�صاد 

الوطني وي�صاهم يف اجلهود املبذولة لتنمية البالد.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،

توجيه  اإىل  اأ�صا�صا  يهدف  القانوين،  الن�س  هذا  اإن 

تتمثل  امل�صتثمرين،  اإىل  موجهة  الأوىل  الر�صالة  ر�صالتني، 

املناجم،  لقطاع  بالغة  اأهمية  تويل  اجلزائرية  الدولة  اأن  يف 

من خالل حر�صها على اإنعا�س البحث املنجمي وتكثيف 

الربامج والدرا�صات والبحوث املنجمية، بهدف اإعادة جتديد 

الحتياطات املنجمية، مع اللتزام ال�صارم باملراقبة وبحماية 

البيئة.

الر�صالة الثانية، تتمثل يف اأن هذا القانون �صيخلق منا�صب 

�صغل جديدة عن طريق الأن�صطة الناجتة عن ال�صتثمارات 

و�صي�صمن تلبية الطلب املتزايد على املنتجات املنجمية.

ويف اخلتام، اأود بهذه املنا�صبة اأن اأتوجه بال�صكر والعرفان 

على  و�صهروا  امل�صروع  هذا  اأعدوا  الذين  اخلرباء  فريق  اإىل 

جلميع  اأخرى  مرة  و�صكرا  الرئي�س  �صيدي  �صكرا  متابعته، 

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  املوقر،  املجل�س  هذا  اأع�صاء 

تعاىل وبركاته.

ا لل�صيد الوزير على كلماته الطّيبة 
ً
ال�شيد الرئي�ص: �صكر

جتاه الهيئة، وهنيًئا له وللقطاع ونتمنى له التوفيق يف تاأدية 

مهامه؛ والآن اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد رئي�س جلنة ال�صوؤون 

القت�صادية واملالية اإن �صاء.

ا �صيدي الرئي�س.
ً
ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة: �صكر

�صيدي الوزير، 

ل يخفى على اأحد اأن وطننا العزيز قد حباه اهلل مبعادن 

ا�صرتاتيجية ومتنوعة، واإذا ما متت العناية بها، �صت�صاهم بحق 

املزمنة  التبعية  من  واحلد  اقت�صادنا  متويل  م�صادر  تنويع  يف 

للمحروقات، و�صت�صاهم يف دفع التنمية وترقية الت�صغيل.

هذا ويتعني علينا احلر�س كل احلر�س على ال�صتغالل 

احل�صبان  يف  اآخذين  الرثوات،  لهذه  والر�صيد  العقالين 

اأن تعطوا  ناأمل  نف�صه  ال�صياق  القادمة ويف  حقوق الأجيال 

اإقامة  على  وت�صجيعهم  اجلزائريني،  للم�صتثمرين  الأولوية 

قيمة  اإعطائها  ق�صد  املنجمية،  للمواد  التحويلية  ال�صناعة 

التو�صيات  – جت�صيد  الوزير  – �صيدي  نرجو  م�صافة، كما 

الواردة يف التقرير التكميلي، بعد اإ�صدار املرا�صيم التنظيمية 

بالبيئة  الأمر  يتعلق  ملا  خا�صة  القانون،  لهذا  والتطبيقية 

وال�صفافية يف منح ا�صتغالل املحاجر حمليا واأن جتدوا همزة 

وقطاع  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  بني  الو�صل 

املناجم.

ويف اخلتام، اأمتنى لكم ولكافة مرافقيكم التوفيق وال�صداد 

يف اأداء مهامكم وال�صالم عليكم.

املخت�صة،  اللجنة  رئي�س  لل�صيد  ا 
ً
�صكر الرئي�ص:  ال�شيد 

ال�صيدات  واإىل  كافة  اللجنة  لأع�صاء  مو�صول  وال�صكر 

وحددوا  النقا�س  يف  �صاهموا  الذين  الأع�صاء  وال�صادة، 

املوقف من هذا امللف.

القانون  مب�صروع  واملتعلق  الثالث  امللف  اإىل  الآن  ننتقل 

اإىل  الكلمة  واأحيل  الب�صري،  ال�صمعي -  بالن�صاط  املتعلق 

وال�صياحة،  وال�صبيبة  والإعالم  الثقافة  جلنة  مقرر  ال�صيد 

ليقراأ على م�صامعنا م�صمون التقرير التكميلي الذي اأعدته 

اللجنة يف املو�صوع.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.
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ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم، 

ال�صيد وزير الت�صال، 

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، 

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة، 

اأ�صرة الإعالم، 

ال�صالم عليكم.

وال�صياحة،  وال�صبيبة  والإعالم  الثقافة  جلنة  تت�صرف 

ملجل�س الأمة، بعر�س التقرير التكميلي الذي اأعدته حول 

الذي  الب�صري،  ال�صمعي  بالن�صاط  املتعلق  القانون  ن�ص 

ناق�صه جمل�س الأمة يف جل�صة عامة عقدها يوم الإثنني 27 

رئي�س  نائب  �صايد،  حمود  ال�صيد  برئا�صة   ،2014 جانفي 

وزير  م�صاهل،  القادر  عبد  ال�صيد  وبح�صور،  الأمة،  جمل�س 

وزير  خذري،  حممود  وال�صيد  للحكومة  مثال  الت�صال، 

العالقات مع الربملان.

اإىل  املجل�س  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  ا�صتمع  لقد 

عر�س قدمه ممثل احلكومة حول ن�س القانون املذكور اأعاله، 

التمهيدي  التقرير  تال  الذي  املخت�صة  اللجنة  مقرر  اإىل  ثم 

الأع�صاء جملة  طرح خاللها  عامة  فمناق�صة  اأعدته،  الذي 

الأحكام  حول  واملالحظات  والن�صغالت  الأ�صئلة  من 

ممثل  ال�صّيد  عليها  اأجاب  الن�س،  ت�صمنها  التي  والتدابري 

احلكومة وقدم املزيد من التو�صيحات وال�صروحات ب�صاأنها.

اليوم  اأم�صية  يف  عمل  جل�صة  اللجنة  عقدت  وقد  هذا، 

اللجنة،  رئي�س  زروقي،  القادر  عبد  ال�صيد  برئا�صة  نف�صه، 

التقرير  هذا  واأعّدت  اجلل�صة،  جمريات  فيها  تدار�صت 

التكميلي.

القانون:  لن�س  احلكومة  ممثل  ال�صّيد  عر�س   -  1
بالن�صاط  املتعلق  القانون  لن�ص  عر�صه  م�صتهل  يف 

ال�صمعي الب�صري، تطرق ال�صّيد ممثل احلكومة اإىل الأ�صباب 

التي اأدت اإىل املبادرة بن�س هذا القانون املتمثلة اأ�صا�صا يف 

و�صع اإطار قانوين لتنظيم احلقل ال�صمعي الب�صري الوطني 

و�صبط �صريه وفق مقت�صيات النفتاح والع�صرنة.

الإمكانيات  يدرج  القانون،  هذا  ن�س  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 

ال�صتثمار  بغر�س  اخلوا�س،  للمتعاملني  م�صتقبال  املتاحة 

يتوخى  ر�صني  اإطار  �صمن  الب�صري،  ال�صمعي  املجال  يف 

املو�صوعية يف الطرح واملهنية يف املعاجلة، يتطابق مع الت�صريع 

الوطني ووفق القواعد املعمول بها عامليا.

ال�صمعي  اإىل �صلطة �صبط  ال�صّيد ممثل احلكومة  وتطرق 

اخلدمة  حماية  على  تعمل  م�صتقلة،  اأنها  موؤكدا  الب�صري، 

ب�صفتها  �صالحياتها  متار�س  الب�صري،  لل�صمعي  العمومية 

احلار�ص وال�صامن حلرية ممار�صة هذا الن�صاط.

كما �صرح ال�صّيد ممثل احلكومة التدابري والأحكام التي 

جاء بها ن�س هذا القانون ول �صيما املتعلقة بـ:

- جمال تطبيق ن�س هذا القانون.

للقطاع  التابعة  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  - خدمات 

العمومي.

- خدمات الت�صال ال�صمعي الب�صري املرخ�صة.

- الأحكام امل�صرتكة لكافة خدمات الت�صال ال�صمعي 

الب�صري.

ت�صكيلتها،  )مهامها،  الب�صري  ال�صمعي  �صبط  �صلطة   -

تنظيمها و�صريها(.

الأع�صاء:  وال�صادة  ال�صّيدات  تدخالت   -  2
الأحكام  خمتلف  اإىل  مداخالتهم  يف  الأع�صاء  تطرق 

التي ت�صمنها ن�س القانون، مبينني اأهميته يف تطوير وترقية 

املجال ال�صمعي الب�صري، وطرحوا جملة من الن�صغالت 

واملالحظات متحورت اأغلبها حول ما يلي:

ال�صمعي  �صبط  ل�صلطة  الب�صرية  الرتكيبة  تو�صيع   -

اأ�صوة بالرتكيبة الب�صرية  الب�صري لت�صمل املمثلني املهنيني 

ل�صلطة �صبط ال�صحافة املكتوبة.

- تاأطري الن�صاط ال�صمعي الب�صري وتكوين م�صتخدميه.

- �صمان خدمة عمومية فّعالة.

والتلفزيوين  الإذاعي  للبّث  اجلهوية  املحطات  دعم   -

ب�صريا ومادًيا.

- فتح معاهد جهوية خا�صة للتكوين ال�صمعي الب�صري، 

ل �صيما يف املناطق اجلنوبية.

-  ت�صديد اآليات الرقابة على م�صادر التمويل يف املجال 

ال�صمعي الب�صري، 

- حتديد اجلهة املتكفلة ب�صبط احلجم ال�صاعي حل�ص�س 

وبرامج اإخبارية والتي تدرجها خدمات الت�صال ال�صمعي 

الب�صري.

باعتبارها  املانحة،  ال�صلطة  العالقة بني  تو�صيح طبيعة   -

اجلهة املوقعة على املر�صوم املت�صمن رخ�صة لإن�صاء خدمة 

الت�صال ال�صمعي الب�صري و�صلطة ال�صبط باعتبارها �صلطة 

رقابية.



13

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

الأربعاء 27 ربيع الأول 1435                                   املوافق 29 جانفي 2014

احلكومة: ممثل  ال�صّيد  رد   -  3
خالل رّده على تدخالت اأع�صاء املجل�س، اأ�صار ال�صيد 

يعّد  الب�صري،  ال�صمعي  جمال  فتح  اأن  احلكومة  ممثل 

بال�صحافة  بدًءا  فيها،  ال�صروع  مّت  التي  للتعددية  ا�صتكمال 

وتعميًقا  املواطن  لتطلعات  ا�صتجابة  اأي�صا  ويعّد  املكتوبة، 

للّدميقراطية يف بالدنا.

اأما فيما يخ�س رده على اأ�صئلة وان�صغالت ومالحظات 

الأع�صاء، فقد متّثل فيما يلي:

ال�صبط  �صلطة  باأع�صاء  املتعلق  الن�صغال  يخ�س  فيما 

يكونوا  اأن  عو�س  معّينني  وكونهم  الب�صري  ال�صمعي 

ال�صيد  اأجاب  املكتوبة،  ال�صحافة  �صبط  ك�صلطة  منتخبني 

اأن هناك فرقا بني ال�صحافة املكتوبة واملجال  ممثل احلكومة 

للدولة، ول  الب�صري، كون هذا الأخري هو ملك  ال�صمعي 

�صار         الإجراء  وهذا  ت�صكيلتها،  كيفية  يف  تغري  اأن  ميكنها 

يف معظم دول العامل.

اأما ما تعلق بدعم التكوين يف جمال ال�صمعي الب�صري، 

النجاعة  حتقيق  ميكن  ل  اأنه  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأّكد 

والو�صول اإىل خدمات نوعية دون التكفل بالتكوين، ولهذا 

الغر�س مّت اإعطاوؤه الأولوية، من خالل و�صع برنامج هام يتم 

ال�صحافة، و�صيكون موجًها  متويله عن طريق �صندوق دعم 

تابعني  كانوا  �صواء  الت�صال،  للعاملني يف جمال  متييز  دون 

للقطاع العام اأو للقطاع اخلا�س.

خدمة  تقدمي  على  باحلر�س  املتعلق  الن�صغال  وعن 

ال�صيد  اأو�صح  الب�صري،  ال�صمعي  فعالة يف جمال  عمومية 

خدمة  توفري  ل�صرورة  ال�صتجابة  وبغية  اأنه  احلكومة  ممثل 

عمومية ذات نوعية، مّت و�صع برنامج للتنمية يرمي اإىل ع�صرنة 

تو�صيع  وكذا  والإذاعة،  بالتلفزيون  اخلا�صة  الإنتاج  و�صائل 

و�صتتكّفل  والتلفزيونية،  الإذاعية  الوطنية  التغطية  وحت�صني 

هذه الع�صرنة كذلك برقمنة و�صائل الإنتاج والبث.

ال�صيد  اأجاب  بالرتّددات،  املتعلق  ال�صوؤال  يخ�ّس  فيما 

الإذاعي  للبّث  العمومية  املوؤ�ص�صة  باأن  احلكومة  ممثل 

والتلفزيوين، هي موؤ�ص�صة ا�صرتاتيجية تابعة للدولة وتخ�صع 

املوجهة  الرتددات  بتخ�صي�س  ومكلفة  الوطنية  لل�صيادة 

خلدمات الت�صال ال�صمعي الب�صري، وهي التي تقرر بكل 

ا�صتقاللية منحها وا�صتغاللها وهذا ما هو معمول به عامليا.

�صبط  �صلطة  با�صتقاللية  املتعلق  الن�صغال  وب�صاأن 

احلكومة،  ممثل  ال�صيد  رّد  و�صالحياتها،  الب�صري  ال�صمعي 

اأن ا�صتقاللية هذه ال�صلطة هي التي متنح لها امل�صداقية جتاه 

املواطنني،  جتاه  اأو  الب�صري  ال�صمعي  جمال  يف  املتعاملني 

مهامها  خالل  من  امليدان  يف  �صتتحقق  ال�صتقاللية  هذه 

القانون،  ن�ّس  يف  بو�صوح  حتديدها  مّت  التي  و�صالحياتها 

القوانني  احرتام  على  ال�صهر  يف  الأ�صا�صي  دورها  ويتمثل 

ب�صفة عامة، وحماية حقوق جميع املواطنني يف تقدمي اإعالم 

نزيه يراعي اأخالقيات املهنة.

راأي اللجنة

املتعلق  القانون  لن�س  درا�صتها  تختتم  وهي  اللجنة  اإن 

هذا  اأهمية  جهة،  من  توؤكد  الب�صري،  ال�صمعي  بالن�صاط 

ت�صعى  الذي  املوؤ�ص�صاتي  البناء  يف  لبنة  يعد  الذي  الن�س 

ل�صمان  الع�صرنة،  متطلبات  م�صتوى  يكون يف  لأن  الدولة 

تقدمي خدمة �صفافة ومتعددة وفق معايري اجلودة والحرتافية.

التي  الأحكام  اللجنة جممل  تثمن  اأخرى،  ومن جهة 

جاء بها هذا الن�س، ل �صيما املتعلقة بو�صع الآليات الكفيلة 

ممار�صته  ومراقبة  الب�صري  ال�صمعي  الن�صاط  فعالية  ب�صمان 

اإعالم  بروز  – على  – ل حمالة  �صي�صجع  الذي  ب�صرامة، 

توؤ�ص�س  التي  العامة  املبادئ  باحرتام  يوؤمن  امل�صتوى،  رفيع 

النظام العام يف بلدنا وتعرب عن القيم العاملية، وتثّمن اأي�ًصا 

الأحكام املتعلقة بو�صع القواعد الحرتازية اخلا�صة ب�صروط 

ومنط  الب�صري  ال�صمعي  لالت�صال  جديدة  خدمات  اإن�صاء 

متويلها وكذا حمتوى براجمها.

كما تنوه بفتح باب ال�صتثمار اأمام املتعاملني اجلزائريني 

الطاقات  لتحرير  الدولة  عليه  حتر�س  والذي  اخلوا�س، 

والعمل على خلق روح املناف�صة، مع اإلزام اجلميع على اإبراز 

القدرات التي يزخر بها الوطن يف خمتلف املجالت، وهو 

من حتميات املمار�صة الدميقراطية واحلكم الرا�صد.

وعلى هذا الأ�صا�س، فاإن اللجنة تو�صي مبا يلي:

التنظيمية  الن�صو�س  اإ�صدار  يف  الإ�صراع  �صرورة   -

املذكورة يف ن�س هذا القانون.

ال�صمعي  �صبط  �صلطة  اإن�صاء  يف  الإ�صراع  �صرورة   -

الب�صري.

وتاأهيل  لتدريب  ومراكز  معاهد  اإن�صاء  يف  الإ�صراع   -

العاملني يف الن�صاط ال�صمعي الب�صري.

- احلر�س على تواجد العن�صر الن�صوي يف ع�صوية �صلطة 

�صبط ال�صمعي الب�صري.

- احلر�س على ت�صجيع ال�صتثمار يف الإعالم املحلي، 
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تلفزيا واإذاعيا، ملا لهذا اللون الإعالمي من اأهمية يف التعبري 

عن طموحات ورغبات جمهور املتلقني.

والأمواج  الذبذبات  بتوفري  التعجيل  على  احلر�س   -

الإذاعية، لفتح ال�صتثمار يف هذا املجال.

قانون  وكذا  بالإ�صهار  خا�س  قانون  اإ�صدار  �صرورة   -

يتعلق ب�صرب الآراء وذلك يف اأقرب الآجال.

ذلكم، �صيدي الرئي�س املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 

جمل�س الأمة املوقر، هو التقرير التكميلي الذي اأعدته جلنة 

الثقافة والإعالم وال�صبيبة وال�صياحة، ملجل�س الأمة، حول 

و�صكرا  الب�صري  ال�صمعي  بالن�صاط  املتعلق  القانون  ن�ص 

على كرم الإ�صغاء.

ا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة.
ً
ال�شيد الرئي�ص: �صكر

اإذ  تغريت  فقد  باجلل�صة  اخلا�صة  املعطيات  يخ�س  فيما 

التحق بالقاعة عدد من الزمالء فاأ�صبح العدد كالتايل: 

- عدد احل�صور: 92 ع�صوا.

- عدد التوكيالت: 36 توكياًل.

- املجموع: 128.

اأعر�س  ذاتها،  الأخرى هي  املعطيات  وملا كانت  وعليه، 

عليكم م�صروع القانون اخلا�ص بالن�صاط ال�صمعي - الب�صري 

للت�صويت عليه بكامله.

ا.
ً
- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ... �صكر

ا.
ً
- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم .... �صكر

ا.
ً
- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم ....... �صكر

التوكيالت:

ا.
ً
- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ... �صكر

ا.
ً
- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم .... �صكر

ا.
ً
- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم ....... �صكر

النتيجة:

- امل�صوتون بنعم: 109 اأ�صوات.

- امل�صوتون بال: �صوتان )02(.

- املمتنعون: 15 �صوتا.

جمل�س  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  باأن  اأعترب  وعليه، 

بالن�صاط  املتعلق  القانون  م�صروع  على  �صادقوا  قد  الأمة 

ال�صمعي - الب�صري بالأغلبية.

يريد  هل  الت�صال  وزير  ال�صيد  اأ�صاأل  للجميع؛  ا 
ً
�صكر

اأخذ الكلمة؟ الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ا لك �صيدي.
ً
ال�شيد وزير الت�شال: �صكر

ال�صيد رئي�س املجل�س املوقر، 

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املحرتمون، 

بال�صكر لكم جميًعا  اأتوجه  اأن  اإ�صمحوا يل  البداية،  يف 

على العناية الكبرية التي اأوليتموها مل�صروع القانون املتعلق 

بالن�صاط ال�صمعي - الب�صري خالل عر�صه على جمل�صكم 

املوقر والذي متخ�س بامل�صادقة عليه.

اأود اأن اأخ�س بال�صكر مرة اأخرى ال�صيدين رئي�س ومقرر 

وال�صيدات  وال�صياحة  وال�صبيبة  والإعالم  الثقافة  جلنة 

خالل  البناءة،  م�صاهمتهم  على  اللجنة،  اأع�صاء  وال�صادة 

يف  جاءت  التي  التو�صيات  وعلى  الن�س  ودرا�صة  مناق�صة 

التقرير التكميلي.

كل  اإىل  �صكري  – جتديد  – �صيدي  يفوتني  ل  كما 

مبقرتحاتهم،  النقا�س  اأثناء  �صاهموا  الذين  املجل�س  اأع�صاء 

من اأجل اإثراء هذا الن�س.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء، 

تعك�س            امل�صروع،  لهذا  اأوليتموها  التي  الأهمية  اإن 

وترتجم  التعبري  بحرية  �صلة  ذات  مبُثل  تعلقكم  �صك  بال 

الن�س  هذا  اأحكام  �صمن  املثل،  هذه  لتجديد  م�صعاكم 

ياأتي تطبيًقا لأحكام  الت�صريعي ذي الأهمية البالغة الذي 

اإ�صداره  مت  والذي  بالإعالم،  املتعلق  الع�صوي  القانون 

اجلمهورية،  رئي�س  ال�صيد  بها  التزم  التي  للرهانات  جت�صيًدا 

عندما اأعلن مبا�صرة الإ�صالحات ال�صيا�صية.

ال�صيد الرئي�س،  

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س، 

على  �صادق  اأنه  املوقر،  ملجل�صكم  التاريخ  �صي�صجل 

جمال  يف  تعددًيا  اإعالًما  يوؤ�ص�س  ت�صريعي  ن�س  اأول 

ال�صمعي - الب�صري، انطالًقا من قواعد �صارمة، ت�صمن 

ال�صوابط  وت�صع  اخلا�س،  للقطاع  ال�صتثمار  فر�صة 

القانونية الكفيلة ل�صمان ممار�صة هذا الن�صاط.

الت�صريعي  الإطار  وّفرنا  قد  نكون  ذلك،  من  وانطالًقا 

املالئم الذي ي�صمن للمتعاملني يف القطاعني العام واخلا�س 

يف  بها  املتعامل  والأ�ص�س  للمبادئ  وفقا  ن�صاطهم،  ممار�صة 

اخلدمة  لتعزيز  الن�س  هذا  و�صيمهد  التعددية،  املجتمعات 

�صي�صتجيب  مبا  والتلفزيون،  الإذاعة  يف  وتطويرها  العمومية 

جمالت  يف  خا�صة  املجتمع،  �صرائح  خمتلف  لتطلعات 
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مزيًدا من  الذي يحقق  بال�صكل  والرتفيه  والثقافة  الأخبار 

امل�صداقية.

ال�صيد الرئي�س، 

على  العمل  نوا�صل  الأهداف،  هذه  اأجل جت�صيد  ومن 

اإتاحة فر�صة التكوين وتكثيفها لفائدة كل امل�صتخدمني يف 

القطاعني العام واخلا�س ويف كل املهن، �صعًيا لإ�صفاء مزيد 

من الرتقائية، اإقدارا لهم.

ال�صيد الرئي�س، 

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء، 

اإنني اأجدد التزامي على توفري كل ال�صروط املادية الكفيلة 

بتنفيذ اأحكام هذا الن�س، بعد اكتمال م�صار امل�صادقة عليه 

يف جمل�صكم املوقر، والتزامنا اأمامكم باحلر�س على جت�صيد 

لتطبيقه  ال�صرورية  التنظيمية  الن�صو�س  ب�صياغة  اأحكامه، 

بعد اإ�صداره، اأ�صكركم مرة اأخرى �صيدي وال�صالم عليكم.

ال�صيد  اأ�صاأل  الوزير؛  لل�صيد  ا 
ً
�صكر الرئي�ص:  ال�شيد 

ُيريد  الثقافة والإعالم وال�صبيبة وال�صياحة هل  رئي�س جلنة 

اأخذ الكلمة؟ تف�صلوا.

الرحمن  اهلل  ب�صم  املخت�شة:  اللجنة  رئي�ص  ال�شيد 

الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم، 

ال�صيد معايل وزير الت�صال والوفد املرافق له، 

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان املحرتم، 

زميالتي، زمالئي، 

احل�صور الكرمي، 

اأ�صرة الإعالم، 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الأمة  جمل�س  رئي�س  لل�صيد  اجلزيل  بال�صكر  اأتقدم  اأوًل، 

املحرتم، على كل ما يقوم به من جهد للت�صيري اجليد ملجل�صنا 

والزمالء،  الزميالت  اجلميع  بال�صكر  اأتقدم  كما  املوقر، 

وبالأخ�س اأع�صاء اللجنة، على اإثرائهم لهذا الن�س من خالل 

والتطور  يتما�صى  قانون،  اإقرار  اإىل  الو�صول  بغية  تدخالتهم، 

الذي ت�صهده اجلزائر والعامل يف املجال ال�صمعي الب�صري.

القانون  هذا  على  الوزير  ملعايل  بال�صكر  اأتقدم  كما 

ويف  الأع�صاء،  وتدخالت  ت�صاوؤلت  على  اإجاباته  وعلى 

نف�س الوقت اأتقدم له بالتهاين على م�صادقة جمل�صنا على 

هذا  على  جمل�صنا  فبم�صادقة  الب�صري،  ال�صمعي  قانون 

كل  من  حم�صًنا  الب�صري  ال�صمعي  اأ�صبح جمال  القانون، 

املجتمع،  بقيم  امل�صا�س  حتاول  كانت  التي  ال�صتفزازات 

والداخلية،  اخلارجية  املوؤامرات  كل  ملواجهة  جاهًزا  و�صار 

ذلك من اأجل املحافظة على تقاليدنا ومعتقداتنا النبيلة من 

جهة، وتدعيًما حلرية التعبري والّدميقراطية من جهة اأخرى، 

لل�صحافة  ال�صبط  �صلطتي  تن�صيب  يف  الإ�صراع  اآملني 

العن�صر  باعتبارهما  الب�صري،  ال�صمعي  ولقطاع  املكتوبة 

الفعال والقائم على حماية هذا املجال من كل التجاوزات.

�صيدي الرئي�س، 

بهذه امل�صادقة يكون جمل�صنا قد �صاهم يف جت�صيد جزء 

رئي�س اجلمهورية،  اإليها فخامة  بادر  التي  من الإ�صالحات 

ال�صمعي  باملجال  واملتعلقة  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صيد 

حماية  على  والقائم  الفعال  العن�صر  باعتبارهما  الب�صري، 

هذا املجال من كل التجاوزات.

�صيدي الرئي�س،

بهذه امل�صادقة يكون جمل�صنا قد �صاهم يف جت�صيد جزء 

رئي�س اجلمهورية،  اإليها فخامة  بادر  التي  من الإ�صالحات 

ال�صمعي  باملجال  واملتعلقة  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صيد 

دعائم  من  دعامة  القانون  هذا  يكون  اأن  راجني  الب�صري، 

اأن  املنا�صبة  بهذه  اأي�ًصا  يفوتني  ول  وتقدمها،  اجلزائر  تطور 

اأتقدم بتهاين احلارة لفريقنا الوطني لكرة اليد، على تتويجه 

بكاأ�س اإفريقيا لالأمم للمرة ال�صابعة، كما اأمتنى له املزيد من 

النت�صارات على ال�صعيد الإفريقي والعاملي.

ا للجميع وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.
ً
�صكر

املخت�صة،  اللجنة  رئي�س  لل�صيد  ا 
ً
�صكر الرئي�ص:  ال�شيد 

على  املجل�س  اأع�صاء  وال�صادة  لل�صيدات  اأوجهه  وال�صكر 

م�صاركتهم وعلى تزكيتهم مل�صاريع القوانني التي قدمت لنا 

هذه الظهرية.

ال�صاعة  على  الأحد  يوم  جمل�صنا  اأ�صغال  �صن�صتاأنف 

اأ�صغال  لختتام  اجلل�صة  و�صتخ�ص�س  �صباًحا،  العا�صرة 

جميًعا  لكم  ا 
ً
�صكر 2013؛  ل�صنة  العادية  اخلريفية  الدورة 

واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الثالثة 

والدقيقة اخلام�شة واخلم�شني م�شاء
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اإن رئي�ص اجلمهورية،

و119  و45   44 املواد  ل�صيما  الد�صتور،  على  بناء   -

و122 و125 )الفقرة 2( و126 منه،

�صفر   18 يف  املوؤرخ   ،156-66 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -

قانون  املت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

العقوبات، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى الأمر رقم 70-20، املوؤرخ يف 13 ذي احلجة عام 

املدنية، باحلالة  املتعلق   ،1970 �صنة  فرباير   19 املوافق   1389
�صوال   17 يف  املوؤرخ   ،86-70 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -

عام 1390 املوافق 15 دي�صمرب �صنة 1970، املت�صمن قانون 

اجلن�صية، املعدل واملتمم،

عام  رم�صان   20 املوؤرخ يف   ،85-75 الأمر  ومبقت�صى   -

القانون  املت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395
املدين، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى الأمر رقم 76-80، املوؤرخ يف 29 �صوال عام 

القانون  املت�صمن   ،1976 �صنة  اأكتوبر   23 املوافق   1396
البحري، املعدل واملتمم،  

عام  �صفر   3 يف  املوؤرخ   ،1-77 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -

�صفر  بوثائق  املتعلق   ،1977 �صنة  يناير   23 املوافق   1397
املواطنني اجلزائريني،

- ومبقت�صى القانون رقم 98-06، املوؤرخ يف 3 ربيع الأول 

يحّدد  الذي   ،1998 �صنة  يونيو    27 املوافق   ،1419 عام 

القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعدل واملتمم،  

- ومبقت�صى القانون رقم 12-07، املوؤرخ يف 28 ربيع الأول 

عام 1433 املوافق21 فرباير �صنة 2012، املتعلق بالولية. 

 

- وبعد راأي جمل�س الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،

- ي�شدر القانون الآتي ن�شه :

الف�شل الأول: اأحكام عامة

�صروط  اإىل حتديد  القانون  هذا  يهدف  الأوىل:  املادة 

وكيفيات اإعداد وت�صليم وجتديد �صندات ووثائق ال�صفر.

املادة 2:  يجب على كل مواطن ي�صافر اإىل اخلارج اأن 

يكون حامال لإحدى �صندات ال�صفر الآتية :

- جواز ال�صفر، 

- جواز �صفر دبلوما�صي، 

- جواز �صفر امل�صلحة.

اإن جوازات ال�صفر املذكورة يف الفقرة الأوىل اأعاله هي 

من نوع بيومرتي اإلكرتوين و/اأو قابل للقراءة بالآلة.

اأي�صا �صند �صفر، رخ�صة املرور القن�صلية ال�صادرة  يعترب 

وفقا لل�صروط املن�صو�ص عليها يف املادة 11 اأدناه.  

املدين  الطريان  م�صتخدمي  على  يجب   :3 املادة 

والبّحارة اأن يكونوا حاملني اإحدى وثائق ال�صفر الآتية:

- رخ�صة طيار بالن�صبة لقائدي الطائرات،

اجلوية  املالحة  مل�صتخدمي  والإنقاذ  الأمن  �صهادة   -

التجارية،

- دفرت املالحة البحرية.

 

�صندات  لكل   التقنية   املوا�صفات  حتدد   :4 املادة   

وكذا  اأعاله،  و3   2 املادتني  يف  املذكورة  ال�صفر  ووثائق  

امللفات  درا�صة  كيفيات  الطلب،  مللف  املكونة  الوثائق  نوع 

و�صروط الإعداد والإ�صدار، عن طريق التنظيم.

واحد  اآن  يحوز يف  اأن  مواطن  لأي  يجوز  5: ل  املادة 

اأكرث من �صند اأو وثيقة �صفر من نف�س النوع.

دون  مينح  فردي،  �صفر  �صند  هو  ال�صفر  6: جواز  املادة 

�صرط ال�صن لكل مواطن ما مل يكن حمكوما عليه نهائيا يف 

جناية ومل يرد اعتباره.

يثبت جواز ال�صفر يف نف�س الوقت هوية وجن�صية حامله، 

طبقا  اإليه  والعودة  الوطني  الرتاب  مغادرة  من  له  وي�صمح 

للت�صريع والتنظيم املعمول بهما.

ملحق

ال�شفر ب�شندات ووثائق  املتعلق  القانون   1( ن�ص 
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املادة 7: يعد جواز ال�صفر با�صم و لقب املعني.

لقب  بعد  الزوج  لقب  يذكر  املتزوجة،  للمراأة  بالن�صبة   

املراأة الأ�صلي.

املادة 8: حتدد مدة �صالحية جواز ال�صفر بع�صر )10( 

للق�صر الذين يقل  بالن�صبة  �صنوات وبخم�س )5( �صنوات 

�صنهم عن ت�صع ع�صرة )19( �صنة.

ت�صري مدة �صالحية جواز ال�صفر من تاريخ اإعداده.

البيومرتي  ال�صفر  جواز  �صالحية  مدة  متديد  ميكن  ل 

الإلكرتوين.

 

املادة 9: يخ�صع جواز ال�صفر عند اإعداده اأو جتديده اإىل 

حقوق الطابع طبقا للت�صريع ال�صاري املفعول. 

  

اإعداده  اإىل �صاحبه فور  ال�صفر  10: ي�صلم جواز  املادة 

من قبل ال�صلطة املخت�صة التي اأودع لديها ملف الطلب. 

يبلغ طالب اجلواز بعملية الإعداد فورا وبجميع الو�صائل.

يتم اإتالف كل جواز ال�صفر مت اإعداده ومل ي�صحب من 

الإ�صعار  تاريخ  من  اأ�صهر   )6( �صتة  اأجل  يف  �صاحبه  قبل 

بال�صحب املر�صل اإليه.

تكون  القاهرة،  القوة  وبا�صتثناء حالت  احلالة،  هذه  يف 

حقوق الطابع املطلوبة ل�صت�صدار جواز �صفر جديد، م�صاوية 

ل�صعف حقوق الطابع املحّدد.  

 حتدد كيفيات  تطبيق هذه املادة  عن  طريق  التنظيم.

الف�شل الثاين: ال�شلطات املكلفة بت�شليم

�شندات ووثائق ال�شفر

املادة 11: ي�صلم جواز ال�صفر من قبل الوايل اأو من كل 

موظف موؤهل يفو�صه لهذا الغر�س. 

ح�صب  القن�صلية  املرور  رخ�صة  اأو  ال�صفر  جواز  ي�صلم 

من  اخلارج،  يف  املوجودين  اأو  املقيمني  للمواطنني  احلالة 

اأي  اأو  الدبلوما�صية والقن�صلية اجلزائرية  املراكز  قبل روؤ�صاء 

موظف قن�صلي مفّو�س لهذا الغر�س.

وجواز  الدبلوما�صي  ال�صفر  جواز  ي�صلم   :12 املادة 

ال�صوؤون  لوزارة  املخت�صة  ال�صلطات  قبل  من  امل�صلحة  �صفر 

اخلارجية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

الطائرات  لقائدي  الطيار  رخ�صة  ت�صلم   :13 املادة 

و�صهادة الأمن والإنقاذ مل�صتخدمي املالحة اجلوية التجارية 

من قبل ال�صلطة املكلفة باملالحة املدنية املخت�صة.  

الإدارية  ال�صلطة  قبل  من  البحرية  املالحة  دفرت  ي�صلم 

قبل  من  اخلارج،  ويف  املخت�صة،  املحلية  البحرية  للمالحة 

روؤ�صاء املراكز الدبلوما�صية اأو القن�صلية. 

تعد وت�صلم  وثائق ال�صفر املذكورة اأعاله طبقا للت�صريع 

والتنظيم  املعمول بهما. 

الف�صل الثالث : الأحكام املتعلقة ب�صروط

جتديد �شندات ووثائق ال�شفر

املادة 14: ميكن طلب جتديد جواز ال�صفر يف احلالت 

الآتية : 

مدة  لنق�صاء  ال�صابقة   )6( ال�صتة  الأ�صهر  خالل   -

�صالحيته، 

- يف حالة التاأكد من ا�صتحالة و�صع تاأ�صريات جديدة 

على الأوراق املخ�ص�صة لهذا الغر�س، 

- عند الت�صريح بفقدان جواز ال�صفر لالأ�صباب املبّينة يف 

املادة 16 اأدناه، يف هذه احلالة، تتخذ الإدارة التي اأ�صدرته 

التدابري الالزمة جلعله غري �صالح لال�صتعمال اإذا كان تاريخ 

�صالحيته مل ينته. 

املادة 15: يجدد جواز ال�صفر الدبلوما�صي وجواز �صفر 

امل�صلحة وكذا وثائق ال�صفر املذكورة يف املادة 3 اأعاله طبقا 

لالأحكام التي ت�صريها.

املادة 16: يجب التبليغ مبا�صرة عن كل �صياع اأو اإتالف 

اأو �صرقة جواز ال�صفر على الرتاب الوطني لدى اأقرب م�صلحة 

لالأمن.

ويف اخلارج، يبلغ عن �صياع اأو اإتالف اأو �صرقة جواز �صفر  

لدى اأقرب ممثلية دبلوما�صية اأو قن�صلية جزائرية التي تخطر 

بدورها ال�صلطة الإدارية التي اأ�صدرت جواز ال�صفر مو�صوع 

التبليغ.
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املمثلية  قبل  من  فورا  الت�صريح  هذا  من  ن�صخة  تر�صل 

الدبلوما�صية اأو القن�صلية املعنية اإىل م�صالح وزارة الداخلية 

واجلماعات املحلية.

