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Uباللغة الفرنسية 
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- P  : Page. 

- Pp  : De la page à la Page. 

- Op.cit. : Référence Précédemment Citée.  
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- V   : Voir. 
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(النظام االشتراكيالوطنية  لسيادتها استعادتها عقبالجزائر انتهجت        
0F

على في جوهره  يستندالذي  ،)1
الدولة، وذلك باحتكار تثمارات التي تقوم بها االقتصاد القائم على االس يعتمد علىالتخطيط المركزي و 

(جنبياأالخاص سواء كان وطنيا أو وضع عوائق كثيرة للمتعامل المبادرة و 
1F

ساسية أبصفة  اعتمادهامع  ،)2
سعار النفط أعرفت  أينصة في فترة السبعينات، خا ،على الموارد المالية المتأتية من قطاع المحروقات

Pمحسوسا ارتفاعا

)
2F

3(
P  هذا القطاع االستراتيجينتاج خارج اإل مكانيةإول حمما أقصى كل تفكير. 

فترة ال في إ هذا النظام عيوبتتجلى  لمإذ ، ربع قرنتزيد عن  فترةل النهجهذا  فيائر الجز  مضتو        
، فكان في غاية الصعوبة أوضاعب الجزائرياالقتصاد  مر أينأسعار البترول،  انخفاضالثمانينات بسبب 

في دفع رئيسيا زيادة ضغط المديونية، دورا ة، و الملحوظ في وتيرة التنميالتراجع موال و رؤوس األ لشح
تبني  ،لياتمن بين هذه اآلو  ،المتصاعدةالضغوطات  جابهةلى البحث عن آليات أكثر فعالية لمإ الساسة

تدهور  مظاهرهاالتي كانت من أهم  ،االقتصادية األزمة كحل أمثل للخروج منسياسة اقتصاد السوق 
دة البطالة نتيجة غلق تزايد حثر االنخفاض في قيمة الدينار، و إ للبالد واالجتماعيةاالقتصادية  الحالة

متأتية من الصادرات الالمداخيل امتصاص المديونية الخارجية ألغلب المؤسسات وتسريح العمال، و 
(عادة الجدولةإمن اتفاقيات  تالهاما صندوق النقد الدولي و  معالموقعة  التفاقيةل وفقا ،النفطية

3F

مما زاد و  .)4
ستثمار تواجه جملة من العراقيل هو أن المؤسسات الخاصة التي ترغب في االتعقيدا و مر سوءا األ
وري انتهاج الجزائر من الضر  كان جل ذلكأمن فللمضي في عملية االستثمار، تطالب بضمانات قانونية و 

ما يعني التخلي عن السياسات  هذاو  ،السائد آنذاك الوضع االقتصادي الدولي منسجمة معتكون  لسياسات
  .التي تجاوزها الزمنوالترقيعية العشوائية 

                                                           
ذي حدد السياسة العامة الذي توج ببرنامج طرابلس الو  1962طرابلس الذي انعقد في شهري ماي وجوان ذلك من خالل مؤتمر تم التأكيد على  )1(

 بينها التأكيد على النظام االشتراكي كوسيلة للتنمية الشاملة المتوازنة. تضمن الميثاق مجموعة من االختيارات منللبالد، و 
لفترة طويلة على الحقل االقتصادي عن طريق تطبيق نظام االحتكارات، أين كانت المؤسسات العمومية ذات الطابع هيمنت الدولة الجزائرية و  )2(

ع الخاص، تراجع القطاع العام على المجال االقتصادي و لوضع هيمنة القطااالقتصادي هي المسيطرة على النشاط االقتصادي، فنتج عن هذا ا
الملتقى الوطني حول ، "سلطات الضبط المستقلة: آلية لالنتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة"، نزليوي صليحةثر أنظر: أك لالطالع

ماي، خالصة المداخالت المقدمة في  24و 23، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الماليالمستقلة في المجال االقتصادي و  سلطات الضبط
   .523الملتقى، غير منشورة، ص ص 

، سنة  2، عدد 41، جزء "السياسيةلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية و المجأثر برامج اعادة الهيكلة على االقتصاد الجزائري، " ،أحمد باشي )3(
  .32 ، ص2003

، كلية االقتصاديةدورها في تمويل قطاع المحروقات بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الشراكة االجنبية و ، ليليا بن منصور )4( 
  .3، ص 20032004العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، 
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 بمباشرةانطلقت الجزائر مع نهاية الثمانينات ، السائد آنذاك االقتصادي العالميالوضع لمواكبة و        
بذلك  فاعتمدتالسوق،  آلياتلتوجه الى اقتصاد تحكمه اإلى أساسا من االصالحات، تهدف  جملة

(يقوم على التعديل الهيكلي ااقتصادي ابرنامج
4F

 اصالحكان أساسه و الخدمات وتحرير أسعار السلع و  )5
(تحرير التجارة الخارجيةالجهاز المصرفي و 

5F

6( . 

(8825القانون رقم جملة من القوانين، على غرار صدور بقانونا  االصالحاتهذه  سيتكر تم و        
6F

7( 
الداري، لغى تقنية االعتماد اأالذي  ،ق باالستثمار الخاص الوطنيالمتعل 1988يوليو  12الصادر بتاريخ 

(9010القانون رقم و 
7F

لقيود المفروضة لغى اأالذي المتعلق بالنقد والقرض  1990 أبريل 14المؤرخ في  )8
(جنبيعلى االستثمار األ

8F

(1989 تبني دستور ، ثم)9
9F

حماية كرس تحرير النشاط االقتصادي و  أقرالذي  )10
 .خاصةالملكية ال

(9312سلطة المرسوم التشريعي رقم صدرت الأتماشيا مع هذه التوجهات و        
10F

لمتعلق بترقية ا )11
تقديس الملكية الخاصة، ففتح مبدأ حرية االستثمار و  فأقرزال القيود المعيقة لالستثمار، أالذي االستثمار و 

 مختلفاالستثمارات في  إلنجازاألجنبي و  أمام الرأسمال الوطنيواسعا ريعي الباب التش النصهذا 
(االقتصادية التي كانت مخصصة للدولة األنشطةكما رفع االحتكار عن الكثير من  ،المجاالت

11F

12(   . 

                                                           
 على تخفيض االقتصادي وخلق فرص العمل وتقليص نسبة البطالة والعملالت النمو ديهدف البرنامج المرتبط بالتعديل الهيكلي الى رفع مع )5(

 األكثر القطاعات على خاصة الهيكلي للتصحيح االنتقالية تخفيض التكاليفو  المتقدمة الدول في السائدة تلك تقارب مستويات إلى التضخم معدالت
والتخلي  العمومية المؤسسات استقاللية تحقيقاألجنبية و  العمالت من االحتياطي مستويات رفعو  المدفوعات ميزان ظروف استعادة تحسينو  تضررا

 الخارجية للتجارة احتكار الدولة إزالة مع التوزيعو  واالستثمار باإلنتاج يتعلق فيما دورها تلعب السوق قواعد تركلألسعار و  اإلداري التحديد عن سياسة
 :للمزيد راجع مقال األستاذ، و الصناعية الهيكلة وٕاعادة الصرف أسعار المباشر وتحرير األجنبي االستثمار لجلب المناخ تشجيع على والعمل
  سنة ،2 عدد ،41 جزء ،والسياسية واالقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة ،"الجزائري االقتصاد على الهيكلة اعادة برامج أثر" ،أحمد باشي

  .3144ص  ص ،2003
مؤرخ في  34، عدد ر ج، 1990المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1990 وتأ 7المؤرخ في  9016القانون رقم  من 41أنظر المادة  )6(

 . 1990اوت  11
جوان  13مؤرخ في  28ر عدد  جاالقتصادية الخاصة الوطنية،  االستثمارات، يتعلق بتوجيه 1988يوليو  12مؤرخ في  8825قانون رقم  )7(

 . 1993أكتوبر  10مؤرخ في  64، يتعلق بترقية االستثمار، ج ر عدد 1993أكتوبر  05مؤرخ في  9312بالمرسوم التشريعي رقم ملغى  ،1988
 0311ملغى باألمر رقم  ،1990أبريل  18مؤرخ في  16ر عدد  جالقرض، ، يتعلق بالنقد و 14/04/1990خ في مؤر  9010قانون رقم  )8(

 .  2003أوت  27مؤرخ في  52،  يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26المؤرخ في 
  .7ص ، 2006 الجزائر، الخلدونية، دار المحروقات، وقطاع العادية األنظمة الجزائري االستثمار قانون في الكامل ،جياللي عجة )9(
يتعلق بنشر نص الدستور  1989فيفري  28مؤرخ في  8918الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب األمر رقم  دستور )10(

 .1989مارس  01مؤرخ في  09، ج ر عدد 1989فيفري  23المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 

ملغى باألمر ، 1993أكتوبر  10مؤرخ في  64قية االستثمار، ج ر عدد ، يتعلق بتر 1993أكتوبر  05مؤرخ في  9312مرسوم تشريعي رقم  )11(
 . 2001أوت  22مؤرخ في  47، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في  0103رقم 

  سابق.، مرجع 9312 رقم من المرسوم التشريعي 3المادة  نظرأ )12(
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(1996بشكل ملموس في دستور  التوجهوقد كرس هذا        
12F

ما  على منه التي نصت 37في المادة  )13

هذه المادة حيث كرست ، طار القانون"إتمارس في حرية التجارة والصناعة مضمونة و " :يلي
 حرية مبدأ ودعائم السوق اقتصاد وركائز مقومات من يعد الذي الصناعةحرية التجارة و  مبدأ

(االستثمار
13F

طار إذات الطابع االقتصادي بكل حرية في  األنشطةمكانية ممارسة إيمنح لألشخاص إذ ، )14
د هذا ذلك اثر االعتراف بالحق في المبادرة الخاصة، وقد تأكالتي تفرضها السلطات العمومية و  القواعد

(المتعلق بتطوير االستثمار 0103 مر رقمبصدور األ بشكل واضحالمسعى 
14F

 حريةال أبحيث أقر مبد )15
(نظمة القانونية لألنشطة المقننةات مع مراعاة األاالستثمار  التامة في إنجاز

15F

الحتكار ل كليالرفع الو  ،)16
بذلك و  9312رسوم التشريعي رقم من الم 01التي كانت مخصصة للدولة بمقتضى المادة  األنشطةعلى 

هذا ما يتماشى مع االنسحاب تصادية مفتوحة للمبادرة الخاصة و االق األنشطةو  صبحت جميع القطاعاتأ
(تركها للمبادرة الحرةللدولة من الدائرة االقتصادية و  التدريجي

16F

17(  . 

تحوال في القواعد إذ عرف ، بهذا التوجه الجديد للدولة في الجزائرالنشاط المنجمي قد تأثر و        
 .على غرار األنشطة االقتصادية األخرى القانونية التي تأطره

 La législation(تطبيق التشريع المنجمي الفرنسي تم فأثناء فترة االحتالل الفرنسي للجزائر،        
minière de la métropole( 21/04/1810الصادر بتاريخ القانون  المتمثل فيو  ،في الجزائر، 

الملكي الصادر  األمرمنظمة بموجب الالمنجمية األحكام الخاصة بتأسيس االمتيازات إضافة إلى تطبيق 
15/04/1845Pبتاريخ 

)
17F

18(
P ، يختلف عن الجزائر في لم يعد النظام القانوني للمناجم  1866سنة مع بداية و

ة بالمناجم مطبقة كل القوانين المتعلقث أصبحت كل المراسيم التنظيمية و حيهو عليه في فرنسا،  ما
كان ، و 1834 يوليو 22مر الصادر في من األ 4تخذة بناء على نص المادة مراسيم مبالجزائر بموجب 
 للتغير في شكل االدارة التيهذا نتيجة نظمة و فقط من حيث السلطة التي تصدر األ االختالف يظهر

                                                           
بموجب  الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة فيالمنشور  1996لسنة  الشعبيةدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  )13(
نوفمبر  28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 1996ديسمبر سنة  07مؤرخ في ال 96438رئاسي رقم المرسوم ال

مؤرخ  25، ج ر عدد 2002أبريل سنة  10مؤرخ في  0203، معدل بالقانون رقم 1996ديسمبر سنة  08مؤرخ في  76، ج ر عدد 1996سنة 
 .2008نوفمبر سنة  16مؤرخ في  63، ج ر عدد 2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في  0819معدل بالقانون رقم ، و 2002أبريل سنة  14في 

(14) ALLOUI (Farida), l’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, Mémoire en vue 
d’obtention du diplôme de Magistère en Droit, option : Droit des affaires, Faculté de droit, Université Mouloud 
Mammeri Tizi-Ouzou, 2010-2011, P 34. 

 0608معدل باألمر رقم  ،2001أوت  22مؤرخ في  47، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في  0103أمر رقم  )15(
 والمتعلق بتطوير االستثمار. 2001أوت  20المؤرخ في مؤرخ في  0103، يعدل ويتمم األمر رقم 2006يوليو  15في مؤرخ 

(16)  BENNADJI (Cherif), " la Notion d’Activité Règlementée", IDARA, volume 10, N° 02, année 2000, P 25 et 26.  
 .25، ص 2002سنة  ،1، عدد ادارة ،"المتعلق بتطوير االستثمار 0103مضمون أحكام االمر رقم " ،محمد يوسفي )17(

(18) ARIN (Félix), Le Régime légal des mines dans l'Afrique du Nord: Tunisie-Algérie-Maroc, Augustin Challamel 
éditeur, Paris, 1913, P 49. 
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Pالتي من أبرزها نظام الحاكم العامفي تلك الفترة و الجزائر حكمت 

)
18F

19(
P ، كان الهدف من ربط التشريع و

عدم مراعاة  بالتاليو  ،بنظيره الفرنسي هو جعل الجزائر كجزء من التراب الفرنسي في الجزائرالمنجمي 
شغال لصالحيات التي يتمتع بها وزير األيتمتع بكل اللجزائر العام  الحاكمكان ف الخصوصية الجزائرية.

ما عدا تلك التي تتخذ بموجب مرسوم، ففي هذه الحالة  يجمالنشاط المنالعمومية في فرنسا فيما يخص 
Pيتم احالتها على رئيس الجمهورية ليوقع عليها بناء على تقرير من وزير االشغال العمومية

)
19F

20(
P ينطبق ، و

 مشاريع القوانين التي يعرضها الحاكم العام على البرلمان.مر كذلك على األ

 7مراسيم مؤرخة في ثالثة منظمة بموجب كانت فيما يخص استغالل المحاجر فهي األخرى و        
Pمطبقة في المحافظات الثالث للجزائرو  1892أبريل  

)
20F

21(
P هي تشبه في معظم أحكامها لألنظمة ، و

Pاختالفات طفيفة باستثناءالمطبقة في فرنسا 

)
21F

22(
P ،على المحاجر سواء في المستعمرة أو وفقا لذلك تطبق ف

لمدة محددة دون مساحة المحددة من قبل االدارة، و في حدود ال (adjudication)في فرنسا نظام المزايدة 
يتم تحديد في المزايدة مبلغ االتاوة الواجب و  ،سنوات 10سنة مع امكانية تمديدها لمدة  50أن تتعدى 

امكانية استفادة المكتشف من جزء من االتاوة كبراءة اختراع طن الواحد من الكمية المستخرجة و دفعه لل
Pتقدر بعشر مبلغ اتاوة االستخراج

)
22F

23(
P. 

 مختلف فراغ قانوني في أمام نفسها وجدت ،05/07/1962في  الستقاللا الجزائر بنيلو        
 استقرارها حين إلى العمل بالتشريع الفرنسي ديتمد الىفاضطرت بذلك  منها، االقتصادية خاصة المجاالت

 ديسمبر 31 في المؤرخ 62157القانون رقم  بذلك فصدر ،تأسيس منظومتها القانونيةتمكنها من و 
Pالفرنسي بالتشريع العمل بتمديد مضمونه في قضى الذي 1962

)
23F

24(
P. 

بصفة  طبق الذي ،التأميم بموجبالطبيعة  ثرواتها استرجاع في الجزائر شرعتمع ذلك، تزامنا و        
 التالية: األوامر في شأنه صدرت الذي المناجم قطاع فيها بما عدة، ميادين شملو  تدريجية

                                                           
(19) AGUILLON (Louis), législation des mines en France, LIBRAIRIE POLYTHECNIQUE, CH. BERANGER, EDITEUR, 
Paris, 1903, p 922. 
(20) AGUILLON (Louis), op.cit., p 923. 

   . 1845ابريل  15ذلك بموجب األمر المؤرخ في و  قسنطينةقسيم الجزائر الى ثالث محافظات وهي: الجزائر، وهران و تم ت )21(
(22) IBID, p 924. 
(23  ) IBID, p 975. 
(24) Loi n° 62-157 du 31 Décembre 1962, Tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre, de la législation en 
vigueur au 31 décembre 1962,  J.O N° 2 du 11 Janvier 1963.  
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 06 بتاريخ 66101؛ 66100 ؛6699 ؛6698 ؛6697 ؛6696 ؛6695 ؛6694؛ 6693
 مناجمال تستغلالتي كانت األجنبية  المنجمية الشركات تأميمبفي مجملها  لتي تقضيوا 1966 ماي

Pيةالجزائر 

)
24F

25(
P. 

 المبدأ هذا تضمن قانونية نصوص بوضع التفكير عن يغن لمعام،  تقرر كمبدأ الذي التأميم إن       
 8406رقم  قانونال وهو المناجم قطاع ينظم قانون أولبذلك  صدرفلكنه جاء متأخرا،  ،تكرسه قانوناو 

 غاية إلى المفعول ساري القانون هذابقي و ، المنجمية باألنشطة المتعلق 07/01/1984المؤرخ في 
 المؤرخ في 9124رقم  القانون بموجبه بعض نصوص على تعديالت أدخلت أين 1991

 مع الفترة وتزامنا تلك في الجزائر عرفتها التي االقتصادية اإلصالحات مع تماشياذلك و  06/12/1991
 الموجه االقتصاد كان يحكمه االشتراكي الذي النظام عن والتخلي الحزبية التعددية لسياسة اعتناقها

 النظام لمسايرة المتطورة الدول ذلك مواكبة في ،السوق اقتصاد على القائم الرأسمالي للنظام وانتهاجها
 .واالقتصاد التجارة في العالمي

 بالقانون والمتمم المنجمية المعدلباألنشطة  المتعلق 8406 رقم القانون هميس لمبالرغم من ذلك و        
محسوس  بشكل القطاع هذا تراجع اإلنتاج في اذ ،والنهوض به المنجمي قطاعال تنمية في 9124رقم 
المعدنية  الموارد من هائلة ثروة الجزائر على توفر ، رغمللنهوض بالقطاع بعجز نصوصه يوحي مما

Pالمنجميةو 

)
25F

26(
P  . 

03/07/2001P في المؤرخ 0110 القانون صدرلذلك  كنتيجةو        

)
26F

27(
P ألغى الذي بالمناجم المتعلق 

8406P القانون بموجبه

)
27F

28(
P تكاد تكون في مجملها بأحكام جاءالذي ، و 9124 بالقانون والمتمم المعدل 

 مجاالت فتح، عدا بعض االحكام التي استبقيت في القانون الجديد، هذا األخير السابق للقانونمخالفة 
في قطاع المناجم من خالل منح حوافز ورفع العوائق لجلب االستثمار سواء الوطني أو  لالستثمار واسعة

                                                           
 .1966مايو  06مؤرخ في  36عدد  ر جأنظر  )25(
 أنظر في هذا الصدد حول االحتياطات المنجمية للجزائر: )26(

Rapport d’activité 2005-2007, Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, www.angcm.gov.dz/. 
Rapport d’activité 2008, Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, www.angcm.gov.dz/. 
Rapport d’activité 2009,  Agence Nationale du Patrimoine Minier, www.anpm.gov.dz/.  

متمم باألمر رقم ، معدل و 2001يوليو  04مؤرخ في  35، يتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم  )27(

 0110يتمم القانون رقم ، يعدل و 2007 أبريل 17المؤرخ في   0704الموافق عليه بموجب القانون رقم  2007مارس  01، المؤرخ في 0702
 .2007مارس  07مؤرخ في  16ر عدد  ، المتضمن قانون المناجم، ج2001يوليو  03مؤرخ في 

متمم بالقانون رقم و  ، معدل1984يناير  31مؤرخ في  5، يتعلق باألنشطة المنجمية، ج ر عدد 1984يناير  07مؤرخ في  8406قانون رقم  )28(
والمتعلق باألنشطة المنجمية، ج ر عدد   1984يناير سنة  7المؤرخ في  8406رقم  ، يعدل ويتمم القانون1991ديسمبر  06المؤرخ في  9124
 .1991ديسمبر  11مؤرخ في  64

http://www.angcm.gov.dz/
http://www.angcm.gov.dz/
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الوقوف عند أحكام هذا القانون الجديد من خالل دراسة النظام القانوني  يقتضياألجنبي المباشر، مما 
 .البحث الحالينشطة المنجمية الذي هو موضوع الذي يحكم األ

ما هي ": التالي تساؤلطرح اليستوجب علينا المقدمة هذه المعطيات على ضوء كل ف       
 طرقو  ممارسةالمن حيث  المنجمية في الجزائر األنشطةتحكم  التي القانونية القواعد
 "؟وضبطها ادارتها

جديدة تكرس مبدأ حرية قانونية بأحكام  0110جاء قانون المناجم رقم التشريع السابق، بخالف ف       
ل لالستثمار في نشطة المنجمية من خالل فتح المجااألوأسس تأطر ترسي مبادئ والصناعة، و  التجارة

في ليات القانونية التي يتم بموجبها تنفيذ االستثمارات تحدد اآلو جانب على حد سواء األللخواص و القطاع 

 .ول)األ الفصل ( قطاع المناجم

ي ل تحديد الدور الجديد للدولة الذالقطاع من خالطارا جديدا لتدخل الدولة في إكما أنه وضع        
منح جزء من السلطات التي كانت تتمتع بها سياسة الوطنية في مجال المناجم و يتمثل فقط في تحديد ال

 .الثاني)(الفصل  أوكلت اليها مهمة ضبط القطاع المنجميالسلطة التنفيذية لصالح أجهزة جديدة 

 مالئمة أكثر يعد ذلك لكونأحيانا  والمقارن والوصفي التحليلي المنهج بين أمزج أن ارتأيت وقد       
شرح  عند فقط يقف ال الذي البحث، هذا خالل من المنهج هذا تطبيق قررت فقد لذلك دراستنا، لموضوع

 على وذلك فيها النقص مواطن عند والوقوف النصوص هذه تحليل ليشمل يمتد وٕانما القانونية، النصوص
 في تنيو يف وال الفرنسي، القانون األولى وبالدرجة المقارن القانون قبل من الميدان هذا في الدراسات ضوء
 شح إلى بالنظر وذلك البحث، هذا إعداد سبيل في واجهتني التي الصعوبات إلى أشير أن المقام هذا

 ما جمع تحاول ذلك رغم تنعدم، تكاد فهي القول صح وٕان المنجمي، القانون في المتخصصة المراجع
 .الموضوع هذا حول معطيات من يمكن

أمام الجديد  قانون المناجممشروع  عرضبالموازاة مع  انتهتهذه الدراسة  ولإلشارة فقط فإن       
سيلغي  الذيمشروع القانون الجديد بأن  بهذه المناسبةالمناجم صرح وزير الطاقة و  إذ البرلمان لمناقشته،

 المساهمة من المنجمي  القطاع تمكين أساسا الى يهدف 2001 في الصادر 0110رقم  القانون تماما
(الوطني االقتصاد تطوير في

28F

29(. 

                                                           
حد يوم األالمناجم خالل عرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الطاقة و  وزير يوسف يوسفي السيد تصريح )29(

  .2014يناير  05
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(للدولة ومطلقة عامة ملكية المنجمية الثروة تعتبر       
0F

Pهي محمية بقوة القانونو  ،)30

)
1F

31(
P،  على غرار

Pاألمالك العمومية األخرى

)
2F

32(
P، المملوكة األراضي على باكتشافها ولو تملكها للخواص يمكن ال إذ 

(لهم
3F

 يهيئ مما المناجم قطاع المتمثل فيو  للدولة االستراتيجية القطاعات أحد ضمن تندرج أنها ذلك ،)33
حماية هذه  تكرس لقوانين سنها طريق عنذلك و  الدولة طرف من كبير اهتمام محل يكون ألن األخير هذا

 .هافي التصرف وعدم األمالك

 عليها يسير لتيا ماتالمقو  أهم أحد يعد باعتباره المنجمي، القطاع بها يتمتع لتيا لألهمية نظراو        
 ثرواتال استغالل على يقوم نهوأ خاصة المحروقات قطاع ولىبالدرجة األ جانب إلى الجزائري االقتصاد
(الجزائرية الشاسعة بها األراضيتزخر  لتيا ةالمعدني والموارد

4F

 شأن شأنه الجزائري عالمشر  تجها فقد ،)34
 العالم، شهدها لتيا ةاالقتصادي التو التح مع تتماشى جديدة ةمنجمي قوانين إصدار إلى البلدان من العديد

                                                           
 ، مرجع سابق.1996نوفمبر سنة  28من دستور  17المادة  )30(
 ديسمبر 02 في مؤرخ 52 عدد ر ج الوطنية، األمالك قانون يتضمن ،1990 ديسمبر 01 في مؤرخ 9030 رقم قانونال من 04المادة أنظر  )31(

 والمتضمن 1990 ديسمبر 01 المؤرخ 9030 رقم القانون ويتمم يعدل ،2008 يوليو 20 في مؤرخ 0814 رقم بالقانون ومتمم معدل ،1990
 .2008 غشت 03 في مؤرخ 44 عدد ر ج الوطنية، األمالك قانون

 تتمثل هذه الحماية في: )32(
ال يجوز للشخص العام نقل ملكية من ثمة ن دائرة التعامل بحكم القانون، و يقصد بهذا المبدأ إخراج المال مم جواز التصرف في المال العام: و عد 

ات تقوم بها االدارة ٕاال كان تصرفه باطال بطالنا مطلقا لتعلقه بالنظام العام، لكن هناك تصرفالفراد أو إحدى الهيئات الخاصة و المال العام إلى أحد ا
ثل في منح تراخيص تتموق المقررة لألفراد بشأنه و للحق ال تتعارض مع تخصيص المال للنفع العام ألنها ال تعرقل صالحية المال العام لالستجابةو 

 تقرير حق االرتفاق.  الشغل المؤقت و 
مضمونه أن وضع اليد على المال العام مهما ية للمبدأ السابق ومتفرعا منه و عدم جواز تملك المال العام بالتقادم: يعتبر هذا المبدأ كنتيجة طبيع 

 خصيص هذا المال لالستعمال العام.طالت مدته ال يكسب الملكية إذا وقع بعد ت
ٕالحاقا بهذا ز عليه، و مفاده أنه ال يجوز انتزاع المال العام من الشخص المعنوي العام جبرا عن طريق الحجم جواز الحجز على المال العام: و عد 

 ام.المبدأ فال يجوز ترتيب حقوق عينية تبعية على المال العام ضمانا للديون التي تشغل ذمة الشخص الع
، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون األعمال، كلية الحقوق، قسم األخضر دغوأنظر: لالطالع اكثر و 

    .   7382، ص ص 19992000العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

من القانون المدني الفرنسي حيث تنص المادة  552االرض ملكية باطنها بموجب المادة هذا عكس التشريع الفرنسي الذي منح مالك سطح و  )33(
 من ق.م.ف في هذا االطار: 552

"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous" 
ولى عربيا وافريقيا والمرتبة العاشرة عالميا من مما يجعلها تحتل المرتبة اال ²كلم 740 381 2تربع الجزائر على مساحة قدرها وذلك بحكم  )34(

 .http://ar.wikipedia.orgالموقع:من  المساحة،حيث 
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 خاصة المجال هذا في جوهرية تعديالت فأقر المناجم قانون نالمتضم 0110 رقم قانون صدر وبذلك
(الكهرباء وهي أال األخرى الطاقوية القطاعات عن فصله تم أن بعد

5F

(والمحروقات )35
6F

36(. 

تسميتها  من حيث األنشطة المنجميةبين مختلف  المناجم قانون المتضمن 0110 رقمميز القانون        
يحتم هذا التباين في األنشطة المنجمية و  ،والهدف المرجو من ممارستها وسائل انجازهاطرق ممارستها و و 

نشطة األ تعييننشطة المنجمية و ذلك بتحديد ماهية األالمنجمي، و  المفهوم الدقيق للنشاطعلينا تحديد 

 .األول) (المبحث منها المنبثقة

Pلالستثمار العادية خص االستثمارات المنجمية بنظام خاص يتميز عن األنظمةكما أنه        

)
7F

37(
P ،

لممارسة ) المسبق (أو الترخيص االداريذن المسبق هذه الميزة في ضرورة الحصول على اإلتكمن و 
هي و  ،منجميةرخص اخيص إدارية متمثلة في سندات و تر منح يتم ذلك عن طريق ، و األنشطة المنجمية

 .)الثاني المبحث(المتعلق بالمناجم  0110اآلليات القانونية المستحدثة بموجب القانون رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .2002فبراير  06مؤرخ في  8توزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد ، يتعلق بالكهرباء و 2002فبراير  05مؤرخ في  0201قانون رقم  )35(
متمم باألمر رقم ، معدل و 2005يوليو  19مؤرخ في  50، يتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 2005أبريل  28مؤرخ في  0507قانون رقم  )36(

مؤرخ  48المتعلق بالمحروقات، ج ر عدد و  2005أبريل سنة  28المؤرخ في  0507، يعدل ويتمم القانون رقم 2006يوليو  29مؤرخ في  0610
أبريل سنة  28المؤرخ في  0507، يعدل ويتمم القانون رقم 2013فبراير  20مؤرخ في  1301متمم بالقانون رقم عدل و ، م2006يوليو  30في 

 .2013فبراير  24مؤرخ في  11والمتعلق بالمحروقات، ج ر عدد  2005
 22مؤرخ في  47االستثمار، ج ر عدد ، يتعلق بتطوير 2001أوت  20مؤرخ في  0103فهذه االستثمارات تنفذ طبقا ألحكام األمر رقم  )37(

 المتمم. ، المعدل و 2001أوت 
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على غرار نشاط ، من بين األنشطة االقتصادية الحيوية المنجمي بالقطاع المتعلق النشاطيعد        
Pالذي شهد هو أيضا انفتاحا نسبيا المحروقات

)
8F

38(
P ، بنظام قانوني خاص بهالجزائري لذلك خصه المشرع، 

يستوجب علينا  ،نشطة االقتصادية األخرىتميزها عن باقي األو لنظر لخصوصية األنشطة المنجمية باو 

المجال ختالف يتنوع تبعا الالنشاط هذا كما أن ، )األول المطلب(تحديد ماهية النشاط المنجمي 

 .)الثاني المطلب(طبيعة النشاط المزمع ممارسته تبعا لممارسته و االقليمي الذي تتم فيه 





الفرع ( ملحقاتهما هي لمنجم و ا هو تحديد مايقتضي األمر ما هو النشاط المنجمي لتحديد        
 .)الثاني(الفرع تطبيقه  نطاقلنشاط المتعلق بالمناجم و مضمون ا تحديدقبل  ،األول)





الفقرة (االستغالل للمواد المعدنية التي يحتويها المنجم ينصب النشاط المنجمي على البحث و        
 همن ملحقاتالجزائري اعتبرها المشرع والتجهيزات التي  بواسطة المنشآتيمارس هذا النشاط و ، )األولى

 .)الفقرة الثانية(

 

 

                                                           
، يتعلق بالمحروقات، ج ر 2005أبريل  28مؤرخ في ال 0507رقم الجديد أي القانون ففي ظل قانون المحروقات لنشاط المحروقات  بالنسبة )38(

 تم تكريس فكرتين أساسيتين: ،المتمم، مرجع سابق، المعدل و 2005يوليو  19مؤرخ في  50عدد 
 فكرة ترا جع الدولة عن دور الدولة المنتجة للمحروقات؛ 
 المرفقي عن تدخالت سوناطراك في مجال المحروقات.فكرة نزع الطابع السيادي و  
، سنة 1، عدد السياسيةقتصادية و لة الجزائرية للعلوم القانونية واالالمج، "تحرير قطاع المحروقات"، عجة الجيالليللمزيد من التفاصيل أنظر: و 

 . 67118، ص ص 2007
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 قصد لهلطبيعة القانونية تحديد ا قبل )أوال( ةقانونيالمنجم من الناحية ال تعريفيتعين علينا        

 .)ثالثا( لنبين فيما بعد أنواع المناجم )ثانيا( الدقيق المفهوم هاعطاء

 


)La mine(P)9F39( المنجم       
P نطاق جغرافي في وباطنية سطحية ثروات واستكشاف اكتشاف ظاهرة هو 

الذي  ،الجيولوجي التكوين من الجزء وأ الجغرافي الحيز هو، و معدنية ثروات على الحصول قصد معين
أو  معدنية مواد من، )والمحيطات البحار قاع( فيه البحري المجال وكذا األرض سطح وباطن يحتويه
Pالكيميائية وتركيبتها طبيعتها تختلف باختالف  (Substances minérales ou fossiles) متحجرة

)
10F

40(
P، 

 :أنفي هذا الشأن  "RUSSO"ستاذ يرى األو 

"La mine comprend donc toutes les poches naturelles de minerais 
concédés situées à l’intérieur d’une portion de l’écorce terrestre 
qu’elles soient attenantes ou séparées .Elle ne comprend que 
cela"P

(
11 F

41)
P. 

"كتلة من المواد المعدنية أو المتحجرة" :أنهب قائالالمنجم  "RUSSO"االستاذ  يعرفو         P

)
12F

42(
P. 

 تعريفا يضع لم الجزائري المشرع أن نجد بالمناجم المتعلق 0110 رقم القانون إلى بالرجوعو        
Pمفصلة بصفة مكوناته بتعداد اكتفى بل لمنجمل

)
13F

43(
P. 

                                                           
 تحت مناجمو  سطحية مناجم: المناجم من نوعان هنالكو  المعدنية، الخامات منها يستخرج التي الهندسية المنشأة على "المنجم" اسم يطلق )39(

 http://ar.wikipedia.org:الموقع تصفح األرض، للمزيد
لماجستير في ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة ا03/07/2001المؤرخ في  0110لقانون المناجم  ، دراسة تحليليةبوخديمي ليلى )40(

 .8، ص 20082009مالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الحقوق، فرع إدارة و 
(41) RUSSO (Jean), le statut administratif des entreprises de recherche et d’exploitation minière, L.G.D.J, paris, 
1959, p 238. 
(42) RUSSO (Jean), Op.cit., p 238. 

 والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم من القانون 23و 22، 19، 7د: ذلك في المواورد ذكر  )43(
   .سابق مرجع
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 والتي ،ما جيولوجية معدنية مادة فيه تتراكم الذي المكانبه  يقصدف )Le gisement(أما المكمن        

Pإلخ...البترول مكمن الذهب، مكمن ذلك مثال، و جزئيا أو كليا استغاللها يمكن

)
14F

44(
P ومن ،U الناحية

P)15F"قطعة منجمية أو جزء منها يمكن تثمينها باالستغالل" يعرف المكمن على أنه: Uالقانونية

45(
P. 

في كون  ،لكال منهماالتعريف القانوني  من زاوية إذا نظرنا ،والمنجمالمكمن  بين االختالفويظهر        
على عكس المنجم الذي لم تمنح ، االستغالل إمكانية إن صح القول وأ االستغالل نشاطمرتبط ب المكمن

 عنصرينال من خاللالمستغل  للمكمن امفهوم "RUSSO"االستاذ  أعطىفقد  لذلكله هذه الخاصية، 
Pالتاليين

 )
16F

46(
P: 

U التقني العنصرU :المعدنية التي المادة أو المواد ذلك باستخراج مثل في إمكانية استغالل المكمن ويتو

 ؛يكتنزها

U االقتصادي العنصرU :لة عن طريق وجود يتمثل في مساهمة المكمن في التنمية االقتصادية للدوو
 أو التصدير للخارج لجلب العملة الصعبة تحويليةصناعة استخراجية أو 

 األمالك من جزء يعتبر ال المكمن أن قولإلى أبعد من ذلك بال والقضاء الفقه من فريق ذهب وقد       
Pفي استغالله وٕانما ذاته حد في المكمن في ليس عامة منفعة هو ما أن ذلك العامة للدولة، معنى

)
17F

47(
P. 

لالستغالل  قابلة ثروة معدنية على تحتوي القطعة أن باكتشاف إال كذلك يعتبر ال المكمنف       
 المشرع سكوت. و ترجع أساسا للدولة ملكيتها أن قطعية بطريقة يثبت وهنا االقتصادي، لالستعمالو 

 تملك األخيرة فهذه للدولة، العامةفي الملكية  يدخل المكمن أن قاطع لدليل ذلك توضيح على الجزائري
 إقامة من الغاية يحقق خاص لنظام يخضع أساس االستغالل الذي هو الذي المكمن ينشأ أن قبل المنجم
Pعليه النشاط

)
18F

48(
P. 

 

 وجه على باألرض وهو جزء متصل يتحرك ال ثابت شيء كونه عقار، ، يعتبر المنجمطبيعته بحكم       
التي  الجزائري المدني القانون من 01 فقرة 683 المادة نص عليه طبقنت وبالتالي ،واالستقرار الثبات

                                                           
       http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais :أنظر )44(

 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم قانونمن ال 09 فقرة 24المادة  أنظر )45(
(46) RUSSO (Jean), Op.cit., p 64. 
(47) IBID, p 168.  

   .10مرجع سابق، ص  ،بوخديمي ليلى )48(
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دون تلف فهو ال يمكن نقله منه كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه و ":هو آتتقضي بما 
)P)19F49"كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقولعقار، و 

P. 

حيث من  أو تعريفه ناحية من المنجم إلى 0110المناجم  قانونفي المشرع الجزائري  تعرضي لمو        
 طبيعية من ثروات المنجم يحتويه ما علىفقط  منصبااهتمام المشرع  كانف ،له القانونية الصبغة إعطاء

 بصفة نص قد الذكر سابق 8406القانون  أن حين في إطاره، تحت تندرج التي المختلفة األنشطةو 

 أو والمقالع عقارات، المناجم بمثابة تعتبر" :أن على منه 07 المادة فيوواضحة  صريحة
)P)20F50"...و المحاجر

P. 

المحاجر، حيث أكد في الطبيعة القانونية للمناجم والمقالع و  8406 القانون رقمإذن فقد أعطى        
أغفل المشرع الجزائري في ظل  في حينعلى أنها تعتبر بمثابة عقارات،  من نفس القانون 07المادة 

 حدد الفرنسي المشرع فإن ذلك، عكس علىللمنجم، و  القانونيةعطاء الطبيعة إ 0110القانون رقم 
 منه: األولى فقرة 24 المادة في بنصهعقار  أنه على للمنجم القانونية الصبغة

"Les mines sont immeubles" P

(
21F

51) 

 

 )1( البري المنجم: يننوع على المنجم اكتشافه،مكان  باألحرى وأ تواجده مكانبالنظر الى        
 .)2( البحري المنجمو 

U1. المنجم البري 

 ،لألرض والباطني المجال السطحي ويشمل ،للدولة البري اإلقليم على الموجود المنجم به يقصدو        
تبعا لذلك يكون ، و المكتشفة وغير المتحجرة المكتشفة أو المعدنية المواد من مجموعة على يحتوي الذي

ن تسيطر على مواردها الطبيعية الموجودة في باطن االرض، التي تكون في اقليمها أمن حق كل دولة 

                                                           
 .1975سبتمبر  30مؤرخ في  78المتمم، ج ر عدد يتضمن القانون المدني، المعدل و  ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  7558أمر رقم  )49(
 مرجع سابق. ، يتعلق باألنشطة المنجمية، الملغى،1984يناير  07مؤرخ في  8406قانون رقم من ال 07 المادة )50(

(51) Le code minier français, http://www.legifrance.gouv.fr.  
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Pالبري الخاضع لسيادتها

)
22F

52(
P ، ما فوق األرض من معالم طبيعية وما تحتها من  قليم الدولة البريإيشمل و

Pثروات طبيعية بمختلف انواعهامناجم ومعادن و 

)
23F

53(
P. 

، األنشطة المنجمية ممارسة عملية يسهل الجغرافي موقعه كون ،بالغة أهمية البري لمنجملو        
توفر  الذي يتطلب ،البحري للمنجم بالنسبة الحال هو ما عكسعلى هذا و  ،األخيرة هذه فيه تتنوعف

 .فيه المنجمية األنشطة وممارسة إليه للوصول ضخمة ومالية معقدة تقنية وٕامكانيات شروط عدة

U2. المنجم البحري 

 :يشمل البحري المجال أو واإلقليم، للدولة البحري المجال أو اإلقليم في المتواجد المنجم به يقصدو        
 ،المناطق الخاضعة لوالية مقيدةأو  اإلقليمية المياه ،أو المناطق الخاضعة لوالية مطلقة الداخلية المياه

 االقتصادية المنطقةو  الجرف القاري تشمل كل من المنطقة المتاخمة،والمناطق الخاضعة لوالية محدودة و 
Pالخالصة

)
24F

54(
P.  تعرف كل منو: 

U المناطق الخاضعة لوالية مطلقةالداخلية أو  المياهU:  لليابسة  المواجه الجانب في تقع التي المياه تلك هيو
 تتغلغل أو تخترق التي تلك المياه آخر وبمعنى اإلقليمي البحر عرض منه يقاس األساسي الذي الخط من

الدولية البحار الموانئ، القنوات : األنهار، الخلجان المرسى و الداخلية المياه وتشمل الدولة في أرض
Pالمغلقة وشبه المغلقة

)
25F

55(
P. 

U اإلقليمية أو المناطق الخاضعة لوالية مقيدة المياهU: المياه  تلك وهي اإلقليمي، بالبحر يسمى كما أو
Pالبحار أعالي الى وتمتد لشواطئ الدولة المجاورة

)
26F

56(
P. 

 البحر الدولة على سلطة طبيعة 1982 لسنة البحار قانوناتفاقية  من 02 المادة بينت قدو        

Pالتالي النحو على سيادة حق هو الذي اإلقليمي

)
27F

57(
P: "إقليمها خارج الساحلية الدولة سيادة تمتد 

                                                           
التوزيع، عنابة، الجوي) ، دار العلوم للنشر و البحريالمجال الوطني للدولة(البري الجزء الثاني، القانون الدولي العامالناصرمانع جمال عبد  )52(

 .15، ص 2009
 .13مرجع سابق، ص  ،مانع جمال عبد الناصر )53(

 .164سابق، ص المرجع نفس ال ،مانع جمال عبد الناصر )54(
   .166ص  ،المرجع نفسه ،مانع جمال عبد الناصر )55(
 .117، ص 2010األصول، دار النهضة العربية، القاهرة، ي العام، الجزء األول، المبادئ و ، القانون الدولعلي خليل اسماعيل الحديثي )56(

 ، من الموقع:من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 2المادة  )57(
 www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf 
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 بحري حزام إلى أرخبيلية دولة إذا كانت مياهها األرخبيلية أو الداخلية ومياهها البري،
 ."...اإلقليمي بالبحر يعرف مالصق

U المنطقة المتاخمةU:  أو متاخمة للبحر االقليمي، تمارس عليها الدولة الساحلية  هي منطقة مالصقةو
تتمتع بجملة من الصالحيات تختلف تماما عن تلك التي تتمتع بها في و  لكن مقيدة حقوقها حصرية

Pالمنطقة االقتصادية الخالصة

)
28F

58(
P .    

U الجرف القاريU: المساحات المغمورة في األرض وباطن قاع يشمل والذي القاري باالمتداد يسمى ما أو 
Pاإلقليمي بحرها وراء ما إلى تمتد التي

)
29F

59(
P. 

استغالل لقاري بغرض استكشاف هذا األخير و تمارس الدولة الساحلية حقوق سيادة على الجرف او        
الدولة باستكشاف الجرف القاري أو لم تستغل  لم تقم اذاهي حقوق خالصة بمعنى حتى و  موارده الطبيعية،

ال يمكن ألحد أن يطالب بحقوق على حد سواها مباشرة هذه األعمال، و موارده الطبيعية، ال يمكن أل
Pالجرف القاري دون الموافقة الصريحة للدولة الساحلية

)
30F

60(
P .  

U المنطقة االقتصادية الخالصةUP

)
31F

61(
P:  إلى ال تمتدو  له، والمالصقة اإلقليمي البحر وراء الواقعة المنطقة هيو 

 لما نصت استنادا اإلقليمي البحر منها عرض يقاس التي األساس خطوط من بحري ميل 200 من أكثر
Pاالقتصادية الخالصة للمنطقة القانوني النظام يخص فيما 1958 لعام قانون البحار اتفاقية عليه

)
32F

62(
P. 

حقوق  1982اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار لعام من  56المادة في نفس السياق أوضحت و        
بارها استثناء وارد على الدول الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة على سبيل الحصر، على اعت

في الدولة حق خاصة مل هذه الحقوق تشعليها دوليا في أعالي البحار، و  الحريات المتعارفالحقوق و 

                                                           
 .354مرجع سابق، ص  ،مانع جمال عبد الناصر )58(
 .110مرجع سابق، ص  ،علي خليل اسماعيل الحديثي )59(

  .370ص  مرجع سابق، ،مانع جمال عبد الناصر )60(
، المعدل الوطنية األمالك قانون يتضمن ،1990 ديسمبر 01 في مؤرخال 9030 رقم قانونمن الالفقرة االخيرة  36حيث تنص المادة  )61(

"وتدخل ايضا في االمالك الوطنية العمومية ثروات الجرف القاري والمنطقة االقتصادية ، على ما يلي: سابق مرجع والمتمم،
ضمن اختصاص السلطة القضائية الخالصة البحرية الواقعة وراء المياه االقليمية بمجرد ما توضع هذه المجاالت 

  الجزائرية طبقا للقانون"
 .117ص  مرجع سابق، ،علي خليل اسماعيل الحديثي )62(



        

-16- 
 

في المياه التي تعلو قاع البحر غير الحية المتواجدة الطبيعية، الحية منها و  در استغالل الموااستكشاف و 
Pفي باطن أرضهوفي قاع البحر و 

)
33F

63(
P. 

حق  من بينها المنطقة هذه على سيادية حقوق عدة الساحلية للدولة تتكون ساسعلى هذا األو        
 أرض بعد ما إلىإذن  تمتد الساحلية الدولة فسيادة. فيها المكتنزةالمنجمية  الموارد واستغالل استكشاف

ال  طبيعية مواردهذا األخير يحتوي كذلك على  للدولة، البحري إلقليمأو اليابسة الذي يدعى ا البري إقليمها
Pالثمينة إلى محتوياته البري بالنظر اإلقليم إليها يفتقرطبيعية  ثروة لهأن  كما ،يستهان بها

)
34F

64(
P. 

المعدنية  الثروات على يحتوي األول كون في البحريالمنجم و  البري المنجم بين الفرقيتجلى و        
 .البحر قاع ثرواته في ترتكزذي ال الثاني عكس والباطنية السطحية





 بحث واستغالل من المنجمية األنشطة مختلف في المستعملة والتجهيزات المنشآت تلك بها يقصدو        
 القرار في إليها المواد المعدنية المشار مختلف استخراج عملية تسهيل إلى أساسا تهدف التي واستكشاف

Pالمنجمية اآلالت استغالل بشروط يتعلق الذي 2004 مايو 19 في المؤرخ

)
35F

65(
P. 

 المجال المستعملة في تلك عن تختلف البري المجال في المستعملة الوسائل أنالى  اإلشارة تجدرو        

تتميز عن الملحقات  )أوال(نجم البري ممنه فالملحقات التابعة لل، و الموقع الختالف راجع وهذا البحري

 .الحقاكما سنرى  )ثانيا(التابعة للمنجم البحري 

 

وأعطى لها الوصف القانوني  )1(الملحقات التابعة للمنجم البري المشرع الجزائري مختلف  أحصى       

 .)2(الذي ينطبق عليها 

 

 

                                                           
 .440مرجع سابق، ص  ،مانع جمال عبد الناصر )63(
   .12مرجع سابق، ص  ،بوخديمي ليلى )64(
 .2004 غشت 25 في المؤرخة 53 عدد ر ج المنجمية، اآلالت استغالل بشروط يتعلق ،2004 مايو 19 في مؤرخال قرارالأنظر  )65(
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U1.  البري للمنجمالملحقات التابعة 

أحصاها قانون التي  الملحقاتبوجود  إال البري المجال في المنجمية نشطةاأل ممارسة يمكن ال       
 الضرورية التجهيزات ومختلف األدوات اآلليات، اآلالت، األراضي، :فيوالمتمثلة  0110المناجم رقم 

 أو األرض، سطح هذا النشاط فوق كان سواء ،ممارسته ومكان النشاط نوع والتي تختلف باختالف ،لذلك
 .جوفهافي 

 فيما أو اآللياتبشكل دقيق نوع خير لم يحدد ، فهذا األ0110انون المناجم رقم بالرجوع الى قو        

 ملحقات الستغالل "تعتبر :بما يلي منه 23 المادة في بالنص اكتفى وٕانما هذه التجهيزات تتعلق
 غير ثابتة أو بطريقة مقيدة نفسه، االستغالل مربع في الموجودة المنشآت كل منجمي،

Pبها" والمرتبطة لها التابعة والسطحية الباطنية المنشآت كل وكذا ثابتة،

)
36F

66(
P. 

من قانون المناجم رقم  متفرقة مواد فيالتابعة للمنجم البري  الملحقات مختلف إلى االشارة تتم كما       
 تتمثل في:، و 0110

Pالمنجميين واالستغالل البحث في المستعملة واألدوات اآلليات اآلالت، 

)
37F

67(
P؛ 

 االستغالل أنواعها والمستعملة في بمختلف واآلليات واألجهزة واآلالت والمنشآت والبنايات األراضي 
Pالمنجمي

)
38F

68(
P. 

19/05/2004Pفي  مؤرخال قرارال رو صدبو        

)
39F

69(
P أورد، المنجمية اآلالت استغالل بشروط المتعلق 

سطح في  سواء ،المنجمية األنشطة ممارسة في المستعملة المنجمية والتجهيزات اآلالت والوسائل مختلف
 نظراالمثال  سبيلها على سبيل الحصر بل على يكن ذكر  لم لكن، مدققة بصفةو  ،هاباطن في أواالرض 
 تقنية. آالت معظمها ونك وتنوعها لكثرتها

U2. ة لملحقات النشاط المنجمي البريالطبيعة القانوني 

توظيفها واستعمالها في النشاط  وكيفية طبيعة حسب الملحقات لهذه القانونية الطبيعة تختلف       
 بالتخصيص. عقارية أمالك هي ما ومنها بطبيعتها، عقارية أمالك هي ما منهاف ،المنجمي

                                                           
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 23 المادة )66(
 سابق.المرجع نفس الالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 03فقرة  07أنظر المادة  )67(
  .المرجع نفسه ،03فقرة  08المادة  أنظر )68(
المؤرخ في  53المتعلق بشروط استغالل اآلالت المنجمية، ج ر عدد  19/05/2004القرار الوزاري المؤرخ في  أنظرللمزيد من التفاصيل  )69(

 ، مرجع سابق.25/08/2004
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U بطبيعتها عقارية أمالكU: )(Immeubles par natureمستقر شيء كل العقارية باألمالك : يقصد 
 فيشمل ،مكانه من ينقل أن وال ينتقل أن يمكن ال الذي بسبب طبيعته الشيء هي أو فيه، ثابت بحيزه

Pاالستقرار على وجه يتصل بها ما وكل يضااألر بالنتيجة 

)
40F

70(
P ، 683 المادة نص أيضا عليه أكدت ما هذاو 

Pالجزائري المدني القانون من 01 فقرة

)
41F

71(
P. 

 االستغالالت المنجمية الباطنيةإذن  البري المنجمي النشاط في المستعملة العقارية األمالك تشملف       
 عين في المقامة األخرى واألروقة واألشغال واآلبار والمنشآت باالستغالالت الخاصة والبنايات والسطحية

 نفس وهي بالمناجم، المتعلق 0110قانون  من منها 02 الفقرة 07 المادة نص رد فيوا كما هو ،المكان
Pالفرنسي المنجميالتقنين  عليها نص التي الفكرة

)
42F

72(
P. 

U بالتخصيص عقارية أمالكU: (Immeubles par destination) : أشياء هي بالتخصيص العقاراتو 
 بالتخصيص عقارات المشرع اعتبرها ذلك ومع آلخر، مكان من نقلها أو انتقالها يمكن إذ بطبيعتها، منقولة
Pعقارمرصودة لخدمة  ألنها

)
43F

73(
P. 

 الذي المنقول" ه:أن على المدني القانون من 02 فقرة 683 المادة نصت السياق هذا فيف       
 عقارا يعتبر استغالله أو العقار هذا خدمة على رصدا يملكه عقار في صاحبه يضعه

 ."بالتخصيص

 واألدوات واآلليات اآلالت من كل المنجمي النشاط مجال في بالتخصيص العقارية األمالك وتشمل       
Pالمنجميين واالستغالل البحث في المستعملة

)
44F

74(
P. 

 

ناهيك  )2(تحديد القانون الواجب التطبيق عليها  بميزة )1(الملحقات التابعة للمنجم البحري تتميز        

 .)3(عن الطبيعة القانونية التي تكتسيها 

 

                                                           
 .206، ص 1985، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، محمد حسنين )70(
  . 12ص ، أنظر أعاله )71(

(72) Article L131-4 du code minier français, op.cit. 
 .210مرجع سابق، ص  ،محمد حسنين )73(
  المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 03الفقرة  07المادة أنظر  )74(
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U1. الملحقات التابعة للمنجم البحري 

 عن المواد المعدنية أو البحث في تستعمل التي والتجهيزات المنشآت في الملحقات هذه تتمثل       
 .البحرية المجاالت في استغاللها

 قد حدد الجزائري المشرع أن نجد 0110المناجم رقم  قانون من 198 المادة نص إلى بالرجوعف       
هذه  ذكر أنه ذلكأخرى، تارة  الغموض من وبنوع، تارة واضحة بصفة والتجهيزات المنشآت نوع هذه
إذ نصت ، ذكرها إلى يتطرق أن دون ملحقاتتشمل بدورها  الملحقات هذه على أن نص إال أنه الملحقات

 :تشمل الملحقات هذهفي هذا االطار أن  198 المادة 

 ؛UملحقاتهاUو العائمة المحطات 
 ؛UملحقاتهاUو باالستغالل األخرى اآلليات 
 .واالستغالل البحث عمليات في مباشرة تشارك التي البحرية السفن 

 نص فقد المجال البحري في المنجمية االنشطة ممارسة خالل من تنجم قد التي لألخطار ونظرا       
 :في أساسا تتمثلالتي  والتدابير األمنية اإلجراءات من مجموعة على 0110 رقم القانون

 تمتد أمن بمنطقة أعاله المذكورة والتجهيزات المنشآت إحاطة ،لذلك امكانية، إذا دعت الحاجة والضرورة 
 ذلك يمنع على زيادة والتجهيزات، المنشآت لهذه خارجي جانب لك من ابتداء امتر  500 على مسافة

 نصت ما هذا أو االستغالل البحث عمليات عن خارجة ألسباب رخصة دون المنطقة إلى هذه الدخول
Pبالمناجم المتعلق 0110قانون  من 201 المادة عليه

)
45F

75(
P؛ 

 التحليق على فرض قيود يمكن ،فوقها الجوية المالحة أمن وضمان المنشآت هذه حماية ضمانبهدف  
Pاألمن ومنطقة المنشآت هذه فوق

)
46F

76(
P؛ 

 جوي بحري أو نقل يتم كل اليابسة عن بعيدة بحرية منطقة في والتجهيزات المنشآت هذه لوجود نظرا 
 السفن الجزائري بواسطة البحري في المجال الموجودة والتجهيزات المنشآت وهذه الوطني التراب بين

Pالسلطات المختصة طرف من لها المرخص والطائرات

)
47F

77(
P. 

 
 

                                                           
   .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانونمن  1فقرة  201المادة  أنظر )75(
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 2فقرة  201المادة  أنظر )76(
 .نفسه المرجع، 202أنظر المادة  )77(
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U2.  زات المستعملة في المجال البحريلمنشآت والتجهيا التطبيق علىالقانون الواجب 

المنجمية البحرية لعدة قوانين  األنشطةالتجهيزات المستعملة في نشآت و أخضع المشرع الجزائري الم       
التجهيزات فإن المنشآت و في هذا الصدد ، و وٕالى الموقع المتواجدة فيهتنظيمات نظرا لطبيعتها المميزة و 

 السابق ذكرها: 198المحددة في المادة 

 عن المواد البحث ممارسة نشاطات أثناء بها المعمول الجزائرية والتنظيمات القوانين عليها تطبق 
 مناطق داخل وبنفس الشروط أيضا والتنظيمات تطبق القوانين وهذه واستغاللها، المتحجرة أو المعدنية

Pالعمومي على األمن والمحافظة العمليات مراقبة على األمن

)
48F

78(
P؛ 

Pعرض البحر في البشرية الحياة بحماية الخاصة والتنظيمات للقوانين تخضع 

)
49F

79(
P؛ 

 المتعلق وللتنظيم المرور بالترقيم ورخصة الخاصة والتنظيمات للقوانين تخضع للعوم قابلة تكون عندما 
Pعومها أثناء البحر عرض في التصادم من بالوقاية

)
50F

80(
P؛ 

 التشريع ،األمن في مناطق اإلشارة وعلى ،والتجهيزات المنشآت بهذه المتعلقة اإلشارة على قيطبيتم ت 
Pبالموانئ الخاص

)
51F

81(
P. 

U3. لقانونية لملحقات النشاط البحريالطبيعة ا 

في عرض المنجمية  األنشطةالمنشآت والتجهيزات المخصصة أساسا في ممارسة أن األصل        
بطبيعتها، لكن بمجرد استعمالها أو استغاللها في المجال البحري تتغير طبيعتها  تمنقوال هيالبحر 

Pخصص لخدمة عقاريأنها منقول أدق معنى وبالقانونية لتصبح عقارا بالتخصيص، 

)
52F

82(
P  هذا لتمكين هذا و

 الجزائري المشرع أن كما، خيرة منهاالفقرة األ 198حسب ما نصت عليه المادة  وظيفتهاألخير من أداء 
 الشروط ضمن وذلك بالرهن يسمى المنشآت والتجهيزات بما هذه على التصرفات بعض إجراء حق منح

 .قانونا عليها المنصوص

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 197المادة أنظر  )78(
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 01فقرة  200المادة  أنظر )79(
 ، المرجع نفسه.02فقرة  200أنظر المادة  )80(
 .نفسه المرجع ،01فقرة  205المادة  أنظر )81(
واألفرشة المخصصة  وتشمل المنقوالت المخصصة لخدمة العقار واستغالله كاآلالت والتجهيزات الصناعية المخصصة للمصانع، وكاألثاث )82(

 في العقاري الحجز، بداوي عبد العزيزوكاآلالت والجرارات الزراعية المخصصة لخدمة األراضي الفالحية، حول هذا الموضوع أنظر:  للفنادق،
 .20072008، خدة بن يوسف بن الجزائر جامعة، الحقوق كلية، والمالية اإلدارة فرع الماجستير شهادة لنيل مقدمة رسالة، الجزائري القانون
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 يتم أن الرهنالى  أشارت فقد بالمناجم المتعلق 0110القانون  من 198 المادة نص إلى بالرجوعف       
 والمقصود المعمول بها، القواعد العامة إلى الحالة هذه في الرجوع يتم ذلك معنى به المعمول التشريع وفق
Pالمدني القانون في عليها المنصوص العامة القواعد بذلك

)
53F

83(
P. 





، الذي يتمثل UمضمونهU بذكر اكتفى بل بالمناجم، المتعلق للنشاط UتعريفاU الجزائري المشرع يضع لم       
 نطاق في تتم التي األشغال أو األعمال من مجموعة هو النشاط فهذاتندرج ضمنه،  التي األنشطة كلفي 

 الجيولوجية المنشآت نشاط في أساسا تتلخصللدولة و  البحري أو البري المجال معين سواء في جغرافي
 أو المواد المعدنية مختلف استخراج إلى هدفي الذي المنجمي ستغاللاال ونشاط ونشاط البحث المنجمي

Pالمكتشفة وغير المكتشفة المتحجرة

)
54F

84(
P ) كما أن الهدف من مزاولة النشاط المنجمي هو ، )األولىالفقرة

بالتالي تزويد التي تعتبر المواد األولية لمختلف الصناعات التحويلية، و استخراج مختلف المواد المعدنية 
يطلق عليها تسمية الصناعي بما يحتاجه من مواد أولية طبيعية التي النسيج باألخص الوطني و  االقتصاد

 . )الثالثةالفقرة ( "الثروة المعدنية"





 نشاط هو ما ومنه )أوال(جيولوجي  نشاط هو ما منه مختلفين، صنفينالمنجمي  النشاط يتضمن       

Pبالمناجم المتعلق 0110القانون  منولى األالمادة  إليه أشارت ماك )ثانيا( منجمي

)
55F

85(
Pاالختالف ، وهذا 

 .)ثالثا( منهما لكال القانونية الطبيعة خالل من يظهر

 

 

                                                           
 26/09/1975المؤرخ في  7558ما يليها من القانون المدني الجزائري الصادر بموجب األمر رقم و  882المواد  أنظر زيد من التفاصيلللم )83(
  ، مرجع سابق.المتمملمتضمن القانون المدني، المعدل و ا
المتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  24المواد من الى  أنظر للمزيد من التفاصيل )84(

 مرجع سابق.
 سابق.المرجع نفس الالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110القانون رقم المادة األولى من  أنظر )85(
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 المعلومات العلمية والتقنية جمع إلى أساسا يهدف الذي الجيولوجية المنشآت بنشاط األمر ويتعلق       
 األرض عن الدراسات الكتساب معلومات بجميع والقيام األرض طبقات علوم أي بالجيولوجيا المرتبطة
 سطح وعلى باطن في الموجودة المعدنية مختلف المواد موقع عن تكشف أن شأنها من التي وباطنها
 .خرائط جيولوجية خالل من تتجسد والتي األرض

 المعدني واإليداع الجرد الجيولوجية، المنشآت أشغال إطاره تحت تندرج النشاط هذا أن كما       
 النشاط نقصده في مجال الذي البحث غير لكن البحث نشاط ضمن األمر حقيقة في هو يندرج، و القانوني
 .بالنشاط المنجمي القيام عمليات يسهل الذي وهو وأدق أعمق كونه المنجمي

 

 ،واالستكشاف المنجميين التنقيب وهما :مرحلتين إلى ينقسم الذي المنجمي البحث نشاط في يتمثل       
Pمتعددة أشكال بدوره يتخذ الذي المنجمي االستغالل نشاط الى جانب

)
56F

86(
P. 

 تتضمن في مجملها متعددة صور تتخذ التي األشغال من مجموعة أساسا المنجمي النشاط يشمل       
 والتي المتحجرة المواد المعدنية أو فيهاتركز ت التي المواقعتظهر  أن شأنها من التي التحضيرية األشغال

 أو ما يعرف المواد هذه بعملية استخراج مختلف المتعلقة األشغال إلى المجال فتح إلى بدورها تؤدي
 .المنجمي االستغالل بنشاط

 إذا كانت المواد المنجمي البحث مرحلة تسبقه أن دون يتم قد المنجمي االستغالل نشاط أن غير       
 ممارسة أو بمناسبة الطبيعة تطرأ على قد التي للتغيرات نظرا لوحدها ظاهرة استخراجها المراد المعدنية
 .المنجمي بالنشاط أصال تتعلق ال أخرى أشغال

 

الطبيعة و  )1(الجيولوجي  نشاطلل الطبيعة القانونية بين بالمناجم المتعلق 0110رقم  القانون ميز      

 .ممارسته وطريقة نشاطكل  طبيعة الختالف راجع وهذا )2( منجميالقانونية للنشاط ال

 
                                                           

ية واالستكشاف أنشطة البحث المنجمي الى أشغال المنشآت االساسية الجيولوج، الملغى نجميةمال باألنشطة تعلقالم 8406قسم القانون رقم  )86(

االشغال ل المنشآت االساسية الجيولوجية و المتمثل في أشغاية، حيث أدرج النشاط الجيولوجي و االشغال الخاصة بتقييم مواقع المواد المعدنوالتنقيب و 
 .     0110هذا ما تم تداركه في القانون رقم عدنية ضمن نشاط البحث المنجمي، و بتقييم مواقع المواد المالخاصة 
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U1. الطبيعة القانونية لنشاط المنشآت الجيولوجية 

 معينة زمنية بفترة يحدد ال إذبميزة أساسية وهي كونه نشاط دائم،  الجيولوجية المنشآت ينفرد نشاط       
بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة لألنشطة المنجمية التي يتطلب استمرارها توفر المكمن على االحتياطات 

من قانون المناجم رقم  27 نص المادةكما ورد ذلك في العامة  المنفعة طابع يكتسيهو و الضرورية لذلك، 
لالنتفاع بها  باألرض المتعلقة المعلومات االطالع على يريد من لكل المجال يفتح وبذلك ،0110

 .واإليداع القانوني المعدني والجرد الجيولوجية المنشآت أشغالكل من  يشمل هذا النشاطو واستغاللها، 

للدولة تهما ممارس ترجع القانوني واإليداع المعدني الجرد نشاط من كلأن  إذن البديهي منو        
Pالوطنية الجيولوجية المصلحة خالل بمفردها من

)
57F

87(
P ،نشاط الجيولوجية باعتباره المنشآت أشغال استثناءوب 

 جيولوجية منطقة على التعرف أساسا إلى يهدف حيوي نشاط هو إذالجيولوجي،  الميدان في بالبحث يتسم
حيث منحت  وكفاءات خاصة، وبشرية مادية توفير وسائل يستدعي وبالتالي لها خريطة إعداد قصد معينة

 من 28 المادة في عليهم المنصوص المعنوية أو الطبيعية باألحرى األشخاص أو للخواص فرصة فيه
Pبالمناجم المتعلق 0110القانون 

)
58F

88(
P. 

 كانت إذا ما معرفة على أساسا رتكزت الجيولوجية المنشآت لنشاط القانونية الطبيعةمعرفة ف وبالتالي       
الحال في ظل  عليه كان كما تجاري طابع تكتسي المتعلق بالمناجم 0110للقانون  طبقا األخيرة هذه

Pالملغى المنجمية باألنشطة المتعلق 8406 رقم القانون

)
59F

89(
P  ؟طابعا آخر يأخذه نأ أم 

 هو كما نشاط تجاري الجيولوجية المنشآت أشغال يعتبر لم إذ الموقف هذا الجزائري المشرع حسم       
 .للدولة النشاط اهذ هسنادإعلى ذلك وما يدل  ،االستغالل المنجميينو  ألنشطة البحث بالنسبة لحال عليها

المنشآت  أشغال باألحرى أو الجيولوجية المنشآت نشاط أن ذلك خالل مناألمر  يتضحف       
األنشطة  ل مرة يذكرك في الجزائري المشرع أن ذلك منجمي، وليس جيولوجي نشاط حقيقة هو الجيولوجية
القانون  من 83 المادة عليه مثلما نصت ،المنجميين واالستغالل البحث نشاط في يحصرهاو  المنجمية

 الخاص البحث بأنشطة إال بمفردها أن تقوم للدولة يمكن "ال بقولها: بالمناجم المتعلق 0110

                                                           
المراقبة المنجمية كما نص على ذلك قانون لوكالة الوطنية للجيولوجيا و اطة جهزة الموضوعة تحت سلاأل المصلحة الوطنية الجيولوجية احد تعد )87(

 ه.من 40المناجم بموجب المادة 
   ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  28 المادة أنظر )88(
 ، يتعلق باألنشطة النجمية، الملغى، مرجع سابق.8406من القانون رقم  07المادة  أنظر )89(
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 النشاطات ممارسة لحسابها توكل أن يمكن للدولة أنه غير ... الجيولوجية بالمنشآت
)P)60F90"...المنجمية 

P. 

 هي التي المنشآت الجيولوجية أشغال هي الجيولوجية بالمنشآت الخاص البحث بأنشطة والمقصود       
 .الجيولوجية المنشآت نشاط من جزء

نشاط  درجأ الذي المنجمية باألنشطة المتعلق 8406القانون في  عليه الحال كان ما عكسفب       
 غير وهذا أمر التجارية الصبغة عليه أضفى المنجمي، أي البحث أنشطة ضمن المنشآت الجيولوجية

 هدفبوالمعرفي  العلميو  التقني الجانب على يعتمد كونه ذاته حد في النشاط طبيعة إلى بالنظر منطقي
 من أجل علوم االرض في مجال مختصة وكفاءات مهارات يتطلبو  معينة منطقة جيولوجية على التعرف
 تقدير بالمناجم المتعلق 0110 رقم أعطى القانونقد و ، األرض جيولوجية عن أساسية معلومات اكتساب

 0110 القانون من 28 المادة أن سيما النشاط نوع مع متالئمة بطريقة األشغال لهذه مناسب تكييف أو
 في تخصص أو دراية لهم أشخاص طرف من تمارس األشغال هذه أن على أكدت بالمناجم المتعلق
Pمجانا تسلم رخصة على ترتكز ممارستها وأنأيضا  سيما المنجمي الميدان

)
61F

91(
P. 

 ماك تجاريا طابعا تكتسي ال الجيولوجية بالمنشآت المتعلقة األشغال فإنكنتيجة للتحليل السابق و        
 إلى تحسين أساسا تهدف كونها ،الذكر سابق 0110القانون  من 83 المادة نص خالل من هو مبين
 .بحتة وتكنولوجية علمية ألغراض أو الجيولوجية المعرفة

U2. طبيعة القانونية للنشاط المنجميال 

 األشخاص الطبيعية قبل من إال ممارسته يجوز وال التجارية األعمال ضمن المنجمي النشاط يندرج       
ذن مسبق يتمثل في إ ذلك بموجبو  ،الحقا شرحهسيتم  كما الخاص للقانون الخاضعة المعنوية أو

السلطات  طرف من تسلم التي ،النشاط نوع حسب امتياز أو ترخيص رخصة أو الزامية الحصول على
 .لهذا الغرض المؤهلة

 0110ألحكام القانون  طبقا المنجمي النشاط أي النشاط بهذا القيام يريد متعامل لكل ويمكن       
 يخضع أن بشرط أو الجنسية، القانون األساسي في تمييز دون وذلك منه، 03 المادة في بالمناجم المتعلق

 نشاط بأي للقيام الدولة تسطرها التي الخاصة والعامة وكذا االلتزامات واألحكام القوانين لجميع المتعامل
 .منجمي

                                                           
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  83المادة  )90(
 .  سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 28 المادة أنظر )91(
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 نوع تختلف بحسب والتي لممارسته شروط عدة توفر يتطلب المنجمي النشاط ممارسة أن كما       
 .به القيام المراد النشاط

ما  على القانون التجاري من 02 المادة في صراحة نص قد الجزائري المشرع أن اإلشارة تجدرو        

 ...بحسب موضوعه تجاريا عمال عدي":يلي

 األرض منتجات أو مقالع الحجارة أو السطحية المناجم أو المناجم الستغالل مقاولة كل 
Pاألخرى"

)
62F

92(
P. 

البحث  أنشطة تعتبر" أنه: على الذكر سابق 0110القانون  من 07 المادة تنص كما       
 قبل إال من ممارستها يجوز وال تجارية أعماال المعدنية المواد استغالل وأنشطة المنجمي

Pالخاص" للقانون الخاضعة المعنوية أو الطبيعية األشخاص

)
63F

93(
P. 

 أعمال واستغالل تعتبر بحث من فيها بما المنجمية األنشطة أن المادتين هاتين خالل من يتضحف       
تزاول عن طريق ألنها  التجاري الطابع وتأخذ بالمقاولة التجارية باألعمال األعمال هذه وتسمىتجارية، 

Pتجاري طابع ذات مقاولة

)
64F

94(
P. 

 ما زمرة في وتدخل بحسب الموضوع، تجارية أعمال هي المنجمية األنشطة أي األعمال هذه إن       
 التيالمعدنية  الثروة استخراجفي  أساسا يكمن المناجم استغالل أن االستخراج، ذلك بمقاوالت يسمى

Pتحتويها

)
65F

95(
P. 

 المنجمي فقط االستغالل نشاط تضمنت أنها التجاري القانون من 02 المادة نص من ويتضح       
 إجراء إمكانية المواد المعدنية دون استخراج عملية على قاصر أنه من الرغم على تجاريا عمال واعتبرته
 سبيل على النشاط هذا تكون ممارسة أن الجزائري اشترط المشرع أن هناك ما وكل تداولها، أو تحويلها
Pالمقاولة

)
66F

96(
P. 

                                                           
تنظيم مسبق لمباشرته وللمزيد من التفاصيل حول ونه يتطلب لإلشارة فإن المشرع الجزائري استعمل معيار المقاولة في تحديد هذا النشاط ك )92(

  . 104، ص 1994، الكامل في القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر فرحة زراري صالح: أنظر المقاولة معيار
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 07المادة أنظر  )93(
 .104مرجع سابق، ص  ،فرحة زراري صالح )94(
، 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6المحل التجاري، ط  التاجر األعمال التجارية: ، القانون التجاري الجزائريفوضيل نادية )95(

 .84ص 
 .13، ص 1981الجامعية، الجزائر ، ديوان المطبوعات 2، القانون التجاري الجزائري، ط أحمد محرز )96(
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ليكتسب  مناسبا اتوضيح أعطت قد بالمناجم المتعلق 0110القانون  من 16 المادة أن إال       
 تثمينو  عملية استخراج يشمل االستغالل أن باعتبارهاذلك و  التجاري العمل صفة المنجمي االستغالل

 التحويل عملية ينحصر في الذي الضيق بالمفهوم التثمين الحالة هذه في بالتثمين ويقصد ،المعدنية المواد
 يشكل ال إضافي صناعي آخر تحويل أي أن المادة ذات أكدت كما، المستخرجة المعدنية للمواد ياألول
 النشاط المنجمي. من جزء

باستخراج المواد  يقوم الذي الشخص أن يرى الذي التقليدي الفقه إليه اتجه ما عكس علىهذا و        
 تحويل تقتصر على عمليات التجارة أن يرى إذ ،اتاجر  يعتبر ال الطبيعية الموارد أو األرض من األولية
Pوتداولها الثروات

)
67F

97(
P. 

 أن وجهة المنجمي إذ االستغالل نشاط على المقاولة بنظرية أخذ الجزائري المشرع أن نجد ولذلك       
 معنوي أم كان الشخص طبيعيا يقوم بها التي األعمال تلك هي التجارية األعمال أن النظرية هذه نظر
 لم أم ربحا حقق منه الغرض أو طبيعة العمل ذلك بعد وال تهم التكرار سبيل على أي المشروع سبيل على
 .هيحقق

 يعتبر لم منه، 32 خالل المادة من 1810 ابريل 21 فيالصادر  الفرنسيالمناجم  قانون أما       
Pتجاري كنشاط المناجم استغالل

)
68F

98(
P البحث نشاط على انعكست التي الصبغة المدنية عليه أضفى وٕانما 

  .االستغالل لنشاط المنجمي البحث تبعية أعطى الذي الفقه التي تبناهاالفكرة  نفس وهي، ذاته حد في

"La doctrine affirme que le caractère civil de la recherche était une 
conséquence du caractère civil de l’exploitation"P

(
69 F

99)
P. 

 05المادة  بموجب 09/09/1919بتاريخ  الصادر القانون صدور بعد أي 1919بداية من سنة و        
Pعمال تجاريا المناجم باستغالل المتعلقة نشطةاأل اعتبرحيث  ،الفرنسي المشرع نظرة منه تغيرت

)
70F

100(
P وهي 

 :التي تقضي الفرنسي المنجمي من القانون 23 المادةحاليا طبقا لنص  سائدة زالت ال التي الفكرة نفس

"L’exploitation des mines est considérée comme un acte de 
commerce. 
Cette disposition s'applique aux sociétés civiles existant au 22 mai 
1955 sans qu'il y ait lieu de modifier leurs statuts"P

(
71 F

101)
P.   

                                                           
 .13مرجع سابق، ص  ،محرز أحمد )97(

(98) RUSSO (Jean), Op.cit., p199. 
(99) IBID, p 201.  
(100) IBID, p  199 . 
(101) Article L131-3 du code minier français, op.cit.   
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Pمن تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي وبالرغم       

)
72F

102(
P  من السابق أو الحاليسواء في القانون 

 يخص فيما المنجمية لألنشطة القانونية الطبيعة يفرق في لمه أن إال المنجمية، نشطةاأل تسيير قواعد حيث
 طبقا هذا، و سواء حد علىا بحت تجاريا طابعا عليهما أضفىبل  ،الحجارة مقالعو  المناجم استغاللنشاطي 

 .0110القانون  من 04 الفقرة 07 والمادة التجاري القانون من 07 الفقرة 02 عليه المادة نصت لما

 من على دراسات يعتمد أنه من بالرغم المنجمي البحث نشاط على التجارية الصبغة نفس وتنطبق       
 الزمرة في يدخل هذا النشاط من الغرض أن إال والمنجمي الجيولوجي الميدان في االختصاص أهل

 المكمن لتطوير االقتصادية الجدوى ودراسة المعدنية الصفات تحديد إلى يهدف أنه سيما االقتصادية
 اإلنتاج. حيز ووضعه





 الدولة التابع لسيادة البحري المجال في أو والباطني السطحي المجال في المتواجدة المناجم تحتوي       
 الركيزة تعد التي غير المكتشفة أو المكتشفة المتحجرة أو المعدنية المواد من مجموعة على الجزائرية
Pالطبيعيةاألمالك العمومية  تندرج ضمنوالتي  المنجمي النشاط قيامل األساسية

)
73F

103(
P. 

 بمجرد األمالك العمومية ضمن قانونيا وتندرج الطبيعة بفعل معدنية موادمالك من األ هذه تتكون       
 قانونقبله  المتعلق بالمناجم، وجسده 0110قانون  من 04 المادة عليه نصت ما هذاف ،وجودها مالحظة

يدرج " التي تقظي بما يلي: منه 36 الثانية والمادة فقرتها في 35 المادتين خالل من الوطنية األمالك
 الثروات الطبيعية اآلتية: جودهامعاينة و قانونا، ضمن األمالك الوطنية العمومية بمجرد 

الثروات المذكورة االحتياطات الجارية أو الراكدة واألمالك و الحقول أو المعادن والمناجم، و  
أعاله التي تكتشف اثر أشغال الحفر أو التنقيب التي  15في الفقرة األخيرة من المادة 

   ."يقوم بها االنسان أو تظهرها الطبيعة...

 15 المادة خالل منعليه مؤكد  هو كما الطبيعية العمومية األمالك ضمن المعدنية الثروة تدرجو        
Pالوطنية باألمالك المتعلق 9030 رقم القانون من

)
74F

104(
P. 

                                                           
ما  غداة االستقالل الى تمديد العمل بالقوانين الفرنسية السارية االهذا راجع الى الظروف التاريخية التي عرفتها الجزائر، حيث لجأت البالد و  )102(

   .1963يناير  12مؤرخ في  2، ج ر عدد 31/12/1962الصادر بتاريخ  62157رقم القانون ذلك بموجب يتعارض مع السيادة الوطنية و 
 مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، الوطنية األمالك قانون يتضمن ،1990 ديسمبر 01 في مؤرخال 9030 رقم قانونمن ال 15المادة أنظر  )103(
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 ملكية عمومية وملكا الثروة هذه تعتبر الذكر سابق 0110قانون  من 02 المادة نص إلى استناداو        
 األمالكتصنف ضمن األمالك العمومية، إذ أنها  من جزء أهم تشكل أنها ماك الوطنية، للمجموعة

Pالحالي من الدستور 17المادة  بنص دستورية حمايةت ببذلك خصو  ،للدولة االستراتيجية

)
75F

105(
P،  بنص و

76Pمن دستور  14المادة 

)
76F

106(
P ، بحماية قانونيةوP

)
77F

107(
P. 

هذه السيادة التي  ،الطبيعية وثرواتها مواردها علىفي سيادتها  الدولةكما نص القانون الدولي بحق        
 عليه نصت عالمي كمبدأ مكرسةو  ومطلقة عامة الملكية التي تعتبر هذه لها، ملكيتها من خاللتجسد 
ساس ذا هي األإفالثروة المعدنية ، بالمناجم المتعلقة قوانينها في وحتى هذه الثروة تملك التي الدول دساتير

من له حق و ، )ثانيا(ما هي مكوناتها و  (أوال)الذي يرتكز عليه النشاط المنجمي، فما هي الثروة المعدنية 

 ؟)رابعا(تها القانونية هي طبيع ما، و )ثالثا(الملكية على الثروة المعدنية 

 

Pأو المعادن المعدنية المواد مختلف في المعدنية الثروة تتمثل       

)
78F

108(
P المناجم من المستخرجة 

 وقد .الخاضع للسيادة الوطنية البحري والمجال وسطحه بجوفه البري المجالين في تقع والمحاجر التي
 ثروة أنها على 0110 رقم القانون من 05 المادة في المعدنية الثروةالى تعريف  الجزائري المشرع تعرض

                                                                                                                                                                                     
"تشتمل األمالك الوطنية  :بقولهاالمتمم، مرجع سابق، ، المعدل و 9030من القانون رقم  7فقرة  15حيث نصت على ذلك المادة  )104(

 العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأتي...
موارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها المتمثلة في الالجوفية الثروات والموارد الطبيعية السطحية و  

لمنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر المعادن األخرى أو اوالغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية، و 
أو في ن التراب الوطني في سطحه البحرية مواقعة في كامل المجاالت البرية و كذلك الثروات الغابية الوالثروات البحرية، و 

   المناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية". جوفه و/أو الجرف القاري، و 
 ، مرجع سابق. 1996لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )105(
، يتضمن اصدار نص 1976نوفمبر  22مؤرخ في  7697بموجب االمر رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور  )106(

 .1976نوفمبر  24مؤرخ في  94، ج ر عدد 1976نوفمبر  19الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 
المعنون ك في القسم الثاني ، مرجع سابق، وذل، يتضمن قانون األمالك الوطنية، المعدل والمتمم9030ذلك من خالل القانون رقم  تم تكريس )107(

   ."حماية األمالك الوطنية العمومية" :ب
 مادة طبيعية غير عضوية، له تركيب كيميائي خاص وصفات طبيعية متجانسة يتميز بها عن غيره.عن المعدن عبارة  )108(

أو العكس، إذ أن هناك بعض المعادن ال يمكن  ويكون المعدن في الطبيعة إما متبلورا أو غير متبلور، وقد يوجد بشكل ظاهر يمكن رؤيته بسهولة
 رؤيتها مثل الذهب الذي يكون عادة في شكل حبيبات دقيقة مختلطة بمعدن الكوارتز.

 التشقق درجة الصالبة الشكل البريق ولكل معدن مجموعة من الصفات الطبيعية يتميز بها عن غيره من المعادن، وهذه الصفات هي: اللون
 الشكل البلوري. المذاق المكسر الوزن النوعي

 والتوزيع، والنشر للطبع الجامعية المعرفة دار التضاريس، جغرافية في دراسة األرض سطح ،مصطفى أحمد أحمد أنظر: للمزيد حول هذا الموضوع
 وما يليها. 125، ص 2003 اإلسكندرية،
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Pالتطبيقية ونصوصهقانون المناجم ألحكام  عليها المحافظة وتخضع متجددة وغير مستنفذة طبيعية

)
79F

109(
P ،

 :هماو تتصف بهما  ميزتين المعدنية من خالل الثروة تعريف الى المادة هذه تطرقفت

 ؛الطبيعة بفعل أنشأت أنها أي، Uطبيعية ثروةUأنها  
، دجدي، وال تقبل التمكانها من استخراجها بمجرد تنقطعو  تزول أنها أي، Uمتجددة وغير مستنفذة ثروةUأنها  
 على سبيل المثال. والمياه هذا خالفا للثروة الطبيعية المتجددة كالغاباتو 

 :هي المواد المعدنية أن علىبقولها  الذكر سابق 0110القانون  من 21 فقرة 24 المادة وتضيف       

 تحتو  الماء وفي أو باطنها األرض سطح على الطبيعية المعادن من مزيج "المعادن أو
 لخصائصها أو لتركيبتها الكيميائية إما االقتصادي النشاط في لالستعمال والقابلة الماء

Pالمعتبرة" الفيزيائية

)
80F

110(
P. 

 بعد اقتصادي أي لها التي تلك بها يقصد المعدنية المواد هذه أن نجد التعريف هذا خالل ومن       
 بالمناجم المتعلق 0110القانون  من 56 المادة، وهذا ما أكدته االقتصادي القطاع تنمية في تساهم التي

لالستغالل  القابلة المعدنية للمواد األفضل استخراج ضمان بهدف" :التي قضت بما يلي
 ."...االقتصادي

 كميةال إلى بالنظر االقتصادية وليس التنمية في ودوره المستخرج المعدن نوعو  بقيمة فالعبرة ذنإ       
 .المستخرجة

 0110القانون  ألحكام تخضع المعدنية الثروة على المحافظة أن على 05 المادة وتضيف       
 تلك بها ويقصد المطبقة األحكام األخرى كل عن النظر بغض وهذا التطبيقية ونصوصه بالمناجم المتعلق
 نجدهاقد  المعدنية المواد هذه أن كما .فقرتها الثانية في القانون نفس من األولى المادة في إليها المشار

 باطن في نجدها وأالجني،  أو/و والجمع اللم في نشاط الحال هو ماك األرض سطح فوق حالها على
 .المعدنية المواد لهذه االستخراج بعملية يستلزم القيام الحالة هذه وفي األرض،

فيما يخص شكل  ما يمكن مالحظته هو أن المشرع الجزائري كرس مبدأ عدم التفرقة بين المعادنو        
Pعلى عكس المشرع الفرنسيالسند المنجمي الممنوح 

)
81F

111(
P، المتعلق بالمناجم 0110رقم القانون ظل في ف 

                                                           
 المتمم، مرجع سابق.يتضمن قانون المناجم، المعدل و  ،2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  5المادة أنظر  )109(
 سابق.المرجع نفس الالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  21 فقرة 24 المادة )110(
 في هذا الشأن:  "AGUILLON"يقول األستاذ  )111(
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عادن على أنواعها، كذلك استغالل المة المعدن عند تحديد شروط البحث و لم يتم األخذ بعين االعتبار قيم
االلتزامات الواقعة على عاتق المستثمر في األنشطة المنجمية تتباين فقط من حيث التراخيص الحقوق و 

وبالتالي فالحقوق  ،الرخص األخرىو ين السندات المنجمية بالجزائري فرق المشرع  أنالمنجمية، باعتبار 
االلتزامات التي تقع على صاحب سند المنجمي ليست نفسها الحقوق و االلتزامات التي تقع على صاحب الو 

، فلم يفرق المشرع الجزائري إذن من حيث نوع المعدن المراد اكتشافه أو كما سنرى الحقا الرخص األخرى
التزامات جمية من حيث شروط الحصول عليها وحقوق و مقابل ميز بين التراخيص المناستغالله، لكنه بال

المتعلق باألنشطة المعدل والمتمم، و  8406هذا بعكس القانون رقم لمستثمرين بموجب هذه التراخيص، و ا
 صنفين:الرابعة من هذا القانون، تقسم المعادن الى لثالثة و المنجمية، فطبقا للمادة ا

،  سواء كانت مستغلة على سطح األرض أو في Uللصنف األولUتابعة  معدنيةفتتعلق بمواقع لمواد        
 باطنها، المواقع التي تحتوي على:

 أنضدة الوقود؛الفحم الحجري و مثل األورانيوم و طاقوية  معدنيةمواد  
 ؛فلزية معدنيةمواد  
  لالقتصاد الوطني. أهميةذات  فلزية غير معدنيةمواد  

ال يتم منح د الى الوزير المكلف بالمناجم، و يرجع االختصاص بمنح التراخيص بالنسبة لهذه المواو        
Pهذه التراخيص إال للمؤسسات العمومية

)
82F

112(
P. 

                                                                                                                                                                                     
"La mine est une masse ou un gîte qui ne peut être exploité sans une concession octroyée 
par le gouvernement; la minière et la carrière restent des dépendances du sol, 
appartiennent au propriétaire superficiaire qui en dispose et en jouit librement, comme de 
tous autres accessoires du sol, sauf à se conformer aux règles de police établis pour 
l'exploitation des gîtes ou des substances rentrant dans l'une ou l'autre de ces deux 
classes", V. AGUILLON (Louis), "législation des mines en France", LIBRAIRIE POLYTHECNIQUE, CH. BERANGER, 
EDITEUR, Paris, 1903, p 60. 

 في هذا السياق: 8406 من القانون رقم 16تنص المادة ) 112(

 يرخص القيام بأنشطة البحث المنجمي بقرار من الوزير المكلف بالمناجم"
 ويرخص القيام بأنشطة االستغالل:

 الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة للمواد المعدنية التابعة للصنف األول، 
الوالي المختص اقليميا بالنسبة للمواد المعدنية التابعة للصنف الثاني بعد أخذ رأي المجالس الشعبية البلدية المعنية  

 :ما يلي 18تضيف المادة ، و "طبقا للتشريع المعمول به

 عمومية.ال يمكن تسليم رخصة البحث أو رخصة استغالل المواد المعدنية التابعة للصنف األول، إال للمؤسسات ال"
ويجب إعطاء االسبقية في تسليم رخصة البحث أو رخصة استغالل المواد المعدنية التابعة للصنف الثاني الى  

    .    "المؤسسات العمومية
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سواء كانت مستغلة على  سطح األرض أو في  Uللصنف الثانيUتابعة  معدنيةلمواد  تتعلق بمواقعو        
منها بمواد البناء والزخرفة والرصف  الخاصة السيما، الفلزية غيراألخرى  المعدنية، مواقع المواد باطنها

استغاللها الى الوالي جع االختصاص بمنح تراخيص البحث و ير األراضي ومواد أخرى مشابهة، و  تخصيبو 
 الطبيعيةالفرصة لألشخاص  أتيحت، مع العلم أنها العموميةتعطى األولوية للمؤسسات ، و إقليمياالمختص 

 لممارسة األنشطة المنجمية الخاصة بهذه المواد، جزائرية جنسيةالخاضعة للقانون الخاص، من  عنويةالمو 
Pبموجب مرسومالحقا  تحديدهالكن وفقا لشروط خاصة تم و 

)
83F

113(
P. 

في  تكريسه، الذي تم المعدنية مكونات الثروة بين التمييزالمتمثل في عدم و  الجديدالمبدأ  هذاإن        
في القضاء  األكيدة رغبتهالمشرع الجزائري و  نية جليا يظهرالمتعلق بالمناجم،  0110ظل القانون رقم 

 قيمتهاكانت  مهما المعدنيةالمواد  جميع خضاعإفي قطاع المناجم، وبالمقابل  أنواعهعلى االحتكار بكل 
 .عليها ٕادخال قواعد المنافسةالمنجمية، و لنفس شروط انجاز االستثمارات  االقتصاديةو  المالية

 

 من المتعلق بالمناجم 0110القانون  من 06 المادة عليه نصت ما حسب المعدنية الثروة تتكون       
Pوهي أصناف ثالث

)
84F

114(
P: 

 ؛صلبة طاقوية معدنية مواد 
 ؛فلزية معدنية مواد 
 فلزية. غير معدنية مواد 

إعداد الجرد  كيفيات يحدد الذي ،05252 :رقم التنفيذي المرسوم من 02 لمادةلنص ا بالرجوعو        
 قد الجزائري نجد أن المشرع المنجمية واالحتياطات المعدنية للموارد السنوية الحصيلة تقديم ونمط المعدني

Pومؤشراتها المعدنية وموقعها المواد مكامن ضمنها وشمل المعدنية المواد مكونات في توسع

)
85F

115(
P. 

Pقرار 30/12/2002بتاريخ  صدر القانون نفس من 02 فقرة 160 المادة لنص وتطبيقا       

)
86F

116(
P حدد 

 وتبقى شاملة غير القوائم هذه أن إلى وأشار الثالثة المذكورة سابقا لألصناف المعدنية المواد قوائم بموجبه
 للتعديل. قابلة

                                                           
 والثاني األول الصنفين من المعدنية المواد عن البحث بأعمال ، يتعلق1988 أكتوبر 04 مؤرخ في 88193المرسوم التنفيذي رقم وهو  )113(

 . 1988 أكتوبر 05 في مؤرخ 40 عدد ر واستغاللها، ج
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110القانون رقم  من 6أنظر المادة  )114(
المعدني ونمط تقديم الحصيلة ، يحدد كيفيات إعداد الجرد 2005يوليو  19مؤرخ في  05252تنفيذي رقم المرسوم من ال 02 المادةأنظر  )115(

 .2005يوليو  20مؤرخ في  51السنوية للموارد المعدنية واالحتياطات المنجمية، ج ر عدد 
 .2003فبراير  23مؤرخ في  12، يحدد قوائم المواد المعدنية، ج ر عدد 2002ديسمبر  30قرار مؤرخ في  )116(
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 من الناحية قيمتها وكذا ومكوناتها وتسميتها نوعيتها تختلف المعدنية المواد هذه أن كما       
 المعدل 06/12/1991بتاريخ  9124القانون  في سابقا يؤكد الجزائري المشرع جعل مما االقتصادية،

 التي المعدنية والمواد المكامن قائمة أن منه على 06 المادة في آنفا المذكور 8406للقانون  والمتمم
 بالمناجم، المكلف الوزير تقرير على بناء تنفيذي مرسوم بموجب تحدد لالقتصاد الوطني استراتيجية تعتبر

 يكون قابال الذي بالمعدن العبرة أن فقط أشار الذي 0110رقم  القانون في تماما ألغيتهذه الفكرة 
 بحد المنجمي واعتبر القطاع معدنية مواد هو ما نطاق في توسع المشرع أن ذلك االقتصادي، لالستعمال

Pاستراتيجي قطاع ذاته

)
87F

117(
P .دراسة و  البحث بنتائج مرهون المنجمية األنشطة مجال في تطور أي أن كما

 .المعدنية للمواد ةاالقتصاديالجدوى 

 المعدنية المواد لتمييز وسيلة إال هو ما 8406الذي جاء به القانون رقم  التقسيمنشير أن و        
 جاء ما عكسب ،االستراتيجية غير المعدنية المواد عن الوطني لالقتصادالبالغة  االستراتيجية ذات األهمية

أعطى  المنجمي إذ القطاع تسيير في مرونة وأعطى اإلجراءات هذه من سهل الذي 0110في القانون 
Pاالقتصادية أهميتها وقيمتها باعتبار سابقا ذكرناه ماك بينها يفرق ولم المعدنية للمواد ثالثي تصنيف

)
88F

118(
P. 

 التي الجزائرية الدولة قبل من المطبقة االستراتيجية رغم أنه المقام هذا في معرفته يستوجب وما       
 الدولة ملكية بمبدأ تنادي التي البلدان فئة إلى منتمية تبقى أنها إال المعادن، عن القيود رفع إلى ترمي

Pالمتعاقبة الجزائر دساتير في عليه مؤكد أمر وهو للمعادن،

)
89F

119(
P بالثروة صلة لها التي القوانين وجل 

 المعادن الملكية على حقفكرة  تناول سيتم الدولة، بسيادة وعالقتها الفكرة هذه ألهمية ونظرا المعدنية،
 .كما يلي مضمونهاو 

 

على  الملكية حق موضوع حولالمعاصرة  الدول تشريعات في المطبقة القانونية المبادئتتباين        
يطلق عليها كذلك في بعض بدأ حق الملكية الخاصة للمعادن و تأخذ بممن  الدولمن  فثمةالمعادن، 

تأخذ بمبدأ ملكية الدول من السواد األعظم ، و )1( المصطلحات القانونية بنظرية االتصال أو االلتصاق

، أما على الصعيد الدولي، فيسود )2( معنويا من أشخاص القانون العام اللمعادن بوصفها شخصالدولة 

                                                           
 .26مرجع سابق، ص  ،بوخديمي ليلى )117(
 .27سابق، ص المرجع نفس ال ،بوخديمي ليلى )118(
 ؛ 1976من دستور  14أنظر المادة   )119(

 ؛1989من دستور  17أنظر كذلك المادة        
   .1996من دستور  18والمادة  17أنظر أيضا المادة        
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، فما هو موقف المشرع الجزائري )3( لسيادة الدائمة على الثروات الطبيعةالدولة لبحق  ويدععالمي مبدأ 

 .)4( ؟من هذه المبادئ

 مبدأ الملكية الخاصة للمعادن .1

، أي أن لمالك األرض الحق في األرض المتواجدة عليهاالمعادن إلى  تبعيةالمبدأ قاعدة  هذا يتخذ       
مبدأ لتطبيقا  األمريكيةالمتحدة  الواليات بهالدول التي تأخذ  شهرمن أو  ،طبيعيةمن ثروات  تحتهاما  ملكية
الخاصة  الملكيةأصل مبدأ  يعودو  مقومات النظام الرأسمالي،أهم أحد  يعدالذي  االقتصادية ةيالحر 
 ىحدإالتي كانت ، و تحتهاما و  فوقهااألرض إلى ما  ملكيةبامتداد  ذدن إلى القانون الروماني الذي أخللمعا

األول من  في النصف الدول تشريعاتكنظام في مختلف  تطبيقهقد تم و ، لك العصرذفي  األصليةالقواعد 
وانتشار مبادئ االقتصاد الحر، التي نادت  1789سنة  الفرنسيةالثورة  قيام بعدالقرن الثامن عشر 

من القانون المدني الفرنسي لسنة  552لك المادة ذعلى  أكبر دليل، و االقتصادية الحرياتبضرورة إطالق 
 :بما يلي قضتالتي  1804

"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du 
dessous"P

(
90 F

120)
P. 

 الصادر في المناجمفي قانون  الفرنسي، التشريعالخاصة للمعادن في  الملكيةفكرة  كذلك لتمسنو        
فرنسا بعد  أن غير ،تؤول إلى مالك األرض فردية ملكيةالمعادن  ملكية، الذي اعتبر 1810بريل أ 21

أبريل سالف  21خاصت قانون  قيام الثورةلالتشريعات األولى الخاصة للمعادن في  الملكيةمبدأ ل تبنيها
من االنطالقة األولى ، وكانت للمعادنالدولة  ملكيةأصبحت تأخذ بمبدأ تخلت عن هذا المبدأ و ، الذكر

1929Pيناير  09خالل القانون الصادر في 

)
91F

121(
P. 

U2. مبدأ ملكية الدولة للمعادن 

المستخرجة من جوف  المعدنية فالمنتوجات، الطبيعيةالدولة للثروات  ملكيةالمبدأ بحق  هذا يقضي       
التي عهد التجاريين المبدأ إلى  هذاأصل  يعودو  ،مالكاألرض لهذه األرض ملك للدولة حتى وٕان كان 

في النصف الثاني من القرن الخامس عشر إلى النصف األول من القرن  األوربيةطغت أفكاره في القارة 
، حفاظا على منها االقتصاديةخاصة و  الميادين ميعجدعوا إلى تدخل الدولة في تكانت  التيالثامن عشر و 

 الممارسة الحرة المطلقة.االقتصاد من خطر المنافسة و  مايةالتوازن التجاري وح
                                                           

(120) Code Civil Français, http://www.legifrance.gouv.fr.  
، منشأة المعارف، 01التنظيمات الوضعية، ط دراسة فقهية مقارنة بالقوانين و  الفرد فيها،وحقوق الدولة و الثروة المعدنية ، محمود المظفر )121(

  .81، ص 1990االسكندرية، 
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الثاني في النصف النورمان  عهدفي  ظهرالذي  اإلنجليزيالمبدأ كذلك القانون العام بهذا قد أخذ و        
تشمله ما  ملكيةأقر منح األفراد  حيث، ميالدي الرابع عشرالقرن  اسطإلى أو  الحادي عشرمن القرن 

Pالدولة سيطرةتحت  يبقيان اللذانالفضة و  معدن الذهب باستثناءمن معادن  أراضيهم

)
92F

122(
P. 

