
  14 الموافق 1435 عام  القعدة  ذي  19  في  مؤّرخ  مشترك  وزاري  قرار

 عليها  والمصادقة  الخطر  دراسات فحص كيفيات  يحّدد،   2014سنة  سبتمبر

................. 

 
 الداخلية وزير ،الدولة وزير إنّ 

 ،المحلية والجماعات

ّ،والبيئة العمرانية  التهيئة ووزيرة

ئاسيّ  رسومالم قتضىبمّ- ّرقم الر 

خالم154-14 ّعام رجب 5 فيّؤر 

 2014 سنة  مايو5  وافقالم1435ّ

نالمو  ّ،الحكومة  أعضاء ينتعي  تضم 

  رقم  الت نفيذيّ   رسومالم وبمقتضىّ-

خالم247-94 ل  ربيع  2  فيّؤر    األو 

 سنة غشت 10 وافقالم1415  عام

 وزير صالحيات يحد د الذي1994

 ،المحلية  والجماعات  الداخلية

  رقم  الت نفيذيّ   رسومالم  وبمقتضى- 

خالم198-06  األولى جمادى 4  فيّؤر 

 2006مايوسنة 31 وافقالم1427  عام

 على  طبقالم  التنظيم  يضبط  الذي

 ،البيئة  لحمايةّصن فةالم  ؤسساتالم

 رقم  الت نفيذيّ   رسومالم  وبمقتضى- 

خالم144-07  األولى جمادى 2  فيّؤر 

 سنة  مايو 19 وافقالم  1428 عام

 نشآتالم  قائمة  يحد د  الذي2007

 ،البيئة لحماية  صنفةالم

  رقم  الت نفيذيّ  رسومالم  وبمقتضى- 

خالم145-07  األولى  جمادى 2 فيّؤر 

 سنة  مايو 19 وافقالم1428  عام

 تطبيق  مجال  يحد د  الذي2007ّ

  علىّصادقةالم وكيفيات  ومحتوى

 ،البيئة  على  التأثير  وموجز  دراسة

  رقم  الت نفيذيّ   رسومالم  وبمقتضى- 

خالم258-10   القعدة  ذي 13  فيّؤر 

 سنة  أكتوبر 21 وافقالم1431  عام

 وزير  صالحيات يحد د الذي2010

 عد لالمّ،والبيئة العمرانية التهيئة

مالمو ّ،تم 

 

 : يأتي  ما  يقّرران

 

 اد ةالم  ألحكام  تطبيقا :  األولى  المادة

-198 رقم  الت نفيذيّ ّرسومالم  من15 

خالم06  عامّاألولى جمادى 4 في ؤر 

  2006 سنة  مايو 31 وافقالم1427

ّالقرار  هذا يهدفّ،أعاله  ذكورالمو

ّدراسات فحص  كيفيات  تحديد إلى

ّ. عليها  صادقةالمو الخطر

 

 على الخطر  دراسات  تعد 2 :ادةالم

 طرف  من  شروعالمّصاحب  حساب

ّحسب ،معتمدة دراسات مكاتب

 من  13  اد ةالم  في  المحد دة  الكيفيات

 06-198 رقمّالت نفيذيّ  رسومالم

خالم  عام  األولى  جمادى  4  في  ؤر 

 سنة مايو31 ّوافقالم1427

ّ. أعاله  ذكورالمو2006

 

 كلفةالم  الوزارة  لدى  تنشأ 3 :  ادةالم

 تتولى  مشتركة  وزاريةّلجنة  بالبيئة 

ّالخاصة  الخطر دراسات فحص 

 األولى الفئة  من صن فةالم ؤسساتالمب

 صلب في وتدعىّ،عليها صادقةالمو

 شتركةالم الوزارية اللجنة" النص

 كل فالم الوزير ثليمم من وتتشك ل"

 كل فالم والوزيرّدنيةالم بالحماية

ّ.بالبيئة

ّ

 كل  مستوى  على تنشأ 4 :  ادةالم

  دراسات  بفحصّتكل ف  لجنة ،والية

 صنفةالم  ؤسساتالمب  الخاصة الخطر

 ،عليها  صادقةالمو  الثانية  الفئةّمن

  اللجنة"ّالنص صلب في  وتدعى



ّثليممّمن وتتشكل " الوالئية

 دنيةالم للحماية  ينالوالئيتينّديريتالم

ّ. والبيئة

 

 بناء ،اللجان  أعضاء  يعي ن 5 : ادةالم

 ينتمون  التي  السلطة منّاقتراح على

  قابلةّسنوات (3 ) ثالث  ة دلمّ،اإليه 

ّ : من قرار  وجببم  للتجديد
 

ّجنةلل  بالنسبة ،بالبيئة كل فالم الوزير- 

 ،شتركةالم  الوزارية

  بالنسبة  إقليميا تصلمخا الوالي- 

 . الوالئية  للجنة

ّ .نفسها  األشكال حسب استخالفهم ويتم

 