الف�شل الرابع: اأحكام جزائية

�س على 
ّ
اأو يحر اأو يقلد  17:  كل �صخ�س يزّور  املادة 

اأي حتريف اأو يتلف عمدا �صندا اأو وثيقة �صفر اأو ي�صتعمل 

عمدا �صندا اأو وثيقة �صفر مزورة اأو مقلدة اأو حمرفة يتعر�س 

اإىل العقوبات املن�صو�س عليها يف قانون العقوبات.

اأعاله البيانات املخّزنة يف  واإذا م�ّصت الأفعال املذكورة 

النظام البيومرتي الإلكرتوين، فتطبق  العقوبات املن�صو�س 

عليها يف قانون العقوبات، ل�صيما  يف املواد 394 مكرر اإىل 

مكرر7.  394

حالة  ال�صفر  وثيقة  من  يتخذ  �صخ�س  كل   :18 املادة 

مدنية غري حقيقية اأو ي�صتعمل �صندا اأو وثيقة �صفر م�صلمة 

حتت حالة مدنية غري حالته املدنية اأو  ي�صتعمل حالة  مدنية 

ال�صتعمال   مبحاولة   يقوم   اأو  املدنية   حالته   غري   اأخرى 

املن�صو�س  العقوبات  اإىل  يتعر�س  الغري،  �صفر  جلواز  املزور 

عليها يف املادتني 222 و223 من قانون العقوبات.

من  ي�صلم وكل  الذي  املوظف  يتعر�س   :19 املادة 

ي�صاعد على ت�صليم وثيقة اأو �صند ال�صفر ل�صخ�س وهو يعلم 

اأنه ل حق له يف ذلك للعقوبات اجلزائية املن�صو�س عليها يف 

املادة 223 من قانون العقوبات.

الف�شل اخلام�ص: اأحكام انتقالية و نهائية

ال�صفر  النهائي جلواز  ال�صحب  تاريخ  20: يحدد  املادة 

غري البيومرتي الإلكرتوين قيد التداول عن طريق التنظيم.

املادة 21: تلغى اأحكام الأمر رقم 77-1، املوؤرخ يف 3 �صفر 

بوثائق �صفر  املتعلق   ،1977 يناير �صنة   23 املوافق   1397 عام 

املواطنني اجلزائريني. 

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :22 املادة 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

حرر باجلزائر، يف : ..........................   

املوافق: ........................................   

        

    عبد العزيز بوتفليقة
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اإن رئي�ص اجلمهورية،

- بناء على الد�صتور، ل �صيما املواد 12 و17 و18 و119 

و24-122 منه ،

- ومبقت�صـى الأمر رقم 95-04، املوؤرخ يف 19 �صعبـان 

واملت�صمن   ،1995 �صنة  ينايـر   21 املـوافق   1415 عام 

املوافقة على اتفاقية ت�صوية املنازعات املتعلقة بال�صتثمارات 

بني الدول ورعايا الدول الأخرى ،

- ومبقت�صـى الأمر رقم 95-05، املوؤرخ  يف 19  �صعبـان 

عـام 1415 املـوافق 21 يناير �صنة 1995، واملت�صمن املوافقة 

ل�صمان  الدولية  الوكالة  املت�صمنة اإحداث  التفاقية  على 

ال�صتثمارات ،

- ومبقت�صـى الأمر رقم 96-05، املوؤرخ يف 19 �صعبـان 

عام 1416 املـوافق 10 ينايـر �صنة 1996، واملت�صمن املوافقة 

على اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ،

�صفر   18 يف  املوؤرخ   ،155-66 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -

قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم ، 

�صفر   18 يف  املوؤرخ   ،155-66 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -

قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

العقوبات، املعدل واملتمم ، 

 20 فـي  املــوؤرخ   ،58-75 رقــم  الأمـر  ومبقت�صـى   -

 ،1975 �صنة  �صبتمرب   ،26 املـوافـق   1395 عـام  رم�صـان 

واملت�صمن القانون املدين، املعدل واملتمم ،

 20 فـي  املــوؤرخ   ،58-75 رقـم  الأمـر  ومبقت�صـى   -

 ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املــوافق   1395 عـام  رم�صــان 

واملت�صمن القانون التجاري، املعدل واملتمم ،

ذي   8 فـي  املـوؤرخ   ،74-75 رقـم  الأمــر  ومبقت�صـى   -

 ،1975 �صنة  نوفمرب   12 املــوافق   1395 عــام  القعـدة 

ال�صجل  وتاأ�صي�س  العام  الأرا�صي  م�صح  اإعداد  واملت�صمن 

العقاري، املعدل ، 

- ومبقت�صى الأمر رقم 76-80، املوؤرخ يف 29 �صوال عام 

القانون  واملت�صمن   ،1976 �صنة  اأكتوبر   23 املوافق   1396
البحري، املعدل واملتمم ، 

 17 فـي  املـوؤرخ   ،101-76 رقـم  الأمـر  ومبقت�صـى   -

 1976 �صنة  دي�صمرب   9 املـوافق   1396 عـام  احلجـة  ذي 

واملت�صمن قانون ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم املماثلة، املعدل 

واملتمم ،

 17 فـي  املـوؤرخ   ،105-76 رقـم  الأمـر  ومبقت�صـى   -

 ،1976 �صنة  دي�صمرب   9 املـوافق   1396 عـام  احلجـة  ذي 

واملت�صمن قانون الت�صجيل، املعدل واملتمم ،

- ومبقت�صى القانون رقم 79-07، املوؤرخ يف 26 �صعبان 

عام 1399 املوافق 21 يوليو �صنة 1979، واملت�صمن قانون 

اجلمارك، املعدل واملتمم ،

- ومبقت�صى القانون رقم 83-11، املوؤرخ يف 21 رم�صان 

عام 1403 املوافق 2 يوليو �صنة 1983، واملتعلق بالتاأمينات 

الجتماعية، املعدل واملتمم ،

- ومبقت�صى القانون رقم 83-13، املوؤرخ يف 21 رم�صان 

عام 1403 املوافق 2 يوليو �صنة 1983، واملتعلق بحوادث 

العمل والأمرا�س املهنية، املعدل واملتمم ،

 23 فـي  املـوؤرخ   ،12-84 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -

 ،1984 �صنة  يونيو   23 املـوافق   1404 عــام  رم�صـان 

واملت�صمن النظام العام للغابات، املعدل واملتمم ،

8 �صوال  املوؤرخ يف   ،17-84 القانـون رقم  - ومبقت�صـى 

بقوانني  واملتعلق   ،1984 �صنة  يوليو   7 املوافق   1404 عام 

املالية، املعدل واملتمم ،

- ومبقت�صـى القانـون رقـم 88-07، املوؤرخ يف 7 جمادى 

واملتعلق   ،1988 �صنة  يناير   26 املوافق   1408 عام  الثانية 

بالوقاية ال�صحية والأمن وطب العمل ،

 26 فـي  املــوؤرخ   ،11-90 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -

رم�صـان عـام 1410 املـوافق 21 اأبريل �صنة 1990، واملتعلق 

بعالقات العمل، املعدل واملتمم ،

27 حمرم  املوؤرخ يف   ،22-90 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1411 املوافق 18 غ�صت �صنة 1990، واملتعلق بال�صجل 

التجاري، املعدل واملتمم ،

- ومبقت�صى القانون رقم 90-25، املوؤرخ يف اأول جمادى 

الأوىل عام 1411 املوافق 18 نوفمرب �صنة 1990، واملت�صمن 

التوجيه العقاري، املعدل واملتمم ،

- ومبقت�صى القانون رقم 90-29، املوؤرخ يف 14 جمادى 

الأوىل عام 1411 املوافق اأول دي�صمرب �صنة 1990، واملتعلق 

بالتهيئة والتعمري، املعدل ،

- ومبقت�صى القانون رقم 90-30، املوؤرخ يف 14 جمادى 

 ،1990 �صنة  دي�صمرب  اأول  املوافق  عام1411  الأوىل 

املناجم قانون  املت�شمن  القانون   2( ن�ص 
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واملت�صمن قانون الأمالك الوطنية، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانون رقم 91-11، املوؤرخ يف 12 �صوال عام 

1411 املوافق 27 اأبريل �صنة 1991، الذي يحدد القواعد 
املتعلقة بنزع امللكية من اأجل املنفعة العمومية، املتمم ،

- ومبقت�صى الأمر رقم 95-07، املوؤرخ يف 23 �صعبان عام 

بالتاأمينات،  واملتعلق   ،1995 �صنة  يناير   25 املوافق   1415
املعدل واملتمم،

- ومبقت�صـى الأمـر رقـم 96-22، املـوؤرخ فـي 23 �صفـر 

بقمع  واملتعلق   ،1996 �صنة  يوليو   9 املـوافق   1417 عـام 

خمالفة الت�صريع والتنظيم اخلا�صني بال�صرف وحركة روؤو�س 

الأموال من واإىل اخلارج، املعدل واملتمم،

�صفر   20 يف  املوؤرخ   ،04-98 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

1998، واملتعلق بحماية  15 يونيو �صنة  1419 املوافق  عام 

الرتاث الثقايف ،

 -ومبقت�صـى الأمر رقم 01-03، املوؤرخ يف اأول  جمادى 

الثانية عام 1422 املوافق 20 غ�صت �صنة 2001، واملتعلق 

بتطوير ال�صتثمار، املعدل واملتمم ،

اأول جمادى  املوؤرخ يف   ،04-01 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

واملتعلق   ،2001 �صنة  غ�صت   20 املوافق   1422 عام  الثانية 

بتنظيم املوؤ�ص�صات العمومية القت�صادية وت�صيريها وخو�ص�صتها، 

املتمم ،

- ومبقت�صـى القانـون رقـم 01-10، املـوؤرخ فـي 11 ربيـع 

واملت�صمن   ،2001 �صنة  يوليو   3 املوافق   1422 عام  الثانـي 

قانون املناجم، املعدل واملتمم ،

- ومبقت�صـى القانـون رقـم 01-11، املـوؤرخ فـي 11 ربيـع 

الثـاين عام 1422 املوافق 3 يوليو �صنة 2001، واملتعلق بال�صيد 

البحري وتربية املائيات ،

 27 فـي  املـوؤرخ   ،19-01 رقــم  القانـون  ومبقت�صـى   -

رم�صـان عـام 1422 املـوافق 12 دي�صمرب �صنة 2001، واملتعلق 

بت�صيري النفايات ومراقبتها واإزالتها ،

 27 فـي  املـوؤرخ   ،20-01 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -

 ،2001 �صنة  دي�صمرب   12 املــوافق   1422 عـام  رم�صـان 

واملتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته امل�صتدامة ،

 22 فـي  املـوؤرخ   ،02-02 رقــم  القانـون  ومبقت�صـى   -

 ،2002 �صنة  فرباير   5 املـوافق   1422 عـام  القعـدة  ذي 

واملتعلق بحماية ال�صاحل وتثمينه ،

- ومبقت�صـى الأمـر رقم 03-03، املوؤرخ يف 19 جمادى 

واملتعلق   ،2003 �صنة  يوليو   19 املوافق   1424 عام  الأوىل 

باملناف�صة، املعدل واملتمم ،

- ومبقت�صـى الأمـر رقم 03-05، املوؤرخ يف 19 جمادى 

واملتعلق   ،2003 �صنة  يوليو   19 املوافق   1424 عام  الأوىل 

بحقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة ،

- ومبقت�صى القانون رقم 03-10، املوؤرخ يف 19 جمادى 

واملتعلق   ،2003 �صنة  يوليو   19 املوافق   1424 عام  الأوىل 

بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة، املعدل ،

- ومبقت�صـى الأمـر رقـم 03-11، املـوؤرخ 27 جمـادى 

الثانيـة عـام 1424 املـوافق 26 غ�صت �صنة 2003، واملتعلق 

بالنقد والقر�س، املعدل ،

- ومبقت�صـى القانـون رقـم 04-03، املـوؤرخ يف 5 جمادى 

واملتعلق   ،2004 �صنة  يونيو   23 املوافق   1425 عام  الأوىل 

بحماية املناطق اجلبلية يف اإطار التنمية امل�صتدامة ، 

- ومبقت�صـى القانون رقم 04-08، املوؤرخ يف 27 جمادى 

الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت �صنة 2004، واملتعلق 

ب�صروط ممار�صة الأن�صطة التجارية، املعدل ، 

 13 فـي  املـوؤرخ   ،20-04 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -

 ،2004 �صنة  دي�صمرب   25 املوافق   1425 عام  القعـدة  ذي 

واملتعلق بالوقاية من الأخطار اجل�صيمة وت�صيري الكوارث يف 

اإطار التنمية امل�صتدامة ،

- ومبقت�صـى القانـون رقـم 05-07، املـوؤرخ يف 19 ربيع 

واملتعلق   ،2005 �صنة  اأبريل   28 املوافق   1426 الأول عام 

باملحروقات، املعدل واملتمم ،

 28 يف  املـوؤرخ   ،12-05 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -

 ،2005 �صنة  غ�صت   4 املوافق   1426 عام  الثانية  جمادى 

واملتعلق باملياه، املعدل واملتمم ،

21 حمرم  املوؤرخ يف   ،01-06 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1427 املوافق 20 فرباير �صنة 2006، واملتعلق بالوقاية 

ومكافحة الر�صوة، املتمم ،

- ومبقت�صى الأمر رقم07-01، املوؤّرخ يف 11 �صفر عام 

بحالت  واملتعلق   ،2007 �صنة  مار�س  اأّول  املوافق   1428
التنايف واللتزامات اخلا�صة ببع�س املنا�صب والوظائف،

�صفر   18 يف  املوؤرخ   ،09-08 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1429 املوافق 25 فرباير �صنة 2008، واملت�صمن قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية ،

فــي  املــوؤّرخ   ،16-08 رقـم  القانــون  ومبقت�صـى   -



21

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

 ،2008 1429 املــوافق3  غ�صت �صنة  اأّول �صعبــان عـام 

واملت�صّمن التوجيه الفالحي ،

- ومبقت�صى القانـون رقم 11-02، املـوؤرخ فـي 14 ربيع 

واملتعلق   ،2011 �صنة  17 فرباير  املوافق   1432 الأول عام 

باملجالت املحمية يف اإطار التنمية امل�صتدامة ،

20 رجب  املوؤرخ يف   ،10-11 رقم  القانون  - ومبقت�صى 

عام 1432 املوافق 22 يونيو �صنة 2011، واملتعلق بالبلدية ،

 - ومبقت�صـى القانـون رقـم 12-07، املوؤرخ يف 28 ربيع 

واملتعلق   ،2012 �صنة  21 فرباير  املوافق   1433 الول عام 

بالولية.

وبعد راأي جمل�س الدولة، 

وبعد م�صادقة الربملان، 

ي�شدر القانون الآتي ن�شه :

الباب الأول 

اأحكام عامة

الف�شل الأول

جمال التطبيق

املادة الأوىل: تطبق اأحكام هذا القانون على ن�صاطات 

املواد  وا�صتغالل  البحث  ون�صاطات  اجليولوجية  املن�صاآت 

املعدنية اأو املتحجرة امل�صار اإليها يف املادة 2 اأدناه، با�صتثناء 

املياه ومكامن املحروقات ال�صائلة اأو الغازية واأن�صدة الوقود 

البرتويل والغازي والتي تخ�صع لالأحكام الت�صريعية اخلا�صة 

بها، لكنها تبقى مع ذلك خا�صعة لإلزامية الإيداع القانوين 

للمعلومة اجليولوجية املن�صو�س عليه يف املواد 31 و32 و33 

من هذا القانون.

يخ�صع ا�صتغالل املواد املعدنية اأو املتحجرة املتواجدة يف 

الغابية  الوطنية  والأمالك  للري  التابعة  العمومية  الأمالك 

الواردة  اخلا�صة  الأحكام  مراعاة  مع  القانون،  لأحكام هذا 

يف الت�صريع ال�صاري املفعول. 

تعد  الد�صتور،  من   17 املادة  لأحكام  طبقا   :2 املادة 

املعدنية  املواد  الوطنية،  للمجموعة  ملكا  عمومية،  ملكية 

املجال  املتواجدة يف  املكت�صفة  اأو غري  املكت�صفة  واملتحجرة 

البحري  املجال  يف  اأو  والباطني،  ال�صطحي  الوطني  الربي 

التابع ل�صيادة الدولة اجلزائرية اأو للقانون اجلزائري كما هي 

حمددة يف الت�صريع ال�صاري املفعول. 

 

املادة 3: ل ميكن الرتخي�ص باأي ن�صاط منجمي يف املواقع 

املحمية باتفاقيات دولية و/اأو بن�صو�س قانونية.

الف�شل الثاين

م�شطلحات عامة

املادة 4: يق�صد يف مفهوم هذا القانون :

- البنك الوطني للمعطيات اجليولوجية: �صندوق وثائقي 

يجمع، بعد عملية الفح�س والتاأويل والتخزين، كل املعلومات 

الأر�س  �صـطــح  على  والتعرف  احلفــر  باأ�صغال  اخلـا�صة 

طريق  عن  �صيما  ل  الوطـني  الرتاب  م�صتوى  على  وباطنها 

اجليوفيـزياء واجليوكـيمياء واجليولوجيا والهيدروجيولوجيا.

- اأر�صيـة الـمنجـم: م�صاحة اأر�صية ت�صمل كل الـمن�صـاآت 

من�صاآت  وتتمثل ل�صيما يف  املنجمي  لال�صتـغالل  ال�صطحية 

وحظرية  والور�صات  املعدنية،  اخلامات  ومعاجلة  ال�صتخراج 

العتاد، وامل�صالح العامة والإدارية وم�صاحات امل�صتودعات.

ح�صب  املكامن  ا�صتغالل  املكامن:  على  املحافظة   -

الطرق والتقنيات املثبتة والتي ت�صمح بال�صرتجـاع الأمثل 

التقنية  ال�صروط  مع  ومتوافق  ممكن  م�صتوى  اأق�صى  اإىل 

والقت�صادية وكذا تلك اخلا�صة بحماية البيئة.

- حق اإعداد الوثيقة : ر�صم يغطي التكاليف التي تقوم 

بها الإدارة اأثناء درا�صة ملفات طلب اأي ترخي�س منجمي 

اأو جتديده اأو تعديله.

وفقا  اإعدادها  يتم  وثيقة   : البيئة  على  التاأثري  درا�صة   -

بحماية  املتعلقة  الت�صريعية  الأحكام  التي حتددها  لل�صروط 

البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة. 

- ال�صتغالل املنجمي : يق�صد به اإما ا�صتغالل منجم 

وهو  حريف،  منجمي  ا�صتغالل  اإما  و  مقلع  ا�صتغالل  اإما  و 

امل�صتخرجة  اجليولوجية  الحتياطات  من  تت�صكل  جملة 

والبنية  املهدمة،  املتحجرة  اأو  املعدنية  واملواد  واملح�صرة 

التحتية الـمتواجدة على �صطح الأر�س وباطنها، والهياكل 

واملن�صاآت على �صطح الأر�س وباطنها والبنايات والتجهيزات 

املادية  العنا�صر غري  واملعدات وم�صتودعات التخزين وكذا 

املرتبطة بها.
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- اإنتهاء الرتخي�س املنجمي : ينتهي الرتخي�س املنجمي 

التجديدات  ي�صمل  حيث  له،  منحت  التي  املدة  بانق�صاء 

املحتملة، و كذا بالتخلي اأو عن طريق ال�صحب.

- ت�صيري مرحلة ما بعد املنجم : الأفعال و امل�صوؤوليات 

من اأجل تاأهيل واإعادة املواقع املنجمية التي ا�صتغلت اإىل 

حالتها الأ�صلية بعد انتهاء الرتخي�س املنجمي، مع الأخذ 

وال�صالمة  املجاورين  ال�صكان  �صحة  حماية  العتبار  بعني 

التنمية  ومبادئ  الإيكولوجية  املكونات  وتوازن  العمومية، 

امل�صتدامة.

- املكمن : موقع معدين اأو جزء منه  ميكن تثمينه عن 

طريق ال�صتغالل.

معدنية       ملواد  جيولوجي  تركيز  كل  املعدين:  املوقع   -

اأو متحجرة.

على  مبا�صرة،  مراقبة  موؤكدة،  معلومة  كل   : املوؤ�صر   -

وجود معدن يف نقطة معينة.

- املختـرع : �صاحب الرتخي�س بال�صتك�صاف املنجمي 

الذي قام باكت�صاف وتقدير موقع معدين من نظام املناجم 

الأخذ  مع  والقت�صادية،  التقنيـة  اجلدوى  اأثـبـت  حيث 

بعني العتبار مبادئ التنمية امل�صتدامة.

- الرتخي�س املنجمي : وثيقة ت�صلم من طرف ال�صلطة الإدارية 

املخت�صة، تخول حقوق ممار�صة ن�صاطات البحث اأو ال�صتغالل 

املنجميني على حميط م�صاحة يحدد بنظام اإحداثيات م�صتعر�س 

. )Universal Transversal Mercator( مركاتور العاملي

- خمطط ت�صيري البيئة : وثيقة يتم اإعدادها وفقا لل�صروط 

بحماية  املتعلقة  الت�صريعية  الأحكام  يف  عليها  املن�صو�س 

البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة.

- خمطط التاأهيل واإعادة الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية: 

بحماية  املتعلقة  الت�صريعية  الأحكام  مراعاة  مع  تعد،  وثيقة 

البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة، من طرف �صاحب طلب 

ترخي�س ا�صتغالل منجم اأو ترخي�س ا�صتغالل مقلع، ويعترب 

جزءا من درا�صة التاأثيـر على البيئة. يت�صمن هذا املخطط 

�صاحب  على  يجب  التي  والأ�صغال  والأفعال  العمليات 

ترخي�س ا�صتغالل منجم اأو ترخي�س ا�صتغالل مقلع القيام 

الأ�صلية  حالتها  اإىل  امل�صتغلة  الأماكن  واإعادة  لتاأهيل  بها، 

خالل ال�صتغالل وبعد انتهاء الرتخي�س املنجمي. 

- املوؤونة لإعادة جتديد املكامن : حكم ي�صمح ل�صاحب 

الرتخي�س ل�صتغالل منجم اأو ل�صتغالل مقلع باقتطاع جزء 

املبالغ  ا�صتعمال  يعاد  اأن  ال�صريبة، �صريطة  الأرباح من  من 

ا�صتحداث  بغية  املنجمي  البحث  اأ�صغال  لإجناز  املقتطعة 

احتياطات جيولوجية جديدة اأو مكامن منجمية جديدة.

الأ�صلية:  حالتها  اإىل  الأماكن  واإعادة  لتاأهيل  املوؤونة   -

حكم ي�صمح ل�صاحب الرتخي�س ل�صتغالل منجم اأو ل�صتغالل 

يعاد  اأن  �صريطة  ال�صريبة،  من  الأرباح  من  جزء  باقتطاع  مقلع 

ا�صتعمال املبالغ املقتطعة لتمويل اأ�صغال تاأهيل واإعادة الأماكن 

اإىل حالتها الأ�صلية وكذا العمليات التي تهدف اإىل التكفل 

بالآثار والأ�صرار التي قد تن�صاأ يف مرحلة ما بعد املنجم.

- قواعد الفن املنجمي: ال�صروط التقنية وطرق ال�صتغالل 

الإنتاجية  حت�صني  وكذا  املكمن  لطاقات  اأح�صن  لتثمني 

والظروف الأمنية، �صناعية كانت اأو عمومية، وحماية البيئة.

بفعل  يطـراأ  اأن  ميكن  حدث  كل   : املنجمي  اخلطر   -

الن�صاطات املنجمية والذي من �صاأنه اإحداث خماطر مت�س الأمن 

املنجمي  املحيط  على  يقت�صر  ل  حيث  وال�صناعي،  العمومي 

املرخ�س با�صتغالله ول على �صالحية الرتخي�س املنجمي.

اأر�س و/اأو ت�صكيلة حيث  - موقع جيولوجي ملحوظ: 

ذات  امل�صتحثات،  وخ�صائ�س  اجليولوجية  اخل�صائ�س 

ت�صل�صل تاريخي ودليل اأو ذاكرة وقائع اأو علم تاريخ الأر�س، 

تعطيها قيمة جيوعلمية اأو قيمة نظام املعامل.

اأن يحوي  باإمكانه  اأر�س  - موقع منجمي: حميط قطعة 

ملواد  جيولوجية  تركيزات  اأو  معدنية  عنا�صر  اأو  معادن 

متحجرة  اأو  معدنية  ملواد  مكمن  اأو  متحجرة،  اأو  معدنية 

ميكن ا�صتغالله اأو يف طور ال�صتغالل اأو مت ا�صتغالله جزئيا           

هجره        مت  منجمي  ا�صتغالل  اأو  عنه،  التخلي  مت  اأو  كليا،  اأو 

اأو لي�س له �صاحب. 

- موقع حممي: كل موقع حممي طبقا للت�صريع ال�صاري 

املفعول.

تعني   : التو�صيع  اأو  للتهيئة  التح�صريية  الأ�صغال   -

اإجناز  اإطار  القيام بها يف  الواجب  التح�صريية  كل الأ�صغال 

الباطني  املنجمي  ال�صتغالل  لفتح  ال�صرورية  الهياكل 

ل�صيما  الآبار وال�صطوح املائلة والأروقة املو�صلة للمكمن، 

كل  وكذا  حمايدة،  منطقة  اإىل  ال�صتغالل  تو�صيع  عند  اأو 

ل�صتغالل  حت�صري  اإطار  يف  بها  القيام  الواجب  الأ�صغال 

ونزع  املو�صلة  الطرق  خا�صة  للمكمن،  �صطحي  منجمي 

الرتبة للو�صول اإىل املادة املعدنية امل�صتهدفة واإجناز املدرجات 

الأولية لال�صتخراج.



23

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

- تثمني اخلامات املعدنية: عمليات التعدين تقوم بدءا من 

خام املواد املعدنية اأو املتحجرة كما هو م�صتخرج، للح�صول 

الرتكيزات  متطلبات  اخل�صو�س  على  يلبي  منتوج  على 

وال�صتفادة  والرطوبة،  املحتوية  وال�صوائب  العنا�صر  وحجم 

من كل هذه املكونات يف حدود اقت�صاد الطرق املقررة.

الف�صل الثالث

تكوين وتركيب الرثوة املعدنية

وت�شنيف املواد املعدنية اأو املتحجرة 

اإىل مناجم و مقالع

5: تت�صكل الرثوة املعدنية، كما هي حمددة يف  املادة 

املادة 7 اأدناه، بفعل الطبيعة. وتندرج قانونا �صمن الأمالك 

العمومية مبجرد ثبوت وجودها.

م�صتنفدة  طبيعية  ثروة  هي  املعدنية  الرثوة   :6 املادة 

وغري متجددة، وتخ�صع املحافظة عليها لأحكام هذا القانون       

التطبيقية،  2( منه، ون�صو�صه  املادة الأوىل )الفقرة  ل�صيما 

بغ�س النظر عن كل الأحكام الأخرى املطبقة.

اأعاله،  الأوىل  املادة  باأحكام  الإخالل  دون   :7 املادة 

تتكون الثـروة املعدنية التي يحكمها هذا القانون، من مواد 

معدنية م�صعة ومواد وقودية �صلبة ومواد معدنية فلزية ومن 

النفي�صة، واملواد  النفي�صة و�صبه  الثمينة والأحجار  الفلزات 

املعدنية غري الفلزية منها تلك املوجهة لإنتاج مواد البناء.

ت�صنف مواقع ومكامن هذه املواد املعدنية اأو املتحجرة، 

اأو نظام  اأو باطنيا، اىل نظام املناجم  �صواء ا�صتغلت �صطحيا 

املقالع.

املادة 8: تدخل يف نظام املناجم مواقع و مكامن املواد 

املعدنية اأو املتحجرة التالية :

والراديوم  اليورانيوم  مثل  امل�صعة:  املعدنية  املواد   -  1
والثوريوم وغريها من املواد امل�صعة.

والأنرتا�صيت  الفحم  مثل  ال�صلبة:  الوقودية  املواد   -  2
واللينيت، واخلـث وغريها من اأنواع املواد الطاقوية املتحجرة 

ال�صلبة.

الفلزية: املعدنية  املواد   -  3

واملنغنيز  والكروم  والنيكل  والكوبالت  احلديد   -

والفاناديوم والتيتانيوم والرمل التيتانيفار،

- البزموت والروديوم،

- ال�صرتونتيوم،

- الهافنيوم واملوليبدين والتنج�صتني والق�صدير،

- الألومنيوم والأنتيموان والقاليوم والثاليوم والبرييليوم،

واجلرمانيوم  والكادميوم  والزنك  والر�صا�س  النحا�س   -

والإنديوم والرينيوم،

والروبيديوم  وال�صيزيوم  وال�صرييوم  ال�صكانديوم   -

والليثيوم وغريها من العنا�صر الأر�صية النادرة، 

- النيوبيوم والتنتال، 

- الزئبق واملعادن الثقيلة الغرينية والإريديوم.

 : الفلزية  غري  املعدنية  املواد   -  4
- الكربيت وال�صيلينيوم والتيلوريوم والزرنيخ واجلرافيت،

- الفو�صفات،

والكوارتز  واملايكا  وال�صيلي�صتني  والباريت  الفلورين   -

واحلجر  والتالك  والفريميكوليت  والأ�صب�صتو�س  وال�صب 

الأمل�س واملغنزيت والـمغرة والدولوميت والكال�صيت،

- الكاولني والفل�صبار والـهالو�صيت والبيقماتيت،

- الدياتوميت،

- البريوفيليت والوال�صتونيت،

البنتونيت  ل�صناعة  امل�صتخدمة  ال�صل�صالية  املواد   -

والرتبة املزيلة لالألوان، والغا�صول والأتابوجليت،

- الربليت،

البوتا�صيوم يف حالتها  ال�صوديوم و  النيرتات واأمالح   -

ال�صلبة اأو املحلولة، والبورات والأمالح الأخرى املرافقة يف 

نف�س املكامن،

- الرخام واجلزع والكال�صيدوين والراقونيت والكل�س 

للديكور  املوجهة  املتحولة  وال�صخور  الربكانية  وال�صخور 

والتزيني،

- ال�صخور والرمال ال�صيلي�صية ذات ال�صتخدام ال�صناعي،

- الكل�س املوجه ل�صناعة كربونات الكال�صيوم ذو ال�صتعمال 

ال�صناعي اأو الزراعي،

- الندالو�صيت وال�صيليمانيت والدي�صنت.

5 - الفلزات الثمينة والأحجار النفي�صة و�صبه النفي�صة:
 - الذهب والف�صة والبالتينويد،

 - املا�س والأحجار النفي�صة،
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والزيركون  والأوبال  واجلارنيت  والتوباز  الأقايت   -

والكوريندون والأحجار الخرى �صبه النفي�صة.

املواد  املقالع، مواقع ومكامن  نظم  تدخل يف   :9 املادة 

املعدنية غري الفلزية املوجهة خا�صة للبناء ور�صف الطرقات 

وتهيئة وت�صفيف الأرا�صي، املبينة كالآتي :

الإ�صمنت  لإنتاج  املوجهة  املماثلة  واملواد  الكل�س   -

واجلري وغريها،

الرمل  ذلك  يف  مبا  احل�صى  لإنتاج  املوجه  الكل�س   -

املك�صر املوجه للبناء،

- الكل�س املوجه ل�صناعة احلجارة امل�صففة،

- احلجر الرملي والكوارتزيت ل�صناعة احلجارة امل�صففة 

اأو لإنتاج احل�صى مبا يف ذلك الرمل املك�صر للبناء،

- اجلب�س والأنـيدريت،

- ال�صل�صال والرتاب الكل�صي،

- ال�صل�صال والرتاب الكل�صي املوجه ل�صناعة الإ�صمنت،

- الأردواز والن�صيد،

- الفلي�س )التيف( واملواد الأخرى امل�صابهة،

وال�صخور  الربكانية  وال�صخور  والبازالت  اجلرانيت   -

الربكانية املتحولة املوجهة ل�صناعة احلجارة امل�صففة اأو لإنتاج 

احل�صى مبا يف ذلك الرمل املك�صر للبناء،

رمل  عدا  ما  للبناء،  املوجهة  وغيـرها  الغرينية  الرمال   -

ال�صواطئ ال�صاحلية والرمال الغرينية ورمال الطمي املتواجدة 

يف حدود خط جماري املياه  والتي حتكمها ن�صو�س خا�صة ،

- البوزولن وال�صخور امل�صقولة وال�صخور الأخرى املماثلة،

- الورود الرملية )اجلب�س على �صكل كتل معزولة مكثفة(.

املادة 10: حتدد عن طريق التنظيم قائمة املواقع املعدنية 

واملكامن واملواد املعدنية اأو املتحجرة من نظام املناجم، التي 

تعترب ا�صرتاتيجية لالقت�صاد الوطني.      

الف�شل الرابع

الطبيعة القانونية لن�شاطات

البحث وال�صتغالل املنجميني

املادة 11: تعترب ن�صاطات البحث، ون�صاطات ا�صتغالل 

املواد املعدنية اأو املتحجرة اأعمال جتارية. 

ل ميكن ممار�صة هذه الن�صاطات اإل من خالل ترخي�س 

منجمي كما هو مذكور يف املادة 62 اأدناه.

املادة 12: تعترب املواقع ومكامن املواد املعدنية اأو املتحجرة 

اأمالكا عقارية، وهي غري قابلة للرهن.

املادة 13: يخول الرتخي�س املنجمي، املن�صو�س عليه 

يف املادة 62 اأدناه، ل�صاحبه يف حدود املحيط املنجمي حق 

ممار�صة الن�صاطات املنجمية التي من اأجلها مت منحه.  

ين�صاأ هذا الرتخي�س املنجمي حق منف�صل عن امللكية 

ال�صطحية، وهو غري قابل للرهن ول لالإيجار من الباطن.

البحث         ن�صاطات  متابعة  يف  عائقا  ت�صكل  ل   :14 املادة 

القانون، حتويالت  هذا  مفهوم  املنجمي، ح�صب  ال�صتغالل  اأو 

امللكية والرهون وال�صمانات العقارية املمنوحة من طرف مالكي 

الأر�س اأو ذوي احلقوق، على العقارات بالطبيعة اأو بالتخ�صي�س 

وعلى احلقوق العقارية.

الباب الثاين

تعريف ن�صاطات املن�صاآت اجليولوجية والبحث 

وال�شتغالل املنجميني

الف�شل الأول

املن�شاآت اجليولوجية

املادة 15: تعترب اأ�صغال ملن�صاآت جيولوجية، الأ�صغال 

�صطح  عن  اأ�صا�صية  معلومات  اكت�صاب  اإىل  تهدف  التي 

التخريط  طريق  عن  �صيما  ل  باطنها،  وعن  الأر�س 

واجليوديزياء  اجليولوجيا  اأنظمة  وباإ�صراك  اجليولوجي 

واجليوفيزياء واجليوكيمياء والك�صف عن بعد وكذا النقب 

عند القت�صاء.

ت�صجيل  اإعداد  يف  املعدين  اجلرد  يتمثل   :16 املادة 

هو  كما  املعدنية  للرثوة  املكونة  للعنا�صر  وتقديري  و�صفي 

حمدد يف املادة 7 اأعاله، ق�صد معرفة املوارد املعدنية للبالد. 

املادة 17: يق�صد بالإيداع القانوين للمعلومة اجليولوجية 

ثروة  على  املحافظة  القانون،  هذا  من   23 املادة  املذكور يف 
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املعلومات اجليولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية 

املنجزة  والدرا�صات  الأ�صغال  نتائج  جتمع  �صخرية  وعينات 

يف اإطار الن�صاطات املت�صلة بعلوم الأر�س، وباأ�صغال البحث 

الوطني،  الرتاب  كامل  على  املنجميني،  وال�صتغالل 

واملجال البحري التابع ل�صيادة الدولة اجلزائرية.

الف�شل الثاين

البحث املنجمي

املادة 18: ينق�صم البحث املنجمي عن مواقع ومكامن 

املواد املعدنية اأو املتحجرة �صواء من نظام املناجم اأو من نظام 

املقالع اإىل مرحلتني : 

- التنقيب املنجمي، 

- وال�صتك�صاف املنجمي.

عملية  يف  املنجمي  التنقيب  ن�صاط  يتمثل   :19 املادة 

ف ح�صب امتداد منطقة التنقيب )التنقيب التكتيكي 
ّ
ُتعر

على  ال�صرتاتيجي  والتنقيب  �صغرية  م�صاحات  على 

مو�صوع  املعدنية  اخلامات  لطبيعة  ووفقا  كبرية(  م�صاحات 

موؤ�صرات  عن  البحث  اأو  الخت�صا�صي  )التنقيب  البحث 

اأو البحث عن  خلام معدين نوعي والتنقيب متعدد القيم، 

موؤ�صرات ملختلف اخلامات املعدنية(. 