 حد اإلجماع إلى الحالي العصر في الدول تشريعات أغلب في للمعادن الدولة ملكية فكرة تهيمنو        
 الفردية الملكية إلغاء فكرة إلى تستند االشتراكية المنظومة فدولاأللماني، و التشريع األمريكي  عدا العالمي،
 الدول منظومة أماالشخصية، و  الفردية النزعات من للحد اإلنتاج لوسائل الجماعية الملكيةمحلها  وٕاحالل

 للثروات الخاصة الملكية بمبدأ من إقرار عنه يترتب وما الحر االقتصاد لمبدأ تبنيها من فبالرغم الرأسمالية
 عن التخلي إلى االجتماعيةو  السياسية ضغط التطورات تحت الحالي الوقت في لجأت نهاأ إال ،الطبيعية

Pالمعادن ملكية يخص فيما الخاصة الملكية مبدأ

)
93F

123(
P. 

U3.  الطبيعية تهاالدولة على ثروا سيادةمبدأ 

 طموحاتهاو  الناميةعن إرادة الشعوب  صريح هو تعبيرالمبدأ في نطاق القانون الدولي و  هذا يدخل       
على  أمريكا الشماليةو  الغربيةبعد استحواذ أوربا  سيما ال بهاواألخذ  تهاي بات من الضروري مراعاتال

التي ال تملك الخبرة و حديثا  استقاللهاالمتحصلة على  الناميةالبلدان  لهذه الفالحيةو الطبيعية المواد 
 فيها الغبنمن أبرز معالم ، و االمتيازبعقود  سميتمجحفة  قانونية بأساليباالستحواذ  فقد تم هذاالواسعة، 

 نذكر:

 باالمتياز؛ المتعلقة األراضي رقعة سعة 
 سريانه؛ مدة طوال العقد في النظر إعادة عدم على النص 
 ؛الطبيعية در للموا المستغلة الشركات على الضرائب فرض عدم 
 ؛الخارج إلى تحويلها الشركة تريد التي األرباح تقيد عدم 
 ؛األجنبية العاملة اليد جلب 
 .الطبيعي للمورد المستغلة للشركة الحقوق جميع إعطاء 

لعبت  حيث ،الثانية العالميةبعد الحرب  قويةردود فعل بسبب ذلك،  ،النوع من العقود هذا أحدثف       
تلك العقود بشكل  تعديل، خلص إلى فعاال دورابالخصوص منظمة األمم المتحدة و  الدوليةالمنظمات 

 السيادةمبدأ  ترسيخبالتالي و  عليها السيادةحق  يعطيهاو  الطبيعيةحقوق الدول صاحبة المواد  يضمن

                                                           
 الماجستير شهادة على الحصول أجل من مذكرة المنجمية، لالستثمارات الجديدة الجزائرية للسياسة القانونية اآلليات دراسة ،جهان أعمر أيت )122(

 .13، ص 20102011 ،)1(الجزائر جامعة الحقوق، كلية األعمال، قانون فرع الخاص، القانون في
 .13مرجع سابق، ص  ،أيت أعمر جهان )123(
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 قراراتها طريقذلك عن زء من القانون الدولي المعاصر، و واعتباره ج الطبيعةالدائمة على الثروات 
Pلهاالعامة  الجمعيةمن طرف عليها المصادق 

)
94F

124(
P. 

U4. موقف المشرع الجزائري من هذه المبادئ 

فهي المعادن،  لملكية القانونية الطبيعة يخص فيماواضح و  صريحموقف المشرع الجزائري  إن       
من دستور الجزائر  17تنص المادة  وجودها، إذ مالحظةبمجرد  العموميةقانونا ضمن األمالك  تندرج
Pالعمومية الوطنيةعلى إدراج المعادن ضمن األمالك  1996لسنة 

)
95F

125(
P بينالمقام  هذافي  التمييز يجب، و 

من الدستور التي تنص  18المادة  بذلكالخاصة كما قامت  الوطنيةواألمالك  العمومية الوطنيةاألمالك 

)P)96F126"والخاصة العموميةتتكون من األمالك و  القانون يحددها الوطنيةاألمالك " :أنه على
P.   

إلى األمالك  انتمائهاواستبعد  عمومية وطنيةلمشرع الجزائري أكد على اعتبار المعادن أمالك فا       
القطاع باعتباره  هذاالمشرع على  أضفاها الحمايةنوع من  التمييز هذا يعتبرو  الخاصة، الوطنية

 الوطنية، ذلك أن األمالك منهالمرجوة  االجتماعيةو  االقتصادية الغايةبالنظر إلى  مهمو استراتيجي 
التصرف  يجوزالخاصة للدولة التي  الملكية على عكسو فيها بمبدأ عدم جواز التصرف  محمية العمومية

بالتالي حتى وٕان كان دور و  ،للدولة الماليةالذمة من تعتبر ألنها  والتخصيص، الهبةو  هنوالر  بالبيع يهاف
 فيهاالتصرف  حريةال تملك من  أنهاقطاع المناجم، إال  علىالرقابة و  التنظيمفي اإلشراف و  يكمنالدولة 

 عنهاأن ترخص البحث  تستطيعلكن الخاصة، و  أموالهاعلى  حريةمثلما تملك من  عنهابالتنازل 
القواعد  تقتضيهالخاضعة للقانون الخاص وفقا لما  المعنويةو  الطبيعيةمن طرف األشخاص  استغاللهاو 

، تعود سطحهاأو على  باطنهافي  معدنيةاكتشف ثروة أرضا و  يملكأن الفرد الذي  ذلكمن  فيفهم ،العامة
 . ملكية مطلقة للدولة ملكيتها

 سواء كانت المعدنية المواد جميع اعتبار على بالمناجم المتعلق 0110قانون ال من 2 المادة وتأكد       
 الدولة لسيادة البحري التابع المجال أو والباطني السطحي المجال في المتواجدة مكتشفة، غير أو مكتشفة

Pعمومية ملكية الجزائرية

)
97F

127(
P. 

 15 المادةنص في  أساسها القانوني للدولة العموميةاألمالك  فئةجد فكرة انتماء المعادن إلى تو        
 ،للدولة الطبيعية العموميةالمادة مجموع األمالك  عددت هذه إذ، 1990لسنة  الوطنيةمن قانون األمالك 

                                                           
    .8، حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية، د.م.ج، الجزائر، دون سنة نشر، ص شريط األمين )124(
 ، مرجع سابق. 1996 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية من دستور 17أنظر المادة  )125(
 نفس المرجع السابق.، 18 المادة )126(
  .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110من القانون رقم  02أنظر المادة  )127(
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المنتجات المستخرجة من المناجم والمحاجر ، منهااألمالك، ما نجده في الفقرة السابعة  هذه بينومن 
إلى أمالك  العموميةقسم األمالك  1990لسنة  الوطنية، ولإلشارة فإن قانون األمالك البحريةالثروات و 

Pاصطناعية عمومية وطنيةوأمالك  طبيعية عمومية وطنية

)
98F

128(
P الطبيعيةمن المواد  نحوها، والمعادن و 

 . الطبيعية العمومية الوطنيةتنتمي إلى األمالك 

فالذي  في حد ذاته، المنجمجم، و الموجودة بالمنا المعدنيةالمواد  بينالصدد  هذافي  التمييز يجبو        
لصاحب األرض  امملوك فيظل، المنجم باعتباره عقاراأما  المكتشفة،المعدنية المواد  هيأصبح ملك للدولة 

السطح  ملكيةالعامة التي تقضي بامتداد  الفقهيةو  القانونيةعلى حكم األصل، أي مشمولة بحكم القاعدة 
Pمن القانون المدني الجزائري 675 في المادة عليهاالتي ورد النص و  تحتهما و  فوقهإلى ما 

)
99F

129(
P. 



 هذا في RUSSOاألستاذ:  يقولو ، أمواال منقولة المهدمة أو المستخرجةالمعدنية  المواد تعتبر       
 :الشأن

"Les produits extraits qui avaient le caractère immobilier quand ils 
étaient incorporés au sol, deviennent meubles après en être 
séparés, même s’ils sont encore demeurés à l’intérieur de la 
mine "P

(
100F

130)
P. 

 منقوال أصبحت ،األرض أجزاء بعض اقتطعت إذا أنه حسنينمحمد الدكتور  األستاذ ويضيف       
Pوالمحاجر المناجم من تؤخذ التي واألحجار المعادنينطبق األمر كذلك على و 

)
101F

131(
P ،المعدنية الثروة فهذه 

Pالذكر سابق 0110 القانون رقم من 04 فقرة 07 المادةعلى ذلك  نصت ماك منقولة أمواال تعتبر

)
102F

132(
P. 

 

 

                                                           
 مرجع سابق.المعدل والمتمم، الوطنية،  األمالك قانون يتضمن ،1990 ديسمبر 01مؤرخ في  9030قانون رقم من ال 14أنظر المادة  )128(
  مرجع سابق.المعدل والمتمم، من القانون المدني الجزائري،  675أنظر المادة  )129(

(130) RUSSO (Jean), op.cit., 242. 
  .207مرجع سابق، ص ،محمد حسنين )131(
تعتبر أمالكا منقولة، المواد المستخرجة أو "في هذا الصدد على ما يلي:  0110 رقم القانون من 04 فقرة 07 المادةتنص  )132(

     ." المهدمة...
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0110Pفي ظل القانون رقم  المنجمية األنشطة تصنف       

)
103F

133(
P  نوع بحسب مختلفين قسمينإلى 

 0110القانون  من األولى المادة نصخالل  منيظهر جليا ، و واحد منهما يتعلق بكل الذي النشاط
، أما الجيولوجية المنشآت أنشطة في تتمثلو  جيولوجي، بنشاط يتعلق األول القسم أن بالمناجم المتعلق

 .األول) (الفرع واالستغالل المنجميين البحث أنشطة في تتمثلو  منجمي، بنشاط يتعلقف الثاني القسم

النشاط تها الى النشاط المنجمي البري، و بالنظر الى مكان ممارسية كما تصنف األنشطة المنجم       
، نظرا لخصوصية النشاط 0110من القانون رقم العاشر له المشرع الباب ، الذي خص المنجمي البحري

    .)الثاني الفرع(المجال البحري في الممارس المنجمي 

 9124بالقانون  والمتمم المعدل المنجمية باألنشطة المتعلق 8406رقم القانون  إنف ولإلشارة       
جزءا من النشاط التي تعتبر ساسية الجيولوجية و أشغال المنشآت األصنف  ،ذكره بقاسال الملغى

 هو وما منجمي بحث هو ما بين سوى يفرق ولم ،البحث عن المواد المعدنية نشطةأ ضمن الجيولوجي
Pمنجمي استغالل

)
104F

134(
P. 





األنشطة المنجمية الى  كما رأينا آنفاقسم قانون المناجم بالنظر الى الطبيعة القانونية لكل نشاط،        

 .)الثانية (الفقرة واألنشطة المنجمية ،األولى) (الفقرةأنشطة المنشآت الجيولوجية 

 

 

                                                           
على أنشطة المنشآت تطبق أحكام هذا القانون "بما هو آت:  0110تنص في هذا السياق المادة االولى من قانون المناجم  )133(

 ."المتحجرة...أنشطة البحث واستغالل المواد المعدنية أو الجيولوجية، و 
نشطة البحث عن المواد المعدنية وأنشطة استغالل المواد المعدنية الى أ الملغى، 8406تم تقسيم األنشطة المنجمية في ظل القانون رقم  )134(
تضمن القسم الثاني استغالل المواد الول البحث عن المواد المعدنية و جاء ذلك ضمن الباب الثاني في الفصل االول منه حيث تضمن القسم او 

المعدنية، أما بخصوص االشغال الخاصة بالمنشآت االساسية الجيولوجية فجاءت ضمن القسم الخاص بالبحث عن المواد المعدنية حيث تنص في 

ال التي تهدف "تعتبر أشغال خاصة بالمنشآت األساسية الجيولوجية، االشغ على: 8406من القانون رقم  12هذا االطار المادة 
 .   الى تعرف احسن لجيولوجية منطقة ما، قصد اعداد خريطة جيولوجية لهذه المنطقة"
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(Activité de l’infrastructure géologique) 

 في النشاط يتجسد هذا أن نجد بالمناجم المتعلق 0110القانون  من 25 المادة نص إلى بالرجوع       
 كما المنجميين، بالبحث واالستغالل المتعلقة المنجمية األنشطة عن القانونية طبيعته وتختلف مراحل 03
 .خاصة فئة من لممارسته المؤهلون األشخاص أن

Pأساسية مراحل ثالثة الجيولوجية المنشآتأنشطة  تتضمن       

)
105F

135(
P الجيولوجية  المنشآت أشغال :وهي

 .)ثالثا(القانوني  اإليداعو  )ثانيا(المعدني  ، الجرد)أوال(

 
(Travaux d’infrastructure géologique) 

الى أشغال المنشآت الجيولوجية في مواد متفرقة، فأعطى لها  0110تطرق قانون المناجم رقم        

، )2(، كما حصر االشخاص المؤهلون لممارسة أشغال المنشآت الجيولوجية )1(التعريف القانوني 

 .)3(طرق انجازها الى أيضا وأشار 

U1. تعريف أشغال المنشآت الجيولوجية 

Pالمتعلق بالمناجم 0110من القانون رقم  10حكام المادة أل طبقا       

)
106F

136(
P في األشغال هذه تتمثل 

 قصد وباطنها األرض عن معلومات أساسية إلى اكتساب أساسا تهدف المعمقة الدراسات من مجموعة
 والجيوفيزيا والجيوديزيا الجيولوجيا: منها علوم علوم عدة بمساهمة وبإشراك جيولوجية خريطة إعداد

Pوالجيوكيمياء

)
107F

137(
P  وتزودها  األشغال من النوع هذا في فعال بشكل التي تساهم العلوم من مجموعة هيو

                                                           
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من قانون رقم  25المادة أنظر  )135(
 سابق.المرجع نفس الالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من قانون رقم  10المادة  رأنظ )136(
 قصد بكل من: ي )137(

أي العلم الذي يبحث في كل شيء يختص باألرض من حيث تركيبها وكيفية تكوينها والحوادث التي وقعت في نشأتها  الجيولوجيا: أو علم األرض 
 األولى.

عن طريق دراسة التباين في الخصائص الفيزيائية بين طبقات الصخور مثل  ويهتم بدراسة باطن األرض أحد فروع علوم األرض هو الجيوفيزيا: 
والمقاومة الكهربية والتوصيلية الحرارية والجاذبية وغيرها من الخصائص الفيزيائية  بين درجات قوة وشدة الخصائص المغناطيسية االختالفات

محتويات األرض الداخلية مثل النواة  والوشاح  والقشرة ، كما يساعد هذا العلم على استكشاف المياه األرضية، وعن طريق هذا العلم تم استكشاف 
الطبيعي. باإلضافة إلى رصد الزالزل باستخدام أجهزة قياس فيزيائية. يعتمد علم الجيوفيزياء  وهجرته ومصادر الغاز ومتابعة حركة النفط الجوفية

 والمغناطيسية والسيزمولوجية واإلشعاعات لبعض العناصر المشعة. على عدة طرق مثل طريقة الجاذبية
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 من يرتكز التيو  االقتضاء عند والحفر بعد عن والكشف والمعطيات والوثائق الحقائق من بمجموعة
 .منجمي جدوى مشروع تقييم خاللها

U2. الجيولوجيةمارسة أشغال المنشآت األشخاص المؤهلون لم 

Pللدولة موكلة األشغال هذهعامة  قاعدةك       

)
108F

138(
P، إطار المصلحة تحت أساسية بصفة تمارسها 

Pالوطنية الجيولوجية

)
109F

139(
P وانجاز األرض عن محتوى للكشف الالزمة والدراسات البحث بأشغال تقوم التي 

 .الميدانفي  والمختصين األشخاص المؤهلين طريق عن الخاصة وسائلها بواسطة الخرائط

Pالقانون نفس من 28 المادة في أجاز الجزائري المشرع أن إال       

)
110F

140(
P أو  حر جامعي أو باحث ألي

 أو الجيوتقني أو الهيدرولوجيأو النفطي  أو المنجمي الميدان في مختصة شركة أو هيئة حتى أو مؤسسة
 .منتظمة أو موضوعية جيولوجية جزئيا خريطة أو كليا وانجاز جيولوجية بدراسات القيام الزراعي

 الهيئة الذكر سابق 0110القانون  من 31 المادة نص بحكم الجيولوجية الوطنية المصلحة تعتبر       
 أن على والدولي الوطني الصعيدين ونشرها على الجيولوجية والخرائط الوثائق إلصدار المؤهلة الوحيدة
Pصاحبها اسم إجباريا تحمل

)
111F

141(
P ،أو طبيعي شخص ألي ويمكن حرة بصفة تسوق الخرائط هذه أن كما 

 خاص. إجراء اتخاذ دون عليها معنوي الحصول

 طابع المنفعة العامة الجيولوجية المنشآت أشغال عن الناتجة الوثائق وكل الخرائط هذه تكتسيو        
 والثقافي، االجتماعي، االقتصادي النشاط قطاعات ومختلف الجمهور تصرف تحت الدولةوتضعها 

 المصلحة خدمة في والمساهمة هذا المجال في بحوث عدادإل القطاعات هذه تحفيز هو ذلك من والهدف
طريقة فعالة  بالمناجم المتعلق 0110 القانون بها جاء التي الجديدة التسهيالت هذهكما تعتبر  .العامة
 .تمتاز بالشفافية كونها المناجم قطاع في والمستثمرين االقتصاديين ملينالمتعا لجلب أيضا

                                                                                                                                                                                     
والمياه  األخرى، والعمليات والتفاعالت الكيميائية التي تتحكم في تركيب الصخور والكواكب علم يهتم بدراسة تكوين األرض: وهو الجيوكيمياء 

المائي  وعالقة هذه المكونات مع الغالف األرض في الزمن والفضاء لكوكبالتي تنقل المكونات الكيميائية  وكذلك دورة المادة والطاقة والتربة،
فى والغالف الجوى  لألرض، والنظر في توزيع العناصر وحركتها في مناطق مختلفة من األرض (القشرة األرضية، األوشحة، الغالف المائي،...) و 

   http://ar.wikipedia.org :كيبيدياوي موسوعة، من المعادن بهدف تحديد النظام الكامن للتوزيع والحركة
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  25المادة  نصحسب ذلك و  )138(
  .241243أنظر أدناه، ص ص  )139(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانونمن  28المادة  أنظر )140(
 .السابق المرجع نفسالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  31المادة أنظر  )141(
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 للبحث الجيولوجي الوطني للديوان مسندة تزال وال كانت المهام هذه أنوالجدير بالذكر        
Pالمنجميو 

)
112F

142(
P سواء بالخدمة الخاصة التقنية واالقتصادية الدراسات وجميع الخرائط إنجاز سلطة له الذي 

 هذه أسندت بالمناجم المتعلق 0110القانون  بصدور أنه إالالمنجمية.  الموارد ترقية أو الجيولوجية
 الصالحيات هذه تلغى فلم ذلك ومع الحقا، سنوضحه كما الجيولوجية للمصلحة الوطنية الصالحيات

Pبالمناجم المتعلق 0110القانون  مع يتعارض ما وهذا السابقة، مهامه بنفس محتفظ بل بقي للديوان

)
113F

143(
P. 

U3.  الجيولوجيةإنجاز أشغال المنشآت طريقة 

 هذه الحالة الجيولوجية، وفي الوطنية المصلحة طريق عن الدولة طرف مناألنشطة  هذه تمارس       
 األساسية بين صالحياتها المهام من هذه كون مهامها مباشرة أجل من رخصة إلى األخيرة هذه تحتاج ال

 يمارس الذي الجيولوجي والمنجمي للبحثالوطني  لديوانل كما هو الحال عليه بالنسبة قانونا، لها المقررة
 .الرخصة استصدار الحاجة الى دون مهامه

 قانوني منظم، تحت إطار آخرين أشخاص طرف من أيضا الجيولوجية المنشآت أشغال تمارس كما       
 يجب التي مجانا الوطنية الجيولوجية تسلمها المصلحة رخصة بموجب ذلك يتم أن يمكن الحالة هذه وفي
02P فقرة 29 المادة في هي مذكورةالواجب توافرها و الشروط  من جملة تتضمن أن

)
114F

144(
P وهي منها: 

 ؛لصاحبها مدققة إشارة 
 ؛المحددة المساحة حدود سعة 
 .المبرمجة األشغال مدة 

دون  إلجراء دراسات مسبقا المحددة المساحة إلى الدخول لصاحبها الحق الرخصة هذه تمنحكما        
 تطلب اذافي حالة ما و ، حقوقه ذوي أو األرض صاحب بمصالح أضرار تسبب التي باألشغال القيام
 أو األرض لمالك على كيفيات التعويض تفاوض إجراء عندها يتعين غيرها أو الحفر بأشغال القيام األمر
 .حقوقه ذوي

 المعدني واإليداع الجرد عليه يستند الذي األساسية الركيزة الجيولوجية المنشآت أشغال تعتبر       
 .أنواعها بمختلف المنجمية األنشطة وحتى القانوني

 
                                                           

وطني للبحث الجيولوجي اء ديوان يتضمن انش 20/01/1992المؤرخ في  9231أنشيء هذا الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم  )142(
 . 26/01/1992مؤرخ في  06المنجمي، ج ر عدد و 
 .32مرجع سابق، ص  ،بوخديمي ليلى )143(
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  29المادة  أنظر )144(
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(L’inventaire minéral) 

يهدف هذا النشاط الى ، و )1(يمثل الجرد المعدني المرحلة الثانية من نشاط المنشآت الجيولوجية        

 .)2(المعدنية المنجمية اعداد احصائيات عن المواد 

U1. تعريف الجرد المعدني 

 المصلحة الوطنية قيام في يتمثل ،الجيولوجية المنشآت من يتجزأ ال جزء هو المعدني الجرد       
المعدنية  المكونة للثروة وتقديري للعناصر وصفي بتسجيل والقيام المعدنية للموارد جرد بإعداد الجيولوجية

Pللبالد المعدنيةالموارد  معرفة قصد المنجمية ولالحتياطات

)
115F

145(
P، المعدني الجرد ضمن يدخل كما 

 بالتنقيب إال المعدنية الموارد هذه نوع معرفة يمكن ، والبها المرتبطة الجيوكيميائية والجيوفيزيائية العالمات
 .المنجميين وباالستكشاف

U2.  الجرد المعدنيمحتوى 

 من السنوية لكل عنصر الحصيلة وتقديم إعداد المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة تتولى       
 تقديم ونمط إعداد الجرد المعدني كيفياتله، أما عن أسلوب و  المنجمية االحتياطات وكذا المعدنية الموارد

 .مرسومكل ذلك منظم بموجب  فإن ،المنجمية واالحتياطات المعدنية للموارد السنوية الحصيلة

05252Pرقم  تنفيذي مرسوم صدر في هذا االطارف       

)
116F

146(
P  كيفيات  يحدد 19/07/2005بتاريخ

في هذا ، و المنجمية واالحتياطات المعدنية للموارد السنوية الحصيلة تقديم ونمط المعدني الجرد إعداد
 :عن الناتجة والمعلومات المعطيات على بناء المعدني الجرد تحديد الشأن يتم

 تم كما الجيولوجية المصلحة الوطنية طرف من المنجزة الجيولوجية األساسية المنشآت أشغال نتائج 
 ؛سابقا توضيحه

 ؛الجيولوجية للمعلومات القانوني اإليداع لدى المسلمة والوثائق المعلومات 
 للجيولوجيا الوكالة الوطنية إلى المناجم قطاع متعاملي من المسلمة التقارير من الواردة المعطيات 

 .المنجمية والمراقبة

                                                           
 .السابق المرجع نفسالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03 مؤرخ في 0110من القانون رقم  11المادة  أنظر )145(
، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد 19/07/2005المؤرخ في  05252المرسوم التنفيذي رقم  )146(

  .20/07/2005مؤرخ في  51المعدنية واالحتياطات المنجمية، ج ر عدد 
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 طرف الوكالة المنجمية من االحتياطات وتقدير المعدنية الموارد تحديد يتم ذكره سبق ما على بناءو        
 المعدني بالجرد المتعلقة قاعدة للمعطيات بوضع تقوم التي المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية

 .وتسييرها

وكذا  للموارد المعدنية الدورية والحصيلة المعدني بالجرد المتعلقة المعطيات هذه تضع كما       
 للجيولوجيا الوكالة الوطنية التي تقررها الشروط حسب الجمهور تصرف تحت للبالد المنجمية االحتياطات

Pالعامة المنفعة طابع الجيولوجية يكتسي المنشآت نشاط كون المنجمية والمراقبة

)
117F

147(
P. 

 المهام المسندة قانونا بين من زالتماو  كانت وٕانما حديثة ليست المعدني الجرد مهمة فإن لإلشارةو        
 للتنقيب الدورية البرامج إعداد وتطبيق مهمة له منحت الذي والمنجمي الجيولوجي للبحث الوطني للديوان

Pوتقدير المكامن الوطنية المنجمية االحتياطات وجرد المنجمي

)
118F

148(
P. 

 
(Le Dépôt Légal de l’information géologique) 

من  34نصت عليه المادة المنشآت الجيولوجية، و  نشاطمراحل االخيرة من وهي المرحلة الثالثة و        

 .)2(، الذي حدد كذلك محتواه )1(قانون المناجم 

U1. قانونيتعريف اإليداع ال 

Pالقانوني اإليداعيعد        

)
119F

149(
P دائم ذو منفعة نشاطهو  ،الجيولوجية المنشآت من يتجزأ ال جزء اآلخر هو 

34P خالل المادة من مؤكد هو ما حسب الجيولوجية الوطنية المصلحة لدى يؤسسو  عامة،

)
120F

150(
P من 

 .المنجمية والمراقبة الوطنية للجيولوجيا الوكالة سلطة تحت تعمل التي بالمناجم المتعلق 0110القانون 

 :يقصد به القانوني اإليداع أن على بالمناجم المتعلق 0110القانون  من 12 المادة تنص       

وثائقية تجمع  ثروة عن عبارة وهي الوطنية الجيولوجية المعلومات ثروة على المحافظة"
                                                           

 السابق الذكر الى تعريف الجمهور بكل المواد المعدنية 05252من المرسوم  14و 06يهدف هذا االجراء المنصوص عليه في المادتين  )147(
  .قطاع المناجمالوصول الى المعلومات في هذا ما يؤكد تكريس مبدأ حق االطالع و باألحرى االحتياطات المنجمية مالتي تملكها البالد و 

  ، مرجع سابق.9231 رقم من المرسوم التنفيذي 05في هذا الصدد المادة  أنظر )148(
، يحدد كيفيات تسيير اإليداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، ج ر 19/07/2005مؤرخ في  05253هو مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم و  )149(

 .20/07/2005مؤرخ في  51عدد 
 المتعلق بالمناجم في هذا االطار على: 0110من القانون رقم  34حيث تنص المادة  )150(

 أعاله، جزءا من المنشآت الجيولوجية. 12"يشكل االيداع القانوني كما هو محدد في المادة 
 .أدناه" 40يؤسس االيداع القانوني لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية المشار اليها في المادة 
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 البحثو  األرض بعلوم المتصلة األنشطة إطار في المنجزة والدراسات األشغال نتائج
 ."الوطني التراب كامل على المنجميين االستغاللو 

والوثائق  المعلومات جميع يشمل القانوني اإليداع أن المادة هذهنص  خالل من ما يمكن استنتاجهو        
 .وعمومي صنفين سري تضمن والتي أنجزت التي المنجمية واألنشطة الجيولوجية الدراسات الناتجة عن

U2.  اإليداع القانونيمحتوى 

 المنجميةاألنشطة ولجميع  باألرض المتصلة المعلومات لجميع مستودع بمثابة هو القانوني اإليداع       
 كما، الجيولوجية للمعارف معنوية وتعتبر كرصيد أو كانت الطبيعية األشخاص طرف من مورست التي

 :نوعين على وهي الحفظ موضوع تكون التي المعلومات يشمل

 من المرسوم 10 المادة نص أشكالها حددت التي الخطية أو/و الكتابية الوثائق يتضمن :األول النوع
Pللمعلومات الجيولوجية القانوني اإليداع تسيير كيفيات يحدد الذي 05253رقم  التنفيذي

)
121F

151(
P. 

 حددت نوعيتها التي المنجزة واألشغال الدراسات عن المترتبة الصخور عينات يتضمنو  :الثاني النوع
Pالذكر سابق المرسوم من 11 المادة

)
122F

152(
P. 

قطاع النشاط  كان مهما الجيولوجية للمعطيات منتج أو باحث أو متعامل كل على يتعين لذلك       
 حفر أو باطنية، شق سطحية أو بحفريات متعلقة أشغاال ينجز شخص كل وكذا فيه يمارس الذي واإلطار
 .القانون من نفس 35 في المادة مذكور هو حسبما القانوني اإليداع لدى تصريح تقديم اآلبار

عينة ومعلومات  وثيقة، كل على الحفاظ ضمان المنجمي السند صاحب على يجب أنه كما       
 القانوني، تسليمها لإليداع بها قصد المرخص المساحة بحدود مرتبطة وجيوكيميائية جيوفيزيائية جيولوجية،

 .الدولة لحساب بتسييره المكلفة الجيولوجية الوطنيةالمصلحة  لدى إجباري إيداع موضوع تعتبر أنها إذ

 تتمثالن في: مرحلتينعلى  الجيولوجية للمعلومات القانوني اإليداععملية  ومن الناحية العملية تتم       

 أو أشغال البحث والمتمثلة في انجازها المقرر األشغال لتنفيذ المسبق بالتصريح تتعلق: األولى المرحلة
 الوطنية الجيولوجية المصلحة األرض لدى باطن في أو األرض في الحفر أو النقب أو السطحي الحفر
 باألشغال. بالتصريح باألمر للمعني تسلم التي

                                                           
، يحدد كيفيات تسيير اإليداع القانوني للمعلومات 19/07/2005مؤرخ في  05253من بالمرسوم التنفيذي رقم  10المادة  أنظر )151(

 الجيولوجية، مرجع سابق.
 ، نفس المرجع السابق.05253رقم  تنفيذيالمرسوم المن  11المادة  أنظر )152(
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 بنتائج التصريح اإلشعار يخص يدعى بإيداع مرفق األشغال بنتائج التصريح يخص: الثانية المرحلة
 من والثاني األول الملحق في مبين هو ماك اإليداع، اإلشعار باستالم يدعى بإيداع مرفق األشغال
 الذكر. سابق 05253رقم  التنفيذي المرسوم

 المتعلق بالمناجم، فإن 0110القانون  من األولى المادة في عليه منصوص هو لما واستنادا       
Pوالمياه المناجم قطاع من لكل خص الجزائري المشرع

)
123F

153(
P المحتوي والغازية والخث والمحروقات السائلة 

Pلالحتراق والقابل نفط على

)
124F

154(
P اإليداع إللزامية هذه القطاعات كل أنه أخضع إال مختلف قانوني بنظام 

 .منه 36و 35 المادتين لنص المناجم وتحديدا قانون في عليه المنصوص القانوني

 على أو المؤسسات األفراد الخواص طرف من يتم اكتشاف أي أن إلى التوحيد هذا ويستند       
 لدى بها من التصريح بد وال ترجع للدولة واألخيرة األولى ملكيتها فإن الثروات لهذه لهم المملوكة األراضي

 .المختصة الهيئة

للبحث  الوطني للديوان في السابق مسندة هذه المهمة كانتف القانوني اإليداع تسيير أما فيما يخص       
 أسندت للمصلحة مهامه جل أن رغم الديوان هذا عملعلى  أبقي اآلن لغايةو  والمنجمي الجيولوجي

 .الجيولوجية الوطنية



 
)Les activités minières( 

 األنشطة المنصوص عليها نفس وهي المنجميين واالستغالل البحث نشاط األنشطة بهذه يقصدو        
 المنشآت نشاط عن األنشطة تختلف هذه أن كما، هامة تعديالت عليها أجريت أنه إال السابق، القانون في

 النشاط وطرق نوع بذلك ونقصد المضمون حيث من أو الطبيعة القانونية، حيث من سواء الجيولوجية
، األنشطة المنجمية الى أنشطة البحث المنجمي 0110طبقا لذلك فقد قسم قانون المناجم ، و ممارسته

 .)ثانيا(أنشطة االستغالل المنجمي ، و )أوال(

 

 

                                                           
 .2005سبتمبر  04مؤرخ في  60ج ر عدد المعدل والمتمم،  يتعلق بالمياه، ،2005أوت  04مؤرخ في  0512رقم قانون  )153(
 مرجع سابق.المعدل والمتمم،  بالمحروقات، يتعلق ،2005 أبريل 28 في مؤرخ 0507 رقم قانون )154(
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)La recherche minière( 

اط نش في تمهيد ألي بحث منجمي الذي هو اآلخر يتمثلال أشغال المنشآت الجيولوجية تمثل       
، وعليه المواد المعدنية ل أعمال الحفر الرامية إلى استكشاف مواقعكالتنقيب عن المواد المعدنية و 

قبل تعداد االشكال التي يتخذها نشاط البحث  ،)1( بالتعريفسنتعرض إلى نشاط البحث المنجمي 

 .)2(المنجمي 

U1. تعريف البحث المنجمي 

يتطرق قانون المناجم الى تعريف نشاط البحث المنجمي غير أنه بالرجوع الى القانون رقم  لم       
 الجيولوجية والدراسات األنشطة مجموع نهأعلى  المنجمي البحث نجد انه تطرق الى تعريف 8406

 المواد مواقع التعرف علىو  باكتشاف تسمح التي لألرض الجيولوجية البنية والجيوفيزيائية للتعرف على
Pالمعدنية

)
125F

155(
P اقتصاديا استغاللها وٕامكانية و شكلها ووصفاتها نوعيتها وتحديدP

)
126F

156(
P. 

 المنجمية الملغى بموجب باألنشطة المتعلق 8406القانون  من 11 المادة نص إلى بالرجوعو        
 نشاط أدخل إذ بحث منجمي ما هو فكرة في توسعقد  المشرع أن نجد بالمناجم المتعلق 0110القانون 
 نشاط أن سيما منطقي، غير وهذا أمر بالبحث المنجمي المتعلق النشاط ضمن الجيولوجية المنشآت
 البحث نشاط في القانون يتطلبها اإلدارية التي لنفس اإلجراءات يخضع ال الجيولوجية المنشآت
Pالمنجمي

)
127F

157(
P. 

U2. أشكال البحث المنجمي 

 هذا بها كل منهما، يختص التي األشغال نوع بحسب تختلف النشاطين لكال القانونية الطبيعة نإ       
 البحث نشاط منه 13 المادةفي  حصر الذي بالمناجم المتعلق 0110القانون  خالل من تداركه تم ما

Pفقط مرحلتين في المنجمي

)
128F

158(
P فيما  سنوضحه كما المنجمي االستكشافو  المنجمي التنقيب في والمتمثلة

 :يلي

 

                                                           
 الملغى، مرجع سابق. ،المتعلق باألنشطة المنجمية 8406القانون رقم من  3المادة  هي المواد المعدنية المذكورة بنصو  )155(
 سابق.ال مرجعال نفس، 8406من القانون رقم  11المادة  )156(
 .38مرجع سابق، ص  ،بوخديمي ليلى )157(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 13المادة  أنظر )158(
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U1.2. التنقيب المنجمي 
U)La prospection minière( 

 مؤكدة عن وجود معلومات أو مؤشرات بكشف تسمح التي األشغال في المنجمي التنقيب يتمثل       
 والجيولوجي الفحص الطبوغرافي طريق عن األرض، بسطح محدد مكان في معينة معدنية مواد أو مادة

 والجيوفيزيائي.

 الجيولوجية لألرض الخصائص عن يكشف فهو فقط، األرض سطح على يتم المنجمي فالتنقيب       
 ماك مختصين طرف تقنية من وسائل بواسطة مسبقا محددة مساحة في بها الموجودة المعدنية الموارد وعن
 .الحقا تفصيله سيتم

والخرائط الجيولوجية،  الجيولوجية الدراسات نتائج على عامة بصفة المنجمي التنقيب يستندو        
 االستقرائية والتقديرات المباشرة واالفتراضات وغير جوا المنقولة والوسائل الميدان في التمهيدي والتعرف

 .الجيولوجية

ويحفز إلجراء  منظم قانوني إطار تحت يمارسو  المنجمي، للبحث مرحلة أولبذلك  التنقيب يعتبرف       
 في المتمثلة الثانية ويسهل للمرحلة يمهد أنه كما المعدنية الثروة على تحوي التي للمناطق معمقة دراسات

 .المنجمي االستكشاف

 0110القانون  بموجب والملغى المنجمية باألنشطة المتعلق 8406القانون  إلى بالرجوعو        
 مفهوم يتماشى مع التعريف الحالي عن تماما يختلف اتعريف التنقيب لنشاط أعطي فقد بالمناجم المتعلق

 يسمح نشاط كل يعتبر تنقيبا" :ما يلي على منه 03 فقرة 12 المادة في بنصه المنجمي االستكشاف
 تهدف التي كل األنشطة تقييم تعتبر أشغال و دقيقة، بصفة المعدنية المواد مواقع بتحديد

 و المواد نوعية واحتياطاتها و وتحديد شكلها المعدنية المواد مواقع على التعرف إلى
 ."استغاللها إمكانيات

 المنجمي كون التعريف للتنقيب الصحيح المعنى يوضح لم 8406رقم  السابق فالقانون وبالتالي       
 البحث في ىاالستكشاف المرحلة األول اعتبر كما واستكشاف، تنقيب هو ما بين ممزوجا كان السابق

 التمييز بين عدم في المتمثل الخطأ تداركلي بالمناجم المتعلق 0110رقم  القانون جاء، فالمنجمي
Pالنشاطين

)
129F

159(
P. 

                                                           
 .41 ص سابق، مرجع ،ليلى بوخديمي )159(
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هذا  أن االستكشاف ذلك نشاط لممارسة أولية ودوما ضرورية مرحلة يعتبر ال التنقيب أن كما       
 103 نص المادة ما أكدته حسب وهذا التنقيب بعملية القيام دون أولى كمرحلة أيضا هو يتم قد األخير

 المساحة نفس حدود إذا كانت ما حالة في ..." :تنص التي 0110رقم  القانون من 4 فقرة
 ."... محل تنقيب تكن ولم األشخاص من العديد طرف من مطلوبة

U2.2. االستكشاف المنجمي 
U )L’exploration minière( 

الدراسات  انجاز في االستكشاف ويتمثل، المنجمي البحثالشكل الثاني الذي يتخذه  هوو        
السطحي  التقييمية والحفر األشغال كل وكذا لألرض الباطنية الجيولوجية للبنية الجيولوجية والجيوفيزيائية

 لتطوير استغاللها اقتصاديا ومدى إمكانية للمعادن والكيميائية الفيزيائية الصفات وتحليل والحفر والنقب
Pاإلنتاج حيز ووضعها بالمكمن لتثمينها يسمى ما أو الدراسة محل المنجمية القطعة

)
130F

160(
P. 

Pيلي وتتمثل فيما مراحلثالثة على  يتم المنجمي االستكشاف أن كما       

)
131F

161(
P: 

 .مفترضة معدنية موارد استنتاجوهو  :التمهيدي االستكشاف 

 الجدوى المحتملة ودراسة االحتياطات وتحديد مبينة معدنية موارد استنتاجوهو : العام االستكشاف 
 .لالستغالل قابليتها ومدى منها االقتصادية

 .المؤكدة االحتياطات تبين ثم ومن المقدرة الموارد استنتاجوهو : المفصل االستكشاف 

 في الميدان مختصين أشخاص طرف من تمارس ،تقنية دراساتأيضا  تشملها التي المراحل هذهو        
 .معنويين أو طبيعيين كانوا سواء

 نشاط كل أنه اعتبر االستكشاف السابق المنجمية باألنشطة المتعلق 8406 رقم القاذونغير أن        
Pمعدنية لمواد أو مواقع دالئل على العثور هدفها تحريات في والمتمثل للبحث تمهيدي

)
132F

162(
Pهذا أن ، إال 

 .الجديد القانون في عليه المنصوص المنجمي التنقيب تعريف على ينطبق التعريف

                                                           
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  15أنظر المادة  )160(
 يوليو 19 في مؤرخال 05252 رقم تنفيذيال مرسومللول الملحق األ، وانما تطرق اليها 0110لم يرد ذكر ذلك في قانون المناجم رقم  )161(

  مرجع سابق. ،المنجمية واالحتياطات المعدنية للموارد السنوية الحصيلة تقديم ونمط المعدني الجرد إعداد كيفيات يحدد ،2005
  ، الملغى، مرجع سابق.8406من القانون رقم  02فقرة  12أنظر المادة  )162(
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 التنقيب واالستكشاف، نشاط من لكال الصحيح والتقني القانوني التعريف أعطىقد  الجديد فالقانون       
 االستكشاف ليأتي المواد المعدنية عن للبحث التمهيدي النشاط هو التنقيب أن في يتمثل المنطق أن ذلك

Pصحيح والعكس غير نكتشف فبالتنقيب المنجمي البحث في ثانية كمرحلة

)
133F

163(
P. 

 
)L’exploitation minière( 

 واستكشاف في معرفة تنقيب من فيه بما المنجمي بالبحث المتعلقة واألشغال الدراسات تتلخص       
 هذه استغالل إمكانية أخرى مدى جهة ومن جهة من هذا للبالد، المعدنية للموارد المنجمية االحتياطات

 إلىسنتعرض لذلك ، و عدمها من واالقتصادية والبيئية والتقنية القانونية الشروط ضمن اقتصاديا الموارد

 .)2( يتخذها التي األشكال نبين ، ثم)1( المنجمي االستغالل تعريف

U1. تعريف االستغالل المنجمي 

 المنجمي ينحصر االستغالل فإن بالمناجم المتعلق 0110القانون  من 16 المادة لنص استنادا       
 المعدنية المواد أو تركيز/و االستخراج عملية لتهيئة التحضيرية األشغال ضمن يندرج نشاط كل في

 لالستغالل في المختلفةتتمحور األنشطة  حيث ،النهائية المرحلة هوإذن  المنجمي فاالستغالل، وتثمينها
 بعد ملموس ذلك بشكل من واألكثر مؤكدة، عملية بصفة نوعها كان مهما المعدنية على المواد لحصولا

 .موقعها اكتشاف أن تم

 في وفي باطنها األرض سطح على تتم التي التحضيرية األشغال كل يشمل النشاط فهذا بالتاليو        
 ذاتها، حد في وكذا عملية االستخراج المواد، هذه استخراج عملية تسبق والتي مسبقا المعالم محددة مساحة
 بالتثمين. المركز المنتوج على مادة خام للحصول كانت بعدما معالجتها وعمليات المواد هذه وتثبيت

Pاألولي التحويل عملية إال يغطي ال والتثمين       

)
134F

164(
P أي ذلك أن المنجمي النشاط ضمن تدخل التي 

حسب نص  النشاط المنجمي من جزء يعتبر ال المستخرجة المعدنية للمواد إضافي صناعي آخر تحويل
 .0110رقم  القانون من 02 فقرة 16 المادة

                                                           
 .40مرجع سابق، ص  ،بوخديمي ليلى )163(
التثمين: " بقولها: الفقرة األخيرة منه 24، في المادة "مصطلحات عامة"ب: في الفصل الرابع منه المعنون  0110كما عرفه القانون رقم  )164(

عمليات المعالجة لخام معدني كما هو مستخرج للحصول على منتوج يسمى مركزا، يستجيب لمتطلبات المحتوى وحجم 
 "العناصر والشوائب الموجودة وكذا نسبة الرطوبة،الخ...
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 ينحصر المتعلق بالمناجم 0110للقانون  طبقا منجميا نشاطا يعتبر الذي االستغالل فإن وبالتالي       
 :مراحل ثالث في

 ؛التحضيرية األشغال 
 ؛المعدنية المواد استخراج عمليات 
 بها التثمين. يقصد التيو  المعنية المعدنية للمادة األولي والتحويل المعالجة عمليات 

 الملغىو  باألنشطة المنجمية المتعلق 8406القديم  القانون من 13 المادة في جاء لما وخالفا       
 أن وأضاف االستغالل المنجمي، في مجال توسع سابقا المشرع أن نجد بالمناجم المتعلق 0110بالقانون 

 يدخل آخر منتوج إلى تحويلها بعد خام أو كمادة أي على حالتها سواء المستخرجة المعدنية المادة تسويق
Pالمنجمي االستغالل ضمن

)
135F

165(
P. 

 المادة المعدنية عندما تسويق عملية لنفسها استأثرت القديم القانون ظل في الدولة أن المالحظف       
 للمادة األولي والتحويل المعالجة في عمليات االستغالل بعملية المتعلق المنجمي النشاط نهاية حصرت
 . المستخرجة المعدنية المادة تسويق، باإلضافة إلى عملية أي عملية التثمينالمعنية المعدنية

 باألنشطةالمتعلق  8406رقم  القديم القانون في المنجمي االستغالل فكرة توسيع رغم أنه إال       
 عملية دائما بقيت ،الملغى 06/12/1991بتاريخ  الصادر 9124بالقانون  والمتمم المعدل المنجمية
 المعدنية والمواد المكامن استغالل أو رخصة رخصة البحث سابقا أن إذ الدولة طرف من محتكرة التسويق

 غير المعدنية المواد استغالل أو البحث رخص أما للمؤسسات العمومية الوطنية، إال تسلم ال االستراتيجية
مجال  توسيع شأن من ليس فإنه لذلك المقيمين والمستثمرين العمومية للمؤسسات إال ال تسلم االستراتيجية
 الباطنية. للثروات الدولة ملكية على تأثير المنجمي االستغالل

 من 16 المادة خالل من محدود نطاق في المنجمي االستغالل مجال حصر من الهدففكان        
 في األشخاص دون تمييز لكل الحرية أعطى المشرع أن إلى جعير  بالمناجم المتعلق 0110القانون
Pالمنجمية األنشطة بممارسة الجنسية أو األساسي القانون

)
136F

166(
P ،فقد الدولة أما سابقا، عليه كان ما عكس 

Pلشروط وأخضعها المنجمية، األنشطة ممارسة في لها استثناء منح

)
137F

167(
P. 

                                                           
غير مفصلة بينما أعطى القانون رقم بصفة عامة و التحويل الى  ، الملغى،طة المنجميةالمتعلق باألنش 8406المشرع في القانون رقم تطرق  )165(

  التحويل الصناعي.حيث فرق بين ما هو تحويل أولي و  المتعلق بالمناجم مفهوما جديدا للتحويل 0110
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 03المادة  أنظر )166(
  .82و 81أدناه، ص أنظر  )167(
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 التوجهظل  في صدر الذي الملغى القديم القانون في سواء الجزائري المشرع أن نالحظ لذلك       
 نظام ظل التوجه إلى في صدر الذي بالمناجم المتعلق 0110رقم  الجديد القانون في أو للدولة االشتراكي

 تحتفظ بقيت التي الملكية المطلقة للدولة تحت بقي الذي المناجم قطاع إلى واحدة نظرة له السوق اقتصاد
 في تمييز دون للمتعاملين مجال االستغالل فقط في المحدودة الحرية وأعطت التسويق بعملية لنفسها
 .ذاته حد في المنجمي يثبت استراتيجية القطاع مما الجنسية أو األساسي القانون

U2. أشكال االستغالل المنجمي 

 األشغال المراد القيام نوع وكذا االستخراج قدرة سعة باختالف المنجمي االستغالل أشكال تختلف       
وكذا الوسائل واالمكانات المادية ، المكمن من استخراجها المراد المعدنية المادة بنوع أساسا المرتبطة بها

الصناعي  إما شكل االستغالل ،المنجمي االستغاللبذلك نشاط  يتخذفوالتقنية المرصودة لكل نشاط، 

، أو )3.2(الحرفي  ، أو شكل االستغالل)2.2( المتوسط أو الصغير ، وٕاما شكل االستغالل)1.2(

والمرامل  الحجارة مقالع استغالل، واخيرا يمكن أن يتخذ شكل )4.2(الجني  أو/و والجمع اللم عملية

)5.2(. 

U1.2. االستغالل الصناعي 

Pاليوم في متري طن 3000أو تفوق  تساوي استخراج قدرة ذو استغالل كل هوو        

)
138F

168(
P. 

U2.2. االستغالل الصغير أو المتوسط 

 مساحةمحيط  في الموجودة الثابتة المنشآت من أدنى حد على يتوفر دائم استغالل كلويتمثل في        
 عن تقل استخراج قدرة ذات صناعية أو نصف أنماطا صناعية الفنية القواعد حسب ويستعمل االستغالل

Pاليوم في متري طن 3000

)
139F

169(
P. 

U3.2. االستغالل الحرفي 

ميكانيكية محدودة أو كانات هذا االستغالل يختلف عن الشكل األول والثاني، إذ نشاطه يوظف إم       
Pيوظفها تماما قد ال

)
140F

170(
P معنى ذلك أن النشاط الحرفي يمارس بطريقة يدوية وال يستدعي بصفة إجبارية ،

 النشاط.هذا مادية في وامكانات وجود وسائل 

                                                           
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  18المادة  أنظر )168(
 سابق.المرجع نفس الالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  19المادة  أنظر )169(
 .المرجع نفسه ،20المادة  أنظر )170(
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U4.2.  أو الجنيالجمع وم و اللعملية/ 

سطح  حالتها في على الموجودة المعدنية المواد على الحصول في خصوصا يتمثل نشاط هوو        
Pاألرض

)
141F

171(
P، األرض في باطن أعمال الحفر وال ضخمة تقنية إمكانات يتطلب ال النشاط فهذا. 

U5.2.  والمراملاستغالل مقالع الحجارة 

 أي مادة تحتوي على ال التي الفلزية غير المعدنية المواد رفع أو استخراج في النشاط هذا يتمثلو        
Pوتخصيب األراضي والرصف البناء ألغراض والموجهة للتثمين، قابلة معدنية

)
142F

172(
P. 

 ةوجهموأنها  سيما الوطنية التنمية في اكبير  دور النشاط هذا تخص التي المعدنية المواد تلعبو        
المقدمة من  تحصائيالإل وطبقا، الدولة طرف من المسطرة العمومية األشغال مختلف إلى بالدرجة األولى

 استغالال 782حصاء إ، فتم 2009المناجم حول حصيلة النشاط المنجمي لسنة طرف وزارة الطاقة و 
Pوالية 48المرامل عبر منجميا متعلق بمقالع الحجارة و 

)
143F

173(
P . 

 القرار والمرامل بموجب الحجارة مقالع استغالل نشاط تخص التي المعدنية المواد نوع تحديد تم كما       
 أساسا تخص التي منه 5و 4 المادتين في المعدنية المواد قوائم حدد الذي 30/12/2002في  المؤرخ
 منتوج على للحصول تحويلها بعمليات تتطلب القيام ال والتي سواها دون فقط الفلزية غير المعدنية المواد
 .آخر معين

المتعلق بالمناجم  0110رقم  للقانون والمتمم المعدل 0702رقم  األمر من 02 المادةكما أن        
 شملت لما جاءت بصفة العموم 22 المادة أن ذلك بالمناجم المتعلق 0110القانون  من 22 المادة عدلت
 نشاط تستلزم معدنية مادة أن كل منطقي، إذ غير أمر وهذا للتثمين، قابلة الغير المعدنية المواد جميع
 هذا أن سيما والمرامل، الحجارة مقالع في نشاط استغالل كلها تنطبق أن الممكن غير ومن ومعين، محدد

 مقالع استغالل نشاط حصر لما تعديله في المشرع أصاب تسميته، وبالتالي فقد خالل من يعرف النشاط
البناء  أجل من له الموجه الغرض مع يتطابق ما وهذا الفلزية، غير المواد المعدنية والمرامل في الحجارة

 .التخصيبو  والرصف

                                                           
 .نفسه المرجع ،21أنظر المادة  )171(
أبريل  17المؤرخ في  0704الموافق عليه بموجب القانون رقم  2007مارس  01، المؤرخ في 0702األمر رقم من  2أنظر المادة  )172(

 .2007مارس  07مؤرخ في  16ج ر عدد  ، المتضمن قانون المناجم،2001يوليو  03مؤرخ في  0110، يعدل و يتمم القانون رقم 2007
(173) Bilan des Activités Minières, année 2009, www.mem-algeria.org/. 

http://www.mem-algeria.org/
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 عملية الرفع االستخراج أو عملية خالل من يتحقق والمرامل الحجارة مقالع استغالل نشاط أن كما       
 .عليها الحصول وطريقة تواجدها ومكان المعدنية المادة نوع حسب

Pبالمناجم المتعلق 0110رقم  القانون من المعدلة 22 المادة وذكرت       

)
144F

174(
P المعدنية  أن المواد

 غيرأمر  صلب وهذا غير شكل راسب في الطبيعية حالتها على الموجودة تلك تخص النشاط بهذا المعنية
 المعدل 0702رقم  بموجب األمر المادة السابقة تعديل خالل من تداركه تم الذي األمر أيضا، منطقي
)2P)145F175 المادة خالل بالمناجم من المتعلق 0110رقم  للقانون والمتمم

P غير المعدنية المواد أن إذ منه 
 .الوصف هذا فقط تحمل وطبيعتها ال بشكلها أنواعها على الفلزية

 المنجمي كنشاط بصفة االستغالل إلى تطرق ،الملغى 8406 رقم القديم القانون أن اإلشارة وتجدر       
 ذكر الذي المتعلق بالمناجم 0110رقم  القانون ذلك وضح ماك النشاط أشكال أو أنواع يذكر ولم عامة،

 .دقيقة النشاط بصفة هذا تحديد لنا ليتسنى وبالتفصيل حدى على شكل كل

 
 

تتنوع األنشطة المنجمية حسب ما هو محدد قانونا وفي نطاق ما تملكه الدولة من سيادة على        
س عليه تمار شخصيتها الدولية القانونية و ولة إقليمها، اإلقليم الذي يعتبر شرط أساسي الكتساب الد

 االستقرار.وظائفها على وجه الدوام و 

ولكون الجزائر تحتل موقع جغرافي استراتيجي بامتياز، فإن لها من ثروات طبيعية معدنية ما لم        
ري بشريط ساحلي بطول مجال بحلها من مجال بري بمساحة شاسعة و  تستطع بلدان أخرى تملكه لما

اع المنجمي يشمل المجال السطحي والباطني على هذا االساس فإن ملكية الدولة للقطكلم، و  1200
المجال البحري التابع لسيادتها كما هو منصوص عليه في كذلك و أو ما يعرف بالمجال البري لألرض 

0110Pمن قانون المناجم رقم  02المادة 

)
146F

176(
P. 

 األنشطة المتعلقة بالمناجم على نوعين: النشاط المنجمي البريكنتيجة طبيعية لذلك، فإن وبالتالي و        

 .)الثانية الفقرة(النشاط المنجمي البحري و  )األولى الفقرة(

                                                           
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  22 المادة أنظر )174(
 .سابق ، مرجع0702 رقم األمر من 2 المادة أنظر )175(
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110القانون رقم من  02 أنظر المادة )176(



        

-53- 
 





كما رأينا  األشغال التي يقوم بها األشخاص المؤهلون داخل المجال البري للدولةيطلق على        
)P)147F177سابقا

P  ودة تهدف هذه األشغال إلى الحصول على الثروات المعدنية الموجبالنشاط المنجمي البري، و
 التي تندرج قانونا ضمن األمالك الوطنية بمجرد ثبوت وجودها.في باطن أو على سطح األرض، و 

نشاط نشآت الجيولوجية أو إن هذه األشغال بالتحديد تعرف بالنشاط البري وقد تتخذ شكل نشاط الم       
المتعلق  0110استغالل المواد المعدنية أو المتحجرة المشار إليها في المادة األولى من القانون البحث و 
بموجب حصوله على بهذا النشاط إال  ألي شخص طبيعي كان أو معنوي القيام يمكنوال  بالمناجم.

 .لتطبيقهقانون المناجم والنصوص التنظيمية المتخذة وفق سندات أو رخص منجمية و 

يتخذ هذا النشاط في مجمله كل الدراسات المعمقة والمحكمة والمدروسة للتعرف على سطح و        
وباطن األرض عن طريق مختصين في الميدان باستعمال وثائق تقنية الكتساب المعطيات الجيولوجية 

 المنجمية التي تهدف إلى اكتشاف واستخراج المواد المعدنية. االنشطةوكذا 





ات المعدنية هدف إلى استخراج مختلف الثرو ي المجال البحري والذيتم في ي الذي النشاطويقصد به        
عليه ، وتطبق االستغالل المنجمييننشاط البحث و البحري يضم النشاط المنجمي و  ،البحر يكتنزهاالتي 

مع " :من قانون المناجم بقولها 194ما قضت به المادة حسب ، وهذا 0110أحكام قانون المناجم رقم 
مراعاة األحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق أحكام االبواب من األول 
الى الثامن من هذا القانون على أنشطة البحث واالستغالل المنجميين التي تتم في 

)P)148F178"المجاالت البحرية المشار اليها أعاله
P. 

لما تبوأت الجزائر موقعا جغرافيا ممتازا، يطل على البحر األبيض المتوسط بشريط ساحلي طويل، و        
بالتالي أضحى االهتمام بهذه الثروات المعدنية أمرا ال غنى يحتوي على ثروات معدنية بحرية، و يمكن أن 

                                                           
 .14و 13 ص ،أنظر أعاله )177(
  .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 194 المادة )178(
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خالل القيام عنه باعتبارها إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة من أجل إنعاش قطاعها االقتصادي من 
 .البحراستغالل الموارد الطبيعية المستخرجة من االستكشاف و  بأنشطة

هذا االهتمام جسدته الدولة الجزائرية من خالل نصوصها القانونية السابقة التي أضفت على و        
ت المعدنية الموجودة في المجال البحري نظام قانوني محكم، وازداد التحكم في هذا المجال الحيوي الثروا

 المتعلق بالمناجم. 0110من خالل صدور القانون 

 ق بالمناجم التي تنص على ما يلي:المتعل 0110 من القانون 193ك من خالل المادة تكرس ذلو        

 02مجموع المجاالت البحرية المنصوص عليها في المادة "تمارس الدولة الجزائرية على 
ن المواد المعدنية أو المتحجرة من هذا القانون حقوق السيادة ألغراض البحث ع

Pاستغاللها"و 

)
149F

179(
P. 

يختلف  المجال البحريأن النشاط المنجمي الذي يتم في وما يمكن استخالصه من خالل ما سبق        
من حيث طرق ممارسته وشروط القيام به المجال البري تم في عن ذلك النشاط المنجمي الذي ي

أن  رغم الفرق بين اإلقليم البري والبحري االو  ،والمالية المرصودة لكال منهماالمادية والبشرية  اإلمكانياتو 
مع وجود االختالف في  0110يتمثل في قانون المناجم رقم لتشريع واحد المشرع الجزائري أخضعهما 

معدات ب أدوات و ذلك أن هذا األخير يتطل ،لحساسية النشاط المنجمي البحريفقط نظرا ءات بعض اإلجرا
 .البحرفي  المكتنزةخاصة الستغالل الثروات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 سابق.المرجع نفس ال، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، 2001يوليو  03مؤرخ في  0110القانون رقم من  193 المادة )179(
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لتي يسير عليها المنجمي، باعتباره يعد أحد أهم المقومات اها القطاع لتي يتمتع بنظرا لألهمية ا       
نه يقوم على خاصة وأ ،قطاع المحروقات بطبيعة الحال في المقام االول إلى جانب االقتصاد الوطني

، فقد اتجه والمجال البحري للدولة سطح االرضيحتويها باطن و لتي ثروات والموارد المعدنية ااستغالل ال
البلدان إلى إصدار قوانين منجمية جديدة تتماشى مع التحوالت  شأنه شأن العديد من ع الجزائريالمشر 

Pلتي شهدها العالماالقتصادية ا

)
150F

180(
P الذي الغى المتضمن قانون المناجم  0110قانون رقم البذلك صدر ، و

لالستثمار في وضع نظام قانوني خاص ، والذي المنجمية باألنشطةالمتعلق  8406بموجبه القانون رقم 
 . المعدل والمتمم تعلق بتطوير االستثمارمال 0103 رقم مربالتالي استبعاد تطبيق األو  ،نجميالقطاع الم

 0110بموجب قانون المناجم رقم اآلليات القانونية المعتمدة مختلف  شرح إلى هذه الدراسةتهدف        
فئة القرارات االدارية الفردية التي تصدرها ضمن وبما أن هذه اآلليات تندرج  ،نشطة المنجميةلممارسة األ

يجب ، كما سنرى الحقاخيص ادارية لممارسة نشاط اقتصادي مقننهي عبارة عن تراأو باألحرى االدارة 

ليتسنى لنا فيما بعد  ،المطلب األول)( للترخيص االدارية القانوني الطبيعة إلىالتعرض بادئ ذي بدأ 
 خاصا طابعايكتسي مقارنة ذلك بالتراخيص الممنوحة في اطار تنفيذ االستثمارات في قطاع المناجم الذي 

قانون  اعتمدالصدد ، ففي هذا من حيث شروط االستثمار ووسائل تنفيذه االستثمار قانون أحكام عن يميزه

آليات ، و )(المطلب الثانيالبحث المنجمي نشطة ألالستثمار في  قانونيةآليات  0110المناجم رقم 

 .)الثالث(المطلب  االستغالل المنجميطة نشأقانونية لالستثمار في 



 

فصدرت بذلك تعاريف مختلفة  عديدة،يف الترخيص االداري من وجهات نظر تعر الى تطرق الفقه        

الترخيص يتميز ، و الفرع األول)(النشاط االداري عماالت مختلفة في استللترخيص اإلداري كما أن له، 
تعدد السلطة أو  إلىإضافة ، االداريتطبيقا للنظرية العامة للقرار  بمجموعة من الخصائص العامةاالداري 

 .الفرع الثاني)(له الجهة المانحة 

 

                                                           
    .2003أبريل  28المؤرخ في  200330سبيل المثال التشريع المنجمي التونسي الصادر بموجب القانون رقم نذكر على  )180(
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 له أن كما واإلذن، التأشيرة ،الرخصة ،كاالعتمادومتنوعة متعددة  أشكاال اإلداري الترخيصيتخذ        
 ومراقبة لتنظيم قانونية وسيلة اإلدارية السلطة منه تتخذ اإلدارية، العملية الحياة في مختلفة استعماالت

 .اخاص استعماال باستعماله العام بالمال االنتفاع أو حرياتهم، وبعضألنشطتهم  األشخاص ممارسة

 العادية القرارات مع بالمقارنة ومميزاته خصائصه ٕاظهارو  اإلداري الترخيصبموضوع  أكثر ولإللمام       
الفقرتين المواليتين مختلف التعاريف التي  فيسنبين  ،داريةإ شبه جهاتالو  اإلدارة تصدرها التي األخرى

 التي يتخذها الترخيص االداري المختلفةكذلك االستعماالت و ، )ولىالفقرة األ ( اإلداري الترخيص تناولت

 .الفقرة الثانية)(في الحياة العملية 

 
 

 اإلداري الترخيص مفهوم حقيقة على الوقوفهو  عطاء تعريف للترخيص االداريإالغرض من إن        
 ،في بعض الحاالت إدارية شبه أو داريةإ سلطة من طرف صادرا قانونيا تصرفا أو عمال باعتباره المسبق

 .الفردية األنشطةو  الحريات على رقابتها األخيرة هذه بمقتضاها تمارس قانونية وسيلةهو و 

نظرا  نذكرها على سبيل المثال اإلداري الترخيصإلى  تطرقت التي التعريفات بعضفيما يلي و        
 :لتعددها وكثرة الباحثين في هذا المجال

Uتعريف UPierre LIVET، بقوله عرفه إذ)
151F

181(: 

"On peut en effet admettre qu’il s’agit d’un acte administratif 
revêtant la forme d’une décision unilatérale de caractère individuel, 
émis en principe après habilitation expresse du législateur, soit par 
des autorités strictement administratives, soit par des organes 
dépendant de ces dernières, et à la délivrance duquel sont 
conditionner l’exercice d’une activité ou la création d’un organisme 
aucune liberté, sinon potentielle, n’étant réputée exister avant 
cette décision". 

                                                           
(181) LIVET (Pierre), L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, Librairie générale de droit 
et de jurisprudence, Paris, 1974, p 188. 
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 صبغة ذي واحد، طرف منصادر يأخذ شكل قرار  إداري عملأن الترخيص ويفهم من ذلك        
 هيئات عن أو رئيسية إدارية سلطات من إما من طرف المشرع صريحتأهيل  على بناء صادر فردية،
، هيئة ما وتأسيس إنشاء أو معين نشاط ممارسة وتسليمه هصدار ستا على يتوقف بحيث مباشرة، لها تابعة
 هذ  إصدار قبل وتمارس توجد أن وأهميتها حيويتها كانت مهما حرية ألية يمكن ال األحوال جميع وفي

 .اإلداري القرار

 للسلطة يمكن ال الذي الترخيص لقرار القانونية األهمية مدىذكره  ما سبق خالل منلنا  يتبينو        
 Pierreففي تعريف  المشرع،طرف  من مسبقا لذلك اقانون مؤهلة تكون أن دون استصداره اشتراط اإلدارية

LIVET  ة البحتةاإلداريالسلطات  في الترخيص قرار إصدار سلطة حصر قده أننجد (autorités 
strictement administratives)  إصدار األخرى هي بإمكانها التي إدارية شبهالجهات  دونفقط 

 .االدارية كما سنرى الحقا القرارات وطبيعة قيمة نفس لها قرارات

 النشاط ممارسة حق يمنح بالتصرف إذن" :بأنهعرفه و  ،جبريل عثمان جمال محمد تعريف       
 و له للمرخص ضماًنا طياته في يحمل معينة سلطة عن يصدر قرار وهو به، المرخص

)P)152F182"به المرخص العمل بقانونية للغير
P. 

 مراقبة في الدور الذي يلعبهو  وأثره وظيفته جانبمن  اإلداري الترخيص مفهوم تبيان فييقول و        

 النشاط، ممارسة عليه يتوقف فهوق، ساب قرار فالترخيص أخرى ناحية ومن" :الفردي النشاط
 في البدء قبل يصدر إداري قرار فهو عليه، الحصول قبل النشاط هذا ممارسة يجوز ال أي

 النشاط لممارسة بداية كل قبل اقانون الزم قرار فهو له، يخضع الذي النشاط تنفيذ
)P)153F183"به المشروط

P. 

 الترخيص" :حيث قال في هذا الصدد، خصائصه إحدى من انطالقاالى تعريفه  أيضا تطرقو        
 ومن ،معين نشاط ممارسة أهلية أو حق له المرخص يمنح قانوني إداري مستنداالداري 

 وضمانة استخدامه، تراقب أن الترخيص مانحة اإلدارية للجهة ضمانة يشكل آخر جانب
)P)154F184"اإلدارة جانب من القانوني غير العدول مواجهة في له لمرخص

P. 

                                                           
 .65، ص1992 شمس، عين جامعة الحقوق كلية دولة، دكتوراه مقارنة، رسالة اإلداري، دراسة الترخيص ،جبريل عثمان جمال محمد )182(
 .67، ص مرجع سابق ،جبريل عثمان جمال محمد )183(
 .73ص  ،السابق  المرجع نفس، جبريل عثمان جمال محمد )184(
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 التنظيم صور من صورة اإلداري الترخيص" :بانه اإلداري للترخيص كيف بحثهكخالصة لو         
 ممارسة على سابقة رقابية وسيلة وهو األفراد، مواجهة في اإلدارة تستخدمها التي والتقييد
 العام النظام حماية في المتمثلة الضابطة الغايات لتحقيق وقائي أسلوب فهو، النشاط
)P)155F185"الحديث مفهومه أو التقليدي مفهومه في سواء

P. 

من  تمارس إدارية قانونية ما هو إال آلية اإلداري الترخيص أنخالل ما سبق  منلنا  يتضحو        
 وقائي دور له إداري إجراء فهو، الفردي النشاط علىالبعدية  وحتى القبلية رقابتها اإلدارية السلطة خالله
 من المجتمع ووقاية وحرياتهم حقوقهم األفراد ممارسة لدى العام النظام على المحافظة من اإلدارةيمكن 
 به اإلضرار ومنع المجتمع في االضطرابات تحاشي بهدف مزاولته تنظيم أو الفردي النشاط أخطار
 وبالبيئة وممتلكاته الغير بحقوق والمساس بالجوار اإلضرار منع :مثال ذلك، ومن به العام النظام وحماية

 وبالصحة بالسكينة العامة مضرة منشأة أو ورشة أو محل كتشييد معين نشاط ممارسة فيها تتسبب قد التي
 فالترخيص، تفاقمه من الحد أو وقوعه، قبل الضرر مصدر برصد وذلك المصنفة، بالمنشأة تعرف ما وهي
 والضرر الخطر درء إلى يهدف الذي(régime préventif)  الوقائي النظام نطاق في يدخلا الشكل بهذ

(أصال وقوعه ومنع
156F

186(. 

  


 حيث من استعماالت عدة قانونيا إداريا وعمال إداريا مصطلحا باعتباره اإلداري الترخيص يشهد       
 العملية الناحية ومن قانوني، كعمل اإلدارية التراخيص أو الرخص معنى على للداللة المستخدمة المفردات

 الشبه أو اإلدارية الجهة من واستصداره عليه الحصول األشخاص على يتعين قانوني مستند أو كوثيقة
 عدة ويتخذ منظمة، مهنة ممارسة أو مقنن أو منظم نشاط ممارسةبغرض و ، قبل المختصة إدارية

قد يتخذ شكل اعتماد ، و أوال)(، فقد يصدر في صورة رخصة أو ترخيص صور عدة في ويصدر مسميات

 .رابعا)( ، كما يمكن أن يتخذ شكل امتيازثالثا)(قد يكون في صورة إجازة ، و ثانيا)(

 

 

                                                           
 .609 ص ،المرجع نفسه ،جبريل عثمان جمال محمد )185(
 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في دولة دكتوراه درجة لنيل رسالة الجزائري، التشريع في اإلدارية الرخص ،الرحمن عبد عزاوي )186(

 .157ص ، 2007
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 هذه تعدو  (Autorisation, permis, permission) :هيو  مفردات ثالث لفرنسيةبا تقابلهماو        
 اللغة في رخصة أو ترخيص لكلمة االصطالحي المعنىالى  لإلشارة استخداماو  انتشارا المفردات األكثر

(والجزائر كمصر الدول من كثير في اإلداري والقضاء الفقهو  التشريع من كل في العربية
157F

 وسيلة فهي ،)187
 تستوجب التي األنشطة بعض ممارسة تنظيم مجال في اإلدارية السلطة يد في إدارية قانونية تقنية أو

  الذي الموضوع أو عليه تشرف الذي النشاط قطاع حسب المختصة اإلدارة من مسبق إذن على الحصول
 المستعملة البناء رخصةأي  (permis de construire) كلمة ذلك مثال، و اإلداري الترخيص به يتعلق

(والبناء والتعمير التهيئة قانون في
158F

 المشرع جعل ، إذالعقارية الملكية حق استخدام لتنظيم وسيلة فهي )188
 مسبقة بناء رخصة على الحصول شرط على موقوف قانونيا وصحته مشروعيتهبالتالي و  البناء في الحق

 لعقوبة المخالف مشيد البناء تعرض وٕاال البناء، أعمال وتنفيذ األشغالفي  الشروع عند بمحتواها االلتزام ثم
 ا.إداري المخالف البناء هدم أو جزائية

 

 القبول وتعني ،(agréer) فعل من مشتقة وهي ،(agrément)الفرنسية كلمة  اللغة في تماثلهاو        
استيفاءه  التأكد من عند األشخاص أحد بمبادرة السلطات إحدى عن والصادر عنه المعبر الرضا أو

 معينة مهنة إلى لالنضمام المطلوبة تلك ومنها ما، نشاط لممارسة المطلوبة واإلجراءات الشروط
 عمل عالقة أو عقد شكل في تعاقدية تبعية كل من ومجردة االحتراف سبيل على حرة ممارسة وممارستها

(أية جهة كانت مع
159F

189(. 

 بممارسة للشخص اإلدارية شبه وأ اإلدارية الجهات ترخص عندما عادة المصطلح هذا ويستعمل       
 التسجيل بعد وذلك جامعيين، شبه أو جامعيين علميين وتخصصا تكوينا ولوجها يستوجب منظمة مهنة
 مهنية بطاقة بمنح ليتوج عليها، المشرفة المهنية النقابة أو المنظمة وأ بالمهنة الخاص الوطني الجدول في
 له تكون الذي التسجيل وهو ختمها، وتحمل تصدرها التي اإلدارية الجهة تحددها معينة مواصفات لها

 اإلنتاج بشروط المتعلق 9407 رقم التشريعي المرسوم من 15 المادة عليه نصت مثلما االعتماد قيمة

                                                           
 .89مرجع سابق، ص  ،محمد جمال عثمان جبريل )187(
 .159ص  سابق، مرجع ،عزاوي عبد الرحمن )188(
 .161سابق، ص المرجع نفس ال ،عزاوي عبد الرحمن )189(
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 الجدول في التسجيل يعتبر" :في نصها جاء حيث المعماري المهندس مهنة وممارسة المعماري
)P)160F190"اعتماد بمثابة المعماريين للمهندسين الوطني

P. 

 األنشطة بعض ممارسة مجال في اإلداري الترخيص صور من كصورة االعتماد يستعمل كما       
 بموجبذلك لفترة زمنية طويلة و و  الجزائر في الوضع عليه كان كما االستثمار مجال دخول أو المنظمة،

 بتطوير المتعلق 0103ر رقم ألما صدور غايةالى ، 1963 سنة منذ المتعاقبة االستثمار قوانين
(االستثمار

161F

 اإلداري الترخيص عامة في مكانالقاعدة أو التصريح هي ال المسبق اإلخطارجعل  الذي )191
(العامة القاعدة كان بعدما استثناء صار الذي اعتماد، شكل في يصدر كان الذي المسبق

162F

192(. 



 والزم مسبق إداري ترخيص عن عبارة وهيفي اللغة الفرنسية   (La Licence)  يقابلها مصطلحو        
 بنوعيتها خاصة تتعلق رقابة الدولة عليها تفرض التي معينة، مهنية أو وصناعية تجارية أنشطة لممارسة
 التجارة ضمن فيها االتجار يندرج التي السلع بعض وتصدير استيراد مجال في سيما وال ومداها وكميتها

 بالنسبة الحال هي كما الخارجية، التجارة واتجاهات لمتغيرات الرقابة عناصر من كعنصر وهذا المنظمة،
(والذخيرة واألسلحة والبترولية الكيماوية المواد الستيراد

163F

193(. 

 األنشطة بعض لممارسة المسبق اإلداري للترخيص نموذج أو كصورة اإلجازة تستعمل كما       
(األجرة بسيارات النقل كاستغالل المنتوجات أو السلع بعض وبيع المربحة والخدمات

164F

 أو حانة فتح أو )194
(الكحولية المشروبات لبيع محل

165F

195(. 

 
                                                           

 32 ر عدد المعماري، ج المهندس مهنة وممارسة المعماري اإلنتاج بشروط يتعلق، 1994 مايو 18 في مؤرخ 9407 رقم تشريعي مرسوم )190(
 ، ج9407 رقم التشريعي المرسوم أحكام بعض إلغاء ، يتضمن2004 أوت 14 في مؤرخ 0406، معدل بالقانون رقم 1994 مايو 25 في مؤرخ

 .2004 أوت 15 في مؤرخ 51 عدد ر
حيث عالج في الباب الثالث موضوع الرخصة االدارية  66284هو األمر رقم و  1966باالستثمار سنة ئري متعلق صدر أول تشريع جزا )191(

،  1966 سبتمبر 15 في مؤرخ 66284 رقم ر في هذا الصدد: األمرظكذا كيفيات الحصول عليها، انطلبها عملية تنفيذ االستثمارات و التي تت
   .1966 سبتمبر 17 مؤرخ في 80 عدد ر االستثمارات، ج قانون يتضمن

   .161سابق، ص  مرجع الجزائري، التشريع في اإلدارية الرخص ،الرحمن عبد عزاوي )192(
 .93 ص سابق، مرجع مقارنة، دراسة اإلداري، الترخيص ،جبريل عثمان جمال محمد )193(
 50 عدد ر ، ج)طاكسي( األجرة سيارات خدمة استغالل رخص منح ، ينظم1986 ديسمبر 09 في مؤرخ 86287 رقم أنظر المرسوم )194(

   .1986 ديسمبر 10 في مؤرخ
مايو  06مؤرخ في  36، يتعلق بالتنظيم اإلداري لمحالت بيع المشروبات، ج ر عدد 1975أبريل  29مؤرخ في  7559أنظر المرسوم رقم ) 195(

1975 .  
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هو عبارة و  Concéder هي مشتقة من فعلو ، Concessionمصطلح  في اللغة الفرنسية يقابلهو        
لممارسة أنشطة االستغالل في المناجم لبعض المواد المعدنية التي تعتبر  عن ترخيص اداري مسبق

يص االدارية يرتبط هذا النوع من التراخو  ،مثل مناجم الحديد والنحاس استراتيجية بالنسبة لالقتصاد الوطني
الع الذي مرة في القانون الفرنسي بمناسبة صدور قانون المناجم والمقألول  باألنشطة المنجمية، الستعماله

(أسس اطار قانوني جديد متمثل في االمتيازات المنجمية
166F

196(. 

قد اعتبر المشرع الفرنسي سند االمتياز المنجمي بمثابة سند الملكية الذي يحوزه صاحب االمتياز و        
بغض النظر عن ملكية االرض التي تحتوي المعدن، هذه االخيرة تبقى  الذي يعطيه الحق في االستغالل،

Pملكية مطلقة لصاحب االرض

)
167F

197(
P. 

، يتخذ قرار االمتياز المنجمي 1810أبريل  21في  مناجم الفرنسي الصادرحسب قانون الو        
صاحب واجبات ا بدفتر الشروط الذي يحدد حقوق و يكون مرفقمجلس الدولة و  هبموجب مرسوم يتخذ

يترجم االمتياز المنجمي بقرار اداري يدعى بسند االمتياز المنجمي، الذي يمكن متياز المنجمي و اال
Pلصاحبه رهنه أو التنازل عنه

)
168F

198(
P.        

  
 

 وتتلخص، سواه عما تميزه قانونية، ميزاتو  خصائص بعدة قانوني كعمل اإلداري الترخيص يتميز       
، قانونية آثار من ذلك على يترتب بما واحد جانب من صادرا قانونيا إداريا عمال كونه في الخصائص هذه
 األخرى، العادية اإلدارية القرارات مع بالمقارنة التنفيذية قوته حيث ومن ا،قانوني مستندا كونه حيث من

 .(الفقرة األولى)مدته الزمنية  حيث ومن

 السلطة بين ومصنفة مقسمة، فهي لهالسلطة أو الجهة المانحة  بتعدد اإلداري الترخيصكما يتميز        

 .(الفقرة الثانية) إدارية شبه وأخرى اإلدارية، الجهة أو

 

                                                           
(196) AGUILLON (Louis), législation des mines en France, Librairie polytechnique, CH. BERANGER, EDITEUR, 
Paris, 1903, p 96. 
(197) AGUILLON (Louis), Op.cit., p 43. 
(198) IBID, p 128. 
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 من غيره عن تميزه  والخصائص الصفات من بجملة، إداريا قرارا باعتبارهاإلداري،  الترخيص يتميز       
، منها البعض في معها اشتراكه برغم اإلداري الترخيص حاالت غير في األخرى العادية اإلدارية القرارات

،  (أوال)واحد طرف  من صادر قانوني إداري عمل اإلداري الترخيصكون  تتمثل هذه الخصائص فيو 

جانب ، إلى (ثالثا) االداري محدد المدة أو دائم، الترخيص (ثانيا) قانوني مستند اإلداري الترخيص

 .(رابعا)للترخيص االداري تنفيذية ال الصفة



 بإصدار قانونا مختصة إدارية، جهة من ادراص كونه إداري عمل بأنه اإلداري الترخيصيتميز        
 المطلوبة والتنظيمية القانونية لشروطا وفىستا متى والمصلحة الشأن صاحبطلب  بعد ومنحها الرخصة
(العام القانون أعمال من وعمل إداري قرار إذن فهو، سلفا والمحددة

169F

 القانون مجال من عمل وتحديدا ،)199
 هي كما بحتة أو تقليدية عامة إدارة يمكن أن تكون هنا المقصودة اإلدارية السلطة أو والجهة، اإلداري
 هيئةتكون  أن يمكن، كما الوزارة وأ البلدية، الوالية مثلالمختصين، و  الناس عامة لدى ومفهومة معلومة

 والمراقبة للجيولوجيا الوطنية والوكالة المنجمية، للممتلكات الوطنية كالوكالة الوكالة، مثل مستقلة، داريةإ
 عدة تضم أو واحدة لجهة تابعة لجنة شكل تتخذ قد كما، االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة أو المنجمية
أن تكون ، كما يمكن ولمصلحتها اإلدارية الهيئة باسم يعمل واحد شخص في تتمثل أو إدارات، أوجهات 

(المهنية النقابات أو المنظمات بها ونقصد إدارية، شبه ةجه
170F

200(. 

الجهة المصدرة له في عمل مقصود إراديا من جانب أنه أي  قانوني إداري عمل بأنهكما يتميز        
 ،السائد القانوني النظام أو الوضع في قانوني تغيير أو أثر إحداث بهدف القانوني، ااختصاصه حدود
 السلطة مظهر ممارسة على ينطوي فردي إداري قرار أي قانوني، عملإذن  فهو ،ماديا عمال وليس
 عامة وضع من منه المستفيد يجعلو  ،من عدمها النشاط ممارسةإمكانية  عليه تتوقف إذ وامتيازاتها العامة
 متميز، قانوني وضع إلى شرط على الموقوفة الحرية ممارسة أو النشاط ممارسة عليهم المحظور الناس

 بالقدر عليه المفروض النشاط ممارسة تقييد المباشرة وآثاره اإلداري الترخيص طبيعة من إذ ة،إباح إلى أي
 األصل من استثناء فهو وبذلك مطلقة، ليست فاإلباحة العام، الصالح مع امتفق يجعله الذي الضروري
 أن يمكن ما بكل الترخيص قرار يحدثه قانوني أثر أهم وذلك، مباشرته في إذن ال المباح بأن القاضي

                                                           
  .66 ص سابق، مرجع مقارنة، دراسة اإلداري، الترخيص ،جبريل عثمان جمال محمد )199(
 .166 ص سابق، مرجع الجزائري، التشريع في اإلدارية الرخص ،الرحمن عبد عزاوي )200(
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 ولكن، البناء من تمكينه مثل التزامات، من ذلك يقابل وما أدبية، أو مادية منافع من له للمرخص يحققه
كخالصة ، و أو القانون المؤطر لها البناء رخصة في المحددة المطلوبة القانونية والمواصفات بالشروط

 بحرية قانوني نظام إحالل في يتمثل قانوني كعمل اإلداري للترخيص القانوني األثر أنلذلك نقول 
Pالتصرف إمكانية عنه فينتج الحظر، نظام محل الممارسة

)
171F

201(
P. 

 للترخيص المميزة الخصائصفمن  ،واحد طرف من صادر قانوني إداري بأنه عملويتميز أيضا        
 قانوني كعمل لنشأته إرادتين التقاء وجوب اإلدارية، والعقود األخرى العادية اإلدارية القرارات عن اإلداري

يتضمن  اإلداري الضبط ووسائل آليات دىحإ باعتباره فالترخيص، عقد إلى ذلك يحوله أن دون من
 القرار لصدور يشترط جهة من أنه ي:وه األخرى الضبط وٕاجراءات اإلدارية القرارات في تتوفر ال صفات
 إصدار يعقل فال ورضائه، الشأن صاحب باألمر المعني مبادرة بالممارسة الرخصة المتضمن اإلداري
 جانب منفيستوجب وجود طلب، ثم االستجابة لهذا الطلب ، يطلبها لم شخص لمصلحة إدارية رخصة
(او شبه إدارية اإلدارية السلطة

172F

 اإلدارة وٕارادة الرخصة طالب إرادة إرادتين التقاء بالنتيجة يعني مما، )202
 أو الحظر أو كالمنع األخرى اإلداري الضبط إجراءات في يلزم وال يشترط ال ما وهذا الرخصة، مانحة
 السلطة توجه إذا، عموم اإلدارية والقرارات البحث محل الحرية أو النشاط ممارسة حرية من والحد التقييد

 الضبط إجراء قدف وٕاال موافقتهم، أو رضاهم تنتظر وال لألشخاص أوامرها األخيرة الحالة هذه في اإلدارية
 النظام إقامة طريق عن العامة للمصلحة خدمة الجبر على المبني الحقيقي معناه عموما اإلداري والقرار
 .حمايته أو العام



 الترخيص هذا لكون من الخاصية األولى أعاله، و بسهولةأو الصفة  الميزةهذه  إدراكا يمكن       
 إدارية، شبه جهة أو اإلدارة جهة هي رسمية جهة عن اصادر  اانفرادي اقانوني اإداري عمال اإلداري

 الرخصة مانحة اإلدارة بين العالقة في وانعكاساته آثاره له عملوهو  عمومية، كسلطة المتصرفة
 سواء والغير، اإلدارة من كل مواجهة في الحقا به االحتجاجوحتى  استظهاره، يمكن والغير، له والمرخص

الجمع المناجم في حالة نشاط اللم و  كشرطة( بالرقابة المكلفة األخرى اإلدارات أو المانحة لإلدارة بالنسبة
 و/أو الجني الذي يتطلب استظهار رخصة ممارسة النشاط كما سيتم توضيحه الحقا).

 تحمل ورقة في يتمثل، الرسمي المحرر شكل في حاالته معظم في اإلداري الترخيصويتجسد        
 اطبق المختصة اإلدارية السلطة من تمنحو  موتسل عليها عيوق محددة، قانونية وعبارات معينة مواصفات

                                                           
  .168 ص سابق، مرجع ،الرحمن عبد عزاوي )201(
   .169 ص سابق،ال مرجعنفس ال ،الرحمن عبد عزاوي )202(
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 هذا التنظيم أمر ليصل القانوني، التوقيع وصيغة اإلداري االختصاص لقواعد المنظمة القانونية لألحكام
 الحقا يتم مألها استمارات على وتطبع المواضيع، حسب اإلدارية للرخص نموذجية صيغ وضع درجة إلى

 المعلومات استيفاء بعد الحاجة عند نسخ منها تسحب مضغوطة أقراص في تطبع أو الراقنة باآللة
 نشاط فيها يمارس التي المحالت واستغالل فتح ورخص السياقة رخصة مثل المطلوبة، القانونية والبيانات
(البناء ورخص السالح حمل ورخص المسبق، اإلداري للترخيص خاضع

173F

203(. 

التي أصدرت  إدارية، الشبه أو اإلدارية، الجهة بيان في المذكورة والمعلومات البيانات وتتمثل       
 النصوص بها ويقصد :المنح عملية في عليها المسنود التأشيراتأو  المراجع ،االعتماد أوالرخصة 
 الطلب  موضوع إلى اإلشارة مع الترخيص، طلب محل النشاط أو للحرية المنظمة والتنظيمية القانونية

 وسريانه الترخيص نشأة المذكور الرسمي المحرر يتضمن كما،  الطالب واسم وتاريخه بشأنهما عالمود
 وحجم األحيان، من كثير في فاسخا شرطا بتضمينه إلغائه أو سحبه أو تعليقه إمكانية وكذا ونهايته
 المرخص المعادن أو المياه أو الرمال أو الحجارة أو األتربة كمية أو به والمرخص المسموح النشاط

 األمر يتعلق عندما االستغالل نشاط إنجاز فيها يتم التي المنطقة وموقع ومساحة واستغاللها، باستخراجها
(الوطنية األمالك أو لألموال الخاص االستعمال برخص مثال

174F

204(.  

 

 من استثناءه ألن ،هبطبيعت مؤقتاإلداري  الترخيص أن علىالقانون االداري  معظم فقهاءيتفق        
(الحظر من أو الحرية من إما: عام أصل

175F

 متىو  وقت كل في هإلغاؤ  المانحة لإلدارة يمكن لذلكو  ،)205
 أو منعه الترخيص منح في اإلدارة سلطة هل أيضا التساؤل يمكننا هذا معو  العامة، اقتضت المصلحة

 على الحصولفي  الطالب أحقية مدى جديد من يطرح مما ؟ مقيدة أم مطلقة سحبهو  إلغائه أو ٕانهائهو 
 النشاط على رقابية وسيلة كل األحوال في اإلدارية الرخصة عليه؟ ألن اإلبقاء في حقه كذاو  الترخيص
 العام النظام إقامة إلى يهدف الذي إطار القانون خارج النشاط هذا يمارس دونها من وسيلة الفردي،

 قانونية. متابعات الممارس قبل من مخالفته على يترتبو  حمايته،و 

 الرخصة على مثالذلك  ينطبق غيرها، فقد دون الرخص أنواع بعض علىينطبق هذا التحليل  قد       
 عام اجتماع بعقد الترخيص مثل بطبيعته، مؤقت معين نشاطممارسة  لغرض تمنحو  تطلب اإلدارية التي

 من المال جزء استغاللو  الستعمال برخصة ثقافية، أو أو علمية تظاهرة أو مظاهرة أو مسيرة أو تنظيم

                                                           
   . 73 ص سابق، مرجع مقارنة، دراسة اإلداري، الترخيص ،جبريل عثمان جمال محمد )203(
 .172، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص عزاوي عبد الرحمن: أنظر للمزيد )204(

 .176، ص السابق مرجعنفس ال، عزاوي عبد الرحمن) 205(
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 الشواطئ األتربة منو  الرمال أخذ أو للحجارة مقلع أو مرملة أو منجم كاستغالل خاصا، استعماال العام
 يعني مما كشك عليها، إلقامة العامة األمالك أراضي من قطعة استغالل أو األودية حافة على منو 

 أن إال يمكن ال فهذا الوضع غيره، دون باالستعمال له المرخص على العام المال من الجزء هذا حبس
 المصلحة مع الخاص االستعمال كلما تعارضو  حين كل في إلغاؤه يمكن بل دائما، وليس مؤقتا يكون
(العام المال تخصيصو  تسيير طبيعة اقتضت أو العامة

176F

206(. 

 اعتماد شكل في الصادرة على الرخص بساطةوب سهولةاألمر ب هذاينطبق  ال، ذلكعلى عكس و        
 التجارة حرية هيو  هامة دستورية من حرية مباشرة تنحدر فهذه المنظمة، المهن من مهنة لممارسة

 اإلنسان بذات مرتبطة هي إذ مؤقتة، وليستدائمة  حرية بطبيعتها هيو  العمل حرية أو الصناعةو 
 ذاته بها ويحقق ،أوال للرزق كمصدر بالذات معينة مهنة أو حرفة لنشاط أو اختياره حيث من هشخصو 

سواء  تبعية قانونية عالقة كل عن مستقلةو  حرة ممارسة يمارسهاو  االحتراف سبيل على يمتهنهاو  ثانيا،
Pتنظيميةهذه العالقة عقدية أم  كانت

)
177F

207(
P. 

 

 يحوزه قانوني كمستند اإلدارية لرخصةا لزاميةمدى إحول  الصفة أو الخاصية هذهتتمحور        
في هذا ، و الغيرله، و  المرخص الرخصة، مانحة اإلدارة :األطراف الثالثية العالقة إطار في له المرخص

  Georges VEDEL et Pierre DEL VOLVE :االستاذانيجيبنا  السياق

"Il est vrai que les autorisations n’ont pas le caractère obligatoire, 
leur bénéficiaire pouvant parfaitement renoncer à s’en servir. Elles 
n’en ont pas moins un caractère modificateur, puisqu’elles 
permettent directement à leurs bénéficiaires d’entreprendre 
l’activité sur laquelle elles portent. En ce sens, elles sont des 
décisions exécutoires"P

(
178 F

208)
P. 

 أو عنها التخلي منها المستفيدين بإمكان إذ اإللزام، طابع اإلدارية للرخص ليس أنه ذلك يفهم منو        
 التي النشاط مزاولة فورا منو  مباشرة منها المستفيدين تمكن التعديل مادامت خاصية لها فليس ،تركها

 تنفيذية. قرارات اإلدارية الرخص تعد بالذات المثابة بهذهو  ،عليه تنصب

                                                           
 .177 ص سابق، مرجع الجزائري، التشريع في اإلدارية الرخص ،الرحمن عبد عزاوي )206(
 .178 ص السابق، المرجع نفس ،الرحمن عبد عزاوي )207(

(208) VEDEL (George), DELVOLVE(Pierre), droit administratif, tome1, presse universitaires de France, Paris, 
1990, p 247. 
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(أنب في هذا الصدد جبريل عثمان جمال محمديقول و        
179F

 عمال كان ٕانو  اإلداري الترخيص" :)209
 هذا يحدث الذي بل اإللزامية، الصفة على توفره لعدم بذاته يحدث تغييرا ال فإنه شرطيا
 غير فكرتان والترخيص التنفيذ فإن المفهوم له، وبهذا مالمنظ القانون هو التغيير

 ولكنه إمكانية فقط يتيح ألنه تنفيذية، له قوة ليست بالترخيص الصادر فالقرار متطابقتين،
  "بالتنفيذ التزام أي يفرض ال

Pويضيف قائال       

)
180F

210(
P: "...هذا فإن طلبه تقديم وبمجرد الترخيص طالب أن ذلك وحقيقة 

 ولكن النشاط، ويمارس ينفذ أي يتصرف، أن لصالح تفكيره باالختيار في حسم قد أنه يعني
 فقط بل يتصرف، بأن يلزمه بالترخيص الصادر القرار في هذا شيء ال أنه تقريره نريد ما

 ".التصرف على اإطالقيجبره  ال ولكن بذلك، له يسمح

 


 أو معين نشاط بممارسة الترخيص طلب في البت لصالحية قانونا المؤهلة السلطة تتمثل فيو        
 في بحتة جهتين: إداريةوتتفرع الى  السلطة هذهعدد تتو  الشأن، صاحب لطلب تلبيةذلك و  معينةحرية 

 جهةو  ،أوال)(لدى عامة الناس والمختصين في القانون االداري  ةالمعروفو  اإلداريين، الفقهو  القانون مفهوم
محددة  ألسبابو  المشرع لها يعترف الهيئة اإلدارية أو الجهة صفات بعض على تتوفر إدارية شبه أخرى

 .ثانيا)(الترخيص  قرارات إصدار بسلطة



 فقه القانون في عليها المتعارف البحتة أو التقليدية اإلدارية السلطات أو اإلدارات بها يقصدو        
 بلدية، : وزارة،تأخذها التي التسمية كانت مهما أو مرفقية، إقليمية المركزية، كانت أو مركزية اإلداري
  لجنة،  وكالة،(  مستقلة إدارية أو سلطة هيئة أو إداري، طابع ذات عمومية مؤسسة مركز، دائرة، والية،

(العام الشأن تسيير مجال في خاص عام أو اختصاص ذات جهات إما هيمجلس)...إلخ، و 
181F

211(. 

                                                           
 .73 ص سابق، مرجع مقارنة، دراسة اإلداري، الترخيص ،جبريل عثمان جمال محمد )209(
 .79، الترخيص اإلداري، دراسة مقارنة، نفس المرجع السابق، ص محمد جمال عثمان جبريل )210(
 .237، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص عزاوي عبد الرحمن )211(
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 الفردية بالممارسة الترخيص قرارات اتخاذ سلطة لها المخول اإلدارية الجهاتفي  تتمثل وبشكل عام       
 في تتمثلو  ممارستها، مراقبةالفردية و  لألنشطة العام التوجيهو  التأطير دور لها التيو  التنظيمية، أو الفردية

 .)2(اإلدارية الالمركزية  والسلطات الجهات أو، )1( المركزية اإلدارية السلطاتو  الجهات

 الجهات اإلدارية المركزية .1

 الدستوري التعديل التنفيذية منذ السلطة في الثاني القطب باعتباره هذاو  األولالوزير تتمثل في و        
 عن الصادرة المستقلة) اللوائح(والتنظيمات  القوانين تنفيذ في الدستورية سلطته بمقتضىو ، 2008لسنة 
 سنةالجزائر ل من دستور 2فقرة  125 المادةو  4و 3فقرة  85 المادة ألحكام طبقا الجمهورية، رئيس

1996)
182F

212(. 

يعتبر و : المعني بالقطاع الوزير أو/ و الداخلية وزيركما تشمل الجهات االدارية المركزية        
 طريق  الهيئات أو عن شخصيا يمارسها الدولة، في السيادية الوزارات إحدى على وزير الداخلية المشرف

 منو  اإلداري، التفويض عن طريق المختلفة اإلدارية امتداداتهاو  الخارجية مصالحهاو  مديرياتهاو  له التابعة
 أنشئ المسبق، اإلداري الترخيص الخاضعة لنظام األنشطة مراقبةو  تنظيم موضوع في أكثر التحكم أجل
 ممارسة في الداخلية وزير يساعد متخصص جهاز إداري المحلية الجماعاتو  الداخلية وزارة مستوى على
 أقل إداري جهاز محل حلت التي المقننة واألعمال للمهن المديرية الفرعية في يتمثل الرقابي الدور هذا

المعني المختص  للوزير بالنسبة حركتها. أماو  الممتلكاتو  المنظمة أو النشاطات المقننة مكتب هو أهمية
 الرئيس كونه إلى ذلك في السبب آخرين فيعود أو وزراء وزير أو الداخلية وزير مع باالشتراك أو منفردا

 من بعينه نشاط قطاع على يشرف متخصصا إداريا جهازا وزارته باعتبارها على يشرف الذي اإلداري
(الدولة في المركزية السلطة وظيفة إطار في الحكومة التي تتوالها النشاط قطاعات

183F

 العمل قوينس ،)213
 كل يمارسه أن يمكن لما بالنظر هذاللحكومة، و  العامة السياسة من جزء تنفيذ سياق في مرؤوسيه بين

قد و  عليه، وزارته تشرف الذي النشاط قطاع مستوى على اإلداري الضبط صالحيات من على حدى وزير
 أخرى. وزارية قطاعات مع والتنسيق باالشتراك ذلك يكون

 مختلفةإدارية  سلطات أو هيئات عن عبارة فهي المستقلة اإلدارية الهيئاتأو  السلطاتأما        
 نوعو  طبيعتها الخاصةو  نوعيتها بسبب كذلك سميت قدو  التقليدية، اإلدارية لهيئاتا عن النواحي بعض في

                                                           
 ، مرجع سابق.1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  )212(
إن الوزير ال يتمتع بالسلطة التنظيمية ألن مثل هذه السلطة هي من اختصاص رئيس الجمهورية وكذا رئيس الحكومة(الوزير األول بعد  )213(

، فهو ال يستطيع اتخاذ قرارات تنظيمية اال عندما يسمح القانون بذلك، السيما في مجال الضبط اإلداري الخاص. 2008التعديل الدستوري في 
  .  112، ص 2007 سطيف، للنشر، لباد ،02 ط االداري، القانون في الوجيز ،ناصر لبادكثر أنظر: ولالطالع أ
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 نشاط إطار في تعمل أنها كونبذاتية خاصة،  تتمتع جعلها مما نشأتها من الهدفو  المسندة إليها الوظائف
 اإلدارية للهيئة المنشئة الجهة أو( المشرع يقوم ذلك فمن اجل الدولة، في الحيوية األنشطة من متخصص

 سلطة بسحب )دستوريا تحوزها التي المستقلة التقرير لسلطة السلطة التنفيذية إعمال حالة في المستقلة
 التقليدي مظهرها في لإلدارة العادية اإلدارية األنشطة ضمن يندرج معين إداري بصدد نشاط القرار اتخاذ

 الحكومية المباشر المركزية اإلدارية السلطة لنفوذ تخضع التي  اإلدارية الرخص منح سلطة منهاد و المعهو 
 التي المتخصصة اإلدارية المستقلة السلطات هي مغايرة، أخرى لهيئاتواسنادها  الرئاسي، التدرج لمبدأو 

 البيئة حماية مجال أحيانا بعينها تمس نشاط قطاعات ضمن تندرج محددة مهام معظمها في تمارس
 الجودة مراقبةو  المنافسةو  المختلفة التجاريةاألنشطة  ممارسة مراقبةو  النووية الطاقةو  الساحلو  المحيطو 
 البورصة.و  البنوك معامالتالنقدية و  السياسة على الرقابةو  المستهلك، حمايةو 

 الجهات اإلدارية الالمركزية .2

المتمثلة و  اإلقليمية الجماعةللدائرة اإلدارية للدولة أو  رئيسا باعتباره ذلكو : الواليكل من  تضمو        
(1207القانون رقم  من األولى المادة في جاء ذلككما  الوالية في

184F

 للدولة ممثال باعتباره كذلك، و )214
 في واسعة إداري ضبط سلطة اشخصي ويمارس الصفة بهذه يحوز إذمستوى الوالية  على للحكومة مندوباو 

، المواضيع مختلف في اإلدارية الرخص منح بواسطة خاصةو  مكوناته، بمختلف العام إقامة النظام مجال
 األنشطةو الحريات  بعض ممارسة توجيهو  بمراقبة أو العام النظامو  اإلداري بالضبط المتعلقة تلك سواء

(المسبق اإلداري الترخيص لنظام الخاضعة االجتماعيةو  االقتصادية
185F

215(. 

