
 

 المتعلق بالمناجم 33.33بتغيير وتتميم القانون رقم  .........مشروع قانون رقم                    

 المادة األولى

 24و 22و 9و ()الفقرة الثانية 3و (الثانية والثالثة الفقرة) 2واألولى تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 

 55الفقرة األولى( و) 53و 52و 49و 48و 42و 42و 37و 36و 34و 33و 29و 23و 22و 27و 26و

 227و 226و 222و 223و 99)الفقرة األولى( و 98و 86و 82و 79و 78و 77)الفقرة األولى( و 62و

 24 بتاريخ 2.25.76شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه الالمتعلق بالمناجم  33.23من القانون رقم  222و

  :(2225)فاتح يوليو  2436من رمضان 

 القانون والنصوص الصادرة لتطبيقو:في ىذا  بما يمييراد  -المادة األولى."

 ؛ ......................... تمعدن طبيعي:"

 ؛معدنية قابمة لالستغاللمواد يضم  عدنيةطبيعي لممواد الم تمعدنمكمن: كل "

 ؛...................عدنية: م مواد"

 ؛................................: منجميةمواد "

  ؛.............أو ىما معاالناتجة عن  المواد المنجمية خمفاتمالمكونة من ل تالكفضالت وأكوام األنقاض: "
 استغالل؛رخصة بحث أو رخصة رخصة منجمية: "

 وأالبحث  وأاالستكشاف أنشطة  عمىاألساسي  نظاموشخص اعتباري يتضمن  كل: شركة منجمية"
   ؛أو المعالجة والتقييم" االستغالل المنجمي

ترخيص "استكشاف أو رخصة منجمية أو  ترخيص عمىشركة منجمية ناشطة: كل شركة منجمية تتوفر "
  ؛استغالل فضالت وأكوام األنقاض

 ؛بموجب عقد تفويتمنجمية مالك رخصة لتفويت: كل تغيير "

 ؛................................. االستكشاف المنجمي:"

ستغالل وللك االكل استغالل منجمي  يخول لممستغمين الصغار الحق في : ىر الصغ ةمنجميال تستغالالاال"
لى عمق يصل إلى    متر. 351في حدود محيط رخصيم وا 

 ؛................................. األشغال المنجمية:"

 ؛.....................................المنجميلبحث ا"

 ؛.................................االستغالل المنجمي: "
 ؛.............................................التجاويف: "
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  أو المتخمى عنيا مسحوبة بحث رخصمنح  خاللو إعادةإجراء إداري يتم من إعادة المنح: "

  ؛...............................عينات معدنية: "

 ؛................................. مستحثات:"

 ؛............................األحجار النيزكية:"
 ؛الفضالت أو أكوام األنقاضخمفات تسويق م أوتثمين  أواستغالل فضالت وأكوام األنقاض: معالجة "
 تسمميا تصنيفعبر شيادة و  محددةمعايير  حسبتصنيف الشركات المنجمية تصنيف الشركات المنجمية: "
 ؛وفق كيفيات وشروط تحدد بنص تنظيمي اإلدارة"
باستكشاف مواد منجمية أو  شركة منجمية ناشطة لشركة منجمية أخرى بموجبوتعيد تاتفاقية شراكة: عقد "

  .التواليعمى  داخل محيط ترخيص االستكشاف أو رخصة البحثالبحث عنيا 

 
 والمحتوية خاصة عمى : .....................تعتبر مناجما  -.)الفقرتين الثانية والثالثة( 2 المادة"

  النفطية؛ ...................المحروقات الصمبة 

 .......................؛ 

 ؛....................... 

 .....................؛ 

 ؛..................... 

 ؛..................... 

 ؛....................... 

 ؛المياه المالحة الباطنية 

 .الييدروجين الطبيعي 

وتعتبر أيضا مناجم فضالت ، الحرارية الجوفية .................................. امناجمكذلك تعتبر 
 .معالجتيا و/أو تقييمياوأكوام األنقاض الناتجة عن عمميات استخراج المواد المنجمية و/أو 

وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنفيذ عمميات حفر الثقوب وأخذ المنسوب الحراري وتقنيات استخراج الموائع 
 الحرارية واستعماليا المنجزة في التمعدنات الحرارية الجوفية.
 وال تعتبر مناجما كل من المواد المعدنية التالية: 

 البناء؛الرمل والطين المستخدمين في  -

 الكمس المعد لمحصى أو لحجر البناء؛  -

 الطين المعد لمصناعة الخزفية؛  -
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 والغرانيت المستخدمين في التكسية؛ الرخام -

 الغاسول؛ -

 الطين المعد لمصناعة الخزفية. -
 في حالة التنازع حول التصنيف القانوني لمادة معدنية، يتم البث فيو عبر نص تنظيمي.

