
العدد العدد 43
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحـد األحـد 16  جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـهـ
اHوافـق أواHوافـق أوّل  ل  يوليو يوليو سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذيّ رقم 07 - 201  مـــؤرّخ في 15  جـــمــادى الـــثـــانــيـــة عــام 1428  اHـــوافق 30  يــونـــيـــو ســـنــة r2007  يــتـــضــمــن
التصريــح باHنفعـــة العمومــيـة للعــملـيـة اHتعلـقـة بـالـتـزويـد بالـمــاء الشــروب للمراكــز  احلضرية الواقعة على
محاور كـوديـة أسردون وعيـن احلجل وبوغـزول وواضـية انطالقـا من سد كودية أسردون ( احلصة 2 )...................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذيّ رقم 07 - 202  مـــؤرّخ في 15  جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1428  اHـــوافق 30  يـــونــيـــو ســنــة r2007  يــتـــضــــمــن
الــتــصــريح  باHنفعة العمومية للعـملية اHتعـلقـة بـالتزويد باHـاء الـشــروب للمراكز احلضرية الواقعة على محاور

كودية أسردون وعW احلجل وبوغــزول وواضـيـة انطالقــا من سد كوديـة أسـردون ( احلصـة  3 ).........................

مرسوم تـنفيذيّ رقم 07 - 203  مؤرّخ في 15  جمادى الـثانية عام 1428  اHوافق 30  يونـيو سنة r2007  يتضـمـن التصريـح
بـاHـنفـعــة الـعـمومـــيــة للـعـمـلــيــة اHتـعلــقــة بإجنـاز حتـويل ميـــاه ســـد بوسـيــابـة إلــى ســد بـنـي هـارون ( احلـصة 3 )
بـواليتـي جيجـل وميلــة............................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذيّ رقم 07 - 204  مـؤرّخ في 15  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1428  اHـوافق 30  يـونــيـو ســنـة r2007 يـتـــمّــم قـائـــمـــة
الـمــؤسـســات االستـشفـائيــة اHتـخصـصة اHـلـحـقـة بـاHرســوم التـنفـيـذي رقـم 97-465 اHؤرخ في 2 شعـبان عام 1418
اHوافق 2 ديسمبرسنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء اHؤسسات االستشفائية اHتخصصـة وتنظيمهـا وسيرهـا......
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وكــيــفـيـات الــبــنـاء وشـغل األراضي عـلى الـشـريط السـاحـلي وشـغل األجزاء الـطـبـيعـيـة اHـتاخـمـة للـشـواطئ وتـوسيع
اHنطقة موضوع منع البناء عليها................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى األولى عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة r2007 يتضمّن تـعيW رئيس دراسات بوزارة
التجارة.................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمـادى األولى عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة r2007 يـتضـمّن تعـيW اHديـر اجلهـوي للـتجارة
ببشار...................................................................................................................................................

مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 20 جمـادى األولى عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة r2007 تـتضمّن تعـيW مديرين لـلتجارة في
الواليات................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 20 جـمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 6 يــونـيـو سـنـة r2007 يـتــضـمّن تـعـيــW نـائب مـديـر بـوزارة
اجملاهدين...............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 20 جـمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 6 يـونــيـو ســنـة r2007 يـتــضـمّن تـعـيـW مــديـر اجملـاهـدين في
والية أدرار............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1428 اHـوافق 6 يـونـيـو سـنة r2007 يـتـضمّـن تعـيـW رئـيس اHركـز الـعـملي
Hتابعة أمن وسالمة السفن واHنشآت اHينائية............................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمـادى األولى عام 1428 اHوافق 6 يـونـيو سـنة r2007 يـتضـمّن تعـيW محـافظـW للـغابات في
..................................................................................................................................................Wواليت

مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 20 جمـادى األولى عام 1428 اHـوافق 6 يـونـيو سـنة r2007 يـتـضمّن تـعـيـW مديـر بـوزارة التـعـليم
العالي والبحث العلمي............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 20 جـمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 6 يـونــيـو ســنـة r2007 يـتــضـمّن تــعـيــW مـكـلّــفـة بــالـدّراسـات
والتّلخيص بديوان الوزيرة اHنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلميr اHكلّفة بالبحث العلمي..............

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 20 جـمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 6 يــونـيـو سـنـة r2007 يـتــضـمّن تـعـيــW نـائب مـديـر بـوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى األولى عام 1428 اHوافق 6 يونيو سنة r2007 تتضمّن تعيW عمــداء كليـات..........

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1428 اHـوافق 6 يــونـيـو سـنـة r2007 يـتـضـمّـن تـعـيـW نـائب مـديـر بـاجملـلس
اإلسالمي األعلى......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1428 اHـوافق 6 يــونـيـو سـنـة r2007 يـتـضـمّن تـعـيـW نـائـبـة مـديـر �ـجـلس
احملاسبة.................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام 1428 اHـوافـق 6 مـايـو سـنة r2007 يـحدّد مـكـافـآت أعضـاء جلـنـة قراءة
مشاريع اإلنتاج السمعي البصري وانتقائها.................................................................................................

قـرار مؤرخ في 6 جـمـادى األولـى عام 1428 اHـوافق 23 مـايـو سـنة r2007 يحـدّد قـائـمـة النـشـاطـات واألشغـال واخلـدمـات التي
�كن أن يقوم بها اHعهد العالي Hهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية........................

وزارة االتصالوزارة االتصال

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 21 ربــيع الـثــاني عـام 1428 اHـوافق 9  مــايـو ســنـة r2007  يـحــدد عـدد  اHــنـاصب الـعــلـيـا في
اإلدارة اHركزية لوزارة االتصال..................................................................................................................
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93-186 اHــؤرخ في 7  صــفـر عـام 1414 اHـوافق 27 يــولـيـو

ســنــة r1993 اHــتـمّـم واHـذكــور أعالهr  يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلـى الـتـصــريح بـاHـنــفـعـــة الــعـمـومــيــة لـلــعـمـلــيـة اHـتــعـلـقـة
بــالـتــزويـــد باHــاء الـشـروب لـلـمـراكز احلـضـريـة الـواقـعـة
عــلى مـحـــاور كــوديـــة أسـردون وعــيـن احلـجــل وبـوغــزول
r( 2 احلـصـة ) وواضـيــة انــطالقــا  من ســد كـوديـة أســردون
نظرا لطابع البـنى التحتية ذات اHصلـحة العامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHادة اHادة 2 : : تقـدّر اHسـاحة اإلجمـاليـة لألمالك العـقارية
و/أو احلقوق العينية العقارية اHستعملة إلجناز العملية
rبـثالثـمـائة (300) هـكـتار rادة األولى أعالهHـذكورة فـي اHا
تـقع في إقـليـمي واليـتي الـبـويرة واHـسـيـلةr وحتـدّد طـبـقا

للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3  : : قـوام األشغال اHلـتزم بها بـعنوان العـملية
اHــــــذكــــــورة فـي اHــــــادة األولى أعـاله بــــــواليــــــتـي الــــــبــــــويـــــرة

واHسيلــةr كما يأتي :

- قنـوات من الفـوالذ تمـتد عـلى طول إجـمالي يـقدر
r� 1800200 و Wبـ 120 كم  ويتراوح قطرها ب

- سـتـة (6) خزانـات  تـتـراوح سعتهــا بيـن 1000 م3
 و12.000 م3  لـــتـــخـــزيـن كـــمــــيــــة  إجـــمـــالــــيـــــة مـــن اHـــــاء

r3تــقــدر بـ 43.000 م
- خــمس (5) مـــحـــطـــات لـــلـــضـخ يـــتـــراوح ارتـــفـــاعـــهـــا
اHـانـومـتـري األقصى من 156 إلى 210 م  وبقـدرة تـتراوح

من 0,75  إلى 3,4 م3 / ثانية.
- نظام االتصال عن بعد.

اHـادة اHـادة 4 :  :  يـجب أن تـتــوفـر االعــتـمـادات الــضـروريـة
لــلــتــعـــويــضــات اHــمــنـــوحــة لــفــائــدة اHـــعــنــيــW وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـةr فــيـمـا يــخص عــمـلـيــات نـزع األمالك
الـعـقـارية واحلـقـوق الـعـينـيـة الـعـقاريـة الـضـروريـة إلجناز

العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHـادةاHـادة 5 :  : يـنـشر هـذا اHـرسوم في اجلـريـدة الرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428
اHوافق 30 يونيو سنة 2007.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 201  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 15  ج  جــــمــــادىادى
r2007 ـوافق وافق 30  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ةHا Hالالـثـانانــــيـة عة عـام ام 1428  ا
يــــــتــــــضــــــمــن المــن الــــــتــــــصــــــريــح بريــح بــــــاHاHــــــنــــــفــــــعـــعـــــــــة الة الــــــعــــــمــــــومــومــــــــيـيـــــــة
للعـللعــملـيـملـيــة اHتعلـة اHتعلــقـة بـالـقـة بـالــتـزويـد بالـتـزويـد بالــمــاء الشــروبمــاء الشــروب
لـلـمـراكــراكـــز  احلز  احلـضـريريـة الة الـواقواقـعـة عة عـلى ملى مـحـاور كـاور كــوديـوديــة
أسأســــــــــــــردون وعردون وعــــــــــــيـيــن احلن احلــــــــــــــجل وبجل وبــــــــــــــوغـوغـــــــــــــزول وواضـزول وواضـــــــــــــــيــــــــــــة

انطالقـا من سد كودية أسردون ( احلصةانطالقـا من سد كودية أسردون ( احلصة 2 ). ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rائيةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr السيمـا اHادتان 85-4 و 125
 r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

 rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتمّمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتمّمHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في  12 شوال عام 1411 اHوافق 27 أبريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

 rتمّمHا rالعمومية
يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرّر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهHــــتـــمّـم  واHا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةHا
وطـبــقــا ألحـــكــام اHـادة 10 مـــن اHـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقم

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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16 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ

أوأوّل  يوليو  سنة ل  يوليو  سنة 2007  م م

r( 3 احلــصـة ) وواضــيـــة انــطالقـــا من ســد كـوديــة أســردون
نـظرا لطابع البـنى التحتيـة ذات اHصلحة الـعامة والبعد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHادة اHادة 2 : : تقـدّر اHسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اHستعملة إلجناز العملية
rبخمسمائة (500) هكتار rادة األولى أعالهHذكورة في اHا
تـقع فـي إقـلـيــمي واليـتي الــبـويـرة واHــديـة r وحتـدّد طــبـقـا

للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHــــادة اHــــادة 3  : : قـــــوام األشـــغــــال اHــــلـــتــــزم بــــهــــا بــــعــــنــــوان
الــــعـــمــــلـــيــــة اHــــذكــــورة فــي اHــــادة األولــى أعـاله بــــواليـــتي

البويرة واHديةr كما يأتي :
- قـنوات من الـفـوالذ تمـتـد على طـول إجـمالي يـقدر

r� 1400 300 و Wبـ 195 كم ويتراوح قطرها ب
- ســـتة (6) خـزانات تـتراوح سـعـتهــا بيــن 1200 م3
و 18.000 م3  لـتخـزيــن كـميــة إجـمالـيـــة من اHــاء تـقـــدر

r 3بـ 70.200 م
-  ثالث (3) مــــحـــطــــات لــــلـــضـخ يـــتــــراوح ارتــــفـــاعــــهـــا
اHـانـومـتـري األقـصى من 162 إلى 233 م  وبـقـدرة تـتـراوح

rمن 1.7 إلى 3.2 م3 / ثانية
-  نظام االتصال عن بعد.

اHـادة اHـادة 4 :  :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلــزيـنـة الـعــمـومـيــةr فـيـمـا يــخص عـمـلــيـات  نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

العملية  اHذكورة في اHادة األولى أعاله.
اHـادةاHـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428

اHوافق 30 يونيو سنة 2007.
عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 203  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 15  ج  جــــمــــادىادى
r2007 ـوافق وافق 30  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ةHا Hالالـثـانانــــيـة عة عـام ام 1428  ا
يــــــــتــــــضــــــــمـن المـن الــــــــتــــــصــــــــريـح بريـح بــــــــاHاHــــــنــــــــفــــــعــعــــــــــة الة الــــــعــــــــمــــــومــومــــــــــيـيـــــــة
لــــلــــعــــمـمـــــلـلـــــيـيـــــة اHة اHــــتــــعــــلـلـــــقـقـــــة بة بــــإجنإجنــــاز حتاز حتــــويل مويل مــــيــيــــــاه ســاه ســــــد
بــــــوسوســــــــيـيـــــــابـابـــــــة إلــى سـة إلــى ســـــــد بد بــــــــنـي هـنـي هـــــــارون ( احلارون ( احلــــــصــــــة ة 3 ) )

بـواليتـي جيجـل وميلــة.بـواليتـي جيجـل وميلــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rائيةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr السيمـا اHادتان 85-4 و 125
 r(الفقرة 2) منه

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 202  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 15  ج  جــــمــــادىادى
r2007 ـوافق وافق 30  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ةHا Hالالـثـانانــــيـة عة عـام ام 1428  ا
يــــــتــــــضــضــــــــمــن الــمــن الــــــــتـتـــــــصــصــــــــريح  بريح  بــــــاHاHــــــنــــــفــــــعــــــة الة الــــــعــــــمــــــومومــــــيــــة
لــــلــــعــــمــــلــــيــــة اHة اHــــتــــعـعـــــلــــقـقـــــة بـة بـــــالالــــتــــزويزويــــد بد بــــاHـاHـــــاء الاء الــــشــشـــروبروب
لــــــلــــمــــراكراكــــز احلز احلــــضــــريريــــة الة الــــواقواقــــــعــــة عة عــــلى ملى مــــحــــاور كاور كــــوديوديــــة
أسأســــــــــــــردون وعردون وعــــــــــــW احلW احلــــــــــــــجـل وبل وبــــــــــــوغــوغــــــــــــــــزول وواضـزول وواضـــــــــــــــيـيـــــــــــــة

انطالقــا من سد كوديـة أسـردون ( احلصـة انطالقــا من سد كوديـة أسـردون ( احلصـة  3 ). ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rائيةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr السيمـا اHادتان 85-4 و 125
 r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

 rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتمّمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
 - و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 186-93
r1993 وافق 27 يولـيو سنةHؤرخ في 7 صفر عام 1414 اHا
اHتـمّمr الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقانـون رقم 11-91
اHــؤرخ في  12 شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اHـتـعـلـقة بـنـزع اHـلـكـية من أجل

 rتمّمHا rنفعة العموميةHا

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرّر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهHــــتـــمّـم  واHا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةHا
وطــبــقــا ألحــكــــام اHــادة 10 من اHــــرســوم الــتــنـفــيــذي  رقم
93-186 اHــؤرخ في 7  صــفــر عـام 1414 اHـوافق 27 يــولــيـو

ســنــة r1993 اHــتــمّـم واHـذكــور أعـالهr  يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى الــتـصـريح بــاHـنــفـعـــة الــعـمــومـيــة لــلـعـمــلـيــة اHـتـعــلـقـة
بــالـتــزويــد بـاHــاء الـشـروب لـلـمـراكـز احلـضـريـة الـواقـعـة
عـلـى مـحـــاور كــوديـــة أســردون وعـيـن احلــجـل وبــوغــزول



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 6
16 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ

أوأوّل  يوليو  سنة ل  يوليو  سنة 2007  م م

- مـــحـــول كـــهــــربـــائي مـــوجه لــــلـــتـــزويـــد بـــالـــكـــهـــربـــاء
rلــتـجــهــيــزات مــحـطــة الــضخ والــسّــد بــقـوة 80 كـيــلــوفـولط

يزود ثالثة (3) مولدات كهربائية بالكهرباء:
r مولد كهربائي 60 /10 كيلوفولط -
rمولد كهربائي 10 /2.3 كيلوفولط -

r مولد كهربائي 10 /400 كيلوفولط -
- قنـاة بـاطـنـيـة تـربط بـW مأخـذ مـاء الـسـد ومـحـطة

r� 1600الضخ بقطر 1400 و
 rمحطة ضخ �نسوب يقدر بـ 1,4 م3 / ثانية -

- مـــقـــطع أول لـــقـــنـــاة بـــاطـــنـــيــة بـــW مـــحـــطـــة الـــضخ
r� 1400 وخزان التوازن بطول 7325 م وقطر يقدر بـ

- مـقــطع ثـان لــقـنـوات بــاطـنــيـة بـW خــزان الـتـوازن
إلى غــايـــة نــقــطــة الــرمي لـــســد بــني هــارون بــطــول 175 م
و12980م و9430 مr ألقـــــــطــــــار تـــــــقــــــدر بـ 2000 �  و1600 �
وr� 1400 حـيث يـكـون الـسـيالن انـحـداري مـحـلـيـاr الـقـناة
مـــوضـــوعـــة في ثـالثــة (3) أروقـــة مـــســـمــــاة عـــلى الـــتـــوالي:
الرواق1 والرواق 2 والرواق3 يبلغ طول كل منها 420 م.