 على للولي ممثال لكونه بل المركزية، إدارية سلطة باعتباره ليس رئيس الدائرةأيضا  تضمكما        
 على مستوى العاملة اإلداري التركيز عدم لنظام الخاضعة اإلدارية المصالح لعمل المنسقو  مستوى الدائرة

(83373المرسوم  من 25 المادة ألحكام طبقا الوالي من بتفويضو  لدائرته، التابعة البلديات
186F

 المادة، و )216
(94215التنفيذي رقم  المرسوم من 10

187F

217(. 

                                                           
 .2012 فبراير 29 في مؤرخ 12 عدد ر بالوالية، ج ، يتعلق2012 فبراير 21 في مؤرخ 1207 رقم قانون )214(
، عدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية"، النظام القانوني للرخصة وممارسة االنشطة التجارية، "بكاي عيسىأنظر:  )215(

 .170ص ، 2008، سنة 03
 مؤرخ 22 عدد ر العام، ج النظام على والمحافظة األمن ميدان في الوالي سلطات ، يحدد1983مايو  28في مؤرخ  83373مرسوم رقم  )216(

 .1983 مايو 31 في
يوليو  27مؤرخ في  48عدد  ر ج، يضبط أجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياكلها، 1994يوليو  23مؤرخ في  94215تنفيذي رقم  مرسوم) 217(

1994. 
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 المجلس رئيسأيضا  الالمركزية اإلدارية الجهات تضمالجهتين السابقتين  باإلضافة الى       
 15المادة  وصفتها مثلما محلية قاعدية جماعة أو كوحدة للبلدية اإداري ارئيس باعتباره البلدي الشعبي

(9008رقم  القانون من األولى المادة عرفتهاو ، 1996 دستور من
188F

 الصفة بهذهو  المثابة بهذه يتمتع، و )218
 منحو  العام النظام حماية مجال في بخاصةو  البلدية تسيير شؤون في معتبرة إدارية تقرير بسلطة

 مع باالشتراك أو الغير اتجاه القانوني ممثلهاو  للبلدية رئيسا منفردا باعتباره إما اإلدارية، التراخيص
 الحاالت بعض في للدولة ممثال باعتباره كذلكرئيسا له، و  باعتباره بهيئة مداوالت البلدي الشعبي المجلس
 صالحيات حيازته أولى باب منو  القضائية الشرطة ضابطو  المدنية الحالة ضابط بذلك صفة ليحوز

التدابير اإلجراءات و  جميع باتخاذ اإلداري الضبط سلطة الصفة بهذه يمارساإلداري و  سلطة الضبط
 األماكنو  الممتلكاتوممتلكاتهم و  أرواحهم في األشخاص سالمة حماية مجال في الوقائيةو  االحتياطية
بالمواطنين  إضرارها لتفادي اآليلة للسقوطو  صدعةالمت المبانيو  البناياتو  الجدران بهدم يأمر كما العمومية،

 المتعلقة التراخيص منحو  بإصدار البناءو  التنظيم العمراني مجال في معتبرة سلطة يحوز المقابل فيو 
 إقليم بلديته. مستوى البناء على رخصو  األراضي بتجزئة



المنظمات المهنية  بها يقصدو  العملية، الحياة في حيويةو  هامة صالحياتو  دور ذات جهات هيو        
شخاص أبأنها من توصف و ، (Les ordres professionnels)المهنية  العامة المؤسسات أيضا تسمىو 

 نشأتها، من الغرض من اوذلك انطالق "األشخاص العامة المهنية"يطلق عليها تسمية و  القانون العام
المؤسسات  مقومات بين ثناياها في تجمعو . أعضائها ورعاية معينة مهنة ٕادارةو  تنظيم تنشأ بغرض أنها إذ

 كانتلكونها تتولى مهام  للدولة، التقليدية اإلدارية المؤسسات ضمن تدرج لم وٕان حتى عناصرهاو  العامة
 من المهني التمثيل مقومات اأيض تجمع ولكونها. المهنة ألعضاء عنها لتتخ ثمسابقا  الدولة تتوالها
 لهايخو  مما أعضائها، على سلطة من لها اولم ا،اختياري وليس لمزاولة النشاط اإجباري اتجمع كونها حيث
 .المسجلين فيها جاهات والفردية الالئحية القرارات التنفيذية اتخاذ سلطة

ت تخل بعدما معين، مهني نشاط على اإلشراف المهنية المنظمة تتولى العملية الناحيةومن        
 قد التي مشكالتها مهنة ألية أن ذلك. وعملية تاريخية ألسباب المهني التنظيم وظيفة عن الدولة لصالحها

 المهنية أو الجمعيات مهنية كالنقابات مؤسسات إلى بها فتعهد ها،ب لالنشغال امبرر  العامة السلطة تجد ال
 أمام وتمثيلها مصالحها عن مشكالتها والدفاع وحل المهنة شؤون بتنظيم الواقعفي  منها أقرب تكونالتي 

                                                           
 .2011يوليو  03مؤرخ في  37، يتعلق بالبلدية، ج ر عدد 2011يونيو  22مؤرخ في  1110قانون رقم ) 218(
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Pالعامة السلطات

)
189F

219(
P .القانونية، الشخصية المهنية هذه المؤسسات على الدولة ذاته تضفي الوقت وفي 

 اناحيأ الخاص القانون اشخاص منو  )كالنقابات المهنية(نا احيأ العام القانون اشخاص من فتعتبرها
 المهنية المؤسسات الدولة تمنح الخصوص على وجه األولى الحالة فيو  ،)المهنية كالجمعيات(آخر

 بالنظام اإلخالل عدم مراعاة مع تنظيمها،و  المهنة شؤون تصريف أمر لها تاركة العامة السلطة امتيازات
 الدولة. في العام

 االنضمام باعتبار الشأن أصحاب طلب على المنظمة بناء جدول في بالقيد الفردية القرارات تتخذو        
 مفهوم في العمالية للنقابات العمال النضمام بالنسبة الحال هي كما ااختياري وليسقانونا  إجباري إليها

 الطلب ترفض فإنها وٕاال بالقيد، اقرار ) المنظمة( النقابة القيد أصدرت شروط فيه توافرت العمل فإذا قانون
 ومزاولتها. المهنة ممارسة الطالب من حرمان عليه يترتب مما

الوطني  الجدول في بالتسجيل اعتماد شكل في تصدر عادة المهنية النقاباتأو  المنظمات فقرارات       
 ذات حرة فيو  قانونية ممارسة المنظمة المهنة ممارسة من عليها الحاصلين نكيم مما المهنية للمنظمة
 من مرتكبي المخالفات ضد التأديبية اتالقرار  وٕاصدار الداخلي نظامها وضع أيضا يمكنها كما الوقت،

 سلطة أية عن الصادر الترخيص قرار أثرمعنى و  نفس يحمل الجدول في لتسجيلوعليه فا. أعضائها
 المنظمة بالمهنة الخاص النظام بدخول للطالب يفتح المجال بصدوره إذ الدولة، في تقليدية أو بحتة إدارية

Pاالمتهانو  االحتراف يلبس على لممارستها

)
190F

220(
P. 

  
  

 الموادفي ادس ثاني من الباب السالبحث المنجمي في الفصل الإلى نشاط ع الجزائري المشر تطرق        
ث المنجمي في مجموع األنشطة والدراسات د البحويتجس .0110من قانون المناجم  115لى إ 94 من

شاف وتحديد مواقع المواد لتي تسمح باكتللتعرف على البنية الجيولوجية لألرض ا الجيولوجية والجيوفيزيائية
البحث إلى  0110قانون المناجم  يتطرقا، ولم المعدنية ونوعيتها وصفاتها وٕامكانية استغاللها اقتصادي

ادته في م ، وبالضبطالمتعلق باألنشطة المنجمية 8406بالرجوع إلى القانون لكن ي بالتعريف، المنجم
أشغال المنشآت  هذا االخير يث يشملمنجمي بحالبحث ال مواضيعفي  عنجد أن المشرع قد توس 11

 نشاط التنقيب واألشغال الخاصة بتقييم مواقع المواد المعدنية، في حين أن، ستكشافاال، ةالجيولوجي
الي فهو المنجمي وبالتوبة في نشاط البحث ة المطلال يخضع لنفس اإلجراءات اإلداري ةالمنشآت الجيولوجي

                                                           
  .247، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص عزاوي عبد الرحمن) 219(
 .250سابق، ص المرجع ال ، نفسالجزائري التشريع في اإلدارية الرخص، عزاوي عبد الرحمن) 220(
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البحث المنجمي في والذي حصر  0110تداركه من خالل القانون  بحثا منجميا وهذا ما تم ال يعد
بذلك نشاط المنشآت الجيولوجية استبعد ف، واالستكشاف المنجميالمنجمي  تنقيبال تتمثالن في:مرحلتين 

المشرع الجزائري في القانون  أقرهالتي ا القانونية اآللية اسةدر سنتناول بالوعليه  .من دائرة البحث المنجمي
المادة ففي هذا االطار تنص اط البحث المنجمي، واالستثمار في نش للدخولالمتعلق بالمناجم  0110رقم 
Pما يلي علىهذا القانون  من 13

)
191F

221(
P: 

 "ينقسم البحث المنجمي إلى مرحلتين:
 التنقيب المنجمي. 
 .االستكشاف المنجمي" 

حيث تين، م البحث المنجمي إلى مرحلع الجزائري قد قسنص هذه المادة نجد أن المشر على  فبناء       
المشرع الذي اشترط و  (La prospection minière)تنقيب المنجمي النشاط تتمثل المرحلة األولى في 

ة فتتمثل في الثانيأما المرحلة ، )األول الفرع(المنجمي  يه الحصول على رخصة التنقيبف لالستثمار
لحصول على االمشرع اشترط والذي بدوره  (L’exploration minière)االستكشاف المنجمي نشاط 

 .الثاني) (الفرعفيه  شرطا لالستثمار الذي يعدالمنجمي الترخيص باالستكشاف 





: بثاني المعنون المشرع الجزائري نشاط التنقيب المنجمي في القسم األول من الفصل العالج        

من  94المادة ت وقد نص 0110من قانون المناجم  101إلى  94من المواد في  "البحث المنجمي"

ي المنجمتنقيب ي شخص القيام بأشغال الأل"ال يمكن  نه:لقانون المناجم السالف الذكر على أا
Pتنقيب"إذا لم تكن بحوزته رخصة ال

)
192F

222(
P.  

 في االستثمارخول و ة نجد أن المشرع الجزائري قد ربط إمكانية الدهذه الماد انطالقا من نصو        
 .(Autorisation de prospection) رخصة التنقيب الحصول علىبوجوب تنقيب المنجمي النشاط 

 تنقيب المنجميلارخصة  خصائصالمنجمي من خالل تحديد تنقيب وعليه سنتناول بالدراسة رخصة ال

 لرخصة القانونية ٕالى الطبيعةو  )األولىالفقرة (المنجمي  التنقيبسندا منجميا لممارسة نشاط  اباعتباره

 .)الثانيةالفقرة (عليها  الواردة والتصرفات المنجمي التنقيب
                                                           

   .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم قانونالمن  13نظر المادة أ )221(
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانونمن  94المادة  )222(
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)P)193F223ةرخصة التنقيب المنجمي باإلضافة إلى توفرها على الخصائص العامإن        
Pئص لها خصا ، فإن

التنقيب المنجمي خاصة وأن نشاط  ،الممارسنشاط طبيعة الو  مرتبطا خاصا اأخرى تضفي عليها طابع

بموجب تلك الرخصة  بشخص المستثمرو  (أوال) الرخصةبموضوع بمجموعة من الضوابط تتعلق مقيد 

 .(ثالثا)للرخصة زمني الالمجال و الجغرافي  الحيزإلى  إضافة، (ثانيا)



في  العامل األول يتمثل ،موضوع رخصة التنقيب المنجمي يشترك عامالن أساسيان في تحديد       

النشاط هذا القانونية لة طبيعالبتحديد العامل الثاني  يتعلق، و )1( المنجمي الممارسنشاط النوع تحديد 

 .)2(المنجمي 

U1.  الممارسالمنجمي  النشاط نوعتحديد 

خصة وهذا حسب ما ورد في الر  بنظامالمشرع الجزائري نشاط التنقيب المنجمي ربط سلفا كما رأينا        
لتي منه، ويقصد بنشاط التنقيب المنجمي مجموع األشغال ا 94المادة بموجب  0110قانون المناجم 
د بسطح األرض، معلومات مؤكدة عن وجود مادة أو مواد معدنية في مكان محد مؤشرات أوتسمح بكشف 

Pعن طريق الفحص الطبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي

)
194F

224(
P. 

لوجية لألرض على سطح األرض فقط، اذ يكشف عن الخصائص الجيو  فالتنقيب المنجمي يتم       
ين، بواسطة وسائل تقنية من طرف مختص دة مسبقامحد وعن الموارد المعدنية الموجودة بها في مساحة

في ف التمهيدي سات الجيولوجية والخرائط، والتعر ويستند التنقيب المنجمي بصفة عامة على نتائج الدرا
ة وذلك لتحديد الميدان والوسائل المنقولة جوا وغير المباشرة واالفتراضات والتقديرات االستقرائية الجيولوجي

 قة أكثر. نية التي تبرر إجراء دراسة معملمعدموقع المناطق ا

                                                           
، أنظر أعاله ص ص عبارة عن قرار اداري صادر عن سلطة ادارية ومنشئ لمراكز قانونية المنجمي التنقيب رخصةن أوذلك باعتبار  )223(

6266. 
، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  14 هذا التعريف أنظر المادة حول )224(

 سابق.
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تعلق الم 0110ة الملغى بموجب القانون المتعلق باألنشطة المنجمي 8406 جوع إلى القانونبالر و        
 بحيث 0110الذي جاء به القانون رقم تعريف ابالمناجم فقد أعطى لنشاط التنقيب تعريفا يختلف عن ال

 نه:منه أ 3فقرة  12رد في نص المادة و  حيثأكثر من مفهوم االستكشاف المنجمي، هذا التعريف يقترب 

ة بصفة دقيقة، وتعتبر أشغال سمح بتحديد مواقع المواد المعدنينشاط ي "يعتبر تنقيبا، كل
وتحديد شكلها  ةكل األنشطة التي تهدف إلى التعرف على مواقع المواد المعدني تقييم

Pة استغاللها"د وٕامكانيواحتياطاتها ونوعية الموا

)
195F

225(
P: 

تنقيب المنجمي بحيث خالل هذا التعريف نجد أن المشرع لم يوضح المعنى الصحيح لل وعليه ومن       
في البحث  المنجمي، إال أن  التمهيديةمزج بين ما هو تنقيب واستكشاف، كما اعتبر االستكشاف المرحلة 

 ين.من نشاط التنقيب  واالستكشاف المنجمي بين كل فرقالخطأ و هذا  تفادى  0110القانون 

ل مرحلة للبحث المنجمي نشاط التنقيب بالرغم من إمكانية اعتباره أو  فإنالجدير بالمالحظة و        
يمارس تحت إطار قانوني منظم فيحضر إلجراء دراسات معمقة للمناطق التي تحتوي على الثروة و 

لة في االستكشاف المنجمي في منظور القانون المرحلة الثانية المتمثإلى أنه يمهد ويسهل ة إضافة المعدني
نه ال يعتبر مرحلة ضرورية ودوما أولية لممارسة نشاط االستكشاف ذلك أن هذا األخير قد ، إال أ0110

Pتنقيبدون القيام بعملية ال هأوليضا كمرحلة تم هو أيي

)
196F

226(
P 4قرة ف 103المادة  عليه وهذا حسب ما أكدت 

في حالة ما ذا كانت نفس حدود المساحة مطلوبة  "... :قضت عندما 0110قانون المناجم من 
 .تنقيب ..." ف العديد من األشخاص ولم تكن محلمن طر 

U2.  الممارسالمنجمي الطبيعة القانونية للنشاط تحديد 

يكتسي صبغة مدنية أو  في معرفة ما اذا كان هذا النشاط ما نشاطة عطبي تكمن األهمية من دراسة       
    هذا ما سنؤكده بالنسبة لنشاط التنقيب المنجمي.ة و تجاري

من  7المادة  ورد صراحة في نصما  وذلك بحسب ،تجارياتنقيب المنجمي عمال يعتبر نشاط ال       

ي وأنشطة استغالل المواد المعدنية تعتبر أنشطة البحث المنجم" :0110قانون المناجم 
عة ة الخاضستها إال من قبل األشخاص الطبيعية أو المعنوية، وال يجوز ممار أعماال تجاري

  .للقانون الخاص"

                                                           
 .112، يتعلق باألنشطة المنجمية، الملغى، مرجع سابق، ص 1984يناير  07مؤرخ في  8406قانون رقم المن  3فقرة  12المادة  )225(
 ،)1(الجزائر جامعة الحقوق، كلية األعمال، قانون فرع الماجستير، شهادة لنيل مذكرة مقنن، اقتصادي كنشاط المنجمي النشاط، آسيا رحايمية )226(

  .16، ص 20102011



        

-74- 
 

Pتجاري الجزائريمن القانون ال 2أن المادة  غير        

)
197F

227(
P اعتبرت كل مقاولة  ابعةفي فقرتها الس

األخرى عمال تجاريا بحسب طحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات األرض الستغالل المناجم أو المناجم الس
نشاط االستغالل المنجمي فقط واعتبرته عمال نصت على نها أ هذه المادةل من خال ويتجلى ،الموضوع

Pيمارس على سبيل المقاولة ااريتج

)
198F

228(
P هذا االخير تم اعطاء  ،ط البحث المنجمينشاالى  االشارة دون

 .0110 المناجم من قانون 7 المادةبموجب الصبغة التجارية له 

االستكشاف (التنقيب المنجمي و  نشاط البحث المنجمي بنوعيه تجارية علىال الصفةوتطبق هذه        
في الميدان  مختصينمن  علمية على دراسات باألساس يعتمد التنقيب المنجميأن بالرغم من  المنجمي)،

مالية منفعة اقتصادية و يتمثل في تحقيق  اقتصادينشاط من هذا ال الهدف لكن ،والمنجميالجيولوجي 
ز السيما أنه يهدف إلى تحديد الصفات المعدنية ودراسة الجدوى االقتصادية لتطوير المكمن ووضعه حي

 اإلنتاج. 

كما تجدر اإلشارة إلى كون النشاط المنجمي بما في ذلك نشاط التنقيب المنجمي يدخل في إطار        
Pالمصنفة في إطار المنشآتنشاطات التي تمارس النشاطات المصنفة وهي ال

)
199F

229(
P  والتي تم تنظيمها ألول

Pة البيئةلق بحمايالمتع 8303بمقتضى القانون رقم  ةمر 

)
200F

230(
P فطبقا لهذا القانون تصنف المنشآت ،

تصاله باألرض اط الذي تمارسه وطبيعة ودرجة انشوالمؤسسات الصناعية والتجارية حسب أهمية ال
البيئة في لق بحماية المتع 0310ولذلك خصها القانون  ،بالجواروخطورته ومساسه والطبيعة واإلنسان 

                                                           
 101المتمم، ج ر عدد يتضمن القانون التجاري، المعدل و ، 1995سبتمبر  26مؤرخ في  7559األمر رقم من  7فقرة  2 المادةأنظر  )227(

 .1975ديسمبر  19في مؤرخ 
 .13 ص سابق، مرجع ،محرز أحمد )228(
 العمومية والنظافة والصحة العام باألمن يتعلق فيما مضايقات أو تسبب مخاطر تجارية أو صناعية منشأة كل بأنها المصنفة المنشأة تعرف )229(

 وٕافساد والروائح والحريق والدخان االنفجار خطر أهمها والتي مضايقاتها أو مخاطرها منع بهدف خاصة لرقابة يستدعي خضوعها مما البيئة أو
 المياه...

 :أربع فئات إلى المصنفة المؤسسات ويمكن تقسيم
 وزارية؛ لرخصة خاضعة منشأة األقل على تتضمن: األولى الفئة من مصنفة مؤسسة 
 المختص إقليميا؛ الوالي لرخصة خاضعة منشأة األقل على تتضمن: الثانية الفئة من مصنفة مؤسسة 
 إقليميا؛ المختص الشعبي البلدي المجلس رئيس لرخصة خاضعة منشأة األقل عل تتضمن: الثالثة الفئة من مّصنفة مؤسسة 
 .بلدي لتصريح خاضعة منشأة األقل على تتضمن: الرابعة الفئة من مصنفة مؤسسة 

 السياسة دفاتر ،"الجزائري التشريع في البيئة على نفةالمص المنشآت خطر لمواجهة اإلدارية العقوبات" ،إلهام فاضل :أنظرحول هذا الموضوع 
 .316و 315 ص ،2013 جوان التاسع، العدد ،والقانون

، ملغى بموجب القانون رقم 1983فبراير  08مؤرخ في  6، يتعلق بحماية البيئة، ج ر عدد 1983فبراير  05مؤرخ في  8303قانون رقم  )230(
 .2003يوليو  20مؤرخ في  43، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد 2003يوليو  19في مؤرخ  0310



        

-75- 
 

Pتنمية المستدامة بنظام قانونيإطار ال

)
201F

231(
P إنشائها وتسييرها لها من حيث خاص بحيث تخضع ك

ر وجوب تدابيهذه اإلجراءات وال صدارةيأتي في بط اإلداري و الض اجراءاتواستغاللها للرقابة اإلدارية و 
Pعدم المالءمةأو تحقيق العمومي حول المالءمة خضوعها لل

)
202F

232(
P. 

المصنفة  المنشآتفإنه يمارس في إطار  ،النشاط المنجمي متصل باألرض والطبيعةعلى اعتبار و        

"تخضع ألحكام هذا القانون المصانع والورشات  :0310من القانون  18ة وهذا ما أكدته الماد
ة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل وبصفة عاملمناجم والمشاغل ومقالع الحجارة وا

حة ب في  أخطار على الصتي قد تتسبلبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص واشخص ط
معالم والمواقع ة والألنظمة البيئية والموارد الطبيعينظافة واألمن والفالحة واالعمومية وال

 .ب في المساس براحة الجوار"والمناطق السياحية أو قد تتسب



األمر وينطبق العالم،  في ةائداألوضاع االقتصادية السمواكبة  وقاقتصاد السالى  التوجهيستوجب        
، وتطوير استثماراتها في ةاالقتصاديتحقيق التنمية على منذ تبنيها هذا المبدأ تي تعمل للجزائر اا على

مجاال واسعا للمتعاملين ولكن لهذا الغرض ففتحت  ،القطاع المنجمي في وبالخصوصجميع الميادين 
بالنسبة للمستثمر في مجال  سنوضحه، وهذا ما في المستثمرينتوفرها  التي يستوجبجملة من الشروط ب

 التنقيب المنجمي.

واسعا  المجال فتح قدعام،  كمبدأو  الجزائري عالمشر  أن نجد 0110المناجم  قانون بتفحص أحكامف       
 األنشطة لممارسة أجانب، أو ينمحلي ين،معنوي أو ينطبيعيأشخاصا  كانوا سواءاالقتصاديين  للمتعاملين

 فئاتمنعت  التي االستثناءات بعض وردت قد نهأ إال، )1(من ضمنها نشاط التنقيب المنجمي و  ةالمنجمي

 .)2(النشاط  من ممارسة هذا األشخاص من نةمعي

U1.  تنقيب المنجميلممارسة نشاط ال المؤهلوناألشخاص 

المنجمي عكس ما كان  ع الجزائري مكانة معتبرة واهتمام بالغ لالستثمار في القطاعالمشر  أولى       
مناجم في فقرتها األولى التي المتعلق بال 0110من القانون  3المادة لما قضت به ، فطبقا سابقاعليه 

                                                           
 يوليو 20 في مؤرخ 43 عدد ر جالمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،  2003جويلية  19المؤرخ في  0310القانون رقم  )231(

2003.  
 .18سابق، ص مرجع  ،رحايمية آسيا )232(
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ألحكام هذا القانون  ة، طبقاممارسة األنشطة المنجمي"يمكن كل متعامل  :نهعلى أ تنص
 .ة"يز في القانون األساسي أو الجنسيتخذة لتطبيقه، وذلك دون تميوالنصوص الم

 تنقيبال في ذلك نشاط بما ،كانت طبيعته مهما المنجمي نشاطال ممارسة فإن ،من هذا المنطلقو        
 سكر  قد نصال هذا في المشرع أن نجد إذ ،أجنبيا أو جزائريا متعامل سواء أيطرف  من تكونالمنجمي 
 من نطاق توسيعال أدق بعبارة أو االستثمار مفهوم توسيع من عنه يترتب وما االستثمار ةمبدأ حري
 وذلك استثناء دون االستثمار األجنبي أمام قطاعاتال كل وفتح ،لالستثمار المفتوحة ةاالقتصادي األنشطة
 في ثابت مبدأ ثلتم كانت لتيوا الوطني ة لالقتصادحيوي أو استراتيجية اةالمسم القطاعات لمفهوم بإلغائه

)P)203F233ةالجزائري ةاالقتصادي اسةالسي
P  منه  37 المادة في 1996 دستور في ملموس بشكل ذلك سكر وقد

Pناعةوالص تجارةحرية ال مبدأ أقر أن بعد

)
204F

234(
P اعتمدها بحيث وقالس اقتصاد ماتمقو  من تعد لتيوا 

 وهذا تشجيعا العالمي االقتصادي نظامال معطيات مع تماشيا لنظاملهذا ا انتهاجه الجزائري في عالمشر 
 .و التشجيع تحفيزال أسلوب ولةالد فيه انتهجت حيث لالستثمار

-Principe de non(تمييزال عدممن  عنه تبيتر  وما االستثمار ةحري مبدأيتضمن و        

discrimination( شقين علىP

)
205F

235(
P ثليتم Uلاألو الشقU القطاع العام و  القطاع بين التمييز عدم: في

 قبلعن طريق المؤسسات الوطنية العمومية  العام للقطاع ممنوحة ةاألولوي كانت نهأ الخاص بحيث
فة كا في لالستثمار الخاص للقطاع المجال فتح ولةالد ذلك قررت نه بعدأ إال ،وقالس اقتصاد انتهاج

 إمكانية االستثمار فكانت العام القطاعقبل  من محتكرا كان لذيا المنجمي القطاع ذلك في بما القطاعات
 للقطاع التابعة لألشخاص المعنوية االستثمار يترك أن هي ةالعام والقاعدة استثنائية حالة الخواص من

 جاء التي ةالمنجمي باألنشطة لقالمتع 8406قانون  من 19 المادة نص من تضحي ما العام، وهذا

Pفيها

)
206F

236(
P: "للصنف التابعة المعدنية المواد استغالل رخصة أو البحث رخصة تسليم يمكن ال 

 .العمومية للمؤسسات إال األول
عدنية الم الموارد استغالل رخصة أو البحث رخصة تسليم في ةاألسبقي إعطاء ويجب

  .ةالعمومي ساتالمؤس إلى ثانيال للصنف تابعةال

                                                           
ومدى قدرته على تشجيع  2001أوت  20المتعلق بتطوير االستثمار المؤرخ في  0103مضمون أحكام األمر رقم " ،يوسفي محمد )233(

 .20، مرجع سابق، ص "االستثمارات الوطنية واألجنبية
 ، مرجع سابق.1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  )234(
 .455ص  ،2006 الجزائر، الخلدونية، دار المحروقات، وقطاع العادية األنظمة الجزائري االستثمار قانون في الكامل ،جياللي عجة )235(
 ، يتعلق باألنشطة المنجمية، الملغى، مرجع سابق.1984يناير  07مؤرخ في  8406قانون رقم من ال 19 المادة )236(
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اعتباري  أو طبيعي شخص إلى لرخصةا تسليم فيها يمكن التي والشروط الحاالت دتحد
 "مرسوم بموجب ةالجنسي وجزائري الخاص للقانون خاضع آخر

 قانون بصدور نها إال ولسنوات عديدة، القطاع لهذا ولةالد احتكار هذا القانون كرس فقد وعليه       
 عدم مبدأهذا األخير  كرس ،وقالس اقتصاد نحو ولةالد هتوج في مرحلةجاء  لذيا ،0110المناجم 

Pتمييزال

)
207F

237( 
Pمعاملة من خالل ضمانأساسية  ةضمان يمثل أصبح وأنه ةوالخاص خاص العام القطاع بين 

 للقطاع فرصة إلعطاء وذلك لالستثمار المستقطبة القوانين كل وتقوم عليه المستثمرين لجميع ةمتساوي
 .ةالحر  المنافسة وانعدام الكفاءة ضعف من لصالتخ أجل من ةاالقتصادي األنشطة لممارسة الخاص

 ويتجسد ،واألجنبي الوطنيالمستثمر  بين التمييز عدم: في ثلفيتملهذا المبدأ  Uالثاني الشقU اأم       
معاملة  بنفس األجنبي المستثمر يعامل بحيث المستثمرين بين المعاملة في التفرقة عنباالمتناع  ذلك

 نهأ وباعتبار قوانين االستثمار، أغلب في األجنبي للمستثمر به يعترف ضمان لأو  وهو الوطني المستثمر
 االنضمام أن أدرك قد الجزائري عخاللها المشر  ومن ةالجزائري ولةالد أن نجد لالستثمار ةاألساسي كيزةالر 
 ةاالقتصادي القطاعات بتوجيه وذلك تح االقتصادي،فالت نحو هبالتوج يكون العالمي االقتصاد الى

)P)208F238ةاألجنبي األموال أمام رؤوس المجال وفتح الخاص لالستثمار
P، المبدأ هذا لتكريس عالمشر  تجها وبذلك 

رقم  التشريعي المرسوم بموجب الصادر االستثمار بترقية الخاص في القانونألول مرة جليا  ذلك ويظهر

 األجانب ونوالمعنوي الطبيعيون األشخاص يحظى" :بما يلي تقضي لتيا 38 تهفي ماد 9312

                                                           
 القانونية النصوص كل تضمنها التي للحماية حقيقيا وتجسيداالمستثمرين  بين الحقيقية المساواة صور من صورة أهم التمييز عدم مبدأ يعتبر )237(

 الدولة حق على كحاجز يقع وقيد األجنبي المستثمر لحماية حق وهو الوطني المستثمر مع بالمقارنة التقصيرية أو التحكمية أو التعسفية المعاملة من
 المادية أصنافها بكل األمالك مواجهة في السيادية لسلطاتها ممارستها عند المماثلة التدابير أو والتأميم الملكية نزع إجراءات إلى اللجوء في

 التخصص العلوم، في دكتوراه شهادة لنيل أطروحة الجزائر، في األجنبي المستثمر لملكية القانونية الحماية ،نوارة حسين، وللمزيد أنظر: والمعنوية
  .   116123، ص ص 2013 وزو، تيزي معمري مولود جامعة الحقوق، كلية القانون،

 :نيشكل األجنبي االستثمار يأخذ )238(
بحيث  يقصد به قيام المستثمر غير الوطني، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا، بممارسة نشاط تجاري في دولة مااستثمار أجنبي مباشر: و  

توجيهه، سواء أكان ذلك عن طريق ملكيته الكاملة لرأسمال المشروع التجاري (الشركة)، أو عن طريق مساهمته مع يخضع هذا النشاط لسيطرته و 
االستثمار رأس المال الوطني بنسبة معينة تكفل له السيطرة أو الدور الفعال في إدارة المشروع، وعموما فإن المستثمر األجنبي يفضل هذا النوع من 

 ٕادارتها.ة واإلشراف على أمواله و حق الرقابألنه يخوله 
ال دور في إدارة الشركة التي يكون فيه للطرف األجنبي سيطرة و  الذي الستثمار أجنبي غير مباشر(مالي): ويسمى أيضا استثمار المحفظة، و ا 

 .االستثماريساهم فيها، فهو يرتبط بوجود بورصة أو أسواق األوراق المالية التي تعد القنوات التي يتم من خاللها تنفيذ عمليات 
ادة الماجستير في القانون، فرع الحواجز القانونية لالستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهالحوافز و ، لعماري وليدولالطالع أكثر أنظر: 

  .58، ص ص، 20102011)، 1قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر(
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 حيث من ونالجزائري ونوالمعنوي الطبيعيون األشخاص بها يحظى المعاملة التي بنفس
)P)209F239"باالستثمار ليتص فيما الحقوق وااللتزامات

P.  

منه  14 المادة أكدت حيث 0103رقم الحالي  االستثمار قانون في أيضا المبدأ هذا دتجس كما       

 بمثل والمعنويون األجانب الطبيعيون األشخاص يعامل" :يلي كما التفرقة وعدم المساواة مبدأ على
 والواجبات مجال الحقوق في ونالجزائري والمعنويون الطبيعيون األشخاص به يعامل ما

 .باالستثمار الصلة ذات
أحكام  مراعاة مع المعاملة نفس األجانب والمعنويين الطبيعيين األشخاص جميع ويعامل

)P)210F240"ةاألصلي دولهم مع ةالجزائري ولةالد أبرمتها لتيا ةفاقياالت
P. 

 لبفي جتها رغب هو ،تشريعاتها العديد من في هذه الضمانة على تؤكد الدولة جعل ما ولعل       
 .المستثمر الوطني قدراتبكثير  تفوق ةومالي ةفني قدرات من به يتسم لما نظرا األجنبي االستثمار

 لدى فروتكنولوجيا تتو  أموال رؤوس فيه االستثمار لبيتط الذي المنجمي القطاع إلى جوعوبالر        
المستثمر األجنبي  يملك بحيثوال تتوفر في المستثمر الوطني في أغلب األحيان،  األجنبي المستثمر

 وبالتالي ةالدولي وقالس في ةقوي مكانة تبوءو  ةاإلنتاجي القدرات رفعل الالزم تمويلوال مةالمتقد التكنولوجيا
قانون  صدور خالل من ذلك دتجس حيث العالمية، أو ةيالمحل سواء ةاالقتصادي المتغيراتمع  االنسجام
 أكدته ما وهذا األجنبي باالستثمار كبير اهتمام وأولى االقتصادي تحالتف نحو تجهي لذيا 0110المناجم 

Pمنه 3 المادة

)
211F

241(
P، عديدة لسنوات القطاع عاشه لذياللجمود  نظرا األجنبي االستثمار فكرة تبنت فالجزائر 

 المجال بفتحه قائصالن ويغطي ثغرةال أن يسد الجديد القانون فاستطاع ،النظام القانوني السابق ظل في
 وقد المنجمية، األنشطة لممارسة قانونا عليها الشروط المنصوص فيهم فرتتو  لذينا األجانب للمستثمرين

Pاالجانب مع الشراكة إطار في سند منجمي 100 يقارب ما منح تم

)
212F

242(
P. 

                                                           
 ، يتعلق بترقية االستثمار، الملغى، مرجع سابق.1993أكتوبر  05مؤرخ في  9312مرسوم تشريعي رقم  )239(
 المتمم، مرجع سابق.المعدل و الستثمار، ، يتعلق بتطوير ا2001أوت  20مؤرخ في  0103أمر رقم  )240(
  .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 3 أنظر المادة )241(
 من الموقع: في هذا الصدد االحصائيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أنظر )242(

Bulletins d’Information Trimestriels, Agence Nationale du Patrimoine Minier sur www.anpm.gov.dz/. 
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 تعتبر" :تقضي لتيا همن 7 ةالماد نصوبالضبط  0110 المناجم قانون إلىدائما  بالرجوعو        
 يجوز وال تجارية أعماال ةالمعدني الموارد استغالل وأنشطة المنجمي أنشطة البحث

 ...."الخاص للقانون الخاضعة ةالمعنوي أو ةالطبيعي األشخاص قبل إال من ممارستها

 يكون المنجمي النشاط في االستثمار أن هو العام المبدأ أن اعتبر قد ع الجزائريالمشر  أن فيتضح       
من  78 المادة في ارتأى انه إال الخاص، للقانون الخاضعة المعنوية أو ةالطبيعي لألشخاص مرخصا

 :فيها جاء بحيث المنجمي تنقيبال نشاط في المستثمر الشخص طبيعة ديحدت الذكر السالف المناجم قانون

 :اآلتية الشروط المنجي ندالس طالب في مسبقا فرتتو  أن يجب"
 :االستكشاف وترخيص تنقيبال لرخصة نسبةبال 

 لة فيومسج قانونا سةمؤس األجنبي أو الجزائري للقانون خاضعة ةتجاري شركة تكون أن
 ...."األصلي بلدها

ميز  وقد ،Uةتجاري شركةU إال يكونيمكن أن  ال المنجمي تنقيبال نشاط في المستثمر فإن وعليه       
 :الشركات من نوعين بينالجزائري  عالمشر 

 ألحكام وبالرجوع، الجزائري للقانون خاضعة تكون التجارية الشركات من Uاألول النوعU أن نجدف       
 شركة فتكون بموضوعها، أو إما بشكلها يكون للشركة تجاريال الطابع أن الجزائري نجد التجاري القانون
Pالشكل بحسب تجارية

)
213F

243(
P من كل:  

  ؛)Société en nom collectif( التضامن شركة 
  ؛)Société en commandite simple(البسيطة  التوصية شركة 
  ؛)Société en commandite par action(باألسهم  التوصية شركة 
  ؛)Société à responsabilité limité(المحدودة  المسؤولية ذات الشركة 
  .)Société par actions(المساهمة  شركات 

Pالمحاصة شركة :موضوعها بحسب تجارية شركة تكونو 

)
214F

244(
P )Société en participation(.  

 :في بلدها األصلي ومسجلة قانونا مؤسسة أجنبية تكونف التجارية الشركات من Uالثاني النوعU اأم       
 التي الشركات من النوع المشرع هذا الزم وقد بها، العمل الجاري للقوانين طبقا تاجرال صفة فيها فروتتو 

                                                           
 ، مرجع سابق.والمتمم المعدل الجزائري، التجاري القانون من 544أنظر المادة  )243(
   نفس المرجع السابق.المتمم، المعدل و من القانون التجاري الجزائري،  1مكرر  795المادة  أنظر )244(
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 من 6 المادة نصل طبقا وهذا تجاريال لالسج تسجيل فيال بالجزائر نشاطها وتمارس بالخارج هامقر  يكون
Pالتجارية األنشطة بممارسة المتعلق 2004 أوت 14 في الصادر 0408رقم  القانون

)
215F

245(
P وفق وذلك 

 األجانب ةوضعي ولمراقبة الوطن واقتصاد لألمن العليا للمصلحة حماية االحترام وهذا معينة واجبة قواعد
 .الوطني ترابال فوق تجاريةونشاطاتهم ال

 لمالمشرع  أن لنا يتجلىتصفحها و  المنجمي للقطاع المنظمة القانونية النصوص مختلف بمراجعةو        
 من لكن ،المنجمي تنقيبال نشاط في تستثمر التي الشركةالذي يجب أن تتخذه  شكلالبشكل واضح  دحدي

 أسهم شركة شكل في الغالبتخذ ي المنجمي تنقيبال رخصة المستثمر بموجبن فا التطبيق الميداني خالل
 لبتتط التي األنشطة هذه مثل في لالستثمار المالئمو  السائد الشكل وهو محدودة مسؤولية ذات شركة أو

 .كبيرة أموال رؤوسضخ 

U2. لممارسة نشاط التنقيب المنجمي وناألشخاص غير المؤهل 

 أو طبيعيين كانوا سواء للمتعاملين واسعا مجاال كما رأينا سابقا0110المناجم  قانون فتح       
 كأساس وهذا المنجمي تنقيبال نشاط ذلك في بما المنجمية األنشطة لممارسة أجانب أو معنويين محليين

 هذهممارسة  من األشخاص نةمعي فئات تحظر على لتيا االستثناءات بعض على نص أنه إال عام،
 ب:المعنون  ثالثال القسم في الواردة ذكرال الفالس القانون من 80 ةالماد تنص بحيث، االنشطة

 ولةلموظفي الد يمكن ال": نهأ على "المنجمي نشاطال لممارسة لينالمؤه غير األشخاص"
 ة ممارسةالعمومي والهيئات ساتالمؤس ومستخدمي والمنتخبين، ةاإلقليمي والجماعات

)P)216F246"مهامهم تأدية أثناء المنجمية األنشطة
P. 

 رةالمقر  المبادئ مع يتماشى منطقي أمر هو المنجمي نشاطال ممارسة من المنع فإن طبقا لذلكو        
)P)217F247ةالعمومي الوظائف أحد بين الجمع عدم تقتضي لتيوا قانونا

P وأن تجاري خاصة نشاطممارسة  وبين 
                                                           

مؤرخ  52، يتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، المعدل، ج ر عدد 2004أوت  14مؤرخ في  0408قانون رقم من ال 6المادة تنص  )245(

...يجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج، "على:  2004أوت  18في 
 "التسجيل في السجل التجاري

 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 80 المادة )246(
يستوي في ذلك أن يكون معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، نفيذيا، أو يشغل منصبا اداريا، و يعد موظفا عموميا كل شخص يشغل منصبا ت )247(

يكون موظفا عموميا إضافة الى ميا كذلك ذوي المناصب القضائية وذوي الوكالة النيابية، و د موظفا عمو بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، كما يع
كالة في مؤسسات أو هيئات معينة وكل من في حكم الموظف العمومي ويقصد بهم األشخاص المذكورين أعاله كل شخص يتولى وظيفة أو و 

كآلية  ، التصريح بالممتلكاتعثماني فاطمةللمزيد من التفاصيل أنظر: ن للدفاع الوطني، و الضباط العموميون والمستخدمون العسكريون والمدنيو 
العلوم رع تحوالت الدولة، كلية الحقوق و لمكافحة الفساد االداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، ف

 .  6176، ص ص 20102011السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية 
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 تكييف ما حسب اعمال تجاري يعد المنجمي تنقيبال نشاط فيه بما ككل المنجمي نشاطال في االستثمار
 لذينا اإلداري القانون أشخاص في المنع هذا رصِ ٌـ ح وقد الذكر، الفةالس 7 المادة في الجزائري عالمشر 

 .العامة السلطة بامتيازات تعونيتم

 نشاط أي ممارسة يمنع عليهم ذكرال السالفة 80 المادة في المذكورين األشخاص هؤالء عام مبدأكف       
 أن دون فقط مهامهم األشخاص هؤالءتأدية  أثناء ينحصر نماإ وهذا المنع ال يكون دائما  نأ إال منجمي،

 الفئة هذه خضوع بفترةإذا  فالعبرة ،االنتخابالتعيين أو أو بعد  قبل من الممارسة المنجمية باألنشطة يمس
  .العام للقانون

 0110المناجم  قانون من 83 المادة لنص جوعفبالر  ،كشخص معنوي عام ولةللد نسبةبال اأم       

 الخاص بالمنشآت البحث بأنشطة إال بمفردها تقوم أن ولةللد يمكن ال" :نهأ على تنص نجدها
 أو ةالمعرفة الجيولوجي تحسين بهدف وذلك ا،تجاري طابعا تكتسي ال التي الجيولوجية

 .ةوتكنولوجي علمية ألغراض
ذات  ساتمؤس إلى ةالمنجمي نشاطاتال ممارسة لحسابها توكل أن ولةللد يمكن نهأ غير

)P)218F248"الخاص للقانون وخاضعة ةعمومي أموال رؤوس
P. 

 ال التي بالمنشآت الجيولوجية الخاص البحث أنشطةفقط تمارس  أن لها ولةالد فإنبذلك  عمالو       
 دون ةالتكنولوجيو  ةث الجيولوجيواألبحا راساتوالد المعارف تطوير حدود في لكن، تجاريا طابعا تكتسي

 نشاطال ممارسةل أهلها عالمشر  أن إذ ،بدورهمطلقا  ليس المنع هذا أن إال تجاري، طابع ذات تكون أن
 ممارسة لها الموكل المؤسسات تتمتع يشترط أن بحيث توفر شرطين أساسيين:ضرورة مع  المنجمي
 هذه وتتخذ كليا الدولة تمتلكها المؤسسة أموال رؤوس أي أن :عمومية أموال برؤوس المنجمي النشاط

 :أحد الشكلين المؤسسات

U  مؤسسة عمومية اقتصادية في شكل)EPE(U: لمزيج من تخضع ةاقتصادي ةعام مرافق بإدارة تقوم وهي 
Pولها استقاللية في التسيير الخاص القانون وقواعد العام القانون قواعد

)
219F

249(
P، شركة شكل اإم تخذت وقد 

 على تأكد كما )EURL(وذات الشخص الوحيد  محدودة مسؤولية ذات شركة شكل أو(SPA) مساهمة 
 للمؤسسات التوجيهي بالقانون المتعلق 8801رقم  األولى من القانون فقرتها في 5 المادة نص ذلك

 شركات هي ةاالقتصادي ةالعمومي ساتالمؤس" :بقولها والمتمم االقتصادية المعدل العمومية

                                                           
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 83 المادة )248(
 . 161، ص 1993، مطبعة دحلب، الجزائر، 1األزمة السياسية، طالجزائر بين األزمة االقتصادية و ، محمد بلقاسم حسن بهلول )249(
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 مباشرة فيها ةالمحلي الجماعات أو/و الدولة تملك المسؤولية شركات محدودة أو مساهمة
)P)220F250"الحصص أو/و األسهم جميع غير مباشرة بصفة أو

P.  

 ،)ENASEL(للملح  الوطنية سةالمؤس: نجدالتي تنشط في قطاع المناجم  ساتالمؤس هذه بين ومن       
 .)ENAMARBRE( خامللر  ةالوطني سةالمؤسو ، )ENOR( ذهبالمناجم  استغالل سةمؤس

U  تجاري  و صناعي طابع ذات عمومية مؤسسةفي شكل)EPIC(U :ذو  نشاط تمارس مؤسسة كل وهي
 أي المالي مراعاة الجانب تقتضي ةاقتصادي بمنفعة للقيام وتنشأ خدمات تقديم أو صناعي أو تجاري طابع

 العمل لقانون يخضعون عمالها أن بحيث تجاريال للقانون مبدئيا تخضعو  المالي، توازنها على الحفاظ
 الوصاية حيث من تخضع فهي فاتهاتصر  اي، أماألساس قانونها حسب رةالمسي اإلطارات بعض باستثناء

 من منازعاتها وتكون التجاري للقانون تخضع نهافإ الغير عالقاتها مع في اأم اإلداري القانون قواعد إلى
Pفيها للفصل العادي القضاء اختصاص

)
221F

251(
P، الجيولوجي للبحث الوطني الديوانأمثلة ذلك  ومن 

Pوالمنجمي

)
222F

252(
P. 

 أن يجب ، إذالخاص للقانون نشاطها ممارسة في المؤسسات تخضع أن كما يشترط المشرع       
 زالذي يتمي تجاريال للقانون المنجمي نشاطال خاللها من ولةالد تمارس التي ساتالمؤس تخضع تلك

 والهدف الغير تجاهتجارية ا تعتبر رفاتهاتص أن وذلك االقتصادي، نشاطال مع بسهولة بتكيفهو  بالمرونة،
 .بحالر  تحقيق هو نشاطال ممارسة من الوحيد



 لالستثمارالجزائري  عالمشر  اشترطها لتياالقانونية  اآللية ثلتم المنجمي التنقيب رخصة أن باعتبار       
لى العناصر المذكورة إضافة التنقيب المنجمي باإل خصةر فمن خصائص  ،المنجمي تنقيبال نشاط في

  .)2(النقضائها المدة الزمنية ، و )1(لها الجغرافي سابقا، نجد أن المشرع قد حدد في هذه الرخصة الحيز 

 

                                                           
المعدل  االقتصادية، العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون يتضمن ،1988 يناير 12 في مؤرخ 8801 رقممن القانون  1 فقرة 5 المادة )250(

 .1988 يناير 13 في مؤرخ 2 عدد ر ج والمتمم،
في ، بحث لنيل شهادة الماجستير 0104، النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسة العمومية االقتصادية على ضوء االمر سعودي زهير )251(

  .5العلوم االدارية بن عكنون، ص قانون االعمال، كلية الحقوق و 
المؤرخ في  6المنجمي، ج.ر عدد يولوجي و اء ديوان وطني للبحث الجيتضمن انش 1992يناير  20المؤرخ في  9231المرسوم التنفيذي رقم  )252(

  .1992يناير  26
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U1.  للرخصة الحيز الجغرافيمن حيث 

 المرخص المساحة في حدودلكن  االستثمار في الحق لصاحبها لتخو  المنجمي تنقيبال رخصة نإ       
يتم ذلك و  ،نشاطال ممارسة مكان بتحديد خصة وذلكالر  لهذه الحيز الجغرافي تحديدإذا  روريالض منف، بها
 في الجزائري عالمشر  أكد فقد ددالص هذا وفي نشاط،ال داخلها يتم التي للمساحة معالم وضع طريق عن

 السابع القسم في الواردة 88 المادة في نص حيث المساحة تحديد على ضرورة 0110المناجم  قانون

 بأنشطة لقةالمتع المنجمية نداتالس دتحد" :على "المساحات حدود تحديد"عنوان  تحت
 أو السندات هاته عليها تطبق التي المساحة حدود واالستغالل، تنقيب واالستكشافال

P..."والمرامل الحجارة مقالع رخص استغالل

)
223F

253(
P، تنقيبال رخصة على للحصول نهفإ وعليه 

، باإلضافة الى المساحة المطلوبة حدودو  الجغرافي الموقع دتحد بخريطة الطلب إرفاق من بد المنجمي ال
Pالمطلوبةالمساحة  لها تنتمي التي والدائرة  والوالية البلدية بتحديد اإلداري وذلك موقعها تحدد خريطة

)
224F

254(
P. 

U2.  للرخصة المدة الزمنيةمن حيث 

 ددالص هذا في الجزائري عالمشر  نص وقدفي الرخصة  التنقيب المنجمي نشاط ممارسة تحدد مدة       

التنقيب مدة رخصة  تجاوزت أن يمكن ال" :على منه 97ة الماد في 0110المناجم  قانون في
 األكثر، على مرتين تمديدها طلبباستطاعة صاحبها أن يقدم ) واحدة و 1المنجمي سنة (

 رخصة بموجب عاتقه على الواقعة االلتزامات احترم إذا شهر) أ6( تةس اواحد منه كل مدة
)P)225F255"أدناه 101 المادة أحكام تنقيب وال

P. 

 األكثر، تين علىمر  تمديدها إمكانية مع واحدة سنةب المنجمي تنقيبال رخصةمدة  تحدد هفإن وعليه       
 يتمثل الشرطف ،ليتم هذا التمديد شرطينتوفر وجوب  ، واشترط المشرعشهرأ تةبس ةمر  كل تكون حيث
 ثانيالالشرط  اأم الرخصة،بموجب  المستثمر عاتق على الواقعة االلتزامات احترام ضرورة في لاألو 

0110Pمن القانون رقم  101أحكام المادة  احترام في فيتمثل

)
226F

256(
P. 

 

                                                           
   .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 88 المادة )253(
 .231أنظر أدناه، ص  )254(
 ، مرجع سابق.المعدل والمتمم، يتضمن قانون المناجم، 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم ال من 97 المادة )255(
  .نفس المرجع السابقالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  101المادة  أنظر )256(
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 بأشغالالقيام  في يرغب لذيا المستثمر منها يستفيد لتيا المنجمي تنقيبال اعتبر المشرع رخصة       

 يستفيد تصرفاتال من مجموعة عليها ترتبت تاليوبال، )أوال( منقوال ماال المعالم محددة مساحة في التنقيب

 .ثانيا)( صاحبها هانم



 منقوال ماال 0110المناجم  من قانون 8 المادة طبقا لما قضت به المنجمي تنقيبال رخصة تعد       

)des biens meubles(، لقة بأنشطة البحث المنجمية المتعندات السكل تش" :فيها جاء حيث
دة في هذا المحدتنازل ضمن الشروط والتحويل قابلة للوهي  منقولةالمنجمي أمالكا 

تجاري وهي غير قابلة لإليجار من الباطن أو الالقانون وأحكام القانون المدني والقانون 
)P)227F257"...هن الحيازيللر هن أو للر 

P. 

 الفهي  ،والتنازل تحويللل قابلة منقولة أمالك نهاأ باعتبار المنجمي تنقيبال رخصة فان طبقا لذلكو        
 امم الممارس نشاطالبموضوع  مرتبطةٕانما هي و  ،خصةالر  لطالب الشخصي االعتبارعلى  إذن تقوم

 المشرع حرصا من وهذا الشروط من مجموعة فربتو  لكن تحويلها أو نقلها أو بيعها أو عنها تنازلبال يسمح
Pالمخترع بحق ترتبط ال نهاوأ خاصة ،الفعالية بنفس نشاطال ةاستمراري على

)
228F

258(
P لصاحبها يمكن نهأ غير 

 صالحيتها. ةمد انتهاء قبل باالستكشاف ترخيص طلب تقديم



 منها يستفيد تصرفات عليهاال من مجموعة إيراد المنجمي تنقيبال لرخصة القانونية الطبيعةتخول        

 .)2( لرخصةل التحويل أو التنازل، ويحق له )1( المنجمي التنقيب رخصة مدة تمديد، فيحق له صاحبها

 

                                                           
 .، المرجع نفسه8 المادة )257(
 في هذا الصدد: ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم ال 99تنص المادة  )258(

ال يرتبط حق المخترع برخصة التنقيب، غير أنه يمكن صاحبها أن يقدم طلب ترخيص االستكشاف وذلك قبل انتهاء مدة "
      "صالحيتها
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U1.  تمديد مدة رخصة التنقيب المنجميالحق في 

 رخصة تنتهي" :، فقضت بما يليالحقلهذا  0110رقم  المناجم قانون من 100 المادة تطرقت       
)P)229F259"صالحيتها انتهاء عند تاريخ تلقائيا تنقيبال

P. 

 نص حسب واحدة بسنة المحددة تهامد بانتهاء تنتهيالمنجمي  تنقيبال رخصةأن  ويفهم من ذلك       
 إالفال يمكن للمستثمر القيام بأشغال التنقيب بعد هذا االجل،  ،0110رقم  المناجم قانون من  97 المادة

 بشكل عاماالخرى  ةالمنجمي اتوالسند بشكل خاص تنقيب المنجميال رخصة صاحبل منح المشرع أن
 يمكن االطار هذا فيف المناجم، قانون في المحددة إطار الشروط في المنجمي ندالس تمديدالحق في 

 6 منها واحدة كل ةمد األكثر على تينمر  خصةالر  تمديد طلب ميقد أن المنجميتنقيب ال رخصة لصاحب
  :تاليةال الشروط إطار في إال ققيتح ال تمديدال هذا أن اشهر على

 من 101 المادة نص حسب خصةالر  بموجب المستثمر عاتق على الواقعة االلتزامات احترام ضرورة 

 :تنقيبرخصة ال صاحب على نيتعي" :فيها جاء لتيا 0110المناجم  قانون
للممتلكات  الوطنية الوكالة إلى اشهر 6 كل المنجزة األشغال على لمفص تقرير تقديم •

 .المنجمية
األشغال  هذه تلخص التي الوثيقة من نسخة الوطنية الجيولوجية المصلحة لدى إيداع •

)P)230F260"المنجمي السند صالحية مدة انتهاء من األكثر على اشهر 3 خالل
P. 

0265Pرقم  التنفيذي المرسوم نص 11 المادة نصفي  دةالمحد اآلجال احترام 

)
231F

261(
P قبل شهر ةمد وهي 

 .تنقيبال رخصة صالحية ةمد انقضاء

  :يأتي بما مرفقا يكون لتسجيله طلبا المنجمية للممتلكات ةالوكالة الوطني لدى يودع أن ويجب       

  ؛عليها لالمحص نتائجوال ومبالغها أنجزت التي األشغال إلى تشير مذكرة 
 .وتكاليفها قعةالمتو  التكميلية لألشغال عام برنامج 

                                                           
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 100 المادة )259(
 .نفس المرجع السابقالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 101المادة  أنظر )260(
، يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، ج ر 2002فبراير  06مؤرخ في  0265 تنفيذي رقمالمرسوم من ال 11المادة  أنظر )261(

 .2002فبراير  13مؤرخ في  11عدد 
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 قرار تنقيب بعدال رخصة تمديد الطلب صاحباثر ذلك  المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة تمنحف       
 إعداد حق دفع تسليم وصل مقابل الطلب إيداع تاريخ من ابتداء واحد شهر جلأ في إدارتها مجلس
Pالوثائق

)
232F

262(
P. 

U2. المنجميالتنقيب  تنازل أو التحويل لرخصةالحق في ال 

أو  ليالك تنازلوال تحويللل قابلةوبذلك فهي  المنقولة األمالك من المنجمي تنقيبال رخصة تعد       
 تحكم لتيا المدني والتجاري القانون في رةالمقر  الشروط ضمن بروتوكول أو عقد بموجب عنها الجزئي

 ندالس عن تبةالمتر  وااللتزامات الحقوقيشمل  تنازلوال تحويلال هذا أن اإلشارة وتجدر المنقول، نظام
 المنجمي.

 الجزائري إلى عالمشر  أخضعه خصةالر  صاحب به يقوم لذيا تنازلال أو تحويلال هذا أن كما       
 من والمبتغى الهدف وتحقيقة المنجمي االنشطة سير حسن على الحفاظ إلى خاللها من يهدف ضوابط

 :في الضوابط هذه ثلوتتم المنجمي السند منحوراء 

 يكون أن المنجمي خصوصا التنقيب ورخصة عموما المنجمي ندالس إليه انتقل الذي للشخص يجوز ال 
 رخصة صاحب في المطلوبة نفس الشروط فيه فرتتو  إذا إال عليه المترتبة والواجبات للحقوق صاحبا

 ؛لتطبيقه تخذةالم نصوصوال 0110قانون المناجم  في رةالمقر  األحكام حسب المنجمي تنقيبال
 تنقيبال فيها رخصة بما المنجمية نداتالس عن الجزئي أو الكلي سواء تنازلال أو تحويلال إجراء إن 

 الموافقة حال في تاليوبال للممتلكات المنجمية، الوطنية للوكالة المسبقة بالموافقة ومرهون قفمتو  المنجمي
 على يجب ندالس هذا على المترتبة وااللتزامات الجزئي للحقوق أو الكلي التحويل أو التنازل طلب على

 تنقيبال برخصة المرتبط األعباء دفتر على توقيعال بإجراءات يقوم الحق أن هذا إليه انتقل لذيا الشخص

يمكن " :قضت بما يلي والتي 0265رقم  التنفيذي المرسوم من 12 المادة وهذا ما ذهبت اليه .المنجمي
الوكالة  بإخطار وقت، وذلك أي في الرخصة هذه عن التنازل التنقيب رخصة صاحب
ويلزم  تلقائيا الرخصة إلغاء التنازل هذا عن بقراره، يترتب المنجمية للممتلكات الوطنية
)P)233F263"المناجم شرطة قبل من المحددة االقتضاء، التدابير ،عند بتنفيذ صاحبها

P. 

 وقت أي في ةنهائي بصفة ندالس عن تنازلال المنجمي تنقيبال رخصة لصاحب يجوز نهإف وعليه       
 تنازلال هذا عن تببقراره، ويتر  ةالمنجمي للممتلكات ةالوطني الوكالة إخطار الحالة هذه في عليه بويتوج

                                                           
 مرجع سابق. ،2002فبراير  06مؤرخ في  0265م تنفيذي رقالمرسوم المن  8أنظر المادة  )262(
 سابق.المرجع نفس ال ،2002فبراير  06مؤرخ في  0265م تنفيذي رقالمرسوم ال من 12المادة  )263(
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المناجم  شرطة طرف من المفروضة تدابيرال فةكا تنفيذ صاحبهاعلى  يفرضو  تلقائيا خصةالر  إلغاء
األنشطة  لمختلف جديد من فتفتح ،جديدة سندات لمنح أةأخليت مهي التي المساحة حدود، ذلكب وتصبح

 في" :يلي كما 0110المناجم  قانون من 93 المادة قررته ما وهذا أو االستغالل البحث سواء المنجمية
المساحة  حدود تصبح إلغائه أو سحبه أو عنه ليالتخ وأ المنجمي السند عن حالة التنازل

 .جديدة سندات لمنح أةمهي المعنية
استغالل  أو البحث ألنشطة مفتوحة مساحات ةوضعي إلى أخليت لتيا المساحات تعاد

)P)234F264"المعدنية المواد
P. 







: ب الثاني المعنون الفصل من الثاني القسم في المنجمي االستكشاف نشاط الجزائري عالمشر  تناول       

 المادة نصت وقد 0110رقم  المناجم قانون من 115 إلى 102 من المواد في "المنجمي البحث"

 حائزا يكن لم المنجمي إذا اإلستكشاف بأشغال القيام كان اأي يمكن ال" :ما يلي على 102
)P)235F265"باالستكشاف ترخيصا

P. 

 االستكشاف نشاطلالستثمار في  اشترط قد ع الجزائريالمشر  أن نجد المادة هذه نص من انطالقاو        
 زيتمي الذي ،)Permis d’exploration( باالستكشاف ترخيصال على الحصول لزوم المنجمي

للطبيعة القانونية لهذا كنتيجة و  ،)األولىالفقرة (لالستكشاف المنجمي سندا منجميا  خصائص باعتبارهب

 .)الثانيةالفقرة (قانونية  رفاتتصسند فقد أورد المشرع عليه حقوق و ال





 من ذكر بمجموعةال الفةالس ةالعام الخصائص إلى إضافة المنجمي باالستكشاف ترخيصال زيتمي       
نشاط االستكشاف المنجمي  في االستثمار أن إذالممارس،  نشاطال طبيعةب باعتباره مرتبطا الخصائص

                                                           
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 93المادة  )264(
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم من القانون 101 المادة )265(
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 باالستكشافبموجب الترخيص  المستثمر الشخصهوية تحديد و ، )أوال(نشاط الموضوع  تحديد لبيتط

 .)ثالثا(المدة الزمنية لممارسة هذا النشاط و تحديد الحيز الجغرافي  وكذا، )ثانيا(المنجمي 



ول في يتمثل العامل األ :عامالن لمن خالموضوع الترخيص باالستكشاف المنجمي يتم تحديد        

لهذا النشاط القانونية الطبيعة  بإعطاءفيتعلق الثاني ، أما العامل )1( الممارسالمنجمي نوع النشاط تحديد 

)2(. 

U1. الممارسالمنجمي  النشاط تحديد نوع 

 يمكن ماوهذا الترخيص المنجمي  بتقنية المنجمي االستكشاف نشاط الجزائري المشرع ربط       
 ةعملي االستكشاف المنجمي بنشاط ويقصد ،0110المناجم  قانون من 102 المادةنص  من استشفافه

 والحفر ة،التقييمي واألشغال ةالجيولوجية الباطني بالبيئة لقةالمتع والجيوفزيائية ةالجيولوجي راساتالد انجاز
 لتطوير ةاالقتصادي الجدوى ودراسة للمعادن الفيزيائية والكيميائية فاتالص وتحليل والحفر نقبوال طحيالس

Pاإلنتاج زحي ووضعه المكمن

)
236F

266(
P. 

 الجيولوجيــة المعــارف مســتوىعلــى  بنــاء دتحــد متتاليــة مراحــل ثالثــة المنجمــي االستكشــافيتضـمن و        
Pفيهذه المراحل  ثلوتتم ،المنجزة األشغال نتائج من التأكد ودرجةالمتوصل إليها 

)
237F

267(
P: 

U االستكشاف التمهيديU :شاف ثل في البحث عن مكمن معدني يكون موضوع استكعملية تدريجية تتم هو
ة والجيوكيميائية تحديد الكميات المعدنية المفترضة استنادا إلى تفسير النتائج الجيولوجي معمق أكثر ويتم

 والجيوفيزيائية.

U االستكشاف العامUد عن طريق تحديد االحتياطات المحتملة : هو التحديد األولي لنطاق مكمن محد
 تها لالستغالل.دية منها ومدى قابليودراسة الجدوى االقتصا

U االستكشاف المفصلUلة عن طريق استنساخ الموارد في تحديد نطاق مكمن معروف بكيفية مفص ثل: يتم
 ن االحتياطات المؤكدة.رة ومن ثم تبيالمقد

                                                           
   .، المرجع نفسه15أنظر المادة  )266(
 مرجع سابق. ،2005 يوليو 19 في المؤرخ 05252 رقم التنفيذي للمرسومول الملحق األ أنظر )267(
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 كانوا الميدان سواء في ينمختص أشخاص، يقوم بها ةتقني دراسات تشملها لتيا المراحل هذهو        
 .نمعنويي أو ينطبيعي

 نشاط االستكشاف عرف قد نهأ فنجد ةالمنجمي باألنشطة المتعلق 8406القانون  إلى جوعبالر و        

 للبحث نشاط تمهيدي كل استكشاف يعتبر" :يلي كما منه 2 قرةف 12 المادة بموجب المنجمي
)P)238F268"ةمعدني لمواد مواقع أو دالئل على العثور هدفها اتتحري في ثلوالمتم

P. 

 8406فالقانون رقم  كذلك، المنجمي تنقيبال نشاط على ينطبق تعريفال هذا أن فيفهم من ذلك       
أن  حين في المنجمي البحث في األولى المرحلة االستكشاف واعتبر واستكشاف، تنقيب ما هو بين مزج

االستكشاف  ونشاطالمنجمي  تنقيبال نشاط من كل بين فرقو  الخطأهذا  صوب 0110 رقم القانون
 .المنجمي البحث مراحل من الثانية المرحلة األخير هذا معتبرا المنجمي،

U2.  الممارس لنشاطالقانونية لطبيعة التحديد 

من قانون  7ي نص المادة يعتبر نشاط االستكشاف المنجمي عمال تجاريا حيث ورد ذلك صراحة ف       

"تعتبر أنشطة البحث المنجمي وأنشطة استغالل  :التي نصت على ما يلي 0110رقم  المناجم
)P)239F269"...المعدنية اعماال تجارية المواد

P. 
 

 اق على نشاط البحث المنجمي بنوعيه سواء كان تنقيبفإن صبغة العمل التجاري تطبلذلك  نتيجةكو        
Pا منجمياستكشافا أومنجميا 

)
240F

270(
Pنشاط المنجمي ككل بما في ذلك نشاط ، كما تجدر اإلشارة إلى كون ال

Pنفةالتي تمارس في إطار المنشآت المصالمصنفة  األنشطةستكشاف المنجمي يدخل في إطار اال

)
241F

271(
P. 



 واسعا للمتعاملين مجاال فتح قد الجزائري عالمشر  أن نجد 0110 رقم المناجم قانون إلىالعودة ب       

 هذا أن إال ،عام كمبدأ هذا ،)1( بينها نشاط االستكشاف المنجميمن و  المنجمية األنشطة في لالستثمار

 . )2( هذا النشاط ممارسة من نةمعي فئات حرمان شأنها من لتيا االستثناءات وجود بعض من يمنع ال

                                                           
 ، يتعلق باألنشطة المنجمية، الملغى، مرجع سابق.1984يناير  07مؤرخ في  8406قانون رقم من ال 2 فقرة 12 المادة )268(
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 7 المادة )269(
  .73 ص ،أنظر أعاله )270(
 .74 ص ،أنظر أعاله )271(
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U1. لممارسة نشاط االستكشاف المنجمي وناألشخاص المؤهل 

 من كوني المنجمي االستكشافنشاط  ذلك في بمانوعه  كان مهما المنجمي نشاطال ممارسة إن       
 من عدم عليه تبيتر  االستثمار وما يةحر  مبدأ سكر  الجزائري عفالمشر  تمييز، دون متعامل أي طرف
 ما عكس وهذا للقطاع العام، ينتمون أو خواص أجانب أو جزائريين أكانوا سواء المستثمرين بين تمييز
 إمكانية وكانت العام أشخاص القانون طرف من محتكرا القطاع كان بحيث السابق في عليه كان

 وبصدور ،من حظر عام استثنائية جزائرية حالةال جنسيةال ذوي المحليين الخواصطرف  من االستثمار
 من الخاص للقطاع بفتح المجال نقائصال ويغطي ثغرةال يسد أنهذا األخير  استطاع 0110القانون 

 بنفس األجنبي المستثمر معاملة على ضرورة أكد حيث واألجانب، الوطنيين بين تمييز دون المستثمرين
 رغبة هو تشريعاتال مختلف في مانالض هذا وتؤكد تجهالدولة ت جعل ما ولعل الوطني، المستثمر معاملة
 المستثمر قدرات تفوق عالية ومالية ةفني قدرات من به يتميز لما نظرا االستثمار األجنبي جذب في المشرع
 .الوطني

 أن عام مبدأك اعتبر قد عالمشر  أن نجد 0110المناجم  قانون من 7 المادة نص إلى ورجوعا       
 الطبيعية لألشخاص ممكنا المنجمي يكون االستكشاف نشاط فيه بما ككل المنجمي نشاطال في االستثمار

 أكثر حددتو  حصرتل 0110القانون  من 78 المادة تجاء وقد الخاص، للقانون الخاضعة ةالمعنوي أو

Pيلي كما المنجمي نشاط االستكشاف في المستثمر الشخص طبيعة

)
242F

272(
P: "في مسبقا فرتتو  أن يجب 

 :الشروط  اآلتية المنجمي ندالس طالب
 :االستكشاف وترخيص تنقيبال لرخصة نسبةبال )1
 لةومسج قانونا سةمؤس ،األجنبي أو الجزائري خاضعة للقانون تجارية شركة كونت أن •

 ...."األصلي بلدها في

 تقنية قدرات يثبت معنوي شخص أي يمكن" :يلي مافي نفس السياق  103 المادة تضيفو        
P..."باالستكشاف ترخيصال يطلب مناسبة أن ومالية

)
243F

273(
P. 

معنوي، أي  شخصمفتوح لكل  المنجمي االستكشاف نشاطما نخلص اليه هو أن االستثمار في و        
هذا  ثبتوذلك باعتبار هذا النشاط من االعمال التجارية، لكن بشرط أن ي ةتجاري شركة على شكل
 ولم يميز القانون .انجازها األشغال المزمع وتكلفة حجمو  تتناسبعالية  وتقنيةمعتبرة  ةمالي قدراتالشخص 

                                                           
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  78المادة ) 272(
 .نفس المرجع السابق والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم قانونمن  103المادة  )273(
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التجارية فأعطى بذلك المكنة للشركة  ،االجنبيالمستثمر بين المستثمر الوطني أو  في هذا السياق أيضا
 األصلي بلدها في قانونا ومسجلة سةمؤسو  األجنبي لقانونالخاضعة ل أو الجزائري للقانون خاضعةال

 النوع هذا في لالستثمار والشائع المناسب الشكلبذلك  يكونو  لالستثمار في نشاط االستكشاف المنجمي.
 .المحدودة المسؤولية ذات شركاتال أو األسهم ذات شركاتالالعملي  األنشطة في الواقعمن 

U2. لممارسة نشاط االستكشاف المنجمي األشخاص غير المؤهلون 

 لطةالس بامتيازات تعونيتم لذيناإلداري وا القانون أشخاص في الحضر هذا الجزائري المشرع حصر       
 والهيئات ساتالمؤس مستخدمي المنتخبون، ةالجماعات اإلقليمي موظفي ولة،الد موظفي:  وهم ةالعام

 االستكشاف المنجمي نشاط ممارسة بين الجمعحالة  يمس نماوإ ، بالدائم ليس المنع هذا أن غير .ةالعمومي
 عدم تقتضي لتيالمقررة قانونا وا األسس مع يتماشى منطقي أمر وهو بوظيفتهم، المرتبطة المهام وأداء

الحقوق المكتسبة بسبب  يمس ال نهأ غير تجاري، نشاطممارسة  وبين ةالعمومي الوظائفتولي  بين الجمع
 .االنتخاب أو تعيينال قبلممارسة نشاط منجمي 

المناجم  قانون من 83 المادة نصالى  جوعفبالر  ،كشخص معنوي عام ولةللد بالنسبة اأم       
0110P

)
244F

274(
P ،بالتالي فإنه ال و  ،فإنه يحظر عليها ممارسة األنشطة المنجمية التي تكتسي طابعا تجاريا

Pيمكن للدولة ممارسة نشاط االستكشاف المنجمي باعتباره يكتسي صبغة تجارية كما رأينا أنفا

)
245F

275(
P،  غير

 عن المنجمي نشاطممارسة ال ةٕامكانيالمجال و  المشرع لها فتح بحيث بدوره مطلقا ليس المنع هذا أن
 شركات شكل عادة تأخذ والتي للقانون الخاص وخاضعة ةعمومي أموال رؤوس ذات ساتمؤس طريق
EPE(P)(اقتصادية  ةعمومي ساتأو مؤس ،)EPIC(صناعي  و تجاري طابع ذات ةعمومي

246F

276(
P. 





لإلذن  الجزائري عالمشر  اعتمدها التيالقانونية  اآلليةالمنجمي  باالستكشاف ترخيصالسند  ثليم       
فبعد أن  به، المتعلقة الخصائص فةكا توضيح من بد فال لذا ،المنجمي االستكشاف نشاط باالستثمار في

ستكشاف المنجمي من حيث خصائص سند الترخيص بااللخصائص العامة للترخيص االداري و رأينا ا

                                                           
 ، المرجع نفسه.83أنظر المادة  )274(
 .81 ص، أنظر أعاله )275(
 .82ص  أعاله، أنظر )276(
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المدة الزمنية لهذا ، و )1(األشخاص، بقي لنا التطرق الى الحيز الجغرافي لسند الترخيص الموضوع و 

 .)2(السند 

U1.  لسند الترخيص باالستكشاف المنجمي الجغرافي الحيزمن حيث 

 المرخص حدود المساحة في االستثمار في الحق لصاحبه يمنح باالستكشاف ترخيصال أن باعتبار       
 للمساحة معالم وضع طريق عن نشاطال مكان ممارسة بتحديد وذلكهذه المساحة  تحديد من بد ال بها،

 إرفاق من بد ال باالستكشاف ترخيصال على للحصول نهالنشاط، وبالتالي  فإ مستواها على يتم لتيا
 خريطة أخرى جهة ومن جهة، من المطلوبة هذا المساحة لحدود ةالوضعية الجغرافي دتحد بخريطة الطلب

 كما يمكن ،المساحة حدود لها تنتمي لتيا والوالية ائرةوالد ةالبلدي بتوضيح وذلك موقعها  اإلداري دتحد
 عليها يمارس لتيالمساحة ا حدود تعديليطلب  أن عليه حصوله بعد باالستكشاف ترخيصال لصاحب
Pالنشاط

)
247F

277(
P. 

U2.  سند الترخيص باالستكشاف المنجميمدة من حيث 

 بها نة مرخصمعي مساحة حدود في االستثمار في الحق لصاحبه باالستكشاف ترخيصال يمنح       
 0110المناجم  قانون في الجزائري عالمشر  نص فقد الشأن هذا وفيمسبقا في السند،  دةمحدزمنية  ةلمد

) 3باالستكشاف ثالث ( ترخيصال ةمد تتجاوز أن يمكن ال" :يلي ما على منه 106 المادةفي 
منهما  واحدة كل مدة األكثر على مرتين ةالمد تمديد يطلب أن صاحبه ويمكن سنوات،
)248F278(P")2( سنتان

P. 

 تينمر هذه المدة  تمديد إمكانية مع، سنوات 3 المنجمي االستكشافب ترخيصسند ال ةمد فان وعليه       
، مع االشارة الى أن الموافقة على هذا التمديد مرهون سنتين مرة كلتكون مدة ، بحيث األكثر على

Pالمستثمر عاتق على الواقعة االلتزامات مراعاة بضرورة

)
249F

279(
P. 

 

 

                                                           
 .232أنظر أدناه، ص  )277(
 المتمم، مرجع سابق.المناجم، المعدل و  ، يتضمن قانون2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم ال من 106المادة  )278(
 03199 رقم التنفيذي وهي االلتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بنشاط االستكشاف المنجمي، وللمزيد راجع المرسوم )279(

  .2003 مايو 04 في مؤرخ 31 عدد ر ج المنجمية، النشاطات أعباء دفاتر نماذج يحدد ،2003 مايو 03 في مؤرخ
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 منه يستفيد لذيا المنجمي باالستكشاف ترخيصالسند  عديعلى غرار سند التنقيب المنجمي،        

 فاتالتصر  من مجموعة تبير  فهو تاليوبال ،أوال)( منقوال ماالالمنجمي  االستكشافالمستثمر في نشاط 

 .ثانيا)(المستثمر في هذا النشاط  منها يستفيد



تنازل فهو ال وال للتحويل المنقولة القابلة األمالك ضمن المنجمي باالستكشاف ترخيصاليندرج سند        
نشاط بال مرتبطوٕانما هو  ،صاحبهل الشخصي االعتبار على قومي أي ةشخصييؤسس على اعتبارات 

 الواردة الشروط مجموعة من بتوفر ولكن تحويله أو نقله أو بيعه أو عنه تنازلال يمكن تاليوبال الممارس
 0110المناجم  قانون الواردة في ةالخاص واألحكام والتجاري المدني للقانون ةعامال األحكام في
الفعالية  و الكيفية بنفس نشاطال على استمرارية المشرع من حرصا وهذا لتطبيقه، تخذةالم نصوصوال

 .الممتلكات المنجمية على حفاظا

 المنجمي تنقيبال رخصة عكس باالستكشاف المخترع بالترخيص حق المشرع ألحق نأ إلى نشيرو        
 فقرته في 0110القانون من  109المادة  نص في ورد لما فقاذلك و و  ،المخترع حق بها يرتبط ال لتيا

Pاألولى

)
250F

280(
Pالوارد المخترع تعريف أن ، إال"بالمخترع"باالستكشاف  ترخيصال صاحب ىيسم نهفإ ، وعليه 

 المخترع عرفالمشرع  نأ بحيث الغموض، من نوع يكتنفه، 0110القانون  من 24 المادة خالل من
 يستفيد ال أنه إال التنقيب مرحلة في حتى يكون قد المخترع أن حين في الترخيص باالستكشاف بصاحب
 أعطى وقد التنقيب، رخصة صالحية انتهاء قبل وذلكباالستكشاف  ترخيصالعلى  حصوله بعد منه إال

 مكنه سواء نهأ بدليل االستكشاف مرحلة خالل يكتشفه قد لما مطلقة حماية ةعام بصفة المشرع للمخترع
 الوثائق منفصل عن ظرف في يودع أن ةالمد تمديد طلب بمناسبة أو لياألو  ترخيصال طلب عند

 من المعلومات هذهتنزع ف ،كمخترع قهبح يمس نشرها أن تبين لتيا المعلومات بالملف، المرتبطة
Pالملف

)
251F

281(
P. 

                                                           
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم ال من 109أنظر المادة  )280(
 .سابق مرجع ،2002 فبراير 06 في مؤرخ 0265 رقم التنفيذي المرسوم من 13أنظر المادة  )281(
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 ما حالة ففي المخترع الفرنسي إلى القانون المنجمي من 25 المادة في الفرنسي المشرع قتطر  ولقد       
 صاحب طرف من تعويضه يتم بنفسه اكتشفها لتيا ةالمواد المعدني الستغالل امتياز على ليتحص لم إذا

Pذلك يحدد الذي باالمتياز المرسوم المتعلق بموجب االمتياز

)
252F

282(
P. 



الحقوق من  مجموعةباعتباره ماال منقوال،  المنجمي باالستكشاف ترخيصلل القانونية الطبيعةتخول        
تتعلق هذه الحقوق بإمكانية  الشروط، من مجموعة فرتو  بعد صاحبه منها يستفيد عليهترد  فاتالتصر و 

باالستكشاف  الترخيص تعديل أو امكانية توسيعو  )1(المنجمي  باالستكشاف الترخيص مدة تمديد

 للترخيص التحويل أو السند فتتمثل في امكانية التنازل، أما التصرفات التي ترد على )2(المنجمي 

 .)3(المنجمي  باالستكشاف

U1.  سند الترخيص باالستكشاف المنجميالحق في تمديد مدة 

 ال" :التي جاءت صياغتها كما يلي 0110المناجم  قانون من 106 المادة ونصت على ذلك       
 تمديد يطلب أن صاحبه ويمكن سنوات، ثالث باالستكشاف ترخيصمدة ال تتجاوز أن يمكن
)P)253F283"سنتان منهما واحدة كل ةمد على األكثر تينمر  ةالمد

P. 

 يمكن إال أنه سنوات بثالث المحددة تهمد بانتهاء ينتهي المنجمي باالستكشاف ترخيصلفا وعليه       
الوطنية للممتلكات أنظر في صالحيات الوكالة  األكثر على تينمر  ةالمد وتمديد تجديده طلب لصاحبه
 لتيا االلتزامات فةلكا تأديته حالة في إال ذلك ققيتح الو  هو  سنتين واحدة كل ةمد أن على المنجمية

 أو تنظيميةال نصوصوال المناجم قانون في الواردة تلك سواء المنجمي ندصالحية الس مدة خالل بها تعهد
 الشروط. دفتر في االلتزامات الواردة

U2.  المنجمي الترخيص باالستكشافسند الحق في توسيع أو تعديل 

 ، إذا0110المناجم  قانون من 111 المادة نص حسب باالستكشاف الترخيص لصاحب يخول       
 غير أخرى مواد إلى ضرورة توسيعها باالستكشاف الترخيص مساحة حدود في المنجزة األشغال استدعت

 اطلب يقدم أنعلى الممنوحة،  المساحة خارج حدود إلى توسيعها أو المنجمي، السند حددها التي تلك

                                                           
(282) Le code minier français, http://www.legifrance.gouv.fr. 

 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 106 المادة )283(
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 أو يكون بذاته قائم طلب بموجب مستقال إما طلبهذا الويكون  باالستكشاف الترخيص تعديلل أو توسيعل
Pباالستكشاف الترخيص مدة تمديد طلب في متصال

)
254F

284(
P. 

للممتلكات  الوطنية الوكالة لدى باالستكشاف للترخيص التعديل أو التوسيع طلب يتم ايداعو        
 :الملف من الوثائق التالية ويتكون، المنجمية

 ؛االستكشاف سند مراجع 
 مساحة رؤوس حدود إحداثيات أو/و األصلي، السند في المبينة تلك غير المعدنية المواد أو المادة 

 .توسعها يطلب التي المجاورة المنطقة

 بها التي منح والشروط األشكال بنفس باالستكشاف الترخيص تعديل أو توسيع طلب دراسة تمتف       
 المنجمي السند ويسلم، بالتوسيع المعنية المناطق إال يشمل ال التكميلي التحقيق أن على األولي السند

 تاريخ من شهرأ ثالثة يتجاوز جل الأ في لصاحبه باالستكشاف الترخيص تعديل أو توسيع المتضمن
 عملية بإجراء عندها ويشرع المساحي، الوثائق والرسم إعداد حق دفع وصلي تسليم قابلم الطلب استالم
Pالسند هذا لمنح المواليين الشهرين خالل الممنوحة المساحة الجديدة حدود مع األولي للنصب مطابقة

)
255F

285(
P. 

U3.  لترخيص باالستكشاف المنجميلسند االحق في التنازل أو التحويل 

 الجزئي أو ليوالتنازل الك تحويللل القابلة المنقولة األمالك من المنجمي باالستكشاف ترخيصال يعد       
 نظام تحكم لتيا والتجاري القانون المدني في المقررة الشروط ضمن بروتوكول أو عقد بموجب عنه

 عنه. تبةالمتر  الحقوق وااللتزامات يشمل تنازلوال تحويلال هذا أن على المنقول،

 ترخيص باالستكشاف،ال صاحب به يقوم لذيا نازلالت أو تحويلال هذا الجزائري عالمشر  أخضعف       
 الهدف وتحقيق نشاط المنجميال سير حسن على الحفاظ إلى خاللها من يهدف صارمة شروط إلى

 نفس باالستكشاف ترخيصال إليه لذي  انتقلا الشخص في فرتتو  أن بد ال نهأ السند، إذ منح من والمبتغى
 وال يتم ال اإلجراء وهذا تقنيةوال المالية قدراته بأن يثبت وذلك ترخيص،ال صاحب في المطلوبة الشروط

 لدى تحويلال أو تنازلال طلب ميقد بحيث ةالمنجمي للممتلكات ةللوكالة الوطني المسبقة بالموافقة إال يكون
Pمجموعة من الوثائق على بملف يحتوي مرفقا الوكالة

)
256F

286(
P ، ال أجل في الوكالة إدارة مجلس مداولة بعدو 

                                                           
 .سابقنفس المرجع ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 111 المادة )284(
   .231 الوطنية للممتلكات المنجمية، صأنظر أدناه في صالحيات الوكالة  )285(
 .سابق مرجع ،2002 فبراير 06 في مؤرخ 0265 رقم التنفيذي المرسوممن  20المادة أنظر  )286(
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 أو تنازلبال يرخص لذيا العقد لميس الشروط دفتر الطلب وتوقيع إيداع تاريخ من ابتداء أشهر 3 يتجاوز
 .الوثائق إعداد حق دفع وصل تقديم مقابل الجديد ندصاحب الس لفائدة المعد تحويلال

 التنفيذي من المرسوم 21 المادة نص حسب المنجمي باالستكشاف ترخيصال لصاحب يجوز كما       
0265Pرقم 

)
257F

287(
Pللممتلكات ةالوطني إخطار الوكالة عليه بيتوج نهأ الإ نهائية بصفة ندالس عن تنازل، ال 

 تدابيرال فةكا بتنفيذ صاحبه ويلزم ترخيص تلقائياال إلغاء تنازلال هذا على تبويتر  بقراره، المنجمية
 فتفتح جديدة سندات لمنح أةمهي أخليت لتيا حدود المساحة وتصبح المناجم، شرطة قبل من المفروضة

 المشرع أكده ما وهذا باالستغالل أو بالبحث األمر تعلق المنجمية سواء األنشطة لمختلف جديد من
0110Pالمناجم  من قانون 93 المادة في الجزائري

)
258F

288(
P. 





 :ب المعنون ادسالباب الس من ثالثال الفصل في االستغالل المنجمي نشاط الجزائري عالمشر  نظم       

 من 132 الى 116 منفي المواد  "األخرى المنجمية األنشطة وممارسة المنجمية السندات"
 كليشمل  المنجمي ن االستغاللإف ذكرال الفالس القانون من 16 ةلمادنص ال ، واستنادا0110القانون 

 .وتثمينها ةالمعدني للمواد تركيزال أو/و عملية االستخراج لتهيئة تحضيريةال األشغال ضمن يندرج نشاط

 ةالمعدني على المواد للحصول المختلفة األنشطة فيهاتظهر  لتيا المرحلة هو المنجمي فاالستغالل       
Pمراحل ثالث ينحصر في لذلك فهو موقعها، اكتشاف تم أن بعد ملموسة بصفة نوعها كان مهما

)
259F

289(
P: 

 Uالمرحلة األولىU : مساحة في باطنها وفي األرض سطح على تتم لتياالتحضيرية  األشغالتتمثل في و 
 ؛مسبقا دة المعالممحد

 Uالمرحلة الثانيةU :؛ذاتها حد في المعدنية المواد استخراج عمليات 

 Uالمرحلة الثالثةU :أن  تثمين أيبال يعرف ما أو ةالمعدني ةللماد األولي والتحويل المعالجة اتعملي
 صناعي تحويل آخر وأي المنجمي نشاطال ضمن تدخل لتيوا لياألو  تحويلال ةعملي إال يغطي ال تثمينال

 في وارد هو لما خالفاوهذا  المنجمي، نشاطالضمن  من يعتبر ال المستخرجة ةالمعدني للمواد إضافي
 االستغالل مجال في توسع عأن المشر  بحيث 13 تهماد في ةالمنجمي باألنشطة لقالمتع 8406القانون 

                                                           
 مرجع سابق. ،2002فبراير  06مؤرخ في  0265م تنفيذي رقالمرسوم ال من 21 المادة أنظر )287(
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  93أنظر المادة  )288(
 سابق.المرجع نفس ال، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، 2001يوليو  03مؤرخ في  0110 رقم القانون من 16 المادة أنظر )289(



        

-97- 
 

 منتوج إلى تحويلها بعد أو خام ادةكم حالتها سواء على المستخرجة ةالمعدني ةالماد تسويق أدرج بحيث
Pالمنجمي االستغاللنشاط  ضمن آخر

)
260F

290(
P. 

من القانون  17 المادة في ليهاا التطرق تم أشكال 05في  المنجمي ستغاللحصر المشرع اال قدو        

 "يمكن أن يأخذ االستغالل المنجمي أحد األشكال اآلتية:  :يلي كما 0110

  ،االستغالل الصناعي 
  ،غير أو المتوسطالصأو االستغالل  
  ،أو االستغالل الحرفي 
  ،الجمع و/أو الجني أو أنشطة اللم و 
Pالحجارة والمرامل"استغالل مقالع  أو 

)
261F

291(
P. 

 بها، القيام األشغال المراد نوع وكذا االستخراج قدرة سعةلى إولى راجع بالدرجة األ االختالف هذاو        
 عامة بصفة كنشاط المنجمي لنشاط االستغالل قتطر  8406رقم  القديم القانون أن إلى اإلشارة وتجدر

0110Pالقانون  فعل كما أشكاله يذكر ولم

)
262F

292(
P. 

 تمكن صاحبها به ةخاصقانونية  بآلية المنجمي االستغالل أشكال من شكل لكل عالمشر  خص لقد       
 هو كما المنجمي ندنظام الس في جميعها عالمشر  يدرجها لم األنشطة هذه أن بحيث فيه، االستثمار من

 وممارسة المنجمية نداتالس" تحت عنوان 0110القانون  من السادس الباب تسمية خالل من مبين
)P)263F293"األخرى المنجمية األنشطة

P. 

 ندالس لنظام تخضع لتيا المنجمي االستغالل أشكال القانون من نفس 73 ةالماد دتحد وقد       
 131 تينالماد وتناولتمنجمية  رخصة أو ا منجمياترخيص أوا منجميا ا امتياز إم يكون لذيوا المنجمي

 اشترطوعليه  .منجميا سندا اعتبارها دون خصةالر  لنظام لتي تخضعا األخرىاألنشطة المنجمية  132و

 الفرع( المنجمي االمتيازسند  الحصول على وجوب ناعيالص االستغالل فيلالستثمار الجزائري  المشرع

                                                           
 :ما يلي على 8406 من القانون رقم 13تنص المادة  )290(

معالجة مواد معدنية، قصد تموين االقتصاد الوطني، األنشطة التي تهدف الى استخراج و تعتبر استغالال منجميا، كل "
 . "وعند االقتضاء تسويقها على حالها أو بعد تحويلها

 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم ال من 17 المادة )291(
 ، الملغى، مرجع سابق.8406من القانون رقم  15أنظر المادة  )292(
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم  )293(
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سند  على الحصولوجوب  عاشترط المشر  فقدلالستثمار في االستغالل الصغير أو المتوسط و ، )األول

نشاط االستغالل الحرفي  أما، الثاني) الفرع(باالستغالل الستغالل منجمي صغير أو متوسط  ترخيصال
في هذه المرامل فقد اشترط المشرع و  الحجارة مقالع نشاط استغاللالجني  و  أو/و الجمعو  اللم أنشطةو 

لحصول على رخص منجمية لالستثمار فيها، غير أنه أخضع رخصة االستغالل ا األنشطة ضرورة

 .)الثالثالفرع (المنجمي الحرفي لنظام السند، بينما لم يضع الرخص األخرى تحت اطار نظام السند 





 :بالمعنون  ثالثال الفصل من ولاأل القسم في المنجمي االمتياز الجزائري عالمشر  تناول       

 4 قرةف 119المادة  تنص وقد ،0110القانون  من 123 إلى 119 المواد من "المنجمي االستغالل"

 معنوي إال لشخص ناعيالص االستغالل قصد المنجمي االمتياز يمنح أن يمكن ال" :علىمنه 
)P)264F294"القانون هذا من 18 المادة في عليه منصوص هو كما

P. 

 بنشاط االستغالل المنجمي االمتياز تقنية ربط قد عالمشر  أن نجد ةالماد هذه نص من انطالقاو        
 ناعيالص نشاط االستغالل في باالستثمار للمتعامل يسمح حتى نهأ حيث ،فقط وبشكل حصري ناعيالص

مشرع ال ذكرالذي  المنجمي االمتيازسند متمثل في  داريا ترخيص علىهذا األخير  حصول من بد ال

الفقرة (ثمار في أنشطة االستغالل الصناعي آلية قانونية لالستكذلك باعتباره و منجمي كسند  هخصائص
القانونية فقد أورد عليه  كنتيجة لهذه الطبيعةالقانونية لهذا السند المنجمي، و الطبيعة  أعطى، و )األولى

 .)الثانية(الفقرة تصرفات قانونية يستفيد منها صاحبه حقوق و 





 ،خاصا طابعا عليه تصبغ أن شأنها من لتيا الخصائص من بمجموعة المنجمي االمتيازيتسم        

 االمتياز المنجميسند بموجب  المستثمر والشخص، )أوال(تتعلق هذه الخصائص: بموضوع االمتياز و 

 .ثالثا)(لسند االمتياز المنجمي  المدة الزمنيةو  الجغرافي الحيز من حيث أخيراو  )ثانيا(

 

                                                           
 سابق.المرجع نفس ال، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 4 فقرة 119 المادة )294(
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نوع تحديد ول في يشترك عامالن في تحديد موضوع سند االمتياز المنجمي، يتمثل العامل األ       

 .)2(هذا النشاط القانونية لطبيعة بتحديد ال، أما العامل الثاني فيتعلق )1( النشاط الممارس

U1.  الممارس النشاطنوع تحديد 

 في ورد مال طبقا وهذا ناعيالص االستغالل بنشاط المنجمي االمتيازسند  الجزائري عالمشر  ربط       

 قصد المنجمي االمتيازيمنح  أن يمكن ال" :تنص التي 4 المادة في 0110المناجم  قانون
P...."معنوي لشخص إال ناعيالص االستغالل

)
265F

295(
P. 

 استخراج قدرة ذو لمنجم استغالل كلبأنه  ناعيالص االستغالل نشاطقد عرف المشرع الجزائري و        
Pتفوقه أو اليوم في متري طن 3000 تساوي

)
266F

296(
P، لذيا هو المستخرجة ةالمعدني المواد حجم أن حيث 

بذلك هذا النوع من  يحتاجتميزه عن االنشطة االخرى لالستغالل المنجمي، فو  نشاطال هذايحدد نوع 
 ،للتمكن من بلوغ الكمية المستخرجة ضخمة وبشرية ةمالي وٕامكانيات كبيرة منشآت توفير إلىالنشاط الى 

 .لتحديد نوع النشاط بالكمية المستخرجة هنابالتالي فالعبرة و 

 بدقة وخصائصه شروطه ديحد أن دون عموماالمنجمي  تناول االمتياز المشرع أن والمالحظ       
بها  تزخر لتيا ةالطبيعي الموارد واستغالل ةالعام األمالك بشغل يتعلق األمر وأن خاصةأكبر  ووضوح

 توسيع ألن تفاصيلال كل في ققيد أن عبالمشر  األجدر فكان ،والتي تدخل ضمن السيادة الوطنية الدولة
Pالطبيعية ثرواتلل ولةالد ملكية على تأثيرال شأنه من ضبط دون االستغالل مجال

)
267F

297(
P. 

نشاط  إلى قتطر  نهأ نجدف ةالمنجمي باألنشطة لقالمتع 8406 رقم القانون إلى جوعبالر و        
 0110في القانون  ورد كما نشاطال أشكال أو أنواع يذكر لم نهأ إذ ة،عام بصفة المنجمي االستغالل

 المادة أن فنجد ،اآللية القانونية المطلوبة لممارستهو  تحديد نوع النشاط مع حدى على شكل كل ذكر الذي

 إلى استخراج تهدف التي األنشطة كل منجميا، استغالال يعتبر" :على تنص قد منه 13
 أو حالها تسويقها على االقتضاء وعند الوطني االقتصاد تموين قصد معدنية مواد ومعالجة

)P)268F298"تحويلها بعد
P. 

                                                           
 ، المرجع نفسه.4 المادة )295(
 .نفسه المرجع ،18أنظر المادة  )296(
 .82ص  مرجع سابق، رحايمية آسيا، )297(
 باألنشطة المنجمية، الملغى، مرجع سابق.، يتعلق 1984يناير  07مؤرخ في  8406قانون رقم ال من 13 المادة )298(
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 راساتالد تتلخص إذ ناعيالص االستغاللالتي يحظى بها نشاط  ةهمياأل مدى إلىونشير        
 ة للمواردالمنجمي االحتياطات معرفة في واستكشاف تنقيب من فيه بما المنجمي بالبحث لقةواألشغال المتع

 الشروط ضمن االموارد اقتصادي هذه استغالل ةإمكاني لتأكيد االستغالل مرحلة تأتي ثم للبالد ةالمعدني
 األولوية باالستكشاف ترخيصال صاحب ع يمنحالمشر  جعل ما وهذا ة،والبيئي ةواالقتصادي ةوالتقني ةالقانوني

 النشاط استمرارية على منه حرصا وذلك منجمي بموجب امتياز ناعيالص االستغاللممارسة نشاط  في
 تفاصيلال فةبكا علم على يكون باالستكشاف ترخيصال صاحب باعتبار أن ةوالمردودي الكفاءة بنفس
 البحث مرحلة تسبقه أن دون يتم قد المنجمي االستغالل نشاط أن إال نشاط،في ال باالستثمار لقةالمتع

 تطرأ قد لتيا راتللتغي نظرا لوحدها ظاهرة استخراجها المراد ةمعدنيال المواد كانتإذا في حالة ما  المنجمي
 .المنجمي نشاطبال أصال لقتتع ال أخرى أشغال ممارسة بمناسبة أو على الطبيعة

U2.  الطبيعة القانونية للنشاط الممارستحديد 

 من 7المادة  نص في بشكل صريح ذلك ورد حيث تجاريا عمال ناعيالص االستغالل نشاط يعتبر       

 المواد المعدنية استغالل وأنشطة المنجمي البحث أنشطة تعتبر" :0110المناجم  قانون
)P)269F299"...تجارية أعماال

P. 

