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  ناجمالمتعلق بالم 33.13رقم ع القانون ومذآرة تقديم مشر
عمول به  حاليا في المجال المنجمي بالمغرب من أحكام الظهير الشريف مُيستمد التشريع ال

  .لمناجم بالمغربافي سن ضابط ) 1951أبريل  16( 1370رجب  9الصادر في 

يتحملها  وواجبات المنجمينشاط في شكل حقوق مرتبطة بال المنجميةيحدد هذا النص الملكية 

اإلدارية  مراقبةوال نجميواالستغالل المالمنجمي  الفاعلون المنجميون فيما يخص تنفيذ أشغال البحث

  ).متراآبةالأو المحادية منجمية اللسندات اأصحاب ألرض وا مالكو(والعالقات مع الجوار 

  :يما يللمناجم ا ضابطالمبادئ التي تتمحور حولها أحكام تهم 

 8مواد موزعة على من الفي شكل قائمة ) منجميةالمواد ال(التصنيف القانوني للمواد  -

تخضع للنص المتعلق  القائمة؛ علما أن آل مادة معدنية أخرى غير مصنفة في هذه أصناف

  ؛)مواد في ملكية مالك األرض(بالمقالع 

عن ملكية  متميزةرية التي تشكل حقوقا عقا) مخزنيملك (نجمية امتالك الدولة للمواد الم -

 ؛األرض

للفاعلين العموميين والخواص في شكل رخص بحث ورخص استغالل  نجميةتخويل حقوق م -

وتكتسب هذه الحقوق . احتكارا للدولة ذي يعتبرال، باستثناء الفوسفاط منجميةوامتيازات 

 .به قدمتحسب أولوية الطلب بمنح الرخصة ألول من 

   
  

   ملمناجاضابط  تعديلأسباب . 1
  : االقتصادية ةهمياألبالنظر إلى  1.1

التراب الوطني أشغال بحث واستغالل  عرف،  منذ صدور الظهير الشريف بسن هذا الضابط

 على نطاقتم استغالل بعضها  منجميةمن هامة مكنت من اآتشاف عدة مؤشرات وتمعدنات ومكا نجميةم

   .صناعي

من لعب دور هام في اقتصاد البالد،  نجميط المهذه الثروة الوطنية النشا تثمينقد مكن ف ،وهكذا

  :من خالل 

 معامالترقم  منمليار درهم  50ما يفوق التي بلغت  نجميةالقيمة السنوية للصادرات الم -

  مليار درهم ؛ 70يقدر ب 
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تحويل المواد  أنشطةبما في ذلك (في الناتج الداخلي الخام  % 6المساهمة بنسبة حوالي  -

 ؛) منجميةال

المسوقة  نجميةللمواد الم المفعول الديناميتقريبا و % 47بنسبة  موانئالرواج في  المساهمة -

 على النقل الطرقي والسككي ؛

في إنجاز بنى تحتية  نجميينالتنمية القروية ومحاربة الفقر بفضل مساهمة الفاعلين الم -

المراآز  من في غالب األحيانالتي تبعد  نجميفي مواقع اإلنتاج الم تربوية - أساسية وسوسيو

 .الحضرية

والتي تتسم باتجاه تصاعدي لرقم المعامالت السنوي، نموا  السالفة الذآر،آورة ذتترجم النتائج الم

مقلقا لنتائج النشاط  خفاضاولكنها تخفي، بالمقابل، ان نجمية،المواد الم تقييمهاما تم تسجيله على مستوى 

.االستخراجي إذا ما استثنينا الفوسفاط  منجميال  

  

االستخراجي إلى عدة عوامل، يمكن أن نذآر  نجميالم النشاط  وتعزى هذه األزمة التي تطال

  :منها على الخصوص 

ما زالت  المنجميينمن قبل الفاعلين  المنجميينوالبحث  لالستكشافاالستثمارات المخصصة  -

ق متزايد إلى فتح متناقص للمناجم، مقابل إغال يؤدي، مما عدة سنواتفي نفس المستوى منذ 

  .نجميةالمخزونات الم دت المنجمية بسبب نفااللالستغال

رجع هذه الندرة في االآتشافات إلى شبه انعدام المكامن البارزة على سطح األرض وتلك تو

  مكامن خفية؛ الآتشاف جد هامة أشغال استكشاف وبحثالقريبة من السطح؛ مما يستلزم 

التي  المتزايدة الحدةستقرار األسعار والمنافسة عدم انجد فيما يتعلق بالعوامل الخارجية،  -

 حجة، بالفلزات الموجهة للتصدير وانخفاض الطلب على بعض نجميةالمواد المتعرفها 

 .قضايا بيئية أو على إثر ظهور مواد بديلة على مستوى االستعماالت

  : حالياإلطار القانوني ال محدوديةبالنظر إلى  2.1

من حيث التكوين  نجميةد المعدنية المشابهة لمواد مالعديد من المواتثمين ال يمكن  -

ألنها لم تدرج بمسمياتها في  ي الحاليقانون المنجمالواالستعمال في الصناعة، داخل إطار 

 .نجميةقائمة المواد الم

البتة ولو  ةمضمون تن التي تحتوي على هذه المواد ليسمللمكا التنمية المستدامةوبالتالي، فإن 

المعقلن للمكامن  التثمينشروط ة استغاللها في إطار أنظمة أخرى، ما دامت افترضنا إمكاني

طور البحث في مسلسل التنمية وبرنامج األشغال  غيابغير مأخوذة بعين االعتبار بسبب 

  عليه؛ اإلدارة موافقة الواجب 
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المقاوالت الراغبة في االشتغال على مساحات آبيرة  ائقا أمامضابط المناجم عأحكام تشكل  -

 25000فالمساحة القصوى المسموح بها هي (وإنجاز برامج أشغال على نطاق واسع 

  ؛) ا عدا في حالة ترخيص بموجب مرسومهكتار م

لإلدارة من ممارسة السلطة التقديرية يمكن مما  ناجمالم ضابطعدم وضوح بعض أحكام  -

 .برامج األشغال وقرار تجديد السندات المنجميةفيذ تنعلى مستوى مراقبة 

  : لمناجماالمتعلق باألحكام الرئيسية لمشروع قانون  .2
توفير إطار قانوني عصري لها، يستلزم الوطنية، نجمية ضمان تنمية مستدامة للصناعة المإن 

 المواردلبالد من من الممارسات الدولية بهذا الخصوص مع األخذ بعين االعتبار مخزون ا تم استلهامهي

المعدنية والتقاليد القديمة في هذا المجال ومدى مهارة الفاعلين المتدخلين في القطاع وانفتاح بلدنا على 

إعطاء دينامية مما ال جدال فيه أن من شأن إعمال مثل هذه التدابير الجذابة . تليين المساطر عبرالخارج، 

  .مكامن جديدة اآتشافألجل  نجميالستكشاف والبحث المجديدة ل

على مستوى الشكل، تم حذف بعض العبارات المتجاوزة والتعريف القانوني لبعض المصطلحات 

  .النص القديموالتعابير المستعلمة في 

مع مالءمتها والسياق  المناجم ضابطعلى بعض مبادئ  قد تم اإلبقاءفيما يتعلق باإلصالح، ف

  :ويمكن أن نذآر بهذا الخصوص. الجديد

  العامة للدولة للمناجم؛ملكية ال -

البحث  رخصالمخول ل ،عن ملكية األرض والمتميز المدة المحدود قاري،العطابع الحق  -

 ورخص االستغالل؛

 .أولوية الطلبرخص البحث وفق مبدأ   تخويل -

  

 :أساسا فيما يليمشروع هذا النص أحكام أهم  تلخصتعلى مستوى المضمون، أما 
المعدنية ذات االستعمال  مي ليشمل آافة الموادتوسيع مجال تطبيق التشريع المنج •

الرخام والغرانيت المستخدمين آذا الهندسة المدنية وومواد البناء الصناعي باستثناء 
  .في التكسية التي تعتبر بمثابة مقالع

  :تعريف السندات المنجمية التي هي  •

  ترخيص االستكشاف؛ -

 رخصة البحث؛ -
  المناجم؛ رخصة استغالل -

 ؛االتمعدنات الجيوحرارية تعتبر مناجمأن وضح إدخال مقتضى ي •
إحداث ترخيص االستكشاف يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف  •
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 ؛مناطق واسعة على
تراآب  تفادي، مما يمكن من نجميةتوسيع السند المنجمي ليشمل آافة المواد الم •

 ؛مختلفة آما هو الشأن في النظام الحالي أصنافسندات منجمية من 
الفضالت وأآوام األنقاض لتخصيب أو تقييم أو هما معا استغالل إحداث ترخيص  •

ل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية الناتجة عن عمليات االستخراج ثالك
 أو المعالجة أو التقييم لهذه المواد؛

، في باطن األرض ،بالتجاويف الطبيعية أو االصطناعية لتخزينتتعلق أحكام  راجإد •
الغاز الطبيعي والهيدروآاربورات السائلة أو المسيلة أو الغازية أو مواد آيماوية 

رخص البحث عن التجاويف  تخويلوتمكن هذه األحكام من . صناعي استعمالذات 
. تخزين المواد المذآورة الستخدامها في أغراضالتجاويف هذه ورخص استغالل 

، أن يطبق لتسوية إشكالية شريع الحاليالذي يسد ثغرة في الت ،هذا اإلجراءل ويمكن
والهيدروآاربورات  (GPL)ن الغازات المسيلةيخزتاستخدام تجاويف الملح ل

   السائلة؛
تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي الواجب اإلدالء بهما  خال أحكامإد •

ضالت االستغالل المنجمي أو هما معا أو الف بالنسبة ألنشطة البحث المنجمي أو
 ويف أو هما معا؛األنقاض والبحث أو استغالل التجا وأآوام

 نشاطات وإخضاع البحرية المناطق ليشمل منجميال التشريع تطبيق مجال توسيع  •
 للقانونواألحجار النيزآية  والمستحثات المعدنية العينات وتسويق وجمع استخراج
 ؛تنظيمي نص بموجب بها الخاصة األحكام تحددعلى أن  ناجمبالم المتعلق