اHـادةاHـادة  4 :  :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـةr فــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHـادةاHـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428
اHوافق 30 يونيو سنة 2007.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 204  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 15  ج  جــــمــــادىادى
r2007 ـوافق وافق 30  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ةHا Hالالـثـانانــــيـة عة عـام ام 1428  ا
يــــــتـتـــــــمّــم قــم قــــــائـائـــــــمــمــــــــة الـة الـــــــمـمـــــــؤسـؤســـــسـســـــــات االسات االســــــتــــــشــــــفــــــائائــــــيـيـــــة
اHاHــــتـخــــصـصــــة اHة اHـلـلـــــحـقـقـــــة بة بـاHاHــــرسـرســوم الوم الـتــــنـفــــيـيــذي رقـمذي رقـم
97-465 اH اHــــؤرخ في ؤرخ في 2 ش شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1418 اH اHــــوافق وافق 2

ديديــــــســــــــمــــــبــــــــرسرســــــنــــــة ة 1997 ال الــــــذي يذي يــــــــحــــــدّد قد قــــــواعواعــــــــد إند إنــــــشــــــاءاء
اHؤساHؤسـسـات االستات االستـشـفائفائـيـة اHة اHـتختخـصـصـة وتصـة وتـنـظيظيـمـهـاهـا

وسيرهـا.وسيرهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
-  بناء على تـقرير وزير الصحة والسكان  وإصالح

rستشفياتHا
-  وبـــــنــاء عـــلى الـــدســـــتـــــورr ال ســــيّـــمـــا اHـــــادتــــان

r85-4 و125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتمّمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتمّمHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في  12 شوال عام 1411 اHوافق 27 أبريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

 rتمّمHا rالعمومية
يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرّر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهHــــتـــمّـم  واHا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةHا
وطـبــــقــا ألحـــكــام اHـــادة 10 من اHــرســوم الـتــنـــفــيـذي رقم
93-186 اHــؤرخ في 7  صــفــر عـام 1414 اHـوافق 27 يــولــيـو

ســنــة r1993 اHــتــمّـم واHـذكــور أعـالهr  يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى الــتـصـريح بــاHـنــفـعـــة الــعـمــومـيــة لــلـعـمــلـيــة اHـتـعــلـقـة
بـــإجنــــاز حتـــويل مــــيــــاه ســـــد بـــوســــيــــابـــة إلـــى ســــد بـــنـي
هــارون ( احلصة 3 ) بواليتـي جيجل ومـيلة r نظـرا لطابع
الـبــنى الـتــحـتـيــة ذات اHـصــلـحـة الــعـامـة والــبـعــد الـوطـني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHادة اHادة 2 : : تقـدّر اHسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اHستعملة إلجناز العملية
اHـــــذكــــــورة فـي اHـــــادة األولـى أعالهr �ــــــائــــــتـــــW وخــــــمــــــســـــة
وعـشـرين (225) هـكـتــاراr تـقع في إقـلـيـمي واليـتي جـيـجل
ومـــيـــلــــةr  وحتــــدّد طــــبـــقــــا لـــلــــمـــخــــطط اHـــلــــحق بــــأصل هـــذا

اHرسوم.

اHـادة اHـادة 3 :  :  قــــوام األشـــغــال اHــلــتـــــزم بـهـــا بـــعــنـــوان
عــمــلــيــة إجنـــاز حتــويــل مــيــــاه ســـد بــوســيـــابـة إلــى ســـد
بــنـي هــــارون ( احلـــصــة 3 ) بــواليـــتـي جـــــيـــجل ومـــــيــلـة

كما يأتي :
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- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســـــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97-465 اHؤرخ
في 2 شعبان عام 1418 اHوافق 2 ديسمبرسنة 1997 الذي
يـحدد قواعـد إنشـاء اHؤسسـات االستـشفـائية اHـتخـصصة

rتمّمHا rوتنظيمها وسيرها

يرسم يرسم  ما يأتي : ما يأتي :

اHـــــــــادة األولى :  اHـــــــــادة األولى :  تــــــــتـــــــــمّـم قـــــــــائــــــــمـــــــــة اHــــــــؤســـــــــســــــــات
االسـتشـفـائـيـة اHـتـخـصـصـة اHـلحـقـة بـاHـرســوم الـتـنـفـيذي
رقم 97-465 اHــــؤرخ في 2 شــــعــــبــــان عــــام 1418 اHــــوافق 2

ديسمبرسنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتمّمHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rباحملاسبة العمومية

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rاحملاسبة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا

الواليةالواليةاHوقعاHوقعالتسميةالتسميةاالختصاصاالختصاص

.......بدون تغيير.......... 

طب العيون طب العيون 

طب النساء والتوليدطب النساء والتوليد
طب األطفالطب األطفال

جراحة األطفالجراحة األطفال

طب طب األنفr األذناألنفr األذن
واحلنجرة وأمراضواحلنجرة وأمراض

العيونالعيون

- مستشفى البخاري

- مستشفى الصنوبر
- مستشفى اللوز

- مستشفى مطلع الفجر
- مستشفى األم والطفل
- مستشفى األم والطفل

- مستشفى صبحي تسعديت
- مستشفى تارقة أوزمور
- مستشفى بلحسW رشيد
- مستشفى مر¤ بوعتورة

- مستشفى العالية
- مستشفى بن ناصر بشير

- مستشفى سيدي عبد القادر
- مستشفى قدي بكير

- مستشفى احلكيم سعدان
- مستشفى حمدان بختة

- مستشفى محمد بوضياف

- مستشفى بوعبداللي بوعبدالله

 بسكرة

 وهران
وهران
وهران

عW تيموشنت
تلمسان

تيزي وزو
بجاية

برج بوعريريج
باتنة

بسكرة
الوادي
ورقلة
غرداية
األغواط
سعيدة
بشار

تيارت

بسكرة

وهران
وهران
وهران

عW تيموشنت
تلمسان

تيزي وزو
بجاية

برج بوعريريج
باتنة

بسكرة
الوادي
ورقلة
غرداية
األغواط
سعيدة
بشار

تيارت

اHادةاHادة 2 :  : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 اHوافق 30 يونيو سنة 2007.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم
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اHــاداHــادّة ة 2 : : طـــبــقـــا ألحـــكـــام اHــادة 31 من الـــقـــانــون رقم
01-19 اHــــــــؤرخ في 27 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1422 اHــــــــوافق 12

ديــســمـــبــر ســنــة 2001 واHــذكـــور أعالهr يــتـمّ إعــداد اخملــطط
الــبـلــدي لــتـســيـيــر الـنــفـايــات اHـنــزلـيــة ومـا شــابـهــهـا حتت

سلطة رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يــعــدّ اخملـطط الــبــلــدي لـتــســيــيـر الــنــفــايـات
اHنـزلـية ومـا شـابهـها ويـشـكل وفـقا لـلنـمـوذج اHلـحق بـهذا

اHرسوم.
اHــاداHــادّة  4 : : يــعـــلق مــشــروع اخملـــطط الــبــلــدي لـــتــســيــيــر
الــنـفــايـات اHــنـزلــيـة ومــا شـابــهـهـاr �ــجـرد إعــداده ويـوضع
حتت تــصـرف اHــواطــنـW في مــقــر الـبــلــديـة Hــدة شــهـر (1)

لالطالع عليه وإبداء الرأي فيه.
وبــهـذا الــصــددr يــتــعـW عــلى الــبــلــديـة أن تــضع حتت
تـصـرف اHواطـنـW سجال مـرقـما ومـؤشـرا علـيه لـتسـجيل

اآلراء احملتملة.

اHاداHادّة ة 5 : : �كن االستعانـة بخدمات الوكـالة الوطنية
لـلـنـفـايـات عــنـد إعـداد اخملـطط الـبـلـدي لــتـسـيـيـر الـنـفـايـات
اHـنـزليـة وما شـابهـهـا واHصـادقة عـليـه وتنـفيـذه. يجب أن
يــكــون تــدخـل الــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــلــنـــفــايــات عــلى أســاس

اتفاقية مع رئيس اجمللس الشعبي البلدي اHعني.

rـادة 4 أعالهHــدة احملـددة فـي اH6 : : عــنــد نــهــايــة ا اHـاداHـادّة ة 
وبـــعـــد األخـــذ بـــآراء اHــــواطـــنـــrW عـــنـــد االقــــتـــضـــاءr يـــرسل
مـشروع اخملـطط الـبـلـدي لـتـسيـيـر الـنـفـايات اHـنـزلـيـة وما
شـابــهـهــا إلى اHـصــالح الـوالئــيـة اHــعـنــيـة لـدراســته وإبـداء

الرأي فيه.

اHــاداHــادّة ة 7 : : بــعـــد األخــذ بـــاآلراء اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في
أحـكـام اHادة 6 أعالهr تـتـمّ دراسـة اخملـطط الـبـلـدي لـتـسـيـير
الــنــفــايــات اHــنــزلــيــة ومــا شـــابــهــهــا واHــوافــقــة عــلــيه خالل
مــداوالت اجملـلس الـشــعـبي الـبــلـدي. ويـصـادق عــلـيه بـقـرار
من الـوالي اخملــتص إقـلـيـمــيـا وذلك طـبــقـا ألحـكـام اHـادة 31
من الــقـانـون رقم 01-19 اHـؤرخ في 27 رمـضـان عام 1422

اHوافق 12 ديسمبر سنة 2001 واHذكور أعاله. 

اHـاداHـادّة ة 8 : : يـتـمّ إعالم اHـواطـنـW بـقـرار اHـصـادقـة عـلى
اخملـطط الـبـلدي لـتـسـيـيـر الـنـفـايـات اHـنـزلـيـة ومـا شـابـهـها

عن طريق الصحافة.

اHــاداHــادّة ة 9 : :  تـــتمّ مــراجـــعــة اخملـــطط الـــبــلـــدي لــتـــســيـــيــر
النفايات اHنزلية وما شابهها بعد اHصادقة عليه �بادرة
من رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي في أجل أقـصـاه عـشر

(10) سنواتr وفقا لألشكال التي أعد بها.

rكـلـمـا اقــتـضت الـضـرورة ذلك rكـمـا �ــكن مـراجـعـتـه
بناء على اقتراح من رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 205  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 15  ج  جــــمــــادىادى
r2007 ـوافق وافق 30  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ةHا Hالالـثـانانــــيـة عة عـام ام 1428  ا
يــــــحــــدّد كد كــــيــــــفــــيــــــات وإجات وإجــــراءات إعراءات إعــــــداد اخملداد اخملــــطط الطط الــــــبــــلــــديدي
لـتستسـييييـر الر الـنفنفـايـايــات اHنات اHنـزليـزليــة ومة ومـا شابا شابـهـهـا ونهـا ونـشـرهشـره

ومراجعتـه.ومراجعتـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

 rوالبيئة والسياحة
- وبـناء على الـدّستـورr السيّمـا اHادّتان 85-4 و 125

r(الفقرة 2) منه 
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتمّمHا rبالبلدية
-و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 90-09 اHـــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتمّمHا rبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-175 اHؤرخ
في 7 ربـــيع األول عــام 1423 اHــوافق 20 مـــايـــو ســـنــة 2002
واHتـضمن إنـشـاء الوكـالة الـوطـنيـة للـنـفايـات وتنـظـيمـها

rوعملها
 يرسم  مايأتي : يرسم  مايأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 31 من الـقانون
رقم 01-19 اHــؤرخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اHــوافق 12
ديــسـمـبــر سـنـة 2001 واHـذكـور أعـالهr يـحـدّد هــذا اHـرسـوم
كــــيـــفـــيــــات وإجـــراءات إعـــداد اخملــــطط الـــبــــلـــدي لـــتــــســـيـــيـــر

النفايات اHنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته.
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ج)  عـدد ونـوع اHـركــبـات اHـسـتـعــمـلـةr سـعــتـهـاr حـالـة
تشغيلهاr نسبة التعطيلr فعالية مصلحة الصيانة.

د)  فحص نقائص تنظيم اHصالح.

هـ)  تـقــيـيم الــكـلـفــة احلـالــيـة جلـمع الــنـفــايـات ونـقــلـهـا
ومعاجلتها.

4 - جرد وحتـديد اHـواقع ومنـشآت اHـعاجلـة اHوجودة
في إقـلـيم الـبـلـديـة (اHـساحـةr الـتـهـيـئـات اHنـجـزةr طـبـيـعة

وكمية النفايات اHفرغةr األضرار الناجمة عنها).

اجلـــزء الـــثـــاني :اجلـــزء الـــثـــاني : اخملــــطط اجلـــديـــد اHـــنـــظـم لـــتـــســـيـــيـــر
النفايات اHنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة :

1 - تـــقـــديــر الـــتــطـــور الــكـــمي والـــنــوعـي لــلـــنــفـــايــات
اHنـزليـة ومـا شابـههـا والـنفـايات الـهـامدة بـاعتـبـار النـمو
الـــــد�ـــــوغـــــرافي ومـــــســــارات الـــــنـــــمـــــو االقــــتـــــصـــــادي وكــــذا

إمكانيات تقليص إنتاج النفايات عند اHصدر.