الطوبوغرايف،  الفح�س  يف  املنجمي  التنقيب  يتمثل 

واجليولوجي، واجليوفيزيائي والتعرف على الأماكن، وكذا 

الأبحاث الأخرى املتخ�ص�صة يف موؤ�صرات اخلامات املعدنية 

�صفات  حتديد  اأجل  من  الأر�س  �صطح  على  املتواجدة 

اخلامات املعدنية واخل�صائ�س اجليولوجية لالأر�س. 

املادة 20: يتمثل ن�صاط ال�صتك�صاف املنجمي يف اإجناز 

بالٌبنيات  املتعلقة  واجليوفيزيائية  اجليولوجية  الدرا�صات 

عن  التقديرية  الأ�صغال  واإجناز  الباطنية،  واجليولوجيا 

طــــريق احلفر ال�صطحـي والنقب واحلفر املعمق، وتعريف 

التمعدن،  ومعايري  والرتكيزات  الن�صيجية  املعـايري  وحتليل 

وتعريف  التمعدن  وجتارب  والكيميائية  الفزيائية  واملعايري 

طرق التثمني، واإعداد درا�صة اجلدوى التقنية والقت�صادية 

برنامج  توقيت  ت�صمل  حيث  املكمن،  وا�صتغالل  لتطوير 

العتبار حماية  بعني  الأخذ  وكذا  اإجنازها،  املقرر  الأ�صغال 

البيئة واجلوانب املتعلقة مبرحلة ما بعد املنجم.

الف�صل الثالث

ال�شتغالل املنجمي

املادة 21: يتمثل ن�صاط ال�صتغالل املنجمي يف اأ�صغال 

التطوير اأو التو�صيع، والأ�صغال التح�صريية واأ�صغال ال�صتخراج 

وتثمني املواد املعدنية اأو املتحجرة، وكذا ن�صاطات عملية اللم 

واجلمع و/اأو اجلني للمواد املعدنية من نظام املقالع املتواجدة 

على حالتها فوق �صطح الأر�س.

ي�صمل ال�صتغالل املنجمي: 

- اإ�صتغالل مكامن املواد املعدنية اأو املتحجرة من نظام املناجم،

- اإ�صتغالل مكامن املواد املعدنية من نظام املقالع،

- ال�صتغالل املنجمي احلريف للمواد املعدنية اأو املتحجرة 

الن�صاط يف  املقالع، حيث يتمثل  اأو نظام  املناجم  من نظام 

عملية ا�صرتجاع املنتوجات القابلة للت�صويق با�صتعمال طرق 

يدوية اأو تقليدية،

من  املعدنية  للمواد  اجلني  و/اأو  واجلمع  اللم  ن�صاط   -

نظام املقالع واملتواجدة على حالتها فوق �صطح الأر�س.

كل  منجمي،  ل�صتغالل  ملحقات  تعترب   :22 املادة 

ثابتة         بطريقة  مقيدة  املنجم،  اأر�صية  يف  املوجودة  املن�صاآت 

اأو غري ثابتة، وكذا كل املن�صاآت الأخرى الباطنية وال�صطحية 

التابعة لها واملرتبطة بن�صاطها. 

الباب الثالث

طبيعة املن�شاآت اجليولوجية وحمتواها

املادة 23: تتكون املن�صاآت اجليولوجية من :

- اأ�صغال املن�صاآت اجليولوجية واجليوفيزيائية،

- اجلرد املعدين،

- الإيداع القانوين للمعلومة اجليولوجية.

عامة،  منفعة  ذو  دائم  ن�صاط  هي  اجليولوجية  املن�صاآت 

امل�صلحة  وكالة  طريق  عن  متار�صه  التي  للدولة  موكل 

اجليولوجية للجزائر املذكورة يف املادة 37 اأدناه.

دعائم  خالل  من  خا�صة  اجليولوجية  املن�صاآت  جت�صد 

تخريطية كاخلرائط اجليولوجية املنتظمة واخلرائط املو�صوعية 

للتلخي�س حيث حتدد ال�صالمل عن طريق التنظيم.



26

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

املادة 24: ميكن اأي باحث جامعي اأو حر، اأو موؤ�ص�صة 

اأو هيئة اأو �صركة متخ�ص�صة يف امليدان املنجمي اأو النفطي 

كليا  اإجناز  الزراعي،  اأو  اجليوتقني  اأو  الهيدروجيولوجي  اأو 

اأومو�صوعية  جيوفيزيائية  اأو  جيولوجية  خريطة  اأوجزئيا 

وكل الدرا�صات اجليولوجية واجليوفيزيائية، ما عدا اخلرائط 

امل�صلحة  وكالة  ت�صلمها  رخ�صة  تتطلب  التي  اجليولوجية 

اجليولوجية للجزائر املذكورة يف املادة 37 اأدناه.

املادة 25: ميكن اإجناز اأ�صغال املن�صاآت اجليولوجية على 

للجزائر  اجليولوجية  امل�صلحة  وكالة  ت�صلمها  اأ�صا�س رخ�صة 

املذكورة يف املادة 37 اأدناه.

وامتداد  �صاحبها  ا�صم  وجوبا  الرخ�صة  هذه  تت�صمن 

ومدة  طبيعة  وكذا  احلدود  تدقيق  مع  امل�صاحة  حميط 

الأ�صغال املقررة.

املن�صاآت اجليولوجية  اأ�صغال  26: تخول رخ�صة  املادة 

احلق  املحلية،  ال�صلطات  اإ�صعار  بعد  جمانا  ت�صلم  التي 

ل�صاحبها للدخول اإىل حدود املحيط املعني، دون اأن متكنه 

الأر�س   ت�صر مب�صلحة مالك  التي قد  بالأ�صغال  القيام  من 

اأو ذوي حقوقه.

اإذا ارتاأى �صاحب هذه الرخ�صة �صرورة القيام باأ�صغال 

التفاو�س م�صبقا مع  يتعني عليه  اأو غريها،  ال�صطحي  احلفر 

مالك الأر�س اأو ذوي حقوقه حول كيفيات التعوي�س.

للجزائر  اجليولوجية  امل�صلحة  وكالة  تعترب   :27 املادة 

�صواها،  دون  املوؤهلة  الوحيدة  اأدناه،   37 املادة  يف  املذكورة 

واملو�صوعية  اجليولوجية  واخلرائط  الوثائق  ر�صميا  لإ�صدار 

املنتظمة وت�صمن ن�صرها على ال�صعيدين الوطني والدويل.

يجب اأن حتمل الوثائق واخلرائط املن�صورة اإ�صم �صاحبها 

اأو اأ�صحابها.

معنوي  اأو  طبيعي  �صخ�س  لكل  يجوز   :28 املادة 

لدى  اأعاله   27 املادة  يف  املذكورة  اخلرائط  على  احل�صول 

اأدناه،   37 املادة  يف  املذكورة  للجزائر  اجليولوجية  امل�صلحة 

وذلك دون اأي اإجراء خا�س.

معرف  هو  كما  املعدين  الـجرد  ي�صكل   :29 املادة 

اجليولوجية  املن�صاأة  يتجزاأ من  اأعاله، جزء ل   16 املادة  يف 

املذكورة يف املادة 23 اأعاله.

تقدمي  منط  وكذا  املعدين  اجلرد  اإعداد  كيفيات  حتدد 

املنجمية  والحتياطات  املعدنية  للموارد  ال�صنوية  احل�صيلة 

عن طريق التنظيم.

املادة 30: ين�صاأ الإيداع القانوين للمعلومة اجليولوجية 

 17 املادة  يف  واملعرف  اأعاله   23 املادة  يف  عليه  املن�صو�س 

اأعاله، لدى وكالة امل�صلحة اجليولوجية للجزائر املن�صو�س 

عليها يف املادة 37 اأدناه.

اأو منتج  اأو باحث  املادة 31: يتعني على كل متعامل 

والإطار  الن�صاط  قطاع  كان  مهما  اجليولوجية،  للمعطيات 

الذي ميار�س فيه، اأن يقدم ت�صريحا لدى الإيداع القانوين 

للمعلومة اجليولوجية.

املادة 32: يجب على كل �صخ�س ينجز نقبا اأو اأ�صغال 

العمق  يتعدى  وحيث  هدفها،  كان  مهما  حفرا  اأو  باطنية 

ع�صرة )10( اأمتار، با�صتثناء الآبار لأغرا�س منزلية، اأن يقدم 

ت�صريحا لدى الإيداع القانوين للمعلومة اجليولوجية ويربر 

هذا الت�صريح.

املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  على  يتعني   :33 املادة 

�صمان احلفاظ على كل وثيقة اأو عينة اأو اأي معلومة ذات 

طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوكيميائي، مرتبطة بحدود 

امل�صاحة املرخ�س بها طبقا للت�صريع ال�صاري املفعول، ق�صد 

ت�صليمها لالإيداع القانوين للمعلومة اجليولوجية.

اجليولوجية  للمعلومة  القانوين  الإيداع  اإلزامية  ت�صمح 

عليها  واحلفاظ  للبالد  اجليولوجية  املعلومات  ثروة  حماية 

التي  العينات  ل�صيما  ال�صخرية  العينات  فيها  مبا  وتثمينها 

واملواد  النقب  وعينات  واملجهرية،  املجردة  بالعني  ترى 

امل�صحوقة.

املادة 34: يزود الإيداع القانوين للمعلومة اجليولوجية 

يف  عليه  املن�صو�س  اجليولوجية  للمعطيات  الوطني  البنك 

املادة 35 اأدناه، الذي ي�صمن جمع ومعاجلة ون�صر املعلومات 

�صطح  على  املتواجدة  املعدنية  واملوارد  باجليولوجيا  املرتبطة 
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الأر�س وباطنها.

للمعلومة  القانوين  الإيداع  ت�صيري  كيفيات  حتدد 

اجليولوجية عن طريق التنظيم.

اجليولوجية،  للمعطيات  الوطني  البنك   :35 املادة 

املن�صو�س  للجزائر  اجليولوجية  امل�صلحة  وكالة  لدى  املن�صاأ 

اأن ت�صرح  اأدناه، مفتوح للعام. ل ميكن   37 عليها يف املادة 

القانوين  الإيـداع  طرف  من  للغري،  تبلغ  اأن  اأو  عمـومية 

عليها  املتح�صل  واملعلومات  الوثائق  اجليولوجية،  للمعلومة 

طبقا للمواد 31 و32 و33 اأعاله، وذلك قبل انق�صاء اآجال 

اإل  عليها،  احل�صول  تاريخ  من  ابتداء  �صنوات   )3( ثالث 

برخ�صة من طرف �صاحب الأ�صغال اجليولوجية املنجزة.

اقت�صادي  طابع  ذات  امل�صنفة،  املعلومات  ن�صر  ميكن  ل 

�صري اأو تلك املتعلقة باملواد املعدنية اأو املتحجرة التي تعترب 

ا�صرتاتيجية، اإل مبوافقة �صاحب الأ�صغال.

الباب الرابع

الإطار املوؤ�ش�شاتي ملمار�شة الن�شاطات املنجمية

املتعلقة  العمومية  ال�صلطة  �صالحيات  متار�س   :36 املادة 

البحث  ون�صاطات  اجليولوجية  املن�صاآت  بن�صاطات 

وال�صتغالل املنجميني من قبل الوزارة املكلفة باملناجم.

يرتكز ن�صاط الدولة على ما ياأتي :

- الإدارة املكلفة باملناجم،

- وكالة امل�صلحة اجليولوجية للجزائر املن�صاأة باملادة 37 

اأدناه،

- الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية املن�صاأة باملادة 37 

اأدناه. 

الف�شل الأول  

الوكالتان املنجميتان

املادة 37: تن�صاأ وكالتان وطنيتان تتمتعان بال�صخ�صية 

القانونية وال�صتقالل املايل ُتدعيان "الوكالتان املنجميتان":

املن�صاآت اجليولوجية، ُتدعى يف �صلب  لت�صيري  - وكالة 

الن�س "وكالة امل�صلحة اجليولوجية للجزائر"،

- وكالة لت�صيري املمتلكات املنجمية ومراقبة الن�صاطات 

املنجمية، وُتدعى يف �صلب الن�س "الوكالة الوطنية للن�صاطات 

املنجمية".

الف�شل الثاين 

الأحكام امل�شرتكة للوكالتني املنجميتني

للقواعد  املنجميتان  الوكالتان  تخ�صع  ل   :38 املادة 

املطبقة على الإدارة، ل�صيما فيما يتعلق بتنظيمهما و�صريهما 

والقانون الأ�صا�صي للعمال امل�صتغلني بهما.

احلاجة،  ح�صب  تو�صيع،  املنجميتني  الوكالتني  ميكن 

هيكلتهما باإن�صاء فروع جهوية اأو حملية.

ت�صتمد الوكالتان املنجميتان مواردهما طبقا للمادة 142 

من هذا القانون. 

ولهما ذمة مالية خا�صة.

ال�صكل  ح�صب  املنجميتني  الوكالتني  حما�صبة  مُت�صك 

التجاري. ويجب عليهما حترير ح�صيلة خا�صة. وتخ�صعان 

ملراقبة الدولة طبقا للتنظيم ال�صاري املفعول.   

تخ�صع الوكالتان يف عالقتهما مع الغري للقواعد التجارية.

ت�صرّي كل وكالة من الوكالتني املنجميتني جلنة مديرة. 

ومن اأجل القيام مبهامها على اأكمل وجه، تعتمد اللجنة 

املديرة على مديريات متخ�ص�صة. 

ح�صاباتها  ملراقبة  ح�صابات  مبحافظ  وكالة  كل  وتزود 

واملوافقة عليها، ويتم تعيينه طبقا للت�صريع والتنظيم ال�صاري 

املفعول.

تتكون اللجنة املديرة من:

رئي�س  للجزائر،  اجليولوجية  امل�صلحة  لوكالة  بالن�صبة   -

وثالثة )3( اأع�صاء يدعون مديرين، يعينون مبر�صوم رئا�صي.   

رئي�س  املنجمية،  للن�صاطات  الوطنية  للوكالة  بالن�صبة   -

واأربعة )4( اأع�صاء يدعون مديرين، يعينون مبر�صوم رئا�صي.  

 تتمتع اللجنة املديرة ب�صالحيات وا�صعة، لتت�صرف با�صم 

كل وكالة معنية والقيام بكل ترخي�س لكل عمل اأو عملية 

تتعلق مبهامها، طبقا للت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول.

ع�صوين  بح�صور  اإل  املديرة  اللجنة  مداولت  ت�صح  ل 

)2( على الأقل، ورئي�س اللجنة املديرة.

تتم امل�صادقة على املداولت بالأغلبية الب�صيطة لالأع�صاء 

احلا�صرين. ويف حالة ت�صاوي الأ�صوات، يكون �صوت رئي�س 

اللجنة املديرة مرجحا.

املنجمية  الوكالة  ت�صيري  املديرة  اللجنة  رئي�س  يتوىل 
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املعنية وي�صطلع بكل ال�صالحيات ال�صرورية، ول�صيما فيما 

يخ�س:

- الأمر بال�صرف، 

- تعيني كل م�صتخدمي الوكالة و ف�صلهم،

- اأجور امل�صتخدمني،

- اإدارة الأمالك الجتماعية،

ا�صتبدالها      اأو  املنقولة،  وغري  املنقولة  الأمالك  اإقتناء   -

اأو التنازل عنها،

- متثيل اللجنة اأمام العدالة،

- قبول رفع اليد عن الرهن على املدونات،

- احلجز،

- العرتا�س وحقوق اأخرى قبل الدفع اأو بعده،

- وقف اجلرد واحل�صابات،

- متثيل الوكالة يف احلياة املدنية.

ميكن الرئي�س اأن يفو�س، حتت م�صوؤوليته، كل �صالحياته 

اأو جزء منها.

وكالة  لكل  واأع�صائها  املديرة  اللجنة  رئي�س  اأجور  حتدد 

عن طريق التنظيم.

الأجور  نظام  وكالة  لكل  الداخلي  النظام  ويحدد 

مل�صتخدميها، بعد موافقة الوزير املكلف باملناجم.

تتنافى وظيفة رئي�س اللجنة املديرة اأو الع�صوية فيها مع 

وكل  حملية،  اأو  وطنية  انتخابية  عهدة  اأو  مهني  ن�صاط  اأي 

امتالك ملنافع يف موؤ�ص�صة تابعة لقطاع الن�صاطات املنجمية، 

ب�صفة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.

يعترب م�صتقيال تلقائيا رئي�س اللجنة املديرة اأو اأي ع�صو 

فيها ميار�س اإحدى الن�صاطات املذكورة يف الفقرة اأعاله.

يعترب م�صتقيال تلقائيا رئي�س اللجنة املديرة اأو اأي ع�صو 

عالقة  له  اأمر  يف  نهائي  ق�صائي  حكم  حقه  يف  �صدر  فيها 

بن�صاطه املهني.

انتهاء  عند  واأع�صاءها،  املديرة  اللجنة  رئي�س  ميكن  ل 

اأي ن�صاط مهني يف قطاع املناجم واملقالع،  مهامهم، ممار�صة 

كما اأنه ل ميكنهم ممار�صة اأي ن�صاط مهني ا�صت�صاري يتعلق 

بالن�صاطات املنجمية، �صواء يف اإطار مهنة حرة اأو باأية �صفة 

اأخرى وذلك ملــــدة �صنتيــن )2(.

يبقى الرئي�س واأع�صاء اللجنة املديرة يتمتعون بالرواتب 

املتعلقة بالوظيفة، التي تدفعها لهم، ح�صب احلالة، الوكالة 

املعنية خالل مدة ال�صنتني )2( املذكورتني.

الذي  الداخلي  نظامها  على  املديرة  اللجنة  ت�صادق 

يحدد التنظيم الداخلي، وطريقة ال�صري والقانون الأ�صا�صي 

للم�صتخدمني.

ميار�س رئي�س اللجنة املديرة واأع�صاوؤها، واأعوان كل وكالة 

وحياد  �صفافية  بكل  وظائفهم  املنجميتني  الوكالتني  من 

وا�صتقاللية.

ق�صائي  بحكم  املثبت  املهني  ال�صر  احرتام  عدم  يوؤدي 

نهائي، اإىل التوقف التلقائي عن الوظائف يف كل وكالة من 

الوكالتني املنجميتني.

الف�صل الثالث 

وكالة امل�شلحة اجليولوجية للجزائر

للجزائر  اجليولوجية  امل�صلحة  وكالة  تكلف   :39 املادة 

مبا ياأتي :

املعارف  وتوظيف  واملحافظة  واملوافقة  الكت�صاب   -

ل�صالح  البالد  بجيولوجيا  املتعلقة  الأ�صا�صية  اجليولوجية 

الأن�صطة القت�صادية،

اإعداد الربنامج الوطني املتعلق باملن�صاآت اجليولوجية   -

واخلـرائط  الـمنتظمة  اجليولوجية  للخـرائط  بالن�صبة 

اجليوفزيائية واجليوكيميائية اجلهوية،

- الإجناز والإ�صراف ومراقبة الأ�صغال املتعلقة باملن�صاآت 

اجليولوجية،

اجليولوجية  واخلرائط  للوثائق  الر�صمي  الإ�صدار   -

واملو�صوعية املنتظمة و�صمان ن�صرها وطنيا ودوليا،

- التحليل والوقاية من املخاطر اجليولوجية اخلارجة عن 

الن�صاط الزلزايل،

- ممار�صة اخلربة يف اإطار مرحلة ما بعد املنجم،

املنجمية  املواقع  على  واملحافظة  والت�صنيف  اجلرد   -

امللحوظة،

- الإجناز وحتيني اجلرد املعدين مبا فيها مواد البناء واإجناز 

اخلرائط والبيانات املعدنية ،

- اإعداد ومتابعة ح�صيلة املوارد والحتياطات املنجمية،

- اإجناز اجلرد اجليوكيميائي،

- ت�صيري الإيداع القانوين للمعلومة اجليولوجية ون�صرها،

- ت�صيري بنك املعطيات اجليولوجية،

- اإ�صدار املجالت واملوؤلفات ذات الطابع اجليوعلمي،
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- ت�صيري الأر�صيف وال�صند الوثائقي،

على  واملحافظة  اجليولوجي  املتحف  وت�صيري  اإن�صاء   -

املواد ال�صخرية واملراجع،

املعدنية  اخلامات  لعينات  الت�صدير  رخ�س  اإ�صدار   -

عدمية القيمة التجارية.

الف�شل الرابع  

الوكالة الوطنية للن�شاطات املنجمية

املادة  40 : تكلف الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية 

مبا ياأتي:  

- ترقية كل ن�صاط ي�صاهم يف التطور املنجمي للبالد،

- ت�صيري ال�صجل املنجمي،

منجمية،  تراخي�س  و�صحب  وتعليق  وجتديد  ت�صليم   -

حتت رقابة الوزير املكلف باملناجم،

التي  املنجمية  الرتاخي�س  تنفيذ  ومتابعة  ت�صيري   -

ت�صدرها،

الوثائق  اإعداد  املتعلقة بحق  التح�صيل  اإ�صدار وثائق   -

املرتبطة بالرخ�س املنجمية ال�صادرة عنها، والر�صم امل�صاحي 

والإيرادات الناجتة عن املزايدات التي تقوم بها،

- مراقبة وفح�س الت�صريحات املعدة من طرف �صاحب 

بعنوان  املفرو�صة  الأتاوى  يخ�س  فيما  املنجمي  الرتخي�س 

ا�صتغالل املواد املعدنية اأو املتحجرة املذكورة يف املواد 134 

و135 و136  اأدناه  ومتابعة التح�صيالت بالتن�صيق مع اإدارة 

ال�صرائب،

- تقدمي كل م�صاعدة للم�صتثمرين يف تنفيذ ن�صاطاتهم 

املنجمية،

بني  و�صاطة  اأو  م�صاحلة  اأو  اأي حتكيم  تنفيذ  م�صاعدة   -

املتعاملني املنجميني، فيما يتعلق بالرتاخي�س املنجمية التي 

متنحها،

- القيام بالرقابة الإدارية والتقنية لال�صتغاللت املنجمية 

الباطنية وال�صطحية وكذا ور�صات البحث املنجمي،

- ال�صهر على املحافظة على املكامن وا�صتغاللها بطريقة 

من�صقة وعقالنية،

- مراقبة احرتام قواعد الفن املنجمي،

عملية  ومتابعة  املنجمية  املواقع  تاأهيل  ومراقبة  تنظيم   -

اإعادة الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية خالل فرتة ال�صتغالل 

املنجمي وبعد انتهاء الرتخي�س املنجمي،

- متابعة ومراقبة ا�صتعمال املوؤونة من اأجل تاأهيل واإعادة 

الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية والتكفل مبرحلة ما بعد املنجم،

- متابعة ومراقبة اأ�صغال البحث املرتبطة بال�صتغالل،

جتديد  اأجل  من  املوؤونة  ا�صتعمال  ومراقبة  متابعة   -

املكامن،

م�صتوى  على  املتفجرة  املواد  تنفيذ  تقنيات  مراقبة   -

ال�صتغاللت املنجمية،

- اإ�صتغالل تقارير الن�صاطات املنجمية املقدمة من طرف 

احلائزين على الرتاخي�س املنجمية،

بالن�صاطات  املتعلقة  الإح�صائيات  واإ�صدار  متابعة   -

والأمرا�س  العمل  بحوادث  املتعلقة  تلك  فيها  مبا  املنجمية 

املهنية يف قطاع الن�صاطات املنجمية،

طبقا  املخالفات  معاينة  و�صلطة  املناجم  �صرطة  ممار�صة   -

لأحكام هذا القانون ون�صو�صه التطبيقية،

املتعلقة  العامة  القت�صادية  الدرا�صات  اإجراء   -

باحتياجات اخلامات املعدنية ومواد املقالع،

الأولية  املواد  تطوير  اإىل  يهدف  فعل  كل  تنفيذ   -

املعدنية بعنوان برامج الدرا�صات والبحوث املنجمية وجتديد 

الحتياطات املنجمية املن�صو�س عليها يف املادة 142 اأدناه.      

الباب اخلام�ص

الرقابة الإدارية والتقنية 

الف�شل الأول 

تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للن�شاطات املنجمية

�صلك  الـم�صكلة من  املناجم  �صرطة  تن�صاأ   : 41 املادة 

للن�صاطات  الوطنية  للوكالة  التابعني  املناجم  مهند�صي 

املنجمية.

يوؤدي املهند�صون املذكورون اآنفا، ملمار�صة وظائفهم، اأمام 

جمل�س ق�صاء اجلزائر اليمني التالية :

باأمانة  وظيفتي  وؤدي 
ُ
اأ اأن  العظيم   

ّ
العلي باهلل  ق�صم 

ُ
اأ  "

التي  الواجبات  الأحوال  كّل  يف  راعي 
ُ
اأ واأن  واإخال�س 

."
ّ

ُتفر�س علي

الـمن�صاأة  املناجم  �صرطة  مهند�صو  يتوىل   :42 املادة 

والتقنـية  الإدارية  الرقابة  مهام  اأعاله   41 املادة  مبوجب 
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لالأحكام  املنجميني، طبقا  وال�صتغالل  البحث  لن�صاطات 

الت�صريعية والتنظيمية ال�صارية املفعول.

احرتام  �صمان  على  املناجم  �صرطة  مهند�صو  ي�صهر 

و  والأمن  النظافة  ت�صمن  التي  اخلا�صة  واملقايي�س  القواعد 

�صروط ال�صتغالل ح�صب قواعد الفن املنجمي، من اأجل 

املوارد  وحماية  املنجمية  الأمالك  على  املحافظة  �صمان 

املائية والطرق العمومية وال�صروح ال�صطحية وحماية البيئة، 

وحث  املنجمية  بالأخطار  املتعلقة  الوقائية  التدابري  واإعداد 

عند احلاجة اأ�صحاب الرتاخي�س املنجمية للتكفل بها.

الرقابة  مبهام  املناجم  �صرطة  مهند�صو  يقوم   :43 املادة 

القوانني  اأحكام  وتطبيق  البيئة  ت�صيري  خمططات  وتنفيذ 

الن�صاطات  البيئة يف  املتعلقة بحماية  التنظيمية  والن�صو�س 

املنجمية.

يخرب مهند�صو �صرطة املناجم الإدارة املكّلفة بالبيئة بكل 

حدث اأو فعل خمالف لالأحكام الت�صريعية املتعلقة بحماية 

البيئة.

كما يقوم هوؤلء املهند�صون مبهام مراقبة تقنيات التفجري.

اإطار  يف  املناجم،  �صرطة  مهند�صي  ميكن   :44 املادة 

ال�صتغاللت  مبعاينة  القيام  وقت،  اأي  ويف  �صالحياتهم، 

املنجمية والبقايا املنجمية واأكوام الأنقا�س وور�صات البحث 

املنجمي، واملن�صاآت امللحقة بها. 

اأنواعها  مبختلف  الوثائق  تقدمي  اإ�صرتاط  ميكنهم  كما 

وت�صليم كل عينة اأو عتاد �صروري لتاأدية مهمتهم. 

الفن  قواعد  التنظيم  طريق  عن  حتدد   :45 املادة 

الأطراف  م�صوؤوليات  وكذا  ال�صتغالل  وتقنيات  املنجمي 

املعنية مبرحلة ما بعد املنجم.  

طبقا  اإقليميا،  الـمخت�س  الوايل  يتخذ   :46 املادة 

ال�صرورية،  التحفظية  التدابري  املفعول،  ال�صاري  للت�صريع 

ذات  املنجميني  وال�صتغالل  البحث  اأ�صغال  كانت  اإذا 

الأر�س  و�صالمة  العمومية  وال�صالمة  بالأمن  تخل  طبيعة 

و�صالبة ال�صكنات وال�صروح واحلفاظ على طرق الت�صال 

والــمحافظة على ال�صتغاللت الـمنجمية وطبقات املياه 

لل�صرب  ال�صاحلة  باملياه  التزود  موارد  وا�صتعمال  اجلوفية 

والنظافة  بالأمن  مت�س  اأو  ال�صناعة،  لحتياجات  اأو  والري 

املتعلقني بامل�صتخدمني العاملني يف ال�صتغاللت املنجمية 

اأو نوعية الهواء بطريقة ت�صكل خطرا على ال�صكان املجاورين، 

ويقوم باإعالم الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية بالتدابري 

التحفظية التي اتخذها.

باملناجم  املكلف  الوزير  من  باقرتاح  ميكن   :47 املادة 

املواقع  للحماية حول  التنظيم، حميطات  طريق  عن  اإن�صاء 

اجليولوجية امللحوظة.

كل  املخت�صة،  الإدارية  لل�صلطة  امل�صبق  للراأي  يخ�صع 

البحث  اأعمال  وكل  بناء  عملية  وكل  لالأرا�صي  �صغل 

وال�صتغالل داخل حميطات احلماية هذه.

 

رواق  اأو  بئر  عن  التخلي  كان  اأيا  ميكن  ل   :48 املادة 

لطرح  �صد  اأو  منجم  اأر�صية  اأو  ا�صتخراج  مقر  اأو  اأو خندق 

احل�صول  بعد  اإل  املعدنية،  البقايا  اأو  الأنقا�س  اأو  الأكوام 

م�صبقا على رخ�صة من الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية، 

حتت طائلة العقوبات املن�صو�س عليها يف املادة 146 اأدناه.

عند انتهاء الرتخي�س املنجمي، يجب على �صاحبه اأن 

املقررة �صراحة من طرف  نفقاته الأ�صغال  ينفذ فورا وعلى 

الأماكن  واإعادة  تاأهيل  ل�صيما  املخت�صة،  الإدارية  ال�صلطة 

اإىل حالتها الأ�صلية واحلفاظ على املكمن وحماية طبقات 

املياه اجلوفية وجريان املياه ال�صطحية وكذلك حماية الأمن 

العمومي.

تقوم ال�صلطة الإدارية املخت�صة التي منحت الرتخي�س 

�صاحب  م�صوؤولية  فيها  تكون  التي  املدة  بتحديد  املنجمي 

املوؤهلة  امل�صالح  ا�صت�صارة  بعد  مرهونة  املنجمي  الرتخي�س 

للوزارة املكلفة بالبيئة.

املدة  تلك  انق�صاء  قبل  بالتزاماته  امل�صتغل  اأخل  اإذا 

الرتخي�س  منحت  التي  الإدارية  ال�صلطة  تاأمر  املحددة، 

املنجمي، عند احلاجة، بال�صروع يف الأ�صغال ب�صفة تلقائية 

وعلى ح�صاب امل�صتغل الذي اأخل بالتزاماته، دون الإخالل 

 146 املادة  عليها يف  املن�صو�س  واجلزائية  املدنية  باملتابعات 

اأدناه.

املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  على  يجب   :49 املادة 

اأن يقوم بتنفيذ التدابري الوقائية بهدف اإزالة اأو تقليل و/اأو 
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التعوي�س عن الأ�صرار الناجمة عن ا�صتغالله.

من  باقرتاح  اإقليميا،  املخت�س  الوايل  مينع   :50 املادة 

الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية، اإجناز كل بئر اأو رواق 

اأو اأ�صغال ال�صتغالل ال�صطحي اأو الباطني، تكون خمالفة 

الإخالل  دون  التطبيقية،  ون�صو�صه  القانون  هذا  لأحكام 

 147 املادة  عليها يف  املن�صو�س  واجلزائية  املدنية  باملتابعات 

اأدناه. 

املادة 51: ل ميكن ا�صتعمال فراغات ال�صتغالل الناجتة 

عن الأ�صغال املنجمية داخل ال�صتغاللت املنجمية، �صواء 

تلك  اأخرى من غري  توقفها، لأغرا�س  اأو  ن�صاطها  يف حالة 

اإل  الأ�صل،  يف  املقررة  املنجمية  التقنية  قبل  من  املقررة 

للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  من  رخ�صة  على  احل�صول  بعد 

املنجمية.

املنجمي،  الرتخي�س  �صاحب  على  يجب   :52 املادة 

للن�صاطات املنجمية  الوطنية  الوكالة  الت�صريح م�صبقا لدى 

اإىل �صطح الأر�س،  اأو رواق ميتد  بئر  اأو ا�صرتجاع  قبل فتح 

حتت طائلة العقوبات املن�صو�س عليها يف املادة 147 اأدناه، 

وي�صمل هذا الت�صريح ما ياأتي:

- خمطط يبني و�صعية البئر اأو الرواق،

- مذكرة تبني الأ�صغال املقررة،

- عر�س عن تدابري الأمن املتخذة لذلك. 

املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  على  يتعني   :53 املادة 

يقدم  اأن  لالأ�صغال  النهائي  التوقف  قبل  اأ�صهر   )3( ثالثة 

طائلة  حتت  املنجمية،  للن�صاطات  الوطنية  للوكالة  ت�صريحا 

العقوبات املن�صو�س عليها يف املادة 147 اأدناه.

 

الف�شل الثاين 

الأخطار املنجمية

املادة 54: يجب على �صاحب الرتخي�س بال�صتك�صاف 

املنجمي اأو الرتخي�س بال�صتغالل املنجمي اأن ي�صع على 

عاتقه نظاما للوقاية من الأخطار املنجمية التي ميكن اأن تنجم 

عن ن�صاطه املنجمي. وهو م�صوؤول عن الأ�صرار الناجمة عن 

ن�صاطه.

املنجمي  الرتخي�س  مبحيط  حمددة  غري  امل�صوؤولية  هذه 

ول مبدة �صالحيته.

يجب اأن يكون نظام الوقاية �صفافا و �صهل الو�صول اإليه 

من طرف مهند�صي �صرطة املناجم اأو اأي اإدارة خمت�صة يف 

هذا املجال.

اأ�صحاب الرتاخي�س املنجمية  55: يتعني على  املـادة 

اإذا تبني للوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية �صرورة تنفيذ 

ال�صتغاللت  بني  و�صل  فتح جمال  اإىل  الرامية  الأ�صغال 

املنجمية املجاورة اإما للتهوية اأو جلريان املياه اأو لفتح منافذ 

الإغاثة، اأن ينفذوا كل فيما يخ�صه وعلى عاتقهم الأ�صغال 

املقررة.

املـادة 56: ميكن الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية، 

اأمن  مي�س  قد  و�صيك،  خطر  لوقوع  �صبب  وجود  حالة  يف 

الأ�صخا�س اأو احلفاظ على ال�صتغاللت املنجمية اأو حماية 

البيئة، اأن متلي ل�صاحب الرتخي�س الـمنجمي التدابري التي 

ترمي اإىل حماية امل�صالح، اأو تعليق ن�صاطه يف ظرف قيا�صي، 

وتخرب الوايل املخت�س اإقليميا.

املـادة 57 :  تتخذ ال�صلطة املحلية املخت�صة اإقليميا،  يف  

حالة  وقوع حادث خطري يف ور�صة للبحث املنجمي اأو يف 

طبقا  املالئمة  التدابري  وملحقاته، كل  املنجمي  ال�صتغالل 

للت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول.

املنجمي      الرتخي�س  �صاحب  على  يتعني   :58 املـادة 

جروح  اأو  وفاة  يف  يت�صبب  حادث  وقوع  حالة  يف  ممثله،  اأو 

فورا  يخرب  اأن  املنجمية،  الن�صاطات  ممار�صة  اأثناء  خطرية 

ال�صلطات املحلية والهيئات املخت�صة وكذا الوكالة الوطنية 

للن�صاطات املنجمية.

املنجمي      الرتخي�س  �صاحب  على  يجب   :59 املـادة 

حرية  فقدان  يف  يت�صبب  حادث  وقوع  حالة  يف  ممثله،  اأو 

التدابري  على  زيادة  الأقل،  على  واحد  ل�صخ�س  التحرك 

التي  الإجراءات  ينفذ  اأن  تفر�س،  التي  ال�صتعجالية 

ت�صدرها �صرطة املناجم اأو اأي م�صلحة اأخرى موؤهلة بهدف 
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حترير ال�صخ�س اأو الأ�صخا�س املعنيني.

املنجمي      الرتخي�س  �صاحب  على  يجب   :60 املادة 

اأو ممثله، عند ا�صتحالة الو�صول اإىل املكان الذي تتواجد فيه 

جثث الأعوان الذين لقوا حتفهم اأثناء احلادث، اإثبات هذه 

احلالة من قبل �صابط ال�صرطة الق�صائية الذي يقوم بتحرير 

حم�صر وير�صله اإىل وكيل اجلمهورية املخت�س اإقليميا، طبقا 

للت�صريع ال�صاري املفعول.

املادة 61 : يجب على �صاحب الرتخي�س ل�صتغالل 

اأو ل�صتغالل مقلع، عالوة على اكتتاب وثيقة عقد  منجم 

يكتتب  اأن  املوؤ�ص�صة،  مل�صوؤول  املدنية  امل�صوؤولية  عن  تاأمني 

وثيقة عقد تاأمني خا�س �صد الأخطار املنجمية.

