
العدد العدد 63
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة 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

األربعاء األربعاء 16  ذو القعدة عام   ذو القعدة عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 4 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq 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

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 09 - 336 مــؤرخ في أوّل ذي الــقــعــدة عــام 1430 اHــوافق 20 أكــتــوبــر ســنــة q2009 يــتــعــلق بــالــرسم عــلى
النشاطات اHلوثة أو اخلطيرة على البيئة........................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مؤرّخ في 19 رجب عـام 1430 اHـوافق 12 يـولـيـو سـنة q2009 يـتضـمّن إحـداث مـنظـمـتW جـهـويتـW لـلـمحـامـW بنـاحـيتي
بجاية وبومرداس......................................................................................................................................

وزارة ا?اليةوزارة ا?الية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1430 اHوافق 3  سبتمبر سنة q2009 يحدّد تعداد منـاصب الشغل وتصنيفها
ومـدة العقـد اخلاص بـاألعوان الـعامـلW في نـشاطـات احلفظ أو الـصيـانة أو اخلـدمات بـعنـوان اإلدارة اHركـزية لـلمـديرية
العامة للميزانية.........................................................................................................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 13 رمـضـان عـام 1430 اHـوافق 3  سـبـتـمـبـر سـنـة q2009 يـحـدّد عــدد اHـنـاصب الـعـلــيـا لـلـعـمـال
اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اإلدارة اHركزية للمديرية العامة للميزانية.....................................

وزارة الصناعة وترقية االستثماراتوزارة الصناعة وترقية االستثمارات
قــرار مـؤرخ في 10 رمـضــان عـام 1430 اHـوافق 31 غـشـت سـنـة q2009 يـعــدّل الـقــرار اHـؤرّخ في 21 صـفــر عـام 1428 اHـوافق 11
مارس سنة 2007 واHتضمّن تعيW أعضاء جلنة الطعن اخملتصة في مجال االستثمار.............................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مؤرّخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة q2009 يـحـدد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجـلس الـتـوجـيـه لـلـمـركز
اجلزائري Hراقبة النوعية والرزم..................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قرار مؤرّخ في 4  رجب عـام 1430 اHوافق 27  يونيو سنة q2009 يـتضمّن اHوافقة على الوثيـقة التقنية التنـظيمية اHتعلّقة
بالقواعد اHضادة للزالزل اHطبقة في مجال اHنشآت الفنية.............................................................................
قرار مؤرّخ في 4  رجب عـام 1430 اHوافق 27  يونيو سنة q2009 يـتضمّن اHوافقة على الوثيـقة التقنية التنـظيمية اHتعلّقة
بالقواعد اHوضّحة للحموالت اخلاصّة بدراسة وجتربة اجلسور..........................................................................

Jوالتعليم ا?هنيJوزارة التكوين  وزارة التكوين  والتعليم ا?هني
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 19  رجب عـام 1430  اHوافق 12  يـولـيو سـنة q 2009 يحـدّد الـتنـظـيم الـداخلي Hـعـهـد التـعـليم
اHهني......................................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قـرار مؤرّخ في 12 ربـيع الـثـاني عام 1430 اHـوافق 8 أبـريـل سـنة q2009  يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ في 27 جـمـادى األولـى عام 1429
اHوافق 2 يونيو سنة 2008 واHتضمّن تعيW أعضاء مجلس إدارة اHعهد الوطني للوقاية من األخطار اHهنية.............

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 27  رمـضـان عـام 1430 اHـوافق 17 سـبـتـمـبـر سـنة q2009 يـحـدّد الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـدرسـة
الرياضية الوطنية واHدارس الرياضية اجلهوية اHتخصصة.............................................................................
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 مرس مرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 09 - - 336  مؤرخ في أو  مؤرخ في أوّل ذي الل ذي الـقعدةقعدة
عــــام ام 1430  اHـاHـــــوافق وافق 20  أك  أكــــتــــــوبوبــــر سر ســــــنــــة ة q2009 يq يــــــتــــــعــــلقلق
بــــالالــــرسم عرسم عــــلى اللى الــــنــــشــــاطاطـات اHات اHــــلــــوثوثــــة أو اخلة أو اخلــــطــــيـرة عرة عــــلىلى

البيئة.البيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
-  بـــنــاء عــلـى تــقــريــر  وزيـــر الــتــهـــيــئــة الــعـــمــرانــيــة

qوالبيئة والسياحة
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

qو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 25 اHــؤرخ في 11
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 18 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة q1992 ال سـيـمـا اHـادة 117

qمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اHــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2000 ال سـيــمـا اHـادة 54

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 01 - 21 اHــــؤرخ في 7
شـــــــوال عــــــام 1422 اHــــــوافق 22 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة q2002 ال سـيـمـا اHـادة 202

qمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 93 - 68 اHؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993
واHـتـعـلق بـطـرق تـطـبـيق الـرسم عـلى األنـشـطـة اHـلـوثـة أو

qاخلطيرة على البيئة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 104
اHـؤرخ في 29 مــحــرم عـام 1427 اHـوافق 28 فــبـرايــر ســنـة
2006 الــذي يـحـدد قـائـمــة الـنـفـايـات �ـا فـي ذلك الـنـفـايـات

qاخلاصة اخلطرة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 198
اHــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

qصنفة حلماية البيئةHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 144
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
سـنـة 2007 الــذي يـحـدد قــائـمــة اHـنـشــآت اHـصــنـفـة حلــمـايـة

qالبيئة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  طــبـقـا ألحــكـام اHـادة 117 من الــقـانـون
رقم 91 - 25 اHـــــؤرخ في 9 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1412
اHـوافق 16 ديـسـمـبـر سـنة q1991 اHـعـدل واHـتـمم واHـذكور
أعالهq يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى حتـديـد الـنـشـاطـات اHـلـوثة
أو اخلـطـيرة عـلى الـبيـئـة اخلاضـعـة للـرسم وحتـديد اHـعامل

اHضاعف عليها.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : تــــلــــحق قــــائــــمــــة الــــنــــشــــاطــــات اHــــلــــوثــــة أو
اخلـطيـرة عـلى البـيـئـة اخلاضـعـة للـرسم بـهذا اHـرسـوم على

أساس قائمة اHنشآت اHصنفة حلماية البيئة.

اHـادة اHـادة 3 :  : طــبــقــا ألحــكــام اHــادة 202 من الــقــانـون رقم
01 - 21 اHؤرخ في 7 شوال عام 1422 اHوافق 22 ديسمبر

ســنــة 2001 واHــذكـــور أعـالهq يــتـــراوح اHــعــامـل اHــضــاعـف
اHـستــدل بـكل واحـــد من الـنشـاطـات اHـلوثــة أو اخلطـيرة
عــلى الــبـيــئــة مــا بـW 1 إلى 10 بــحـسـب طـبــيــعــة وأهــمــيـة
الــنـــشــاط وكـــذا نـــوع وكــمـــيــة الـــنـــفــايـــات اخملــلـــفـــة عن هــذا

النشاط.

يـــتم تـــوزيـع اHـــعــامـل اHـــضـــاعف حـــسب الـــكـــيـــفـــيــات
احملــــــددة في اHـــــواد 4 و 5 و 6  اآلتي ذكــــــرهـــــا بـــــالــــــنـــــســـــبـــــة
لــلــنــشــاطــات اHــتــعــلــقــة بــاHــلــحق األولq أمــا فــيــمــا يــتــعــلق
بالنشاطات اخلـاصة باHلحق الثاني فـيخصص لها معامل

مضاعف ثابت.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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اHــــادة اHــــادة 4 : : يـــــوزع اHــــعــــامـل اHــــضــــاعـف اHــــطــــبـق عــــلى
طـبـيــعـة وأهـمـيــة الـنـشـاط من 1 إلى 4 نـقـاط حـسب نـظـام

الرخصة اآلتي :

qالتصريح ....................................... 1 نقطة -

- رخـــــــصــــــة رئـــــــيـس اجملـــــــلس الـــــــشـــــــعـــــــبي الـــــــبـــــــلــــــدي
q(2) نقطتان ...........................................................

qرخصة الوالي ................................. 3  نقاط -

- رخصة الوزير ................................. 4  نقاط.

اHـادة اHـادة 5  :  : يـوزع اHـعـامل اHـضـاعف اHـطـبق عـلى نوع
من النفـايات اخمللفة عن النشاط من 1 إلى 3 نقاط حسب
مـقاييس اخلطـورة اآلتي ذكرهاq احملـددة بواسطة الـتنظيم

اHعمول به :

q1 نقطة ...... qأكالة qمهيجة qخطيرة على البيئة -

- قــــابــــلــــة لالنــــفـــجــــارq مــــلــــهــــبـــةq قــــابــــلــــة لالشــــتــــعـــال
q(2) نقطتان ...........................................................
- ضــارةq سـامــةq مـحــدثـة لــلـســرطـانq مــعـديــةq سـامـة
بالنسبة للتكاثرq مبدلة ............................... 3 نقاط.

اHادةاHادة 6 :  :  يـوزع اHعامل اHـضاعف اHـطبق على كـمية
الــنـفــايــات  بـW 2  إلى 3  نــقــاط حــسب كــمــيــة الــنــفــايــات

اخلاصة اخلطيرة اخمللفة عن النشاط :

- تـــــــفــــــوق 100 وأقـل أو تــــــســـــاوي 1000 طـن/ ســــــنـــــة
q(2) نقطتان ...........................................................
- تـــــفــــوق 1000 وأقل أو تـــــســــاوي 5000 طن / ســـــنــــة
q2,5  نقاط ..............................................................
- تفوق 5000 طن / سنة ...................... 3  نقاط.

اHـادة اHـادة 7 : : يــقـوم مــديــر الـبــيـئــة بـالــتــشـاور مع اHــديـر
الــتـنــفــيـذي اHــعــنيq بــإعـداد إحــصــاء اHـؤســســات اHـصــنــفـة
اخلاضـعة لـلـرسم على الـنشـاطات اHـلـوثة أو اخلـطيـرة على
البيئة وإرسـاله إلى قابض الضرائب اخملتلفة للوالية مع
اHــعــامل اHــضــاعف اHــطــبـق حــسب الــكــيــفــيــات احملــددة في

القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

qــرسـومHـادة 8 : :   تــلــغى كل األحــكـام اخملــالـفــة لــهـذا اHـادة اHا
السـيـمـا أحـكــام اHـرســوم الـتـنـفـيــذي رقـم 93 - 68 اHـؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993
واHـتـعـلق بـطـرق تـطـبـيق الـرسم عـلى األنـشـطـة اHـلـوثـة أو

اخلطيرة على البيئة.

اHادة اHادة 9 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اHـلـحــق  األولاHـلـحــق  األول

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1000

1100

1110

1111

اHواداHواد

الـمواد و الـمستحضراتالـمواد و الـمستحضرات

شديدة السمومةشديدة السمومة

شــديـــدة الـــســـمــومـــة (الـــصـــنع الـــصــنـــاعي لـــلـــمـــواد و اHــســـتـــحـــضــرات)شــديـــدة الـــســـمــومـــة (الـــصـــنع الـــصــنـــاعي لـــلـــمـــواد و اHــســـتـــحـــضــرات) بـــاســتـــثـــنـــاء اHــواد
واHــسـتـحـضـرات اHــشـار إلـيـهـا  خـصــيـصـا أو بـالـفـصــيـلـة في خـانـات أخــرى من الـقـائـمـة

وباستثناء اليورانيوم و مركباته.

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي  20 طن

2. أقل من  20 طن

شــديـــدة الــســـمــومـــة (اســتـــعــمـــال أو تــخــزيـن اHــواد و اHـــســتـــحــضــرات)شــديـــدة الــســـمــومـــة (اســتـــعــمـــال أو تــخــزيـن اHــواد و اHـــســتـــحــضــرات) بـــاســتـــثــنـــاء اHــواد
واHسـتـحـضـرات اHشـار إلـيـهـا خصـيـصـا أو في الـفصـيـلـة في خـانات أخـرى من الـقـائـمة

وباستثناء اليورانيوم و مركباته.

ر و

ر و ل



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـ
4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1112

1113

1114

1. اHواد و اHستحضرات الصلبة :

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 20 طن

ب) أقل من 20 طن

2. اHواد و اHستحضرات السائلة

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

أ ) تفوق أو تساوي 20 طن

ب) أقـل من 20 طن

3. الغاز أو الغازات اHميعة

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

أ ) تفوق أو تساوي 20 طن

ب) أقل من 20 طن

حمض سيناهدريك ( صناعة و تخزين )حمض سيناهدريك ( صناعة و تخزين )

أ. صناعة بكل الطرق

ب. مستودعاتq استعمال أو صفق :

الكمية اخملزنة تكون :

1. تفوق أو تساوي 500 كلغ

2. أقل من 500 كلغ

حمض فليورهيدريك ( صناعة) و الفليوريرحمض فليورهيدريك ( صناعة) و الفليورير

حمض فليورهيدريك ( تخزين)حمض فليورهيدريك ( تخزين)

أ) حمض األنهيدر :

عندما تكون الكمية اخملزنة :

1. تفوق أو تساوي 100 كلغ

2. أقل من 100 كلغ

ب) محاليل مائيةq مهما كانت تسميتها :

1. بــأوعـيــة ذات سعـة مـوحدة تـفوق 250 كلغ أو عـنـدما الـكـميـة اخملـزنة تـفــوق مـا يــعـادل
 20 طن من حمض األنهيدر.

ر و

ر ول

ر و

ر ول

ر و

ر و ل

رو

ر و

ر و ل

ر و ل

ر و

رو ل

ر و
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

2. بأوعـيـة ذات سـعة مـوحـدة أقل أو تـساوي 250 كـلغ أو عنـدمـا تـكـون الكـمـيـة اخملـزنة أقل
أو تساوي ما يعادل 20 طن من حمض األنهيدر.

البروم ( صناعة )البروم ( صناعة )

كلوروبكرين ( صناعة أو استعمال أو صفق... q مستودعات )كلوروبكرين ( صناعة أو استعمال أو صفق... q مستودعات )

عندما تكون الكمية اخملزنة :

1. تفوق أو تساوي 500 كلغ

2. أقل من 500 كلغ

دكلورور الكربونيل أو الفوسجان  (الصنع الصناعي)دكلورور الكربونيل أو الفوسجان  (الصنع الصناعي)

الكمية اإلجمالية اHمكن إيجادها داخل اHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 750 كلغ

2. أقل من 750 كلغ

ديكلورور الكربونيل أو الفوسجان (استعمال أو تخزين )ديكلورور الكربونيل أو الفوسجان (استعمال أو تخزين )

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

1. تفوق 750 كلغ

2. أقل أو تساوي 750 كلغ

3. بأوعـية ذات سـعـة موحـدة تـفوق أو تـساوي 30 كلـغq الكـمـية اإلجـمـاليـة اHـمكن إيـجـادها
داخل اHنشأة تكون أقل أو تساوي 300 كلغ

4. بــأوعـيــة ذات ســعـة مــوحـدة أقل من 30 كــلغq الـكــمــيـة اإلجــمـالــيـة اHــمــكن إيـجــادهـا داخل
اHنشأة تكون أقل أو تساوي 300 كلغ

الزئبق ( تخزين) و مركبات الزئبق على شكل سائلالزئبق ( تخزين) و مركبات الزئبق على شكل سائل

الكمية اHمكن تخزينها تكون :

1. تفوق أو تساوي 200 كلغ من عنصر الزئبق

2. أقل من 200 كلغ من عنصر الزئبق

مبيداتq مـواد للمحـافظة على اخلـشب و اHواد اHشتـقةq اHواد الصـيدالنية (صـناعة اHوادمبيداتq مـواد للمحـافظة على اخلـشب و اHواد اHشتـقةq اHواد الصـيدالنية (صـناعة اHواد
اHنشطة الداخلة في تركيبة)اHنشطة الداخلة في تركيبة)

عـنـدمـا يـكـون لـكمـيـة اHـواد اHـنـشـطة قـدر مـهـلك بـنـسـبة 50 (مـلغ/ كـلغ) شفـهي عـلى الـفأر
أقل أو تـسـاوي 25 أو تـركـيـز مـهـلك بـنـسـبـة 50 (مـلـغ/ ل) مـسـتـنـشـقـة عـلى الـفـأر أقل أو

تساوي 0,5 هي تفوق 100 كلغ

مبيداتq مواد للمحافظة على اخلشب و اHواد اHشتقة (تشكيل)مبيداتq مواد للمحافظة على اخلشب و اHواد اHشتقة (تشكيل)

عندما يكون القدر اHهلك ( 50 ملغ/ كلغ ) شفهي على الفأر من اHادة اHنشطة هو :

ر و ل

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1122

1123

1124

1125

1200

1210

1. أقل أو يساوي 200

2. يفوق 200

عندمـا تدخل عدة مـواد منشـطة في صيـاغة اHنـتوجq فإنـها حتجـز لترتـيب اHادة اHـنشطة
حيث يكون القدر اHهلك  50 شفهي على الفأر هي األضعف 

مبيدات ومواد للمحافظة على اخلشب و اHواد اHشتقة ( توضيب)مبيدات ومواد للمحافظة على اخلشب و اHواد اHشتقة ( توضيب)

عندما يكون القدر اHهلك 50 شفهي على الفأر (ملغ / كلغ) من اHنتوج اHشكل هو :

أ. بالنسبة للسوائل :

1. أقل أو تساوي 200

2. تفوق 200

ب. بالنسبة للمواد الصلبة :

1. أقل أو تساوي 50

2. تفوق 50

اHبيدات ( مستودعات )اHبيدات ( مستودعات )

عندما تكون القدرة اإلجمالية للمستودع :

1. تفوق 150 طن

2. أقل أو تساوي 150 طن

رصاص رباعي مثيل أو رصاص رباعي اثيل بتركيز يفوق رصاص رباعي مثيل أو رصاص رباعي اثيل بتركيز يفوق 10غ/ل (تخزين واستعمال)غ/ل (تخزين واستعمال)

عندما الكمية اHمكن إيجادها داخل اHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 50 طن

2. أقل من 50 طن

سلفور الهيدروجW (صناعةq استخراجq استعمال و تخزين)سلفور الهيدروجW (صناعةq استخراجq استعمال و تخزين)

عندما تكون الكمية اHمكن إيجادها داخل اHنشأة :

1. تفوق أو تساوي 20 طن

2. أقل من 20 طن

سامةسامة

الــسـامـة (الـصـنع الــصـنـاعي لـلـمــواد و اHـسـتـحـضــرات) بـاسـتـثـنـاء اHــواد واHـسـتـحـضـراتالــسـامـة (الـصـنع الــصـنـاعي لـلـمــواد و اHـسـتـحـضــرات) بـاسـتـثـنـاء اHــواد واHـسـتـحـضـرات
اHشار إليها خصيصا وبالفصيلة في خانات أخرى من القائمة و كذا اHيثانول.اHشار إليها خصيصا وبالفصيلة في خانات أخرى من القائمة و كذا اHيثانول.