2 - انـــتــــقــــاء اخلــــيـــارات اHــــتــــعـــلــــقــــة بـــأنــــظــــمـــة جــــمع
الــــنـــفـــايــــات ونـــقـــلــــهـــا وفــــرزهـــا مع مــــراعـــاة اإلمـــكــــانـــيـــات
االقـتـصـاديـة واHـالــيـة الـضـروريـة لـوضـعـهــا حـيـز الـتـنـفـيـذ

السيّما :
rالئم للبلدية إلى قطاعاتHأ)  التقسيم ا

ب)  أوقـــات جـــمع الـــنـــفـــايـــات وتـــرددهـــا واHـــســارات
rالعقالنية

ج) الــــوســـــائـل الــــبـــــشـــــريـــــة واHــــاديـــــة الـالزمــــة جلـــــمع
الــنــفــايـــات ونــقــلــهــا لـــكل قــطــاع مع األخـــذ بــعــW االعــتــبــار

rخصوصيات التضاريس وطبيعة السكن

د)  إمكـانـيـات إدخال نـظـام اجلـمع االنتـقـائي وحتـديد
الوسائل الواجب العـمل بها في هذا الصددr السيّما فيما

rيخص التجهيزات والتكوين واإلعالم والتحسيس

هـ)  إمـكــانـيــات تـنـظــيم وتــطـويــر أسـواق اســتـرجـاع
rالنفايات وتثمينها

و)  حتديد اإلصالحات الواجب إدخالها على اHصلحة
الــعــمـــومــيــة اHــكــلــفــة بـــتــســيــيــر الــنــفـــايــات عــلى مــســتــوى

البلدية.

3 - تـــقــــديــــر وتــــطــــويـــر الــــقــــدرات الالزمــــة Hــــعــــاجلـــة
الـنــفـايـات مع إبــراز األولـويــات الـواجب حتـديــدهـا إلجنـاز

منشآت جديدة لفرز النفايات ومعاجلتها وإزالتها.

اجلزء اجلزء الثالث :الثالث : تقدير االسـتثمارات الالزمة لتنفيذ
اخملـــطــط الـــبــــلـــدي لــتـــــســـيــيـــر الـــنــفـــايــات اHـــنـــزلــيـــة ومــا

شابهها.

اHــــاداHــــادّة ة 10 : : عــــنــــدمــــا تــــبــــادر بــــلــــديــــتــــان أو أكــــثـــرr أو
يبادرالوالي اخملتص إقليـمياr بتسيير النفايات اHنزلية
ومـا شـابهـهـا بصـفـة مشـتركـةr يـتولى أحـد رؤسـاء اجملالس
الـــشـــعـــبـــيــــة الـــبـــلـــديــــة اHـــعـــيّن مـن قـــبل نـــظــــرائهr ضـــمـــان
إجراءات إعداد اخملطط البلـدي لتسيير النفايات اHنزلية

وما شابهها واالطالع عليه واHصادقة عليه وتنفيذه.

اHــاداHــادّة ة 11 : :  يـــنـــــشـــر هـــــذا اHــرســــــوم فـي اجلـــــريـــدة
الـــرّســـمـــيـــّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428

اHوافق 30 يونيو سنة 2007.
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

الـمـلـحــقالـمـلـحــق

§وذج اخملطط البلدي لتسيير النفايات§وذج اخملطط البلدي لتسيير النفايات
 اHنزلية وما شابهها اHنزلية وما شابهها

اجلـزء األول :اجلـزء األول : الــتـنــظـيـم احلـالي لــتــسـيــيـر الــنـفــايـات
اHــنـــزلــيـــة ومــا شـــابــهـــهــا والـــنــفـــايــات الـــهــامـــدة في إقـــلــيم

البلدية:
1 - حتـديـد الـنـشاطـات احلـضـريـة اHـنـتجـة لـلـنـفـايات

اHنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة.

2 - خصائص النفايات اHنزلية وما شابهها :

أ)  الـتـحلـيل الـكـمي لـلنـفـايـات اHنـزلـيـة اHعـنـيـة وما
شـابـههـا (الكـميـة اHـنتـجة من طـرف الـعائالتr الـنشـاطات
r(......rالنسبة اليومية rؤسسات البشريةHالتجارية وا

ب) التحليل النـوعي للنفايات اHنـزلية وما شابهها
اHنتجة :

rالـعــوامل الـفــيـزيــائــيـة - الــكـيــمـيــائـيــة (الـرطــوبـة -
r(الكثافة rالقدرة احلرارية الدنيا

rالــورق rــواد الـــعــضـــويــةHمـــكــونـــات الــنـــفــايـــات ( ا -
r(...البالستيك rقوىHالورق ا

ج)  التحليل الكمي والنوعي للنفايات الهامدة.

3 - فـــحـص تـــنــــظــــيم اHــــصـــالـح اHـــكــــلــــفـــة بــــتــــســـيــــيـــر
النفايات:

أ)  عدد اHستخدمW ومؤهالتهم.
rتـــــرددهــــا rـــــعـــــتــــمـــــد (مـــــســـــاراتHب) أ§ـــــاط اجلــــمـع ا

األوقات ونسبة التغطية).
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الفصل األولالفصل األول
الكيفيات واإلجراءاتالكيفيات واإلجراءات

الفرع الفرع األول األول 
دراسة تهيئة الساحلدراسة تهيئة الساحل

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــتم كـــيــفـــيـــات شــغـل األراضي و/أو إجنــاز
الــبــنــاءات في الــفـضــاءات الــســاحـلــيــة اHــذكــورة في اHـادة
األولى أعالهr عـــلى أســـاس دراســة تـــدعى "دراســة تـــهــيـــئــة

الساحل". 
3 :  : تـــتــــعـــلق دراســـة  تــــهـــيـــئـــة الـــســــاحل حـــسب اHــاداHــادّة ة 
احـــتــيـــاجــات شـــغل األراضي وطـــبــيـــعــة اHـــنــطـــقــة اHـــعــنـــيــة
وحسب احلــالةr بإحــدى اHناطــق اآلتية للفضاء الساحلي

أو مجموعها اHعني :
- األجـــزاء الــطــبــيــعــيــة اHــتــاخـــمــة لــلــشــواطئ والــتي
تساهم في احلـفاظ عـلى حركـيتـها وتوازن الـرسوبـات بها

rتاخمة واألشرطة الرمليةHوكذا الكثبان ا
- الــشـريط الـشـاطـئـي اHـمـتـد عـلى مــسـافـة ثالثـمـائـة

 r (300م) متر
- الـــشــريط الـــســاحــلـي اHــشــمـــول في مــســـاحــة ثالثــة

كيلومترات ( 3 كم).

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــجـب أن حتـــــدد الــــدراســـــة فــــيـــــمــــا يـــــخص
الفضاءات اHذكورة أعاله ما يأتي :

- حـالـة شــغل األراضي احلـالـيـة واألنــشـطـة الـبـشـريـة
rالتي جتري بها

rـواصــفــات اجلــيــولــوجــيـة واجلــيــومــورفــولــوجــيـةHا -
الســيـــمــا الــعـــنــاصـــر الــتي �ــكـن أن تــعــرف تـــدهــورا جــراء

 rالبناء أو شغل األراضي
rـائيـة والـوسط الـبحـري الـشـاطئيHـوارد اHحالـة ا -
ال ســيــمــا كل عــنـصــر تــمــيــيــز لـلــمــنــاخ احملــلي والــتــيـارات
الـبـحـرية وكـذا عـواقب األنـشطـة الـبـشريـة اHـوجودة و/أو

 rبرمجةHا
- احلــالـــة الــبــيـــئــيـــة وكــذا األنـــظــمـــة الــبــيـــئــيـــة الــتي

rتطورت فيها والتي حتتاج إلى حماية خاصة
- طابع مختلف الـفضاءات وتقييم قـدرات التعبئة
أو االســـتـــقــــبـــال والــــتـــوافـق اHـــطــــبق عـــلـى االســـتــــعـــمـــاالت

rالئمةHا
- اHـعايير واHـقاييس واHؤشـرات واHعطيـات اHهمة

األخرى اHستعملة إلعداد هذه الدراسة.

5 :  : يبـادر بـالدراسـة الـوزير اHـكـلف بالـتـهيـئة اHاداHادّة ة 
rالــعـمـرانــيـة والـبــيـئـة وتــعـدهـا مـكــاتب دراسـات مــعـتـمـدة
طــبــقــا لــلــتــنـظــيم اHــعــمــول به أو الــهــيــئــات اخملــتــصـة عــلى

أساس اتفاقيات أو عقود دراسات.

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 206  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 15  ج  جــــمــــادىادى
r2007ـوافق وافق 30  ي  يــــونونــــيــــو سو ســــنـةHا Hالالــــثــــانانــــيــــة عة عـام ام 1428  ا
يحـدد شـروط وكـيحـدد شـروط وكــيـفـيات الـيـفـيات الــبـنـاء وشغل األراضيبـنـاء وشغل األراضي
عـلى اللى الـشـريريـط الط الـسـاحاحـلي وشلي وشـغل األجغل األجـزاء الزاء الـطـبـيـعـيـة
اHتاخاHتاخـمة لمة لـلشلشـواطئ وتوسيع اHواطئ وتوسيع اHـنطنطـقة مقة مـوضوع منعوضوع منع

البناء عليها.البناء عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالبيئة والسياحة

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اHؤرّخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

rبحماية الساحل وتثمينه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007  وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHـؤرّخ في 18 جــمـادى األولى عـام  1428 اHـوافق 4 يــونـيـو

  rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  تطبـيقا ألحكام اHواد 14 و17 و18 من
الـقانون رقــم 02 - 02 اHؤرّخ في 22 ذي القـعـدة عام 1422
اHــوافق 5 فـــبــرايــر ســنــة 2002  واHــذكـــــور أعــالهr يــهــدف

هــذا اHرســوم إلى حتديد ما يأتي :
- شروط وكيفيات البناء وشغل األراضي اHرتبطة
مــبــاشـرة بــوظـــائف األنــشـطــة االقــتــصـاديــة  اHــرخص بــهـا
عـــــــلى شــــــريـط ســــــاحــــــلـي �ــــــتــــــد عـــــــلى مــــــســـــــــافــــــة ثــالثـــــــة

 r(3 كم) كيلومترات
- شــــروط شــــغـل األجــــزاء الــــطــــبـــــيــــعــــيــــة اHـــــتــــاخــــمــــة
لـــلـــشـــواطئ والــــتي تـــســـاهم فـي احلـــفـــاظ عـــلى حـــركـــيـــتـــهـــا
وتـــوازن الــــرســـوبــــات بـــهـــا وكــــذلك الــــكـــثـــبــــان اHـــتــــاخـــمـــة
واألشـرطــة الــرمـلــيــة لألجـزاء الــعــلـيــا من الــشــواطئ الـتي

rاليصل إليها مد مياه البحر
- شـروط وكـيـفيـات تـوسـيـع اHـنطـقـة  مـوضـوع مـنع
الـبـنـاء إلى مــسـافـة ثالثــمـائـة مـتـر (300م) وكــذا الـشـروط
الـتي يرخص �ـوجبـها لـألنشـطة واخلـدمات الـتي تقـتضي

مجاورة البحر.
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- األوسـاط الشـاطـئيـة احلـساسـة الواقـعـة في شريط
r(300 م) الثالثمائة متر

- شـــغــل األراضـــي اHــســـــمــوح بـه عــــلـى مـــســــتــوى
األجـــــزاء الــطـــــبـــيــعــــيــــة اHـــتـــاخــــمـــة لـــلـــشـــواطــئ والــتـي
تــســاهم في احلــفــاظ عــلى حــركـيـتــهـا وتـوازن الــرسـوبـات
بـهـا وكـذا الـكـثــبـان اHـتـاخـمـة واألشـرطــة الـرمـلـيـة لألجـزاء

العليا من الشواطئ.
وتعرف :وتعرف :

- نـوع الــبــنـاءات ونــســبــة شـغل األراضـي اHـرتــبــطـة
بـــاألنــــشــــطـــة االقــــتــــصـــاديــــة اHــــرخص بــــهــــا عـــلـى الـــشــــريط
الــسـاحــلي اHــمـتــد عـلى مــســافـة ثالثــة كـيــلـومــتـرات (3 كم)

rابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر
- وكـذا األنـشـطـة واخلـدمـات الــتي تـقـتـضي مـجـاورة

البحر في كل من هذه احلاالت.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
ترتيبات خاصة مطبقة على اHناطق الساحلية ترتيبات خاصة مطبقة على اHناطق الساحلية 

اHــاداHــادّة ة 10 :  : يـــحــدد قــرار وزاري مــشـــتــرك بــW وزيــر
الداخلـية والوزراء اHكـلفW بالتـهيئة الـعمرانيـة والبيئة
والــــســــكن والــــســــيــــاحــــةr جــــمــــيع االســــتــــعــــمــــاالت أو شــــغل
األراضي أو احملـظــورات في اHــنـاطق الــسـاحــلـيــة اHـذكـورة

في اHادة 3 أعاله. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : زيــــــادة عـــــلى الــــــتـــــرتـــــيـــــبــــــات احملـــــددة في
الــقـانـون رقم 02 - 02 اHـؤرّخ في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1422
اHـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة 2002 واHـذكـور أعالهr يـحـدد قـرار
WـكلـفHوزيـر الداخـلـية والـوزراء ا Wيـتـخذ بـاالشـتراك بـ
بـالتـهيـئة الـعمـرانيـة والبـيئـة والســـكن والســـياحـةr عند

احلاجةr القــواعد اخلــاصة اHــطبقة على ما يأتي :
- األجـــزاء الــطــبــيــعــيــة اHــتــاخـــمــة لــلــشــواطئ والــتي
تــســاهم في احلــفـــاظ عــلى حـركــيــتــهـا وتــوازن الــرســوبـات

rبها
rتاخمة واألشرطة الرمليةHالكثبان ا -

- البـنـاءات وشغل األراضي عـلى الشـريط السـاحلي
اHـمـتــد عـلى مـسـافـة ثـالثـة كـيـلـومـتـرات (3 كم) ابـتـداء من

أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.

اHاداHادّة ة 12 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428
اHوافق 30 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

الفرع الثاني الفرع الثاني 
جلنة جلنة فحص الدراسات والتصديق عليهافحص الدراسات والتصديق عليها

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــؤسـس لــدى الـــوزيــر اHـــكــلف بـــالــتـــهــيـــئــة
الـعمـرانـية والـبـيئـة جلنـة وطـنيـة تـكلف بـفـحص دراسات
تـهيـئـة الـساحـل والتـصـديق عـليـهـا تـدعى في صـلب النص

"اللجنة".

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تـــتـــكــون الـــلـــجـــنـــة الـــتي يـــرأســـهـــا الـــوزيــر
اHكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة أو �ثله من :

rثل وزير الدفاع الوطني� -
rثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

rائيةHوارد اHكلف باHثل الوزيرا� -
rكلف بالنقلHثل الوزير ا� -

rكلف بالفالحةHثل الوزير ا� -
rكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا� -

rكلف بالصناعةHثل الوزير ا� -
rكلف بالسكنHثل الوزير ا� -

rكلف بالصيد البحريHثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اHكلف بالسياحة.

عالوة عـلى ذلك تــسـتــشـيــر الـلــجـنـةr قــبل الـتــصـديق
عـــلى الــــدراســـاتr الـــوالة اخملـــتـــصـــW إقـــلـــيـــمـــيـــا و رؤســـاء

  .WعنيHاجملالس الشعبية البلدية ا

8 :  : �ـــكـن أن تــســـتـــعـــW الـــلـــجــنـــة بـــكل شـــخص اHــاداHــادّة ة 
بإمكانه اHساهمة في أشغالها.

حتــدد الـقـائــمـة االســمـيـة ألعــضـاء الـلــجـنــة بـقـرار من
الـوزير اHـكـلف بـالـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة والـبـيـئـة بـناء عـلى

اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

تتولـى مصالح الوزارة اHـكلفة بـالتهـيئة العـمرانية
والبيئة أمانة اللجنة.

