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 مديرية المعادن والهيدروكاربورات
 

 إعادة منح رخص البحث أو رخص استغالل المناجم عملية
 المسحوبة أو المتخلى عنها 

 

خالله إلى المساهمة في تنشيط االقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من 

الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني لالستثمار، وخلق فرص الشغل، باإلضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وتنفيذا 

بإعادة منح رخص البحث عن المعادن والتنمية المستدامة  االنتقال الطاقيالمتعلق بالمناجم، تقوم وزارة  33.13 لمقتضيات القانون رقم

 وهي كالتالي: ورخص استغالل المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة إلعادة منحها

 :ومحتواه والجدولة الزمنية إلنجازهاألشغال  برنامج -1
 للرخصة موضوع الطلب؛ السياق الجغرافي والجيولوجي 
  1437 رجب من 12 في الصادر 2.15.807 رقم المرسومب برنامج األشغال الملحقلنموذج  المقدم البرنامجمطابقة 

المنجمية كما تم  السندات منح مسطرة بشأن بالمناجم المتعلق 33-13 رقم القانون أحكام بتطبيق( 2016 أبريل 20)

 تغييره وتتميمه؛
  ومدى مالءمتها للطبيعة الجيولوجية للمنطقة؛المواد التي يعتزم البحث عنها أو استغاللها 
 ؛المراد البحث عنها أو استغاللها أو المواد وصف منهجية العمل المقترحة بما يتوافق مع المادة 
 إلنجاز البرنامج ةالزمني ةالجدول. 

 :غالف المالي إلنجاز برنامج األشغالال -2

 المقدم. رنامج االشغاللتنفيذ ب حالغالف المالي المقتر 
 :قدرات التقنية والماليةال -3

 القدرات التقنية: 
صاحب الطلب على  البحث أو االستغالل التي يتوفر عليها رخصمجموع مع مدى توافق عدد المستخدمين  -

 ؛المستوى الوطني
 المؤهالت التقنية للمستخدمين وكذا تخصصاتهم وخبراتهم؛ -
 والوثائق المثبتة لها.والتي لها عالقة بالبحث واالستغالل المعدات المتوفرة لدى صاحب الطلب  -

 القدرات المالية: 
 ؛رأس مال الشركة -
 سنوات؛ 3في حالة شركة محدثة منذ أكثر من  ،لشركةارقم معامالت  -
 ؛طلب الرخصةصاحبة مراجع مجموعة الشركات أو الشركة األم للشركة  -
 مصدر مبلغ االستثمار )ذاتي، قرض بنكي، ...(؛  -
 لحساب البنكي للشركة برسم السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب.كشف ا -

ستغالل المزمع إعادة منحها بالنسبة للمحيط المشمول االالقرب الجغرافي، عند االقتضاء، لرخصة البحث أو لرخصة  -4

 :بالسند المنجمي أو السندات المنجمية لصاحب الطلب

  كلم من مركز الرخصة  15داخل محيط ال يتعدى  لصاحب الطلبعدد رخص البحث ورخص االستغالل

 موضوع الطلب؛
  للرفع من القيمة المضافة للمواد المعدنية.صاحب الطلب مشاريع التثمين التي أقامها أو سيقيمها 

 :مناصب الشغل المزمع إحداثها -5

 برنامج العمل الذي سيتم تنفيذه نتظر إحداثها وفقالم مناصب الشغل. 

نمية وجعله ركيزة أساسية للتومساهمته في المجهود الوطني لإلقالع االقتصادي، فتح القطاع لالستثمار وتندرج هذه العملية كذلك في سياق 

 .الجهوية والمحلية

 81ورخصة بحث 1225) الوطني المزمع إعادة منحها داخل النفوذ التراب المنجميةتم نشر الئحة الرخص  العملية،وبغية إطالق هذه 

وذلك داخل  االنتقال الطاقيالجهوية لقطاع  المديرياتاستغالل(. وسيتم إيداع ملفات الطلبات من طرف المقاوالت المنجمية بمقر  رخصة

 .2023 مارسأجل ثالثين يوما ابتداء من فاتح 

يبين الئحة  اتبإلصاق إشعار بمقر المديري االنتقال الطاقيالجهوية لقطاع  المديرياتوتحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، تقوم 

 .إعادة المنح المشار إليها أعالهالسندات المنجمية المزمع إعادة منحها وإحداثياتها ومعايير 

 