 ساريةبرخص البحث ورخص االستغالل واالمتيازات ال يتعلق انتقالي نظام تحديد •
ألحكام القانون فيها مواد المستغلة الالمفعول واستغالالت المقالع التي ستخضع 

 .المتعلق بالمناجم
اليقظة إحداث جهاز يعنى بالتنمية المعدنية والجيولوجية خاصة عن طريق  •

الترويج للقطاع و  نتاج وتوفير بنية تحتية جيولوجية ذات جودةاالستراتيجية وإ
مواآبة تعزيز تنافسية و المعدني وللمؤهالت الجيولوجية على المستوى الدولي

  .القطاع المعدني وتطوير أنشطة تقييم وتحويل المعادن
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  بالمناجم يتعلق 21-09رقم   مشروع قانون
  أحكام عامة:القسم األول 

  التطبيقمجال و عاريفالت: الباب األول 

  : لنصوص الصادرة لتطبيقهالقانون وافي هذا  بما يلييراد  :المادة األولى

  من القشرة األرضية ؛معينة آل تمرآز طبيعي للمواد المعدنية في منطقة :  تمعدن طبيعي

  طبيعي للمواد المعدنية قابل لالستغالل اقتصاديا ؛ تمعدنآل :  مكمن

باستثناء  ،المستحثةالمواد العضوية  صلبة أو السائلة أو الغازية وآذاالمواد الطبيعية ال:  مواد معدنية
  .الماء

 .المناجمالمواد المعدنية المستغلة في إطار نظام :  منجميةمواد 
الناتجة عن عمليات  المواد المنجمية نفاياتو مرمياتالمكونة من ل تالك:  فضالت وأآوام األنقاض

 .أو هما معاتقييمها أو  اأو معالجتهالمواد   هذه استخراج

والبحث  المنجميةالمسبقة ضرورية الستكشاف المواد  ماازتهترخيص أو رخصة تعتبر حي:  سند منجمي
  .عنها واستغاللها

  :ولهذه الغاية، تعتبر سندات منجمية    

 ؛ترخيص االستكشاف )1
 البحث ؛ ةرخص )2
 .مناجمالاستغالل  ةرخص )3
 ؛ مالك رخصة بحث أو رخصة استغالل بموجب عقد تفويت أو نقل بسبب الوفاةلآل تغيير : تفويت
االستغالل أو   جب عقد يبرم بين مالك رخصة البحثء رخصة بحث أو رخصة استغالل بموآرا:  إيجار

 ؛المستأجر  يدعىوشخص آخر 
الفوسفاط والبحث آل مالك لسند منجمي أو مستأجر له أو مقاولة مرخص لها استكشاف :  المرخص له
  ؛ عنه واستغالله

أو       نات باطنية طبيعية تكو": التجاويف"ده باالصطناعية، المسماة بع وأالتجاويف الباطنية الطبيعية 
خزانات مسيكة يمكن استعمالها في تخزين الغاز خصائص المطلوبة إلنشاء الاصطناعية تتوفر على 

ذات االستعمال أو الغازية أو المواد الكيماوية المسيلة الهيدروآاربورات السائلة أو  وأالطبيعي 
  الصناعي؛

   لغرض التزيين لب بلوري مخصصة شكل صذات ناف معدنية طبيعية مجموعة أص:  عينات معدنية
 مة جمالية أو طابع علمي؛قي أو لهاهما معا، أو الزخرفة أو 

ي محفوظة بصفة طبيعية في أو نبات يحيوان جسم أجزاء أو بقايا أو آثار آل أجسام أو :مستحثات
 الصخور وترسبات القشرة األرضية؛

 على سطحوسقطت  من الفضاءأتت  فلزية أو ةصخري بقاياأو  أجزاءأو أجسام :  األحجار النيزآية
 األرض؛
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أو  التمعدنات الطبيعية للمواد المعدنية أو للمستحثات المختزنة في باطن األرض نقسمت :2المادة 
  .نظامها القانوني، إلى مناجم ومقالعل وفقاالمتواجدة على السطح أو في المنطقة البحرية، 

على سطح األرض أو باطنيا هذا القانون، التمعدنات الطبيعية للمواد المعدنية المستغلة  فييراد بالمناجم 
  :خاصة على  والمحتوية

الصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال والغرافيت والمستحثة المحروقات الصلبة  -
 ؛النفطية باستثناء تلك التي تستعمل في إنتاج الهيدروآاربورات 

 لزية ؛المواد الف -
 الصخور والمعادن الصناعية ؛ -
 الفوسفاط ؛ -
 الممكن استعمالها في الطاقة الذرية ؛ اإلشعاعيالمواد ذات النشاط اإلشعاعي أو غير  -
 الكريمة ؛ األحجاريينية والصخور التز -
 .ثاني أآسيد الكربونغاز  -

السيما أو في البناء  المواد المعدنية الممكن استخدامها آمواد في الهندسة المدنية وتستثنى من ذلك
في الهندسة المدنية والبناء  ل المستخدمزف أو للهندسة المدنية والرمخالطين المخصص لصناعة ال

  .بمثابة مقالع التي تعتبر التكسيةفي  مينوالرخام والغرانيت المستخد، والكلس المعد لحجر البناء أو للنقش
التي يمكن استخراج الطاقة منها في ي باطن األرض ة فالتمعدنات المختزن تعتبر آذلك مناجم :3المادة 

التي تحتوي عليها  المنبعثة من تحت األرضبواسطة المياه الساخنة واألبخرة  وخاصةشكل حراري، 
  .والمسماة التمعدنات الحرارية الجوفية

لمنسوب الحراري وتقنيات وأخذ احفر الثقب تنفيذ عمليات آيفيات حدد بنص تنظيمي تو
  .المذآورة في التمعدنات إذا تم إنجازهاو استعمالها لموائع الحارة ا استخراج 

  .الملك العام للدولةمن  االمناجم جزءتعتبر  : 4المادة 
من قبل المملكة والمنشورة  بوجه قانونيمع مراعاة االتفاقيات الدولية المصادق عليها ال يمكن، 

والبحث عنها  المنجميةاستكشاف المواد  نشطةأ، القيام ببعده 6وأحكام المادة  في الجريدة الرسمية
واستغاللها داخل التراب الوطني البري والبحري، بما فيه المنطقة االقتصادية الخاصة، إال بموجب سند 

  .منجمي مسلم وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
عن ملكية متميزة ة ورخصة البحث ورخصة استغالل المناجم حقوقا عقارية محدودة المد تعتبر

  .األرض
  

  المبادئ العامة: الباب الثاني 
والمنشورة  المملكةمن قبل  بوجه قانونيمع مراعاة االتفاقيات الدولية المصادق عليها  ،يمكن: 5المادة 

من تستفيد أن  ه،تطبيقالصادرة ل نصوصالمقتضيات هذا القانون ومراعاة و في الجريدة الرسمية،
لقانون الخاضعة للشرآات التجارية و رخصة البحث أو رخصة االستغالل، اترخيص االستكشاف أ

  .المحكمة التجارية بكتابة ضبط الذاتيون المسجلونألشخاص اآذا ولمغربي والتعاونيات المنجمية ا
التي يحتفظ داخلها بحق استكشاف المحيطات لإلدارة، مع مراعاة حقوق الغير، أن تحدد  يجوز :6المادة 
أو ال  عموميةمنجمية والبحث عنها واستغاللها لفائدة الدولة، بصفة مباشرة أو بواسطة مؤسسة المواد ال

  . إال وفق أشكال وآيفيات تحدد بنص تنظيمي يمكن منحه
  .تشكل أنشطة استكشاف الفوسفاط والبحث عنه واستغالله احتكارا للدولة : 7 المادة



2013 أبريل 08نسخة    4

التوفر  وجوبمن أصحابها بموجب أحكام هذا القانون  منوحةالسندات المنجمية الم  تعفيال: 8المادة 
 األعمالنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جار بها العمل مطبقة على  تفرضهاعلى التراخيص التي 

  .بموجب السندات المنجمية فيهاالمرخص  األنشطةواألشغال و
السند المحيط الذي يشمله  منفعة عامة، داخلسند منجمي دون تنفيذ أشغال ذات  ال يحول وجود :9المادة 
  .أو دون فتح أو استغالل مقالع إلنجاز هذه األشغال المنجمي

وال يحق لصاحب السند المنجمي، في هذه الحالة، إال استرداد النفقات التي صرفها والتي لم تعد 
افع التي لمنل عند االقتضاء، ذآورة، مع الخصمقابلة لالستعمال بسبب تنفيذ األشغال أو فتح المقالع الم

  .ذلك يمكن أن يستفيد منها نتيجة
وذلك طبقا  ،والبحث عنها واستغاللها أعماال تجارية المواد المنجميةيعتبر استكشاف  :10المادة 

  . للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
  

  .سوى الحجة المكتوبة في مجال القانون المنجمي ال تقبل: 11المادة 
  

  حكام مشترآة تتعلق بالسندات المنجميةأ: الباب الثالث
من قبل المحافظة  ،ستغالل إعداد سند منجمياالبحث أو رخصة اليترتب على منح رخصة : 21المادة 

  .على نفقة صاحب الرخصة ،المختصةالعقارية على األمالك 
، في حالة تحويل رخصة أو رخص البحث إلى المختصةالعقارية  على األمالك تحرر المحافظةو

، سندا منجميا جديدا يحل محل سند رخصة أو الرخصةمناجم، على نفقة صاحب الرخصة استغالل 
  .رخص البحث المنبثقة عنها رخصة استغالل المناجم الممنوحة

إلى  ،المحولة بهذه الكيفيةورخصة أو رخص البحث ب التي آانت مرتبطة ،تنقل الحقوق العينيةو
السند أو  سحبب المختصةالعقارية  على األمالك وم المحافظةوتق. رخصة استغالل المناجم الممنوحة

بحث المنبثقة عنها رخصة استغالل المناجم الجل رخصة أو رخص ألالسندات المنجمية المسلمة 
  .الممنوحة

على نفقة المستفيد، آل  العقارية على السند المنجمي، على األمالك المحافظة قيدتيجب أن : 13المادة 
  .اإلدارة رخصت بهلرخصة البحث أو رخصة االستغالل  إيجارأو  تفويت