المواد واستغالل  البحثأنشطة  ....................تباشر، مع مراعاة  -. )الفقرة الثانية( 3 المادة"
حكام ىلا القانون طبقا ألبموجب رخصة مسممة وأنشطة البحث عن التجاويف المنجمية واستغالليا 

 والنصوص المتخلة لتطبيقو.
بموجب ترخيص وأنشطة استغالل فضالت وأكوام األنقاض استكشاف المواد المنجمية  أنشطةوتباشر 

 حكام ىلا القانون والنصوص المتخلة لتطبيقو.طبقا ألمسمم  األنقاض وأكوام أو استغالل فضالتاستكشاف 
 أو استغالل رخصة عمى الحصول دون المنجمية المواد و/أو تسويق تثمين/ أو و معالجةوتباشر أنشطة 

 المواد و/أو تسويق تثمين/ أو و ترخيص معالجة بموجب األنقاض وأكوام فضالت استغالل ترخيص
 .المنجمية المواد تسويق أو/و تثمين أو/ و معالجة المنجمية

 
 منجمي، سند إعداد المناجم استغالل رخصة أو المعادن عن البحث رخصة منح عمى يترتب -.9 المادة
 .الرخصة صاحب نفقة عمى العقارية، األمالك عمى المحافظ قبل من

 األحكام من االستفادة لصاحبو العقارية األمالك عمى المحافظ قبل من المعد المنجمي السند يخول
 .المحفظ الممك عمى المطبق التشريع في عمييا المنصوص

 
التي  ،باستثناء فضالت وأكوام األنقاض ،إلى جميع المواد المنجمية الرخص المنجميةتمتد  -.12 لمادةا"

 تشممو الرخصة المنجميةيمكن تواجدىا عمى سطح األرض أو عمى أي عمق وداخل مجموع المحيط الذي 
 المعنية،.

 

 يجوز تفويت رخص البحث المجددة ورخص االستغالل. -.14 المادة"
 رخصة تغطيو اللي المحيط داخل أكثر أو منجمية مادة استغالل والمستأجريجب أن تتوفر في المفوت لو 

رخصة نفس الشروط التي تستوجبيا أحكام ىذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقو لمنح  المناجم استغالل
 منجمية.
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ويجب أن يشمل التفويت مجموع مساحة الرخصة المنجمية المعنية،  الرخصة المنجمية،يمنع تقسيم محيط و 
م حيث يمكن لمتفويت أن يكون إال في حال إنشاء رخصة استغالل التجاويف داخل رخصة استغالل المناج

 جزئيا، وىو ما ينشأ عنو سندان منجميان.

يجار استغالل مادة منجمية أو أكثر داخل المحيط اللي تغطيو تتم عمميات  تفويت الرخص المنجمية وا 
 بترخيص من اإلدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. رخصة استغالل المناجم

 

أن يثبت في طمب التخمي انعدام  عن رخصتوالمتخمي  الرخصة المنجمية صاحبيجب عمى  -.16 المادة"
 .بالرخصة المنجمية المعنيةالمرتبط  السند المنجميأو زوال أي حق مقيد عمى 

 

وترخيص استغالل فضالت  المنجمية والرخصةيسري أثر التخمي عن ترخيص االستكشاف  -.17 المادة"
 . اإلدارةابتداء من تاريخ تبميغ موافقة  وأكوام األنقاض

 
 .اإلدارةتخضع أشغال االستكشاف لمحصول عمى ترخيص االستكشاف تسممو  -.20 المادة"

خالل مدة دراسة طمب ترخيص االستكشاف، ال يمكن قبول أي طمبات تراخيص استكشاف أو رخص بحث 
 أخرى تغطي المنطقة المشمولة بيلا الطمب.

 

برخص منجمية أو يمكن أن يشمل ترخيص االستكشاف مساحات مغطاة أو غير مغطاة  -.23 المادة"
 تراخيص استغالل فضالت وأكوام األنقاض.

برخصة منجمية أو ترخيص استغالل فضالت إذا كان ترخيص االستكشاف ييم مساحات مغطاة 
وأكوام الرخصة المنجمية أو ترخيص استغالل فضالت تبقى حقوق صاحب وأكوام األنقاض، 

 المذكورين محفوظة بكامميا وترجح عمى حقوق المستفيد من ترخيص االستكشاف. األنقاض
 
، أراض مغطاة باستثناء رخصة البحث عن التجاويفال يمكن أن يشمل طمب رخصة البحث،  -.33 المادة"

 أعاله. 5أو المحيطات المشار إلييا في المادة  رخص منجميةبتراخيص االستكشاف أو 
 

وبعد استيفاء لمشروط المنصوص عمييا في ىلا تمنح رخصة البحث حسب أولوية الطمب،  -.34 المادة"
أدناه وما لم يكن طالب الرخصة المذكورة  44مع مراعاة المادة القانون وكلا النصوص الصادرة بتنفيله، 

 أعاله.  22متوفرا عمى حق انفراد بالحصول عمى رخصة البحث المنصوص عميو في المادة 
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تشمل رخصة البحث محيطا مربع الشكل موجية أضالعو حسب اتجاىات المبير شمال/جنوب   -.36 المادة"
 ( كيمومترات؛ ويرتبط المحيط المطموب بنقطة مركزية.4وشرق/غرب وقياسيا أربع )

 كيمومتر. 1يجب أن تكون المسافة بين رخصتي بحث إما منعدمة أو أكبر من 
منح رخص بحث تغطي مساحات أصغر  لإلدارةأعاله، يمكن  والفقرة الثانية الفقرة األولىاستثناء من أحكام 

 .مصحوب بالتبريرات الالزمة طمبكيمومتر مربع وللك عقب  1من 
 .وتحدد رخصة البحث عمى الخصوص، المحيط اللي تشممو ومدة صالحيتيا

 
أثبت صاحب في حال  لمتجديد لمدة ثالث سنواتتمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات قابمة  -.37 المادة"

 وجود موارد معدنية وقدم برنامجا لتطويرىا. البحث رخصة
 19يتوقف تجديد رخصة البحث عمى إنجاز برنامج األشغال والنفقات المرتبطة بيا المشار إلييا في المادة 

 أعاله.
 