 أو الستغالل المناجم مقاولة كل اعتبرت ابعةالس فقرتها في التجاري القانون من 02 ةالماد أن كما       
 وباعتبار موضوعه، تجاريا بحسب عمال األخرى األرض منتوجات أو الحجارة مقالع أو السطحية المناجم

 تحويلال ةعملي في تنحصر لتيا ةالمواد المعدني وتثمين استخراج عملية يشمل ناعيالص االستغالل أن
 لذيا تقليديال الفقه ليهإ تجها ما عكس وهذا ةتجاري لها أعماالك المستخرجة فتعد ةالمعدني للمواد لياألو 
 يرى إذ تاجرا، يعتبر ال األرض من ةالطبيعي والموارد ةاألولي المواد باستخراجيقوم  لذيا الشخص أن يرى
 وتداولها. ثرواتال تحويل عملية علىفقط  تقتصر تجارةأن ال

 من 1810قانون  في المتمثل ابقالس الفرنسي القانونفي القانون المقارن ونخص بالذكر أما        
 لتيا المدنية بغةالص أضفى عليه نماوإ  تجاري كنشاط المناجم استغالل يعتبر لم منه، 32 ةالماد خالل

 سبتمبر 9 بتاريخ الصادر القانون بعد صدور أي 1919 ومنذ ذاته، حد في البحث نشاط على انعكست
 باستغالل لقةالمتع االنشطة فاعتبر الفرنسي عالمشر نظر وجهة  رتتغي منه 5 المادة بموجب 1919
 القانون من 23 المادة بموجب هذا يومنا إلى سائدة الزالت لتيا نفس الفكرة وهي اتجاري عمال المناجم

 :بنصهاالفرنسي  المنجمي

                                                           
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 7 لمادةا )299(
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"L’exploitation des mines est considérée comme un acte de 
commerce"P

(
270 F

300)
P. 

لتي المصنفة ا األنشطةشارة إلى كون نشاط االستغالل الصناعي يدخل في إطار كما تجدر اإل       
من القانون  18 ةن تأثير على البيئة حسب نص المادنفة نظرا لما له مالمنشآت المص تمارس ضمن

Pلق بحماية البيئةالمتع 0310

)
271F

301(
P. 



أن  يجب" :نهأ علىفي هذا االطار  0110المناجم  قانون من ثانيةال فقرتها في 78 ةالماد تنص       
 : ....اآلتية الشروط ندالس طالب في مسبقا فرتتو 

 ط، أنالمتوس أو الصغير المنجمي باالستغالل ترخيصوال المنجمي لالمتياز بالنسبة 
P..."قانونا سةمؤس الجزائري للقانون تخضع ةتجاري شركة تكون

)
272F

302(
P. 

 المنجمي االمتياز يمنح أن يمكن ال" :في نفس السياق بما يلي 4 قرةف 119 المادة تقضيو        
P"...معنوي لشخص ناعي إالالص االستغالل قصد

)
273F

303(
P. 

 ةتجاري شكل شركة في معنوي شخص كل طرف من تكون ناعيالص االستغالل نشاط فممارسة       
 ديحد لم المشرع أن بحيث ة،جاءت عام الشروط هذه أن استخالصه يمكن وما الجزائري، للقانون خاضعة

 بالرجوع أنه اال المنجمي، االمتيازسند  على لحتى يتحص المستثمر في فرتتو  أن الواجب الشروط قةبد
Pالمنجمية السندات منح بكيفية المتعلق 0265رقم  التنفيذي المرسوم أحكام إلى

)
274F

304(
P الرئاسي والمرسوم 

0385Pرقم 

)
275F

305(
P وضع شروط للمستثمر الراغب في االستثمار في نشاط االستغالل الصناعي،  نهأ نجد

 بها، القيام المزمع األشغال وحجم تتناسب عالية وتقنيةضخمة  مالية قدرات علىضرورة توفره  من ذلك
 معتبرة أموال رؤوس إلى إضافةعصرية  وتقنيات كفاءات لبيتط الصناعي االستغالل نشاط وأن ةخاص

 نهفإ ةأجنبي جنسية من كان إذا نهأ إال ا،أجنبي أو اوطني المستثمر كان إذاسيان  األمرو  االستثمار،لتحقيق 
لممارسة باسمه  المستثمر طرف من نةومعي نةمكو  الجزائري للقانون خاضعة تجارية بإنشاء شركة ملزم

                                                           
(300) Le code minier français, http://www.legifrance.gouv.fr. 

 مرجع سابق. ،2003يوليو  19مؤرخ في  0310قانون رقم من ال 18 المادة أنظر )301(
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم ال من 2فقرة  78 المادة )302(
 سابق.المرجع نفس ال، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 4 فقرة 119 المادة )303(
 .سابق مرجع ،2002فبراير  06مؤرخ في  0265م مرسوم تنفيذي رق )304(
 .2003مارس  02مؤرخ في  14، يتضمن نموذج االتفاقية المنجمية، ج ر عدد 2003مارس  01مؤرخ في ال 0385رئاسي رقم المرسوم ال )305(
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 شركة ويطلق عليها المنجمي االمتيازبموجب سند  نشاط االستغالل الصناعي مسؤوليته كامل وتحت
 تفاقيةاال خالل من االلتزامات كل باحترام ملزمة وتكون )Société d’exploitation(االستغالل 

 .المنجمي الفن قواعد وفق ليهاإالنشاط الموكل  تمارسو  ةالمنجمي



 الشخص دناثم حد نشاطال وطبيعة نوع تحديدمن حيث  المنجمي االمتياز موضوععالجنا  أن بعد       

 المدةكذلك و  )1( المنجمي االمتياز لسند الجغرافي الحيزالى  قالتطر  روريالض من نهفإ ،فيه المستثمر

 .)2(لهذا السند  الزمنية

U1.  لسند االمتياز المنجمي الحيز الجغرافيمن حيث 

 نهفا بها، المساحة المرخص حدود في االستثمار في الحق لصاحبه يمنح المنجمي االمتياز أن بما       
والذي  نشاطال ممارسة مكانبتحديد  وذلك ،المنجمي االمتياز لسندالحيز الجغرافي  تحديد الضروري من
 االمتيازسند  على فللحصول النشاط، وعليه مستواها على يتم لتيا للمساحة معالم وضع بواسطة يتم

 المطلوبة مع المساحة لحدود ةواإلداري ةالجغرافيية الوضع دتحد بخريطة الطلب إرفاق من بد ال المنجمي
Pعليه حصوله بعد المساحة حدود بتوسيع المطالبة في المنجمي بالحق االمتياز صاحب احتفاظ

)
276F

306(
P. 

U2.  االمتياز المنجميسند مدة من حيث 

 االمتياز يمنح" :الى مدة االمتياز المنجمي بنصها المناجم قانون من 120 المادةتطرقت        
 بما مرات ةعد المتوالي تجديدال ةإمكاني مع سنة ثالثين 30 تتجاوز ة اللمد المنجمي

P"لالستغالل القابلة االحتياطاتبه  تسمح

)
277F

307(
P. 

قارنة تكون في أغلب االحيان طويلة بالم المنجمي االمتيازمدة  فان ،كما جرت العادةو  وعليه       
فإن مدة االمتاز المنجمي  0110 المناجم قانون من 120 المادةلنص طبقا بالرخص االدارية االخرى، و 

 االحتياطات به تسمح ما حسب مرات ةعد ةمدال وتمديد تجديدطلب  لصاحبه ويمكن ،سنة 30 :ب دةحدم
 نةمعي إجراءات وفق تجديدال ةعملي وتكون لالستغالل، القابلة االحتياطات نفاذ تىوذلك ح لمكمنسعة او 

 ةاالتفاقيالمنصوص عليها في  تلك سواءوتعهداته  التزاماته لجميع وتنفيذه المستثمر وفاء من وبعد التأكد
 .0110المناجم  قانون أحكامالمقررة ضمن أو  المنجمية

                                                           
 .سابق مرجع ،2002 فبراير 06 في مؤرخ 0265 رقم التنفيذي من المرسوم 22المادة أنظر  )306(
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 120 المادة )307(
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الطبيعة القانونية لسند االمتياز المنجمي، واكد بأنه يشكل حقا  0110أعطى قانون المناجم رقم        

 .ثانيا)( صاحبه منها يستفيد تصرفاتمن ال مجموعة تبير  فهو كنتيجة لذلكو  ،أوال)(عقاريا 



 ةعن ملكي ومنفصل ةالمد دمحد )Droit immeuble( عقاريا قاح المنجمي االمتياز يشكل       

 نداتالس ستؤس" :فيها جاء لتيا 0110المناجم  قانون من 2 فقرة 8 ةالمادما قضت به  وهذا األرض
 عن ومنفصلة ةالمد دةمحد ةعقاري المنجمي، حقوقا االستغالل بأنشطة لقةالمتع المنجمية

P"...العقار على االمتياز حقوق وتطبق عليها العقاري، هنللر  وقابلة األرض، ملكية

)
278F

308(
P. 

 االستغالالتضمن  يندرج لذيوا ناعيالص االستغالل على يرد نهأ باعتبار المنجمي فاالمتياز       
 تعيتم اعقاري قاح يشكل نهفإ ة،أمالكا عقاري المناجم قانون من 7 المادة في عالمشر  فهاكي لتيا المنجمية
 االستعمال حق عليه تبيتر ف للغير شيء مملوك على الوارد االستغالل بحق المستثمر بموجبه

 القانون عكس وهذا العقار، على االمتياز حقوق عليهتطبق و  العقاري هنللر  قابال فيكون واالستغالل،
 أو رفللتص قابلة غير االستغالل رخص أن يعتبر كان لذيوا باألنشطة المنجمية المتعلق 8406 السابق
Pأو اإليجار العقاري الرهن

)
279F

309(
P. 



من  مجموعة على ذلك تبتر ي ياعقار حقا باعتباره  المنجمي لالمتياز القانونية الطبيعة إن       
 المناجم في قانون عالمشر  وضعها لتيا الشروط من مجموعة فرتو  بعد صاحبه منها يستفيد فاتالتصر 

 المتخذة لتطبيقه تنظيميةال نصوصال ومختلف

 

                                                           
 سابق.المرجع نفس الالمتمم، ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 2 فقرة 8 المادة )308(
 على: 8406من القانون رقم  8حيث تنص في هذا االطار المادة  )309(

 يترتب عن رخصة البحث أو رخصة االستغالل المنجمي حق منفصل عن ملكية االرض."
 "وتكون هذه الرخص غير قابلة للتصرف وااليجار أو الرهن العقاري
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U1.  سند االمتياز المنجميالحق في تمديد مدة 

 سنة، 30: ب تقدر المنجمي االمتياز مدة أن على 0110المناجم  قانون من 120 ةالماد تنص       
 اإلمكانيات أن هو ندات األخرىبالس مقارنة ةالمد هذه طول من الغاية ولعل ،تهمد بانتهاء ينتهي بحيث

 المنشآت وضع من ابتداء مراحل بعدة أكبر، وتمر ةمد لبتتط المكمن يحتويها لتيا ةالمعدني والقدرات
 طويلة ةمد لبيتط ما وهذا ة،المعدني الموارد من األخير لالستفادة في للوصول المنجم فتح ثم ةالقاعدي
استثماره،  إطار في لألشغال الحسن االنجاز من يتمكن تىح الشروط للمستثمر استقرار خاللها يضمن

 ما حسب اتعدة مر  صالحيته مدة وتمديد تجديده طلب لصاحبه يمكن المنجمي االمتياز ةمد وبانتهاء
 فيه. القابلة لالستغالل االحتياطات نفاذ الى غايةو  للمكمن ةاالقتصادي القدرة به تسمح

 بها دالتي تعه االلتزامات فةكا المستثمر احترم إذا إال عليه الموافقة يمكن ال تجديدال طلب أن إال       
 ةواالتفاقي تنظيميةال نصوصأو ال 0110اجم المن قانون في الواردة تلك سواء ندالس صالحية ةمد خالل

 .بموجب سند االمتياز المنجمي والمستثمرالوطنية للممتلكات المنجمية  الوكالة بين قعةالمو المنجمية 

U2. لسند االمتياز المنجمي الحق في التنازل أو التحويل أو اإليجار من الباطن 

 من قابل لإليجار نهأ كما عنه الجزئي أو ليالك تنازلوال تحويللل قابالسندا  المنجمي االمتياز يعد       
 القواعد وكذا تجاري،وال القانون المدني في الواردة ةالعام القواعد في رةمقر  شروط وفق وذلك الباطن،
 سواء تحويلال أو تنازلال فبخصوص. تنظيميةوالنصوص ال 0110المناجم  قانون في الواردة ةالخاص

التي  المطلوبة الشروط 0110قانون المناجم  من 75 المادة في المشرع دحد فقد جزئيا أو كليا كان
Pتتمثل في

)
280F

310(
P:  

 صاحب في الشروط المطلوبة نفس المنجمي االمتياز اليه ينتقل الذي الشخص في فرتتو  أن من بد ال 
 ؛االمتياز

  .للممتلكات المنجمية ةالوطني للوكالة المسبقة بالموافقة إال يكون وال اإلجراء هذا يتم ال 

كما  شروطه دتحد قد المناجم قانون من 76 المادة أن نجد الباطن من إليجارفيما يخص ا أما       
Pيلي

)
281F

311(
P: 

 ؛المنجمي االمتياز قانونا لمنح المطلوبة الشروط فيه فرتتو  شخص لصالح إال الباطن من اإليجار يتم ال 

                                                           
 يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.، 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 75 المادة أنظر )310(
  سابق.المرجع نفس ال، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 76 المادةأنظر  )311(
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 ندالس في رةالمدة المقر  تهمد تتجاوز أن دون الممنوحة المساحة حدود كل الباطن من اإليجار يشمل 
 ؛نفسه

 .رسمي عقد شكل في اإليجار عقد يتم 

الوطنية  للوكالة منجميال المتيازلسند ا الباطن من اإليجار أو تحويلال أو تنازلال طلب يقدمو        
 على الوكالة حالة موافقة وفي بملف، مرفقا الطرفين ويكون كال باالشتراك عليه قعويو  المنجية للممتلكات

 المتفاوض نفسها الشروط نالوكالة تتضم مع تفاقيةا إبرام الجديد الطلب صاحب على يجب نهفإ الطلب
 الوزير من اقتراح على بناء تخذي مرسوم عليها بموجب المصادقة ويتم األول، االمتياز صاحب مع عليها
 4 يتجاوز ال أجل في الباطن من اإليجار أو تحويلال أو تنازلالترخيص بال وثيقة لمتسف بالمناجم، لفالمك

Pالوثائق إعداد حق دفع وصل تقديم مقابل الطلب تاريخ إيداع من ابتداء أشهر

)
282F

312(
P. 

رقم  تنفيذيال المرسوم من 30 المادة نص حسب المنجمي االمتياز لصاحب يمكن كما       
0265P

)
283F

313(
P هذا تب علىويتر  بقراره الوكالة إخطار عليه بتوجسي نهأ إال ةنهائي بصفة ندالس عن تنازلال 

 تصبحف المناجم، من شرطة المفروضة تدابيرال فةكا بتنفيذ صاحبه ويلزم نهائيا االمتياز إلغاء تنازلال
 إجراء يخضع لم المشرع أن يجدر االنتباه إليه، وما جديدة، سندات لمنح أةمهي أخليت التي المساحة حدود

 .الى هذا التنازل أدت التي المبرراتاألسباب و  وكذا تقديمه مواعيد دتحد لشروط التنازل

U3.  لالمتياز المنجميلسند الحق في الرهن العقاري 

 رهن سنده فيبالحق  المنجمي االمتياز صاحبل 0110المناجم  قانون من 8 ةالماد تأقر        
ففي هذا  .العقاراالمتياز على  حقوق عليه قوتطب اعقاري قاح يشكل لكونه ا وذلكعقاري رهنا المنجمي
 تحيث نص المناجم قانون من 77 ةالمادبموجب  المنجمي المتيازلسند ا العقاري هنالر  مينظت تمالشأن 

 وال في الجزائر، متواجدة مالية سةمؤس لصالح إال منجمي سند رهن يجوز ال" :ما يلي على
 باطن فيالموجودة  االحتياطات نيتضم أن األحوال، من حال أي في الرهن هذا يمكن

P"عقد رسمي شكل في العقاري هنالر  عقد يتم. االستغالل حق سوى يخص وال األرض

)
284F

314(
P. 

هي و  ،هن العقاريالر  ةعملي تتم تىح توافرها من بد ال الشروط من مجموعة حدد عالمشر  فإن وعليه       
Pهي كاآلتيو  0110من القانون رقم  77في نص المادة مذكورة على سبيل الحصر 

)
285F

315(
P: 

                                                           
 .سابق مرجع ،2002 فبراير 06 في مؤرخ 0265 رقم التنفيذي المرسوم من 29 المادة أنظر )312(
 .سابقال مرجعنفس ال ،2002فبراير  06مؤرخ في  0265م تنفيذي رقالمرسوم ال من 30المادة  أنظر )313(
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110رقم  من القانون 77 المادة )314(
 سابق.المرجع نفس الالمتمم، يتضمن قانون المناجم، المعدل و  ،2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 77 المادةراجع  )315(
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 في باطن الموجودة االحتياطات يمس أن دون االستغالل حق في أساساالرهن العقاري  ينحصر 
 محل تكون أن يمكن فال ملكية عمومية تعد األرض باطن في الموجودة االحتياطات لكونوهذا  األرض،

 ؛رهن
لصالح البنوك أو  هن يتمالر  أن أي بالجزائر، متواجدة ةمالي سةمؤس لصالح إال العقاري هنالر يتم ال  

 أم أجنبية كانت سواء ةالمالي سةبجنسية المؤس وليس قربالم تكون لعبرةا أن كما ،مؤسسات القرض
 ؛ةعام أو ةخاص وطنية،

 عمومي ضابط من طرف هنالر  تحرير من بد ال أي رسمي عقد شكل في العقاري هنالر  يكونيجب  
P286Fالرسمية العقود تحرير في يفرضها القانون لتيا لإلجراءات وفقا وصالحياته اختصاصاته حدود في

316
P. 

 مملوك معين عقار على رسمي عقد بموجب ينشأ تبعي عيني حق بأنه الرسمي الرهن ويعرف       
Pمالكه يد في العقار هذا حيازة بقاء مع الدائن، بحق للوفاء ضمانا للغير مملوك أو نفسه للمدين

)
287F

317(
P. 

 لهم ويقرر الراهن مع تعاملهم حالة في حماية للغير ويمنح االئتمان وسائل من وسيلةبمثابة  وهو       
 ملكية يفقد ال األول كون والمرتهن الراهن بين توازن يحقق الرهن هذا أن كما بااللتزام، للوفاء قوي ضمان
 المرتهن وهو للثاني بالنسبة أما وحيازته ملكيته في المالك سلطات كافة له وتبقى الرهن موضوع الشيء
 .تنفيذي بسند يزوده الرسمي فالرهن







 :ب المعنون ثالثال الفصل من ثانيال القسم في باالستغالل ترخيصالالجزائري  عالمشر  عالج       

وقد  ،126 الى 124 من المواد في بالمناجم المتعلق 0110 رقم القانون من "المنجمي االستغالل"

أو  صغير منجمي الستغالل باالستغالل ترخيصال لميس" :على 124 المادة تنص
P...."طمتوس

)
288F

318(
Pباالستغالل  ترخيصال تقنية المشرعبذلك  ربط، ف)d’exploitation Permis( ،

في  الدخولو  باالستثمار للمستثمر يأذن لكي نهأ إذ ط،المتوس أو غيرالص المنجمي االستغالل بنشاط
الذي  ط،متوس أو صغير منجمي باالستغالل الستغالل ترخيصالسند  على حصوله من بد ال نشاطال

                                                           
 .4، ص 2001، الرهن الرسمي، د.م.ج، الجزائر، محمدي سليمان )316(
التوزيع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر و 01الحق، ط  مدخل الى العلوم القانونية، الجزء الثاني، دروس في نظرية ،جعفور محمد سعيد )317(

 .153، ص 2001
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 124 المادة )318(
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الطبيعة القانونية لهذا  بعدها سنحدد، و (الفقرة األولى)باعتباره سندا منجميا خصائصه  تحديدسنقوم ب

 .(الفقرة الثانية)التصرفات التي ترد عليه السند وكذلك الحقوق و 





 من الخصائص بمجموعة طمتوس أو صغير منجمي الستغالل باالستغالل ترخيصالسند  زيتمي       
 لبيتط بحيث ،إضافة الى الخصائص العامة للقرار االداري المذكورة سابقا أي المرتبطة به، الذاتية

هذا  بموجب باالستثمار له المأذون الشخص تحديد كذلك ،(أوال) به المرتبط نشاطتحديد ال عليه الحصول

 .(ثانيا)السند 



 أو غيرالمنجمي الص االستغالل بنشاط باالستغالل ترخيصال ذكره سبق كما عالمشر  ربط       

 باالستغالل القيام ألحد ال يجوز" :على 0110المناجم  قانون من 116 المادة تنص حيث طالمتوس
 :حائزا يكن لم إذا المنجمي

 :اآلتية المنجمية السندات أحد 
P...."طمتوس أو صغير منجمي الستغالل باالستغالل ترخيص أو منجمي امتياز

)
289F

319(
P. 

من  طأو المتوس الصغير المنجمي االستغالل نشاط 0110 المناجم قانون من 19 المادةتناولت و        

 كل طالمتوس أو غيرالص المنجمي باالستغالل يقصد" :كما يليحيث تعريفه وتحديد خصائصه 
 الفنية القواعد حسب ويستعمل ثابتة،ال المنشآت من أدنى حد فر علىيتو  دائم استغالل
 في متري طن 3000 عن تقل استخراج قدرة ذات ةصناعي أو نصف ةصناعي أنماطا
P"اليوم

)
290F

320(
P. 

 للموادفي اليوم  استخراجه قدرة تكون دائم نشاط كل هوف من خالل نص هذه المادة،، و عليهو        
أنه  كما ،ثابتةال المنشآت من أدنى حد علىه فر تو باإلضافة الى  ،طن متري 3000 من قلأ ةالمعدني
 3000 فوقت أو ساويت هاستخراجنشاط سعة  فكل بالنتيجةو  ة،نصف صناعي أو ةصناعي أنماطا يستغل

                                                           
 .السابق المرجع نفس والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 116 المادة )319(
 ، المرجع نفسه19 المادة )320(



        

-108- 
 

 أن ونالحظ ط،متوسال أو صغيرال منجميال ستغاللاال نشاط يندرج تحت إطار الفي اليوم  متري طن
 غيرالص المنجمي االستغالل نشاط لتحديد ايومي المستخرجة ةالمعدني حجم الموادمعيار  اعتمد قد عالمشر 

 حدد لتيا المنجمي البحث أنشطة عكسب وهذانشاط االستغالل الصناعي شأن  ط شأنه في ذلكالمتوس أو
 .العناصر التي تدخل ضمن هذه األشغال

لنشاط  قتطر  نهأ نجد ،ةالمنجمي باألنشطة المتعلق 8406 رقم قانونال إلىدائما  جوعوبالر        
 .0110رقم  قانونال فعل كما أشكاله في ليفص أن دون ةعام بصفة الستغالل المنجميا

 طبقا ألحكام اتجاري عمال يعد طالمتوس أو غيرالص المنجمي االستغالل أن إلى اإلشارة وتجدر       
Pالتجاري والقانون 0110المناجم  قانون

)
291F

321(
P من له لما نظرا نفةالنشاطات المص إطار في يدخل نهأ كما 

 كانت إذا دونهامن  يتم أن يمكن كما المنجمي البحث مرحلة بعد نشاطال هذا يتم وقد، البيئة على تأثير
 نشاطبال لق أصالتتع ال أخرى أشغال ممارسة بمناسبة أو لوحدها استخراجها ظاهرة المراد ةالمواد المعدني

 .المنجمي



شخص معنوي  بشكل حصري الى المتوسط أو غيرالص المنجمي االستغالل نشاط ممارسة توكل       
 تتناسب ةوتقني ةمالي قدرات المستثمر على فرتو  بشرط الجزائري، للقانون خاضعة ةتجاري شركة شكل في

 الشروط أن مالحظته يمكن ما نهأ إطار االستثمار، إال في انجازها الواجب األنشطةو  األشغال وحجم
 من انطالقاوهذا  فيه فرتتو  أن الواجب الشروط قةبد دتحد ة ولمعام جاءت المستثمر في توفرها الواجب

 ."الجزائري للقانون خاضعة ةتجاري شركة شكل في معنويشخص " عبارة

 عدم مبدأ اعتمد نهأ نجد 0110المناجم  قانون أحكام إلى جوعبالر االجنبي ف المستثمرأما بالنسبة        
 معاملة ضرورة على أكد حيث أجانب، أو وطنيين كانوا سواء سابقاكما رأينا  بين المستثمرين تمييزال

Pالوطني المستثمر معاملة بنفس المستثمر األجنبي

)
292F

322(
P في   يستثمر أن األجنبي للمستثمر يمكن نهفإ وعليه

 ة خاضعةتجاري شركة بإنشاء يقوم أن بد ال أنه على طالمتوس أو غيرالص المنجمي االستغالل نشاط
 مساهمة شركةك: القانون التجاري في عليها المنصوص األشكال من شكل أي تخذت وقد الجزائري، للقانون

 .أو شركة تضامن محدودة مسؤوليةشركة ذات  أو

 

                                                           
  . 25 ص ،أنظر أعاله )321(
 . 76أنظر أعاله، ص  )322(
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 صغيرال منجميال الستغاللاالذي يستفيد منه المستثمر في نشاط  باالستغالل الترخيصيتميز سند        

 .(ثانيا)يرتب مجموعة من التصرفات يستفيد منها صاحبه تؤهله ل، (أوال) طبيعة قانونيةب متوسطال أو



 على يرد نهباعتبار أ ا،عقاري احقط متوس أو صغير منجمي الستغالل باالستغالل ترخيصال يشكل       
 بدورها تعد لتيا االستغالالت المنجمية ضمن يندرج لذيوا ط،المتوس أو غيرالص المنجمي االستغالل

 االمتياز بحقوق المستثمر بموجبه تعويتم األرض،ملكية  عن ومنفصل ةالمد دمحد فهو عقارية، أمالكا
Pالعقاري هنوالر  عقارال على

)
293F

323(
P. 



الحق في التحويل أو و ، )1(في طلب تمديد السند  الحق صاحبهباالستغالل  الترخيص سند يمنح       

 .)3(الحق في الرهن العقاري للسند إضافة الى ، )2(التنازل أو التخلي عن السند 

U1.  الترخيص باالستغاللسند الحق في طلب تمديد 

 ةتمديد مد طلب طمتوس أو صغير منجمي الستغالل باالستغالل ترخيصال لصاحب يحق       
 :يلي كما 0110المناجم  قانون من 125 المادة نص حسب سنوات 10 :ب حددت لتيوا ترخيصال

 طرف من معنوي ط، لشخصمتوس أو صغير منجمي الستغالل باالستغالل ترخيصال يمنح"
 سنوات 10 أقصاها ةلمد إعداد الوثائق حق دفع بعد المنجمية للممتلكات ةالوطني الوكالة

P"لالستغالل االحتياطات القابلة به تسمح بما اتمر  ةعد تجديدال إمكانية مع

)
294F

324(
P. 

 تلك سواء، بها دتعه لتيا االلتزامات فةلكا المستثمر وفاء بضرورة مرهون التمديد طلب أن إال       
 تجديدال طلب ويودع تنظيمية،ال نصوصوال قانون المناجم بموجب رةالمقر  أو الشروط دفتر بموجب رةالمقر 

 المساحة حدود تعديل بطلب يرفق وقد ،األول باالستغالل ترخيصصالحية ال ةمد نهاية قبل أشهر 6
 .توسيعال أو تمديدال طلب إيداع تاريخ من أشهر 4 أجل في منحه بنفس طريقة لمويس بها المرخص

                                                           
 .103106 ص ص أعاله، أنظر أكثر لالطالعو  المنجمي، االمتياز سند على المطبقة األحكام نفس وهي )323(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 125 المادة )324(
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U2.  باالستغالل الترخيص سندالحق في التحويل أو التنازل أو التخلي عن 

 تنازلسنده وال تحويل طمتوس أو صغير منجمي الستغالل باالستغالل ترخيصال لصاحبيجوز        
 ترخيصال إليه ينتقل لذيالشخص ا في فرتتو  أن على الباطن من إيجاره وكذا جزئيا، أو لياك سواء عنه

 لمتسف للوكالة، المسبقة الموافقة ضرورة األصلي مع ندالس صاحب في المطلوبة الشروط نفس باالستغالل
 تاريخ من ابتداء أشهر، 4 يتجاوز ال أجل في الباطن من أو اإليجار تحويلال أو تنازلبال ترخيصال وثيقة
 .السند إليه ينتقل الذي الشخص مع األعباء دفتر توقيع علىال بعد الطلب إيداع

 وذلك بإخطار وقت أي في نهائيا سنده عن تخليال باالستغالل ترخيصال لصاحب يمكن كما       
 طرف من المحددة تدابيربتنفيذ ال صاحبه ويلزم تلقائيا، السند إلغاء تخليال هذا عن ويترتب بقراره الوكالة
 .جديدةمنجمية سندات  لمنح أةمهي المعنية المساحةبعدئذ  وتصبح المناجم شرطة

U3. باالستغالل الترخيص سندالحق في الرهن العقاري ل 

 ترخيصهذا ال نالمتضم ندالس عقاريا يرهن أن باالستغالل ترخيصالسند  لصاحب يخول القانون       
 يمس أن دون حق االستغالل في أساسا هنالر  وينحصر عقاريا، قاح يشكل نهأ باعتبار وذلك باالستغالل
 شكل في ويكون بالجزائر متواجدة مالية سةلصالح مؤس إال يتم وال األرض باطن في الموجودة االحتياطات

Pالمنجمي ندالس ةبانتهاء مد الرهن هذا وينتهي رسمي، عقد

)
295F

325(
P. 





 أساسي كشرط خصةلنظام الر  المنجمي لالستغالل ةالمتبقي األشكال الجزائري عالمشر  أخضع       
 نظام بعضها  ضمن حيث أدخل ،بينهايفرق فيما  أن ارتأى نهأ إال وممارستها، ذه األنشطةبه لاللتحاق

 استبعادفهل  األخرى، بالرخص فقطعنها  فعبر تسمية دون األخرى ترك نهأ حين في المنجمي، السند
 غمبالر  والمرامل، الحجارة باستغالل مقالع المتعلق نشاطوال الجني أو/و والجمع لمال نشاط من ندالس وصف

 جهة من األنشطة هذه طبيعة إلى راجع ،كاالستغالل المنجمي الحرفي خصةالر  نظام إلى خضوعهما من
 ؟جهة أخرى من ممارستها وطرق

 ،)األولى الفقرة( المنجمي السند نظامضمن  الحرفي المنجمي االستغالل رخصة المشرع صنف       
ويتساوى  )الثانية الفقرة( الرخصة نظام ضمن أدخلها فقد الجني أو/و والجمع اللم رخصة عملية أما

                                                           
 .103106 ص ص أعاله، أنظرولالطالع أكثر  المنجمي، االمتياز سند على المطبقة األحكام نفس وهي )325(
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 الفقرة(الرخصة  نظام ضمنأيضا  أدخلها التي والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصةاالمر كذلك مع 
 .)الثالثة





 Autorisation d’exploitation( الحرفي المنجمي االستغالل رخصةموضوع  عالمشر  تناول       

minière artisanale( منجميا سندا اعتبرهاو  ،0110من القانون رقم  130 الى 127 من المواد في 
التي  الخصائصأحاطها بمجموعة من ، و الحرفي االستغالل نشاطوطبيعة  ترتبط تحكمهابقواعد  أفردهاو 

عليها تصرفات و  تسمح بإيراد حقوق، كما أن طبيعتها القانونية (أوال)األخرى  نداتالس باقي عن زهاتمي

 .(ثانيا)يستفيد منها صاحبها 



 القانونية طبيعتهو  نشاطالنوع  تحديد الحرفي المنجمي االستغالل رخصة خصائصيقتضي تحديد        

 .)2( في هذا النشاط المستثمر الشخصتحديد هوية وكذا  ،)1(

U1. القانونية طبيعتهو  النشاطنوع  تحديد 

نص  حسب المنجمي الحرفي االستغالل بنشاط الحرفي المنجمي االستغالل رخصة عشر الم ربط       

Pيلي كما ثانيةال فقرتها في 0110المناجم  قانون من 73 المادة

)
296F

326(
P: "المنجمية نداتتسلم الس 

 ...".الحرفي لالستغالل المنجمي رخصة اإم...  ةالمنجمي باألنشطة المتعلقة

 إمكانيات تستغل لتيا االنشطةبين  من نشاط كل الحرفي المنجمي االستغالل بنشاط ويقصد       
Pاطالقا وظفهات ال أو محدودة ميكانيكية

)
297F

327(
P، ناعيالص االستغالل نشاطي عن اختالفه يبين ما وهذا 

 طريقة إلى بالنظر الحرفة، إطار في اأساس فهو يدخل ط،المتوس أو غيرالص المنجمي واالستغالل
 .عالية مهارات أو كفاءات أو أموال أو ميكانيكية انجازه إمكانيات لبيتط ال بحيث ممارسته

 7 المادة في نص صراحة ذلك ورد حيث اتجاري عمال الحرفي المنجمي االستغالل نشاط ويعتبر       
 لالسج في امقيد يكون ا أنتجاري عمال يمارس لذيا الحرفي على يفرض تاليوبال المناجم، قانون من

                                                           
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03مؤرخ في  0110من القانون رقم  2فقرة  73المادة  )326(
 .سابقنفس المرجع ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 20 المادة أنظر )327(
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 نشاطاتال إطار في يدخل نهأ كما، تقليدية والحرفال ناعاتالص سجل في قيدهاضافة الى  تجاريال
 نفةالمص المنشآت إطار في تالي يمارسوبالاألخرى  المنجمية األنشطة باقي شأنفي ذلك  شأنه نفةالمص

 .البيئة على تأثير من له لما

U2.  بموجب رخصة االستغالل المنجمي الحرفي المستثمرالشخص تحديد 

Pيلي ما 0110المناجم  قانون من 3 فقرة 78 المادة نص في ورد       

)
298F

328(
P: "امسبق فرأن تتو  يجب 

 ... اآلتية الشروط المنجمي ندالس طالب في

 :الحرفي المنجمي االستغالل لرخصة نسبةبال 
 ."التجاري السجل في امقيد يكون أن* 

 لذينا األشخاص بصفة دقيقة ديحد لم عأن المشر  هومن خالل هذا النص استخالصه  يمكن وما       
 جاء 3 فقرة 78 ةالمادنص  في ورد ما كون وذلك الحرفي، المنجمي االستغالل نشاط يمكنهم ممارسة

Pتجاري همال السجل في بالقيد الملزمون ، فاألشخاصعامبوجه 

)
299F

329(
P: 

 طبيعي؛ شخص كل 
 تجاري؛ بعمل يقوم مقاول كل 
 تجاري. نشاط ممارسة في يرغب شخص كل 

 تمنح المنجمي الحرفي االستغالل رخصة أن 0110المناجم  قانون من 127 ةالماد أضافت وقد       

المنجمي  االستغالل رخصة تمنح" :حيث نصت في هذا الصدد المعنوي أو الطبيعي للشخص
P..." معنويا أم كان اعيطبي اشخص األول، للطالب الحرفي

)
300F

330(
P. 

 المستثمر أنذلك  نشاط،ال هذا ممارسة دائرة في كبير حد إلى عتوس قد عالمشر  أن حيوض ما هذاو        
 اخاضع اأجنبي أو اوطني امعنوي أو اطبيعي اشخص يكون أن يمكن الحرفي المنجمي االستغالل مجال في

بشكل عام  المنجمية األنشطة ممارسة أن باعتباروذلك  ،تجاريال لالسج في اومقيد الجزائري للقانون
 السجل في ايكون مقيد أنب ملزمفهو  ،تجارية أعماال تعدوأنشطة االستغالل المنجمي بشكل خاص 

 .ةوالتقليدي الحرفية ناعاتالص سجل في امقيدونه كبغض النظر عن  تجاريال

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 3 فقرة 78 المادة )328(
 .93، ص 2008كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ، القيد في السجل التجاري، رسالة دكتوراه، زايدي خالد )329(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 127 المادة )330(
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 ينتهيو  ةالمد دمحد عقاريا قاح الحرفي المنجمي االستغالل رخصةالسند المنجمي المتضمن  عدي       

 من مجموعة محل جعلهت ،)1(وطبيعته القانونية هذه  ،األرض ملكية عن منفصلوهو  ند،مدة الس بانتهاء

 .)2( شروط معينة فربتو  إال يتم ال هذا إال أن وتنازل، ورهن انتقال من فاتالتصر 

U1. الطبيعة القانونية لرخصة االستغالل المنجمي الحرفي 

 ومنفصل المدة محدد )Droit immeuble(عقاريا  حقاالحرفي  المنجمي االستغالل رخصة شكلت       
 المنجمي االستغالل أنشطةالسندات المنجمية المتعلقة ب ، وهو نفس االمر المطبق علىاألرض عن ملكية

 السندات تؤسس" :فيها جاء التي 0110المناجم  قانون من 2 فقرة 8 المادةما قضت به طبقا ل وهذا
 عن ومنفصلة المدة محددة عقارية المنجمي، حقوقا االستغالل بأنشطة المتعلقة المنجمية

P..."العقار على االمتياز حقوق وتطبق عليها العقاري، للرهن وقابلة األرض، ملكية

)
301F

331(
P. 

U2 الحقوق والتصرفات التي ترد على رخصة االستغالل المنجمي الحرفيU: 

 والحق ،)1.2( الرخصة مدة تمديد في الحق لصاحبها الحرفي المنجمي االستغالل رخصة تخول       

 .)3.2( لرخصةل العقاري الرهن في الحق وكذلك ،)2.2( الباطن من اإليجار أو التحويل أو التنازل في

U1.2. الحق في تمديد مدة الرخصة 

 سنوات 5: ب تحدد لتياو  مدتها تمديد طلب الحرفي المنجمي االستغالل رخصة لصاحب يحق       

رخصة  تمنح" :التي تقضي بما يلي 0110قانون المناجم  من 128 المادة نص في ورد ما حسب
للممتلكات  الوطنية الوكالة طرف من أعاله 127 المادة في إليها المشار االستغالل
 بما تسمح اتمر  ةعد تجديدلل قابلة وهي سنوات خمس تتجاوز أن يمكن ال ةلمد المنجمية

P"لالستغالل القابلة االحتياطات به

)
302F

332(
P. 

                                                           
  المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 2 فقرة 8 المادة )331(
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 128 المادة )332(
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كانت  سواء بها دتعه لتيا االلتزامات فةكال المستثمر أداء بعد إال قبوله يتم ال تجديدال طلب أن إال       
المتضمن  الطلب ويودع ،المتخذة لتطبيقهوالنصوص  المناجم قانون أحكام أو الشروط دفتر أحكام بموجب
 حدود تعديل بطلب يرفق ند، وقدالس صالحية ةمد انتهاء قبل أشهر) 4أربعة (التجديد  بملف مرفقاالتجديد 
 تاريخ من ابتداء أشهر 3 يتجاوز ال في أجل بها منح لتيا الطريقة بنفس لمويس ،بها المرخص المساحة

 حدود تعديل حالة وفي المساحي، سموالر  إعداد الوثائق حق دفع وصلي تسليم مقابل الطلب إيداع
 المساحة حدود مع ولياأل نصبلل مطابقة ةعملي بإجراء ندالس المواليين لمنح الشهرين في يشرع المساحة
Pالممنوحة الجديدة

)
303F

333(
P. 

U2.2. الحق في التنازل أو التحويل أو اإليجار من الباطن 

أو  وكذا تحويله سنده عن اجزئي أو اكلي سواء تنازلال الحرفي االستغالل رخصة لصاحب يجوز       
 المطلوبة الشروط خصة نفسالر  إليه تنتقل لذيا الشخص في فرتتو  أن بد ال نهأ على الباطن، من إيجاره

 قعيو  أن يجبو  المنجمية، الوطنية للممتلكات للوكالة المسبقة الموافقة ضرورةالى  باإلضافة صاحبه، في
Pالطلب علىباالشتراك  الطرفين كال

)
304F

334(
P. الشروط إلى إضافة نهفإ الباطن منفيما يخص اإليجار  اأم 

 نفسه ندللس رةالمقر الزمنية  ةالمد تهمد تتجاوز أندون  الممنوحة، المساحة حدود كل يشمل نهفإ ابقةالس
 تحويلال أو تنازلبال ترخيصال وثيقة المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة لمتسو  .رسمي عقد شكل في يتمو 
 من تاريخ ابتداء شهرين يتجاوز ال أجل في الجديد، ندالس صاحب لفائدة ةوالمعد الباطن اإليجار من أو

 لذيا الشخص من طرف الشروط دفتر وتوقيع الوثائق إعداد حق دفع وصل تقديم مقابل الطلب إيداع
Pدنالس إليه انتقل

)
305F

335(
P. 

 بإخطار وقت وذلك أي في سنده نهائيا عن تخليال الحرفي االستغالل رخصة لصاحب يمكن كما        
 من دةالمحد تدابيرال بتنفيذ خصةالر صاحب  ويلتزم تلقائيا ندالس إلغاء ليالتخ هذا عن تبيتر ف بقراره الوكالة
Pجديدة منجمية سندات أة لمنحمهيبالتخلي  ةالمعني المساحةحينها  وتصبح المناجم شرطة طرف

)
306F

336(
P. 

U3.2. الحق في الرهن العقاري لرخصة االستغالل المنجمي الحرفي 

 ن هذهالمتضم ندالس عقاريارهنا  يرهن أن الحرفي المنجمي االستغالل رخصة لصاحب يحق       
 يمس أن دون االستغاللحق  في أساسا هنالر  وينحصر عقاريا، قاح يشكل نهأ باعتبار وذلك خصة،الر 

                                                           
 ، مرجع سابق.2002فبراير  06مؤرخ في  0265من المرسوم التنفيذي رقم  36أنظر المادة  )333(
  سابق.المرجع نفس ال، 2002فبراير  06مؤرخ في  0265من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  أنظر )334(
 .، المرجع نفسه37أنظر المادة  )335(
 .نفسه المرجع ،38المادة  أنظر )336(
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 أن على بالجزائر متواجدة مالية سةمؤس لصالحإال  هنالر  يتم وال األرض، باطن في الموجودة االحتياطات
Pرسمي عقد شكل في هنالر  يكون

)
307F

337(
P. 

 قةالمتعل المنجمية نداتالس خص قد الجزائري عالمشر  أنمن خالل ما سبق  استخالصه يمكن وما       
 نفس األحكام تقريبا عليها قتطب بحيث متشابه قانوني بنظام أشكاله بمختلف المنجمي بنشاط االستغالل

بعض  وجود مع ،عنه المترتبة الحقوق أو الحقا سنرىكما  السند منح بإجراءات األمر لقتع سواء
 إتباع كذلكالشروط،  دفتر أو اتفاقية كوجود به المرتبط والسند نشاطكل  طبيعة تقتضيه التباين الذي

 .األول للطالب المنح أو السند منح في المزايدة إجراء





 األول القسم ، في)L’autorisation de ramassage(اللم  عملية رخصة الجزائري عالمشر عالج        

 المتعلق 0110من القانون  "األخرى المنجمية األنشطة ممارسة" :ب المعنون الرابع الفصل من
02469Pالمرسوم التنفيذي رقم  رو صدب ، لكنمنه 131 هي حدة فقطاو  مادة في بالمناجم

)
308F

338(
P  هذا  لىتو

 لمالالمنجمي لعملية  نشاطالفي  االستثمار لها يخضع لتيا والقواعد الخصائص فةكا تحديد ةمهمخير األ
على  02469التنفيذي  والمرسوم المناجم قانون ضوء على دراستنا ستقتصر عليهو ، الجني أو/و والجمع

التي ترد عليها الحقوق و  طبيعتها القانونيةو  )أوال( الجني أو/و والجمع اللم عملية رخصة خصائص

 .)ثانيا(



 لم للموادال ةعملي رخصة تمنح" :على 0110المناجم  قانون من 131 المادة تنص       
 طرف الوكالة من الوثائق، إعداد حق دفع بعد جزائرية، طبيعية أشخاص إلى ةالمعدني
 .التنظيم طريق عن قائمتها دةالمحد للمواد نسبةبال المنجمية للممتلكات ةالوطني

 :الخصوص وجه على ةمعدني ةماد لكل نسبةبال تنظيمي،ال نصال نفس أيضا دويحد 
 المنجمي؛ نشاطال من نوعال بهذا فيها يرخص التي البالد مناطق 

                                                           
 .103106 ص ص أعاله، أنظر أكثر ولالطالع المنجمي وسند الترخيص باالستغالل، االمتياز سند على المطبقة األحكام نفس وهي )337(
 مؤرخ 88الجمع و/أو الجني، ج ر عدد ليات اللم و يتعلق بالنشاط المنجمي لعم، 2002ديسمبر  24مؤرخ في  02469مرسوم تنفيذي رقم  )338(

 .2002ديسمبر  29في 
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 المنجمي؛ نشاطال من نوعال هذا بممارسة فيها المرخص القصوى المساحات 
P"...المنجمي النشاط هذا بممارسة فيها المسموح نةالس فترات 

)
309F

339(
P. 

 والجمع اللم عملية رخصةب ترتبط الخصائص من مجموعة عالمشر  وضع فقد مراأل هكما يقتضيو        

 بموجبها المستثمر الشخص طبيعة وكذا ، )1( وطبيعته بها المرتبط نشاطال نوع حدد بحيث ،الجني أو/و

 .)3( مزاولة النشاط وأماكن فترات ، باإلضافة الى تبيان)2(

U1. وطبيعته تحديد نوع النشاط 

 تعتبر" نه:أب الجني أو/و والجمع لمال نشاط 0110 رقم المناجم قانون من 21 ةالماد فتعر        
 ةالمعدني المواد على الحصول في األنشطة المتمثلة تلك الجني، أو/و والجمع لمال أنشطة

P"األرض سطح على حالتها في الموجودة

)
310F

340(
P. 

 كبيرة ومالية ةات ماديإمكان هممارست لبتتط ال إذ المنجمية األنشطة أسهل من لمال نشاطإذن يعد ف       
الطبيعية حالتها  في ة الموجودةالمعدني لموادل الحصول علىهذا النشاط فقط  يقتصر إذ ،وحتى تكاد تنعدم

 ذلك على عالوةو  ،راتوالمتفج الميكانيكية االستخراج أدوات استعمالبذلك  ويمنع األرض، سطح فوق
 فرعي تجويف أو إحداث تجويف خالل من البيئة يتلف أن شأنه من جني أو/و وجمع لم نشاط كل يمنع

 .لألماكن الشكل الطوبوغرافي في ةالخفي أو الظاهرة تغيراتال من غيرها أو

مي االستغالل المنج أنشطة باقي شأن شأنه تجاريا عمال الجني أو/و والجمع للما نشاط ويعد       
 والطبيعة باألرض متصل نشاط نهأ باعتبار نفةالمصالمنشآت  إطار في يمارس نهأ كما األخرى،

 .وباالطار المعيشي للسكان

U2.  بموجب رخصة عملية اللم والجمع و/أو الجني المستثمر الشخصتحديد 

 الجزائري الطبيعي للشخصبشكل حصري  الجني أو/و والجمع لمالعملية  نشاط ممارسةأسندت        
 0110المناجم  قانون من 131 المادةنص  فيبشكل صريح  ورد ما هذاو  ،المعنوي دون الشخص

تمنح  أن يمكن ال"... : يلي كما 02469رقم  التنفيذي المرسوم من 2 فقرة المادة األولىعليه  وأكدت

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 131 المادة )339(
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 21 المادة )340(
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إال  تمنح وال جزائري، طبيعي لشخص إال الجني أو/و والجمع لمال نشاط ممارسة رخصة
P"الفترة نفس خالل الطبيعي الشخص لنفس واحدة رخصة

)
311F

341(
P. 

اكتساب مكن أن يكون طرفا ايجابيا أو سلبيا في ي لذيا االنسانهنا  الطبيعي بالشخص ويقصد       
P312F(الحقوق أو ادائها

342
P(. األنشطة ممارسةل مكانة 8406قانون  ظل في الطبيعي للشخص كنت ولم 

 أن حين في ،الوطنية ةالعمومي ساتللمؤسكانت  األولوية أن ذلك جدا، محدود نطاق في إال المنجمية
 ،للمارسة االنشطة المنجمية اليدوية الوطني الطبيعي كبيرا للشخص اهتماما أعطى 0110القانون 

 موادل وجني على جمع يعتمد بحيث كفاءات أو أمواال لبيتط ال الجني أو/و والجمع مالل نشاط وأن ةخاص
Pنةمعي معدنية

)
313F

343(
P على الجني أو/و والجمع لمال نشاط ممارسةل يشترطو ، األرض سطح على موجودة 

 نشاطن يكون مقيدا في السجل التجاري لكون كل أنشطة االستغالل بما فيها أ الطبيعي الجزائري الشخص
 يعد عمال تجاريا. الجني أو/و والجمع اللم

U3. للرخصة المدة الزمنيةالحيز الجغرافي و  تحديد 

 حدود المساحة في واالستثمار خولالد في الحق لصاحبها لتخو  لمال عملية رخصة أن بما       
 نشاطال ممارسة مكان بتحديدذلك و  الرخصة لهذهالحيز الجغرافي  تحديد روريالض من نهفا بها، المرخص

من  4هكتارات حسب نص المادة  5ال يمكن أن تتجاوز  لتيوا المساحة حدود معالم وضع طريق عن
02469P رقم تنفيذيال مرسومال

)
314F

344(
P، يمارس لتيا المساحة تكون أن بمجرد باطلة لمال رخصة وتصبح 

Pمنجمي سند بموجب ممنوحة مساحة ضمن كليا أو جزئيا نشاط مشمولةال فيها

)
315F

345(
P. 

 بضعة تكون أن فيمكن ،المناطق بحسبفهي تتباين  لمال عمليةفيها  تتمأما عن الفترات التي        
لوفرة أو عدم وفرة المواد المعدنية المعنية بالرخصة في  راجع كاملة وهذاسنة  تدوم أن يمكن كما شهرأ

Pمنطقة كل طبيعة حسبفترات زمنية معينة 

)
316F

346(
P. 

                                                           
 مرجع سابق. ،2002ديسمبر  24مؤرخ في  02469 مرسوم تنفيذي رقم )341(
 .286سابق، ص  مرجع ،سعيد محمد جعفور )342(
 ديسمبر 24 في مؤرخ 02469 رقم التنفيذي من المرسوم 2أنظر المادة  حول قائمة المواد المعدنية المرخص بلمها وجمعها و/أو جنيها )343(

  .سابق مرجع ،2002
   .سابق مرجع ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02469 رقم التنفيذي من المرسوم 4 أنظر المادة )344(
 السابق. مرجعنفس ال ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02469 رقم التنفيذي المرسوم من 16 المادة أنظر )345(
 .نفسه المرجع ،3 المادة أنظر )346(
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 محل مما يجعلها ،)1(الى فئة االموال المنقولة  الجني أو/و والجمع اللم عملية رخصةتنتمي        

.)2( التصرفاتالحقوق و  من مجموعة

U1.  لرخصة عملية اللم والجمع و/أو الجنيالطبيعة القانونية 

 ال الجني أو/و والجمع اللم عملية رخصة فإن 0110 رقم المناجم قانون من 8 المادةبنص  عمال       
 ال بحيث األشغال ونوع طبيعة هو فةهذه الص ريبر  وما ،المنقول طابع تكتسي نماوإ  منجميا سندا تعتبر

 لم على العتمادها في الهواء طحالس على تتم نماوإ وسائل ميكانيكية تتطلب آالت األشغال العمومية و 
لقصر مدة الرخصة التي ال يمكن أن تتجاوز أيضا  نظرا، و يدويا األرض سطح فوق الموجودة المواد وجمع
Pالسنة

)
317F

347(
P. 

U2.  على رخصة عملية اللم والجمع و/أو الجنيالحقوق التي ترد 

 تنازلكالرهن وال الجني أو/و والجمع اللم عملية رخصة علىتصرفات قانونية  عالمشر يقرر  لم       
تقوم على  نهاأيفسر  ما وهذا ،لالستغالل المنجمي من الباطن كما فعل مع السندات المنجمية واإليجار

Pالشخصي لصاحبهااالعتبار 

)
318F

348(
P أو ايجارها من  رهنها أو تنازل عنهااللهذا االخير  يمكن ال بحيث

 أو )1.2( طلب تجديدها في صاحبها حق منعت ال خصةللر  الشخصية الطبيعة هذه إال أن ،الباطن

 .)2.2( نهائيا عنها ليالتخ

U1.2.  اللم والجمع و/أو الجني تجديد رخصةالحق في 

 لصاحب ع أجازالمشر  أن ، نجد02469رقم  تنفيذيال المرسوم من 8 المادة نص إلىرجوعا        
 سنة فيها لمال فترة تمتد لتيالواليات ا في نشاطه يمارس لذيا الجني أو/و والجمع لمال ةعملي رخصة
 خصةالر  صالحية ةمد انتهاء من قبل شهرين يودع أن عليه ويجب رخصته، تجديد يطلب أنكاملة، 

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 8 المادة أنظر )347(
في رأينا تنطبق رخصة عملية اللم والجمع و/أو الجني على فئة المهن التي يتطلب الولوج اليها ضرورة استصدار اعتماد من طرف المصالح  )348(

 وهذا االعتماد شخصي فال يجوز لصاحبه التنازل عنه أو التصرف فيه، عدا الحق في التخلي عن النشاط، للمزيد أنظر أعاله، صاإلدارية المؤهلة 
59.      
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بشرط توفر  وذلك الجارية خصةالر  في نفسها والمواد المساحة نفسها تخص لرخصة جديدا طلبا الجارية،
Pبذلك تسمحالتي  االحتياطات

)
319F

349(
P. 

 لتي ينويا األشغال مخطط نتبي لتيا الوثائق على بملف يحتوي مرفقا تجديدال طلب يكونو        
 الرخصة إطار المنجزة في األشغال حول معلومات وكذا رخصته تجديد بعد انجازها خصةالر  صاحب
 تقرير علىبناء  وذلك لاألو  في الطلب تبعةالم نفسها اإلجراءات حسب جديدة رخصة إعداد ويتم األولى،
Pالمنجمية للممتلكات ةالوطني الوكالة وبعد موافقة المنجمية والمراقبة للجيولوجيا ةالوطني الوكالة

)
320F

350(
P. 

U2.2. و/أو الجني الحق في التخلي عن رخصة اللم والجمع 

 على حصوله نشاطه عن لىيتخ الذي الجني أو/و الجمع و لمال رخصة صاحبيستوجب على        
Pبذلك المنجمية والمراقبة للجيولوجيا ةلوطنيا الوكالة من ترخيص

)
321F

351(
P، المادة ألحكام عليه طبقا نويتعي 

02469Pرقم  التنفيذي المرسوم من 2فقرة  25

)
322F

352(
P فذين أننهائيا  عنهتخلي وال نشاطال عن قفالتو  قبل 

 األصلية حالتها إلى بإعادة األماكنمنها  تعلق ما ماسي، المناجم شرطة أعوان بها يأمر لتيا األشغال
 والمراقبة للجيولوجيا ةالوطني الوكالة لىتتو  بذلك قيامه عدم حالة وفي، العمومي األمن على والحفاظ
 .الرخصة صاحب حساب علىذلك  المنجمية





 L’autorisation de( والمرامل الحجارة مقالع استغالل لرخصة الجزائري عالمشر  تعرض       

l’exploitation des carrières et sablières( ب المعنون الرابع الفصل الثاني من القسم في :

هما فحسب و منه  مادتين في 0110المناجم  قانون من "األخرى المنجمية األنشطة ممارسة"
المتعلقة  الجوانبفة كا تنظيم ةمهم لىتو لهذا النشاط، تنظيمي ال نصال رو صدلكن ب ،132 و 22 الماتدان

                                                           
  مرجع سابق. ،2002ديسمبر  24مؤرخ في  02469 تنفيذي رقمالمرسوم ال من 8 المادة أنظر )349(
 سابق.المرجع نفس ال ،2002ديسمبر  24مؤرخ في  02469 تنفيذي رقمالمرسوم ال من 11 المادة أنظر )350(
  .المرجع نفسه ،2002ديسمبر  24مؤرخ في  02469 تنفيذي رقمالمرسوم من ال 1فقرة  25 المادةأنظر  )351(
 .نفسه المرجع ،2002ديسمبر  24مؤرخ في  02469 تنفيذي رقمالمرسوم من ال 2فقرة  25 المادةأنظر  )352(
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Pنشاطال هذا فيالمستثمر و  االستثمار لها يخضع لتيا القواعد كذلكو  به

)
323F

353(
P، وتم إلغاء  محل كان نهأ إال

Pآخر تنفيذياستبداله بمرسوم 

)
324F

354(
P،  الذي أصبح يؤطر فيما بعد هذا النشاطو. 

 مما ،جديد وتنظيمي تشريعي بإطار والمرامل الحجارة مقالع استغاللرخصة  المشرع أحاط فقد إذن       
 ،تختلف عما كانت عليه في ظل المرسوم السابق الملغى خاصة إجراءات بموجب فيه يتم االستثمار جعل

، مما يميز )أوال( اخاص طابعاوالمرامل  الحجارة مقالع رخصة استغالل تكتسي المعطيات على هذه بناءو 

، كما أنها من طبيعة قانونية تسمح بإيراد )ثانيا(األخرى  اجراءات الحصول عليها عن باقي الرخص

 .)ثالثا( عليهاقانونية تصرفات 



 تحديد شأنهامن  الخصائص، من مجموعةوالمرامل ب الحجارة رخصة مقالعالجزائري  عالمشر  أحاط       

ضافة الى ، باإل)2( هذا النشاط في المستثمر الشخصكذلك تحديد و  )1(الممارس المنجمي  نشاطالنوع 

 .)3(المدة الزمنية للرخصة تحديد الحيز الجغرافي و 

U1. الممارس تحديد نوع النشاط 

الحجارة  مقالع استغالل بنشاط والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصةالجزائري  المشرع ربط       

 يمكن ال" :جاء فيها لتيا 08188التنفيذي  المرسوم من 3 ةالماد نص في ورد مال طبقا وهذا والمرامل
 مقالع استغالل أساس رخصة على إال والمرامل الحجارة مقالع استغالل نشاط في الشروع
P..."والمرامل الحجارة

)
325F

355(
P. 

 رفع المواد أو استخراج في ثليتم نشاط كل والمرامل الحجارة مقالع استغالل بنشاط ويقصد       
 البناء هة ألغراضوالموج تثمينلل قابلة ةمعدني ةماد أي على تحتوي ال لتيا الفلزية، غير ةالمعدني

 في متري طن 3000 عن القصوى اإلنتاجية الطاقة تقل أنبشرط  األراضي، وتخصيب صفوالر 
Pاليوم

)
326F

356(
P. 

                                                           
، يتضمن كيفيات تطبيق األحكام المتعلقة برخص استغالل مقالع الحجارة 2002ديسمبر  24مؤرخ في  02470رقم  نفيذيالتمرسوم وهو ال )353(

 .2002ديسمبر  29مؤرخ في  88والمرامل، الملغى، ج ر عدد 
الحجارة والمرامل وتعليقها  ، يحدد كيفيات منح رخصة استغالل مقالع2008يوليو  01مؤرخ في  08188تنفيذي رقم المرسوم ال وهو )354(
  .سحبهاو 
 مرجع سابق. ،2008يوليو  01مؤرخ في  08188م تنفيذي رقالمرسوم من ال 3 المادةأنظر  )355(
  .51أنظر أعاله، ص  )356(
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ما  ماالسي نشاطال هذا لمثل العشوائي االستغالل من الحد إلى خصةالر  هذهفرض  رمبر  ويرجع       
 واستغالل نهب كبير من عرفته لما نظرا للبناء هةالموجمن الشواطئ واالودية و  مالالر  باستخراج لقيتع

 .بالبيئة ضرراأ ألحق امم قانوني غير

 أشكال نشاط من شكال باعتباره تجاريا عمال والمرامل الحجارة مقالع استغالل نشاط ويعد       
 قد الجزائري القانون التجاري من الثانية المادة أن كما تجاريا، عمال بدوره يعد لذيوا المنجمي، االستغالل

 الحجارة مقالع استغالل نشاط يدخل فيها لتيوا طحيةالس المناجم الستغالل مقاولة كل أن إلى أشارت
 تعد األرض، سطح على نة موجودةمعي ةمعدني استخراج مواد أو رفع على يقتصر نهأ باعتبار والمرامل

Pالموضوع حسبب اتجاري عمال

)
327F

357(
P. 

 نشيرو  .الطبيعةبو  باألرض تصلم نشاط نهأ باعتبار نفةالمص النشاطات إطار في يدخل نهأ كما       
 حظر على 14 المادة في صراحة نص قد الملغى 02470رقم  التنفيذي المرسوم أن إلىفي هذا الصدد 

Pالبيئةعلى  حفاظا وهذا راتالمتفج استعمال

)
328F

358(
P، ما وهذا الحظر، هذا ينص على لم الجديد المرسوم لكن 

 االمر، هل كان سهوا منه أم أن هذا الحظر قد زال؟ هذالالمشرع  اغفال حول تساؤللل يدعونا

U2.  بموجب رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل المستثمر الشخصتحديد 

 المحلي على االستثمار المفتوحة االنشطة بين من والمرامل الحجارة مقالع استغالل نشاط يعتبر       

 تمنح" :يلي ما على 08188 تنفيذيال المرسوم من 4 ةالماد تنص بحيث واءس حد على واألجنبي
P."..معنوي أو لشخص طبيعي والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة

)
329F

359(
P. 

 تمييز، متعامل دون أي طرف من تكون والمرامل الحجارة لمقالع االستغالل نشاط فممارسة       
 أو جزائريين أكانوا سواء بين المستثمرين تمييز عدم منعنها  تبيتر  وما االستثمار يةحر  سكر  عفالمشر 

 أموال رؤوس ذات ساتمؤس شكل أو تجارية شكل شركات تأخذ معنوية أو طبيعية أشخاص أجانب،
 الملغى 02470التنفيذي  المرسوم في عالمشر  تجاها عكس الخاص وهذا للقانون وخاضعة عمومية
 الشخص على حكرا كان نشاطال هذا في االستثمار أن ، بحيث08188المرسوم التنفيذي  بموجب

 هو نشاط للجزائريينال هذا تخصيص ريبر  ما ولعل األجنبي، دون فقط الجزائري المعنوي الطبيعي أو

                                                           
 مرجع سابق. التجاري، المعدل والمتمم، القانون يتضمن ،1995 سبتمبر 26 في مؤرخ 7559 رقم من األمر 7فقرة الثانية  أنظر المادة )357(
 .سابق مرجع ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02470 رقم التنفيذي المرسوم من 14 المادة أنظر )358(
 مرجع سابق. ،2008يوليو  01مؤرخ في  08188م تنفيذي رقالمرسوم من ال 4 المادة أنظر )359(
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 األجنبي المستثمر يتوفر عليها خبرات وكذا وتقنية مادية إمكانيات استعماله وعدم هممارست سهولة
Pفقط

)
330F

360(
P. 

U3. للرخصة المدة الزمنيةالحيز الجغرافي و  تحديد 

 في خول واالستثمارالد في الحق لصاحبها لتخو  والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة أن بما       
 ممارسة مكان بتحديد وذلك لها الحيز الجغرافي تحديد روريالض من نهفا بها، المرخص المساحة حدود

Pهكتارات 5 تفوقيمكن أن ال  تيوال المساحة حدود معالم وضع طريق عن نشاطال

)
331F

361(
P، تمنح كانت وقد 

 تنمية وطني برنامج كل أو والقطاعية، ةالبلدي البرامج في لةالمسج المشاريع انجاز إطار في السابق في
 حدود يتجاوز ال إطار محدود في تمنح أصبحت ،08188التنفيذي  المرسوم إطار في أنه إال آخر،
 مشاريع إلنجاز وذلك المقالع والمحاجر،نشاط استغالل  اختصاصها دائرة في يقع لتيا الواليات أو الوالية

 التراب تعم فال الواليات هذه أو الوالية لهذه برامج التنمية في المقررة كنوالس تجهيزاتوال ةاألساسي الهياكل
 الوطني.

 وهذافقط  واحدة ةمر  يمكن تمديدها سنوات 4 :ب دةمحدللرخصة فإنها  بالمدة الزمنية لقيتع فيما اأم       

 رخصة تمنح" :بما يلي تقضي لتيوا 08188التنفيذي  المرسوم من 7 المادةنص  في ورد ما
 رخصة صالحيات دتمد أن يمكن سنوات 4 أقصاها لمدة والمرامل مقالع الحجارة استغالل

P"إقليميا الوالي المختص طرف من واحدة ةمر  والمرامل الحجارة مقالع

)
332F

362(
P. 



 تنفيذيال بموجب المرسومقانونية  لضوابط والمرامل الحجارة مقالع استغالل نشاط عالمشر  أخضع       
 شأنه من لذيوا لها العشوائي االستغالل من والحد ة،المعدني ثروةال على لمحافظةبهدف ا، 08188رقم 
 الحجارة مقالع استغالل نشاط ممارسة في الراغب على فإنه لذلك نتيجةك، و بالبيئة ضررا يلحق أن

 داريةإ جراءاتإ تبعي أن ،المتعلقة بالشخص المستثمر في هذا النشاط الشروط على فرهبعد تو  ،والمرامل
مقالع   استغالل نشاطلالستثمار في  شرطا تعد لتيوا خصةالر  على الحصول من لتي تمكنها جبائيهو 

 ال" :تقضيلتي وا 08188رقم  التنفيذي المرسوم من 3 المادة عليه أكدت ما ذلكو  ،والمرامل الحجارة

                                                           
 .سابق مرجع ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02470 رقم التنفيذي المرسوممن  5أنظر المادة  )360(
  مرجع سابق. ،2008يوليو  01مؤرخ في  08188م تنفيذي رقالمرسوم من ال 6 المادة أنظر )361(
 .سابقال مرجعنفس ال ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 7 المادة أنظر )362(
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 استغالل أساس رخصة على إال والمرامل الحجارة مقالع ستغاللا نشاط في الشروع يمكن
P"اقليميا المختص الوالي لمهايس والمرامل الحجارة مقالع

)
333F

363(
P. 

 داريةإ جراءاتيتطلب األمر إتباع إوالمرامل  الحجارة استغالل مقالع لحصول على رخصةعليه فلو        

 .)2( جبائيه أخرىو  ،)1(

U1. اإلجراءات اإلدارية للحصول على رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل 

 منحت لذيا المنجميةاألنشطة  بين من الوحيد نشاطال والمرامل الحجارة مقالع استغالل يعتبر نشاط       
 المختص الواليU طرف من المزايدةإجراء  طريق عنمن طرف الجهة االدارية الالمركزية رخصة ممارسته 

 الحجارة والمرامل مقالع استغالل رخصة على الحصول في اغبالر المستثمر  ميتقد، ولهذا الغرض Uإقليميا
 إليهيجب التنويه  وما. المراد استغاللها المساحة إقليمها في قعت لتيوا إقليميا ةالمختص الوالية لدى بطلب

 المرسوم هذا أرفق وقد المنجمية للممتلكات ةللوكالة الوطني ابقالس المرسوماطار  في ميقد كان الطلب أن
 .الطلب الستمارة نموذجا يدرج لم 08188 رقم التنفيذي المرسوم حين أن في ،طلب استمارة عن بنموذج

 الوالي طرف من اخطارها بمجرد ة للوالية،والمعني لةالمؤه المصالح تشرع المزايدة إجراء قبلو        
 من إعدادها يتم التيو  المطابقة التقنية فاتالمل أساس والتقني، على اإلداري تحقيقال في ،إقليميا المختص

نصت عليها  وثائقفي هذا الصدد من مجموعة من  تقنيال الملف نويتكو  ،للوالية لةالمؤه المصلحة طرف
08188P رقم التنفيذي المرسوم من 12 المادة

)
334F

364(
P: 

 الوكالة من كل إلى إقليميا الوالي المختص طرف من تقنيال الملف هذا من نسخةبعدها  ترسل       
 ترسلف .أراءهم إلبداء وذلك المنجمية والمراقبة الوطنية للجيولوجيا والوكالة المنجمية للممتلكات الوطنية

 من ابتداء العمل أيام من أيام 5 ظرف في المقرر النشاط ممارسة إمكانية حول مبررا رأيها وكالة كل
Pالتقني الملف استالم تاريخ

)
335F

365(
P.  

 للوكالتين، رةالمبر  اآلراء وكذا لوالية،ل ةالمعنيو  لةللمصالح المؤه اإلداري تحقيقال نتائج على بناءو        
 استدراج ملف إعداد بعدوذلك  المقترحة بالمكامن المتعلقة المزايدةتنظيم  في اإقليمي الوالي المختص يشرع

                                                           
 .سابق مرجع ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 7 المادةأنظر  )363(
  .سابقال مرجعنفس ال ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 12 المادة أنظر )364(
   .المرجع نفسه ،2و 1فقرة  13 المادة أنظر )365(
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 رقم التنفيذي من المرسوم 12المذكور في المادة  تقنيال الملف على زيادة يتكون لذيوا العروض
Pمن الوثائق التالية 08188

)
336F

366(
P: 

 المزايدة؛ في المشاركة أجل من الشروط دفتر 
 .للمزايدة األدنى الحد 

هذا األخير يقوم في الجلسة العلنية المخصصة لذلك، ف المزاد عليه اسيالر  الشخص تحديد يتمو        
 في ملف االستغالل بإعدادأيضا  ويقوم الوالية، لمقر رائبالض قابض باسم رامحر  مبلغالب صك بتسليم
Pالوثائقمجموعة من  نويتضم نسخ 4 في يوم 45 أقصاه أجل

)
337F

367(
P: 

Pدفتر الشروط على الطلب صاحب إمضاء بعد إقليميا المختص الوالي يمنح في نهاية األمرو       

)
338F

368(
P 

 الوالي يقومبالموازاة مع ذلك الرخصة، و  المساحي سموالر  الوثائق إعداد حق دفع وصلي تسليم مقابل
 المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة من كل إلى االستغالل بملف مرفقة الرخصة من نسخة بإرسال
 .المنجمية المراقبة و للجيولوجيا الوطنية والوكالة

U2.  الحجارة والمراملللحصول على رخصة استغالل مقالع الجبائيه اإلجراءات 

Pالوثائق إعداد حق تسديد بعد إال والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة ميلسيتم ت ال       

)
339F

369(
P  سموالر 

Pالمساحي

)
340F

370(
P مة والمتم لةالمعد 0110 المناجم رقم قانون من 132 ةالماد في عليهما المنصوص

 لدى يدفعانو  السنوي، المالية قانون إلىمبلغها  تحديد يخضع لتي، وا0702األمر  من 4 المادةموجب ب
 titre(التحصيل أمر فع بموجبالد ويكون المنجمي، االستغالل يوجد أين الوالية بمقر رائبالض قابض

de recette) المالية في قانون دالمحد المبلغ حسب للوالية لةالمؤه المصلحة تصدره لذيا: 

رقم  تنفيذيال المرسوم من 27 ةالمادبموجب  إلى ذلك االشارة تمت الوثائق إعداد لحق بالنسبةف       

 بموجب سالمؤس الوثيقة إعداد بحق الخاص المبلغ يدفع" :جاءت كما يلي لتيا 08188
 طرف من ،2001 جويلية 3 في المؤرخ 0110رقم  القانون من 132 أحكام المادة

                                                           
   .سابق مرجع ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 2و 1فقرة  14 المادة أنظر )366(
   .سابقال مرجعنفس ال ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 16لالطالع على محتوى الملف أنظر المادة  )367(
    .المرجع نفسه ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي لمرسوملنموذج دفتر الشروط أنظر الملحق األول لالطالع على  )368(
هذا الرسم في  عبارة عن رسم تغطية التكاليف المرتبطة بالوثائق عند إعداد ملف أو طلب تجديد أي سند منجمي أو تعديله، وتم تحديد وهو )369(

      ."سلم حق إعداد الوثائق"بعنوان:  0110الملحق األول لقانون المناجم رقم 
المنجمية، وتم تحديد هذا الرسم في الملحق الثاني لقانون المناجم رقم ة بموجب السند المنجمي أو الرخصة وهو رسم على المساحة الممنوح )370(

 .  "سلم السلم األساسي للرسم المساحي"بعنوان:  0110



        

-125- 
 

 حيث الوالية بمقر رائبالض قابض لدى والمرامل الحجارة مقالع استغالل أصحاب رخصة
P"المنجمي يوجد االستغالل

)
341F

371(
P.  

 تعديلها تم قد 0110 رقم القانون من 132 المادة أن أغفل قد عالمشر  أنهو  مالحظتهيمكن  وما       
 0702مر رقم من األ 4بالمشرع أن يذكر المادة  فكان أولى ،0702رقم  األمر من 4 المادة بموجب

 .0110القانون رقم من  132المادة عوضا عن 

 ،08188رقم  التنفيذي المرسوم من 29 المادة الى ذلك تطرقت فقد المساحي للرسم بالنسبةأما        
 الكاملة األشهر نسبة حسبتمديدها  خصة أوالر  تسليم عند وذلك تحصيلال أمر بتقديم دفعه يتم بحيث

Pالالحقة للسنوات بالنسبة مدنية كل سنة من األكثر علىيناير  31 فيو   المدنية السنة من والمتبقية

)
342F

372(
P. 

هذا  يشرع االستغالل، لرخصةالمرامل في نشاط استغالل مقالع الحجارة و  المستثمر استالم وبمجرد       
 حدود من زوايا زاوية كل في ومثبتة متينة بمعالم المساحة حدود نصب في الموالية يوم 15 خاللألخير ا

 .متر 100 بينها المسافة تفوق ال لتيوا المساحة





 الحجارة مقالع استغالل رخصة، تكتسي  كذلك الجني أو/و والجمع اللم عملية رخصةعلى غرار        

 .)2( التصرفاتو  الحقوق من مجموعة محل مما يجعلها ،)1( المنقول طابع والمرامل

U1. الطبيعة القانونية لرخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل 

 طابع والمرامل تكتسي الحجارة مقالع رخصة فان 0110المناجم  قانون من 8 المادة لنص طبقا       
اجراء تصرفات  يجعلها محل امم، وليس بشخص المستثمر، نشاطال بموضوع مرتبطة وهي المنقول،
 02470رقم  التنفيذي المرسوم أن حين في تمديد،الو  التحويلو  جزئي أو كلي سواء ،تنازلكالقانونية 
Pتحويلها أو تنازل عنهاال يمكن فال المستثمر بشخص ترتبط شخصية طبيعة من اعتبرها قد ،الملغى

)
343F

373(
P. 

 

                                                           
 .  سابق مرجع ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 27المادة  )371(
 .سابقال مرجعنفس ال ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوممن  29المادة  أنظر )372(
   .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم القانون من 8 المادة أنظر )373(
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U2. الحقوق الواردة على رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل 

 الحجارة مقالع استغالل رخصةتمديد  في الحقلمستثمر ل 08188 رقم التنفيذي المرسومأقر        

 .)2.2(عنها  أو التخلي أو التحويل الحق في التنازل له منحكما ، )1.2( والمرامل

U1.2.  تمديد رخصة استغالل مقالع الحجارة والمراملالحق في 

 لصاحبأجاز  عالمشر  أن نجد ،08188رقم التنفيذي  المرسوم من 19 المادةنص  إلى جوعبالر        
 أشهر 3 تمديدال طلب أن يودع بشرط رخصته، تمديد يطلب أن والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة

 حسب سنوات 4: بينا آنفا أكما ر  مدتها حددت التي ،المفعول اريةالس خصةالر  صالحية مدة انتهاء قبل
يتضمن  ملفيكون هذا الطلب مرفقا بو ، المعنية الوالية لدىالذكر  السالف المرسوم من 7 المادة نص

08188P وثائق تم النص عليها في المرسوم التنفيذي رقم

)
344F

374(
P . التمديد، طلب دراسة ةمهم الوالي لىيتو و 

 بتمديد يقوم ،الشروط دفتر في عليها قعالمو  داتلكافة التعه خصةالر  صاحب احترام من تحققه بعدو 
 بملف مرفقة خصةالر  هذه من نسخة أيام 8 ظرف في يرسل أن على سنوات، 4 أقصاها لمدة خصةالر 
والمراقبة  للجيولوجيا الوطنية والوكالة المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة من كل تمديد، إلىال

Pالمنجمية

)
345F

375(
P. 

U.22.  التخلي عن رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل وأالتحويل  وأالتنازل الحق في 

أو  تنازلفي ال الحقمن جهة،  والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة لصاحب عالمشر  منح       
أنه اشترط لحصول ذلك  غير ،خصةالر  هذه بموجب تبةالمتر  لحقوقل جزئيا أو كلياكان  سواءالتحويل 

Pالتالية شروطضرورة توفر ال

)
346F

376(
P: 

 إقليميا؛ المختص للواليالقبلية  بالموافقة إال يكون وال اإلجراء هذا يتم ال 
 والمراقبة الوطنية للجيولوجيا والوكالة المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة من كل بإخطار الواليقيام  

 ؛بذلك المنجمية
 .عقد شكلالقالب الرسمي أي في  في تحويلال أو تنازلال إجراء يجب إفراغ 

انه لم يبين  كما ،دراسة الطلبات وكيفية تحويلال وأ تنازلال إجراءات المشرعيوضح  لم ولإلشارة       
  .عرفيمحرر شكل عقد رسمي أو هل يتخذ طبيعة العقد الذي يجب ان يفرغ فيه هذا االجراء، أي 

                                                           
 .  سابق مرجع، 2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 19 المادة أنظر )374(
 .  سابقال مرجعنفس ال ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 2و 1فقرة  20 المادةأنظر  )375(
 .المرجع نفسه ،8المادة  أنظر )376(
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 أي نهائية وفي بصفةعنها امكانية التخلي المشرع من جهة اخرى، لصاحب الرخصة  منحكما        
إبالغ الوالي  عليه بتوجسي نهأ إال ،من المرسوم السالف الذكر 10المادة  نصبموجب كان  وقت

 إبالغ ليالتخ قرار تاريخ من مايو  15يتجاوز  ال أجل في بدوره لىيتو  لذيوا ،بذلك إقليميا المختص
Pالمنجميتين بذلك الوكالتين

)
347F

377(
P ،بمباشرة صاحبها ويلزم خصة نهائياالر  إلغاء ليالتخ هذا عنبذلك  يترتبف 

 حدودبعدئذ  تصبحف المناجم، شرطة أعوان دهما يحد حسب األصلية حالتها إلى األماكن إلعادة األشغال
 .مرة أخرى المنجمية لممارسة األنشطة مفتوحة أخليت لتيا المساحة

                                                           
   .سابق مرجع ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 10المادة  أنظر )377(
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 االقتصادية األوضاع مسايرة في مجد غيرالخاص بقطاع المناجم  القانوني القديم النظاملما كان        
Pالسابق القانون على أجريت التي التعديالت بالرغم منذلك و  ،في أواخر التسعينات

)
0F

378(
P ،تخلي بعد أي 

 0110القانون الجديد  صدر ،اقتصاد السوق نحو سيرهاو  نظام االقتصاد الموجه عن الدولة الجزائرية
 بإدارة لمكلفةا دارية العامةاإل فاألجهزة ،المنجمي القطاع في جديدة أجهزة استحدث الذي بالمناجم المتعلق
 القانون أن إذ ،المكلفة بالمناجم الوزارة المنجمي، تعمل تحت سلطة النشاط عليها يرتكزالتي و  القطاع
 جانب إلى بالقطاع يتعلق ما بكل مكلفة وحيدة كهيئة الوزير المكلف بالمناجم على أساسا اعتمد القديم
طار القانون إ، كما فرض المشرع في المنجمي النشاط موضوع حسب يتدخل الذي المختص إقليميا الوالي
الحد ى الثروات المنجمية و لى الحفاظ علإجراء يهدف هذا اإلو  ،رقابة على األنشطة المنجمية 0110رقم 

، غير األنشطة المنجميةعدة مزايا للمستثمرين في  0110القانون أقر من استنزافها بشكل عشوائي، كما 

 .ول)المبحث األ (ألزمهم بواجبات تقع على عاتقهم أنه 

Pالماليو  الدولة من الحقل االقتصادي لمبدأ انسحابوتكريسا        

)
1F

379(
P متخصصة أجهزة، تم استحداث 

Pالماليفي مجال الضبط االقتصادي و 

)
2F

380(
P،  مجال في العمومية السلطة صالحيات أساسا تمارسالتي 

                                                           
 المتعلق باألنشطة المنجمية، الملغى، مرجع سابق. 8406يقصد بذلك القانون رقم و  )378(
لتجارية أمام المبادرة الفردية اللعديد من األنشطة االقتصادية و  المالي، فتحت المجالالجزائرية من الحقل االقتصادي و  مع انسحاب الدولة )379(
ح ف مراعاة مقتضيات المرفق العام ومصالال تتدخل الدولة إال من اجل تنظيم السوق بهدته، و آلياذه االنشطة لمنطق اقتصاد السوق و أخضعت هو 

دة تدعى سلطات ديمومة المرافق العامة، فعوضت بذلك القرارات االدارية التقليدية بأدوات ضبط جديالمرتفقين والمستهلكين وكذا ضمان استمرارية و 
 :االستاذ الدكتور زوايمية رشيدهذا الشأن يقول  فيالضبط المستقلة، و 

"Ces nouvelles structures, dénommées autorités administratives indépendantes, que l’Etat 
utilise au lieu et place de l’administration classique pour remplir les nouvelles tâches que 
commande la régulation des activités économiques et financières." 

 وللمزيد أنظر:
ZOUAÏMIA (Rachid), "Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, IDARA, N° 02, 
2003, pp. 550. 

(380) Dans une économie de marché, les ressources sont allouées de la manière la plus efficace possible, suite à 
l’interaction de l’offre et de la demande sur des milliers de marchés. Pour autant, ces marchés sont défaillants 
dans des situations spécifiques : monopole naturel, biens publics, biens méritoires, externalités et asymétries 
d’information.  
La régulation économique consiste à restreindre les décisions économiques des agents pour des allocations 
que le marché ne peu allouer d’une manière efficace. La régulation use des instruments spécifiques qui sont : 
les prix, le contrôle des quantités, le contrôle de l’entrée et de la sortie… 
Pour plus d’information sur ce sujet voir : MENASRIA (Nabi), "la problématique de la régulation dans le 
domaine économique", colloque national sur les autorités de régulation indépendantes en matière 
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وذلك بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة والتي تخص كل نشاط المختصة بها،  األنشطة
متلكات تدعى األولى بالوكالة الوطنية للمفي هذا الصدد تم استحداث وكالتين منجميتين على حدى، ف

مهمة ضبط  املهوكلت أحيث والمراقبة المنجمية  ثانية الوكالة الوطنية للجيولوجياالتسمى المنجمية و 

Pخرىنشطة االقتصادية األعلى غرار األ النشاط المنجمي

)
3F

381( 
P(المبحث الثاني). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     
économique et financière, université Abderrahmane MIRA, Béjaia, 23 et 24 mai 2007, résumé des interventions 
présentées au colloque, non paru, Pp 2341.                 
  

 :المثالهذا االطار على سبيل  نذكر في )381(
مراقبة عمليات البورصة، لتنظيم سوق األوراق المالية، وقد تأسست بموجب المرسوم لمنقولة تم استحداث لجنة تنظيم و في مجال سوق القيم ا 

 ؛23/05/1993المؤرخ في  9310التشريعي رقم 
الالسلكية، المستحدثة بموجب سلطة الضبط لقطاع البريد والمواصالت السلكية و انشاء الالسلكية تم وفي مجال البريد والمواصالت السلكية و  

 الالسلكية؛قواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية و ، المحدد لل05/08/2000المؤرخ في  200003القانون رقم 
المؤرخ في  0604التأمينات، المستحدثة بموجب القانون رقم  التأمينات تم انشاء لجنة االشراف على التأمينات في مجال ضبط قطاع في مجالو  

 .2006فيفري  20
في  المؤرخ 9010الذي تأسس بموجب القانون رقم مجلس النقد والقرض، و  من لي تم انشاء كلالمامجال النشاط المصرفي و  وفي 

المتعلق  14/04/1990في  المؤرخ 9010وجب القانون رقم اللجنة المصرفية التي تأسست بمالمتعلق بالنقد والقرض، الملغى، و  14/04/1990
 القرض، الملغى.بالنقد و 

 للمزيد من التفاصيل أنظر: و 
ZOUAÏMIA (Rachid), Droit de la régulation économique, BERTI éditions, Alger, 2006, PP 66140.  
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نظمة التي تحكم هذا األة المنجمية بواسطة سن القوانين و نشطفي تأطير األ ةمباشر الدولة  تدخلت       
 نص عليها التي بالمناجم المكلفة باإلدارة يسمى ما طريق عنكما أنها تنظم القطاع المنجمي  القطاع،
 هامة وعامة إلدارة صالحيات لها أوكلتحيث  منه، 41 المادة في بالمناجم المتعلق 0110القانون 
 هذا تسيير في السلطة العمومية صالحيات أساسا تمارس التي القاعدة تعتبرأنها  كما المنجمي، القطاع

 .األول) المطلب( القطاع

من أجل ضمان و  ،نشطة االقتصادية الحيويةنشطة المنجمية تدخل ضمن األباعتبار األو        
مخالفة منع استنزافها كان ال بد من وضع أحكام قانونية ردعية لكل مثل للثروات المنجمية و االستغالل األ

تتعلق بالرقابة  أحكامحيث أتى ب 0110القانون تم تكريسه فعال في هذا ما تتعلق بالتشريع المنجمي و 
جزائية الحكام األلى إباإلضافة التقنية واالدارية التي قد تنجم عنها عقوبات إدارية في حالة المخالفة، هذا 

 .الثاني) المطلب( العقوبات المقررة لهالمخالفات و اتتضمن التي 

يمنع  لم ،التشديد في العقوبات المقررة للمخالفين للتشريع المنجميو التضييق على القطاع ا هذ لكن      
جنبي المباشر الذي يحتم وجود مزايا لجلب االستثمار في هذا القطاع خاصة األمن وضع حوافز و المشرع 

Pمناخ مالئم لممارسة النشاط

)
4F

382(
P،  المطلب( فيه مع فرض التزامات تقع على عاتق المستثمركل ذلك يتم 

 .الثالث)

 

 

 

 

                                                           
 حماية لضمان القوانين من كاملة ترسانة تبنى حيث األجنبي، المستثمر لملكية وحمائيا تشجيعيا وجذريا شامال برنامجا الجزائري عر المشكرس  )382(

 ورسوم براءة اختراع من الصناعية أو الملكية المعنوية والحقوق المشروع، إنشاء عنه ينشأ التي في العقارات تتمثل والتي للمستثمر المادية الملكية
 أن يمكن التي المحتملة المخاطر كل من وذلك االستثماري، الستغالل مشروعه يحتاجها التي... المتكاملة والدوائر صناعية وعالمات ونماذج
 شهادة لنيل أطروحة الجزائر، في األجنبي المستثمر لملكية القانونية الحماية ،نوارة حسينأنظر حول هذا الموضوع: الجزائر،  في لها يتعرض
 .  497، ص 2013 وزو، تيزي معمري مولود جامعة الحقوق، كلية القانون، التخصص العلوم، في دكتوراه
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P5F383(اإلدارة تم التطرق الى       
P( نص الذي بالمناجم المتعلق 0110 رقم القانون في المكلفة بالمناجم 

 المكلفة اإلدارة :يأتي ما على الدولة نشاط يرتكز ..." :يلي ما على منه 41المادة  في
)P)6F384"...بالمناجم

P. 

لم يتطرق الى هيكلة هذه االدارة، وانما تم  0110القانون أي قانون المناجم رقم لكن نفس        
اره الرئيس السلمي بوزير الطاقة والمناجم باعتتفرقة، فهي تشمل كل من متنظيمها بموجب مراسيم تنظيمية 

االدارة  ، إضافة الىمالمتواجدة على مستوى وزارة الطاقة والمناج مركزيةال االدارةمباشرة  تليهو لهذه االدارة، 
 تسييرهايتولى و  بالمناجم المكلفة الوزارة سلطة تحت تعملالمحلية او المصالح الخارجية للوزارة التي 

 .والمناجم لطاقةل مدير تنفيذي عليها والسهر

جديدة لوزير  صالحيات حدد إذ ،المناجم قطاعب بالغا اهتماما مؤخرا الجزائري المشرع أولىلقد        
 مقتضيات مع تماشيا المكلفة بالمناجم اإلدارة هياكل في جذري تغيير وأضفى عامة بصفة والمناجم الطاقة
07266Pرقم  التنفيذي المرسوم بصدور وذلك بالمناجم المتعلق 0110 القانون

)
7F

385(
P في  المؤرخ

 رقم المرسوم ذلك بموجب ألغيفوالمناجم  الطاقة وزير صالحيات يحدد الذي 09/09/2007
96214P

)
8F

386(
P والمناجم الطاقة وزير يحدد صالحيات الذي 15/06/1996بتاريخ  الصادر. 

07267Pرقم  المرسوم صدر كما       

)
9F

387(
P  المركزية تنظيم اإلدارة يتضمن الذي 09/09/2007بتاريخ 

96215Pرقم  المرسوم بموجبه ألغيف ،والمناجم الطاقة وزارة في

)
10F

388(
P 15/06/1996بتاريخ  الصادر 

 والمناجم.  الطاقة وزارة في المركزية االدارة تنظيم الذي يتضمن

                                                           
جموعة األشخاص المعنوية الهيئات القائمة في إطار السلطة التنفيذية عبر مختلف مستوياتها، أي ماإلدارة هي مجموعة األجهزة والهياكل و  )383(

 الوظائفالموضوعي، فهي مجموعة األنشطة والخدمات و  المعيارتفريعاتها المختلفة، هذا حسب المعيار الشكلي، أما حسب العامة وتنظيماتها و 
، القانون بعلي محمد الصغيري هذا الشأن أنظر: فالموظفين، اعا لالحتياجات العامة للجمهور و الهيئات إشبمال التي تقوم بها تلك األجهزة و األعو 

   .06، ص 2002التوزيع، عنابة، ظيم االداري، دار العلوم للنشر و االداري، التن
 المتمم، مرجع سابق.، المعدل و ، يتضمن قانون المناجم2001يوليو  03مؤرخ في  0110قانون رقم من ال 41 المادة )384(
سبتمبر  16مؤرخة في  57، يحدد صالحيات وزير الطاقة والمناجم، ج ر عدد 2007سبتمبر  09المؤرخ في  07266تنفيذي رقم  مرسوم )385(

2007. 
يونيو  16مؤرخ في  37، يحدد صالحيات وزير الطاقة والمناجم، ج ر عدد 1996يونيو  15مؤرخ في  96214تنفيذي رقم  مرسوم )386(

1996. 
 57 عدد ر ج والمناجم، الطاقة وزارة في المركزية االدارة تنظيم يتضمن ،2007 سنة سبتمبر 9 في مؤرخ 07267 رقم التنفيذي مرسوم )387(

 .2007 سنة سبتمبر 16 في مؤرخ
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 يوحيما  نجد ال بالمناجم المتعلق 0110 رقم القانون من 42و 41 تانالماد نص إلى بالعودةو        
 من 49 المادة طبقا لنص العامة القواعد إلى بالرجوع أنه استقاللية، إال لها بالمناجم المكلفة اإلدارة أن

Pالمدني القانون

)
11F

389(
P الدولة من تستمد وجودها أنها إذ المعنوية بالشخصية تتمتع ال فالوزارةP

)
12F

390(
P، نفس وهو 

 باسمها وتتصرف المناجمالمعنية بقطاع الوزارة  تمثل التي بالمناجم اإلدارة المكلفة على ينطبق الذي األمر
 .قانونا لها الموكلة المهام حدود في تنفيذ سياستها على وتعمل

 تمارس المتعلق بالمناجم 0110القانون  من 41 المادة نص حسبب بالمناجم المكلفة اإلدارةف       
 باستعمال التسيير القانون سلطة لها منح إدارية سلطة أنها ذلك معنىو  ،العمومية السلطة صالحيات

 غير استثنائية كقواعد تعتبر األساليب قانونا، وهذه لها الموكلة باألنشطة القيام عند العامة السلطة أساليب
 يسمى ما وهذا العامة المصلحة تحقيق بهدف أساسا تمارسها اإلدارة الخاص، القانون مجال في مألوفة

 فكرة يبرر الذي ،)actes de puissance publique ou actes d’autorité( بأعمال السلطة
Pبذاته قائم قانوني بنظام بانفرادها السلطوي الطابع فيها يظهر التي اإلدارة أعمال

)
13F

391(
P.P  

 دارةاإلكما وصفها قانون المناجم كل من  Uبالمناجم المكلفةاالدارة U تشملمن الناحية الهيكلية و        

 جانب لىإ و  ،الثاني) الفرع( بالمناجم المكلفة المحلية واالدارة ،األول) الفرع( بالمناجم المكلفة المركزية
المتعلق  0110بموجب القانون رقم  تاستحدث ةجديد هيئةهي و المنجمية  الدراسات في الخبراءذلك هناك 

 .الثالث) الفرع(بالمناجم 

 

 

                                                                                                                                                                                     
مؤرخ في  37يتضمن تنظيم االدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، ج رعدد  ،1996يونيو  15مؤرخ في  96215مرسوم تنفيذي رقم  )388(

 .1996يونيو  16
 هي: االعتبارية األشخاص" من القانون المدني الجزائري على أنه: 49تنص المادة  )389(

 البلدية، الوالية، الدولة، 
 اإلداري، الطابع ذات العمومية المؤسسات 
 والتجارية، المدنية الشركات 
 والمؤسسات، الجمعيات 
 الوقف، 
 ."قانونية شخصية القانون يمنحها أموال أو أشخاص من مجموعة كل 
 .99، ص 1999 الجزائر، للنشر، ريحانة دار ،01 ط االداري، القانون في الوجيز ،عمار بوضياف )390(
 .29، ص ، لباد للنشر، سطيف2ط الوجيز في القانون اإلداري، ،ناصر لباد )391(
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، تعهد اليها المهام )الفقرة األولى(ادارية  هيئاتبالمناجم ثالث  المكلفة المركزية إلدارةا تضم       

 .)الثانيةالفقرة (المناجم التي تخص قطاع 





، )أوال(المناجم كل من وزير الطاقة و بالمناجم المكلفة  المركزية لإلدارة الهيكلي التنظيميتضمن        

 .)ثالثا( المنجميةالطاقوية و  أخيرا مديرية حماية األمالكو  )ثانيا( المديرية العامة للمناجم

 

(المناجم المسؤول األول عن قطاع المناجم في البالديعتبر وزير الطاقة و        
14F

ويتم تعيينه ضمن  ،)392

الصالحيات الممنوحة له بموجب مهامه و يمارس الوزير و  ،)1( تشكيلة الحكومة وفق اسلوب معين

 .)2(ه يحدد صالحياتالمرسوم التنفيذي الذي 

U1. المناجمسلوب تعيين وزير الطاقة و أ 

عضاء الطاقم الحكومي الذي يتم تعيينه من أمع نظرائه من الوزراء المناجم وزير الطاقة و يشكل        
(األول يس الجمهورية بعد استشارة الوزيررئطرف 

15F

393(. 

                                                           
تعددت وتنوعت الوزارات التي أشرفت على قطاع المناجم في الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا هذا، فبعد االستقالل مباشرة أسندت المهام  )392(

 التصنيع وزارة تنظيم يتضمن، 1963 يوليو 23 في مؤرخ 63267 رقم مرسوموذلك بموجب ال والطاقة التصنيعالمتعلقة بالقطاع المنجمي الى وزارة 
 .1963يوليو  30مؤرخ في  52، ج ر عدد والطاقة

 وزارة في المركزية اإلدارة تنظيم يتضمن، 85122الصناعة الثقيلة االشراف على قطاع المناجم بمقتضى المرسوم رقم  وزارةتولت بعد ذلك 
 .1985 مايو 22 في مؤرخ 22 ددع ر ج، الثقيلة الصناعة

، 1990 يونيو 30 في ، مؤرخ90205 رقم تنفيذيال مرسوممهمة االشراف على القطاع المنجمي وهذا في اطار ال المناجم وزارةثم أسندت الى 
 .1990 يوليو 11 في مؤرخ 28 عدد ر ، جالمناجم وزارة في المركزية االدارة تنظيم يتضمن

 ، مرجع سابق.1996نوفمبر سنة  28من دستور  79المادة  )393(

 الحكومة أعضاء الجمهورية رئيس يعين": تقضي بما يليالتعديل أصبحت  بعد 1 الفقرة 79 المادة فحسب الوزراء اختيار فبخصوص 
 ."األول الوزير استشارة بعد

 األول الوزير مركز يضعف مما الجمهورية، رئيس من صالحيات جعلهاو  الوزراء اختيار صالحية األول الوزير من سحب المؤسس أن والمالحظ 
التعديل الدستوري  إطار في، المسؤولية السياسية للحكومة أفتوش براهيم، وللمزيد طالع: الجمهورية لرئيس تبعيتهم ويزيد من الوزراء باقي مواجهة في
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عضوا فيها بموجب مرسوم رئاسي يتضمن المناجم لحكومة التي يعتبر وزير الطاقة و ن ايعيتفيتم        
(تعيين أعضاء الحكومة

16F

 صالحياته بعد تنصيبه. ويمارس الوزير مهامه و ، )394

U2.  المناجم لصالح قطاع المناجموزير الطاقة و مهام 

 09المؤرخ في  07266بموجب المرسوم التنفيذي رقم  هالمناجم صالحياتيمارس وزير الطاقة و        
(2007سبتمبر 

17F

السياسات واالستراتيجيات  تنفيذو  اقتراحعداد و إفي للوزير المهام األساسية  تتمثلو  ،)395
التنظيمية السارية ة المتعلقة بالقطاع واستعمالها، واقتراح التدابير التشريعية و التي ترفع قيمة الموارد الطبيعي

 مع التعاون الدولي، ال سيماد برامج إعدافيقوم ب على الصعيد الدولي أما ،على نشاطات مجال اختصاصه
(المنظمات الحكومية المتخصصة

18F

396(. 

نظرا ألهمية الوزارة التي يشرف عليها بالنسبة لالقتصاد الجزائري، أسندت إليه مهام متعددة و        
الوزير في  يقوم ،بالنسبة لقطاع المناجمفات التي يشرف عليها، في مجاالت عدة تهم القطاعمتشعبة و 

ويبادر بجميع الدراسات إعالمية تتعلق بنشاطات القطاع، بوضع منظومة إطار المهام التي أوكلت إليه 
أن تضمن كل التدابير الضرورية التي من شأنها يتخذ و ، قطاع المناجماالعمال المستقبلية لصالح و 

لدراسات المستقبلية ايط و مجال التخط يشارك في العمل الحكومي فيالتثمين االقصى للصادرات، كما 
التنظيمي الخاص ل الحكومي في الميدان التشريعي و في العم لصالح القطاع، باإلضافة الى مساهمته

(بقطاع المناجم
19F

397(. 

طار مهام إيتولى الوزير في المذكورة أعاله،  ،المهام التقنية المتعلقة بقطاع المناجملى إإضافة        
نفيذ أعمال الدولة في هذا يساهم في تف ،ترقية الموارد البشرية للقطاع سهر علىداري للوزارة بالالتسيير اإل

غير ات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية و احتياج المجال، كما يقوم بتقدير
ع الضبط التابعة لقطا يو سلطتأ انتحصائل الوكالادق على ميزانيات و يصو  الممركزة للقطاع

                                                                                                                                                                                     
 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الدولة، حوالتت فرع، القانون في الماجستير درجة لنيل بحث، 2008نوفمبر  15ل 

2012 . 
مؤرخ  64، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج ر عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08366أنظر في هذا الصدد المرسوم الرئاسي رقم  )394(

 .2008نوفمبر  17في 
  مرجع سابق.  ،2007 سبتمبر 09 في المؤرخ 07266 رقم تنفيذي مرسوم )395(
 .سابقال مرجعنفس ال ،2007 سبتمبر 09 في المؤرخ 07266 رقم التنفيذي المرسوم من 3المادة  أنظر )396(
 .نفسه مرجع، ال8و 6و 4المواد  أنظر )397(
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(المناجم
20F

ت العمومية كذا المؤسسارقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة و  ، باإلضافة إلى توليه)398
( الضبط التابعة لقطاع المناجم يو سلطتأ انتالوكاليسهر على حسن سير الموجودة تحت سلطته و 

21F

399(. 