يـــعـــلم أعــــضـــاء الــلـــجــنــة �ـــقــر االجــتــمـــاع وتــاريــخه
وجــدول أعــمــاله خــمــســة عــشــر (15) يــومــا عــلى األقل قــبل

تاريخ عقده.
الفرع الفرع الثالثالثالث

عقد عقد التصريح باالرتفاقات وشغل األراضيالتصريح باالرتفاقات وشغل األراضي

اHـاداHـادّة ة 9 : : اسـتــنــادا إلى الــدراســـة اHــؤسـســة �ـوجب
أحــكـــام اHـادّة 2 أعالهr وبـعــد دراســـة الـلـجــنـــة اHـنـصــوص
عـــلـــيــــهـــــا في أحــــكـــام اHـــادّة 6 من هـــذا اHــــرســـوم r يـــصـــرح
�ـــوجب قـــرار مـــشــتـــرك بـــW وزيــر الـــداخـــلــيـــة والــوزراء
اHـــكـــلـــفـــW بــــالـــتـــهـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانـــيــــة والـــبـــيـــئـــة والـــســـكن

والسياحةr بخضوع مايأتي لالرتفاقات :
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الــذي يــحـــدّد قــواعــد األمـن الــتي تــطـــبّق عــلى الـــنــشــاطــات
اHتصلة باHـوارد واHنتوجات الكيمـيائية اخلطرة وأوعية

rضغوطةHالغاز ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 46 من الـقـانون
رقم 03-10 اHـؤرّخ في 19 جـمادى األولى عام 1424 اHـوافق
19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــذكـور أعـالهr تــهــدف أحــكــام هـذا

اHـرســوم إلى تـنـظـيم اسـتــعـمـال اHـواد اHـسـتــنـفـذة لـطـبـقـة
األوزون تـدعى في صـلب الــنص "مـواد خـاضـعـة لـلـرقـابـة "
ســــواء كـــــانت قــــائــــمــــة بـــــذاتــــهــــا أو �ــــزوجــــة �ــــواد أخــــرى

باإلضافة إلى اHنتجات التي حتتوي عليها.
اHادة اHادة 2 : : يقصد �ا يأتي : 

- " مـــواد خــــاضـــعــــة لـــلــــرقـــابـــة مـــواد خــــاضـــعــــة لـــلــــرقـــابـــة " اHــــواد اHــــذكـــورة في
rرسومHلحق األوّل من هذا اHا

- " استخدام حاسم استخدام حاسم " كل استخدام :
1 - ضــروري لـــلــصـــحـــة أو الــسالمـــة أو هــام لـــلــســـيــر

احلسن للمجتمع.  
2 - لم تـتـوفــر له بـدائل مــجـديــة تـقـنــيـا واقـتــصـاديـا
أومــقـبــولــة من الــنــاحــيـة الــبــيــئـيــة والــصــحــيـة ومــطــابــقـة

للتنظيم اHعمول به. 
- " استخدام ضروري استخدام ضروري " كل استخدام :

1 - ضـــروري لــلـــصـــحـــة أوالـــسالمـــة أو هـــام لـــلـــســـيــر
احلسن للمجتمع. 

2 - لم تـتـوفـر له بـدائل مــجـديـة تـقـنـيـا و اقـتـصـاديـا
أومــقـبــولــة من الــنــاحــيـة الــبــيــئـيــة والــصــحــيـة ومــطــابــقـة

للتنظيم اHعمول به. 
3 - اتـخـذت له جـمـيع الـتـدابـيـر لـتـقـلـيل اسـتـخـدامه

وكذا أي انبعاث لهذه اHادة في اجلو.
4 - إذا كـانت اHـادة اخلـاضــعـة لـلـرقـابــة غـيـر مـتـوفـرة
بـــكــمـــيــة ونـــوعـــيــة كـــافـــيــة مـن اخملــزون اHـــوجـــود من اHــادة
WـادتHـعـاد استـعـمـالهـا طـبـقا ألحـكـام اHاخلـاضعـة لـلـرقابـة ا
15 و16 أدنـاه واعـتــبـارا لالحـتــيـاجـات الـوطــنـيـة من اHـواد

اخلاضعة للرقابة.
الفصل الفصل األواألوّل

االستيراد و التصدير و إنتاج اHواد اخلاضعة للرقابةاالستيراد و التصدير و إنتاج اHواد اخلاضعة للرقابة
القسم األوالقسم األوّل

رخص االستيرادرخص االستيراد

اHــادة اHــادة 3 :  : يـــحـــظـــر إنــتـــاج اHـــواد اخلـــاضـــعـــة لـــلـــرقـــابــة
وتصديرها.

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 207  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 15  ج  جــــمــــادىادى
r2007 ـوافق وافق 30  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ةHا Hالالـثـانانــــيـة عة عـام ام 1428  ا
يـنـظّم اسم اسـتـعـمـال اHال اHـواد اHواد اHـسـتـنـفـذة لذة لـطـبـقـة األوزونة األوزون

وأمزجتها و اHنتجات التي حتتوي عليها.وأمزجتها و اHنتجات التي حتتوي عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

rوالبيئة والسياحة
- وبـنـاء عـلى الــدسـتـورr السـيّـمـا اHـادتـان 85-4 و125

r(الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى الـــــــقــــــــانـــــــون رقم 03-10 اHــــــــؤرّخ في
19جــمــادى األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولـيــو ســنـة 2003

rستدامةHتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 92-354 اHـؤرّخ
في 25 ربــــــيـع األوّل عـــــام 1413 اHــــــوافق 23 ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر
ســـنــة 1992 واHـــتــضـــمّن االنـــضــمـــام إلى اتـــفــاقـــيــة فـــيــيـــنــا
حلـمـايـة طــبـقـة األوزون اHـبـرمـة في فـيـيـنـا يـوم 22 مـارس

r1985 سنة
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم  92-355 اHـؤرّخ
في 25 ربــــــيـع األوّل عـــــام 1413 اHــــــوافق 23 ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر
ســــــنـــــة 1992 واHـــــتـــــضــــــمّن االنـــــضــــــمـــــام إلـى بـــــروتـــــوكـــــول
مـونـتـريـال بـشـأن اHـواد اHـسـتـنـفـذة لـطـبـقـة األوزون الذي
أبــرم في مــونــتــريــال يــوم 16 ســبــتــمــبــر ســنـة 1987 وإلى

r(1990 لندن 27 و29 يونيو سنة ) تعديالته
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 99-115 اHـؤرّخ
في 29  صـــفـــر عـــام  1420 اHــــوافق 14 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1999
واHـتـضـمّـن اHـصـادقـة عــلى تـعـديـل بـروتـوكـول مــونـتـريـال
الـذي وافق عـلــيه االجـتـمـاع الــرابع لألطـراف بـكــوبـنـهـاجن

r1992 في 23-25 نوفمبر سنة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHـؤرّخ في 18 جــمـادى األولى عـام  1428 اHـوافق 4 يــونـيـو

  rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-405 اHؤرّخ
في 9 رجب عـــــام 1416 اHـــــوافق 2 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1995
واHتـعـلّق بـرقابـة مـواد الصـحـة الـنبـاتـيـة ذات االستـعـمال

rتمّمHعدّل واHا rالفالحي
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 03-451 اHؤرّخ
في 7 شــوال عــام 1424 اHــوافق أوّل ديـــســمــبـــر ســنــة 2003



13اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43
16 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ

أوأوّل  يوليو  سنة ل  يوليو  سنة 2007  م م

القسم الثالثالقسم الثالث
األحكام اHطبقة على اHنتجات التي حتتوي على مواداألحكام اHطبقة على اHنتجات التي حتتوي على مواد

خاضعة للرقابة خاضعة للرقابة 

اHادة اHادة 10 : : يحظر استيراد و تصدير اHنتجات التي
حتـتـوي علـى اHواد اخلـاضـعـة لـلرقـابـة اHـذكـورة في اHـلحق
األوّل من هـذا اHرسـوم باسـتثـنـاء اHنـتجـات التي حتـتوي
على الهيـدروكلوروفليوروكربون ( HCFC ) اHذكورة في

اHلحق األوّل .
الفصل الفصل الثانيالثاني

األحكام اHتعاألحكام اHتعّلقة باستعمال اHواد اخلاضعة للرقابةلقة باستعمال اHواد اخلاضعة للرقابة

القسم القسم األاألّولول
األحكام العامةاألحكام العامة

اHـادة اHـادة 11 : : يـحـظـر اسـتخـدام اHـواد اخلـاضـعـة لـلـرقـابة
اHذكـورة في اHلـحق األوّل بهـذا اHرسـوم لصـنع اHنـتجات
اHـــذكـــورة في اHـــلـــحق الـــثـــالث ابـــتــداء مـن تــاريـخ اإلزالــة

اHذكورة في اHلحق الثاني.

ال يطبق هذا احلكم على استعمال :
- اHواد اخلـاضـعـة لـلـرقـابة عـنـدمـا تـسـتـعـمل ألغراض

rحفظ و صيانة أجهزة التبريد أوتكييف الهواء
- الـــهــالــونـــات اHــســتـــرجــعــة واHــعـــاد اســتــعـــمــالــهــا أو
اHــتــجــدّدة في األنــظــمــة اHــوجــودة إلى غــايــة تــاريخ مــحـدّد
لـالســـتــــخـــدامــــات احلـــاســــــمـــة احملــــدّدة في أحــــكـــام اHـــادة 17

أدناه.
اHــادة اHــادة 12 : : يـــحـــظـــر الـــقـــيـــام بـــطـــرح اHـــواد اخلـــاضـــعـــة

للرقابة في اجلو.

اHادة اHادة 13 : : تسترجع اHـواد اخلاضعة للرقابة اHوجودة
في :

rأجهزة التبريد و تكييف الهواء -
-  أنــــظــــمــــة الــــوقــــايــــة مـن احلــــريق وأجــــهــــزة إطــــفــــاء

احلرائق.
بــواســطــة تــقــنــيــات مــقــبــولــة بــيـئــيــاr ال ســيّــمــا تــلك

اHطابقة اللتزامات اجلزائر الدولية من أجل أن :

* تدمّر.
* أو يـعــاد اسـتـعــمـالــهـا أو جتـدّد خالل عــمـلــيـات حـفظ

وصيانة هذه األجهزة أو قبل تفكيكها أو إزالتها.

اHادة اHادة 14 : : حتدّد الـتدابـير الـرامـية إلى تـنظـيم اHواد
اخلـاضعـة للـرقابـة وتـقنـW استـرجاعـهـا وإعادة اسـتعـمالـها

غـيـر أنـه ال يـحـظـر تـصــديـر اHـواد اخلـاضـعــة لـلـرقـابـة
اHـستـرجعـة و اHـوجهـة للـتـدميـر طبـقـا اللتـزامات اجلـزائر

الدولية.

اHــــادة اHــــادة 4 :  : تــــطـــبـق أحـــكــــام هــــذا اHـــرســــوم عــــلى اHـــواد
واHــنـتــجـات اHــذكـورة فـي اHـلــحق األوّل و اHـلــحق الــثـالث
دون اإلخالل بـاألحـكـام الـتـشـريـعيـة و الـتـنـظـيـمـيـة األخرى

السارية اHفعول اHطبّقة عليها.

rـواد اخلـاضــعـة لـلـرقـابـةHـادة 5 :  : يـخــضع اسـتـيـراد اHـادة اHا
بـصـفـة انتـقـالـيـة و خالل اآلجال احملـددّة في اHـلـحق الـثاني

بهذا اHرسومr إلى احلصول على رخصة.

6 :  : ال يــتـم اســتــيــراد اHــواد اخلــاضــعــة لــلــرقــابــة اHـادة اHـادة 
وكــــــــــــــــــــــــذلــك اHــــــــــــــــــــــــواد الــــــــــــــــــــــــتـــي حتــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــوي عــــــــــــــــــــــــلــى
الــهـــيــدروكــلـــوروفــلــيـــوروكــربــون ( HCFC ) إالّ من الــدول
التي أمـضت على نـفس التزامـات اجلزائـر الدوليـة بشأن

حماية طبقة األوزون.

اHادة اHادة 7 :  : تسـلّم الرخـصة اHـنصـوص عليـها فـي أحكام
اHــــادة 5 أعــالهr بــــنـــاء عـــلـى طــــلـب يـــحـــتـــوي اHـــعـــلـــومــات

اآلتية :
- االسم و الـــلـــقب أو الـــعـــنـــوان الـــتـــجـــاري لـــصـــاحب

rالطلب
rنسخة من السجّل التجاري -

rستوردةHاالسم الكيميائي و التجاري للمادة ا -
rستوردةHرقم التعريفة اجلمركية للمادة ا -

rستوردة بالكيلوغرامHالكمية ا -
rادةHموّن و الدولة التي استوردت منها اHاسم ا -

- شرح لالستخدام أو االستخدامات اHمكنة.

تـسـلّم الـرخصـة بـقـرار مـشتـرك بـW الـوزيـر اHـكلّف
بالبيئة و الوزير اHكلّف بالتجارة والوزير اHعني.

القسم الثانيالقسم الثاني
استثناءات االستيراداستثناءات االستيراد

اHـادة اHـادة 8 : : �ـكن أن تــسـلم اســتـثـنــاءات اسـتـيــراد بـعـد
تــاريخ إزالــة اHـواد اخلــاضــعــة لـلــرقــابــة احملــدّدة في اHــلـحق
الــــثـــانـي بـــهــــدف تـــلــــبــــيـــة طــــلب الــــســـوق الســــتـــــخــــدامـــات

ضرورية.

اHـادة اHـادة 9 : : حتــدّد كــيـفــيــات طــلب االسـتــثــنــاء و دراسـة
مــلـفّــات االســتـثــنــاءات وكـذا كــيــفـيــات مــنــحـهــا بــقـرار من

الوزير اHكلّف بالبيئة.
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وجتـديـدهــا وتـدمـيـرهــا وكـذا إجـراءات وكـيـفــيـات الـرقـابـة
اHـتعلّـقة بهـاr بقـرار مشتـرك بW الوزيـر اHكـلّف بالبـيئة

و الوزير اHكلّف بالتجارة و الوزير اHعني.
تـــــرمي هــــــذه الــــتـــــــدابــــيــــر إلى إزالـــــــة وتــــــقــــلــــيـص
تــسـرب اHـــواد اخلـــاضــعـة لــلــرقـابـة إلى أقــصى حـد خـاصـة

فيما يأتي :
rأجهزة التبريد الثابتة -

- أجـــــهــــــزة الـــــتـــــكـــــيـــــيف و الـــــتـــــبـــــريـــــد الـــــتـــــجـــــاريـــــة
rوالصناعية

rأنظمة الوقاية من احلريق -
- مـــنـــشـــآت الـــتـــدخـــW و الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتي يـــتم من

خاللها استخدام برومير اHيتيل.

القسم الثانيالقسم الثاني
األحكام اخلاصة بالهالوناتاألحكام اخلاصة بالهالونات

اHـادةاHـادة 15 : : يــحـظــر اسـتــعــمـال الــهــالـونــات احملـدّدة في
اHـــلـــحق األوّل فـي اHـــنـــشـــآت اجلـــديـــدة واألجـــهـــزة اجلـــديـــدة
ابـــــتــــــداء من تــــــاريخ نـــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســـــوم فـي اجلـــــريـــــدة

الرسمية.
اHــادةاHــادة 16 :  : يـــنـــشـــأ بـــنك وطـــنـي لـــلـــهـــالـــونـــات يـــكـــلّف
بــاســـتــرجــاع الـــهــالـــونــات اHــوجـــودة في الــتـــراب الــوطــني
وإعـــادة اســتـــعــمـــالــهـــا وجتـــديــدهـــا و تــدمـــيــرهـــا و تــســـهــيل
تـسيـيـرها  لـضمـان استـرجاع وتـخـزين وتسـييـر وتدمـير

الهالونات بدون خطر على البيئة.