الباب ال�شاد�ص

الرتاخي�ص املنجمية 

وممار�شة الن�شاطات املنجمية 

الف�شل الأول

الأحكام امل�شرتكة للرتاخي�ص املنجمية

املادة 62: ل ميكن ممار�صة ن�صاطات البحث اأو ال�صتغالل 

املنجمي اإل عن طريق ترخي�س منجمي على �صكل :

املنجمي: للبحث  بالن�صبة   .1
- اإما ترخي�س بالتنقيب املنجمي، 

اأو ترخي�س بال�صتك�صاف املنجمي.

املنجمي: لال�صتغالل  بالن�صبة   .2
- اإما ترخي�س ل�صتغالل منجم،

- اإما ترخي�س ل�صتغالل مقلع، 

- اإما ترخي�س ل�صتغالل منجمي حريف، 

اجلني  و/اأو  واجلمع  اللم  ن�صاط  ملمار�صة  ترخي�ص  اأو 

للمواد املعدنية من نظام املقالع املتواجدة على حالتها فوق 

�صطح الأر�س. 

وال�صتغالل  البحث  تراخي�س  متنح   :63 املادة 

املنجمية،  للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  املنجميني من طرف 

بعد احل�صول على راأي مربر للوايل املخت�س اإقليميا.

م�صاريع   اإجناز  اإطار  يف  اإقليميا،  املخت�س  الوايل  مينح 

الهياكل  الأ�صا�صية  والتجهيزات وال�صكن املقررة يف برامج 

مقالع  ل�صتغالل  تراخي�س  الوليات،  اأو  للولية  التنمية 

قائمتها عن طريق  التي حتدد  املقالع  نظام  ملواد معدنية من 

التنظيم. متنح هذه الرتاخي�س بعد احل�صول على :

- اآراء امل�صالح املوؤهلة للولية، 

- والراأي الـمبـرر للوكالة الوطنية للن�صـاطات املنجمية، 

وجوبا  ويت�صمن  الولية  تقدمه  ملف  درا�صة  بعد  تبديه 

خمطط تطوير املكمن وا�صتغالله. 

املادة 64 : ل ميكن لأي كان احل�صول على ترخي�س 

منجمي اإذا مل يكن ميلك الطاقات التقنية واملالية الالزمة 

ويتحمل  املنجميني،  وال�صتغالل  البحث  اأ�صغال  لإجناز 

ون�صو�صه  القانون  هذا  يف  عليها  املن�صو�س  اللتزامات 

التطبيقية.

يخ�صع منح كل ترخي�س منجمي اإىل توقيع دفرت اأعباء 

ال�صروط  احرتام  يلزمه  حيث  الرتخي�ص  طالب  طرف  من 

هذا  يف  عليها  املن�صو�س  واللتزامات  واخلا�صة،  العامة 

القانون، وكذا اللتزامات املتعلقة بالأ�صغال وامل�صاريف.

حتدد كيفيات واإجراءات درا�صة ملفات طلب الرتاخي�س 

املنجمية ومنحها وجتديدها وتعليقها و�صحبها والتخلي عنها 

والتنازل عنها وحتويلها عن طريق التنظيم.

حتدد مناذج دفاتر الأعباء بقرار من الوزير املكلف باملناجم.

وزارة  ا�صت�صارة  بعد  املنجمي  الرتخي�س  ي�صلم   :65 املادة 

اأوال�صتك�صاف  التنقيب  اأ�صغال  كانت  اإذا  الوطني،  الدفاع 

املقرراإجنازها تت�صمن امل�صح اجلوي اأو الفوتوغراميرتي اأو الت�صوير 

اجلوي. 

التنازل            البطالن،  طائلة  حتت  ميكن،  ل   :66 املادة 

اأو التحويل، الكلي اأو اجلزئي، لرتاخي�س البحث املنجمي 

اأو تراخي�س ال�صتغالل املنجمي احلريف اأو تراخي�س ممار�صة 

نظام  من  املعدنية  للمواد  اجلني  و/اأو  واجلمع  اللم  ن�صاط 

املقالع املتواجدة على حالتها فوق �صطح الأر�س.

ا�صتغالل  اأو  منجم  ا�صتغالل  تراخي�س  تكون  اأن  ميكن 

مقلع مو�صوع تنازل اأو حتويل، كلي اأو جزئي.

�صاحب  مبوجبه  يرغب  بروتوكول،  اأو  عقد  كل  يخ�صع 

مقلع  ل�صتغالل  ترخي�س  اأو  منجم  ل�صتغالل  ترخي�س 
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التنازل اأو التحويل الكلي اأو اجلزئي للحقوق واللتزامات 

امل�صبقة  للموافقة  هذا،  ال�صتغالل  ترخي�س  عن  املرتتبة 

لل�صلطة الإدارية املخت�صة التي منحته.

لكل  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة  ملراقبة  تغيري  كل  يخ�صع 

�صاحب منفعة يف الرتخي�س ل�صتغالل منجمي، للموافقة 

الرتخي�س  منحت  التي  املخت�صة  الإدارية  لل�صلطة  امل�صبقة 

املنجمي.

يجب اأن يخ�صع كل اقتناء مبا�صر اأو غري مبا�صر، جزئي 

اأو اإذا تراكم اأ�صبح ي�صاوي اأو يفوق خم�صة يف املائة )%5(، 

ل�صتغالل  ترخي�س  على  احلائزة  ال�صركة  مال  راأ�س  من 

منجمي، اإىل املوافقة امل�صبقة لل�صلطة الإدارية املخت�صة التي 

منحت الرتخي�س املنجمي.

تخ�صع موافقة ال�صلطة الإدارية املخت�صة لل�صروط التالية:

موافيا  املنجمي  للرتخي�س  احلايل  ال�صاحب  يكون  اأن 

وكذا  التطبيقية  ون�صو�صه  القانون  بهذا  املتعلقة  للتزاماته 

الن�صو�س الت�صريعية والتنظيمية ال�صارية املفعول،

اأن ي�صتويف امل�صتفيد من هذا التنازل اأو التحويل ال�صروط 

املقت�صية للح�صول على الرتخي�س املنجمي بنف�س الطبيعة، 

ويكون لديه الطاقات التقنية واملالية الكافية لتنفيذ م�صمون 

الرتخي�س املنجمي.

وذلك  التحويل،  اأو  التنازل  من  امل�صتفيد  على  يجب 

من  املخت�صة،  الإدارية  لل�صلطة  امل�صبقة  املوافقة  حالة  يف 

دفرت  يكتتب  اأن  املنجمي،  الرتخي�س  على  احل�صول  اأجل 

املنجمي  ال�صتغالل  برنامج  خا�صة  يت�صمن  جديد  اأعباء 

واملجهودات التقنية واملالية التي يتعهد باإجنازها.

ترخي�س  يكون  اأن  البطالن،  طائلة  حتت  ميكن،  ل 

ال�صتغالل املنجمي مو�صوع اإيجار من الباطن �صواء جزئي 

اأو كلي.

 66 املادة  67: يعترب كل عقد خمالف لأحكام  املادة 

اأعاله باطال وميكن اأن ينجر عنه �صحب الرتخي�س املنجمي، 

دون امل�صا�س بتطبيق الأحكام الأخرى لهذا القانون.

كان  اإذا  املخت�صة،  الإدارية  ال�صلطة  ميكن   :68 املادة 

ن�صاط �صاحب ترخي�ص ال�صتغالل املنجمي يخ�ص جزًءا 

اآفاق  اأي  هناك  ولي�س  املمنوحة  امل�صاحة  حدود  من  فقط 

تقرر  اأن  املتبقية،  امل�صاحة  وتو�صيع ال�صتغالل على  لتطوير 

تقلي�س حميط م�صاحة ال�صتغالل اإىل املناطق التي تتم فيها 

فعال اأ�صغال ال�صتغالل.

الف�شل الثاين

ن�صاطات البحث وا�صتغالل مواقع املواد املعدنية 

اأو املتحجرة من غري تلك امل�شنفة ا�شرتاتيجية

للقانون  يخ�صع  معنوي  �صخ�س  كل  ميكن   :69 املادة 

دون  الكافية،  واملالية  التقنية  الطاقات  وميلك  اجلزائري 

امل�صا�ص بالأحكام الت�صريعية ال�صارية املفعول، القيام بن�صاط 

البحث وا�صتغالل املواد املعدنية اأو املتحجرة من غري تلك 

امل�صنفة ا�صرتاتيجية، �صمن �صروط واإجراءات هذا القانون.

وترخي�س  احلريف  املنجمي  ال�صتغالل  ترخي�س  مينح 

نظام  من  املعدنية  للمواد  اجلني  و/اأو  واجلمع  اللم  عملية 

املقالع لأي �صخ�س طبيعي اأو معنوي جزائري. 

الف�صل الثالث

الأحكام اخلا�شة املطبقة

على املواد املعدنية اأو املتحجرة ال�شرتاتيجية

ال�صتغالل  اأو  البحث  ن�صاطات  متار�س   :70 املادة 

املتحجرة  اأو  املعدنية  املواد  ومكامن  ملواقع  املنجمي 

مبوجب  اأعاله   10 املادة  يف  اإليها  امل�صار  ال�صرتاتيجية 

ترخي�س منجمي مينح خ�صي�صا ملوؤ�ص�صة عمومية اقت�صادية 

�صواء  كليا،  الدولة  متتلكه  الجتماعي  الراأ�صمال  حيث 

بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، اأو ملوؤ�ص�صة عمومية اأخرى.

اأعاله  اإليها  امل�صار  القت�صادية  العمومية  املوؤ�ص�صة  ميكن 

الن�صاطات  هذه  ملمار�صة  الأخرى،  العمومية  املوؤ�ص�صة  اأو 

املنجمية، اإبرام عقد مع اأي �صخ�س معنوي يخ�صع للقانون 

اجلزائري،  للقانون  اأي �صخ�س معنوي يخ�صع  اأو  الأجنبي 

طبقا لأحكام هذا القانون.

حقوق  هذا،  ال�صتغالل  و/اأو  البحث  عقد  يحدد 

وواجبات الأطراف املتعاقدة.

املادة 71: حتدد كيفيات و�صروط واإجراءات اإبرام العقد 

املن�صو�س عليه يف املادة 70 اأعاله، عن طريق التنظيم.

الوكالة  اإىل  ملحق  وكل  العقد  هذا  يقدم  اأن  يجب 
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الوطنية للن�صاطات املنجمية التي تقوم باإعداد تو�صية تر�صل 

اإىل الوزير املكلف باملناجم للموافقة عليها مبوجب قرار.

ال�صتغالل  و/اأو  البحث  عقد  يخول   :72 املادة 

لالأطراف  اأعاله،   70 املادة  يف  عليه  املن�صو�س  املنجميني 

بالرتخي�س  املحدد  املحيط  داخل  ممار�صة  حق  املتعاقدة، 

املنجمي، ن�صاطات البحث و/اأو ال�صتغالل املنجميني.

القت�صادية يف  العمومية  املوؤ�ص�صة  م�صاهمة  ن�صبة  تكون 

العمومية  املوؤ�ص�صة  اأو  اأعاله   70 املادة  اإليه يف  امل�صار  العقد 

الأخرى ل تقل عن 51 %.

و/اأو  البحث  عقد  يف  الأطراف  ميكن   :73 املادة 

جماعية،  اأو  فردية  ب�صفة  حتويل،  املنجميني  ال�صتغالل 

كل اأو جزء من حقوقهم وواجباتهم، فيما بينهم اأو اإىل اأي 

�صخ�س معنوي اآخر وفقا لبنود العقد.

املوؤ�ص�صة  على  اأعاله  الأوىل  الفقرة  اأحكام  ل تطبق 

اإل  الأخرى  العمومية  املوؤ�ص�صة  اأو  القت�صادية  العمومية 

احلالة  هذه  ويف   .%51 تفوق  م�صاهمتهم  ن�صبة  كانت  اإذا 

يتم حتويل كل اأو جزء من حقوقهم وواجباتهم التي توافق 

الفارق بني ن�صبة م�صاهمتهم يف العقد والن�صبة الدنيا 51 % 

املن�صو�س عليها يف هذا القانون.

يجب اأن توافق الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية على 

هذا التحويل لكي يكون مقبول، ويج�صد مبلحق لهذا العقد 

يوافق عليه وفقا لأحكام املادة 71 اأعاله.

متلك املوؤ�ص�صة العمومية القت�صادية امل�صار اإليها يف املادة 

70 اأعاله اأو املوؤ�ص�صة العمومية الأخرى، يف جميع الأحوال، 
حق ال�صفعة الذي يجب ممار�صته يف اأجل ليتعدى ت�صعني 

)90( يوما ابتداء من تاريخ التبليغ عن طلب التحويل.

يخ�صع  معنوي  �صخ�س  كل  على  يجب   :74 املادة 

اإبرام  يف  ويرغب  اجلزائري  للقانون  اأو  الأجنبي  للقانون 

يف  اإليها  امل�صار  القت�صادية  العمومية  املوؤ�ص�صة  مع  العقد 

املادة 70 اأعاله اأو مع املوؤ�ص�صة العمومية الأخرى، للبحث 

وا�صتغالل املواد املعدنية اأو املتحجرة ال�صرتاتيجية، اأن يربر 

لأ�صغال هذه  اأح�صن  الالزمة لإجناز  واملالية  التقنية  قدراته 

الن�صاطات املنجمية.

م�صك  املتعاقدة  الأطراف  على  يجب   :75 املادة 

طبقا  منجمي،  ترخي�س  ولكل  �صنة  لكل  جتارية  حما�صبة 

للت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول.

التي قد تنجم بني  النزاعات  76: تكون ت�صوية  املادة 

الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية وبني املوؤ�ص�صة العمومية 

و/اأو  تاأويل  ب�صبب  اأخرى  عمومية  موؤ�ص�صة  اأي  اأو  القت�صادية 

عن  التطبيقية،  ن�صو�صه  و/اأو  القانون  هذا  اأحكام  تنفيذ 

طريق الرتا�صي ح�صب ال�صروط املحددة يف دفرت الأعباء، 

يف حالة عدم التو�صل اإىل حل، يعر�س النزاع على اجلهة 

الق�صائية املخت�صة اإقليميا.

يف حالة ن�صوب نزاع بني املوؤ�ص�صة العمومية القت�صادية 

اأو اأي موؤ�ص�صة عمومية اأخرى وبني �صخ�س معنوي يخ�صع 

العقد  اأحكام  تنفيذ  و/اأو  تاأويل  ب�صبب  اجلزائري  للقانون 

املربم، ي�صرع يف ت�صويته بالرتا�صي ح�صب ال�صروط املحددة 

يف هذا العقد املربم. يف حالة عدم التو�صل اإىل حل، يعر�س 

النزاع على اجلهة الق�صائية املخت�صة اإقليميا.

يف حالة ن�صوب نزاع بني املوؤ�ص�صة العمومية القت�صادية 

اأو اأي موؤ�ص�صة عمومية اأخرى وبني �صخ�س معنوي يخ�صع 

العقد  اأحكام  تنفيذ  و/اأو  تاأويل  ب�صبب  الأجنبي  للقانون 

املربم، ي�صرع يف ت�صويته بالرتا�صي ح�صب ال�صروط املحددة 

يف هذا العقد. يف حالة عدم التو�صل اإىل حل، ميكن عر�س 

يف  املحددة  للبنود  وفقا  الدويل  التحكيم  على  النزاع  هذا 

هذا العقد.

اجلزائري،  القانون  هو  النزاعات  على  املطبق  القانون 

ل�صّيما هذا القانون و ن�صو�صه التطبيقية.

الف�شل الرابع

اخلرباء املنجميون

الدرا�صات من  اأ�صغال  اأن تنجز كل  77: يجب  املادة 

اأجل تكوين ملفات طلبات الرتاخي�س املنجمية من طرف 

الدرا�صات  اأو خرباء يف  اأو مكاتب خربة  مكاتب درا�صات 

اجليولوجية و املنجمية، معتمدين من طرف الوزير املكلف 

باملناجم.

درا�صات                     مكاتب  اعتماد  وكيفيات  �صروط  حتدد 

اأو مكاتب خربة اأو خرباء وت�صجيلهم عن طريق التنظيم.
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اإىل  اللجوء  املنجميني  املتعاملني  ميكن   :78 املادة 

م�صتقلني  خرباء  اأو  خربة  مكاتب  اأو  درا�صات  مكاتب 

يف  الالزمة  والكفاءة  باخلربة  يتمتعون  اأجانب،  اأو  وطنيني 

جمال الدرا�صات اجليولوجية واملنجمية.

الف�شل اخلام�ص

حتديد حدود امل�شاحات

امل�صاحة  املنجمي حدود  الرتخي�س  يحدد   :79 املادة 

املواد  اأو  املادة  ح  وتو�صّ الرتخي�س  هذا  عليها  يطبق  التي 

املعدنية اأو املتحجرة التي من اأجلها مت منحه.

املنجمي  الرتخي�س  يف  املمنوحة  امل�صاحة  تكون 

م�صاعفات ملربعات متجاورة بامتداد هكتار واحد )1( لكل 

مربع وت�صكل على الأقل �صلعا م�صرتكا.

ير�صم حميط امل�صاحة الذي يحدده الرتخي�س املنجمي 

ت�صتند  �صاقولية غري حمدودة المتداد والعمق،  مبخططات 

يف ال�صطح على اأ�صالع ملربع اأو مل�صتطيل اأو ملتعدد اأ�صالع 

م�صتعر�س  اإحداثيات  بنظام  الروؤو�س  تنقل  حيث  مغلق، 

.)UTM( مركاتور العاملي

امل�صاحة  لقيا�س  الأ�صا�صية  الوحدة  تكون   :80 املادة 

املنجمي،  وال�صتغالل  وال�صتك�صاف  للتنقيب  املمنوحة 

بنظام  حمدد   ،)1( واحد  هكتار  بامتداد  مربع  عن  عبارة 

احداثيات م�صتعر�س مركاتور العاملي )UTM( ح�صب نظام 

التخطيط على مربعات، تر�صمها الوكالة الوطنية للن�صاطات 

املنجمية.

 

املادة 81: يجب على �صاحب الرتخي�س املنجمي، فور 

معامل  تن�صيب  يف  ال�صروع  الرتخي�س،  هذا  على  ح�صوله 

من  بقرار  و�صروط حتدد  كيفيات  املنجمي، ح�صب  حميطه 

الوزير املكلف باملناجم.

الف�شل ال�شاد�ص

جتديد الرتاخي�ص املنجمية اأو تعليقها

 اأو �شحبها اأو التخلي عنها اأو التنازل عنها اأو هجرها

املنجمي  الرتخي�س  جتديد  منح  ميكن   :82 املادة 

ل�صاحبه، يف حالة تاأدية هذا الأخري اللتزامات التي تعهد 

بها خالل املدة ال�صابقة، وبعد املوافقة على الربنامج اجلديد 

لالأ�صغال وامل�صاريف التي �صيقوم بها خالل املدة املطلوبة.

اأ�صهر   )6( �صتة  املنجمي  الرتخي�س  جتديد  طلب  يقدم 

املخت�صة.  الإدارة  ال�صلطة  لدى  ال�صارية  املدة  انق�صاء  قبل 

يجب  املنجمي  بالتنقيب  الرتخي�س  لطلب جتديد  بالن�صبة 

اأن يقدم ثالثة )3( اأ�صهر قبل انق�صاء املدة ال�صارية.

للرتخي�س  املانحة  املخت�صة  الإدارية  ال�صلطة  ميكن 

املنجمي، مبنا�صبة طلب جتديد الرتخي�س املنجمي، ال�صروع 

يف تعديل امل�صاحة املمنوحة �صابقا.

زيادة على  املخت�صة،  الإدارية  ال�صلطة  83: ميكن  املادة 

تعلق  اأن  اأدناه،   125 املادة  يف  عليها  املن�صو�س  احلالت 

الرتخي�س املنجمي اأو ت�صحبه من �صاحبه يف احلالت الآتية:

هو  املنجمي كما  الرتخي�س  تقدمي طلب جتديد  - عدم 

من�صو�س عليه يف املادة 82 من هذا القانون، 

التطبيقية يف  ن�صو�صه  و  القانون  هذا  اأحكام  - خمالفة 

اإطار ممار�صة ن�صاطه املنجمي،

الأمن  �صروط  و  املنجمي  الفن  قواعد  احرتام  عدم   -

وحماية البيئة،

املنجمية  للحقوق  كليا  اأو  جزئيا  التحويل  اأو  التنازل   -

خرقا لأحكام هذا القانون،

- نق�س ملحوظ يف عملية ال�صتغالل يناق�س اإمكانيات 

املكمن املنجمي،

- غياب ال�صتغالل املتوا�صل يناق�س اإمكانيات املكمن 

املنجمي،

- اإ�صتغالل املكمن بطريقة تهدد حفظه،

بها، ل�صّيما  تعهد  التي  تنفيذ غري كاف لاللتزامات   -

تلك املحددة يف الرتخي�س املنجمي ودفرت الأعباء،

- فقدان الطاقات التقنية اأو املالية التي كانت اأثناء منح 

من  للعمليات  اجليد  التنفيذ  ت�صمن   املنجمي  الرتخي�س 

طرف �صاحب الرتخي�س،

- اإذا مل يدفع الر�صوم و الأتاوى، و كذا عند القت�صاء 

الت�صحيحات التي مت القيام بها،

- ممار�صة ن�صاط ال�صتغالل خارج حدود املحيط املنجمي 

اأو متحجرة غري مذكورة  اأو ا�صتخراج مواد معدنية  املمنوح 

يف الرتخي�س املنجمي،



36

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

منح  بعد  اأ�صهر   )6( �صتة  الأ�صغال  ال�صروع يف  عدم   -

ترخي�س البحث املنجمي واثني ع�صر )12( �صهرا بعد منح 

ترخي�س ال�صتغالل املنجمي.

يجب على �صاحب الرتخي�س املنجمي، يف حالة تعليق 

ن�صاطه لال�صتغالل املنجمي، �صمان حفظ خمتلف الهياكل 

و اإبقاء املن�صاآت يف احلالة اجليدة.

اأي  يف  املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  ميكن   :84 املادة 

�صريطة  املنجمية،  حقوقه  عن  جزئيا  اأو  كليا  التخلي  وقت 

هذا  اأحكام  مبوجب  عليه  املفرو�صة  اللتزامات  احرتام 

القانون ون�صو�صه التطبيقية. ل يعفي هذا التخلي �صاحبه 

هو  كما  املنجم،  بعد  ما  مرحلة  يخ�س  فيما  التزاماته  من 

حمدد يف هذا القانون. 

الرتخي�س  �صاحب  على  يجب  ذلك،  على  عالوة 

التي  املخت�صة  الإدارية  ال�صلطة  كتابيا  اإعالم  املنجمي 

قرار  قبل  يوما   )90( ت�صعون  املنجمي،  الرتخي�س  منحت 

التخلي عن الرتخي�س املنجمي.

املنجمي     الرتخي�س  عن  التخلي  حالة  يف   :85 املادة 

اأو هجره اأو �صحبه اأو بطالنه، ي�صبح حميط امل�صاحة املعنية، 

مبا فيها ملحقاته العقارية املحددة يف املادة 22 اأعاله، جاهزا 

�صاحب  اأي�صا  يحتفظ  ل  جديدة.  منجمية  تراخي�س  ملنح 

والأروقة  بالآبار  يتعلق  فيما  حق  باأي  املنجمي  الرتخي�س 

وكل الهياكل املنجمية التي مت اإجنازها داخل حدود م�صاحة 

الرتخي�س املنجمي، ول ميكنه ال�صروع يف تفكيك املن�صاآت 

ال�صتغالل  من�صاآت  جمموعة  ت�صكل  التي  والتجهيزات 

اإل برخ�صة ت�صلمها ال�صلطة الإدارية املخت�صة التي منحت 

الرتخي�س  خولها  التي  احلقوق  للدولة  تعاد  الرتخي�س. 

املنجمي ل�صاحبه باملجان.

غلق  حالة  يف  املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  على  يجب 

املوقع املنجمي تبعا لنفاذ احتياطات املادة املعدنية اأو املتحجرة 

اأو يف حالة ما اإذا تقرر و�صع املوقع املنجمي مو�صع امل�صاحة 

املغلقة، ال�صروع يف رفع كل املن�صاآت املتواجدة داخل املحيط 

تكون  هيئة  املنجمي  للموقع  يعطى  اأن  يجب  املنجمي. 

قريبة من حالته الأ�صلية، تقبلها الوكالة الوطنية للن�صاطات 

املنجمية وامل�صالح املوؤهلة املكلفة بالبيئة.

كل  لدفع  خا�صعا  املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  يبقى 

واإعادة  بتهيئة  املتعلقة  للتزاماته  وكذا  والر�صوم  احلقوق 

املن�صو�س  اللتزامات  وكل  الأ�صلية  حالتها  اإىل  الأماكن 

عليها يف هذا القانون ون�صو�صه التطبيقية و دفرت الأعباء.

يجب على �صاحب الرتخي�س املنجمي اأن يقدم ب�صفة 

دورية لل�صلطة الإدارية املخت�صة تقريرا مف�صال عن الأ�صغال 

املنجزة. ت�صبح كل املعلومات املقدمة ملكا للدولة وُت�صب 

يف الإيداع القانوين للمعلومة اجليولوجية. 

مو�صوع  املنجمي  املوقع  منح  يتم  مل  اإذا   :86 املادة 

التخلي اأو الهجر اأو ال�صحب اأو البطالن، اإىل طالب جديد، 

يبقى �صاحب الرتخي�س املنجمي ال�صابق م�صوؤول عن كل 

الأ�صرار التي ميكن اأن تنجم جراء الأ�صغال ال�صابقة، وذلك 

التي منحت  ال�صلطة الإدارية املخت�صة  خالل مدة حتددها 

الرتخي�س املنجمي.

الف�شل ال�شابع

ممار�صة ن�صاطات البحث وال�صتغالل املنجميني

الق�شم الأول

التنقيب املنجمي

املادة 87: ل ميكن القيام باأ�صغال التنقيب املنجمي اإل 

مبوجب ترخي�س بالتنقيب املنجمي.

املادة 88: ي�صلم الرتخي�س بالتنقيب املنجمي لطالبه 

اأو ال�صرتاتيجي للبحث  التكتيكي  التنقيب  برنامج  لإجناز 

عن خام معدين خ�صو�صي اأو للبحث عن موؤ�صرات لعدة 

خامات معدنية.

املادة 89: ل ي�صمل الرتخي�س بالتنقيب املنجمي اإل 

امل�صاحات التي ل تغطيها تراخي�س منجمية اأخرى، اإل اإذا 

مت منحها ملواد معدنية اأو متحجرة تختلف عن تلك املمنوحة 

مبوجب هذه الرتاخي�س.

لالأهداف  وفقا  املعنية  املحيطات  اأ�صكال  و  اأبعاد  حتدد 

موازاة  امل�صاحة  تقلي�س  يتم  املوقعة.  التعهدات  و  املحددة 

مع تقدم تنفيذ برنامج الأ�صغال للو�صول يف النهاية لتحديد 

بال�صتك�صاف  للرتخي�س  املوافقة  امل�صاحة  حميطات 

املنجمي.
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املادة 90: ل ميكن اأن تتجاوز مدة الرتخي�س بالتنقيب 

املنجمي �صنة )1( واحدة؛ وبا�صتطاعة �صاحب الرتخي�س 

اأن يطلب متديده مرتني )2( على الأكـثـر و تكون مدة كل 

اإذا احرتم اللتزامات الواقعة  اأ�صهر، وهذا  متديد �صتة )6( 

على عاتقه مبوجب املدة ال�صابقة للرتخي�س بالتنقيب.

املادة 91: ي�صلم الرتخي�س بالتنقيب املنجمي لطالبه 

مقابل دفع حق اإعداد الوثيقة.

ويعطي هـذا الرتخي�س �صاحبه احلق يف  الدخول  اإىل  

حدود الـم�صاحة املرخ�س بها لل�صـروع يف عمليات التعرف 

التق�صي والتنقيب املنجمي على  اأعمال  اجليولوجي وكل 

ال�صطح، لكن ل متنحه اأي حق لإجناز اأ�صغال قد ت�صر مبنفعة 

مالك الأر�س اأو اأ�صحاب احلقوق العينية اأو ذوي احلقوق.

مبوجب  املنجزة  الأ�صغال  نتائج  منتظمة  ب�صفة  تبلغ 

الرتخي�س بالتنقيب املنجمي اإىل الوكالة الوطنية للن�صاطات 

وميكن  للجزائر،  اجليولوجية  امل�صلحة  ووكالة  املنجمية 

انق�صاء  بعد  توزيع  و  ن�صر  مو�صوع  النتائج  هذه  تكون  اأن 

الرتخي�س بالتنقيب املنجمي.

املادة 92: تعطى الأولوية ل�صاحب الرتخي�س بالتنقيب 

ال�صاري ال�صالحية، اإذا مت اكت�صاف مواد معدنية اأو متحجرة 

وقدم طلبا للح�صول على ترخي�س بال�صتك�صاف املنجمي 

�صريطة  فيها،  املرغوب  امل�صاحة  من  جزء  على  الأقل  على 

برنامج  على  املنجمية  للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  موافقة 

طالب  بها  يتعهد  التي  وامل�صاريف  ال�صتك�صاف  اأ�صغال 

الرتخي�س بال�صتك�صاف.

ت�صنف مبا�صرة كم�صاحات حرة  لال�صتك�صاف، حميطات 

الرتخي�س  مدة  انق�صاء  مبوجب  الـمهجورة  امل�صاحات 

املحيط  م�صاحة  تقلي�س  مبنا�صبة  اأو  املنجمي  بالتنقيب 

مو�صوع الرتخي�س بالتنقيب املنجمي.

الق�شم الثاين

ال�شتك�شاف املنجمي

املادة 93: ل ميكن القيام باأ�صغال ال�صتك�صاف املنجمي 

اإل مبوجب ترخي�س بال�صتك�صاف املنجمي.

املادة 94: ميكن اأن ي�صمل ال�صتك�صاف املنجمي مادة 

اأو عدة مواد معدنية اأو متحجرة. ول ميكن منح نف�س حميط 

امل�صاحة �صوى لطالب واحد.

املادة 95: ل ميكن اأن تتجاوز مدة الرتخي�س بال�صتك�صاف 

املنجمي ثالث )3( �صنوات. و با�صتطاعة �صاحبه اأن يطلب 

�صنتني  متديد  كل  مدة  وتكون  الأكرث،  على   )2( متديدين 

)2( على الأكرث.

ميكن منح جتديد الرتخي�س بال�صتك�صاف ل�صاحبه اذا 

التزم بكافة التزاماته وقام باقرتاح يف طلبه للتمديد برنامج 

وي�صمل  ال�صابقة  املرحلة  نتائج  مع  متنا�صقا  يكون  اأ�صغال 

كذلك جمهود مايل كايف ومقبول من طرف الوكالة الوطنية 

للن�صاطات املنجمية.

ميكن مبنا�صبة جتديد الرتخي�س بال�صتك�صاف املنجمي، 

تقلي�س امل�صاحة التي يغطيها هذا الرتخي�س.

املنجمي  بال�صتك�صاف  الرتخي�س  يخول   :96 املادة 

املنجمية  والأ�صغال  الدرا�صات  كافة  لإجناز  احلق  ل�صاحبه 

هي  كما  املنجمي  ال�صتك�صاف  ن�صاط  ملتطلبات  الالزمة 

حمددة يف املادة 20 من هذا القانون.

ل�صاحب  اأ�صرارا  الأ�صغال  هذه  �صببت  اإذا  اأنه  غري 

الأر�س اأو اأ�صحاب احلقوق العينية اأو ذوي حقوقهم، يجب 

البحث يف  اأول  عادلة. يجب  تعوي�صات  لهم  اأن تخ�ص�س 

حتديد مبلغ هذه التعوي�صات عن طريق الرتا�صي. 

بني  الرتا�صي  عدم  حالة  يف  التعوي�صات،  هذه  حتدد 

اإقليميا، بناء  الأطراف، من طرف اجلهة الق�صائية املخت�صة 

اأ�صحاب  اأو  الأر�س  مالك  ميكن  الذي  املنتوج  قيمة  على 

احلقوق العينية اأو ذوي حقوقهم ا�صتخراجه بوا�صطة ن�صاط 

عادي، اإذا مت احل�صول عليه ب�صفة عادية خالل املدة التي 

�صغلها �صاحب الرتخي�س بال�صتك�صاف املنجمي.

التابعة  الأرا�صي  على  التعوي�س  مبداأ  كذلك  يطبق 

لالأمالك الوطنية مهما كان قانونها الأ�صا�صي.

بال�صتك�صاف  الرتخي�س  ل�صاحب  يحق   :97 املادة 

املنجمي ا�صتعمال املواد املعدنية التي مت ا�صتخراجها مبنا�صبة 

خم�ص�صة  ح�ص�س  اإجناز  اأجل  من  ال�صتك�صاف،  اأ�صغال 

لتجارب التعدين �صريطة :

للن�صاطات  الوطنية  للوكالة  م�صبق  ت�صريح  تقدمي   -
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املنجمية،

- األ تكت�صي هذه العمليات طابع جتاري.

اخلارج  يف  التعدينية  التجارب  اإجناز  يخ�صع  اأن  يجب 

لرخ�صة ت�صلمها وكالة امل�صلحة اجليولوجية للجزائر.

املنجمي  بال�صتك�صاف  الرتخي�س  ل�صاحب  يحق 

املنجمية  الأ�صغال  لإجناز  املتفجرة  املواد  ا�صتعمال 

طبقا  املواد،  هذه  ا�صتعمال  تتطلب  التي  لال�صتك�صاف 

للت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول.

املادة 98: ين�صاأ حق املخرتع، كما هو من�صو�س عليه 

يف املادة 4 من هذا القانون، يف حالة اكت�صاف مكامن من 

نظام املناجم تكون قابلة لال�صتغالل جتاريا.

يعطي يف هذا ال�صدد الرتخي�س بال�صتك�صاف ال�صاري 

با�صتغالل  ترخي�س  على  للح�صول  احلق  ال�صالحية 

التقنية  اجلدوى  درا�صة  املوافقة على  يتم  اأن  �صريطة  منجم 

والقت�صادية من طرف الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية، 

من اأجل التطوير وال�صروع يف ا�صتغالل املكمن مع الأخذ 

بعد  ما  مرحلة  وت�صيري  البيئية  الن�صغالت  العتبار  بعني 

املنجم.

ترخي�س  على  خمرتع  يتح�صل  مل  اإذا  ما  حالة  يف 

الرتخي�س  هذا  منح  مقرر  له  يحدد  منجم،  ل�صتغالل 

الرتخي�س  من  امل�صتفيد  يدفعه  الذي  التعوي�س  املنجمي 

تقدمي  املخرتع  من  احلالة  هذه  يف  م�صبقا  يطلب  املنجمي. 

مالحظاته. 

التكاليف  مبلغ  الإعتبار  بعني  التعوي�س  هذا  ياأخذ 

ال�صتك�صاف  اأ�صغال  اأجل  من  املخرتع  خ�ص�صها  التي 

ترخي�س  مبوجب  املكمن  على  خ�صي�صا  اإجنازها  مت  التي 

بال�صتك�صاف، والتكاليف الناجمة عن اأ�صغال اخلربة التي 

على  لال�صتغالل  القابلة  الحتياطات  تثمني  على  ت�صبط 

اأ�صا�س القيمة احلالية ال�صافية.

املن�صو�س  الأحكام  من  ي�صتفيد  اأن  املخرتع  ميكن  ل 

عليها يف الفقرة 3 اأعاله اإذا مل يف بكافة التزاماته مبوجب 

هذا القانون.

بال�صتك�صاف  الرتخي�س  �صاحب  ميكن   :99 املادة 

م�صاحة  حميط  يف  الأ�صغال  اإجناز  خالل  مت  اإذا  املنجمي، 

متحجرة  اأو  معدنية  اأخرى  مواد  اكت�صاف  الرتخي�س  هذا 

بال�صتك�صاف و/اأو  الرتخي�س  التي حددها  تلك  من غري 

اإىل خارج حدود  الأ�صغال  تو�صيع هذه  اإذا ظهرت �صرورة 

�صم  طلب  بال�صتك�صاف،  بالرتخي�س  املمنوحة  امل�صاحة 

حلدود  املجاورة  املعنية  امل�صاحات  اإدماج  و/اأو  املواد  هذه 

امل�صاحة الأولية.

طلب  يف  املنجمية  للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  تف�صل 

التو�صيع بنف�ص ال�صكل و ال�صروط التي مت من خاللها منح 

الرتخي�س الأويل.

املادة 100: ميكن منح مدة اإمهال ل تفوق �صنة واحدة 

قام  املنجمي  بال�صتك�صاف  ترخي�س  �صاحب  لكل   )1(

لال�صتغالل  قابل  املناجم  نظام  من  معدين  موقع  بتقدير 

جتاريا، ومل يتمكن من تقدمي طلب احل�صول على ترخي�س 

ال�صتغالل املنجمي لأ�صباب اقت�صادية ظرفية مربرة ومقبولة 

من طرف الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية.

يجب، خالل مدة الإمهال املمنوحة مبوجب مقرر اإداري 

الر�صم  اأداء  املنجمية،  للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  ت�صلمه 

امل�صاحي على حدود امل�صاحة الإجمالية مو�صوع الرتخي�س 

املرحلة  بعنوان  املقرر  اجلدول  اأ�صا�س  على  بال�صتك�صاف، 

الأوىل.