 

المناجم، حيث تتواجد على دارة المركزية في وزارة الطاقة و اإل 07267نظم المرسوم التنفيذي رقم        
 بكل تهتمو  ،والمناجم الطاقة وزارة في العامة المديريات إحدى هيوزارة المديرية العامة للمناجم و مستوى ال

 البحث سياسة تحديد في مهمة المساهمة إليها وتسند المنجمية الوطنية والثروة بالمناجم يتعلق ما
 وشبه المنجمية بالنشاطات المتعلقة التنظيمية النصوص ٕاعدادتنفيذها و  على والسهر المنجمي واالستغالل

 مجال في العمومية والهيئات الدولة نشاطات احترامها باإلضافة الى تنسيق عتى والسهر المنجمية

(المنشآت
22F

، )1(المعدنية  الموارد مديريةمديريتان:  مللمناج العامة للمديريةيتضمن التنظيم الهيكلي و  .)400

 .)2( المنجمية النشاطات تطوير مديريةو 

U1. مديرية الموارد المعدنية 

 المحافظة عليهسياسة تثمين الموارد المعدنية و  هذه المديرية إعدادلمن بين المهام األساسية و        
النصوص القانونية المساهمة في إعداد وكذلك المبادرة و  المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجيةو 

(في مجال اختصاصها
23F

فرعية لتطوير الموارد المعدنية المديرية ال الىمديرية الموارد المعدنية  تتفرعو ، )401
 :المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجيةو 

بمهمة إبداء المديرية الفرعية لتطوير الموارد المعدنية تكلف  الفرعية لتطوير الموارد المعدنية:المديرية  
ٕاعداد النصوص القانونية المتعلقة سياسة التثمين والمحافظة على الموارد المعدنية والسهر على تنفيذها، و 

(ولية المعدنيةاألأفاق أسواق المواد معدنية، كما تقوم بمتابعة تطور و بتطوير الموارد ال
24F

402(. 

تساهم المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية في إعداد برامج  :المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية 
باإلضافة الى تنسيق نشاطات  نجاز برامج المنشآت الجيولوجية،إالمنشآت الجيولوجية، كما تضمن متابعة 

(التكوين الخاصة بنشاطات الفرع
25F

403(. 

                                                           
 المنجمية. والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالةالمنجمية و  للممتلكات الوطنية نقصد بذلك الوكالةو  )398(
 مرجع سابق.    ،2007 سبتمبر 09 في المؤرخ 07266 رقم التنفيذي من المرسوم 12و 11المادتان  أنظر )399(
  سابق. المرجع نفس ال، 2007سبتمبر سنة  9المؤرخ في  07267من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة أنظر  )400(
 .نفسه المرجع ،2 المادة أنظر )401(
 .نفسه المرجع ،2 المادةأنظر  )402(
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U2. مديرية تطوير النشاطات المنجمية 

تتواجد على مستوى المديرية العامة للمناجم مديرية تطوير  المعدنيةباإلضافة الى مديرية الموارد        
المطبق  تساهم هذه المديرية في إعداد التنظيم 07267لمرسوم التنفيذي رقم ل طبقاالمنجمية، و النشاطات 

المحافظة على األمالك المنجمية المشاركة في إعداد سياسات على النشاطات المنجمية وشبه المنجمية و 
في  ذلك فهي تشاركالى  إضافةشبه المنجمية، المنجمية و  مهام الحرص المتعلقة بالنشاطات ضمانو 

تتفرع مديرية تطوير النشاطات المنجمية و  .سياسة تطوير الصناعة المنجمية والسهر على تنفيذها تحديد
(المديرية الفرعية للنشاطات شبه المنجميةو  ديرية الفرعية للنشاطات المنجميةالى الم

26F

404(. 

مية بمتابعة النشاطات تقوم المديرية الفرعية للنشاطات المنج :المديرية الفرعية للنشاطات المنجمية 
ييس المتعلقة بالنشاط المنجمي، المقاالمنجمية والمساهمة في تطويرها والمشاركة في صياغة التنظيم و 

(ٕاعدادهات حول التطور التكنولوجي للفرع و كذلك متابعة التلخيصاو 
27F

405(. 

متعلقة بإيداع المواد بمهمة معالجة الملفات الهي تضطلع و  :المديرية الفرعية للنشاطات شبه المنجمية 
المساهمة في إعداد تطور استهالك المواد المتفجرة واستعمالها و  كذا استيرادها إضافة الى متابعةالمتفجرة و 

(السهر على احترامهالتنظيمية المطبقة على النشاطات و النصوص ا
28F

406(. 

 

ديرية لحماية األمالك الطاقوية م على المستوى المركزيإلى جانب المديرية العامة للمناجم تتواجد        
قة بالمنشآت الخاصة بالمحروقات المعايير المتعلمهمة تحديد المقاييس و  لهاأسندت  حيث ،المنجميةو 

السهر على التنظيم المتعلق بأمن المنشآت والمراقبة التقنية و  ٕاعدادتطبيقها و والطاقة والسهر على 
معدات التابعة لميدان العي المتعلق باستعمال التجهيزات و بسن قواعد األمن الصنا احترامها، كذلك تقوم

يئة ساهم في إعداد التنظيم في ميدان حماية البذلك فهي تالسهر على تطبيقها، إضافة الى اختصاصها و 
يما يخص السهر على مطابقة التنظيمات المعمول بها فطة بنشاطات القطاع والسهر على احترامه و المرتب

(تسيير المواد الحساسة
29F

 من كل والمنجمية الطاقوية األمالك حماية لمديرية الهيكلي التنظيم ويضم. )407

                                                                                                                                                                                     
 .نفسه المرجع ،2المادة  أنظر )403(
 .نفسه المرجع ،2 المادة أنظر )404(
 .نفسه المرجع ،2 المادة أنظر )405(
 .نفسه المرجع ،2 المادة أنظر )406(
 .نفسه المرجع ،2المادة  أنظر )407(
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 التنظيمية والمراقبة الصناعي لألمن الفرعية المديرية ،)1( التقني والتنظيم للمقاييس الفرعية المديرية

 .)4( الحساسة المواد لتسيير الفرعية المديرية وأخيرا ،)3( البيئة لحماية الفرعية المديرية ،)2(

U1. التنظيم التقنيفرعية للمقاييس و المديرية ال 

التقنية القانونية متعلق بأمن منشآت المحروقات والطاقة والمراقبة بإعداد التنظيم ال هي مكلفةو        
ان المعدات التابعة لميدة القانونية الخاصة بالتجهيزات و قواعد المراقبة التقنيب اتخاذ النصوص الخاصةو 

منشآت ايير في ميدان حماية التجهيزات و المعإعداد المقاييس و  اختصاصها، كما أنها تشارك في
أعمال الوقاية من األخطار لتنظيم المتعلق بلى سهرها على تنفيذ اإ إضافةالطاقوية، المنشآت حروقات و الم

(الكبرى
30F

408(. 

U2. المراقبة التنظيميةالفرعية لألمن الصناعي و  المديرية 

يزات المراقبة التنظيمية بالموافقة على ملفات صناعة التجهلمديرية الفرعية لألمن الصناعي و تقوم ا       
كذا المراقبات التنظيمية وضمان الرقابة اإلدارية و الكهربائية والخاصة بالضغط واإلشراف على التجارب 

في الخدمة، ناهيك  مطابقة المنشآت قبل شروعها، كما أنها تسهر على مدى الدورية في مرحلة االستغالل
باإلضافة إلى قيامها بتسليم مقررات  التحاليل الخاصة بالحوادث التقنيةعن المشاركة ومباشرة التحقيقات و 

(المراقبة التنظيمية المرتبطة بنشاطات القطاعاالعتماد لممارسة 
31F

409(. 

U3. المديرية الفرعية لحماية البيئة 

هي المديرية التي تهتم بكل ما هو متعلق بالبيئة إذ تقوم في هذا الصدد بالمساهمة في إعداد و        
باإلضافة الى مشاركتها البيئة، السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية لبيئة و التنظيم في مجال حماية ا

التحاليل التفاقات في مجال حماية البيئة والسهر على تنفيذها والمشاركة ومباشرة التحقيقات و في إعداد ا
(الخاصة بالحوادث البيئية التي يكون القطاع مشاركا فيها

32F

410(. 

 

 

 
                                                           

 .نفسه المرجع ،2 المادة أنظر )408(
 .نفسه المرجع ،2 المادة أنظر )409(
 .نفسه المرجع ،2 المادة أنظر )410(



                                                                                                                   

138 
 

U4. المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة 

هي منظمة بموجب و  يقصد بالمواد الحساسة المواد المتفجرة المستعملة في النشاط المنجميو        
(المتفجرة المواد على يطبق الذي التنظيم الذي يتضمن 90198المرسوم الرئاسي رقم 

33F

في هذا ، و )411
 بتسيير المتعلق التنظيم إعداد في المساهمةتقوم المديرية الفرعية لتسيير الموارد الحساسة باإلطار 
 رخص ، باإلضافة الى تسليم الموادهذه  مجال في التنظيم احترام على السهرالحساسة و  المواد واستعمال
(استيرادها

34F

412(. 



01-10

 المكلفة المركزية اإلدارة تمارس ،بالمناجم المتعلق 0110 رقم القانون من 42 المادة لنص طبقا       
Pالتاليةالمهام  بالمناجم

)
35F

413(
P: 

• Uتنفيذها على والسهر المنجميين واالستغالل بالبحث الوطنية السياسة إعدادU: 

القانون  لها بموجب المخولة الحدود في استراتيجي حيوي قطاع تمثل اإلدارة هذه أن بذلك يقصدو        
 والمناهج التدابير كل صالحية إعداد لها منحت فقد المنجمي، القطاع وهو بالمناجم المتعلق 0110

 يتوالها والتي المنجميين واالستغالل فيها نشاط البحث بما المنجمية األنشطة بتطوير المتعلقة واألعمال
 والمناجم. الطاقة وزير رئيسية بصفة

 تنمية هذا إلعداد استراتيجيات الهامة المسائل كل واقتراح دراسة صالحية لها اإلدارة هذه أن كما       
 .المهام هذه لها خولت لها التي التابعة المديريات طريق عن تطبيقها على والسهر القطاع،

 في وزارة اإلدارة المركزية تنظيم يتضمن الذي 07267المرسوم  من 02 المادة نص إلى بالرجوعو        
Pوالمناجم الطاقة

)
36F

414(
P العامة للمناجم للمديرية المديريات التابعة مختلف بها تقوم السياسة هذه أن نجد 

 :التالية في النقاط عموما وتندرج وطنية شاملة، سياسة تحديد أجل من جهودها تضافر و بتعاونها

                                                           
، يتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل والمتمم، ج ر 1990يونيو  30مؤرخ في  90198رئاسي رقم المرسوم الأنظر  )411(

 . 1990يوليو  04مؤرخ في  27عدد 
 .سابق مرجع ،2007 سنة سبتمبر 9 في المؤرخ 07267 رقم التنفيذي المرسوم من 7 المادة أنظر )412(
    المتمم، مرجع سابق.المتعلق بالمناجم، المعدل و  0110من القانون رقم  42أنظر المادة  )413(
  ، مرجع سابق.2007سبتمبر سنة  9المؤرخ في  07267المرسوم التنفيذي رقم من  2أنظر المادة  )414(
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 ؛عليها المعدنية والمحافظة الموارد تثمين سياسة بإعداد المعدنية الموارد مديرية تختص 
 على األمالك سياسات المحافظة إعداد في بالمشاركة المنجمية النشاطات تطوير مديرية تختص 

 .تنفيذها على المنجمية والسهر الصناعة تطوير سياسة تحديد في والمشاركة المنجمية

• Uأو انفرادية بصفة بالنشاطات المنجمية المتعلقة التنظيمية والنصوص القوانين وتنفيذ وٕاعداد اقتراح 

 :Uاألخرى الوزارية الدوائر مع بالتعاون

تمثل  المكلفة بالمناجم اإلدارة أن ذلك التنفيذية للسلطة أصال تسند التي األساسية المهام هيو        
 سلطة بالتالي لها تسييره، المنجمي وطرق القطاع بتعريف كبيرة بصفة وتساهم بالمناجم المكلفة الوزارة
 أو بمفردها التنظيمية القوانين والنصوص تنفيذ والسهر على قوانين اقتراح تقديم أو قانونية نصوص إعداد

 .الوزارية األخرى الدوائر مع بالتعاون

أن  المشرع الجزائري ارتأى التي األخرى الوطنية باألمالك عالقة له القطاع هذا أن نجد تبعا لذلكو        
Pبذاتهقائم  قانوني بنظام الوطنية األمالك من واحدة كل ينظم

)
37F

415(
P قطاع بصفة كل في التحكم ليتسنى 

 تحكمها. التي الدوائر الوزارية معوظيفية  عالقة بوجود اإلبقاء مع دقيقة

 بدورها األمالك الوطنية تمثل التي األخرى والقطاعات المنجمي القطاع بين عالقة وجود يبرر وما       
Pاألخرى العمومية

)
38F

416(
P االعتبار بعين الوطنية وأخذها لألمالك المنظمة األخرى القوانين مراعاة يجب أنه 

 من وهذا بالمناجم، التنظيمات المتعلقة قوانين وتنفيذ اقتراح عند باألحرى أو منجمي نشاط أي ممارسة عند

                                                           
 تنقسم األمالك الوطنية العمومية الى: )415(

 بدورها الى:طبيعية والتي تنقسم  عمومية أمالك
 بحرية؛ عمومية أمالك 
 مائية؛ عمومية أمالك 
 الجوي؛ للمجال عمومية أمالك 
 الطبيعية. والثروات الموارد 

 أيضا الى: بدورها تنقسم اصطناعية والتي عمومية والى أمالك
 الطرق؛ مجال في عمومية أمالك 
 والمطارات؛ للموانئ اصطناعية عمومية أمالك 
 عسكرية؛ عمومية أمالك 
 الحديدية؛ للسكك عمومية أمالك 
 المكتبات الوطنية؛ في الموجودة الكتب الثقافية، الملكية حقوق التأليف، منقولة: وتشمل حقوق عمومية أمالك 
 التاريخية. باألماكن المتعلقة العمومية األماكن 

 الحقوق، كلية الماجستير، شهادة لنيل مذكرة الوطنية، لألمالك القانوني النظام ،سالم بن اهللا عبد باحماويوللمزيد حول هذا الموضوع أنظر: 
 .4549، ص ص 20042005 الجزائر، جامعة

 المتمم، مرجع سابق.، المعدل و ، يتضمن قانون األمالك الوطنية1990ديسمبر  01مؤرخ في  9030قانون رقم من  15المادة كذلك أنظر  )416(
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 بالممتلكات اإلضرار دون المنشود ويحقق الهدف للبالد المصلحة العامة يخدم قانون إلى الوصول أجل
 .األخرى الوطنية

• Uالمنجميين واالستغالل بالبحث المتعلقة العمومية واألجهزة الدولة نشاطات كل تنسيقU: 

 مراعاتهامن بد  ال إجراءات عدة تسبقها وٕانما مباشرة تمارس ال المنجمية األنشطة أن ذلك مفادو        
 واحد طرف من تتم ، إذ الاألنشطة هذه ممارسة من الهدف تحقيق أجل من عليها واالستناد بها والقيام
 أجهزة أو مرافق عدة وأبحاث جهود أجل تنسيق من تدخلها تستلزم التي العوامل من لمجموعة تخضع وٕانما

 .واالستغالل المنجميين بالبحث المتعلقة عمومية

• Uالمنجميين واالستغالل والبحث الجيولوجية المنشآت وأشغال األنشطة كل مراقبةU: 

Pالرقابةتتجسد هذه و        

)
39F

417(
P طريق  المنجمية عن لألنشطة والميدانية المستمرة المتابعة خالل من عمليا

 إلى النشاط بداية من جميع المراحل تشمل كما األشغال تقدم ونسبة النشاط وضعية تثبت تقارير وضع
 .نهايته

والهيئات العمومية  الدولة لنشاطات والمنسقة المشرفة الجهة هي بالمناجم المكلفة اإلدارة إنوبذلك ف       
 استغالل للحفاظ على الجيولوجي والمنجمي والبحث الجيولوجية بالمنشآت المتعلقة األنشطة مجال في

 تبدأ جد واسعة صالحيات لها لذلك منحت ،الجزائر في الصناعية التنميةبالتالي تحقيق و  المعدنية الثروة
 القانون عليها ينص لم التي الصالحيات فهذه ،المنجمية األنشطة بمراقبة وتنتهي القانون اقتراح من

Pالمنجمية باألنشطة المتعلق 8406رقم  القانون أي السابق

)
40F

418(
P، لم أنه إال 1991 عام تعديله رغم الذي 

القطاع  إدارة في يقوم به الذي الدور بالمناجم مبينا المكلف الوزير بذكر اكتفى اإلدارة وٕانما لهذه يتطرق
 .المحلي حدود اختصاصه في المهام بعض له الذي منحت إقليميا المختص الوالي جانبه ٕالىو  ،المنجمي

بالمناجم الذي  المتعلق 0110 رقم القانون وأصدر الوضع هذا الجزائري المشرع كاستدر  قدو        
 خالل المكلفة بالمناجم من الوزارة يد على السلطة تركيز وأبقى المصداقية، من نوع القطاع على أضفى
 إلى جانبها. متخصصة جديدة هيئات استحداث مع بالمناجم المكلفة اإلدارة

 

 

                                                           
 .147168أنظر أدناه حول الرقابة على النشاط المنجمي، ص ص  )417(
 ، مرجع سابق.الملغىية، ، يتعلق باألنشطة المنجم1984يناير  07مؤرخ في  8406قانون رقم  )418(
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لم تعد صورة المركزية مقبولة في الوقت الحاضر، ألن واجبات السلطة المركزية (رئيس الدولة،        
ة لهذا لم يعد بمقدور هؤالء القيام بكل صغير و تشعبت، ..) تعددت وتنوعت و .رئيس الحكومة، الوزراء

على المستوى المحلي عينت قامت السلطة المركزية و  بالتاليلة. و شؤون الدو بتسيير كبيرة فيما يتعلق و 
حاجة للرجوع إليها. ولكن سلطة البت هذه  خولتهم سلطة البت نهائيا في بعض األمور دونموظفين لها و 

ال تعني استقاللهم عن السلطة المركزية، بل يمارس هؤالء الموظفون المعينون على المستوى المحلي، 
هذا ما يسمى ممثله الوزير. و  لرئيس الدولة أوأو السلمية  صالحياتهم تحت السلطة الرئاسية أو التسلسلية

(بنظام عدم التركيز
41F

المناجم بموجب المرسوم التنفيذي لطاقة و ل ياتمدير ، تم إنشاء النظامهذا ب ٕاعماالو  .)419
(09304رقم 

42F

 90397الذي ألغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2009سبتمبر  10المؤرخ في  )420
كانت المصالح اإلدارية المحلية المكلفة بالمناجم في ظل المرسوم رقم  إذ، 1990ديسمبر  01المؤرخ في 

موكلة إلى مديرية المناجم والصناعة، وتم إلغاء هذه األخيرة وتعويضها بمديرية السالف الذكر  90397
(المناجم، التي تمثل المصالح الخارجيةوالئية للطاقة و 

43F

. وفي هذا االطار نظم المناجملوزارة الطاقة و  )421

، كما أنه األولى) (الفقرةمن الناحية الهيكلية  والمناجم الطاقة مديرية 09304 رقم التنفيذي المرسوم

  .الثانية) (الفقرةأسند اليها المهام المتعلقة بالمناجم اضافة الى المهام االدارية العامة 

 

                                                           
 .90، لباد للنشر، سطيف، ص 2، الوجيز في القانون االداري، طلباد ناصر )419(
سيرها، ج ر ن انشاء مديريات والئية للطاقة والمناجم و تنظيمها و ، يتضم2009سبتمبر سنة  10المؤرخ في  09304المرسوم التنفيذي رقم  )420(

  . 2009سبتمبر سنة  16مؤرخ في  54عدد 
التابعة لها تبعية رئاسية ال وصائية، خارج هياكل اإلدارة المركزية، و  المصالح الخارجية مصطلح يطلق على بعض الجهات اإلدارية المتواجدة )421(

أخرى على مستوى المركز. إن المتعارف عليه حاليا هو أن التنظيم اإلداري في الدولة يتخذ صورتين ها متواجدة على مستوى الواليات و ظممع

خر لوبان اللذان تأخذ بهما الدول الحديثة معا، مع وجود مزج بينهما، قد يرجح أحدهما على االلمركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية، فهما االسا

 االجتماعية لكل دولة.سب الظروف السياسة، االقتصادية و بح

اإلدارية، بل ية الفتقادها للشخصية المعنوية وبالنتيجة االستقاللية المالية و ال تعتبر المركزية إدار رجية ليست مركزية إدارية مشددة و المصالح الخاو 

المخفف، وجدت رفقة الالمركزية االدارية. لقد أقيمت بعض المصالح على مستوى إقليم هي صورة من صور المركزية اإلدارية في جانبها البسيط أو 

من القانون  93أخرى تتبع المركز ويكون فيها للوالي سلطة تنسيقية فقط وهي المستثناة بموجب نص المادة واليات، بحيث تتبع سلطة الوالي و ال

 المتعلق بالوالية. 9009

 ى الوزارات فقط بل نجد مصالح خارجية تابعة للمديريات العامة، كالمديرية العامة للضرائب.المالحظ بأنها ال تقتصر علو 

لة الجزائرية للعلوم القانونية المج، "المصالح الخارجية، طبيعتها ووسائل الطعن في قراراتها"، بوحميدة عطاء اهللا: أنظر وللمزيد من التفاصيل

 .2003، سنة 2العدد  40، الجزء االقتصادية والسياسيةو 
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مؤرخ  09304بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الذكر أسلفنا كماالمناجم تم تنظيم مديرية الطاقة و         
(سيرهان انشاء مديريات والئية للطاقة والمناجم وتنظيمها و يتضم 2009سبتمبر سنة  10في 

44F

، الذي )422
، يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90397ألغى المرسوم التنفيذي رقم 
ير والئي يتم تعيينه من قبل المناجم مد، ويشرف على مديرية الطاقة و )45F423(والصناعة في الوالية وعملها

Pمن الدستور 78رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي طبقا ألحكام المادة 

)
46F

424(
P. 

الذي ألغى القرار  2011ديسمبر  سنة   6من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02طبقا للمادة و        
(1991مايو  29المشترك المؤرخ في  الوزاري

47F

المصالح الى المناجم المديرية الوالئية للطاقة و  تتفرع )425
(التالية

48F

426(: 

(مكاتب تتوزع كاآلتي ثالث مصلحة الطاقةتظم : الطاقة مصلحة •
49F

427(: 
 ؛النوويوالمتجددة و   الجديدة  والطاقة  الكهرباء  مكتب 
 ؛الطبيعي الغاز مكتب 
 ؛الغازيةو  البترولية الموارد مكتب 
 مكاتب ثالثمن  الممتلكات حمايةالمناجم و  مصلحةتتشكل : الممتلكات وحماية المناجم مصلحة •

(وهي
50F

428(: 
 ؛المنجمية وشبه المنجمية النشاطات مكتب 
 ؛المراقبة التقنيةو  الصناعية البيئةو  األمن مكتب 

                                                           
سيرها، مرجع ن انشاء مديريات والئية للطاقة والمناجم وتنظيمها و ، يتضم2009سبتمبر سنة  10المؤرخ في  09304مرسوم تنفيذي رقم  )422(

 سابق.  
لملغى، ج ر ، يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الوالية وعملها، ا1990ديسمبر  01مؤرخ في  90397مرسوم تنفيذي رقم  )423(

 .1990ديسمبر  12مؤرخ في  54عدد 
 ، مرجع سابق.1996من دستور الجزائر لسنة  78أنظر المادة  )424(
 58، يتضمن تحديد مصالح ومكاتب مديرية المناجم والصناعة في الوالية، ج ر عدد 1991مايو  29مؤرخ في المشترك الوزاري القرار ال )425(

يشمل مصلحة المناجم والمراقبة التقنية التي تتضمن بدورها  والصناعة المناجم مديريةالتنظيم الهيكلي ل، حيث كان 1991نوفمبر  17مؤرخ في 
 مكتب المناجم و المقالع.  

، يتضمن تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للوالية في مصالح 2011ديسمبر سنة  6مشترك المؤرخ في الوزاري القرار من ال 2 لمادةأنظر ا )426(
  .2012يونيو  03مؤرخ في  34ر عدد  مكاتب، جو 
 مرجع سابق. ،2011 سنة ديسمبر 6 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار من 3 المادة أنظر )427(
 .سابقال مرجعنفس ال ،2011 سنة ديسمبر 6 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار من 4 المادة أنظر )428(



                                                                                                                   

143 
 

 المواد الحساسة. مكتب 
(تتمثل في ثالثة مكاتب والوسائل اإلدارة مصلحةتظم : و والوسائل اإلدارة مصلحة •

51F

429(: 
 ؛التكوينالمستخدمين و  مكتب 
 ؛الوسائلمكتب الميزانية و  
 .االتصالو  اإلعالم مكتب 





المناجم بالمهام التقنية التي ، تضطلع مديرية الطاقة و )أوال(دارية العامة لى جانب المهام اإلإ       

 .)ثانيا(تخص قطاع المناجم 



المناجم هذا االطار تقوم مديرية الطاقة و هي المهام التي تتعلف بالسير الحسن لإلدارة، ففي و        
بممارسة مهام السلطة العمومية  المناجم، حيث تضطلعللطاقة و بالسهر على تنفيذ السياسة القطاعية 

المتعلقين  التنظيمالتنظيمية والسهر على تطبيق التشريع و طريق أعمال المراقبة الخدمة العمومية عن و 
السهر على تنفيذ و  ،باالتصال مع األجهزة المعنيةوذلك ، المناجمبالنشاطات الطاقوية والمحروقات و 

ضمان ة المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والمناجم وحماية الممتلكات و توجيهات اإلدارة المركزي
جم، كما أنها تساهم المناتنفيذ برامج عمال قطاع الطاقة و  فيو  ،يد مختلف برامج التطويرفي تجس المتابعة

ئمة في إنشاء بيئة مالاجم و المنمع الهيئات والمؤسسات المعنية في ترقية وتدعيم نشاطات قطاع الطاقة و 
إطار التنمية  اقة فيبرامج التحكم في الطكذلك في تنفيذ أعمال و  تسهم و ،لالستثمارات المرتبطة بها

ضمان متابعة انجاز بمهمة السهر على ذلك مع األجهزة المعنية باإلضافة الى اضطالعها المستدامة و 
(المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة والمناجم

52F

430(. 

 

 

 

                                                           
 المرجع نفسه. ،2011ديسمبر سنة  6المؤرخ في رك من القرار الوزاري المشت 5أنظر المادة  )429(
  ، مرجع سابق. 2009سبتمبر سنة  10المؤرخ في  09304من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة أنظر  )430(
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تشمل هي ف ،هذه المهام 2009 سنة سبتمبر 10 في المؤرخ 09304 رقم التنفيذي المرسومنظم        

 األمن ميدانب المتعلقة المجاالتو  )1( المنجمية وشبه المنجمية النشاطات ميدانبالمجاالت المتعلقة 

(الصناعية والبيئة
53F

431( )2(: 

U1.  شبه المنجميةفي ميدان النشاطات المنجمية و 

 البحث مجال في الوطنية السياسة تنفيذ على السهرب الميدان هذا في والمناجم الطاقة مديرية تقوم       
 المنجمية، وشبه المنجمية بالنشاطات المتعلقة والمقاييس والتنظيم التشريع تطبيق، و المنجميين واالستغالل

 المتعلقة والمقاييس التنظيم وصياغة إعداد في المعنية، كما أنها تشارك واألجهزة الهياكل مع بالتعاون
 واالستغالل والبحث الجيولوجية الهياكل وأشغال نشاطات متابعةالمنجمية و  وشبه المنجمية بالنشاطات

 على التنظيمية المراقبة تنفيذ فينعني بذلك جهاز شرطة المناجم) (و  المعني الجهاز مع تساهم، و المنجمي
 على المنجمية المنتوجات من الوالية حاجيات تقييمتقوم كذلك بالمنجمية، و  وشبه المنجمية النشاطات

 مع ، باإلضافة الى مساهمتهافي الوالية المعنية السلطات مع بالتعاون والطويل، والمتوسط القصير المدى
 الوالية إقليم مستوى على المنجمية وشبه المنجمية النشاطات وتطوير تطهير في المعنية األجهزة

تتكفل أيضا للولية، و  المنجمية الممتلكات على المحافظة في المعنية واألجهزة السلطات مساهمتها معو 
Pوالمرامل المحاجر استغالل رخص لمنح الوالية تنظمها التي العلني المزاد بمتابعة عمليات

)
54F

432(
P  متابعةو 

 جودة على المعنية المؤسسات تسهر كذلك مع، و مفرقعاتلاو  المتفجرة المواد استهالك وتطوير تسيير
 للمواد الثاني الصنف بمستودعات المتعلقة الدراسات معالجةبها و  التموين ونظامية المتفجرة المواد

(المتفجرة
55F

433(. 

U2.  البيئة الصناعيةفي ميدان األمن و 

 األمن مجال في والتنظيم التشريع تطبيق على السهرب الصدد هذا في والمناجم الطاقة مديرية تقوم       
 علىالمعنية و  األجهزة مع بالتشاور بها، المتعلقة البرامج تنفيذ وكذا الكبرى اإلخطار من والوقاية الصناعي

 السيما والمحروقات، والمنجمية الطاقوية المنشآت أنواع مختلف حسب األمنية والمعايير المقاييس تطبيق

                                                           
 سابق.المرجع نفس ال ،2009سبتمبر سنة  10المؤرخ في  09304من المرسوم التنفيذي رقم  6و 5 تانالماد أنظر )431(
  .123 صاعاله، أنظر  )432(
 يتضمن ،1990 يونيو 30 في مؤرخ 90198 رقم يخضع استعمال المواد المتفجرة في النشاط المنجمي إلى أحكام المرسوم  الرئاسي )433(

 المشترك والى القرار الوزاري ،، مرجع سابق1990 يوليو 04 في مؤرخ 27 عدد ر ج والمتمم، المعدل المتفجرة، المواد على يطبق الذي التنظيم
 .1994 فبراير 23 في مؤرخ 10 عدد ر لالنفجار، ج القابلة واألشياء المواد تصنيف ، يتضمن1993 أوت 10 في المؤرخ
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 من البيئة على المحافظة على سهر، كما أنها تالمعنية االجهزة مع بالتشاور المصنفة، والمنشآت المواقع
 الهيئات مع وبالتعاون المعنية األجهزة مع بالتشاور والمحروقات، والمنجمية الطاقوية المنشآت آثار

(المعنية والمؤسسات
56F

434(. 





امة للمناجم المديرية العولة، المتمثلة في وزارة الطاقة والمناجم و دارية التابعة للدجانب الهياكل اإلب       
ستوى الوالية، أسس قانون المناجم المتواجدة على موالمديرية التنفيذية للطاقة و ، على المستوى المركزي

(منه 86بموجب المادة ة جديد هيئة المناجم
57F

أسند اليهم و  في الدراسات المنجمية تتمثل في الخبراء )435
(حال على التنظيمأملفات طلبات السندات المنجمية و  الدراسات من أجل تكوينشغال و نجاز األإمهمة 

58F

436( 
 تسجيلهم.كيفية اعتماد هؤالء الخبراء و 

ٕاجراءات شروط و  2002ديسمبر  24المؤرخ في  02468المرسوم التنفيذي رقم بذلك م نظف       

 الخبراء في الدراسات المنجمية حقوقتطرق الى و ، )الفقرة األولى( التسجيل في السجل الوطني للخبراء

 .)الفقرة الثالثة(الى الواجبات الملقاة على عاتقهم و  )الفقرة الثانية(





، شروط التسجيل في السجل 2002ديسمبر  24المؤرخ في  02468التنفيذي رقم حدد المرسوم        

 .)ثانيا(اجراءات ذلك ، و )أوال(الوطني للخبراء 

 

 

 

                                                           
 مرجع سابق. ،2009سبتمبر سنة  10المؤرخ في  09304من المرسوم التنفيذي رقم  6و 5المادتان أنظر  )434(
  ، مرجع سابق. والمتمم ، يتضمن قانون المناجم، المعدل2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  86المادة أنظر  )435(
، يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية 2002ديسمبر  24المؤرخ في  02468المرسوم التنفيذي رقم وهو  )436(

  .2002ديسمبر  29مؤرخ في  88وتسجيلهم وشروط ذلك، ج ر عدد 
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ن يكون شخصا طبيعيا، فاألشخاص أالواجب توفرها في طالب التسجيل األساسية  الشروط بين من       
(مسموح لهم بالتسجيل غيروية معنال

59F

يمسك لهذا الغرض سجل وطني خاص بالخبراء في الدراسات و ، )437
ة التي تقوم بتسيير هذا جميالمنالمراقبة رف الوكالة الوطنية للجيولوجية و المنجمية من طالجيولوجية و 

(الشروط التالية لديهتوفرت  اال اذان يطلب التسجيل أطبيعي الشخص لل وال يمكنالسجل، 
60F

438(: 

(قلالدولة بدرجة مهندس دولة على األ أن يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها من طرف 
61F

و أ )439
المنجمية، أو الهندسة المنجمية، أو تقنيات معالجة الجيوتقنية دلها في االختصاصات الجيولوجية و ما يعا

(الجيوديزياراضي و مسح األلمعادن، أو الطبوغرافيا و خامات المعادن ومعالجة ا
62F

 ؛)440
 التنظيمات المعمول بها؛طار احترام القوانين و االلتزام بأداء المهنة في إنية و التمتع بالحقوق المد 
 سنوات، منها خمس سنوات في الوحدات الميدانية؛خبرة مهنية تفوق عشر أن تكون لديه  
 ن يكون قد انجز دراسات منجمية أو شارك في انجازها.أ 

 

وى الوكالة الوطنية للجيولوجية على مستهذا األخير  صاحب الطلب بإيداعلهذا الغرض يقوم        
(المراقبة المنجمية مرفقا بالملفو 

63F

 تقوم الوكالة بعد دراسة الملف:ففي نسختين،  )441

                                                           
يعتبر خبيرا في الدراسات الجيولوجية والمنجمية كل " من المرسوم السالف الذكر حيث تقضي: 2بنص المادة صراحة ذلك  ورد )437(

 ومعنى ذلك اقصاء الشخص المعنوي المؤسس في شكل شركة مدنية من ممارسة مهمة الخبير في الدراسات الجيولوجية ،"شخص طبيعي...

 .   والمنجمية
 مرجع سابق. ،2002ديسمبر  24المؤرخ في  02468المرسوم التنفيذي رقم  من 3و 2المادتان  أنظر )438(
مقرها بالعابد بوالية تبسة حيث جاء في صلب المادة األولى من المرسوم التنفيذي المنشئ اجم و في هذا االطار تم انشاء المدرسة العليا للمن )439(

مدرسة المناجم بالعابد وتدعى في صلب النص تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "للمدرسة: 
المرسوم التنفيذي رقم  :للمزيد أنظرالنشاطات المنجمية، و هي مختصة بأعمال التكوين لتطوير المؤهالت في الحرف المتعلقة ب، و "المدرسة

     .2004أبريل سنة  07مؤرخ في  21سيرها، ج ر عدد ن إنشاء مدرسة المناجم بالعابد وتنظيمها و ، يتضم2004أبريل  05مؤرخ في  04104
فرع من الرياضيات التطبيقية، يعنى بالدراسة الجيولوجية لحجم األرض وشكلها، وقياس أجزاء واسعة من سطحها.  تعرف الجيوديزيا بأنها )440(

 تدرس التفاوت في الجاذبية والمغنطيسية األرضيتين أيضا.  الجيوديزياليس هذا فحسب، بل إن 
، وذلك تبعا للوسائل التي الساتلية الجيوديزياالفلكية و  الجيوديزياالطبيعية و  الجيوديزياالهندسية و  الجيوديزياالحديثة تقسم إلى شعب أربع:  الجيوديزياو 

 موسوعة ويكيبيديا:  من "، 1957الساتلية إال بعد إطالق الساتل األول عام  ديزياالجيو تستعين بها على حل مشكالتها. ولم تنشأ 
http://ar.wikipedia.org 

  ، مرجع سابق.2002ديسمبر  24المؤرخ في  02468من المرسوم التنفيذي رقم  5يتكون الملف من الوثائق المحددة في المادة  )441(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
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تسليمه االعتماد في لخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية و ما بتسجيل الخبير في السجل الوطني لإ 
 ؛اء من تاريخ ايداع الطلباجل ال يتجاوز شهرين ابتد

ر اسباب فض الطلب مع ذكفي هذه الحالة ترسل اليه تبليغا بمراسلة تتضمن ر ما برفض الطلب، و إ و  
جل ال يتجاوز شهرا ابتداء من أن يقدم طعنا في أ الرفض، حيث منح القانون للشخص الذي رفض طلبه

(تاريخ تبليغه بالمراسلة المتضمنة الرفض، لدى اللجنة المكلفة بدراسة الطعون
64F

 على مستوى الوكالة. )442

المنجمية لمدة عشر سنوات لخبراء في الدراسات الجيولوجية و يكون التسجيل في السجل الوطني لو        
(ولالكيفية التي تم بها التسجيل األ تجدد بنفس

65F

443(. 





في مساعدة المستثمرين في قطاع المناجم  المنجمية الدراسات فيساسية للخبراء األ تتمثل المهمة       
خصوص القيام بإنجاز كل الة المتعلقة باالستغالل المنجمي وبملفات طلبات السندات المنجمي إعدادفي 

يسمح التسجيل في السجل الوطني و  .لهؤالء االستشارةتقديم االشغال والدراسات لحساب المستثمرين و 
الوطنية للجيولوجية  من الوكالةالمنجمية للخبير بالحصول على اعتماد ة و للخبراء في الدراسات الجيولوجي

التحقيق الميداني لحساب له هذا االعتماد انجاز األعمال والدراسات و المراقبة المنجمية، حيث يخول و 
 في النشاط المنجمي. يوافق عليها المستثمررين مقابل أتعاب يحددها الخبير و المستثم





الرخص المنجمية فقد في تحديد مصير طلبات السندات و  حاسمةجد نظرا لكون مهمة الخبير        
(بما يليالتقيد على الخبير  02468أوجب المرسوم التنفيذي رقم 

66F

444(: 

بقائمة المراقبة المنجمية للجيولوجية و  ينبغي على الخبير المعتمد القيام بتبليغ دوريا الى الوكالة الوطنية 
 بقائمة الزبائن الذين أنجزت هذه الدراسات لحسابهم؛الدراسات المنجزة و اشغال 

                                                           
من المرسوم التنفيذي  7المراقبة المنجمية حسب نص المادة ذه الوكالة الوطنية للجيولوجية و مقرر تتخ سيرها بموجبيتم تحديد تشكيلة اللجنة و  )442(

  مرجع سابق. ،2002ديسمبر  24المؤرخ في  02468رقم 
 .سابق مرجع ،2002 ديسمبر 24 في المؤرخ 02468 رقم التنفيذي المرسوم من 9المادة أنظر  )443(
 سابق.المرجع نفس ال ،2002ديسمبر  24المؤرخ في  02468من المرسوم التنفيذي رقم  13و 12، 11المواد  أنظر )444(
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التنظيم المعمول بهما خاصة في مجال النشاطات خبير االلتزام باحترام التشريع و يتوجب على ال 
 المنجمية؛

عات الجمابية في المصالح التابعة للدولة و ينبغي على الخبير أال يمارس أية وظيفة عمومية غير انتخا 
 .(حالة التنافي) المحلية ألنها تتعارض مع ممارسة مهنة الخبير لحسابه الشخصي

المنصوص عليها في التنظيم، يمكن تعليق و  آنفاخبير بالواجبات المذكورة في حالة عدم التزام الو        
المتسببة في تكرار االخطاء المهنية العود و اعتماده، أو شطبه نهائيا من سجل الخبراء في حالة 

(التعليقات
67F

445(. 





 خصالر أو  المنجمي ندالس بموجب سواء المستثمر يمارسه لذيا المنجمي نشاطال لطبيعة نظرا       
 ةالمعدني للثروات بالبحث واالستغالل لقهلتع نتيجة االستراتيجيةاألنشطة  إطار في يندرج لذيوا األخرى،
ولة على الد من وحرصاوكذلك في المجال البحري للدولة،  باطنها، أو األرض سطح في الموجودة

ثمرين المستنشطة المنجمية بصفة عامة و األ أخضعت فقد ،المنجمية وثرواتها ألمالكها العقالني االستغالل
الممارس  المنجميباختالف النشاط  ،محتواهايختلف شكلها و الى رقابة، بصفة خاصة في قطاع المناجم 

جسامتها مدى بي المخالفات حسب درجة خطورتها و مرتكل المقررة، كم تتنوع العقوبات )األول الفرع(

 .الثاني) الفرع(





نص على محتواها  لتيا قابةالر  إلى األخرى خصالر  وأصحاب المنجمية نداتالس أصحاب يخضع       

لى بدورها إالتي تنقسم و ، )الفقرة األولى( لتطبيقه المتخذة نصوصوال 0110المناجم  قانون في عالمشر 

 .)الفقرة الثانية(رقابة تقنية دارية و إرقابة 

 

 

                                                           
 .نفسه المرجع ،15و 14 المادتان أنظر )445(
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)P)68F446ةالعمومي ةلطالس تستأثر       
P لتي فتحتا االنشطة االقتصادية على قابةالر  ممارسة حق لنفسها 

 تسييرلا عن ولةالدلي تخ يفترض لذيا، وقالس الدولة القتصاد انتهاج من غمبالر  وذلك الخواص، لمبادرة
 تنظيماتوال القوانين الة لضمان تطبيقالفع الوسائل من قابةالر  وتعد االقتصادية،االنشطة  لبعض المباشر

 بممارسة لقةالمتع االلتزامات تنفيذ وكذا ،واألحكام الموضوعة القواعد المستثمرين احترام من التأكد وكذا
 .مخالفة كل معاينةب يسمح امم نشاطال

 :ـب الخامس المعنون الباب في المنجمي نشاطال على المفروضة قابةالر  الجزائري عالمشر  عالج وقد       

0110Pالمناجم  قانون من 64 إلى 53 من المواد في "والتقنية اإلدارية الرقابة"

)
69F

447(
P، دتتجس بحيث 

 خصالر  صاحب أو ندالسصاحب  سواء المنجمي نشاطال في المستثمر إخضاع خالل من قابةالر  هذه
 تكون أن يمكن كماإنجازه،  يعتزم ألي عمل سابقة تكون قد صارمة وتقنية إدارية إجراءات إلى األخرى،

 .وخصوصيتها المنجمي نشاطبال المرتبطةاألشغال  طبيعة حسب وهذا له، الحقة





Pمنه 53بموجب المادة  الرقابة المنجمية  0110قانون المناجم رقم صنف        

)
70F

448(
P، تشمل كل  حيث

 .)ثانيا(والرقابة التقنية  )أوال(من الرقابة االدارية  



وهي  للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، الوطنية لوكالةأصال الى ا لةالمخو هي من الصالحيات و        
 خصوالر  لسندات المنجميةباالمرتبطة  الوثائق مراقبة بذلك لىفتتو  ،ةاإلداري باإلجراءات ساسباأل لقتتع

 :وفي هذا الصددسنويا  المنجزة األشغال عن لةالمفص تقاريرال وكذا األخرى

                                                           
التقليدية سواء تلك المتواجدة على المستوى المركزي أو المحلي، كما تشمل السلطة االدارية المستقلة  ةوالمقصود هنا بالسلطة العمومية االدار  )446(

 .التي منح لها المشرع بعض امتيازات السلطة العمومية
 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03المؤرخ في  0110قانون رقم  )447(
 سابق.المرجع نفس ال، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، 2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  53 المادة )448(
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 من مسبق بناء على رأي إال المساحة داخل واالستغالل البحث بأعمال والقيام األراضي حيازة يمكن ال 
Pالمجال هذا طعن في تقديم يمكن المنجمية كما والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة

)
71F

449(
P؛ 

 بئر عن ليبالتخلق يتعفعل  كل المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية للوكالة المسبق للترخيص يخضع 
Pخصةالر أو  المنجمي ندالس طرف من استخراج موقع أو خندق أو رواق أو

)
72F

450(
P؛ 

 المترتبة على حيازة االنعكاسات وكذا نشاطبال لقالمتعالسنوي  لتقريرا من خالل المراقبة تتجسد كما 
 أو االستغالل خالل مدة خصةالر  أو ندالس صاحب مهيقد لذيا البيئي الوسط اتوخصوصي األراضي

Pالبحث

)
73F

451(
P. 



 شرطةجهاز والمراقبة المنجمية و  للجيولوجيا الوطنية الوكالة من كل المهمةيقوم بهذه و        
Pالمناجم

)
74F

452(
P، خالل يجب احترامها لتيااالستغالل  وطرق المنجمية لألشغال التقنية باإلجراءات لقوتتع 

Pفي هذا الصددف ،واألمن حةالصالفن المنجمي و  قواعد احترام مع المنجمي نشاطال ممارسة

)
75F

453(
P: 

باستعمال المواد المتفجرة  لقةالمتع القواعد وكذا المنجمية ةالفني القواعد احترام على الوكالة تسهر 
 ضمان في ثلةوالمتمخص األخرى والر  المنجمية نداتالس منح من الغاية لتحقيق وهذا والمفرقعات
 ؛لالستغالل االقتصادي القابلة المعدنية للمواد األفضل االستخراج

 رةالمقر  تنفيذه كافة األشغال بعد إال نشاطه عن التوقف أو التخلي السند أو الرخصة لصاحب يمكن ال 
 وحماية المكمن على حالتها األصلية والحفاظ إلى األماكن بإعادة خصوصا لقةوالمتع الوكالة طرف من

 ؛العمومي واألمن المائية الطبقات
 الوكالة الوطنية للجيولوجيا إعالم إلى األرض سطح إلى يمتد رواق أو بئر استرجاع أو فتح يخضع 

 البئر ن وضعيةيبي مخططويكون ذلك بإرفاق  ،المنجمي ندالس صاحب طرف من بذلك المنجمية والمراقبة
 ؛لذلك تخذةالماألمن  كافة تدابير عرض وكذا رةالمقر  األشغال نتبي ومذكرة واقالر  أو
 ألغراض قفهاتو أو  نشاطها حالة في المنجمية االستغالالت داخل االستغالل فراغات استعماليحظر  

 .الوكالة من رخصة أو األصل دون سند في تخذةوالمالمنجمية  تقنيةال قبل من رةالمقر  تلك غير أخرى

                                                           
 .نفسه المرجع ،2فقرة  58المادة أنظر  )449(
 .نفسه المرجع ،1فقرة  59المادة  أنظر )450(
 .نفسه المرجع ،61 المادة أنظر )451(
  .239241المناجم في مجال الرقابة، ص ص  شرطة المنجمية وجهاز والمراقبة للجيولوجيا الوطنية أنظر أدناه حول دور كل من الوكالة )452(
  .، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  62الى  59المواد من أنظر  )453(
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 المؤطرةلتطبيقه  تخذةالم نصوصوال 0110المناجم  قانون بموجب الجزائري عالمشر  أقر لقد       
 خضوعه عدم حالة في ،المخالف المستثمر على توقع لتيا الجزاءات أو العقوبات المنجمية، ألنشطةل

Pلها مخالفته إثبات بعدعليه  القانونية المفروضة وااللتزامات للشروط واحترامه

)
76F

454(
P. 

، )الفقرة األولى(اإلدارة  توقعها إدارية ، عقوباتقسمين إلى رةالمقر  العقوبات تقسيم ويمكن       

 .)الفقرة الثانية(الجزائي  القضاء بها ينطق جزائية وعقوبات





Pيةاإلدار  العقوبات أصبحت       

)
77F

455(
P  أساسيا لتنظيم  عنصرا وقالس اقتصاد نىتتب لتيا الدولفي

 مخالفة اثبات تخذ عندلت أثناء ممارسته االقتصادي نشاطال في ةالعام لطةالس تتدخل بحيث ،اقتصاداتها
 .المناسب الجزاء النشاط لهذا المؤطر لقانونل

 لهاالزجري و  القمعي طابعالب األول المعيار تعلق، فيمعيارين فيها التقىإذا  إدارية العقوبة وتعتبر       
)répressif( تنظيم التشريع أو الالهدف المتوخى منها هو توقيع الجزاء على مرتكب مخالفة  أن، بحيث

، بمعنى organique)( يتعلق بالمعيار العضويف الثاني المعيار، أما وبهذا فهي تشبه العقوبة الجزائية
Pالعقوبة من سلطة إدارية يجب أن تصدر

)
78F

456(
P  ر اإلدارة العقوبة في شكل قرار تقر ، إذ القضاءوليس من

اجرائية قواعد و  مبادئباحترام  ملزمةرغم ذلك نها لك ،ةخاصتع بامتيازات تتمة عامإداري باعتبارها سلطة 
 لة في:متمثوال

 ؛الدفاع حقوقب عدم المساس 

                                                           
يحدد  0265العقوبات المقررة لها  بينما نص المرسوم التنفيذي رقم المتعلقة بقانون المناجم و الفات المخ 0110حدد قانون المناجم رقم  )454(

 كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك على الحاالت التي يتم بمقتضاها سحب السندات النتجمية.
زائية التي توقعها سلطات إدارية مختصة وهي بصدد المقصود بالعقوبات اإلدارية في هذا الصدد هي تلك العقوبات ذات الطبيعة الج )455(

شكل  اريةممارستها لسلطتها إزاء األفراد أو المؤسسات باعتبارها إجراء أصيال لردع من يخالف بعض القوانين والتنظيمات. وقد تأخذ العقوبات اإلد
، إلهام فاضلكالغلق مثال، للمزيد أنظر:  آخر شكل أو الترخيص سحب أو القانونية والتنظيمية، للقواعد مطابقته وقف مؤقت للنشاط إلى غاية

 .317319 ص مرجع سابق، ص، "التشريع الجزائري في البيئة على نفةالمص المنشآت خطر لمواجهة اإلدارية العقوبات"
  . 6670أنظر أعاله حول تعداد الجهات االدارية، ص ص  )456(
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 عليها ينصأن  دون نفسها تلقاء من عقوبة تحدث أن اإلدارة تستطيع فال العقوبات قانونية مبدأااللتزام ب 
 ؛القانون

 العقوبات. لهذه السيء تطبيقال عن ناتجال ررالض حالة في مسؤولة اإلدارة 

درجة  إلى تصل أن دون الغرامات أو حبكالس وصور أشكال ةعد ةاإلداري العقوبة تأخذقد و        
Pللحرية البةالس العقوبات

)
79F

457(
P، رقم  المرسوم التنفيذي فإن الجزائري، القانون في نةالمقن لألنشطة نسبةبال اأم

9740P

)
80F

458(
P التجاري، السجل في الخاضعة للقيد المقننة والمهن االنشطة وتأطير تحديد بمعايير لقالمتع 

 :العقوبات هذه من فقط نوعين على ينص

 ؛مدته تحديد مع مؤقتا الممارسة وقف 
 .للرخصة النهائي السحببذلك و  الممارسة رخصة إلغاء 

 العقوباتإلى  ضوئها على فتنقسم المنجمي، نشاطلل المؤطرة ةالقانوني نصوصالبه  قضت ما وهذا       

 .)ثانيا( حبالس في ة النهائية والمتمثلةاإلداري العقوباتو  )أوال( التعليق في والمتمثلة قتةالمؤ  اإلدارية



والنصوص التطبيقية له العقوبات اإلدارية المؤقتة والمتمثلة في  0110 رقم حدد قانون المناجم       
المستثمر في النشاط المنجمي، إال أنه قد  ضدوالتي يمكن أن توقعها اإلدارة  ،)la suspension(التعليق 

 .)2( وتعليق الرخص األخرى )1( ميز بين تعليق السند المنجمي

U1. تعليق السند المنجمي 

 نتناولها )2.1( معينة وٕاجراءات )1.1(محددة قانونا  حاالت وفق المنجمي السند تعليق ويتم       
 :يلي كما بالتفصيل

 

 

                                                           
ضائي نهائي صادر بإدانته، يقصد بالعقوبة السالبة للحرية حرمان المحبوس من حريته عن طريق إيداعه مؤسسة عقابية بناء على حكم ق )457(

واالقتصادية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ، "العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر"،خوري عمر: أنظر للمزيد
 .569605، ص ص 2008، سنة 04، عدد والسياسية

، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 1997يناير  18مؤرخ في  9740المرسوم التنفيذي رقم  )458(
 .1997يناير  19مؤرخ في  5وتأطيرها، ج ر عدد 
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U1.1. حاالت تعليق السند المنجمي 

0110Pالمناجم  قانون من 153والمادة  91 كل من المادة أشارت       

)
81F

459(
P تلجأ التي الحاالت إلى 

على  يدل ما وهذا الحصر، سبيل على الحاالت هذه ذكرت وقد ،المنجمي السند تعليق اإلدارة إلى إليها
 ،المنجمي سحب السند عنه ينجم لإلعذار المستثمر امتثال عدم أن باعتبار وصرامته، االجراء هذا خطورة

السند القانوني  لعدم توفر النشاط ممارسة إمكانية عدم يعني مما ،سحب السند احتمال التعليق يتبع إذ
Pالحاالت في هذه تتمثللممارسته، و 

)
82F

460(
P: 

 ؛متتاليتين سنتين خالل واألتاوى سومالر  دفع عدم 
 ؛بها دالمتعه بااللتزامات الوفاء عدم 
 ؛لتطبيقه تخذةالموالنصوص  0110المناجم  قانون عن ناجمةال وااللتزامات للشروط االستجابة عدم 
 بصفة المنجمي ومتابعتها ندالس منح بعد واحدة سنة تتجاوز ال ةمد في األشغال في الشروع عدم 

 ؛منتظمة
 ةالفني حسب القواعد واالستغالل واالستكشاف تنقيبال ألشغال رالمقر  البرنامج بإنجاز القيام عدم 

 ؛المنجمية
 ؛دالمحدالمخطط  وحسب لألشغال الموافقة السنوية االستثمار مصاريف بتحقيق القيام عدم 
 بعمليات طبيعتها والمتعلقة كانت مهما دراسة أو وثيقة أو معلومة لكل القانوني باإليداع القيام عدم 

 ؛واالستغالل واالستكشاف التنقيب
 من كل تخصلتي ا ةالمهم العينات كل وكذا بالجزائر، طحيالس الحفر ناتعي على المحافظة عدم 

 ؛بها المرتبطة األخرى المواد وكذا السند موضوع المواد
 بغية بالمناجم، لفةالمكالمصالح  منه تطلبها لتيا روريةالض التبريرات وكل المعلومات كل تقديم عدم 

 .حادث وقوع اءجر  من أو حادث كل تفادي

U2.1. إجراءات تعليق السند المنجمي 

خيرة التي أحالت على التنظيم اجراءات تعليق السند المنجمي في فقرتها األ 91تطبيقا لنص المادة        
ذلك  إجراءات السندات المنجمية، على الحصول إجراءات يحدد الذي 0265رقم  التنفيذي المرسوم تناول

Pالتالية اإلجراءات وفق السند المنجمي تعليق يتملذلك  وطبقا  منه، 40و 39 المادتين في

)
83F

461(
P: 

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المناجم، المعدل قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانونمن  153 والمادة 91 المادةأنظر  )459(
، يتضمن قانون 2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  153و 91في المادتين الحصر ذكرت هذه الحاالت على سبيل  )460(

 سابق.المرجع نفس الالمناجم، المعدل والمتمم، 
 مرجع سابق. ،2002فبراير  06مؤرخ في  0265م تنفيذي رقالمرسوم من ال 40و 39 تانالماد أنظر )461(
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 المنصوص إحدى المخالفات مستأجره أو المنجمي ندالس صاحب ارتكاب المناجم شرطة أعوان إثبات 
 والمراقبة الوطنية للجيولوجيا الوكالة فيتم اخطار 0110من قانون المناجم  153و 91 المادتين في عليها

 بذلك؛ المنجمية
 إلى إعذار المجلس مداولة بعد المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة إدارة مجلس رئيس يرسل 

 تبريراته لتقديماما  أو، مخالفتهاأو  خرقها تم التي لاللتزامات االمتثال اإم بموجبه يتم المستأجر أو الحائز
 يلصق اإلعذار فإن المنجمي، باالمتياز األمر لقتع وٕاذا الحالتين، في واحدا شهرا األجل يتجاوز أال على
 ؛بشهرين أجله دويحد المنجمي ندبالس المعنية البلديات اتمقر  في
 الوطنية ل للوكالةمفص تقرير إرسال عليه نيتعي باإلعذار مستأجره أو المنجمي ندالس صاحب تبليغ فور 

 ؛خرقها التي لاللتزامات واالمتثال تبريرات لتقديم المنجمية للممتلكات
 أو ةحج ميقدلم  أو المقيدة تعليماتال بتطبيق المستثمر يقم ولم اإلعذار في دالمحد األجل انقضاء عند 

 صاحب تخذيل ،شهرين ةلمد النشاطتعليق  عن للجيولوجيا الوطنية الوكالة إدارة مجلس رئيس يعلن تبرير،
 .المناجم شرطة أمرت بها لتيابالتعليمات  للتكفل التدابير كل خاللها مستأجره أو السند

الطعن أمام من المنجمي  سنده علق الذي لمستثمرمكن ا 0110الى أن قانون المناجم رقم  نشيرو        
Pمن تاريخ التبليغ ابتداء يوما ثالثين أجل في الدولة مجلس في والمتمثلة اإلدارية القضائية الجهة

 )
84F

462(
P. 

U2. تعليق الرخص األخرى 

 مقالع استغالل رخصةو  )1.1( الجني أو/و والجمع اللمعملية  رخصةيقصد بالرخص االخرى و        

 .)2.1( والمرامل الحجارة

U1.2. رخصة عملية اللم والجمع و/أو الجني تعليق 

اال وفق حاالت معينة وبإتباع اجراءات  الجني أو/و والجمع اللم عملية رخصة ال يتم تعليق       
  محددة.

U(الجني أو/و والجمع اللم عملية رخصة حاالت تعليق أU: التنفيذي والمرسوم 0110المناجم  قانون حدد 
 وهي كما يلي: اللم عملية رخصة تعليق إلى اإلدارة إليها التي تلجأ الحاالت 02469رقم 

                                                           
قرارا إداريا فرديا يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة حسب أحكام  باعتبار القرار الذي تتخذه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ذلكو  )462(

، 1998يونيو  01مؤرخ في  37دد  ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ع1998مايو  30مؤرخ في  9801القانون رقم 
، سنة 3، عدد الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسيةالمجلة ، "اختصاصات مجلس الدولة" ،معاشو عمارللمزيد من التفاصيل أنظر:  و 

 .189208، ص ص 2007
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 :بما يليقضت والتي  0110المناجم  قانون من 91 المادة في عليها المنصوص المخالفات ارتكاب •

 المنجمية خصةأو الر  المنجمي ندالس لقتع أن المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة يمكن"
 :اآلتية الحاالت في
 .متتاليتين سنتين خالل واألتاوى سومالر  يدفع لم إذا
 .بها دتعه التي بااللتزامات يف لم إذا
 والنصوص 0110المناجم  قانون عن الناجمة وااللتزامات للشروط يستجيب لم إذا

 ؛..."لتطبيقه المتخذة
 والمتمثلة 02469رقم  التنفيذي المرسوم من 26 المادة في عليها المنصوص المخالفات ىحدإ ارتكاب •

Pفي

)
85F

463(
P: 

 ؛به المرخص نشاطال ممارسة فترة احترام عدم 
 ؛خصةالر  منح بعد واحد شهرا تتجاوز ال ةمد في األشغال في الشروع عدم 
 ؛خصةالر  بموجب الممنوحة المساحة حدود احترام عدم 
 حسن قواعد احترام مع ةالفني القواعد حسب الجني أو/و والجمع لأللم رالمقر  البرنامج نجازإ عدم 

 ؛الجوار
 ؛االستغالل بعمليات تتعلقان ووثيقة معلومة لكل القانوني باإليداع القيام عدم 
 كل تفادي المناجم بغية شرطة منه تطلبها لتيا روريةالض تبريراتال وكل المعلومات كل تقديم عدم 

 .حادث وقوع جراء من أو حادث

U(الجني أو/و والجمع اللم عملية رخصة تعليق إجراءات بU: والجمع اللم في نشاط المستثمر ارتكاب عند 
Pاإلجراءات التالية بشأنها اتخاذ يتم الذكر، فإنه السالفة المخالفات من أكثر أو لمخالفة الجني أو/و

 )
86F

464(
P: 

التنفيذي  المناجم والمرسوم قانون في عليها المنصوص المخالفات من أكثر أو مخالفة ارتكاب إثبات يتم 
 ؛المنجمية والمراقبة للجيولوجيا للوكالة الوطنية تابعينال المناجم شرطة أعوان طرف من ،02469

 في الرخصة للوفاء بالتزاماته صاحب إلى إعذار المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة ترسل 
 ؛يوم 15 أجل

                                                           
 مرجع سابق. ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02469 رقم التنفيذي من المرسوم 26المادة  أنظر )463(
    .سابقال مرجعنفس ال ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02469 رقم التنفيذي من المرسوم 2و 1فقرة  27أنظر المادة  )464(
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 فإن إليه، والتعليمات المشار األحكام االعتبار بعين الرخصة صاحب يأخذ ولم يوم 15 أجل نقض إذا 
 اللم عملية برخصة المتعلق المنجمي النشاطبتعليق  اقرار  تصدر المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة
 الجني أو/و والجمع

 الدولة في أجل مجلس أمام التعليق قرار في الطعن في الحق لمال عملية رخصة لصاحب ويبقى       
Pالتبليغ تاريخ من واحد شهر

)
87F

465(
P. 

U2.2. تعليق رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل 

 وبإتباع معينة حاالت وفق اال والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة تعليقيمكن اتخاذ قرار  ال       
 .محددة اجراءات

U(والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة حاالت تعليق أU: التنفيذي والمرسوم 0110المناجم  قانون حدد 
 تعليق إلىفيها  اإلدارة تلجأمن طرف صاحب الرخصة  اثر ارتكابها على التي المخالفات 08188رقم 

 :كاآلتي وهي والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة

U• 0110رقم  المناجم قانونالمذكورة في  المخالفاتU : 0702مر رقم األ من 4 المادة عليها تنصو ،
Pفي وتتمثل، المتضمن قانون المناجم، 0110يعدل ويتمم القانون رقم 

)
88F

466(
P: 

 ؛متتاليتين سنتين خالل واألتاوى سومالر  دفع عدم 
 ؛بها دتعه لتيا بااللتزامات يف لم إذا 
 .لتطبيقه المتخذة نصوصوال 0110المناجم  قانون عن الناجمة وااللتزامات للشروط يستجيب لم إذا 

U• 08188التنفيذي  المرسومفي المذكورة  المخالفاتU : التنفيذي من المرسوم الملحق األول عليها نصو 
P، المتضمن دفتر الشروط الستغالل مقالع الحجارة والمرامل08188 رقم

)
89F

467(
P من  21، إذ أحالت المادة

 لةالمؤه المصالح أعوان يثبت عندما" :نفس المرسوم على دفتر الشروط تنظيم هذه المخالفات بقولها

                                                           
 والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 5فقرة  48والمادة  2فقرة  91أنظر المادة  )465(

   .سابق مرجع
والمتضمن  2001سنة  يوليو 3المؤرخ في  0110، يعدل ويتمم القانون رقم 2007مارس  01مؤرخ في  0702األمر رقم من  4المادة  )466(

 ، مرجع سابق.2007مارس  07مؤرخ في  16قانون المناجم، ج ر عدد 
   .سابق مرجع ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 أنظر الملحق االول من المرسوم التنفيذي رقم )467(
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 بتعهداته يف لم والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة صاحب أن والمعنية للوالية
)P)90F468"...الشروط دفتر في المنصوص عليها

P. 

 والمرتبطة برخصة استغالل الشروط دفتر في عليها المنصوص بالتعهدات الوفاء عدم فإن وعليه       
 .المنجمية الرخصة تعليق عليها يترتب مخالفة تعد والمرامل، الحجارة مقالع

U(والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة تعليق إجراءات بUاستغالل رخصة تعليق : تختلف إجراءات 
 :حالتين نميز لمخالفات المرتكبة بحيثل تبعا والمرامل الحجارة مقالع

U• األولى الحالةU :لتيوا مكرر منه 91 المادة في المناجم قانون في وردت المرتكبة المخالفات كانت إذا 
Pنهفإوالمراقبة المنجمية  للجيولوجيا الوطنية للوكالة اجم التابعيينالمن شرطة أعوان يثبتها

)
91F

469(
P: 

 فيه له دخصة، تحدلر صاحب ا إلى إعذار بإرسال المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة تقوم 
 المختص الوالي إعالموجوب  تبريراته مع لتقديم أو لتعهداته لالمتثال اإم واحد شهر يتجاوز ال أجال

 ؛تعليقال بهذا إقليميا
 صاحب رخصة يقدم لم أو اإلعذار، في المقيدة التعليمات تطبيق يتم ولم شهر، أجل انقضى إذا 

 للجيولوجيا إدارة الوكالة الوطنية مجلس رئيس يعلن تبرير، أو حجة أية والمرامل الحجارة مقالع استغالل
 ليتخذ بذلك، إقليميا الوالي المختص مع إعالم واحد شهر لمدة الرخصة تعليق عن المنجمية والمراقبة
 .المناجم شرطة أعوان طرف المقررة من للتكفل بالتعليمات التدابير كل خاللها الرخصة صاحب

U• الثانية الحالةU :دفتر عليها في المنصوص داتبالتعه الوفاء بعدم لقتتع المرتكبة المخالفات كانت إذا 
Pنهفإللوالية  المؤهلة والمعنية المصالح أعوان في ثلةالمتم ةالمحلي لطاتالس تثبتها لتيوا الشروط

)
92F

470(
P: 

 شهر واحد لالمتثال أجل فيه له ديحد خصةالر  لحائز إعذار بإرسال إقليميا المختص الوالي يقوم 
 ؛المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة إعالم ضرورة مع لتعهداته

 استغالل صاحب رخصة طرف من اإلعذار في المقيدة التعليمات تطبيق يتم ولم األجل انقضى إذا 
 إعالم مع واحد شهر لمدة الرخصة تعليق عن إقليميا المختص الوالي يعلن والمرامل، الحجارة مقالع

 من المدة هذه خالل الرخصة يتمكن صاحب حتى بذلك المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة
  .اإلعذار في الواردة التدابير لكل االمتثال

                                                           
 مرجع سابق. ،2008يوليو  01مؤرخ في  08188م تنفيذي رقالمرسوم من ال 21 المادة )468(
  .سابقال مرجعنفس ال ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 1فقرة  24و 23 تانالماد أنظر )469(
  .نفسه المرجع ،2و 1فقرة  22و 21المادتان  أنظر )470(
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 في اإلدارية القضائية الجهات أمام الطعن في الحق من الرخصة صاحبفي كلتا الحالتين ويستفيد        
Pالتبليغ تاريخ من أجل شهر

)
93F

471(
P. 

وما يمكن استخالصه فيما يخص العقوبات االدارية المؤقتة هو استعمال المشرع مصطلحين       
تعليق السند المنجمي  عبارة 0110مختلفين للداللة على عقوبة التعليق، فقد استعمل في قانون المناجم 

، بينما " المنجمية... الرخصة أو المنجمي السند تعلق ...أن"ه: أو الرخصة المنجمية بقول
، 08188 رقمفي المرسوم التنفيذي و  ،0265رقم في المرسوم التنفيذي  تعليق النشاطعبارة  استعمل

   سهوا منه أو أن المصطلحين يحمالن نفس المعنى المراد به من طرف المشرع؟  هذا فهل يعتبر 



جل ة ألمنجميال الرخص أو اتسندأحد ال على ةالمنجمي األنشطة في المستثمر حصول يعني ال       
 باحترام الشروط وااللتزاماتومقيدة  محدودة هي بل ،كاملة فهتصر  حرية أن المرخص به نشاطال ممارسة

 نصوصالالمناجم ومختلف  قانون في المنصوص عليهاو  عاتقه، على الملقاة تنظيميةوال تشريعيةال
أن  ، فلإلدارةأحكامها  خرقو  النصوص تلك المستثمر خالفإذا  ما ففي حالة ،المتخذة لتطبيقه التنظيمية

وقاسية  ، وهي عقوبات ادارية نهائيةبذلك آثارها وتنهي لهالممنوحة  الرخصة أو المنجمي السند تسحب
في مجال األنشطة المنجمية  ةالنهائي اإلدارية العقوبات فإن عليهو  ،بالمقارنة بالعقوبات االدارية المؤقتة

 .)2( المنجمية الرخصةسحب و  )1( المنجمي ندالس سحب في تتمثل

U1. سحب السند المنجمي 

0265Pالتنفيذي  المرسوم من 42و 41 تانالماد قتتطر        

)
94F

472(
P منح السندات  كيفيات ديحد الذي

 عدم في حالة ندالستعليق  إجراءيلي  إجراء وهو المنجمي ندالس سحب إلى ذلك، وٕاجراءات المنجمية
اجراءات ينبغي  وفق المنجمي سحب السند ويتم اإلعذار، في المقررة تدابيروال تعليماتلل المستثمر امتثال

، وتتمثل هذه االجراءات في ما في حالة العكس فإن هذا االجراء يعد باطالو  على السلطة االدارية اتباعها
 :يلي

                                                           
 حالتين:وهنا نميز  )471(
 لدى مجلس الدولة؛ يرفع الطعن (الحالة األولى)، فإن  المنجمية والمراقبةا إذا كان قرار التعليق صادرا عن الوكالة الوطنية للجيولوجي 
 المحكمة االدارية المختصة اقليميا.يرفع لدى فإن الطعن  )الثانية الحالة(،إذا كان قرار التعليق صادرا عن الوالي 
 مرجع سابق. ،2002فبراير  06خ في مؤر  0265تنفيذي رقم المرسوم من ال 42و 41أنظر المادتان  )472(
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 الوكالة الوطنية للممتلكاتإدارة  مجلس رئيس إلى المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة ترسل 
 ميقد أن دون بشهرين دالمحدتعليق الأجل  انقضاء عند وذلك ،المنجمي ندالس سحب يقترح ملفا المنجمية
 ؛في اإلعذار المقررة التدابير يتخذ أو تبرير أي المستثمر

 :بموجب المنجمي السند سحب عن يتم االعالنف 

Pبالمناجم الملف لفالمك الوزير تقديم بعد منجمي، متيازبا األمر تعلق إذا تنفيذي مرسوم •

)
95F

473(
P لذيا 

 الوطنية أساس تقرير الوكالة على والمعد المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة إدارة مجلس يقترحه
 ؛المنجمية والمراقبة للجيولوجيا

 للجيولوجيا الوكالة الوطنية تقرير أساس على المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة إدارة مجلس قرار •
 أو صغير المنجمي واالستغالل االستكشاف أنشطةب ةالخاص المنجمية نداتللس نسبةبال المنجمية والمراقبة

 .الحرفي المنجمي واالستغالل طمتوس

 بتعليق ةالخاصة المد انقضاء بعد شهرين لصاحبها المنجمي ندالس سحب نةالمتضم الوثيقة لغتبو        
 المنجمي أمام الجهة السند سحب نالمتضم القرار في طعنه تقديم في الحق السند لصاحب ويبقى، النشاط

 المنجمي السند عن سحب يترتبو ، تبليغال بعد شهر أجل في الدولة مجلس في والمتمثلة اإلدارية القضائية
 أو البحث ألنشطة جديدة لمنح سندات مساحات مهيأة وضعية إلى أخليت لتيا المساحات حدود إعادة

 االستغالل.

U2. سحب الرخص األخرى 

رخصة  سحب إجراءات عن ،)1.2( الجني أو/و والجمع لمال رخصة سحب إجراءات تختلف       

 .)2.2( والمرامل الحجارة مقالع استغالل

U1.2.  رخصة عملية اللم والجمع و/أو الجنيسحب 

02469Pرقم  التنفيذي المرسوم من 26 المادة دتحد        

)
96F

474(
P لم ال لعمليةالمنجمي  نشاطبال لقالمتع

 من تاريخ اإلعذار، ايوم 15 :ب المحدد األجل بانقضاء إذ الرخصة، سحب إجراءات الجني أو/والجمع و
 المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة فإنرة، المقر  تعليماتالينفذ  لم لمال ةعملي رخصة صاحب أن وثبوت

                                                           
لتتخذ قرار السحب،  سكت المشرع عن ذكر الجهة التي يقدم لها الوزير المكلف بالمناجم الملف المتضمن اقتراح سحب سند االمتياز المنجمي) 473(

     األشكال.    توازي بقاعدة وذلك إعماالهة التي درست ملف منح سند االمتياز الج اوفي رأينا تتمثل هذه الجهة في مجلس الوزراء ألنه
 .سابق مرجع، 2002ديسمبر  24مؤرخ في  02469تنفيذي رقم المرسوم من ال 26 أنظر المادة )474(
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 لصاحب ويبقى 0110المناجم  قانون في الواردة دون اإلخالل بالعقوبات خصةالر  بسحب قرارا تصدر
 التبليغ. تاريخ من يوم 30 أجل في السحب قرار في ولةالد أمام مجلس الطعن في الحق خصةالر 

U2.2. سحب رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل 

 :والمرامل في حالتين الحجارة مقالع استغالل يتم سحب رخصة       

U• األولى الحالةU: بعد: قانون المناجم من مكرر 91 المادة في وردت قد المرتكبة المخالفات كانت إذا 
 في الواردةبخصوص التعليمات  هتبريراتلم يقدم  أو تدابيرال المستثمر ينفذ ولم واحد شهر أجل انقضاء

 نيتضم إقليميا الوالي المختص إلى فامل المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة ترسل اإلعذار،
 .خصةالر  سحب اقتراح

الوكالة الوطنية  من كل إعالم مع قرار بموجب خصةالر  سحبعن  إقليميا المختص الوالي يعلن       
 سحب نةالمتضم الوثيقة غيلتبيتم ، و المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالةو  المنجمية والمراقبة للجيولوجيا

 الرخصة لصاحب حبالس قرار لويخو ، هاتاريخ إمضائ من يوم 15 أقصاه أجل في لصاحبها خصةالر 
 إلى إعادتها يتم نهفإ الرخصة موضوع ا المساحةأم القضائية اإلدارية، الجهات أمام الطعن في الحق

Pالمنجمية ثانية مفتوحة لألنشطة مساحة وضعية

)
97F

475(
P. 

 نشاط استغالل مجال في واسعة صالحيات له إقليميا المختص الوالي أن مالحظته يمكن وما       
 .األخرى ندات المنجميةالس في أو لمال عملية رخصة في بدوره مقارنة والمرامل الحجارة مقالع

U• الثانية الحالةU :عليها في دفتر المنصوص بالتعهدات الوفاء بعدم لقتتع المرتكبة المخالفات كانت إذا 
 والمرامل الحجارة مقالع رخصة استغالل صاحب تخذي ولم واحد بشهر ددالمح األجل انقضاء بعد الشروط

 نيتضم إقليميا المختص الوالي الملف إلى لة للواليةالمؤه المصالح ترسل اإلعذار، في دةالمحد تدابيرال
 خصة.الر  سحب اقتراح

المختص إقليميا  الوالي من بقرار والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة سحب عنيتم االعالن و        
 الوكالة الوطنية من كل إعالم ضرورة مع للوالية، لةالمؤه المصالح اقترحته لذيا الملف أساس على

Pالمنجمية بذلك والمراقبة للجيولوجيا الوطنية والوكالة المنجمية للممتلكات

)
98F

476(
P. 

                                                           
 .سابق مرجع ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 25 المادة أنظر )475(
 .السابق المرجع نفس ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم التنفيذي المرسوم من 25 كذلك المادة أنظر )476(
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 تاريخ إمضائه، من يوم 15 أقصاه أجل في لصاحبها خصةالر  سحب نةالمتضم الوثيقة لغتب       
Pاإلدارية القضائية الجهات أمام الطعن في الحق لصاحبه حبالس قرار لخو وي

)
99F

477(
P. 

تطرق المشرع الجزائري في قانون المناجم، وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه عن سحب        
بة نهائية تطال المستثمر المخالف، لكنه في رأينا لم ، واعتبرها عقو أو الرخصة المنجمية السند المنجمي

الذي يعني في  "السحب"يستعمل المصطلح القانوني الصحيح للتعبير عن ذلك، فاستعماله لمصطلح 
وقف نفاذ  باعتبار السندات والرخص المنجمية قرارات ادارية انفراديةمجال القرارات االدارية االنفرادية 

Pلماضي والمستقبل، ويترتب على ذلك زوال كل آثار القرار بأثر رجعي كذلكآثار القرار بالنسبة ل

)
100F

478(
P .

بآثاره الذي يعني وقف نفاذ القرار االداري أو سريانه  "االلغاء"فكان األجدر بالمشرع استعمال مصطلح 
  الناتجة عنه بالنسبة للمستقبل فحسب، دون أن يشمل ذلك االلغاء ما سبق وأن رتبه في الماضي.





على العقوبة الجزائية هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذا لحكم قضائي        
من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، فالعقوبة من حيث هي جزاء تنطوي على االيالم الذي يحيق بالمجرم 

Pه لمخالفته أمر القانونعن طريق االنتقاص من حقوقه أو مصالح

)
101F

479(
P . 

 الممتلكات على تمارس التي المنجمية باألنشطة األهمية بالغ اهتماما الجزائري المشرع أولى لقد       
الهدف المتوخى من ممارسة  بلوغو  تحقيق أجل منو  ،التي تعتبر من ضمن األمالك الوطنيةو  المنجمية

 للثروات األمثل االستغالل على منه حرصاالقتصادية الشاملة، و هو تحقيق التنمية اأال و  ،هذه األنشطة
 من كل ضد عقابية تدابيرتبنى  ،الوطنية للسيادة التابع البحري أو البري المجال في سواء ،المنجمية
النصوص التطبيقية له و  0110 رقم القانون أحكامفي  عليها المنصوص اإلجراءات اتخاذ في يتخاذل
Pبها القيام عدم بمجرد خطرا تشكل قد التي األفعال من للعديد بتجريمه وذلك

)
102F

480(
P، شديدة عقوبات وهي 

، وتطبيقا لمبدأ قانونية الجرائم ضررا أخف تعد التي سابقا المذكورة اإلدارية االجراءات مع بالمقارنة

                                                           
 .نفسه المرجع ،26 المادة أنظر )477(
 العلوم و الحقوق معهد القانون، في الدكتوراه درجة لنيل رسالة الجزائري، القانوني النظام في القانونية المعايير تدرج مبدأ ،أحسن رابحي )478(

 .506، ص 20052006 الجزائر، جامعة االدارية،
 .405نشر، ص  سنة دون بغداد، القانونية، المكتبة العقوبات، قانون في العامة المبادئ ،الشاوي القادر عبد وسلطان الخلف حسين علي )479(
 شرح ،سليمان اهللا عبدوتسمى بالجريمة السلبية التي تقوم بمجرد االمتناع عن القيام بفعل أو سلوك يأمر به القانون، أنظر في هذا الصدد:  )480(

    .345، ص 2005 الجزائر، ج،.م.د ،06 ط الجريمة، األول، الجزء العام، القسم الجزائري العقوبات قانون
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P103F481(العقوباتو 
P( تدابير تشريعية في الباب  0110، اتخذ المشرع الجزائري بموجب قانون المناجم رقم

أحكام جزائية خاصة بالنشاط المنجمي المقررة لها في المجال البري، و  العقوباتالتاسع تتعلق بالمخالفات و 
 في البحر في الفصل الثالث من الباب العاشر من نفس القانون.    

باإلضافة ف، بالنشاط المنجميبالبحث عن المخالفات المتعلقة  المؤهلوناألشخاص وفيما يخص        
Pاالجراءات الجزائيةالى االشخاص المخول لهم البحث عن المخالفات بموجب قانون 

)
104F

482(
P قانون  أسند

، )أوال(و في المجال البحري للدولة أفي المجال البري سواء فئات أخرى ل المهمةهذه  0110المناجم 

 .)ثانيا(العقوبات المقررة لها أنه حدد المخالفات و كما 



 يمارس الذي الموقع باختالف ومعاينتها المخالفات عن للبحث المؤهلون األشخاص فئة تختلف       

بعكس ، )1(للدولة  البحريالمجال  في األشخاص لهؤالء اكبير  اتوسع نجد إذ المنجمي، النشاط عليه

المجال  أو البري المجال في سواء المخالفة معاينة عند المتخذة اإلجراءات أن إال ،)2(لها المجال البري

 .)3( نفسهاهي  تبقى البحري

U1. للدولة في المجال البري 

 للبحثاألشخاص المؤهلون  0110القانون  من 178 المادة خالل من الجزائري المشرع حصر       

 في ومعاينتها المنجمية باألنشطةالمتعلقة  بها المعمول والتنظيمية التشريعية للنصوص المخالفات عن

Pوهما فقط فئتين

)
105F

483(
P:  

 ؛القضائية الشرطة وأعوان ضباط 

                                                           
وتحديد الجزاءات  "بالجرائم"المسماة ك تحديد األفعال المعاقب عليها و هو الذي يملويراد بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، أن المشرع وحده و  )481(

يعاقب مركبه مهما كان هذا ن يعتبر الفعل من قبيل الجرائم و مما يترتب عليه أن ليس للقاضي أ "بالعقوبات"التي توقع على مرتكبيها و المسماة 

يخلق جرائم  الفعل منافيا لآلداب أو المصلحة العامة اذا لم يكن منصوصا عليه في قانون العقوبات ذلك ألنه ليس للقاضي، حسب هذا المبدأ، أن
ص مرجع سابق،  مبادئ العامة في قانون العقوبات،، السين الخلف و سلطان عبد القادر الشاويعلي ح  أن يبتكر عقوبات، للمزيد أنظر:الو 

30      .  

 يونيو 10 في مؤرخ 48 عدد ر الجزائية، المعدل والمتمم، ج االجراءات قانون ، يتضمن1966 يونيو 08 في مؤرخ 66155 رقم أمر )482(

1966. 
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 178المادة  )483(



                                                                                                                   

163 
 

 والمراقبة للوكالة الوطنية للجيولوجيا التابعون المناجم مهندسي في المتمثلين المناجم، شرطة أعوان 
 .العمومية القوة تسخير بطلب ممارسة مهامهم عند تسهيالت القانون لهم منح الذي المنجمية

U2. للدولة في المجال البحري 

في  المذكورون المجال البري في ومعاينتها المخالفات عن البحث في المؤهلون األعوانإلى  إضافة       

 من 222المادة  نصت البحري، المجال في الصالحيات نفس لهم الذينمن قانون المناجم  178المادة 

 ممارسة بمناسبة المخالفات المرتكبة لمعاينة المؤهلين األعوان من أخرى فئة على 0110القانون 

 البحرية للمالحة التابعة الفئات مختلف في معظمها تتضمن التي البحري المجال في المنجمية األنشطة

بحكم تواجدهم في المجال  أشخاص تدخل يستدعي الذي عليه النشاط يمارس الذي للموقع راجع وهذا

Pوهم البحري

)
106F

484(
P: 

 ؛القضائية الشرطة أعوان و الضباط 
 ؛المنجمية المراقبة و للجيولوجيا الوطنية الوكالة مناجم مهندسو 
 ؛الموانئ ضباط 
 ؛الوطنية للبحرية التابعة البواخر قواد 
Pاألوقيانوغرافية البواخر قواد 

)
107F

485(
P ؛للدولة التابعة 

 ؛للدولة التابعة الطائرات متن على الطواقم قواد 
 ؛الجمارك أعوان 
 ؛البحرية واألشغال المالحة مفتشو 
 ؛البحرية المالحة مراقبو 
 ؛الشواطئ حراس لمصلحة التابعون الوطنية الخدمة أعوان 
 ؛البحرية للمالحة التقني السلك موظفو 
 ؛البحرية اإلشارة مصالح مهندسو 

                                                           
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 222 المادة )484(

(485 ) L’océanographie est une science qui étudie les mers, les océans : leurs limites et leurs interactions avec 
l’air, le fond, les continents mais aussi les organismes qui y vivent.  
Les océanographes s’intéressent à la dynamique des fluides (courants, marées…), à la chimie de l’eau de mer, à 
la géologie des fonds marins, à la biologie ou au comportement des êtres vivants qui peuplent ces fonds, … 
Pour faire progresser les connaissances dans ces domaines, diverses disciplines plus ou moins connues du 
grand public coopèrent, telles que la biologie  et la microbiologie marines, la chimie, la biochimie, la géologie, 
la sédimentologie, ou encore la géophysique qui englobe la géodésie, la sismologie, l’hydrologie, la 
météorologie…, pour plus d’information voir : mediathequedelamer.com/wpcontent/.../dossier
oceanographie.pdf 
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 .واألوقيانوغرافيا العلمي البحث لمصالح التابعون المحلفون األعوان 

U3. اإلجراءات المتخذة عند إثبات المخالفة 

، إذ يتعين على 0110المناجم رقم  قانونمن  178وهذه االجراءات مذكورة في نص المادة        
 اإلجراءات اتخاذ ما لمخالفة معاينتهم عند ومعاينتها المخالفات عن للبحث المؤهلون ألشخاصا

Pالتالية

)
108F

486(
P: 

 بكل التي جمعها التصريحات كذا و المثبتة الوقائع المحرر العون فيها يسرد محاضر وتحرير إعداد 
 ؛دقة

 عن األخير امتنع هذا وٕاذا المخالفة، ومرتكب المحرر العون من كل طرف من المحضر على التوقيع 
 ؛المحضر في بذلك يصرح التوقيع

 الوكالة مع إشعار أيام ثمانية يتجاوز ال أجل في إقليميا المختص الجمهورية وكيل إلى المحضر إرسال 
 .بذلك المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية

 222وكذا المادة  05فقرة  178المادة  أكدتأما فيما يخص القيمة القانونية لهذه المحاضر فقد        
اثبات  غاية، على حجية المحضر المحرر من طرف العون المؤهل الى 0110من القانون رقم 

Pالعكس

)
109F

487(
P. 



 عن )1(للدولة البري  المجال في المرتكبة كذا العقوبات المقررة لهاالمخالفات و  نوع تختلف       

 .)2(لها المجال البحري  في كذا العقوبات المقررة لها المرتكبةالمخالفات و 

U1. للدولة في المجال البري 

 أصحاب السندات على المفروضة بااللتزامات التقيد عدم عن المخالفات هذه معظم تترتب       
 العامة القواعد يسمى انتهاك بما يشكل الذي المنجمية األنشطة مختلف ممارسة بمناسبة المنجمية

 .نصوصه التطبيقية وكذا بالمناجم المتعلق القانون في عليها المنصوص

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 178 المادة أنظر )486(
 المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 2فقرة  222والمادة  05فقرة  178أنظر المادة  )487(

 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم،
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قد أتت على ، و هذه المخالفات 191الى  179في المواد من  0110رقم قد حدد قانون المناجم و        
تطبيقا لنص المادة االولى من قانون العقوبات الجزائري التي تقضي بما هو آت: وعليه  سبيل الحصر

 كما جاءت في المواد السالفة الذكر في:تتمثل هذه المخالفات والعقوبات المقررة لها 

 للجيولوجيا للوكالة الوطنية المسبق الرأي دون كانت وسيلة بأية الحماية قرار موضوع األراضي شغل 
 إلى دج 2000 من مالية سنتين وغرامة إلى شهرين من الحبس عقوبة عنه يترتبو  ، المنجمية والمراقبة

Pدج 10.000

)
110F

488(
P؛ 

 الوطنية من الوكالة مسبق ترخيص بدون استخراج مكان أو خندق أو رواق أو بئر عن التخلي 
 وغرامة شهرا عشر اثني إلى من  شهرين الحبس عقوبة ذلك عن المنجمية، ويترتب والمراقبة للجيولوجيا

 لألشغال الفوري التنفيذ عدم حالة في المقررة العقوبة نفس دج، وهي 20.000 إلى دج 5000 من مالية
 األماكن إعادة سيما ،المستغل طرف من النشاط عن التوقف أو التخلي حالة في الوكالة من طرف المقررة

Pالعمومي واألمن الطبقات المائية، وحماية المكمن، على والحفاظ ، األصلية حالتها إلى

)
111F

489(
P؛ 

 األرض، سطح االستغالل على أشغال أو رواقا أو بئرا تخص التي المستغل طرف من األشغال مواصلة 
 طرف من إداري منع وجود التطبيقية رغم ونصوصه 0110رقم  القانون ألحكام والمخالفة باطنها، أو

 وغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ستة من عقوبة الحبس المخالفة هذه عن ويترتب إقليميا، المختص الوالي
Pدج 100.000 إلى دج 20.000 من مالية

)
112F

490(
P؛ 

 حيازة األراضي على االنعكاسات وكذا بالنشاط المتعلق السنوي التقرير تبليغ عن المستغل إغفال 
 المخالفة هذه عن يترتبالمنجمية، و  والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة إلى البيئي الوسط وخصوصيات

 دج، وتطبق 20.000 إلى دج 5000من  مالية غرامة أو/و أشهر ستة إلى شهرين من الحبس عقوبة
Pتينحال في العقوبة نفس

)
113F

491(
P: 

 تبليغ دون السند المنجمي صاحب طرف من األرض سطح إلى يمتد رواق أو بئر استرجاع أو فتح •
 ؛المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة

عن  النهائي توقفه حالة في المستغل طرف من المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة تبليغ عدم •
 .األشغال

                                                           
 .نفسه المرجع ،179المادة  )488(
 .نفسه المرجع ،180المادة  )489(
 .نفسه المرجع ،181المادة  )490(
 .نفسه المرجع ،182المادة  )491(
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 للممتلكات الوطنية للوكالة المسبقة الموافقة دون آخر لشخص تحويله أو المنجمي السند عن التنازل 
 10.000 من مالية وغرامة سنتين  إلى واحدة سنة من الحبس عقوبة المخالفة هذه عن وتترتب المنجمية،

Pدج 50.000 إلى دج

)
114F

492(
P؛ 

 ومستخدمي اإلقليمية  والمنتخبين والجماعات الدولة موظفي طرف من المنجميةاألنشطة  ممارسة 
 واحدة سنة من الحبس عقوبة المخالفة هذه وتترتب عن مهامهم، تأدية أثناء العمومية والهيئات المؤسسات

Pدج 50.000 إلى من دج مالية وغرامة سنوات ثالث إلى

)
115F

493(
P؛ 

 المخالفة هذه عن وتترتبترخيص،  أو رخصة دون المنجمي االستكشاف أو التنقيب بأشغال القيام 
Pدج 50.000 إلى دج 20.000 من مالية وغرامة سنتين إلى شهرين من الحبس عقوبة

)
116F

494(
P؛ 

 الوطنية الوكالة منقرار  صدور بعد األصلية حالتها إلى األماكن إعادة عن المستغل رفض أو إغفال 
 سنوات ثالث إلى واحدة سنة من عقوبة  الحبس المخالفة هذه عن وتترتب المنجمية، والمراقبة للجيولوجيا

Pدج 50.000 إلى دج 10.000 من مالية وغرامة

)
117F

495(
P؛ 

منجمية (ونقصد بذلك رخصة عملية  رخصة أو منجمي سند دون المنجمي االستغاللأنشطة  ممارسة 
 واحدة سنة من الحبس عقوبة هذه المخالفة عن وتترتب ،اللم ورخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل)

Pدج 100.000 دج إلى 20.000 من مالية وغرامة سنوات ثالث إلى

)
118F

496(
P؛ 

 مقالع الحجارة استغالل رخصة أو اللم عملية رخصة أوا لالستغالل منجمي اسند عمدا منح شخص كل 
 من وغرامة مالية شهرا عشر اثني إلى شهرين من الحبس عقوبة المخالفة هذه عن المرامل، وتترتب أو

أو  السند هذا يستعمل من كلأيضا على  العقوبة هذهتطبق و  دج 50.000 إلى دج 10.000
Pالرخصة

)
119F

497(
P؛ 

                                                           
 .نفسه المرجع ،183المادة  )492(
 .نفسه المرجع ،184المادة  )493(
  ..نفسه المرجع ،185المادة  )494(
 .نفسه المرجع ،186المادة  )495(
 .نفسه المرجع ،187المادة  )496(
 .نفسه المرجع ،188المادة  )497(
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 عن الدولية، وتترتب باالتفاقيات أو بالقانون ةمحميوالمواقع ال األماكن في المنجمية األنشطة ممارسة 
 50.000 إلى دج 10.000 من مالية وغرامة سنوات أربع إلى سنتين من الحبس عقوبة المخالفة هذه
Pدج

)
120F

498(
P؛ 

 وقوع أو خطر محدق وجود حالة في المناجم مهندسيطرف  من الصادرة التسخيرات إلى االمتثال عدم 
 قانونوعقوبة هذه المخالفة منصوص عليها في  .المنجميين االستغالل أو للبحث ورشة في حادث

Pمنه 03 مكرر 422 المادة في بالضبطو  الجزائري العقوبات

)
121F

499(
P.  

أي أن  ،0109رقم  القانون بموجب كانت محل إلغاء 03 مكرر 422 المادة بالرغم من كون       
يتفطن  لم الجزائري أن المشرع إال المتعلق بالمناجم، 0110القانون رقم  صدور قبل تم قد اإللغاء

Pلذلك

)
122F

500(
P، دونب تبقى أعاله والمذكورة 190 المادة في عليها المخالفة المنصوص أن القول بنا يجدر مما 

 .عقوبة

 0110رقم  من القانون 71 المادة في عليها المنصوص الحالة بإثبات القيام عن المستغل إغفال 
 بغرامة مالية أو/ و شهرين إلى أيام عشرة من الحبس عقوبة المخالفة هذه عن سابقا، وتترتب والمذكورة

Pدج 2000 إلى دج 500 من

)
123F

501(
P. 

 ارتكاب العقوبات بشأن التي تستدعي ان تشدد فيها  الحاالت 0110 رقم القانون أوردوقد        
يعاقب عن اعادة نفس  التيو  ،العود حالة أي المخالفة نفس ارتكاب إعادة بسبب سابقا المذكورة المخالفات

Pبضعف العقوبة المقررة الفعل

)
124F

502(
P. 

U2. للدولة في المجال البحري 

المجال البحري في  المنجمية األنشطة ممارسة بشأن المرتكبة المخالفات الجزائري المشرع حصر       
Pالبحري القانون بسبب مخالفة أحكام لها يتعرض قد التي العقوبات الى إضافة حاالت، أربع في

)
125F

503 (

P تتمثل هذه الحاالت في:البيئة، و  بحماية المتعلق القانونو 

                                                           
 .نفسه المرجع ،189المادة  )498(
 .نفسه المرجع ،190المادة  )499(
درست هذا المشروع الجهة التي ، و (السلطة التنفيذية) المتعلق بالمناجم روع القانونشعلى الجهة التي اقترحت مكذلك  ر ينطبقوهذا االم )500(

  .القانون (البرلمان بغرفتيه)على هذا  صادقتاللجنة البرلمانية والجهة التي ناقشت و 
     .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 191المادة  )501(
     .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 192المادة  )502(
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الجزائرية،  البحرية المجاالت فيمنجمي  سند دون االستغالل أو للبحث المنجمي النشاط ممارسة 
 دج 20.000 من وغرامة مالية سنوات ثالث إلى واحدة سنة من الحبس عقوبة المخالفة هذه عن وتترتب

 ومضاعفة سنوات أربع إلى الحبس بتمديد مدة العود حالة في العقوبة هذه تشدد كما دج، 100.000 إلى
Pالغرامة مبلغ

)
126F

504(
P.  يلي بما االقتضاء عند تأمر إذ المحكمة طرف من أخرى إجراءات اتخاذ يمكنوP

)
127F

505(
P: 

 مطابقة أو بجعلها دون سند االستغالل أو البحث أماكن في القائمة والتجهيزات المنشآت بسحب إما •
 .المنجمي السند يحددها التي للشروط

 .مطابقة للشروط جعلها أو والتجهيزات المنشآت لسحبللمخالف  الاأج تحدد أو •

 عليها المنصوص العقوبة نفس تطبق المقررة اآلجال في المطابقة أو السحب في حالة عدم تنفيذو        
 عملية تنتهي أن قبل الحكم في المحدد األجل انقضى ٕاذا، و 0110من القانون رقم  211في المادة 

قرار  لتنفيذ بالعملية تقوم أن المختصة اإلدارية للسلطات يمكن مطابقتها أو المنشآت والتجهيزات سحب
Pعليه المحكوم على نفقة العدالة

)
128F

506(
P. 

اإلدارية،  أو السلطة القضائيةطرف  من المتخذ التعليق قرار رغم االستغالل أو البحث أشغال مواصلة 
 إلى دج 20.000من  مالية وغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من الحبس عقوبة المخالفة هذه عن وتترتب

Pفقط العقوبتين بإحدى أو دج 200.000

)
129F

507(
P. 

