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 مقترح قانون يقض ي بتعديل 

ق باملنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج  74.15القانون رقم  
ّ
 املتعل

 

 

 مذكرة تقديم

 

في املسبببببببببببببلسبببببببببببببل التنمو  باال نبا   اأصببببببببببببباملبت ا تمعيباو املمنيبة تلعب   ورا مملور ب

باعتاارها شبر اا أاباابيا للض وم بمفتلمل االتااو ااقتيبا ية وااعتماعية لل  او 

املسببببب، دفة  ووعيا مق فر ق ا صبببببالة واملعاصبببببرة بمجلو املسببببب  بببببار ق بالو ببببب  العا   

الذ  يك سيه القطاع املنجمي بمنطقة تافياللت وفكيك  وبأو اع اليناع املنجميين  

على يقين تا  أن املو ب ذا املور  ااقتيببببببببببا   بأ   افإنن  قليديين على ا خيببببببببببو  الت

  عض ا  
ّ
شبببببال مق ا شبببببااى ابببببيس   و ى اصتالاو ابببببوابببببيو اقتيبببببا ية عميقة  ابببببيترت

 حتما ت ر د م او ا ار التي تعتمد ب ال تا  على اااتغالى املنجمي التقليد .

الن بببببببببببا  ااقتيبببببببببببا    ي بببببببببببال  يد   ااابببببببببببتغالى املنجمي التقل  هذا م  العلم أن 

الوحيببد تقر اببا املببدر للببدصببل ل بباضببدة ف بباو عر قبببببببببببببببة مق اببببببببببببببباكنببة املنطقببة املنجميببة  

لتافياللت وفجيج  وصاصبببببة بالنسببببباة للمنا ق الواقعة على ا يدو  ال بببببرقية لاال نا  

والتي تتمّيز بجغرافية ومناخ قاابببببيين م  ايان الانية التملتية والتجميزاو ا اببببباابببببية  

 إلرااء مسلسل تنمو  حقيقي باملنطقة.  الالزمة

ومق عمة ثانية  ي تقر ابببببببباضر اليببببببببناع املنجميين التقليديين للتاو ق ول ببببببببرو  

املنبافسببببببببببببببة نارا لقبببببببببببببعمل ومابانيباا م املبا يبة مق عمبة  وكبذا لغيبان املواكابة والتبأ ير  

التقني القبرور   خلق مجاى للتنافو م  شبرتاو القطاع ا خا   مما ي بال ا ديدا 

قيببا ملور  رزه هببذف ال  بباو مق اليبببببببببببببنبباع املنجميين التقليببديين في حببالببة مببا و ا تم حقي

 تن يذ مسطرة التنافو للييوى على تراصيص اااتغالى.

 

 



 

وعلى مسبببببببببببببتوك بصر  فببإن تركياببة مجلو و ارة مرك  ببة ال بببببببببببببراء لتنميببة املنطقببة  

سبببببببببببببم بغيبان معبايير العبدالبة وال ببببببببببببب بافيبة  و تجلى  لبك  
ّ
املنجميبة لتبافياللبت وفجيج ت 

على ا خيو  في عد  املنتدبين املمثلين لليناع املنجميين حس  تل وقليم. ولذلك  

لتمثيليبة  اصبل مجلو و ارة املرك  بة  فبإن  وت عيال للقبببببببببببببوابع واملعبايير العبا لبة ملن  ا

  و لك  تمثيلية عا لة ومنيببببببببببب ة ملمثلي اليبببببببببببناع املنجميين أصببببببببببباملت  بببببببببببرورة ملية

 بااحتاا  و ى عد  تراصيص اااتغالى املمنوحة عق صعيد تل وقليم.