 بكل  االستعانة اللجان  كنيم 6 : ادةالم

 كنهميم ،خبير أو إدارة أوّمؤسسة

ّ. لكفاءتهم  نظراّ،أشغالها في ساعدةالم

 

  كل فةالم  صالحالم  تضمن  7 :  ادةالم

ّ. اللجان  أماناتّبالبيئة

 

 الداخليّنظامها  اللجان  تعد 8 : ادةالم

 وتتم. سيرها كيفياتّيحد د الذي 

 للجنةّالداخلي  النظام  على وافقةالم

 قرار وجببم ،شتركةالم الوزارية

  بالداخلية كل فالم الوزير  ينبّمشترك

ّ. بالبيئة كل فالم والوزير

 

 للجنة  الداخلي النظام على وافقةالم تتم

ّالوالي من قرار وجببمّالوالئية

ّ. إقليميا تصلمخا

 

  دراسة  تودع  أن  يجب  9 :  ادةالم

 شروعالم  صاحبّطرف  من  الخطر

  فيّإقليميا  تصلمخا  الوالي  لدى 

ّ. نسخ  (8 )  ثماني

 

 تصلمخا الوالي  يرسل 10 :  ادةالم

 تتجاوز ال مدة في الخطرّدراسة إقليميا

ّ : من  كل  إلى  أيام  (5) خمسة 
 

  بالنسبة  شتركةالم  الوزارية اللجنة- 

 ،األولى الفئة  منّللمؤسسات

 منّللمؤسسات بالنسبة الوالئية اللجنة- 

ّ. الثانية الفئة

 

ّدراسات اللجان تفحص 11 : ادةالم

 الت نفيذيّ  رسومالم ألحكامّطبقا ،الخطر

خالم06-198  رقم  جمادى 4 في ؤر 

 مايو 31  وافقالم 1427 عام األولى

  كنهايم و ،أعاله ذكورالمو2006 سنة

 كلّشاريعالم  أصحاب  من تطلب  أن

 في ،الزمة  تكميلية  دراسة  أو معلومة

ّ(45)  ينوأربع خمسةّتتجاوز ال مدة

 منّإخطارهم  تاريخ  من  ابتداء  يوما

ّ. الوالي  طرف

 

 شروعالم صاحب نحيمّ 12 :ادةالم

 كل لتقد  يوما (15)  عشر خمسةّمهلة

ّ. منه  مطلوبةّتكميلية  دراسة

 

  تم  إذا ،الخطر  دراسة فحص  يؤجل

ّ. األجل  هذاّتجاوز

 

 إتمام  عند ،اللجنة  تجتمع 13 : ادةالم

ّأجل من ،الخطرّدراسة فحص 

 . عليها وافقةالم

 اللجنة أشغال محضر في يقي د أن يجب

ّ. فيها عضو كلّرأي

 

ر اللجنة أمانة تعدّ 14 :ادةالم ّمقر 

 حالة  في ،الخطر دراسة علىّوافقةالم

ّ. مطابقة  الدراسةّهذه  كانت  إذا ما

 



 الخطر دراسة كانت إذا ما حالة في أما

ر اللجنة أمانة تعد ،مطابقةّغير  مقر 

ّ. رفضها

 

ر  على  التوقيع  يتم  15 : ادةالم  مقر 

 رفضها أو الخطر دراسةّعلى وافقةالم

 ،األولىّالفئة  من  ؤسسةالمب  الخاصة 

 بالداخلية  كل فالم  الوزير  طرف  من

ّ. بالبيئة  كل فالمّوالوزير 

 

ر على التوقيع يتم ّعلى وافقةالم مقر 

 الخاص رفضها أوّالخطر دراسة

ّطرف  من الثانية الفئة من ؤسسةالمب

ّ. إقليميا تصلمخا الوالي

 

ر يرسل 16 : ادةالم  على  وافقةالم مقر 

 الخاصة رفضها أوّالخطر دراسة

ّالوالي  إلى األولى  الفئة من ؤسسةالمب

ّ. إقليميا تصلمخا

ّ

 تصلمخا  الوالي  يقوم 17 :  ادةالم

رالمّبتبليغ ،إقليميا  في ذكورالم قر 

ّمشروع  صاحب إلى ،أعاله 16 ادةالم

ّ. عنيةالم  ؤسسةالم

 

 في القرار هذا ينشر 18 : ادةالم

سمي ة الجريدة  الجزائري ة للجمهوري ةّالر 

ّ. الش عبي ة  قراطي ةيمالد ّ

 

ر  عام  القعدة  ذي 19 في بالجزائر حر 

2014ّ. سنة سبتمبر14 ّوافقالم1435

ّ

 ،الدولة  وزير

 المحلية والجماعات الداخلية وزير

 بلعيز  الطيب

 

 والبيئة العمرانية التهيئة وزيرة

 بوجمعة  دليلة