�صاحب  يقم  ومل  املذكورة  الإمهال  مدة  انق�صت  اإذا 

الرتخي�س بال�صتك�صاف بتقدمي طلب احل�صول على ترخي�س 

اإىل  اأخليت  التي  امل�صاحة  يعاد حميط  منجمي،  ل�صتغالل 

و�صعية م�صاحات مفتوحة. ل ميكن يف هذه احلال �صاحب 

اأو منفعة مهما كان  الرتخي�س بال�صتك�صاف، املطالبة بحق 

على املحيط املعني.

املادة 101: يجب على �صاحب الرتخي�س بال�صتك�صاف 

بال�صتك�صاف  الرتخي�س  �صحب  حالة  يف  املنجمي، 

اأ�صغال  نتائج  كانت  اأو  جتديده،  طلب  رف�س  اأو  املنجمي، 

 )6( �صتة  تتجاوز  ل  مدة  يف  القيام  �صلبية،  ال�صتك�صاف 

الإيداع  باإجراءات  املنجمي  الرتخي�س  انتهاء  بعد  اأ�صهر 

القانوين للمعلومة اجليولوجية لكافة الوثائق والعينات التي 

تت�صمن نتائج الأ�صغال املنجزة.

غري  معدين  موقع  اكت�صاف  حالة  يف  اأي�صا  ذلك  يطبق 

متبوع بطلب ترخي�س بال�صتغالل.
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املادة 102: يتعني على �صاحب الرتخي�س بال�صتك�صاف 

لال�صتغالل  قابل  معدين  موقع  تقدير  حالة  يف  املنجمي، 

القيام  منجمي،  ل�صتغالل  ترخي�س  بطلب  متبوع  جتاريا، 

لتقريره  اجليولوجية  للمعلومة  القانوين  الإيداع  باإجراءات 

انتهاء  قبل   )1( واحد  �صهر  ظرف  يف  وهذا  اجليولوجي، 

الرتخي�س بال�صتك�صاف املنجمي.

الق�صم الثالث

ال�شتغالل املنجمي

املادة 103: ل ميكن القيام باأ�صغال ال�صتغالل املنجمي 

هو  كما  املنجمي  ال�صتغالل  تراخي�س  اأحد  مبوجب  اإل 

حمدد يف املادة 62 اأعاله.

املنجمي  ال�صتغالل  تراخي�س  ت�صّلم  ل   :104 املادة 

يعده  الذي  الطلب،  ملف  على  واملوافقة  الدرا�صة  بعد  اإل 

�صاحبه وير�صله اإىل ال�صلطة الإدارية املخت�صة، طبقا لأحكام 

املادتني 20 و64 املذكورتني اأعاله. 

املادة 105: يخ�صع منح كل ترخي�س ل�صتغالل منجمي 

العمومية  لالأمالك  جزئيا  اأو  كليا  تابعة  م�صاحة  حدود  على 

الر�صمية  للموافقة  الغابية،  الوطنية  لالأمالك  اأو  للري  التابعة 

الغابات،  اأو  املائية  باملوارد  احلالة،  ح�صب  املكلفة،  لالإدارة 

ولالإدارة املكلفة بالبيئة يف كلتا احلالتني.

ل�صتغالل  ترخي�س  ملنح  الأولوية  تعطى   :106 املادة 

منجم اأو ا�صتغالل مقلع، ل�صاحب الرتخي�س بال�صتك�صاف 

عملية  مبا�صرة  يف  ويرغب  املكمن  بتقدير  قام  الذي 

يف  عليها  املن�صو�ص  لل�صروط  وفقا  املنجمي،  ال�صتغالل 

املادتني 98 و104 املذكورتني اأعاله.

مُتنح الرتاخي�س املنجمية املتعلقة باملواقع التي مت اكت�صافها 

اأو تقديرها و مل يتم منحها بعد، من قبل ال�صلطة الإدارية 

املخت�صة، عن طريق املزايدة.

الرتاخي�س  ملنح  املزايدة  واإجراءات  كيفيات  حتدد 

املنجمية عن طريق التنظيم.

املادة 107: مينح الرتخي�س ل�صتغالل منجم اأو ل�صتغالل 

مقلع من طرف ال�صلطة الإدارية املخت�صة املعنية، بعد دفع حق 

اإمكانية  مع  �صنة   )20( ع�صرون  اأق�صاها  ملدة  الوثيقة،  اإعداد 

�صنوات،   )10( ع�صر  ت�صاوي  اأو  تقل  ملدة  مرات  عدة  جتديده 

لكل جتديد.

خالل  تنفيذ،  ملدى  خا�صعا  يبقى  التجديد  اأن  غري 

�صاحب  تعهد  التي  وامل�صاريف  الأ�صغال  ال�صابقة،  املدة 

ال�صلطة  ملوافقة  وكذلك  باإجنازها،  املنجمي  الرتخي�س 

الإدارية املخت�صة، على برنامج جديد لالأ�صغال و امل�صاريف 

للمدة املطلوبة. يف�صل يف طلب جتديد الرتخي�س املنجمي 

ح�صب نف�ص الأ�صكال وال�صروط التي مت من خاللها منح 

الرتخي�س الأويل.

تف�صل ال�صلطة الإدارية املخت�صة يف طلب تو�صيع حميط 

من  مت  التي  وال�صروط  الأ�صكال  نف�ص  ح�صب  منجمي 

خاللها منح الرتخي�س املنجمي الأويل.

املادة 108: ي�صلم ترخي�س ال�صتغالل املنجمي احلريف 

مقابل دفع حق اإعداد الوثيقة، ملدة ل تتعدى خم�س )5( 

�صنوات قابلة للتجديد عدة مرات ملدة تقل عن �صنتني )2( 

لكل جتديد اأو ت�صاويها.

واجلمع  اللم  ن�صاط  ممار�صة  رخ�صة  ت�صلم   :109 املادة 

و/اأو اجلني للمواد املعدنية من نظام املقالع املتواجدة على 

اإعداد الوثيقة،  حالتها على �صطح الأر�س مقابل دفع حق 

امل�صار اإليها يف املادة 131 اأدناه، ملدة ل تتعدى �صنتني )2( 

مع اإمكانية جتديدها.

الباب ال�شابع

احلقوق واللتزامات

املادة 110: ميكن �صاحب الرتخي�س املنجمـي، طبقا 

لل�صروط وال�صيغ الواردة يف الت�صريع ال�صاري املفعول وق�صد 

ال�صرورية  واملن�صاآت  الهياكل  اأ�صغال  باإجناز  له  ال�صماح 

لن�صاطه، ال�صتفادة من احلقوق والمتيازات الآتية :

- �صغل الأر�س واحلقوق امللحقة بها،

- الرتفاقات القانونية املتعلقة بالدخول واملرور والقنوات.

لكل  خا�صعا  املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  يبقى 

اللتزامات الت�صريعية والتنظيمية ال�صارية املفعول.
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الف�شل الأول

�شغل الأرا�شي واحلقوق امللحقة بها والرتفاقات

الق�شم الأول

�شغل الأرا�شي واحلقوق امللحقة بها

�صمن  املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  ميكن   :111 املادة 

ال�صروط املحددة يف هذا الف�صل، �صغل داخل حدود امل�صاحة 

املحددة يف الرتخي�س، الأرا�صي الالزمة ل�صيما بهدف :

- اإجناز اأ�صغال الهياكل واملن�صاآت ال�صرورية لن�صاطاته،

املنجميني  وال�صتغالل  ال�صتك�صاف  اأ�صغال  تنفيذ   -

والأن�صطة املرتبطة بها،

بالأ�صغال  للقيام  املعينني  امل�صتخدمني  اإجناز �صكنات   -

املرتبطة بهذا الرتخي�س املنجمي،

للعمليات  ال�صرورية  الأ�صا�صية  التحتية  البنى  اإجناز   -

والتجهيزات  العتاد  بنقل  اخلا�صة  ل�صيما  املرتبطة، 

واملنتوجات امل�صتخرجة،

والطاقة،  باملياه  للتموين  الالزمة  التحتية  البنى  اإجناز   -

طبقا للتنظيم ال�صاري املفعول.

الأر�س  �صغل  من  ال�صتفادة  تتوج   :112 املادة 

اأعاله،   111 املاّدة  يف  عليها  املن�صو�س  امللحقة  واحلقوق 

اأ�صحاب احلقوق  اأو  يف حالة التفاق بالرتا�صي مع املالك 

العينية اأو ال�صاغلني ال�صرعيني، بالتزام تعاقدي بني خمتلف 

الأطراف.

الأر�س،  �صغل  من  ال�صتفادة  تعطي   :113 املادة 

املالك  اأعاله،  املذكورتني  و111   110 املادتني  املحددة يف 

واأ�صحاب احلقوق العينية اأو ال�صاغلني ال�صرعيني، احلق يف 

تعوي�صات تغطي كل الأ�صرار التي حلقت بهم، تكون على 

عاتق �صاحب الرتخي�س املنجمي، ويحدد املبلغ بالرتا�صي 

بني الأطراف. يف حالة عدم الرتا�صي، يعر�س النزاع على 

اجلهة الق�صائية املخت�صة.  

املادة 114: ل يجوز القيام بالأ�صغال يف اأر�س خا�صة  

ال�صروط  تتوفر  اأن  دون  من  قانونية  بطريقة  م�صغولة  اأو 

املن�صو�س عليها يف املادتني 112 و 113 املذكورتني اأعاله.

املادة 115: مينح جمانا �صغل الأرا�صي التابعة لالأمالك 

كان  اإذا  اخلا�س،  القانون  ذوو  لالأ�صخا�س  تابعة  اأو  الوطنية 

والتي  املنجميني،  ال�صتك�صاف  اأو  التنقيب  مو�صوعها 

لينجم عنها اأي �صرر. يعالج كل �صرر ناجم طبقا لأحكام 

املادة 96 اأعاله.

ممار�صة  حيث  الأر�س  �صغل  مت  اإذا   :116 املادة 

اأ�صحاب  اأو  الأر�س  مالك  يحرم  امللحقة  الن�صاطات 

النتفاع  من  ال�صرعيني،  ال�صاغلني  اأو  العينية  احلقوق 

بالأر�س ملدة تفوق ثالث )3( �صنوات، اأو عندما ت�صبح 

كما  لال�صتعمال  �صاحلة  غري  �صغلها  مت  التي  الأرا�صي 

كانت، بكاملها اأو بجزء كبري منها، يحق للمعنيني مطالبة 

�صاحب الرتخي�س املنجمي لقتناء الأر�س كاملة اأو جزء 

منها ب�صعر يحدد على اأ�صا�س قيمة الأر�س اأثناء �صغلها.

املنجمي  الرتخي�س  دام  ما  الأر�س  �صغل  حق  ميار�س 

�صاري ال�صالحية ب�صرط اأن ت�صتعمل هذه الأرا�صي حقيقة 

يف اإطار الهدف املن�صو�س عليه يف الرتخي�س املنجمي.

املادة 117: ميكن، اإذا اقت�صى ال�صالح العام، الت�صريح 

بعملية اإجناز اأ�صغال الهياكل واملن�صاآت املن�صو�س عليها يف 

تنفيذها  الواجب  اأعاله،  املذكورتني  و111   110 املادتني 

املنجمي            الرتخي�س  يف  املحددة  امل�صاحة  حدود  داخل 

اأو خارجه، باأنها من املنفعة العامة �صمن الأ�صكال وال�صروط 

املن�صو�س عليهما يف الت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول.

ميكن اأن ي�صمل هذا الت�صريح باملنفعة العامة، املن�صاآت 

املوجهة للتخزين واملعاجلة ونقل املواد امل�صتخرجة واإجالئها، 

وكذا من اأجل التهيئات ال�صرورية لتطوير الن�صاط املنجمي 

املقرر تطويرا تاما.

�صمان  بغية  املنجمي،  الرتخي�س  �صاحب  ميكن 

ال�صتغالل املنجمي وكذا اإجناز اأ�صغال الهياكل ال�صرورية 

الت�صريح  مت  لأجله  والذي  املنجمي،  ال�صتغالل  لهذا 

املفعول،  ال�صاري  والتنظيم  للت�صريع  طبقا  العامة  باملنفعة 

هذه  لأ�صغال  ال�صرورية  الأرا�صي  ت�صرفه  حتت  تو�صع  اأن 

الهياكل واملن�صاآت من اأجل ال�صتغالل املنجمي.

التابعة لالأمالك  118: يتم تخ�صي�س الأرا�صي  املادة 

طبقا  املنجمية،  الن�صاطات  ممار�صة  بهدف  ل�صغلها  الوطنية، 
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للت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول.

الق�شم الثاين

الرتفاقات

ال�صارية  القانونية  الأحكام  مراعاة  مع   :119 الـمادة 

ي�صتفيد  اأن  املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  ميكن  املفعول، 

ون�صو�صه  القـانون  هذا  فــي  الـمحددة  ال�صروط  �صمن 

القانونية للدخول واملرور، ومترير  التطبيقية، من الرتفاقات 

القنوات ال�صرورية ملن�صاآته اأو ل�صري ن�صاطه املنجمي. 

يف  املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  ميكن   :120 املادة 

املعنيني،  مع  بالرتا�صي  اتفاق  وعدم ح�صول  احل�صر  حالة 

اإقليميا،  املخت�س  الوايل  من  قرار  مبوجب  له  يرخ�س  اأن 

امل�صاحة  حلدود  املجاورة  الأرا�صي  على  بال�صتفادة، 

القانونية  الرتفاقات  الرتخي�س، من  املمنوحة مبوجب هذا 

للدخول واملرور ومترير القنوات ال�صرورية ملن�صاآته اأو حل�صن 

�صري ن�صاطه املنجمي، مع مراعاة اأحكام املادتني 121 و 122 

اأدناه.

الأرا�صي  اإىل  واملرور  بالدخول  املتعلق  الرتفاق  مُينح 

املنجمية املح�صورة، يف حالة عدم وجود اأو عدم كفاية مدخل 

ملن�صاآته  بالن�صبة  املنجمي  ال�صتغالل  ن�صاط  مبراعاة  مرور، 

ل�صتغالل  اأو  العمومي  وللطريق  ملحقاته،  اأو  ومالحقه 

منجمي اآخر.

على  مترير،  اأجل  من  بالقنوات  اخلا�س  الرتفاق  مُينح 

الأرا�صي املجاورة اأو التحليق فوقها، قنوات جوية اأو باطنية 

جوية،  وحبال  خطوط  اأو  الكهرباء  اأو  الغاز  اأو  املياه  جللب 

منتوجات  تخزين  اأو  لنقل  موجهة  وجتهيزات  من�صاآت  اأو 

ال�صتغالل، وكذا عمليات التاأهيل التي من �صاأنها ت�صهيل 

هي  اأو  املنجمي  الن�صاط  اأ�صغال  �صري  وح�صن  ال�صتعمال 

�صرورية لتطويره الكامل.

121: متنح رخ�صة ممار�صة الرتفاقات املن�صو�س  املادة 

عليها يف املادة 119 اأعاله مبوجب قرار من الوايل املخت�س 

ال�صارية  والتنظيمية  الت�صريعية  لالأحكام  طبقا  اإقليميا، 

املفعول.

يحدد قرار الوايل املخت�س اإقليميا فيما يخ�س الرتفاقات 

للقانون  خا�صعة  لأ�صخا�س  التابعة  العقارية  لالأمالك  املثقلة 

اخلا�س اأو التابعة لالأمالك الوطنية التي مت �صغلها ب�صفة قانونية 

من طرف الغري، تعوي�صا توُقّعي وتقديري يح�صب على اأ�صا�س 

ال�صرر الناجم، طبقا للت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول. يكون 

هذا التعوي�س على عاتق �صاحب الرتخي�س املنجمي.

املادة 122: يجب اأن ي�صبق رخ�صة ممار�صة حق الرتفاق 

ملتابعة الن�صاطات والعمليات املن�صو�س عليها يف املادة 120 

احلقوق  اأ�صحاب  اأو  املالك  اإىل  يوجه  مبا�صر  تبليغ  اأعاله، 

العينية اأو غريهم من ذوي احلقوق اأو امل�صالح املعنية، وكذا 

اآراء  اأخذ  ق�صد  معنية  بلدية  كل  يف  خا�س  حتقيق  اإجراء 

املعنيني بالأمر.

ين�صر القرار الذي يرخ�س بالرتفاق يف مكتب املحافظة 

العقارية الذي ينتمي اإليه العقار املثقل.

عن  تنجم  قد  التي  والعرتا�صات  النزاعات  ت�صوى 

لالأحكام  طبقا  لها،  املوافقة  التعوي�صات  اأو  الرتفاقات 

الت�صريعية والتنظيمية ال�صارية املفعول.

الف�شل الثاين

التزامات اأ�شحاب الرتاخي�ص املنجمية

املادة 123: يجب على كل طالب ترخي�س ل�صتغالل 

اجلدوى  بدرا�صة  طلبه  يرفق  اأن  مقلع  ل�صتغالل  اأو  منجم 

ت�صمل خمطط لتطوير وا�صتغالل املكمن، وحتليل اقت�صادي 

ومايل للم�صروع، والربنامج الدقيق لالأ�صغال املقرر اإجنازها، 

وخمطط التاأهيل واإعادة الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية، وكذا 

التدابري املتعلقة مبرحلة ما بعد املنجم.

يجب على �صاحب الرتخي�س املنجمي يف حالة ما اإذا 

مت تقدمي الطلب نتيجة اأ�صغال ال�صتك�صاف، اأن يرفق طلبه 

ال�صالحية  �صاري  بال�صتك�صاف  الرتخي�س  من  بن�صخة 

وكذا التقرير حول نتائج البحث املنجمي. 

حالتـها  اإىل  الأماكن  واإعادة  التاأهيـل  خمطط  يت�صمن 

 )5( خم�س  كل  مراجعته  يتم  اأن  يجب  الذي  الأ�صلية 

�صنوات، كل الأفعال واأ�صغال التاأهيل واإعادة الأماكن اإىل 

حالتها الأ�صلية، و يقوم بتقييم التكاليف املوافقة الالزمة.

على  املوافقة  مبنا�صبة  املخت�صة  الإدارية  ال�صلطة  ميكن 

الرتخي�س  طلب  �صاحب  من  تطلب  اأن  اجلدوى،  درا�صة 
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املنجمي اأن يقدم �صمانا ماليا حيث ل يتجاوز مبلغ ال�صمان 

املايل التكاليف املقدرة الالزمة لتغطية العمليات والأفعال 

والأ�صغال املتعلقة مبرحلة ما بعد املنجم.

يحدد م�صمون وكيفيات اإعداد خمطط التاأهيل واإعادة 

الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية عن طريق التنظيم.

124: يتعني على �صاحب الرتخي�س املنجمي،  املادة 

زيادة على اللتزامات املحددة عن طريق الت�صريع والتنظيم 

ال�صاري املفعول، على اخل�صو�س، القيام مبا ياأتي:

وال�صتغالل  وال�صتك�صاف  التنقيب  اأ�صغال  اإجناز   -

هذا  يف  املحددة  لل�صروط  طبقا  الأعباء،  دفاتر  يف  املقررة 

القانون و ن�صو�صه التطبيقية،

- اإبقاء الهياكل واملن�صاآت اخلا�صة بال�صتغالل والإنقاذ 

يف  عليها  املن�صو�س  واملقايي�س  لالأحكام   طبقا  والأمن 

الت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول،

املن�صو�ص عليها  التقنية والتنظيمية  ال�صروط  اإحرتام   -

يف جمال:

- اإ�صتعمال املتفجرات،

- الأمن و النظافة،

- حماية البيئة،

- حماية الرثوة النباتية واحليوانية،

- حماية الرتاث الثقاقي،

- جريان املياه والتزود باملياه ال�صاحلة لل�صرب اأو املوجهة 

لل�صقي اأو حلاجيات ال�صناعة، 

- حميطات احلماية،

- دفع كل احلقوق وال�صرائب والر�صوم والأتاوى بفعل 

هذا  يف  عليها  املن�صو�ص  لل�صروط  طبقا  من�صاآته،  اأو  ن�صاطه 

القانون ون�صو�صه التطبيقية،

للوكالة  املنجمي  لن�صاطه  �صدا�صي  تقرير  اإر�صال   -

الوطنية للن�صاطات املنجمية وللم�صالح الالمركزية لالإدارة 

املكلفة باملناجم، حيث يحدد حمتواه مبوجب قرار من الوزير 

املكلف باملناجم،

- اإ�صالح الأ�صرار التي حلقت بالأ�صخا�س والأمالك، 

الناجتة عن ممار�صة ن�صاطاته املنجمية،

الخت�صا�صات  يف  مرتب�صني  وتقنيني  طلبة  اإ�صتقبال   -

مع  عليها  التفاق  يتم  رزنامة  ح�صب  وغريها،  املنجمية 

اجلامعات واملدار�س ومعاهد تكوين الإطارات،

- ال�صروع يف اإعادة الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية، وتقدير 

الرقابة  مهام  ل�صمان  الالزمة  امل�صاريف  القت�صاء،  عند 

والوقاية ملرحلة ما بعد املنجم، بالعمل مع ال�صلطة الإدارية 

املخت�صة، وفقا لأحكام املواد 48 و 123 اأعاله،

يف  املقررة  حقوقهم  واحرتام  العمال  �صحة  حماية   -

الت�صريع ال�صاري املفعول،

بكل  املتعلقة  الأخطار  لتغطية  تاأمني  عقود  اإكتتاب   -

ن�صاطاته.

املنجمي،  الرتخي�س  125: يجب على �صاحب  املادة 

اأن  املنجمي،  لرتخي�صه  ال�صحب  و/اأو  التعليق  طائلة  حتت 

يقوم مبا ياأتي :

وال�صتغالل  البحث  اأ�صغال  منتظمة  ب�صفة  متابعة   -

املنجميني،

كل  اجليولوجية  للمعلومة  القانوين  لالإيداع  اإر�صال   -

معلومة اأو وثيقة اأو درا�صة مهما كان نوعها واملتعلقة بعمليات 

التنقيب وال�صتك�صاف وال�صتغالل،

العينات  كل  وكذلك  النقب  عينات  باجلزائر  حفظ   -

مو�صوع  املتحجرة  اأو  املعدنية  املواد  من  كال  تهم  التي 

الرتخي�س املنجمي، واملواد املعدنية الأخرى املرتبطة بها،

التي  املفيدة  التربيرات  وكل  املعلومات  كل  تقدمي   -

تطلبها �صرطة املناجم اأو امل�صالح الالمركزية لالإدارة املكلفة 

باملناجم بغية تفادي كل حادث اأو جراء وقوع حادث، 

- تقدمي لل�صلطة الإدارية املخت�صة الدرا�صات واملخططات 

الالزمة قبل بدء اأ�صغال البحث و ال�صتغالل،

اأ�صغال  ملتابعة  الالزمة  وال�صجالت  املخططات  حتيني   -

ال�صتغالل،

والت�صويق  والإر�صال  ال�صتخراج  �صجالت  حتيني   -

ب�صفة منتظمة، وتكون مطابقة للمقايي�س املحددة يف التنظيم 

ال�صاري املفعول،

والوكالة  للجزائر  اجليولوجية  امل�صلحة  لوكالة  تقدمي   -

الوطنية للن�صاطات املنجمية تقرير يلخ�س النتائج املح�صل 

اأ�صهر   )3( ثالثة  وذلك  املنجزة  البحث  اأ�صغال  من  عليها 

قبل انق�صاء �صالحية ترخي�س البحث املنجمي،

منحت  التي  املخت�صة  الإدارية  لل�صلطة  تقدمي   -

الرتخي�س املنجمي تقرير يلخ�س النتائج املح�صل عليها من 

الرتخي�س  مو�صوع  املنجمي  لال�صتغالل  املنجزة  الأ�صغال 
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املنجمي، وذلك �صتة )6( اأ�صهر قبل انق�صاء مدة ترخي�س 

ال�صتغالل املنجمي،

خمطط  املنجمية  للن�صاطات  الوطنية  للوكالة  تقدمي   -

وكذا  الأ�صلية  حالتها  اإىل  الأماكن  واإعادة  لتاأهيل  حمني 

املنجم،  بعد  ما  مرحلة  اإطار  يف  بها  �صيقوم  التي  الأفعال 

وذلك �صتة )6( اأ�صهر قبل انتهاء كل ترخي�س منجمي.

ا�صتغالل  ترخي�س  طالب  كل  على  يجب   :126 املادة 

منجم اأو ا�صتغالل مقلع اأن يرفق طلبه بدرا�صة تاأثري على البيئة 

ت�صيري  مبخطط  مرفقة  املنجمي،  ن�صاطه  جراء  املخاطر  ودرا�صة 

البيئة و خمطط التاأهيل واإعادة الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية.

اإىل الفح�س وموافقة ال�صلطات  تخ�صع هذه الدرا�صات 

املخت�صة طبقا للتنظيم ال�صاري املفعول.

التاأثري  درا�صة  حمتوى  يت�صمن  اأن  يجب   :127 املادة 

على البيئة، عالوة على الأحكام الت�صريعية املتعلقة بحماية 

البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة، اجلوانب التالية :

اخليارات  درا�صة  متت  خاللها  من  التي  الأ�صباب   -

املمكنة والحتفاظ باخلياريف امل�صروع املنجمي املوافق عليه، 

ل �صيما من ناحية الن�صغالت املتعلقة بحماية البيئة،  

- الإجراء املتبع لختيار طريقة ال�صتغالل،

ت�صمن  التي  لال�صتغالل  التقنية  الظروف  تو�صيح   -

ا�صتقرار و توازن الو�صط الطبيعي،

الأ�صلية  حالتها  اإىل  الأماكن  اإعادة  اإجراءات  حتديد   -

ب�صفة تدريجية خالل الن�صاط املنجمي وبعده، وكذا من اأجل 

الوقاية من الأخطار املنجمية يف اإطار مرحلة ما بعد املنجم، مع 

الأخذ بعني العتبار ال�صحة وال�صالمة العموميتني واحرتام 

التكامل الإيكولوجي ومبادئ التنمية امل�صتدامة.

تنجز درا�صة التاأثري على البيئة من قبل مكاتب درا�صات 

اأو مكاتب خربات اأو مكاتب ا�صت�صارات معتمدة، وُتعر�س 

للوزير املكلف بالبيئة للموافقة.

املادة 128: يتعني على كل طالب ترخي�س بال�صتك�صاف 

املنجمي اأو ترخي�س ل�صتغالل منجمي حريف اأو ترخي�س 

نظام  من  املعدنية  للمواد  اجلني  و/اأو  واجلمع  اللم  عملية 

لن�صاطه  البيئة  على  التاأثري  مبذكرة  طلبه  يرفق  اأن  املقالع، 

املنجمي املقرر.

املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  على  يجب   :129 املادة 

املتعلقة  ن�صاطاته  لكافة  وموؤهال  كامال  تقنيا  تاأطريا  يوفر  اأن 

بال�صتك�صاف وال�صتغالل املنجميني.

الباب الثامن

اأحكام جبائية ومالية

الف�شل الأول

اأحكام جبائية

املادة 130: حتدد الأحكام اجلبائية املطبقة على اأن�صطة 

وال�صتك�صاف  التنقيب  واأعمال  اجليولوجية  املن�صاآت 

يف  معرفة  هي  كما  املتحجرة  اأو  املعدنية  املواد  وا�صتغالل 

املواد من 15 اإىل 22 اأعاله، مبوجب اأحكام هذا القانون.

املحددة  تلك  ماعدا  الأخرى،  اجلبائية  الأحكام  اأما 

يف  عليها  املن�صو�س  تلك  فهي  القانون،  هذا  يف  �صراحة 

الت�صريع اجلبائي ال�صاري املفعول. 

حتدد كيفيات اإعداد وت�صديد كل حق اأو اإتاوة اأو غرامة 

وزاري  قرار  طريق  عن  القانون،  هذا  يف  عليها  من�صو�س 

م�صرتك.

 

املادة 131: يتم حت�صيل حق اإعداد الوثيقة مبنا�صبة منح 

وتعديل وجتديد الرتاخي�س املنجمية الآتية : 

- الرتخي�س بالتنقيب املنجمي،

- الرتخي�س بال�صتك�صاف املنجمي،

- الرتخي�س با�صتغالل منجم،

- الرتخي�س با�صتغالل مقلع،

- الرتخي�س با�صتغالل منجمي حريف،

- الرتخي�س بعملية اللم واجلمع و/اأو اجلني للمواد املعدنية 

من نظام املقالع املتواجدة على حالتها على �صطح الأر�س.

يحدد جدول حق اإعداد الوثيقة يف امللحق الأول لهذا 

القانون، ويتم حتيينه عن طريق التنظيم.

ال�صتك�صاف  تراخي�س  اأ�صحاب  يخ�صع   :132 املادة 

م�صاحي  لر�صم  املنجمي  ال�صتغالل  وتراخي�س  املنجمي 

�صنوي.

ل ميكن هذا الر�صم، يف اأي حال من الأحوال، اأن يعو�س 

الإيجار الذي يطالب به مالك الأر�س اأو ذوو حقوقه.
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املادة 133: يتم حت�صيل الر�صم امل�صاحي على اأ�صا�س 

اجلدول الذي يحدده امللحق 2 لهذا القانون. يتم حتيني هذا 

اجلدول عن طريق التنظيم.

يتم ت�صديد هذا الر�صم:

ح�صب  جتديده،  اأو  املنجمي  الرتخي�س  ت�صليم  عند   -

عدد الأ�صهر الكاملة املتبقية من ال�صنة املدنية.

- يف بداية كل �صنة مدنية بالن�صبة لل�صنوات الالحقة.

املادة 134: يخ�صع لإتاوة مفرو�صة، اأ�صحاب تراخي�س 

وتراخي�س  مقلع  ا�صتغالل  وتراخي�س  منجم  ا�صتغالل 

ال�صتغالل املنجمي احلريف، بعنوان ا�صتغالل املواد املعدنية 

اأو املتحجرة امل�صتخرجة من املكامن الأر�صية اأو البحرية.

ي�صتثنى من دفع هذه الإتاوة اأ�صحاب تراخي�س عملية 

املقالع  نظام  من  املعدنية  للمواد  اجلني  و/اأو  اجلمع  و  اللم 

املتواجدة على حالتها على �صطح الأر�س، وكذا اأ�صحاب 

يف  امل�صتخرجة  للمواد  بالن�صبة  بال�صتك�صاف  الرتاخي�س 

اإطار اأحكام املادة 97 اأعاله.

تدفع هذه التاوة يف اأجل اأق�صاه 30 اأبريل من كل �صنة، 

بعنوان ال�صنة املالية ال�صابقة بناء على ت�صريح من امل�صتغل.

الإتاوة  حل�صاب  املطبقة  الن�صب  حتدد   :135 املادة 

اأو املتحجرة على  املفرو�صة بعنوان ا�صتغالل املواد املعدنية 

اأ�صا�س اجلدول املحدد يف امللحق 3 من هذا القانون.

ميكن اأن تعدل هذه الن�صب يف قانون املالية.

املتحجرة  اأو  املعدنية  املواد  كميات  حتديد  طرق  حتدد 

املنتجة التي ت�صكل وعاء حل�صاب الإتاوة املفرو�صة بعنوان 

اأو املتحجرة، مبوجب قرار من  ا�صتغالل هذه املواد املعدنية 

الوزير املكلف باملناجم.

منتوج  ب�صرب  املتحجرة  اأو  املعدنية  املواد  قيمة  حت�صب 

بالقيم  اأعاله   3 الفقرة  لأحكام  طبقا  املحددة  الكميات 

ال�صوقية للمنتوج املنجمي النهائي ابتداء من املنجم اأو املقلع 

�صنة  باملناجم كل  املكلف  الوزير  يبلغها  ال�صحن،  اأو موانئ 

والتي من خاللها حت�صب الإتاوة املفرو�صة بعنوان ا�صتغالل 

املواد املعدنية اأو املتحجرة خالل كامل ال�صنة اجلارية.

للوكالة  املناجم  �صرطة  مهند�صو  يكلف   :136 املادة 

الوطنية للن�صاطات املنجمية مبراقبة وفح�س الت�صريح املتعلق 

بالإتاوة املفرو�صة الذي يعده امل�صتغل، وهم موؤهلون للقيام 

بالت�صحيحات املربرة.

ودفع  لت�صحيحات  �صاحبه  خاطئ  ت�صريح  كل  �س 
ّ
يعر

غرامة مالية ت�صاوي ن�صف قيمة الإتاوة املتمل�س منها.

تدفع هذه الغرامات يف ميزانية الدولة.

اجليولوجية  املن�صاآت  ن�صاطات  تعفى   :137 املادة 

والتنقيب وال�صتك�صاف املنجميني من:

- الر�صم على القيمة امل�صافة اخلا�صة باأمالك التجهيزات 

واملواد واملنتوجات املوجهة مبا�صرة وب�صفة دائمة لال�صتعمال 

يف الن�صاطات امل�صار اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، 

اأنف�صهم     املنجمية  الرتاخي�س  اأ�صحاب  طرف  من  املنجزة 

اأو حل�صابـهم،

- الر�صم على القيمة امل�صافة على اخلدمات املقدمة مبا 

فيها الدرا�صات وعمليات الإيجار املنجزة يف اإطار الن�صاطات 

من  املنجزة  املادة،  هذه  من  الأوىل  الفقرة  يف  اإليها  امل�صار 

طرف اأ�صحاب الرتاخي�س املنجمية اأنف�صهم اأو حل�صابـهم،

على  املفرو�صة  اجلمركية  والأتاوى  والر�صوم  احلقوق   -

املوجهة  واملنتوجات  واملواد  التجهيزات  ا�صترياد  عملية 

مبا�صرة وب�صفة دائمة لال�صتعمال يف الن�صاطات امل�صار اإليها 

يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، املنجزة من طرف اأ�صحاب 

الرتاخي�س املنجمية اأنف�صهم اأو حل�صابـهم.

واخلدمات  التجهيز  معدات  قائمة  حتدد   :138 املادة 

واملواد واملنتوجات املوجهة لإجناز الن�صاطات امل�صار اإليها يف 

املادة 137 اأعاله عن طريق التنظيم.

املنجمي،  ا�صتثمارات ال�صتغالل  139: تخ�صع  املادة 

القدرات         تو�صيع  اأو  ل�صتحداث  املوجهة  تلك  �صيما  ل 

اأو اإعادة التاأهيل اأو اإعادة الهيكلة، اإىل الأحكام املن�صو�س 

عليها يف الت�صريع و التنظيم املتعلقني برتقية ال�صتثمار.

ال�صتغالل  ترخي�س  لأ�صحاب  يرخ�س   :140 املادة 

املنجمي ت�صكيل موؤونات منتظمة من اأجل جتديد املكامن.

ميكن �صاحب الرتخي�س ل�صتغالل منجم اأو ل�صتغالل 

كحد  ن�صبتها  ت�صل  مكمن  لتجديد  موؤونة  ت�صكيل  مقلع 

اأق�صى اإىل ع�صرة  يف املائة )10 %( من الناجت ال�صايف للفوائد 
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يف نهاية كل �صنة، معفاة من ال�صريبة على الدخل.

تخ�ص�س ح�صريا هذه املوؤونة من طرف �صاحب الرتخي�س 

اجلزائر  يف  املنجمية  البحوث  اأ�صغال  لتمويل  املنجمي 

وت�صتعمل يف اأجل ثالث )3( �صنوات من تاريخ ت�صكيلها.

يعاد اإجباريا اجلزء الذي مل ي�صتعمل من هذه املوؤونة لناجت 

ال�صنة الرابعة التي تلي ال�صنة التي من خاللها مت ت�صكيلها.

تقوم الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية مبراقبة انتظام 

ت�صكيل هذه املوؤونة وا�صتعمالها.

املادة 141: يتعيـن على اأ�صحاب تراخي�س ال�صتغـالل 

�صنويا  يوفروا  اأن  الجمايل،  الناجت  حتديد  قبل  الـمنجمي، 

موؤونة لتاأهيل واإعادة الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية والتكفل 

بالأخطار وال�صطرابات والأ�صرار التي من �صاأنها اأن تظهر 

بعد انتهاء الرتخي�س املنجمي.

الوطنية  الوكالة  طرف  من  املوؤونة،  هذه  ن�صبة  حتدد 

من  اأق�صى  كحد   )٪ 2( باملائة  باثنني  املنجمية،  للن�صاطات 

رقم الأعمال ال�صنوي خارج الر�صوم، ح�صب درجة الأ�صرار 

اأن حتدث على هيئة احلالة الأ�صلية   والتغريات التي ميكن 

وتكامل املوقع املنجمي.

يجب اأن تو�صع هذه املوؤونة يف ح�صاب مودع، ح�صاب – 

حجز، يفتح لدى اخلزينة با�صم �صاحب الرتخي�س املنجمي.

اأ�صغـال  لتمويل  خ�صي�صا  املوؤونة  هذه  مبلغ   ي�صتعمل 

التاأهيل واإعادة الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية بعد ال�صتغالل، 

وكـذا مهام واأعمال الرقابة والوقاية والتكفل مبرحلة ما بعد 

املنجم.

