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 ................صادر فً 431.31.2 مشروع مرسوم رقم     

 المقالعب المتعلق 36.72 رقمبتطبٌق القانون 

 

 ،رئيس الحكىمة

 

هيز الشزيف الظ يالصادر بتىفيذ المقالعبالمتعلق  36.72 بىاء على القاوىن رقم

  (؛3174يىويى  9) 7325مه شعبان  37 بتاريخ 7.74.55رقم 

 
 

 ...............ي مجلس الحكىمة المىعقد بتاريخ فوبعد المداولة 

 

 

 رسم ما يلي :

 
 األول الباب

 مقتضٌات عامة     
 

 

تحدد  ،شار إلٌه أعالهالم 31.72األخٌر من المادة الثانٌة من القانون رقم   بندتطبٌقا لل :1 المادة
 ٌة حاجٌاتهمالمستغلة من طرف مالكً األرض لتلب المواد خراجمسطرة التصرٌح بعملٌة است

 .بالتجهٌز كلفبقرار للوزٌر المالذاتٌة 
 

 الثانً الباب
  لتدبٌر المقالع المخططات الجهوٌة 

 

 

، سالف الذكرال 31.72 من القانون رقم 5من المادة  1و 6و 2و 3للبنود تطبٌقا : 4المادة 
األقل،  على، 0.555/7قٌاس ذات م مٌماتصالمخططات الجهوٌة لتدبٌر المقالع  تتضمنٌجب أن 

 .ود المنطقة المعنٌة بهذه المخططاتبٌن حدت
  

الخرابط ذات  تعتبر ،0.555/7أما فً حالة عدم تغطٌة المنطقة المعنٌة بتصامٌم ذات مقٌاس  
  ولة.مقب 75.555/7س مقٌا

 

تعد المخططات الجهوٌة لتدبٌر المقالع من طرف السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز، : .المادة 
 أو باقتراح من الجماعات الترابٌة المعنٌة. نها،بمبادرة م

 

أو الشخص المعٌن من قبلها على صعٌد  لسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌزا تعرض:  2المادة 

لتقدٌم مالحظات بشؤنه  ،ٌر المقالع، قبل المصادقة علٌهتدبالمخطط الجهوي ل روعمشكل جهة 
 :على 
 ؛الوطنٌة للمقالع المصالح الجهوٌة لإلدارات أعضاء اللجنة -

 الجماعات الترابٌة التً ٌدخل فً دابرة نفودها المخطط؛ -

  ؛الممثلة بالجهةالمإسسات العمومٌة  -

و ال سٌما على صعٌد الجهة  ثٌلٌة لقطاع المقالعالمنظمات المهنٌة المعنٌة األكثر تم -
 منها:

 

 

 

 المملكة المغربية

 التجهيس وزارة 

 ستيكيواللىج النقلو
 

 

 

 

 

 

 : عطفوقعه بال

 

 التجهيس والنقلوزير 

 ستيكيواللىج
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 الجامعة الوطنٌة للبناء و األشغال العمومٌة  

 ة مواد البناءالجامعة المغربٌة لصناع 
 
الهٌبات  طرف منالسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز  ىالواردة عل المالحظات تتم دراسة 

وتعمل على  من تارٌخ توصلها بهذه المالحظاتأشهر ( 2) ثالثة المشار إلٌها أعاله داخل أجل
 ها بمشروع المخطط.إدخال التعدٌالت التً وافقت علٌ

 

اللجنة الوطنٌة لتتبع  المخطط على هذاة بالتجهٌز مشروع تعرض السلطة الحكومٌة المكلف
داخل أجل  ،السالف الذكر 38.74من القانون رقم  54استغالل المقالع المشار إلٌها فً المادة 

 .من تارٌخ تقدٌم مشروع المخطط إلٌها، من أجل تقدٌم مالحظاتها بشؤنهٌبتدئ  ( أشهر،4ثالثة )
 

من اقتراح بم وسالمقالع بمرتدبٌر ل الجهويروع المخطط مشتتم المصادقة على : 5لمادة ا

 بالجرٌدة الرسمٌة. سومالمر نشر هذهٌة الحكومٌة  المكلفة بالتجهٌز. والسلط
 
 االطالعرهن إشارة العموم من أجل ا تدبٌر المقالع المصادق علٌهالجهوٌة ل اتمخططالوضع ت

تجهٌز وبمقر باللسلطة الحكومٌة المكلفة لتابعة لح الوالمصاقالٌم بمقرات العماالت واأل اعلٌه
 المراكز الجهوٌة لالستثمار المعنٌة.

 

الشروط  نفسوفق المخططات الجهوٌة لتدبٌر المقالع تتم، عند االقتضاء، مراجعة : 6المادة 

 .بابالمنصوص علٌها فً هذا الكٌفٌات الو

 

 ستغاللباال الحصول على وصل التصرٌحوالتصرٌح إٌداع ملف : الثالث الباب
 

 الفرع األول: إٌداع ملف التصرٌح
 

من  9المنصوص علٌه فً المادة  ،باستغالل مقلع المسبق التصرٌحٌكون ٌجب أن :  7 المادة
والبٌانات ن ٌتضمن المعطٌات أمصادقا على صحة توقٌعه و السالف الذكر، 31.72 رقم القانون

 ة: التالٌ
 ؛وعنوانه هوٌتهو اسم المستغل -

 ؛تعرٌفه الضرٌبً -

 ؛النخراط فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعًارقم  -

 ؛رقم السجل التجاري -
 ؛المستغل هوٌة وعنوان كل شخص له الحق فً تمثٌل -
ا كان الشخص ذن شخصا ذاتٌا و عنوان المقر االجتماعً إامحل إقامة المستغل إذا ك -

 اعتبارٌا؛
، أو عقار المعنًمالكا للعندما ال ٌكون طالب وصل التصرٌح باالستغالل   المالك،هوٌة  -

ضمن إذا كان المقلع المزمع استغالله ٌقع  هذا العقارتسمٌة اإلدارة المكلفة بتدبٌر 
 ؛أمالك الدولة

 موقعه؛ مساحة المقلع و  -
 الجماعة أو الجماعات التً ٌقع بها المقلع؛  -
خذ العٌنات ألأو  ألشغال العمومٌةل، مابًوسط مكشوف،  نوعٌة المقلع )باطنً، -

 به؛المنشآت الملحقة واستخراج المواد (، ووسابل ستكشافلال
 السنوٌة؛ كمٌاتها التقدٌرٌةنوع أو أنواع المواد المستخرجة وكذا   -
 .المطلوبة االستغالل مدة -
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 لسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز.ل بقرار التصرٌحومضمون هذا  ٌحدد شكل
 

ٌحدد شكل  السالف الذكر، 38.74قم من القانون ر :تطبٌقا لمقتضٌات المادة : 8المادة 

بقرار للسلطة الحكومٌة المكلفة حسب نوعٌة كل مقلع ومضمون نموذج كناش التحمالت 
 بالتجهٌز.