بعين االعتبار التصنيف  األخلمع يمكن تجديد رخصة البحث لممرة الثانية وللك لمدة ثالث سنوات 
 .المثبةأعاله وبرنامج تطوير الموارد المعدنية  4المنصوص عميو في المادة 

 تابعة أعاله، يحق لصاحب عدة رخص بحث متاخمة 67والمادة  66استثناء من أحكام المادة  -.40 المادة"
دمجيا شريطة أن يقدم برنامج أشغال ، سواء كانت أو لم تكن ليا نفس مدة الصالحية، أن يطمب الجية لنفس

وملكرة األشغال المنجزة إال في حال دمج  البحث واالستثمارات المبرمجة المرتبطة بيا والتي يمتزم بإنجازىا
  رخص بحث حديثة التأسيس.

تحل ىذه الرخصة الجديدة محل رخص البحث المتاخمة التي تم دمجيا. وتحول الحقوق وااللتزامات الناشئة أو 
 المقيدة عمى الرخص موضوع الدمج إلى الرخصة الجديدة.

 كيمومترا مربعا.( 44أربعون )ال يمكن أن تتجاوز المساحة اإلجمالية لرخص البحث المدمجة 
 .عنيا المنبثقة البحث رخص صالحية بمدة الجديدة البحث رخصة منح قرار في ويحتفظ

 األخيرة البحث رخصة صالحية فإن الصالحية، مدة نفس المتاخمة البحث لرخص تكن لم إذا ما حالة وفي
 .االعتبار بعين تؤخذ التي ىي
 
يخول كل اكتشاف مكمن داخل محيط رخصة بحث لصاحب ىذه الرخصة، حق االنفراد بطمب   -. 42المادة"

الحصول عمى رخصة استغالل المناجم تشمل محيط االكتشاف المذكور، شريطة أن يودع الطمب قبل انصرام 
 صالحية الرخصة المذكورة.مدة 

وتحتفظ  .اإلدارةوتمنح رخصة بحث جديدة تيم المحيط غير المشمول برخصة االستغالل الملكورة، من قبل 
 .األخيرة ىله والتزامات حقوق ونفسالرخصة الجديدة بمدة صالحية رخصة البحث األصمية 
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يظل صاحب رخصة البحث متمتعا بحق االنفراد بإنجاز جميع أشغال البحث داخل المحيط المشمول برخصة 
 .ولية رخصة البحث األاستغالل المناجم، خالل مدة صالحية 

في حال رفض طمب تأسيس رخصة استغالل داخل محيط رخصة بحث، تظل ىله األخيرة سارية المفعول 
 إلى حين انتياء صالحيتيا.

 
تنبثق رخصة استغالل المناجم عن رخصة بحث أو أكثر متاخمة ولنفس الحائز. وال يجوز   -.48 المادة"

منحيا إال لمحائز الذي أثبت وجود مكمن أو عدة مكامن داخل المحيط المغطى برخصة أو رخص البحث 
 الموجودة في حوزتو.

 أو المكمن امتدادبحث حسب تحدد مساحة رخصة استغالل المناجم بطمب من صاحب رخصة أو رخص ال
وال تتجاوز المساحة المشمولة بالرخصة المنجمية المنبثقة عنيا وال يمكن أن تقل عن  .ةالمستكشف المكامن

 كيمومتر مربع واحد.
  

 1أن تمنح رخصة استغالل تغطي مساحات تقل عن  لإلدارةاستثناء من أحكام الفقرة الثانية أعاله، يمكن 
 كيمومتر مربع مبررة بامتداد المكمن.

يمكن لصاحب رخص استغالل متاخمة تابعة لنفس الجية، سواء أكانت ليا نفس مدة الصالحية أم ال، أن 
 يطمب دمجيا شريطة أن يقدم:

 المبرمجة؛برنامج أشغال يتوافق واألشغال المزمع إنجازىا واالستثمارات  -

 ملكرة األشغال المنجزة؛ -

 دراسة الجدوى؛ -

 وااللتزامات الحقوق وتحول. دمجيا تم التي المتاخمة االستغالل رخص محل الجديدة الرخصة ىله تحل
 .الجديدة الرخصة إلى الدمج موضوع الرخص عمى المقيدة أو الناشئة
 .عنيا المنبثقة االستغالل رخص صالحية بمدة الجديدة االستغالل رخصة منح قرار في ويحتفظ
 رخصة صالحية فإن الصالحية، مدة نفس المتاخمة االستغالل لرخص تكن لم إلا ما حالة وفي