 أن شأنها من والتي بها القيام عن االمتناع أو بأعمال ذلك بالقيام يتم، و البحري التلوث في التسبب 
Pيلي فيما والمتمثلة البحري بالمجال تضر

)
130F

508(
P: 

 أو منتجات أو مواد تجهيز أو منشأة من انطالقا البحر في غمر أو حرق أو تسريب أو بصب القيام •
 للقانون الخاضعة البحرية أو البرية المساحات أو المياه تفسد أو تعكر أو تلوث أن شأنها من فضالت
 بها القائم تعرض األفعال هذه عن البيئة، وتترتب بحماية المتعلق القانون أحكام مخالفة ،أو الجزائري

                                                                                                                                                                                     
، معدل بالقانون 1977أبريل  10مؤرخ في  29، يتضمن القانون البحري، ج ر عدد 1976أكتوبر  23مؤرخ في  7680مر رقم األ وهو )503(

 47، يتضمن القانون البحري، ج ر عدد 1976أكتوبر  23مؤرخ في  7680، يعدل ويتمم األمر رقم 1998يونيو  25مؤرخ في  9805رقم 
أكتوبر  23مؤرخ في  7680، يعدل ويتمم األمر رقم 2010غشت  15مؤرخ في  04-10، ومعدل ومتمم بالقانون رقم 1998يونيو  27مؤرخ في 

 .2010غشت  18 مؤرخ في 46، يتضمن القانون البحري، ج ر عدد 1976
     .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 211المادة  )504(
  .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 4و 3فقرة  211المادة  )505(
 .نفسه المرجع ،6فقرة  211المادة  )506(
 .نفسه المرجع ،213المادة  )507(
 .نفسه المرجع ،219الى  214من أنظر المواد  )508(
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 بتطبيق المجال هذا في الجزائري المشرع شدد كما .بالبيئة القانون المتعلق في عليها المنصوص للعقوبات
 عليها المعاقب المخالفات على الجزائر عليها وقعت التي البحري بالتلوث المتعلقة الدولية االتفاقيات

 المتعلق بالمناجم؛ 0110 رقم القانون بموجب

 طرف من مستعملة غير أصبحت التي والتجهيزات المنشآت كل بسحب المتعلقة األشغال تنفيذ رفض •
 إلى واحدة سنة من الحبس عقوبة المخالفة هذه عن وتترتبلهما،  الموجه اإلعذار رغم المستغل أو المالك
 ؛دج 200.000 إلى دج 50.000من  مالية وغرامة سنتين

 سابقا، المذكورة 0110رقم  القانون من 204و 203 المادة من كل في الواردة األحكام مخالفة •
 ؛المعمول وفي التشريع البحري القانون في عليها المنصوص للعقوبات مرتكبها ويتعرض

 المتعلقة يقود األشغال شخص لكل المسلمة المرور رخصة في تشير أن البحرية السلطة تمكين عدم •
 هذه متن على حضورهم الذي يعد األشخاص ومؤهالت أسماء إلى المنجميين االستغالل أو بالبحث

 المخالفة هذه عن وتترتبالبحر،  في البشرية بحماية األرواح الخاصة للنصوص تطبيقا إلزاميا المنشآت
 ؛دج 100.000 إلى دج 10.00 من مالية غرامة في متمثلة عقوبة

 عن تترتبمن رؤيتها، و  المالح تمنع أو البحرية اإلشارة بعالمات تشتبه أن شأنها من معدات استعمال •
 ؛أشهر ستة إلى شهرين من الحبس عقوبة المخالفة هذه

 االستغالل أو أشغال البحث يقود الذي الشخص طرف من المتحجرة أو المعدنية المواد سجل مسك عدم •
 عقوبة المخالفة هذه عن بيانات مزيفة، وتترتب على احتوائه أو والتجهيزات المنشآت متن على المنجميين

 ذات تطبق كما ، دج 50.000 إلى دج  10.000من مالية وغرامة سنتين إلى واحدة سنة من الحبس
 .المختصة السلطات طرف من فحصه عن اعترض أو تقديم السجل يرفض الذي المسؤول على العقوبة

Pفقطتنحصر في حالتين ، و التخريب حاالت في التسبب 

)
131F

509(
P: 

 بعد القاهرة القوة في حالة يكون أن دون قانونية غير بصفة فوقها التحليق أو األمن منطقة إلى الدخول •
 على التعرف من المالحين المالئمة لتمكين اإلجراءات كل اتخذت قد المختصة السلطات تكون أن

من  مالية وغرامة سنتين إلى واحدة سنة من الحبس عقوبة المخالفة هذه عن المنطقة، وتترتب هذه وضعية
 ؛دج 50.000 إلى دج 10.000

                                                           
 .نفسه المرجع ،221و 220المادتان  أنظر )509(
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 شخص، وتترتب طرف أي ومن كانت وسيلة بأي تجهيز أو منشأة ألي إجرامية بنية العمدي التخريب •
من قانون  يليها وما 395 بموجب المواد الجزائري العقوبات قانون في المقررة العقوبات المخالفة هذه عن

Pالعقوبات الجزائري

)
132F

510(
P. 





االستراتيجية على غرار همية تتدخل الدولة لتحفيز المستثمرين في القطاعات االقتصادية ذات األ       
وضوابط وقيود تقع  ، كما انها تتدخل لوضع التزاماتوحوافز ومزايا قطاع المناجم عن طريق منح حقوق

      الحد من استنزافها بشكل عشوائي.  على عاتق المستثمرين وذلك للحفاظ على ثروات البالد و 

للترخيص االداري المسبق لممارستها،  المنجمية األنشطة الجزائري المشرع أخضع السياقفي هذا و        
ة، الرخص لنظامالبعض اآلخر المنجمي و  السند لنظامأخضع بعض األنشطة المنجمية  وتبعا لذلك فقد

 .النظامين عن المترتبة وااللتزامات الحقوق في فرقو 

 0110والمنصوص عليها في القانون  السند المنجمي االلتزامات المترتبة عنالحقوق و وعليه ف       

الحقوق وااللتزامات المترتبة عن إصدار الرخص األخرى ، تختلف عن (الفرع االول) المتعلق بالمناجم

 .الفرع الثاني)( على حدى بكل نشاطالمتعلقة  النصوص التنظيميةالمنصوص عليها في 





 المنجمية األنشطة لممارسة الركيزة األساسية لمنجميا السند لصاحب قانونا المقررة الحقوق تعتبر       

أما ، )الفقرة األولى(المنجمي  النشاط ترافق التي والمنشآت الضرورية األشغال كل بإنجاز تسمح التي
للممتلكات  الوطنية الوكالةمراقبة  سير حسن تضمنااللتزامات الملقاة على عاتق صاحب السند فهي 

كما أنها تشكل ضمانا لعدم  المنجمية لألنشطةالمنجمية  والمراقبة للجيولوجيا الوطنية والوكالة المنجمية

 .)الفقرة الثانية(المساس يالممتلكات المنجمية 

 

                                                           
الهدم والتخريب واألضرار " :بوهي العقوبات المقررة في القسم الثامن، الفصل الثالث، الباب الثاني من قانون العقوبات الجزائري المعنون  )510(

 .التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل"
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 التي يحتوي المعدنية المواداستكشاف الى  أساسا تهدف التي ،المنجمية االنشطة لخصوصية نظرا       
 من التي تعتبرو  ،استخراجها أجل من اقتصاديا استغاللها إمكانية ومدىه، باطنو األرض سطح  عليها

 عند منها ليستفيد السند المنجمي لصاحب حقوقتقرر  أن األخيرة هذه من يجعل مما الدولة، أولويات
في النظم  نجدها ال إذ ،حقوقب امتيازات وليست األصل في تعتبر والتي المنجمي النشاط ممارسته
 كما قلنا المنجمية األنشطة لخصوصية نظرا، وذلك األخرىوالصناعية  التجارية لألنشطة القانونية

بالملكية العامة، لذلك أقر المشرع جملة من الحقوق لصاحب السند  الطبيعية المعدنيةالثروة  عالقةو 

، كما مكنه )ثانيا(حق االرتفاق و ، )أوال(بالعقار كالحق في حيازة االراضي  أهمها تلك المتعلقة المنجمي

Pتكتسي طابع المنفعة العامةما يدل على أن االنشطة المنجمية  ، وهذا)ثالثا(اكتساب االراضي  من

)
133F

511(
P  . 



 سطح يتم على الذي المنجمي النشاط ممارسة تطلبهات التي األولويات بين من الحق هذا يعتبر       
 السند في مسبقا محددة المعالم مساحة في األخرى األنشطة بعض في أعماقها إلى ويتعدى األرض

 المنجمي النشاط محور هي فاألراضي وبالتالي، منه المرجوة النتائج على الحصول أجل من المنجمي
Pفي أساسا المتمثلةكما حددها قانون المناجم و الضرورية  األشغال عليها تتم التي

)
134F

512(
P: 

 ؛امبه والخاصة المرتبطة واألنشطة واالستغالل االستكشاف أشغال 
 ؛المذكورة أعاله باألشغال للقيام المعينين الورشات عمال أي للمستخدمين السكنات انجاز أشغال 

 العتاد والتجهيزات بنقل سيما المرتبطة العمليات إلنجاز الضرورية بالهياكل الخاصة األشغال 
 ؛المستخرجة والمنتوجات

 .التموينات كل تتطلبها التي واألشغال السطحي الحفر أشغال 

 نشاط بأي القيام منع علىمنصبا أثناء صياغته لقانون المناجم  الجزائري المشرعكان اهتمام  لذلكو        
 وكمابها  الملحقة والحقوق األراضي حيازة من االستفادة بعد إال مخصصةخاصة أو  أرض في عمل أو

فإذا رخص المشرع الجزائري للمستثمر ممارسة االنشطة المنجمية ، عليها للحصول على تسهيالت نص

                                                           
المرافق التي تحقق النفع للجوء الى عملية نزع الملكية ألجل المنفعة العامة فال يتم ذلك اال في حالة المشاريع او ا ما يبرر هذه الفرضيةو  )511(

 .7088ص  ، صمرجع سابقالوطنية،  مالكألل، النظام القانوني باحماوي عبد اهللا بن سالم :نظرألمزيد من التفاصيل العام و 

  .، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  134المادة أنظر  )512(
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بموجب سند منجمي في حدود مساحة مملوكة من طرف أحد االفراد ففي هذه الحالة يكون المشرع قد منح 
 يازة هذه االراضي من اجل انجاز االشغال الخاصة بنشاطه.للمستثمر حق ح

مر طبيعي ذلك أن الدولة المانحة للسند لفكرة من زاوية المستثمر، فإن األذا نظرنا الى هذه اإف       
من القيام المنجمي المنجمي تلتزم بتسخير كل الوسائل القانونية الضرورية لتمكين المستثمر صاحب السند 

حق  ، اما اذا نظرنا الى هذه الفكرة من زاوية مالك االرض فإن االمر يختلف تماما، الننشاطهبممارسة 
دائمة جامعة، مانعة، الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، هي حقوق الملكية الفردية على االرض و 

Pمطلقةو 

)
135F

513(
P حيازتها من التصرف فيه، فإذا ما تمت منح لصاحبها المكنة في استغالل واستعمال العقار و ت

ستعمال عنصر طرف المستثمر فهذا من شأنه ان يمنع المالك من ممارسة حق االستعمال، رغم ان اال
نها في كو فقط ال تقتصر قه أن للملكية وظيفة اجتماعية، و عن هذه المسالة يرى الفمن عناصر الملكية، و 

الجتماعي يقتضي تعاون أفراد قتضى هواه، فمبدأ التضامن ابيتصرف فيه حقا ذاتيا يستأثر به صاحبه و 
جل المصلحة يمكن تقييد حق الملكية الفردية ألمن هذا المنطلق لمجتمع لتحقيق المنفعة العامة، و ا

Pالعامة

)
136F

514(
P. 

من ق.م.ج،  677قد أخذ التقنين المدني الجزائري بهذا الراي، ففي هذا االطار تنص المادة و        

الشروط المنصوص عليها في احد من ملكيته اال في االحوال و  ال يجوز حرمان أي" على:
القانون، غير ان لإلدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها او نزع الحقوق 

Pعادل"منفعة العامة مقابل تعويض منصف و العينية العقارية لل

)
137F

515(
P . 

0110Pمن القانون رقم  133طبقا للمادة  راضياأل حيازة تتمو        

)
138F

516(
P  المستثمر بين اتفاقإذا حصل 

التقاضي  وسيلة القانون منح االرض ومالك المستثمر بين اتفاق يحصل وٕاذا لم ،)1( االرض ومالك

                                                           
 .111116، ص ص مرجع سابق ،جعفور محمد سعيد )513(
 ذلكو  بالمطلق ليس الحق هذا أن أيباسم تحقيق المصلحة العامة به للمساس الدول تضطر قد أنه إال الملكية، حق قدسية من فبالرغم )514(

 الحاجاتالعامة و  بالمصلحة صلة لها التي التقليدية لوظائفها إضافة أخرى، بوظائف تدفعها للتكفل التي المتزايدة االجتماعية الحاجات وطأة تحت
أو عدم  مالءمتها عدم حالة في لكن العامة األمالك إلى الدولة الوظائف تلجأ بهذه للقيامو  المطارات،وبناء  الطرقات، شقو  المدن، كبناء العامة،

 المنفعة فكرة"، سهام براهيمي: أنظرللمزيد العقارات، و  على للحصول الجبرية الطرق باستعمال الخاصة مشاريعها لألمالك لتنفيذ تلجأكفايتها قد 
 .337398، ص ص 2013، سنة 25المتحدة، عدد  العربية اإلمارات القانون، جامعة ، كليةالقانونو  الشريعة مجلة، "الملكية نزع في العمومية

 مرجع سابق. ،1975 سبتمبر 26 في مؤرخ 7558 رقم من األمر 677المادة  )515(
التشريع المعمول به، وقصد السماح لواردة في األشكال اطبقا للشروط و "بما يلي:  0110من القانون رقم  133تنص المادة  )516(

 االمتيازات اآلتية:ة من الحقوق و المنشآت الضرورية لنشاطه، يمكن صاحب السند المنجمي االستفادبإنجاز األشغال و 
 الحقوق الملحقة بها،حيازة األرض و  
 القنوات،قات القانونية بالدخول والمرور و االرتفا 
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، كما أورد قانون )2( عليهاالمزمع ممارسته  المنجمي النشاط لممارسة األراضي على للحصول كإجراء

 . )3(حاالت خاصة المناجم 

U1. المستثمر ومالك االرض إذا حصل اتفاق بين 

المالك أو  بين تعاقدي بالتزامبها  الملحقة والحقوق األراضي حيازة من االستفادة تتمفي هذه الحالة        
 صاحب وبين لهم المخصص وأ أو المصالح المعنية الحقوق ذويغيرهم من  وأ العينية أصحاب الحقوق

 الحقوق ذوي من غيرهم وألهم  المخصص وأ العينية الحقوق أصحاببذلك  ستفيديو  المنجمي، السند
 بين بالتراضي قيمته تحدد والذي بهم األضرار الالحقة كل يغطي الذي التعويض في الحق من اآلخرين
 سابقا. المذكورة األطراف

 أصحاب، حرمان سنوات ثالث تفوق لمدةبها  الملحقة الحقوق وممارسة الحيازةهذه  علىفإذا نجم        
 األرض أصبحت إذا باألرض، أو من االنتفاع اآلخرين الحقوق ذوي وأ لهم والمخصص العينية الحقوق

 القانون منح المنجمية، باألنشطة األشغال المرتبطة جراء ممارسة لالستعمال صالحة غير الحيازة محل
Pفي المطالبة الحق المتضرر للطرف

)
139F

517(
P: 

 إضافي؛ تعويض على الحصولإما  
 .بيعها أي المنجمي السند لصاحب األرض عن التنازل أو 

 من التي ستكتسب األرض قيمة أساس على يتم الذي التعويض تقدير يسري الحالتين كلتا وفي       
Pحيازتها تاريخ

)
140F

518(
P. 

طبيعة االلتزام التعاقدي في حالة وجود  يوضحأن المشرع الجزائري لم وما يمكن استخالصه        
ن المشرع أمن ذلك  فيفهمأن يكون بموجب عقد ايجار أو عقد بيع،  االستنتاج من ذلك،التراضي، فيمكن 

فقط بموجب عقد أو عابرة لم يمنح للمستثمر بموجب السند المنجمي الحق في حيازة األراضي حيازة مؤقتة 
 بين مالك االراضي.ضي اذا ما كان هناك اتفاق بينه و راهذه األ ل منح له المكنة في ملكيةايجار، ب

 

                                                                                                                                                                                     
 عن طريق التنازل أو نزع الملكية.اكتسابها وضع تحت تصرفه، األراضي و  

 "التنظيمية المعمول بهااضعا لكل االلتزامات التشريعية و يبقى صاحب السند المنجمي خ
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  1فقرة  139أنظر المادة  )517(
 مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 2فقرة  139المادة  أنظر )518(
 .      سابقال
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U2. إذا لم يحصل اتفاق بين المستثمر ومالك االرضي 

 حيازة من المنجمي السند صاحب الستفادة الطرفين بين االتفاق يتم لم إذا وبعكس الحالة السابقة،       
Pفيه للفصل المختصة القضائية الجهة على النزاع يعرض بها، الملحقة األرض والحقوق

)
141F

519(
P. 

 على حيازة للحصول طويل وقت المنجمي السند صاحب يكلف قد التقاضي إجراء رغم أن       
 8406لم يبق المشرع الجزائري على أحام القانون رقم  وقته في يتحقق ال مشروعه يجعل مما اضياألر 
 إجراء بعد المختص إقليميا الوالي من قرار صدوربضرورة  األراضي حيازة من االستفادة تأخضع التي

 الحقوق ذوي وأ لهم العينية والمخصص الحقوق وأصحاب المالكين إعالم خالله من يتم الذي تحقيق
P142F520(مالحظاتهم إبداء في الحق لهم نالذي المعنية المصالح أواآلخرين 

P(. يحدد الوالي قرار أن كما 
هذا  يمكنس مما ،لحيازةلقرار ا إيداعه قبل استالمه السند صاحب على يتعين واحتياطي مسبق تعويض
Pالشروع في االشغال قبل استالم هذا القرار مناالخير 

)
143F

521(
P. 

U3.  حاالت خاصةفي 

 في تقعبكونها  راضي المزمع حيازتهانظرا لطبيعة األائري حاالت خاصة، ذكر المشرع الجز        

ما إذا كان النشاط في حالة  من جهة أخرىو ، )1.3( جهة من الجيولوجية للمواقع الحماية محيطات

 .)2.3(االستكشاف المنجمييننشاطي التنقيب و المزمع ممارسته يتعلق ب

U1.3 .حيازة األراضي التي تقع في محيطات الحماية للمواقع الجيولوجية 

 أنشأها لمواقع الجيولوجية التيل لحمايةا محيطات في تقع النشاط موضوع األراضي كانت إذاف       
 حيازتها أخضع القانون الجيولوجية، المصلحة الوطنية طرف من إخطاره بعد بقرار إقليميا المختص الوالي
 ودفع الوطنية الجيولوجية المصلحة رأي بعد أخذ المختص إقليميا الوالي من رخصة على الحصول بشرط

Pالذكر سالف 0110القانون  من 136 المادة عليه لما نصت طبقا يحدد الذي تعويض

)
144F

522(
P. 

 وأعمال بناء حيازة األراضي وكل أخضعت 0110القانون  من 02 فقرة 58 المادة نفإ ولإلشارة       
 الوطنية للوكالة المسبق للرأي للمواقع الجيولوجية الحماية محيطات ضمن الموجودة واالستغالل البحث

                                                           
 .نفسه المرجع ،136المادة  أنظر )519(
  المنجمية، مرجع سابق. باألنشطة يتعلق ،1984 يناير 07 في المؤرخ 8406 رقم من القانون 23أنظر المادة  )520(
 .سابقال مرجعنفس ال المنجمية، باألنشطة يتعلق ،1984 يناير 07 في المؤرخ 8406 رقم القانون من 23 المادة أنظر )521(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 2فقرة  137 المادة أنظر )522(
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Pالمنجمية والمراقبة للجيولوجيا

)
145F

523(
P.  القانون منح األراضي، هذه حيازة علىاعتراض هذه األخيرة حالة  فيو 

 هذا يتم بالتعويض المطالبة أجل من الطعن تمما  إذا، فبه المعمول للتشريع طبقا الطعن إمكانية تقديم
Pالوكالة حساب على األخير

)
146F

524(
P لمهامها ممارستها بمناسبة الوكالة مسؤولية قيام على يدل، مماP

)
147F

525(
P. 

U3.2. حيازة األراضي لممارسة نشاطي التنقيب واالستكشاف 

 باطن من المواد المعدنية باستخراج يتعلق ال الذي المنجمي بالبحث المتعلق النشاط لطبيعة نظرا       
فقد  ،أو استهالك مكوناتها يضااألر  شكلمن  غيري أن شأنه من رضر  أيب ببيتس ال وبالتالي األرض،

 مخصصة غير أو مخصصة الوطنية لألمالك تابعةهذه االراضي سواء كانت القانون امكانية حيازة  منح
بشرط أن ال يتسبب النشاط  تعويض وبدونبصفة مجانية  الخاص للقانون خاضعة ألشخاص مملوكة أو

من قانون المناجم رقم  138، وهذا ما قضت به المادة موضوع الحيازةبأي ضرر لألراضي المنجمي 
0110P

)
148F

526(
P. 

 إن ،مجانا التي تمنحو  الحيازة موضوع ألراضيل القانونية الطبيعة يوضح لم المشرع أنونشير الى        
عدم  فيلشاغليها  يتسبب أن شأنه منحيازتها من طرف المستثمر  ألن ال، أم قبل من مشغولة كانت

بالمشرع  األحرىفكان ، بالتعويض المطالبة إمكانية يبرر ماوهذا  ،بها االنتفاع من محددة لمدة االستفادة
 بين تفصل التي المنجمية المتعلق باألنشطة 8406القانون  من 2 فقرة 26 المادة محتوى على اإلبقاء
 حيازة محل تكون ال أن بشرط مجانية بصفة تمنح الدولة والتي ألمالك تابعة األراضي حيازة حالة :حالتين

 لصاحبها الحق يعطى فهنا مخصصةال أو للخواص مملوكة أراضي حيازةوحالة  قانونية، بصفة أحد أي
Pللمطالبة بالتعويض

)
149F

527(
P. 



 للغير، مملوكة أخرى بين أراضي محصورة المنجمي النشاط موضوع المساحة تكونيحصل أن  قد       
 للنشاط، المخصصة المساحة تلك إلى من الدخول المنجمي السند صاحب تمكن دون يحول الذي األمر

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 02 فقرة 58أنظر المادة  )523(
 مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم الفقرة االخيرة من القانون 58 المادة أنظر )524(
 .سابقال
 .223 للمسؤولية، صسلطتي ضبط النشاط المنجمي ادناه حول تحمل  أنظر )525(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 138 أنظر المادة )526(
 .سابق مرجع المنجمية، باألنشطة يتعلق ،1984 يناير 07 في المؤرخ 8406 رقم القانون من 2فقرة  26 المادة أنظر )527(
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 القنوات وتمرير والمرور للدخول القانونية االرتفاقات من من االستفادة القانون له منح الحالة هذه في
Pالمنجمي استغالله لسير أو الضرورية لتجهيزاته

)
150F

528(
P. 

أن يثقل عقارا آخر، ذلك أن من شأن هذا الحق يتقرر لمصلحة عقار و  حق هواذا  االرتفاقفحق        
Pيجعل أحد العقارين في خدمة اآلخر

)
151F

529(
P، القانون من 867 المادة عليه نصت الذي المعنى وهو نفس 

Pالجزائري المدني

)
152F

530(
P. 

 القانونعليه سهل  مما االرتفاق حق لممارسة صعوبات يتلقى قد المنجمي السند صاحب أن إال       

 .)2(، ووفق اجراءات معينة )1( حالة كلل استعمال هذا الحق تبعا

U1.  ممارسة حق االرتفاقحاالت 

 تمتوقد  )1.1( االرضي ومالك المستثمر بين اتفاقبعد حصول تم ممارسة حق االرتفاق ت       

 .)3.1(في حاالت خاصة  تتم ممارسته، كما )2.1( اتفاق حصولممارسته بالرغم من عدم 

U1.1. إذا حصل اتفاق بين المستثمر ومالك االرضي 

 األشغال متابعة يسهل الحقوق مما ذوي أو األرض مالك مع باالتفاق االرتفاق حق ممارسة تتم       
 ، وهذا االمر ال يطرح أي اشكال.المنجمي بالسند المرتبطة

U2.1. إذا لم يحصل اتفاق بين المستثمر ومالك االرضي 

Pالحصر حالةففي        

)
153F

531(
P  األراضي مع أصحاب اتفاق إلى المنجمي السند صاحب وصول عدمو 

 الوالي يسلمها رخصة على مرهون بالحصول االرتفاق حق من االستفادة الحالة هذه فيف المجاورة،
 .إقليميا المختص

                                                           
الشروط "يمكن أن يستفيد صاحب السند المنجمي ضمن ، بما هو آت:0110من قانون المناجم رقم  140حيث تقضي المادة  )528(

القنوات الضرورية نية للدخول والمرور و النصوص المتخذة لتطبيقه من االرتفاقات القانو المحددة في هذا القانون و 
 المنجمي"لتجهيزاته أو لسير االستغالل 

 .131سابق، ص  مرجع، جعفور محمد سعيد )529(
على ما المتمم، مرجع سابق، يتضمن القانون المدني، المعدل و  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  7558األمر رقم  من 867تنص المادة  )530(

على مال ان كان ال يجوز أن يترتب االرتفاق عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر و " االرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة يلي
   يتعارض مع االستعمال الذي خصص له هذا المال"

في هذا  ،سابق مرجع والمتمم، المعدل المدني، القانون يتضمن ،1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 7558 رقم األمر من  693تقضي المادة  )531(

يجوز لمالك االرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غي "الشأن بما يلي: 
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U3.1. في حاالت خاصة 

Pما يليبوتتعلق أساسا  0110القانون  من 144و 143و 142 المواد مذكورة فيهي و         

)
154F

532(
P: 

U(سير لحسن أو الضرورية للتجهيزات القنوات وتمرير والمرور بالدخول االرتفاقفي حالة ما إذا تعلق  أ 
 :Uفي المنجمي االستغالل

 ممارسة في هذه الحالة تمنحفالغير،  طرف من قانونا حيازتها تتم ولم الدولة ألمالك التابعة األراضي 
 السند صاحب طرف طلب من بناء على إقليميا المختص الوالي يتخذه قرار بموجب مجانا االرتفاقات

 جواز عدم قاعدةبناء  أمالك الدولة من على عقار االرتفاق حق إنشاء يجوز ال أنه ذلك ،يالمنجم
 بموجب ترخيص؛ إال الدولة أمالك في التصرف

 طرف من تمت حيازتها التي الدولة ألمالك أو الخاص للقانون خاضعة ألشخاص التابعة األراضي 
أساس  على المقدر التعويض بموجبه يحددا قرار  إقليميا المختص الوالي في هذه الحالة يتخذالغير، ف
 .المنجمي السند صاحبمن طرف  سددهت ويتم الناجم الضرر

U(ما يليباالرتفاق  تعلق إذا ما حالة في بU: 

 األشغال مدخل يربط بين كفاية عدم أو وجود عدم حالة في المحصورة المنجمية األراضي إلى الدخول 
 آخر؛ منجمي استغالل أو العمومي الطريق وبين وبينه وملحقاته

 لجلب الباطنية أو القنوات السطحية تمرير وكذا عليها التحليق أو المجاورة األراضي على القنوات بمرور 
 منتوجات تخزين أو لنقل معدة ومنشآت وتجهيزات حبال أو خطوط أو الكهرباء أو الغاز أو المياه

 لتنمية أو المنجمي االستغالل استعمال تسهل شأنها أن من التي التهيئة عمليات وكل االستغالل
 ،له التنظيمية والنصوص المناجم قانون في عليها المنصوص إطار الشروط في كاملة، تنمية االستغالل

 القانونية اإلجراءات اتخاذ بعد االرتفاق إال ممارسة رخصة منح قرار يتخذ ال إقليميا المختص الوالي فإن
Pالتالية

)
155F

533(
P: 

                                                                                                                                                                                     
ن يطلب حق المرور على االمالك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع االضرار التي يمكن أن تحدث من أكاف للمرور، 

 ."جراء ذلك
 مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 144و 143و 142 أنظر المواد )532(

 .سابق
نفس ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، 2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  144و 143و 142المواد  كذلك أنظر )533(
 سابق.المرجع ال
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 أو الحقوق ذوي وغيرهم من لهم والمخصص العينية الحقوق وأصحاب للمالك المباشر بالتبليغ القيام 
 المعنية؛ المصالح

 باألمر؛ المعنيين راءآ أخذ قصد بلدية كل في خاص تحقيق إجراء 
 عنها؛ وااللتزامات المترتبة الحقوق مجال تحديد أجل من للمخططات المفصل المشروع على الموافقة 
 حق االرتفاق؛ ممارسة قبل المنجمي السند صاحب يودعه الذي وتقديري احتياطي تعويض تحديد 
 المثقل العقار دائرة اختصاصه في يقع الذي العقارية المحافظة مكتب لدى باالرتفاق الترخيص قرار نشر 

 باالرتفاق.

، قرر قانون التعويضات في أو ذاته حد في االرتفاق حول اعتراض أو نزاع وجود حالة فيأما        
Pقانونا بها المعمول والتنظيمات األحكام وفقتتم  بأن كال إمكانية للتسوية 0110المناجم 

)
156F

534(
P. 

U2.  االرتفاقحق إجراءات منح رخصة ممارسة 

8406Pرقم  السابق القانون في عليها المنصوص اإلجراءات نفس هيو        

)
157F

535(
P، باستثناء بعض 

 الوالي قانونية يتخذها إجراءات وفق الرخصة منح يتم عامة وبصفة األحوال جميع في أنه إال، التعديالت
 بالسند المرتبطة األشغال تسهل مباشرة أن شأنها من التي المنجمي السند صاحب لفائدة إقليميا المختص
Pفي والمتمثلة المنجمي

)
158F

536(
P: 

 أو الحقوق ذوي من غيرهمو  لهم والمخصص العينية الحقوق وأصحاب للمالك واالستماع تحقيق إجراء 
 ؛المعنية لمصالحا

 الحق هذا أن خالله من الذي يتبين التصريح العامة، وهذا بالمنفعة التصريح بموجبه يتم قرار إصدار 
 األولى بالدرجة يتم والذي يمارسه الذي لطبيعة النشاط نظرا المنجمي السند صاحب لصالح اامتياز  يعتبر

 ممارسته بمناسبة االمتيازات بمثل هذه يتمتع أن عادي يمكن لشخص ال إذاالقتصاد الوطني،  لمصلحة
 ؛جدا خاصة حاالت في القانون هار يقر  استثناءات إال بوجود تجاري، لنشاط

 .المنجمي السند لصاحب االرتفاقات ممارسة رخصة منح 

                                                           
يميا باعتبار قرار االرتفاق أمام الجهة القضائية االدارية المتمثلة في المحكمة االدارية المختصة اقلويقصد بها االحكام المتعلقة برفع الدعوى  )534(

 من طرف الوالي.صادر 
"تمنح رخصة ممارسة ، المتعلق باألنشطة المنجمية، مرجع سابق، 8406من القانون رقم  31حيث تنص في هذا الشأن المادة  )535(

الى االرتفاق بقرار من الوالي المختص اقليميا بعد التصريح بالمنفعة العامة المعلن عنه بعد تحقيق تم فيه االستماع 
 ذوي الحقوق اآلخرين أو المصالح المعنية"جميع أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم و 

 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001ليو يو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  142المادة  )536(
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 الوطنية الوكالة إلى حصريا يعود المنجمي السند منحصالحية  أنمن  رغمبالوالمالحظ أنه        
منح  مجال في إقليميا المختص للوالي واسعة صالحيات منح القانون أن إال للممتلكات المنجمية،

 في األقرب كممثل للدولة على المستوى المحلي هو الواليلكون  بالضرورة جعار  وهذا باالرتفاق الترخيص
 الجزائري المشرع نشير الى أن أنال يفوتنا  كما، عدمه من االرتفاق حق منح إمكانيةواألعلم ب الميدان

 .8406 القانون رقم أي السابق ظل القانون في عليها المنصوص اإلجراءات نفس على أبقى



وحصر  0110القانون  من 146 المادة بموجباالراضي  كتساباحق  الجزائري المشرع نظم       
 .الملكية ونزع االكتساب التخصيص،: في تتمثل ،محاور ثالث فيأسباب االكتساب 

 االكتساب يبين معنى لم المشرع أن إذ فيها نوعا من الغموض، نجد المادة هذه ألحكام بالرجوعو        
 القانونظل  في أنه ذلك ،غير منطقي وهذا ،نفسه االكتساب هو االكتساب وسائل بين من أنه أشار وٕانما
محتوى على  االبقاء المفروض من فكان الصحيح وهو الشراء، المعنى ه استعملأن نجد 8406رقم 
Pحقيقي معنى منتتضمنه  لما القانون هذا من 36 المادة

)
159F

537(
P، الشراء أو بالتخصيص إما االكتساب يتم إذ 

 وسائل اكتساب من كوسيلة 146 المادة في إليه المشار االكتساب من فالمقصود، نزع الملكية أو
Pغير ال الشراء هو األراضي

)
160F

538(
P. 

: التي بمقتضاها يتم اكتساب االراضي متمثلة فيالحاالت الثالث التحليل ستكون لهذا وتبعا        

 .)3( الشراءو  ،)2( الملكية نزع، )1( التخصيص

U1. التخصيص 

 على به القيام المزمع المنجمي االستغالل نشاطمنح قانون المناجم هذا الحق للمستثمر في        
 تكون عندما مجانية بصفة المنجمي السند لصاحب تخصيصها يتمف الوطنية، التابعة لألمالك األراضي

Pمن قبل قانونا حيازتها تتم ولم المنجمي االستغالل محل نشاط

)
161F

539(
P. األمالك إدارة تتولى الحالة هذه فيف 

                                                           
 الملغى على ما يلي: 8406من القانون رقم الفقرة األولى  36إذ نصت المادة  )537(

بغض النظر عن األحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وعندما يتعلق األمر بأنشطة االستغالل المنجمي، يتم "
األراضي التابعة ألمالك الدولة، والتي لم يحزها شخص آخر بصفة قانونية، مقابل تعويض يتم حسابه  شراءتخصيص أو 

 "وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم
 .135مرجع سابق، ص  ،بوخديمي ليلى )538(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 1فقرة  147 المادة أنظر )539(
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 بطلب التخصيص عقد اعداد المنجمي االستغالل محل اختصاصها األراضي دائرة في قعت التي الوطنية
Pالمنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة من

)
162F

540(
P. 

Pوالتخصيص       

)
163F

541(
P إداري إجراء يعتبر 0110من قانون المناجم رقم  147المادة تعريف حسب ب 

 أصحاب ألحدلها  المملوكة األراضي الوطنية األمالك إدارة طريق عن الدولة بمقتضاه تخصص
 هذا وعلى العام، للنفع تحقيقا فقط المنجمي االستغالل في نشاطه ينحصر المنجمية الذي السندات

غير أن  .النشاط بطبيعة أساسا مرتبطة العامة فالمنفعة وبالتالي ألراضيها، مالكة الدولة األساس تبقى
 االمتيازبسند  المتعلقالمنجمي  النشاطذكرت حالة ممارسة  0110من قانون المناجم رقم  123المادة 

 النشاط هذا لممارسة المحددة المساحة كانت إذاف ،(ونقصد بذلك نشاط االستغالل الصناعي) المنجمي
 إيجار بدفع ملزم االمتياز صاحب فإن ،قبل من نشاط عليها ومورس الدولة ألمالك جزئيا أو كليا تابعة

 دائرة في يقع التي الدولة أمالك إدارة وبين بينه مبرمإيجار  عقد أساس على العمومية الخزينة لصالح
Pالمعنية باالمتياز األراضي اختصاصها

)
164F

542(
P. 

U2. نزع الملكية 

 التي الخطورة من طبيعتها تستمد استثنائية العامة طريقة لمنفعةتحقيقا لالملكية  يعتبر إجراء نزع       
Pقانوني قيد أي بدون األفراد لو استخدمت ملكية على تشكلها

)
165F

543(
P لهذا االجراء  االستثنائي الطابع، إذ يلزم

العادية  القانونية بالوسائل المعنية األموال على الحصول محاولة الملكية نزع إجراء إلى اللجوءقبل  اإلدارة
 .التراضي طريق عن وخاصة

                                                           
 مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 2 فقرة 147 المادةأنظر  )540(

 .سابقال
 لألشخاص االعتراف نتاج هي والتي الخاصة جوهر سلطة استعمال األمالك الوطنية "هو يعرف التخصيص على أنه: )541(

 التخصيص يستهدف حيث المال بعمومية أساسا يرتبط الذي من االستعمال نوع وهو الوطنية أمالكها ملكية بحق العامة
 استعماالت من األموال هذه استعمال سلطة يميز ما وهو العامة، والمصالح العام، مرتبطة بالنفع مهام تحقيق دائما

، أما المشرع الجزائري فقد "و الشخصية الخاصة ومصالحه الخاص نفعه تحقيق أساسا تستهدف والتي ألمالكه المالك الفردي

 مهمة في عمومي شخص يملكه منقول أو عقاري ملك استعمال"على أنه:  9030رقم  من القانون 86 المادة أشار اليه في نص
 اإلقليمية تحت الجماعة أو الدولة تملكها التي الخاصة الوطنية األمالك أحد وضع في ويتمثل العام للنظام، الصالح تخدم

لتفاصيل ، و "لها المسندة أداء المهمة من تمكينها قصد ألحدهما تابعة مؤسسة أو عمومية مصلحة أو وزارية دائرة تصرف

 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية والمالية، اإلدارة تخصص الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة الوطنية، األمالك إدارة ،رضوان عايلي :أنظر أكثر
 .105110، ص ص 20052006

 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 123 أنظر المادة )542(
 قسم الحقوق، كلية االداري، القانون في ماجستير رسالة الجزائري، التشريع في العامة للمنفعة الملكية لنزع القانوني النظام ،عقيلة وناس )543(

 .5، ص 2006 باتنة، جامعة القانونية، العلوم
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 األشغال لمجمل العامة بالمنفعة التصريح األمر يتطلب قد العامة المصلحةلضرورة  استناداو       
 وكذا مسبقا، المعالم مساحة محددة داخل تنفيذها الواجب المنجمي النشاط لممارسة الضرورية والمنشآت

 التهيئات أجل من وتصريفها المواد المستخرجة ونقل والمعالجة للتخزين الموجهة للمنشآت بالنسبة
 عليها المنصوص والشروط األشكال وفق يتم الذي به المراد القيام المنجمي االستغالل لتنمية الضرورية

 .به المعمول التشريع في

Pيتم التصريح بالمنفعة العامة بموجب قرار يتخذه الوالي المختص إقليمياف       

)
166F

544(
P ويعتبر إجراء أساسي 

بموجب هذا القرار و ، اإلدارة انجازهاتنوي من العملية التي أو الهدف الغاية  تحدد من خالله جوهريو 
يستفيد صاحب السند المنجمي من األراضي الضرورية للمنشآت أو االستغالل المنجمي لتضعها تحت 

 .عن طريق االيجارتصرفه 

إال أنه يمكن أن يجرد األفراد من أمالكهم  حكم الدستورٕاذا كانت الملكية الخاصة مضمونة بو        
Pمقابل تعويض

)
167F

545(
P ، الملكية من بين اإلجراءات الخطيرة التي تتخذ ضد الخواص، لذلك يعتبر إجراء نزع

وقد نصت القوانين الخاصة بنزع الملكية أو القوانين األخرى ، بما تسببه من أضرار على ملكيتهم العقارية
المرتبطة بالمنفعة العمومية كما هو  االنشطةالتي تسمح باللجوء إلى نزع الملكية في إطار ممارسة بعض 

المنجمية على احترام كل اإلجراءات المتعلقة بهذا المجال حماية لحقوق الغير  لألنشطةسبة الحال بالن
لهذا الغرض يعتبر إجراء نزع الملكية من بين الصالحيات التي أقرها القانون للدولة فقط ، فعلى أراضيها

 لعامة.عن طريق هيئاتها المؤهلة التخاذ مثل هذه اإلجراءات التي ترتبط أساسا بالمنفعة ا

المنجمية والتي تتطلب بالدرجة األولى الدخول إلى باألنشطة قصد انجاز األشغال المرتبطة بو        
صعوبات عديدة تحول دون إمكانية  األراضي التي يتم عليها النشاط، قد يتلقى صاحب السند المنجمي

الدخول إلى المساحة المحددة مسبقا لممارسة نشاطه على األراضي المملوكة للخواص سيما في حالة 
في هذا المناجم قانون  أقرونظرا الرتباط هذا النشاط بالمنفعة العمومية، ، غياب االتفاق بالتراضي معهم

غير أن هذا اإلجراء ال يتخذه  ،بطلب منهالملكية بمناسبة من إجراء نزع  االستفادةللمستثمر باإلطار 
للشروع في إجراء نزع الملكية  الوطنيةبمحض إرادته إنما يستدعي تدخل الدولة عن طريق إدارة األمالك 

من القانون  148تحقيقا للمنفعة العمومية التي يدرها النشاط المنجمي على الدولة، استنادا لنص المادة 
 .بالمناجممتعلق ال 0110رقم 

                                                           
بقر  يتم العامة بالمنفعة التصريح فإن واليات أو عدة تراب واليتين في واقعة نزعها المراد العقارية العينية الحقوق أو الممتلكات كانت فإذا )544(

 الملكية لنزع القانوني النظام ،عقيلة وناسالمالية، أنظر:  ووزير المحلية والجماعات ووزير الداخلية المعني بين الوزير قرارات مشتركة أو مشترك
 .41ص  ،الجزائري، مرجع سابق التشريع في العامة للمنفعة

 .68، ص 2001 الجماعات المحلية، دار هومة،األموال الخاصة التابعة للدولة و ، الوجيز في أعمر يحياوي )545(
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باعتباره اجراء استثنائي نزع الملكية فاما في القانون المقارن ونخص بالذكر القانون الفرنسي        
كما هو الحال عليه ، نزع الملكيةفي  همالقوانين لبعض األشخاص بحق اذا اعترفتإال يتم ال وخطير 

)les concessionnaires des mines(P)168F546(المنجمي بالنسبة ألصحاب االمتياز 
P. 

، اال انه وبالرغم من ذلك فإن  0110التأكيد على هذا الحق في قانون المناجم رقم  من وبالرغم       
 األمر يرجع ٕانمانوعه وطبيعته، و كان  مهما إجراء بأي المبادرة يستطيع ال المنجمي السند صاحب
 بالمنفعة التصريح بعد نزع الملكية، في القانونية اإلجراءات تتخذ التي الوطنية األمالك إدارة لمصالح
رقم  القانون من 20 المادة خالل من مؤكد كما هو إقليميا المختص الوالي يتخذه قرار بموجب العمومية

9111P

)
169F

547(
P المرسوم من 31 والمادة العمومية للمنفعة الملكية المتعلق بنزع 27/04/1991في  المؤرخ 

93186Pرقم  التنفيذي

)
170F

548(
P  9111رقم  القانون تطبيق كيفيات يحدد الذي 27/07/1993المؤرخ في ،

 :الملكية نزع على يترتبتبعا لذلك و 

 العامة المصلحة بين يحقق توازن بما الحقوق ذوي أو األرض لمالك ومنصف عادل مسبق تعويض إما 
 مكرس حق يشكل التعويض دام ما لمالك األرض، الخاصة والمصلحة المنجمي النشاط ممارسة خالل من

Pالجزائري من الدستور 20 المادة بموجب دستوريا

)
171F

549(
P. 

 السلطة أمام رفع دعوى إلى يؤدي مما األرض ومالك الدولة أمالك إدارة بين نزاعوجود  عنهينجم  وٕاما 
 .الدولة أمالك إدارة طرف من التعويض المقترح على رقابتها لممارسة وٕاقليميا نوعيا المختصة القضائية

 لصالح الملكية نزع محل األرض إيجار عقد إبرام الى الملكية نزعوتفضي في االخير عملية        
 .أشغاله مباشرة من أجل المنجمي السند صاحب

U3. الشراء 

 الشراء ال عملية الخاصة، ففي ملكيتهم نزع في الخواص ضد المتخذة الجبرية اإلجراءات عكسب       
Pالتراضي أساس األفراد على أحد مع تتعامل ألنها والسلطان السيادة بمظهر اإلدارةتظهر 

)
172F

550(
P. 

                                                           
(546) GODFRIN (Philippe), droit administratif des biens, 5ème édition, Masson, paris, 1997, p 324. 

مؤرخ  21، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل، ج ر عدد 1991أبريل  27مؤرخ في  9111رقم  قانون )547(

 .1991مايو  08في 
، الذي 1991ابريل سنة  27المؤرخ في  9111، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 1993يوليو  27مؤرخ في  186-93رقم مرسوم تنفيذي  )548(

 .1993 غشت 01 في مؤرخ 51 عدد ر المتمم، ج يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
، ويترتب عليه "ال يتم نزع الملكية اال في اطار القانون :سابق، على، مرجع 1996الجزائر لسنة  من دستور 20تنص المادة  )549(

 منصف"تعويض قبلي عادل و 
  .41ص  سابق، مرجع، أعمر يحياوي )550(



                                                                                                                   

183 
 

 اقتناء في كل الصالحيات القانون لها منح التي الدولة أمالك إدارة إشراف تحت العملية هذه تتمو        
 األرض هذه المنجمي السند صاحب تحت تصرف لتضع شراء عقود العقارية بموجب الحقوق أو العقارات
 .النشاط موضوع

 هو إال ما لألراضي المنجمي السند صاحب اكتساب فإناالشارة اليه،  سبق ما ضوءوعلى        
 أساسا تتعلق هذه اإلجراءات كون نشاطه، لممارسة كحق وليس كامتياز له يمنح ومؤقت ظرفي اكتساب

 العادي.للشخص  إطالقا تسند الالتي  العامة السلطة بامتيازات



على ا اذا أسفر النشاط الذي قام به يخص هذا الحق صاحب الترخيص باالستكشاف في حالة مو        
على ما  المتعلق بالمناجم 0110من القانون رقم  109تنص المادة جود مواد معدنية، ففي هذا الصدد و 

Pيلي

)
173F

551(
P:  باالستكشاف"يلحق حق المخترع بالترخيص. 
لصاحب الترخيص الساري الصالحية خالل أشغال االستكشاف أن يحصل على سند  فيحق

 .منجمي لالستغالل في حالة اكتشافه لمواد معينة"

التي بدورها تنتمي الى طائفة الحقوق الملكية الصناعية والتجارية و يدخل حق المخترع قانونا في و        
يقصد باالختراع في لصاحبه حقا حصريا على اختراعه، و هو ذو طبيعة معنوية يمنح ق الفكرية و فئة الحقو 

مشرع الجزائري تأسيسا الشغال االستكشاف، فمجال المناجم المواد المعدنية المستكشفة نتيجة انجاز أ
المواد حق المستثمر الحاصل على ترخيصا باالستكشاف على  أكدمن قانون المناجم  109بالمادة 

 حق االولوية في استغاللها. نح لهمالمعدنية بعد استكشافها و 



، وحق االرتفاق وحق اكتساب االراضي بها الملحقة والحقوق األراضي حيازة في الحقإضافة الى        
التي تدخل كلها في طائفة الحقوق العقارية، وكذلك حق االختراع الذي يندرج ضمن طائفة الحقوق 

 154في المواد من  "أحكام مالية وجبائية": بفي الباب الثامن المعنون الفكرية، تضمن قانون المناجم 
177Pإلى 

)
174F

552(
P  المنصوص على غرار تلك جبائيه يستفيد منها المستثمر في االنشطة المنجمية، مزايا

 :، وتتمثل هذه المزايا فياالستثمار التي تستفيد منها االستثمارات العادية عليها بموجب قانون
                                                           

 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  109المادة ) 551(
 مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 177الى  154المواد من  أنظر )552(
 .سابقال
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 ؛)TAP(المهني  النشاط على الرسممن  المنجمية المؤسسات إعفاء 
 الدولة لصالح المعدة المنجمي االستغالل نتائج تخص التي الضريبةمن  المنجمية المؤسسات إعفاء 

 ؛المنجمية األرباح على الضريبة عدا ما العام للقانون خاضع معنوي شخص وكل والجماعات اإلقليمية
 ومبان عمارات من المشكلة المبنية الملكية تثقل التي والرسوم الضرائبمن  المنجمية المؤسسات إعفاء 

 ؛المنجمية المساحة حدود داخل أخرى منجزة
 أو المستوردة من المكتسبة الخاصة التجهيز لمعدات )TVA(المضافة  القيمة على الرسم من اإلعفاء 

 البحث أنشطة ممارسة إلى مباشرة الموجهةو  لحسابهااو  المنجمي السند صاحبة المؤسسات طرف
 ؛المنجمي واالستغالل

التجهيز  باستيراد معدات المتعلقة العمليات كل على الجمركية واألتاوى والرسوم الحقوق من اإلعفاء 
 الموجهةو لحسابها  أو لفائدتها المنجمي السند صاحبة المؤسسات بها تقوم التي والمنتوجات والمواد

 ؛واالستكشاف المنجميين التنقيب نشاط في لالستعمال
 عمليتي عن الصافية الحقيقية النواتجكذلك و والمداخيل الناتجة عنه،  المستثمر مالال رأس تحويل ضمان 

ما  ، وهذا في حالةأصال المستثمر مالال رأس فوقهذه النواتج ت تكان لوحتى و  التصفية أو التنازل بالبيع
 بنك طرف من بانتظام والمقومة الحر للصرف القابلة العمالت بواسطةة منجز  اذا كانت االستثمارات

 ؛قانونا والمثبت استرادها الجزائر
 التي لسنة الماليةامالية التي تلت  سنوات عشر مدى على المنجمي االستغالل مؤسسات خسائر تأجيل 

 ؛عجزا سجلت
 مؤونات الذي يشكل الرسم خارج السنوي األعمال رقم من %1 نسبة يفوق ال رصيد تكوين إمكانية 

 الناتج تحديد قبل للخصم كأعباء قابلة اعتبارها المنجمي، ويمكن المكمن تجديد إلعادة منظمة أرصدة
 إجبارية بصفة إدراجها مع سنوات ثالث في أجل البحث أشغال تمويل في الستعمالها تخصص كما الخام،
 ؛النتيجة ضمن

Pاالستثمار بترقية المتعلق القانون تطبيق مجال من المنجمية االستثمارات استثناء 

)
175F

553(
P. 

 السندات ألصحاب الجبائية المزايا بعض القانون منحإذ  ،االستخراج إتاوة دفع على االستثناءات 
 تخفيضات ومنح األتاوى دفع من المنجمية األنشطة بعض فأعفى إتاوة االستخراج، يخص فيما المنجمية

 ، ففي هذا الصدد تقرر:األخرى االنشطة لبعض بنسب مختلفة

 ؛باالستكشاف والترخيص اللم عملية رخصة أصحاب إعفاء •
 منجمي باالستغالل الستغالل الترخيص ألصحاب االستخراج إتاوة من%  30 بنسبة تخفيض منح •

 ؛متوسط أو صغير
                                                           

 ، يتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق.2001أوت  20مؤرخ في  0103مر رقم األوالمتمثل في  )553(
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 .الحرفي باالستغالل المنجمي الترخيص ألصحاب االستخراج إتاوة من%  50 بنسبة تخفيض منح •

 نشاط لنمط تبعاوذلك  المنجمية االستخراج إتاوة على تخفيضاتمنح أقر قانون المناجم  كما       
 المستعملة والتقنيات اإلنتاج نموذج وكذا المنجميين واالستغالل مجهود البحث على استناداو  االستغالل

الدولة تريد ، ويقصد بها المناطق النائية التي صعوبات تعاني التي المناطق فياالستغالل  بهدف تشجيع
منح حوافز ومزايا تتعدى نسبها تلك التي بتشجيع المستثمرين عن طريق جذب االستثمارات إليها وذلك 

 االخرى. لمناطقالدولة لصالح اتقررها 





 من وسيلة فعالة عليه والمفروضة المنجمي السند صاحب على عاتق الملقاة االلتزامات تعتبر       
 متابعة تنفيذ السندات المنجمية قصدالمنجميتين  الوكالتين طرف من عليه صارمة رقابة تحقق أن شأنها

 تنحصرهي ، و المناجم قانون بها بموجب له المعترف االمتيازات منحه إطار في المرجوة األهداف وتحقيق
 األخرى المنجمية األنشطة دون المنجمية المتعلقة بالسندات المنجمية األنشطة ممارسة مجال في أساسا
 نوعين على االلتزامات هذه فإن 0110 رقم القانون وبالرجوع الى أحكام .األخرى بالرخص ترتبط التي

 .)ثانيا( المنجمي النشاط بسير متعلق هو ما ومنها )أوال( بالبيئة هو متعلق ما منها



مما  وثروات باطنية معدنية موارد من األرض احتياطي باستعمال المنجمي النشاط لتعلق ظران       
 اإلضرار من شأنه وهذا في باطنها، أو األرض سطح على سواء خاصة وتجهيزات منشآت إقامة يتطلب
Pبالبيئة

)
176F

554(
P  تلويثهاوP

)
177F

555(
P، إلى انعكاسات تؤدي مخاطر مستخدميه إلى وكذا المستثمر تعريض إلى إضافة 

 والنصوص 0110المناجم  قانون فإن معيشة السكان، ونوعية وٕاطار البيئي والتوازن الصحة على
 حول بدراسة المنجمي السند طلب إرفاق إلزاميةكبيرا بالبيئة وذلك بفرض  اهتماما أولت قد لتطبيقه المتخذة

تدخل ضمن المشاريع  االنشطة المنجمية باعتبارذلك و  البيئة علىالمزمع ممارسته المنجمي  النشاط تأثير
                                                           

ائنات الحية االخرى على الكر العضوية، التي تساعد االنسان و غيبمفهوم فني، هي مجموعة الظروف والعوامل الفيزيائية والعضوية و  البيئة )554(
 التفاصيل حول موضوع حماية البيئةغير الحية، للمزيد من ي الوسط الذي يعيش فيه االنسان وغيره من الكائنات الحية و هالبقاء ودوام الحياة، و 

  . 2548، ص ص 2002سنة  04، عدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، "حماية البيئة"، اسكندري أحمد: أنظر
الناتجة عن ايات التي يتم طمرها في التربة و الزئبق أكبر ملوث للبيئة حيث تصل النفلمعادن الثقيلة السامة كالرصاص واأللومنيوم و تعد ا )555(

باتي إذ الغطاء النالعالقة في الهواء على التربة و  هذه المعادن الى طبقات التربة أو مع مياه الري الملوثة أو بتساقط مركبات هذه المعادناستغالل 
الحماية ، عادل ماهر األلفىلالطالع أكثر أنظر: نهاية مرحلة التسلسل الغذائي، و  من ثمة تنتقل الى االنسان فيتتركز في أنسجة النبات والثمار و 

 .         130191، ص ص 2009الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 
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 ،07145التي تخضع لدراسة التأثير على البيئة حسب ما جاء في الملحق االول للمرسوم التنفيذي رقم 
Pموجز التأثير على البيئةو  كيفيات المصادقة على دراسةالذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى و 

)
178F

556(
P حيث ،

رض و المعادن من األأالغاز الطبيعي البترول و ة بالتنقيب أو استخراج أخضع المشرع كل المشاريع المتعلق
)P)179F557 البيئة على التأثير دراسة إللزامية أو البحر

P.  

الحصول على  طلباتالعامل األساسي والحاسم في دراسة  البيئة على التأثير مدى دراسةوتعد        

  ؟   )2(؟ وما هو محتواها )1(السندات المنجمية، فما هي دراسة مدى التأثير على البيئة 

U1.  التأثير على البيئة مدى دراسةتعريف 

 دراسات مكتب طرف من تنجز تقنية دراسة بأنها البيئة على التأثير مدى دراسةيمكن تعريف        
النشاط  تأثير بمدى أساسا تتعلق كونها المعنية، المختصة المصالح موافقة إلى ومعتمد تخضع متخصص
الفيزيائية  التأثيراتتقييم باألساس في تحديد وتنظيم و  تتمثلو  .البيئة على به القيام المزمع المنجمي

الثقافية لتجهيز أو لقرار ذي صبغة فنية أو اقتصادية أو سياسية، و االجتماعية وااليكولوجية والجمالية و 
يقع اعتبارها على المدى القصير والمتوسط و غير مباشرة يجب أن أهذه التأثيرات مباشرة كانت 

)P)180F558لالطويو 
P. 

U2.  على البيئة التأثيرمدى دراسة محتوى 

 النشاط بداية ممارسة منذ ومراعاتها اتخاذها الواجب اإلجراءات مجمل البيئية الدراسة تتضمن       
 آثار تقدير في وتتمثل والمحافظة عليها، البيئة على تأثيرات أي لتفادي منه االنتهاء حين إلى المنجمي
Pفيما يتعلق خاصة البيئة على المنجمي النشاط

)
181F

559(
P: 

 ؛وتوازنه البيئي الوسط استقرار تضمن التي للعمل التقنية الشروطب 
 ؛البيئة على المنجمي النشاط تأثير تخفيف إجراءاتب 
 .كله النشاط مدة تدريجية خالل بصفة األصلية حالتها إلى األماكن إعادة أجل من المقررة اإلجراءاتب 

                                                           
موجز التأثير يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة و ، 2007مايو سنة  19المؤرخ في  07145رقم  تنفيذي مرسوم )556(

 .2007مايو  22مؤرخ في  34على البيئة، ج ر عدد 
 مرجع سابق. ،07145 رقم تنفيذيال مرسومللأنظر الملحق األول  )557(
البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق االنسان، لمستديمة: التوفيق بين التنمية و ، التنمية اقايدي سامية )558(

  .86، ص 20012002كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
  .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 150المادة  أنظر )559(
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 ويخطط كل األعمال يوضح الذي بيئي تسيير بمخطط البيئي التأثير دراسة ترفق أن يجب كما       
Pيخص فيما المقررة باألعمال المتعلقة يتضمن الميزانيات كما ،بها القيام الواجب

)
182F

560(
P: 

 ؛األصلية حالتها إلى األماكن وٕاعادة التأثير تخفيف إجراءات 
 ؛األعمال تنفيذ متابعة 
 .سنويا تعد التي البيئية الفحوصات 

، تقديرية دراسة ما هي اال البيئة على التأثير مدى دراسةما يمكن استخالصه مما سبق أن إجراء و        
 المستندات همأ من عتبر. وهذه الدراسة تحول النشاط المزمع مزاولته احتماالت على فقطمبنية فهي 

 ضمن ويضعه الشرط هذا إلى الجزائري المشرع يشير أن ال المفروض من فكان بالملف، إرفاقها الواجب
 السند طالب بها ملزم البيئة الدراسة كون المنجمي، السند صاحب يراعيها يجب أن التي االلتزامات

 لم يتحصل الذي المنجمي السند لطلب الملف لتكوين األساسية ضمن الشروط من تعد المنجمي والتي
 الذين أي األشخاص المنجمية السندات بأصحاب واألخيرة األولى بالدرجة تتعلق فااللتزامات .بعد عليه

 السند صاحب بالتزامات المنجمي وليس السند منح بشروط تتعلق البيئية والدراسة السند، على تحصلوا
، فكان األجدر بالمشرع أن يضع التزاما يضمن االلتزامات ضمن من لذكرها مجال فال بالتالي المنجمي،

 .الحفاظ على البيئة نتيجة ممارسة النشاط المنجمي المضر بالبيئة



Pحدى على منجمي نشاط لكل االلتزامات هذه تنظيم تم       

)
183F

561(
P،  فيها تشترك توجد التزامات ذلك رغمو 

 الحسن السير تضمنأن  شأنها التي منو  ،المنجمي السند نظام تحت تندرج التي المنجمية األنشطة كل
 لخطورة راجع كله هذاو  ،االطار المعيشي للسكانو  البيئة سالمة على الحفاظ سيما ولمستخدميها، لها

 الوسائل من وغيرها المتفجرات استعمال عند والحذر خاصة تتطلب الدقة التي المنجمية االنشطة بعض
يمكن النشاط، وعلى العموم  فيها يتم التي األماكن وأيضا مصالح أخرى، قد تضر التي بها الخاصة
 وتقسيمها الى المحاور التالية: االلتزامات هذهحصر 

                                                           
 سابق.المرجع نفس ال، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، 2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  151المادة  أنظر )560(
وذلك بموجب دفتر الشروط الخاص بكل نشاط على حدى باستثناء نشاط االستغالل الصناعي الذي تولت االتفاقية المنجمية تنظيم هذه  )561(

 في هذا الصدد أنظر:و االلتزامات، 
 ، يتضمن نموذج االتفاقية المنجمية، مرجع سابق.2003مارس  01المؤرخ في  0385المرسوم الرئاسي رقم  
 ، يحدد نماذج دفاتر أعباء النشاطات المنجمية، مرجع سابق.2003مايو  03مؤرخ في  03199لتنفيذي رقم المرسوم ا 
مرجع  ،2008يوليو  01مؤرخ في  188-08م التنفيذي رق والمرامل الملحق بالمرسوم الحجارة مقالع دفتر الشروط الخاص بنشاط استغالل نموذج 

 سابق.
ديسمبر  24مؤرخ في  02469 المرسوم التنفيذي رقمبالملحق  الجني أو/و والجمع اللم لعمليات المنجمي بالنشاط الخاص الشروط دفتر نموذج 

 .سابق مرجع ،2002
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 U1. جال انجاز االشغال واالمنفي م 

Pصحاب السندات المنجمية بما يليأيلتزم  الصددفي هذا 

)
184F

562(
P  :  

 يتعلق عندما المنجمية في االتفاقية عليها المنصوص واالستغالل واالستكشاف التنقيب أعمال انجاز 
 تندرج التي األخرى واالستغالل البحث أنشطةيخص  فيما الشروط دفتر وفي ،المنجمي باالمتياز األمر
 .المنجمي السندنظام  تحت

 للتهوية إما المجاورة المنجمية بين االستغالالت الوصول مجال فتح إلى الرامية الضرورية األشغال تنفيذ 
 ضرورة المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية للوكالة ما تبين إذا، اإلغاثة طرق لفتح أو المياه لسيالن أو

 السندات المنجمية أصحاب عاتق على تقع التي االلتزاماتضمن  األشغال هذه تصبح إذ، بذلك القيام
، وهذا طبقا لما المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنيةبمجرد اتخاذ قرار بشأن ذلك من طرف الوكالة 

0110Pالمناجم رقم قانون  من 66قضت به المادة 

)
185F

563(
P. 

 في عليها لألحكام المقاييس المنصوص وفقا واألمن واإلنقاذ االستغالل وهياكل منشآت على الحفاظ 
 .به المعمول والتنظيم التشريع

Pت التاليةمجاالال فيعليها  المنصوص والتنظيمية التقنية الشروط احترام 

)
186F

564(
P: 

 ؛المتفجرات واستعمال والتخزين النقل •
 ؛والصحة األمن •
 البيئة حماية •
 ؛والنباتية الحيوانية الثروة حماية •
 ؛طريق التصنيف في هي التي أو المصنفة واألثرية التاريخية والمعالم المواقع حماية •
 ؛الصناعة لحاجيات أو للسقي أو للشرب الصالحة بالمياه والتزود المياه جريان •
 .الجيولوجية المواقع يخص الذي الحماية محيطات •

U2.  الضرائب والرسوم واالتاوىالحقوق و في مجال دفع 

 الشروط منشآته حسبأو  نشاطه بفعل واألتاوى والرسوم الضرائبالحقوق و وتتمثل في تسديد        
 في:باألساس تتمثل التطبيقية و  ونصوصه 0110 المناجم رقم قانون في الواردة

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 152أنظر المادة  )562(
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 152 المادةكذلك  أنظر )563(
 .نفسه المرجع ،152 المادةأيضا  أنظر )564(
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Pمن قانون المناجم 159ونصت عليها المادة  :األتاوى يخص فيما 

)
187F

565(
Pاالستخراج بإتاوة ، وتتعلق 

فهي تخص إذن ، البحرية أو األرضية من المكامن سواء المستخرجة المعدنية الموادتطبق على  التي
 جدول أساس على اإلتاوة هذه تحصيل يتمو أصحاب السندات المنجمية المتعلقة باالستغالل المنجمي فقط 

، المعدنية المستخرجة المادة صنف أو نوع باختالف تختلف التي المعدنية المواد استخراج إتاوة يبين نسبة
Pوزاري قرار بموجب األصناف لهذه المكونة المعدنية المواد قائمة تم تحديد ولهذا الغرض

)
188F

566(
P ،يتم كما 

 قيمة مع يتناسب سعر وحدوي ذو المستخرجة الخام المادة كمية أساس على المستخرجة الكمية حساب
القابل  المنتوج كمية من النفيسة وشبه النفيسة المعادن استخراج وعاء يتشكل، و المسوق المنجمي المنتوج
فتحدد  االستخراج إتاوة حساب في المعتمدة المسوقة المعدنية للمواد بالنسبة أما، عليه المتحصل للتسويق
 كيفيةفيما يتعلق بو  .األعباء دفاتر في أو المنجمية االتفاقيات بحالة في حالة تحيينها صيغ وكذا قيمتها
26/07/2003Pالصادر بتاريخ  الوزاري لقرارل طبقا، فإن ذلك يتم المستخرجة الكمية حساب

)
189F

567(
P الذي 

 31 أقصاه أجل في سنويا االستخراج يتم دفع إتاوةو المستخرجة،  المعدنية المواد كمية حساب كيفية يحدد
 صاحب أي(المستغل  يعده تلقائي تصريح أساس على السابقة المالية بعنوان السنة سنة كل من مارس

بالكميات  السنوي التصريح استمارة على بناء) األخرى الرخصة صاحب أو االستغالل المنجمي سند
 للجيولوجيا الوكالة الوطنية له توفرها التي المجنية أو المجمعة أو الملمومة أو المرفوعة أو المستخرجة

أعوان  طرف من والفحص للمراقبة المستغل يعده الذي التلقائي التصريح يخضعو  .المنجمية والمراقبة
 المبررة للقيام بالتصحيحات الصالحيات كل يحوزون نالذي المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة
 نصف تساوي مالية غرامية ودفع صاحبه للتصحيحات يعرض خاطئ تصريح كلو  تقرير، بموجب قانونا
Pالغرض لهذا المعد أمر التحصيل بموجب منها المتهرب اإلتاوة

)
190F

568(
P . 

 االستغالل أنشطة في المستثمرة المؤسسات 0110أخضع قانون المناجم رقم  :الضرائب يخص فيما 
وهي تخص فقط أنشطة االستغالل المنجمي كما قضت بذلك  المنجمية، األرباحللضريبة على  المنجمي
فإن ذلك يتم  ،اوتحصيله وتصفيتها أما بالنسبة لكيفية حساب هذه الضريبة .من نفس القانون 163المادة 
الشركات المستثمرة في االنشطة  أرباحالضريبة التي تخص  على المطبقةواالجراءات  الشروط بنفس

                                                           
 .نفسه المرجع ،159 المادة أنظر )565(
 .2003فبراير  23مؤرخ في  12، يحدد قوائم المواد المعدنية، ج ر عدد 2002ديسمبر  30في  قرار مؤرخأنظر ال )566(
 .2003سبتمبر  28مؤرخ في  58، يتعلق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة، ج ر عدد 2003يوليو  26قرار مؤرخ في  )567(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 162أنظر المادة  )568(
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قانون  حددوقد ، 0110رقم  المناجم قانون في عليها المنصوص األحكاماالخذ بعين االعتبار  معالعادية 
Pويتم توزيعها كالتالي%  33إذ تساوي  المنجمية األرباح على الضريبة نسبة 0110المناجم رقم 

)
191F

569(
P: 

 ؛بنسبة الدولة ميزانية لفائدة % 30 
 االقليمية. الجماعات لفائدة % 3 

المؤسسات الخاضعة للضريبة على االرباح المنجمية الى  0110قد أخضع قانون المناجم رقم و       
Pفيأساسا تتمثل  متعلقة بالتسيير المحاسبي والماليالتزامات 

)
192F

570(
P: 

 بالنسبة المنجميينواالستغالل  واالستكشاف بالتنقيب المتعلقة األنشطة من لكل منفصلة محاسبة ضبط •
 التي للمؤسسات بالنسبة أما شكل مندمج، في للمؤسسة السنوية الحسابية الحصيلة وتقدم مالية، سنة لكل

 محاسبة تضبط أن يجب منجمي واستغالل من بحث المنجمية لألنشطة موازية أخرى أنشطة تمارس
 شكل في الحسابية الحصيلة وتقدم العام، للقانون خاضعة التي تبقى الموازية األنشطة لهاته منفصلة
 ؛أيضا مندمج

 حدود في المفعول الساري التشريع وفق المحاسبة في(les amortissements)  االهتالكات تسجيل •
 أن شريطة واالستكشاف كاهتالك بالتنقيب الخاصة التكاليف وتقبل ،31و 30 الملحق المبينة في النسب
 .المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة طرف من مبالغها صحة تثبت

 المقتني من طرف لالهتالك ةقابل تكلفته كونت المنجمي بالبحث متعلق جديد منجمي سند اقتناء أن كما •
 .الشروط وبنفس البحث أشغال بإنجاز بنفسه هو قام لو كما

  منظمة رصدةأ االستغالل المنجمي تشكيل مؤوناتالتي تنشط في مجال لمؤسسات ليمكن  كما •

(Provisions réglementées)  جل اعادة تجديد المكمن، مع امكانية اعتبار هذه المؤونات أمن
 كأعباء قابلة للخصم قبل تحديد الناتج الخام.

 أن الجزائري المشرع اعتبر فقد البحري المجالبالنسبة لألنشطة المنجمية الممارسة في أما        
تابع  جديد جزء من مستخرجة كمواد الجزائري للقضاء التابعة البحرية المجاالت المستخرجة من المنتوجات

                                                           
 مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم من القانون 2فقرة  163نظر المادة أ )569(

 .سابقال
 .نفسه المرجع ،169و 168و 167أنظر المواد  )570(
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 من كمواد مستخرجة المواد نفس اعتبر عليها الجبائي التشريع تطبيق عملية ولتسهيل الجمركي، لإلقليم
Pالوطني التراب

)
193F

571(
P. 

U3. في مجال إعادة األماكن إلى حالتها األصلية 

 حالتها إلى إلعادة األماكن مالية مؤونة سنويا بتوفير المنجمي االستغالل مؤسسات بإلزام ذلك يتمو        
الرسوم،  خارج السنوي رقم األعمال من % 0,5ب:  نسبتها وتحدد اإلجمالية، النتائج تحديد قبل األصلية

أو حساب (compte de consignation) وديعة حساب  في إجبارية بصفة توضع أن يجب كما
 المؤونة باقي يدمج أن على المؤسسة باسم الخزينة لدى يفتح لفوائد منتج، (compte-séquestre)حجز
يفضل و  .األصلية حالتها إلى إعادة األماكن وعملية االستغالل انتهاء بعد للضريبة الخاضعة النتيجة إلى

 يعترض لمما  االستغالل عملية مع بالموازاةو بالتدريج  األصلية حالتها إلى األماكن إعادة عمليةأن تكون 
 من المراقبة إلى واستعمالها بانتظام المؤونة توفير عملية تخضعكما  .موضوعي تقني سبب أي ذلك

Pالمنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة طرف

)
194F

572(
P. 

عند المشرع باعتبارها  األصلية حالتها إلى األماكن إعادةنظرا للمكانة التي تحظى بها عملية و        
 بالفوائد المخصص مضاعفا المؤونة مبلغ كان إذافقد تقرر أنه  ،البيئةلحماية تدخل ضمن التدابير المقررة 

مبلغ  تخصيص المؤسسة على يتعينالخاصة بهذه العملية، فعندئذ  التكاليف لتغطية كاف غير الناتجة
Pاألجراء المستخدمين باستثناء دائن أي مستحقات تسديد قبل العملية لهذه

)
195F

573(
P. 

U4. في مجال الرقابة 

الوطنية  الوكالة من كل إلى سنويا المنجزة األشغال عن مفصل تقرير تقديميتجسد ذلك في الزامية و        
 بموجب تم تحديده ما وفق يتم الذيو  ،المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية والوكالة المنجمية للممتلكات

26/07/2003P في المؤرخ القرار

)
196F

574(
P المنجمي،  النشاط السنوي عن التقرير محتوى يتضمن الذي

 يسهل أن شأنه من التقرير هذا أن ، كماالممارس المنجمي النشاط نوع باختالف التقرير محتوى ويختلف
 السندات أصحاب يمارسها التي المنجمية األنشطةعلى المنجميتين  الوكالتين بها تقوم التي الرقابة عملية

 .خرىوالرخص األ المنجمية

                                                           
 .نفسه المرجع ،207 المادة أنظر )571(
 .نفسه المرجع ،176المادة  أنظر )572(
 .نفسه المرجع ،الفقرة االخيرة 176 كذلك المادة أنظر )573(
سبتمبر  28مؤرخ في  58، يتضمن محتوى التقرير السنوي عن النشاط المنجمي، ج ر عدد 2003يوليو  26مؤرخ في القرار أنظر ال )574(

2003. 
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U5. في مجال التأمين وتعويض االضرار 

 المسؤولية عن تأمين وثيقة اكتتاب لالستغالل المنجمي السند صاحبفرض قانون المناجم على        
 الجسيمة لألخطار كضمان يعتبر إذ حسابه علىذلك  يتم، و الكبرى األخطار عن التأمين ووثيقة المدنية

Pبذاته النشاط عن تنجم أن يمكن التي

)
197F

575(
Pواألمالك باألشخاص الالحقة األضرار تعويض. كما ألزمه ب 

Pالمرخص بها المنجميةاألنشطة  ممارسته بمناسبة

)
198F

576(
P. 

U6. في مجال التكوين والتربصات 

 طلبة استقبالألزم قانون المناجم الشركات والمؤسسات التي تنشط في قطاع المناجم بتنظيم        
بين و بينها  عليها المتفق والكيفية حسب الرزنامة وغيرها المنجمية االختصاصات في متربصين مهندسين
Pاإلطارات معاهد تكوين أو المدارس أو الجامعات

)
199F

577(
P. 





 رخصة من في كل والمتمثلة المنجمي السند نظام في تدخل ال التي المنجمية الرخص بذلك قصديو        
 أن الجزائري المشرع ارتأىإذ  .الجمع أو/و والجني اللم عملية ورخصة والمرامل الحجارة مقالع استغالل
 الرخص أصحاب والتزامات حقوق بينو  جهة من السندات المنجمية أصحاب والتزامات حقوق بين يفصل

Pالنظامينلكال  الختالف الطبيعة القانونية وقد أصاب في ذلك بالنظر  ،أخرى جهةمن  األخرى

)
200F

578(
P ،

 مقالع استغالل رخصة والتزامات صاحب حقوق 08188رقم أورد المرسوم التنفيذي ذلك وبناء على 

 والتزامات حقوق الى 02469المرسوم التنفيذي رقم تطرق  بينما، )األولى الفقرة(والمرامل الحجارة 

 .)الثانية الفقرة(الجمع  أو/و والجني اللم رخصة عملية صاحب

 

 
                                                           

 بقولها: 0110رقم  من قانون المناجم 72 وقد نصت على ذلك المادة )575(

"عالوة على اكتتاب وثيقة عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة، يجب على صاحب السند المنجمي 
 . لالستغالل، باستثناء رخصة عملية اللم للمواد المعدنية، أن يكتتب وثيقة عقد تأمين خاص على األخطار الجسيمة"

  منه.   108والمادة  30ذلك في مواد متفرقة من قانون المناجم فعلى سبيل المثال المادة  ورد )576(
    .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم من القانون 7فقرة  152أنظر المادة  )577(
 .0110الى التسمية التي أطلقها عليها قانون المناجم رقم  خرى بالنظرونقصد بذلك نظام السند المنجمي ونظام الرخص األ )578(
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 وٕانماذا النشاط، له المنظم التنفيذي المرسومصلب  في صراحة ترد لم وااللتزامات الحقوق هذهو        
 استغالل مقالع بنشاط المتعلق الشروط دفترالملحق المتضمن  خالل من المرسوم ذات إليها تطرق

عليه ، وفرض (أوال) والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة صاحب، فأقر حقوقا لالحجارة والمرامل

 .(ثانيا) التزامات



08188Pرقم بموجب المرسوم التنفيذي هذه الحقوق  تقرير تمكما أسلفنا الذكر        

)
201F

579(
P لم ترد ، لكنها

 الشروطوٕانما وردت في الملحق المتضمن دفتر التنفيذي كما فعل النص الملغى في نص المرسوم 
 مقالع استغالل رخصة صاحب ، والذي نص على حقوقوالمرامل الحجارة مقالع استغاللالخاص بنشاط 

 :في أساساالمتمثلة والمرامل  الحجارة

 والمخصص الحقوق العينية وأصحاب المالك مع بالتراضي اتفاق على الحصول بعد األراضي حيازة 
 ؛الطرفين بين تعاقدي التزام يتجسد بموجب الذي المعنية المصالح أو الحقوق ذوي من وغيرهم لهم
 التزام ويتم بموجب للمرور منفذ وجود عدم حالة في الرخصة صاحب منه يستفيدالذي  االرتفاق حق 

 ؛المذكورين أعاله الحقوق أصحاب وبين بينه تعاقدي
Pآنفا المذكورة 0110القانون  في عليها المنصوص الجبائية المزايا من االستفادة 

)
202F

580(
P؛ 

 المختص يتخذه الوالي قرار كل المختصة في اإلدارية القضائية الجهات لدى الطعن تقديم في الحق 
 .القرار تبليغ تاريخ من يوم 30 خالل المنجميتين الوكالتين أو إقليميا

يتم بالتزام  رغم أن ذلكهو ادراج المشرع لحق حيازة االراضي وحق االرتفاق  والجدير بالمالحظة       
تعاقدي أي بعقد رضائي بين المستثمر ومالك االرض. ولم يتطرق الى حالة عدم وجود اتفاق كيف 

 ؟صاحب الرخصة سيكون مصير االستثمار الذي بادر به

 

 

                                                           
 مرجع سابق. ،2008يوليو  01مؤرخ في  08188م مرسوم تنفيذي رق )579(
 .182184ص  صالجبائية الممنوحة للمستثمر،  حول المزاياأنظر أعاله  )580(
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08188Pبموجب المرسوم التنفيذي رقم أيضا تم تقرير هذه الحقوق و        

)
203F

581(
P ، وبالضبط في نموذج

وهي تشبه في مجملها تلك المفروضة على صاحب السند المنجمي، دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، 
 في: إذ تتمثل 

 المنجمي الممارس. النشاط عن يترتب تعويض أو ضريبة وكل واألتاوى والرسوم الحقوق دفع 
 ؛بهما المعمول والتنظيم للتشريع طبقا البيئة على التأثير دراسة إعداد 
 الساحل حماية الغابات والمناجم، بمجال المتعلقة سيما بها المعمول وللتنظيمات للقوانين الصارم االحترام 

 ؛المتفجرة المواد استعمال وكذا والمياه البيئة حماية وتثمينه،
 ؛قانونا عليها المنصوص الجبائية االلتزامات بجميع القيام 
 أو البيئة على دراسة التأثير خالل من خطورتها اتضحت إذا الكبرى األخطار من التأمين عقد اكتتاب 

 ؛األخطار تعرض التي الدراسة
 ؛الجوار احترام قواعد حسن المنجمي مع الفن قواعد حسب الرفع أو لالستخراج المقرر البرنامج انجاز 
 ؛االستغالل بعملية تتعلقان وثيقة أو معلومة لكل القانوني باإليداع القيام 
 تفادي بغية شرطة المناجم أعوان أو المؤهلة المصالح منه تطلبها التي التبريرات وكل المعلومات تقديم 
 ؛حادث وقوع اثر أو حادث كل
 رقم المناجم عليه قانون ينص لم الذي االلتزام وهو سنويا، المنجزة األشغال عن مفصل تقرير تقديم 

في  المؤرخ الوزاري القرار إليه وٕانما تطرق أهميته رغم 08188رقم  التنفيذي المرسوم وال 0110
 مقالع استغالل بنشاط الخاص السنوي التقرير نموذج عن بين الذي سابقا المذكور 26/07/2003

Pوالمرامل الحجارة

)
204F

582(
P. 





كما ، الجني أو/و والجمع اللم عملية بنشاط المتعلق 02469 رقم التنفيذي المرسوم إليها تطرق       
 والجمعنص عليها أيضا الملحق الثاني لذات المرسوم والذي يتضمن نموذج دفتر األعباء لعمليات اللم 

، وفرض عليه (أوال) الجني أو/و والجمع اللم عملية رخصة صاحبل ، فتم تقرير حقوقالجني أو/و

 .(ثانيا)تقع على عاتقه  التزامات
                                                           

 .سابقمرجع  ،2008يوليو  01مؤرخ في  08188م مرسوم تنفيذي رق )581(
 .2003 سبتمبر 28 في مؤرخ 58 عدد ر ج المنجمي، النشاط عن السنوي التقرير محتوى يتضمن ،2003 يوليو 26 في مؤرخ قرار )582(
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وهي تشبه في معظمها تلك الحقوق المقررة للمستثمر الذي يدخل ضمن نظام السند المنجمي، إذ        
Pفي تتمثل

)
205F

583(
P: 

 االتفاق المنجمي بعد النشاط ممارسة بغية المحددة المساحة الى الدخول أجل منوذلك  :األراضي حيازة 
 المصالح أو الحقوق أو ذوي لهم المخصص أو العينية الحقوق أصحاب أو ياألرض مالك مع بالتراضي
 عملية رخصة على فقط تنطبق وهذه الحالة المسلمة، الرخصة تلغى االتفاق عدم حالة وفي المختصة،

هذا  ألغى الذي األخير التعديل قبل والمرامل مقالع الحجارة استغالل رخصةكذلك  تشمل كانت بعدما اللم
Pالحكم

)
206F

584(
P، ؛عرضة لإللغاء اللم عملية رخصة يجعل مما 

 ؛المحصورة النشاط مساحة إلى للدخول الضروري االرتفاق حق 
 من يوم 30 ال يتجاوز أجل في المنجميتين الوكالتين تتخذه قرار كل في الدولة مجلس لدى طعن تقديم 

 .التبليغ تاريخ



 يدخل الذي لمستثمرا التي تقع على عاتق االلتزامات تلككذلك  معظمها في تشبه وهي              
)P)207F585 في تتمثلو  المنجمي، السند نظام ضمن

P: 

 البيئة واألمن، المياه، حماية النظافة مجال في عليها المنصوص والتنظيمية التقنية الشروط احترام 
 ؛التصنيف طريق فيهي  التي المصنفة أو واألثرية التاريخية والمعالم المواقع حماية النباتي، والتراث

 النشاط بمناسبة ممارسة تعويض أو إتاوة أو رسم أو ضريبة كل وتسديد الوثائق إعداد حقوق دفع 
 ؛المنجمي

 سابقا المذكور بنفس النموذج ويتم الرخصة صالحية نهاية عند المنجزة األشغال عن مفصل تقرير تسليم 
 ؛والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة يخص فيما

                                                           
 .سابق مرجع ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02469 رقم التنفيذي المرسوم من الثاني الملحق أنظر )583(
 في هذا الصدد:الملغى،  02470من المرسوم التنفيذي رقم  3و 2فقرة  17نصت المادة  بحيث )584(

 "تتم حيازة األراضي بلتزام تعاقدي بين مختلف األطراف.
 . وفي حالة عدم حصول االتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلمة"

 .سابق مرجع ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02469 رقم تنفيذيال مرسومأنظر الملحق الثاني من ال )585(
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الوطنية  الوكالة من ترخيص على الحصول دون نشاطه عن التخليعلى صاحب الرخصة  يمنع 
 يوصي التي تنفيذ األشغال النشاط عن التوقف أو التخلي قبل عليه ويتعين المنجمية، والمراقبة للجيولوجيا

 ؛المناجم شرطة أعوان بها
 .به المرخص النشاطفي نهاية  األصلية حالتها إلى األماكن إعادة 
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للعديد من واسعا المجال المالي اشر في الحقل االقتصادي و من التدخل المب ةالدول انسحابفتح        
 قانونه،السوق و  اقتصادبالتالي اخضاعها لنظام مام المبادرة الخاصة و أالتجارية االقتصادية و  االنشطة

Pخاصة وأن ذلك تزامن مع عملية إزالة التنظيم

)
208F

586(
P، ال في تأطير آليات السوق إن الدولة ال تتدخل أ إذ

نتيجة ف مراعات مقتضيات المرفق العام ومصالح المرتفقين والمستهلك وكذا المصلحة العامة للدولة، و بهد
، استحدثت ألجل ضبط النشاط بهيئات ضبط جديدةلذلك فقد عوضت القرارات االدارية التقليدية 

انما تراقب نشاطا معينا في المجال االقتصادي لتحقيق ي، فهي ال تكتفي بالتسيير فقط، و االقتصاد
Pالتوازن

)
209F

587(
P. 

 "السلطات االدارية المستقلةو أسلطات الضبط المستقلة " :بالملقبة هذه الهيئات الجديدة        
نشطة االقتصادية والمالية، ضبط األ يقتظيهاجل القيام بالمهام التي أالتي حلت محل االدارة التقليدية من و 
بين االحتفاظ تسيير المباشر للحقل االقتصادي و جل ضمان تحقيق التوازن بين انسحابها من الأمن و 

ل طرف موجود في التزامات كالرقابة على النشاط االقتصادي، وبين مراعاة حقوق و بدورها في 
Pالسوق

)
210F

588(
Pفي التشريع الجزائري بمناسبة انشاء المجلس األعلى  هذا النوع من السلطات ألول مرة ظهر، ف

Pلإلعالم

)
211F

589(
P ماليةوانشطة اقتصادية و  أن يتم تعميمها لقطاعات أخرى قبلP

)
212F

590(
P  .  

لجيولوجيا الوكالة الوطنية للة الوطنية للممتلكات المنجمية و نشاء كل من الوكاإتم  السياقفي هذا و        
المتعلق  0110هما سلطتي ضبط للنشاط المنجمي استحدثتا بموجب القانون رقم والمراقبة المنجمية و 

 بالمناجم.

                                                           
 تهدف التي...  اإلجراءات مجموعة" تعرف بأنها لذا السوق، آليات لصالح القانونية القواعد دور من التقليل إلى "التنظيم إزاله" عملية تهدف )586(

 يترجم أن يمكن كما... القانونية المنظومة إعداد بإعادة بسيطا شكال فيأخذ كميا... يكون قد التقليل وهذا .القانونية القواعد ثقل أو/و حجم تقليل إلى
 المجالين في القانوني التضخم محاربة في التقنين عملية فعالية ،نادية حسان ، للمزيد من التفاصيل أنظر:..."القانونية العراقيل من التخفيف بآلية

 :الموقع من واالجتماعي، االقتصادي
http://manifest.univ-
ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20de%20Droit%20et%20des%20Sciences%20Politiques/se
minaire-national-sur-la-securite-juridique-Decembre-2012/HASSAN%20Nadia.pdf   
(587) FRISONROCHE (MarieAnne), le droit de la régulation, 7ème édition, Dalloz, Paris, 2001, P 614. 
(588) ZOUAIMIA (Rachid), "les autorités administratives indépendantes et la régulation économique", IDARA, N° 
02, 2003, p 6. 

 .1990ابريل سنة  04مؤرخ في  14يتعلق باإلعالم، الملغى، ج ر عدد  1990أبريل سنة  03مؤرخ في  9007قانون رقم  )589(
(590) ZOUAIMIA (Rachid), les A.A.I et la régulation économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005, p 10 et 
11. 
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والوكالة الوطنية للجيولوجيا كالة الوطنية للممتلكات المنجمية الو من  لقد خص المشرع الجزائري كل       
الوظيفي التي لة واالستقالل العضوي و الهيكمن حيث التنظيم و ي موحد المراقبة المنجمية بمركز قانونو 

ن المنجميتين من ، لكنه فرق بين الوكالتيول)األ المطلب (تعتبر من عناصر الطبيعة القانونية للوكالتين 

 .المطلب الثاني)(لكال منهما المسندة المهام حيث الصالحيات و 



 

(من قانون المناجم على 44تنص المادة        
213F

طنية للممتلكات المنجمية، تنشأ وكالة و " :)591
(من قانون المناجم على 45كما تنص المادة  ،"دارية مستقلةإهي سلطة و 

214F

وكالة تنشأ " :)592
 ."مستقلةهي سلطة ادارية و المراقبة المنجمية، وطنية للجيولوجيا و 

، كما داريتين مستقلتينإما سلطتين بأنهالمنجميتين  الوكالتينوصف قانون المناجم صراحة        
(للوكالتين الداخليا النظام موصفه

215F

593( )216F594( ا بالشخصية ممع تمتعه داريتين مستقلتينإسلطتين ا مبأنه
 االستقالل المالي.   المعنوية و 

(الفرع التنظيم الهيكلي للوكالتين  معرفة إلىالمنجميتين القانونية للوكالتين  دراسة الطبيعة تستهدف       
 الفرع(دارية مستقلة إمدى توفر الوكالتين المنجميتين على العناصر التي تقوم عليها سلطة و ، األول)
أخيرا و  ،(الفرع الثالث)لسلطتي ضبط النشاط المنجمي الغطاء الدستوري  رتوفإلى مدى ، ثم )الثاني

 .)الرابع الفرع( الوظيفيةبنوعيها العضوية و  باالستقاللية الوكالتين المنجميتينتمتع مدى الى أي 

 

 

 

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 44 المادة )591(
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 45 المادة )592(
، يتضمن 2004أبريل  01مؤرخ في  0493تنفيذي رقم المرسوم النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتخذ بموجب ال )593(

  .2004أبريل  04مؤرخ في  20النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، ج ر عدد 
أبريل  01مؤرخ في  0494مرسوم تنفيذي رقم  التنفيذي المرسوم بموجب المتخذللجيولوجيا والمراقبة المنجمية  الوطنية للوكالة الداخلي النظام )594(

 .2004أبريل  04مؤرخ في  20، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ج ر عدد 2004
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ا بممارسة المهام مدارية تسمح لهإعدة هياكل المنجميتين،  يتضمن التنظيم الهيكلي للوكالتين       

، )الفقرة األولى(جانب مجلس االدارة  ، فإلىلهماالنظام الداخلي ا بموجب قانون المناجم و مليهإالمسندة 

 .)الفقرة الثالثة( تقنياداريا و إعدة مصالح داخلية لتسييرها و  )الفقرة الثانية( ةعام أمانة تضم كل وكالة



 

 الجمهورية رئيس طرف من تعيينهم يتم الرئيس، بينهم من أعضاء خمسة اإلدارة مجلس يظم       
(القطاع وزير من اقتراح على بناء وذلكبموجب مرسوم رئاسي 

217F

595(. 

 الجهات وال اإلدارة لمجلس المكونين األعضاء صفة يذكر لم المشرع أنته هو الحظما يمكن مو        
 أعضاء استقاللية حول لتساؤلل يدعونا مما سيشغلونها، التي الزمنية المدةال حتى و  إليها ينتمون التي

 على يقترحهم الذي األخير هذا كون بالمناجم المكلف الوزير اتجاه خاصة التنفيذية السلطة اتجاه المجلس
 الجمهورية. رئيس

على غرار معظم السلطات االدارية المستقلة التي تتشكل من تركيبة جماعية، يمارس مجلس و        
المخولة له عن طريق اجراء جلسات للتداول في المسائل المعروضة عليه في جدول االدارة المهام 

تتوج أعماله ، ف(ثانيا)ينعقد في دورات عادية أو استثنائية ، الذي (أوال) االعمال المعد لهذا الغرض

، من بينهم )رابعا(، الذين يشكلون مجلس االدارة )ثالثا(باتخاذ قرارات يصادق عليها بأغلبية أعضاءه 

 . )خامسا(رئيس مجلس االدارة 



المحددة المنجميتين  تينسائل التي تدخل في اختصاص الوكاليتداول مجلس اإلدارة في كل الم       
(0110رقم  بموجب قانون المناجم

218F

596( )219F597( على و  المحددة كذلك في النظام الداخلي لكال الوكالتين،، و
(المسائل التاليةنذكر ليس على سبيل الحصر سبيل المثال و 

220F

598( )221F599(: 
                                                           

 المتمم، مرجع سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  48المادة أنظر  )595(
 قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 44أنظر المادة  المنجمية للممتلكات الوطنية وكالةالفيما يخص  )596(

  .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم،
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 عليه؛ ويصادق للوكالة العام التنظيم مشاريع يدرس 
 بالوكالة؛ المتعلقة والقواعد اإلدارة مجلس لعمل الداخلية القواعد على يصادق 
 عليها؛ ويصادق للوكالة العمل ومخططات النشاطات وبرامج المخططات يدرس 
 بالمناجم؛ المكلف الوزير على ويقترحها التقديرية الميزانية يدرس 
 ذلك؛ في توصيات ويقدم والوصايا للهبات مشروع كل في رأيه يبدي 
 والتسيير؛ للنشاطات السنوي التقرير علىيوافق  
 للوكالة؛ المالية الكشوف يدرس 
 عليها؛ ويصادق العليا اإلطارات تعيين اقتراحات يدرس 
 أو التحكيم وعلى الجزائية، أو المدنية القضائية الهيئات مستوى على للطعن النزاعات قضايا يدرس 

 ذلك. في اآلراء ويقدم اختالف، أو نزاع كل لحل الصلح أو الوساطة
 أغلبية من مكتوب طلب على بناء أو الرئيس عليه يقترحها الوكالة، بسير تتعلق مسألة كل في يفصل 

 أعضائه.
في مسائل أخرى التي تعد لفان ا تختمتشترك الوكالتان المنجميتان في المسائل السالفة الذكر، لكنه       

أيضا من اختصاص كل وكالة، ففي هذا السياق يتداول مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية 
 والرخص السندات منح طلباتالتي تعتبر من اختصاص الوكالة الحصري والتي تخص في المسائل 

يتداول في المسائل التي تتعلق بتنظيم واجراء المزايدة على السندات واقتراحات سحبها، كما  المنجمية
  المنجمية.

في مسائل تدخل ايضا  يتداولفهو المنجمية  والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة إدارة مجلسأما        
وهي المسائل المتعلقة أساسا بالرقابة المنجمية بنوعيها االدارية  ،الحصري ضمن اختصاص الوكالة

 ا.ونشاطاته الوطنية الجيولوجية المصلحة بمهام المتعلقة المسائل في يتداولوالتقنية، وكذلك 

باألغلبية البسيطة ، فإن ذلك يتم لمصادقة على مداوالت مجلس اإلدارةكيفية افيما يتعلق بو        
(الحاضرين، أما في حالة تساوي عدد األصوات فانه يرجح صوت الرئيسألصوات األعضاء 

222F

600( )223F601( ،
النصاب الواجب توفره لصحة مداوالت مجلس اإلدارة فان المادة الخامسة من النظام الداخلي  يخصوفيما 

                                                                                                                                                                                     
 ، المرجع نفسه.45المنجمية أنظر المادة  والمراقبة الوطنية للجيولوجيا الوكالة يخص فيما )597(
 ، مرجع سابق.2004أبريل  01مؤرخ في  0493من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة أنظر  )598(
 .سابق مرجع ،2004أبريل  01مؤرخ في  0494رقم  التنفيذي المرسوم من 8 لمادةاأنظر  )599(
 .سابق مرجع ،2004 أبريل 01 في مؤرخ 0493من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  )600(
  .سابق مرجع ،2004 أبريل 01 في مؤرخ 0494 رقم التنفيذي المرسوم من 6المادة  أنظر )601(
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لجيولوجيا لي للوكالة الوطنية لتقابلها المادة الخامسة من النظام الداخلة الوطنية للممتلكات المنجمية و للوكا
(حضور على األقل ثالثة من أعضاء المجلس تشترطان المراقبة المنجميةو 

224F

602( )225F603(. 

 ،األساسيهو الجهاز المهم و لكال الوكالتين دارة مجلس اإلما يمكن مالحظته في هذا السياق ان و        
اتب عن مك الممنوحة له، أما األجهزة األخرى فهي عبارةوالهامة  الواسعةالختصاصات بالنظر الى ا

 .للوكالتين االداري إدارية تساعد فقط في التسيير



شار أنما إ و عادية) و أالدورات (استثنائية طبيعة ال عدد دورات انعقاد مجلس االدارة و لم تحدد        
لى إدارة اإل مصالحجلس كلما دعت الضرورة و دورات الم انعقادمكانية إالى  للوكالتينالنظام الداخلي 

(ذلك
226F

604( )227F605(فان النظام  اإلدارة أعضاء مجلس الطريقة التي بواسطتها يتم استدعاء فيما يخصا ، أم
(على امكانية استدعاء األعضاء بطريقتين ينص للوكالتينلكال  الداخلي

228F

606( )229F607(: 

 اقتضت كلما اإلدارة مجلس أعضاء األخير هذا يستدعي حيث: اإلدارة مجلس رئيس طريق عن 
 ؛لذلك الوكالة ومصالح الضرورة

 في ويشترط اإلدارة مجلس الستدعاء أعضاء 03 توفر يكفي إذ: اإلدارة مجلس أعضاء أغلبية بواسطة 
 األعضاء. أغلبية من مكتوب طلب وجود الحالة هذه



 هل اإلدارة، مجلس يصدرها التي القرارات طبيعة بالمناجم المتعلقان التنظيمال و  التشريع يحدد لم       
 نجدهاالمنجميتين الوكالتين  إلى المسندة االختصاصات إلى بالرجوع لكن ؟تنظيمية أم فردية قرارات هي

 فردية. قرارات عنها تنتج التقليدية اإلدارة عن نيابة الوكالتين بها تقوم عادية إدارية أعمال مجرد عن عبارة
صدار إ، أي بإمكانها واسعة خرى التي تتمتع بسلطات تنظيميةالسلطات االدارية األ بعض على عكسف

                                                           
 .  سابق مرجع ،2004 أبريل 01 في مؤرخ 0493 رقم التنفيذي المرسوم من 5المادة  أنظر )602(
     .سابق مرجع ،2004 أبريل 01 في مؤرخ 0494 رقم التنفيذي المرسوم من 5أنظر المادة  )603(
  . سابق مرجع ،2004 أبريل 01 في مؤرخ 0493 رقم التنفيذي المرسوم من 7المادة  أنظر )604(
   .سابق مرجع ،2004 أبريل 01 في مؤرخ 0494 رقم التنفيذي المرسوم من 7المادة أيضا  أنظر )605(
  . سابق مرجع ،2004 أبريل 01 في مؤرخ 0493 رقم التنفيذي المرسوم من 7المادة  أنظر )606(
    ، مرجع سابق.2004أبريل  01مؤرخ في  0494من المرسوم التنفيذي رقم  7 المادةكذلك  أنظر )607(
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(القرضعلى سبيل المثال مجلس النقد و فنظمة تتعلق بتأطير نشاط اقتصادي ومالي معين، أ
230F

لجنة و ، )608
(مراقبة عمليات البورصةتنظيم و 

231F

السلطة التنظيمية التي هي من اختصاص  لم يمنح المشرع للوكالتين )609
 وبالتاليادارية فردية، قرارات هي مجرد الجهاز التنفيذي، لذا نجد األعمال التي تصدر عن مجلس االدارة 

 48 المادة السياق هذا في تنص اذ ،الدولة مجلس أمام فيها للطعن معرضة اإلدارة مجلس قرارات فإن

(على 0110رقم  المناجم قانون من الثالثة الفقرة
232F

 لدى اإلدارة مجلس قرارات في الطعن يمكن" :)610
 ."القرارات مجرى الطعن يوقف وال التبليغ، تاريخ من يوما ثالثين أجل في الدولة مجلس

(9801يؤكده القانون العضوي رقم  هذا ماو        
233F

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة بموجب  )611

 :نهائيا فيالدولة ابتدائيا و  يفصل مجلس" منه التي تنص: 09المادة 
الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات 

 .المنظمات المهنية الوطنية"الهيئات العمومية الوطنية و ية و االدارية المركز 



الجمهورية  رئيس طرف من تعيينهم يتم الرئيس، همبين من أعضاء خمسة من اإلدارة مجلس شكليت       
على عكس معظم السلطات االدارية االخرى لم يحدد القانون صفة االعضاء ، و بموجب مرسوم رئاسي

عض السلطات االدارية المكونين لمجلس االدارة، فكان حري بالمشرع تحديد صفة االعضاء كما فعله مع ب
 مثال:نذكر على سبيل ال السياقفي هذا المستقلة االخرى، و 

محافظ بنك الجزائر رئيسا للمجلس، ثالثة نواب : التالية القرض الذي يتشكل من األعضاءلس النقد و مج 
المحافظ، ثالثة موظفين ذوي اعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في 

المسائل االقتصادية و النقدية، و المجالين االقتصادي و المالي، شخصيتان تختاران بحكم كفاءتهما في 
Pمن خالل ما سلف ذكره نستخلص أن االعضاء جميعهم موظفون سامون في االدارة

)
234F

612(
P. 

                                                           
القرض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود المركز القانوني لمجلس النقد و  ،اقرشاح فاطمة )608(

  . 44، ص 20012002معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية 
وم، تخصص القانون، كلية الحقوق دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العل ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري ،نصيرة تواتي )609(
 . 182183، ص ص 2013العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، و 
  المتمم، مرجع سابق. قانون المناجم، المعدل و ، يتضمن 2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  48المادة  )610(
يونيو  01مؤرخ في  37 الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد ، يتعلق باختصاصات مجلس1998مايو  30مؤرخ في  9801قانون رقم  )611(

 ، مرجع سابق.1998
السلطات االدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون االعمال، كلية الحقوق،  ،أعراب أحمد )612(

 .13، ص 2006جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
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: قاض يقترحه وزير العدل، عضو األعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها و التي تتشكل من 
المكلف بالتعليم العالي، عضو يقترحه محافظ يقترحه الوزير المكلف بالمالية، أستاذ جامعي يقترحه الوزير 

، عضو مختار من بين المسيرين لألشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة، عضو يقترحه بنك الجزائر
Pالمصف الوطني للخبراء المحاسبية المعتمدين

)
235F

613(
P.    