حتـدّد كـيفـيـات تنـظـيم بـنك الهـالـونات وسـيـره وكذا
شـروط مــراقــبـتـه �ـوجب قــرار مــشــتـرك بــW الــوزيـرين

اHكلفW بالبيئة وبالتجارة.

اHادةاHادة 17 : : باسـتثنـاء االستـخدامات احلـاسمة �ـفهوم
أحـــكــام هـــذا اHــرســـومr تـــوضع أنـــظــمـــة مـــكــافـــحـــة احلــرائق
وأجـــهــزة إطـــفــاء احلـــرائق الــتـي حتــتـــوي عــلى الـــهــالـــونــات
خــارج اخلـدمــة قـبـل الـتــاريخ الــذي يـحــدّد بـقــرار مـشــتـرك
بـــW الـــوزيـــر اHــــكـــلّف بــــالـــبـــيـــئــــة ووزيـــر الـــتــــجـــارة بـــعـــد
الـتشـاور مع القـطاعـات الوزاريـة واHؤسـسات والـهيـئات

اHعنية وعلى أساس التزامات اجلزائر الدولية.

تسترجع الهالونات طبقا ألحكام اHادة 16 أعاله.

اHادةاHادة 18 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـمية
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428
اHوافق 30 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اHلحق األواHلحق األوّل

اHواد اخلاضعة للرقابة اHذكورة في اHرسوماHواد اخلاضعة للرقابة اHذكورة في اHرسوم

اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

تعيW مجموعةتعيW مجموعة
اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

كلوروفليورو
كربون
( CFC )

الهالونات

مركبات
الكلوروفليور

وكربون
األخرى 

كاملة الهلجنة
( CFC أخرى  )

رباعي كلور
الكربون

ميثيل
الكلوروفورم

هيدرو
الكلوروفليور

وكربون
(HCFC)

( CFC � 11 ) CFCI3

( CFC � 12 ) CF2CI2

(CFC � 113 ) C2F3CI3

(CFC � 114) C2F4CI2

(CFC � 115) C2F5CI

CF2BrCI ( هالون - 1211)

CF3Br ( هالون - 1301)

C2F4Br2 ( هالون - 2402)

(CFC-13) CF3CI

(CFC-111) C2FCI5

(CFC-112) C2F2CI4

(CFC-211) C3FCI7

(CFC-212) C3F2CI6

(CFC-213) C3F3CI5

(CFC-214) C3F4CI4

(CFC-215) C3F5CI3

(CFC-216) C3F6CI2

(CFC-217) C3F7CI

CCI4رباعي كلور الكربون

r1 r1 (1 ) C2H3CI3 1 ثالثي كلوروإيثان

(HCFC � 21) CHFCI2

(HCFC � 22) CHF2CI

(HCFC � 31) CH2FCI

(HCFC � 121) C2HFCI4

(HCFC � 122) C2HF2CI3

(HCFC � 123) C2HF3CI2

(HCFC � 123) CHCI2CF3

(HCFC � 124) C2HF4CI

(HCFC � 124) CHFCICF3
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اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

تعيW مجموعةتعيW مجموعة
اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

هيدرو
الكلوروفليور

وكربون
(HCFC)
(تابع)

هيدرو
بروموفليورو

كربون
( HBFC )

(HCFC � 131) C2H2FCI3

(HCFC � 132) C2H2F2CI2

(HCFC � 133) C2H2F3CI

(HCFC � 141) C2H3FCI2

(HCFC � 141b) CH3CFCI2

(HCFC � 142) C2H3F2CI

(HCFC � 142b) CH3CF2CI

(HCFC � 151) C2H4FCI

(HCFC � 221) C3HFCI6

(HCFC � 222) C3HF2CI5

(HCFC � 223) C3HF3CI4

(HCFC � 224) C3HF4CI3

(HCFC � 225) C3HF5CI2

(HCFC � 225ca) CF3CF2CHCI2

(HCFC � 225 cb) CF2CICF2CHCIF

(HCFC � 226) C3HF6CI

(HCFC � 231) C3H2FCI5

(HCFC � 232) C3H2F2CI4

(HCFC � 233) C3H2F3CI3

(HCFC � 234) C3H2F4CI2

(HCFC � 235) C3H2F5CI

(HCFC � 241) C3H3FCI4

(HCFC � 242) C3H3F2CI3

(HCFC � 243) C3H3F3CI2

(HCFC � 244) C3H3F4CI

(HCFC � 251) C3H4FCI3

(HCFC � 252) C3H4F2CI2

(HCFC � 253) C3H4F3CI

(HCFC � 261) C3H5FCI2

(HCFC � 262) C3H5F2CI

(HCFC � 271) C3H6FCI

CHFBr2

( HBFC � 22 B1 )     CHF2Br

CH2FBr

C2HFBr4

C2HF2Br3

C2HF3Br2

اHلحق األواHلحق األوّل (تابع)ل (تابع)
اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

تعيW مجموعةتعيW مجموعة
اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

هيدرو
بروموفليورو

كربون
( HBFC )

بروموكلورو
ميثان

برومير
اHيثيل

C2HF4Br

C2H2FBr3

C2H2F2Br2

C2H2F3Br

C2H3FBr2

C2H3F2Br

C2H4FBr

C3HFBr6

C3HF2Br5

C3HF3Br4

C3HF4Br3

C3HF5Br2

C3HF6Br

C3H2FBr5

C3H2F2Br4

C3H2F3Br3

C3H2F4Br2

C3H2F5Br

C3H3FBr4

C3H3F2Br3

C3H3F3Br2

C3H3F4Br

C3H4FBr3

C3H4F2Br2

C3H4F3Br

C3H5FBr2

C3H5F2Br

C3H6FBr

CH2BrCI  بروموكلوروميثان

CH3Br      برومير اHيثيل
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اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

تعيW مجموعةتعيW مجموعة
اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

اHزيج الذي
يحتوي على
الهيدرو
كربونات
الالّحلقية

بيرهالونات
بالفليور

والكلور فقط

CFC-12   (74%)        

HCFC-152a  (26%)

HCFC-22  (75%)      

CFC-12 (25%) 

HCFC-22  (49%)      

CFC-115   (51%)

HFC-23    (40%)                

CFC-13    (60%)

HFC-32    (48%)               

CFC-115  (52%)

CFC-12     (78%)              

HCFC-31  (22%)

HCFC-31  (55%)            

CFC-114   (45%)

اHلحق األواHلحق األوّل (تابع)ل (تابع)

أوّل يناير سنة 2010
أوّل يناير سنة 2010

أوّل يناير سنة 2010
أوّل يناير سنة 2010
أوّل يناير سنة 2015
أوّل يناير سنة 2015
أوّل يناير سنة 2040

(CFC)    كلوروفليوروكربون
مـــركـــبـــات الـــكـــلـــوروفـــلـــيـــوروكـــربــون
األخرى كاملة الهلجنة (CFC أخرى)

الهالونات
رباعي كلورو الكربون
ميثيل الكلوروفورم

برومير اHيثيل
(HCFC) هيدروكلوروفليورو كربون

اHلحق الثانياHلحق الثاني
تواريخ إزالة اHواد اخلاضعة للرقابةتواريخ إزالة اHواد اخلاضعة للرقابة

زيـــادة عــلى حـــظـــر الــهـــيـــدروبــرومـــوفـــلــيـــورو كـــربــون
(HBFC) يـدخل حـظر الـبرومـوكـلورومـيـثان حـيز الـتـنفـيذ
ابـــتـــداء من تـــاريـخ نـــشـــر اHــــرســـوم الـــرئــــاسي اHـــتــــضـــمّن
تـــصـــديـق اجلـــزائـــر عـــلى تـــعـــديل بـــروتـــوكـــول مـــونـــتـــريـــال
اHــصـــادق عــلــيـه في االجــتــمـــاع احلــادي عــشـــر لألطــراف في

.Wبيك

(1) ال تشير هذه التركيبة إلى r1 r1 2 ثالثي كلورو إيثان.

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
قائمة اHنتجات التي �كن أن حتتوي على مواد قائمة اHنتجات التي �كن أن حتتوي على مواد خاضعةخاضعة

للرقابةللرقابة

قائمة اHنتجات التي �كن أن حتتويقائمة اHنتجات التي �كن أن حتتوي
على مواد خاضعة للرقابةعلى مواد خاضعة للرقابة

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

I - أجـــهــــزة تــــكــــيــــيف هــــواء الــــســــيـــارات - أجـــهــــزة تــــكــــيــــيف هــــواء الــــســــيـــارات
والـــشـــاحــنـــات ( ســـواء كــان الـــتـــجــهـــيــزوالـــشـــاحــنـــات ( ســـواء كــان الـــتـــجــهـــيــز

مدمجا في تصميم اHركبات أم ال ).مدمجا في تصميم اHركبات أم ال ).

عـندما حتـتوي على كـلوروفلـيوروكربون
( CFC ) اHـــــــذكـــــــور فـي اHـــــــلـــــــحـق الـــــــرابع
كسائل مبرد و/أو في اHادة العازلة لهذا

اHنتج.

II - مـعـدات الـتـبـريـد وتـكـيـيف الـهـواء / - مـعـدات الـتـبـريـد وتـكـيـيف الـهـواء /

ضخ التدفئة اHنزلية والتجارية.ضخ التدفئة اHنزلية والتجارية.
عـــــنــــــدمــــــا حتــــــتــــــوي هـــــذه األجــــــهــــــزة عــــــلى
كــلـــوروفــلــيــوروكــربــون ( CFC ) اHــذكــور
في اHلحـق الرابع كسـائل مبرد و/أو في

اHادة العازلة لهذا اHنتج.

II  - أ - - أ - الثالجات

II - ب - - ب - اجملمدات

8701 20 90

8701 90 90

8702 10 20

8702 90 20

8702 90 90

8703 10 00

8703 90 00

8704 10 90

8704 90 00

8705 10 00

8705 90 90

8706 00 10

8706 00 30

8706 00 90

8418 10 19

8418 21 19

8418 29 19

8418 50 90

8418 61 00

8418 69 00

8418 10 19

8418 21 19

8418 30 90

8418 40 19

8418 40 90

8418 50 90

8418 61 00

8418 69 00

R500 

R501

R502

R503

R504

R505 

R506    
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قائمة اHنتجات التي �كن أن حتتويقائمة اHنتجات التي �كن أن حتتوي
على مواد خاضعة للرقابةعلى مواد خاضعة للرقابة

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

II - ج - - ج - أجهزة احلد من الرطوبة

II - د - - د - مبرّدات اHاء و�يعات الغاز

II - هـ - - هـ - آالت صنع اHثلجات

II - و - - و - أجـــــــــهــــــــزة تـــــــــكـــــــــيــــــــيـف الـــــــــهــــــــواء

واHضخات احلرارية

III - مــنـــتــجــات األيــروســـولr فــيــمــا عــدا - مــنـــتــجــات األيــروســـولr فــيــمــا عــدا

األيروسول الطبي :األيروسول الطبي :
عــــنــــدمــــا حتــــتــــوي هــــذه اHــــنـــتــــجــــات عــــلى
كــلـــوروفــلــيــوروكــربــون ( CFC ) اHــذكــور

في اHلحق الرابع كعامل دافع.

III - أ -  - أ - اHواد الغذائية

III - ب - - ب - الـــــدهــــــانـــــات والـــــطـالء واHـــــواد

اHلونة باHاء اHستحضرr وكذا الصبغة.

8415 10 90
8415 20 00
8415 60 00
8479 89 00

8419 60 00

8419 89 00

8414 29 00

8418 10 19

8418 30 90

8418 40 19

8418 40 90

8418 50 90

8418 61 00

8418 69 00

8415 10 90

8415 10 20

8415 82 90

8418 61 00

8418 69 00

8418 99 00

0404 90 00

1517 90 00

2106 90 99

3208 10 10

3208 10 20

3208 20 30

3208 20 10

3208 20 20

رقم التعريفةرقم التعريفةاHلحق الثالث (تابع)اHلحق الثالث (تابع)
اجلمركيةاجلمركية

قائمة اHنتجات التي �كن أن حتتويقائمة اHنتجات التي �كن أن حتتوي
على مواد خاضعة للرقابةعلى مواد خاضعة للرقابة

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

III -ج - -ج - مـســتـحــضـرات الــعـطــور ومـواد

التجميل

III - د - - د - مــــــســـــــتــــــحـــــــضــــــرات  األجـــــــســــــام

السائلة اHفرطة في التمدّد.

III - هـ -  - هـ - مستحضرات مزيتة

3208 20 30

3208 90 10

3208 90 20

3208 90 30

3209 10 10

3209 10 20

3209 10 21

3209 10 29

3209 90 10

3209 90 20

3210 00 20

3210 00 30

3212 90 20

3303 00 10

3303 00 20

3303 00 30

3303 00 40

3304 30 00

3304 99 00

3305 10 00

3305 90 00

3306 10 00

3306 90 00

3307 10 00

3307 30 00

3307 49 00

3307 90 00

3402 20 00

3403 11 10

3403 11 20

3403 19 10

3403 19 20

3403 91 00

3403 99 00
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رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 00

3808 10 10

3808 10 90

3808 20 10

3808 20 90

3808 30 10

3808 30 90

3808 40 10

3808 40 90

3808 90 10

3808 90 90

3809 10 00

3809 91 00

3809 93 00

3814 00 00

3820 00 00

3824 90 00

3910 00 00

8424 10 00

III  -  -  و -   و - مواد الصيانة

III - ز - - ز - مــبــيــدات احلــشــراتr مــبــيــدات

الـــقــواضـمr مــبـــيـــدات الـــفــطـــر ومـــبـــيــدات
األعشاب إلخ...

III - ح - - ح - مواد التجهيز والصقل إلخ...

III - ط - - ط - احملـــلالت الــــعـــضــــويـــة اHــــركـــبّـــة

إلخ...

III - ي - - ي - ســـوائل مــســـتــحـــضــرة من أجل

اإلذابة

III - ك - - ك - مـــــــــنــــــــتـــــــــجــــــــات الـــــــــصــــــــنـــــــــاعــــــــة

الــكـيـمـيـاويــة وكـذا الـصـنـاعــات اHـرتـبـطـة
بها

III - ل - - ل - سيليكونات في شكلها األوّلي

IV - معدات إطفاء احلرائق اHنقولة. - معدات إطفاء احلرائق اHنقولة.

عـــــنــــــدمــــــا حتــــــتــــــوي هـــــذه األجــــــهــــــزة عــــــلى
الــهــالــونــات اHــذكــورة في اHــلــحق الــرابع

كعامل إطفاء.

قائمة اHنتجات التي �كن أن حتتويقائمة اHنتجات التي �كن أن حتتوي
على مواد خاضعة للرقابةعلى مواد خاضعة للرقابة

قائمة اHنتجات التي �كن أن حتتويقائمة اHنتجات التي �كن أن حتتوياHلحق الثالث (تابع)اHلحق الثالث (تابع)
علي مواد خاضعة للرقابةعلي مواد خاضعة للرقابة

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

3917 21 00

3917 40 00

3920 10 10

3920 10 90

3921 11 00

3921 90 00

3925 10 00

3925 90 00

3926 90 90

3901 10 00

3911 90 00

V - ألـــــواح ورقـــــائـق الـــــعــــــزل وأغـــــطـــــيـــــة - ألـــــواح ورقـــــائـق الـــــعــــــزل وأغـــــطـــــيـــــة
األنابيب.األنابيب.