 

المشار إلٌه فً و توقٌعه مصادق على صحةالالمعبؤ و التصرٌح باالستغالل ٌرفق :9المادة 

 التالٌة:أعاله بالوثابق  8المادة 
 

نسخة و أ تقٌٌد احتٌاطً أو خالٌة من أي تعرضعقارٌة شهادة شهادة الملكٌة أو  .7
، أو نسخة العقد عقارالتصرٌح ملكٌته للب الذي ٌثبت به صاح ة ألصل العقدمطابق

بارة أو وعد بالبٌع، ٌإهله بصرٌح الع عقارال االموقع من لدن مالك أو مكري هذ
 ؛الستغالل المقلع لمدة معٌنة

وجب على   لدولة،ك امالأاستغالله ٌقع ضمن فً حالة ما إذا كان المقلع المزمع  .3
المإقت  االحتاللبنسخة مطابقة ألصل رخصة  التصرٌح باالستغالل أن ٌدلًصاحب 

موافقة مبدبٌة مسلمة له من اإلدارة  المكلفة بتدبٌر هذا الملك،  تإهله بصرٌح ب أو
 ؛خذ عٌنات لالستكشافألالعبارة الستغالل المقلع لمدة معٌنة أو 

صاحب  لدنمن موقع على جمٌع صفحاته  ،تحمالت المتعلق باستغالل المقلعالكناش  .4
 ؛ومصادق على صحة توقٌعهالمقلع  ستغاللفتح واب  تصرٌحال

عقار للمحدد  ،حدٌث العهد ، NGMالمستوى العام المغربًمرتبط ب أنسوبً تصمٌم .5

معد من طرف مهندس مساح  ،على األقل 7111/7ذي مقٌاس  ،المزمع استغالله

موقع من لدن المستغل و مالك و ٌنن الطبوغرافٌٌالمساح مسجل لدى هٌبة بوغرافًط
البحة إحداثٌات نسوبً هدا التصمٌم األوٌتضمن . القطعة أو المشرف على تدبٌرها

طرق المعلومات المتعلقة على الخصوص بموقع المقلع بالنسبة للمبانً والحدود و
 والغابات واقع المناطق الفالحٌة الكثٌفةومحدود المقلع ومجاري المٌاه والمواصالت 

 األماكن ذات المنفعة البٌولوجٌةو والمحمٌات البٌولوجٌة المحمٌة والمناطق
اآلثار و وتربٌة األحٌاء المابٌة البحرٌة وأماكن الصٌد البحري ةٌالبٌبو إلٌكولوجٌةوا

 ؛موضع المنشآت الملحقة به التارٌخٌة وكذا
من  78و : تٌنفً الماد مالٌهالمنصوص عتشوٌر طبٌعة التصمٌم ٌوضح أماكن و .6

 ؛السالف الذكر 38.74 القانون رقم
ت المقلع ٌوضح معابر وارتفاقا 6.000/7بمقٌاس  Plan de masseإجمالً تصمٌم  .7

 ؛ٌنكٌلومتر رهدمع تغطٌة شعاع ق
 ؛كناش التحمالت البٌبًو دراسة التؤثٌر على البٌبة ب قرار الموافقة البٌبٌة مقرون .8
من قبل مكتب  منجزة األشغال العمومٌة لمقالعة التؤثٌر على البٌبة بالنسبة اسدر .9

 ؛دراسات معتمد
طبٌعة المواد المستغلة وخاصٌتها واالستغالل طرٌقة  من جهةتخص دراسة تقنٌة  .:

أخرى  من جهةتخص و، المواد الممكن استخراجها كمٌةوالعمق الممكن استغالله و
 تها.و كلف إعادة تهٌبة موقع المقلع

 

 تهٌبة الإعادة االستغالل و ترفق بتصامٌمو ٌعدها مكتب دراسات معتمد هذه الدراسة
 على األقل. 611/7س ٌٌمقاذات 

  
على األقل  7111/7ذي مقٌاس المراد استغالله  بالوسط المابً لمكمنلموقع اتصمٌم  .71

طرف  من ذا التصمٌمه ٌتم إعداد. وللمنطقة المعنٌةمقرونا بقٌاسات غور األعماق 
ا ذههٌبة المهندسٌن الطبوغرافٌٌن، وٌجب أن ٌتضمن مسجل بمهندس طبوغرافً 

بالنسبة للشرٌط الساحلً، وللمنشآت  مابًال المتعلقة بوضعٌة المكمنالبٌانات التصمٌم 
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البحرٌة المتواجدة، ومختلف المناطق المحمٌة، والمحمٌات البٌولوجٌة لمناطق الصٌد 
والتً تم  المابً  ة المتواجدة على مسافة من حدود المكمنالبحري وكذا األحٌاء المابٌ

 ؛بدراسة التؤثٌر على البٌبة هاتحدٌد
 

  .أعاله 8 بالوثٌقة  المشار إلٌها فًٌعفى مستغلو مقالع األشغال العمومٌة من اإلدالء 

 
 7و 6و 5 المشار إلٌها فًلالستكشاف من اإلدالء بالوثابق  العٌناتٌعفى مستغلو المقالع ألخد 

 .أعاله 9و 8و

  
 . أعاله 71المشار إلٌها فً ٌعفى مستغلو المقالع الباطنٌة من اإلدالء بالوثٌقة 

 

، بالنسبة لجمٌع أنواع  المقالعنظابر  خمسةاالستغالل فً ب التصرٌحٌودع ملف  : 11المادة 
 صالحالم، مقابل وصل، لدى ال العمومٌةمقالع األشغبة لسلنبار ٌ( نظ15عشرة )خمسة فً  و

 تجهٌز.سلطة الحكومٌة المكلفة بالللالمعنٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة 

 