 .االعتبار بعين تؤخل التي ىي الحديثة االستغالل
 

 المبير اتجاىات حسبيجب أن تكون رخصة االستغالل عمى شكل مضمع موجية أضالعو   -.49 المادة"
 ومدة ومساحتيا تشممو الذي المحيط الخصوص عمى االستغالل رخصة تحدد /غرب.وشرق/جنوب شمال

 .صالحيتيا
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لالستغالل  ستغالل أن يطبق عند استغالل المكامن، الطرق المعقمنةااليجب عمى صاحب رخصة  -.52المادة 
واألنظمة المطبقة، والسيما فيما يتعمق بالمحافظة عمى الصحة والسالمة  مع مراعاة الظروف االقتصادية

 .وحماية البيئة

االفتحاص  ىيئات قبلمن  المخاطر تقييملمسالمة و  سنوي إفتحاصستغالل اال رخصة صاحب عمى يتعين
 .الغرض ليلا اإلدارة قبل من معتمدةال

 طمبات محتوى تقديموكلا كيفيات  ، المخاطر تقييمعتماد المتعمق بالسالمة و اال تمديد أو منحتحدد كيفيات 
 بنص تنظيمي. االعتماد

ذا تعمق أشير(3) بعد انصرام أجل ثالثة  ...........................يجب  -.)الفقرة األولى(53 المادة" . وا 
 عالمات الحدود. ............

  

رخصة استغالل المناجم التي تم سحبيا، خالل أجل ال يتجاوز ستة أشير من تاريخ  صاحبل -.55 المادة"
تبميغ قرار السحب، عمى حق إزالة مخزون المواد المنجمية المستخرجة أو القابمة لمتسويق الموجودة داخل 

ن المذكور المحيط المعني. وال يجوز لممعني باألمر، بعد انصرام ىذا األجل، أن يطالب بأي حق في المخزو 
 الذي يصبح جزءا ال يتجزأ من المكمن.

كما يتوفر، خالل أجل ال يتجاوز ستة أشير من تاريخ تبميغ قرار السحب، عمى حق أخل المعدات المنجمية، 
 باستثناء تمك الضرورية لممحافظة عمى المنشآت المنجمية وسالمة الموقع.

من المعدات التي تصبح جزءا ال يتجزأ من الرخصة  بعد انصرام ىلا األجل، ال يمكن لممعني المطالبة بأي
 المنجمية المسحوبة.

 
لضمان عمى صاحب رخصة استغالل المناجم اتخاذ التدابير الالزمة  -.)الفقرة األولى(60 المادة "

  أو المكامن. االستغالل المعقمن لممكمن

 
 لتخصيب محددةاستغالل الفضالت وأكوام األنقاض عن منطقة يمنح ترخيص -.77 المادة"

 غرب. -جنوب وشرق  - االتجاىات شمال ...................

 
 .تسويقيا أوو/تقييميا  أوو/بالترخيص  ..........................يخول  -.78 المادة"
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لمتجديد لنفس  يمنح ترخيص استغالل فضالت وأكوام األنقاض لمدة خمس سنوات. وىو قابل -.79 المادة"
 .فضالت وأكوام األنقاض نفالإلى حين المدة 

 

 والتخمي عنو وسحبو بنص تنظيمي.وتفويتو وتجديده  .........................تحدد  -.82 المادة"
 
يحدد  اإلدارةيتوقف استغالل التجاويف عمى الحصول عمى رخصة استغالل التجاويف تسمميا  -.86 المادة"

 محيطيا في الرخصة الملكورة.
 المستفيد من رخصة استغالل التجاويف شخصا اعتباريا خاضعا لمقانون المغربي.يجب أن يكون 

شريطة تقديم صاحب سنوات قابمة لمتجديد لنفس المدة   (10)تمنح رخصة استغالل التجاويف لمدة عشر
  . الرخصة لما يبرر التجديد

 

رخصة بحث عن أو وال يمكن أن تمنح رخصة استغالل التجاويف إال لصاحب رخصة بحث عن التجاويف 
التجاويف مجددة سارية المفعول، أثبت إمكانية استغالل تجويف أو عدة تجاويف داخل المحيط المشمول 

 برخصة البحث المذكورة.
 

 
خمسة عشرة داخل أجل  ....................................إذا تبين لإلدارة  -.)الفقرة األولى(  98 المادة"
 يوما. (15)

                                        

 يصدر قرار السحب عمى األفعال التالية بوجو خاص: -.99 المادة"
 ؛ .......................االمتناع  -

 ؛......................التعرض  -

 ؛..................رفض الولوج  -

 ؛.................المخالفات الجسيمة  -

 ؛.............................عدم التقيد  -

 ؛............إيقاف األشغال بدون  -

 رخصة البحث، إال في الحاالت القاىرة؛ ...................عدم احترام  -

 منح وتجديد الرخصة المنجمية وترخيص االستكشاف؛ .............عدم كفاية  -

 أعاله؛ ......................عدم  -

الرخصة المنجمية دون تقديم طمب تجديد الرخصة المنجمية أو طمب تأسيس انتياء مدة صالحية  -
 ؛رخصة االستغالل داخل اآلجال القانونية
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 ؛ انتياء مدة صالحية ترخيص االستكشاف دون تقديم طمب تجديده -