عــــــنـــــدمــــــا حتــــــتـــــوي هــــــذه األجــــــهـــــزة عــــــلى
كـلـوروفلـيـوروكـاربون ( CFC ) اHـذكورة

في اHلحق الرابع كعامل عزل.

VI - اHركبات السابقة على البلمرة. - اHركبات السابقة على البلمرة.

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

قائمة قائمة أرقام التعريفات اجلمركية اHتعلقة باHوادأرقام التعريفات اجلمركية اHتعلقة باHواد
اخلاضعة للرقابة اHذكورة في اHلحق األواخلاضعة للرقابة اHذكورة في اHلحق األوّل

تعيW مجموعةتعيW مجموعة
اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

رقمرقم
التعريفةالتعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تعيW اHادة اخلاضعةتعيW اHادة اخلاضعة
للرقابةللرقابة

كلوروفليورو
كربون
( CFC )

مركبات
كلوروفليورو

كربون
األخرى كاملة

الهلجنة
(CFC أخرى)

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 00

2903 44 00

2903 45 00

2903 45 00

ثالثي كلوروفليورو ميثان

ثالثي كلـوروثنائي فـليورو
ميثان

ثالثي كلـوروثنائي فـليورو
ايثان

ثالثي كلورورباعي فليورو
ايثان

كــــلـــورو خــــمــــاسـي فــــلــــيـــورو
ايثان

كــــــــلـــــــورو ثـالثـي فـــــــلــــــــيـــــــورو
ميثان

خــــمـــاسـي كــــلـــورو فــــلــــيـــورو
إيثان
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تعيW مجموعةتعيW مجموعة
اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

رقم التعريفةرقم التعريفة

 اجلمركية اجلمركية

الهالونات

ربـــــاعـي كـــــلـــــور
الكربون

مـــــــــــــــــيــــــــــــــــثــــــــــــــــيـل
الكلوروفورم

بــــــــــــــرومــــــــــــــيـــــــــــــر
اHيثيل

هيـدروبرموفل
يــــورو كـــــربــــون

(HBFC)

2903 45 00

2903 45 00

2903 45 00

2903 45 00

2903 45 00

2903 45 00

2903 45 00

2903 45 00

2903 46 00

2903 46 00

2903 46 00

2903 14 00

(1) 2903 19 00

(1) 2903 39 00

(1) 2903 49 00

ربـــاعي كــــلـــورو ثـــنـــائي
فليورو إيثان

ســـــــــــــبــــــــــــاعـي كـــــــــــــلــــــــــــورو
فليوروبروبان

ســداسي كــلـورو ثــنـائي
فليورو بروبان

خـــمـــاسي كــلـــورو ثالثي
فليورو بروبان

ربـاعي كـلــورو خـمـاسي
فليورو بروبان

ثـالثي كــلـــورو خـــمــاسي
فليورو بروبان

ثــنـائـي كـلــورو سـداسي
فليورو بروبان

كـلورو سـبـاعي فلـيورو
بروبان

بـــرومـــوكــــلـــورو ثـــنـــائي
فليورو ميثان

بــرومـــو ثالثي فــلــيــورو
ميثان

ثــنـــائي بـــرومـــو ربــاعي
فليورو ايثان

رباعي كلور الكربون

r1 r1 1 ثالثي كلورو
ايثان

برومير اHيثيل

هــيــدروبـرومــوفــلــيـورو
مـــــــــيـــــــــثـــــــــان ايـــــــــثــــــــان أو

بروبان

تعيW اHادة اخلاضعةتعيW اHادة اخلاضعة
للرقابةللرقابة

تعيW مجموعةتعيW مجموعةاHلحق الرابع (تابع)اHلحق الرابع (تابع)
اHواد اخلاضعةاHواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

رقم التعريفةرقم التعريفة

 اجلمركية اجلمركية

تعيW اHادة اخلاضعةتعيW اHادة اخلاضعة
للرقابةللرقابة

هيـدروكلـوروفلي
ورو كــــــــــــــربـــــــــــــون

(HCFC)

برومو كلورو
ميثان

اHزيج الذي
يحتوي على

الهيدروكربونات
الالّحلقية بير

هالونات
بالفليور

والكلور فقط

(1) 2903 49 00

(1) 2903 47 00

(1) 3824 71 00

هــــيــــدروكــــلــــوروفــــلــــيـــورو
ميثان ايثان أو بروبان

برومو كلورو ميثان

اHزيج الذي يحتوي على
اHواد اHوافقة لألرقام

00 41 2903 أو00 44 2903

أو00 45 2903

(1) �ــــكن أن يـــــبــــيّـن هــــذا الـــــرقم مــــواد أخـــــرى غــــيـــــر تــــلك

اHذكورة في خانة " اسم اHادة اخلاضعة للرقابة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 208  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 15  ج  جــــمــــادىادى
r 2007 ـوافق وافق 30  ي  يـونونـيـو سو سـنـة ةHا Hالالـثـانانـيـة عة عـام ام 1428  ا
يـحـحــدد شروط �دد شروط �ـارسارسـة نشة نشـاط الاط الـتربتربـيـة والزرع فية والزرع في
تربتربـيـة اHيـة اHـائيات ومائيات ومـختختـلف أنـلف أنــواع اHؤسواع اHؤسـسـات وكذاسـات وكذا

شروط إنشائها وقواعد استغاللها.شروط إنشائها وقواعد استغاللها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

- بـنـاء عـلـى تـقـريـر وزيـر الـصـيـد الـبـحـري واHـوارد
rالصيدية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

rاحليوانية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

rائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-373 اHؤرخ
في 8 شوال عام 1425 اHوافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي
يـــحــدد شـــروط مـــنح االمـــتـــيـــاز من أجل إنـــشـــاء مـــؤســـســة

rائيات وكيفيات ذلكHتربية ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اHـطــبق عـلى اHـؤسـســات اHـصـنـفـة

rحلماية البيئة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــطــــبــيــقــا لــلــــمــادة 41 مــن الــقــانــون
رقم 01-11 اHـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1422 اHـوافق
3 يـولـيــو سـنـة 2001 واHـذكـور أعـالهr يـهـدف هــذا اHـرسـوم
إلى حتــديـد شــروط �ــارسـة نــشـاط الــتــربـيــة والـزرع في
تربـيـة اHائـيـات ومخـتـلف أنواع اHـؤسـسات وكـذا شروط

إنشائها وقواعد استغاللها.
اHــادةاHــادة 2 : : يـــقـــصــد �ـــؤســـســـات تــربـــيـــة اHـــائــيـــات في

مفهوم هذ اHرسوم :
- مــؤســســات تــربــيــة األســمـاك : - مــؤســســات تــربــيــة األســمـاك : مــؤســســات تــربــيـة

rياه العذبةHاألسماك البحرية أو أسماك ا
- مــــؤســــســـات تــــربـــيــــة احملـــار : - مــــؤســــســـات تــــربـــيــــة احملـــار : مـــؤســــســـات تــــربـــيـــة

rاألصداف
- مـؤسـسـات تـربـيـة الـقـشـريات : - مـؤسـسـات تـربـيـة الـقـشـريات : مـؤسـسـات تـربـية

rالقشريات
- مـؤسـسات تـربـيـة الـقـنـفـذيات : - مـؤسـسات تـربـيـة الـقـنـفـذيات : مـؤسـسـات تـربـية

rقنفذ البحر
- مــــؤســـــســــات زرع الــــطـــــحــــالب : - مــــؤســـــســــات زرع الــــطـــــحــــالب : مــــؤســـــســــات زرع

rالطحالب
- مـــؤســســات تـــربــيــة أســمـــاك الــزيــنــة : - مـــؤســســات تـــربــيــة أســمـــاك الــزيــنــة : مــؤســســات

rتربية أسماك الزينة
مــؤســســات - مـــؤســســـات أخــذ األســـمــاك الـــيــافـــعــة : - مـــؤســســـات أخــذ األســـمــاك الـــيــافـــعــة : 
مـتخـصـصـة في قنص األسـمـاك الـيافـعـة في اHـياه الـعـذبة

rWواألجاجة من أجل التسم
- األحـواض : - األحـواض : كل هــيــكل خــفـــيف يــســتــعــمل فــقط من
أجل االســــتـــــيــــداع اHـــــؤقت لـألســــمـــــاك أو الــــقـــــشــــريــــات أو

األصدافr وهي حية.

الفصل الفصل األولاألول
شروط إنشاء مؤسسات تربية اHائياتشروط إنشاء مؤسسات تربية اHائيات

اHـادةاHـادة 3 : : يــخــضع إنــشــاء مــؤســســة تــربــيــة اHــائــيـات
واســتـغاللــهــا لـتــرخــيص تــسـلــمه اإلدارة اHــكـلــفــة بـالــصــيـد

البحري اخملتصة إقليميا.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عــام 1424 اHــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

rتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-493 اHؤرخ
في 21 شـعــبـان عـام 1418 اHـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة 1997
الــذي  يـعـرّف مـخـتـلف أنـواع مــؤسـسـات الـصـيـد الـبـحـري

rعدّلHا rويحدد شروط إنشائها وقواعد استغاللها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-82 اHـؤرخ
في 26 محرم عام 1425 اHوافق 18 مارس سنة 2004 الذي
يـحدّد شـروط وكيفـيات مـنح االعتـماد الـصحي لـلمـنشآت
التي يرتـبط نشاطـها بـاحليوانـات واHنتـوجات احليـوانية

rصدر احليواني وكذا نقلهاHوذات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-186 اHؤرخ
في 12 جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 30 يـــونــيــو ســنــة
2004 الـــــذي يـــــحــــدد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيــــات جـــــمـع وتــــبـــــلـــــيغ

اHــعـلــومــات واHــعــطــيـات اإلحــصــائــيــة اخلــاصـة بــالــكــمــيـات
اHـــصــطـــادة والــوســـائل اHـــســتـــعــمـــلــة �ـــا في ذلك أســـطــول

rالصيد البحري ومجتمع الصيادين

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-188 اHؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عــام  1425 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة
2004 الـذي يــحــدد كــيــفــيــات قـنـص الـفــحــول والــيــرقــانـات

والـبالعـيط والـدعـامـيص ونـقـلهـا وتـسـويـقـهـا وإدخـالـها في
األوســاط اHــائــيـة وكــذا كــيــفــيــات قــنص ونــقل واســتــيـداع
واسـتــيـراد وتـسـويق مــنـتـجـات الــصـيـد الـبــحـري وتـربـيـة
اHائيات التي لم تبـلغ األحجام الدنيا القانونية واHوجهة

rللتربية أو الزرع أو البحث العلمي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-189 اHؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عــام  1425 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة
2004 الذي يـحدد تـدابيـر حـفظ الصـحة والـنظـافة اHـطبـقة

rائياتHعلى منتوجات الصيد البحري وتربية ا
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اHــــادةاHــــادة 8  :  : فـي حـــالــــة رفض طــــلب إنـــشــــاء اHـــؤســــســـة
واستغاللهاr فيجب أن يكون معلال ويبلغ إلى صاحبه.

�ـــكـن صـــاحب الـــطـــلبr ابــــتـــداء من تـــاريخ اإلشـــعـــار
بـالرفـضr وفي أجل ال يتـجـاوز شـهرين (2) تـقـد¤ عـنـاصر

معلومات جديدة أو تبريرا يدعم به طلبه.

rائياتHادة 9 : : عند انتهـاء إجناز مؤسسة تـربية اHادةاHا
تـقوم الـسـلطـة اHكـلـفة بـالـصيـد البـحـري اخملتـصة إقـلـيمـيا
بــالـتـحــقق من احـتـرام الــتـعـلــيـمـات اHــنـصـوص عـلــيـهـا في
الـتــرخــيص اHــســبق وتــمــنح الــتـرخــيص الــنــهــائي إلنــشـاء

مؤسسة لتربية اHائيات واستغاللها.

اHادةاHادة 10 : : يحـدد محـتوى و§ـوذج التـرخيص اHـسبق
والـنـهـائي إلنـشـاء مـؤسـسـة لـتـربـيـة اHـائـيـات واسـتـغاللـها

بقرار من الوزير اHكلف بالصيد البحري.
اHادةاHادة 11 :  : �نح التـرخيص من أجل إنشاء مؤسسات
تـربـية اHـائـيـات واستـغاللـهـا Hدة 25 سنـة قـابلـة لـلتـجـديد

بطلب من مربي اHائيات.

اHــادةاHــادة 12 : : تـــبــقـى مــؤســـســـات تـــربــيـــة اHـــائـــيــاتr إن
اقـتـضى األمـر ذلكr خـاضـعـة لألحـكـام احملـددة في الـتـنـظـيم
اجلــــاري به الـــــعــــمـلr الســــيـــــمــــا تــــلـك احملــــددة فـي اHــــرســــوم
الــتــنـفــيــذي رقم 06-198 اHــؤرخ في 4 جــمــادى األولى عـام
1427 اHوافق 31 مايو سنة 2006 واHرسوم التنفيذي رقم

04-82 اHــؤرخ في 26 مــحــرم عـام 1425 اHــوافق 18 مـارس

سنة 2004 واHذكورين أعاله.

الفصل الثانيالفصل الثاني
قواعد استغالل مؤسسات تربية اHائياتقواعد استغالل مؤسسات تربية اHائيات

اHــادةاHــادة 13 :  : يـــجب عـــلى مـــربي اHـــائـــيـــات أن يـــكـــتـــفي
بــــزرع وتــــــربــــيــــة األنـــــواع اHــــذكـــــورة في تــــرخـــــيــــصه دون

غيرها.

اHــادة اHــادة  14 : : يـــخـــضع تــوســـيع الـــتـــرخــيـص إلى أنــواع
أخــرى غــيــر تــلـك اHــنــصــوص عــلــيــهــا فـي الــتــرخــيصr إلى
مـــوافــقــة مــســبــقـــة من اإلدارة اHــكــلــفــة بـــالــصــيــد الــبــحــري

اخملتصة إقليميا.
غـــيــر أن تـــغـــيـــيـــر األنــواع يـــخـــضع إلـى تـــقــد¤ طـــلب

جديد.
اHــــادة اHــــادة 15 : : �ــــسك مــــربـــو األســــمــــاك دفــــتـــرا يــــومــــيـــا
لــلــتــربـيــة والــزرعr تــرقــمه وتــؤشــر عــلــيه اإلدارة اHــكــلــفـة

بالصيد البحري اخملتصة إقليميا.
حتـدّد مــواصـفـات الـدفــتـر الـيــومي لـلـتــربـيـة والـزرع
rوكــذا اإلشــارات الــتي يــحـتــوي عــلــيــهـا وكــيــفــيــات مــسـكه

بقرار من الوزير اHكلف بالصيد البحري.

4 :  : يــجب أن يــشــمـل مــلف طــلب تــرخــيص من اHـادة اHـادة 
أجــل إنـــشاء مـؤســـســـة تـربـيـــة اHـــائـــيـات واسـتـغـاللـها

ما يأتي :
1 - في كل احلاالت :

*  طلب ينبغي أن يحدد فيه :
rؤسسةHمكان إقامة ا *

rالنوع الذي سيكون محل التربية أو الزرع *
rكيفية وتقنية التربية أو الزرع *

* طاقة اإلنتاج اHتوقعة.
- مـــشــــروع تــــمــــهـــيــــدي لــــدراســــة مــــؤســـســــة تــــربــــيـــة

اHائيات.
2 - من أجل إنـشـاء مـؤسـسـات تـربـيـة اHـائـيـات عـلى

مساحات برية ومائية تابعة ألمالك الدولة :
- نسخة من عقد االمتياز.