الملف المذكور فً دراسة  مصالح السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز ٌتعٌن على :  11 المادة
داخل أجل أقصاه م وصل التصرٌح باستغالل المقلع أو رفضه ٌسلوت أعاله 75المادة 
بالنسبة لجمٌع أنواع  المقالع  ،ٌخ تقدٌم ملف التصرٌح كامالالموالٌة لتار ( ٌوما،65)ستون

د العٌنات خبالنسبة لمقالع أ ، الموالٌة لتارٌخ تقدٌم ملف التصرٌح كامال، ( ثالثون ٌوما25و)
 والحصول على وصل التصرٌح الملف دراسةوتتم  . مقالع األشغال العمومٌةو  ستكشافلال

 أدناه. 73المادة المسطرة المشار إلٌها فً وفق لمقالع األشغال العمومٌة  بالنسبة 

 
 السالف الذكر، 38.74 من القانون رقم 77من المادة  5مقتضٌات الفقرة ل اتطبٌق:   14المادة 

أٌام  6أقصاه داخل أجل  ،المصالح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌزتقوم 

بإرسال نسخة من دراسة التؤثٌر على البٌبة إلى  ،كامالالتصرٌح  من تارٌخ التوصل بملف
( 9خل أجل أقصاه ثمانٌة )دا  أعضاء اللجنة اإلقلٌمٌة للمقالع من أجل الدراسة و إبداء الرأي

 .بملف التصرٌح كامالأٌام من تارٌخ التوصل 
 

إلقلٌمٌة المصالح الجهوٌة أو اتقوم  ،أعاله المذكورة فً ثمانٌة أٌام  عند انصرام األجل المحدد
بإعداد تقرٌر حول الدراسة ٌتضمن خالصة المالحظات للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز 

 أٌام. (6خمسة ) واآلراء التً توصلت بها وذلك داخل أجل  أقصاه
 

س اللجنة اإلقلٌمٌة للمقالع قصد دعوة أعضابها لالجتماع داخل أجل خمسة ٌرفع التقرٌر إلى ربٌ

 راسة والمصادقة علٌها.( أٌام للبت فً الد6)
 

أشغال  ٌمكن لربٌس اللجنة اإلقلٌمٌة للمقالع أن ٌستدعً صاحب التصرٌح باالستغالل لحضور
 اللجنة اإلقلٌمٌة للمقالع رفقة مكتب الدراسات لإلجابة على مالحظات وتساإالت أعضاء اللجنة.

 

بمثابة موافقة على هذه  رداخل األجل المذكو ٌعتبر عدم إبداء رأي اللجنة اإلقلٌمٌة للمقالع 
 الدراسة.

 

من هذا المرسوم وبناء  :كافة الوثابق المنصوص علٌها فً المادة بعد استكمال ملف التصرٌح ب

المصالح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة على رأي اللجنة اإلقلٌمٌة للمقالع، تقوم 

( أٌام المخصصة للبت فً 6ل خمسة )( أٌام من انصرام أج8، داخل أجل سبعة )بالتجهٌز

المقلع مرفقا بكناش التحمالت و استغالل  بتسلٌم المعنً باألمر وصل التصرٌح بفتح  الدراسة،
ٌتضمن الشروط العامة لالستغالل وتوصٌات دراسة التؤثٌر على  البٌبة، أو تبلٌغه قرار الرفض 

  لذي ٌجب أن ٌكون رأٌها كذلك معلال.معلال فً حالة عدم موافقة اللجنة اإلقلٌمٌة للمقالع وا
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 الفرع الثانً: البحث العمومً
 

السالف  31.72من القانون رقم  77المادة  الفقرة الثانٌة من تطبٌقا لمقتضٌات: 35المادة 

 3.15.675رقم ٌجري البحث العمومً المتعلق بالمقالع وفقا لمقتضٌات المرسوم  الذكر،

بتحدٌد كٌفٌات تنظٌم وإجراء البحث ( 3119نوفمبر 5) :753ذي القعدة  6صادر فً ال

 مع مراعاة المقتضٌات التالٌة: البٌبة على التؤثٌر لدراسات الخاضعةالمتعلق بالمشارٌع العمومً 
 

ٌودع طلب فتح البحث العمومً المتعلق بالمقالع من قبل الطالب لدى المصالح الجهوٌة  -
 ؛جهٌز التابع لها المقلعللسلطة الحكومٌة المكلفة بالت  ةأو اإلقلٌمٌ

والذي  المكلف بالتجهٌز أو من ٌنوب عنه بقرار للوزٌر ٌإمر بفتح البحث العمومً -

من ٌوما ( 76)عشر  فً أجل ال ٌتعدى خمسةوٌنشر فً جرٌدتٌن على االقل ٌتخذ 

 المرفق به؛ ملفالإٌداع طلب فتح البحث العمومً وتارٌخ 
المشار إلٌه  3.15.675من المرسوم رقم  5 فً المادة نصوص علٌهاتتركب اللجنة الم -

 :  أعاله، والتً تترأسها السلطة اإلدارٌة المحلٌة، من
 

 ؛ ربٌس الجماعة أو رإساء الجماعات المعنٌة أو ممثلٌهم 
 ممثل السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز؛ 
 ؛ ممثل السلطة الحكومٌة المكلفة بالبٌبة 

من المرسوم رقم  7فً المادة  ص علٌهنصوالم ٌبلغ قرار فتح البحث العمومً -

على األقل قبل تارٌخ  ( أٌام6خمسة ) إلى علم العموم المشار إلٌه أعاله، 3.15.675

 ؛ هافتتاح
 ؛ ( ٌوما70تحدد مدة البحث العمومً فً خمسة عشر ) -
كذا السجل أو السجالت الموقع علٌها من ٌل ربٌس اللجنة تقرٌر البحث العمومً وٌح -

للسلطة الحكومٌة  المعنٌة ةاإلقلٌمٌجنة، إلى المصالح الجهوٌة أو لطرف أعضاء ال
 ؛( أٌام عمل0داخل أجل خمسة ) ،المكلفة بالتجهٌز

من المرسوم رقم  71فً المادة  نصوص علٌهاالم جرة عن الخدماتتحدد تعرٌفات األ -

ف بقرار مشترك للوزٌر المكلف بالتجهٌز والوزٌر المكل المشار إلٌه أعاله 3.15.675

 بالمالٌة.
 