الكمية اإلجمالية اHوجودة تكون :

ر و

ر و ل

ر و

ر ول

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل
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4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1211

1212

1213

1214

1215

1. تفوق أو تساوي 200 طن

2. أقل من 200 طن

الـسامـة (استـعمـال أو تـخزين اHـواد و اHسـتحـضرات)الـسامـة (استـعمـال أو تـخزين اHـواد و اHسـتحـضرات)q باسـتثـناء اHـواد و اHسـتحـضرات
اHشار إليها خصيصا أو بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة و كذا اHيتانول.

1. اHواد و اHستحضرات الصلبة :

الكمية اإلجمالية اHمكن إيجادها داخل اHنشأة تكون :

أ ) تفوق أو تساوي 200 طن

ب) تفوق أو تساوي 50 طن لكن أقل من 200 طن

ج) أقل من 50 طن

2. اHواد و اHستحضرات السائلة :

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

أ ) تفوق أو تساوي 200 طن

ب) تفوق أو تساوي 10 طنq لكن أقل من 200 طن

ج) أقل من 10 طن

3. الغاز أو الغازات اHميعة :

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

أ ) تفوق أو تساوي 200 طن

ب) تفوق أو تساوي 2 طن لكن أقل من 200 طن

ج) أقل من 2 طن

حمض سليسيليك ( صناعة ) بواسطة الفينولحمض سليسيليك ( صناعة ) بواسطة الفينول

كحول مثيلي كحول مثيلي ( صناعة ) بالتحليل

الكحول الكحول ( ورشات تقطير) مثيليكq اثيليك و بروبليك

ألدهيد فورميك ألدهيد فورميك ( صناعةq استعمالq تخزين )

1. صناعة :

عندما تكون قدرة إنتاج اHنشأة :

أ) تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم

ب) أقل من 1 طن/اليوم

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل

ر ر م ش ب

ر و

ر و ل

ر ر م ش ب

ر و

ر و ل

ر رم ش ب

ر ول

ر و ل

ر و ل

ر و

ر و ل
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1216

1217

1218

1219

2. استعمالq تخزين :

أ) عـنــدمـا يــكـون الــتـركــيـز يــفـوق أو يــسـاوي 90 بـاHــائـة وعــنـدمـا تــكـون الــكـمــيـة اHــمـكن
إيجادها داخل اHنشأة تفوق أو تساوي 50 طن

ب) في احلاالت األخرى : أنظر اخلانات رقم 1532 و1533

qحـكـاكات qـمـزوج بـاالسـمـنتHاحلـريـر الـصـخـري (اسـتـعـمال) احلـريـر الـصـخـري (اسـتـعـمال) لـصـنـاعـة احلـريـر الصـخـري ا
مــصــفــاةq أنـســجــةq ورقq كــارتــونq مـفــصل مــســاكــات أو أخـرىq مــواد تــدعــيم و تــلــبـيس

األرضيات ومالط الثقوب ... إلخ.

الكمية اخلام للحرير الصخري اHستعمل تكون :

أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ/سنة

ب) أقل من 100 كلغ/سنة

أمينوديفنيل ( صناعة أو استعمال أو تخزين)أمينوديفنيل ( صناعة أو استعمال أو تخزين)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين :

عندما تكون الكمية اHمكن إيجادها داخل اHنشأة :

أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ

ب) أقل من 1 كلغ

األمونياك (الصنع الصناعي)األمونياك (الصنع الصناعي)

الكمية اإلجمالية اHمكن إيجادها داخل اHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 200 طن

2. أقل من 200 طن

األمونياك (استعمال أو تخزين)األمونياك (استعمال أو تخزين)

أ. تخزين تخزين :

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

1. بأوعية ذات سعة موحدة تفوق 50 كلغ :

أ ) تفوق أو تساوي 200 طن

ب)  أقل من 200 طن

2. بأوعية ذات سعة موحدة أقل أو تساوي 50 كلغ :

أ ) تفوق أو تساوي 200 طن

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و

ر و ل

ر و
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1220

1221

1222

1223

1224

 1227

ب)  تفوق 5 طن ولكن أقل من 200 طن

ج) أقل من 5 طن

ب. استعمالاستعمال

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

أ)  تفوق أو تساوي 200 طن

ب) تفوق 1,5 طن ولكن أقل من 200 طن

ج) أقل من  1,5 طن

أنهيدريد السلفوريك (استعمال و تخزين)أنهيدريد السلفوريك (استعمال و تخزين)

1. بأوعية ذات سعة موحدة تفوق 60 كلغ

2. بأوعية ذات سعة موحدة أقل أو تساوي  60 كلغ

عندما تكون الكمية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة :

أ) تفوق أو تساوي 2 طن

ب) أقل من 2 طن

األناألنـتـيـمـوانq الوانq الـفـضـةq الةq الـبـريريـومq الومq الـبـورq الورq الـكـدمدمـيـومq الومq الـكـرومq الرومq الـكـوبوبـالتq الالتq الـنـحـاسq اإلياسq اإليـتـانان
qورqالــــتــــلـور qالاص qالــــرصرصــــاص qالل qالــــنــــيـكــــيـل qالدان qــــولولــــبــــيــــدانHا q(يكHا q(بــــاساســــتــــثــــنــــاء ماء مــــركركــــبــــات عات عــــضــــوي سوي ســــتــــانانــــيك)ب)

التيتانq الفناديومq الزنك (صنع صناعة)التيتانq الفناديومq الزنك (صنع صناعة)

برومور اHثيل ( صناعةq استعمالq صفقq تخزين)برومور اHثيل ( صناعةq استعمالq صفقq تخزين)

الكمية اخملزنة تكون :

1. تفوق 200 طن

2. أقل من 200 طن

الكربون (صناعة سلفور)الكربون (صناعة سلفور)

السيروز (صناعة)السيروز (صناعة)

كلور فليوركاربورq هالون و كربورات أخرى و هيدروكربورات هالوجينية.كلور فليوركاربورq هالون و كربورات أخرى و هيدروكربورات هالوجينية.

1. تــوضـيب الــسـوائل و اســتـعــمـالـهــا مـثل صــنـاعــة الـرغـوات...إلـخ بـاسـتــثـنــاء الـتــنـظـيف
اجلاف لـلمواد الـنسيـجية اHـشار إليهـا في اخلانة 2316 وغسيل اHـعادن اHشـار إليها في

اخلانة 2533

كمية السائل اHمكن تواجده باHنشأة تكون :

أ) تفوق 800 لتر

ب) تفوق 80 لتر لكن أقل أو تساوي 800 لتر

ر و ل

ر ر م ش ب

ر و

ر و ل

ر ر م ش ب

ر و

ر و

ر و ل

ر و ل

ر و

ر ول

ر و ل

ر و ل

ر و ل

ر ر م ش ب
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1228

1229

1230

1231

qـعـاد إنـتـاجـهاHواد اجلـديـدة أو اHمـسـتـودعـات ا q2. مـركـبـات وأجـهزة في سـيـاق االسـتـغالل
بـاسـتـثـنـاء أجـهـزة الـضغـط والتـبـريـد اHـشـار إلـيـهـا في اخلـانة 2921 من قـائـمـة اHـنـشآت

اHصنفة حلماية البيئة.

كمية السائل اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق 800 لتر ذو سعة موحدة ما عدا منشآت اإلطفاء

ب) تفوق 200 كلغ في منشآت اإلطفاء

3. إعادة إنتاج السوائل و رسكلة الهالون في موقع اHعاجلة

كلـوروفـينـولq مـواد كلـوروفـينـيه ومـشتـقـاتهـا الـسامـةq مـقاومـة أو بـيوأكـومـولبل ¢ـاثـلةكلـوروفـينـولq مـواد كلـوروفـينـيه ومـشتـقـاتهـا الـسامـةq مـقاومـة أو بـيوأكـومـولبل ¢ـاثـلة
(تخزين)(تخزين)

أ. عـنـدمـا تـكون اHـواد سـائـلـة ومـوجودة داخل أغـلـفـة ذات سـعـة موحـدة أقل من 30 لـتر :
عندما تفوق القدرة اإلجمالية للمستودع  10.000 كلغ

ب. حاالت أخرى

عندما تكون القدرة اإلجمالية للمستودع :

1. تفوق 3000 كلغ

2. أقل أو تساوي 3000 كلغ

كـلـوروفـيـنـولq مـواد كـلـوروفـيـنـيه  مـشـتقـاتـهـا الـسـامـة مـقـاومـة أو بـيـوأكـومـولـبل ¢ـاثـلةكـلـوروفـيـنـولq مـواد كـلـوروفـيـنـيه  مـشـتقـاتـهـا الـسـامـة مـقـاومـة أو بـيـوأكـومـولـبل ¢ـاثـلة
(منشآت الصياغة و التوضيب)(منشآت الصياغة و التوضيب)

عندما تكون كمية احمللول أو اHنتوج اHمكن إيجادها داخل اHنشأة :
1. تفوق 1000 كلغ

2. أقل أو تساوي  1000 كلغ

كـلـوروفــيـنـولq مـواد كـلــوروفـنـيه واHـشـتــقـات الـسـامـة مــقـاومـة أو بـيـوأكـومــولـبل ¢ـاثـلـةكـلـوروفــيـنـولq مـواد كـلــوروفـنـيه واHـشـتــقـات الـسـامـة مــقـاومـة أو بـيـوأكـومــولـبل ¢ـاثـلـة
(منشآت االستعمال)(منشآت االستعمال)

أ. لعرض اخلشب واHواد اHشتقة (أنظر 2411)

ب. الستعماالت أخرى

عندما تكون الكمية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة :

1. تفوق أو تساوي 1000 لتر

2. أقل من 1000 لتر

كلورو الهيدروجW أنهيدر اHميع (استعمال أو تخزين)كلورو الهيدروجW أنهيدر اHميع (استعمال أو تخزين)

1. الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة :

أ) تفوق أو تساوي 250 طن

ر و

ر ر م ش ب

ر و ل

ر و ل

ر و ل

ر ر م ش ب

ر ول

ر ر م ش ب

ر ول

ر ر م ش ب

ر و
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

ب) أقل من 250 طن

2. بأوعيـة ذات سعة مـوحدة تفوق 37 كلغq الـكميـة اإلجمالـية اHمـكن تواجدهـا في اHنشأة
تكون أقل من 250 طن

3. بــأوعـيــة ذات ســعــة أقـل أو تــسـاوي  37كــلغ q الــكــمــيــة اإلجــمـالــيــة اHــمــكن تــواجــدهــا في
اHنشأة تكون :

أ) تفوق 1 طن

ب) أقل أو تساوي 1 طن

كلورور تريكلورومتيلسولفنيل (صناعةq استعمالq تخزين)كلورور تريكلورومتيلسولفنيل (صناعةq استعمالq تخزين)

عندما تكون الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة :

1. تفوق أو تساوي 100 كلغ

2. أقل من 100 كلغ

الكروم (صناعة مشتقات) مثل الكرومات q حمض الكروميكq أكسيد الكرومالكروم (صناعة مشتقات) مثل الكرومات q حمض الكروميكq أكسيد الكروم

النحاس (صناعة سلفات)النحاس (صناعة سلفات)

1. اHتضمن تنقية البريت

2. بغسيل البريت اHؤكسد

3. بتطبيق حمض السلفوريك على النحاس اHعدني أو على النفايات

السيناميد الكلسي (صناعة)السيناميد الكلسي (صناعة)

دياسيتات دياسيتات 1 - بروبان  - بروبان 2  -   -  الكلورو - الكلورو - 3 -  - 1  ديول (صناعةq استعمالq تخزين)ديول (صناعةq استعمالq تخزين)

1. صناعة

2. اســتـعــمــال أو تـخـزين : عنـدمـا الكـمـية اHـمكن تـواجـدها في اHـنشـأة تـفوق أو تـساوي
 10 كلغ

ديفليور األوكسيجW (صناعةq استعمالq تخزين)ديفليور األوكسيجW (صناعةq استعمالq تخزين)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين :

عندما تكون الكمية اHمكن إيجادها في اHنشأة :

أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ

ب) أقل من 10 كلغ

د�يتيلنيتروسمW (صناعةq استعمالq تخزين)د�يتيلنيتروسمW (صناعةq استعمالq تخزين)

ر و ل

ر و ل

ر ول

ر ر م ش ب

ر و

رو ل

ر و ل

ر و

ر ول

ر ر م ش ب

ر و ل

ر و

ر ول

ر و

ر ول

ر ر م ش ب
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1239

1240

1241

1242

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين

عندما الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ

ب) أقل من 1 كلغ

دي إزوسينات دي فنيلمتان (دي إزوسينات دي فنيلمتان (MDI) (الصنع الصناعيq استعمال أو تخزين)) (الصنع الصناعيq استعمال أو تخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 200 طن

ب) تفوق  20 طن و لكن أقل من 200 طن

ج) أقل أو تساوي 20 طن

ديوكسيد الكلور(صناعة q تخزين أو استعمال)ديوكسيد الكلور(صناعة q تخزين أو استعمال)

1. الكـمية اإلجـمالـية لـديوكـسيـد الكـلور اHـمكن إيـجاده في اHـرحلـة الغـازية داخل اHـنشأة
تكون :

أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ

ب) أقل من 10 كلغ

2. الـكمـيـة اإلجـمـاليـة من ديـوكـسـيـد الكـلـور اHـمـكن تواجـدهـا بـاHـنـشأة عـلى شـكل مـحـلول
بصدد وزني تفوق أو تساوي  1غ/لتر تكون :

أ) تفوق 10 طن من ديوكسيد الكلور

ب) أقل أو تساوي 10 طن من ديوكسيد الكلور

إيتر اHثيلي أحادي الكلور (صناعة q استعمالq تخزين)إيتر اHثيلي أحادي الكلور (صناعة q استعمالq تخزين)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين

عندما الكمية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

أ)  تفوق أو تساوي 1 كلغ

ب) أقل من 1 كلغ

إتيلينيمW (صناعةq استعمالq تخزين)إتيلينيمW (صناعةq استعمالq تخزين)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين. عندما الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1243

1244

1245

1246

1247

1248

أ) تفوق أو تساوي 1 طن

ب) أقل من 1 طن

فورمالدهيد بتركيز يفوق أو يساوي فورمالدهيد بتركيز يفوق أو يساوي 90% (صناعةq استعمال أو تخزين) (صناعةq استعمال أو تخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 50 طن

2. تفوق أو تساوي 5 طنq لكن أقل من 50 طن

3. أقل من 5 طن

سادس فليورورسيلنيوم (صناعةq استعمالq تخزين)سادس فليورورسيلنيوم (صناعةq استعمالq تخزين)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين

عندما الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ

ب) أقل من 10 كلغ

سادس فليورورالتلور (صناعة q استعمال q تخزين)سادس فليورورالتلور (صناعة q استعمال q تخزين)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزينq عندما الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ)  تفوق أو تساوي 100 كلغ

ب) أقل من 100 كلغ

اليود (صناعة)اليود (صناعة)

مخابر تستعمل مواد سامةمخابر تستعمل مواد سامة

استعمال أو تخزين مواد أو مستحضرات شديدة السمومة أو سامة

1. الــكـمــيـة اإلجــمــالـيــة لــلـمــواد أو اHــسـتــحــضـرات شــديــدة الـســمـومــة أو الــسـامــةq اHــمـكن
تواجدها باHنشأة تفوق  100 كلغ

2. الـكـميـة اإلجـمـاليـة لـلـمواد واHـسـتـحضـرات الـسـامة اخلـاصـةq اHـمكن تـواجـدهـا باHـنـشأة
تفوق 1 كلغ

السوائل الهالوجينية (صناعة) بتفاعل الهالوجW على األجسام العضويةالسوائل الهالوجينية (صناعة) بتفاعل الهالوجW على األجسام العضوية

1. عندما جترى الصناعة بتفاعل الهالوجW على السوائل اHلتهبة (أنظر 1533)
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

qWعــلى احملــروقـات الــغــازيـة (أســتـيــلـ W2. عــنـــدمـا تـــجـــرى الـصـــنـاعــة بــتـفــاعل الــهـالــوجـ
اHيتان � إلخ)

الـسوائل الـهـالوجـينـيـة و سوائل أخـرى عـطرة أو سـامة لـكن غـير مـلتـهـبة (ورشـات حيثالـسوائل الـهـالوجـينـيـة و سوائل أخـرى عـطرة أو سـامة لـكن غـير مـلتـهـبة (ورشـات حيث
qالــتـــنــظـــيف اجلــاف qاســـتــعـــمــال مـــثل الــغـــســيـل qالــتـــنــظـــيف اجلــاف qـــواد ذات أســاس) لـــكلّ اســـتــعـــمــال مـــثل الــغـــســيـلHأو ا qـــواد ذات أســاس) لـــكليــســـتــعـــملHأو ا qيــســـتــعـــمل

التحليلq االستخراج � إلخ.التحليلq االستخراج � إلخ.