على ين أن تجسيد الوكالت إال، 2004سنة المنجميتين  صدور النظام الداخلي للوكالتينمن رغم بالو        
 جلس االدارة بمناسبة صدور المرسومان الرئاسيان اللذانتنصيب ماستكمال بعد إال أرض الواقع لم يتحقق 

(المناجمالتعيين بعنوان وزارة الطاقة و  انيتضمن
236F

614(. 



طرف الوزير المكلف  من بين األعضاء المقترحين منلكال الوكالتين يعين رئيس مجلس اإلدارة        
(بالمناجم بموجب مرسوم رئاسي

237F

الة وهو المسؤول على حسن سيرها يتولى أيضا مهمة إدارة الوك، و )615
رغم أن هذا األخير  بمن فيهم األمين العام المستخدمينبالتالي فانه يمارس سلطته السلمية على جميع و 

الصفة التي بالنظر الى تتنوع مهام رئيس مجلس اإلدارة و  يعين كذلك من طرف رئيس الجمهورية.
(رئاسة مجلس االدارةإضافة الى لمهام، اذ يتولى ادارة الوكالة يمارس بها ا

238F

616( )239F617(. 

 

 

 

 
                                                           

 .134مرجع سابق، ص  ،تواتي نصيرة )613(
مايو  08مؤرخ في  33المناجم، ج ر عدد التعيين بعنوان وزارة الطاقة و ن ، يتضم2005أبريل سنة  02المرسوم الرئاسي المؤرخ في أنظر  )614(

 .2005سنة 
مؤرخ  33المناجم، ج ر عدد ن التعيين بعنوان وزارة الطاقة و ، يتضم2005أبريل سنة  02أنظر في هذا االطار المرسوم الرئاسي المؤرخ في  )615(

الذي كان لة الوطنية للممتلكات المنجمية و لقادر بن يوب رئيس مجلس ادارة الوكا، الذي بموجبه تم تعيين السيد عبد ا2005مايو سنة  08في 
أبريل سنة  02المناجم حيث تم انهاء مهامه بهذه الصفة بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في را عاما للمناجم بوزارة الطاقة و يشغل من قبل مدي

        مايو سنة. 08مؤرخ في  33ج ر عدد المناجم، وان وزارة الطاقة و ، يتضمن انهاء مهام بعن2005
مؤرخ  0493المرسوم التنفيذي رقم  من 18و 17المادتان  أنظر المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالةلالطالع على مهام رئيس مجلس ادارة  )616(

 ، مرجع سابق.2004أبريل  01في 
 رقم التنفيذي المرسوم من 18و 17المادتان  أنظر المنجميةللجيولوجيا والمراقبة  الوطنية الوكالة ادارة مجلس رئيس مهام علىكذلك  لالطالع )617(

  .سابق مرجع ،2004 أبريل 01 في مؤرخ 0494
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عاما يعين أمينا  يتولى إدارتهافي التنظيم الهيكلي للوكالتين و  الجهاز الثانيالعامة  مانةاألتعد        
مرسوم رئاسي بناء على بموجب أي  هفيها تعيين رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء بنفس الطريقة التي يتم

(اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم
240F

618(. 

(ت سلطة وٕاشراف رئيس مجلس اإلدارةتح داريسيير اإلأسندت لألمين العام مهمة التوقد        
241F

619( 
)
242F

في مداوالت  اإلطارفي هذا يشارك ف ،للمجلس خالل انعقاد دوراته نيةيقوم أيضا باألمانة التقو ، )620
(مجلس اإلدارة بصوت استشاري

243F

621(. 





دارية مجموعة من الهياكل اإلالمنجميتان االمانة العامة، تظم الوكالتان ى مجلس االدارة و ال إضافة       
 .التقنيةو 



ات مجموعة من المديري تظمبأنها  التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجميةيظهر        
للوكالة ات من أجل السير الحسن يتم التنسيق بين هذه المديريتختص كل مديرية بمهام معينة ومحددة، و 

 والمالية االدارة مديريةدقة، فطبقا لتنظيمها الهيكلي تظم الوكالة كل من ومعالجة الملفات بكل موضوعية و 

 .)3( المنجمية االمالك مديرية، و )2( المنجمي السجل مديرية، )1(

 

 

                                                           
  المتمم، مرجع سابق.  ، يتضمن قانون المناجم، المعدل و 2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  1الفقرة  50المادة أنظر  )618(
 أبريل 01 في مؤرخ 0493 رقم التنفيذي المرسوم من 19 المادة أنظر المنجمية للممتلكات الوطنية لوكالةاالمين العام ل مهام على لالطالع )619(

 .سابق مرجع ،2004
 مؤرخ 0494 رقم التنفيذي المرسوم من 19 المادة أنظر المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية لوكالةلالعام  االمين مهام على كذلك لالطالع )620(

 .سابق مرجع ،2004 أبريل 01 في
  .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 2الفقرة  50المادة  أنظر )621(
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U1.  الماليةمديرية االدارة و 

شراف اسيير الموارد البشرية تحت سلطة و تو هذه المديرية بالتسيير االداري والمالي للوكالة، تقوم        
رئيس مجلس ادارة الوكالة، وتظم مديرية االدارة والمالية عدة مصالح ومكاتب كمصلحة المستخدمين 

 مصلحة المحاسبة.و 

U2. مديرية السجل المنجمي

لتحظير لمهام االساسية تقوم باالمزايدة على السندات المنجمية، إذ  تظم هذه المديرية مصلحة       
 بمسك السجل المنجمي الذي يحتوي على كلالمديرية الوثائق المتعلقة بالمزايدات، كما تقوم الملفات و 

 تقوم أيضا بمتابعة تنفيذ السندات المنجمية.المعلومات المتعلقة بالسندات، و 

U3. مديرية االمالك المنجمية 

لى مجلس عرضها عبطلبات منح السندات المنجمية، و  بتحضير الملفات المتعلقة المديريةتقوم هذه        
 تتفرع الى مصلحتين:االدارة ليتداول فيها، و 

U مصلحة طلبات السندات المنجميةU :تتحقق من استفاء لمصلحة طلبات السندات المنجمية و تتسلم هذه ا
ف المتعاملين، تصر وضعها تحت المعمول بها التي تقوم بنشرها و  التنظيميةة و الملفات الشروط القانوني

 تحيين قاعدة المعلومات حول طلبات السندات المنجمية.كما تقوم بتسيير و 

U مصلحة منح السندات المنجميةU : متعلقة بمنح السندات المنجمية، ارسال الملفات التقوم بتحضير و
د ألصحابها بعسحبها الى مجلس ادارة الوكالة للبت فيها، كما تقوم بتسليم السندات المنجمية وتعليقها و 

 على الملف. ةدار اإلموافقة مجلس 





من المديريات  مجموعة الهيكليتنظيمها  يوضحهحسب ما  م.ج.م.و.وظم على غرار و.و.م.م ت       

 البيئة حماية مديرية، )1( الوطنية الجيولوجية المصلحة مديريةوتشمل كل من وظائف، تسند اليها مهام و 

 . )4( والمالية اإلدارة مديرية، )3( المنجمية والحماية المراقبة مديرية، )2(

 



                                                                                                                   

206 
 

U1. مديرية المصلحة الجيولوجية الوطنية 

(الوطنية الجيولوجية المصلحة مهام منه 40 المادة بموجب 0110رقم المناجم  قانون حدد       
244F

622( ،
السالفة الذكر نجد أن  40لكن إذا نظرنا الى محتوى المادة ، لكنه لم يحدد الطبيعة القانونية لهذه المهام

مهامها تتعلق بالبحث العلمي في الميدان الجيولوجي التي تكتسي طابع المنفعة العامة، إضافة الى 
(وضعها تحت تصرف الجمهور وبالخصوص المستثمرين في االنشطة المنجمية

245F

623(. 

U2. مديرية حماية البيئة 

حمايتها من التلوث طريقة تسمح بالحفاظ على البيئة و مراقبة األنشطة المنجمية بوتتمثل مهامها في        
مراقبة مدى احترام المتعاملين في قطاع المناجم ج عن ممارسة األنشطة المنجمية، و الصناعي النات

 التنظيم المتعلقين بالبيئة.يع و للتشر 

U3.  الحماية المنجميةالمراقبة و مديرية 

متعلقة بمراقبة االنشطة المنجمية التي تخص االمن والحماية ال المهامأسندت لهذه المديرية         
 :     بالمنجمية وباألخص تلك المتعلقة 

 المنجمي؛ البحث وورشات وباطنها األرض سطح على المنجمية تلالستغالال والتقنية اإلدارية المراقبة 
 والمفرقعات؛ المتفجرة المواد واستعمال تسيير مراقبة 
  واألمن. الصحة ولقواعد المعدنية للموارد األفضل لالستخراج توخيا المنجمي الفن احترام مدى مراقبة 

U4.  الماليةمديرية اإلدارة و 

الموارد البشرية تحت سلطة سيير تبالتسيير االداري والمالي للوكالة، و  والمالية اإلدارة مديرية تهتم       
 مصلحتين: وتضمشراف رئيس مجلس ادارة الوكالة، او 

 والمحاسبة؛ المالية مصلحة 
  والوسائل. اإلدارة مصلحة 

 والخلية اإلعالم خلية خليتان: العامة األمانة مستوى على توجد المديريات هذه إلى إضافة       
 .القانونية

                                                           
 سابق. مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 40 المادة أنظر )622(
 .سابقال مرجعنفس ال والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 27 المادة أنظر )623(
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 مما متكامل إداري جهاز على انتتوفر  امبأنهلنا  للوكالتين يتضح الهيكلي التنظيم دراسة خالل منف       
 امتسييره في أخرى خارجية هيئة تدخل إلى الحاجة دون والمهام المسندة اليهما وظائفهما بأداء يسمح
 .هذا ما سيتم تفصيله الحقاونا سلطتين اداريتين مستقلتين، و مما يؤهلهما لتك، إداريا

التسيير، إذ ان الهيئة التي تعتمد على كيان آخر لتسييرها استقاللية في كذلك فاالستقاللية تتجسد        
له عن طريق الضغوطات الممارسة عليها لحملها على اتخاذ قرارات تكون مبنية تكون دائما عرضة لتدخ

لدالة على مدى استقاللية أي على مصلحة شخصية. وفي رأينا تعد االستقاللية في التسيير أهم العوامل ا
 كيان قانوني اتجاه الكيانات القانونية االخرى.







 هي المستقلة اإلدارية السلطات أن القول يمكن الى التسمية التي تطلق عليها،بالنظر و  مبدئيا       

 .ثالثا)( القانون بموجب لها منحتالتي  باالستقاللية وتتمتع، ثانيا)( إداري طابع ذات ،أوال)( سلطات

 لسلطتي ةالمنشئ النصوص على وٕاسقاطها الثالثة هذه العناصر توافر مدى ندرس أنلنا فقط  يبقى       
 عند العناصر لهذه المشرع مراعاة عدم أو مراعاة مدى في البحث ومحاولة في قطاع المناجم الضبط
 .نالسلطتي نتياله إنشائه



 

 السلطة وصف امومنحه قطاع المناجم في بطضال تيسلط العبارة وبصريحالجزائري  عالمشر  يفك       
(45و 44 ينتالماد نص بموجب وذلك

246F

 العنصر بهذا المشرع تمسك وقد، 0110من قانون المناجم  )624
(المرسومان التنفيذيان اللذان يتضمنان النظام الداخلي لهماصدور بمناسبة 

247F

625(. 

لسلطتي  المنشئ القانوني النص في )248F626("السلطة" عنصر تعريف إلى يتطرق لم المشرع أن غير       
 المستقلة اإلدارية للسلطات المنشئة القانونية النصوص مختلف في حتى وال ،في قطاع المناجم ضبطال

                                                           
 سابق.، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع 2001يوليو  03المؤرخ في  0110القانون رقم من  45و 44 أنظر المادتان )624(
 ، مرجع سابق.0494المرسوم التنفيذي رقم و  0493نظر المرسوم التنفيذي رقم أ )625(
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 الفراغ هذا وأمام العبارة، لتعريف أثر أي نجد ال أننا إذ. والمالية االقتصادية المجاالت لمختلف الضابطة
 بمعنى ،سلطات أنهاب المستقلة اإلدارية السلطات تعتبر إذ ،الفقهية االجتهادات إلى نرجع فإننا القانوني،

 السلطة صالحيات من أساسا انك الذي القرار اتخاذ بسلطة تتمتع بل استشارية هيئة مجرد ليست أنها
 ية.التنفيذ

 تقديم أو ستشارية،ا راءتقديم آ في تنحصر ال أنهافي هذا السياق ب عبر الفرنسي الفقه نجد أننا كما       
 اختصاصها يعود التي القرارات إصدار بسلطة المستقلة اإلدارية السلطات متعتت وٕانما وٕارشادات آراء

(تقليديا التنفيذية للسلطة األصلي
249F

 بعض أو نزع تحويل بمثابة يعتبر الجديدة السلطات هذه ، فإنشاء)627
 .السوق ضبط مجال في الجديدة السلطات هذه لفائدة التنفيذية للسلطة أصال تعود التي االختصاصات

 إنشاء سلطة تم أنه القول يمكننا فهل تقليدية سلطات ثالث وجود هوالمتعارف عليه  كان وٕاذا       
 على السلطات إطالق مصطلح بسبب طرح التساؤل هذاف المستقلة، اإلدارية السلطة وهي جديدة رابعة
 06في  الصادر القانون استخدامب التشريع الفرنسي في مرة ألول التسمية هذه جاءتإذ  الهيئات، بعض

 اإذ والحريات فهي لإلعالم الوطنية اللجنة إنشاء عند "مستقلة إدارية سلطة" تسمية  1986يناير
 تشريعية. تسمية

                                                                                                                                                                                     
فرت باقي األركان تو ما من بين االركان الواجب توفرها لتكوين دولة ما، فإذا  ة عن السلطة السياسية التي تعتبرتختلف السلطة االداري )626(

السلطة السياسية في دولة ما وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدستوري، و  نكون أمام دولةالشعب دون وجود سلطة سياسية، فإننا ال كاألرض و 
دراسة ، السلطات االدارية المستقلة حنفي عبد اهللاللمزيد من التفاصيل أنظر: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، و  تتوالها
 .2000اهرة، ، دار النهضة العربية، القمقارنة

في تلك الصالحيات جودها يتمثل لدولة ألنها ليست سلطة سياسية، وٕانما اساس و عليه فالسلطة االدارية المستقلة ال تعتبر بمثابة سلطة رابعة في او 
لطة التنفيذية، الذي في الحقيقة هو اختصاص أصلي للسلمجاالت خاصة االقتصادية منها، و ذلك بهدف ضبط المجتمع في مختلف االمخولة لها، و 

ٕان اطلق المشرع وصف السلطة على منظمة وار السلطات الثالث التقليدية، و فالفقه الفرنسي متفق على أن المشرع لم يقم أبدا بإنشاء سلطة رابعة بج
ؤكد رغبة المشرع في اضفاء يما هذا ر السلطات االدارية التقليدية، و اخراجها من اطان ذلك بيان الطبيعة الخاصة لها و أو هيئة ما، فإنه يبتغي م

حدري : أنظرللمزيد من التفاصيل و الطابع االداري على هذه السلطات االدارية المستقلة، بهدف تبيانها على أنها ليست كباقي االدارات التقليدية، 
في القانون، فرع قانون االعمال، كلية المالية، مذكرة لنيل درجة الماجستير الفاصلة في المواد االقتصادية و  ، السلطات االدارية المستقلةسمير

 .2627، ص ص 2006الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
أداء كل  لوحدها تستطيعبمعنى آخر فالسلطة اإلدارية المستقلة تم إنشائها بهدف تخفيف االعباء عن السلطة التنفيذية، نظرا ألن هذه االخيرة ال و   

يمتد هذا التخصص دأ التخصص المعروف في القانون، و المالي، فهي بمثابة تكريس لمبالمجالين االقتصادي و ب المهام، خاصة عندما يتعلق األمر
رارات قد تتسم بالطابع الردعي، وأحيانا ذات طابع تشريعي وأحيانا أخرى ذات ٕانما يمتد األمر الى اتخاذ قط الى كونها تؤدي وظيفة معينة، و ليس فق

 :األستاذ الدكتور زوايمية رشيدفي هذا الشأن يرى طابع قضائي، و 
"Les autorités administratives indépendantes sont d’abord des autorités en ce sens qu’elles ne sont pas de 
simple organe consultatifs. Non seulement elles bénéficient d’un véritable pouvoir de décision. Mais un tel 
pouvoir décisionnel relève traditionnellement de la compétence du pouvoir exécutif", sur ce sujet voir, 
ZOUAIMIA (Rachid), "les A.A.I et la régulation économique en Algérie", op.cit., P 19. 
(627) ZOUAIMIA (Rachid), les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 
Op.cit., P 19.    
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وهو  في قطاع المناجم الضبط لسلطتي السلطة عنصر منح المشرع أن نجد األساس هذا وعلى       
 المنوطة أداء الوظيفة من امتمكنه بهدف وذلك المستقلة اإلدارية السلطات عليها تقوم الذي األول العنصر

 .المنجميةاالنشطة  ضبط وهي امبه



 

(معيارييندراسة يمكن البحث عن الطابع االداري لهيئة ما عن طريق        
250F

628(: 

جال المخصص لها كون نشاط الهيئة يهدف الى السهر على تطبيق القانون في الم :المعيار المادي 
صورة لممارسة امتيازات السلطة العامة المعترف بها عن من طرف المشرع، وعليه فان قراراتها تعبر 

 لصالح السلطات االدارية؛

الخاص بمنازعات قراراتها، اذ أن قراراتها يمكن مخاصمتها أمام القاضي االداري و  :المعيار العضوي 
 (مجلس الدولة). 

 جاء امله المؤسس النص فإن اإلداري بالطابع في القطاع المنجمي ضبطال تيسلط بتمتع يتعلق فيماو        

لة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية الوكا أين تيالكالو  ونك على صراحة نص أنه إذ اواضح
من قانون المناجم  45و 44تان الماد في ورد ما حسب وهذا نريتيإدان تيسلط المراقبة المنجميةللجيولوجيا و 

الوكالتين المنجميتين قرارات ، كما أن المنازعات المتعلقة بمخاصمة من نظامهما الداخلياألولى المادة و 
من  5فقرة  48، حسب ما جاء في نص المادة أي مجلس الدولةهي من اختصاص القضاء االداري

0110Pقانون المناجم رقم 

)
251F

629(
P. 





 الصفة أنها ذلك، المستقلة اإلدارية السلطات تميز التي الخصائص أهم إحدى االستقاللية تعتبر       
 تحرر باالستقاللية ويقصد. لوظائفها السلطة هذه أداء في الرئيسي المحرك تمثل أنها ماك تسميتها، في البارزة

                                                           
 العمومية، والمؤسسات الدولة فرع الحقوق، في الماجستير شهادة لنيل رسالة الجزائري، القانون في االقتصادي الضبط سلطات ،وليد بوجملين )628(

 .20ص ، 20062007 الجزائر، جامعة االدارية، والعلوم الحقوق كلية
 على ما يلي: 5فقرة  48تنص في هذا الصدد المادة  )629(

ال يوقف الطعن و ) يوما من تاريخ التبليغ، 30يمكن الطعن في قرارات مجلس اإلدارة لدى مجلس الدولة في أجل ثالثين("
 "مجري القرارات
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 للدولة تبعيتها مع يتعارض ال وهذا ،ما لجهة تسلسلية سلطة أو وصاية ألي الخضوع من اإلدارية السلطة
(الدولة سلطات من فهي الدولة لحساب و باسم تعمل ألنها

252F

630(. 

 اختيار على توجيه بأي توحي ال والحكومة السياسية ةالسلط أجهزة بأن الضابط استقاللية مبدأ ويعني       

 ذلك على تنص ماك الضبط سلطات مميزات أهم إحدى االستقاللية تعد الجزائر في، فالضابط وقرارات
هذا ما تم تكريسه فعال بالنسبة لسلطتي الضبط في قطاع المناجم بموجب و  ،لها المنشئة النصوص صراحة

 المادة االولى من نظامهما الداخلي.من قانون المناجم و  45و 44دتان الما





الوقوف عند أحكام أوال األمر يحتم علينا المنجميتين الغطاء الدستوري للوكالتين  لدراسة مدى توفر       
 هذاتحديد مدى مطابقة نشاء سلطتي ضبط النشاط المنجمي و الذي نص على ا 0110القانون رقم 

 ضبط الذي ترتكز عليه سلطتي الدستوري ، قبل التطرق الى األساساألولى) (الفقرة للدستور القانون

 .)الثانية الفقرة(المناجم  قطاع



 01-10

من  126و 24فقرة  121718119122المواد  على مرجعيته للمناجم الجديد القانون أسس       
(الدستور

253F

 النصوص هاته انسجام مدى ما لكن القانونية، أحكامه على المشروعية إضفاء بغرض وذلك )631
من  121718المواد  نص في المؤسس يكيف اإلطار هذا ، ففي0110رقم  المناجم قانون مع فحوى

 بين الفرق الفقه  يثير أن رغم للدولة، ملك آخر بتعبير أو عمومية ملكية أنها على المناجم الدستور ثروة

 في الرأسمالي النظام في به معمول مصطلح "عمومية ملكية" ب القول أن اعتبار المصطلحين على

 المادة في 1976 دستور ظل في به معمول كان مصطلح هو "الدولة ملكية" مصطلح تبني أن حين
 هذه تنسجمو  االجتماعية الملكية أشكال أعلى باعتبارها الدولة ملكية تقديس مبدأ يقوم على الذيو  منه 14

 واستغناء 1989 دستور صدور وبعد األساس هذا وعلى االشتراكي، النظاممتطلبات  مع الواقع في الرؤية

 قاموسها من "الدولة ملكية" مصطلح حذفتم  الرأسمالي بالنظام واستبداله الخيار هذا عنالنظام 

                                                           
 الدولة فرع الحقوق، في الماجستير شهادة على الحصول أجل من مذكرة الجزائر، في المحروقات قطاع في الضبط سلطة ،سامية بوقندورة )630(

 .44، ص 20072008 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية العمومية، والمؤسسات
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.1996لسنة  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور )631(
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(الملكية العمومية بمصطلح فقط االكتفاءو 
254F

 ثروة ضمن نطاقه محايد يدمج مصطلح أصال هي والتي )632
 .المناجم

 العام، المال حماية لقواعد تخضع عمومية أمالك 17 المادة أحكام إلى بالنظر الثروة هذه وتعد       
 وفي األشكال من شكل بأي فيها التصرف أو عنها التنازل أو بالتقادم اكتسابها أو يجوز تملكها ال حيث

 الوطنية للمجموعة ملك هي العامة الملكية" على: 1996 دستور من 17المادة  تنص اإلطار هذا
 المناطق مختلف في والحية الطبيعية والموارد والمقالع المناجمو  األرض باطن وتشمل

 ."والغابات والمياه البحرية الوطنية واألمالك

الملكية  ضمن)  والمقالع المناجم( المنجمية الطبيعية الموارد الدستور أدمج النص هذا من انطالقاو        
 هذا يزدادالدستور، و  أحكام مع المناجم قانون انسجام األولى الوهلة منذ لنا يتبين هكذاو ، العمومية
 :تقضي بما يلي التيو  1996 دستور من 12 المادة على المناجم قانون يستند عندما تماسكا االنسجام

 "وعلى مياهها الجوي ومجالها البري المجال في سيادتها الدولة تمارس"

و في أالمتواجدة في المجال البري للدولة  الطبيعية سواء تلك ثرواتها على الدولة سيادة إبقاءمعناه و        
 مجالها البحري.

 المناجم قانون عليها استند التي الدستورية المرجعيات بعضو  يتعارض قد المنطق هذا لمث لكن       
 التيو  الدستور، من 18 نص المادة إلى استناده المرجعيات هذه أهم لعلىو  ،المشروعية صبغة لكسب
(التقليدي للمصطلحين بالمفهوم الخاصة الوطنية األمالكو العمومية  الوطنيةاألمالك  بين تميز

255F

 إذ، )633

(من الدستور على ما يلي 18تنص المادة 
256F

 القانون. يحددها الوطنية األمالك" :)634

 .البلديةو  الوالية،و  الدولة، من كل تملكها التي الخاصةو  العمومية األمالك من تتكونو 
 ."للقانون طبقا الوطنية األمالك تسيير يتم

 العمومية الوطنية األمالك على الحماية قواعد حصرفي  )(la distinction يزيالتم هذايكمن و        
 جزء الطبيعية المنجمية مواردال هل: نتساءل أن البديهي هنا منو  ،الخاصة الوطنية األمالك دون فقط

 ؟الخاصة الوطنية األمالك من جزء أم العمومية الوطنية األمالك

                                                           
(632) LAGGOUN (Walid), de l’Etat entrepreneur à l’Etat actionnaire : discours juridique et réalité d’un 
processus , revue Algérienne des sciences juridiques économique et politique, n° 4, année 1993, p 49. 

 .26 الجزائر، مرجع سابق، ص في المحروقات قطاع في الضبط ، سلطةسامية بوقندورة )633(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل ،1996 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية من دستور 18 المادة )634(
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 ،العمومية الوطنية األمالك من يتجزأ ال جزء أنه نجد الذكر السالفة 17 المادة بنص تمسكنا إذاف       
 الموارد أصبحت هذه أن نجد 18 المادة نص إلى المناجم قانون استناد االعتبار بعين أخذنا ما إذا لكن

 أشخاص عنها لفائدة والتنازل للتصرف قابلة أمالك أدق وبتعبير الخاصة الوطنية األمالك ألحكام خاضعة
 ؟المناجم الدستورية لقانون المرجعيات ضمن المشرع أدرجها لماذا وٕاالالخاص  القانون من

 بصفة واضحة خرجأ الذي، 0110رقم  المناجم قانون اتجاهيؤكده  حقيقة األمر فيفهذا المنطق        
 اقتصادي قطاع هذا القانون ظل في أصبح بل للدولة االستراتيجية القطاعات طائفة من المناجم قطاع

 أصبح إذ ،عنه للتنازل مشروع قانوناصدار  للحكومة يمكن القانوني وبالمفهوم ،القطاعات باقيكتنافسي 
 سياسية حسابات رهين يجعله قد هذا التصرف ومثل ،يشاء ماك فيه يتصرف أن المشرع صالحيات من

 أو ليبرالي توجه ذو البرلمانية باألغلبية ما حزب حالة فوز في أنه ذلك اقتصادية أو قانونية منها ثركأ
المناجم لصالح القطاع  عن تنازل قانون تمرير عناء دون يمكنه المتعددة الجنسيات اتكالشر  على انفتاحي

(الدستور من 28فقرة  122المادة  أحكام إلى استناداالخاص 
257F

على  استند القانون نفس وأن خاصة ،)635
 االقتراحات هذه وتكون بالقوانين المبادرة حق للنوابو  لرئيس الحكومة تخول التي الدستور من 119 لمادةا

(النص هذا مقتضيات حسب نائبا قدمها عشرون إذا للمناقشة قابلة
258F

636(. 

ما تقضي بذلك كاختصاص أصيل للبرلمان  المناجمأصبحت التشريعات المرتبطة بقطاع  بذلكو        

لمان "من اختصاص البر  :تقضيالتي و  المناجممن الدستور المستند إليها من قبل قانون  122المادة 
 .المحروقات"وضع النظام العام للمناجم و 

من الدستور أي الطابع  17هذا االختصاص مقيد بعدم المساس بأحكام المادة  كان وٕان حتىف       
 0110رقم  المناجممع صدور قانون فعاليته ، لكن يبدو أن الطابع فقد المقالعلمناجم و االعمومي لملكية 

عن قطاع المناجم تنازل ال يتم نافذة من خاللهاالتي هي في الواقع  122و 119و 18ارتكازه على المواد و 
 .األجانبلصالح الخواص وحتى 

قانون المناجم  المتضمن 0110 رقم لقانونل إصداره عند المشرع أن هويمكن استخالصه  وما       
 المقالعالمناجم و  تعتبر والتي الدستور من 17 المادة على نص أنه بحيث متناقضة على مرجعيات اعتمد

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل ،1996 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور من 28فقرة  122 المادة )635(
 على اآلتي:في هذا السياق  1996من الدستور الجزائري لسنة  119إذ تنص المادة  )636(

 "لكل من الوزير األول والنواب حق المبادرة بالقوانين.
 ) نائبا.20تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون ( 

األول مكتب المجلس تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد األخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير 
 ."الشعبي الوطني
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 كلها مواد تعتبر والتي 18119122المواد  على نص الوقت نفس وفي العمومية الوطنية األمالكمن 
 الوطنية األمالك من وليست الخاصة الوطنية واألمالك من جزءا الثرة المعدنية العتبار السبيل تمهد

للتنازل  قانون مشروع ألي المبادرة بزمام األخذ من التنفيذية السلطة تمكينما ينجر عنه من  ، معالعمومية
 .المعدنيةالطبيعية عن أجزاء من الثروة 



    

 للمبادرة الخاصة المجال فتح على أرغمتها جذرية تحوالت الجزائر على العولمة ظاهرة فرضت       
 1996 دستور من 37المادة  عليه تنص لما وفقا وذلك والتجارة، الصناعة حرية لمبدأ بتكريسها وذلك

)
259F

 في إطار وتمارس مضمونة والصناعة التجارة حرية" التي جاء محتواها على النحو التالي: )637
 ."القانون

القانون رقم مرجعيات  ضمن 1996 دستور من 37 للمادة الجزائري المشرع إدراج عدم ورغم       
 يستند التي الدستورية المرجعيات من كمرجع اعتبارها عدمبالتالي و  ،المتضمن قانون المناجم 0110
 النصوص تكريس نحو المشرع اتجاه على تأكيدفي الدستور هو  المادة هذه نص ، فإنهذا القانون إليها

 للتجارة الزمة مسألة الحرة المنافسة أن إذ المنافسة، واإلقرار بحرية الليبرالي الطابع ذات القانونية
حد أدنى من  يسوده ال محيط في والتجاري الصناعي النشاط االعتراف بحرية يتقرر فال والصناعة
 المنافسة.

األمر رقم  صدور بعد وذلك 1995 سنة المنافسة حرية بمبدأ الجزائري المشرع اعترف وقد       
 األمر المرسوم ذلك قبل صدر قد وكان ،بالمنافسة المتعلق 1995 يناير 25 في المؤرخ 9506

القانون،  حدودفي  االستثمارفي  لخواصبحق ا اقر االستثمار الذي بترقية المتعلق 9312 رقم التشريعي
 حل ذلك بعد ليتم للمستثمر األجنبي، المسبق االعتماد منح صالحية من والقرض النقد مجلس وجرد

 بوكالة تعويضها وتم اإلجراءات العراقيل وتبسيط إزالة قصد االستثمار مجال في اإلدارية الهياكل مختلف
 لها خولت والتي 0103ألمر  بموجب االستثمار الوطنية لتطوير بالوكالةعرفت  التيو  االستثمار لترقية

(كما ذكرنا سابقا ،المسبق االعتماد شرط إلغاء بعد التصريحات باالستثمار تلقي صالحية
260F

 شهدت وقد، )638
                                                           

(637) L’article 37 de la Constitution de 1996 stipule que la liberté du commerce et garantie: cette consécration 
par la constitution signifie qu’elle constitue un principe cardinal d’organisation de la société; mais cette 
consécration ne signifie pas pour autant que cette liberté s’exerce sans limites: elle s’exerce dans le cadre de la 
loi. sur ce sujet voir: MENOUER (Moustapha), la liberté du commerce et de l’industrie en France et en Algérie, 
revue conseil d’Etat n° 8, 2006, pp. 5-20.        

 .60ص  ،أنظر أعاله )638(
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 لك على الدولة هيمنة االشتراكي النظام مرحلة شهدت إذ المقيدة لالستثمار، النصوص إلغاء المرحلة هذه
 أنشطة الدولة احتكرت فقد لمنافسة،ل تخضع الو  للدولة ملك اعتبرت والتي والقطاعات االقتصادية األنشطة

 البحري، النقل المناجم، استغالل ،كالمحروقات في قطاعات متعددةو  تسويقال إلى اإلنتاج من تمتد عديدة
 أن بالرغم فيها االستثمار للخواص يمكن وال للدولة استراتيجية وحيوية قطاعات تعتبر فهي إلخ... والجوي
(االستثمارات قانون المتضمن 66284 رقم األمر

261F

 التي الحيويةو  االستراتيجية القطاعات يحدد لم )639
 بتوجيه االستثمارات المتعلق 8825 رقم قانونال صدوربلكن  ،لنفسهاوتستأثرها  الدولة تحتكرها

(الوطنية الخاصة االقتصادية
262F

 المشرع أوردها التي الحيوية القطاعات مفهوم حول القائم الغموض أزال )640
 القطاعات القانون هذا وصف بحيث، منه الخامسة المادة في الحصرعلى سبيل  ال المثال سبيل على

 المخصص المجال تشكل أنها إذ فيها االستثمار الخواص على يمنع ألهميتها ونظرا باالستراتيجية الحيوية
 .فقط للدولة

 حجم تقييدو  هامشية قطاعات في تنحصر االستثمار في الخواص قدرة جعل بأن المشرع يكتف لمف       
 وهذا استثماري أي مشروع إنجاز قبل المسبق االعتماد في يتمثل إلزامي آخر إجراء أضاف بل االستثمار

 .االستثمارالمبادرة بب والوطنيين األجانب المستثمرين إرادة من يحد كان ما

 يؤديأن  يمكن الحر الكالسيكي بالمفهوم والصناعة التجارة حرية فإن الفرنسي لقضاءبالنسبة لو        
(التدخلي أو التصور األصلي التصور خالل من إليه ينظر أن يمكن المبدأ هذا أن وهما نتيجتين إلى

263F

641(: 

 األنشطةمختلف  إلى الوصول في المطلقة الحرية يعني والتجارة الصناعة لحرية األصلي فالتصور  
 طبيعية أشخاص كانت (سواء الخاصة لألشخاص أوال مخصصة األنشطة هذه وتكون لممارستها، والمهن

 يمكن التي الوظائف في التدخل لها ال يمكن الحالة هذه في فاإلدارة العامة، األشخاص دون) معنوية أو
 صراحة بذلك يسمح عندما تجاري نشاط بأي تقوم أن العامة يمكن األشخاص لكن بها، القيام لألشخاص

 .عامة تحقيق منفعة قصد تشريعي نص

                                                           
، ملغى بالقانون 1966سبتمبر  17مؤرخ في  80، يتضمن قانون االستثمارات، ج ر عدد 1966سبتمبر  15مؤرخ في  66284أمر رقم  )639(

 .1982غشت  24مؤرخ في  34، يتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني، ج ر عدد 1982غشت  21مؤرخ في  8211رقم 
 يوليو 13 في مؤرخ 28 عدد ر ج الوطنية، الخاصة االقتصادية االستثمارات بتوجيه ، يتعلق1988 يوليو 12 في مؤرخ 8825 رقم قانون )640(

 .1993 أكتوبر 10 في مؤرخ 64 عدد ر االستثمار، ج بترقية ، يتعلق1993 أكتوبر 05 في مؤرخ 9312 رقم التشريعي ، ملغى بالمرسوم1988
 الحقوق، كلية األعمال، قانون فرع الماجستير في القانون شهادة لنيل والصناعة في الجزائر، مذكرةمبدأ حرية التجارة  ،ولد رابح صفية )641(

 .103105، ص ص 2000 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة
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 كموجه في االقتصاد تتدخل الدولة أن يعني فهو والصناعة التجارة حرية لمبدأ التدخلي التصور أما 
 تعد الحالة هذه وفي المجتمع واالستجابة لحاجيات العامة المنفعة لتحقيق وذلك االقتصادي للنشاط ومنسق
 .استثنائي أمر الدولة

 إطار الدستور في 1996 دستور من 37 المادة نص تفسير علينا يتعين المنظور هذا من انطالقاو        
 القانون التي يتضمنها القواعد من مجموعة إلى استنادا يمارس والصناعة التجارة حرية فمبدأ كل،ك

 في وتمارس مضمونة التجارة والصناعة حرية" : عبارة إليه توحى ما وهذا ،االجتماعية كالعدالة األساسي
 الحقوق بعض وضمان ترقية على وسهرها التجارة الخارجية تنظيم على الدولة شراففإ )264F642("إطار القانون

 االقتصادية، األنشطة من العديد تراقب بل االقتصادي الميدان لية فيك تتدخل ال الدولة بأن لنا يوحي
 لتترك اللعبة لقواعد تحديدها طريق عن فقط ومنظمة ضابطة دولة إلى دولة متدخلة من تحول فدورها

(المنافسة أمام المجال مفتوحا
265F

643(. 

 تثير بعض أنها لوجدنا الهيئات هذه على الدستور أحكام إسقاط حاولنا إذا أخرى جهة من أنه غير       
 حسن على السهر يمارس سلطة الوزير األول فإن 1996 دستور من 85 المادة نص فحسب ،التساؤالت

 سير حسن إلى يرمي مبدأ وهذا للحكومة،العامة  اإلدارة تبعية مبدأ أخرى وبعبارة العمومية، اإلدارة سير
 والديمقراطية ،السيادة ونظرية الديمقراطية في يجد مبرراته الذي التنفيذية السلطة ووحدة العام المرفق
 مبدأ واحترام للمنتخبين، تبعية هناك انتك إذا إال شرعية هناك ال تكون إذن االنتخاب، طريق عن تمارس

 استقاللية إن إذن. الحكومة إلى اإلدارة تبعية مبدأ واضحة بصفة يفسر البرلمانأمام  الحكومة مسؤولية
 التنفيذية السلطة خارج أي اإلدارية الوصاية أو الرئاسية السلطة خارج تتموقع يجعلها اإلدارية الهيئات هذه

                                                           
أن يجد مصدره في العامة المكفولة دستوريا وأي تقيد أو منع لهذه الحرية يجب  والصناعة إحدى محاور الحقوق والحريات تشكل حرية التجارة  )642(

 التالية:بعد أن كرس الدستور حرية التجارة والصناعة يمكن للقانون أن يضع ضوابط لألنشطة ذات العالقة باالنشغاالت والمصالح ف القانون.
 ؛العام النظام 
 ؛العمومية الصحة حماية 
 ؛العامة واآلداب األخالق حماية 
 ؛المشروعة ومصالحهم الخواص حقوق حماية 
 الطبيعية؛ الثروة تكون التي العمومية والممتلكات الطبيعية الثروات حماية 
 ؛للسكان المعيشي واإلطار المحمية والمواقع والمناطق البيئة احترام 
 .الوطني االقتصاد حماية 

 تفويض يعتبر الذي األمر المراسيم طريق عن والصناعية التجارية األنشطة هذه بتنظيم سمحت التي هي تشريعية مادة القانون أن وباعتبار
 التنظيم طريق عن الحرية لهذه حدود وضع من بد واالنشغاالت المصالح بعض حماية أجل من ترى قد التي التنفيذية للسلطات باالختصاص

 واالقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة ،"التجارية االنشطة وممارسة للرخصة القانوني النظام" ،عيسى بكاي. وللمزيد أنظر: ما لرخصة
 .167188 ص ص ،2008 سنة ،03 عدد ،والسياسية

 .7مرجع سابق، ص  ،"الضابطة الدولة الى المتدخلة الدولة من لالنتقال آلية: المستقلة الضبط سلطات" ،صليحة نزليوي )643(
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 فقط تخضع فهي لها، والمؤطرة المنشأة نظمةواأل القوانين عليها تمليه ما حسب تعمل فهي وبالتالي
(أعمالها مشروعية على الرقابة حيث من القضائية للسلطة

266F

644(. 

 تضع تشريعية: سلطات ثالث إلى وقسمها الدولة في السلطات الدستور حددوفي هذا السياق        
 سلطة أخرى يعرف ال بالعدالة، والدستور تنطق قضائية وسلطة القوانين تنفيذ حسن تتولى القوانين تنفيذية

 ال هيئات يضع أن خرق للدستور ودون للمشرع يمكن كيف المطروح والسؤال الثالث، السلطات هذه غير
 تمثل المستقلة اإلدارية الهيئات بأن يمكن القول فهل ؟ وقضائية تنظيمية بسلطات وتتمتع للرقابة تخضع
 ؟الدولة في رابعة سلطة

 اختصاصات هذه مناقشة إلى يحملنا كهيئة المستقلة اإلدارية السلطة دستورية مدى مناقشةف       
 ومبدأ الدستورية يمسان بالشرعية ممارستها وكيفية االختصاصات هذه طبيعة كانت إذا ما لمعرفة الهيئات
 في تتمثل الدستور في تقليديا المكرسة السلطاتف .القانون دولة في المكرسان السلطات بين الفصل
(القضائية السلطةو  التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة

267F

 المستقلة اإلدارية السلطات استحدثت وعندما ،)645
 اختصاص خاصة لها خولت التي االختصاصات لكون نظرا شرعيتها الجدل بشأن من الكثير أثير قد

بينما  المستقلة، التنظيمية بالسلطة الجمهورية يختص رئيسف ،التنفيذية السلطة إلى يرجع أصال التنظيم
 رأي أي وجود لعدم ونظرا السياق هذاوفي  .القوانين لتطبيق التنظيمية بالسلطة الحكومة رئيس يتمتع

 القانون وخاصة المقارنة القوانين في جاء ما على االعتماد إلى فإننا نضطر الجزائري الدستوري للمجلس
 .بعيد إلى حد الجزائري المشرع تأثر به والذي الفرنسي

 الهيئات هذه ممارسة برر قدالفرنسي  الدستوري المجلس بأن القول يمكن الفرنسي القانون ففي       
 بخصوص السلطة الفرنسي الدستوري المجلس تدخل ذلك على األمثلة األنظمة، ومن لسلطة إصدار

 سبتمبر في قرار طريق إصدار عن "CNCL"والحريات  لالتصال الوطنية للجنة خولت التي التنظيمية
 المادة حسب الوطني المستوى على إصدار األنظمة بسلطة األول الوزير اختصاص أن فيه يؤكد ،1986

 الوزير باستثناء الدولة هيئات منح المشرع إمكانية شانه عرقلة من بأمر ليس الفرنسي الدستور من 21
 القوانين حددته إطار وفي معين مجال في لكن القانون، بتطبيق قواعد تسمح تحديد صالحية األول

(واألنظمة
268F

646(. 
                                                           

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي عيساوي عز الدين، "الهيئات االدارية المستقلة في مواجهة الدستور"،  )644(

 .3031ص  ماي، خالصة المداخالت المقدمة في الملتقى، غير منشورة، ص 24و 23، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، والمالي
أن القضاء في الجزائر مجرد وظيفة وال في هذا الشأن سلمنا بوجود سلطة قضائية في الجزائر، فيرى األستاذ بوبشير محند أمقران ما هذا إذا و  )645(

، عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة دكتوراه الدولة في القانون، كلية أمقران محند بوبشير :أنظرللمزيد و يرقى الى مرتبة السلطة، 
      . 2006الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 .32 ص ،مرجع سابق ،"الدستور مواجهة في المستقلة االدارية الهيئات" ،الدين عز عيساوي )646(
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 لسلطاتلالمشرع  خولها التي القرارات إصدار سلطة أن أقر الفرنسي الدستوري المجلس أن ماك       
 نزعب التشريع في عن صالحياته يتنازل لم المشرع ألن الدستور، أحكام مع تتعارض ال المستقلة اإلدارية

 وفي معينة مجاالت في التنظيم الهيئات لهذه يسمح بل التنفيذية للسلطة العامة التنظيمية السلطة صالحية
 .ذاته القانون حددها معينة وبشروط معينة حدود

(القمعية السلطات مجال في وحتى       
269F

في  أصال تدخل والتي الهيئات هذه لبعض خولت التي )647
 العقوبات في شرعية الفرنسي الدستوري والمجلس الفقه فصل فقد الجزائي، القاضي اختصاص مجال

 وال السلطات بين الفصل ال مبدأ أنه وقرر المستقلة اإلدارية الهيئات قبل من توقع أن يمكن التي اإلدارية
 في الجزاء توقيع لسلطة السلطات هذه أمام ممارسة عائقا تشكل أن دستورية قيمة ذات قاعدة أو آخر مبدأ

 هذه تكون أن شريطة للحرية، السالبةالعقوبات  تملكها، باستثناء التي العامة السلطة امتيازات إطار
 تلك السيما المكفولة دستوريا والحريات الحقوقاحترام  يضمن بما القانون من طرف ومقيدة مؤطرة السلطة
(وٕاجراءاتهالجزائي  القانون مبادئ السلطات هذه تحترم أن بد ال أي :الدفاع بحقوق المتعلقة

270F

 ما هوو  ،)648
 .الهيئات هذه تأطيره الختصاصات عند الجزائري المشرع إليه ذهب





 العضوي االستقالل وجود دراسة خالل منالوكالتين المنجميتين  استقاللية مدى تحديد يمكن       

 .)الفقرة الثانية( وظيفيةال توفرهما على االستقالليةمدى و  )الفقرة األولى(للوكالتين 



 

 لتركيبة الجماعي فالطابع ،ما هيئة ةألي العضوية االستقاللية تحديد في العوامل من العديدتشترك        
 وحاالت التعيين ومدة التعيين، حق إليها يعود التي والجهات األعضاء، تعيين وطريقة اإلدارة، مجلس

 يمكن عوامل كلها اإلدارة مجلس أعضاء بها يتمتع التي والضمانات اإلدارة، مجلس عضوية مع التعارض
فإذا تفحصنا االحكام المتعلقة  .هيئة مابه  تتمتع الذي العضوي االستقالل مدى معرفة خاللها من

                                                           
بصفة صريحة الى دستورية سلطة الهيئات االدارية المستقلة في توقيع العقوبات بمناسبة  1986تطرق المجلس الدستوري الفرنسي في سنة  )647(

، أنظر في هذا (conseil supérieur de l’audiovisuel) اتالمرئيعلى للصوتيات و نظره في دستورية القانون المتضمن إنشاء المجلس اال
  .36 صنفس المرجع السابق،  ،"الدستور مواجهة في المستقلة االدارية الهيئات" ،الدين عز عيساوي الصدد:

   . 132، ص مرجع سابق دية والمالية،، السلطات االدارية المستقلة الفاصلة في المواد االقتصاحدري سمير )648(
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 هذه االستقاللية العضوية تكرسمظاهر تلك االحكام وجود من خالل  نستخلصبالوكالتين المنجميتين، 

 .)ثانيا( تصطدم بعوامل تحد منها هذه االستقالليةأن غير ، )أوال(



ووجود حاالت التنافي مع  ،)1(ويتجلى ذلك من خالل الطابع الجماعي لتركيبة مجلس اإلدارة        

 .)3( أعضاء مجلس اإلدارةبها ، والضمانات التي يتمتع )2(عضوية مجلس اإلدارة 

U1.  الجماعي لتركيبة مجلس اإلدارةالطابع 

على غرار معظم السلطات اإلدارية المستقلة (ما عدا الوكالتين المنجميتين يتشكل مجلس إدارة        
(هيئة وسيط الجمهورية)

271F

 القوية العوامل أهم أحد تعتبر الجماعة صفةو  من تركيبة جماعية. )649
 أنها كما المصالح، تضارب حالة في التوازن من نوعا تخلق أن شأنها من طبيعة ذات ألنها لالستقاللية

 للموضوعية ضمانا تشكل وهي اختصاصها، في الداخلة المواضيع حول جماعية مداولة إجراء تضمن
(والجدية

272F

650(. 

 0110 رقم القانون لمقتضيات طبقا ،(و.و.ج.ر.م) ) وم.م.و.وكل من (ل دارةاإل مجلس ويتشكل       
(الرئيس بينهم من أعضاء خمسة تضم بشرية تركيبة من بالمناجم المتعلق

273F

651(. 

U2.  حاالت التنافي مع عضوية مجلس اإلدارةوجود 

 مجلس عضو صفة تتنافى":ما يلي علىفي هذا االطار  المناجم قانون من 49 المادة تنص       
 مباشرة غير أو مباشرة مصلحة امتالك مع أعاله، 48 المادة في عليه المنصوص اإلدارة،

 ."المنجمي للقطاع تابعة مؤسسة أي في

(0493من المرسوم التنفيذي رقم  28 المادة في نص فقد لوكالتينلكال ا الداخلي النظام أما       
274F

652( ،
(0494من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة كذلك تقابلها و 

275F

 مجلس أعضاء امتالك جواز عدم على )653

                                                           
، يتضمن تأسيس وسيط 1996مارس  23المؤرخ في  96113استحداث هيئة وسيط الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  تم )649(

أوت  02المؤرخ في  99170بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1999، لكنها ألغيت سنة 1996مارس  31مؤرخ في  20الجمهورية، ج ر عدد 
 . 5، ص 1999أوت  04مؤرخ في  52ية، ج ر عدد ، يتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهور 1999

 .65ص  ،، مرجع سابقوليد بوجملين )650(
   .201 ص ،أنظر أعاله )651(
 ، مرجع سابق.2004 أبريل 01 في مؤرخ 0493 رقم تنفيذي مرسوم )652(
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 تعارض حالة تحدث أن شأنها من مؤسسة في مباشرة غير أو مباشرة لمصلحة العام واألمين اإلدارة
 وظائفهم. بموجب عليهم المفروضة والواجبات الشخصية مصلحتهم

 نظام هو العام األمين وكذلك اإلدارة مجلس أعضاء له يخضع الذي التنافي نظام أن هنا والمالحظ       
 تابعة مؤسسة في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة األعضاء امتالك حالة فقط المشرع ذكر حيث جزئي،
 عهدة ممارسة أو عمومية أو حكومية لوظيفة األعضاء ممارسة حالة إلى يتطرق ولم المنجمي للقطاع
 التنافي الكلي. بنظام يدعى ما وهذا انتخابية

U3. الضمانات التي يتمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة 

 التهديدات كل من العام األمينو  اإلدارة مجلس أعضاء حماية ،للوكالتين الداخلي النظام ألزم       
 ممارستهم وبمناسبة أثناء لها يتعرضون التي طبيعتها، تكن مهما والتهجمات والقدح والشتم واالهانات
(لوظيفتهم

276F

 عن ذلك عن تنتج التي والمعنوية المادية األضرار بجبر الوكالة تقوم ذلك سبيل وفي ،)654
 الجزائية. القضائية الجهات أمام مدني كطرف التأسيس طريق



 التنفيذية السلطة احتكار خالل منالمنجميتين  للوكالتين العضوي االستقاللمحدودية  تظهرو        

 .)2( تجديدها وامكانية التعيين مدة تحديد عدمو  ،)1( االعضاء لتعيين

U1. احتكار السلطة التنفيذية لتعيين االعضاء 

 الذي األسلوب نفس هو )م.ر.ج.و.و(و ) م.م.و.و( من كل إدارة أعضاء مجلس تعيين أسلوب إن       
في هذا و األخرى، أي بموجب مرسوم رئاسي، االدارية  أغلب أعضاء سلطات الضبط أعضاء تعيين يحكم

 اإلدارة مجلس يتكون" على: المناجم قانون المتضمن 0110 رقم القانون من 48 المادة تنصالسياق 
 الوزير من اقتراح على بناء الجمهورية، رئيس يعينهم الرئيس، منهم أعضاء، خمسة من

 ."بالمناجم المكلف

 :                                            من خالل نص هذه المادة يمكن ابداء المالحظات التاليةو        
 الجمهورية؛ رئيس يوقعه رئاسي بمرسوم التعيين يتم 

                                                                                                                                                                                     
 ، مرجع سابق.2004 أبريل 01 في مؤرخ 0494 رقم تنفيذي مرسوم )653(
 رقم التنفيذي من المرسوم 26وتقابلها المادة  2004 أبريل 01 في مؤرخ 0493 رقم التنفيذي من المرسوم 26وتطرقت الى ذلك المادة  )654(

 ، مرجعان سابقان.   2004 أبريل 01 في مؤرخ 0494
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 عليهم؛ التأثير إمكانية حول التساؤل يستدعي مما األعضاء باقتراح ناجمبالم المكلف الوزيراستئثار  
 العلمية. درجاتهمكذا و  إليها ينتمون التي والقطاعات للوكالة المكونين األعضاء صفة تحديد عدم 

يجعلهما في تبعية للسلطة التي االستقاللية العضوية للوكالتين و كل ذلك يمكن أن يؤثر على ف       
ليس حصرها فقط في جهة واحدة يتم التنويع من جهات االقتراح و  ، لذلك كان من المفروض أناقترحتهم

    .ية سلطتي ضبط القطاع المنجمي من الناحية العضويةلمما يؤثر على استقال السلطة التنفيذيةهي فقط و 

U2.  تجديدهاامكانية /أو وعدم تحديد مدة التعيين 

 المشكلين األعضاء لعمل زمنية فترة تحديد هي ما هيئة استقاللية على تدل التي المؤشرات بين من       
 الحالة هذه في سيصبحون األعضاء ألن االستقاللية، من الحد إلى حتما سيؤدي العنصر هذا وغياب لها،

 التشريعية النصوص تنص فلم ،المنجميتينلوكالتين ل بالنسبةو  قت،و  أي في المهام وٕانهاء للعزل عرضة
يدعونا  مما تجديدها إمكانيةفي  وال اإلدارة مجلس ألعضاء بالنسبة الخدمة مدة النصوص التنظيمية وال
 بتعيينهم. تقوم التي السلطة مواجهة في األعضاء بها يتمتع التي الضمانات عن تساءللل



 

 ففي الداخلي، نظامها بوضع المستقلة للهيئة السماح يقتضي الوظيفي االستقالل معالم تجسيد إن       
(0493 رقم تنفيذيال مرسومال بموجب الداخلي امنظامه وضع تم الوكالتين المنجميتين حالة

277F

655( 
(0494المرسوم التنفيذي رقم و 

278F

 التنفيذية لسلطةاسناده لو  للوكالتين الداخلي النظام وضع مهمة فسلب، )656
(الوزير االول بعد  الحكومة لرئيس التقرير األخير هذا يعد حيث بالمناجم المكلف الوزير شخص في ممثلة

 للوكالتين منعدما.  الوظيفي االستقالل من يجعل )2008التعديل الدستوري لسنة 

 مجرد هي امله الداخلي والنظام المناجم قانون بموجب للوكالتين الممنوحة الصالحياتوكذلك        
 لسلطةل حصري ختصاصفهذا االخير ا ،المنجمية لألنشطة التنظيمي االطار من تخلو إدارية أعمال

دون حتى االخذ برأي المنجمية  االنشطة تنظم التي التنظيمية النصوص بوضع تقوم التي التنفيذية
 قانون المتضمن 0110 رقم القانون من 44 المادة حددتفي هذا الصدد ، و أو استشارتهما لوكالتينا

(المتمثلة فيو  الوطنية للممتلكات المنجمية الوكالة الى تسند التي المختلفة االختصاصات المناجم
279F

657(: 

                                                           
 مرجع سابق. ،2004أبريل  01مؤرخ في  0394قم مرسوم تنفيذي ر  )655(
 .سابق مرجع ،2004أبريل  01مؤرخ في  0494مرسوم تنفيذي رقم  )656(
 ل والمتمم، مرجع سابق.د، يتضمن قانون المناجم، المع2001يوليو  03المؤرخ في  0110القانون رقم من  44أنظر المادة  )657(
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 وتسييره؛ المنجمي السجل وضع 
 السندات بهذه المرفقة األعباء ودفاتر االتفاقات تحضير ذلك في بما والرخص المنجمية السندات تسليم 

 بالمناجم؛ المكلف الوزير مراقبة تحت المنجمية والرخص
 لحساب االتفاقات تسيير وهي بها، المرفقة والوثائق المنجمية والرخص السندات تنفيذ ومتابعة تسيير 

 المنجمية السندات وتعليق المنح بعروض المتعلقة الملفات وٕاعداد والمناقصات، األعباء، ودفاتر الدولة
 وسحبها؛

 المادتين في عليها المنصوص المساحي والرسم اإلدارية التكاليف بحق المتعلقة التحصيل وثائق إصدار 
 المناقصات؛ عن الناتجة واإليرادات المناجم قانون من 157و 156

 بينها؛ والتنسيق المنجمية النشاطات على اإلشراف
 في الدولة وتمثيل المنجمي، الميدان في المتعاملين بين وساطة أو مصالحة أو تحكيم أي تنفيذ مساعدة 

 المناجم؛ قطاع في المستثمرين مع النزاعات تسوية إجراءات
 المناجم؛ قطاع في مشاريعهم تنفيذ في المستثمرين مساعدة 
 بها؛ المرفقة والوثائق المنجمية والرخص بالسندات المرتبطة المعطيات قاعدة وضبط إعداد 
 قبل من المكتشفة المكامن أو المعدنية القدرات ذات المناطق وترويج المنجمية المساحات حدود تحديد 

 عمومية؛ أموال بواسطة
 الصغير المنجم استغالل وترويج المنجمي بالنشاط المرتبطة الحرف تأطير في والمساهمة التشجيع 

 الحرفي؛ المنجمي والنشاط والمتوسط
 ونشرها. الوكالة بنشاط مرتبطة دورية إحصائيات إعداد 

خرى فهي األ  المراقبة المنجميةلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا و الختصاصات المسندة ال بالنسبةأما        
(تتمثل فيو  0110من قانون المناجم  45محددة بموجب المادة 

280F

658(: 

 الوطنية؛ الجيولوجية المصلحة إنشاء 
 العلمي؛ البحث وورشات وباطنها األرض سطح على المنجمية لالستغالليات واإلدارية التقنية المراقبة 
 الصحة ولقواعد المعدنية للموارد األفضل لالستخراج توخيا المنجمي الفن قواعد احترام مدى مراقبة 

 ؛واألمن
 البيئة؛ على بالحفاظ تسمح بطريقة المنجمية األنشطة مراقبة 
 على األصلية حالتها إلى األماكن إعادة عملية ومتابعة المنجمية، المواقع تأهيل إعادة ومراقبة تنظيم 

 استغاللها؛ بعد المنجمية المكامن مستوى

                                                           
 سابق.المرجع نفس الل والمتمم، د، يتضمن قانون المناجم، المع2001يوليو  03المؤرخ في  0110القانون رقم من  45أنظر المادة  )658(
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 والجيولوجية؛ المناجم مجال في الخبراء اعتماد 
 المخالفات. معاينة وسلطة المناجم شرطة مهمة ممارسة 

أخرى تحد من هذا و  )أوال(االستقالل الوظيفي للوكالتين  تكرسمظاهر  توجد ذلكبالرغم من لكن        

 .)ثانيا(االستقالل 



 المالي االستقالل اممنحهو  ،)1( المعنوية بالشخصية للوكالتين االعتراف فيهذه المظاهر  تتمثل       

 .)5(تحملهما للمسؤولية و  )4(اكتسابهما ألهلية التعاقد و ، )3( التقاضي هليةأل اماكتسابهو  ،)2(

U1. المعنوية بالشخصية للوكالتين االعتراف 

تحمل االلتزامات، فهي السند ة أو المكنة على اكتساب الحقوق و يقصد بالشخصية المعنوية القدر و         
القانوني لتوزيع الوظيفة اإلدارية بالدولة مع منح بعض األجهزة االستقالل القانوني حتى تتمكن من القيام 

(ما عدا سلطة القانون التي تخضع له اللجوء إلى سلطة أخرى، ية من دونبنشاطها بحر 
281F

659(. 

الوطنية للممتلكات  الوكالة تمتع على 43 المادة في صراحة المناجم قانون نصوفي هذا السياق        
 هذه تمتع على للوكالة الداخلي النظام من األولى المادة نصت ذلككو  المعنوية، بالشخصيةالمنجمية 

 الوكالة تمتعفيما يخص  43 المادة في على ذلك المناجم قانون كما نصالمعنوية،  بالشخصية األخيرة
 .لها الداخلي النظام من األولى المادةوكذلك  المعنوية، بالشخصيةالمراقبة المنجمية الوطنية للجيولوجيا و 

U2.  باالستقالل المالي لوكالتيناتمتع 

 حيث المالي، باالستقالل المستقلة اإلدارية الهيئات معظم غرار علىالمنجميتين  الوكالتين تتمتع       
  المنجمية للممتلكات الوطنية للوكالة الداخلي النظام من األولى والمادة المناجم قانون من 43 المادة نصت
 من األولى والمادة المناجم قانون من 44 المادةعلى ذلك  نصت كما، وصريحة واضحة بصفة بذلك

 المراقبة المنجمية.الوطنية للجيولوجيا و  للوكالة الداخلي النظام

 بعد فيما تكتسب التي أو المعنوية للشخصية تخصص التي األموال أن يعنيف المالي االستقاللأما        
(التزاماتو  حقوق من ذلك على يترتب ما كل معبها  الخاصة المالية ذمتها تشكل

282F

660(. 

                                                           
 .42 ص سابق، مرجع ،فاطمة عثماني )659(
 .50 ص السابق، ، نفس المرجعفاطمة عثماني )660(
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 طبقا المنجمية العمومية األمالك صندوق موارد بواسطة ذلك يتم فإن ،الوكالتين تمويل يخص فيماو        

 المشار األجهزة تمويل يتم" :0110من قانون المناجم رقم  األولى الفقرة 154 المادة لما قضت به
 طريق: عن الخصوص على القانون، هذا من 45و 44 المادة في إليها

 االستخراج؛ إتاوة ناتج من حصة 
 المنجمية؛ بالسندات المرتبطة الوثائق إعداد حق ناتج 
 المساحي؛ الرسم ناتج من حصة 
 األجهزة. هذه بنشاط مرتبط آخر ناتج أي 

 العمومية األمالك صندوق في وتدفع الضرائب قابض لدى النواتج هذه تسدد
 .)283F661("المنجمية

 الوطنية الوكالةكل من  في تتمثل المناجم قانون في 45و 44 المادة في إليها المشار واألجهزة       
 المنجمية. المراقبة و للجيولوجية الوطنية والوكالة المنجمية للممتلكات

U3. هلية التقاضيأل لوكالتينا اكتساب 

 وهي التقاضي، هليةأل اماكتسابه المعنوية بالشخصية الوكالتين تمتع على المترتبة النتائج من       
 المرور دون من ضدها ترفع التي للدعاوى والتصدي القضاء أمام بحقوقها المطالبة علىأو المكنة  القدرة

المنجمية  للممتلكات الوطنية لكل من الوكالة  اإلدارة مجلس رئيسفي هذا الصدد  ويتولى أخرى. بسلطة
 عليه مدعى أو مدعى بصفته العدالة أمام امهتمثيل مهمةالمنجمية  والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالةو 

 للممتلكات الوطنية لوكالةل الداخلي النظام من 18 المادة من السادسة الفقرة أحكام ذلك على نصت كما
 للجيولوجية الوطنية الداخلي الوكالة النظام من 18 المادة من السادسة الفقرة أحكامالمنجمية وكذلك 

 المنجمية. والمراقبة

U4. التعاقد ألهلية الوكالتين اكتساب 

 :التي تنص 03فقرة  18بالضبط المادة لة الوطنية للممتلكات المنجمية و لوكالطبقا للنظام الداخلي        

 السيما...بقا للوائح مجلس ادارة الوكالة و يمارس الرئيس وظائفه ط"

(و عقد"أو في كل اتفاق أيمثل الوكالة السيما في كل اتفاقية 
284F

662(.  

                                                           
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03المؤرخ في  0110قانون رقم  )661(
 .مرجعان سابقان ،0494المرسوم التنفيذي رقم و  0493أنظر المرسوم التنفيذي رقم  )662(
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يمثلها في للممتلكات المنجمية مع أي طرف، و  لوكالة الوطنيةإمكانية تعاقد اأشارت هذه المادة إلى        
كالة تتمتع بالشخصية المعنوية، الو نتيجة حتمية العتبار كمن البداهة و هذه ، و ذلك رئيس مجلس ادارتها

 03ة فقر  18المادة بموجب المراقبة المنجمية لى الوكالة الوطنية للجيولوجيا و عكذلك مر ينطبق نفس األو 
 من نظامها الداخلي التي جاءت بنفس الصياغة.

U5.  لمسؤوليةل لوكالتيناتحمل 

من بين النتائج المترتبة دائما على التمتع بالشخصية المعنوية القاء المسؤولية على عاتق السلطة        
ذا فإ أخطائها.االدارية المستقلة الضابطة في المجال االقتصادي والمالي، نتيجة االضرار الناجمة عن 

تتحملها خطاء الصادرة منها ال تتمتع بالشخصية المعنوية، فإن مسؤوليتها عن األكانت السلطة المستقلة 
(الدولة أو السلطة الوصية

285F

اللجنة المصرفية، و  القرضليه الحال بالنسبة لمجلس النقد و كما هو ع )663
 ا.ليس ضدهالوصية و فع ضد الدولة أو السلطة ن دعوى المسؤولية تر بالتالي فإو 

كنتيجة لتمتع الوكالتين المنجميتين بالشخصية المعنوية فهما مسؤولتان عن كل ضرر تحدثانه و        
 بمناسبة ممارسة مهامهما سواء كان ضررا بسيطا أو جسيما فيستوجب التعويض من ميزانية الوكالتين.

فإن ذلك الرغم من وجود المظاهر السالفة الذكر التي تكرس االستقاللية الوظيفية للوكالتين، بلكن        
   من وجود حدود لهذا االستقالل الوظيفي.ال يمنع 



ا بوضع مفي عدم السماح له للوكالتين المنجميتينتتجلى محدودية االستقالل الوظيفي بالنسبة و        

 .)2(ا ما نتيجة الزامية تقديم تقارير سنوية عن نشاطهمالرقابة المسلطة عليه، و )1(ا الداخلي منظامه

U1.  التنفيذية للنظام الداخلي للوكالتينوضع السلطة 

تسيرها دون تنظمها و وضع القواعد التي من همية النظام الداخلي لهيئة ما في تمكينها أتتلخص        
(السلطة التنفيذيةدخل من أي جهة أخرى وبالخصوص ت

286F

تم وضع  الوكالتين المنجميتينفي حالة و ، )664
ة هي التي تحدد قواعد عمل ، فالسلطة التنفيذيبموجب المرسومين التنفيذيين كما رأينا آنفاا الداخلي منظامه

 .الوكالتين

                                                           
  .45ص  ،مرجع سابق ،فاطمة عثماني )663(
 .57مرجع سابق، ص  ،"االستقاللية وٕاشكالية المستقلة االدارية السلطات" ،سمير حدري )664(
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(الى هذا االمر و قضت بما يلي 0110 رقم من قانون المناجم 51المادة تطرقت        
287F

"تتمتع  :)665
المراقبة نية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا و كل من الوكالة الوط

 المنجمية بنظام داخلي، يتخذ بموجب مرسوم و يحدد:

 كيفية عملها؛ 
 التزاماتهمحقوق اعضاء مجلس االدارة واالمين العام و  
 .للمستخدمين"القانون االساسي  

وعليه فقد حدد القانون المنشئ لسلطتي ضبط األنشطة المنجمية مسبقا كيفية وضع النظام الداخلي        
لهما فنص بأن ذلك يتخذ بموجب مرسوم، ومعنى ذلك أن السلطة التنفيذية هي المؤهلة بذلك باعتبار أن 

سه فعال بمناسبة اصدار المرسومين تكريهذا ما تم و سلطة اصدار المراسيم من اختصاصها الحصري، 
التنفيذين الذين يتضمنان النظام الداخلي لكل من الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية والوكالة الوطنية 

    .للجيولوجية والمراقبة المنجمية

U2.  سنويالقرير تالتقديم 

الالحقة رقابة للفي القيام بنشاطها، نتيجة  السلطة االدارية المستقلةيعتبر هذا المظهر تقييدا لحرية        
تنص في لوكالتين المنجميتين الى ابالنسبة ف، التقاريرتقديم من خالل  لتي تمارسها السلطة التنفيذية عليهاا

(0493التنفيذي رقم من المرسوم  6فقرة  8هذا الشأن المادة 
288F

من المرسوم  6فقرة  8تقابلها المادة ، و )666
(0494التنفيذي رقم 

289F

، التسييرة على التقرير السنوي للنشاطات و ضرورة موافقة مجلس االدار على  )667
سنوي الذي يتضمن عملية فيتضح من خالل ذلك أن الوكالتان المنجميتان ملزمتان بإنجاز تقريريهما ال

 غير أن المشرع لم ينص على مصيرقامت بها الوكالتان المنجميتان.  النشاطات المختلفة التيالتسيير و 
ية جهة يرسل، لكن عمليا يتم ارسال هذا التقري الى أالى بعد موافقة مجلس االدارة عليه و  ا التقريرهذ

 .المناجم قطاعبالوزير المكلف 

 

 

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم من القانون 51 المادة )665(
  مرجع سابق.  ،2004أبريل  01المؤرخ في  0493من المرسوم التنفيذي رقم  6فقرة  8المادة  أنظر )666(
  مرجع سابق.  ،2004أبريل  01المؤرخ في  0494من المرسوم التنفيذي رقم  6فقرة  8المادة كذلك  أنظر )667(
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الصالحيات المسندة ي يعني بالضرورة اختالف المهام و ن وجود وكالتين لضبط النشاط المنجمإ       

(الفرع لوطنية للممتلكات المنجمية اصالحيات الوكالة ينبغي تحديد مهام و  المنطلقمن هذا ليهما، و إ
 .(الفرع الثاني)المراقبة المنجمية ات الوكالة الوطنية للجيولوجيا و صالحي، ومهام و ول)األ 





منه،  44ات المنجمية في المادة صالحيات الوكالة الوطنية للممتلكحدد قانون المناجم مهام و        
باعتبارها سلطة  فهناك صالحيات مخولة للوكالة :قسمينالصالحيات إلى ويمكن تصنيف هذه المهام و 

الوكالة اتجاه  بهاتضطلع أخرى  مهامهناك و  ،)الفقرة األولى(عمومية في تسيير الممتلكات المنجمية 

 .)الثانيةالفقرة (المتعاملين في قطاع المناجم 





 

 7 في المؤرخ 8406 رقم القانون ظل في أي ،0110 رقم المناجم قانون على المصادقة قبل       
 تسيير مهام ظهر دور الدولة المتدخلة من خالل ممارستها ،المنجمية باألنشطة المتعلق 1984 يناير سنة
 من 15 المادة جاءت ففي هذا الصدد ،واالستغالل البحث رخص منح طريق عن المنجمية الممتلكات

(الذكر السالف 8406 القانون رقم
290F

 المنجمي البحث بأنشطة القيام يمكن ال" :بما يلي )668
 الوزير يسلمها رخصة على الحصول بعد إال المعدنية، المواد باستغالل الخاصة واألنشطة

 المنجمي والمجال النشاط موضوع حسب إقليميا المختص الوالي أو بالمناجم المكلف
 ".المعني

                                                           
  ، يتعلق باألنشطة المنجمية، الملغى، مرجع سابق.1984يناير  07المؤرخ في  8406من القانون رقم  15المادة  )668(
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المنجمية حيث فقد حددت الجهة التي تقوم بمنح الرخص  8406من القانون رقم  16أما المادة        
(يقوم الوزير المكلف بالمناجم حصريا بمنح رخص القيام بأنشطة البحث المنجمي

291F

669(. 

لكل من الوزير منح القانون هذا االختصاص قد ف ،نشطة االستغالل المنجميأب يتعلقفيما و        
(قليمياإالوالي المختص المكلف بالمناجم و 

292F

(وذلك على اعتبار ، حسب نوع المواد المعدنية المستخرجة)670
 :المادة المعدنية المراد استخراجها استراتيجية أو غير استراتيجية)، ففي هذا الصدد يمنح

 بالنسبة للمواد المعدنية التابعة للصنف األول؛التراخيص الوزير المكلف بالمناجم  
بعد اخذ رأي المجالس لمواد المعدنية التابعة للصنف الثاني الرخص الخاصة باالوالي المختص إقليميا  

 الشعبية البلدية المعنية.

لتابعة للصنف األول حيث نصت المواد المعدنية ا 8406من القانون رقم  4وقد حددت المادة        

 سطح على مستغلة كانت سواء األول للصنف تابعة معدنية لمواد مواقع تعتبر" على:
 على: تحتوي التي المواقع باطنها، في أو األرض

 البحث يتم التي الوقود وأنضدة الحجري والفحم ورانيوماأل  مثل طاقوية معدنية مواد) أ
 الجامدة؛ للمواد المنجمية الفنيات وفق واستغاللها عليها

 فلزية؛ معدنية ب) مواد
 "مرسوم بموجب قائمتها تحدد الوطني لالقتصاد أهمية ذات فلزية غير معدنية ج) مواد

وذلك  ،1988 سنة في إال 4 المادة من ج الفقرة في إليه المشار المرسوم على المصادقة تتم ولم       
(88194 رقم المرسوم بموجب

293F

671(. 

 نصت حيث الثاني للصنف التابعة المعدنية المواد 8406 رقم القانون من 5 المادة حددت كما       

 سطح على مستغلة كانت سواء الثاني، للصنف تابعة معدنية لمواد مواقع تعتبر" على:
 البناء بمواد منها الخاصة السيما الفلزية، غير األخرى المواد مواقع باطنها، في أو األرض

 "مشابهة أخرى ومواد األراضي وتخصيب العامة والمرافق والرصف والزخرفة

                                                           
 .سابقال مرجعنفس ال الملغى، المنجمية، باألنشطة يتعلق ،1984 يناير 07 في المؤرخ 8406 رقم القانون منولى قرة األالف 16المادة  )669(
 المرجع نفسه. ،الفقرة الثانية 16المادة  )670(

 40، يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف األول، ج ر عدد 1988أكتوبر  04المؤرخ في  88194مرسوم رقم  )671(
 .1988أكتوبر  05مؤرخ في 
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من اختصاص إذن  تكان 8406منح السندات المنجمية في ظل قانون المناجم رقم سلطة ف       
لفة بتسيير الممتلكات الوالي، باعتبار الوزارة مكثلة في الوزير المكلف بالمناجم و السلطة التنفيذية مم

 الوالي ممثل السلطة التنفيذية على المستولى المحلي.  المنجمية و 

 لوكالةإلى ا المنجمية والسندات الرخصمنح  سلطةب عهد فقد 0110 رقم المناجم قانون أما       

 .)ثانيا(المنجمية  النشاطات على باإلشراف كذلك تقوم التيو  ،)أوال( المنجمية للممتلكات الوطنية



 06المؤرخ في  0265المرسوم التنفيذي رقم بموجب جراءات منح السندات المنجمية منظمة إن إ       
 0266المرسوم التنفيذي رقم وكذا  ،المنجمية واجراءات ذلكد لكيفية منح السندات المحد 2002 أبريل

الى  ة، إضافةالسندات المنجميللكيفيات المتعلقة بالمزايدة على المحدد  2002 أبريل 06في كذلك المؤرخ 
، وهذه السندات لعملية اللم والجمع أو الجني الخاص بالنشاط المنجمي 02469المرسوم التنفيذي رقم 

 .المنجمية للممتلكات الوطنية وكالةوصالحية ال من اختصاصوالرخص تدخل ض

يسند صالحية منح فقد ارتأى المشرع أن  والمرامل الحجارة مقالع استغالل ةرخصفيما يخص أما        
 01 في مؤرخال 08188 رقم تنفيذيال مرسومالي المختص اقليميا بمناسبة صدور الهذه الرخصة الى الو 

 مابعد وسحبها، وتعليقها والمرامل الحجارة مقالع استغالل رخصة منح كيفيات يحددالذي  ،2008 يوليو
 الوطنية لوكالةلصالحية البت في طلبات الرخصة موكلة  02470المرسوم التنفيذي رقم كانت في ظل 

 .)294F672( المنجمية للممتلكات

المزايدة على عملية تنظيم  الشأنفي هذا كالة الوطنية للممتلكات المنجمية الو تتولى تبعا لذلك و        
 في المؤرخ 0266 رقم التنفيذي المرسوممن  2المادة نص في الحاالت المذكورة في  السندات المنجمية

(المنجمية السندات على بالمزايدة المتعلقة للكيفيات المحدد 2002 أبريل 06
295F

في هذا الصدد  تقومو ، )673

                                                           
     .122125، ص ص رخصة استغالل مقالع الحجارة والمراملعلى أنظر أعاله حول اجراءات الحصول  )672(
 بما يلي: الشأنهذا  في 0266من المرسوم التنفيذي رقم  2تنص المادة  )673(

"تطبق المزايدة المنصوص عليها في المادة األولى أعاله، على السندات المنجمية لممارسة النشاطات المنجمية حول ما 
 يأتي:

أو المكامن التي برزت و/أو اكتشفت عقب أشغال ممولة بأموال عمومية وواقعة في حدود المساحات غير  المؤشرات 
 ممنوحة؛

المساحات الممنوحة والتي أعيدت الى وضعية مساحات مفتوحة لألنشطة البحث أو استغالل المواد المعدنية عقب  
 .أو عقب سحب السند المنجمي طبقا للقانون"تنازل صاحب السند المنجمي أو تخليه عن ممارسة هذا النشاط 
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(دور مكتب مزايدةب
296F

 الرخص المنجميةعلى السندات و  بدراسة طلبات الحصولنها تقوم أ، كما )1( )674
 06 في المؤرخ 0265 رقم التنفيذي المرسوم بموجبعلى ضوء نتائج المزايدة أو الموكلة لها والبت فيها 

 .)2(وتتخذ القرارات الالزمة في ذلك  المنجمية السندات منح لكيفية المحدد 2002 أبريل

U1. على السندات النجمية المزايدة في 

قبل إجرائها ، )1.1(لها  ممهدة جراءاتإاتباع على السندات المنجمية  ةتتطلب عملية المزايد       

)2.1(. 

U1.1.  االجراءات الممهدة لعملية المزايدةفي 

 أبريل 06 في المؤرخ 0266 رقممن المرسوم التنفيذي  4و 3و 2وهي محددة بموجب المواد       
(المنجمية السندات على بالمزايدة المتعلقة للكيفيات المحدد 2002

297F

الوكالة في هذا الصدد لى تتو ف ،)675
المكامن المكتشفة عقب أشغال بإعداد جردا مفصال عن المؤشرات و المراقبة المنجمية الوطنية للجيولوجيا و 

 .طريق المزايدةأموال عمومية والتي من شأنها أن تكون موضوعا لممارسة نشاط منجمي عن بممولة 
عمومية أي من  أموالب ممولة أشغال عقب المكتشفة وعليه فعملية المزايدة تخص فقط المؤشرات والمكامن

 طرف الدولة

 البحث لألنشطة مفتوحة مساحات وضعية الى أعيدت والتي الممنوحة المساحاتكما تخص ايضا        
 عقب أو النشاط هذا ممارسة عن تخليه أو المنجمي السند صاحب تنازل عقب المعدنية المواد استغالل أو

(للقانون طبقا المنجمي السند سحب
298F

676(.    

وبعد زيارة  المكامن التي تعرض للمزايدةت استدراج العروض على المؤشرات و قبل تكوينها لملفاو        
تقوم بإعداد ملفات تقنية ثم تعرضها لتحقيق  ،مكانية ممارسة النشاط المنجمي المرتقبإدراسة األماكن و 

طبقا للمادة الثالثة من المرسوم و ، المكامنقليمها هذه المؤشرات و إمسبق في الواليات التي تقع على 
(0266التنفيذي رقم 

299F

ما تتضمن فإن هذه الملفات  ،المحدد لكيفيات المزايدة على السندات المنجمية )677
 يلي:

                                                           
 مرجع سابق. ،2004أبريل  01مؤرخ في  0493قم من المرسوم التنفيذي ر  8أنظر المادة  )674(
 ، مرجع سابق.2002 أبريل 06 في المؤرخ 0266 رقم التنفيذي المرسوم من 4و 3و 2 أنظر المواد )675(
 سابق. المرجع نفس ال، 2002 أبريل 06 في المؤرخ 0266 رقم التنفيذي المرسوم من 2فقرة  2 أنظر المادة )676(
 ، المرجع نفسه.2المادة  )677(
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 :المؤشراتيخص فيما  
تتضمن تحديد مساحة منطقة البحث التي تغطي  50.000/1أو  25.000/1خريطة على سلم  

 ؛المؤشر أو المؤشرات
 عن هوية مالكها أو المخصصة لهم.ية لألراضي و معلومات عن الطبيعة القانون 

 :فيما يخص المكامن 
المساحة و تتضمن تحديد موقع مساحة المكمن  50.000/1أو  25.000/1خريطة على سلم  

 ؛الضرورية لممارسة النشاط المنجمي
 ؛ألماكن مع بيان اآلثار المحتملة للنشاط المرتقب على البيئةامذكرة تتضمن وصف  
 ؛نوع النشاط المنجمي المزمع ممارستهلخص حول طبيعة و وصف م 
 عن هوية مالكها أو المخصصة لهم.عن الطبيعة القانونية لألراضي و  معلومات 

 بعد جمع آراء المصالح خيراأل هذا يرسل، اقليميا ل الملفات إلى الوالي المختصارسإ عدبو        
المنجمي  عرض النشاط مكانيةإحول  المنجميةللممتلكات  الوطنيةإلى الوكالة  هرأي المعنية الالمركزية
 نهأ حيثملف استالم التاريخ واحدا ابتداء من  شهرا يتجاوزذلك في أجل ال و  للمزايدة التحقيقموضوع 

 بالرفض. رأيا أبدتالتي  المصلحة أو المصالح بتبريراتكل ملف مرفوض  يرفقأن  يجب

 بإعداد تقوم من هي المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة أنهو ما يمكن استخالصه و        

 وكالة كل دور يبرز هناو  ،الوالة آراء تتلقى من هي المنجمية للممتلكات الوطنية وأن الوكالة الملفات

الوطنية  الوكالة أما الرقابة تتولىهي التي  المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة بحيث أن

 رأي كان إذاوكآخر اجراء ممهد لعملية المزايدة وفي حالة ما  .التسيير تتولى هي من المنجمة للممتلكات

االعالن  طريق عن الجمهور على المزايدة بعرض للممتلكات المنجمية الوطنية الوكالة تقوم إيجابي الوالي

(في الصحف
300F

678(. 

U2.1.  اجراء المزايدةفي 

(0266 رقم التنفيذي كذلك في المرسوم هذه العملية منظمةو        
301F

 الوكالةبقيام تتم العملية بداية و  ،)679
 الخاصة أو المكامن/و بالمؤشرات المتعلقة العروض استدراج ملفات بإعدادالمنجمية  للممتلكات الوطنية

 :يلي مام والتي تتكونبالمزايدة، 

                                                           
 .www.anpm.gov.dz :كما يتم ادراج االعالن أيضا في موقع الوكالة الوطنية للمملكات المنجمية على شبكة االنترنت )678(
 ، مرجع سابق.2002أبريل  06في المؤرخ  0266م من المرسوم التنفيذي رق 9الى  5أنظر المواد من ) 679(
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Pالمؤشر حالة 

)
302

680
F

(
P: 

 ؛بالمناجم المكلفة الوزارة نموذجه تقرر الذي األعباء دفتر 
تغطي  التي البحث منطقة تحديد مساحة تتضمن 50.000/1أو  25.000/1خريطة على سلم  

 ؛المؤشرات أو المؤشر
 ؛ونتائجها المنجزة ألعمالل املخص وصفا تتضمن تعريف بطاقة 
 ؛لهم ةالمخصص أو هامالك هوية وعن لألراضي القانونية الطبيعة عن معلومات 
 .المزايدة لمبلغ األدنى الحد 

 :المكمن حالة 
 ؛بالمناجم المكلفة الوزارة نموذجه تقرر الذي األعباء دفتر 
 بإحداثيات دقيقة الدقيق الجغرافي تتضمن الموقع 50.000/1أو  25.000/1خريطة على سلم  

 ؛المنجمي النشاط عليها سيمارس التي المنطقة مساحة وكذا للمساحة
 ؛لالستغالل القابلة المعدنية والمواد للمكمن املخص اوصف تتضمن مذكرة 
 ؛لهم المخصصة أو مالكها وعن لألراضي القانونية الطبيعة عن معلومات 
 .المزايدة لمبلغ األدنى الحد 

 يجب عليه قبلو  بالجزائر مقيما معنويا شخصا العروض مقدم يكون أن الجزائري المشرع ويشترط       
 الكاملة مسؤوليته تحت مناسبة للتأكد يراها التي والتحاليل والرقابة التحريات بكل يقوم أن عرضه إعداد

 المنجمي النشاطب الى منح الترخيصاإلجراء  هذايهدف و ، الملف يتضمنها التي المعلومات صحة من
 .العروضأحسن  يقدم الذي للمتعهد

 مسبق، محدد توقيت حسب أظرف في ، فإن هذه االخيرة تتمالعروض فيما يخص عملية ايداعو        
 للممتلكات الوطنية الوكالة لدى ،العروض استدراج إعالن تاريخمن  يوم 120 يتجاوز ال أن يجب

 عناصر إلصاق مع علنا ذلك يتمو  ،األظرف فتح يوم في مزايدة مكتببدور  ادارتهامجلس  يقومو  المنجمية
 .مسبقا المحددة االنتقاء لمعاييرطبقا  فورا العروض تقدير

 عليه الراسي اسم إظهار مع العروض مقدمي أسماء تلصق األظرف فتح عملية انتهاء إثر وعلى       
 أعضاء يوقع ذلك بعد، و القرعة طريق عن العرض مقدم يعين العروض بين التساوي حالة وفي المزاد
 أو مؤشر كل يخص فيما الحال في يحرر الذي المزايدة محضر على العروض ومقدمو المزايدة مكتب

                                                           
 بقوله: 0110من قانون المناجم رقم  11فقرة  24في المادة  "المؤشر"عرف المشرع  )680(

    ."كل معلومة مؤكدة، مراقبة مباشرة، بخصوص وجود مادة معدنية في نقطة معينة"
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 من أصلية نسخة عرضه لمبلغ مؤكد صك ومقابل الحال في المزاد عليه الراسي يسلم االخير وفي، مكمن
 .المزايدة مكتب رئيسطرف  من الموقع المزايدة محضر

 ،المنجمي السند طلب ملف إلعداد المزايدةاجراء  تاريخ من ابتداء اشهر 03 مهلة القانون منحقد و        
 طلبتقديم  عليه يتعين بل المنجمي السند المزاد عليه الراسي لمنح يكفي ال وحده المزايدة محضر أن ذلك

 الى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية للبت فيه، وهذا ما سنقوم بتفصيله الحقا. به المرفقة والوثائق

U2. فيها والبت المنجمية والرخص السندات على الحصول طلبات دراسة 

لعملية المزايدة التي تقوم بها الوكالة الوطنية للممتلكات  تبعاالمنجمية والرخص السندات  يتم منح       
 أبريل 06 في المؤرخ 0265 رقم التنفيذي لمرسومطبقا لذلك و  وبطلب من الراسي عليه المزاد، ،المنجمية
(ذلك واجراءات المنجمية السندات منح لكيفية المحدد 2002

303F

ذه مجلس االدارة بعد بموجب قرار يتخ ،)681
 .، وبعد أن يقدم المستثمر طلبه مشتمال على الملف المعد لهذا الغرضتهمداول

بالنسبة ألنشطة للبحث المنجمية إجراءات منح السندات  0265 رقم التنفيذي لمرسومحدد ا       

كما  ،)2.2( المنجمي االستكشافوالترخيص ب )1.2(المنجمي  التنقيبالمتمثلة في رخصة المنجمي 
االمتياز المتمثلة في النسبة ألنشطة االستغالل المنجمي والرخص المنجمية ب السندات منح إجراءاتنظم 

 اللم عملية ورخصة )4.2( الحرفي المنجمي االستغالل رخصةو  )3.2( باالستغالل والترخيص المنجمي

 .)5.2( الجني أو/و والجمع

U1.2. لتنقيب المنجميسند ال بالنسبة 

في المواد من  كيفيات واجراءات منح رخصة التنقيب المنجمي 0265 رقم التنفيذي المرسومنظم        
(منه 12الى  8

304F

في ذلك، حيث تمنح هذه  المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة، إذ أشار الى دور )682
يع صاحب الطلب بعد توقو القبول  المتضمنبعد استالمها رأي الوالي  المنجمي التنقيب رخصةاالخيرة 

ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب  شهرامداولة مجلس اإلدارة في أجل ال يتجاوز  اجراءعلى دفتر الشروط و 
 د في هذه الرخصة العناصر التالية:يحديتم تو ، وذلك مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد الوثائق

 التنقيب؛ موضوع 
 ؛ومساحتها حدود مساحتهاو  ،المنطقة المختارة 

                                                           
  ، مرجع سابق.2002فبراير  06مؤرخ في  0265م مرسوم التنفيذي رق )681(
  .نفس المرجع السابق ،2002 فبراير 06 في مؤرخ 0265 رقم التنفيذي من المرسوم 12 الى 8 من أنظر المواد )682(
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 انقضائها؛ريخ ات 
القانوني والسندات  باإليداعاحترام أحكام مواد قانون المناجم المتعلقة و  دورياالنتائج  تبليغجوب و  

 ؛ةالمنجمي
 كذا عدم استعمال أية مادة من شأنها أن تلحق أضرارا بالبيئة.دم إنجاز أي عمل و التعهد بع 

U2.2. االستكشاف المنجميسند ل بالنسبة 

 رقم التنفيذي المرسوم 21الى  13ان هذه االجراءات منصوص عليها في المواد من        
0265)

305F

(باالستكشاف الترخيصسند  المنجميةللممتلكات  الوطنيةتسلم الوكالة ، ففي هذا الصدد )683
306F

684( 
 تاريخ من ابتداء أشهر ثالثة يتجاوز ال أجلالتي تتم في  الوكالة إدارة مجلس مداولة بعدب لصاحب الطل

وصلي دفع حق إعداد الوثائق  تسليممقابل و  على دفتر الشروطصاحب الطلب  توقيعبعد و  الطلب تسجيل
 :التالية العناصر الرخصة هذه في تحديد ويتم ،الرسم المساحيو 

 ؛تاريخ استالم الطلب 
 ؛المادة أو المواد المعدنية موضوع االستكشاف 
 ؛مدة صالحية الترخيص 
 ؛المنطقة المختارة وحدود مساحتها ومساحتها 
 ؛االحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة 
 ؛تاريخ انقضاء الترخيص باالستكشاف 
وجوب تبليغ النتائج دوريا واحترام أحكام مواد قانون المناجم المتعلقة باإليداع القانوني والسندات  

 .وحماية البيئة واعادة االماكن الى حالتها االصلية المنجمية

U2. 3. الترخيص باالستغاللسند و المنجمي  االمتيازسند بالنسبة ل 

 الترخيصسند االمتياز المنجمي و فيات دراسة طلبات الحصول على سند تم تحديد كي       
(باالستغالل

307F

 30الى  22، في المواد من 0265 رقم التنفيذي المرسومواجراءات ذلك بموجب  )685

                                                           
 ، المرجع نفسه.21الى  13المواد من  أنظر )683(
 المنجمي.       االستكشاف المتضمن نموذج سند 01أنظر الملحق رقم  )684(
 باالستغالل. الترخيص سند نموذج المتضمن 02 رقم الملحق أنظر )685(
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(منه
308F

السند المنجمي أو تعديل ، كما حددت ايضا ذات المواد االجراءات التي تخص طلبات تمديد )686
(والتنازل أو التحويل أو االيجار من الباطن

309F

687(.      

 الوزيربناء على اقتراح من  يتخذالذي  تنفيذيالمرسوم اصدار ال بعدالمنجمي  المتيازاسند  يمنح       
اإلداري المسبق  التحقيقنتائج  تسلمهاة بمجرد المنجميللممتلكات  الوطنيةالوكالة  أن إذ المكلف بالمناجم،

مرفقا باالتفاقية المنجمية الموقعة المكلف بالمناجم  الوزيرترسل الملف إلى أو الواليات المعنية  الواليةلدى 
المنجمية ممثلة في شخص رئيس مجلس ادارتها، من طرف طالب السند والوكالة الوطنية للممتلكات 

الذي  السند، فيتم منح المتضمن منح السند المنجمي التنفيذيالمرسوم  توقيعبإجراء دراسة و الوزير  يبادرف
وصلي دفع حق  تقديممقابل بعد توقيع رئيس مجلس ادارتها عليه وذلك  بهصاحإلى تقوم الوكالة بإعداده 

 الطلب. تسجيل تاريخابتداء من  أشهر 5الرسم المساحي في مدة ال تتجاوز إعداد الوثائق و 

 الوكالةمن طرف المتوسط  أو الصغيرباالستغالل لالستغالل المنجمي  الترخيص منحيتم كما        
وصلي دفع حق  تقديممقابل و صاحب الطلب على دفتر الشروط توقيع بعد  المنجمية للممتلكات الوطنية

 الطلب. تسجيل تاريخابتداء من  اشهر 04تتجاوز  الرسم المساحي في مدة الإعداد الوثائق و 

U2.4. االستغالل المنجمي الحرفيرخصة ل بالنسبة 

(0265 رقم التنفيذي المرسوممن  38الى  31تطرقت الى ذلك المواد من        
310F

 الوكالة ، فتختص)688
 توقيعو  ادارتها مجلس مداولة بعد الحرفي المنجمي االستغالل رخصة منحب المنجمية للممتلكات الوطنية

مقابل  الطلب تسجيل تاريخ من ابتداء أشهر 3 يتجاوز ال أجل في الشروط دفتر على صاحب الطلب
 :العناصر التالية الرخصة في يدحدت يتمو ، المساحي والرسم الوثائق إعداد حق دفع وصلي تسليم

 ؛ألجلها باالستغالل الترخيص تم التي المعدنية المادة 
 ؛الرخصة صالحية مدة 
 ؛تركيزهاو  المستغلة المعدنية المادة استخراج خاللها من يتم التي الشروط 
 ؛الممنوحة المساحة حدود لرؤوس الصحيحة اإلحداثيات 
 ؛األراضي شغل وشروط كيفيات 
 ؛المنجمية المراقبةو  للجيولوجيا الوطنية الوكالة من خاص بترخيص اعد ما المتفجرات استعمال منع 

                                                           
 .نفسه المرجع ،30 الى 22 من المواد أنظر )686(
 االيجار أو التحويل أو باالستغالل وكذلك الحق في التنازل الترخيص وسند المنجمي االمتياز أنظر أعاله فيما يخص الحق في تمديد سند )687(

 . 104106الباطن، ص ص  من
 .سابق مرجع ،2002 فبراير 06 في مؤرخ 0265 رقم التنفيذي المرسوم من 38 الى 31 من المواد أنظر )688(
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 المتعلقة المناجم قانون وأحكام واألمن الصحة مجال في بها المعمول القانونية النصوص احترام وجوب 
 .األصلية حالتها إلىاالماكن  ٕاعادةو  البيئة حمايةو  المنجمية والسندات القانوني داعيباإل

U2.5. والجمع و/أو الجنياللم  عمليةرخصة ل بالنسبة 

 التنفيذي المرسومبموجب ذلك واجراءات منحها بعكس السندات المنجمية التي تم تنظيم كيفيات        
 المرسومواجراءات ذلك بموجب  الجني أو/و والجمع اللم عمليةتم تنظيم كيفية منح رخصة  ،0265 رقم

(02469 رقم التنفيذي
311F

(السالف الذكر التنفيذي المرسوم من 10للمادة  طبقاو  ،)689
312F

 الوكالة تفصل )690
 45 مهلة انقضاء تاريخ من ابتداء واحدا شهرا أجل في الرخصة طلب في المنجمية الوطنية للممتلكات

 اللم عملية الوكالة رخصة تمنح بقبوله الطلب دراسة أفضت فإذا ،برئيه يبدي لكي للوالي الممنوحة يوما
 على التوقيعو  اللم إلتاوة االحتياطي التسبيقو  الوثائق إعداد حقوق األخير هذا يسدد أن بعد صاحبها إلى

 على الرخصة هذه وتحتوي، قبول الطلب تاريخ من ابتداء أشهر 3 أقصاه أجل في وذلك األعباء دفتر
 :التالية البيانات

 ؛لقبهو  الجزائري الطبيعي الشخص اسم 
 ؛النشاط بها المرخص المادة نوع 
 ؛ومساحة ذلك الممنوحة، المساحة لنقاط الجغرافية اإلحداثياتو  الجغرافي الموقع تحديد 
 ؛جنيه أو/و جمعهو  بلمه المرخص المنتوج من المقررة الكمية 
 ؛بها المرخص الفترة 
 .التقديرية البيوعو  المحتملون الزبائن 

 التنفيذي المرسوم من 13 المادة، حسب ما قضت به المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة فتحفت       
 :التالية العناصر إيضاحفيه  يتمو  ،الممنوحة اللم عملية رخص فيه القيد يتم سجال 02469رقم 

 ؛لقبهو  الطبيعي الشخص اسم 
 ؛المطلوبة المواد نوع 
 ؛ذلك ومساحة المساحة لقمم الدقيقة اإلحداثيات 
 ؛رفعها المقرر المواد كميات 
 .صالحياتها نهاية تاريخو  الرخصة منح تاريخو  النشاط أجل 
 

                                                           
 مرجع سابق. الجني، أو/و والجمع اللم لعمليات المنجمي بالنشاط يتعلق ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02469 رقم تنفيذي مرسوم )689(
 سابق.المرجع نفس ال، 2002ديسمبر  24مؤرخ في  02469من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  )690(
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المنجمية في كل المهام المتعلقة  االنشطةتتمثل المهام المسندة الى الوكالة في اطار االشراف على        

 .)2(االتفاقيات المنجمية و  الشروطدفاتر وضع  من خالل ، و )1(بمتابعة تنفيذ السندات المنجمية 

U1.  المنجميةمتابعة تنفيذ السندات 

، بل فحسبفي منح السندات المنجمية  إذن دور الوكالة الوطنية للممتلكات المنجميةيتوقف  ال       
جم في طاع المناالرخص المنجمية عن طريق مساعدة المستثمرين في قمتابعة تنفيذ السندات و ب كذلك تقوم

ضبط قاعدة المعطيات المرتبطة بالسندات والرخص واعداد و الخدمة، تنفيذ مشاريعهم ووضعها حيز 
 المنجمية.