اإىل  الأماكن  لإعادة  التدريجية  الطريقة  تف�صيل  يجب 

اإذا  ال�صتغالل،  عملية  مع  من�صقة  تكون  الأ�صلية،  حالتها 

مل يعرت�س ذلك اأي �صبب تقني مو�صوعي.

 تكلف الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية مبراقبة توفري 

هذه املوؤونة ب�صفة منتظمة وا�صتعمالها.

لالأماكن  التامة  الإعادة  وبعد  ال�صتغالل  نهاية  يف 

النتيجة  اإىل  املوؤونة  باقي  اإدماج  يعاد  الأ�صلية،  حالتها  اإىل 

اخلا�صعة لل�صريبة ل�صاحب الرتخي�س املنجمي.

يف حالة ما اإذا تبني اأن مبلغ املوؤونة املوفرة غري كاف لتغطية 

كل امل�صاريف اخلا�صة باأ�صغال التاأهيل واإعادة الأماكن اإىل 

املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  على  يتعني  الأ�صلية،  حالتها 

باملراقبة واحلماية  بالتدابري اخلا�صة  يتكفل بذلك وكذا  اأن 

من الأخطار املنجمية ملرحلة ما بعد املنجم.

الف�شل الثاين

اأحكام مالية

اجليولوجية  امل�صلحة  وكالة  متويل  يتم   :142 املادة 

للجزائر، والوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية امل�صار اإليهما 

والبحوث  الدرا�صات  برنامج  وكذلك  اأعاله،   37 املادة  يف 

الدولة،  حل�صاب  املنجمية  الحتياطات  وجتديد  املنجمية 

ل�صيما على النحو الآتي :

- ح�صة من ناجت الإتاوة املفرو�صة بعنوان ا�صتغالل املواد 

املعدنية اأو املتحجرة،

- ناجت حق اإعداد الوثيقة املرتبطة بالرتاخي�س املنجمية،

- ح�صة من ناجت الر�صم امل�صاحي،

- ح�صة من ناجت املزايدات على الرتاخي�س املنجمية،

- اأي ناجت اآخر مرتبط بن�صاطها،

يف  وتدفع  ال�صرائب  قاب�س  لدى  النواجت  هذه  ت�صدد   -

�صندوق الأمالك العمومية املنجمية.

عالوة على التمويل املذكور اأعاله، تدفع ح�صة من الناجت 

الوارد من الإتاوة املفرو�صة بعنوان ا�صتغالل املواد املعدنية 

اأو املتحجرة، ومن ناجت املزايدات على الرتاخي�س املنجمية، 

للجماعات  امل�صرتك  ال�صندوق  اإىل  امل�صاحي،  الر�صم  ومن 

املحلية لفائدة البلديات.

حتدد ن�صب هذه احل�ص�س عن طريق التنظيم.

التنقيب  برامج  متويل  الدولة  ميكن   :143 املادة 

وال�صتك�صاف املنجميني بهدف جتديد وتطوير الحتياطات 

املنجمية الوطنية.

الباب التا�شع

املخالفات والعقوبات

ال�صرطة  واأعوان  �صباط  على  عالوة   :144 املادة 

الق�صائية، يوؤهل اأعوان �صرطة املناجم املن�صاأة مبوجب املادة 

41 اأعاله، بالبحث ومعاينة املخالفات لأحكام هذا القانون.
مهامهم،  ممار�صة  اأثناء  اأعاله،  املذكورون  الأعوان  يوؤهل 

لطلب ت�صخري القوة العمومية.
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يرتتب على معاينة خمالفة ما، اإعداد حم�صر ي�صرد فيه 

العون املحرر للمح�صر بدقة الوقائع املثبتة، وكذا الت�صريحات 

التي جمعها.

يتم التوقيع على املح�صر من طرف العون املحرر ومرتكب 

املخالفة. يف حالة رف�س مرتكب املخالفة الإم�صاء، ي�صرح 

بذلك يف املح�صر.

تبقى حجية املح�صر قائمة اإىل غاية اإثبات العك�س، وهو 

ل يخ�صع اإىل التاأكيد.

وكيل  اإىل  املحرر  العون  طرف  من  املح�صر  ير�صل 

اجلمهورية املخت�س اإقليميا، يف اأجل ل يتجاوز خم�صة )5( 

اأيام ابتداء من تاريخ اإعداده.

و�صيلة كانت  باأية  ي�صغل  يعاقب كل من   :145 املادة 

لل�صلطة  امل�صبق  الراأي  دون  مر�صوم،  مبوجب  حممية  اأر�صا 

�صنتني )2(  اإىل  �صهرين )2(  باحلب�س من  املعنية،  الإدارية 

وبغرامة من 100.000 دج اإىل 500.000 دج.

رواق          اأو  بئر  عن  يتخلى  من  كل  يعاقب   :146 املادة 

اأو خندق اأو مكان ا�صتخراج، دون رخ�صة م�صبقة من الوكالة 

اإىل   )2( �صهرين  من  باحلب�س  املنجمية،  للن�صاطات  الوطنية 

�صنتني )2( و بغرامة من 500.000 دج اإىل 1.000.000 دج.

ينفذ  مل  الذي  امل�صتغل  على  العقوبة  نف�س  تطبق 

للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  طرف  من  املقررة  الأ�صغال 

املنجمية، تطبيقا لأحكام املادة 48 من هذا القانون.

املادة 147: يعاقب كل م�صتغل يوا�صل اأ�صغال ال�صتغالل، 

هذا  من   50 املادة  عليه يف  املن�صو�س  للمنع  العتبار  دون 

القانون، باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر اإىل ثالث )3( �صنوات 

و بغرامة من 1.000.000 د ج اإىل 2.000.000 دج.

املنجمي  الرتخي�س  �صاحب  العقوبة  بنف�س  يعاقب 

بفتح                      املنجمية  للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  يبلغ  مل  الذي 

اأو ا�صرتجاع بئر اأو رواق ميتد اإىل �صطح الأر�س، خمال بذلك 

اأحكام املادة 52 اأعاله.

يقم  مل  الذي  امل�صتغل  العقوبة  بنف�س  اأي�صا  يعاقب 

بتبليغ الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية بالتوقف النهائي 

لالأ�صغال طبقا للمادة 53 من هذا القانون.

باإر�صال  يقم  مل  م�صتغل  كل  يعاقب   :148 املادة 

يف  عليه  املن�صو�س  التقرير  املخت�صة  الإدارية  ال�صلطات 

املادة 85 اأعاله، وي�صمل الأ�صغال املنجزة خالل ن�صاطات 

املادة  يف  عليها  املن�صو�س  الن�صاطات  وتقارير  ال�صتغالل، 

املادة  يف  عليها  املن�صو�س  والتقارير  واملخطط  اأعاله،   124
100.000 دج  8 و9 و10، بغرامة من  البنود  اأعاله،   125

اإىل 500.000 دج.

يعاقب بنف�س العقوبة كل منتج ملعطيات جيولوجية مل 

يقم بالت�صريح لدى الإيداع القانوين للمعلومة اجليولوجية 

طبقا للمواد  31 و 32 و 33 اأعاله. 

احلقوق  عن  تنازل  من  كل  يعاقب   :149 املادة 

دون  حّولها  اأو  منجمي  ترخي�س  عن  املرتتبة  واللتزامات 

هذا  من   66 املادة  يف  عليها  املن�صو�س  امل�صبقة  املوافقة 

القانون، باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر  اإىل �صنتني )2( وبغرامة 

من 500.000 دج اإىل 2.000.000 دج.

التنقيب          باأ�صغال  يقوم  من  كل  يعاقب   :150 املادة 

اأو ال�صتك�صاف املنجميني من دون الرتاخي�س املن�صو�س 

من  باحلب�س  القانون،  هذا  من  و93   87 املادتني  يف  عليها 

�صهرين )2( اإىل �صنتني )2( و بغرامة من 100.000 دج اإىل 

دج.  2.000.000

باأ�صغال  يقم  مل  م�صتغل  كل  يعاقب   :151 املادة 

التاأهيل واإعادة الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية، وكذا التكفل 

مبرحلة ما بعد املنجم، طبقا لأحكام هذا القانون ون�صو�صه 

التطبيقية، بعد اأمر من الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية، 

من  وبغرامة   )2( �صنتني  اإىل  اأ�صهر   )6( �صتة  من  باحلب�س 

دج.  3.000.000 اإىل  دج   1.000.000

ا�صتغالل  ن�صاط  مبمار�صة  قام  يعاقب كل من   :152 املادة 

منجمي دون ترخي�س منجمي، باحلب�س من �صنة )1( اإىل ثالث 

)3( �صنوات وبغرامة من 1.000.000دج اإىل 3.000.000 دج.

منجمي  ن�صاط  ميار�ص   من   كل   يعاقب   :153 املادة 

قانونية،  بن�صو�س  و/اأو  دولية  باتفاقيات  حممي  مكان  يف 

باحلب�س من �صنتني )2( اإىل اأربع )4( �صنوات وبغرامة من 
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دج.  3.000.000 اإىل  دج   1.000.000

املادة 154: يعاقب كل من رف�س المتثال اإىل الت�صخريات 

خطر  وجود  حالة  يف  املناجم،  �صرطة  مهند�صي  عن  ال�صادرة 

ال�صتغالل  اأو  للبحث  ور�صة  يف  حادث  وقوع  اأو  حمدق 

املنجميني، باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر اإىل �صنتني )2( و بغرامة 

من 1.000.000 دج اإىل 3.000.000 دج.

املادة 155: يعاقب كل م�صتغل مل يقم باإثبات احلالة 

املن�صو�س عليها يف املادة 60 من هذا القانون، باحلب�س من 

�صتة )6( اأ�صهر اإىل �صنتني )2( و/اأو بغرامة من 500.000 

دج اإىل 2.000.000 دج.

الباب العا�شر

اأحكام خا�شة بن�شاطات

البحث وا�صتغالل املواد املعدنية اأو املتحجرة يف البحر

الف�شل الأول

اأحكام عامة تتعلق بالن�صاط املنجمي يف البحر

ال�صيادة  حقوق  اجلزائرية  الدولة  متار�س   :156 املادة 

املادة  يف  عليها  املن�صو�س  البحرية  املجالت  على جمموع 

املعدنية                      املواد  عن  البحث  لأغرا�س  القانون،  هذا  من   2
اأو املتحجرة وا�صتغاللها.

املن�صو�س  اخلا�صة  الأحكام  مراعاة  مع   :157 املادة 

عليها يف هذا الباب، تطبق اأحكام الأبواب من الأول اإىل 

الثامن من هذا القانون، على ن�صاطات البحث وال�صتغالل 

املنجميني التي تتم يف املجالت البحرية امل�صار اإليها اأعاله.

املادة 158: ل ميلك حق ممار�صة الن�صاطات املنجمية يف 

اإل احلائزون  للقانون اجلزائري،  البحرية اخلا�صعة  املجالت 

على الرتاخي�س املنجمية التي ت�صلمها لهم الدولة اجلزائرية.

كليا       املنجمي  الرتخي�س  يخ�س  عندما   :159 املادة 

الق�صم  هذا  يلحق  اجلزائرية،  البحرية  املجالت  جزئيا  اأو 

بالوليات  القانون،  هذا  تطبيـق  اأجــــل  من  البحري 

املجاورة.

املادة 160: تطبق القوانني والتنظيمات اجلزائرية اأثناء 

اأعاله،   156 املادة  يف  عليها  املن�صو�س  الن�صاطات  ممار�صة 

فة يف املادة 161 اأدناه.
ّ
على املن�صاآت والآليات املعر

ال�صروط  نف�ص  �صمن  والتنظيمات  القوانني  هذه  تطبق 

اجلارية  العمليات  مراقبة  على  الأمن،  مناطق  داخل 

واملحافظة على الأمن العمومي.

يف  امل�صتعملة  والآليات  باملن�صاآت  يق�صد   :161 املادة 

البحث اأو ا�صتغالل املواد املعدنية اأو املتحجرة يف املجالت 

البحرية ح�صب مفهوم هذا القانون :

- املحطات العائمة وملحقاتها،

- الآليات الأخرى اخلا�صة بال�صتغالل وملحقاتها،

عمليات  يف  مبا�صرة  ت�صارك  التي  البحرية  ال�صفن   -

البحث اأو ال�صتغالل املنجميني.

املادة 162: تخ�صع املن�صاآت والآليات املذكورة يف املادة 

احلياة  بحماية  املتعلقة  والتنظيمات  للقوانني  اأعاله،   161
الب�صرية يف البحر.

وتخ�صع هذه املن�صاآت والآليات، زيادة على ذلك، عندما 

بالرتقيم  اخلا�صة  والتنظيمات  للقوانني  للعوم،  قابلة  تكون 

يف  الت�صادم  من  بالوقاية  املتعلق  وللتنظيم  املرور،  ورخ�صة 

عر�س البحر اأثناء عومها.

اأمام  ربانا  يعترب  والتنظيمات،  القوانني  هذه  ولتطبيق 

ال�صلطات املخت�صة يف هذا املجال، كل �صخ�س يقود على 

منت هذه املن�صاآت والآليات، اأ�صغال البحث اأو ال�صتغالل، 

يف  يخ�صع  وهو  والتنظيمات،  القوانني  هذه  مفهوم  ح�صب 

للقوانني  طبقا  املخت�صة  الق�صائية  للجهة  احلالت  كل 

ال�صارية املفعول.

املذكورة   والآليات  املن�صاآت  اإحاطة  ميكن   :163 املادة 

م�صافة خم�صمائة  على  متتد  اأمن  مبنطقة  اأعاله،   161 املادة  يف 

املن�صاآت  لهذه  خارجي  جانب  كل  من  ابتداء  مرت،   )500(

والآليات.

هذه  اإىل  كانت  و�صيلة  باأية  رخ�صة  دون  الدخول  مينع   

البحث    عمليات  عن  خارجة  الأ�صباب  كانت  اإذا  املنطقة، 

اأو ال�صتغالل املنجميني.

ميكن فر�س قيود على التحليق فوق املن�صاآت والآليات، 
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ال�صرورية  احلماية  �صمان  ق�صد  الأمن،  مناطق  فوق  وكذا 

لهذه املن�صاآت والآليات و�صمان اأمن املالحة اجلوية.

الرتاب  اأو جوي بني  نقل بحري  يتم كل   :164 املادة 

البحرية  املجالت  يف  القائمة  والآليات  واملن�صاآت  الوطني 

اجلزائرية، بوا�صطة ال�صفن والطائرات املرخ�س لها من طرف 

ال�صلطات املخت�صة.

اآلية،  اأو  ملن�صاأة  اأو م�صتغل  يعد كل مالك   :165 املادة 

قعر  على  ترتكز  اأعاله،   161 املادة  يف  مذكورة  هي  كما 

البحر، اأو كل �صخ�س يقوم باأ�صغال البحث اأو ال�صتغالل 

وعن  املن�صاأة  عن  يخ�صه،  فيما  كل  م�صوؤول،  متنها،  على 

�صمان ا�صتمرار جودة الإ�صارة البحرية وعملها.

املالك  نفقات الإ�صارة يف كل احلالت على عاتق  تقع 

اأو امل�صتغل.

يف  الإ�صارة  على  القت�صاء،  عند  الأحكام،  هذه  تطبق 

مناطق الأمن املن�صو�س عليها يف املادة 163 اأعاله.

ميكن لل�صلطة الإدارية املخت�صة، اإذا مل ميتثل الأ�صخا�س 

املذكورون يف الفقرة الأوىل اأعاله، للتعليمات التي تعطيها 

ب�صفة  تتخذ  اأن  املادة،  هذه  اأحكام  تطبيق  اأجل  من  لهم 

تلقائية الإجراءات الالزمة على ح�صاب املالك اأو امل�صتغل، 

وذلك دون الإخالل باملتابعات الق�صائية.

هذه  اإىل  الدخول  املخت�صة  الإدارية  لل�صلطة  يحق 

املن�صاآت والآليات واإىل اأجهزة الإ�صارة، للتاأكد من ا�صتجابة 

كما  عاتقهم  على  تقع  التي  لاللتزامات  الأ�صخا�س  هوؤلء 

تن�س عليها هذه املادة.

املادة 166: يجب على الأ�صخا�س املن�صو�س عليهم يف 

املادة 165 اأعاله، اأن يبلغوا اإىل ال�صلطات املخت�صة، املعلومات 

البحرية التي جمعت من خالل ن�صاطات البحث اأو ا�صتغالل 

املواد املعدنية اأو املتحجرة يف املجالت البحرية اجلزائرية.

اخلا�س  وكذا  البحري،  الت�صريع  يطبق   :167 املادة 

املذكورة  والآليات  باملن�صاآت  املتعلقة  الإ�صارة  باملوانئ على 

الأمن  مناطق  يف  الإ�صارة  وعلى  اأعاله،   161 املادة  يف 

املن�صو�س عليها يف املادة 163 اأعاله.

ولهذا الغر�س، يعترب ربانا اأو م�صتخدما، اأمام ال�صلطات 

باأ�صغال  يقوم  الذي  ال�صخ�س  املجال،  هذا  يف  املخت�صة 

املن�صاآت والآليات يف  البحث وال�صتغالل على منت هاته 

مفهوم املادتني 161 و 163 املذكورتني اأعاله.

املخت�صة  الق�صائية  للجهة  احلالت،  كل  يف  ويخ�صع، 

طبقا للقوانني والتنظيمات ال�صارية املفعول.

اأن  امل�صتغلني  و/اأو  املالكني  على  يتعني   :168 املادة 

ي�صحبوا كل املن�صاآت والآليات التي اأ�صبحت غري م�صتعملة. 

ويتم اإعذارهم اإن اقت�صى الأمر، بهدف احرتام هذا اللتزام 

وحتدد لهم الآجال لل�صروع يف الأ�صغال واإنهائها.

اأو تهاون يف تنفيذ هذه الأ�صغال، ميكن  يف حالة رف�س 

القيام بها ب�صفة تلقائية على نفقاتهم وعلى م�صوؤولياتهم جتاه 

املخاطر.

من  امل�صتغلني  اأو  املالكني  جتريد  ميكن  احلالة،  هذه  ويف 

حقوقهم على هذه املن�صاآت والآليات. 

الف�شل الثاين

اأحكام خا�صة بالن�صاط املنجمي يف البحر

املادة 169: طبقا للمادة 2 من هذا القانون، تعترب من 

املجالت  من  امل�صتخرجة  املنتوجات  اجلمركية  الناحية 

من  م�صتخرجة  كمواد  اجلزائري،  للقانون  التابعة  البحرية 

جزء جديد تابع لالإقليم اجلمركي املن�صو�س عليه يف املادة 

الأوىل من قانون اجلمارك.

ولتطبيق الت�صريع اجلبائي، تعترب نف�س املنتوجات كمواد 

م�صتخرجة من الرتاب الوطني.

املعدنية                 باملواد  خا�س  �صجل  مي�صك   :170 املادة 

يف  املذكورة  والآليات  املن�صاآت  م�صتوى  على  املتحجرة  اأو 

املادة 161 اأعاله.

والعالمات  ال�صجل  به  مي�صك  الذي  ال�صكل  يحدد 

الواجب تقييدها فيه عن طريق التنظيم.

يقوموا  اأن  املوؤهلون  الدولة  اأعوان  ميكن   :171 املادة 

مبعاينة املن�صاآت والآليات يف اأي وقت. كما ميكنهم معاينة 

و�صائل النقل امل�صتعملة يف ا�صتغالل اجلرف القاري اأو يف 

املن�صو�س  الطبيعية داخل مناطق الأمن  ا�صتغالل موارده 
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عليها يف املادة 163 اأعاله، ويف املجالت البحرية اخلا�صعة 

للنطاق اجلمركي.

الف�صل الثالث

اأحكام جزائية تخ�ص الن�صاط املنجمي يف البحر

الق�شم الأول

العقوبات

املادة 172: يوؤهل ملعاينة املخالفات املن�صو�س عليها يف 

املواد: من 174 اإىل 184 من هذا القانون :

- ال�صباط واأعوان ال�صرطة الق�صائية،

-  مهند�صو �صرطة املناجم،   

-  مفت�صو البيئة،

-  قواد البواخر التابعة للبحرية الوطنية،

-  قواد البواخر الأوقيانوغرافيا للدولة،

-  قواد الطواقم على منت الطائرات التابعة للدولة،

- اأعوان اجلمارك، 

- مفت�صو املالحة و الأ�صغال البحرية،

- مراقبو املالحة البحرية،

حرا�س  مل�صلحة  التابعون  الوطنية  اخلدمة  اأعوان   -

ال�صواطئ،

- موظفو ال�صلك التقني للمالحة البحرية،

- مهند�صو م�صالح الإ�صارة البحرية،

العلمي  البحث  مل�صالح  التابعون  املحلفون  الأعوان   -

والأوقيانوغرافيا.

 تبقى حجية املحا�صر املثبتة لهذه املخالفات قائمة اإىل 

غاية اإثبات العك�س.

الق�صائية  اجلهة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اإىل  وتر�صل 

املخت�صة اإقليميا.

القانون  لهذا  املخالفات  على  يعاقب   :173 املادة 

ون�صو�صه التطبيقية، فــي جمال الن�صاطات املتعلقة بالبحث 

البحر،  وا�صتغاللها يف  الـمتحجرة  اأو  املعدنية  الـمـواد  عن 

دون  وذلك  اأدناه،   184 اإىل   174 من  املواد  لأحكام  طبقا 

اأخرى،  جهة  من  فر�صها  ميكن  التي  بالعقوبات  الإخالل 

الت�صريعية  والأحكام  البحري  القانون  مبوجب  ل�صيما 

املتعلقة بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة.

املادة 174: يعاقب كل من يقوم يف املجالت البحرية 

دون  ال�صتغالل  اأو  للبحث  منجمي  بن�صاط  اجلزائرية 

 )3( ثالث  اإىل   )1( �صنة  من  باحلب�س  منجمي،  ترخي�س 

�صنوات وبغرامة من 1.000.000 دج اإىل 3.000.000 دج.

ميكن املحكمة، ف�صال عن ذلك، اأن تاأمر عند القت�صاء 

اأماكن البحث  اأو الآليات القائمة يف  اإما ب�صحب املن�صاآت 

اأو ال�صتغالل دون ترخي�ص، واإما بجعلها مطابقة لل�صروط 

املفرو�صة.

كما ميكنها اأن حتدد اأجال للمحكوم عليه ليقوم، ح�صب 

احلالة، ب�صحب املن�صاآت والآليات اأو جعلها مطابقة لل�صروط.

من  الأوىل  الفقرة  يف  عليها  املن�صو�س  العقوبات  تطبق 

اأ�صغال ال�صحب   اإذا مل تنفذ يف الآجال املقررة  املادة  هذه 

اأو املطابقة امل�صار اإليه يف الفقرة 3 من هذه املادة.

اإذا انق�صى الأجل الذي حدده احلكم قبل اأن تتم عملية 

اأو مطابقتها، ح�صب احلالة، ميكن  املن�صاآت والآليات  �صحب 

بالأعمال  تلقائية  ب�صفة  بالقيام  تاأمر  اأن  املخت�صة  لل�صلطات 

الالزمة لتنفيذ قرار العدالة عل نفقة وم�صوؤولية املحكوم عليه.

الق�شم الثاين

تعليق الأ�شغال

الإدارية  الق�صائية  اجلهة  رئي�س  ميكن   :175 املادة 

عليه  من�صو�س  هو  كما  خمالفة  معاينة  حالة  يف  املخت�صة، 

الإدارية  ال�صلطة  طلب  على  وبناء  اأعاله،   173 املادة  يف 

املخت�صة، اأن ياأمر بوقف اأ�صغال البحث اأو ال�صتغالل وفقا 

لالإجراء ال�صتعجالـي.

ميكن اجلهة الق�صائية اأن تاأمر يف كل وقت برفع اليد عن 

و ذلك  عليها،  الإبقاء  اأو  الأ�صغال  لوقف  املتخذة  التدابري 

بطلب من ال�صلطة املخت�صة اأو من املالك اأو امل�صتغل.

البحث  اأ�صغال  موا�صلة  على  يعاقب   :176 املادة 

الق�صائي                 الوقف  قرار  عن  النظر  بغ�س  ال�صتغالل،  اأو 

اأو الإداري، باحلب�س من �صنتني )2( اإىل اأربع )4( �صنوات 

وبغرامة من 1.000.000 دج اإىل 3.000.000 دج.
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الق�صم الثالث

التلوث البحري

عن  البحث  اأثناء  يقوم  من  كل  يتعر�س   :177 املادة 

اجلزائرية                       البحرية  املجالت  يف  املتحجرة  اأو  املعدنية  املواد 

اأو ا�صتغاللها، ب�صب اأو ترك ت�صرب اأو حرق اأو غمر يف البحر، 

 161 املادة  يف  اإليها  امل�صار  الآليات  اأو  املن�صاآت  من  انطالقا 

اأعاله، مواد اأو منتوجات اأو نفايات من �صاأنها اأن تلوث اأو تعكر 

اأو تف�صد املياه اأو امل�صاحات البحرية اأو الربية اخلا�صعة للقانون 

البيئة يف  املتعلق بحماية  القانون  اأحكام  اأو يخالف  اجلزائري 

نف�س  يف  عليها  املن�صو�س  للعقوبات  امل�صتدامة،  التنمية  اإطار 

هذا القانون، و/اأو التفاقيات الدولية املتعلقة بالتلوث البحري 

والتي وّقعت عليها اجلزائر. 

رغم  رف�س،  م�صتغل  اأو  مالك  يعاقب كل   :178 املادة 

يف  عليها  املن�صو�س  الأ�صغال  تنفيذ  اإليه،  املر�صل  الإعذار 

املادة 168 من هذا القانون، باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر اإىل 

�صنتني )2( وبغرامة من 500.000 دج اإىل 2.000.000 دج.

�س خمالفة اأحكام املادتني 165 و166 
ّ
املادة 179: ُتَعِر

يف  عليها  املن�صو�س  للعقوبات  مرتكبيها  القانون  هذا  من 

القانون البحري والت�صريع ال�صاري املفعول.

الأ�صغال  يقود  �صخ�س  كل  على  يتعني   :180 املادة 

املتعلقة بالبحث اأو ال�صتغالل على منت املن�صاآت و الآليات 

من  غرامة  طائلة  حتت  اأعاله،   161 املادة  يف  اإليها  امل�صار 

ال�صلطة  يطلب من  اأن  500.000 دج،  اإىل  100.000 دج 
البحرية كـي تبني يف رخ�صة املرور امل�صلمة اإليه واملن�صو�س 

وموؤهالت  اأ�صماء  القانون،  هذا  من   162 املادة  يف  عليها 

هاته  منت  على  ح�صورهم  يعد  الذين  الأ�صخا�س  من  كل 

املن�صاآت والآليات اإلزاميا، تطبيقا للن�صو�س اخلا�صة بحماية 

احلياة الب�صرية يف البحر.

يف  عليه  من�صو�س  �صخ�س  كل  يعاقب   :181 املادة 

ت�صتبه  اأن  �صاأنها  من  معدات  ا�صتعمل  اأعاله،   166 املادة 

بعالمات الإ�صارة البحرية اأو متنع املالح من روؤيتها، باحلب�س 

من �صهرين )2( اإىل �صتة )6( اأ�صهر.

اأ�صغال  يقود  الذي  ال�صخ�س  يعاقب   :182 املادة 

امل�صار  املن�صاآت والآليات  اأو ال�صتغالل على منت  البحث 

لالأحكام  طبقا  مي�صك  مل  اإذا  اأعاله،   161 املادة  يف  اإليها 

ال�صارية املفعول �صجل املواد املعدنية اأو املتحجرة املن�صو�س 

مزيفة،  بيانات  يحمل  كان  اأو  اأعاله،   170 املادة  يف  عليه 

من  وبغرامة   )2( �صنتني  اإىل  اأ�صهر   )6( �صتة  من  باحلب�س 

دج.  1.000.000 اإىل  دج   500.000
تقدمي  رف�س  اإذا  امل�صوؤول  على  العقوبات  نف�س  تطبق 

ال�صجل اأو اعرت�س على فح�صه من طرف ال�صلطات املخت�صة.

الق�شم الرابع

حالت التخريب

املادة 183: يعاقب كل من دخل ب�صفة غري قانونية ومن 

غري قوة قاهرة، اإىل منطقة الأمن املعرفة يف املادة 163 اأعاله، 

ال�صلطات  تكون  اأن  بعد  قانونية  غري  ب�صفة  فوقها  حلق  اأو 

لتمكني  املالئمة  الإجراءات  كل  اتخذت  قد  املخت�صة 

املالحني من التعرف على و�صعية هذه املنطقة، باحلب�س من 

اإىل  دج   500.000 من  وبغرامة   )2( �صنتني  اإىل   )1( �صنة 

دج.  2.000.000

ِبِنـّية  اأو  184: يعاقب كل �صخ�س خرب عمدا  املادة 

 161 املادة  يف  اإليها  امل�صار  الآليات  اأو  املن�صاآت  اإجرامية 

اأعاله، باأّية و�صيلة كانت، طبقا لالأحكام املن�صو�س عليها يف 

املادة 395 وما يليها من قانون العقوبات.

الباب احلادي ع�شر

اأحكام انتقالية ونهائية

الف�شل الأول

اأحكام انتقالية

املنجمية  والرخ�س  ال�صندات  تبقى   :185 املادة 

ويبقى  �صاحلة  القانون،  هذا  �صدور  عند  املفعول،  ال�صارية 

مفعولها �صاريا لغاية انق�صاء اآجالها، مع مراعاة اأحكام املواد 

املعنية اأدناه.

ل ميكن جتديد  اأو متديد هذه ال�صندات والرخ�س املنجمية.
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املادة 186: ميكن �صاحب الرخ�صة اأو ال�صند املنجمي 

امل�صار اإليه يف املادة 185 اأعاله، خالل الإثني ع�صر )12( 

�صهرا التي تلي تاريخ ن�صر هذا القانون، اأن يقوم بطلب منح 

اأو �صنده املعني  ترخي�س منجمي  للمدة املتبقية لرخ�صته 

عن  ر�صميا  يتخلى  اأن  �صريطة  القانون،  هذا  لأحكام  طبقا 

هذه الرخ�صة اأو ال�صند املنجمي.

هذا  لأحكام  طبقا  املنجمي  الرتخي�س  هذا  منح  يتم 

القانون و ن�صو�صه التطبيقية.

ينجم عن منح هذا الرتخي�س اإلغاء الرخ�صة اأو ال�صند 

املنجمي القدمي. 

املادة 187: ت�صرع الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية 

القانون،  هذا  �صدور  من  ابتداء  اأ�صهر   )6( �صتة  اأجل  يف 

ال�صارية  املنجمية  وال�صندات  الرخ�س  اإدماج  عملية  يف 

املفعول، با�صتثناء رخ�س ا�صتغالل مقالع احلجارة واملرامل، 

اأحكام  يف  عليها  من�صو�س  هو  كما  منجمية  تراخي�س  اإىل 

الوطنية  الوكالة  تعده  مبقرر  الإدماج  ُيتّوج  القانون.  هذا 

للن�صاطات املنجمية.

اإىل  املرامل  و  احلجارة  مقالع  ا�صتغالل  رخ�س  تدمج 

تراخي�س ل�صتغالل مقلع. ي�صرع الوايل املخت�س اإقليميا يف 

هذا ال�صدد و يف اأجل �صتة )6( اأ�صهر ابتداء من �صدور هذا 

القانون باإعداد مقررات الإدماج للرخ�س ال�صارية املفعول.

املادة 188: حتل كل من الوكالة الوطنية للممتلكات 

املنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية.حتل 

الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية يف احلقوق والواجبات 

حمل:

-  الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية، 

فيما  املنجمية  واملراقبة  للجيولوجيا  الوطنية  الوكالة   -  

يتعلق باأن�صطة املراقبة املنجمية.

احلقوق  يف  للجزائر،  اجليولوجية  امل�صلحة  وكالة  حتل 

واملراقبة  للجيولوجيا  الوطنية  بالوكالة  املتعلقة  والواجبات 

املنجمية، فيما يتعلق باأن�صطة امل�صلحة اجليولوجية الوطنية.

الوطنية  الوكالة  وم�صتخدمو  اأمالك  حتول   :189 املادة 

للممتلكات املنجمية اإىل الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية.

للجيولوجيا  الوطنية  الوكالة  وم�صتخدمو  اأمالك  حتول 

واملراقبة املنجمية، فيما يتعلق باأن�صطة املراقبة املنجمية، اإىل 

الوكالة الوطنية للن�صاطات املنجمية.  

للجيولوجيا  الوطنية  الوكالة  وم�صتخدمو  اأمالك  حتول 

واملراقبة املنجمية، فيما يتعلق باأن�صطة امل�صلحة اجليولوجية 

الوطنية، اإىل وكالة امل�صلحة اجليولوجية للجزائر.

عليها  املن�صو�س  التحويالت  عن  يرتتب   :190 املادة 

يف املادة 189 اأعاله، حترير:

للقوانني  وفقا  يعد  وتقديري،  ونوعي  كمي  جرد   -

يراأ�صها ممثل  املفعول، من طرف جلنة  ال�صارية  والتنظيمات 

م�صرتك  وزاري  مبقرر  اأع�صائها  تعيني  يتم  الو�صية،  ال�صلطة 

من الوزير املكلف باملناجم ووزير املالية،

-  ح�صيلة قفل ن�صاطات وو�صائل الوكالة الوطنية للممتلكات 

املنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية،

- قائمة جرد، حتدد بقرار م�صرتك من وزير املالية والوزير 

املكلف باملناجم.

عليها  املن�صو�س  اجلبائية  الأحكام  تطبق   :191 املادة 

يف الباب الثامن من هذا القانون على ال�صندات والرخ�س 

�صنة  يناير  اأول  تاريخ  ابتداء من  املفعول،  ال�صارية  املنجمية 

 .2015
ن�صر  تاريخ  عند  املفعول،  ال�صاري  اجلبائي  النظام  يبقى 

اجلزائرية  للجمهورية  الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا 

الدميقراطية ال�صعبية، مطبقا لغاية 31 دي�صمرب �صنة 2014.

رقم  للقانون  التطبيقية  الن�صو�س  تبقى   :192 املادة 

 3 املوافق   1422 عام  الثاين  ربيع   11 يف  املوؤرخ   ،10-01
يوليو �صنة 2001، واملت�صمن قانون املناجم، املعدل واملتمم، 

لهذا  التطبيقية  الن�صو�س  �صدور  غاية  اإىل  املفعول  �صارية 

القانون.

  

الف�شل الثاين

اأحكام نهائية

املادة 193: مع مراعاة اأحكام  املواد من 185 اإىل 192 

ل�صيما  القانون،  لهذا  املخالفة  الأحكام  كل  تلغى  اأعاله، 

اأحكام القانون رقم 01-10، املوؤرخ يف 3 يوليو �صنة 2001، 
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واملت�صمن قانون املناجم املعدل واملتمم.

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :194 املادة 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية. 

حرر باجلزائر، يف: ..............................    

       املوافق: ..................................

عبد العزيز بوتفليقة                       
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امللحق الأول: 

�شلم حق اإعداد الوثيقة

املبلغ )دج(نوع الن�شاط

املنجمي البحث   1
        التنقيب املنجمي

- الطلب الأويل .....................................

- التجديد اأو التعديل   ..........................

اال�شتك�شاف املنجمي

- الطلب الأويل ....................................

- التجديد اأو التعديل .............................

اال�شتغالل املنجمي:

       ا�شتغالل املناجم :

- الطلب الأويل .....................................

- التجديد اأو التعديل اأو التحويل )كلي اأو جزئي( 

اأو التنازل...........

ا�شتغالل املقالع :

- الطلب الأويل ....................................

- التجديد اأو التعديل اأو التحويل )كلي اأو جزئي( 

اأو التنازل .......... 

اال�شتغالل املنجمي احلريف:

- الطلب الأويل ..................................

- التجديد اأو التعديل .............................

عملية الَلم و اجلمع و/اأو اجلني

- الطلب الأويل اأو التجديد ......................

30.000
50.000

   

40.000
100.000

75.000
150.000

100.000

200.000

40.000
100.000

30.000

امللحق 2: 

ال�شلم الأ�شا�شي للر�شم امل�شاحي

يتم حتديد الـمبلغ الإجمايل للر�صم امل�صاحي الـمفرو�س 

لطبيعة  الـمقابل  اخلط  يف  الـموجود  الثابت،  احلق  بجمع 

الرتخي�س املنجمي، واحلق الن�صبي الـمحدد كما هو م�صار 

اإليه اأدناه :

طبيعة 

الرتخي�س

احلق الثابت 

ال�صنوي )دج(

احلق الن�صبي ال�صنوي للهكتار   )د.ج(

كل جتديد التجديد الأويلاملرحلة الأولية

فيما بعد

نظام املناجم

5.000100150200ال�صتك�صاف

10.000200250300ال�صتغالل

نظام املقالع

5.000150200250ال�صتك�صاف

10.000250300350ال�صتغالل

امللحق 3:

ن�شبة الإتاوة املفرو�شة بعنوان ا�شتغالل 

املواد املعدنية اأو املتحجرة 

الن�صبة )%(وحدة القيا�ساملواد املعدنية اأو املتحجرة

املواد املعدنية امل�صعة :

- اليورانيوم )ُمرّكز  الكعكة ال�صفراء(

- املواد امل�صعة الأخرى

الن�شيد ال�شلب  :

املواد املعدنية الفلزية :

- املواد املعدنية الفلزية احلديدية.