3 - من أجل إنـشـاء مـؤسـسـات تـربـيـة اHـائـيـات عـلى
مساحات برية تابعة للملكية اخلاصة :

- نـسـخة مـصـادق عـلـيهـا مـطـابقـة لـبـطاقـة الـتـعريف
rWالوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- نسـخة من الـقانون األسـاسي ونسـخة من الـنشرة
الرسمية لإلعالنات القانونية اHتضمنة تأسيس الشركة

rWعنويHبالنسبة لألشخاص ا
- سـنـد يثـبت مـلـكيـة قـطـعـة األرض أو وثيـقـة تـثبت

rدة أدناها 25 سنةH استئجار قطعة األرض احملددة
rؤسسة على البيئةHتقييم انعكاسات إقامة ا -

- نـتـائـج الـتـحـالـيل اHـنـصـوص عـلـيـهـا بـعـنـوان مـلف
طـلب االمــتـيــاز احملـدد �ـوجب أحــكـام اHـادة 9 من اHـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 04-373 اHــــؤرخ في 8 شــــوال عــــام 1425

اHوافق 21 نوفمبر سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 5 : : تتم دراسة طـلب إنشاء واستـغالل مؤسسة
تـربـية اHـائـيـات من طـرف مـصالـح إدارة الصـيـد الـبـحري

اخملتصة إقليميا.

اHــادةاHــادة 6 :  : في حـــالـــة اHــوافـــقـــة عـــلى إنـــشــاء مـــؤســـســة
تربية اHائيـاتr يسلم ترخيص مسـبق يبرز فيه مجموع
الــتـــعـــلــيـــمـــات الــتـــقـــنـــيــة الـــواجب تـــنـــفــيـــذهـــا خالل إجنــاز

مؤسسة تربية اHائيات.

اHادةاHادة 7 :  : �كن أن يسـمح الترخـيص اHسبق من أجل
إنشـاء مؤسـسة لـتربـيـة اHائـيات واسـتغاللـهاr إن اقـتضى
األمـر ذلكr وفي إطــار الـتـشـريع والــتـنـظـيـم اجلـاري بـهـمـا
الـعملr بالـقيـام بجمـيع األعمـال اHتعـلقـة بإجناز اHـؤسسة

السيّما فيما يتعلق بالسجل التجاري.
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أوأوّل  يوليو  سنة ل  يوليو  سنة 2007  م م

عـند انـقـضـاء األجل احملـدد في الفـقـرة أعالهr وعـنـدما
ال يقوم مربي اHائيـات بتحسW وضعية مؤسستهr تقرر
اإلدارة اHـــكــلـــفـــة بـــالــصـــيـــد الــبـــحـــري اخملـــتــصـــة إقـــلــيـــمـــيــا

التوقيف اHؤقت إلى حW تنفيذ الشروط اHفروضة.
بـعـد مـعايـنـة اخـتـفـاء األسـبـاب الـتي أدت إلـى اتـخاذ
rWـــؤهــلــHقــرار الـــتــوقــيـف وبــنــاء عـــلى تــقـــريــر األعــوان ا
يكـون الـترخـيص بـاستـئـناف االسـتغالل مـحل إشـعار من

السلطة اHكلفة بالصيد البحري إلى مربي اHائيات.
في حــالــة عــدم تــنـفــيــذ الــشــروط اHــفـروضــة في أجل
rؤقتHشهرين (2) ابتداء من تاريخ اإلشعار بالتوقيف ا

يتم السحب النهائي للترخيص.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أحكام مختلفةمختلفة

rـرسـومHـادة 21 : : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اHـادةاHا
السيّما أحـكام اHرسوم الـتنفيذي رقم 97-493 اHؤرخ في
21 شـــعـــبـــان عـــام 1418 اHــــوافق 21 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1997

واHذكور أعاله.
اHـادةاHـادة 22 : : عـلى مـربي اHـائـيـات اHـمـارسـW لـلـنـشاط
عــنـــد تــاريخ نـــشــر هـــذا اHــرســـوم في اجلــريـــدة الــرســـمــيــة
للـجمـهـورية اجلـزائـرية الـد�ـقراطـية الـشـعبـيـةr االمتـثال

ألحكام هذا اHرسوم في أجل ستة (6) أشهر.

اHادةاHادة 23 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428
اHوافق 30 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اHادة اHادة 16 :  : عالوة على اHراقبات اHنصوص عليها في
الــــتــــشــــريع والــــتـــنــــظــــيم اجلــــاري بــــهـــمــــا الــــعـــمـلr تـــخــــضع
مؤسسـات تربـية اHـائيـات إلى مراقـبات تـخص الشروط
الـصــحــيـة لــلـتــربــيـة ونــوعــيـة األوســاط حـسب الــكــيـفــيـات
التي ستحدد بقـرار مشترك بW الوزيـر اHكلف بالصيد
الـــبـــحــري والـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالـــبــيـــئـــة والــوزيـــر اHـــكــلف

بالسلطة البيطرية.

17 :  : فـي حــــــالــــــة تــــــدهــــــور ظــــــروف اســـــــتــــــغالل اHـــــادة اHـــــادة 
مــؤسـسـات تـربــيـة اHـائــيـاتr السـيــمـا عـنــد ظـهـور أمـراض
rوعـوامل مـرضيـة وطـفيـلـيـات أو عنـاصـر سـامة أو مـعـدية
يـلـزم مـربي اHـائـيـات بـإعالم الـسـلـطـة الـبـيـطـرية واإلدارة

اHكلفة بالصيد البحري اخملتصتW إقليميا.

اHــــــادة اHــــــادة 18 : : يـــــــجـب أن �ــــــنـح مـــــــربـي اHــــــائـــــــيـــــــات كل
Wالــــتـــســـهـــيـالت ألعـــوان الـــرقــــابـــة ولألعـــوان اإلحــــصـــائـــيـــ

اHؤهلW لتأدية مهمتهم.

اHـادةاHـادة 19 :  : تــطــبق أحــكــام اHـــرســوم الــتــنــفــيــــذي رقم
04-373 اHؤرخ في 8 شـوال عام 1425 اHوافق 21 نوفـمـبر

ســــنــــة 2004 واHــــذكـــــور أعالهr واHـــــتــــعـــــلــــقـــــة بـــــوضع حــــدود
بـواسطة معالم بـاHساحات الـبريةr على مؤسـسات تربية

اHائيات اHنشأة فوق ملكية خاصة.

اHــادةاHــادة 20 :  : عــــنـــدمـــا تـــكـــون شـــروط االســــتـــغالل غـــيـــر
مـــطـــابـــقــــة ألحـــكـــام هـــذا اHــــرســـوم وعـــنـــدمـــا يــــكـــون مـــربي
اHــائـيــات قــد تـقــدم بـتــصــريـحــات كــاذبـة في طــلــبه اخلـاص
بـإعــادة جتـديـد أو تـوســيع نـشـاطهr أو عـنــدمـا لم يـتم وضع
rــؤســســة في حـــالــة االســتــغـالل في أجل ســتــة (6) أشــهــرHا
ابـتـداء من تـاريخ مـنح الـتـرخـيصr تـلـزم الـسـلـطـة اHـكـلـفة
بــالـصـيــد الـبـحــري اخملـتـصـة إقــلـيـمــيـا مـربي اHــائـيـات في
أجـل أقـــصــــاه شـــهــــرين (2) بــــاتــــخـــاذ مــــجـــمــــوع الــــتـــدابــــيـــر

واألعمال التي من شأنها جعل اHستثمرة مطابقة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيمراسيـم رئاسيم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 20 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428
اHاHـوافق وافق 6 ي يـونونـيـو سو سـنة نة r2007 تr تـتضتضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهامهامّ

مديرين للتجارة في الواليات.مديرين للتجارة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 6 يـونـيـو سـنة 2007 تـنهـى مـهـامّ الـسّـيد
rبــصـفـته مــديـرا لـلــتـجـارة في واليـة أدرار rبـلــعـيـد Wحـسـ

لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
اHاHـوافق وافق 6 ي يـونونـيـو سو سـنة نة r2007 يr يـتضتضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهامهامّ
مــــــديــديــــــــر الر الــــتــــــعــعــــــاون والاون والــــــتــــــحــــقــــــيــــقــقــــــــات اخلات اخلــــــصــــوصوصــــــيــــة

بـوزارة التجـارة.بـوزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 6 يـونـيـو سـنة 2007 تـنهـى مـهـامّ الـسّـيد
مـصطـفى كـركوشr بـصفـته مديـرا لـلتـعاون والـتحـقيـقات

اخلصوصية بوزارة التجارةr إلحالته على التّقاعد.
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أوأوّل  يوليو  سنة ل  يوليو  سنة 2007  م م

مراسيمراسيـم رئاسيم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 20 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428
اHوافق اHوافق 6 يونيو سنة  يونيو سنة r2007 تتضمr تتضمّن تعيW أمناءن تعيW أمناء

عامW لدى رؤساء دوائر.عامW لدى رؤساء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة 2007 يعيّن الـسّيد خـليفة
Wأمـيــنـــا عــامـــا لــــدى رئــيس دائـــرة تــمــاسـ rبـن حــامــــه

فـي واليـة ورقلــة.

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عــــام 1428 اHــــوافق 6 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2007 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد

اجلمعي صواحليr أمينا عاما لدى رئيس دائرة خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 6 يـونـيـو سـنة 2007 يـعيّـن السّـيـد حـامد
تـــواتيr أمــيـنــا عــامــا لـــدى رئـيـس دائـــرة بــئــر بـــوحــوش

فـي والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومرسومـان رئاسان رئاسـيّان مان مـؤرؤرّخان في خان في 20 ج جـمادى األولى عاممادى األولى عام
يــــتــــــضــــــمّــــــنــــانان  rي r2007 ــــوافق وافق 6 ي يــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــة ةHا H1428 ا

تعيW نائبي مدير بوزارة التجارة.تعيW نائبي مدير بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 6 يـونـيـو سـنة 2007 يـعيّـن السّـيـد نـصر

الدين بوقرةr نائب مدير للموظفW بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عــام 1428 اHــوافق 6 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2007 تـــعـــيّن الـــسّـــيـــدة
نـصـيـرة أشـليr زوجـة سـديr نـائـبـة مـديـر لـتـرقـيـة قـانون

اHنافسة بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
Wيــــــتــــضــــــمّن تن تــــــعــــــيــــ rي r2007 ــــــــوافق وافق 6 ي يــــــونونــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ةHاHا

رئيس دراسات بوزارة التجارة.رئيس دراسات بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة 2007 يعيّن الـسّيد مـحمد
شـريف سي شـايبr رئيـسـا للـدراسـات باHـكـتب الوزاري

لألمن الداخلي في اHؤسسة بوزارة التجارة.

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 6 يـونـيـو سـنة 2007 تـنهـى مـهـامّ الـسّـيد
عـــمــارة بـــوســحـــابــةr بــصـــفــته مـــديــرا لـــلــتــجـــارة في واليــة

البليدةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سـنة 2007 تنهـى مهامّ الـسّيدة
نــصـيــرة أشـلـيr زوجــة سـديr بـصــفـتـهــا مـديــرة لــلـتـجـارة

في والية تيبازةr لتكليفها بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عــــام 1428 اHـــــوافق 6 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 2007 تـــــنـــــهى مـــــهــــامّ
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصــفـتـهـمـا مـديـرين لـلـتـجـــارة

في الواليتW اآلتيتrW لتكليفهما بوظائف أخرى :
rفي والية تيندوف r1 - الساسي بيتر

2 - بن عودة بن مهرةr في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 6 يـونـيـو سـنة 2007 تـنهـى مـهـامّ الـسّـيد
قــــادة حـــــمــــيــــدةr بـــــصــــفـــــته مـــــديــــرا لــــلـــــتــــجـــــارة في  واليــــة

تيسمسيلتr إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
اHاHـوافق وافق 6 ي يـونونـيـو سو سـنة نة r2007 يr يـتضتضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهامهامّ
األماألمــــــــــــــW الW الــــــــــــــعــعــــــــــــــامامّ لـ لـــــــــــــــوزارة الوزارة الــــــــــــــعــــــــــــــمــمـــل واحلل واحلــــــــــــــمــــــــــــــايايــــــــــــة

االجتماعيـة - سابقـا.االجتماعيـة - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 6 يـونـيــو سـنـة 2007 تـنــهىr ابــتـداء من
31 مايـو سنة r2007 مهـامّ السّـيد عـلي لوحـايديـةr بصـفتـه

أمينا عاما لوزارة العمل واحلماية االجتماعية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
اHاHـوافق وافق 6 ي يـونونـيـو سو سـنة نة r2007 يr يـتضتضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهامهامّ

الناظر العام �جلس احملاسبة.الناظر العام �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 6 يـونـيـو سـنة 2007 تـنهـى مـهـامّ الـسّـيد
rبـصفـته نـاظـرا عـامـا �ـجـلس احملـاسـبة rعـبـد الـقـادر زويـد

إلحالته على التّقاعد.
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أوأوّل  يوليو  سنة ل  يوليو  سنة 2007  م م

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
Wيــــــتــــضــــــمّن تن تــــــعــــــيــــ rي r2007 ــــــــوافق وافق 6 ي يــــــونونــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ةHاHا
رئيس اHركز الرئيس اHركز الـعملي Hتابعة أمن وسالمة السفنعملي Hتابعة أمن وسالمة السفن

واHنشآت اHينائية.واHنشآت اHينائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة 2007 يعيّـن السّيـد حسان
راجنــةr رئــيـــســا لــلـــمــركــز الـــعــمــلي Hـــتــابــعـــة أمن وسالمــة

السفن واHنشآت اHينائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 20 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1428
Wـن تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2007 ــــوافق 6 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــةHــــوافق اHا

.Wللغابات في واليت Wمحافظ.Wللغابات في واليت Wمحافظ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عــام 1428 اHــوافق 6 يــونـــيــو ســـنــة 2007 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
Wلـــلـــغـــابـــات في الـــواليـــتـــ Wاآلتي اســـمـــاهـــمـــا مـــحــــافـــظــــ

: Wاآلتيت
rفي والية تيندوف r1 - عبد القادر السادات

2 - حميد بن بلواعرr في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
اHوافق اHوافق 6 يونيو سنة  يونيو سنة r2007 يتضمr يتضمّن تعيW مديرن تعيW مدير

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة 2007 يعيّن الـسّيد مـحمد
بـــطــــازr مـــديــــرا لـــلـــشــــبـــكــــات وأنـــظــــمـــة اإلعـالم واالتـــصـــال

اجلامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
Wيــــــتــــضــــــمّن تن تــــــعــــــيــــ rي r2007 ــــــــوافق وافق 6 ي يــــــونونــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ةHاHا
مكمكـلّـفـة بة بـالالـدّراسراسـات والات والـتّـلـخـيص بيص بـديديـوان الوان الـوزيرةوزيرة
اHاHــــنــــــتــــدبدبــــة لة لــــــدى وزيدى وزيــــر الر الــــــتــــعــــــلــــيم اليم الــــــعــــالي والالي والــــــبــــحثحث

العلميr اHكلالعلميr اHكلّفة بالبحث العلمي.فة بالبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عــام 1428 اHــوافق 6 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2007 تـــعـــيّن الـــسّـــيـــدة
مــــلــــيــــكــــة قـــادريr زوجــــة حــــصــــا¤r مــــكــــلّــــفــــة بــــالــــدّراســـات
والتّلـخيص بديـوان الوزيـرة اHنتـدبة لـدى وزير التـعليم

العالي والبحث العلميr اHكلّفة بالبحث العلمي.