 وصل التصرٌح تسلٌمالفرع الثالث: 
 

لسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز، ا من طرفوصل التصرٌح باالستغالل  ٌسلم: 12المادة 

 بما ٌلً : تتمٌم ملف التصرٌح باالستغاللبعد 
 

أو عقد الكراء بالنسبة المإقت  رخصة االحتالل أو عقد البٌعنسخة مطابقة لألصل من  -
 ؛دولةألمالك ال

 ؛السالف الذكر 38.74 من القانون رقم 75 مادةالمشار إلٌها فً ال البنكٌة شهادة الكفالة -
 ؛شهادة سنوٌة للتؤمٌن -
 ساسً؛القانون األ -
 محضر الجمع العام؛  -
 السجل التجاري ٌتضمن نشاط المقالع؛ -
 التعرٌف الضرٌبً. -

 

أو اإلقلٌمٌة  تٌةعماالقصد اإلخبار، إلى أعضاء اللجنة ال ،وصل التصرٌحتوجه نسخة من 
 .المعنٌة للمقالع
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 ،ؤشغال أخذ العٌنات لالستكشافأو ب لتصرٌح باالستغاللسلٌم وصل اتلكل رفض : 15المادة 

 التصرٌح من طرف السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز. صاحبٌجب أن ٌكون معلال وٌبلغ إلى 
 

صل ٌجب أن ٌتضمن و لف الذكر،السا 31.72 رقم من القانون 9تطبٌقا للمادة : 16المادة 

 العناصر التالٌة : وصخصالتصرٌح باستغالل مقلع على ال
 ،المستغل وعنوانهسم ا -

 الضرٌبً،تعرٌفه  -

 ،رقم السجل التجاري -

 رقم االنخراط فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً ،  -

 ؛نوعٌة المواد المستخرجةوطبٌعة المقلع  -
 موقعه الجغرافً؛مساحة المقلع و -
 ؛خزون من المواد القابلة لالستخراج من المقلعالم -
 ؛نوٌا من المواد المزمع استخراجهاالكمٌة المتوقعة س -
 مدة االستغالل. -

 
ٌحدد شكل ومضمون نموذج وصل التصرٌح باستغالل مقلع بقرار للسلطة الحكومٌة المكلفة 

 بالتجهٌز.
 

 : الشروع فً االستغاللرابعال الباب
 

 المستغلٌودع  السالف الذكر، 31.72من القانون رقم  73ضٌات المادة مقتل اتطبٌق: 17المادة 

المصالح الجهوٌة أو تصرٌحا باالنتهاء من أشغال تهٌبة موقع المقلع والشروع فً استغالله لدى 
( 70داخل أجل ال ٌقل عن خمسة عشر ) ،ةالمعنٌ اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز

 ستغالل.الشروع فً اال قبلٌوما 
 

وكناش  األصلً، عالوة على التهٌٌبات المشار إلٌها فً وصل التصرٌح ٌتضمن هذا التصرٌح
، المنشآت الخاصة بتهٌبة موقع المقلع المذكورة أدناه، والتً تسمح باالستغالل الفعلً التحمالت

 للمقلع وخصوصا منها:
 

  لمقلع؛ٌإدي إلى امسلك كل  مستوىوضع عالمات التشوٌر على  -

بشكل بارز هوٌة المستغل ومرجع وصل  ضع لوحة فً مدخل المقلع توضحو -
للقطعة األرضٌة التصرٌح باالستغالل وكذا نوعٌة المواد المستخرجة والمرجع العقاري 

 ؛المخصصة للمقلع

 اد الضرورٌة لتحدٌد المقلع؛توضع األك -

 ؛المٌاه جاريوضع شبكة لتحوٌل م -

 ن المقلع إلى الطرٌق العمومً؛دي متهٌبة المسلك أو المسالك التً تإ -

للعموم فً مدخل كل مصطبة واألحواض التخزٌنٌة، تبٌن بحروف  بطاقة تقنٌةوضع  -
 بارزة معلومات دقٌقة حول مواصفات ومعاٌٌر المواد المستخرجة القابلة للتسوٌق؛

تتضمن حمولة بصفة أوتوماتٌكٌة وثٌقة ٌمكن من إصدار  قبانـ تجهٌز المقلع بمٌزان 
 وٌمكن .الشاحنةالتسلسلً وتسمٌة المقلع ورقم تسجٌل  االتارٌخ والساعة ورقمهو ةالشاحن
 ، بموافقة صرٌحة من اإلدارة،مجموعة من المقالع المتجاورة بمٌزان قبان واحد تجهٌز

تستعمل الشاحنات المحملة بالمواد المستخرجة من هذه المقالع  مسلكا واحدا شرٌطة أن 
 إلى الطرٌق العمومً. إدي ٌوضع فٌه هذا المٌزان و ٌ
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، عالوة على ما سبق، القٌام بالتهٌبات الالزمة تغلبالنسبة للمقالع بالوسط المابً، على المس
 وخاصة: 

 وضع مصطبة لتفرٌغ المواد المستخرجة عن طرٌق الجرف؛ -

 معالجة المواد المجروفة؛فً تهٌبة وتجهٌز محطة تصفٌة المٌاه المستعملة  -

 تبر لتحلٌل المواد المجروفة وكذا المٌاه المستعملة قبل صرفها؛تهٌبة وتجهٌز مخ -

طبقا للقوانٌن  وضع عالمات التشوٌر لتوضٌح الموقع الجغرافً للمقلع بالوسط المابً -
 .واألنظمة الجاري بها العمل

 
ه تقوم السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز بمعاٌنة أشغال التهٌبة التً قام بها المستغل، وتتسلم هذ

ا فً مكناش التحمالت المشار إلٌهبنود والتصرٌح فً حالة مطابقتها لمقتضٌات وصل  ،األشغال
 بواسطة محضر معاٌنة.  ،أعاله 76و 9المادتٌن 

 
من  05وفً حالة عدم مطابقة هذه األشغال للمقتضٌات السالفة الذكر، تطبق مقتضٌات المادة 

 .السالف الذكر 31.72القانون رقم 

 
نسخة من التصرٌح  لح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌزالمصاوجه ت

باالنتهاء من أشغال تهٌبة موقع المقلع والشروع فً استغالله إلى أعضاء اللجنة العماالتٌة أو 
 اإلقلٌمٌة للمقالع.