كمية اHذيب اHستعملة أو اHعاجلة في الورشة بالتزامن تكون :

1. تفوق 1500 لتر

2. أقل من 1500 لتر

أكسيد الرصاص (صناعة)أكسيد الرصاص (صناعة)

اHاسيكوت (صناعة)اHاسيكوت (صناعة)

الزئبقي (صناعة األمالح و اHركبات) واHستحضرات التي حتتويهاالزئبقي (صناعة األمالح و اHركبات) واHستحضرات التي حتتويها

الزئبقي (استعمال احملفز) في الطرق الصناعيةالزئبقي (استعمال احملفز) في الطرق الصناعية

اHيتيالن (تكرير)اHيتيالن (تكرير)

مينيوم (صناعة)مينيوم (صناعة)

نيكل كربونيل (تيتروكربونيل - نيكل) (صناعةq استعمالq تخزين)نيكل كربونيل (تيتروكربونيل - نيكل) (صناعةq استعمالq تخزين)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين

عندما الكمية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ

ب) أقل من 10 كلغ

النيترات التعدينية (صناعة) اHتحصل عليها بتفاعل احلمض على اHعدنالنيترات التعدينية (صناعة) اHتحصل عليها بتفاعل احلمض على اHعدن

الــهــالــوجــW الــعـــضــويq الــفــوســفــور الــعـــضــويq ســتــانــيك الــعـــضــوي (صــنــاعــة اHــركــبــات)الــهــالــوجــW الــعـــضــويq الــفــوســفــور الــعـــضــويq ســتــانــيك الــعـــضــوي (صــنــاعــة اHــركــبــات)
بـاستـثنـاء اHـواد واHسـتحـضرات الـشـديدة الـسمـومةq الـسـامة أو اHـواد السـامة اخلـاصة

اHشار إليها في اخلانات q 1110 1210 و1269

عضوي هـالوجينية عضوي هـالوجينية (اسـتعمال السوائـل) للغسلq و التـحليلq استخـراج ...إلخq باستثناء
الـتـنـظيف اجلـافq اHـشـار إلـيه في اخلـانة 2316 وغسـيل اHـعـادنq اHشـار إلـيه في اخلـانة

2533

كمية السوائل الهالوجنية العضوية تكون :

أ) تفوق 1500 لتر

ب) أقل أو تساوي 1500 لتر
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1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

أكسيد األزوت غير أموكسيد األزوت (استعمال أو تخزين)أكسيد األزوت غير أموكسيد األزوت (استعمال أو تخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 20 طن

ب) تفوق 2 طن لكن أقل من 20 طن

ج) أقل أو تساوي 2 طن

بنتبوران (صناعةq استعمالq تخزين)بنتبوران (صناعةq استعمالq تخزين)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين : عندما الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ

ب) أقل من 100 كلغ

الفينول (صناعة) باستخراج الزفت أو عن طريق التحليلالفينول (صناعة) باستخراج الزفت أو عن طريق التحليل

الفوسفور (صناعة)الفوسفور (صناعة)

الفوسفور (تخزين)الفوسفور (تخزين)

عندما الكمية اخملزنة تكون :

1. تفوق أو تساوي 200 كلغ

2. أقل من 200 كلغ

الرصاص (مسابك كلورور)الرصاص (مسابك كلورور)

(PCB) بوليكلوروترفنيل qبوليكلوروترفنيل (بوليكلورو بفنيل qبوليكلورو بفنيل

1. اســتــعــمــال اHــركــبـات q األجــهــزة و اHــعــدات اHــتــشــربــة أو تــخـزيـن اHــواد اجلـديــدة الــتي
حتتوي 30 لتر من اHواد

2. اســتــعــمـال فـي اHـركــبــات و األجــهــزة اHـتــشــربــة. الــكـمــيــة اإلجــمــالـيــة اHــمــكن تــواجــدهـا
باHنشأة تكون :

أ) تفوق 1000 لتر

ب) تفوق 100 لترq لكن أقل أو تساوي 1000 لتر

3. اسـتـرجـاع q إزالـة تـلــوثq فـصل اHـركـبـاتq األجـهـزة و اHـعـدات اHـتـشـربـة q خـارج مـكـان
اخلدمة عندما تكون كمية اHواد تفوق  50 لتر. 

البروبيليمW (صناعةq استعمالq تخزين)البروبيليمW (صناعةq استعمالq تخزين)

1. صناعة
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1268

1269

2. استعمال أو تخزين q عندما الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 50 طن

ب) أقل من 50 طن

الصوديوم (صنعq استعمالq تخزين سلينت)الصوديوم (صنعq استعمالq تخزين سلينت)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين

عندما الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ

ب) أقل من 100 كلغ

اHـواد واHـسـتــحـضـرات الـســامـة اخلـاصـة (تـخــزينq اسـتـعـمــالq الـصـنع الـصــنـاعيq صـيـاغـةاHـواد واHـسـتــحـضـرات الـســامـة اخلـاصـة (تـخــزينq اسـتـعـمــالq الـصـنع الـصــنـاعيq صـيـاغـة
وتوضيب أو ذات أساس من)وتوضيب أو ذات أساس من)

1. . 4 - أم - أمــــــــيــــــــــنــــــــودفودفــــــــــنــــــــــيل أو أميل أو أمـالحهq بالحهq بــــــــــنــــــــزديزديـن أو أمالحه ن أو أمالحه N,N د� د�ــــــــثــــــــيـل كل كــــــــر�ر�ــــــــــويلq دمويلq دمــــــــــثــــــــيليل
نينيـتروزمqW تروزمqW 2 - نفت - نفتـيلمW أو أمالحهq أكيلمW أو أمالحهq أكـسيد مكسيد مكـرر (كلورومثرر (كلورومثـيل)q أكسيد كيل)q أكسيد كـلورومثيللورومثيل
و اHو اHــــــثــــيلq يلq 1 - 3 - ب - بــــــروبروبــــنــــــوسوســــلــــــتــــونq ونq 4 - ن - نــــــيــــتــــــروديروديــــفــــــنــــيل بيل بــــــلــــيــــــكــــلــــورو ديورو ديــــــبــــيــــــنــــزوفزوفــــورانوران
(TCDD) مــــحـســــوبوبــــة بة بـالالــــتـوازي مع (وازي مع (م (TCDD ـا فا فــــيـهـا ا�) W�) Wوبوبــــولولـيــــكـلــــورو ذيورو ذيـبــــنـزوديزوديــــواكواكـســــ
تـيتراميترامـثيلثيلـW ديسولفW ديسولفـتيتتيتـرمqW تريرمqW تريـاميد. هاميد. هـكسامثكسامثـيل الفوسيل الفوسـفوريكq الكفوريكq الكـمية اإلجمية اإلجـماليةمالية

إلحدى  هذه اHواد اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :إلحدى  هذه اHواد اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 2 طن

ب) أقل من 2 طن

4.4.2  - مثيالن مكرر ( - مثيالن مكرر (2 - كلوروأنيلW) أو أمالحه على شكل مسحوق :- كلوروأنيلW) أو أمالحه على شكل مسحوق :
الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ

ب) أقل من 10 كلغ

qتالثي أكسيد الزرنيخ qاحلمض الزرنيخي وأمالحه .qتالثي أكسيد الزرنيخ q3. احلمض الزرنيخي وأمالحه
الكمية اإلجمالية إلحدى هذه اHواد اHمكن إيجادها في اHنشأة :

أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ

ب) أقل من 100 كلغ

4. إزوسيانات اHثيل :. إزوسيانات اHثيل : الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 150 كلغ

ب) أقل من 150 كلغ
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4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

qنيكلqديـوكسوكسـيد اليد الـنيكل qدييكل q5. مركب. مركبـات النات النـيكل عيكل عـلى شكل ملى شكل مـسحسحـوق مسوق مسـتنتنـشق (منوكشق (منوكـسيسيـد الند النـيكل
سلفور النيكلq ديسولفور ترينيكلq تريوكسيد دينيكل) ديكلورور الكبريت :سلفور النيكلq ديسولفور ترينيكلq تريوكسيد دينيكل) ديكلورور الكبريت :

الكمية اإلجمالية إلحدى هذه اHواد اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 1 طن

ب) أقل من 1 طن

qالفسفوري Wالهيدروج qالزرنيخي Wالهيدروج .qالفسفوري Wالهيدروج qالزرنيخي W6. الهيدروج
الكمية اإلجمالية إلحدى هذه اHواد اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 1 طن

ب) أقل من 1 طن

7. احلمض الزرنيخي و أمالحهq بنتوكسيد الزرنيخ :. احلمض الزرنيخي و أمالحهq بنتوكسيد الزرنيخ :
الكمية اإلجمالية إلحدى هذه اHواد اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 2 طن

ب) تفوق أو تساوي  1طنq لكن أقل من 2 طن

ج) أقل من 1 طن

: Wإتيلننيم .: W8. إتيلننيم
الكمية اإلجمالية لهذه اHادةq اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ)  تفوق أو تساوي 20 طن

ب) تفوق أو تساوي 10 طن ولكن أقل من 20 طن

ج) أقل من 10 طن

9. مشتقات ألكيلي الرصاص :. مشتقات ألكيلي الرصاص :
الكمية اإلجمالية لهذه اHادة اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 50 طن

ب) تفوق أو تساوي 5 طنq لكن أقل من 50 طن

ج) أقل من 5 طن

10. ديزرسيانات التوليويالن :. ديزرسيانات التوليويالن :
الكمية اإلجمالية لهذا اHنتوج اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 100 طن
ب) تفوق أو تساوي 10 طنq لكن أقل من 100 طن

ج) أقل من 10 طن

11. بوليكلرديب. بوليكلرديبـزفوران وبوليكلروديبنزوديوكسW (�ا فيها زفوران وبوليكلروديبنزوديوكسW (�ا فيها TCDD) محسوبة �ا يعادل) محسوبة �ا يعادل
.Wوتالثي متيالن  ديسلفوليترام (.Wوتالثي متيالن  ديسلفوليترام (TCDD)

 الكمية اإلجمالية إلحدى هذه اHواد اHمكن إيجادها باHنشأة تكون :
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1270

1271

1272

1300

1310

أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ

ب) أقل من 1 كلغ

سولفور مكرر (سولفور مكرر (2 - كلوروإثيل) (صناعةq استعمالq تخزين) - كلوروإثيل) (صناعةq استعمالq تخزين)

1. صناعة

2. استعمال أو تخزين

عندما الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ

ب) أقل من 1 كلغ

تالثي أكسيد الكبريت (استعمال أو تخزين)تالثي أكسيد الكبريت (استعمال أو تخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 75 طن

2. تفوق  2 طن و لكن أقل من 75 طن

3. أقل أو تساوي 2 طن

الفوقس ( صناعة الصودات الصافية من )الفوقس ( صناعة الصودات الصافية من )

ملهبةملهبة

مـلهبـة (صنـاعةq اسـتعـمال أو تخـزين اHواد أو اHـستـحضرات)مـلهبـة (صنـاعةq اسـتعـمال أو تخـزين اHواد أو اHـستـحضرات) كمـا هي محـددة في ملحق
اHرسوم الـذي يحـدد قائـمة اHنـشآت اHـصنـفةq بـاستثـناء اHـواد اHشـار إليهـا بالـتسـمية

أو بالفصيلة في اخلانات األخرى  :

1. صناعة

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ)  تفوق أو تساوي 200 طن

ب) أقل من 200 طن

2. استعمال أو تخزين

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 200 طن

ب) تفوق أو تساوي 50 طنq لكن أقل من 200 طن

ج) أقل من 50 طن

بيروأكسيد العضويبيروأكسيد العضوي
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16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2063
4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1321

1322

1330

 1400

1410

بيرأكسيدات العضوية (صناعة)بيرأكسيدات العضوية (صناعة)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 50 طن

2. أقل من 50 طن

بيرأكسيدات العضوية (استعمال و تخزين)بيرأكسيدات العضوية (استعمال و تخزين)

1. الـكمية اإلجمالـية اHمكن تواجـدها باHنشأة تـكون تفوق أو تساوي 50 طن من األخطار
q1 2 أو 3.

2. بـيرأكـسـيدات الـعـضـوية و اHـسـتحـضـرات الـتي حتتـويـهـا من فئـة األخـطار 1 والـثبات
احلراري ث q1 ث q2 ث q3 الكمية تكون تفوق أو تساوي 1 كلغq لكن أقل من 50 طن.

3. بــيـرأكـسـيــدات الـعـضـويــة واHـسـتـحــضـرات الـتي حتــتـويـهـا من فــئـة اخلـطـر 2 والــثـبـات
احلراري ث q1 ث q2 ث 3 :

أ) الكمية تفوق أو تساوي  500 كلغ q لكن أقل من 50 طن

ب) الكمية تفوق أو تساوي  30 كلغ q لكن أقل من 500 كلغ

4. بـيرأكـسـيدات الـعـضويـة واHـستـحـضرات الـتي حتـتويـهـا من فـئة األخـطار q3 والـثبات
احلراري ث q1 ث 2 :

أ) الكمية تفوق أو تساوي 1000 كلغq لكن أقل من 50 طن

ب) الكمية تفوق أو تساوي 60 كلغq لكن أقل من 1000 كلغ

5. بـيـرأكـســيـدات الـعـضـويـة واHـســتـحـضـرات الـتي حتـتــويـهـا من فـئـة أخـطـار 3 والـثـبات
احلراري ث 3 :

أ) الكمية تفوق أو تساوي 2000 كلغq لكن أقل من 50 طن

ب) الكمية تفوق أو تساوي 120 كلغq لكن أقل من 2000 كلغ

األكسيجW (استعمال وتخزين)األكسيجW (استعمال وتخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 2000 طن

2. تفوق أو تساوي 200 طنq لكن أقل من 2000 طن

3. أقل من 200 طن

قابلة لالنفجارقابلة لالنفجار

تفجيريتفجيري

مــــســــاحاحــــيـقq مقq مــــتــــفــــجــــرة ومرة ومــــواد أخواد أخــــرى مرى مــــتــــفــــجــــرة (صرة (صــــنعq تنعq تــــوضوضــــيبq شيبq شــــحنq خحنq خــــرطرطــــشــــةq الةq الــــوصلوصل
البيرو تالبيرو تـقني أو الكقني أو الكـهربائي لهربائي لـقطع احلرق (خارج القطع احلرق (خارج الـعملعملـيات التي تيات التي تـتم على موقع الرمي)تم على موقع الرمي)

جتريب آالت الدفعq إتالف مواد الذخيرة واآلالت في مواقع الصنع)جتريب آالت الدفعq إتالف مواد الذخيرة واآلالت في مواقع الصنع)
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1411

1412

1413

1420

1421

1. خراطيش الصيد والرميq قدرة اإلنتاج تكون تفوق 250000 خرطوشة في السنة

2. أخرىq الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق 10 طن

ب) أقل أو تساوي 10 طن

مساحيقq متفجرات ومواد أخرى متفجرة (تخزين)مساحيقq متفجرات ومواد أخرى متفجرة (تخزين)

الكمية اإلجمالية للمادة اHنشطة اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

1. تفوق 10 طن

2. تفوق أو تساوي 2 طنq لكن أقل أو تساوي 10 طن

3. أقل من 2 طن

qكــالـقـطع q مــتـفـجـرات و مــواد أخـرى مـتــفـجـرة (اســتـعـمــال) ألغـراض صـنــاعـيـة qمـســاحـيقqكــالـقـطع q مــتـفـجـرات و مــواد أخـرى مـتــفـجـرة (اســتـعـمــال) ألغـراض صـنــاعـيـة qمـســاحـيق
التشكيلq تطريقq تغطية اHعادن.التشكيلq تطريقq تغطية اHعادن.

الشحن بالوحدة تكون تفوق 10 غ والكمية اخملزنة تفوق 2  كلغ

مــســاحــيقq مــتــفــجــرات و مــواد أخــرى مــتــفــجــرة (فــرز أو إتـالف اHــوادq الــذخــيـرة واآلالتمــســاحــيقq مــتــفــجــرات و مــواد أخــرى مــتــفــجــرة (فــرز أو إتـالف اHــوادq الــذخــيـرة واآلالت
خارج اHواقع اHكشوفة و مواقع الصنع)خارج اHواقع اHكشوفة و مواقع الصنع)

الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق 10 طن من اHادة اHنشطة

ب) أقل أو تساوي 10 طن من اHادة اHنشطة

مواد أخرى متفجرةمواد أخرى متفجرة

اHـواد واHسـتـحضـرات اHـتفـجـرة (صنـاعة)اHـواد واHسـتـحضـرات اHـتفـجـرة (صنـاعة) باسـتـثنـاء مـساحـيق ومـتفـجـرات ومواد مـشار
إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات أخرى

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق 10 طن

2. أقل أو تساوي 10 طن

اHواد واHسـتحـضرات اHـتفجـرة (استـعمـال أو تخزين)اHواد واHسـتحـضرات اHـتفجـرة (استـعمـال أو تخزين) باسـتثـناء اHـساحـيق واHتـفجرات
ومواد مشار إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات أخرى

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق 10 طن

2. تفوق 500 كلغq لكن أقل أو تساوي 10 طن

نيترات األمونيوم نيترات األمونيوم 
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1430

1431

1500

1510

1511

نيترات األمونيوم (تخزين)نيترات األمونيوم (تخزين)

1. نيترات األمونيوم من بينها على شكل أسمدة بسيطة

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 2500 طن

ب) تفوق 350 طنq لكن أقل من 2500 طن

ج) أقل أو تساوي 350 طن

2. محـاليل سـاخنـة من نـيتـرات األمونيـومq حيـث يكـون حجم تـركيـز نيـترات األمـونيوم
يفوق %90

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 2500 طن

ب) تفوق 350 طنq لكن أقل من 2500 طن

ج) أقل أو تساوي 350 طن

أسـمـدة بـسـيـطـة صـلـبـة ذات أسـاس مـن نـيـتـرات (أمـونـيـتـرات سـلـفـونـيـتـرات) أو أسـمدةأسـمـدة بـسـيـطـة صـلـبـة ذات أسـاس مـن نـيـتـرات (أمـونـيـتـرات سـلـفـونـيـتـرات) أو أسـمدة
مركبة ذات أساس من نيترات (تخزين)مركبة ذات أساس من نيترات (تخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1) تفوق أو تساوي 5000 طن

2) تفوق 1250 طنq لكن أقل من 5000 طن

قابلة لالشتعالقابلة لالشتعال

غازات قابلة لالشتعالغازات قابلة لالشتعال

الغالغـازات الازات الـقابقابـلـة لالشتة لالشتـعـال (الصال (الصـنع النع الـصنصنـاعي) عن طاعي) عن طـريق الريق الـسكب االحسكب االحـتـرار � إلخ q إزالةرار � إلخ q إزالة
الالــــكــــبــــريت لريت لــــلــــغــــازات الازات الــــقــــابابــــلــــة لالشة لالشــــتــــعــــال بال بــــاساســــتــــثــــنــــاء إناء إنــــتــــاج اHاج اHــــيــــثــــان عن طان عن طــــريريـق مق مــــعــــاجلاجلـة

اHصبات احلضرية أو النفايات و الغازات اHشار إليها في اخلانات األخرىاHصبات احلضرية أو النفايات و الغازات اHشار إليها في اخلانات األخرى

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 200 طن

2. أقل من 200 طن

qالqــــــضــــغــــــوط الوط الــــــتي حتتي حتــــتــــــوي عوي عــــــلى غلى غــــــازات قازات قــــابابــــــلــــة لة لـالشالشــــتــــــعــــالHاز اHخــــزان الزان الــــــغــــــاز و ماز و مــــخــــــازن الازن الــــغــــــاز ا
باستثناء الغاز اHشار إليه بوضوح في خانات أخرى :باستثناء الغاز اHشار إليه بوضوح في خانات أخرى :

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. بالنسبة للغاز الطبيعي :
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1512

1513

1514

1515

أ) تفوق أو تساوي 200 طن

ب) تفوق أو تساوي 10 طنq لكن أقل من 200 طن

ج) تفوق أو تساوي 1 طنq لكن أقل من 10 طن

2. بالنسبة للغازات األخرى :

أ) تفوق أو تساوي 50 طن

ب) تفوق أو تساوي 10 طنq لكن أقل من 50 طن

ج) تفوق أو تساوي 1 طنq لكن أقل من 10 طن

الغازات اHميعة القابـلة لالشتعال (التخزين في خزانات مصـنعة) باستثناء تلك اHشارالغازات اHميعة القابـلة لالشتعال (التخزين في خزانات مصـنعة) باستثناء تلك اHشار
إليها بوضوح في خانات أخرى من القائمة :إليها بوضوح في خانات أخرى من القائمة :

حتـفظ الغازات سـائلة في درجـة حرارة حـيث الضغط اHـطلق لـلبخـار اHناسب ال يـتجاوز
 1,5 بـار (تـخـزيـنـات مـبـردة أو في درجـة حـرارة مـنـخـفـضـة) أو حتت ضـغط مـهـما كـانت

درجة حرارته.