 ؛ام األنقاض دون تقديم طمب تجديدهترخيص استغالل فضالت وأكو  انتياء مدة صالحية -

 استغالل المواد المستخرجة من رخصة بحث أو تسويقيا دون الحصول عمى رخصة استغالل؛ -

 ؛اإلدارةتفويت رخصة بحث دون الحصول عمى ترخيص من طرف  -

ستغالل أو إيجار استغالل مادة منجمية أو أكثر داخل المحيط اللي تغطيو رخصة تفويت رخصة ا -
 ؛اإلدارةاستغالل المناجم دون الحصول عمى ترخيص من طرف 

 .التخمي عن الرخصة المنجمية -
 
أعاله في حالة إثبات مخالفة ألحكام ىذا القانون  102يقوم األعوان المشار إلييم في المادة  -.103 المادة"

يضاحات المعني أو  والنصوص الصادرة لتطبيقو، بتحرير محاضر تتضمن عمى الخصوص ظروف المخالفة وا 
 المعنيين باألمر والعناصر التي تبرز مادية المخالفات.

 يعتمد المحضر إلى أن يثبت ما يخالفو.

داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره. وتوجو أو تسمم نسخة منو إلى ويبمغ المحضر إلى المحكمة المختصة 
 المعنيين باألمر داخل نفس األجل.

، في حالة التمبس، إيقاف األشغال واالستعانة بالقوة العمومية عند 44يجوز لألعوان المشار إلييم في المادة 
 الحاجة.

يتوجب عمى كل صاحب رخصة منجمية مسحوبة أن يقوم بإعادة تأىيل موقع األشغال. وفي حالة عدم 
من  7-1امتثالو لألمر الملكور، تقوم اإلدارة بعممية إعادة التأىيل، مستعممة الضمانة الملكورة في المادة 

موالية لتاريخ سحب ىلا القانون، وتمنعو من الحصول عمى رخص منجمية أخرى خالل مدة خمس سنوات ال
 الرخصة.

 
ال تحول أحكام ىذا القانون دون التمتع بالحقوق العرفية القائمة عمى بعض المكامن التي تحدد  -.111 المادة"

 قائمتيا بنص تنظيمي.
وعمى الرغم من للك، يمكن الترخيص ألصحاب الرخص المنجمية لالستفادة من ىله الحقوق كميا أو جزء 

 69منيا مقابل تعويض يدفع لممعنيين واللي يتم تحديده من طرف المجنة اإلقميمية المشار إلييا في المادة 
 ن.من ىلا القانون في حال ما إلا لم يتم االتفاق عميو بالتراضي بين الطرفي

 
 بنص تنظيمي. ...............العينات وتصدير يتوقف استخراج وجمع وتسويق  -.116 المادة"
 
 والنصوص الصادرة لتطبيقو. .............................يتعين عمى  -.121المادة "
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 حرا. المعني ............................................................... يودع لم إذا
 عند المفعول سارية المناجم استغالل ورخص المعادن عن البحث رخص استئجار عمميات مالئمة يجب
 .األخير ىلا مقتضيات مع التنفيل، حيز القانون ىلا دخول

 

 

 المادة الثانية
من 118و 106و 104و 93و 92و 85و 83و 75و 59و 44و 43و 11و 4أحكام المواد تنسخ 

 اللكر وتعوض كما يمي:السالف  33.13القانون رقم 
 .معايير تحدد بنص تنظيمي بتصنيف الشركات المنجمية إلى فئات حسب  اإلدارةتقوم  -.4 المادة"

يجب عمى كل من يرغب في االستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة منجمية أو ترخيص استغالل 
 .اإلدارةفضالت وأكوام األنقاض أن يحصل مسبقا عمى شيادة التصنيف من طرف 

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات تصنيف الشركات المنجمية وكلا شروط الحصول عمى شيادة التصنيف.
 

يقيد المحافظ عمى األمالك العقارية عمى السند المنجمي، عمى نفقة المستفيد، كل تفويت  -.11 المادة"
 .اإلدارةألنت بو منجمية  لرخصة

يقيد المحافظ عمى األمالك العقارية عمى السند المنجمي، عمى نفقة المستفيد، كل إيجار الستغالل مادة 
. يتوجب عمى صاحب رخصة اإلدارةمنجمية أو أكثر داخل محيط رخصة استغالل المناجم ألنت بو 

بدأ من  (2ن )شيري، وصل إيداع طمب تسجيل اإليجار داخل أجل ال يتعدى لإلدارةاالستغالل أن يقدم، 
 .الملكور اإليجارموافقة اإلدارة عمى تاريخ تبميغ 

 

تعود حرة األراضي المشمولة بيا وللك بعد و التخمي عنيا يتم سحب رخص البحث التي وقع  -.43"المادة 
اإللكتروني الرسمي عمى الموقع  بيله الرخصةانقضاء ثالثين يوما من تاريخ نشر المعمومات المتعمقة 

 .لإلدارة
 

أعاله، تتم  43باستثناء رخص البحث التي تم التخمي عنيا والتي تخضع لمقتضيات المادة -.44"المادة 
إعادة منح رخصة بحث عمى المحيط المشمول برخصة بحث مسحوبة عمى أساس المنافسة، وفق الشروط 

 المحددة بنص تنظيمي.
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عمى المتقدم بطمب رخصة استغالل المناجم إنجاز دراسة التأثير عمى البيئة وتقديم وصل  -.59"المادة 
 إيداع طمب الموافقة البيئية طبقا لمتشريع والتنظيم الجاري بيما العمل. 