، لذكرلسالف اا  31-72القانون رقم من  17و 27و 71 مقتضٌات الموادل اتطبٌق:  18 لمادةا

ا أو ما واسترجاعهموتكوٌنه والكفالة البنكٌة التكمٌلٌة تحدد طرٌقة احتساب مبلغ الكفالة البنكٌة
 .ا بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌزماستعماله

 
 

 ستغالل المقالعالشروط التقنٌة ال:  دسساال الباب
 

تحدد  ،السالف الذكر 31-72من القانون رقم  71فقرة األخٌرة من المادة تطبٌقا لل:  19لمادة ا

 بالتجهٌز. وزٌر المكلفوالمنشآت الملحقة بالمقالع بقرار لل مناطق الخطر
 

من  31المنصوص علٌها فً الفقرة األخٌرة من المادة  تطبٌقا للمقتضٌات:  41المادة 

الوسط المابً ق استخراج أو جرف المواد بمقالع ، ٌحدد عمالسالف الذكر 38.74القانون رقم 

أو حقٌنات  ضفاف األنهارواجدة بقعر البحر والمسافة بٌن كل باخرة جرافة ومنشؤة أو غٌر المت
بقرار مشترك للوزٌر  السدود حسب نوعٌة وطبٌعة المواد المستخرجة ومكان االستخراج،

 .المكلف بالتجهٌز والوزٌر المكلف بالماء
 

 38.74 من القانون رقم 33المنصوص علٌها فً المادة  تطبٌقا للمقتضٌات:  41المادة 

، تحدد األبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغالل السالف الذكر
 بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز. المقالع المكشوفة

 

بقرار مشترك للوزٌر المكلف بالتجهٌز والوزٌر  الستغالل المقالع الباطنٌة الشروط التقنٌة تحدد 
 قة والمعادن.المكلف بالطا

 

للوزٌر المكلف بالتجهٌز المابً بقرار مشترك  المقالع بالوسطتحدد الشروط التقنٌة الستغالل  
 .الماء والوزٌر المكلف بالصٌد البحريوالوزٌر المكلف ب
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على جمٌع المقالع أو على بعض  وكٌفٌة تطبٌقها إضافٌةستغالل تحدد شروط ا:  44المادة 
 السالف الذكر 31.72من القانون رقم  31لٌها بالفقرة األولى من المادة األصناف منها المشار إ

 بالتجهٌز. وزٌر المكلفبقرار لل
 
 

تتضمن ، السالف الذكر 31.72من القانون رقم  39مقتضٌات المادة ل اتطبٌق:  .4المادة 

 ٌلً : على الخصوص ما الوثابق المتعلقة بالتتبع البٌبً للمقلع
 

 ى البٌبة؛دراسة التؤثٌر عل -
 قرار الموافقة البٌبٌة؛ -
 كناش التحمالت البٌبً؛ -
 التقرٌر السنوي للوضعٌة البٌبٌة. -
 

السالف  31-72من القانون رقم  25المادة  من تطبٌقا لمقتضٌات الفقرة األولى :42المادة 

ه ومحتوا االستغاللسجل تتبع  ونوعٌة نموذج ،بالتجهٌز للوزٌر المكلفٌحدد بقرار  ،الذكر
 وشروط مسكه.

 

      : توسٌع االستغالل وتغٌٌر المستغل                                                              سابعال الباب
 وتجدٌد التصرٌح باالستغالل

 

، ٌودع التصرٌح السالف الذكر 31.72من القانون رقم  27 لتطبٌق أحكام المادة: 45المادة 

غٌر مشمولة بالتصرٌح باالستغالل األصلً، لدى منطقة محاذٌة  إلىبتوسٌع االستغالل 
 المعنٌة. المصالح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز

 
والكٌفٌات المنصوص علٌها لطلب الحصول على وصل  الشروط ٌقدم هذا التصرٌح وفق نفس

 التصرٌح باالستغالل األصلً.
 

ى وصل التصرٌح بتوسٌع االستغالل، عند االقتضاء، وفق نفس تتم دراسة طلب الحصول عل
 المسطرة المتبعة لدراسة ملف طلب الحصول على وصل التصرٌح باالستغالل األصلً.

 
 ٌحدد شكل ومضمون التصرٌح بتوسٌع االستغالل بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز.

 

، ٌودع التصرٌح السالف الذكر 31.72من القانون رقم  23 أحكام المادة اتطبٌق:  46المادة 

 المصالح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌزبتمدٌد مدة االستغالل لدى 
 المعنٌة.

 

ٌقدم هذا التصرٌح وفق نفس الشروط والكٌفٌات المنصوص علٌها لطلب الحصول على وصل 
 التصرٌح باالستغالل األصلً.

 
التصرٌح بتمدٌد مدة االستغالل، عند االقتضاء، وفق نفس  تتم دراسة طلب الحصول على وصل

 المسطرة المتبعة لدراسة ملف طلب الحصول على وصل التصرٌح باالستغالل األصلً.
 

 ٌحدد شكل ومضمون التصرٌح بتمدٌد مدة االستغالل بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز.
 

السالف  31-72ن القانون رقم  م 22تطبٌقا ألحكام الفقرة األولى من المادة : 47المادة 

 صالحلدى الم، لمفوت والمفوت لهل ،لتغٌٌر مستغل مقلع ،، ٌجب أن ٌودع تصرٌح مشتركالذكر
 .ةللتجهٌز والنقل واللوجستٌك المعنٌ ةأو اإلقلٌمٌ ةالجهوٌ
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 ٌجب على المفوت له أن ٌرفق هذا التصرٌح بملف ٌشتمل على الوثابق التالٌة : 

 

الموافقة المسبقة لمالك العقار المعنً إذا كان المفوت غٌر مالك  نسخة مطابقة ألصل -
للعقار المعنً. وٌعفى من هذه الموافقة إذا كان عقد الكراء ٌنص صراحة على إمكانٌة 

 التفوٌت.