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 200 طن

2. تفوق أو تساوي 50 طن

3. تفوق 6 طن لكن أقل من 50 طن

الغازات اHميعة القابلة لالشتعال (منشاة التعبئة أو التوزيع)الغازات اHميعة القابلة لالشتعال (منشاة التعبئة أو التوزيع)

1. منشآت تعبئة القارورات أو اخلزانات

2. مـنشآت شحن أو تفريغ تـأمW وصول الغازات الـقابلة لالشتـعال إلى اخملزنq اخلاضعة
للرخصة

3. مـنـشـآت تعـبـئـة اخلـزانـات التي تـزود احملـركـات أو أجـهـزة االسـتعـمـال األخـرى تـتـضمن
أجهزة األمن (سعات و صمامات)

قناة نقل الغازقناة نقل الغاز

األستيلW (صناعة) بتفاعل اHاء على كاربور الكالسيوماألستيلW (صناعة) بتفاعل اHاء على كاربور الكالسيوم

1. لتحصيل األستيالن اHذاب q الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 50 طن

ب) أقل من 50 طن

10 بسكال
2. لتحصيل األستيلW الغازي حتت ضغط مطلق يفوق 2,5  5

10 بسكال
3. لتحصيل األستيلW الغازي حتت ضغط أقل أو يساوي 2,5  5
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16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2463
4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1519

1520

1531

1532

أ) عــنـدمــا يـكــون حــجـم الـغــاز اخملـزن (احملــســوب على درجـة حرارة°15 م وعـلى ضغط
10 بسكال) يفوق 1200 لتر

5
 

ب) عندما يكون حجم الغاز اخملزن يفوق 20 لترq لكن أقل أو يساوي 1200 لتر

أكسيد اإلتيالن أو بروفيالن (صناعة q تخزين أو استعمال)أكسيد اإلتيالن أو بروفيالن (صناعة q تخزين أو استعمال)

أ) صناعةأ) صناعة

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 50 طن

2. أقل من 50 طن

ب) تخزين أو استعمال :ب) تخزين أو استعمال :

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 50 طن

2. تفوق أو تساوي 5 طن ولكن أقل من 50 طن

3. أقل من 5 طن

األمينات اHميعة القابلة لالشتعال (استعمال أو تخزين)األمينات اHميعة القابلة لالشتعال (استعمال أو تخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 200 طن

2. تفوق 200 كلغ ولكن أقل من 200 طن

3. أقل أو تساوي 200 كلغ

سوائل قابلة لالشتعالسوائل قابلة لالشتعال

الـسـوائل القـابـلة لالشـتـعال (الـصـنع الصـناعـيq منـها مـعـاجلة الـبـترول ومـشـتقـاتهq إزالةالـسـوائل القـابـلة لالشـتـعال (الـصـنع الصـناعـيq منـها مـعـاجلة الـبـترول ومـشـتقـاتهq إزالة
الكبريت)الكبريت)

السوائل القابلة لالشتعال (التخزين في خزانات مصنعة)السوائل القابلة لالشتعال (التخزين في خزانات مصنعة)

1. عـنـدمـا تـكـون الـكـمـيـة اخملـزنـة من الـسـوائل الـقـابـلـة لالشـتـعـال اHـشـار إلـيـهـا في اخلـانـة
 1530 من قائمة اHنشآت اHصنفة واHمكن تواجدها :

أ) تفوق 50 طن للفئة أ

ب) تفوق 5000 طن من اHيثانول

ج) تفوق 000 10 طن للفئة ب

2. تـخـزين الـسـوائل الـقابـلـة لالشـتـعـال اHـشـار إلـيـهـا في اخلـانة 1530 من قـائـمـة اHـنـشآت
اHصنفة  :
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1533

1534

1535

1540

أ) تمثل قدرة إجمالية معادلة تفوق 100 م3
ب) تمثل قدرة إجمالية معادلة تفوق 10 م3 لكن أقل أو تساوي  100 م3

السوائل القابلة لالشتعال (منشآت خلط q معاجلة أو استعمال) :السوائل القابلة لالشتعال (منشآت خلط q معاجلة أو استعمال) :

أ. منشآت للخلط البسيط على البارد :أ. منشآت للخلط البسيط على البارد :

عـنـدمـا تكـون الـكـميـة اإلجـمـاليـة اHـعـادلة لـلـسـوائل الـقابـلـة لالشـتعـال من الـفـئة اHـرجـعـية
(معامل 1 اHشار إليها في اخلانة 1530 من قائمة اHنشآت اHصنفة ) اHمكن تواجدها :

أ) تفوق 50 طن

ب) تفوق 5 طن لكن أقل من 50 طن

ب. منشآت أخرى :ب. منشآت أخرى :

عندما تكون الكمية اإلجـمالية اHعادلة من السوائل القابـلة لالشتعال من الفئة اHرجعية
(معامل 1 اHشار إليه في اخلانة 1530 من قائمة اHنشآت اHصنفة ) واHمكن تواجدها :

أ) تفوق 10 طن

ب) أقل من 10 طن

السوائل القابلة لالشتعال (منشآت تعبئة أو توزيع)السوائل القابلة لالشتعال (منشآت تعبئة أو توزيع)

1. منـشآت شـحن عـربات - خـزاناتq تـعـبئـة األوعيـة اHـتحـركة أو خـزانـات العـربات ذات
مـحـرك الـتــدفق األقـصى اHــعـادل لـلـمــنـشـأةq بـالــنـسـبـة لــلـسـوائل الــقـابـلـة لـالشـتـعـال من

الفئة اHرجعية (معامل 1) تكون :

أ) تفوق أو تساوي 20 م3 / سا

ب) تفوق أو تساوي  1 م3 / ساq لكن أقل من 20 م3 / سا

2. مـنـشآت الـشـحن أو الـتـفريـغq التي تـزود مـخـزن الـسوائل الـقـابـلـة لالشـتعـال اخلـاضـعة
للرخصة

البرنيق (مستودعات)البرنيق (مستودعات)

3. مسـتـودعـات الـبـرنـيق ذات أسـاس من اHـذيـبـات غيـر الـقـابـلـة لالشـتـعـال لـكن عـطرة أو
سامة.

صلبة سهلة االشتعالصلبة سهلة االشتعال

صلبة سهلة االشتعال باستثناء اHواد اHشار إليها بوضوح في خانات أخرى :صلبة سهلة االشتعال باستثناء اHواد اHشار إليها بوضوح في خانات أخرى :

1. الصنع الصناعي

2. استعمال أو تخزين

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 1 طن
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16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2663
4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1541

1600

1610

1611

1612

1613

1614

ب) أقل من 1 طن

كاربور الكاسيوم (تخزين)كاربور الكاسيوم (تخزين)

عندما الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة تفوق 3 طن

قابل لالحتراققابل لالحتراق

مستودعات أعـواد الثقاب الكـيميائية مستودعات أعـواد الثقاب الكـيميائية باستثـناء تلك غير اHـذكورة لداعي األمن واHشار
إليها في اخلانة 1540

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق 500 م3

ب) تفوق 50 م 3 لكن أقل أو تساوي 500 م3

مستودعات اخلشبq الورقq  الكارتون أو مواد قابلة لالحتراق ¢اثلةمستودعات اخلشبq الورقq  الكارتون أو مواد قابلة لالحتراق ¢اثلة

الكمية اخملزنة تكون :

أ) تفوق 000 20 م3

ب) أقل أو تساوي 000 20 م3

اخملـازن اHـغـطـاة (تـخـزين اHـواد و اHـنـتـوجـات أو مـواد قـابـلـة لالحـتـراق بـكـمـيـة تـفوق اخملـازن اHـغـطـاة (تـخـزين اHـواد و اHـنـتـوجـات أو مـواد قـابـلـة لالحـتـراق بـكـمـيـة تـفوق 500
طن في)طن في) بـاستـثناء اHـستـودعات اHـستعـملـة لتـخزين فـئات اHواد واHـنتـوجات أو اHواد
اHــتــعـــلــقــة من جــهــة بــهــذه الــقــائــمــةq مــبـــاني مــوجــهــة فــقط إلعــادة الــعــربــات ذات احملــرك

ومقطوراتها و اHؤسسات التي تستقبل اجلمهور.

حجم اخملازن أو اHستودعات :

1) يفوق أو يساوي 000 50 م3

2) يقل عن 000 50 م3

الالـزفـتq األسـفزفـتq األسـفـالتq القالتq القـطران ومطران ومـواد زفتيواد زفتيـة (معة (معـاجلة أو اساجلة أو اسـتعتعـمال) تقمال) تقـطيطيـر احتر احتـرارq جتديدرارq جتديد
� إلخ q اس� إلخ q اسـتـقـراءq غراءq غــــمـرq مرq مـعـاجلاجلـة و طالء اHة و طالء اHــــسـاحاحـة � إلخ  بة � إلخ  بـاساســــتـثـنـاء ماء مـراكراكــــز تز تـغـطـيـة مة مـوادواد

الطرق.الطرق.

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 20 طن

2. أقل من 20 طن

الــفــحم احلــجــريq الــكــوكq لـيــنــيت q فــحم اخلــشبq قــطــرانq أســفــالت زفت ومــواد زفــتــيـةالــفــحم احلــجــريq الــكــوكq لـيــنــيت q فــحم اخلــشبq قــطــرانq أســفــالت زفت ومــواد زفــتــيـة
(تخزين)(تخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 500 طن

ر ر م ش ب

ر ر م ش ب

ر ول

ر ر م ش ب

ر ول

ر ر م ش ب

ر ول

ر ر م ش ب

ر ول

ر ر م ش ب

ر ول
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1615

1616

1617

1700

1710

1711

2. أقل من 500 طن

مزيتاتمزيتات

الكمية اخملزنة تكون :

1. تفوق أو تساوي 50 طن

2. تفوق أو تساوي 10 طن لكن أقل من 50 طن

3. أقل من 10 طن

كبريت (صناعةq صهر وتقطيرq استعمال وتخزين)كبريت (صناعةq صهر وتقطيرq استعمال وتخزين)

أ - صنع صناعيq حتويل وتقطيـرq الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون
تفوق أو تساوي 2,5 طن

ب - انصهارq مذوب الشحمq له قدرة تفوق أو تساوي 1 طن

ج - استعمال وتخزين

1. كبريت صلب ذروري حيث الطاقة األدنى لالشتعال هي أقل أو تساوي 100 ميغا جول
الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي  2,5 طن

ب) أقل من  2,5 طن

2. كبـريـت صلـب غـير الـذي ذكـر في 1 ج والـكـبريـت عـلى شـكل سـائلq الـكـمـيـة اإلجـمـالـية
اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي 500 طن

ب) أقل من 500 طن

تخزيناتq على الطريقة الرطبة (غمر أو رش)q للخشب غير اHعالج كيميائياتخزيناتq على الطريقة الرطبة (غمر أو رش)q للخشب غير اHعالج كيميائيا

الكمية اخملزنة تكون تفوق 1000 م3

آكالةآكالة

q%20 حمض الـكلكلـورهورهـيدريك أكيدريك أكـثر من ثر من qحمض المض qأحأحـماض أسماض أسـيـتيك أكتيك أكـثر من ثر من 50% من وزن احل من وزن احلـمض
qمن وزن احلمض qنيـتريك أكتريك أكـثر من ثر من 20% لكن أقل من  لكن أقل من 70% من وزن احلمض  qني  q%50 الفالفـورميك أكورميك أكـثر من ثر من
qدات األزوتqالــــفــــوسوســــفــــوري والوري والــــســــلــــفــــوريك أكوريك أكــــثــــر من ر من 25% أك أكــــســــيـدات األزوت qال q%70 بــــكــــريك أقل من ريك أقل من

أنهيدريك الفوسفوري وأنهيدريد أستيكq أكسيدات الكبريت (الصنع الصناعي)أنهيدريك الفوسفوري وأنهيدريد أستيكq أكسيدات الكبريت (الصنع الصناعي)

مهما كانت قدرة اإلنتاج

حـمض أسمض أسـتـيك أكيك أكـثر من ثر من  50% من وزن احل من وزن احلـمضq حمضq حـمض كمض كـلـورهورهـيـدريك أكدريك أكـثـر من ر من 20% من من
وزن احلموزن احلمـضq حضq حـمض المض الـفورمفورمـيـك أكثك أكثـر من ر من 50% من وزن احل من وزن احلـمضq حمضq حـمض نمض نـيـتـريك أكريك أكـثرثر
من من 20% ل لــــــــكن أقل من كن أقل من 70% م مـن وزن احلن وزن احلــــــمضq حمضq حــــــــمض بمض بــــــيــــــكــــــــريك أقل من ريك أقل من 70% من وزن من وزن
qمضqحــــمض المض الــــســــلــــــفــــوريك أكوريك أكــــثــــر من ر من 25% من وزن احل من وزن احلــــمض qحوريك qحــــمض المض الــــفــــوسوســــفــــــوريك qحض qاحلاحلــــمـض

أنهيدريد الفوسفوري q أنهيدريد أستيك (استعمال أو تخزين ) :أنهيدريد الفوسفوري q أنهيدريد أستيك (استعمال أو تخزين ) :

ر ر م ش ب
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ر ر م ش ب

ت
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4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1713

1714

1715

1800

1810

1811

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 250 طن

2. تفوق أو تساوي 50 طنq لكن أقل من 250 طن

حمض الكلورسلفوريك q أوليومات (استعمال أو تخزين)حمض الكلورسلفوريك q أوليومات (استعمال أو تخزين)

1. تفوق أو تساوي 500 طن

2. تفوق أو تساوي 50 طن لكن أقل من 500 طن

3. أقل من 50 طن

كربونات الصوديوم (صناعة)كربونات الصوديوم (صناعة)

كلورو هيدروجW أنهيدر اHميع (استعمال أو تخزين) :كلورو هيدروجW أنهيدر اHميع (استعمال أو تخزين) :

1. الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون تفوق أو تساوي 250 طن

2. بـأوعـية ذات سـعة تـفوق 37 كـلغq الكـمـية اإلجـمـاليـة اHـمكن تـواجـدها في اHـنـشأة تـكون
أقل من 250 طن

3. بأوعية ذات سعة أقل أو تساوي 37 كلغq الكميـة اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة
تكون :

أ. تفوق 1 طنq لكن أقل من 250 طن.

ب. أقل أو تساوي 1 طن.

متنوعةمتنوعة

مـواد أو مستحضرات تـتفاعل بشدة بـاالتصال مع اHاء (استـعمال أو تخزين)مـواد أو مستحضرات تـتفاعل بشدة بـاالتصال مع اHاء (استـعمال أو تخزين)q باسـتثناء
اHــواد أو اHــســتــحــضــرات اHــشــار إلــيــهــا بــوضــوح أو بــالــفــصــيــلــة في خــانــات أخــرى من

القائمة :

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 500 طن

2. تفوق أو تساوي 100طنq لكن أقل من 500 طن

3. أقل من 100 طن

q(اساء (اســــتــــــعــــمــــال أو تال أو تــــخــــزين)زين) ــــاءHا مع اHمــــــواد أو مواد أو مــــســــتــــحــــضــــرات ترات تــــفــــــرغ مرغ مــــواد سواد ســــامامــــة بة بــــاتاتــــصــــــالالــــهــــا مع ا
باسـتـثـناء اHـواد واHـسـتـحضـرات اHـشـار إليـهـا بـوضوح أو بـالـفـصـيلـة في خـانـات أخرى

من القائمة

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 200 طن

2. تفوق أوتساوي 50 طنq لكن أقل من 200 طن
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

1812

2000

2100

2127

2200

2210

2300

2310

2311

2312

3. أقل من 50 طن

حمض األوكساليك (صناعة)حمض األوكساليك (صناعة)

1. بتفاعل حمض نيتريك على مواد عضوية

2. بواسطة نشارة اخلشب والبوتاس أو الصودا

W2. بواسطة حمض الفورميك مع تفريغ الهيدروج

نشاطنشاط

تربية احليوانات والنشاط الزراعيتربية احليوانات والنشاط الزراعي

نشاط زراعينشاط زراعي

تبغ (صناعة وتخزين)تبغ (صناعة وتخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تخزينها باHنشأة تكون :

1. تفوق 25 طن

2. تفوق 5 طن لكن أقل أو تساوي 25 طن

3. أقل أو تساوي 5 طن

الزراعة الغذائية

ذبح احليواناتذبح احليوانات

وزن هياكل احليوانات اHمكن أن تذبح تكون :

1. تفوق 5 طن/اليوم

2. تفوق 500 كلغ/اليومq لكن أقل أو تساوي 5 طن/اليوم

3. أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم

أنسجةq جلود رفيعة و جلودأنسجةq جلود رفيعة و جلود

أنسجةأنسجة

تبييضq مغاسل البياضتبييضq مغاسل البياضq باستثناء التنظيف اجلاف اHشار إليه في اخلانة 2316.

