
 أبريل 15الموافق  1427عام  ربيع األول 16مؤرخ في  138 -06مرسوم تنفيذي رقم 

خان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في ينظم انبعاث الغاز والد، 2006سنة 

 فيها مراقبتهاالجو وكذا الشروط التي تتم فيها 

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

 

 إن رئيس الجمهورية،

 

التهيئة العمرانية بناء على تقرير وزير  -

 والبيئة،

 

 4-85وبناء على الدستور، السيما المادتان  -

 ( منه،2)الفقرة  125 و

 

مؤرخ في ال 08-90قانون رقم ال وبمقتضى -

سنة  أبريل 7الموافق  1410 رمضان 12

 ، المتمم،بالبلدية والمتعلق 1990

 

مؤرخ في ال 09-90قانون رقم ال وبمقتضى -

 سنة أبريل 7ق المواف 1410 رمضان 12

 تمم،مال ،بالوالية والمتعلق 1990

 

مؤرخ في ال 10-03قانون رقم ال وبمقتضى -

 يوليو 19الموافق  1424جمادى األولى  19

البيئة في إطار بحماية  والمتعلق 2003سنة

 التنمية المستدامة،

 

مؤرخ في ال 04-04قانون رقم ال وبمقتضى -

 أبريل 23الموافق  1425جمادى األولى  5

 ،بالتقييس والمتعلق 2004سنة 

 

مؤرخ في ال 07-05قانون رقم ال وبمقتضى -

يونيوسنة  28الموافق  1426األول  ربيع 19

 ،محروقاتبال والمتعلق 2005

 

 136 -04رقم  بمقتضى المرسوم الرئاسيو -

 19الموافق  1425 صفر عام 29في  المؤرخ

والمتضمن تعيين رئيس  2004أبريل سنة 

 ،الحكومة

 

 161 -05رقم  بمقتضى المرسوم الرئاسيو -

 1426 ربيع األول عام 22في  المؤرخ

والمتضمن  2005أول مايو سنة الموافق 

 ،ةتعيين أعضاء الحكوم

 

 165-93رقم  المرسوم التنفيذي وبمقتضى -

 10الموافق  1414 محرم 20مؤرخ في ال

الذي ينظم إفراز الدخان   1993 سنة يوليو

وائح والجسيمات الصلبة والغاز والغبار والر

 المتمم، ،في الجو

 

 

 : يرسم ما يأتي

 

 المادة األولى

 

-03من القانون رقم  47 ةداحكام المأل تطبيقا

 1424جمادى األولى  19مؤرخ في ال 10

والمذكور  2003سنة  يوليو 19الموافق 

انبعاث إلى تنظيم هذا المرسوم  يهدف، عالهأ

السائلة أو الغاز والدخان والبخار والجزيئات 

الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها 

 .فيها مراقبتها
 

 

 القسم األول

 

 أحكام تمهيدية
 

 2المادة 

 

انبعاث الغاز بيقصد في مفهوم هذا المرسوم 

والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو 

، المسماة أدناه "باالنبعاثات الصلبة في الجو



من مصادر  الجوية" كل انبعاث لهذه المواد

 ثابتة ال سيما عن المنشآت الصناعية.

 
 3المادة 

 

إن القيم القصوى لالنبعاثات الجوية هي تلك 

 المحددة في ملحقي هذا المرسوم.

 

غير أنه، وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت 

( سنوات، 5خمس ) الصناعية القديمة في أجل

تأخذ القيم القصوى لالنبعاثات الجوية بعين 

قدم المنشآت الصناعية وذلك بضبط  االعتبار

حد مسموح لالنبعاثات الجوية الناتجة عن هذه 

المنشآت وتحدد هذه القيم في الملحق بهذا 

 المرسوم.