في طمب تأسيس رخصة االستغالل. ال يمكن البدء في أشغال استغالل المكمن إال بعد صدور  اإلدارةتبت 
 البيئية.مقرر الموافقة 

 

تتوقف أشغال استغالل فضالت وأكوام األنقاض عمى الحصول عمى ترخيص استغالل فضالت  -.75"المادة 
                             .تحدد كيفياتيا بنص تنظيمي ،عمى أساس المنافسة اإلدارةوأكوام األنقاض تسممو 

وأكوام األنقاض الناتجة عن نشاط رخصيم يعفى أصحاب رخصة استغالل المناجم اللين يستغمون الفضالت 
 من الحصول عمى ترخيص الفضالت وأكوام األنقاض.

وفي حال وجود فضالت وأكوام أنقاض داخل محيط رخصة منجمية، دون أن تكون ناجمة عن نشاط 
 الرخصة الملكورة، فإنو ال يجوز ليلا األخير القيام باستغالل ىله المواد إال بعد الحصول عمى تراخيص

 من ىله المادة.األولى الفقرة استغالل فضالت وأكوام األنقاض المشار إليو في 
بالحصول عمى تراخيص فضالت وأكوام األنقاض الناجمة عن نشاط رخصة منجمية مسحوبة  اإلدارةتألن 

 أصبحت حرة لمبحث بعد عممية إعادة منحيا.
 

 57و 53و 23و 16و 8و 7يخضع ترخيص استغالل فضالت وأكوام األنقاض ألحكام المواد  -.83"المادة 
 141و 144و 99و 98و 97و 96و 74و 71و 67و 66و 65و 64و 63و 62و 61و 64و 59و 58و
 من ىلا القانون. 149و 148و147و 146و 145و 144و 143و 142و
 

يتوقف البحث عن التجاويف عمى الحصول عمى رخصة بحث عن التجاويف تمنحيا اإلدارة  -.85"المادة 
 لمدة ثالث سنوات. 

 يجب أن يكون المستفيد من رخصة البحث عن التجاويف شخصا اعتباريا خاضعا لمقانون المغربي.
 يمكن لرخصة البحث عن التجاويف أن تغطي محيطات مشمولة بتراخيص استكشاف ورخص منجمية

 أعاله. 5باستثناء المحيطات المشار إلييا في المادة 

 ويمكن تجديد رخصة البحث عن التجاويف مرة واحدة لمدة سنتين.
 

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة البحث عن التجاويف وتجديدىا والتخمي عنيا وسحبيا.-.92المادة 
ا وتفويتيا والتخمي عنيا وسحبيا تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة استغالل التجاويف وتجديدى

عادة منحيا.  وا 
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 17و 16و 14و 9و 8و 7و 6و 4يخضع البحث عن التجاويف واستغالليا ألحكام المواد  -.93"المادة 

 68و 67و 66و 65و 64و 63و 62و 61و 64و 1-59و 59و 54و 53و 43و 41و 35و 1-34و 34و
من ىلا  149و 144و 143و 142و 141و 144و 99و 98و 97و 96و 95و 74و 72و 71و 74و

 القانون.
 

درىم  1.000.000إلى   100.000يعاقب بالحبس من ستة أشير إلى سنتين وبغرامة من  -.104"المادة 
بدون رخصة استغالل أو ترخيص   المواد المنجمية أو بإحدى ىاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستغالل

معالجتيا أو تثمينيا أو تسويقيا بدون تراخيص مسممة من  استغالل فضالت وأكوام األنقاض أو نقميا أو
 طرف اإلدارة.

 مميون درىم.  1,5إلا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا، فإنو يعاقب بغرامة من مميون درىم إلى 

 العود. وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة

استخراج مواد منجمية، ترد ىله المواد إلى صاحب الرخصة المنجمية  طفي حالة ما إلا ترتب عن ىلا النشا
اللي يغطي مكان االستخراج إلا كان يتوفر عمى رخصة استغالل لممناجم أو ترخيص استغالل فضالت وأكوام 

 األنقاض، أو عند االقتضاء إلى الدولة.

إلى صاحب الرخصة القيمة المعادلة ليا فإلا تم تسويق ىله المواد، تعين عمى مرتكب المخالفة أن يرد 
المنجمية اللي يغطي مكان االستخراج إلا كان يتوفر عمى رخصة استغالل لممناجم أو ترخيص استغالل 

 فضالت وأكوام األنقاض، أو عند االقتضاء إلى الدولة.
لصاحب الرخصة المعنية أن يتابع قضائيا مرتكب المخالفة الملكورة في الفقرة  وعمى الرغم من للك، يمكن

 األولى أعاله.

 وعالوة عمى للك، تصادر لفائدة الدولة اآلالت والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.
 
إلى مميون درىم كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية  544.444يعاقب بغرامة من  -.106"المادة 

 والبحث عنيا واستغالليا بعد انتياء مدة صالحية رخصتو المنجمية دون أن يحصل عمى مقرر تمديد أجميا.