قدرة غسل البياض هي :

1. تفوق 5 طن/اليوم

2. تفوق 500 كلغ/اليومq لكن أقل أو يساوي 5 طن/اليوم

اخلرق ( تمزيق و تفتيت)اخلرق ( تمزيق و تفتيت)

األلياف اHعدنية أو النباتية االصطناعية (صناعة) واHنتوجات اHصنعة اHشتقة.األلياف اHعدنية أو النباتية االصطناعية (صناعة) واHنتوجات اHصنعة اHشتقة.
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2320

2321

2322

قدرة اإلنتاج هي :

1. تفوق 2 طن/اليوم

qألـيــاف اصـطـنـاعــيـة أو تـركـيـبــيـة عن طـريق الـدرس qألــيـاف من أصل نـبــاتي أو حـيـوانيqألـيــاف اصـطـنـاعــيـة أو تـركـيـبــيـة عن طـريق الـدرس qألــيـاف من أصل نـبــاتي أو حـيـواني
� إلخ (معاجلة)q باستثناء الصوف اHشار إليه في اخلانة 2314. qالغسل qإلخ (معاجلة)التنقية � qالغسل qالتنقية

كمية األلياف اHمكن معاجلتها باHنشأة هي :

1. تفوق 5 طن/اليوم

2. تفوق 500 كلغ/اليومq لكن أقل أو تساوي 5 طن/اليوم

غسل صوف اجللود والصوف اخلام وصوف اHرشحةغسل صوف اجللود والصوف اخلام وصوف اHرشحة

الكمية اإلجمالية اHمكن تخزينها باHنشأة تكون :

1. تفوق 5 طن / اليوم

غزل احلرير (ورشة)غزل احلرير (ورشة)

الطاقة اHنشئة لتزويد مجموع اآلالت هي :

1. تفوق 40 كيلوواط

التنظيف اجلاف Hعاجلة األنسجة أو الثياب باستعمال اHذيباتالتنظيف اجلاف Hعاجلة األنسجة أو الثياب باستعمال اHذيبات

القدرة االسمية اإلجمالية لآلالت اHوجودة في اHنشأة هي :

1. تفوق 50 كيلو غرام

نقع (خارج النقع األرضي) أو سلخ الكتان والقنب ونباتات أخرى نسيجية.نقع (خارج النقع األرضي) أو سلخ الكتان والقنب ونباتات أخرى نسيجية.

صباغة وطباعة وتهيئة وتلبيس وتبييض وغسل اHواد النسيجيةصباغة وطباعة وتهيئة وتلبيس وتبييض وغسل اHواد النسيجية

كمية األلياف واألنسجة اHمكن معاجلتها هي :

1. تفوق 1 طن/اليوم

جلود رفيعة و جلودجلود رفيعة و جلود

ورشات صناعة األحذيةq الصناعة اجللدية أو استخدام اجللود الرفيعة و اجللودورشات صناعة األحذيةq الصناعة اجللدية أو استخدام اجللود الرفيعة و اجللود

الطاقة اHنشئة لتزويد مجموع اآلالت هي :

1. تفوق 200 كيلو واط

خال صات الدباغة (صناعة)خال صات الدباغة (صناعة)

اجللود (تخزين) �ا في ذلك تخزين اجللود اHملحة اHوجودة في ملحق اHسالخ.اجللود (تخزين) �ا في ذلك تخزين اجللود اHملحة اHوجودة في ملحق اHسالخ.

قدرة التخزين هي :
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

2323

2324

2400

2410

2411

2412

2413

1. تفوق 10 طن / اليوم

اجللود (صباغة وتلوين)اجللود (صباغة وتلوين)

قدرة اإلنتاج هي :

1. تفوق 1 طن/اليوم

مدابغ وصناعة دبغ اجللود وكل عمليات حتضير اجللود الرفيعة واجللودمدابغ وصناعة دبغ اجللود وكل عمليات حتضير اجللود الرفيعة واجللود

خشبq ورقq كارتونq مطبعةخشبq ورقq كارتونq مطبعة

خشب أو مواد قابلة لالحتراق ¢اثلة (ورشات حيث يستعمل)خشب أو مواد قابلة لالحتراق ¢اثلة (ورشات حيث يستعمل)

الطاقة اHنشئة لتزويد مجموع اآلالت هي :

1. تفوق 200 كيلوواط

2. تفوق 50 كيلوواطq لكن أقل أو تساوي 200 كيلوواط

خشب واHواد اHشتقة (منشآت استعمال مواد حفظ)خشب واHواد اHشتقة (منشآت استعمال مواد حفظ)

الكمية اHمكن تواجدها باHنشأة هي :

أ) تفوق 1000 لتر

ب) تفوق 100 لتر لكن أقل أو تساوي 1000 لتر 

فحم اخلشب (صناعة)فحم اخلشب (صناعة)

1. �ناهج صناعة متصلة

2. �ــنـاهج صــنـاعــة ذات سـيــر مـتـقــطعq الـقــدرة اإلجـمــالـيــة لـلـنــطـاقــات الـتي يــجـرى فــيـهـا
التفحيم هي :

أ) تفوق 100 م3

مـطبعات أو ورشات اإلنتـاج التخطيـطي  فوق كل دعامة مثل اHـعدنq الورق والكارتونمـطبعات أو ورشات اإلنتـاج التخطيـطي  فوق كل دعامة مثل اHـعدنq الورق والكارتون
� إلخq تستعمل شكل مطبعة.qاألنسجة qتستعمل شكل مطبعة.ومواد بالستيكية qإلخ �qاألنسجة qومواد بالستيكية

1. طريقة أوفست تستعمل كطبعة دوارة بالتجفيف احلراري

2. حـفـر فـوتـوغـرافيq فـلـوكـسـغـرافي وعـمـلـيـات مـرتـبـطـة بـطـرق الـطـبـاعـة أيـا كـانت مـثل
صناعة اHركبات بواسطة مضاد التلصيق أو الطلي بالبرنيق

إذا كانت الكمية اإلجمالية للمواد اHستهلكة لتغطية الدعامة هي :

أ) تفوق 200 كلغ/اليوم

ب) تفوق 50 كلغ/اليومq لكن أقل أو تساوي 200 كلغ/اليوم

3. طرق أخرىq �ا فيها تقنيات أوفست غير مشار إليها في 1
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16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3263
4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

2415

2416

2417

2418

2500

2510

2511

2512

إذا  كانت كمية احلبر اHستهلك هي :

أ) تفوق أو تساوي 400 كلغ/اليوم

ب) تفوق 100 كلغ/اليومq لكن أقل أو تساوي 400 كلغ/اليوم

الورقq الكارتون (صناعة)الورقq الكارتون (صناعة)

الورقq الكارتون (حتويل)الورقq الكارتون (حتويل)

قدرة اإلنتاج  تكون :

1. تفوق 20 طن/اليوم

2. تفوق 1 طن/اليومq لكن أقل أو تساوي 20 طن/اليوم

الورق اHستعمل أو اHلطخ ( مستودعات)الورق اHستعمل أو اHلطخ ( مستودعات)

الكمية اخملزنة تكون تفوق  50 طن

عجينة الورق (مستحضرات)عجينة الورق (مستحضرات)

1. عجينة كيميائيةq كمية اإلنتاج تكون :

أ) تفوق 100 طن/اليوم

ب) أقل أو تساوي 100 طن/اليوم

2. عجائن أخرى �ا فيها إزالة احلبر من األوراق القد�ة

معداتq معادن خام و معادنمعداتq معادن خام و معادن

كـاشطات كـاشطات (اسـتعـمال اHـوادq مثل الـرمالq كـورا ندونq اخلـردق التـعديـنيq ... إلخq على أي
مادة كانت) من أجل النقش وإزالة اللمعان والصقل والتبرز.

الطاقة اHنشئة لآلالت الثابتة اHساعدة على سير اHنشأة تكون :

1. تفوق 20 كيلو واط

فــوالذq حــديـدq ســبكq أشــابـة حــديــد (صـنــاعـة)فــوالذq حــديـدq ســبكq أشــابـة حــديــد (صـنــاعـة)q بـاســتــثـنــاء صـنــاعـة أشــابــة احلـديــد بـالــفـرن
الكهربائي

عندما تكون الطاقة اHنشئة للفرن أو األفران

1. تفوق 100 كيلو واط

2. أقل أو تساوي 100 كيلوواط

تكتل الفحم احلجري وفحم اخلشب ومعدن احلديدq صناعة الرصاص األسود االصطناعيتكتل الفحم احلجري وفحم اخلشب ومعدن احلديدq صناعة الرصاص األسود االصطناعي

قدرة اإلنتاج تكون :

1. تفوق 10 طن/اليوم
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33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـ
4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

2514

2515

2516

2. أقل أو تساوي 10 طن/اليوم

حمامات األمالح اHذابة ( تدفئة و معاجلات صناعية بواسطة)حمامات األمالح اHذابة ( تدفئة و معاجلات صناعية بواسطة)

- حجم احلمامات يكون :

1. يفوق 500 لتر

2. يفوق 100 لترq لكن أقل أو يساوي 500 لتر

3. أقل أو يساوي 100 لتر

سـحقq دقq غربلةq وضع في أكـياسq هرسq تنـظيفq نخلq خلط األحـجارq حصىq معادنسـحقq دقq غربلةq وضع في أكـياسq هرسq تنـظيفq نخلq خلط األحـجارq حصىq معادن
خام ومواد أخرى معدنية طبيعية أو اصطناعية.خام ومواد أخرى معدنية طبيعية أو اصطناعية.

الطاقة اHنشئة جملموع اآلالت الثابتة اHساعدة على سير اHنشأة هي :

1. تفوق  200 كيلو واط

2. تفوق 40 كيلو واطq لكن أقل أو تساوي 200 كيلوواط

3. أقل أو تساوي 40 كيلو واط

مقالع احلجارة (استغالل)مقالع احلجارة (استغالل)

1. استغالل مقالع احلجارةq باستثناء تلك اHشار إليها في 5

2. عـمــلـيـات الـبــحث عن مـجـاري اHــاء وشـبـكــات اHـاء (بـاسـتــثـنـاء الـعــمـلـيـات الــتي تـشـكل
ميزة استعجالية موجهة لتأمW السيالن احلر للمياه).

عندما تستعمل اHعدات وعندما حتمل كمية مستخرجة تفوق 2000 طن

3. تفـتت األرضية (باستثـناء التفتتات الـتي تعد ضرورية إلنشاء اHـباني اHستفيدة من
رخص البناء و التفتت اHنجز بتأثير طرق احلركة).

عنـدمـا تـستـعـمل اHـواد اHأخـوذة ألغـراض أخرى غـيـر إجنـاز العـمل في الـغـرض اHسـتـخرج
لـه و عــنـدمــا تــكــون مــســاحــة الــتــفــتت تــفـوق 1000 مــتــر مــربع و Hــا تــكــون كــمــيــة اHـواد

اHستخرجة تفوق 2000 طن

4. االسـتـغالل بـغـرض اسـتـعمـالـهـا q كـتل مـشـكـلـة بواسـطـة فـضالت مـنـجم اHـعـادن و أتـربة
اHناجم و بواسطة نفايات استغالل مقالع احلجارة.

عـندما تـكون مسـاحة االستـغالل تفوق 1000 متـر مربع أو عنـدما كـمية اHـواد اHستـخرجة
تفوق 2000 طن في السنة.

5. اHقالع اHرنة أو الرملـية الصلبة في الفضاء اHـفتوح ودون غرض اإلجنازq على مسافة
أقل من 500 متر Hقلعة خاضعة للرخصة أو التصريح.

عــنــدمـا تــكـون مــســاحـة االســتــخـراج أقل من 500 مــتـر مــربع و عــنـدمــا تـكــون كــمـيــة اHـواد
اHسـتخـرجة أقل من 250 طن في الـسنـة و Hا ال تـتجاوز الـكمـية اإلجـمالـية لالسـتخراج
 1000 طنq تـكون اHقالع اHذكـورة مستغلـة إما من طرف اHسـتغل الزراعي في مجاالته
اخلـاصــة وإمــا من طــرف الــبــلـديــة وجتــمع الــبــلــديـات أو الــنــقــابــة مـا بــW الــبــلــديـات في

مصلحة عمومية.
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16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3463
4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

2517

 2517 مكرر

2518

2519

2520

2521

 2521 مكرر

2522

2523

السيراميك و اHقاومة للحرارة (صناعة مواد)السيراميك و اHقاومة للحرارة (صناعة مواد)

قدرة اإلنتاج  تكون :

1. تفوق أو تساوي 20 طن/اليوم

2. أقل من 20 طن/اليوم

اإلسمنت واجلبس (تخزين) في التكتالتاإلسمنت واجلبس (تخزين) في التكتالت

اإلسمنتq اجلبس (صناعة)اإلسمنتq اجلبس (صناعة)

1. .  قدرة اإلنتاج تفوق 5 طن/اليوم

2. قدرة اإلنتاج تفوق 1 طن/اليوم لكن أقل من 5 طن/اليوم

3. قدرة اإلنتاج تكون أقل أو تساوي  1 طن/اليوم

الكوك (صناعة)الكوك (صناعة)

مينا (طالء)مينا (طالء)

1. صناعة q كمية اHواد اHمكن تصنيعها تكون :

أ) تفوق 500 كلغ/اليوم

ب) أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم

2. تطبيقq كمية اHواد اHمكن معاجلتها تكون تفوق 100 كلغ/اليوم

التلبيس بالزفت للوازم الطرق (محطة)التلبيس بالزفت للوازم الطرق (محطة)

1. على الساخن

2. على الباردq قدرة اHنشأة تكون :

أ) تفوق 1500 طن/اليوم

ب) تفوق 100 طن/اليوم ولكن أقل أو تساوي 1500 طن/اليوم

الطلي باجلليد (ورشات)الطلي باجلليد (ورشات)

سبيكة حديد سيلسيوم  (تخزين)سبيكة حديد سيلسيوم  (تخزين)

مسـبكـة (صناعـة اHواد اHسـبوكة) الـرصاص و السـبائك التي حتـتوي على الـرصاص (علىمسـبكـة (صناعـة اHواد اHسـبوكة) الـرصاص و السـبائك التي حتـتوي على الـرصاص (على
األقل األقل %3)

قدرة اإلنتاج تكون :

1. تفوق 100 كلغ/اليوم

2. تفوق 10 كلغ/اليوم و لكن أقل أو تساوي 100 كلغ/اليوم

ر ول

ر ر م ش ب

ر ر م ش ب

ر و

ر ول

ر ر م ش ب

ر ول

ر ول

ر ر م ش ب

ر ر م ش ب

ر ول

ر ول

ر ر م ش ب

ر ر م ش ب

ر ر م ش ب

ر ول

ر ر م ش ب



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـ
4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

3. أقل من 10 كلغ/اليوم

مسبكة (صناعة اHواد اHسبوكة) اHعادن و سبائك احلديدمسبكة (صناعة اHواد اHسبوكة) اHعادن و سبائك احلديد

قدرة اإلنتاج تكون :

1.  تفوق 10 طن/اليوم

2. تفوق 1 طن/اليوم ولكن أقل أو تساوي 10 طن/اليوم

3. أقل من 1 طن/اليوم

مسبكة (صناعـة اHواد اHسبوكة) اHعادن والـسبائك غير احلديديةمسبكة (صناعـة اHواد اHسبوكة) اHعادن والـسبائك غير احلديدية باستثـناء تلك اHتعلقة
باخلانة 2523

قدرة اإلنتاج تكون :

1. تفوق 2 طن/اليوم

2. تفوق 100 كلغ /اليوم و لكن أقل أو تساوي 2 طن/اليوم

3. أقل من 100 كلغ/اليوم

الفحمq معادن خامq معادن أو البقايا التعدينية (مغاسل)الفحمq معادن خامq معادن أو البقايا التعدينية (مغاسل)

قدرة اHعاجلة تكون :

1. تفوق 10 طن/اليوم

2. أقل من 10 طن/اليوم

العتاد اHهتز (استعمال) لصناعة اHعدات مثل اخلرسانةq متكتالت � إلخالعتاد اHهتز (استعمال) لصناعة اHعدات مثل اخلرسانةq متكتالت � إلخ

الطاقة اHنشئة للعتاد اHهتز تكون :

1. تفوق 200 كيلو واط

2. تفوق 40 كيلو واط ولكن أقل أو تساوي 200 كيلو واط

اHعادن (صقل أو تنظيف) باHعاجلة احلراريةاHعادن (صقل أو تنظيف) باHعاجلة احلرارية

اHعـادن (غلفـنهq طلي بـالقصديـر) أو التلـبيس اHعـدني ألي مادة كـانت بواسطـة غمرها أواHعـادن (غلفـنهq طلي بـالقصديـر) أو التلـبيس اHعـدني ألي مادة كـانت بواسطـة غمرها أو
بواسطة رش اHعدن الذائب.بواسطة رش اHعدن الذائب.