بمحيط آل تغيير يطرأ على محتوى رخصة البحث أو رخصة االستغالل، خاصة فيما يتعلق 
العقارية  على األمالك عقد إداري جديد يبلغ إلى المحافظة يجب أن يكون محل، الرخصتين المذآورتين

يحل محل السند المنجمي  بإعداد سند منجمي جديد ،الرخصة، على نفقة صاحب تقومالتي  المختصة
  .األولي

صاحبه االستفادة من األحكام العقارية  على األمالك المعد من قبل المحافظةيخول السند المنجمي 
  .المطبق على الملك المحفظالمنصوص عليها في التشريع 

نصوص الالقانون و ع مراعاة مقتضيات هذاتمنح رخص البحث حسب أولوية الطلب، م :41المادة 
  .هطبيقصادرة لال

    التي يمكن تواجدها على سطح األرض  المواد المنجمية إلى جميعالسندات المنجمية  تمتد :51المادة 
  .السند المنجمي المعنيالمحيط الذي يشمله أو على أي عمق وداخل مجموع 

، على نفقة تقومالمنجمية، أن  محتوى السندات وأحدود  حوللإلدارة، في حالة نزاع  يجوز :61المادة 
، وأن توضح، في حالة اعتراض، المذآورة محتوى السنداتوحدود بتعيين أصحاب السندات المنجمية، 

  .هابة منوحه للعقود المالذي ينبغي إعطاؤ التأويل
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  .رخصة البحث ورخصة االستغالل قابلتان للتفويت ولإليجار:  71المادة 
طريق التفويت أو اإليجار، مالكا أو مستأجرا لرخصة بحث أو ال يمكن ألي آان أن يصبح، عن 

 أن يكونيجب و. السند المنجمي المذآور مثل رخصة استغالل إذا لم تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمنح
مناسبة لمواصلة البحث المالية التقنية والبشرية والوسائل العلى  متوفراالمفوت له أو المستأجر المحتمل 

  .ل وفق شروط مطابقة ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقهأو االستغال
من مسبق رخص البحث أو رخص االستغالل إال بترخيص وإيجار  تتم عمليات تفويتال و

  .اإلدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
منجمي السند المحيط مجموع  ستغاللاالبحث أو رخصة الرخصة إيجار  أو يشمل تفويت :81المادة 

  .المواد المنجميةو
  . السند المنجميمحيط م يمنع تقسيو

طلب الترخيص بتفويت أو إيجار رخصة البحث أو صاحب السند المنجمي يجب أن يقدم  :91المادة 
يبرم ستة أشهر الموالية لتاريخ توقيع عقد التفويت أو اإليجار الذي يتعين أن الرخصة االستغالل داخل 
  .تعلق بالترخيص المذآورتحت الشرط الواقف الم

خالل دراسة طلب تجديدها  تنصرم مدتهاتمدد بقوة القانون صالحية السندات المنجمية التي : 20المادة 
قرار البت في الطلب  المحدد فيأو تحويلها من رخصة بحث إلى رخصة استغالل إلى غاية التاريخ 

  .المذآور
ي عن سنداتهم شريطة أن يثبتوا عدم وجود أي حق السندات المنجمية التخلألصحاب  جوزي :21المادة 

العقارية على السند موضوع التخلي في تاريخ إيداع طلب التخلي لدى  على األمالك مقيد بالمحافظة
  .السند المنجميمحيط يجب أن يشمل طلب التخلي مجموع و .اإلدارة

  .لمذآورالستكشاف ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب اخيص اأثر التخلي عن تريسري 
  .إال بعد موافقة اإلدارة فعلياالتخلي عن رخص البحث ورخص االستغالل  يصيرال 
رخصة البحث ورخصة االستغالل ابتداء من تاريخ موافقة اإلدارة على طلب التخلي  تسحبو

تاريخ تسجيل الطلب  علىيوما  ستينانصرام ، بعد وإذا تعذر ذلك، إلى صاحب الطلب تبلغالتي 
  .المذآور

 إيجارهاو وتفويتهاتحويلها وتجديدها وتحدد بنص تنظيمي آيفيات منح السندات المنجمية  :22ادة الم
  .مساطر إيداع الطلب والوثائق المكونة للملفات المتعلقة بها إعادة منحها أو التخلي عنها وآذاو سحبهاو

  

عين اتخاذها من قبل تحدد بنص تنظيمي القواعد التي يجب التقيد بها واإلجراءات المت :23المادة 
والسيما فيما يتعلق ببرنامج األشغال المزمع إنجازها خالل  في مجال األشغال أصحاب السندات المنجمية

آل فترة من مدة صالحية السند المنجمي ومبلغ الغالف المالي األدنى الذي يجب تخصيصه لهذه األشغال 
السند المنجمي ومخطط تنمية تحديد محيط  وضع عالماتودارة بافتتاح األشغال لإلوآيفيات التصريح 
  .المكمن واستغالله

  البحث ةرخصاالستكشاف وترخيص  :لقسم الثانيا
  ترخيص االستكشاف: الباب األول 

الجيولوجية  األشغال "االستكشاف"المنجمية المسمى بعده المواد يشمل استكشاف  :24 المادة
بطرق جوية  هما معا أو في الماء أو أو األرض على سطح المنجزةية والجيوفيزيائية ئايوالجيوآيم
أن تؤدي إلى تسليم رخصة  يمكن نجميمخزون م محتمل توفرها علىمواقع أو مناطق تحديد بغرض 
  .بحث

  .ستكشافااللترخيص مسبق تسليم على أشغال االستكشاف  وتتوقف   
  .ال يشمل ترخيص االستكشاف أشغال السبر واألشغال المنجميةو
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شرآة تجارية يجب على المستفيد من ترخيص االستكشاف أن يكون مؤسسا في شكل  :25المادة 
  .التقنية والمالية المالئمة لألشغال المزمع القيام بهاويثبت توافره على القدرات لقانون المغربي خاضعة ل

وحق المنطقة المعنية  في ستكشافالاب حق االنفرادصاحبه لاالستكشاف ترخيص  يخول :26المادة 
  .المواد المنجمية ولجميعالمنطقة المذآورة محيط الحصول على رخص بحث داخل النسبة إلى بنفراد اال

  .محيطات متصلة الترخيص المذآور لزوما يشملو
في آن  أآثر من أربعة تراخيص يحوزترخيص االستكشاف أن  صاحبغير أنه ال يجوز ألي 

  .واحد
برخصة بحث أو  أو غير مغطاة مغطاةطات محييمكن أن يشمل ترخيص االستكشاف  :27المادة 

  .رخصة استغالل
محفوظة بكاملها إذا آان ترخيص االستكشاف  صاحب السندات المنجمية المذآورةوتبقى حقوق 

ن ترخيص وترجح على حقوق المستفيد مرخصة بحث أو رخصة استغالل ب مغطاةمحيطات  يهم
صاحب السند  نشطةأل بالنسبة ةمباشر ةمادي إلى عرقلةهذا األخير  أنشطة عندما تؤدياالستكشاف ب

  .المنجمي
مساحته  ال يمكن أن تقل والذي ، ستكشافاالبترخيص محيط مغطى تحدد أشكال وأبعاد آل  :28المادة 

االستكشاف واالستثمارات المبرمجة  وفقا لبرنامج، 2آلم) 600(تتجاوز ستمائة  أو 2آلم) 100(عن مائة 
  .صالترخي طالبالتزم بها التي 

خصوصا  تتعلقتفاقية مع اإلدارة المسبق ال براماإلترخيص االستكشاف على  منح يتوقف :29المادة 
  .واالستثمارات المبرمجة الواجب استخدامهاطبيعة أشغال االستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية ب

  .ومدة صالحيتهالمحيط الذي يغطيه االستكشاف خصوصا  حدد ترخيصيو
، ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة )2(سنتين مدة يظل ترخيص االستكشاف صالحا ل :30المادة 

 الضرورة تدعو إلى تكملة النتائج المحققة واالستثمارات المبرمجة، أن منأخرى عندما يتبين، 
  . % 50ويكون التجديد مصحوبا بتقليص المساحة الممنوحة سلفا بنسبة  .لالستكشاف

أن يكون ويشكل ملكا منقوال ال يمكن  .إليجارغير قابل للتفويت أو االستكشاف اخيص تر :31المادة 
  .حيازي أو ضمانة آيفما آان نوعهاأو رهن محل رهن 

تسليم الترخيص لتاريخ  ثالثة أشهر المواليةاليتعين الشروع في أشغال االستكشاف داخل  :32المادة 
  .ومواصلتها بانتظام

ه أن يوجه إلى اإلدارة، على فترات تحددها االتفاقية المنصوص عليها على المرخص ل جبي :33المادة 
 أشغاله المتعلقة باالستكشافنتائج  فيه بينيشهرا، تقريرا  تتجاوز اثنى عشرعلى أال أعاله  29في المادة 
التحليل الموجز لحالة والسيما المنطقة المستكشفة، ب أآثر تعرفالمعلومات التي من شأنها أن  ومجموع

   .ومحيطهوقع االستكشاف م
الترخيص  سحبأشغال االستكشاف، أن تقرر لإلدارة، بناء على هذا التقرير وعلى نتائج يجوز و

  .المذآور قبل انتهاء صالحيته إذا تبين أن األشغال المنجزة غير آافية
حرة  ع التخلي عنهصالحيته أو وقالمنتهية ستكشاف االاألراضي المغطاة بترخيص  عودت :34المادة 

  .أو تاريخ تسجيل طلب التخليالصالحية انتهاء ابتداء من تاريخ 
راضي التي األتعود ، السالفة الذآر الحاالت باإلضافة إلىترخيص االستكشاف سحب ذا تم إ

  .الترخيص سحببعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار  حرة يغطيها هذا الترخيص
  رخصة البحث: الثانيالباب 

  .على رخصة بحثمسبقا لحصول على ا المواد المنجميةأشغال البحث على  تتوقف :35ة الماد



2013 أبريل 08نسخة    7

شرآة تجارية خاضعة للقانون  شكلمؤسسا في رخصة البحث المستفيد من  أن يكون يجب :36المادة 
  .المغربي

  . وذلك لضمان التزاماته ،يحدد مبلغها بنص تنظيمي ،يجب على صاحب رخصة البحث تقديم وديعة
ستكشاف أو رخص الطلب رخصة البحث أراض مغطاة بتراخيص ا يشملال يمكن أن  :37ادة الم
  .المناجم بحث أو رخص استغاللال