ٌجب أن تكون هذه الموافقة مقرونة بوثٌقة تثبت الملكٌة، أو عند االقتضاء، نسخة  
بتدبٌر  المختصة أو المإسسة العمومٌة المكلفةدارة مطابقة ألصل الموافقة المسبقة لإل

الملك العمومً أو الملك الغابوي أو أمالك الدولة فً حالة ما إذا كان المقلع ٌقع داخل 
  ؛أمالك الجماعات الساللٌة أو الملك العسكري

شهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابٌة والجماعات  -
 لٌة المتعلقة باستغالل المقالع.الالس

كناش التحمالت المتعلق باستغالل المقلع، موقع على جمٌع صفحاته من لدن المفوت له  -
 ومصادق على صحة توقٌعه؛

 تصمٌم أنسوبً محٌن؛ -

تصمٌم لموقع المكمن محٌن مقرونا بقٌاسات غور األعماق للمنطقة المعنٌة بالنسبة  -
 للمقالع بالوسط المابً؛

 ذج التصرٌح المشترك بتغٌٌر مستغل المقلع بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز.ٌحدد نمو

 
تصرٌح وصل السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز  تسلمفً حالة تغٌٌر مستغل، :  48المادة 

بعد استكمال الوثابق  مدة المتبقٌة من استغالل المقلعلل المفوت لهإسم باالستغالل فً  جدٌد
 .أعاله 71ٌات المادة المطلوبة وفقا لمقتض

 

 : انتهاء االستغالل وإعادة تهٌئة الموقع لثامنا الباب
ٌقوم المستغل بإٌداع التصــرٌح بإنهاء االستغـــالل، المشار إلٌه فً الفقرة األولى :  49المادة 

المصالح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة ، لدى السالف الذكر 31-72من القانون رقم  21من المادة 
العماالتٌة أو اللجنة التصرٌح إلى ن وجه نسخة متً ت، الالمعنٌة حكومٌة المكلفة بالتجهٌزال

 .اإلقلٌمٌة للمقالع
 

 ٌحدد نموذج هذا التصرٌح بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز.
 

تتم معاٌنة كل  ،السالف الذكر 31.72من القانون رقم  20مقتضٌات المادة ل اتطبٌق : 1.لمادة ا

 وغٌر مبرر لالستغالل من طرف أعوان شرطة المقالع أو من طرف اللجنة انقطاع متصل
 اإلقلٌمٌة للمقالع. العماالتٌة أو

 

رقم من القانون  20ٌودع المستغل التصرٌح بالتخلً، المشار إلٌه فً الفقرة الثانٌة من المادة 
 لمكلفة بالتجهٌزالمصالح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة ا، لدى السالف الذكر 72-31

 . اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة للمقالعإلى  منه وجه نسخة، التً تالمعنٌة
 

 .ٌحدد نموذج هذا التصرٌح بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز
 

المنصوص علٌهما للطعن و ٌنغٌر القابلبفسخ العقد أو الرخصة  ع التصرٌحودٌ : 1.المادة 
لدى داخل اآلجال المحددة فً نفس المادة  ،السالف الذكر 31-72 من القانون رقم 26 المادة  فً

وجه نسخة تً ت، الالمعنٌة المصالح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز
 .اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة للمقالع

 

 ٌحدد شكل ومضمون هذا التصرٌح بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز.
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من  21التصرٌح بعدم االستغالل المشار إلٌه فً الفقرة األولى من المادة  دعٌو:  4.المادة 
المصالح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة لدى السالف الذكر  31.72القانون رقم 

 .اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة للمقالعإلى  منه وجه نسخةتً ت، الالمعنٌة بالتجهٌز
 

 هذا التصرٌح بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز. ٌحدد شكل ومضمون
 

عند نهاٌة  ،التصرٌح بانتهاء أشغال إعادة تهٌبة جزء من المقلع أو كلهٌودع :  ..لمادة ا
 31.72من القانون رقم  29المشار إلٌه فً الفقرة الثانٌة من المادة  ،الجزبً أو الكلً االستغالل

المعنٌة،  قلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌزالمصالح الجهوٌة أو اإللدى  السالف الذكر
 .اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة للمقالعوجه نسخة منه إلى تً تال
 

 ٌحدد شكل ومضمون هذا التصرٌح بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز.
 

 باللجنة ، من تلقاء نفسها أو باالستعانةمن ٌنوب عنهاأو  تقوم السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز
المجال، بمعاٌنة أشغال إعادة التهٌبة هذا اإلقلٌمٌة للمقالع أو بكل من له خبرة فً  العماالتٌة أو

حٌث تتسلم هذه األشغال بواسطة محضر المعاٌنة فً حالة مطابقة أشغال  ،التً قام بها المستغل
 8 وادفً الم إلٌهمالتحمالت المشار وكناش  الدراسة التقنٌةو التصرٌحالتهٌبة لمقتضٌات وصل 

 أعاله. 76و 9و

 

 : مراقبة استغالل المقالع تاسعال الباب
 

مسك تتقوم السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز بالتتبع المستمر الستغالل المقالع و:  2.المادة 
 السالف الذكر. 31.72من القانون رقم   13السجل المنصوص علٌه فً المادة ا الغرض ذله
 

 ز.سجل بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌال هذا وشروط مسكتوى محٌحدد نموذج و 

 
 تتبع استغالل المقالعل: اللجنة الوطنٌة  شراعال الباب

 

 تألٌف الالفرع األول: 
 

من  12المادة موجب ، المحدثة باللجنة الوطنٌة لتتبع استغالل المقالع ؤلفتت:  5.المادة 
 ممثلً من ،السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌزتحت رباسة  ،السالف الذكر 31.72القانون رقم 

 :اإلدارات التالٌة 
 
 الداخلٌة؛السلطة الحكومٌة المكلفة ب -
 السلطة الحكومٌة  المكلفة بالعدل؛ -
 السلطة الحكومٌة  المكلفة بالمالٌة؛ -
 السلطة الحكومٌة  المكلفة الفالحة؛ -
 السلطة الحكومٌة  المكلفة الصٌد البحري؛ -
 ة الحكومٌة  المكلفة الطاقة والمعادن؛السلط -
 السلطة الحكومٌة  المكلفة بالماء؛ -
 السلطة الحكومٌة  المكلفة بالبٌبة؛ -
 السلطة الحكومٌة  المكلفة بالسكنى؛ -
 السلطة الحكومٌة  المكلفة بالتعمٌر؛ -
 السلطة الحكومٌة  المكلفة بالصناعة والتجارة ؛ -
 الصحة؛السلطة الحكومٌة  المكلفة ب -
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 السلطة الحكومٌة  المكلفة بالشإون العامة والحكامة؛ -
 محاربة التصحر؛ المندوبٌة السامٌة للمٌاه والغابات و -
 الدرك الملكً؛  -

  
كل  دعوةاقتضت الضرورة ذلك،  اٌمكن لربٌس اللجنة الوطنٌة لتتبع استغالل المقالع، إذ    

قالع للمشاركة بصفة استشارٌة فً أشغال مختصة فً مجال الم أو مإسسةشخص أو كل هٌبة 
 هذه اللجنة.