 

يحدد األجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع 

( سنوات طبقا لألحكام التشريعية المعمول 7)

 07-05رقم بها وال سيما أحكام القانون 

الموافق  1426األول  ربيع 19مؤرخ في ال

 والمذكور أعاله. 2005يونيوسنة  28

 

عالوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق 

بالتكنولوجيات المستعملة، يمنح أيضا حد 

خاص مسموح به للقيم القصوى حسب 

األصناف الصناعية المعنية والملحق بهذا 

 المرسوم.

 

 

 الثانيالقسم 

 

 ويةأحكام تقنية تتعلق باالنبعاثات الج
 

 4المادة 

 

يجب أن تنجز وتشيد وتستغل المنشآت التي 

تنتج عنها انبعاثات جوية بطريقة تجنب أو تقي 

المصدر أو تقلل من انبعاثاتها الجوية عند 

والتي يجب أن ال تتجاوز حدود االنبعاثات 

 .المحددة في ملحقي هذا المرسوم

 

  5المادة 

 

يجب أن تكون االنبعاثات الجوية معروفة 

 . لتقطة أقرب ما يمكن من مصدر انبعاثهاوم
 

  6المادة

 

يجب أن تقلص نقاط االنبعاثات الجوية إلى أقل 

 .عدد ممكن 

 
 7المادة 

 

يجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل 

وتصان بطريقة تقلص إلى أدنى حد مدة عدم 

استغاللها والتي ال يمكن خاللها أن تضمن كليا 

 .وظيفتها

 

تغالل من شأنه أن يؤدي إلى إذا كان عدم االس

تجاوز القيم القصوى لالنبعاثات الجوية 

المحددة في الملحقين، يجب على المستغل 

اتخاذ اإلجراءات الضرورية للتقليص من 

التلوث الصادر وذلك تخفيض النشاطات 

 المعنية أو توقيفها عند الحاجة.

 

 8المادة 

 

تفرغ  االنبعاثات الجوية المعالجة بواسطة 

ن أو بواسطة قناة للتفريغ منجزة بطريقة مداخ

 .تسمح بنشر جديد لالنبعاثات

 

 9المادة 

 

عندما تكون منشآت معالجة االنبعاثات الجوية 

معطلة، يمكن المستغل أن يستعمل قناة للتفريغ 

ويجب عليه في هذه الحالة، أن يعلم فورا 

 .السلطات المختصة

 



 10المادة 

 

شأة تصدر كل من يستغل أو ينوي إنجاز من

انبعاثات جوية ال تخضع للتنظيم المتعلق 

بالمنشآت المصنفة، يجب أن يزود السلطة 

المختصة بكل المعلومات التي تتضمن ما 

 يأتي:

 

 طبيعة االنبعاثات وكميتها، -

مكان االنبعاث، االرتفاع انطالقا من  -

األرضية أين يظهر وتغيراته في 

 الزمن،

كل خاصيته أخرى لالنبعاثات  -

 لتقييمه، ضرورية

 تدابير تخفيض االنبعاثات. -

 

 

 الثالثالقسم 

 

 مراقبة االنبعاثات الجوية
 

 11المادة 

 

بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب 

على مستغلي المنشآت التي تصدر انبعاثات 

جوية أن يمسكوا سجال يدونون فيه تاريخ 

ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب 

بقرار من الوزير المكلف الكيفيات المحددة 

وعند االقتضاء، بقرار مشترك مع بالبيئة 

 الوزير المكلف بالقطاع المعني.

 

على مسؤولية المستغل وعلى تجري القياسات 

نفقته الخاصة حسب الشروط المحددة في 

 التنظيم المعمول به.

 

 12المادة 

 

تصرف يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت 

 .مصالح المراقبة المؤهلة

 13المادة 

 

تقوم المصالح المؤهلة في هذا المجال، 

بالمراقبة الدورية و/ أو المفاجئة لالنبعاثات 

الجوية لضمان مطابقتها للقيم القصوى 

 المحددة في ملحقي هذا المرسوم.