  :يمكن رفض طلب رخصة البحث إذا
 .أعاله 6المادة آان المحيط المطلوب ضمن األراضي المنصوص عليها في  
ثائق المطلوبة منه طبقا لهذا إذا لم يقدم طالب الرخصة في اآلجال المحددة المعلومات أو الو 

  .القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
تمنح رخصة البحث حسب أولوية الطلب، ما لم يكن طالب الرخصة المذآورة متوفرا على  :38المادة 

  . أعاله 26بموجب أحكام المادة  انفرادحق 
خالل مدة  هيجب تقديم ،ستكشافالعن ترخيص امنبثقا طلب رخصة البحث، أنه إذا آان غير 

أن يستجيب للشروط المنصوص عليها  طالب رخصة البحث يجب علىو، صالحية الترخيص المذآور
  .أعاله 36في المادة 

ها، مع مراعاة الشروط والتحفظات المنصوص عليها في هذا صاحبلتخول رخصة البحث  :39المادة 
، عن المذآورة الرخصةيط المغطى ببالمح الموجودة المواد المنجميةالبحث عن ب حق االنفرادالقانون، 
واألشغال وأشغال السبر يائية ية والجيوفيزئايالدراسات واألشغال الجيولوجية والجيوآيمبالقيام طريق 

بالطرق الجوية إلثبات طبيعة  خاصة أو أو هما معا أو في العمق المنجمية الممكن تنفيذها على السطح
 تحديد وجود مكمن قصدا واستعمالها الصناعي وتسويقها، التمعدنات ودراسة شروط استغالله استمرارو
  .ما

أضالعه حسب اتجاهات المبير موجهة الشكل محيطا مربع تشمل رخصة البحث  :40المادة 
  .مرآزيةبنقطة المحيط المطلوب رتبط يو ؛آيلومترات) 4(أربع وقياسها  غرب/جنوب وشرق/شمال

ومدة صالحيتها، وعند االقتضاء،  المحيط الذي تشملهعلى الخصوص، الرخصة  وتحدد
  .الضرورية المقررة وفقا ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقهاإليضاحات 

ابتداء من تاريخ تسليمها دون تسري سنوات  ثرخصة البحث صالحة لمدة ثالتكون  :41المادة 
  .التاريخ هذا احتساب

  .ويمكن تجديدها لمدة أربع سنوات
أعاله  23إليها في المادة الدنيا المشار  النفقاتلبحث يتوقف على تبرير آل تجديد لرخصة ا

  .تقديم برنامج األشغال للفترة المطلوبة مع االلتزام بإنجاز الجهد المالي االدنى و
  .ثفي حالة رفض طلب التجديد تقر اإلدارة المكلفة بالمعادن بإلغاء رخصة البحو

فترة خالل األشغال بانتظام  مواصلةرة يخضع صاحب رخصة البحث المجددة إلى ضرو
  .صالحية الرخصة

          .نص تنظيميبتجديد رخص البحث ودراسة طلب منح   و تسجيل و تحدد آيفيات تقديم
  : مرخص لهالعلى  يجب :42المادة 

  .البحث عن التمعدنات موضوع رخصته والتعرف عليها •
يجب أن ال برنامج أشغال الذي , أشهر بعد منحه الرخصةستة تقديم في أجل ال يتعدى  •

من  23المادة بموجب  المستوى األدنى المطلوبفي أي حال من األحوال عن مبلغه يقل 
 .هذا القانون

  . برنامج أشغال واحدمكن اإلدالء بي وبالنسبة لمجموعة رخص متصلة أنشأت في نفس الوقت،
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الرخصة وأن عشر شهرا بعد منح  ىتبدأ األشغال داخل أجل أقصاه إثنيجب أن و •
 .حسب القواعد المعمول بها تتواصل بانتظام

معلل من قبل قة أو دراسة متعلقة بأشغال بحثه في حالة طلب إعطاء آل معلومة أو وثي •
    .اإلدارة المكلفة بالمعادن

  
من  دون الحصول على ترخيص استثنائي أن يمارس أي نشاط استغالل للمرخص لهال يحق  :43المادة 
  .لكيفيات المحددة بنص تنظيميوفق ا اإلدارة

أشغال البحث بعد الحصول على  الناتجة عن المواد المنجميةالتصرف بحرية في  له أنغير 
  .وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمييمنح له ترخيص من اإلدارة 

صوص له مع التقيد بأحكام هذا القانون والن المخولةفي المنطقة  ،يجوز للمرخص له أن يقيم :44المادة 
 التمعدنات ودراستها وإنجاز أشغال البحث تحديدت واألشغال التي يراها مفيدة لالمنشآ ،لتطبيقهالصادرة 

  .فيها
 متصلة  بحث رخصتين أو عدة رخصلصاحب  ق، يحأعاله 40أحكام المادة استثناء من  :45المادة 

ات المبرمجة لبحث واالستثمارا أشغال شريطة أن يقدم برنامج اندماجهالها نفس مدة الصالحية أن يطلب 
  .ي يلتزم بإنجازهاتال

الرخص السابقة ومنح رخصة جديدة سحب دماج نباإل المأذون فيهاإلداري  القرار علىيترتب و
  .التي تم سحبهاتحول إليها الحقوق وااللتزامات الناشئة أو المسجلة على الرخص 

  .المنبثقة عنهاص البحث مدة صالحية رخبمنح رخصة البحث الجديدة  قرار في يحتفظو
 ستغاللارخصة رخصته، محيط ، داخل بحث أن يطلب منحهالرخصة  لصاحبيجوز  :46المادة 
  .في أي وقت من مدة صالحية الرخصةوذلك المناجم 
 الرخصة، حق االنفرادهذه صاحب ل بحثرخصة محيط مكمن داخل آل اآتشاف  ،يخول :47المادة 

 لهذا الغرض طلباأودع إذا ، االآتشاف المذآوربمحيط تتعلق جم المنارخصة استغالل  الحصول علىب
  .المذآورة رخصةالصالحية  انصرام مدةقبل 

بالمحيط الذي تشمله يما يتعلق رخصة البحث ف سحبالمناجم  يترتب على منح رخصة استغالل
وفي هذه  .حدوده األصليةفي هذا المحيط على هذا الحق خارج  مع اإلبقاء، المناجم رخصة استغالل

 قرار بناء علىرخصة االستغالل المذآورة، ب غير المشمولالمحيط  تهمجديدة رخصة بحث  منحت ،الحالة
  .الجديد ويحتفظ فيها بمدة صالحية رخصة البحث األوليةالمحيط وتحدد رخصة البحث المذآورة  .إداري

 محيط المشمولال أشغال البحث داخل بحق االنفراد بإنجاز جميعيظل المرخص له متمتعا 
  .المناجم رخصة استغاللب

عند انتهاء الفترة األولى من صالحية رخصته  ،على المرخص له أن يقدم إلى اإلدارة جبي :48المادة 
والنتائج المحصل  أبحاثهبيانا عن تقدم  ،ن تاريخ تجديد الرخصة المذآورةعوبعد انصرام أجل سنتين 

  .وبرنامج األبحاث المتوقع إنجازهدمة عليها والوسائل التقنية والمالية المستخ
أحكام هذا ال تحترم أن آيفيات تنفيذ األشغال  المذآورة المعلومات عناصر دراسة إذا تبين منو

إعذار للمرخص له لتقديم بعد توجيه  الرخصةسحب  لإلدارة جازالقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، 
  .توضيحاته

رد ابتداء من تاريخ  لة برخصة بحث وقع التخلي عنها وذلكالمشمواألراضي تعود حرة  :49المادة 
  .اإلدارة على الطلب المذآور

وجب تجديدها،  طلبدون  بعد انصرام فترة صالحيتها األولىإذا انتهت صالحية رخصة بحث و
تاريخ ابتداء من أجل ستين يوما انصرام بعد حرة  الرخصةبهذه المشمولة األراضي سحبها وأصبحت 

  .حية الرخصة المذآورةانتهاء صال
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األولى فترة الألي سبب من األسباب خالل التي تم سحبها على الرخصة يسري هذا المقتضى و
  .رفض طلب التجديد حالة من صالحية رخصة البحث بما في ذلك

فض ألي سبب من األسباب بما في ذلك حالة ر ، في حالة سحب رخصة بحث مجددةتمنح :50المادة 
برخصة البحث على المحيط المشمول ، رخصة بحث جديدة المناجم رخصة استغاللطلب تحويلها إلى 

التقنية والمالية للمتنافسين القدرات وذلك بناء على  المحددة بنص تنظيميوفق الشروط التي تم سحبها 
  .المقدم من قبل آل واحد منهم األشغالوأهمية برنامج 

  
  االستغاللرخص : الثالثلقسم ا

  مناجمالاستغالل  صرخ :األولالباب 
  .مناجماللحصول على رخصة استغالل على ا المواد المنجميةأشغال استغالل  تتوقف :51المادة 
شرآة تجارية خاضعة  شكلمؤسسا في االستغالل رخصة المستفيد من جب أن يكون ي :52المادة 

  .للقانون المغربي
مواد األشغال الرامية إلى استخراج ز االنفراد بإنجا صاحبها حقلستغالل االتخول رخصة  :53المادة 
قابلة للتسويق عبر القيام  مواد منجميةعلى أو هما معا بغرض الحصول  تقييمها من مكمن أو  منجمية

وآذا  أو هما معا تقييم هذه المواد أو تخصيبستغالل أو عمليات دراسات وأشغال تحضيرية وأشغال اب
 المحيط حتوي عليها يالتي  المواد المنجميةألجل استغالل لك البنيات التحتية الالزمة لهذه األشغال، وذ

  .حريةكامل الوالتصرف فيها ب بالرخصة المذآورة المشمول
وال . متصلة ولنفس الحائزعن رخصة أو عدة رخص بحث المناجم رخصة استغالل  تنبثق: 54المادة 
رخصة أو رخص محيط المغطى بالمكمن أو عدة مكامن داخل  الذي أثبت وجودللحائز إال  منحها يجوز

  .الموجودة في حوزتهالبحث 
ال  على أن المستكشفحسب امتداد المكمن من قبل صاحب الطلب مساحة رخصة استغالل المناجم  تحدد