 
 الفرع الثانً: سٌر اللجنة 

 
 تتوفر اللجنة الوطنٌة على كتابة ٌعهد بها إلى السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز.:  6.المادة 

 

تتولى كتابة اللجنة تهٌا أشغال هذه اللجنة وتعد محاضر االجتماعات وتعمل على توقٌعها من 
 األعضاء الحاضرٌن.طرف 

 

تجتمع اللجنة الوطنٌة كلما اقتضت الضرورة ذلك ومرتٌن على األقل فً السنة :  7.المادة 

 بدعوة من ربٌسها الذي ٌحدد تارٌخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

 
ربٌس عن أشغال هذه اللجنة إلى  سنوٌاٌرسل ربٌس اللجنة الوطنٌة تقرٌرا  : 8.المادة 

 .ء هذه اللجنةالحكومة وإلى أعضا
 

 لمقالعلاإلقلٌمٌة  ي عشر : اللجنة العماالتٌة أوحادال الباب
 

 والمهامتألٌف الالفرع األول: 
 

من  55المحدثة بموجب المادة  لمقالع،لقلٌمٌة اإلعماالتٌة أو اللجنة ال تتؤلف:  59المادة 

 القطاعات ًممثلمن عامل العمالة أو اإلقلٌم،  تحت رباسة السالف الذكر، 38.74القانون رقم 

 : التالٌةالحكومٌة 
 ؛التجهٌز والنقل 

 والمعادن؛ الطاقة 

 إعداد التراب الوطنً؛ 

 ؛الماء 

 ؛البٌبــة 

 ؛الصٌد البحريو الفالحة 

 
عالوة على ممثلً السلطات الحكومٌة السالفة الذكر، تضم هذه اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة 

 كذلك كل من ممثلً:
  

 المعنٌة؛وكالة الحوض الماب ً 

 السلطة باإلقلٌم أو العمالة؛ 

 المعنٌة؛ أو الجماعات لجماعةا 

 ممثل المندوبٌة السامٌة للمٌاه والغابات؛ 

 الدرك الملكً؛ 
 

كل  دعوةٌمكن لربٌس اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة للمقالع، إذ اقتضت الضرورة ذلك،      
لمشاركة بصفة استشارٌة فً أشغال مختصة فً مجال المقالع ل مإسسةشخص أو كل هٌبة أو 

 هذه اللجنة.
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 السالف الذكر، 38.74من القانون رقم  55عالوة على  المهام المشار إلٌها فً  : 21المادة 

 تناط باللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة للمقالع، القٌام بالمهام التالٌة:
 

لقة بالمقالع وكذا بنود السهر على تطبٌق مقتضٌات النصوص القانونٌة والتنظٌمٌة المتع -
 كناش التحمالت الخاص باالستغالل وكناش التحمالت البٌبً؛

والبحث والتحري ومعاٌنة المخالفات المقالع  استغالل القٌام بزٌارات مٌدانٌة لمراقبة -
 وتحرٌر محاضر فً شؤنها؛

ً جرد المقالع المستغلة والمقالع المهجورة على الصعٌد اإلقلٌمً  وإعداد تصور شمول -
 ها وإعادة تهٌبتها؛لومندمج حول إعادة تؤهٌ

 إبداء الرأي  والبت فً دراسة التؤثٌر على البٌبة المتعقلة بمقالع األشغال العمومٌة؛ -

مواكبة المستغلٌن الصغار للمقالع فً إطار جمعٌات وتعاونٌات ومساعدتهم وتٌسٌر  -
 . السالف الذكر 38.74 القانون رقمماجهم فً اطار اند

 

 لثانً: سٌر اللجنة الفرع ا
 

تتوفر اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة على كتابة ٌعهد بها إلى ممثل السلطة :  21المادة 

 الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز.
 

تتولى كتابة اللجنة تهٌٌا أشغال هذه اللجنة وتعد محاضر االجتماعات وتعمل على توقٌعها       
 من طرف األعضاء الحاضرٌن.

 

تجتمع اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة للمقالع بمقر العمالة أو اإلقلٌم كلما اقتضت :  64المادة 

الضرورة ذلك ومرتٌن على األقل فً السنة، بدعوة من ربٌسها أو بطلب من ممثل السلطة 
 الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز.

 

 لها.ٌحدد ربٌس اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة تارٌخ اجتماعاتها وجدول أعما
 

 معاٌنة المخالفات وتدابٌر وغرامات إدارٌة: عشر نًالثا الباب
 

السالف  31.72من القانون رقم  10تطبٌقا لمقتضٌات الفقرة األولى من المادة :  .2المادة 

تنتدب السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز أعوان شرطة المقالع التً تسلمهم بطاقة لهذا  الذكر،
 الغرض تثبت هوٌتهم.

 
تعٌن السلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز األعوان المعٌنٌن ضمن شرطة المقالع من بٌن األعوان 

السالف الذكر. وٌسمى هإالء األعوان "مفتشو شرطة  31.72المإهلٌن طبقا للقانون رقم 
 المقالع". 

ن أعاله، قصد تعٌٌنهم ضمن شرطة المقالع، الشروط وٌجب أن ٌستوفً األعوان المذكور
 لٌة:التا

 

بصفة تقنً من ( سنوات على األقل من الخدمة 0إثبات توفرهم على أقدمٌة خمسة ) -
 الدرجة الثانٌة أو متصرف من الدرجة الثالثة أو مهندس دولة من الدرجة األولى؛

 االستفادة من تكوٌن مستمر فً مجال تدبٌر استغالل المقالع؛ -
 

ة أو فً إطار اللجنة العماالتٌة أو اإلقلٌمٌة ٌزاول مفتشو شرطة المقالع مهامهم إما بكٌفٌة فردٌ
 للمقالع.
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ٌحدد شكل  السالف الذكر، 31.72من القانون رقم  10تطبٌقا لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من المادة 
بقرار للوزٌر وكذا البطاقة المسلمة إلٌهم  شرطة المقالععوان وخصابص الزي النظامً أل

 المكلف بالتجهٌز.
 