 

 14المادة 

 

معاينة  ،النبعاثات الجويةاتتضمن مراقبة 

للمواقع والقياسات والتحاليل التي تجري في 

 .عين المكان وأخذ عينات بغرض تحليلها

 

 15المادة 

 

يتعين على مستغل المنشأة المعنية أن يوضح 

أو يعلل أو يبرر كل تجاوز محتمل مالحظته 

وتقديم التصحيحات التي تم تنفيذها أو المزمع 

 القيام بها.

 

 16المادة 

 

المراقبة كما هي محددة  ينتج عن عمليات

 لهذا الغرض.أعاله، تحرير محضر يعد 

 

 يتضمن المحضر ما يأتي:

 

ألقاب وأسماء وصفة األشخاص الذين قاموا  -

 بالمراقبة،

 

تعيين منتج أو منتجي االنبعاثات الجوية  -

 وكذا طبيعة نشاطاتهم،

 

تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة  -

 عين المكان، األماكن والقياسات المتخذة في

 

المالحظات المتعلقة بمظهر ولون ورائحة  -

االنبعاث الجوي والحالة الظاهرة لمجموع 

الحيوانات والنباتات القريبة من االنبعاث 



والتحاليل التي تجري الجوي ونتائج القياسات 

 في عين المكان،

 

تعريف كل عينة مأخوذة، مرفقة باإلشارة  -

 ينة،للموقع والساعة وظروف أخذ الع

 

اسم المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة  -

 المأخوذة.

 

 17المادة 

 

تجرى طرق أخذ العينات وحفظها وتداولها، 

وكذا كيفيات التحاليل حسب المثاييس 

 الجزائرية المعمول بها .

 

 

 18المادة 

 

تلغى األحكام المخالفة لهذا المرسوم وال سيما 

مؤرخ ال 165-93رقم  المرسوم التنفيذيأحكام 

سنة  يوليو 10الموافق  1414 محرم 20في 

 . والمذكور أعاله  1993

 

 91المادة 

 

في الجريدة الرسمية  المرسومينشر هذا 

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.    

 

 1427عام  ربيع األول 16حرر بالجزائر في 

 .2006سنة  أبريل 15الموافق 

 

 أحمد أو يحيى

 

 

 

   



 حـــــق األولالمل

 

 القيم القصوى لمعايير االنبعاثات الجوية
 

 القيم القصوى الوحدة المعايير الرقم
القيم المسموحة 

 للمنشآت القديمة

 بار الكاملالغ 01
 

 100 50 3مغ/ط م 

 أكسيد الكبريت )معبر بثنائي أكسيد الكبريت( 02
 

 300 500 

 أكسيد األوزون)معبر بثنائي أكسيد األوزون( 03
 

 300 500 

 بروتوكسيد اآلزوت 04
 

 300 500 

05 

كلورو الهدروجين ومركبات أخرى غير عضوية 

 ( HC1غازية للكلور )معبر بـ 

 

 

50 100 

06 
للفليور) غاز، ومركبات أخرى غير عضوية  فليور

 ( HF)معبر بـ  حويصلة وجزيئات(
 

 
10 20 

07 
مركبات عضوية متطايرة ) انبعاث كامل لمركبات 

 وية متطايرة ما عدا الميتان(عض
 

 
150 200 

 المعادن والمركبات المعدنية )غازية وجزيئية( 08
 

 5 10 

 انبعاث الكديميوم ، الزئبق والتليوم ومركباته 09
 

 0 ,25 0,5 

10 
انبعاث األرسنيك، والسلنيوم والتيلور ومركباته غير 

 التي من بين انبعاثات المواد السرطانية
 

 
1 2 

11 

عاثات حجر الكحل، الكروم، الكوبالت، النحاس، انب

اإلتان، المنغانيز، النيكل، الفنديوم والونك ومركباته 

 غير التي ذكرت من بين انبعاثات المواد السرطانية
 

 