  . تتجاوز المساحة المشمولة برخصة أو رخص البحث المنبثقة عنها
  

-شمال" المبير"اتجاهات  أضالعه حسبموجهة  امحيطالمناجم تشمل رخصة استغالل  :55المادة 
 ومدة صالحيتها وعند االقتضاء هتشمل ذيالالمحيط على الخصوص  تحددو .غرب- جنوب وشرق

  .الضرورية المقررة وفقا ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقهاإليضاحات 
 أو دواح تقل عن آيلومتر مربععلى أال من قبل صاحب الطلب، المحيط المذآور تحدد مساحة و   

  .عنهاالمنبثقة برخصة أو رخص البحث  المشمولةتتجاوز المساحة 
  .بنص تنظيميتحدد نسبته  رخص استغالل المناجم لرسم مساحي سنويأصحاب يخضع  :56المادة 
ويمكن تجديدها لفترات متتالية مدة آل . ستغالل صالحة لمدة عشر سنواتاالرخصة تكون  :57المادة 

  .االحتياطي دى حين نفاواحدة منها عشر سنوات إل
خمس سنوات، إذا  تبلغلمدة استثنائية  المذآورةرخصة ال، تجديد االحتياطي ويمكن، في حالة نفاد

فإذا وقع . حثبالرخصة لطلب صاحبها ذلك والتزم بتنفيذ برنامج بحث تكميلي وفق الشروط المطلوبة 
مدة آل لفترات متتالية ستغالل االرخصة تجديد  بذلك،شريطة تقديم طلب  ،جاز اآتشاف مكامن جديدة

  .االحتياطي نفاد حينعشر سنوات إلى  واحدة منها
 قابلة للرهن ،لفائدة صاحبها ،ستغاللاالالحقوق العينية العقارية الناشئة عن رخصة  تعتبر :58المادة 
 ينيسؤولية المرخص له تحويبقى من م .وتمارس عليها االمتيازات الجارية على العقارات العقاري

  .العقاري لسنده المنجمي  رسمال
  .المذآورةرخصة لت الالزمة لسير االستغالل ملحقات عقارية للبنايات والمباني والمنشآتشكل ا
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 وجدي نجميعن سند م الحقوق العينية العقارية الناشئةعلى غير أن أحكام هذه المادة ال تسري 
  .  بأراضي مشمولة بحقوق األحباس

  
الطرق المعقلنة المقررة وفق  ،استغالل المكامن عند ،مرخص له أن يطبقالعلى يجب  :59المادة 

بالمحافظة على فيما يتعلق  السيماوالظروف االقتصادية واألنظمة المطبقة،  مراعاةقواعد المهنة مع 
  .السالمةو الصحة

ضمان  آل تدبير يرمي إلى باتخاذ المذآور المرخص له أمرلإلدارة  جازوإذا تعذر ذلك، 
سحب ، األمر المذآورالتهرب من تنفيذ  تسويفية يراد بهارفض أو مناورات ويمكن، في حالة . بيقهاتط

  .المناجم ستغاللا رخصة
عند أول سنده المنجمي يضع عالمات حدود محيط جب على صاحب رخصة االستغالل أن ي :60المادة 

 ،مناجم متاخمةتعلق األمر برخص  وإذا .هذه األخيرة تقوم بذلك على نفقتهوإال فإن  أمر من اإلدارة
  .المذآورة أو مستأجري الرخصأصحاب من  على نفقة آلوضع عالمات الحدود أنجزت عملية 

  .ألضرار المحتملةمقابل تعويض عن االمذآورة عملية العلى  ال يتعرض مالك األرضأويجب   
باب، رخصة استغالل ألي سبب من األستم سحبها رخصة استغالل  فيما يخص آلتمنح،  :61المادة 

وفق الشروط المحددة بنص التي تم سحبها المناجم رخصة استغالل بالمحيط المشمول  تهمجديدة المناجم 
  .تنظيمي
من لمرخص له السابق، خالل أجل ستة أشهر ل ،المناجم ستغاللارخصة سحب في حالة  :62المادة 

المستخرجة أو القابلة للتسويق الموجودة  المنجميةمخزون المواد ، حق إزالة السحبقرار  تاريخ تبليغ
ترخيص من  علىم هذا األجل، ما لم يحصل اانصر بعد ،باألمر وال يجوز للمعني .المحيط المعنيداخل 
  .صبح جزءا ال يتجزأ من المكمن المستغلي المخزون المذآور الذي أن يطالب بأي حق في اإلدارة،

  
  همالمرخص لأحكام مشترآة بين : الرابعلقسم ا

  االلتزامات المرتبطة باالستكشاف والبحث واالستغالل: الباب األول 
 مع التقيد البحث أو االستغالل أو هما معا بأنشطته في مجال القيام له على المرخص يجب :63المادة 
السالمة وحفظ الصحة ظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالصحة والنصوص التشريعية والتنبأحكام 
  .المطبقة في المجاالت التقنية األحكاملبيئة وآذا وحماية ا

  : ما يليالمرخص له بيقوم  ،ولهذه الغاية
إعداد برامج األشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية المنصوص عليها في أحكام هذا العمل على  )1

ميه القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو األمر بإعدادها من قبل أشخاص ذاتيين من بين مستخد
المثبتين توفرهم على المؤهالت والخبرة المهنية المطلوبة في مجال الجيولوجيا والمعادن أو من 

 قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين معتمدين لهذا الغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
 إعداد دراسة تأثير على البيئة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ )2
التأثير  في دراسة  الواردةحماية البيئة واحترام االلتزامات لت الضرورية اتخاذ آل اإلجراءا )3

 ؛على البيئة
د التدابير المزمع يحدتومع تطور األشغال مالئم  التدابير الالزمة إلعداد مخطط التخلياتخاذ  )4

 للمخطط المذآور؛ ناسبتطبيق ملتمكين اتخاذها خالل أشغال البحث واالستغالل 
اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية األرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة  )5

 أنشطته؛عن 
 سنده المنجمي؛ب المشمولةاتخاذ التدابير الالزمة لضمان المحافظة على المكمن أو المكامن  )6
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 ر وباألغياربممتلكات الغي اإلضرار مخاطرتجاه المدنية  مسؤوليته لتغطية ينتأم إبرام عقود )7
 .نشاطه بسبب
  .بنص تنظيمي المشار إليها أعالهااللتزامات  تطبيقآيفيات تحدد 

   آل إجراء يهدف إلى  باتخاذ ،أنشطتهفي حدود  ،المرخص لهاإلدارة  تأمرأن يمكن  :64المادة 
  :ضمان
 ؛العامةالسالمة و واألمنالسهر على حفظ الصحة وحماية صحة المستخدمين  )1
 .المصنفةالمآثر الثقافية واألثرية و بالممتلكاتع المتعلق احترام التشري )2

 عند، تلقائيا القيامعلى ، عدم االمتثال لألمر المذآورفي حالة وتعمل السلطة اإلدارية المختصة 
  .على نفقة المرخص لهحاجة، بتنفيذ اإلجراءات المفروضة ال

التي يلحقها ي، مسؤوال عن األضرار المرخص له، خالل مدة صالحية السند المنجم يعتبر :65المادة 
  .نشاطه باألغيار

نشاط  يرجع سببه إلىالسند المنجمي إذا ثبت أن الضرر محيط وال تقتصر هذه المسؤولية على 
  .المرخص له

  
  عالقات المرخص لهم بمالكي األرض وفيما بينهم: الباب الثاني

  .عن طريق الكراء أو التفويت جميةد المنمواالتكون تعبئة األراضي ألجل البحث واستغالل : 66المادة 
البحث أو االستغالل في منطقة تبعد بأقل من خمسين  أعمالمن  عملال يجوز مباشرة أي  :67المادة 
وآذلك القرى  األمالك المحاطة بأسوار أو ما ماثلها والسيما عنبناية أو منشأة  أيةعن ا متر

األماآن التي تعد مقدسة وطرق المواصالت  وأوالمقابر  الدينية المبانيوالمجموعات السكنية واآلبار و
وبصفة عامة جميع  وأعمال الحفر عن الماء أو الهيدروآاربورات الهيدروآاربورات وأوقنوات الماء 

ترخيص على حسب الحالة،  ،حالة الحصولنفعة العامة والمنشآت الفنية، ماعدا في ذات الم األعمال
  .باألمر من المالك المعني ةوافقة صريحأو م المختصة اإلدارة منمسبق 
 أن تقيممن هذا القانون، يمكن  67الحظر المنصوص عليها في المادة محيطات عالوة على  :68المادة 
  .ترى أنها ضرورية للصالح العام الوطني خاصة في أي نقطة من التراب حمايةمحيطات  اإلدارة

شغال البحث أو االستغالل إال وفق الشروط مباشرة أو مواصلة أالمحيطات داخل هذه ال يجوز و
  .التي تحددها اإلدارة

المحيطات داخل  بوجه قانوني المرخص له هدم بنايات أو منشآت آان قد أقامها تعين علىإذا 
المذآورة قبل صدور قرار تعيينها، أو التخلي عنها، فإن التعويض المستحق لفائدته ال يمكن أن يقل عن 

  .عنها التي تم هدمها أو التخليالبنايات أو المنشآت  عنوالمحينة  عةالمدفومبلغ النفقات 
ت وتنفيذ إقامة المنشآ بالحق في أو رخصة االستغالل مالك أو مستأجر رخصة البحثيتمتع  :69المادة 

داخل المنطقة المرخص له  أو استغاللها أو هما معا المواد المنجمية عناألشغال الضرورية للبحث 
  .فق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقهاحتاللها، و

السند المذآور، باألشغال بالمحيط المشمول القيام، داخل  في يؤذن للمرخص لهولهذه الغاية، 
اء والتزود بالم أو هما معا االستغالل أوالالزمة للتمكن على الخصوص من ولوج مناطق البحث 