- املواد املعدنية الفلزية غري احلديدية.

املواد املعدنية غري الفلزية من نظام املناجم.

املواد املعدنية غري الفلزية من نظام املقالع.

�صبه  املقالع.و  نظام  من  الفلزية  غري  املعدنية  املواد 

النفي�صة.

LB
LB

طن م

طن م

طن م

طن م

 م3

اأوقية، قرياط اأو غ

3
2

1.5

1.5
2

2.5
6
6

طن م : الطن املرتي، غ : غرام، الأوقية =31،103477 غ،   

رطل    =  :LB

)Livre US(

قرياط  = 0،20519655  غ0،4535923  كلغ، 
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اإن رئي�ص اجلمهورية،

 ،120  ،119 املواد  ل�صيما  الد�صتور،  على  بناء   -

122 و126،
يف  املوؤرخ   ،01-98 رقم  الع�صوي  القانون  ومبقت�صى   -

04 �صفر عام 1419 واملوافق 30 مايو �صنة 1998، واملتعلق 
املعدل  وعمله،  وتنظيمه  الدولة  جمل�س  باخت�صا�صات 

واملتمم،

املوؤرخ يف   ،01-12 رقم  الع�صوي  القانـون  ومبقت�صى   -

18 �صفر عام 1433 املوافق 12 يناير �صنة 2012، واملتعلق 
بنظام الإنتخابات،

املوؤرخ يف   ،04-12 رقم  الع�صوي  القانـون  ومبقت�صى   -

18 �صفر عام 1433 املوافق 12 يناير �صنة 2012، واملتعلق 
بالأحزاب ال�صيا�صية،

املوؤرخ يف   ،05-12 رقم  الع�صوي  القانـون  ومبقت�صى   -

18 �صفر عام 1433 املوافق 12 يناير �صنة 2012، واملتعلق 
بالإعالم،

�صفر   18 يف  املـوؤرخ   155-66 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -

قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافـق   1386 عام 

الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم، 

�صفر   18 يف  املوؤرخ   ،155-66 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -

قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافـق   1386 عام 

العقوبات، املعدل واملتمم،

 20 فـي  املـوؤرخ   ،58-75 رقـم  الأمـر  ومبقت�صـى   -

 ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املـوافـق   1395 عـــام  رم�صـان 

واملت�صمن القانون املدين، املعدل واملتمم،

 20 فـي  املــوؤرخ   ،59-75 رقــم  الأمـر  ومبقت�صـى   -

 ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املـوافـق   1395 عـام  رم�صـان 

واملت�صمن القانون التجاري، املعدل واملتمم،

�صفر   18 يف  املوؤرخ   ،09-08 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1429 املوافق 25 فرباير �صنة 2008، واملت�صمن قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية،

�صـوال   8 يف  املوؤرخ   ،17-84 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

بقوانني  واملتعلق   ،1984 �صنة  يوليو   7 املـوافق   1404 عام 

املالية، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانون رقم 85-05، املوؤرخ يف 26 جمادى 

واملتعلق   ،1985 فرباير   16 املوافـق   1405 عـام  الأوىل 

بحماية ال�صحة وترقيتها، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانون رقم 88-01، املوؤرخ يف 22 جمادى 

الأوىل عام 1408 املوافق 12 يناير �صنة 1988، واملت�صمن 

القت�صادية،  العمومية  للموؤ�ص�صات  التوجيهي  القانون 

املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانـون رقـم 88-09، املوؤرخ يف جمـادى 

الثانيـة عـام 1408 املـوافـق 26 يناير �صنة 1988، واملتعلق 

بالأر�صيف الوطني،

 26 فـي  املـوؤرخ   ،11-90 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -

 ،1990 �صنة  اأبريل   21 املـوافـق   1410 عـام  رم�صـان 

واملتعلق بعالقات العمل، املعدل واملتمم،

27 حمرم  املوؤرخ يف   ،22-90 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1411 املوافق 18 غ�صت �صنة 1990، واملتعلق بال�صجل 

التجاري، املعدل،

- ومبقت�صى القانـون رقم 91-05، املوؤرخ يف 30 جمادى 

الثانيـة عام 1411 املوافـق 16 يناير �صنة 1991، واملت�صمن 

تعميم ا�صتعمال اللغة العربية، املعدل واملتمم،

�صفر   19 يف  املوؤرخ   ،20-95 رقم  الأمـر  ومبقت�صى   -

عام 1416 املوافق 17 يوليـو �صنة 1995، واملتعلق مبجل�س 

املحا�صبة، املعدل واملتمم،

�صفر   16 يف  املوؤرخ   ،16-96 رقـم  الأمـر  ومبقت�صى   -

عـام 1417 املوافـق 2 يوليـو �صنة 1996، واملتعلق بالإيداع 

القانوين،

�صفر   20 يف  املوؤرخ   ،04-98 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1419، املوافق 15 يونيو �صنة 1998، واملتعلق بحماية 

الرتاث الثقايف،

- ومبقت�صى القانـون رقم 2000-03، املوؤرخ يف 5 جمادى 

الذي   ،2000 �صنة  غ�صت   5 املوافق   1421 عام  الأولـى 

يحدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملوا�صالت ال�صلكية 

والال�صلكية، املعدل واملتمم، 

- ومبقت�صى الأمـر رقم 01-03، املـوؤرخ يف اأول جمادى 

الثانيـة عـام 1422 املوافـق 20 غ�صت �صنة 2001، واملتعلق 

بتطوير ال�صتثمار، املعدل واملتمم،

الب�صري ال�صمعي -  بالن�صاط  املتعلق  القانون  3( ن�ص 
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- ومبقت�صى الأمـر رقم 03-03، املـوؤرخ يف 19 جمادى 

الأولـى عـام 1424 املـوافق 19 يوليو �صنة 2003،  واملتعلق 

باملناف�صة، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى الأمـر رقـم 03-05، املوؤرخ يف 19 جمادى 

الأولـى عـام 1424 املوافـق 19 يوليو �صنة 2003، واملتعلق 

بحقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة،

- ومبقت�صى القانون رقم 03-10، املوؤرخ يف 19 جمادى 

واملتعلق   ،2003 �صنة  يوليو   19 املوافق   1424 عام  الأوىل 

بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة، املعدل،

- ومبقت�صى القانـون رقـم 04-02، املوؤرخ يف 5 جمادى 

2004، الذي  23 يونيو �صنة  1425 املوافـق  الأولـى عـام 

التجارية،  املمار�صات  بخ�صو�س  املطبقة  القواعد  يحدد 

املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانـون رقم 04-04، املـوؤرخ يف 5 جمـادى 

واملتعلق   ،2004 يونيو   23 املـوافق   1425 عـام  الأوىل 

بالتقيي�س،

 27 يف  املـوؤرخ   ،08-04 رقـم  القانـون  ومبقت�صى   -

جمادى الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت �صنة 2004، 

واملتعلق ب�صروط ممار�صة الن�صاطات التجارية، املعدل واملتمم، 

21 حمرم  املوؤرخ يف   ،01-06 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1427 املوافق 26 فرباير �صنة 2006، واملتعلق بالوقاية 

من الف�صاد ومكافحته، املعدل واملتمم،

�صفر   11 يف  املوؤرخ   ،01-07 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -

عام 1428 املوافق اأول مار�س �صنة 2007، يتعلق بحالت 

التنايف واللتزامات اخلا�صة ببع�س املنا�صب والوظائف،

�صفر   29 يف  املوؤرخ   ،03-09 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1430 املوافق 25 فرباير �صنة 2009، واملتعلق بحماية 

امل�صتهلك وقمع الغ�س،

- ومبقت�صى القانون رقم 09-04، املوؤرخ يف 14 �صعبان 

عام 1430 املوافق 5 غ�صت �صنة 2009، واملت�صمن القواعد 

اخلا�صة للوقاية من اجلرائم املت�صلة بتكنولوجيات الإعالم 

والت�صال ومكافحتها،

 14 فـي  املـوؤرخ   ،03-11 رقـم  القانـون  ومبقت�صى   -

 ،2011 �صنة  فرباير    17 املـوافق   1432 عـام  الأول  ربيـع 

واملتعلق بال�صينما،

20 رجب  املوؤرخ يف   ،10-11 رقم  القانون  - ومبقت�صى 

عام 1432 املوافق 22 يونيو �صنة 2011، واملتعلق بالبلدية،

- ومبقت�صى القانون رقم 12-06، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 

باجلمعيات، واملتعلق   ،2012 �صنة  يناير   12 املوافق   1433
- ومبقت�صـى القانـون رقـم 12-07، املوؤرخ يف 28 ربيع 

الأول عام 1433 املـوافق 21 فرباير �صنة 2012، واملتعلق 

بالولية.

- وبعد راأي جمل�س الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان، 

ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

الباب الأول

الأحكام العامة

الف�شل الأول

املو�شوع وجمال التطبيق

رقم       الع�صوي  القانون  لأحكام  طبقا  الأوىل:  املادة 

12-05، املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق 12 يناير 2012، 
القواعد  حتديد  اإىل  القانون  هذا  يهدف  بالإعالم،  املتعلق 

املتعلقة مبمار�صة الن�صاط ال�صمعي الب�صري وتنظيمه.

املادة 2: ميار�ص الن�صاط ال�صمعي الب�صري بكل حرية 

املادة  اأحكام  يف  عليها  املن�صو�س  املبادئ  احرتام  ظل  يف 

2 من القانون الع�صوي رقـم 12-05، املوؤرخ يف 18 �صفر 
1433 املوافق 12 يناير 2012، واأحكام هذا القانون وكذا 

الت�صريع والتنظيم �صاريي املفعول.

املادة 3: ميار�ص الن�صاط ال�صمعي الب�صري من طرف:

لالت�صال  خدمة  ت�صتغل  التي  املعنوية  الأ�صخا�س   -

ال�صمعي الب�صري التابعة للقطاع العمومي، 

-  موؤ�ص�صات وهيئات واأجهزة القطاع العمومي، املرخ�س 

لها،

- املوؤ�ص�صات وال�صركات التي تخ�صع للقانون اجلزائري 

املرخ�س لها.

الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمات  تنظم   :4 املادة 

قنوات  و  عامة  قنوات  �صكل  يف  العمومي  للقطاع  التابعة 

مو�صوعاتية.
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املادة 5: تت�صكل خدمات الت�صال ال�صمعي الب�صري 

قبل  من  املن�صاأة  املو�صوعاتية  القنوات  من  لها  املرخ�س 

اأ�صخا�س  اأو  العمومي،  القطاع  واأجهزة  وهيئات  موؤ�ص�صات 

راأ�صمالها  وميتلك  اجلزائري  للقانون  يخ�صعون  معنويون 

اأ�صخا�س طبيعيون اأو معنويون يتمتعون باجلن�صية اجلزائرية.

املادة 6: متار�س �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري املن�صاأة 

مبوجب املادة 64 من القانون الع�صوي رقم 12-05، املوؤرخ 

مهّمتها   ،2012 12 جانفي  لـ  املوافق   1433 �صفر   18 يف 

وفقا لأحكام هذا القانون.

الف�شل الثاين

التعاريف

بامل�صطلحات  القانون  هذا  مفهوم  يف  يق�صد   :7 املادة 

التالية:

ا�صتقبال  اأو  بث  اأو  اإر�صال  كل  هي  الت�صالت:   -

للعالمات اأو الإ�صارات اأو الكتابات اأو ال�صور اأو الأ�صوات 

الأنظمـة  بوا�صطـة  طبيعتهـا  تكـن  مهمـا  املعلومـات  اأو 

الأنظمة  من  غريها  اأو  الب�صرية  اأو  الراديوية  اأو  ال�صلكيـــة 

الكهرومغناطي�صية.

- الت�صال ال�صمعي الب�صري: هو كل ما يقّدم للجمهور 

بثها  كيفيات  كانت  مهما  تلفزية  اأو  اإذاعية  خدمات  من 

بوا�صطة الهرتز اأو الكابل اأو ال�صاتل.

ب�صري  �صمعي  عمل  كل  هو  ب�صري:  �صمعي  عمل   -

واحل�ص�س  واجلرائد  ال�صينماتوغرافية،  الأعمال  عدا  ما 

الإعالمية، واملنوعات، والألعاب، والربامج الريا�صية املعادة، 

والإعالنات الإ�صهارية، والقتناء عرب التلفزيون.

خدمة  كل  هي  قناة:  اأو  التلفزيوين  البث  خدمة   -

لتلتقط  تكون  اإلكرتونية  بو�صيلة  للجمهور  موجهة  ات�صال 

ويكون  منه  فئة  اأو  اجلمهور  عموم  طرف  من  واحد  اآن  يف 

الرئي�صي مكونا من �صل�صلة متتابعة من احل�ص�س  برناجمها 

التي حتتوي على �صور واأ�صوات.

- خدمة البث الإذاعي اأو قناة: هي كل خدمة ات�صال 

موجهة للجمهور بو�صيلة اإلكرتونية لتلتقط يف اآن واحد من 

الرئي�صي  برناجمها  اأو فئة منه ويكون  طرف عموم اجلمهور 

على  حتتوي  التي  احل�ص�س  من  متتابعة  �صل�صلة  من  مكونا 

اأ�صوات.

خدمة  هي  الب�صري:  لل�صمعي  العمومية  اخلدمة   -

العامة  املنفعة  ذات  الب�صري  ال�صمعي  لالت�صال  عمومية 

التي ي�صمنها كل �صخ�س معنوي ي�صتغل خدمة لالت�صال 

امل�صاواة  مبادئ  اإحرتام  ظل  يف  الب�صري،  ال�صمعي 

واملو�صوعية والإ�صتمرارية والتكيف.

- القناة العامة: هي قناة حتتوي ت�صكيلتها برامج تلفزيونية 

اأو �صمعية موجهة اإىل اجلمهور الوا�صع، حتتوي على ح�ص�س 

متنوعة يف جمالت الإعالم والثقافة والرتبية والرتفيه.

التي  التلفزيوين  البث  خدمة  هي  امل�صفرة:  القناة   -

ترقيم  و�صيلة  بوا�صطة  كليا  اأو  جزئيا  مرمزة  اإ�صارتها  تكون 

لغر�س التحكم يف النفاذ اإىل حمتوى البث.

برامج  هي  مو�صوعاتية:  اأوخدمة  مو�صوعاتية  قناة   -

تلفزيونية اأو �صمعية، تتمحور حول مو�صوع اأوعدة موا�صيع.

- خدمة ات�صالت راديوية: هي خدمة تقت�صي اإر�صال 

خا�صة  لغايات  ا�صتقبالها  اأو  بثها  اأو  راديوية  موجات 

بالت�صالت.

- اخلدمة الإذاعية: هي خدمة ات�صالت راديوية تكون 

ار�صالتها معدة لي�صتقبلها عموم اجلمهور مبا�صرة. و ميكن 

اأن ت�صمل هذه اخلدمة ار�صالت �صوتية اأو تلفزية اأو اأنواعا 

اأخرى من الإر�صال.

و�صع  هو  اإلكرتونية:  بو�صيلة  للجمهور  موجه  اإت�صال   -

كل ما ل يحمل �صفة مرا�صلة خا�صة مهما كانت طبيعتها 

اأ�صوات            اأو  �صور  اأو  كتابات  اأو  عالمات  اأو  اإ�صارات  من 

طريق  عن  منه  فئات  اأو  اجلمهور  ت�صرف  حتت  ر�صائل  اأو 

و�صيلة ات�صال اإلكرتوين.

- نا�صر �صمعي ب�صري: هو كل �صخ�س معنوي يعر�س 

برامج �صمعية ب�صرية ويتحمل م�صوؤولية الن�صر.

اإذاعية  و/اأو  تلفزية  قنوات  جتميع  هو  القنوات:  دمج   -

على نف�س قناة البث الأر�صي اأو ال�صاتلي.

على  املوقعة  التنفيذية  ال�صلطة  هي  املانحة:  ال�صلطة   -

�صمعي  ات�صال  خدمة  لإن�صاء  رخ�صة  املت�صمن  املر�صوم 

للقانون  يخ�صع  خا�س  معنوي  �صخ�س  ل�صالح  ب�صري 

اجلزائري. 

�صبط  �صلطة  تديرها  مقابلة  هو  العلني:  ال�صتماع   -

ال�صمعي الب�صري يف جل�صة عامة وعلنية، وتتعّلق بقدرات 

ل�صتغالل  الرت�ّصح  لإعالن  ا�صتجابوا  الذين  املر�ّصحني 

خدمة ات�صال �صمعي ب�صري.
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ترخي�س  هو  راديوية:  قناة  اأو  راديو  تردد  تخ�صي�س   -

ترددا  لت�صتعمل  راديوية  حمطة  اإىل  عمومية  هيئة  متنحه 

راديويا حمددا اأو قناة راديوية حمددة، وفقا ل�صروط معينة.

- توزيع نطاق الرتددات: هو تدوين نطاق ترددات معني 

يف جدول توزيع نطاقات الرتددات، حتى ت�صتعمله خدمة 

وفق  الراديوية  الت�صالت  خدمات  من  اأكرث  اأو  واحدة 

نطاق  على  كذلك  امل�صطلح  هذا  وينطبق  خا�صة.  �صروط 

الرتددات املعني.

- املوجات الراديوية اأو املوجات الهرتزية: هي املوجات 

 3000 الكهرومغناطي�صية التي يقل ترددها ا�صطالحا عن 

GHz وتنت�صر يف الف�صاء دون موجه ا�صطناعي.
- نظام نهائي للبث: هو ن�صق ميّكن من معاجلة خمتلف 

الربامج  ملختلف  املطابقة  الأ�صوات  و/اأو  ال�صور  اإ�صارات 

النهائي  الرتابط  حتقيق  بغر�س  التلفزيونية  اأو  الإذاعية 

للربامج املزمع بثها.

ات�صالت  خدمة  هي  ال�صاتلية:  الإذاعية  اخلدمة   -

راديوية تكون فيها الإ�صارات التي تر�صلها اأو تعيد ار�صالها 

املحطات الف�صائية معدة لي�صتقبلها عموم اجلمهور مبا�صرة. 

البث  خدمة  حالة  يف  مبا�صرة«  »ي�صتقبلها  عبارة  وتطبق 

الإذاعي بوا�صطة ال�صاتل على الإ�صتقبال من طرف الأفراد 

واجلماعات.

معنوي  اأو  طبيعي  �صخ�س  كل  هو  حمتوى:  موزع   -

من  تعاقدية  عالقات  الب�صري  ال�صمعي  نا�صري  مع  يقيم 

اأجل تركيب عر�س خدمات ات�صال �صمعي ب�صري يو�صع 

حتت ت�صرف اجلمهور مبختلف و�صائل الت�صال و با�صتعمال 

�صبكة ات�صال اإلكرتونية مدعمة بق�صم اإذاعي اأر�صي و/اأو 

ق�صم اإذاعي بال�صاتل و/اأو كابل.

- الرعاية: هي كل م�صاهمة من طرف �صخ�س طبيعي 

اأو معنوي يخ�صع للقانون العام اأو القانون اخلا�س يف متويل 

برامـج  اأو  الب�صريـة  ال�صمعية  الإعـالم  و�صائـل  خدمـات 

ن�صاطاته               اأو  �صورته  اأو  عالمتـه  اأو  ا�صمه  ترقيـة  بهدف 

اأو منتوجاته. 

التي  املعنوية  الأ�صخا�س  التعريف  هذا  من  ي�صتثنى 

ت�صتغل خدمات ات�صال �صمعي ب�صري، ومزودو اخلدمات 

الإعالمية، ومنتجو الأعمال ال�صمعية الب�صرية.

خدمات               اأو  منتوجات  عر�س  هو  املنتوج:  اإظهار   -

اأو عالمات للم�صاهدة من خالل بث اأعمال �صينماتوغرافية 

اأو �صمعية ب�صرية خيالية اأو تن�صيطية.

حتريرية              ر�صالة  اأو  م�صمم  �صكل  اأي  هو  اإ�صهــار:   -

تعوي�س،  اأو  اأجر  مقابل  تبث  ب�صرية  �صمعية  اأو  �صوتية  اأو 

�صواء من اأجل ترقية تقدمي �صلع اأو خدمات يف اإطار ن�صاط 

جتاري اأو �صناعي اأو حريف اأو مهنة حرة اأو من اأجل �صمان 

ترقية جتارية ملوؤ�ص�صة.

- خدمات الو�صائل ال�صمعية الب�صرية ح�صب الطلب: 

قبل  من  مو�صوع  جدول  اأ�صا�س  على  برامج  عر�س  هي 

الوقت  يف  م�صاهدتها  ميكن  ب�صري  �صمعي  ات�صال  خدمة 

املختار من قبل امل�صتعمل.

- اإقتناء عرب التلفزيون: هو بث عرو�س مبا�صرة للجمهور 

بغر�س تزويده مقابل الت�صديد، ب�صلع اأو خدمات اأو اأمالك 

عقارية و ما يرتتب عنها من حقوق والتزامات.

الباب الثاين

خدمات الت�شال ال�شمعي الب�شري

الف�شل الأول

خدمات الت�شال ال�شمعي الب�شري

التابعة للقطاع العمومي

املادة 8: يت�صكل القطاع العمومي لل�صمعي الب�صري 

من الهيئات واملوؤ�ص�صات الأخرى التي متتلك فيها الدولة 

اإطار املنفعة العامة مبهام اخلدمة  كاّفة الأ�صهم، وت�صطلع يف 

العمومية.

ي�صتغلون  الذين  املعنويني  الأ�صخا�س  ميكن   :9 املادة 

للقطاع  التابعة  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمات 

العمومي، امل�صاهمة يف راأ�س املال الجتماعي لالأ�صخا�س 

ال�صمعي  الت�صال  خدمات  ي�صتغلون  الذين  املعنويني 

الب�صري املرخ�س لها.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

الذين  املعنويني  الأ�صخا�س  على  يتعني   :10 املادة 

التابعة  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمات  ي�صتغلون 

للقطاع العمومي يف اإطار مهامهم للخدمة العمومية، اإعداد 

برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته للم�صاهمة يف تلبية 

حاجياته يف جمال الإعالم والرتبية والثقافة والرتفيه.
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الذين  املعنويني  الأ�صخا�س  على  يجب   :11 املادة 

التابعة  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمات  ي�صتغلون 

الدميقراطية  املبادئ  احرتام  اإطار  ويف  العمومي،  للقطاع 

املكر�صة د�صتوريا:

الثقافية  املبادلت  وتنمية  الدميقراطي  احلوار  ت�صجيع   -

ال�صلوك احل�صاري  قيم  الوطن، وترقية  بني خمتلف مناطق 

والت�صامح واملواطنة،

- امل�صاهمة يف تنمية الإبداع الفكري والفني وكذا اإثراء 

املعارف القت�صادية والجتماعية والعلمية والتقنية،

الأ�صخا�س  ا�صتفادة  لت�صهيل  مالئمة  تدابري  اإتخاذ   -

ذوي العاهات الب�صرية و/اأو العاهات ال�صمعية من الربامج 

امل�صموعة والتلفزيونية.

الذين  املعنويون  الأ�صخا�س  ي�صتفيد   :12 املادة 

التابعة  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمات  ي�صتغلون 

للقطاع العمومي يف اإطار اآداء مهامهم من:

ل�صيما  عليها،  حتوز  التي  بالإمكانيات  الحتفاظ   -

الرتددات الراديوية والهياكل القاعدية،

- الأولوية يف حق ا�صتخدام املوارد الراديوية ال�صرورية 

لأداء مهامهم للخدمة العمومية املقررة يف دفاتر ال�صروط.

ال�صمعي  الت�صال  خدمات  اإن�صاء  يحدد   :13 املادة 

الب�صري التابعة للقطاع العمومي وقانونها الأ�صا�صي مبوجب 

مر�صوم.

الذين  املعنويني  الأ�صخا�س  على  يجب   :14 املادة 

ي�صتغلون خدمات البث التلفزيوين التابعة للقطاع العمومي 

�صمان مهام اخلدمة العمومية من طرف القنوات التلفزيونية 

املن�صاأة عن طريق التنظيم.

الذين  املعنويون  الأ�صخا�س  على  يجب   :15 املادة 

ي�صتغلون خدمات البث الإذاعي التابعة للقطاع العمومي 

�صمان مهام اخلدمة العمومية من طرف القنوات الإذاعية 

املن�صاأة عن طريق التنظيم.

املادة 16: ميكن املوؤ�ص�صات العمومية الوطنية والهيئات 

الجتماعي  املال  راأ�س  يف  امل�صاهمة  العمومية  وال�صركات 

لالت�صال  خدمات  ي�صتغلون  الذين  املعنويني  لالأ�صخا�س 

ال�صمعي الب�صري املرخ�صة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

الف�شل الثاين

خدمات الت�شال

 ال�شمعي الب�شري املرخ�شة

الب�صري  ال�صمعي  لالت�صال  خدمة  تعد   :17 املادة 

التلفزيوين           للبث  مو�صوعاتية  خدمة  كل  لها،  املرّخ�س 

املن�صو�ص  ال�صروط  وفق  مبر�صوم  ُتن�صاأ  الإذاعي  للبث  اأو 

عليها يف اأحكام هذا القانون. 

املادة 18: ميكن خدمات الت�صال ال�صمعي الب�صري 

ح�ص�صا  تدرج  اأن  اأعاله،   17 املادة  يف  املذكورة  املرخ�صة 

رخ�صة  يف  يحدد  �صاعي  حجم  وفق  اإخبارية  وبرامج 

ال�صتغالل.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 19: يجب اأن تتوفر يف املرت�صحني املوؤهلني لإن�صاء 

كمـا  املو�صوعاتية،  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمات 

 ،05-12 رقـم  الع�صوي  القانون  اأحكـام  يف  حمـددة  هي 

املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433 املوافق 12 يناير �صنة 2012، 

ال�صروط الآتية:

- اأن تثبت خ�صوع ال�صخ�صية املعنوية للقانون اجلزائري،

- اأن تثبت حيازة جميع امل�صاهمني للجن�صية اجلزائرية،

- اأن يتمتع جميع امل�صاهمني باحلقوق املدنية،

- اأن ل يكون امل�صاهمون قد حكم عليهم بعقوبة خملة 

بال�صرف اأو النظام العام،

- اأن يكون راأ�صمالها الجتماعي ح�صريا وطنيا،

- اأن تثبت م�صدر الأموال امل�صتثمرة،

حمرتفون  �صحافيون  امل�صاهمني  �صمن  يكون  اأن   -

واأ�صخا�س مهنيون، 

- اأن يثبت امل�صاهمون املولودون قبل يوليو 1942 اأّنه مل 

يكن لهم �صلوك معاد لثورة اأول نوفمرب 1954.



59

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

الفرع الأول

الرخ�شة

ال�صلطة  تقدمها  التي  الرخ�صة  ت�صكل   :20 املادة 

املانحة مبوجب مر�صوم، العقد الذي من خالله تن�صاأ خدمة 

لأحكام  طبقا  املو�صوعاتية،  الب�صري  ال�صمعي  لالت�صال 

عام  �صفر   18 يف  املوؤرخ   ،05-12 رقم  الع�صوي  القانون 

.2012 �صنة  يناير   12 املوافق   1433

بوا�صطة  البث  على  الرخ�صة  نظام  يطبق   :21 املادة 

الهريتز  طريق  عن  الراديوية  الرتددات  وا�صتخدام  الكابل 

وال�صاتل، �صواء كان البث مفتوحا اأو عرب و�صيلة ت�صفري.

املادة 22: يتم تنفيذ الإجراء املتعلق مبنح الرخ�صة من 

طرف �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري بوا�صطة الإعالن عن 

الرت�صح، وفق �صروط وكيفيات حتدد عن طريق التنظيم.

ال�صخ�س  اأو  الطبيعي  ال�صخ�س  ميكن  ل   :23 املادة 

املعنوي اخلا�س اخلا�صع للقانون اجلزائري اأن يكون م�صاهما 

يف اأكرث من خدمة واحدة لالت�صال ال�صمعي الب�صري.

للراأي  املبلغ  الرت�صح  عن  الإعالن  يحِدد   :24 املادة 

العام عرب اأية و�صيلة وطنية لالإعالم، �صيما:

ال�صاتل     عرب  و/اأو  الأر�صي  للبث  املتوفرة  القدرات   -

و/اأو عرب الكابل،

املزمع  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمة  طبيعة   -

اإن�صاوؤها،

- املنطقة اجلغرافية املغطاة،

- اللغة اأو لغات البث،

- كل املعلومات الأخرى واملوا�صفات التقنية املكملة، 

التي ت�صعها الهيئة الوطنية املكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي 

حتت ت�صرف �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري،

- القواعد العامة للربجمة،

والقتناء عرب  والرعاية  الإ�صهار  املطبقة على  القواعد   -

التلفزيون،

- ن�صب الأعمال الفنية والربامج الوطنية.

املادة 25: تت�صمن درا�صة ملف الرت�صح من طرف �صلطة 

للمرت�صحني  العلني  ال�صتماع  الب�صري،  ال�صمعي  �صبط 

الذين ا�صتوفوا ال�صروط.

ويوؤخذ بعني العتبار بوجه خا�س:

تع�صف  من  احليطة  �صرورة  مع  املتعاملني  تنويع   -

الو�صعيات املهيمنة واملمار�صات الأخرى التي تعيق حرية 

املناف�صة،

- جتربة املرت�صحني يف الأن�صطة ال�صمعية الب�صرية، 

ال�صمعي  الن�صاط  لفائدة  املوارد  منو  واآفاق  التمويل   -

الب�صري،

- امل�صاهمة يف الإنتاج الوطني للربامج.

املادة 26: يرتتب عن منح الرخ�صة لإن�صاء كل خدمة 

لالت�صال ال�صمعي الب�صري دفع مقابل مايل.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 27: حتدد مدة الرخ�صة امل�صلمة باثنتي ع�صرة )12( 

�صنوات   )6( و�صت  تلفزيوين،  بث  خدمة  ل�صتغالل  �صنة 

خلدمة بث اإذاعي.

املادة 28: جتدد الرخ�صة املذكورة يف املادة 27 ، خارج 

بعد  املانحة  ال�صلطة  طرف  من  الرت�صح،  عن  الإعالن  اإطار 

راأي معلل تبديه �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري. 

املعنوي  ال�صخ�س  با�صم  الرخ�صة  ت�صلم   :29 املادة 

الذي وقع عليه الختيار.

دون  امل�صتفيد  طرف  من  الرخ�صة  ت�صتغل   :30 املادة 

�صواه.

خدمة  ا�صتغالل  يف  ال�صروع  اأجل  يحدد   :31 املادة 

بالن�صبة   )01( واحدة  ب�صنة  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال 

خلدمة البث التلفزيوين، و�صتة )06( اأ�صهر بالن�صبة خلدمة 

البث الإذاعي.

و يف حالة عدم احرتام هذه الآجال من طرف امل�صتفيد، 

ت�صحب الرخ�صة منه تلقائيا.

املادة 32: يبداأ �صريان الآجال املذكورة يف املادة 31، 
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املكلفة  العمومية  الهيئة  مع  العقد  اإبرام  تاريخ  من  ابتداء 

بالبث الإذاعي والتلفزيوين، املن�صو�س عليه يف املادة 37.

القانون  يف  الواردة  الأحكام  مراعاة  مع   :33 املادة 

ت�صتغل  موؤ�ص�صة  عر�س  حالة  ويف  القانون،  وهذا  الع�صوي 

ال�صلطة  ميكن  للبيع،  الب�صري  ال�صمعي  لالت�صال  خدمة 

املانحة خارج الإعالن عن الرت�صح، حتويل احلقوق املرتبطة 

بالرخ�صة لفائدة املالك اجلديد.

متار�س ال�صلطة املانحة حق ال�صفعة لفائدة الدولة. 

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

بالرخ�صة  املرتبطة  احلقوق  تكون  اأن  يجب   :34 املادة 

املن�صو�س عليها يف اأحكام املادة 33 حمل طلب مع الإ�صعار 

بال�صتالم موجه اإىل �صلطة ال�صبط ال�صمعي الب�صري الذي 

تر�صله مرفقا براأيها املعلل اإىل ال�صلطة املانحة، يف اأجل اأق�صاه 

�صهران )2( ابتداء من تاريخ اإيداع الطلب.

املادة 35: يتعني على ال�صلطة املانحة اإ�صعار الأ�صخا�س 

املعنوية املعنية بالقرار املت�صمن املوافقة على حتويل احلقوق 

املرتبطة بالرخ�صة يف اأجل اأق�صاه �صهران )2(.

املادة 36: يف حالة قيام ال�صلطة املخت�صة بتغيري وجهة 

جديد  تخطيط  اإطار  يف  املخ�ص�صة  الرتددات  اأو  الرتدد 

خلدمة بث اإذاعي و/اأو تلفزيوين، ي�صتفيد �صاحب الرخ�صة 

املت�صرر من تعوي�س يتم حتديد كيفياته عن طريق التنظيم.

خدمة  اإن�صاء  رخ�صة  �صاحب  على  يتعني   :37 املادة 

العمومية  الهيئة  مع  يربم  اأن  الب�صري،  ال�صمعي  الت�صال 

باإر�صال  يتعلق  عقدا  والتلفزيوين  الإذاعي  بالبث  املكلفة 

وبث الربامج امل�صموعة اأو التلفزيونية.

املادة 38: يو�صح العقد املذكور يف املادة 37 ، ل�صيما 

بالن�صبة لالإر�صال عرب ال�صاتل، الأحكام املطبقة على الهيئة 

طرف  من  والتلفزيوين،  الإذاعي  بالبث  املكلفة  العمومية 

املتعاملني يف ال�صاتل الذين يوفرون قدرات البث.

ات�صال  خدمة  اإن�صاء  رخ�صة  �صاحب  يلزم   :39 املادة 

 ،40 املادة  املذكورة يف  لالتفاقية  م�صفرة طبقا  ب�صري  �صمعي 

التي  العنا�صر  بكل  الب�صري  ال�صمعي  �صبط  �صلطة  بتزويد 

التي  الربامج  م�صمون  اإىل  دائمة  ب�صفة  بالدخول  لها  ت�صمح 

تبث.

الفرع الثاين

�صروط ا�صتعمال الرخ�صة

خدمة  لإن�صاء  الرخ�صة  منح  على  يرتتب   :40 املادة 

ات�صال �صمعي ب�صري اإبرام اتفاقية بني �صلطة �صبط ال�صمعي 

الب�صري وامل�صتفيد، حتدد مبوجبها �صروط ا�صتعمال الرخ�صة 

طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفرت ال�صروط العامة.

مرخ�س  معنوي  �صخ�س  كل  على  يتعني   :41 املادة 

له با�صتغالل خدمة لالت�صال ال�صمعي الب�صري، اأن يحوز 

كان  مهما  الوطني،  الرتاب  على  الربامج  لبث  نهائيا  نظاما 

ت�صميمه وو�صيلة التوزيع امل�صتعملة.

و�صيلة  اأية  عرب  املحتوى  موزع  على  يتعني   :42 املادة 

خلدمة الت�صال ال�صمعي الب�صري املرخ�صة طبقا للت�صريع 

بتقدمي  الربنامج  نا�صر  يلزم  اأن  املفعول،  �صاريي  والتنظيم 

ن�صخة من الرخ�صة. 

املال  لراأ�س  امل�صكلة  احل�ص�س  تكون   :43 املادة 

الجتماعي لل�صخ�س املعنوي احلائز على الرخ�صة اإ�صمية.

44: يجب على ال�صخ�س املعنوي املرخ�س له  املادة  

ل�صتغالل خدمة ات�صال �صمعي ب�صري تبليغ �صلطة �صبط 

الإجتماعي      املال  راأ�س  يف  تغيري  باأي  الب�صري  ال�صمعي 

و/اأو امل�صاهمة فيه يف اأجل �صهر واحد )1( ابتداء من تاريخ 

هذا التغيري.

ب�صفة  ميتلك  اأن  امل�صاهم  لنف�س  ميكن  ل   :45 املادة 

مبا�صرة اأو بوا�صطة اأ�صخا�س اآخرين مبا فيهم الأ�صول والفروع 

من الدرجة الرابعة، اأكرث من اأربعني )40%( باملائة يف راأ�س 

اأو يف حقوق الت�صويت لنف�س ال�صخ�س  املال الجتماعي 

املعنوي احلائز على رخ�صة ا�صتغالل خدمة ات�صال �صمعي 

ب�صري.
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ل�صتغالل  ثانية  رخ�صة  ت�صليم  ميكن  ل   :46 املادة 

خدمة بث اإذاعي اأو بث تلفزيوين، لنف�س ال�صخ�س املعنوي 

امل�صتفيد من رخ�صة ا�صتغالل خدمة ات�صال �صمعي ب�صري.