للمعادن و السبائك (االستعمال اآللي)للمعادن و السبائك (االستعمال اآللي)

- الطاقة اHنشئة جملموع اآلالت الثابتة اHساعدة على سير اHنشأة تكون :

1. تفوق 500 كيلو واط

2. تفوق 50 كيلو واط ولكن أقل أو تساوي 500 كيلوواط

3. أقل أو تساوي 50 كيلو واط
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16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3663
4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة
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2533
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2537

اHـعادن (تـخزين ونشـاطات اسـترجاع نـفايـات) والسـبائك والبـقايـا التعـدينـية ومواد مناHـعادن (تـخزين ونشـاطات اسـترجاع نـفايـات) والسـبائك والبـقايـا التعـدينـية ومواد من
اHعدن وهياكل العربات غير اHستعملة � إلخاHعدن وهياكل العربات غير اHستعملة � إلخ

اHساحة اHستعملة تكون :

أ. تفوق 50 م2

اHعادن والسبائك (سقي وإحماء أو تدفئة)اHعادن والسبائك (سقي وإحماء أو تدفئة)

مــعــادن ومـــواد بالســتــيــكـي� إلخ. (تــنــظــيـفq إزالــة الــشــوائب وصــقـل اHــســاحــات) بــطــرقمــعــادن ومـــواد بالســتــيــكـي� إلخ. (تــنــظــيـفq إزالــة الــشــوائب وصــقـل اHــســاحــات) بــطــرق
تستعمل سوائل عضوية هالوجنية أو مذيبات عضويةتستعمل سوائل عضوية هالوجنية أو مذيبات عضوية

- حجم أحواض اHعاجلة يكون :

1. يفوق 1500 لتر

2. يفوق 200 لتر ولكن أقل أو يساوي 1500 لتر

3. يفوق 20 لتر ولكن أقل أو يساوي 200 لترq عندما تستعمل اHواد في آلة غير مغلقة

� إلخ qالغرانـيت وحجر مـصفح والزجاج qعادن الطـبيعيـة أو االصطنـاعية مثل الـرخامHإلخا � qالغرانـيت وحجر مـصفح والزجاج qعادن الطـبيعيـة أو االصطنـاعية مثل الـرخامHا
(ورشات تقطيع ونشارة وصقل)(ورشات تقطيع ونشارة وصقل)

- الطاقة اHنشئة جملموع اآلالت الثابتة اHساعدة على سير اHنشأة تكون :

1. تفوق أو تساوي 40 كيلوواط

الالــــــطالء اHطالء اHــــــعــــــــدني أو اHدني أو اHــــــعــــــاجلاجلــــــة (تة (تــــــنــــــــظــــــيفq صيفq صــــــقـلq حتلq حتــــــويلq تويلq تــــــنــــــقــــــيـحq تحq تــــــآكل كآكل كــــــيــــــــمــــــيــــــائيq إلخ)ائيq إلخ)
� إلخ� إلخ) بواسطـة احمللل الكهربائي  qنصف ناقالت qمواد بالستيكية qعادنHات (ا  qنصف ناقالت qمواد بالستيكية qعادنHللمساحللمساحـات (ا
أو الـكـيمـيـائي  باسـتـثنـاء الـتنـظـيف اجلافq الـغـسيلq صـقل اHـساحـات اHـشار إلـيـها في

اخلانة 2533.

1. عندما يستعمل الكدميوم :

2. طرق تستعمل السوائل (دون استعمال الكدميوم) حجم أحواض اHعاجلة يكون :

أ) يفوق 1500 لتر

ب) يفوق 200 لتر ولكن أقل أو يساوي 1500 لتر

ج) أقل من 200 لتر

3. معاجلة في الطور الغازي أو معاجلات أخرى دون استعمال الكدميوم

مرملةمرملة

1. مساحة االستغالل تكون تفوق 1 هكتار

2. مساحة االستغالل تكون أقل أو تساوي 1 هكتار

سـيـلــيـكـو - الـسـبــائك أو كـاربـور ســيـلـيـســيـوم (صـنـاعـة)سـيـلــيـكـو - الـسـبــائك أو كـاربـور ســيـلـيـســيـوم (صـنـاعـة) بـالــفـرن الـكــهـربـائيq بـاســتـثـنـاء
فيروسيليسيوم اHشار إليه في اخلانة 2522.
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2541

2542

عندما تكون الطاقة اHنشئة للفرن أو األفران :

1. تفوق أو تساوي 100 كيلو واط

2. أقل من 100 كيلو واط

qاجلبس qـوضوعة في أكياس مثل اإلسمنتHسحوقة غير اHعـدنية اHواد اHمحطة عبور اqاجلبس qـوضوعة في أكياس مثل اإلسمنتHسحوقة غير اHعـدنية اHواد اHمحطة عبور ا
اجلير والرمالاجلير والرمال

قدرة التخزين تكون :
1. تفوق 000 25 م3

2. تفوق 5000 م3 ولكن أقل أو تساوي 000 25 م3
3. أقل من 5000 م3

محطة عبور اHواد اHعدنية الصلبةq باستثناء تلك اHشار إليها في خانات أخرىمحطة عبور اHواد اHعدنية الصلبةq باستثناء تلك اHشار إليها في خانات أخرى

قدرة التخزين هي :
1. تفوق 000 75 م3

qةqـعــــادن و الادن و الــــسـبــــائك غائك غــــيــــر احلر احلـديديــــديديـةHة اHإعـداد وتداد وتــــنـقــــيــــة ا qإعة qمــــعــــاجلاجلـة مة مــــعــــادن اخلادن اخلـام غام غــــيــــر احلر احلـديديــــديديــــة
بــاســتــثــنــاء صــنــاعــة اHـعــادن والــســبــائك غــيــر احلــديــديــة بــواســطــة الــتــحـلـل الــكـهــربــائي

احلراري.

عندما تكون الطاقة اHنشئة للفرن أو األفران :

1. تفوق 25 كيلوواط

2. أقل من 25 كيلوواط

الزجاج (صناعة واستعمال)الزجاج (صناعة واستعمال)

قدرة إنتاج أفران الصهر و التليW تكون :

أ. بالنسبة للزجاج الصودوكلسيأ. بالنسبة للزجاج الصودوكلسي

أ) تفوق 5 طن/اليوم

ب) تفوق 500 كلغ/اليوم ولكن أقل أو تساوي 5 طن/اليوم

ب. بالنسبة للزجاج اآلخرب. بالنسبة للزجاج اآلخر

أ) تفوق 500 كلغ/اليوم

ب) تفوق 50 كلغ/اليوم ولكن أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم

للزجاج (االستعمال الكيميائي) أو البلورللزجاج (االستعمال الكيميائي) أو البلور

احلجم األقصى للمادة اHعاجلة اHمكن تواجدها باHنشأة تكون :
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2611

2614

2615

2616

2617

2618

1. تفوق 150 لتر

2. تفوق 50 لتر ولكن أقل أو تساوي 150 لتر

كيمياءq مطاطكيمياءq مطاط

اHدخرات والبطاريات (صناعة) التي حتتوي الرصاص والكدميوم أو الزئبقاHدخرات والبطاريات (صناعة) التي حتتوي الرصاص والكدميوم أو الزئبق

الــشــمــوع و مــواد أخــرى مـن الــشــمع ومــشــمــعــةq الــبــرافــW أو حــمض ســتــيــاريك (قــولــبــةالــشــمــوع و مــواد أخــرى مـن الــشــمع ومــشــمــعــةq الــبــرافــW أو حــمض ســتــيــاريك (قــولــبــة
وبتذويب )وبتذويب )

1. عـنـدما تـتم الـعـملـيـة بواسـطـة الـتدفـئـة النـاريـة الـعاريـة أو بـأي طريـقـة تـشكل مـخـاطر
االشتعال اHعادلة

2. في كـل احلـاالت األخــرى q كـمــيـة الــصــمغq الـشــمع أو احلــمض سـيــتـاريـك اHـذابــة يـومــيـا
تكون :

أ. تفوق 100 كلغ

اHـلـونات واخلـضـاب الـعـضـويq معـدنـيـة وطـبـيعـيـة (صـنـاعـة بـواسطـة اسـتـخـراج وتـركيباHـلـونات واخلـضـاب الـعـضـويq معـدنـيـة وطـبـيعـيـة (صـنـاعـة بـواسطـة اسـتـخـراج وتـركيب
وسحق واستعمال)وسحق واستعمال) باستثناء النشاطات اHشار إليها في اخلانتW 2318 و2324

- كمية اHادة اHنتجة أو اHستعملة تكون :

1. تفوق أو تساوي 2 طن/اليوم

2. تفوق أو تساوي 200 كلغ/اليوم ولكن أقل من 2 طن/اليوم

اHنظفات والصابون ( صناعةq أو ذات أساس)اHنظفات والصابون ( صناعةq أو ذات أساس)

- قدرة اإلنتاج تكون :

1. تفوق أو تساوي 5 طن/اليوم

2. تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم ولكن أقل من 5 طن/اليوم

األدويـة (صــنـاعـة وتــقـسـيم بـهــدف حتـضـيـر)األدويـة (صــنـاعـة وتــقـسـيم بـهــدف حتـضـيـر) لالسـتـعــمـال الـبــشـري أو الـبـيــطـري إلى غـايـة
احلــصـول عــلى صــيــغـة غــالــيـنــيك اHــطــهـرة خــارج مــسـتــودعــات عـقــاقــيـر الــصــيـدلــة غــيـر

االستشفائية :

1. عندما يكون عدد العاملW يفوق 400

2. عندما يكون عدد العاملW أقل من 400

أجسام دقيقة طبيعية مسببة للمرضأجسام دقيقة طبيعية مسببة للمرض

- االستعمال في منشآت لإلنتاج الصناعي

العطورq الزيوت األساسية (استخراج بواسطة البخار) اHوجودة في النباتات العطريةالعطورq الزيوت األساسية (استخراج بواسطة البخار) اHوجودة في النباتات العطرية

- القدرة اإلجمالية ألوعية االستخراج اHوجهة للتقطير تكون :

1. تفوق 50 م3
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2619

2620

2621

2622

2. تفوق أو تساوي 2,5 م3 ولكن أقل أو تساوي  50 م3

النفط (استغالل ونقل)النفط (استغالل ونقل)

الالـهــــوائوائــــيـات اHات اHــــضــــغـوطوطــــة ومة ومــــواد حواد حـيث يث 50% ع عـلى األقلى األقـل من الل من الـكــــتــــلــــة اإلجة اإلجـمــــالالــــيـة لة لــــلــــوحوحـدة هيدة هي
مـركركـبة من البة من الـبـولولـيميمـار (مار (مـواد بالسواد بالسـتـيكيكـيـةq مةq مـطاطq مطاطq مـطـاط صاط صـنـاعيq راتناعيq راتنـجـات والصات والصـقاتقات

تركيبية) (تخزين)تركيبية) (تخزين)

1. احلـالـة الـتـجـويـفيـة أو اHـتـمـددة مـثل رغـوة التـكس ومـتـعدد األوريـتـان والـبـولـيـسـتران
...إلخ

- احلجم اHمكن تخزينه يكون :

أ) يفوق أو يساوي  2000 م3

ب) يفوق أو يساوي 200 م 3 و لكن أقل من 2000 م3

2. في احلاالت األخرى و بالنسبة للهوائيات اHضغوطة

- احلجم اHمكن تخزينه يكون :

أ)  يفوق أو يساوي 000 10 م3

ب) أقل من 000 10 م3

الـبـولـيـمـار (مـواد بالسـتـيـكـيـةq مـطـاطq مـطـاط صـنـاعي وراتـنـجـات والصـقـات تـركـيـبـيـة)الـبـولـيـمـار (مـواد بالسـتـيـكـيـةq مـطـاطq مـطـاط صـنـاعي وراتـنـجـات والصـقـات تـركـيـبـيـة)
(صناعة)(صناعة)

قدرة اإلنتاج تكون :

1. تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم

2. تفوق أو تساوي 300 كلغ/اليوم ولكن أقل من 1 طن/اليوم

3. أقل من 300 كلغ/اليوم

الـبـولـيـمـار (مـواد بالسـتـيـكـيـةq مـطـاطq مـطـاط صـنـاعي وراتـنـجـات والصـقـات تـركـيـبـيـة)الـبـولـيـمـار (مـواد بالسـتـيـكـيـةq مـطـاطq مـطـاط صـنـاعي وراتـنـجـات والصـقـات تـركـيـبـيـة)
(حتويل)(حتويل)

1. بـطـرق تــتـطـلـب شـروط خـاصــة من حـرارة وضـغـط (بـتقq حـقـنq قـولـبــةq الـتـجــزئـة عـلى
الساخن والتكاثف � إلخ)

كمية اHادة اHمكن معاجلتها تكون :

أ) تفوق أو تساوي 10 طن/اليوم

ب) تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم ولكن أقل من 10 طن/اليوم

ج) أقل من 1 طن/اليوم

2. بكل طريقة آلية حصريا (نشرةq قطعq رحيq سحق � إلخ)

كمية اHادة اHمكن معاجلتها تكون :
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

2624

2625

2626

2627

2628

2800

2820

2821

2900

2910

2911

2912

أ) تفوق أو تساوي 20 طن/اليوم

ب) تفوق أو تساوي 2 طن/اليوم ولكن أقل من 20 طن/اليوم

ج) أقل من 2 طن/اليوم

مــواد عالجــيــة Hــســتـخــلــصــات األعــضــاء احلــيــوانــيــة ومــســتــخــلــصــات وتــركــيــزات الــلــحـوممــواد عالجــيــة Hــســتـخــلــصــات األعــضــاء احلــيــوانــيــة ومــســتــخــلــصــات وتــركــيــزات الــلــحـوم
واألسماك ومواد أخرى حيوانية (مستحضرات)واألسماك ومواد أخرى حيوانية (مستحضرات)

1. عندما تطبق العملية على مواد طرية بالتجفيف البسيط في الفراغ

2. في كل احلاالت األخرى

كـــبــريــتـــات (ورشــات صــنـــاعــة اHــركـــبــات الــعـــضــويــة) كـــحــول كــبـــريــتيq تـــيــولq حــوامضكـــبــريــتـــات (ورشــات صــنـــاعــة اHــركـــبــات الــعـــضــويــة) كـــحــول كــبـــريــتيq تـــيــولq حــوامض
كبريتيةq  تيوإستار � إلخ) باستثناء اHواد اHلتهبة أو السامةكبريتيةq  تيوإستار � إلخ) باستثناء اHواد اHلتهبة أو السامة

كبريتات أحادية و ثنائية الصودا (صناعة)كبريتات أحادية و ثنائية الصودا (صناعة)

سوبر فوسفات (صناعة)سوبر فوسفات (صناعة)

معاجلة وتنمية اHساحات احلساسة للضوء ذات أساس فضيمعاجلة وتنمية اHساحات احلساسة للضوء ذات أساس فضي

اHساحة اHعاجلة سنويا تكون :

1. تصوير إشعاعي صناعي :

أ) تفوق 000 20 م2

ب) تفوق 2000 م 2 و لكن أقل أو تساوي  000 20 م2

2. حاالت أخرى (تصوير إشعاعي طبيq فنون تخطيطيةq تصوير شمسيq سينما)

أ) تفوق 000 50 م2

ب) تفوق 5000 م 2 و لكن أقل أو تساوي  000 50 م2

تربية األصناف اHائية والصيدتربية األصناف اHائية والصيد

الصيد و صناعة الصيدالصيد و صناعة الصيد

األسماك (صناعة طعام)األسماك (صناعة طعام)

حتويل منتوجات الصيد (حفظ q تمليح � إلخ)حتويل منتوجات الصيد (حفظ q تمليح � إلخ)

متنوعةمتنوعة

اHدخرات (ورشات شحن)اHدخرات (ورشات شحن)

الطاقة القصوى للتيار اHتصل اHستعمل من أجل هذه العملية تفوق 10 كيلوواط

واصالت هوائيات الهاتف النقالواصالت هوائيات الهاتف النقال

ورشـات إصالح و صـيــانـة (غـسلq تـشــحـيم � إلخ) الـعـربــات و اآلالت ذات احملـرك �ـا فـيـهـاورشـات إصالح و صـيــانـة (غـسلq تـشــحـيم � إلخ) الـعـربــات و اآلالت ذات احملـرك �ـا فـيـهـا
نشاطات صناعة هيكل العربات والصفائحنشاطات صناعة هيكل العربات والصفائح
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

2913

2914

2917

1. إصالح و صيانة العربات واآلالت ذات احملرك

أ) مساحة الورشة تكون تفوق 5000 م2

ب) مساحة الورشة تكون تفوق 500 م 2 و لكن أقل أو تساوي 5000 م2

ج) مساحة الورشة تكون أقل أو تساوي 500 م2

2. برنيقq صباغةq جتهيز (تطبيقq كيq جتفيف) على العربات واآلالت ذات احملرك

أ) إذا كانت الكمية القصوى للمواد اHمكن استعمالها تفوق 100 كلغ/اليوم

ب) إذا كــانت الـكـمـيـة الــقـصـوى لـلـمــواد اHـمـكن اسـتـعــمـالـهـا تـفـوق 10 كــلغ/الـيـوم أو إذا
كانت الـكمـية الـسنـوية لـلمـذيبات اHـوجودة في اHـواد اHمـكن استـعمـالهـا تفوق 0,5 طن

دون أن تتجاوز الكمية القصوى للمواد اHمكن استعمالها 100 كلغ/اليوم

التدفئة (طرق) يستعمل كسائل محمل حرارة األجسام العضوية اHشتعلة.التدفئة (طرق) يستعمل كسائل محمل حرارة األجسام العضوية اHشتعلة.

1. عندمـا تكون احلرارة اHسـتعملـة تساوي أو تفوق عـند نقطـة إضاءة السوائل. إذا كانت
الكمية اإلجمالية للسوائل اHوجودة في اHنشأة (اHقاسة على درجة °25 م ) :

أ. تفوق 1000 لتر

ب. تفوق 100 لتر ولكن أقل أو تساوي  1000 لتر

2. عندما تكون درجة احلرارة اHستعملة أقل عند نقطة إضاءة السوائل.

أ. إذا كـــانـت الـــكـــمـــيـــة اإلجـــمــالـــيـــة لـــلـــســــوائل اHــــوجــــودة في اHـــنـــشــأة ( اHـــقـــاســة عـــلى
درجة°25 م ) تفوق 250 لتر

االحتراقاالحتراق

الـطـاقـة احلـراريـة الـقـصــوى هي مـحـددة مـثل الـكـمـيـة الـقــصـوى لـلـمـحـروق و اHـعـبـر عـنـهـا
بأقل من القدرة احلرارية اHمكن استهالكها بالثانية.

أ. عـنــدمـا تـســتـهــلك اHـنـشــأة خـاصــة لـوحـدهــا أو بـاخلـلـطq الـغـاز الــطـبـيــعي وغـاز الــبـتـرول
اHــمــيع واHــازوت احملــلي وq الــفــحمq اHــازوت الــثــقــيـل أو الــكــتــلــة احلــيــويــة q بــاســتــثــنـاء
اHنـشـآت اHشـار إليـها في خـانات أخـرى من القـائـمة بـحيث يـساهم االحـتراق في صـهر

وطبخ أو معاجلة اHواد الداخلة باخللط مع غاز االحتراق.