  .البنايات والكهرباء وتهيئة الطرق وإنشاء
تأذن اإلدارة للمرخص له في حالة عدم حصول اتفاق بينه وبين مالك األرض في أن يحتل  :70المادة 
لمرخص نشاط اإذا آانت ضرورية ل هالحاجة، خارج عندوالمحيط المعني األرض الواقعة داخل  مؤقتا
  .له
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محيط ن تستثنى بقوة القانون م أعاله 68و 67األراضي المشار إليها في المادتين  غير أن   
  .االحتالل
التي تقوم المختصة بعد استشارة ممثل اإلدارة والسلطات اإلدارية المحلية  اإلذن المذآوريمنح و

  .المكان بحضور المالك المفترض لألرض والمرخص له بالتعرف على
تحدده  اسنوي اتعويض إلى مالك األرضمسبقا أن يدفع يتوقف االحتالل المؤقت لألرض على و

  .آل طعنبالرغم عن المحكمة  حكموينفذ . ختصةالمحكمة الم
  .االحتالل المؤقت لألراضيذن إتحدد بنص تنظيمي آيفيات منح و

التعويض المستحق برسم االحتالل  نفإتفاق بين مالك األرض والمرخص له، وإذا حصل ا
  .باتفاق مشترك يحدد المؤقت لألراضي

المؤقت لألراضي تعويضا خاصا تحدد قيمته يعتبر التعويض المستحق برسم االحتالل  :71المادة 
مقالع قبل دخول هذا القانون حيز مواد  المعتبرةفيما يتعلق بالمواد المعدنية بنص تنظيمي  ئهوطريقة أدا

  .لهذا القانون وفقامواد منجمية آ التنفيذ والمصنفة
إذا لم يدل مالك األرض  ،التابعة لألمالك العقارية للجماعات السالليةضي اباستثناء األر :72المادة 

 مؤقت لألرض حتىجاز احتالل المفترض برسم الملكية أو إذا تبين أن الرسم المدلى به غير صحيح، 
لدى آتابة الضبط بالمحكمة، في اسم مالك  المرخص له ما يودعبمجرد و، في النزاعالمحاآم  تبتقبل أن 

أعاله، مبلغ التعويض السنوي األول  71المشار إليه في المادة  اإلذنفي  المعيناألرض المفترض 
  .المحدد من قبل المحكمة

بإلصاق إعالنات للتعريف باألرض  المختصةوفي هذه الحالة، تقوم السلطات اإلدارية المحلية 
اإلعالن المشار  تاريخ نشر علىرم أجل سنة فإذا انص. المحتلة واسم المالك المفترض ومبلغ التعويض

في حالة ما إذا أدلى و. التعويض إلى المالك المفترض آاتب الضبط دفع ،تعرضإليه أعاله دون أي 
  .إليهالتعويض المودع  وجب دفعالمالك الحقيقي لألرض برسم الملكية داخل هذا األجل، 

  .منهقضائي المستفيد الحقيقي  بحكم يعين، يبقى التعويض مودعا إلى أن تعرضوفي حالة 
 جاز، بعد تنفيذ األشغال، غير صالحة لالستخدام بصفة عادية، ةالمحتل األرضأصبحت إذا  :73المادة 
 المحكمة المختصة وإال تولت بالتراضييحدد ثمن مقابل باقتنائها  صاحب السند المنجمييلزم أن  هالمالك
  .تحديده
، المفعوليمارس حق االحتالل المؤقت لألرض مادامت رخصة البحث أو االستغالل سارية  :74المادة 
  .ن تستخدم األرض فعال للغرض المنصوص عليه في الرخصة المذآورةأ وبشرط
الطرق غير المعبدة ، باستخدام المسالك والضرورةللمرخص له، عند  أن تأذن اإلدارة يمكن :75المادة 

له الحق في ذلك لمن والطرق والسكك الحديدية التي أقامها صاحب سند منجمي آخر، على أن يدفع 
  .المحكمة المختصةمن قبل وإال أو عن طريق التحكيم  مشتركتفاق تعويضا يحدد با

 
   القسم الخامس

  بتراخيص استغالل الفضالت وأآوام األنقاض تتعلقأحكام 
ة    استغالل الكتيتوقف  :76المادة  واد المنجمي ات وفضالت الم ات     ،ل المكونة من مرمي الناتجة عن عملي

ا     واد أو هم ذه الم يم ه ة أو تقي تخراج أو معالج ادرة    اس انون والنصوص الص ذا الق ي ه ماة ف ا والمس مع
ى ال ، استعمالهاوذلك ألجل " فضالت وأآوام األنقاض"لتطبيقه  بقا  حصول  عل رخيص استغالل    مس ى ت عل

  .موافقة صريحة لمالكي األرض المعنية ضوء على الت وأآوام األنقاضفض
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يها بوجه قانوني من قبل المملكة مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية المصادق عل ،يجب :77المادة 
خيص استغالل الفضالت وأآوام األنقاض ترالمستفيد من رة في الجريدة الرسمية، أن يكون والمنشو

ذاتيا  اأن يكون شخصمنجمية أو تعاونية شكل شرآة تجارية خاضعة للقانون المغربي أو مؤسسا في 
  .بكتابة ضبط المحكمة التجارية مسجال

  
ادة  نح :78الم الموا  يم مولة ب ة المش وام األنقاض عن المنطق تغالل الفضالت وأآ رخيص اس ع ت د المزم

وب وشرق    –موجهة أضالعه حسب االتجاهات شمال    يهم محيطا و .أو هما معا تقييمها تخصيبها أو جن
  .غرب وال تتجاوز مساحته آيلومترا مربعا واحدا –

المحيط المخصص له صاحبه، في حدود لض يخول ترخيص استغالل الفضالت وأآوام األنقا :79المادة 
وام           راد بتخصيب الفضالت وأآ انون، حق االنف ذا الق ا في ه ووفق الشروط والتحفظات المنصوص عليه

أو هما معا ويخول الحق في التصرف  تقييمها بالترخيص أو يحتوي عليه المحيط المشمول األنقاض التي 
  .ير مشمولة بسندات منجميةبكامل الحرية وال يتعلق سوى بأراض غالمواد في 

ذآورة  رخصة بمحيط ضالت وأآوام أنقاض وفي حالة وجود ف   بحث، يؤذن لصاحب الرخصة الم
  .في استغالل هذه المواد بمجرد تحويل سنده المنجمي إلى رخصة استغالل المناجم

دة       :80المادة  وام األنقاض لم ة     يمنح ترخيص استغالل الفضالت وأآ ة وطبيع تالءم مع أهمي ات  ت مرمي
يم  نفايات المواد المنجمية الناتجة عن استخراج أو معالجة أو     و دم طلب       تقي ا والمق ا مع واد أو هم ذه الم ه

دة أقصاها خمس سنوات إذا       . الترخيص في شأنها وال يمكن أن تتجاوز خمس سنوات    ده لم ويمكن تجدي
ابال للتفويت    يكون وال . بررت ذلك أهمية الفضالت أو أآوام األنقاض المزمع استغاللها  رخيص ق وال  الت

  .لالستئجار
ى الخصوص        ي :81المادة  وام األنقاض عل رخيص باستغالل الفضالت وأآ ذي يشمله    حدد الت المحيط ال

  .أو هما معاتقييمها المتعلقة بالمواد المراد معالجتها أو اإليضاحات إن اقتضى الحال، ومدة صالحيته و
ادة  ع  :82الم تغالل اسحب إذا وق رخيص اس إن ت باب، ف ن األس اض ألي سبب م وام األنق لفضالت وأآ

لالستغالل بعد انصرام أجل ستين يوما حرة المواد التي ما تزال متوفرة والمشمولة بهذا الترخيص تصبح 
  .الترخيص سحبمن تاريخ تبليغ قرار 

اجم أو رخص استغالل     ألصحابيجوز  :83المادة  اس    رخص استغالل المن نجم الصغير المقي ام  القالم ي
  .مرميات ونفايات المواد المنجمية وفق الشروط المحددة في رخصة االستغاللتقييم بمعالجة و

واد       :84المادة  ام الم وام األنقاض ألحك   و  11و10و 9و 8و 6يخضع ترخيص استغالل الفضالت وأآ
 101و 100و 99و 97و 96و 95و 69و 68و 67و 65و 64و 63و 60و 23و 22و 20و14و
  .من هذا القانون 112و 111و 106و 105و 103و 102و
  

  القسم السادس
   ورخص استغالل التجاويفعن التجاويف أحكام تتعلق برخص البحث 

ويشمل استغالل التجاويف . عن التجاويف جميع العمليات الرامية إلى اآتشافها يشمل البحث :85المادة 
المواد المخزنة وآذا جميع العمليات  المذآورة إحداث هذه التجاويف وتهيئة موقعها وتخزين واستخراج

  .المرتبطة بذلك
 تمنح على رخصة بحث عن التجاويفمسبقا لحصول على ايتوقف البحث عن التجاويف  :86المادة 

  . تالءمان مع أهمية أشغال البحث والوسائل التقنية والمالية المزمع استخدامهامدة تلمساحة ول
 وجوبسنتين إذا تبين من النتائج المحصل عليها  علىال تزيد  لمدة ويمكن تجديد رخصة البحث

  .القيام ببحث تكميلي
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محيطها حدد يتجاويف العلى الحصول على رخصة استغالل استغالل التجاويف  يتوقف :87المادة 
  .ومدة صالحيتها في الرخصة المذآورة

أثبت وجود  لصاحب رخصة البحث عن التجاويف الذيإال يمكن أن تمنح الرخصة المذآورة ال و  
  .بالرخصة المذآورةالمحيط المشمول تجويف أو عدة تجاويف داخل 

إثبات  التجاويف رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغاللالمستفيد من على يجب  :88المادة 
  .ألشغال المزمع إنجازهاالمالئمة لالتقنية والمالية القدرات توفره على 

اويف ورخصة استغالل التجاويف ألصحابها، داخل حدود تخول رخصة البحث عن التج :89المادة 
حسب  ،حق االنفراد بالقيامووفق الشروط والتحفظات المنصوص عليها في هذا القانون، المحيط المخول 

  .أعاله 85األنشطة المشار إليها في المادة ب ،الحالة
من الحق في ويف رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغالل التجا يستفيد صاحب :90المادة 
المرتبطة بها ت آالتجاويف والمنش عن، األشغال الالزمة للبحث البحث أو االستغاللمحيط ، داخل انجاز