 وعالوة عمى للك، تصادر لفائدة الدولة اآلالت والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.
 ع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.وترف
 

درىم  254.444إلى  25.444يعاقب بالحبس من ثالثة أشير إلى سنة واحدة وبغرامة من  -.107"المادة 
أو بإحدى ىاتين العقوبتين فقط كل من يتمف أو يحول أو يغير بصورة غير مشروعة عالمات حدود 
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مسممة تطبيقا الستغالل فضالت وأكوام األنقاض المحيطات المشمولة بالرخص المنجمية أو تراخيص ا
 ألحكام ىلا القانون.

 وعالوة عمى للك، تصادر لفائدة الدولة اآلالت والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.

 وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.
 

كل امتياز مناجم جارية صالحيتو بتاريخ دخول ىلا القانون حيز  بموجب القانونيتحول  -.118"المادة 
 التنفيل إلى رخصة استغالل يبدأ تاريخ صالحيتيا من تاريخ دخول ىلا القانون حيز التنفيل.

 وتحتفظ ىله الرخصة بمحتوى االمتياز المنبثقة عنو.
بل دخول قالحيتيا أو تم التخمي عنيا المناجم التي توقف نشاطيا المنجمي أو انتيت مدة ص يسحب امتياز

المواد المنجمية المستخرجة  مخزوناتوتصبح ممكا لمدولة األمالك العقارية وكلا  ىلا القانون حيز التنفيل،
 أو القابمة لمتسويق الموجودة داخل محيط ىله االمتيازات.

 
 المادة الثالثة

 56-1و 48-1و 34-1و 17-1و 7-3و 7-2و 7-1بالمواد  السالف اللكر 33.13م القانون رقم متي
 كما يمي: 117-1و 115-1و 65-7و 65-6و 65-5و 65-4و 65-3و 65-2و 65-1و 59-1و
 

استغالل فضالت وأكوام  ةصة المنجمية ورخيتم إحداث ضمانة حسب نوع الرخص -.1-7المادة"
 ىله الضمانة بنص تنظيمي. وقيمة تحدد كيفياتاألنقاض، 

 
يمكن تسويق المواد المنجمية دون الحصول عمى رخصة استغالل أو ترخيص استغالل  -.2-7 المادة"

 .اإلدارةعبر ترخيص مقدم من طرف فضالت وأكوام األنقاض وللك 
 
يمكن معالجة وتثمين المواد المنجمية دون الحصول عمى رخصة استغالل أو ترخيص  -.3-7 المادة"

 .اإلدارةعبر ترخيص مقدم من طرف استغالل فضالت وأكوام األنقاض وللك 
 

في  رخصتوجل أ يدمدت ، منبصفة استثنائية لصاحب الرخصة المنجمية االستفادة، يمكن -.1-17"المادة
 .توقف عن االستغالل بسبب قوة قاىرة انصرام أجل التمديد أوحالة 

 .مصحوبا بالتبريرات الالزمةفي ىله الحالة، طمبو لإلدارة  الرخصة،يوجو، فورا، صاحب  



14 

 

أو من طرف الشخص المفوض من لدنيا  اإلدارةيتم إصدار مقرر تمديد أجل الرخصة المنجمية من طرف 
 ليلا الغرض.

 
 المنجمية:يجب عمى أصحاب السندات  -.1-34"المادة

شريطة أن تتوفر فييا المؤىالت المطموبة بثمن تنافسي إعطاء األولوية لتشغيل الساكنة المحمية  -
 عمى المستوى الوطني؛

 ضمان التكوين المستمر عمى المستويين التقني والميني لمعاممين؛  -

باالستغالل المساىمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لممجتمع المحمي المتأثر  -
 المنجمي؛

شريطة استعمال المواد األولية والخدمات الوطنية وكلا المواد المصنوعة عمى المستوى الوطني  -
 أن تتوفر فييا شروط تنافسية ال تختمف عن تمك المعمول بيا في السوق الدولية.

 
فائدة أصحاب من ىلا القانون تمنح رخصة استغالل ل 48: استثناء من أحكام المادة 48-1" المادة 

 أعاله. 4االستغالالت المنجمية الصغرى شريطة التوفر عمى شيادة التصنيف المنصوص عمييا في المادة 
تحدد شروط وكيفيات منح رخصة االستغالل المشار إلييا في الفقرة األولى أعاله وتجديدىا 

يجارىا والتخمي عنيا وسحبيا وكلا إعادة منحيا بنص تنظيمي.  وتفويتيا وا 
 

احترام اإلجراءات الضرورية لضمان سالمة األشغال  مى صاحب رخصة االستغاللجب عي -.1-56المادة "
 اإلجراءات بنص تنظيمي. سالمة المنشآت المنجمية، تحدد ىلهالمنجمية وأمن وصحة العمال و 

 
شركات ، التعاقد مع اإلدارةيمكن لصاحب الرخصة المنجمية، بعد حصولو عمى موافقة   -.1-59المادة"

 مؤىمة لغرض إنجاز األشغال المنجمية وللك تحت إشرافو.
 