U2.  ومتابعة تنفيذها االتفاقيات المنجميةو  الشروط ترادفوضع 

لممتلكات المنجمية بوضع دفاتر تقوم الوكالة الوطنية ل ،تسليم السندات المنجميةالقيام بقبل        
(فيما يخص الرخص المنجمية الشروط

313F

(المنجمي المنجمية المتعلقة باالمتيازيات االتفاقو  )691
314F

، ليوقع )692
 .إلى جانب توقيع رئيس مجلس إدارة الوكالة عليها صاحب السند المنجمي

 تنفذ أن الواجب للشروط المحددة الوثائق من مجموعة أو بأنه وثيقة الشروط دفتريعرف و        
 شاع جديدة تقنية خاصة، ويعتبر ووثائق عامة وثائق من الوقت نفس في يتكونو  ضمنها، الصفقة

(مجاالت ثالث في توجدحيث  الجزائري القانون في استعمالها
315F

693(: 

 بحيث الصفقات العمومية، مجال هو الشروط دفتر تقنية على يتوفر الذي Uاألول المجالU أن نجدف       

Pعلى 10236 رقم الرئاسي المرسوم من 10 المادة نصت

)
316F

694(
P: "المحينة الشروط توضح دفاتر 

 :يأتي ما على على الخصوص تشمل وهي الصفقات وفقها وتنفذ تبرم التي الشروط دوريا،
                                                           

 مرجع سابق. ،2003مايو  03المؤرخ في  03199تنفيذي رقم التم تنظيم نماذج دفتر االعباء بموجب المرسوم  )691(
 مرجع سابق. ،2003مارس  01المؤرخ في  0385تم تنظيم نموذج االتفاقية المنجمية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  )692(
المواصالت السلكية والالسلكية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  ، النظام القانوني لالستثمار في مجالمشيد سليمة )693(

 .18، ص 20032004األعمال، 
 في مؤرخ 58 عدد ر ج العمومية، الصفقات تنظيم يتضمن ،2010 أكتوبر 07 في مؤرخ 10236 رقم رئاسيال مرسومالمن  10المادة  )694(

 07 في مؤرخ 10236 رقم الرئاسي المرسوم ويتمم يعدل ،2011 مارس 01 في مؤرخ 1198 رقم الرئاسي بالمرسوم معدل ،2010 أكتوبر 07
 في مؤرخ 1223 رقم الرئاسي بالمرسوم ومعدل ،2011 مارس 06 في مؤرخ 14 عدد ر ج العمومية، الصفقات تنظيم يتضمن ،2010 أكتوبر

 مؤرخ 4 عدد ر ج العمومية، الصفقات تنظيم يتضمن ،2010 أكتوبر 07 في مؤرخ 10236 رقم الرئاسي المرسوم ويتمم يعدل ،2012 يناير 18
 .2012 يناير 26 في
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 والدراسات والخدمات واللوازم األشغال صفقات كل على المطبقة العامة اإلدارية البنود دفاتر
 .مشترك وزاري قرار بموجب عليها الموافق

 الصفقات المتعلقة كل على المطبقة التقنية الترتيبات تحدد التي المشتركة التعليمات دفاتر
 الوزير بقرار من عليها الموافق الخدمات أو والدراسات واللوازم األشغال من واحد بنوع

 .المعني
 ."صفقة بكل الخاصة الشروط تحدد التي الخاصة التعليمات دفاتر

الذي يتوفر على تقنية دفتر الشروط فيتمثل في المؤسسات العمومية أي  Uالمجال الثانيUأما        
 )cahier des charges(ارتباط دفتر الشروط بالمؤسسات العمومية، فنجد دفتر الشروط أو األعباء 

كملحق للمرسوم الذي يحدد نظام ومهمة المؤسسات العمومية، بحيث يمثل شبه عقد ينظم العالقة القانونية 
 les compensations(ط الدولة والمؤسسات العمومية فيحدد األعباء والمكافآت المالية التي ترب

financières(  مرفق عام التي تدير وكمثال على ذلك نذكر: الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية
 22محددة في دفتر الشروط الذي نجده كملحق للمرسوم الذي ينظم المؤسسة بموجب القرار الصادر في 

الوطنية المتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المحدد ألعباء الخدمة العامة للشركة  1990ديسمبر 
Pتبعيتهاللنقل بالسكك الحديدية و 

)
317F

695(
P. 

 المقننة، فكلما األنشطة في الشروط دفتر تقنية فيه ستعملت الذي Uالثالث المجالUيتمثل أخيرا و        
 شكل في ذلك يكون فيه للخواص لالستثمار المجال وفتحت ما لقطاع المباشر التسيير عن الدولة تخلت
 الواجب واإلجراءات الشروط كافة تحديد مهمة التنظيميةو  القانونية النصوص تتولى بحيث مقنن، نشاط

 دفتر نجد اإلطار هذا في المستعملة القانونية الوسائل جملة هذا القطاع، ومن في لالستثمار توافرها
الذي  الشروط دفتر من البد بل التطبيقية، والنصوص المنظم القانون على االعتماد ال يكفي ألنه الشروط،

 تفرضها والتنظيمية التي التقنية وااللتزامات الحقوق مختلف تحدد التيالبنود  من مجموعة على يحتوي
وكمثال  ،به القيام المراد لتنفيذ النشاط منه مادة كل واحترام بتطبيق المستثمر فيلتزم ،دقيقة بصفة اإلدارة

 إلى يهدف والالسلكية الذي السلكية استغالل المواصالت نشاط برخصة المرفق الشروط دفتر نذكر ذلكل
 عمومية شبكة الجزائري الوطني التراب على يستغل أن الرخصة فيها لصاحب يرخص التي الشروط تحديد

                                                           
 بالسكك للنقل الوطنية للشركة العامة الخدمة أعباء يحدد الذي العامة الشروط دفتر على بالموافقة ، يتعلق1990 ديسمبر 22 في مؤرخ قرار )695(

 .1991 يناير 23 في مؤرخ 4 عدد ر وتبعيتها، ج الحديدية
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 والتجهيزات الوطني المحطات التراب على يركب وأن للجمهور، الخلوية مفتوحة للمواصالت الالسلكية
Pللجمهور الخدمات لتوفير الضرورية

)
318F

696(
P. 

يظهر من  القانونية النصوص مختلف راسةفبدالشروط،  لدفتر القانونية لطبيعةا فيما يخصأما        
 جهة من التنظيميةالنصوص  خصائص على لتوفره وذلك مزدوجة ذو طبيعة الشروط دفتر أنخاللها 

 :العقود االدارية من جهة اخرى وخصائص

 الذي أو الترخيص بالرخصة إما أساسا مرتبطفي كونه  الشروط دفترل Uالطبيعة التنظيميةUتتمثل ف       
 الشروط خالل من التطبيق بموجبه كيفية تتحدد والذي معين، منجمي بنشاط القيام أجل اإلدارة من تمنحه
 أعدت بنوده أن وباعتبار ،به القيام المراد لتنفيذ النشاط معها الملتزم على اإلدارة تفرضها التي الدقيقة
الدولة فقط  إرادة يمثل فهو ،المنجمية للممتلكات الوطنية في الوكالة المتمثلة اإلدارة طرف من مسبقا

واالكثر من ذلك  ،ارادة في انشاءه أي المستثمر المتمثل  في األخر للطرفيكون  فال ،لوكالةوالمفوضة ل
 المرسوم من 39 المادة في نص قد الجزائري المشرع أن ، كمابنوده على االعتراض أو مناقشة له يحقال 

 لتزاماتهأو الرخصة ال السند حائز احترام عدم حالة في المنجمي النشاط على تعليق 0265رقم  التنفيذي
 يتعلق األمر أن على يدل ما وهذا المنجمي، السند سحب درجة إلى تصل العقوبة وقد بها يف لم أو

الفسخ  مصطلح المشرع ستعملال عقد بصدد كنا لو ألنه اإلدارة عن صادر انفرادي بتصرف إداري
 .بالعقود المرتبط

 الوطنية الوكالة إعداد أن بحيث اردة،و  تبقى لدفتر الشروط Uالعقدية الطبيعةU فان قيل ما كل رغمو        
 قد األطراف وأن خاصة له العقدية الطبيعة على يؤثر ال مسبقا الشروطدفتر  ألحكام المنجمية للممتلكات
Pإلى التراضي توصلت

)
319F

697(
P فئة  ضمن يدخل أنه إال عقد أمام فنحن وعليه القانونية، اآلثار إحداث وبالتالي

Pاالذعان عقود وهي العقود من خاصة

)
320F

698(
P أحكام إمكانية فرض أن نجد أخرى جهة ومن جهة، من هذا 

 يشكل الشروط دفتر أثناء اعدادالمنجمية  للممتلكات الوطنية الوكالة في المتمثلة اإلدارة قبل من انفرادية

 والتي "المتعاقدين شريعة العقد" قاعدة عليها ال تطبق التي اإلدارية العقود ميزاتو  خصائص إحدى
 الطرفين. باتفاق إال أو  تعديله العقد نقض إمكانية بعدم تقضي

                                                           
  .19ص  ،مرجع سابق ،سليمة مشيد )696(
تبادلهما من قبل االطراف، أنظر في هذا ين على االقل ثم التعبير عنهما و جود ارادتين متطابقتاضي كركن من أركان العقد يقتضي و التر و  )697(

   .68، ص 2001الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  ،النظرية العامة للعقد، االلتزاماتيفياللي علاالطار: 
يتميز هذا النوع من العقود بسيطرة أحد س له اال رفض العقد أو قبوله، و هو عقد يملي فيه المتعاقد شروطه على المتعاقد المذعن الذي ليو  )698(

 .60سابق، ص  مرجع، يفياللي عل: أيضا د أنظرفي هذا الصدن على اآلخر، فيفرض عليه شروطه وال يقبل مناقشتها، و المتعاقدي
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 للدولة الممثلة المنجمية للممتلكات الوطنية الوكالة توقعها التي المنجمية باالتفاقية يتعلق فيماو        
والتي تخص فقط سند االمتياز المنجمي، فإنها تشبه الى حد بعيد دفتر الشروط بالنسبة  والمستثمر

تسمية اتفاقية بدل من دفتر ارتأى أن يطلق عليها الجزائري للسندات والرخص االخرى، اال أن المشرع 
الذي يخص نشاط االداري لترخيص على اعلى غرار اطالقه تسمية االمتياز المنجمي  ،الشروط

سماها  الفرنسيألن المشرع في التسمية يكمن فقط االستغالل الصناعي، وفي رأينا فإن هذا االختالف 
(االمتيازات المنجميةالخاصة بدفاتر الشروط 

321F

699(. 





 عهدمالك االرضي، لذلك طاع المناجم أو بين المتعاملين و قد ينشب نزاع بين المتعاملين في ق       

 ،أوال)(الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بمهام مساعدة المستثمرين في تسوية النزاعات الى المشرع 

 .ثاتيا)(بطلب منه وذلك كما أنه يمكنها التدخل في الخصومة القضائية لصالح أي طرف 



غالبا ما تنشب خالفات تقنية بين المستثمرين تتعلق أساسا  طار ممارسة االنشطة المنجميةإفي        
تتدخل الوكالة الوطنية فبالحدود المتعلقة بالمساحات الممنوحة للمستثمرين بموجب السندات المنجمية، 

في هذا له، و  النصوص التطبيقية المنظمةم و للممتلكات المنجمية لفض النزاع وفق احكام قانون المناج
الخالفات المتعلقة بحق المرور  ان تتدخل لفائدة المستثمرين من اجل تسويةكالة االطار يمكن للو 

مالك االراضي ي التي قد تنشب بين المستثمرين و ممارسة االرتفاقات الضرورية لممارسة النشاط المنجمو 
(بالطرق الودية او ذوي الحقوق

322F

700(. 

 

 

                                                           

(699) BURY (Aug), Traité de la Législation des Mines -des Minières, des Usines et des Carrières en Belgique et en 
France, tome premier, A. DURAND Libraire, Paris, 1859, p 149. 
 

 يلي: على ما 0110 رقم القانون من 7فقرة  44تنص المادة  )700(

...مساعدة تنفيذ أي تحكيم أو مصالحة أو وساطة بين المتعاملين في الميدان المنجمي، وتمثيل الدولة في إجراءات "
   "تسوية النزاعات مع المستثمرين في قطاع المناجم...
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نية بموجب أحكام قانون المناجم منح المشرع للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الشخصية القانو        
من نتائج االعتراف بالشخصية القانونية اكتسابها أهلية التقاضي دون المرور والنظام الداخلي للوكالة، و 

(بأجهزة ادارية اخري
323F

701(     . 

أمام الجهات القضائية المختصة بالفصل في النزاعات التي يمثل رئيس مجلس االدارة الوكالة و        
مالك االراضي بطلب من أحد االطراف للدخول في مرين فيما بينهم أو المستثمرين و تنجم بين المستث

 االدارية.جراءات المدنية و و التدخل لصالح طرف ما وفق قواعد قانون االأالخصومة 





المراقبة المنجمية، ام الوكالة الوطنية للجيولوجيا و مهو صالحيات  0110رقم حدد قانون المناجم        

مهمة مراقبة األنشطة ب نها تضطلعأكما  )األولى الفقرة(حيث تقوم بتسيير جهاز شرطة المناجم 

 .)الثالثة الفقرة(لى تسيير المصلحة الجيولوجية الوطنية إباإلضافة  )الثانية الفقرة(المنجمية 





 إلى الوكالة أو التقنية اإلدارية سواء المنجمي النشاط على المفروضة الرقابة مهمة المشرع أسند لقد       
أخرى التي تظم عناصر لهم  جهة من المناجم وشرطة جهة من المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية

 .)ثانيا(أوكلت لها صالحيات في اطار أداء مهامها و  )أوال(صفة شرطة المناجم 



 المشكلة من المناجم شرطة تنشأ":  أنه على 0110المناجم  قانون من 54 المادة نصت       
P..."المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية للوكالة التابعين المناجم مهندسي سلك

)
324F

702(
P، 

وهم  ،تتشكل من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة )police des mines(وعليه فإن شرطة المناجم 
 من ضمن مستخدميها ويمارسون مهامهم وصالحياتهم تحت سلطتها عبر كامل التراب الوطني.

                                                           
 .222 صالتقاضي،  المنجمية أهلية للممتلكات الوطنية حول اكتساب الوكالةأنظر أعاله  )701(
 ، يتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2001يوليو  03المؤرخ في  0110من القانون رقم  54المادة ) 702(
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على الشروط الواجب توفرها في  04150من المرسوم التنفيذي رقم  13نصت المادة  وقد       
Pاألشخاص إلضفاء صفة شرطة المناجم عليهم كما يلي

)
325F

703(
P: 

 ؛أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية 
 ؛أن يتمتعوا بكل حقوقهم المدنية 
 ؛أال يكونوا ذوي سوابق قضائية 
 ؛أن يملكوا القدرة على ممارسة المهنة 
أن يكونوا مهندسي دولة ويثبتوا ذلك بإجازات وشهادات جامعية في االختصاص المرتبط بالنشاط  

 ؛المنجمي
 سنوات بصفة مهندسين في النشاطات المنجمية. 5أن يثبتوا خبرة دنيا مطلوبة تفوق  

من  جيا والمراقبة المنجميةالوكالة الوطنية للجيولو  هاتتوالفمهمة تعيين أعوان شرطة المناجم أما        
 المرسوممن  11كما أشارت الى ذلك المادة  المذكورة آنفا على الشروط نو توفر الذين ي مستخدميهابين 

يتمتع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بصفة أعوان ال و . السالف الذكر 04150 رقم التنفيذي
Pاليمين القانونية أمام مجلس قضاء الجزائر همأداءاال بعد عموميين 

)
326F

704(
P. 



تنظيمها بموجب تم  والصالحيات المهام من مجموعة المناجم لشرطة الجزائري المشرع أسند       
04150Pرقم  التنفيذي المرسوم

)
327F

705(
P،  لتعلق راجع وهذا اإلداري، الطابع من أكثر التقني بالطابع تتسمو 

 .المنجمي للنشاط والفني بالجانب التقني اختصاصهم

فإنه يمكن  المناجم شرطةالممثلة ب المنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة من كل جانب ٕالىو        
 على المنجمية بناء االنشطة رقابة في يساهم أن إقليميا المختص الوالي في المتمثلة المحلية للسلطات

Pالمنجمية والمراقبة للجيولوجيا الوطنية الوكالة من اقتراح

)
328F

706(
P. 

                                                           
 32، يحدد القانون األساسي الخاص بشرطة المناجم، ج ر عدد 2004مايو  19مؤرخ في  04150مرسوم التنفيذي رقم من ال 13 المادة )703(

 .2004مايو  23مؤرخ في 
 ، مرجع سابق.2004مايو  19مؤرخ في  04150المرسوم التنفيذي رقم من  12أنظر المادة  )704(
  نفس المرجع السابق. ،2004مايو  19مؤرخ في  04150م مرسوم تنفيذي رق )705(
 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من "الرقابة االدارية والتقنية": بول، الباب الخامس المعنون في الفصل األورد ذلك في مواد متفرقة  )706(

     .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو
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 للنشاط واإلدارية التقنية الرقابة أسند قد 8406أي القانون رقم السابق  القانون أن والجدير باإلشارة       
طريق  عن والمحاجر بالمناجم الخاصةالخارجية  والمصالح المركزية لإلدارة التابعة المنجمي للمصالح

Pوالوالة بالمناجم المكلف الوزير سلطة تحت المهمة فتتولى فيها، العاملين المهندسين

)
329F

707(
P ،كان ما وهذا 

 أعاد فقد 0110المناجم  أن قانون حين في المركزية، للسلطة تبعيته إثر المنجمي القطاع تقييد شأنه من
 مهمة لها التي المنجمية والمراقبة الوطنية للجيولوجيا الوكالة واستحدث بالمناجم المكلفة اإلدارة هيكلة
 التي المركزية، اإلدارة عن المنجمي القطاع استقاللية ما أضفى وهذا الوالي على قيود وفرض الرقابة

 الوطنية الوكالة صالحيات من تعد التي الرقابة في التدخل دون مركزية مشرفة هيئة تشكل أصبحت
 .المنجمية للجيولوجيا والمراقبة





المتعلق  0684في ظل القانون رقم ي أ المتعلق بالمناجم 0110قبل المصادقة على القانون رقم        
موكلة  االستغالل المنجميث و مراقبة البحمهام ممارسة الرقابة االدارية والتقنية و  باألنشطة المنجمية كانت

مختصة التابعة للدارة المركزية وفي المصالح الخاصة بالمناجم الى المهندسين العاملين في المصالح ال
تحولت االختصاصات المتعلقة  0110رقم  قانون المناجمأما في ظل  كما سبق ذكره. المحاجر للواليةو 

ة للجيولوجيا عن طريق جهاز بالمراقبة الى سلطة الضبط في قطاع المناجم ممثلة في الوكالة الوطني
شروط منجمية للمعايير الخاصة باألمن و شرطة المناجم، الذي يتولى مراقبة مدى مطابقة االنشطة ال

لهذا الغرض لمحافظة على االمالك المنجمية، و جل ضمان احسب القواعد الفنية المنجمية من أاالستغالل 
، الذي يحدد القواعد الفنية 2004 أبريل 01 في المؤرخ 0495 صدر المرسوم التنفيذي رقم

(المنجمية
330F

(النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، و )708
331F

 ، اذ ان المستثمرين ملزمون باحترام هذه القواعد.)709



 

بتسيير المصلحة الجيولوجية الوطنية التي تعتبر  المراقبة المنجميةوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا و تق       
للمصلحة الجيولوجية الوطنية  منح قانون المناجمالهياكل الموجودة على مستوى الوكالة، بين واحدة من 

                                                           
   مرجع سابق.الملغى، ، يتعلق باألنشطة المنجمية، 1984يناير  07مؤرخ في  8406من القانون رقم  41المادة أنظر  )707(
   .2004أبريل  04مؤرخ في  20، يحدد القواعد الفنية المنجمية، ج ر عدد 2004أبريل  01المؤرخ في  0495تنفيذي رقم  مرسوم )708(
رارات المؤرخة في ، يحدد القواعد الفنية المنجمية بموجب الق2004أبريل  01المؤرخ في  0495صدرت النصوص التطبيقية للمرسوم رقم  )709(

المنشورة في و  2004يونيو  06المؤرخة في بموجب القرارات و  2004أوت  25مؤرخ في  53ية عدد ي الجريدة الرسمالمنشورة فو  2004مايو  19
 .   2004سبتمبر  01مؤرخ في  55الجريدة الرسمية عدد 
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من أجل القيام بمهامها قامت المصلحة الجيولوجية ، و )332F710(همن 40المادة  بموجبعدة اختصاصات 
جرد جية للثروة المعدنية المكتشفة، و الخارج بوضع الخرائط الجيولو الوطنية بعد تنصيبها بمساعدة من 

االيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا ووضع بنك للمعلومات الجيولوجية وتسيير  للثروة المعدنية
(2005جويلية  19المؤرخ في  05253ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

333F

تتلخص مهام المصلحة و  .)711
 :اآلتي نية فيالجيولوجية الوط

 :إنشاء البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية وتسييره •

 التنقيب بعمليات الخاصة المعلومات كل يجمع (Banque de données) وثائقي بنك هوو        
 والتأويل الفحص عملية بعد ذلك ويتم الوطني، القطر مستوى على وباطنها األرض سطح على والتعرف
(والتخزين

334F

 الموارد بمعرفة أساسا ترتبط التقني بالطابع تتميز علوم عدة فيها تشترك معلومات هي، و )712
 البحري. أو البري المجال في سواء األرض عليها تحتوي التي المنجمية

 باستثناء القانوني، اإليداع طريق عن سيما إليه تصل التي المعطيات جميع بنشر يقومأنه  كما       
(المعلومة صاحب موافقة بعد إال نشرها يجوز ال التي السري االقتصادي الطابع ذات المعلومات

335F

 هوو  ،)713
 ليس البنك هذا التقادم، إن مسها التي حتى الجيولوجية المعلومات على اطالعهم أجل من للعامة مفتوح

 85186 رقم المرسوم بموجب للجيولوجيا الوطني الديوان طرف من مرة ألول أنشئ وٕانما النشأة بحديث
(17/07/1985 بتاريخ الصادر

336F

 أعيد ثم إلغاؤه ليتم للجيولوجيا، الوطني الديوان إنشاء يتضمن الذي )714
 .الجيولوجية الوطنية المصلحة طرف من جديد من استحداثه

 :وتسيره إنشاء ستونوتيك •

 عليها، يحافظو  اكتشافها تم التي الصخرية العينات )Stonothèque( ستونوتيك جهاز يجمع       
 رقم المرسوم من 03 المادة نص بموجب للجيولوجيا الوطني للديوانفي السابق  معهودة كانت المهام وهذه
 الجيولوجي للبحث الوطني للديوان المهام هذه تسند لم إلغائه رغم الذيالسالف الذكر و  85186

 .والمنجمي

                                                           
   .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم القانون من 40 المادةأنظر  )710(
   مرجع سابق. ،2005يوليو  19مؤرخ في  05253م مرسوم تنفيذي رق )711(
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم من القانون 2فقرة  24المادة  أنظر )712(
 .182أعاله حول حق المخترع صاحب الترخيص باالستكشاف، ص  أنظر )713(
 يوليو 17 في مؤرخ 30 عدد ر ج الملغى، للجيولوجيا، وطني ديوان إنشاء ، يتضمن1985 يوليو 16 في مؤرخ 85186 رقم مرسوم )714(

1985. 
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 :إنشاء المتحف الجيولوجي الوطني وتسييره •

(منه 40لمناجم بموجب المادة انشاءه في قانون إرغم النص على        
337F

يتم ، إال أن هذا المتحف لم )715
 .اليوم تجسيده الى غاية

 :المهام األخرى للمصلحة •

مقررة في بمهام أخرى  الوطنية الجيولوجية المصلحةإضافة الى المهام السالفة الذكر، تضطلع        
 :ما يليتتمثل ، و 0110قانون المناجم 

 موكول سابقا تسييره كان قدو  ، باطنهاو  األرض لسطح الجيولوجية للمعلومات القانوني اإليداع تسيير 
 رقم التنفيذي المرسوم من 05 فقرة 5 المادة أحكام بموجب المنجمي البحثو  للجيولوجيا الوطني للديوان

(20/01/1992 بتاريخ الصادر 9231
338F

 الجيولوجي للبحث الوطني الديوان إنشاء يتضمن الذي )716
 والمنجمي؛

 ونشرها؛ وتحليلها ومعالجتها وانتقائها األرض بعلوم المرتبطة المعلومات جمع 
 المنتظمة، الجيولوجية بالخرائط يتعلق فيما سيما ال تنفيذهو  الجيولوجية للمنشآت الوطني البرنامج إعداد 

 التنظيم؛ يحددها مقاييس سلم حسب الجهوية والجيوكيميائية الجيوفيزيائية الخرائط
 رسميا؛ ونشرها والموضوعية الجيولوجية الخرائط انجاز 
 العامة؛ المنفعة ذات والجيوعلمية الجيولوجية الدراسات كل انجاز 
 وتحيينه؛ الوطني المعدني الجرد إعداد 
 الجيولوجية. المنشآت أشغال رخص تسليم 

                                                           
 .سابق مرجع والمتمم، المعدل المناجم، قانون يتضمن ،2001 يوليو 03 في المؤرخ 0110 رقم من القانون 6فقرة  40المادة  أنظر )715(
 الجيولوجي للبحث وطني ديوان إنشاء يتضمن 20/01/1992 في مؤرخ 9231 رقم المرسوم التنفيذي من 05 فقرة 5 أنظر المادة )716(

  .26/01/1992 في مؤرخ 06 عدد ر ج والمنجمي،
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صل عدد ر ملحوظ لألنشطة المنجمية، حيث و عن المصادقة على قانون المناجم الجديد تطو  نجم       
خالل الفترة  ا منجمياسند 2078السندات المنجمية الممنوحة بطريقة المزايدة الى مستوى قياسي بلغ 

حسب االحصائيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات  2007الى  2001الممتدة من سنة 
Pالمنجمية

)
0F

717(
P ، الى غاية ، و هو ما يمثل ضعف السندات الممنوحة قبل المصادقة على قانون المناجمو

Pسندا منجميا موزعا كالتالي 2267تم منح  31/12/2009

)
1F

718(
P: 

 رخصة لالستكشاف المنجمي؛ 15 
 المنجمي؛ للتنقيبترخيصا  333 
 امتيازا منجميا؛ 29 
 ترخيصا الستغالل منجمي صغير او متوسط؛ 1863 
 .ترخيصا الستغالل حرفي 27 

حصائيات التابعة لوزارة فقد قدرت االأما فيما يخص المؤسسات المنجمية العاملة في قطاع المناجم        
للقطاع  اتابع 906 ممن بينه ستثمرام 1146المناجم عدد المستثمرين في القطاع المنجمي بحوالي الطاقة و 

Pعمومية) أموال رؤوس مؤسسة تابعة للدولة (ذات 240الخاص و

)
2F

719(
P. 

 بمداخيل الدولة من االنشطة المنجمية فهي:وفيما يتعلق        

 مداخيل عمليات المزايدة على السندات المنجمية؛ مليون دينار 2.133,06 
 مليون دينار مداخيل الرسم المساحي؛ 181,30 
 وق العقود؛قدينار مداخيل تخص ح مليون 15,50 
 مداخيل تخص مبيعات دفاتر الشروط؛ دينار مليون 7,84 
Pمداخيل متأتية من اتاوة استخراج المواد المعدنية دينار مليون 1401,60 

)
3F

720(
P. 

الحديدية كالحديد  المواد المعدنية سفهي تخص باألسا ،المستخرجةلمواد المعدنية ل بالنسبةو        
واد المعادن غير الحديدية مثل الفسفات والملح و تخص ايضا الموالمعادن النفيسة كالذهب والفضة، و 

 الجبس.المخصصة للبناء كالرخام و 

                                                           
(717) Rapport d’activité 2009,  Agence Nationale du Patrimoine Minier, www.anpm.gov.dz/. 

(718) IBID. 
(719) IBID. 

 .2008مارس سنة  01مؤرخ في  2237عدد  جريدة الشروق، في هذا الصدد أنظر )720(
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المناجم  قانونارتفاع نسبة االنتاج مقارنة بالسنوات التي سبقت المصادقة على هو  لالنتباه والملفت       
هذا ما عزز من قدرة البالد على االكتفاء الذاتي من حيث الموارد و  ال بأس به،ارتفاعا  0110رقم 

 نتيجة لعدم وجود صناعة تحويلية في البالد.ذلك و حتى التصدير الى الخارج و المنجمية بل 

رساء شراكة إنحو في الظرف الراهن تتوجه السياسة االقتصادية للبالد في مجال قطاع المناجم و        
بغار جبيالت مع الشريك الصيني، هذا ألجل استغالل مناجم الحديد و  ،استراتيجية مع الشركات االجنبية

قطري للحديد نشاء مشروع جزائري اليورانيوم، باإلضافة الى امجال البحث والتنقيب عن الذهب و في و 
Pالصلبو 

)
4F

721(
P كل ذلك لم يكن ممكنا في ظل التشريع المنجمي القديم الذي كرس بشكل واضح احتكار ،

االستثمار االجنبي الذي شهده نفتاح النسبي على القطاع الخاص و الدولة لهذا القطاع الحيوي رغم اال
 المتعلق باألنشطة النجمية. 8406القطاع بمناسبة تعديل القانون رقم 

امل في ميدان االنشطة خروج الدولة نهائيا كمتعق أحكام قانون المناجم الجديد، و من أجل تطبيو        
حيات اإلدارة المكلفة صالفي مهام و  النظرعادة إ تم قانون المنافسة،المنجمية وتطبيقا لمبدأ الحياد و 

دارة المركزية في وزارة اال ينظم 2007صدار مرسوم جديد سنة إ بالمناجم وذلك بإلغاء المرسوم القديم و 
 سنوات من المصادقة على قانون المناجم الجديد. 06بعد مضي  أتىالمناجم لكنه الطاقة و 

داريتان مستقلتان إهما سلطتان و  المنجميتين الوكالتين يضا تم استحداثأعلى الصعيد المؤسساتي و        
على األنشطة رقابة االدارة التقليدية في االشراف وال ذلك لتعويضلمنجمي و مكلفتان بضبط النشاط ا

 اللتانالرقابة المنجمية لة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا و المنجمية، وهما الوكا
المعنوية بالشخصية المنجميتين وصفهما المشرع بالسلطتين االداريتين، حيث تتمتع كل من الوكالتين 

 المالي.االستقالل و 

منح قانون المناجم للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية صالحيات متعددة كانت في السابق  فقد       
ميا، حيث أسندت اليها مهمة تضطلع بها الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقلي

للمؤسسة لمباشرة النشاط المنجمي، كما أنها  ترخيصسحب السندات المنجمية التي تعد بمثابة منح و 

                                                           
 للمزيد من التفاصيل أنظر: )721(
أوت سنة  25مؤرخ في  6457؛ 2010ديسمبر سنة  07مؤرخ في  6190؛ 2011فيفري سنة  05مؤرخ في  6256 األعداد: جريدة الخبر 

  .2012أبريل سنة  21مؤرخ في  6692؛ 2011
جويلية سنة  22مؤرخ في  2359؛ 2007نوفمبر سنة  11مؤرخ في  2145؛ 2007أكتوبر سنة  15مؤرخ في  2122 األعداد: جريدة الشروق 

 .2010أكتوبر سنة  11مؤرخ في  3081؛ 2008
 TITOUCHE (Ali), "Plus de la moitié du domaine minier algérien n’est pas connu", 10 décembre 2012, 
www.elwatan.com. 
 TITOUCHE (Ali), "Secteur minier : 7 milliards de dinars de recettes générés en 8 ans", 14 juin 2009, 
www.elwatan.com. 

 

http://www.elwatan.com/
http://www.elwatan.com/
http://www.elwatan.com/
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مكلفة بإدارة عملية المزايدة على السندات المنجمية بالنسبة للمناجم المكتشفة بتمويل من الدولة، كما انها 
مساعدة المستثمرين في متابعة تنفيذ السندات المنجمية و المنجمية من خالل  األنشطةتقوم باإلشراف على 

 قطاع المناجم.

المراقبة المنجمية بالجانب الرقابي لألنشطة المنجمية عن تص الوكالة الوطنية للجيولوجيا و تخو        
فات المتعلقة المختص في معاينة المخالجم الذي وضع تحت سلطة الوكالة، و طريق جهاز شرطة المنا

التابعون لشرطة  احالة الملف أمام الجهة القضائية المختصة، حيث يتمتع المهندسونبالتشريع المنجمي و 
 .بعد أدائهم اليمين المناجم بصفة ضباط الشرطة القضائية أثناء تأديتهم لمهامهم

لة الوطنية النظام الداخلي لكل من الوكاالل دراسة أحكام قانون المناجم و من خبوضوح  يتجلىو        
ليهما إالمهام المسندة الصالحيات و ن أالمنجمية  راقبةمالللممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا و 

، أما الجانب التنظيمي لألنشطة المنجمية تقوم بها لحساب الدولة دارية عاديةإمجرد أعمال إال هي ما 
خذ رأيا أفهو من اختصاص السلطة التنفيذية التي تقوم بوضع مختلف النصوص التنظيمية دون حتى 

      استشاريا لسلطتي الضبط.

يخص االستقالل العضوي للوكالتين، فعلى عكس معظم السلطات االدارية، لم يتم تحديد  أما فيما       
صفة أعضاء الوكالتين أو المدة الزمنية التي سيشغلونها، ظف الى ذلك انفراد السلطة التنفيذية بتعيين 

 هذا ما يحد من االستقالل العضوي.وقت و  االقالة في اياألعضاء مما يجعلهم عرضة للعزل و 

 تتعلق باألساس:فهي تخص  0110رقم فيما يخص التدابير التي جاء بها القانون و        

التصرفات الواردة على أقر القانون مجموعة من الحقوق و  : حيثخرىالرخص األو  بالسندات المنجمية 
 على الرخص المنجمية من جهة أخرىو  وااليجار من الباطن، كحق الرهنمن جهة،  دات المنجميةالسن

(ونقصد بذلك رخصة عملية اللم ورخصة استغالل مقالع الحجارة  التي ال ترتقي الى رتبة سند منجمي
عن الرخصة، وهذه الحقوق والتصرفات لم تكن في  أو التخلي أو التحويل، كالحق في التنازل والمرامل)

 .8406ظل النظام القانوني السابق أي القانون رقم 

أقر هذا القانون مجموعة من الحقوق لفائدة المستثمر بموجب السند  إذ: المناجمبالمستثمرين في قطاع  
د يستفي ،من جهة أخرىراضي والحقوق اللصيقة بها والمزايا الجبائية، و منجمي من جهة كحق حيازة األال

 .دفتر الشروط الخاص بكل نشاطالمزايا المقررة في صاحب الرخص االخرى من الحقوق و 

تدابير لتفادي االضرار بالبيئة ذلك باتخاذ مجموعة من ال: و االطار المعيشي للسكانو  المحيطبالبيئة و  
رفاق إلعل اهم هذه التدابير هو و  ،عدم االضرار باالطار المعيشي للسكانوحماية المحيط من التلوث و 
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على المزمع ممارسته  النشاط المنجميملف طلب السند المنجمي أو الرخص االخرى بدراسة مدى تأثير 
 هو اجراء وقائي.البيئة و 

تقابله عدة عوائق  0110غير أن هذا التطور الملحوظ للنشاط المنجمي في ظل القانون رقم        
 تخص هذه المعوقات المجاالت التالية:من هذا التطور مرهون بإزالتها و  تجعل

النفيسة مثل الذهب، المواد المعدنية االستراتيجية و  زالة احتكار الدولة التام لهذا القطاع خاصة في مجالإ 
 الصلب؛الفظة الحديد و 

الوطني، التي قد تعيق جلب االستثمار االجنبي للمستثمر  % 51جنبي و للشريك األ % 49 قاعدةزالة إ 
 ؛المباشر

التقليدية في العمل لى الوسائل اعتمادها عل على اصالح االدارة التقليدية وذلك نظرا لبطئها و العم 
 ؛القضاء على آفة البيروقراطية نهائياو 
لة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا سناد االطار التنظيمي لكل من الوكاإ 

 اختصاصات كل وكالة.والمراقبة النجمية طبقا لمهام و 

المتعلق بالمناجم،  0110ن رقم القانو  عادة النظر فيإفي يفكر التنفيذي  زالجها جعلهذا ما و        
على المجلس الشعبي حاليا رض يعفعال بموجب مشروع القانون الذي يعدل قانون المناجم الذي ذلك تم و 

 المنجمي البحث نعاشإ الخصوص وجه على القانون لهذا الجديدة حكاماأل وتتضمن الوطني لمناقشته.
 .والمتحجرة المعدنية المواد تصنيفٕاعادة و 

لمواد معدنية  كمواقع متحجرة او معدنية مواقع تصنف نألنص مشروع القانون الجديد  وفقا يمكنف       
 تسمح التي الضخمة المتحجرة او المعدنية المواد ومكامن المشعة المعدنية المواقع سيما ال استراتيجية

Pتفاضلية ايرادات بإنشاء

)
5F

722(
P. 

 العام النظام يتيح حيث وخاص عام لنظامين المنجمية األنشطة ممارسة تخضع خرآ صعيد علىو        
 واستغالل بحثال أنشطة ممارسة كافية ومالية تقنية بقدرات وتتمتع الجزائري للقانون تخضع شركة لكل

 المصنفة لموادا ستغاللاو  البحث أنشطة على فيطبق الخاص النظام اما ،االستراتيجية غير المعدنية المواد
 مؤسسة اي او االقتصادية العمومية للمؤسسات حصريا المنجمية التراخيص منح يتم حيث استراتيجية

                                                           
 . 2014يناير  05مؤرخ في  4297أنظر جريدة البالد عدد  )722(
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  شروط اطار في الغير مع تعاقد ابرام" المؤسسات لهذه يمكن السياق هذا وفي ،اخرى عمومية
Pالشراكة حجم من بالمائة 51 عن العمومية المؤسسة مشاركة نسبة تقل ال حيث "محددة

)
6F

723(
P. 

احتكار المؤسسات الوطنية من جديد سوف يكرس  فانهما تمت المصادقة على هذا القانون إذ ف       
بعدما أزال كالذهب والحديد، خاصة فيما يتعلق بالمواد المعدنية االستراتيجية ، لألنشطة المنجميةالعمومية 

االستثمار االجنبي ذ تحد من تنفيقد العوائق التي وجود عن  ناهيك ،راالحتكاهذا  0110القانون رقم 
للشريك %  49مقابل  للمساهمة الوطنية % 51تكريس قاعدة الجديد ما سيتم في هذا القانون المباشر بعد

Pجنبياأل

)
7F

724(
P،  هذه االجراءات شكل تس إذ ،األرباح تحويل عملية تعترضقد  التي العراقيلإضافة الى

ين عدم التمييز ب أ، ومبدنشطة االقتصاديةحرية ممارسة األاالنفتاح االقتصادي ومبدأ تراجعا عن سياسة 
 النظام الى العودة وبالتالي، 0110جنبي المكرس في قانون المناجم رقم المستثمر الوطني والمستثمر األ

P؟المنجمية األنشطة تحكم التي القانونية القواعد يةفعل عدم ذلك يعني فهل القديم، القانوني

)
8F

725(
P. 

سعار أالمالية التي تتوفر عليها الجزائر نتيجة ارتفاع  يعود للبحبوحةسبب ذلك وفي رأينا إن        
وما ينجر عنه من  المحروقات، وبالتالي فالجزائر ليست بحاجة الى المؤسسات المالية العالمية لالقتراض

ادية فالقرارات االقتصوبالنتيجة ، ها فيما يخص السياسة المالية واالقتصادية الواجب اتباعهااتباع امالءات
وال شيء التي تتخذها السلطة السياسية في الجزائر تتأثر فقط بمدى توفر الجزائر على احتياطي صرف 

 غير ذلك.

:áß^‰fiÁ¬:Ê:∞]√h:!\:ÿïÀd 

                                                           
 ، مرجع سابق.2014يناير  05مؤرخ في  4297جريدة البالد عدد  )723(
غشت سنة 20المؤرخ في  0103منه التي تممت االمر رقم  58في المادة  2009تم تكريس هذه القاعدة في قانون المالية التكميلي لسنة  )724(

"ال يمكن إنجاز االستثمارات الثانية بما هو آت: في فقرتها التي قضت  1مكرر  4، المتعلق بتطوير االستثمار، حيث أدرجت المادة 2001
على األقل من رأس المال االجتماعي. %  51األجنبية إال في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 

 .ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء"
ن النص القانوني الذي ال يتطابق مع الواقع عدم الفعلية. فمن جهة توجد عدم الفعلية البنياوية والتي تتعلق بمضمو  يوجد نوعان من )725(

ليات االجتماعي والعملي، وذلك بسبب االنكسارات الموجودة بين القانون والمجتمع. ومن جهة أخرى، توجد عدم الفعلية التقنية والتي تتعلق باآل
 فعلية عدم ،شريف كايس ، لالطالع اكثر أنظر:تنفيذي للدولةالمختلفة المسخرة لتنفيذ ولتطبيق القانون والتي تتحكم فيها اإلدارة باعتبارها الجهاز ال

  :الموقع من القانوني، األمن على وأثرها القانونية القاعدة
http://manifest.univ-
ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20de%20Droit%20et%20des%20Sciences%20Politiques/s
eminaire-national-sur-la-securite-juridique-Decembre-2012/KAYASS%20Cherif.pdf 
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 .      لممارسة نشاط االستكشاف المنجمي االستكشاف سند نموذج المتضمن 01 رقم الملحق 1

 لممارسة نشاط االستغالل المنجمي باالستغالل الترخيص سند نموذج المتضمن 02 رقم الملحق 2
 .الصغير أو المتوسط
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 باللغة العربية

 الكتب: أوال

دار المعرفة الجامعية للطبع ، دراسة في جغرافية التضاريس سطح األرض، مصطفى أحمد أحمد 1
 .2003، اإلسكندرية، والنشر والتوزيع

 .2002التوزيع، عنابة، ظيم االداري، دار العلوم للنشر و التن ، القانون االداريبعلي محمد الصغير 2

 .1999، دار ريحانة للنشر، الجزائر، 01، الوجيز في القانون االداري، ط بوضياف عمار 3

 .2000القاهرة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  ، السلطات االدارية المستقلة حنفي عبد اهللا 4

، دار 01 دروس في نظرية الحق، ط الجزء الثاني ، مدخل الى العلوم القانونيةجعفور محمد سعيد 5
 .2001هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .2009، الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، عادل ماهر األلفى 6

، د.م.ج، 06الجريمة، ط  الجزء األول القسم العام ، شرح قانون العقوبات الجزائريسليمانعبد اهللا  7
 .2005الجزائر، 

األنظمة العادية وقطاع المحروقات، دار  امل في قانون االستثمار الجزائريالك ،عجة جياللي 8
 .2006الجزائر،  الخلدونية،

، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي 9
 القانونية، بغداد، دون سنة نشر.  

المبادئ واألصول، دار النهضة  الجزء األول ، القانون الدولي العامعلي خليل اسماعيل الحديثي 10
 .2010العربية، القاهرة، 

 د.م.ج، الجزائر، دون سنة نشر.، حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية، شريط األمين 11

 .1994، الجزائر د.م.جالكامل في القانون التجاري،  ،ي صالحر فرحة زرا 12
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 ديوان ،6 ط التجاري، المحل التاجر التجارية األعمال: الجزائري التجاري القانون ،نادية فوضيل 13
 .2004 الجزائر، الجامعية، المطبوعات

 .2001الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  ،النظرية العامة للعقد االلتزامات ،فياللي على 14

 .2007، ، لباد للنشر، سطيف02 الوجيز في القانون االداري، ط ،لباد ناصر 15

 البحري البريالمجال الوطني للدولة  الجزء الثاني ، القانون الدولي العاممانع جمال عبد الناصر 16
 .2009دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  الجوي،

 .1981، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 02، القانون التجاري الجزائري، ط محرز أحمد 17

، مطبعة 01 ط، الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية ،محمد بلقاسم حسن بهلول 18
 .1993دحلب، الجزائر، 

 .1985، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، محمد حسنين 19

 .2001 الجزائر، ج،.م.د الرسمي، الرهن ،سليمان محمدي 20

بالقوانين والتنظيمات دراسة فقهية مقارنة  وحقوق الدولة والفرد فيهاالثروة المعدنية  ،محمود المظفر 21
 .1990، منشأة المعارف، االسكندرية، 01، ط الوضعية

 ، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة، الجزائر،أعمريحياوي  22
2001. 

 الرسائل والمذكرات الجامعية: ثانيا

 الرسائل الجامعية

عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة دكتوراه الدولة في القانون، كلية  ،أمقران محند بوبشير 1
 .2006 الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في دراسة مقارنة ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري ،تواتي نصيرة 2
 .2013العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibfseg/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=2569
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 في دكتوراه شهادة لنيل أطروحة الجزائر، في األجنبي المستثمر لملكية القانونية الحماية ،نوارة حسين 3
 .2013 وزو، تيزي معمري مولود جامعة الحقوق، كلية القانون، التخصص العلوم،

، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه رابحي أحسن 4
 .  20052006 الجزائر، جامعة ، معهد الحقوق والعلوم االدارية،في القانون

 .2008 ،الجزائر جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة ،التجاري السجل في القيد ،خالدزايدي  5

 القانون في دولة دكتوراه درجة لنيل رسالة الجزائري، التشريع في اإلدارية الرخص ،الرحمن عبد عزاوي 6
 .2007، الجزائر جامعة الحقوق، كلية ،العام

 الحقوق كلية دولة، دكتوراه مقارنة، رسالة دراسة اإلداري الترخيص ،جبريل عثمان جمال محمد 7
 .1992 شمس، عين جامعة

 المذكرات الجامعية

، بحث 2008نوفمبر  15ل إطار التعديل الدستوري  ، المسؤولية السياسية للحكومة فيأفتوش براهيم 1
 مولود جامعة السياسية، الحقوق والعلوم كلية الدولة، تحوالت القانون، فرع في الماجستير درجة لنيل

 .2012وزو،  تيزي معمري،
المركز القانوني لمجلس النقد والقرض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  ،اقرشاح فاطمة 2

 .20012002األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية 

السلطات االدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،أعراب أحمد 3
 .2006القانون، فرع قانون االعمال، كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

دراسة اآلليات القانونية للسياسة الجزائرية الجديدة لالستثمارات المنجمية، مذكرة من أيت أعمر جهان،  4
جامعة  ،فرع قانون األعمال، كلية الحقوق الحصول على شهادة الماجستير في القانون الخاص،أجل 

 .20102011 )،1الجزائر(

 كلية الماجستير، شهادة لنيل مذكرة الوطنية، لألمالك القانوني النظام سالم، بن اهللا باحماوي عبد 5
 .20042005 ،، جامعة الجزائرالحقوق

 الماجستير فرع شهادة لنيل مقدمة الجزائري، رسالة القانون في العقاري الحجز، بداوي عبد العزيز 6
 .20072008خدة،  بن يوسف بن الجزائر الحقوق، جامعة والمالية، كلية اإلدارة
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الشراكة االجنبية ودورها في تمويل قطاع المحروقات بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة ، ليليا بن منصور 7
 .20032004، كلية العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، االقتصاديةالماجستير في العلوم 

 في الماجستير شهادة لنيل رسالة الجزائري، القانون في االقتصادي الضبط سلطات ،بوجملين وليد 8
 .20062007 الجزائر، جامعة االدارية، والعلوم الحقوق كلية العمومية، المؤسساتو  الدولة فرع الحقوق،

 أجل من مذكرة ،03/07/2001المؤرخ في  0110 المناجم لقانون تحليلية دراسة ليلى، بوخديمي 9
 الجزائر، جامعة ،الحقوق كلية ، فرع ادارة ومالية،الحقوق في الماجستير شهادة على الحصول
20082009. 

، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على بوقندورة سامية 11
 ،الجزائر جامعة ،المؤسسات العمومية، كلية الحقوقشهادة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة و 

20072008. 

االقتصادية والمالية، مذكرة لنيل درجة ، السلطات االدارية المستقلة الفاصلة في المواد حدري سمير 12
 .2006بومرداس،  ،الماجستير في القانون، فرع قانون االعمال، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة

، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون األعمال، دغو األخضر 13
 .19992000جامعة الحاج لخضر، باتنة،  كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية،

 مراأل ضوء على االقتصادية العمومية المؤسسة ورقابة لتسيير القانوني النظام ،زهير سعودي 14
الجزائر،  جامعة، االدارية والعلوم الحقوق كلية عمال،األ قانون في الماجستير شهادة لنيل بحث ،0104

2005. 

 اإلدارة الماجستير تخصص شهادة لنيل مقدمة الوطنية، مذكرة األمالك ، إدارةرضوان عايلي 15
 .20052006الجزائر،  الحقوق، جامعة والمالية، كلية

، التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد االداري في الوظائف العمومية للدولة، عثماني فاطمة 16
 الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع تحوالت 

 .20102011 الجامعية السنة وزو، تيزي معمري، مولود

النشاط المنجمي كنشاط اقتصادي مقنن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون رحايمية آسيا،  17
 .20102011 ،)1(الجزائر جامعة ،عمال، كلية الحقوقاأل
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الماجستير في  شهادة لنيل التنمية المستديمة: التوفيق بين التنمية والبيئة، مذكرةقايدي سامية،  18
فرع القانون الدولي لحقوق االنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  القانون،
20012002. 

 شهادة لنيل مقدمة الجزائر، مذكرة في األجنبي القانونية لالستثمار والحواجز ، الحوافزوليد لعماري 19
 .20102011 ،)1(الجزائر جامعة الحقوق، األعمال، كلية قانون القانون، فرع في الماجستير

 الجزائر، في والالسلكية السلكية المواصالت مجال في لالستثمار القانوني النظام سليمة، مشيد 20
 .20032004الجزائر،  جامعة الحقوق، كلية ،األعمال قانون فرع الماجستير، شهادة لنيل مذكرة

لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في  القانوني ، النظاموناس عقيلة 21
 .2006القانون االداري، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة باتنة، 

 الماجستير في القانون شهادة لنيل مذكرة مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، ،ولد رابح صفية 22
 .2000 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلية األعمال، قانون فرع

 ثالثا: المقاالت

سنة  04، عدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسيةحماية البيئة، اسكندري أحمد،  1

 .2548، ص ص 2002

 واالقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلةأثر إعادة الهيكلة على االقتصاد الجزائري، باشي أحمد،  2

 .3144، ص ص 2003سنة  2عدد  41، جزء والسياسية

، كلية القانون، جامعة مجلة الشريعة والقانون، فكرة المنفعة العمومية في نزع الملكية، براهيمي سهام 3

 .337398، ص ص 2013، سنة 25اإلمارات العربية المتحدة، عدد 

 القانونية للعلوم الجزائرية المجلةممارسة االنشطة التجارية، ، النظام القانوني للرخصة و بكاي عيسى 4

 .167188، ص ص 2008، سنة 03، عدد والسياسية واالقتصادية

 للعلوم الجزائرية المجلة، المصالح الخارجية طبيعتها ووسائل الطعن في قراراتها، بوحميدة عطاء اهللا 5

 .4565، ص ص 2003، سنة 2، عدد والسياسية واالقتصادية القانونية
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الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، "السلطات االدارية المستقلة وٕاشكالية االستقاللية"، حدري سمير 6

ماي، خالصة  24و 23، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، االقتصادي والماليالمستقلة في المجال 

 .4364المداخالت المقدمة في الملتقى، غير منشورة، ص ص 

المجلة U ، "العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر"،خوري عمر 7

 .569605، ص ص 2008، سنة 04، عدد Uوالسياسيةالجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية 

 ،"الجزائري التشريع في البيئة على المصنفة المنشآت خطر لمواجهة اإلدارية العقوبات" ،إلهام فاضل 8

Uوالقانون السياسة دفاترU، 313322 ص ص ،2013 جوان التاسع، العدد. 

الملتقى الوطني حول سلطات "، الدستورالهيئات االدارية المستقلة في مواجهة ، "عيساوي عز الدين 9

ماي،  24و 23، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي

 .2442خالصة المداخالت المقدمة في الملتقى، غير منشورة، ص ص 

، والسياسية واالقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة، تحرير قطاع المحروقات، عجة الجياللي 10

 .67118، ص ص 2007، سنة 1عدد 

، "سلطات الضبط المستقلة: آلية لالنتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة"، نزليوي صليحة 11

، جامعة عبد الرحمان ميرة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي

 .523ماي، خالصة المداخالت المقدمة في الملتقى، غير منشورة، ص ص  24و 23بجاية، 

 ،والسياسية واالقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلةاختصاصات مجلس الدولة،  ،معاشو عمار 12

 .189208، ص ص 2007، سنة 3عدد 

أوت  20المتعلق بتطوير االستثمار المؤرخ في  0103األمر رقم مضمون أحكام  محمد،يوسفي  13

، ص ص 2002سنة  ،23 ، عددإدارةومدى قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية،  2001

2151. 
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 ةالوطني الملتقيات: رابعا

 ورقلة، ، جامعة قاصدي مرباح2012حول األمن القانوني، ديسمبر  الوطني الملتقى

 http://manifest.univ-ouargla.dz من الموقع: 

 االقتصادي المجالين في القانوني التضخم محاربة في التقنين عملية فعالية ،نادية حسان 1 
 ، من الموقع: واالجتماعي

http://manifest.univ-
ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20de%20Droit%20et%20des%20Sciences%20Politi
ques/seminaire-national-sur-la-securite-juridique-Decembre-2012/HASSAN%20Nadia.pdf   

 ، من الموقع: القانوني األمن على وأثرها القانونية القاعدة فعلية عدم ،كايس شريف 2
http://manifest.univ-
ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20de%20Droit%20et%20des%20Sciences%20Politi
ques/seminaire-national-sur-la-securite-juridique-Decembre-2012/KAYASS%20Cherif.pdf 

 النصوص القانونية: خامسا

I. الدساتير 

 22مؤرخ في  7697دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب االمر رقم  1
، 1976نوفمبر  19، يتضمن اصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 1976نوفمبر 

 .1976نوفمبر  24مؤرخ في  94ج ر عدد 

 28مؤرخ في  8918المنشور بموجب األمر رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  2
، ج ر 1989فيفري  23يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم  1989فيفري 
 .1989مارس  01مؤرخ في  09عدد 

مؤرخ  96438رئاسي رقم المرسوم المنشور بموجب دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال 3
نوفمبر  28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 1996ديسمبر سنة  07في 

 08مؤرخ في  76، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 1996سنة 
 25، ج ر عدد 2002أبريل سنة  10مؤرخ في  0203بالقانون رقم ومتمم ، معدل 1996ديسمبر سنة 

، 2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في  0819بالقانون رقم ومتمم ، ومعدل 2002أبريل سنة  14مؤرخ في 
 .2008نوفمبر سنة  16مؤرخ في  63ج ر عدد 
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II. النصوص التشريعية 

 مؤرخ 36 عدد ر الونزة، ج مناجم شركة تأميم ، يتضمن1966 مايو 06 في مؤرخ 6693 رقم أمر 1
 .1966 مايو 06 في

 36 عدد ر ج كنبر، سيدي مناجم شركة تأميم ، يتضمن1966 مايو 06 في مؤرخ 6694 رقم أمر 2
 .1966 مايو 06 في مؤرخ

 المعدن، ج لريفي والمقالع المناجم شركة تأميم ، يتضمن1966 مايو 06 في مؤرخ 6695 رقم أمر 3
 .1966 مايو 06 في مؤرخ 36 عدد ر

 شركة( بربر عين لمناجم الجديدة الشركة تأميم ، يتضمن1966 مايو 06 في مؤرخ 6696 رقم أمر 4
 .1966 مايو 06 في مؤرخ 36 عدد ر سيرتيان)، ج

 حمام لمناجم المستغلة القديم الجبل شركة تأميم ، يتضمن1966 مايو 06 في مؤرخ 6697 رقم أمر 5
 .1966 مايو 06 في مؤرخ 36 عدد ر الونشريس، ج ومناجم أنبايلس

 ر أركو، ج عين لمناجم الجديدة الشركة تأميم ، يتضمن1966 مايو 06 في مؤرخ 6698 رقم أمر 6
 .1966 مايو 06 في مؤرخ 36 عدد

 36 عدد ر للزنك، ج الجزائرية الشركة تأميم ، يتضمن1966 مايو 06 في مؤرخ 6699 رقم أمر 7
 .  1966 مايو 06 في مؤرخ

 المستغلة بمليانة الحديدية المناجم شركة تأميم ، يتضمن1966 مايو 06 في مؤرخ 66100 رقم أمر 8
 .1966 مايو 06 في مؤرخ 36 عدد ر العالية، ج لمنجم

الموحاد،  بخنقة الحديدية المناجم شركة تأميم ، يتضمن1966 مايو 06 في مؤرخ 66101 رقم أمر 9
 .1966 مايو 06 في مؤرخة 36 عدد ر ج

 في مؤرخ 49 عدد ر ج العقوبات، يتضمن قانون، 1966 يونيو 08 في مؤرخ 66156 رقم أمر 10
 رقم ويتمم األمر ، يعدل1982 فبراير 13 في مؤرخ 8204 رقم ، معدل ومتمم بالقانون1966 يونيو 11
 ديسمبر 04 في مؤرخ 49العقوبات، ج ر عدد  قانون يتضمن ،1966 يونيو 08 في مؤرخ 66156

 األمر رقم تعديل ، يتضمن1975 يونيو 17 في مؤرخ 7547 رقم ، ومعدل ومتمم باألمر1982
 رقم ومعدل ومتمم باألمر ،1975 يوليو 04 في مؤرخ 53 عدد ر العقوبات، ج قانون يتضمن ،66156
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 تتعلق مكرر 417 رقمها مادة العقوبات قانون في بموجبه ، تدرج1973 يوليو 25 في مؤرخ 7348
 6974 رقم ، ومعدل ومتمم باألمر1973 ديسمبر 14 في مؤرخ 100 عدد ر الطائرات، ج تحويل بردع
 العقوبات، ج قانون المتضمن ،66156 رقم األمر وتعديل تتميم ، يتضمن1969 سبتمبر 16 في مؤرخ

 يوليو 12 في مؤرخ 8826 رقم بالقانون، ومعدل ومتمم 1969 سبتمبر 19 في مؤرخ 80 عدد ر
 13 في مؤرخ 28 عدد ر ، ج1966 سنة يونيو 8 في المؤرخ 66156 رقم األمر ويتمم ، يعدل1988
 66156 رقم األمر ، يعدل1989 أبريل 25 في مؤرخ 8905 رقم ، ومعدل بالقانون1988 يوليو

، 1989 أبريل 26 مؤرخ في 17 عدد ر العقوبات، ج قانون المتضمن ،1966 سنة يونيو 8 في المؤرخ
 في الجماعية النزاعات من بالوقاية ، يتعلق1990 فبراير 06 في مؤرخ 9002 رقم ومعدل بالقانون

ومعدل ومتمم  ،1990 فبراير 07 في مؤرخ 6 عدد ر االضراب، ج حق وممارسة وتسويتها العمل
 يونيو 8 في المؤرخ 66156 رقم األمر ويتمم ، يعدل1990 يوليو 14 في مؤرخ 9015 رقم بالقانون

 ، ومعدل ومتمم باألمر1990 يوليو 18 في مؤرخ 29 عدد ر العقوبات، ج قانون المتضمن 1966 سنة
 سنة يونيو 8 في المؤرخ 66156 رقم األمر ويتمم ، يعدل1995 فبراير 25 في مؤرخ 9511 رقم

 رقم ، ومعدل ومتمم باألمر1995 مارس 01 في مؤرخ 11 عدد ر العقوبات، ج قانون والمتضمن 1966
 وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع ، يتعلق1996 يوليو 09 في مؤرخ 9622

 9710 رقم ، ومعدل باألمر1996 يوليو 10 في مؤرخ 43 عدد ر الخارج، ج وٕالى من األموال رؤوس
 في مؤرخ 13 عدد ر الملغى، ج المجاورة، والحقوق المؤلف بحقوق ، يتعلق1997 مارس 06 في مؤرخ
 األمر ويتمم ، يعدل2001 يونيو 26 في مؤرخ 0109 رقم ومتمم بالقانونومعدل ، 1997 مارس 12
 27 في مؤرخ 34 عدد ر العقوبات، ج قانون والمتضمن 1966 سنة يونيو 8 في المؤرخ 66156 رقم

 رقم األمر ويتمم ، يعدل2004 نوفمبر 10 في مؤرخ 0415 رقم ، ومعدل ومتمم بالقانون2001 يونيو
 10 في مؤرخ 71 عدد ر العقوبات، ج قانون والمتضمن 1966 سنة يونيو 8 في المؤرخ 66156

 ر التهريب، ج بمكافحة ، يتعلق2005 غشت 23 في مؤرخ 0506 رقم ، ومعدل باألمر2004 نوفمبر
 ، يتعلق2006 فبراير 20 في مؤرخ 0601 رقم ، ومعدل  بالقانون2005 غشت 28 في مؤرخ 59 عدد

 رقم بالقانونومتمم ، ومعدل 2006 مارس 08 في مؤرخ 14 عدد ر ومكافحته، ج الفساد من بالوقاية
 1966 سنة يونيو 8 في المؤرخ 66156 رقم األمر ويتمم ، يعدل2006 ديسمبر 20 في مؤرخ 0623

 رقم ومعدل ومتمم بالقانون، 2006 ديسمبر 24 في مؤرخ 84 عدد ر العقوبات، ج قانون والمتضمن
 1966 سنة يونيو 8 في المؤرخ 66156 رقم األمر ويتمم ، يعدل2009 فبراير 25 في مؤرخ 0901

 1114 رقم ، ومعدل بالقانون2009 مارس 08 في مؤرخ 15 عدد ر العقوبات، ج قانون والمتضمن
 والمتضمن 1966 سنة يونيو 8 في المؤرخ 66156 رقم األمر ، يعدل2011 غشت 02 في مؤرخ
 مؤرخ 1401 رقم ، ومعدل ومتمم بالقانون2011 غشت 10 في مؤرخ 44 عدد ر العقوبات، ج قانون
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 والمتضمن 1966 سنة يونيو 8 في المؤرخ 66156 رقم األمر ويتمم ، يعدل2014 فبراير 04 في
 .2014 فبراير 16 في مؤرخ 7 عدد ر العقوبات، ج قانون

 مؤرخ 80 عدد ر ج االستثمارات، قانون يتضمن ،1966 سبتمبر 15 في مؤرخ 66284 رقم أمر 11
 باالستثمار ، يتعلق1982 غشت 21 في مؤرخ 8211 رقم ، ملغى بالقانون1966 سبتمبر 17 في

 .1982 غشت 24 في مؤرخ 34 عدد ر الوطني، ج الخاص االقتصادي

 في مؤرخ 101 عدد ر ج التجاري، القانون ، يتضمن1995سبتمبر  26 في مؤرخ 7559 رقم أمر 12
 المالية قانون ، يتضمن1987 ديسمبر 23 مؤرخ في 8720 معدل بالقانون رقم، 1975 ديسمبر 19
 مؤرخ في 8804 رقم بالقانونومتمم معدل و ، 1987 ديسمبر 28 في مؤرخ 54 عدد ر ، ج1988 لسنة
 القانون والمتضمن 1975 سنة سبتمبر 26 في المؤرخ 7559 رقم األمر ويتمم ، يعدل1988 يناير 12

 في مؤرخ 2 عدد ر االقتصادية، ج العمومية المؤسسات على المطبقة الخاصة القواعد ويحدد التجاري،
 األمر ويتمم ، يعدل1993 أبريل 25 في مؤرخ 9308 معدل بالمرسوم التشريعي رقمو ، 1988 يناير 13
 27 مؤرخ في 27 عدد ر التجاري، ج القانون المتضمن 1975 سنة سبتمبر 26 في المؤرخ 7559 رقم

 7559 رقم األمر ويتمم ، يعدل1996 ديسمبر 09 في مؤرخ 9627 رقم معدل باألمرو ، 1993 أبريل
، 1996 ديسمبر 11 في مؤرخ 77 عدد ر التجاري، ج القانون والمتضمن 1975 سنة سبتمبر 26 المؤرخ

 26 في مؤرخ 7559 رقم األمر ويتمم ، يعدل2005 فبراير 06 في مؤرخ 0502 رقم معدل بالقانونو 
 .2005 فبراير 09 في مؤرخ 11 عدد ر التجاري، ج القانون والمتضمن 1975 سبتمبر

 في مؤرخ 78 ر عدد المدني، ج القانون ، يتضمن1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 7558 رقم أمر 13
معدل و بالتأمينات،  ، يتعلق1980 غشت 09 في مؤرخ 8007 رقم ، معدل بالقانون1975 سبتمبر 30

 سبتمبر 26 في المؤرخ 7558 رقم األمر ويتمم ، يعدل1983 يناير 29 في مؤرخ 8301 رقم بالقانون
 رقم معدل بالقانونو  ،1983 فبراير 01 في مؤرخ 5 عدد ر المدني، ج القانون والمتضمن 1975 سنة
 31 في مؤرخ 72 عدد ر ، ج1985 لسنة المالية قانون ، يتضمن1984 ديسمبر 24 في مؤرخ 8421

 كيفية ضبط ، يتضمن1987 ديسمبر 08 في مؤرخ 8719 رقم معدل بالقانونو ، 1984 ديسمبر
 50 عدد ر وواجباتهم، ج المنتجين حقوق وتحديد الوطنية لألمالك التابعة الفالحية األراضي استغالل

 األمر ويتمم ، يعدل1988 مايو 03 في مؤرخ 8814 رقم معدل بالقانونو  ،1987 ديسمبر 09 في مؤرخ
 04 في مؤرخ 18 عدد ر القانون المدني، ج والمتضمن 1975 سنة سبتمبر 26 في المؤرخ 7558 رقم

 في المؤرخ 7558 رقم األمر ، يتمم1989 فبراير 07 في مؤرخ 8901 رقم متمم بالقانونو ، 1988 مايو
معدل و ، 1989 فبراير 08 في مؤرخ 6 عدد ر المدني، ج القانون والمتضمن 1975 سنة سبتمبر 26

، 2005 يونيو 26 في مؤرخ 44 عدد ر ، ج2005 يونيو 20 في مؤرخ 0510 رقم متمم بالقانونو 
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 26 مؤرخ 7558 رقم األمر ويتمم ، يعدل2007 مايو 13 في مؤرخ 0705 رقم بالقانونمتمم ومعدل و 
 .2007 مايو 13 في مؤرخ 31 عدد ر المدني، ج القانون والمتضمن 1975 سبتمبر

 في مؤرخ 29 عدد ر ج البحري، القانون يتضمن ،1976 أكتوبر 23 في مؤرخ 7680 رقم مرأ 14
 رقم األمر ويتمم يعدل ،1998 يونيو 25 في مؤرخ 9805 رقم بالقانون معدل ،1977 أبريل 10
 يونيو 27 في مؤرخ 47 عدد ر ج البحري، القانون يتضمن ،1976 أكتوبر 23 في مؤرخ 7680

 رقم األمر ويتمم يعدل ،2010 غشت 15 في مؤرخ 04-10 رقم بالقانون ومتمم ومعدل ،1998
 غشت 18 في مؤرخ 46 عدد ر ج البحري، القانون يتضمن ،1976 أكتوبر 23 في مؤرخ 7680

2010. 

 19مؤرخ في  30يتضمن قانون المياه، ج.ر عدد  1983يوليو  16مؤرخ في  8317قانون رقم  15
 60 عدد ر بالمياه، ج ، يتعلق2005 غشت 04 في مؤرخ 0512 بالقانون رقم، ملغى 1983يوليو 
 .2005 سبتمبر 04 في مؤرخ

 في مؤرخ 5 عدد ر ج المنجمية، باألنشطة ، يتعلق1984يناير  07 في مؤرخ 8406 رقم قانون 16
ويتمم القانون ، يعدل 1991ديسمبر  06المؤرخ في  9124قانون رقم بالمتمم و معدل  ،1984 يناير 31
 11مؤرخ في  64والمتعلق باألنشطة المنجمية، ج ر عدد  1984 يناير سنة 7المؤرخ في  8406رقم 

 ر المناجم، ج قانون ، يتضمن2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم قانونبالملغى ، 1991ديسمبر 
 .  2001 يوليو 04 في مؤرخ 35 عدد

األراضي الفالحية استغالل ، يتضمن ضبط كيفية 1987ديسمبر  08في مؤرخ  8719قانون رقم  17
، 1987ديسمبر  09مؤرخ في  50عدد  ر ج ،الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم التابعة لألمالك
 التابعة الفالحية األراضي استغالل شروط ، يحدد2010 غشت 15 في مؤرخ 1003 رقم ملغى بالقانون

 .2010 غشت 18 في مؤرخ 46 عدد ر للدولة، ج الخاصة لألمالك

 العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون ، يتضمن1988 يناير 12 في مؤرخ 8801 رقم قانون 18
 مؤرخ 9308 رقم التشريعي ، معدل ومتمم بالمرسوم1988 يناير 13 في مؤرخ 2 عدد ر االقتصادية، ج

 المتضمن 1975 سنة سبتمبر 26 في المؤرخ 59-75 رقم األمر ويتمم ، يعدل1993 أبريل 25 في
 9408 رقم التشريعي معدل بالمرسومو ، 1993 أبريل 27 في مؤرخ 27 عدد ر التجاري، ج القانون
 28 في مؤرخ 33 عدد ر ، ج1994 لسنة التكميلي المالية قانون يتضمن ،1994 مايو 26 في مؤرخ
 األموال رؤوس بتسيير ، يتعلق1995 سبتمبر 25 في مؤرخ 9525 رقم معدل باألمرو ، 1994 مايو

 .1995 سبتمبر 27 مؤرخ في 55 عدد ر للدولة، ج التابعة التجارية
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 04 في مؤرخ 14 عدد ر ج باإلعالم، يتعلق 1990 سنة أبريل 03 في مؤرخ 9007 رقم قانون 19
 69، ج ر عدد 1993أكتوبر  26مؤرخ في  9313، معدل بالمرسوم التشريعي رقم 1990 سنة أبريل

باإلعالم، ج  يتعلق 2012يناير  12مؤرخ في  1205، ملغى بالقانون رقم 1993أكتوبر  27مؤرخ في 
 .   2012يناير  15مؤرخ في  02ر عدد 

 18مؤرخ في  16عدد  ر والقرض، ج بالنقد ، يتعلق14/04/1990 في مؤرخ 9010 رقم قانون 20
 بترقية ، يتعلق1993 أكتوبر 05 في مؤرخ 9312 رقم التشريعي ، معدل بالمرسوم1990أبريل 

 يوليو 09 في مؤرخ 9622 رقم معدل باألمرو ، 1993 أكتوبر 10 في مؤرخ 64 عدد ر االستثمار، ج
الخارج،  وٕالى من األموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع ، يتعلق1996

 فبراير 27 في مؤرخ 0101 رقم باألمرمتمم ومعدل و ، 1996 يوليو 10 في مؤرخ 43 عدد ر ج
 ر والقرض، ج بالنقد والمتعلق 1990 أبريل 14 في المؤرخ 9010 رقم القانون ويتمم ، يعدل2001

 ، يتعلق2003 غشت 26 في مؤرخ 0311 رقم ، ملغى باألمر2001 فبراير 28 في مؤرخ 14 عدد
 .2003 غشت 27 في المؤرخة 52 عدد ر والقرض، ج بالنقد

 ر، ج ،1990 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن 1990 أوت 7 في المؤرخ 9016 رقم قانون 21
 .1990 اوت 11 في مؤرخ 34 عدد

 52 عدد ر الوطنية، ج األمالك قانون ، يتضمن1990 ديسمبر 01 في مؤرخ 9030 رقم قانون 22
 ، يعدل2008 يوليو 20 مؤرخ في 0814 رقم متمم بالقانون، معدل و 1990 ديسمبر 02 في مؤرخ
 44 عدد ر الوطنية، ج األمالك قانون والمتضمن 1990 ديسمبر 01المؤرخ  9030 رقم القانون ويتمم
 .2008 غشت 03 في مؤرخ

 المنفعة أجل من الملكية بنزع المتعلقة القواعد ، يحدد1991 أبريل 27 في مؤرخ 9111 رقم قانون 23
 ديسمبر 29 في مؤرخ 0421 رقم ، معدل بالقانون1991 مايو 08 في مؤرخ 21 عدد ر العمومية، ج

معدل و ، 2004 ديسمبر 30 في مؤرخ 85 عدد ر ، ج2005 لسنة المالية قانون ، يتضمن2004
 82 عدد ر ، ج2008 لسنة المالية قانون ، يتضمن2007 ديسمبر 30 في مؤرخ 0712 رقم قانونبال

 ، يتضمن2013 ديسمبر 30 مؤرخ في 1308 رقم معدل بالقانونو ، 2007 ديسمبر 31 في مؤرخ
 .2013 ديسمبر 31 في مؤرخ 68 عدد ر ، ج2014 لسنة المالية قانون

 عدد ر المنقولة، ج القيم ببورصة ، يتعلق1993 مايو 23 في مؤرخ 9310 رقم تشريعي مرسوم 24
 ، يعدل1996 يناير 10 في مؤرخ 9610 رقم باألمرمتمم ، معدل و 1993 مايو 23 في مؤرخ 34

المنقولة،  القيم ببورصة والمتعلق 1993 سنة مايو 23 في المؤرخ 9310 رقم التشريعي المرسوم ويتمم
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 فبراير 17 في مؤرخ 0304 متمم بالقانون رقم، ومعدل و 1996 يناير 14 في مؤرخ 3 عدد ر ج
 ببورصة والمتعلق 1993 سنة مايو 23 في المؤرخ 9310 رقم التشريعي المرسوم ويتمم ، يعدل2003

 .2003 فبراير 19 في مؤرخ 11 عدد ر والمتمم، ج المعدل المنقولة، القيم

 64، ج ر عدد االستثمار، يتعلق بترقية 1993أكتوبر  05مؤرخ في  9312مرسوم تشريعي رقم  25
 قانون ، يتضمن1998 ديسمبر 31 في مؤرخ 9812 رقم ، معدل بالقانون1993أكتوبر  10مؤرخ في 

 في مؤرخ 0103 ، ملغى باألمر رقم1998 ديسمبر 31 في مؤرخ 98 عدد ر ، ج1999 لسنة المالية
 .2001 غشت 22 في مؤرخ 47 عدد ر االستثمار، ج بتطوير ، يتعلق2001 غشت 20

 بالبريد المتعلقة العامة القواعد ، يحدد2000 غشت 05 في مؤرخ 200003 رقم قانون 26
 ، يتضمن2003 ديسمبر 28 في مؤرخ 0322 رقم والالسلكية، معدل بالقانون السلكية والمواصالت

 0624 رقم ، معدل بالقانون2003 ديسمبر 29 في مؤرخ 83 عدد ر ، ج2004 لسنة المالية قانون
 ديسمبر 27 في مؤرخ 85 عدد ر ، ج2007 لسنة المالية قانون ، يتضمن2006 ديسمبر 26 في مؤرخ

2006. 

 في مؤرخ 47 عدد ر االستثمار، ج بتطوير يتعلق ،2001 أوت 20 في مؤرخ 0103 رقم أمر 27
 رقم األمر ويتمم ، يعدل2006 يوليو 15 في مؤرخ 0608 رقم متمم باألمرمعدل و ، 2001 أوت 22
 19 في مؤرخ 47 عدد ر االستثمار، ج بتطوير والمتعلق 2001 سنة غشت 20 في المؤرخ 0103

 التكميلي المالية قانون ، يتضمن2009 يوليو 22 في مؤرخ 0901 رقم معدل باألمرو ، 2006 يوليو
 26 في مؤرخ 1001 رقم معدل باألمرو  ،2009 يوليو 26 في مؤرخ 44 عدد ر ، ج2009 لسنة

، 2010 غشت 29 في مؤرخ 49 عدد ر ، ج2010 لسنة التكميلي المالية قانون ، يتضمن2010 غشت
 ر ، ج2012 لسنة المالية قانون ، يتضمن2011 ديسمبر 28 في مؤرخ 1116 رقم معدل بالقانونو 

، 2012 ديسمبر 26 في مؤرخ 1212 رقم معدل بالقانونو ، 2011 ديسمبر 29 مؤرخ في 72 عدد
 رقم معدل بالقانونو ، 2012 ديسمبر 30 في مؤرخ 72 عدد ر ، ج2013 لسنة المالية قانون يتضمن

 31 في مؤرخ 68 عدد ر ، ج2014 لسنة المالية قانون ، يتضمن2013 ديسمبر 30 في مؤرخ 1308
 .2013 ديسمبر

 في مؤرخ 35 عدد ر المناجم، ج قانون ، يتضمن2001 يوليو 03 في مؤرخ 0110 رقم قانون 28
 رقم القانون ويتمم ، يعدل2007 مارس 01 في مؤرخ 0702 رقمباألمر متمم ، معدل و 2001 يوليو 04
 مارس 07 في مؤرخ 16 عدد ر المناجم، ج قانون والمتضمن 2001 سنة يوليو 3 في المؤرخ 0110

2007. 
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 القنوات، ج بواسطة الغاز وتوزيع بالكهرباء ، يتعلق2002 فبراير 05 في مؤرخ 0201 رقم قانون 29
 .2002 فبراير 06 في مؤرخ 8 عدد ر

 المستدامة، ج التنمية إطار في البيئة بحماية ، يتعلق2003 يوليو 19 في مؤرخ 0310 رقم قانون 30
 ، يتعلق2007 مايو 13 في مؤرخ 0706 رقم ، معدل بالقانون2003 يوليو 20 في مؤرخ 43 عدد ر

معدل و ، 2007 مايو 13 مؤرخ في 31 ر عدد وتنميتها، ج وحمايتها الخضراء المساحات بتسيير
المستدامة،  التنمية إطار في المحمية بالمجاالت ، يتعلق2011 فبراير 17 في مؤرخ 1102 رقم بالقانون

 .2011 فبراير 28 في مؤرخ 13 عدد ر ج

 19 في مؤرخ 50 عدد ر بالمحروقات، ج ، يتعلق2005 أبريل 28 في مؤرخ 0507 رقم قانون 31
 رقم القانون ويتمم ، يعدل2006 يوليو 29 في مؤرخ 0610 رقم باألمرمتمم و ، معدل 2005 يوليو
 يوليو 30 مؤرخ في 48 عدد ر بالمحروقات، ج المتعلق و 2005 سنة أبريل 28 في المؤرخ 0507

 رقم القانون ويتمم ، يعدل2013 فبراير 20 في مؤرخ 1301 رقم بالقانونو متمم معدل و  ،2006
 فبراير 24 في مؤرخ 11 عدد ر بالمحروقات، ج والمتعلق 2005 سنة أبريل 28 في المؤرخ 0507

2013. 

 سبتمبر 04 في مؤرخ 60 عدد ر ج ،بالمياه يتعلق ،2005 أوت 04 في مؤرخ 0512 رقم قانون 32
 0512 رقم القانون ويتمم يعدل، 2008 يناير 23 في مؤرخ 0803 رقم قانون، معدل ومتمم بال2005
ومعدل  ،2008 يناير 27 في مؤرخ 4 عددر  ، جبالمياه والمتعلق 2005 سنة غشت 4 في المؤرخ

 4 في المؤرخ 0512 رقم القانون ويتمم يعدل، 2009 يوليو 22 في مؤرخ 02-09 رقم مرومتمم باأل
 .2009 يوليو 26 فيمؤرخ  44 عدد ر ، جبالمياه والمتعلق 2005 سنة غشت

 25 في المؤرخ 9507 رقم األمر ويتمم ، يعدل2006 فبراير 20 في مؤرخ 0604 رقم قانون 33
 .2006 مارس 12 في مؤرخ 15 عدد ر بالتأمينات، ج والمتعلق 1995 سنة يناير

III. النصوص التنظيمية 
 المراسيم الرئاسية •
 التنظيمية 

 المواد على يطبق الذي التنظيم ، يتضمن1990 يونيو 30 مؤرخ في 90198 رقم رئاسي مرسوم 1
مؤرخ  9964 رقم الرئاسي بالمرسوممتمم ، معدل و 1990 يوليو 04 مؤرخ في 27 عدد ر المتفجرة، ج

 .1999 مارس 17 في مؤرخ 18 ، ج ر عدد1999 مارس 15 في
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 ر ج المنجمية، االتفاقية نموذج يتضمن ،2003 مارس 01 في مؤرخ 0385 رقم رئاسي مرسوم 2 
 .2003 مارس 02 في مؤرخ 14 عدد

 ر ، جالعمومية الصفقات تنظيم يتضمن، 2010 أكتوبر 07 في مؤرخ 10236 رقم رئاسي مرسوم 3
مارس  01مؤرخ في  98-11مرسوم الرئاسي رقم المعدل ب، 2010 أكتوبر 07 في مؤرخ 58 عدد

 تنظيم يتضمن ،2010 أكتوبر 07 في مؤرخ 10236 رقم رئاسيال مرسومال ويتمم يعدل، 2011
 23-12 رقم رئاسيال مرسومومعدل بال ،2011 مارس 06 فيمؤرخ  14 عدد، ج ر العمومية الصفقات

 ،2010 أكتوبر 07 في مؤرخ 10236 رقم رئاسيال مرسومال ويتمم يعدل، 2012 يناير 18 في مؤرخ
 .2012 يناير 26 في مؤرخ 4 عدد، ج ر العمومية الصفقات تنظيم يتضمن

 الفردية 

، ج ر المناجمبعنوان وزارة الطاقة و  يتضمن التعيين، 2005 سنة أبريل 02مرسوم رئاسي مؤرخ في  1
 .2005 سنة مايو 08مؤرخ في  33عدد 

 ر الحكومة، ج أعضاء تعيين يتضمن ،2008 نوفمبر 15 في مؤرخ 08366 رقم رئاسي مرسوم 2
 يونيو 23 في المؤرخ 08187 رقم رئاسي مرسوم بموجب ، معدل2008 نوفمبر 17 في مؤرخ 64 عدد

 .2008 يونيو 29 في مؤرخ 35 عدد ر ج ،2008

نهاء مهام رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية إيتضمن  ،2011 مايو سنة 10 في مؤرخ رئاسي مرسوم 3
 .2011 سنة يونيو 08 في مؤرخ 32 عدد ر ج للممتلكات المنجمية،

 المراسيم التنفيذية •

 المشروبات، ج بيع لمحالت اإلداري بالتنظيم ، يتعلق1975 أبريل 29 في مؤرخ 7559 رقم مرسوم 1
 .1975 مايو 06 في مؤرخ 36 عدد ر

 ج الملغى، للجيولوجيا، وطني ديوان إنشاء يتضمن ،1985 يوليو 16 في مؤرخ 85186 رقم مرسوم 2
 يناير 20 في مؤرخ 9231 رقم تنفيذيال مرسوم، ملغى بال1985 يوليو 17 في مؤرخ 30 عدد ر

 يناير 26 في مؤرخ 6 عدد ر ، جوالمنجمي الجيولوجي للبحث وطني ديوان إنشاء يتضمن، 1992
1992. 

 األجرة سيارات خدمة استغالل رخص منح ، ينظم1986 ديسمبر 09 في مؤرخ 86287 رقم مرسوم 3
   .1986 ديسمبر 10 في مؤرخ 50 عدد ر ، ج)طاكسي(
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 المعدنية المواد عن البحث بأعمال ، يتعلق1988 أكتوبر 04 مؤرخ في 88193مرسوم تنفيذي رقم  4
 .1988 أكتوبر 05 في مؤرخ 40 عدد ر واستغاللها، ج والثاني األول الصنفين من

 المناجم مصالح تنظيم قواعد ، يحدد1990 ديسمبر 01في  مؤرخ 90397مرسوم تنفيذي رقم  5
تنفيذي رقم ال مرسومملغى بال، 1990 ديسمبر 12 في مؤرخ 54 عدد ر وعملها، ج الوالية في والصناعة

نشاء مديريات والئية للطاقة والمناجم وتنظيمها إيتضمن ، 2009 سبتمبر سنة 10مؤرخ في  09304
 .2009 سبتمبر سنة 16مؤرخ في  54، ج ر عدد سيرهاو 

اء ديوان وطني للبحث الجيولوجي نشإيتضمن  20/01/1992مؤرخ في  9231مرسوم تنفيذي رقم  6
 .26/01/1992مؤرخ في  06المنجمي، ج ر عدد و 

 9111، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 1993يوليو  27مؤرخ في  93186رقم  مرسوم تنفيذي 7
 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،1991ابريل سنة  27المؤرخ في 
 10 في مؤرخ 05248 رقم التنفيذي ، متمم بالمرسوم1993 غشت 01 في مؤرخ 51 عدد ر المتمم، ج

 كيفيات يحدد الذي 1993 سنة يوليو 27 في المؤرخ 93186 رقم التنفيذي المرسوم ، يتمم2005 يوليو
 من الملكية بنزع المتعلقة القواعد يحدد الذي 1991 سنة أبريل 27 في المؤرخ 9111 رقم القانون تطبيق

 رقم التنفيذي ، ومتمم بالمرسوم2005 يوليو 10 في مؤرخ 48 عدد ر العمومية، ج المنفعة أجل
 سنة يوليو 27 في المؤرخ 93186 رقم التنفيذي المرسوم ، يتمم2008 يوليو 07 في مؤرخ 08202

 يحدد الذي 1991 سنة أبريل 27 في المؤرخ 9111 رقم القانون تطبيق كيفيات يحدد الذي 1993
 .2008 يوليو 13 في مؤرخ 39 عدد ر العمومية، ج المنفعة أجل من الملكية بنزع المتعلقة القواعد

، ج يحدد صالحيات وزير الطاقة والمناجم، 1996يونيو  15في  مؤرخ 96214مرسوم تنفيذي رقم  8
سبتمبر  09المؤرخ في  07266تنفيذي رقم المرسوم ملغى بال، 1996يونيو  16مؤرخ في  37دد ر ع

 .2007سبتمبر  16مؤرخة في  57، يحدد صالحيات وزير الطاقة والمناجم، ج ر عدد 2007

 وزارة في المركزية االدارة تنظيم ، يتضمن1996يونيو  15في  مؤرخ 96215مرسوم تنفيذي رقم  9
مؤرخ  07267تنفيذي رقم ال مرسومبال ، ملغى1996 يونيو 16 في مؤرخ 37 والمناجم، ج رعدد الطاقة

مؤرخ  57، ج ر عدد المناجمو  الطاقةيتضمن تنظيم االدارة المركزية في وزارة ، 2007 سبتمبر سنة 9في 
 .2007 سبتمبر سنة 16في 

 والمهن النشاطات تحديد بمعايير ، يتعلق1997 يناير 18 في مؤرخ 9740 رقم تنفيذي مرسوم 10
متمم ، 1997 يناير 19 في مؤرخ 5 عدد ر وتأطيرها، ج التجاري السجل في للقيد الخاضعة المقننة
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 أكتوبر 18 في مؤرخ 61 عدد ر ، ج2000 أكتوبر 14 في مؤرخ 2000313 رقم التنفيذي بالمرسوم
2000. 

 المنجمية السندات منح كيفيات يحدد ،2002 فبراير 06 في مؤرخ 0265 رقم تنفيذي مرسوم 11
 .2002 فبراير 13 في مؤرخ 11 عدد ر ذلك، ج وٕاجراءات

 على بالمزايدة المتعلقة الكيفيات يحدد ،2002 فبراير 06 في مؤرخ 0266 رقم تنفيذي مرسوم 12
 .2002 فبراير 13 في مؤرخ 11 عدد ر ج المنجمية، السندات

 في الخبراء اعتماد كيفيات ، يحدد2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02468 رقم تنفيذي مرسوم 13
 .2002 ديسمبر 29 في مؤرخ 88 عدد ر ذلك، ج وشروط وتسجيلهم المنجميةو  الجيولوجية الدراسات

 اللم لعمليات المنجمي بالنشاط ، يتعلق2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02469 رقم تنفيذي مرسوم 14
 .2002 ديسمبر 29 في المؤرخة 88 عدد ر الجني، ج أو/و والجمع

 األحكام تطبيق كيفيات ، يتضمن2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02470 رقم تنفيذي مرسوم 15
، ملغى 2002 ديسمبر 29 في مؤرخ 88 عدد ر ج ،والمرامل الحجارة مقالع استغالل برخص المتعلقة

 مقالع استغالل رخصة منح كيفيات ، يحدد2008يوليو  01في  مؤرخ 08188تنفيذي رقم المرسوم بال
 .2008 يوليو 06 في مؤرخ 37 عدد ر وسحبها، ج وتعليقها والمرامل الحجارة

 االستخراج إتاوة إيرادات توزيع يحدد ،2002 ديسمبر 24 في مؤرخ 02471 رقم تنفيذي مرسوم 16
 لصالح المشترك المحلية الجماعات وصندوق المنجمية العمومية األمالك صندوق بين المساحي والرسم

 .2002 ديسمبر 29 في مؤرخ 88 عدد ر البلديات، ج

 النشاطات أعباء دفاتر نماذج ، يحدد2003 مايو 03 في مؤرخ 03199 رقم تنفيذي مرسوم 17
 .2003 مايو 04 في مؤرخ 31 عدد ر المنجمية، ج

 الوطنية للوكالة الداخلي النظام ، يتضمن2004 أبريل 01 في مؤرخ 0493 رقم تنفيذي مرسوم 18
 .2004 أبريل 04 في مؤرخ 20 عدد ر المنجمية، ج للممتلكات

 الوطنية للوكالة الداخلي النظام ، يتضمن2004 أبريل 01 في مؤرخ 0494 رقم تنفيذي مرسوم 19
 .2004 أبريل 04 في مؤرخ 20 عدد ر المنجمية، ج والمراقبة للجيولوجيا
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 عدد ر المنجمية، ج الفنية القواعد ، يحدد2004 أبريل 01 في مؤرخ 0495 رقم تنفيذي مرسوم 20
 .2004 أبريل 04 في مؤرخ 20

 بشرطة الخاص األساسي القانون ، يحدد2004 مايو 19 في مؤرخ 04150 رقم تنفيذي مرسوم 21
 .2004 مايو 23 في مؤرخ 32 عدد ر المناجم، ج

 ونمط المعدني الجرد إعداد كيفيات يحدد، 2005يوليو  19مؤرخ في  05252تنفيذي رقم  مرسوم 22
يوليو  20مؤرخ في  51، ج ر عدد المنجمية واالحتياطات المعدنية للموارد السنوية الحصيلة تقديم

2005. 

اإليداع القانوني  ، يحدد كيفيات تسيير2005يوليو  19مؤرخ في  05253تنفيذي رقم  مرسوم 23
 .2005يوليو  20مؤرخ في  51للمعلومات الجيولوجية، ج ر عدد 

 وكيفيات ومحتوى تطبيق مجال يحدد ،2007 سنة مايو 19 في مؤرخ 07145 رقم تنفيذي مرسوم 24
 .2007 مايو 22 في مؤرخ 34 عدد ر ج البيئة، على التأثير وموجز دراسة على المصادقة

 الطاقة وزير صالحيات يحدد ،2007 سبتمبر 09 في المؤرخ 07266 رقم تنفيذي مرسوم 25
 .2007 سبتمبر 16 في مؤرخة 57 عدد ر ج والمناجم،

 في المركزية االدارة تنظيم يتضمن ،2007 سنة سبتمبر 9 في مؤرخ 07267 رقم التنفيذي مرسوم 26
 .2007 سنة سبتمبر 16 في مؤرخ 57 عدد ر ج والمناجم، الطاقة وزارة

 مقالع استغالل رخصة منح كيفيات يحدد ،2008 يوليو 01 في مؤرخ 08188 رقم تنفيذي مرسوم 27
 .2008 يوليو 06 في مؤرخ 37 عدد ر ج وسحبها، وتعليقها والمرامل الحجارة

 القرارات الوزارية •

 أعباء يحدد الذي العامة الشروط دفتر على بالموافقة ، يتعلق1990 ديسمبر 22 في مؤرخ قرار 1
 .1991 يناير 23 في مؤرخ 4 عدد ر وتبعيتها، ج الحديدية بالسكك للنقل الوطنية للشركة العامة الخدمة

، يتضمن تحديد مصالح ومكاتب مديرية المناجم 1991مايو  29مؤرخ في  قرار وزاري مشترك 2
المشترك مؤرخ  ملغى بالقرار الوزاري، 1991نوفمبر  17مؤرخ في  58في الوالية، ج ر عدد  والصناعة

 ر ، جمكاتبمصالح و  في للوالية والمناجم الطاقة تنظيم مديرية نيتضم، 2011  سنة  ديسمبر  6 في
 .2012 يونيو 03 في مؤرخ 34 عدد
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 ج لالنفجار، القابلة واألشياء المواد تصنيف يتضمن ،1993 أوت 10 في مؤرخ مشترك وزاري قرار 3
 .1994 فبراير 23 في مؤرخ 10 عدد ر

 فبراير 23 في مؤرخ 12 عدد ر المعدنية، ج المواد قوائم ، يحدد2002ديسمبر  30في  مؤرخقرار  4
2003. 

 عدد ر المنجمي، ج النشاط عن السنوي التقرير محتوى ، يتضمن2003 يوليو 26 في مؤرخ قرار 5
 .2003 سبتمبر 28 في مؤرخ 58

 االستغالليات في والمواد األشخاص مرور وحركة بنقل ، يتعلق2004 مايو 19 في مؤرخ قرار 6
 .2004 أوت 25 في مؤرخ 53 عدد ر الباطنية، ج المنجمية

 المنجمية الخاصة بالمعايير المتعلقة التقنية والقواعد الشروط ، يحدد2004 مايو 19 في مؤرخ قرار 7
 .2004 أوت 25 في مؤرخ 53 عدد ر الطلق، ج الهواء في المنجمي االستغالل بإدارة المرتبطة

 الصخور ومستودعات األنقاض بأكوام المتعلقة األمنية القواعد ، يحدد2004 مايو 19 في مؤرخ قرار 8
 .2004 أوت 25 في مؤرخ 53 عدد ر واألنفاق، ج واألهراء المغلفة والمساحات المعدنية غير

 في المؤرخة 53 عدد ر المنجمية، ج اآلالت استغالل بشروط ، يتعلق2004 مايو 19 في مؤرخ قرار 9
 .2004 غشت 25

 مؤرخ 55 عدد ر الباطنية، ج الحرائق من الحماية قواعد ، يحدد2004 يونيو 06 في مؤرخ قرار 10
 .2004 سبتمبر 01 في

 .2004 سبتمبر 01 في مؤرخ 55 عدد ر باألعمدة، ج يتعلق ،2004 يونيو 06 في مؤرخ قرار 11

 المواد تذويب طريق عن الطلق الهواء في باالستغالل ، يتعلق2004 يونيو 06 في مؤرخ قرار 12
  .2004 سبتمبر 01 في مؤرخ 55 عدد ر المعدنية، ج

   .2004 سبتمبر 01 في مؤرخ 55 عدد ر بالتهوية، ج يتعلق ،2004 يونيو 06 في مؤرخ قرار 13

 سبتمبر 01 في مؤرخ 55 عدد ر ج المياه، ضخ بأشغال ، يتعلق2004 يونيو 06 في مؤرخ قرار
2004. 
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 في للوالية والمناجم الطاقة مديرية تنظيم ، يتضمن2011 ديسمبر 06 في مؤرخ مشترك وزاري قرار 14
 .2012 يونيو 03 في مؤرخ 34 عدد ر ومكاتب، ج مصالح

 في للوالية والمناجم الطاقة مديرية تنظيم يتضمن ،2011 ديسمبر 06 في مؤرخ مشترك وزاري قرار 15
 .2012 يونيو 03 في مؤرخ 34 عدد ر ومكاتب، ج مصالح

 الجرائد :سادسا

ع ''مناجم الجزائر'' ومحافظة الطاقات الجديدة ومعهد مجلس الوزراء: "إنشاء مجم، سهيل ب. 1
 .2011فيفري سنة  05مؤرخ في  6256عدد ، جريدة الخبرللدبلوماسية"، 

 عدد، جريدة الشروقطن من الزنك الجزائري"،  3,5تيرامين" االسترالية تنوي استخراج ""، بحري حمزة 2
 .2007أكتوبر سنة  15مؤرخ في  2122

مؤرخ  2145عدد ، جريدة الشروقأطنان سنويا"،  3، "الجزائر ترفع إنتاج الذهب إلى بلقاسم جميلة 3
 .2007نوفمبر سنة  11في 

، جريدة الخبرتأسيس مجمع ينشط في المناجم مماثل لسوناطراك وسونلغاز"، " ،بن عبد الرحمان سليم 4
 .2010ديسمبر سنة  07مؤرخ في  6190عدد 

، جريدة الخبر ، "شركة كندية تكتشف مواقع جديدة لمناجم الذهب في الهقار"، سليم الرحمان عبد بن 5
 .2011أوت سنة  25مؤرخ في  6457عدد 

 2359عدد ، جريدة الشروق، "إجراءات ردعية للمخالفين لتشريع استغالل المحاجر" ،خالص كريمة 6
 .2008سنة  جويلية 22مؤرخ في 

 17مؤرخ في  6149عدد ، جريدة الخبراستثمارات صينية في المناجم الجزائرية"، ، "صواليلي حفيظ 7
 .2010أكتوبر سنة 

عدد ، جريدة الخبر، "مليون دوالر 411قطري للحديد والصلب بـ مشروع مركب جزائري" ،منير م. 8
 .2012سنة  أبريل 21مؤرخ في  6692

عدد ، جريدة الشروق، موقعا للتنقيب عن الذهب واليورانيوم مفتوحا أمام األجانب" 20" ،مسلم محمد 9
 .2010سنة  أكتوبر 11مؤرخ في  3081
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عدد ، جريدة الشروق"، 2007"الجزائر تسجل ارتفاعا ملحوظا في اإلنتاج المنجمي سنة ، ج.أ.و 10
 .2008مارس سنة  01مؤرخ في  2237

 وثائق أخرى: سابعا

 .1962 جوان بيان مؤتمر طرابلس 1

 .2003 أبريل 28 في المؤرخ 200330التشريع المنجمي التونسي الصادر بموجب القانون رقم  2
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: 

 ظل محتكرا من طرف الدولة من قطاع والصناعية، وفي االقتصادية األنشطة جميع تحرير سياق ، في0110 المناجم صدر قانون     
التي كانت تنشط بالجزائر الشركات المنجمية الفرنسية جميع تاريخ تأميم  ،1966عمومية منذ سنة  أموال رؤوس ذات الشركات خالل

 تكريس احتكار الدولة لقطاع المناجم.بالتالي و 

كرس هذا القانون مبدأ الدخول ألي متعامل لالستثمار في القطاع سواء كان وطنيا أو أجنبيا، شخصا طبيعيا أو معنويا. كما أنه      
المتعلق بتطوير  0103لمنجمية، وبالتالي تم استبعاد هذه االخيرة من تطبيق االمر رقم وضع نظاما خاصا لمعالجة االستثمارات ا

 االستثمار.

تتمثل في تقنية السندات المنجمية وتقنية لالستثمار في قطاع المناجم، آليات قانونية  0110ضع قانون المناجم رقم كما و      
تصدر عن السلطة االدارية المستقلة ممثلة في في مفهوم القانون االداري ، وهي عبارة عن تراخيص ادارية مسبقة الرخص المنجمية

فق شروط محددة، األنشطة المنجمية و االستثمار في في حق اللصاحب السند أو الرخصة  تخولو  ،الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
 الرخصة.ق وواجبات صاحب السند أو تحدد حقوكما 

وعلى الصعيد المؤسساتي فقد تم استحداث سلطتي ضبط القطاع المنجمي والمتمثلة في كل من الوكالة الوطنية للممتلكات      
المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية، وهما سلطتان اداريتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية المعنوية واالستقالل 

 رغم من منحهما االستقالل العضوي والوظيفي، اال أن وجود حدود لهذا االستقالل يجعل منه استقالال نسبيا.المالي، وبال

Résumé: 

     La loi minière 0110, intervient dans un contexte de libéralisation de l’ensemble des activités 
économiques et industrielles et dans un secteur ou le monopole de l’Etat, à travers les entreprises à 
capitaux publics, a prévalu depuis 1966, date de la nationalisation des entreprises minières françaises 
et institution du monopole étatique dans le domaine minier. 

     Cette loi consacrait le principe de l’accès universel à tout operateur qu’il soit national ou étranger, 
personne morale ou physique. Les investissements miniers sont exclus du champ d’application de 
l’ordonnance 0103 relative au développement de l’investissement par une mise en place d’un régime 
spécifique de traitement de l’investissement minier. 

     La loi minière 0110 a instauré des mécanismes juridiques pour investir dans le secteur minier; à 
savoir: la technique du titre minier et la technique de l’autorisation minière, qui constituent des 
autorisations administratives en droit administratif émanant de l’autorité administrative 
indépendante, en l’occurrence l’Agence Nationale du Patrimoine Minier, et acquiesçant à son titulaire 
le droit d’investir aux activités minières dans des conditions bien déterminées, en le stipulant aussi 
ses droits et obligations. 

     Sur le plan institutionnel, deux autorités de régulation du secteur minier ont été créées, en 
l’occurrence l’Agence Nationale du Patrimoine Minier et l’Agence Nationale de la Géologie et du 
Contrôle Minier, qui sont des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière, cependant, malgré leur jouissance de l’indépendance organique 
et fonctionnelle, cette indépendance est relative en raison de l’existence des limites pour l’exercer 
pleinement. 
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