تنفذ هذه األشغال وفقا و. على السطحة أو يوآذا مسالك الولوج الباطنصيانتها وإقامتها وتسييرها و
  .التجاويف أو رخصة استغالل عن التجاويف للشروط المقررة في رخصة البحث

رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغالل التجاويف شروط البحث عن تجويف  تحدد :91المادة 
حماية محيط ت الملحقة وآذا آباطني أو استغالله، وعلى الخصوص المميزات الرئيسية للتخزين والمنش

  .لتجاويف المذآورةا
 و 11و10و 9و 8و 6ألحكام المواد لمواد يخضع البحث عن التجاويف واستغاللها ألحكام ا :92المادة 

 100و 99و 97و 96و 95و 69و 68و 67و 66و 65و 64و 63و 60و 23و 22و 20و14و
  .من هذا القانون 112و 111و 106و 105و 103و 102و 101و
  

  القسم السابع
  (MAGMIND)و المعدنية الوطنية للتنمية الجيولوجيةالوآالة 

  
 Moroccan Agency for Geological and Mining « وآالة تدعى تحدث :93المادة 

Developpement (MAGMIND), « لها  مالي استقاللو  معنويةشخصية عمومية ذات مؤسسة  وهي
    .المعدني و الجيولوجي تطوير القطاع مهمة

   : ب وتكلف هذه الوآالة :94المادة 
 . لقطاع المعدني و الجيولوجيتراتيجية لستشارة  و مواآبة القيادة االستقديم اإلة واالستراتيجي يقظةال -
 .تمرآز المعلومات الجيولوجيةو  أهيلإنتاج وتجميع وت -
 .جودةجيولوجية ذات توفير بنية تحتية  -
 .الجيولوجية على المستوى الدولي لمؤهالتلو الترويج للقطاع المعدني -
  .نالمعادوتحويل تقييم لقطاع المعدني وتطوير أنشطة امواآبة تعزيز تنافسية  -

    .سيحدد تسيير الوآالة وأجهزة تدبيرها وتدبيرها المالي بموجب مرسوم
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  الثامنالقسم 
  والعقوبات المخالفات معاينةو المراقبة

  المراقبة اإلدارية والعقوبات اإلدارية: الباب األول 
  المراقبة اإلدارية: الفرع األول 

بحرية الولوج المحاضر،  بيمين محرريالمتعلق اإلدارة المحلفين وفقا للتشريع  عوانأليحق  :95المادة 
  :مراقبةألحكام هذا القانون ألجل  وفقاآل األشغال المنجزة إلى 

 المنجمية؛ األشغالالصحة والشروط التقنية إلنجاز حفظ الشروط المتعلقة بالسالمة و )1
 أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ب التقيد )2
 .بموجبه األشغال المنفذة لمنجميما نص عليه السند اب التقيد )3

آافة التسهيالت التي تمكنهم من االطالع لهؤالء األعوان يتعين على المرخص لهم أن يقدموا 
  .االستغالل وأت والمعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال البحث آعلى األشغال والمنش

محددة بنص تنظيمي، على آل أشكال ، وفق يتعين على المرخص لهم أن يطلعوا اإلدارة :96المادة 
المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والهيدرولوجي والمنجمي واالقتصادي التي يتوفرون 

  .عليها أو التي حصلوا عليها خالل أشغال االستكشاف أو البحث أو االستغالل
ل اإلدارة، دون الموافقة المسبقة أو إطالع الغير عليها من قب المذآورة وال يمكن نشر المعلومات

السندات، باستثناء المعلومات اإلحصائية اإلجمالية والوثائق المتعلقة بالجيولوجيا  ألصحابوالمكتوبة 
  .العامة وجرد الموارد المائية

، وفق آيفيات تحدد بنص تنظيمي ومع اإلدارةيطلعوا يتعين آذلك على المرخص لهم أن  :97المادة 
المنجمية نشاط المنجم والمواد عن لمنصوص عليه أعاله، المعلومات اإلحصائية ضمان السرية ا

باألشغال وآذا آافة الوثائق األخرى التي يعتبر المتعلقة المستخرجة والمسوقة والبرامج والميزانيات 
  .األشغال المرخص بهاوفقها مسكها إلزاميا للتمكن من مراقبة الشروط التي تنفذ 

بالمعالم األثرية والتاريخية التي يتم العثور  المختصة اإلدارة اطالععلى المرخص لهم يتعين  :98المادة 
الستغالل والسهر على المحافظة عليها وفقا للتشريع الجاري به العمل عليها خالل تنفيذ أشغال البحث أو ا

  .في هذا المجال
الوثائق  التحقق من جميعزياراتهم، بام القيبمناسبة اإلدارة المكلفين بالمراقبة، ألعوان يجوز  :99المادة 

 96تطبيقا ألحكام المادتين المدلى بها لإلدارة من مضمون المعلومات  والتأآدالتي يعتبر مسكها إلزاميا 
  .أعاله 97و
  

  العقوبات اإلدارية:  2الفرع 
والنصوص خالفا ألحكام هذا القانون  أنجزإيقاف آل شغل  بناء على إجراء إداري، يمكن :100المادة 

  .المنصوص عليها في هذا القانون األخرىالصادرة لتطبيقه، دون اإلخالل بتطبيق العقوبات 
تشكل خطرا المنجزة تطبيقا لهذا الباب أن أشغال البحث أو االستغالل  المراقبة تبين منإذا  :101المادة 

لإلدارة  جازشغال، حياة أو صحة عمال المنجم أو السكان المجاورين ألماآن األ على وشيك الوقوع
، داخل أجل تحدده، وتنفذ التدابير المذآورة تحت المثبتالتدابير الالزمة إلزالة الخطر  األمر باتخاذ

  .اإلدارة المحلفينأعوان مراقبة 
األمر يمكن لإلدارة ، دون أثرأو مستحيل غير مجد أو  المذآورة التدابير األمر باتخاذأن تبين إذا 

  .المثبتوضع حد للخطر ى حالتها األولى قصد دة األماآن إلاألشغال وإعابإيقاف 
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اإلدارة وفقا ألحكام هذا  تفرضهاالتي  الشروطالمرخص له للتدابير و يمتثل أن يجب :102المادة 
  .القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

، ليغهمن تاريخ تبن يوما بعد إعذار أول مدته ستو، الممالة إذا لم يمتثل المرخص له لألوامر 
ظل دون  ،إعذار جديد مدته ثالثون يوما من تاريخ تبليغه توجيه وبعد. أمكن تنفيذها تلقائيا وعلى نفقته

  .السند المنجمي سحبلإلدارة  جاز ،أثر
  .دون تعويض أو تعويض عن الضرربسحبه  اأي سند منجمي قرار في شأنيمكن أن يتخذ  :103المادة 

  :لية بوجه خاص على األفعال التا السحب يصدر قرار
  القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛االمتثال ألحكام هذا عن االمتناع  .1
من هذا القانون  97و 96 المادتينالمعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا ألحكام  تبليغعن االمتناع  .2

أعمال المراقبة التي يقوم بها أو التعرض على أو هما معا أو النصوص الصادرة لتطبيقه 
 ؛المنتدبون لهذا الغرضعوان األ

 من قبل اإلدارة ؛ سندات منجمية غير مرخص بهماإيجار أو تفويت  .3
 ؛ بحفظ الصحة أو السالمةلألحكام المتعلقة الجسيمة مخالفات ال .4
 ؛ أعاله 68و 67للمادتين عدم التقيد باإلجراءات المفروضة تطبيقا  .5
 ؛رأشه األشغال بدون مبرر مقبول طوال مدة تفوق ثالثةإيقاف  .6
 األشغال ؛انطالق عدم احترام تاريخ  .7
لمشار إليهم في المحلفون ااألعوان التي يقوم بها أتثبتها التحقيقات عدم آفاية األشغال المنجزة  .8

 ؛أعاله 95المادة 
 أعاله؛ 29عدم التقيد بالشروط المحددة في االتفاقية المشار إليها في المادة  .9

 حالة عدم طلب تجديده؛ انتهاء مدة صالحية السند المنجمي في .10
  .تخلي صاحب السند عن سنده المنجمي .11

إال بعد توجيه إعذار إلى صاحب السند بتقديم دفاعه  السحبال يمكن أن يتخذ قرار  :104المادة 
  .الذي ظل دون أثر داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ اإلنذار المذآور

 
  الثاني الباب

  يةالجنائ والعقوبات المخالفاتمعاينة 
  المخالفات والمتابعات عليهامعاينة : الفرع األول 

إثبات المخالفات ألحكام هذا ب أعاله 95اإلدارة المشار إليهم في المادة أعوان يختص  :105المادة 
  .ةعلى ضباط الشرطة القضائي زيادة القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

مخالفة ألحكام هذا القانون  إثباتفي حالة أعاله  510المشار إليهم في المادة األعوان يقوم  :106المادة 
المخالفة وإيضاحات  ظروف على الخصوص تتضمنمحاضر بتحرير والنصوص الصادرة لتطبيقه، 

  .المعني أو المعنيين والعناصر التي تبرز مادية المخالفات
  .ما يخالفهالمحضر إلى أن يثبت يعتمد 

أو  توجهو. أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره داخل وآيل الملك المختص إلى يبلغ المحضرو
  .إلى المعنيين باألمر داخل نفس األجل منهتسلم نسخة 

القوة واالستعانة باألشغال إيقاف  ،تلبسالفي حالة ، 95المشار إليهم في المادة لألعوان يجوز 
  .عند الحاجة العمومية
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  مخالفات والعقوبات المطبقة عليهاال: 2الفرع 
أو  درهم  500.000إلى  50.000سنتين وبغرامة من إلى ستة أشهر  منيعاقب بالحبس  :107المادة 

بدون  هاأو استغالل أو البحث عنها المواد المنجميةاستكشاف ب يقومبإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من 
  .سند منجمي

الدولة،  إلى إلى المرخص له أواإلنتاج هذا يرد إذا ترتب عن هذا النشاط إنتاج ما، في حالة ما 
عين تفإذا تم تسويق هذا اإلنتاج، . بسند منجمي مشموال أو غير مشمولحسبما إذا آان مكان االستخراج 

  .له الحق في ذلكالقيمة المعادلة لمن  يردالمعني أن  على
وآذلك األدوات  والمعدات الثابتة أو وسائل النقلوعالوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة اآلالت 