5 10 

 فوسفين، فوسجان 12
 

 1 2 

13 

، البروم ومركبات HCNحمض سيانيدريت معبر ب 

 HBr غير عضوية غازية للكروم معبر عليها بـ

 هدروجين السلفوريHCI والكلور معبر بــ
 

 

5 10 

 النشادر 14
 

 50 100 

 أميانت 15
 

 0 ,1 0,5 

 ألياف أخرى غير األميانت 16
 

 1 50 

 



 الثانيالملحـــــق 

 

 حسب أنواع المنشآت لمعايير االنبعاثات الجوية المسموحة لبعض القيم القصوىالقيم 

 

 : ة من البترولتنقية وتحويل المواد المشتق -1

 

 القيم القصوى الوحدة المعايير
القيم المسموحة 

 للمنشآت القديمة
 1000 800 3مغ/ط م  أكسيد الكبريت

 300 200 " أكسيد اآلزوت

 200 150 " أكسيد الكربون

 200 150 " مركبات عضوية متطايرة

 10 5 " أحماض سلفورية

 50 30 " الجزيئات

 

 والجبس: المالطة، الجير المائي -2

 

 القيم القصوى الوحدة المعايير
القيم المسموحة 

 للمنشآت القديمة
 50 30 3مغ/ط م  الغبار

 750 500 " أكسيد الكبريت

 1800 1500 " أكسيد اآلزوت

 200 150 " أكسيد الكربون

 5 5 " حمض الفلوريدريك

 10 5 " المعادن الثفيلة

 10 5 " الفليور

 50 30 " كلورور

 

 : عة اأسمدة اآلزوتيةصنا -3

 

 القيم القصوى الوحدة المعايير
القيم المسموحة 

 للمنشآت القديمة
 100 50 3مغ/ط م  الغبار

 1000 500 " أكسيد الكبريت

 800 500 " أكسيد اآلزوت



 10 5 " أحماض سلفورية

 10 5 " حمض السيانيدريك

 10 5 " حمض الفلوريدريك

 50 50 " النشادر

 50 50 " يكوردرلحمض الك

 

 

 صناعة الحديد: -4

 

 القيم القصوى الوحدة المعايير
القيم المسموحة 

 للمنشآت القديمة
 501 100 3مغ/ط م  غبار

 1000 1200 " أكسيد الكبريت

 1200 850 " أكسيد اآلزوت

 150 150 " أكسيد الكربون

 10 5 " أحماض سلفورية

 10 5 " حمض السيانيدريك

 10 5 " حمض فلوريدريك

 50 50 " النشادر

 50 50 " وردريكلحمض الك

 5 10 " (Hg, Pb, Cd, As) المعادن الثفيلة

 

مركز التغليف بالزفت للوازم الطرقات ومنشآت تجفيف اللوازم المختلفة، النباتية العضوية أو  -5

 المعدنية:

 

 القيم القصوى الوحدة المعايير
القيم المسموحة 

 للمنشآت القديمة
 501 100 3/ط م مغ غبار

 50 30 " مركب عضوي كلي

 

 

 

 

 

 



 منشآت التداول، الشحن والتفريغ للمواد الثقيلة: -6

 

 القيم القصوى الوحدة المعايير
القيم المسموحة 

 للمنشآت القديمة
 501 100 3مغ/ط م  غبار

 

 

 صناعة الزجاج: -7

 

 القيم القصوى الوحدة المعايير
القيم المسموحة 

 مةللمنشآت القدي
 001 50 3مغ/ط م  غبار

 1200 1000 " أكسيد الكبريت

 700 500 " أكسيد اآلزوت

 150 100 " أكسيد الكربون

 10 5 " حمض فلوريدريك

 001 50 " وردريكلحمض الك

 5 10 " (Hg, Pb, Cd, As) المعادن الثفيلة

 