و ى  بببببببببببببمبببان حقوه ف ببباو اليبببببببببببببنببباع املنجميين  ا  ولمبببذف ااعتاببباراو  وابببببببببببببعيبببا منببب

أصببذا بعين ااعتابباراو اإلماببانيبباو املببا يببة والو ببببببببببببب  املع  ببببببببببببب ي  التقليببديين ببباملنطقببة  و 

نقترح تعديل القانون رقم    في فر ق ا صببببببببببالة واملعاصببببببببببرة   اليببببببببببع  لمذف ال  او  فإننا

املرفق ب ببذف    املقترحاملتعلق ببباملنطقببة املنجميببة لتببافياللببت وفجيج  و لببك وفق    74.15

 املذكرة التقديمية.

 

 : اإلمضاءات

 لة واملعاصرة بمجلو املس  ار قأعقاء فر ق ا صا

 

 

 

 

 

 

  



 

 مقترح قانون يقض ي بتعديل 

ق باملنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج  74.15القانون رقم 
ّ
 املتعل

 

 : 2املادة 

مق هذا القانون  يال اااتغالى املنجمي التقليد  كما هو  9م  مراعاة أحاا  املا ة 

املنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج ملّدة صمسة  يعّد مرصيا به  اصل    3مملّد  في املا ة  

 . ابتداء مق تار خ  صوى هذا القانون حّيز التن يذ قابلة للتجديد ( انة15ع ر )

 

 3املادة 

 

يرا  في مببببدلوى هببببذا القببببانون بببببااابببببببببببببتغالى املنجمي التقليببببد  تببببل اابببببببببببببتغالى ملاببببامق  

تقليديون  يعملون فرا ك الرصا  وال نك والاارتين يااشرف أشخا   اتيون  صناع  

أو عمبباعباو في و بار رصص مسبببببببببببببلمببة لمببذف الغببايبة مق  رم اإل ارة  و تلّقون أعورهم  

املعبببببدن املسبببببببببببببتفر . ل عليبببببه مق بي   وتحدددددّدد  ينيدددددة من     فقع مق توزي  املتمليببببببببببببببببببّ

 التراخيص وتجديدها وتحويلها بنص تنظيمي.

اق ددددة م  ق ددددل اإلدارة وفقددددا    ددددا    يخضددددددددددددن اي ددددددددددددتاالب املنجمي التقليدددددا للما

ق بدددداملنددددا م.    33.13القددددانون رقم  
ّ
من تخصدددددددددددديص معدددداملددددة تنضدددددددددددديليددددة لددددد م  املتعل

 .الصانن املنجمي التقليدا 

 

 

 

 



 

  8املادة 

 

في حالة وعالن عق املنافسبببببببببة فيما يفّص ع ء ي اوى به ي بببببببببا  منجمي تقليد   يمّت   

اليببببناع املنجميون التقليديون الذيق ي اولون أي ببببط، م با ت ء املذتور بملق ا ولو ة 

 في ا ييوى على رصية بملث  شر طة أن ينتاموا في و ار شرتاو أو تعاونياو.

 

 ) ذف النقاة ا خيرة(

 

  14املادة 

 

تببألمل مجلو و ارة املرك  ببة  تملببت رضبباابببببببببببببببة رض و ا ياومببة أو السبببببببببببببلطببة ا ياوميببة  ي

البببببدولبببببة لمبببببذا الغرم  مق ممثلي  قالبببببه  ممثلين    الصددددددددددددندددددا   وم     امل و ببببببببببببببببببة مق 

افقة الصددنا  املنجميين  املنجميين يعّينهم وزيا الطاقة واملعادن بعد ا ددارددارة ومو

 
ّ
مة    كل إقليم، وذلك وفق  التقليديين، ويؤخذ بعين اي ت ار  دد الاخص املسددددددددل

 املقترح التالي:

 

 ( ممثلين    إقليم الاشيدية03ثالثة ) ▪

 ( وا د    إقليم فجيج.01ممثل ) ▪

 ( وا د    إقليمي تناير وزا ورة.01ممثل ) ▪

 ( وا د    إقليمي ميدلت وبوملان.01ممثل ) ▪

 