الف�صل الثالث

اأحكام م�شرتكة لكافة خدمات

 الت�شال ال�شمعي الب�شري

يحدد دفرت ال�صروط العامة ال�صادر مبر�صوم   :47 املادة 

بعد راأي �صلطة ال�صبط ال�صمعي الب�صري، القواعد العامة 

املفرو�صة على كل خدمة لالت�صال التلفزيوين اأو لالت�صال 

الإذاعي.

ل�صيما  العامة  ال�صروط  دفرت  يت�صمن   :48 املادة 

اللتزامات التي ت�صمح بـ: 

والدفاع  والأمن  الوطنية  الوحدة  متطلبات  اإحرتام   -

الوطنيني،

- اإحرتام امل�صالح القت�صادية والدبلوما�صية للبالد،

- اإحرتام �صرية التحقيق الق�صائي،

- اللتزام باملرجعية الدينية الوطنية واحرتام املرجعيات 

والديانات  باملقد�صات  امل�صا�س  وعدم  الأخرى،  الدينية 

الأخرى،

- اإحرتام مقومات ومبادئ املجتمع،

الدولة كما هي حمددة  الوطنية ورموز  القيم  اإحرتام   -

يف الد�صتور،

- ترقية روح املواطنة وثقافة احلوار،

- اإحرتام متطلبات الآداب العامة والنظام العام،

- تقدمي برامج متنوعة وذات جودة،

الب�صري  ال�صمعي  والإبداع  الإنتاج  وترقية  تطوير   -

وال�صينماتوغرايف الوطنيني، من خالل اآليات حتفيزية،

الإجتماعي  والتالحم  الوطنيتني  اللغتني  ترقية   -

والرتاث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابريها يف الربامج 

التي يتم بثها،

- ال�صهر على احرتام الإلتزامات امل�صجلة يف التفاقيات 

املربمة.

الفكرية  التيارات  وتعددية  احلزبية  التعددية  اإحرتام   -

والآراء يف الربامج الإذاعية والتلفزيونية،

املهنة  واأخالقيات  واآداب  املهنية  للقواعد  المتثال   -

عند ممار�صة الن�صاط ال�صمعي الب�صري، مهما كانت طبيعته 

وو�صيلة وكيفية بثه،

املتعلقة  والتنظيمية  القانونية  املقت�صيات  اإحرتام   -

بالإ�صهار والرعاية،

- المتناع عن بث حمتويات اإعالمية اأو اإ�صهارية م�صللة،

املخ�ص�صة لالإ�صهار من  الف�صاءات  بيع  - المتناع عن 

اأجل الدعاية النتخابية،

الق�صر  الأطفال  حلماية  تقنية  وو�صائل  اآليات  و�صع   -

واملراهقني يف الربامج التي يتم بثها،

احل�ص�س  وبث  اإنتاج  والتزامات  لقواعد  المتثال   -

والتنظيم  للت�صريع  تطبيقا  النتخابية  باحلمالت  املتعلقة 

�صاريي املفعول،

- اإنتاج وبث بيانات ذات املنفعة العامة،

ح�ص�س  يف  الوطنيتني  اللغتني  ا�صتعمال  تف�صيل   -

التوزيع،                اأو  البث  كيفية  كانت  مهما  الإ�صهار  ور�صائل 

يف  الب�صرية  وال�صمعية  ال�صينماتوغرافية  الأعمال  عدا  ما 

ن�صها الأ�صلي والأعمال املو�صيقية التي يكون ن�صها حمررا 

كليا اأو جزئيا بلغة اأجنبية. 

الدبلجة                اإىل  اللجوء  يكون  احلالت  هذه  با�صتثناء 

اأو العنونة ال�صفلية اإجباريا.

التوظيف  يف  اجلزائرية  الب�صرية  للموارد  الأولية  منح   -

لدى موؤ�ص�صات الن�صاط ال�صمعي.

- التاأكد من احرتام ح�ص�س الربامج املحددة كالتايل:

التي  الربامج  من  الأقل  على  - اأن تكون ن�صبة %60 

ن�صبة  بينها  من  اجلزائر،  يف  منتجة  وطنية  برامج  تبث، 

20% على الأقل خم�ص�صة �صنويا لبث الأعمال ال�صمعية 
الب�صرية وال�صينماتوغرافية،

املدبلجة  امل�صتوردة  الأجنبية  الربامج  ن�صبة  تكون  اأن   -

الأكرث، على  باللغتني الوطنيتني بن�صبة %20 

الناطقة  الربامج  الأقل من  - اأن تكون ن�صبة 20% على 

بالأعمال  واملتعلقة  الأ�صلية  ن�صخها  يف  الأجنبية  باللغات 

الوثائقية واأعمال اخليال معنونة �صفليا،

الإنتاج  من  الأقل  على  - التاأكد من بلوغ ن�صبة %60 

املوؤداة  اأو  الناطقة  والثقافية  املو�صيقية  لالأعمال  الوطني 

بلغة وطنية،

- ت�صجيع الإبداع الثقايف والفني اجلزائري،
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- ال�صهر على احرتام حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة 

اأثناء بث الإنتاج الثقايف والفني،

اإلتزام احلياد واملو�صوعية والمتناع عن خدمة ماآرب   -

واأغرا�س جمموعات م�صلحية، �صواء كانت �صيا�صية اأو عرقية 

اأو اقت�صادية اأو مالية اأودينية اأو اإديولوجية،

- المتناع عن توظيف الدين لأغرا�س حزبية ولغايات 

منافية لقيم الت�صامح،

على  التحري�س  اأو  بالعنف  الإ�صادة  عن  المتناع   -

�صخ�س  كل  �صد  العنف  اأو  والإرهاب  العن�صري  التمييز 

ديانة  اأو  اأو جن�س  لعرق  انتمائه  اأو  اأو جن�صه  اأ�صله  ب�صبب 

معينة،

�صالمة  و  بال�صحة  امل�صر  ال�صلوك  على  احلث  عدم   -

الأ�صخا�س وحماية البيئة، 

اإدعاءات  الأ�صكال  من  �صكل  باأي  اإطالق  عدم   -

ت�صليل  �صاأنها  من  كاذبة  عرو�س  تقدمي  اأو  اإ�صارات  اأو 

امل�صتهلكني،

- عدم اإحلاق ال�صرر بحقوق الطفل، كما هي حمددة يف 

التفاقيات الدولية،

و�صمعة  و�صرف  اخلا�صة  باحلياة  امل�صا�س  عدم   -

الأ�صخا�س،

- عدم امل�صا�س باحلياة اخلا�صة لل�صخ�صيات العمومية.

لهم  املرخ�س  املعنويون  الأ�صخا�س  يلتزم   :49 املادة 

البالغات  ببث  ب�صري،  �صمعي  ات�صال  خدمة  ل�صتغالل 

البيانات  وكذا  العمومية،  لل�صلطات  العامة  الفائدة  ذات 

الهادفة اإىل احلفاظ على النظام العام.

املادة 50: دون الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�س 

عليها يف هذا القانون والت�صريع �صاريي املفعول، يعر�س عدم 

احرتام بنود دفرت ال�صروط العامة �صاحبه اإىل عقوبات اإدارية 

تتخذها �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري طبقا لأحكام الباب 

اخلام�س من هذا القانون.

وا�صتغالل  وتوزيع  اإنتاج  اأن�صطة  تخ�صع   :51 املادة 

 ،03-11 رقم  القانون  لأحكام  ال�صينماتوغرافية  الأفالم 

فيفري   17 املوافق   1432 عام  الأول  ربيع   14 يف  ال�صادر 

بال�صينما.  املتعلق   ،2011

الباب الثالث

�شلطة �شبط ال�شمعي الب�شري

و�صري  وت�صكيلة  و�صالحيات  مهام  حتدد   :52 املادة 

اأحكـام  مبـوجب  املن�صـاأة  الب�صري،  ال�صمعي  �صبط  �صلطة 

املـادة 64 من القانـون الع�صوي رقـم 12-05، املـوؤرخ فـي 

وفق   ،2012 �صنة  يناير   12 املوافق   1433 عام  �صفر   18
اأحكام هذا القانون.

الب�صري  ال�صمعي  �صلطة �صبط  مقر  يحدد   :53 املادة 

باجلزائر العا�صمة.

الف�شل الأول

مهام و�شالحيات 

�شلطة �شبط ال�شمعي الب�شري

املادة 54: تقوم �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري اأ�صا�صا 

باملهام الآتية: 

ية ممار�صة الن�صاط ال�صمعي الب�صري، 
ّ
- ال�صهر على حر

�صمن ال�صروط املحددة يف هذا القانون والت�صريع والتنظيم 

�صاريي املفعول،

- ال�صهر على عدم حتيز الأ�صخا�س املعنوية التي ت�صتغل 

خدمات الت�صال ال�صمعي الب�صري التابعة للقطاع العام،

- ال�صهر على �صمان املو�صوعية وال�صفافية،

- ال�صهر على ترقية اللغتني الوطنيتني والثقافة الوطنية 

ودعمها،

الفكر  لتيارات  التعددي  التعبري  ال�صهر على احرتام   -

للبث  اخلدمات  برامج  يف  املالئمة  الو�صائل  بكل  والراأي 

الإعالم  ح�ص�س  خالل  ل�صيما  والتلفزيوين،  الإذاعي 

ال�صيا�صي والعام، 

- ال�صهر على اأن تعك�س اأ�صناف الربامج التي يقدمها 

الثقايف  التنوع  الب�صري  ال�صمعي  نا�صرو خدمات الت�صال 

الوطني،

- ال�صهر على احرتام الكرامة الإن�صانية،

- ال�صهر على حماية الطفل واملراهق،

الب�صرية    العاهات  ذوي  الأ�صخا�س  و�صول  ت�صهيل   -

من  للجمهور  املوجهة  الربامج  اإىل  ال�صمعية  العاهات  و/اأو 
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�صمعي  ات�صال  خدمة  ي�صتغل  معنوي  �صخ�س  كل  طرف 

ب�صري،

- ال�صهر الدائم على تثمني حماية البيئة وترقية الثقافة 

البيئية واملحافظة على �صحة ال�صكان،

لالأحداث  احل�صري  البث  يوؤدي  األ  على  ال�صهر   -

الوطنية ذات الأهمية الق�صوى املحددة عن طريق التنظيم، 

اإىل حرمان جزء معترب من اجلمهور من اإمكانية متابعتها على 

املبا�صر اأو غري املبا�صر عن طريق خدمة تلفزيونية جمانية.

املادة 55: تتمتع �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري ق�صد 

اأداء مهامها بال�صالحيات الآتية:

يف جمال ال�صبط : 

ال�صمعي  الت�صال  خدمات  اإن�صاء  طلبات  تدر�س   -

الب�صري، وتبت فيها،

- تخ�ص�س الرتددات املو�صوعة حتت ت�صرفها من طرف 

الهيئة الوطنية املكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، من اأجل 

الأر�صي،           الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمات  اإن�صاء 

يف اإطار الإجراءات املحددة يف هذا القانون،

- تطبق القواعد املتعلقة ب�صروط الإنتاج والربجمة، وبث 

الو�صائط  ح�ص�س  اإىل  بالإ�صافة  املبا�صر  التعبري  ح�ص�س 

طبقا  النتخابية،  احلمالت  خالل  الب�صرية،  ال�صمعية 

للت�صريع والتنظيم �صاريي املفعول،

للت�صكيالت  املخ�ص�صة  الربامج  بث  كيفيات  تطبق   -

ال�صيا�صية واملنظمات الوطنية النقابية واملهنية املعتمدة،

- حتدد ال�صروط التي ت�صمح لربامج الت�صال ال�صمعي 

بث  اأو  للمنتوجات  املقنع  الإ�صهار  با�صتخدام  الب�صري 

ح�ص�س القتناء عرب التلفزيون،

- حتدد القواعد املتعلقة ببث البيانات ذات املنفعة العامة 

ال�صادرة عن ال�صلطات العمومية،

- تعد و ت�صادق على نظامها الداخلي.

يف جمال املراقبة:

- ت�صهر على احرتام مطابقة اأي برنامج �صمعي ب�صري 

كيفما كانت و�صيلة بثه للقوانني والتنظيمات �صارية املفعول،

بت�صيري  املكلفة  الوطنية  الهيئة  مع  بالتن�صيق  تراقب   -

طيف الرتددات الراديوية، ومع الهيئة املكلفة بالبث الإذاعي 

والتلفزي، ا�صتخدام ترددات البث الإذاعي بغر�س اتخاذ 

الإجراءات ال�صرورية ل�صمان ا�صتقبال جيد لالإ�صارات،

- تتاأكد من احرتام احل�ص�س الدنيا املخ�ص�صة لالإنتاج 

ال�صمعي الب�صري الوطني والتعبري باللغتني الوطنيتني،

مو�صوع  على  املنا�صبة  الو�صائل  بكل  الرقابة  متار�س   -

وم�صمون وكيفيات برجمة احل�ص�س الإ�صهارية،

على  املطبقة  والقواعد  املبادئ  احرتام  على  ت�صهر   -

الن�صاط ال�صمعي الب�صري وكذا تطبيق دفاتر ال�صروط،

خدمات  وموزعي  نا�صري  من  ال�صرورة  عند  تطلب   -

الت�صال ال�صمعي الب�صري اأية معلومة مفيدة لأداء مهامها،

- جتمع كل املعلومات ال�صرورية من الإدارات والهيئات 

واملوؤ�ص�صات دون اخل�صوع لأية حدود، غري تلك املن�صو�س 

عليها يف الت�صريع والتنظيم �صاريي املفعول، وذلك من اأجل 

اإعداد اآرائها وقراراتها. 

يف املجال ال�صت�صاري:

الن�صاط  لتنمية  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اآراء يف  تبدي   -

ال�صمعي الب�صري،

- تبدي راأيها يف كل م�صروع ن�س ت�صريعي اأو تنظيمي 

يتعلق بالن�صاط ال�صمعي الب�صري،

جمال  يف  املناف�صة  ترقية  اأجل  من  تو�صيات  تقدم   -

الأن�صطة ال�صمعية الب�صرية،

- ت�صارك يف اإطار ال�صت�صارات الوطنية، يف حتديد موقف 

اجلزائر يف املفاو�صات الدولية حول خدمات البث الإذاعي 

والتلفزيوين املتعلقة خا�صة بالقواعد العامة ملنح الرتددات،

- تتعاون مع ال�صلطات اأو الهيئات الوطنية اأو الأجنبية، 

التي َتْن�صط يف نف�س املجال،

اأتاوات  حتديد  حول  اقرتاحات  تقدم  اأو  اآراء  تبدي   -

ا�صتخدام الرتددات الراديوية، يف احلزمات املمنوحة خلدمة 

البث الذاعي.

- تبدي راأيها بطلب من اأية جهة ق�صائية، يف كل نزاع 

يتعلق مبمار�صة الن�صاط ال�صمعي الب�صري.

يف جمال ت�صوية النزاعات:

- التحكيم يف النزاعات بني الأ�صخا�س املعنويني الذين 

بينهم      فيما  �صواء  ب�صري،  �صمعي  ات�صال  خدمة  ي�صتغلون 

اأو مع امل�صتخدمني،

- حتقق يف ال�صكاوى ال�صادرة عن الأحزاب ال�صيا�صية 

والتنظيمات النقابية و/اأو اجلمعيات، وكل �صخ�س طبيعي 

�صخ�س  القانون من طرف  بانتهاك  يخطرها  اآخر  معنوي  اأو 

معنوي ي�صتغل خدمة لالت�صال ال�صمعي الب�صري.



64

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

ال�صبط  �صلطة  �صالحيات  و  مهام  متتد   :56 املادة 

عرب  الب�صري  ال�صمعي  الن�صاط  اإىل  الب�صري  ال�صمعي 

الأنرتنت.

الف�شل الثاين

ت�شكيل وتنظيم و�شري �شلطة

 �شبط ال�شمعي الب�شري

املادة 57: تت�صكل �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري، من 

ت�صعة )9( اأع�صاء يعينون مبر�صوم رئا�صي على النحو الآتي:

- خم�صة )5( اأع�صاء من بينهم الرئي�س، يختارهم رئي�س 

اجلمهورية،

- ع�صوان )2( غري برملانيني يقرتحهما رئي�س جمل�س الأمة،

املجل�س  رئي�س  يقرتحهما  برملانيني  غري   )2( ع�صوان   -

ال�صعبي الوطني.

املادة 58: متار�س �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري مهامها 

با�صتقاللية تامة.

ال�صمعي  �صبط  �صلطة  اأع�صاء  اختيار  يتم   :59 املادة 

بالن�صاط  واهتمامهم  بناء على كفاءتهم وخربتهم  الب�صري 

ال�صمعي الب�صري.

ال�صمعي  �صبط  �صلطة  اأع�صاء  عهدة  حتدد   :60 املادة 

الب�صري ب�صت )6( �صنوات غري قابلة للتجديد. ل يف�صل 

اأي ع�صو من اأع�صاء �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري اإل يف 

احلالت املن�صو�س عليها يف هذا القانون. 

ال�صمعي  �صبط  �صلطة  الع�صوية يف  تتنافى   :61 املادة 

الب�صري، مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية و كل 

�صيا�صي،  حزب  يف  تنفيذية  م�صوؤولية  كل  اأو  مهني  ن�صاط 

ماعدا املهام املوؤقتة يف التعليم  العايل والإ�صراف يف البحث 

العلمي.

املادة 62: يقدم اأع�صاء �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

ت�صريحا باملمتلكات واملداخيل للجهة املخت�صة.

املادة 63: ل ميكن ع�صو �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

اأو غري  مبا�صرة  ب�صفة  اآخر  مقابل  اأي  اأو  اأتعابا  يتقا�صى  اأن 

مبا�صرة، با�صتثناء مقابل اخلدمات املوؤداة قبل ت�صلمه ملهامه.

ال�صمعي  �صبـط  �صلطـة  ع�صـو  ميكن  ل   :64 املادة 

الب�صري اأن ميتلك ب�صفـة مبا�صـرة اأو غري مبا�صرة م�صالح يف 

اأو يف موؤ�ص�صـة للن�صر   اأو �صينمائيـة  موؤ�ص�صة �صمعية ب�صرية 

اأو لل�صحافة اأو لالإ�صهار اأو لالت�صالت.

املادة 65: مينع على كل ع�صو يف �صلطة �صبط ال�صمعي 

الب�صري ممار�صة ن�صاط له عالقة باأي ن�صاط �صمعي ب�صري 

خالل ال�صنتني املواليتني لنهاية عهدته.

املادة 66: يلتزم اأع�صاء �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

واملعلومات  والأعمال  الوقائع  ب�صاأن  املهني  بال�ّصر  واأعوانها 

التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممار�صتهم ملهامهم 

قانون  من   301 املادة  لأحكام  طبقا  وذلك  ووظائفهم، 

العقوبات.

�صلطة �صبط  من�صب ع�صو  �صغور  67: يف حالة  املادة 

بتعيني  ا�صتخالفه  يتم  �صبب كان،  الب�صري لأي  ال�صمعي 

ع�صو جديد وفق ال�صروط والكيفيات املن�صو�ص عليها يف 

املادة 57 وللمدة املتبقية من العهدة.

املادة 68: يف حالة خمالفة اأي ع�صو من اأع�صاء �صلطة 

�صبط ال�صمعي الب�صري لأحكام املادة 61 ، يقرتح رئي�س هذه 

بالتعيني ا�صتخالف هذا الع�صو،  ال�صلطة على اجلهة املخولة 

وفق ال�صروط والكيفيات املن�صو�ص عليها يف املادة 57. 

69: يف حالة �صدور حكم نهائي بعقوبة م�صينة  املادة 

وخملة بال�صرف �صد ع�صو يف �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري، 

يقرتح رئي�س �صلطة ال�صبط بالتفاق مع بقية الأع�صاء على 

املتبقية  للمدة  الع�صو  ا�صتخالف  بالتعيني  املخولة  ال�صلطة 

املن�صو�ص عليها يف  ال�صروط والكيفيات  العهدة، وفق  من 

املادة 57. 

�صبط  �صلطة  ع�صو  عهدة  تنقطع  عندما   :70 املادة 

 )6( �صتة  تفوق  ملدة  كان،  �صبب  لأي  الب�صري  ال�صمعي 
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�صبط  �صلطة  رئي�س  ُيبلغ  انق�صائها،  قبل  متتالية  اأ�صهر 

ال�صمعي الب�صري، ال�صلطة املخولة بالتعيني، بغر�س تعيني 

م�صتخلف له، وفق ال�صروط والكيفيات املن�صو�ص عليها يف 

املادة 57. 

تنتهي عهدة هذا الأخري بانتهاء عهدة �صابقه.

املادة 71: يلتزم اأع�صاء �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

طيلة عهدتهم ويف ال�صنتني )02( املواليتني لنتهاء مهامهم 

التي  امل�صائل  حول  علني  موقف  اأي  اتخاذ  عن  بالمتناع 

التي  اأو  الب�صري،  ال�صمعي  �صبط  �صلطة  ب�صاأنها  تداولت 

طرحت عليهم يف اإطار ممار�صة مهامهم.

�صبط  �صلطة  واأع�صاء  رئي�س  يتح�صل   :72 املادة 

يتم  تعوي�صات  على  عهدتهم  خالل  الب�صري  ال�صمعي 

حتديدها مبوجب مر�صوم.

الب�صري  ال�صمعي  �صبط  �صلطة  تقرتح   :73 املادة 

امليزانية  يف  وتقيد  مهامها،  لتاأدية  ال�صرورية  العتمادات 

العامة للدولة. 

الآمر بال�صرف هو رئي�س �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري.

طبقا  الب�صري،  ال�صمعي  �صبط  �صلطة  حما�صبة  مت�صك 

يعينه  حما�صب  عون  قبل  من  العمومية،  املحا�صبة  لقواعد 

الوزير املكلف باملالية.

املحا�صبة  لإجراءات  طبقا  النفقات  مراقبة  متار�س 

العمومية.

الب�صري على  ال�صمعي  �صلطة �صبط  تتوفر   :74 املادة 

م�صالح اإدارية وتقنية. يحدد تنظيمها و�صريها مبوجب اأحكام 

داخلية.

ل�صلطة  والتقنية  الإدارية  امل�صالح  تو�صع   :75 املادة 

من  وت�صرّي  رئي�صها،  �صلطة  حتت  الب�صري  ال�صمعي  �صبط 

طرف اأمني عام.

املادة 76: ميثل الرئي�س �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

با�صم  التقا�صي  ب�صفة  ويتمتع  املدنية،  الأعمال  جميع  يف 

الدولة.

املادة 77: يعنَي الأمني العام مبر�صوم رئا�صي بناء على 

اقرتاح من رئي�س �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري.

املادة 78: ُيعني رئي�س �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

يف الوظائف الأخرى بناء على اقرتاح من الأمني العام.

�صلطة  مداولت  يف  العام  الأمني  ي�صارك   :79 املادة 

�صبط ال�صمعي الب�صري، ويعد ب�صاأنها حم�صرا ويعمل على 

تنفيذ القرارات املتخذة، ول يحق له الت�صويت.

املادة 80: ميكن رئي�س �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

وثيقة  كل  على  بالإم�صاء  تفوي�صا  العام  الأمني  مينح  اأن 

متعلقة ب�صري امل�صالح الإدارية والتقنية.

ال�صمعي  �صبط  �صلطة  مداولت  ت�صح  ل   :81 املادة 

الب�صري اإل بح�صور خم�صة )5( على الأقل من اأع�صائها. 

ال�صمعي  �صبط  �صلطة  مداولت  تكون   :82 املادة 

الب�صري وقراراتها باللغة الوطنية الر�صمية.

املادة 83: تتخذ قرارات �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

ت�صاوي  حالة  ويف  احلا�صرين،  لالأع�صاء  املطلقة  بالأغلبية 

عدد الأ�صوات يكون �صوت الرئي�س مرجحا.

يف حالة حدوث مانع موؤقت لرئي�س �صلطة  املادة 84: 

الرئا�صة  ت�صند  كان،  �صبب  لأّي  الب�صري  ال�صمعي  �صبط 

�صبط  ل�صلطة  الداخلي  التنظيم  يف  املحددة  ال�صروط  وفق 

ال�صمعي الب�صري.

�صبط  �صلطة  لرئي�س  دائم  مانع  حالة  يف   :85 املادة 

موؤقتا  الرئا�صة  يتوىل  كان،  �صبب  لأّي  الب�صري  ال�صمعي 

الع�صو الأكرب �صنا من اأع�صاء �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

من بني املختارين من طرف رئي�س اجلمهورية.

ويتوجب تعيني الرئي�س اجلديد يف اأجل اأق�صاه �صتة )6( 

اأ�صهر، وفق الكيفيات املن�صو�س عليها يف اأحكام املادة 57.

املادة 86: تر�صل �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري �صنويا، 



66

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

تقريرا  الربملان،  غرفتي  رئي�صي  واإىل  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 

ال�صمعي  بالن�صاط  املتعلق  القانون  تطبيق  بو�صعية  خا�صا 

الب�صري.

ين�صر التقرير خالل ثالثني )30( يوما املوالية لت�صليمه.

املادة 87: تر�صل �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري، كل 

ثالثة )3( اأ�صهر تقريرا عن ن�صاطها على �صبيل الإعالم اإىل 

ال�صلطة املخولة بالتعيني.

تبِلغ �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري، كل معلومة يطلبها 

الوزير املكلف بالت�صال.

�صبط  �صلطة  قرارات  يف  الطعن  ميكن   :88 املادة 

ال�صمعي الب�صري طبقا للت�صريع ال�صاري املفعول.

الباب الرابع

الإيداع القانوين 

والأر�شفة ال�شمعية الب�شرية

الف�شل الأول

الإيداع القانوين

�صمعي  منتوج  لكل  القانوين  الإيداع  يتم   :89 املادة 

�صاريي  والتنظيم  للت�صريع  طبقا  للجمهور  يبث  ب�صري 

املفعول. 

املادة 90: تو�صع ن�صخة من الأعمال ال�صمعية الب�صرية 

حتت ت�صرف املوؤ�ص�صات املوؤهلة ل�صتقبال وت�صيري الإيداع 

�صاريي  والتنظيم  للت�صريع  طبقا  الدولة  حل�صاب  القانوين 

املفعول.

الف�شل الثاين

الأر�شفة ال�شمعية الب�شرية

املادة 91: تن�صاأ هيئة عمومية تكلف بجمع الأر�صيف 

ال�صمعي الب�صري ومعاجلته وت�صيريه.

القانونية  وطبيعتها  الهيئة  هذه  اإن�صاء  كيفيات  حتدد 

ومهامها وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم.

وتفهر�س  الب�صرية  ال�صمعية  الربامج  جُتمع   :92 املادة 

وتوؤر�صف وحتفظ وترمم وت�صبح قابلة لال�صتعمال لالأغرا�س 

جميع  يف  تكون  اأن  على  والبحث،  والثقافية  البيداغوجية 

احلالت مطابقة مع حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة.

يف   92 املادة  يف  املحددة  العمليات  تدرج   :93 املادة 

املهام املخولة للهيئة العمومية املن�صاأة طبقا للت�صريع والتنظيم 

�صاريي املفعول.

التعبري  حرية  لرتقية  اإعانات  الدولة  متنح   :94 املادة 

لالرتقاء باحلقل ال�صمعي الب�صري وتاأهيله.

حتدد مقايي�س وكيفيات هذا الدعم عن طريق التنظيم.

املهني  امل�صتوى  رفع  يف  الدولة  ت�صاهم   :95 املادة 

للعاملني يف الن�صاط ال�صمعي الب�صري عن طريق التكوين 

باإن�صاء ودعم معاهد ومراكز للتدريب والتاأهيل.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

ال�صمعي  96: ت�صجع الدولة على ترقية الإنتاج  املادة 

لالإنتاج  اإعالمية  مدن  اإن�صاء  اإىل  وت�صعى  الب�صري، 

وال�صتغالل يف املجال ال�صمعي الب�صري.

الذين  املعنويني  الأ�صخا�س  على  يجب   :97 املادة 

املرخ�س  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمات  ي�صتغلون 

للتكوين  اأرباحهم  من   %2 اأن يخ�ص�صوا �صنويا ن�صبة  لهم 

وترقية الأداء الإعالمي.

الباب اخلام�ص

العقوبات الإدارية

املعنوي  ال�صخ�س  احرتام  عدم  حالة  يف   :98 املادة 

للقطاع  التابع  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  امل�صتغل خلدمة 

الت�صريعية  الن�صو�ص  يف  الواردة  لل�صروط  اخلا�ص  اأو  العام 

باإعذاره  الب�صري  ال�صمعي  �صبط  �صلطة  تقوم  والتنظيمية، 

�صلطة  حتدده  اأجل  يف  املطابقة  احرتام  على  حمله  بغر�س 

�صبط ال�صمعي الب�صري. 

اخلا�س  للقطاع  التابعون  املعنويون  الأ�صخا�س  يكون 

حمل اإعذار يف حالة عدم احرتامهم لبنود التفاقية املربمة 

مع �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري. 
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تقوم �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري بن�صر هذا الإعذار 

بكل الو�صائل املالئمة. 

املادة 99: ميكن اأن تبادر �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري 

و/اأو  ال�صيا�صية  الأحزاب  اإ�صعار من طرف  بعد  اأو  بنف�صها 

املنظمات املهنية والنقابية املمثلة للن�صاط ال�صمعي الب�صري 

يف  اآخر،  معنوي  اأو  طبيعي  �صخ�س  وكل  اجلمعيات  و/اأو 

ال�صروع يف اإجراءات الإعذار.

املعنوي  ال�صخ�س  امتثال  عدم  حالة  يف   :100 املادة 

ب�صري  �صمعي  ات�صال  خدمة  با�صتغالل  له  املرخ�س 

لالإعذار يف الأجل املحدد من قبل �صلطة �صبط ال�صمعي 

الب�صري طبقا للمادة 98 ، ت�صلط عليه �صلطة �صبط ال�صمعي 

 )%2( اثنني  بني  مبلغها  يحدد  مالية  بقرار عقوبة  الب�صري 

خارج  املحقق  الأعمال  رقم  من  باملائة   )%5( وخم�صة 

اآخر ن�صاط مغلق حم�صوب على فرتة اثني  الر�صوم خالل 

ع�صر )12( �صهرا. ويف حالة عدم وجود ن�صاط �صابق ي�صمح 

اأ�صا�صه بتحديد مبلغ العقوبة املالية، يحدد هذا املبلغ  على 

بحيث ل يتجاوز مليوين دينار )2.000.000  دج(.

املعنوي  ال�صخ�س  امتثال  عدم  حالة  يف   :101 املادة 

الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  با�صتغالل خدمة  له  املرخ�س 

ملقت�صيات الإعذار رغم العقوبة املالية امل�صار اإليها يف املادة 

معّلل: مبقرر  الب�صري  ال�صمعي  �صبط  �صلطة  تاأمر   ،  100
- اإما بالتعليق اجلزئي اأو الكلي للربنامج الذي وقع بثه،

مرتبط  غري  اإخالل  كل  عن  الرخ�صة  بتعليق  واإما   -

مبحتوى الربامج.

ويف كلتا احلالتني، ل ميكن اأن تتعدى مدة التعليق )1( 

�صهرا واحدا.

املادة 102: يتم �صحب الرخ�صة يف احلالت التالية:

باإن�صاء  له  املرخ�س  املعنوي  ال�صخ�س  يتنازل  عندما   -

خدمة الت�صال ال�صمعي الب�صري عن الرخ�صة اإىل �صخ�س 

اآخر قبل ال�صروع يف ا�صتغاللها، 

- عندما ميتلك ال�صخ�س الطبيعي اأو املعنوي ح�صة من 

باملائة، امل�صاهمة تفوق اأربعني )%40( 

خلدمة  امل�صتغل  املعنوي  ال�صخ�س  يكون  عندما   -

الت�صال ال�صمعي الب�صري املرخ�صة قد حكم عليه بعقوبة 

م�صينة وخملة بال�صرف،

خلدمة  امل�صتغل  املعنوي  ال�صخ�س  يكون  عندما   -

عن  توقف  حالة  املرخ�صة يف  الب�صري  ال�صمعي  الت�صال 

الن�صاط اأو اإفال�ص اأو ت�صفية ق�صائية.

الب�صري،  ال�صمعي  �صبط  �صلطة  توؤهل   :103 املادة 

بعد اإ�صعار ال�صلطة املانحة للرخ�صة، للقيام بالتعليق الفوري 

للرخ�صة دون اإعذار م�صبق وقبل قرار �صحبها، يف احلالتني 

التاليتني:

- عند الإخالل مبقت�صيات الدفاع والأمن الوطنيني،

- عند الإخالل بالنظام العام والآداب العامة. 

املن�صو�س عليها يف  الرخ�صة  يتم �صحب   :104 املادة 

اأحكام املادتني 102 و103 مبوجب مر�صوم، بناء على تقرير 

معلل من �صلطة �صبط ال�صمعي الب�صري.

ال�صمعي  �صبط  �صلطة  قرارات  تبلغ   :105 املادة 

اإىل الأ�صخا�س  بالعقوبات الإدارية معللة  املتعلقة  الب�صري 

الت�صال  خدمات  با�صتغالل  لهم  املرخ�س  املعنويني 

ال�صمعي الب�صري املعنية. 

الق�صائية  القرارات لدى اجلهات  الطعن يف هذه  ميكن 

الإدارية طبقا للت�صريع والتنظيم �صاريي املفعول.

الب�صري  ال�صمعي  �صبط  �صلطة  تاأمر   :106 املادة 

الت�صال  خدمة  با�صتغالل  له  املرخ�س  املعنوي  ال�صخ�س 

ال�صمعي الب�صري باإدراج بالغ يف الربامج التي تبث وحتدد 

�صروط بثه. 

اإخاللت  ويت�صمن  العام  الراأي  اإىل  البالغ  هذا  يوجه 

والتنظيمية  القانونية  بالتزاماته  املعنوي  ال�صخ�س  هذا 

وكذلك العقوبات الإدارية امل�صلطة عليه.

الباب ال�شاد�ص

الأحكام اجلزائية

دينار  مليوين  من  مالية  بغرامة  يعاقب   :107 املادة 

)2.000.000 دج( اإىل ع�صرة ماليني دينار )10.000.000 
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دج(، كل �صخ�س طبيعي اأو معنوي ي�صتغل خدمة الت�صال 

ال�صمعي الب�صري دون احل�صـول على الرخ�صة املن�صو�س 

عليهــا فــي املادة 20.

تاأمر اجلهة الق�صائية املخت�صة مب�صادرة الو�صائل واملن�صاآت 

الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمة  ل�صتغالل  امل�صتعملة 

املعنية.

دينار  مليون  من  مالية  بغرامة  يعاقب   :108 املادة 

)1.000.000 دج( اإىل خم�صة ماليني دينار )5.000.000 

دج( كل �صخ�س طبيعي اأو معنوي م�صتغل خلدمة الت�صال 

ال�صمعي الب�صري يتنازل عن رخ�صة ا�صتغالل اخلدمة دون 

املوافقة امل�صبقة لل�صلطة املانحة.

دينار  مليون  من  مالية  بغرامة  يعاقب   :109 املادة 

)1.000.000 دج( اإىل خم�صة ماليني دينار )5.000.000 

دج( كل �صخ�س طبيعي اأو معنوي يخل باأحكام املادة 44 

اأعاله. 

دينار  مليوين  من  مالية  بغرامة  يعاقب   :110 املادة 

)2.000.000 دج( اإىل ع�صرة ماليني دينار )10.000.000 

الوطني  له يحوز فوق الرتاب  نا�صر غري مرخ�س  دج( كل 

النظام  هذا  ت�صميم  كان  كيفما  برامج  لبث  نهائيا  نظاما 

ودعامة التوزيع امل�صتعملة.

تاأمر اجلهة الق�صائية املخت�صة مب�صادرة الو�صائل واملن�صاآت 

الب�صري  ال�صمعي  الت�صال  خدمة  ل�صتغالل  امل�صتعملة 

املعنية. 

يف  عليها  املن�صو�س  للعقوبات  يعر�س   :111 املادة 

19 جمادى  املوؤرخ يف   ،05-03 153 من الأمر رقم  املادة 

الأوىل عام 1424 املوافق 19 يوليو2003، املتعلق بحقوق 

له  املجاورة، كل �صخ�س معنوي مرخ�س  املوؤلف واحلقوق 

با�صتغالل خدمة الت�صال ال�صمعي الب�صري ين�صر اأعمال 

فنية مبا يخالف حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة.

الباب ال�شابع

الأحكام النتقالية والنهائية

�صبط  �صلطة  �صالحيات  و  مهام  ت�صند   :112 املادة 

املكلف  الوزير  اإىل  تن�صيبها  انتظار  يف  الب�صري  ال�صمعي 

بالت�صال.

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :113 املادة 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية. 

             حرر باجلزائر، يف: ...............................

                 املوافق: ................................

                         

                               عبد العزيز بوتفليقة        
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