- إذا كانت الطاقة احلرارية القصوى للمنشأة :

1. تفوق أو تساوي  100 ميغا واط

2. تفوق أو تساوي  20 ميغا واط لكن أقل من  100 ميغا واط

3. تفوق  2 ميغا واط  لكن أقل من  20 ميغا واط

ب. عندمـا تكون اHـواد اHستـهلـكة لوحـدها أو باخلـلط q مختـلفة عن تـلك اHشار إلـيها في أ
وإذا ما كانت الطاقة احلرارية القصوى تفوق 0,1 ميغا واط

احملـركـات ذات االنـفـجـار واالحـتـراق الـداخـلـي أو الـتـفـاعل وتـربـيـنـات االحـتـراق (ورشـاتاحملـركـات ذات االنـفـجـار واالحـتـراق الـداخـلـي أو الـتـفـاعل وتـربـيـنـات االحـتـراق (ورشـات
اختبار)اختبار)
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

2918

2919

2920

2922

عـنـدمـا حتـدد الـطـاقـة اإلجـمـالـيـة مـثل الـطـاقـة اآللـيـة عـلى مـحـور الـنـظـام األقـصـى لدوران
احملـركــات أو الـتــربــيـنــات بـالــتـزامـن مع االخـتــبـاراتq تــفـوق 150 كـيــلــو واط أو عـنــدمـا

يتجاوز الدفع 1,5 كيلو نيوتن

احلميض ( صناعة)حلميض ( صناعة)

ساحات التوقف مغطاة و مرآب الفنادق للعربات ذات احملركساحات التوقف مغطاة و مرآب الفنادق للعربات ذات احملرك

القدرة تكون :

1. تفوق 1000 عربة

2. تفوق 250 عربة و لكن أقل أو تساوي 1000 عربة

3. أقل من 250 عربة

التبريد أو الضغط ( منشآت) التشغيل بضغوط فعالة تفوقالتبريد أو الضغط ( منشآت) التشغيل بضغوط فعالة تفوق 105 باسكال باسكال

1. تضغط أو تستعمل سوائل قابلة لالشتعال أو سامةq الطاقة اHمتصة تكون :

أ. تفوق 300 كيلوواط

ب. تفوق 20 كيلو واط ولكن أقل أو تساوي 300 كيلو واط

2. في كل احلاالت األخرى  :

أ. تفوق 500 كيلو واط

الــبــرنـيقq الــدهــانq الــتـجــهــيـزq الــغــراءq الـطالءq ... إلـخ (اسـتــعــمـالq طــبخ وجتــفـيـف) عـلىالــبــرنـيقq الــدهــانq الــتـجــهــيـزq الــغــراءq الـطالءq ... إلـخ (اسـتــعــمـالq طــبخ وجتــفـيـف) عـلى
دعامة أيا كانت (معدنq خشبq بالستيكq جلدq ورقq نسيجq q ... إلخ) باستثناء :دعامة أيا كانت (معدنq خشبq بالستيكq جلدq ورقq نسيجq q ... إلخ) باستثناء :

- نـشـاطـات اHـعـاجلـة أو استـعـمـال الـزفتq اإلسـفـلتq الـقـطـران ومواد زفـتـيـة مـشـار الـيـها
في اخلانة 1613.

- نشاطات مشار إليها في اخلانات 2416 و 2413

- نشاطات الـتلبيس عـلى السيـارات و العربات ذات احملـرك مشار إلـيها بواسـطة اخلانة
2912

- أو كل نشاط آخر مشار إليه بوضوح بواسطة خانة أخرى.

1. عـنـدما يـكـون أسـاس اHواد اHـسـتعـمـلةq من الـسـوائل وعـندمـا يـتم االستـعـمال بـواسـطة
طريقة " الغمر "

- إذا كانت الكمية القصوى للمواد اHمكن إيجادها في اHنشأة هي :

أ. تفوق 1000 لتر

ب. تفوق 100 لتر ولكن أقل أو تساوي 1000 لتر

(q... تلبيس qسحق ) "2. عندما يتم االستعمال بكل طريقة أخرى غير طريقة "الغمر

- إذا كانت الكمية القصوى للمواد اHمكن استعمالها هي :
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اHـلـحــق  األول (تابع)اHـلـحــق  األول (تابع)

نوع الرخصةنوع الرخصةحتديد النشاطحتديد النشاطرقم اخلانةرقم اخلانة

أ . تفوق 100 كلغ/اليوم

ب. تفوق 10 كلغ /اليوم ولكن أقل أو تساوي 100 كلغ/اليوم

3. عندما تكون اHواد اHستعملة من اHساحيق ذات أساس من الرتنجات العضوية.

- إذا كانت الكمية القصوى للمواد اHمكن استعمالها هي :

أ. تفوق 200 كلغ/اليوم

ب. تفوق 20 كلغ/اليوم ولكن أقل أو تساوي 200 كلغ/اليوم

ر و ل

ر ر م ش ب

ر و ل

ر ر م ش ب

اHـلـحــق  الثانياHـلـحــق  الثاني

اHعامل اHضاعفاHعامل اHضاعفطبيعة النشاططبيعة النشاط

الكلور الكلور ( صناعة )( صناعة )

كمية اإلنتاج تكون :

1 . تفوق أو تساوي 50000 طن / سنة

2 . أقل من 49999 طن / سنة

الكلور ( استعمال أو تخزين )الكلور ( استعمال أو تخزين )

1 . الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون تفوق 7 طن  إلى 199 طن

2 . الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها داخل اHنشأة تكون تفوق 200 طن

مطاممطامـر ومنشر ومنشـآت تخزين احلآت تخزين احلـبوبq الببوبq البـذورq منتذورq منتـوجات غذائوجات غذائـية أو كل منية أو كل منـتوج عضتوج عضـوي يخلوي يخلـف جزئياتف جزئيات
غبار قابلة لالشتعالغبار قابلة لالشتعال

1 . �طامير أو منشآت التخزين :
أ ) إذا كان احلجم اإلجمالي للتخزين يفوق 15000 م3

ب ) إذا كان احلجم اإلجمالي للتخزين يفوق 5000 مq3 لكن أقل أو يساوي 15000 م3

2 . حتت بناء منفوخ أو خيمة :
أ ) إذا كان احلجم اإلجمالي للبناء اHنفوخ  أو اخليمة يفوق 100000 م3

ب ) إذا كــان احلـــجـم اإلجـمــالي لـلـــبــنــاء اHـنــفـوخ  أو اخلــيـمــة يـفـوق 10000 مq3 لــكن أقل أو يـسـاوي
100000 م3

qالـتجـمـيد qالـبـسـترة بـاحلـرارة qاالكـتواء qمن أصـل نبـاتي ( وادHمـسـتحـضـرات أو حـفظ ا ) الـغـذائيـة( وادHمـسـتحـضـرات أو حـفظ ا ) الـغـذائيـة
qالنـشاء qباسـتثـناء الـسكـر qاء والـتحـمـيص ... إلخHإزالـة ا qاءHامـتصـاص ا qالتـجفـيف بـالتـصعـيد

اHالتq الزيوت وغذاء للماشيةq لكن من بينها ورشات نضج الفواكه واخلضر.
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اHـلـحــق  الثاني (تابع)اHـلـحــق  الثاني (تابع)

اHعامل اHضاعفاHعامل اHضاعفطبيعة النشاططبيعة النشاط

كمية اHواد الداخلة تكون :

1 ) تفوق 40 طن / اليوم وأقل من 199 طن / اليوم 

2 ) تفوق 200 طن / اليوم

qالبسترة باحلرارة qاالكتواء qبالتـقطيع qمن أصل حيواني ( وادHمستحضرات أو حفظ ا ) الغذائيـة ( وادHمستحضرات أو حفظ ا ) الغذائيـة
الـتــجـمــيـدq الــتــجـفــيف بــالـتــصـعــيـدq امــتــصـاص اHــاءq إزالـة اHــاءq الــتـمــلـيـحq الـتــجـفــيفq الــتـمــلـيح
والـتـدخqW الـتـدخW ... إلخq بـاسـتثـنـاء اHواد اHـسـتخـرجـة من احللـيب واألجـسام الـدهـنيـةq لـكن �ا

فيها أغذية حيوانات الرفقة.

كمية اHواد الداخلة تكون :

1 ) تفوق 20 طن / اليوم

2 ) تفوق 400 كلغ / اليوم ولكن أقل أو تساوي 20 طن / اليوم

مخبزة صناعية ( صناعة اخلبز واحللويات الرطبة )مخبزة صناعية ( صناعة اخلبز واحللويات الرطبة )

عندما تكون قدرة اإلنتاج :

1 ) تفوق 5 طن / اليوم 

األجبان ( تنعيم )األجبان ( تنعيم )

قدرة االحتضان :

1 ) 1000 طن / يوم وأكثر

2 ) أقل من 999 طن / يوم

الزيـوت الـنـبـاتـيـةq الـزيوت احلـيـوانـيـةq األجـسـام الـدسمـة ( اسـتـخـراج أو مـعـاجلة )q الزيـوت الـنـبـاتـيـةq الـزيوت احلـيـوانـيـةq األجـسـام الـدسمـة ( اسـتـخـراج أو مـعـاجلة )q صـنـاعـة أحـماض
االستياريكq البلمتيك واألولييكq باستثناء استخراج الزيوت األساسية للنباتات العطرية

قدرة اإلنتاج تكون :

1 ) تفوق 50000 طن / سنة

2 ) أكثر من 500 طن إلى 49999 طن / سنة

احلــلــيب ( اســتــقـبــالq تــخــزينq مــعــاجلـةq حتــويلq ... إلخ ) احلــلــيب ( اســتــقـبــالq تــخــزينq مــعــاجلـةq حتــويلq ... إلخ ) أو اHــواد اHــســتـخــرجــة من احلــلــيبq الــقـدرة
اليومية اHعاجلة اHعبر عنها باللتر من احلليب أو ما يعادل احلليب تكون :

1 ) تفوق 250000 لتر / اليوم

2 ) تفوق 70000 لتر / اليومq لكن أقل أو تساوي  249000 لتر / اليوم

اخلميرة ( صناعة )اخلميرة ( صناعة )

معامل السكرq معامل تصفية السكرمعامل السكرq معامل تصفية السكر

قدرة اHعاجلة :

1 ) أكثر من 2000 طن / يوم
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اHـلـحــق  الثاني (تابع)اHـلـحــق  الثاني (تابع)

اHعامل اHضاعفاHعامل اHضاعفطبيعة النشاططبيعة النشاط

2 ) أقل من 1999 طن / يوم

حمض الكلورهيدريك ( صناعة )حمض الكلورهيدريك ( صناعة )

بقدرة 25000 طن / سنة أو أكثر

اجلير ( صناعة )اجلير ( صناعة )

قدرة اإلنتاج تكون :

1 ) أكثر من 5000 طن / سنة إلى 24.999 طن / سنة

2 ) 25000 طن / سنة وأكثر

2

2

2

4

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 19 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430 اHــــوافق  اHــــوافق 12 يــــولــــيـــو يــــولــــيـــو
Wجـهـويـتـ Wن إحـداث مـنـظـمــتـWجـهـويـتـ Wيـتــضـمّن إحـداث مـنـظـمــتـ qيـتــضـم q2009 سـنـة سـنـة

للمحامW بناحيتي بجاية وبومرداس.للمحامW بناحيتي بجاية وبومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإنّ وزير العدل
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91 - 04 اHــــؤرّخ في 22
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1411 اHــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 1991
qادّة  31 منهHال سيّما ا qتضمّن تنظيم مهنة احملاماةHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 04 -332
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
qحافظ األختام q2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- وبـــعـــــــد االطــالع عــــــلى الـــقــــــــرار اHـــؤرّخ فـي 26
ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1418 اHــــــوافق 25 مــــــارس ســــــنــــــة 1998

qWتضمّن إحداث منظمات جهوية للمحامHوا
يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تـــســـتـــحـــدث مـــنـــظـــمـــتـــان جـــهـــويـــتـــان
للمحامW هما :

qنظمة اجلهوية حملـــامي ناحية بجايةHا -
- اHنظمة اجلهوية حملـــامي ناحية بومرداس.

Wاجلــهـــــــويــتـ WــنــظــمـتــHــادّة ة 2 :  : يــكـــون مــقـــــــر اHــاداHا
عـلى النحـو اآلتي :

- اHـــنـــظـــمـــــة اجلـــهـــويـــــة حملـــــــامي نـــاحـــيــــــة بـــجـــايـــــة
qدينــة بجايـة�

- اHـــنـــظـــمـــة اجلــــهـــويـــة حملــــــامي نـــاحـــيـــة بـــومــــرداس
�دينــة بومــرداس.

WـــــنــــظـــــمــــتــــH3 :  : حتــــدّد دائـــــرتــــا اخــــتـــــصــــاص ا اHــــاداHــــادّة ة 
اجلهويتqW كما يأتي :

- اHـــنـــظـــمــــة اجلــهـــويـــــة حملـــــامي نـــاحـــيـــــة بـــجـــايــــة :
qدائــرة اختصاص مجلس قضاء بجاية

- اHــنـــظـــمـــة اجلـــهـــويــة حملـــــامي نـــاحـــيــة بـــومــرداس :
دائــرة اختصاص مجلس قضاء بومرداس.

4 :  : يـــــكــــلّـف كل مـن رئــــيـس االحتـــــاد الــــوطـــــني اHــــاداHــــادّة ة 
Hـــنـــظــــمـــــات احملـــــــامـــــW ونــــقـــيــــبيْ مــــنـــظـــمــــتيْ ســــطـــيف
Wاجلــهـــويـــتــ WـــنــظـــمـــتـــHبـــوضع هـــيـــاكل ا qوتـــيـــــــزي وزو

اجلديدتW وتنصيبهما.

اHاداHادّة ة 5 :  : يكـلّف مديـر الشـؤون اHـدنيـة وختم الـدولة
بتنفيذ هذا القـرار.
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اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 12
يوليو سنة 2009.

الطيب بلعيـزالطيب بلعيـز

وزارة ا?اليةوزارة ا?الية
قــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 13 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1430
اHاHــــــــوافق وافق 3  س  ســــــــبــــــــتــــــمــــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة q2009 يq يــــــــحــــــــدّد تد تــــــــعــــــدادداد
مــــنــــاصب الاصب الــــشــــغل وتغل وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا وما ومــــدة الدة الــــعــــقــــد اخلد اخلـاصاص
بـاألعوان العاماألعوان العامـلW في نشلW في نشـاطات احلفظ أو الاطات احلفظ أو الـصيانةصيانة
أو اخلأو اخلــــدمدمــــات بات بــــعــــنــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــركركــــزيزيــــة لة لــــلــــمــــديديــــريريــــة

العامة للميزانية.العامة للميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإنّ األم
qاليّةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهHال سيما ا qطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- �قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 07 - 364 اHؤرّخ
في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافـق 28 نــوفــمــبــر ســنــــة
2007 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qاليّةHا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئاسي رقم 07 - 308  اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصـــيــانـة أو اخلــــدمـات وتــصـنــيـفــهـا وكــذا مـدة الــعـقـد
اخلـــاص بــاألعــوان اHــعــنــيــW الـــعــامــلــW بــاإلدارة اHــركــزيــة
لـلـمــديـريـة الـعـامـة لـلـمـيــزانـيـةq كـمـا هـو مـبـW في اجلـدول

اآلتى :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

2

9

14

4

13

42

200

200

200

219

288

-

1

1

1

2

5

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

9

14

4

13

42

عامل مهني من اHستوى األول

عون اخلدمة من اHستوى األول

حارس

سائق السيارة من اHستوى األول

عون الوقاية من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

مناصب الشغلمناصب الشغل
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 13 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 3
سبتمبر سنة 2009.

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهq يــحــدّد عـدد
اHنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي بـاإلدارة اHـركـزية

للمديرية العامة للميزانيةq كما يأتي :

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن  وزير اHاليةعن  وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 13 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1430
اHوافق اHوافق 3  سب  سبـتمبر سنة تمبر سنة q2009 يحq يحـدّد عدد اHناصبد عدد اHناصب
الالــــــعــــلــــــيــــــا لا لــــــلــــــعــــــمــــــال اHال اHــــهــــــنــــــيــــــW وسW وســــــائائــــــقي القي الــــــســــــيــــاراتارات
واحلواحلــــــجــــــاب باب بــــــعــــــــنــــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــــركركــــــزيزيــــــة لة لــــــلــــــمــــــديديــــــريريــــــة

العامة للميزانية.العامة للميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإنّ األم
qاليّةHووزير ا

- �ـقـتــضى اHـرسـوم  الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ
في 17 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــذي يـحــدد كــيــفــيـات مــنح الــزيــادة االســتـداللــيــة لــشــاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اHـؤرّخ في 18 ذي الـقــعــدة عـام 1428 اHـوافـق 28 نـوفــمــبـر
سنــة 2007 واHتضـمّن تنظـيم اإلدارة اHركزية في وزارة

qاليّةHا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

qادة 38 منهHال سيما ا qوسائقي السيارات واحلجاب

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن

1

1

1

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 13 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 3
سبتمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن  وزير اHاليةعن  وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة الصناعة وترقية االستثماراتوزارة الصناعة وترقية االستثمارات

قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 10 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 31 غ غــــشتشت
ســــــنــــة ة q2009 يq يــــعــــــدّل الل الــــقــــــرار اHرار اHــــؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عــــامام
Wن تعيWتـضمضمّن تعيHت واHوافق 11 م مـارس سنة ارس سنة 2007 واHوافق  اH1428 ا

أعضاء جلنة الطعن اخملتصة في مجال االستثمار.أعضاء جلنة الطعن اخملتصة في مجال االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 10 رمــــــضـــــــان عــــــام 1430
اHـوافق 31 غــشت سـنـة 2009 تـعـدّل تـشـكــيـلـة جلـنـة الـطـعن
احملـددة في الــقــرار اHـؤرّخ في 21 صــفــر عـام 1428 اHـوافق
11 مـــارس ســـنـــة 2007 واHــتـــضـــمّن تـــعـــيــW أعـــضـــاء جلـــنــة

الطعن اخملتصة في مجال االستثمارq كما يأتي :
............................................... "

- سعادة بوبكرq ¢ثل الوزير اHكلف بالعدل.
........... (الباقي بدون تغيير) ............"
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 29 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430 اHــــوافق  اHــــوافق 22 يــــ يــــولــــيـــوولــــيـــو
سـنة سـنة q2009 يـحـدد الـقـائـمة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجلسq يـحـدد الـقـائـمة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجلس
الـــتـــوجـــيه لـــلـــمـــركـــز اجلـــزائـــري Hـــراقـــبـــة الـــنـــوعـــيـــةالـــتـــوجـــيه لـــلـــمـــركـــز اجلـــزائـــري Hـــراقـــبـــة الـــنـــوعـــيـــة