  .ت من ارتكاب المخالفةالتي مكن
  .إلى مليون درهم 100000غرامة من بإذا آان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، فإنه يعاقب 

  .في حالة العود الضعفإلى  العقوبة ترفعو
درهم إلى مليون درهم  100000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  بالحبس منيعاقب  :108المادة 

المحتفظ فيها المحيطات داخل  أو استغاللها عن المواد المنجمية آل من قام بأشغال استكشاف أو بحث
 68و 67، أو المحمية طبقا للمادتين 6المشار إليها في المادة  بحق االستكشاف أو البحث أو االستغالل

  .أعاله
  .من مليون إلى ثالثة ماليين درهم بغرامةإذا آان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، فإنه يعاقب 

ى ذلك، تصادر لفائدة الدولة اآلالت والمعدات الثابتة أو وسائل النقل وآذلك األدوات وعالوة عل
  .ارتكاب المخالفة مكنت منالتي 

  .في حالة العود إلى الضعف العقوبة وترفع
 250.000إلى  25.000بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من  يعاقب :109المادة 

 هااستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغاللب يقومآل من  وبتين فقطدرهم أو بإحدى هاتين العق
  .المنجمي سندهبعد انتهاء مدة صالحية 

المعدات الثابتة ووسائل النقل وآذلك األدوات وعالوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة اآلالت و
  .التي مكنت من ارتكاب المخالفة

 500.000إلى  50.000 منبغرامة ، فإنه يعاقب إذا آان مرتكب المخالفة شخصا معنويا
  .درهم

 نشطة المشار إليها في المادة السابقةاأل بواحدة أو أآثر منوتطبق نفس العقوبات على القيام 
  .المرخصالمحيط خارج 

  .في حالة العود إلى الضعف العقوبة وترفع
غير يحول أو يأو  يتلفآل من  على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقةتطبق  :110المادة 
بسندات منجمية مسلمة تطبيقا ألحكام هذا  المشمولةعالمات حدود المحيطات غير مشروعة  بصورة
  .القانون
األشخاص المسؤولون عن ارتكاب درهم  25000إلى  5000يعاقب بغرامة من  :111المادة 

العقوبات الخاصة في شأنهم  وغير الصادرة هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقهل المخالفات
  .أعاله 110إلى  107من المنصوص عليها في المواد 

  .تعرض لهاماألقصى للغرامة الالحد الحد األدنى ويرفع إلى الضعف آل من في حالة العود، و
أجل إحدى المخالفات من نهائيا  من صدر عليه حكم صاريعتبر في حالة العود آل  :112المادة 

مخالفة من نفس النوع خالل السنة التي وارتكب ، أعاله 110إلى  107 من الموادالمنصوص عليها في 
  .صدور الحكم المذآورتلي 
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لإلدارة في هذه الحالة أن تقرر عدم تسليم المخالف أي سند منجمي خالل أجل سنتين من  يجوز
  .فيه الحكم نهائيا صارالتاريخ الذي 

 حكم آل نم مستخرجاإلى اإلدارة  كم باإلدانةأصدرت الحولهذه الغاية، توجه المحكمة التي 
  .اإلدانةب صادر

  التاسعالقسم 
  وانتقالية وختامية متنوعةأحكام 

  متنوعةأحكام  :الباب األول 
  .بعض مكامن الملح على القائمةحقوق األحباس  تؤآد:  113المادة 

قائمتها بنص  ةحددلمفية المرتبطة ببعض المكامن اال تحول السندات المنجمية دون الحقوق العرو
  .تنظيمي
حقوق األحباس ت الاستغالتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالمراقبة اإلدارية على  :114المادة 

  .السندات المنجمية أصحابوالحقوق العرفية وفق نفس الشروط المطبقة على 
فية الحق لمالكيها في الخاضعة للنظام القانوني للحقوق العر التاإلستغالتخول يمكن أن  :115المادة 

  .وفقا ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المناجمرخصة استغالل  الحصول على
طلب عن مجموع تقديم  ،من هذه األحكاملالستفادة  ،يتعين على مالكي الحقوق العرفية المذآورة

توفره، قبل تاريخ دخول هذا أن يثبت  ويجب على الطالب. ةملكية واحد تشكل القطع التيالقطع أو أجزاء 
  .، على حق استغالل المكمن المعنيالتنفيذالقانون حيز 

التي تتأآد من أن الرأي المسبق لإلدارة سند منجمي على محيط يتوقف استغالل مقلع داخل  :116المادة 
  .المحيط المذآورداخل المزاول  استخراج هذه المواد ال يلحق أي ضرر بالنشاط المنجمي

المرتبطة بها، في  األنشطةواستغالله  أنشطة ألغراض ،له أن يتصرف للمرخصيمكن  :117المادة 
  .فصلها عن أشغاله مواد المقالع التي يترتب

مالك األرض أن يطالب بالمواد المعدنية المستخرجة وغير المستعملة من قبل صاحب بإمكان و
للمواد آلفها االستخراج المباشر  قد يكون السند مقابل أداء تعويض يعادل المصاريف العادية التي

  .يض إذا لم يتم االتفاق بالتراضي في شأنهالتعو تحديدالمحكمة المختصة  وتتولى. المذآورة
  .التقييمويحق للمرخص له أن يتصرف في المواد المعدنية الناتجة عن عمليات التخصيب و

تحثات واألحجار النيزآية وفق استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمسيتم  :118المادة 
  .المحددة بنص تنظيمي الكيفيات
و مهما آانت الدرجة التي ينتمون إليها ال يحق للموظفين و أعوان الوزارة المكلفة بالمعادن :119المادة 

 على حق البحث واستغالل المواد المعدنيةبصفة مباشرة أو غير مباشرة  و أبنائهم الحصول أزواجهمآذا 
  .خالل فترة مزاولتهم لمهامهمهذه األعمال للمعنيين بأو ممثلين  مفوضين  أن يصبحوا ق لهمآما ال يح

التقيد بأحكام النظام وفي آل األحوال التي ينتمون إليها  درجةعلى موظفي الدولة مهما آانت ال تعيني
  .األساسي العام للوظيفة العمومية

مزايا الحق العام المنصوص عليها ضمن ميثاق يمكن للمرخص له أن يستفيد من جميع :120المادة   
  .للضرائب ةالعام المدونةاالستثمار أو 
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  الثانيالباب 

  أحكام انتقالية وختامية
تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على حالها ب صالحيتها المناجم الجارية امتيازات تظل :121المادة 

األجل وتقديمهم، قبل انصرام منتظم باستغالل  فيها هاإلى غاية انقضاء مدة صالحيتها شريطة قيام أصحاب
  .مناجم لتغطية المكامن التي يستغلونهاال، طلبات رخص استغالل المذآور
  .فيها لبحثلاالمتياز وتفتح األراضي المعنية مجددا  يسحبفي حالة عدم التقيد بهذه المسطرة، و
من هذا القانون إلى غاية  الثامن ابع وألحكام القسمين الر الجارية صالحيتهاتخضع االمتيازات و
  .صالحيتهامدة انقضاء 
تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالجارية صالحيتها رخص البحث واالستغالل  تظل :122المادة 

 عند تجديدها أو تحويلها إلى رخصتعين تسوية وضعيتها وت. صالحيتهاعلى حالها إلى غاية انقضاء مدة 
  .كام هذا القانوناستغالل وفقا ألح
قبل انصرام األجل  يمكن أن تسوى وضعيتها وفقا ألحكام هذا القانون رخص البحث غير أن

  .يوجه إلى اإلدارة لهذه الغاية أصحابهاطلب من بوالمشار إليه في الفقرة األولى أعاله 
سندات منجمية جديدة  منحرخص البحث المذآورة وسحب وجب إذا لم تتم هذه التسوية، و

  .وفق أحكام هذا القانون المذآورة الرخصب مشمولةراضي التي آانت لأل
هذا ل الخاضعةالمواد المنجمية  إلى جميعالرخص المنجمية التي تمت تسويتها  يمتد محتوى

هذه الرخص والمبحوث عنها أو المستغلة بمقتضى محيطات الموجودة داخل  الموادالقانون باستثناء 
  .دخول هذا القانون حيز التنفيذ تاريخ مي أو ترخيص مقلع وقع تسليمه قبلرخصة منجمية أو امتياز منج

السند محيط رخصتين منجميتين أو عدة رخص منجمية، تحدد اإلدارة شكل تداخل في حالة و
د تيم ،وفي هذه الحالة. وآذلك المواد المنجمية موضوع البحث أو االستغاللتخويله المنجمي المزمع 

الرخص  منحالتي تم  الموادالمنجمية باستثناء  المواد جميع إلىية السابقة الرخصة المنجم محتوى
  .المنجمية األخرى بشأنها

دخول هذا القانون حيز التنفيذ  تاريخ قبل امقالع المعتبرةعلى مستغلي المواد المعدنية يتعين  :123المادة 
مي لتغطية المكامن التي طلب سند منج أن يقدموامواد منجمية بموجب هذا القانون، آوالمصنفة 

األرض المبرم  إيجاراالستغالل أو عقد  في بموجبه القرار المأذونيستغلونها قبل انصرام مدة صالحية 
  .االستغاللبموجبه  والمباشربين اإلدارة والمستغل 

المواد المنجمية المزمع آذا وتخويله السند المنجمي المراد محيط تحدد اإلدارة طبيعة وشكل و
  .لهااستغال

إذا لم يودع أي طلب عند انصرام مدة الصالحية المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة، و
  .يعود المحيط المعني حرا

لنصوص في الجريدة الرسمية ل نشرالدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ ي :124المادة 
  .أعاله 23و 22 ينالتنظيمية الصادرة بتطبيقه والمشار إليها في المادت

أبريل  16( 1370رجب  9هير الشريف الصادر في أحكام الظ المذآور من التاريختنسخ ابتداء 
  .آما وقع تغييره وتتميمه لمناجمابسن نظام ) 1951

وتعوض بالمراجع المطابقة من هذا القانون اإلحاالت إلى الظهير الشريف المشار إليه  تنسخو
الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري ) 1951أبريل  16( 1370رجب  9أعاله بتاريخ 

  .بها العمل