من القانون رقم  16المنصوص علٌه فً المادة  محضر معاٌنة المخالفاتٌحدد مضمون وشكل 
 .والوزٌر المكلف بالعدل للوزٌر المكلف بالتجهٌز مشترك بقرار السالف الذكر، 31.72

 
ٌتم إثبات  السالف الذكر،  31.72 من القانون رقم 11 ةمقتضٌات المادل اتطبٌق:  22المادة 

ٌحمل تؤشٌرة  شحنالب خاص مواد من خالل تقدٌم وصلال هذه لمصدر مواد المقالع بالنسبة لناق
التً ٌتم ٌتضمن البٌانات  المصالح الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز

 تحدٌدها بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز.
 

مدخل أن ٌقوم بتسٌٌج المخزن بشكل ٌجعله ٌتوفر على  ٌتعٌن على حابز مواد مودعة فً مخزن
التً تبرر مصدر هذه المواد وأن ٌسلم  والمراجع أن ٌتوفر على الوثابق والمستنداتو واحد

 .حملة بمواد من المخزنوصال لكل شاحنة م
 

تتضمن البحة  السالف الذكر، 31.72من القانون رقم  18مقتضٌات المادة ل اتطبٌق : 25المادة 
 ما ٌلً : ى الخصوصعل أدوات قٌاس أو أجهزة تقنٌة تعمل بطرٌقة آلٌة

 _ برنامح معلوماتً الحتساب الكمٌات المستخرجة من المقلع؛ 
 _ األجهزة التً تمكن من تتبع االستغالل عن بعد؛

 مٌزان قبان؛ _
 ؛أو ما ٌماثلها تقنٌا GPSنظام التموضع العالمً  _

 _ األقمار االصطناعٌة؛
 _ كامٌرات المراقبة؛

 _آالت التصوٌر الفوتوغرافً؛
 ؛معلوماتً لوضع الرسوم والتصامٌمامج برن_ 

 ؛SIG_ نظام المعلومات الجغرافٌة 
 ؛انالتً ٌمكن أن تحلق بدون رب_ الطابرات 

 تقنٌا؛ ٌماثله أو ما Sondeurمسبار  _
 ؛Scaner 3Dآلة التشخٌص الجغرافٌة ذات األبعاد الثالث _ 
 عن بعد؛علبة سوداء تحتوي على معدات تقنٌة تسمح بالتتبع والمراقبة  _
 

المكلف  للوزٌروٌمكن إضافة كل أداة أو جهاز تقنً ٌعمل بطرٌقة آلٌة لمراقبة المقالع بقرار 
 بالتجهٌز.

 
 تحدد كٌفٌة و طرٌقة اشتغال كل أداة من أدوات القٌاس أو األجهزة التقنٌة المشار علٌها أعاله

 بقرار للوزٌر المكلف بالتجهٌز.
  

ٌتعٌن على كل السالف الذكر،  31.72من القانون رقم  19مادة تطبٌقا لمقتضٌات ال : 26المادة 
مستغل مقلع ٌرغب فً الحصول على نسخة من البٌانات التً تم قٌاسها بؤدوات القٌاس ومن 
الوثابق التً تم استصدارها بؤجهزة تعمل بطرٌقة آلٌة أن ٌقدم طلبا للسلطة الحكومٌة المكلفة 

 .أو من ٌنوب عنهابالتجهٌز 
 

بناء على المحاضر التً ٌتم إعدادها من طرف أعوان شرطة المقالع المشار إلٌهم :  27 المادة
السالف الذكر، تتخذ التدابٌر والعقوبات المنصوص علٌها  31.72من القانون رقم  10فً المادة 
من قبل المصالح  السالف الذكر، 31.72من القانون رقم  01و 02و 03و 07و 05فً المواد 

 قلٌمٌة للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌز.الجهوٌة واإل
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 عشر: أحكام انتقالٌة ثالثال الباب
 

هذا المرسوم، ٌودع التصرٌح باالستغالل طبقا ألحكام الفصل الثالث من  :28المادة 
 ةالجهوٌ لمصالح لدى ا السالف الذكر، 31.72 رقممن القانون  63مادة الالمنصوص علٌه فً 

 .لتجهٌزلحكومٌة المكلفة باللسلطة ا  ةأو اإلقلٌمٌ
 
 

بنسخة مطابقة ألصل  مرفوقاوفق الفصل الثالث من هذا المرسوم التصرٌح هذا  فٌتم تكوٌن مل
وصل التصرٌح المحصل علٌه طبقا لمقتضٌات الفصل األول من الظهٌر الشرٌف المنظم لكٌفٌة 

 .(7971ماٌو  0) 7223جمادى الثانٌة  9استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتارٌخ 
 

أعاله حسب كل  70و 71 أو ٌرفض طبقا ألحكام المادتٌن التصرٌح باالستغالل ٌمنح وصل
 حالة.

 

، سالف الذكرال 31.72من القانون رقم  62حكام الفقرة األولى من المادة أل اتطبٌق:  29المادة 

 تهٌبة موقع وكذا تصمٌما إلعادة ٌجب على المستغل أن ٌودع تصرٌحا بإٌقاف استغالل مقلعه
 .المصالح  الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة  للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتجهٌزلدى  المقلع

 
 المصالحٌجب كذلك على المستغل أن ٌودع، عند انتهاء أشغال إعادة تهٌبة موقع المقلع، لدى 

 22وفق نفس المقتضٌات المنصوص علٌه فً المادة  تصرٌحا بنهاٌة إعادة التهٌبة ةالمذكور
 . الهأع
 

، ٌحدد شكل السالف الذكر 31.72القانون رقم من  61تطبٌقا لمقتضٌات المادة :  51المادة 

ومضمون مستخرجات وصوالت التصارٌح التً تنشر سنوٌا بالجرٌدة الرسمٌة بقرار للوزٌر 
 المكلف بالتجهٌز.

 

ٌعمل به  الذي بتنفٌذ هذا المرسومإلى وزٌر التجهٌز والنقل واللوجٌستٌك ٌعهد :  51المادة 

 .فً الجرٌدة الرسمٌةابتداء من تارٌخ نشره 
 

 ............................................... وحرر بالرباط ، فً                                         

 

 

 

 ربٌس الحكومةاإلمضاء: 