والرزم.والرزم.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق
22 يـــولــيــو ســنــة q2009 حتــدّد الـــقــائــمــة االســـمــيــة ألعــضــاء

مــجــلس الــتــوجــيـه لــلــمــركــز اجلــزائــري Hــراقــبــة الــنــوعــيـة
والــرزم الــذي يــرأسه وزيــر الـتــجــارة أو ¢ــثـلـهq تـطــبــيــقـا
ألحـــكـــام اHــادة 15 من اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 89 - 147
اHـؤرّخ في 8 غــشت ســنـة 1989 واHــتـضــمّن إنــشــاء اHــركـز
qــراقـبــة الــنــوعــيــة والــرزم وتــنــظـيــمـه وعـمــلهH اجلــزائــري

اHعدّل واHتمّمq كما يأتي :

 1 - الــســـيــد مـــحــمــد يـــحــيـــاوي وعــلـيq اHــديـــر الــعــام

qرئيسا qبوزارة التجارة

2 - الـــــســـــيــــد حـــــدار رشـــــيــــدq نـــــائب مـــــديـــــر بــــوزارة
qالداخلية واجلماعات احمللية

3 - اآلنــســة بـن دين فــتــيــحــةq نـــائــبــة مــديــر بــوزارة
qالفالحة والتنمية الريفية

4 - السـيد بن سـهلي مـصـطفىq نـائب مديـر بوزارة
qوارد الصيديةHالصيد البحري وا

5 - الــــســــيــــد تاليــــلــــيــــة عـــبــــد الــــلهq رئــــيـس دراســـات
qبوزارة الصناعة وترقية االستثمارات

6 - اآلنــســـة راحم رتــيـــبــةq رئـــيــســـة مــكـــتب بــوزارة
qناجمHالطاقة وا

7 - الــــســــيــــد فــــورار جــــمـــــالq نــــائب مــــديــــر بــــوزارة
qستشفياتHالصحة والسكان وإصالح ا

8 - الــســيــدة  جــادي خــيــرةq مــراقــبــة مــالــيــة بـوزارة
qاليةHا

9 - الـــســـيـــد كـــلــــيـــعي جـــعـــفــــرq نـــائب مـــديـــر بـــوزارة
qائيةHوارد اHا

10 - الــــــســــــيـــــــد مــــــكــــــيــــــمــــــان خلــــــضــــــرq رئــــــيـس قــــــسم

الـتكنولوجيـا الصناعية الـغذائية بوزارة الـتعليم العالي
qوالبحث العلمي

11 - الـــســـيـــد قـــلـــمـــاوي أكـــليq نـــائـب مـــديـــر بــوزارة

qالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

12 - الــــســــيــــد بــــوديــــعــــة عــــلي شــــوقيq نــــائـب مــــديـــر

بــوزارة اHــؤســســات الـــصــغــيــرة واHــتــوســـطــة والــصــنــاعــة
qالتقليدية

13 - الـــســـيـــد بــوشـــقـــيف مـــعـــمـــرq رئـــيس اجلـــمـــعـــيــة

اجلـــزائــريــة لـــتــرقــيــة وحـــمــايــة اHــســـتــهــلك وعـــضــو اجملــلس
الوطني حلماية اHستهلك.

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 4  رجب عـــام   رجب عـــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 27  يـــونـــيـــو  يـــونـــيـــو
سنة سنة q2009 يتضمq يتضمّن اHوافـقة على الوثيقـة التقنيةن اHوافـقة على الوثيقـة التقنية
الـتـنــظـيــمـيـة اHــتـعــلالـتـنــظـيــمـيـة اHــتـعــلّـقـة بــالـقــواعـد اHـضــادة لـلـزالزلـقـة بــالـقــواعـد اHـضــادة لـلـزالزل

اHطبقة في مجال اHنشآت الفنية.اHطبقة في مجال اHنشآت الفنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير األشغال العمومية
- �ــقـــتـــضى اHـــرســــوم رقم 86 - 213 اHــؤرّخ في 13
ذي احلــــــــجّــــــــة عـــــــام 1406 اHــــــــوافق 19 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1986
واHــتــضــمّن إحــداث الــلّــجــنــة الــتـقــنــيــة الــدائــمــة لــرقـــابـــة

qالبنـاء التقنيـة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق  27 أبــريل

qتضمّن جتديد مهام أعضاء  احلكومةHسنة 2009 وا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــــام اHــادّة 2 من اHـــرســوم
رقم 86 - 213 اHـؤرّخ في 19 غــشت ســنـة 1986 واHـذكـــور
أعالهq يـوافــق على الوثـيقة الـتقنـية الـتنظـيميـة اHتعـلّقة
بـ   " القواعد اHضـادة للزالزل اHطبقة في مجال اHنشآتالقواعد اHضـادة للزالزل اHطبقة في مجال اHنشآت

الفنية"q الفنية"q اHلحقة بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـطـبق هذه الـوثـيـقـة الـتـقـنيـة الـتـنـظـيـمـية
على كل اHناطق الزلزالية على مستوى التراب الوطني.

3 :  : يــــتـــعــــيّن عــــلى صـــاحـب اHـــشــــروع وصـــاحب اHــاداHــادّة ة 
األشغــال ومـؤسسـات اإلجنــاز وهيـئات اHـراقبة الـتقـنية
واخلـبــرةq احـتـرام أحـكـــام الـوثـيـقـة الـتـقـنـيـة الـتـنـظـيـمـيـة

اHذكــورة أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـطـبق أحكـام هـذه الـوثيـقـة عـلى كل دراسة
جـديـدةq بـعـد سـتـة (6)  أشـهـر من تـاريـخ نـشـر هـذا الـقـرار

في اجلـريدة الرّسميّـة.

اHاداHادّة ة 5 :  : توضح كيـفيـات تطـبيق هـذه الوثـيقـةq عند
احلاجةq �قررات وتعليمات ومنشورات وزارية.
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اHاداHادّة ة 6 :  : تـكلّـف الهـيئـة الوطـنيـة لـلمـراقبـة التـقنـية
لألشــغــال الــعــمــومــيــة بــطــبع وتــوزيع الــوثــيــقــة الــتــقــنــيـة

التنظيمية موضوع هذا القرار.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 27

يونيو سنة 2009.
عمار غولعمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 4  رجب عـــام   رجب عـــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 27  يـــونـــيـــو  يـــونـــيـــو
سنة سنة q2009 يتضمq يتضمّن اHوافـقة على الوثيقـة التقنيةن اHوافـقة على الوثيقـة التقنية
الـتنظيميـة اHتعلالـتنظيميـة اHتعلّقـة بالقواعد اHوضقـة بالقواعد اHوضّـحة للحموالتـحة للحموالت

اخلاصاخلاصّة بدراسة وجتربة اجلسور.ة بدراسة وجتربة اجلسور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير األشغال العمومية
- �ــقـــتـــضى اHـــرســــوم رقم 86 - 213 اHــؤرّخ في 13
ذي احلــــــــجّــــــــة عـــــــام 1406 اHــــــــوافق 19 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1986
واHــتــضــمّن إحــداث الــلّــجــنــة الــتـقــنــيــة الــدائــمــة لــرقـــابـــة

qالبنـاء التقنيـة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق  27 أبــريل

qتضمّن جتديد مهام أعضاء  احلكومةHسنة 2009 وا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــــام اHــادّة 2 من اHـــرســوم
رقم 86 - 213 اHـؤرّخ في 19 غــشت ســنـة 1986 واHـذكـــور
أعالهq يـوافــق على الوثـيقة الـتقنـية الـتنظـيميـة اHتعـلّقة
بـ  "الـقواعد اHوض"الـقواعد اHوضّـحة للحـموالت اخلاصـحة للحـموالت اخلاصّة بـدراسة وجتربةة بـدراسة وجتربة

اجلسور"اجلسور"q اHلحقة بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـطــبق أحـكــام الـوثــيـقــة اHـذكــورة في اHـادّة
األولى أعـاله عـلـى كل دراســة جـديــدة بــعــد ســتـة (6) أشــهــر

من تاريخ نشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة.

3 :  : يــــتـــعــــيّن عــــلى صـــاحـب اHـــشــــروع وصـــاحب اHــاداHــادّة ة 
األشغــال ومـؤسسـات اإلجنــاز وهيـئات اHـراقبة الـتقـنية
واخلـبــرةq احـتـرام أحـكـــام الـوثـيـقـة الـتـقـنـيـة الـتـنـظـيـمـيـة

اHذكــورة أعاله.

اHاداHادّة ة 4 :  : تـكلّـف الهـيئـة الوطـنيـة لـلمـراقبـة التـقنـية
لألشــغــال الــعــمــومــيــة بــطــبع وتــوزيع الــوثــيــقــة الــتــقــنــيـة

التنظيمية موضوع هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 27
يونيو سنة 2009.

عمار غولعمار غول

Jوالتعليم ا?هنيJوزارة التكوين  وزارة التكوين  والتعليم ا?هني
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 19  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1430
اHــوافق اHــوافق 12  يــولـــيــو ســـنــة   يــولـــيــو ســـنــة q 2009 يــحــد q يــحــدّد الــتـــنــظــيمد الــتـــنــظــيم

الداخلي Hعهد التعليم اHهني.الداخلي Hعهد التعليم اHهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Wإنّ األم
qاليّـةHووزير ا

qWهنيHووزير التكوين والتعليم ا
- �ـقتـضى اHـرسوم الـرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 87 اHؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
qWهنيHالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 293
اHــؤرّخ في 20 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 20 ســبـــتـــمـــبــر
ســـنــة 2008 الــذي يـــحـــدّد الـــقــانـــون األســــاسي الـــنــمـــوذجي

qهـنيHعــاهد التعلــيم اH
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 93 اHؤرّخ
في  26 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 22 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qWهنيHلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 5 من اHـــــرســــوم
التّـنفـيذيّ رقم 08 - 293 اHؤرّخ في 20 رمـضان عام 1429
اHوافق 20 سبتمبر سنة 2008 واHذكور أعالهq يهدف هذا
القرار إلى حتديد التنظيم الداخلي Hعهد التعليم اHهني.
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اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــضـم الــتــنـــظــيم الــداخـــلي Hــعـــهــد الــتـــعــلــيم
اHهنيq حتت سلطة اHديرq مـا يأتي :

qديرية الفرعية للدّراسات والتربصاتH1 - ا
qاليّـةHديرية الفرعية لإلدارة واH2 - ا

3 :  : تـــتـــكـــفـل اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــدّراســـات اHــاداHــادّة ة 
والتربصاتq على اخلصوصq �ا يأتي :

- وضع الـتــنـظـيم الــبـيـداغـوجـي لـلـمـؤســسـة وضـمـان
qمتابعتـه وتقييمـه

qضمان متابعة تمدرس التالميذ -
- وضعq حتت تـصرف الـتالميـذ واألسـاتذةq الـبرامج

qوالوسائل والدعائم البيداغوجية
qضمان اإلعالم وتوجيه التالميذ -
qؤسسةHضمان تسيير وثائق ا -

- مسـك بطـاقـيـة اHـؤسـسـات االقتـصـاديـة والـهـيـئات
الـتي تـسـتـقـبل الـتالمـيـذ في الـتـربص في الـوسط اHـهـني

qوحتيينهـا
- تـنـصـيب الـتالمـيذ اHـتـربـصـW في الـوسط اHـهني

qوضمان متابعتهم وتقييمهم
- ضــــمـــان تــــنـــظــــيم االمــــتـــحــــانـــات أثــــنــــاء الـــتــــكـــوين

qواالمتحانات النهائية
qتأطير مجلس األساتذة -

- تـــنــظـــيم األنـــشـــطــة الـــثـــقــافـــيـــة والــريـــاضـــيــة داخل
qؤسسة وضمان متابعتهاHا

- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.

تــضم اHــديـريــة الــفــرعـيــة لــلــدّراسـات والــتــربــصــات
ثالث (3) مصـالح :

q1 - مصلحة الدّراسات والتوجيه
qهنيH2 - مصلحة التربصات في الوسط ا

3 - مــــــــصــــــــلـــــــحــــــــة اإلعـالم والــــــــتــــــــوثـــــــيـق والــــــــدعــــــــائم
البيداغوجيـة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـتـكــفل اHـديـريـة الـفــرعـيـة لإلدارة واHـالـيّـة
على اخلصوصq �ا يأتي :

qيزانيةHإعداد تقديرات ا -
qؤسسةHضمان تسيير موظفي ا -

Wوضع حـيّــز الـتّـنــفـيـذ نـشــاطـات الـتــكـوين وحتـسـ -
qؤسسةHنظمة لفائدة مستخدمي اHستوى والرسكلة اHا

qالقيام بكل العمليات احملاسبية للمؤسسة -

qؤسسة وصيانتهاHالسهر على حفظ أمالك ا -

- ضمان إيواء تالميذ اHؤسسة وإطعامهم.

تــضــم اHـــديــــريــــــــة الــفـــــرعــيــــــة لإلدارة واHـــالــيّـــــة
ثالث (3) مصــالح :

qوارد البشريةH1 - مصلحة تسيير ا

qيزانية واحملاسبةH2 - مصلحة ا

3 - مصلحة الوسائل العامة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 12
يوليو سنة 2009.

WهنيHوزير التكوين والتعليم اWهنيHوزير التكوين والتعليم ا
الهادي خالديالهادي خالدي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر جوديكر جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 12 رب ربــــــــــيع اليع الــــــــــثــــــــانانـي عي عــــــــام ام 1430 اH اHــــــــــوافق وافق 8
أبأبــــــــريريـل سل ســــــــنــــــــة ة q2009  يq  يــــــــعــــــــــدّل الل الــــــــــقــــــــرار اHرار اHــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27
جـمادى األولى عام مادى األولى عام 1429 اH اHـوافق وافق 2 يون يونـيو سيو سـنة نة 2008
واHواHــــــتــــــــضــــــمّن تن تــــــــعــــــيــــــــW أعW أعــــــضــــــاء ماء مــــــــجــــــلس إدارة اHلس إدارة اHــــــــعــــــهــــــد

الوطني للوقاية من األخطار اHهنية.الوطني للوقاية من األخطار اHهنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 12 ربـيع الــثــاني عـام 1430
اHــوافق 8 أبــريل ســنـة 2009 تــعــدّل أحــكــام الــقــرار اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــW أعـــضـــاء مــــجـــلس إدارة اHـــعـــهـــد

الوطني للوقاية من األخطار اHهنيةq كما يأتي :
..................................................................."

- الــســيـــد مــحــمــد بـــلــخــيـــريq ¢ــثل الــوزيـــر اHــكــلف
بالعملq رئيسا".

........... (الباقي بدون تغيير) ............."



وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 27  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1430
اHـوافق اHـوافق 17 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة q2009 يـحــدq يـحــدّد الــتـنــظـيمد الــتـنــظـيم
الداخـلـي للـمـدرسـة الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة واHدارسالداخـلـي للـمـدرسـة الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة واHدارس

الرياضية اجلهوية اHتخصصة.الرياضية اجلهوية اHتخصصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإنّ األم
qووزير الشباب والرياضة

qاليّةHووزير ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 15 اHؤرّخ
في 14 مـــحــــرّم عـــام 1430 اHــــوافق 11 يـــنـــايـــــر ســـنـــة 2009
الــــــذي يـــــحـــــدّد شــــــــروط إحـــــــداث اHـــــدارس الـــــريـــــاضـــــيــــــة
qـتخـصصـــة وتنـظيـمهـا وسيـرهــاHالــوطنـية واجلـهــويــة ا

qادّة 13 منـهHال سيّما ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــهــــــدف هـــــــذا الــــــقــــــرار إلـى حتــــــديــــــد
التنظيم الداخلي للمدرسة الرياضية الوطنية واHدارس
الريـاضـية اجلـهـوية اHـتـخـصصـةq تـطبـيـقا ألحـكـام اHادّة 13
من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 09 - 15 اHؤرّخ في 14 مـحـرّم

عام 1430 اHوافق 11 يناير سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــشــــمل الــــتــــنــــظـــيـم الـــداخــــلـي لـــلــــمــــدرســـة
الرياضية الوطنيةq حتت سلطة اHديرq مـا يأتي :
qديرية الفرعية التقنية والبيداغوجيةHا -

- اHديرية الفرعية لإلدارة والدعم.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــشــــمل اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة الــــتــــقــــنــــيـــة
والبيداغوجية اHصالح اآلتيـة :

qمصلحة الدّراسات وبرامج التكوين -

qدرسية واحلياة اجلماعيةHتابعة اHمصلحة ا -
qمصلحة الطب الرياضي واسترجاع القوى -

- مصلحة االتصال والوثائق والسمعي البصري.

4 :  : تــشــمل اHــديــريــة الــفـرعــيــة لإلدارة والــدعم اHـاداHـادّة ة 
اHصـالح اآلتيـة :

qWستخدمHمصلحة ا -
qيزانية واحملاسبةHمصلحة ا -

- مــــــصـــــــلــــــحــــــة الــــــــوســـــــائل الــــــعــــــــامّـــــــة واHــــــنــــــشــــــآت
qوالتجهيـزات والصيانـة

- مصلحة االستقبال واإليواء واإلطعـام.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : يـــشــــمل الــــتــــنــــظـــيـم الـــداخــــلـي لـــلــــمــــدرســـة
الرياضية اجلهوية اHتخصصة مـا يأتي :
qصلحة التقنية والبيداغوجيةHا -
qاليّـةHوا WستخدمHمصلحة ا -

- مـصـلـحـة االسـتـقـبـال والـوسـائل الـعـامـة واHـنـشآت
qوالتجهيزات والصيـانـة

- اHدارس الرياضية احمللّيـة.

حتـدث اHـدارس الـريـاضــيـة احملـلّـيـة داخل كل مـدرسـة
ريـاضـيـة جـهـويـة ويـضـبط عـددهـا بـاالشـتـراك بـW الـوزير
اHــكــلّف بــالــريـاضــة والــوزيــر اHــكــلّف بــاHـالــيّــة والــســلــطـة

اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 17
سبتمبر سنـة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر جوديكر جودي

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار
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