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 20 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1428
اHوافق اHوافق 6 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2007 يتضـمr يتضـمّن تعيـW اHديرن تعيـW اHدير

اجلهوي للتجارة ببشار.اجلهوي للتجارة ببشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
Wوافق 6 يونـيو سنة 2007 يعيّـن السّيد حسHعام 1428 ا

بلعيدr مديرا جهويا للتجارة ببشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيمراسيـم رئاسيم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 20 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428
Wتــــــتــــضــــــمّن تن تــــــعــــــيــــ rت r2007 ــــــــوافق وافق 6 ي يــــــونونــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ةHاHا

مديرين للتجارة في الواليات.مديرين للتجارة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عــام 1428 اHــوافق 6 يــونـــيــو ســـنــة 2007 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
: Wاآلتيت Wاآلتي اسماهما مديرين للتجارة في الواليت

rفي والية األغواط r1 - الساسي بيتر
2 - بن عودة بن مهرةr في والية عW تيموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـــام 1428 اHــــوافــق 6 يــونــيـــو ســنـة 2007 يــعــيّن الــسّــيـد

عبد العزيز بولغبرةr مديرا للتجارة في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة 2007 يعيّـن السّيد عمارة

بوسحابةr مديرا للتجارة في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم رئرئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
اHوافق اHوافق 6 يونيو سنة  يونيو سنة r2007 يتضمr يتضمّن تعيW نائبن تعيW نائب

مدير بوزارة اجملاهدين.مدير بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHـوافق 6 يـونـيـو سـنة 2007 يـعيّـن السّـيـد عـمار

بصوفيr نائب مدير للمعطوبW بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
اHوافق اHوافق 6 يونيو سنة  يونيو سنة r2007 يتضمr يتضمّن تعيW مديرن تعيW مدير

اجملاهدين في والية أدرار.اجملاهدين في والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سـنة 2007 يعـيّن السّـيد مدني

روقابr مديرا للمجاهدين في والية أدرار.
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16 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ

أوأوّل  يوليو  سنة ل  يوليو  سنة 2007  م م

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 20 جــــــمـــــادى
Wـــــوافق 6 يــــــونــــيــــــو ســـــنــــة 2007 يــعــHاألولى عـــــام 1428 ا
الــسّـــيــد عـــبــد الــرحـــمــان مــغـــاريr عــمـــيــدا لــكـــلــيــة الـــعــلــوم
االقـتصـادية وعـلوم الـتسـييـر والعـلوم الـتجـارية بـجامـعة

بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم رئرئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـام ام 1428
اHوافق اHوافق 6 يونيو سنة  يونيو سنة r2007 يتضمr يتضمّن تعيW نائبن تعيW نائب

مدير باجمللس اإلسالمي األعلى.مدير باجمللس اإلسالمي األعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 20 جــــــمـــــادى
األولى عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة 2007 يعـيّن السّيد
مـــســــعـــود بـــوجــــنـــونr نــــائب مــــديـــر لـــلــــدراســـات بــــاجملـــلس

اإلسالمي األعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـام ام 1428
Wيــــــتــــضــــــمّن تن تــــعــــــيــــ rي r2007 6 ي يــــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ة اHاHــــوافق وافق 

نائبة مدير �جلس احملاسبة.نائبة مدير �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 20 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1428 اHـــــوافق 6 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2007 تــــعـــــيّن
الــسّــيــدة فــوزيـة بــوشــعــيبr زوجــة حــمـودةr نــائــبــة مــديـر
�ــجــلس احملــاسـبــة مــكـلّــفــة بـالــهــيــكل اإلداري لـلــغــرفـة ذات

االختصاص اإلقليمي بتلمسان.

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسي ماسي مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1428
اHوافق اHوافق 6 يونيو سنة  يونيو سنة r2007 يتضمr يتضمّن تعيW نائبن تعيW نائب

مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عــــام 1428 اHــــوافق 6 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2007 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد
الـزوبـيـر خـلـيـفـيr نـائب مـديـر Hـراقـبـة الـتـسـيـيـر بـوزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيمراسيـم م رئاسيرئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 20 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428
Wتــــــتــــضــــــمّن تن تــــــعــــــيــــ rت r2007 ــــــــوافق وافق 6 ي يــــــونونــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ةHاHا

عمــداء كليـات.عمــداء كليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عام 1428 اHوافق 6 يونـيو سنة 2007 يعـيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم عمداء كليات :
1 - الزين عـزريr كـليـة احلـقوق والـعـلوم الـسـياسـية

rبجامعة بسكرة
2 - عـــــبــــد اجملـــــيــــد حـــــنــــونr كـــــلــــيـــــة اآلداب والــــعـــــلــــوم

rاإلنسانية والعلوم االجتماعية بجامعة عنابة
3 - بـــشــيـــر يـــلس شــاوشr كـــلـــيــة احلـــقـــوق بــجـــامـــعــة

وهـــــــران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى األولى
عـام 1428 اHــوافــق 6 يــونــــيــو ســنـة 2007 يــعــــيّن الــسـّــيـد
عبـد الوهـاب بن بريـكةr عمـيدا لـكلـية الـعلـوم االقتـصادية

والتسيير بجامعة بسكرة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 91 - 03 اHؤرّخ
في 3 رجب عـام 1411 اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 1991 الّـذي
يـحـدّد كــيـفــيـات سـيــر صـنـدوق تــنـمــيـة الـفن الــسـيــنـمـائي
وتـــــقــــــنـــــيـــــاتـه ويـــــضــــــبط شــــــروط تـــــخــــــصـــــيـص الـــــقـــــروض

rتمّمHعدّل واHا rساعادات التي �نحها الصندوقHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 06 - 176
اHــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2006 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـقـــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 18 رب ربــــيع اليع الــــثــــانانـي عـي عــامام
1428 اH اHــــوافـق وافـق 6 مــــــايايــــــو سو ســــــنــــة ة r2007 يr يــــحــــــدّد مد مــــكــــــافافــــآتآت

أعأعــــــضــــــــاء جلاء جلــــــنــــــة قة قــــــــراءة مراءة مــــــشــــــــاريع اإلناريع اإلنــــــتــــــــاج الاج الــــــســــــــمــــــعيعي
البصري وانتقائها.البصري وانتقائها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزيرة الثقافة

rاليةHووزير ا
- �ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 87 - 279 اHــــؤرّخ في 24
ربــيع الــثــانـي عـام 1407 اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنــة 1987
واHــتـضــمن تــوزيع مـوارد صــنـدوق تــنــمـيــة فن الـســيـنــمـا

rوتقنيتها وصناعتها
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أوأوّل  يوليو  سنة ل  يوليو  سنة 2007  م م

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذي رقم 04 - 98 اHؤرّخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1425 اHـــــوافق أول أبـــــريل ســـــنــــة 2004
واHـتضـمن حتـويل اHـعهـد الـوطـني للـفـنـون اHسـرحـية إلى

rهن فنون العرض والسمعي البصريH معهد عال
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذي رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطــبــيــقـا أحــكــام اHـادّة 2 ( الــفــقـرة 2 )
واHادة 8 من اHـرسـوم التّـنفـيذي رقم 98 - 412 اHؤرّخ في
18 شـــعــــبـــان عـــام 1419 اHــــوافق 7 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1998 

واHذكـور أعالهr يـهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد النـشـاطات
واألشغال واخلدمات الـتي �كن أن يقوم بها اHعهد العالي
Hـهن فنون العـرض والسمعي الـبصري زيادة عـلى مهمته

الرئيسية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : حتـــــدد قـــــائـــــمــــــة الـــــنـــــشــــــاطـــــات واألشـــــغـــــال
واخلدمات اHذكورة في اHادة األولى أعالهr كما يأتي :

- استـغالل نتـائج اللـقاءات واHـلتـقيـات واحملاضرات
rؤتمرات والندوات واأليام الدراسيةHوا

- حتـــســــW اHـــســـتــــوى وجتـــديــــد اHـــعـــارف فـي مـــجـــال
الـنـشـاطـات الـفـنـيـة اHـنـظـمـة لـصـالح اHـؤسـسـات اخلـاضـعة

rللقانون اخلاص
- اHـــــشـــــاركـــــة فـي أعـــــمـــــال خـــــاصـــــة بــــــإنـــــتـــــاج األفالم

rساهمة فيهاHوالعروض وا
- اســـــتـــــغالل اHـــــســـــرحـــــيـــــات و/أو تـــــصـــــويـــــر األفالم

الناجمة عن اHهام الرئيسية للمعهد.

3 : : تــخــضع الــنــشــاطــات واألشــغــال واخلــدمــات اHـاداHـادّة ة 
اHـــذكـــورة في اHــادة 2 أعالهr قـــبل تـــنـــفــيـــذهـــاr لـــلــمـــوافـــقــة

اHسبقة للمصالح اHعنية التابعة لوزارة الثقافة.

اHــاداHــادّة ة 4 : : جتـــري الـــنـــشـــاطـــات واألشـــغـــال واخلـــدمــات
اHذكورة أعالهr في إطار تعاقدي أو اتفاقي.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :  : يــــــقـــــدم كـل طـــــلـب أداء خـــــدمــــــة إلى مــــــديـــــر
اHؤسسة.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 6 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1428
اHوافق 23 مايو سنة 2007.

خليدة توميخليدة تومي

- و�ـقـتضى الـقـرار اHؤرّخ في 4 رمـضـان عام 1427
اHـوافق 27 سـبــتـمـبــر سـنـة 2006 واHــتـضـمّن إحــداث جلـنـة
قـــراءة وانـــتـــقـــاء مــــشـــاريع اإلنــــتـــاج الـــســـمـــعـي الـــبـــصـــري

rوتنظيمها

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقـا ألحكـام الفقرة 2 من اHادة 17
من اHــرســوم الــتّــنـفــيــذيّ رقم 91 - 03 اHــؤرّخ في 3 رجب
rــتــمّمHــعــدّل واHا r1991 ــوافق 19 يــنــايــر ســنـةHعـام 1411 ا
واHـــذكــور أعالهr يــســـتــفــيــد أعـــضــاء جلــنـــة قــراءة مــشــاريع

السمعي البصري وانتقائها مكافآت حسب اجلدول اآلتي :
rعشرة آالف (10.000 دج ) لدراسة شريط طويل -

- أربـعـة آالف (4000 دج ) لـدراســة فـيــلم وثــائـقي أو
rشريط قصير

يـسـتـفــيـد رئـيس الــلـجـنـةr عالوة عـن ذلكr بـتـعـويض
جــــــــــزافـي قـــــــــدره ألـف ديــــــــــنـــــــــار (1000 دج) عـن كـل مــــــــــلف

مدروس.
اHــــاداHــــادّة ة 2 : : تــــدفـع اHــــكــــافــــآت احملــــددة في اHــــادة األولى

أعاله على أساس محاضر مداوالت اللجنة.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اHوافق 6 مايو سنة 2007.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة خليدة توميتومي

وزير اHاليةوزير اHالية
مراد مراد مدلسيمدلسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 6 ج جــــــمــــــادى األولى ادى األولى عــــــامام 1428 اH اHــــوافق وافق 23
مايمايـو سنة و سنة r2007 يحدr يحدّد قائد قائـمة النشمة النشـاطات واألشغالاطات واألشغال
واخلواخلـدمدمــــات الات الـتي �تي �ــــكن أن يكن أن يــــقـوم بوم بــــهـا اHا اHــــعــــهـد الد الــــعـاليالي
Hـهن فنهن فنـون الون الـعرض والعرض والـسـمعي المعي الـبـصري زيصري زيـادة علىادة على

مهمته الرئيسية.مهمته الرئيسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم  06 - 176 اHؤرّخ
في 27 ربيع الثاني عام 1427 اHوافق 25 مايو سنة 2006 

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذي رقم 98 -412
اHـؤرّخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنـة
1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناجتة عن

اخلـدمات واألشـغـال الـتي تقـوم بـهـا اHؤسـسـات الـعمـومـية
rزيادة على مهمتها الرئيسية



يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 85 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 89-224 اHــؤرخ في 7 جــمــادى األولى عــام
rـــتـــممHـــعـــدل واHا r1989 ــــوافق 5 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــةH1410 ا

واHــذكـــور أعالهr يــحـــدد عــدد اHــنـــاصب الــعـــلــيــا في اإلدارة
اHركزية لوزارة االتصالr كما يأتي :

وزارة االتصالوزارة االتصال
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 21 رب ربــــــــــيـع الع الــــــــــثــــــــــانياني
عـامام 1428 اH اHــــوافقوافق 9  م  مــــايايــــو سو ســــنــــة ة r2007  يr  يــــحــــدد عدد عـدددد
اHاHــــــــــنــــــــاصب الاصب الــــــــعــــــــــلــــــــيــــــــا فا فـي اإلدارة اHي اإلدارة اHــــــــركركــــــــزيزيــــــــة لة لــــــــوزارةوزارة

االتصال.االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزير االتصال

- �ـــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم رقم 85-59 اHـــــؤرخ في أول
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية

- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1427 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 89-224 اHؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عــام 1410 اHــوافق 5 ديــســمــبــر ســنــة
1989 واHـتــضــمن الــقــانــون األســاسي اخلــاص اHـطــبق عــلى

الــعــمــال اHــنــتــمـــW إلى األسالك اHــشــتــركــة لــلــمــؤســســات
rتمّمHعدّل واHا rواإلدارات العمومية

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04-237 اHؤرخ
في 8 رجب عــام 1425 اHــوافق 24 غــشت ســنــة 2004 الــذي

rيحدد صالحيات وزير االتصال

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04-238 اHؤرخ
فـي 8 رجـب عــــــــام 1425 اHـــــــــوافق 24 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2004

rركزية في وزارة االتصالHتضمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

عدد اHناصبعدد اHناصباHناصب العليااHناصب العليا

- مساعد في الديوان

- مـــــــكــــــلـف بـــــــاالســـــــتـــــــقـــــــبــــــال
والتوجيه

اجملموعاجملموع

4

2

6

اHــــاداHــــادّة ة 2 :   :  يــــؤدي الــــتــــعــــيــــW في اHــــنــــاصب الــــعــــلــــيـــا
اHــــــذكـــــــورة أعالهr إلـى حتــــــويـل اHــــــنـــــــصب اHـــــــالي اخلــــــاص
Wعني بـالتعيHبالرتـبة التي كان يـشغلهـا سابقا الـعون ا
rنصب العـالي �وجب مقرر يتخذه اآلمر بالصرفHفي ا
وعنـد إنهـاء مهـام عون يـشغل مـنصـبا عـاليـاr يعـاد إدماجه
بقوة القانون وحسب األشكال نفسها في رتبته األصلية.

اHـادة اHـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اHوافق 9 مايو سنة 2007.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير االتصالعن وزير االتصال
األمW العاماألمW العام

رابح لطرش بوثلجةرابح لطرش بوثلجة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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16 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1428 هـ هـ
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