
11اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10
15 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـ

11 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009  م م

اHــلــحــق (تابع)اHــلــحــق (تابع)
والية اجلزائروالية اجلزائر

احلدود واHساحةاحلدود واHساحةالبلديةالبلديةالدائرةالدائرةالواليةالواليةالتسميةالتسمية

برج البحريالدار البيضاءاجلزائربرج البحري
اHرسى

حدودها :حدودها :

شماال :شماال : اHنطقة العسكرية لتمنفوست.

شـرقا :شـرقا : الـطريق اHـوازي لـلطـريق الـوطني
رقم 24  الــواقع عــلى مــســافـة 1500 مــتــر إلى
شـــــرق هــــذا الـــــطــــريق مـع مــــحـــــاذاة مــــشــــروع

السكنات.

غربا :غربا : البحر األبيض اHتوسط.

جنوبا :جنوبا : وادي احلميز.

اHساحة : اHساحة : 324,25 هكتارا

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 09 -  - 67 مــؤر مــؤرّخ في خ في 11 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430  اHـوافـق اHـوافـق 7 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة p  p2009  يـحـديـحـدّد الـقـائـمةد الـقـائـمة

االسمية لألشجار االسمية لألشجار احلضرية وأشجار الصف.احلضرية وأشجار الصف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

pوالبيئة والسياحة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتـــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اHــؤرّخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اHـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واHــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اHـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

pوتنميتها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اHــؤرّخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

pتمّمHعدّل واHا pتضمن النظام العام للغاباتHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 08 -365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :  ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 31 من الـقانون
رقـم 07 - 06 اHــــــــؤرّخ في 25 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1428
اHوافق 13 مايـو سـنة 2007 واHـذكور أعـالهp حتدد الـقائـمة
االسـمـيـة لألشـجار احلـضـريـة وأشجـار الـصف �ـلـحق هذا

اHرسوم.

2 : :  يـــكـــون اخـــتـــيـــار الـــشـــتالت لـــلـــغـــرس وفق اHــاداHــادّة ة 
مـــخــــطط الـــتــــســـيـــيــــر اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـه في اHـــادة 26 من
الـــقـــانــون رقم 07 - 06  اHــؤرّخ في 25 ربـــيع الـــثـــاني عــام

1428 اHوافق 13 مايو سنة 2007 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 3 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 11 صــــفــــر عــــام 1430 اHــــوافق 7
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