تراخيص االستكشاف والرخص المنجمية الشروع في أشغال االستكشاف  ال يمكن ألصحاب-.1-65المادة "

والسمطة المحمية عمى اسم المسؤول عن األشغال ومكان  اإلدارةأو البحث أو االستغالل إال بعد اطالع 
 المعدات المزمع استعماليا. وتاريخ بدأ األشغال وكلا الئحة تمخص

 
تراخيص االستكشاف والرخص المنجمية وتراخيص استغالل فضالت  أصحابيجب عمى  -.2-65المادة "

 ماره لممخابرة معيياختتم بالمحل اللي  اإلدارة واأن يعمم ييمأو ممثم الئيمعمى وك وأ وأكوام األنقاض
 ىلا القانون.بمناسبة كل األعمال المشار إلييا في 
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ويكون  المنجميةرخص والالتراخيص محل المخابرة عند تقديم كل طمب أو تصريح متعمق بويختار حتما 
 التابع ليا مقر الشركة. ممحكمة االبتدائيةل داخل النفول الترابي

 .مقابل وصل يسمم لصاحبو خاصمحل المخابرة في كناش ب قيد التصريحي
 .تعيين محل المخابرةب المتعمقة بإتمام االجراءاتأو التصريحات إال إلا قام صاحبيا  اتمبال ينظر إلى الط

االجراءات الغير في شأن طرف اإلعالمات المرسمة من و يصح أن توجو لممحل المختار اإلعالمات اإلدارية 
 .ونصوصو التطبيقية ىلا القانونالمتعمقة بتطبيق مقتضيات  القانونية

 
يجب عمى أصحاب تراخيص االستكشاف أو الرخص المنجمية ضمان رئاسة تقنية وحيدة -.3-65المادة "

من لدنيا ليلا الغرض  فوضأو الشخص الم اإلدارةومؤىمة لألشغال، وأن يمتزموا باإلجراءات التي تأمر بيا 
 .ونصوصو التطبيقية وللك تطبيقا ألحكام ىلا القانون

  

، نياية كل سنة، إثباتا عمى دفعو لإلدارةمنجمية أن يقدم رخصة صاحب كل عمى  يجب -.4-65المادة "
 المنجمية. لممقاوالتالمشاركة السنوية في صندوق التكوين الميني 

 
عمى كل صاحب رخصة منجمية مسحوبة أن يقوم بإصالح الخسائر الناجمة عن  يجب-.5-65المادة "

من ىلا  94أعوان اإلدارة المشار إلييم في المادة من طرف  مخالفة في حقوتحرير  تحت طائمةنشاطو، 
 .القانون
 

وأن  نظاميا األساسينسخة من  لإلدارة تقدمأن  ناشطةمنجمية  ةشرككل  يتوجب عمى -.6-65المادة "
سكناىم وكللك عن الشركاء أو ن ويوجنسياتيم وعنا ووظيفتيميا أو وكالئيا ائعمما بأسماء مدر  اتحيطي
عمى كل تغيير يحدث في  اإلدارة ، كما تمزم باطالعيم الحق في التوقيع باسم الشركةالمخول ل اءالمدر 

 .مدرائياقائمة أسماء في  و نظاميا األساسي
 

شركات المنجمية والشركات المنجمية الناشطة الحاصمة اتفاقيات شراكة بين اليمكن إبرام  -.7-65المادة "
 عمى ترخيص استكشاف أو رخصة بحث عن المعادن. 

 من تاريخ إبراميا.واحدا داخل أجل ال يتعدى شيرا  اتفاقيات الشراكةب اإلدارةيجب إعالم 
 
والرخص المنجمية وتراخيص استغالل فضالت وأكوام تنشر قائمة تراخيص االستكشاف  -.1-115المادة "

البحث عن التجاويف ورخص استغالل التجاويف المسحوبة، عمى الموقع اإللكتروني  رخصو  األنقاض
 .لإلدارةالرسمي 
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تناط بيا ميمة ، "ستشارية في المناجماالوطنية ال استشارية تسمى "المجنة لجنة حدثت -.1-117المادة "

ونصوصو  المشار إلييا في ىلا القانون في القضايا والتساؤالت المتعمقة بالقطاع المنجمي االستشارة تقديم
 .التطبيقية

 .تغاليااشوكيفيات الملكورة المجنة  أليفحدد بنص تنظيمي تي
" يعيد إلييا باقتراح قائمة المعادن االستراتيجية والنظام البيئي االستراتيجيةلمعادن الجنة " لجنة تسمىتحدث 

بنص وكيفيات اشتغاليا  تأليف المجنةحدد يالمالئم الستغالليا وكلا تطوير الصناعات المرتبطة بيا. 
 .تنظيمي

 
 
 

 المادة الرابعة
وعبارة ؛ 124؛ 63؛ 57؛ 56لمنجمي" المنصوص عمييا في المواد تعوض عمى التوالي عبارة "السند ا

السالف  33.13من القانون رقم ؛ 64؛ 63؛ 13؛ 6"السندات المنجمية" المنصوص عمييا في المواد 
 اللكر بعبارة "ترخيص االستكشاف والرخصة المنجمية" وعبارة "تراخيص االستكشاف والرخص المنجمية"

 
 
 
 
 
 
 


