
 

 

أكتوبر سنة  9الموافق  1440محرم عام  29مؤرخ في  255-18مرسوم تنفيذي رقم 

جمادى األولى عام  2المؤرخ في  145-07التنفيذي رقم  المرسوم ويتمم يعدل ،2018

 وكيفيات ومحتوى تطبيق مجال يحدد الذي 2007مايو سنة  19الموافق  1428

 البيئة على التأثير وموجز دراسة على المصادقة

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

 األول، الوزير إنّ 

 والطاقات البيئة وزيرة تقرير على بناءّ-

 المتجددة،

-ّّ 4ّ-99المادتانّوبناءّعلىّالدستور،ّالسيما

 ّ(ّمنه،2)الفقرة143ّّو

-ّّ المؤرخّفي10ّّ-03وبمقتضىّالقانونّرقم

19ّّ ّعام ّاألولى 1424ّّجمادى 19ّالموافق

 في البيئة ايةّوالمتعلقّبحم2003ّيوليوّسنةّ

 المستدامة، التنمية إطار

المؤرخّفي10ّّ-11 رقم القانون وبمقتضى -

يونيوّسنة22ّّالموافق1432ّّرجبّعام20ّّ

 بالبلدية، والمتعلق2011ّ

المؤرخّفي07ّّ-12 رقم القانون وبمقتضى -

28ّّ ّعام ّاألول 1433ّّربيع 21ّالموافق

 بالوالية،ّوالمتعلق2012ّفبرايرّسنةّ

ّالرئاسيا وبمقتضى - 242ّ-17 رقم لمرسوم

الموافق1438ّّذيّالقعدةّعام23ّّالمؤرخّفيّ

15ّّ ّسنة  تعيينّوالمتضمن 2017غشت

 األول، الوزير

ّالرئاسي وبمقتضى - 243ّ-17 رقم المرسوم

الموافق1438ّّذيّالقعدةّعام25ّّالمؤرخّفيّ

17ّّ ّسنة  تعيينّوالمتضمن2017غشت

 المعدل، الحكومة، أعضاء

ّالتنفيذيالمرس وبمقتضى - 198ّ-06 رقم وم

ّ ّفي 4ّّالمؤرخ ّعام ّاألولى 1427ّجمادى

ّ 31ّّالموافق ّسنة  يضبطّالذي2006مايو

 المصنفة المؤسسات على المطبق التنظيم

 البيئة،ّلحماية

ّالتنفيذي وبمقتضى - 144ّ-07 رقم المرسوم

ّ ّفي 2ّّالمؤرخ ّعام ّاألولى 1428ّجمادى

 قائمة يحددّالذي2007مايوّسنة19ّّالموافقّ

 البيئة، لحماية المصنفة منشآتال

ّالتنفيذي وبمقتضى - 145ّ-07 رقم المرسوم

ّ ّفي 2ّّالمؤرخ ّعام ّاألولى 1428ّجمادى

 مجال يحدد الذي2007مايوّسنة19ّّالموافقّ

ّعلى المصادقة وكيفيات ومحتوى تطبيق

 البيئة، على التأثير وموجز دراسة

ّالتنفيذي وبمقتضى - 312ّ-08 رقم المرسوم

ّ ّفي 5ّّالمؤرخ ّعام 1429ّّشوال 5ّالموافق

 الموافقة شروط يحددّالذي2008أكتوبرّسنةّ

 للنشاطاتّالبيئة في التأثير دراسات على

 المحروقات، لمجال التابعة

ّالتنفيذي وبمقتضى - 364ّ-17 رقم المرسوم

الموافق1439ّّربيعّالثانيّعام6ّّالمؤرخّفيّ

 صالحيات يحدد الذي2017ديسمبرّسنة25ّّ

ّالمتجددة، طاقاتوال البيئة وزير

 

 : يأتي ما يرسم

 

  : األولى الماّدة

ّأحكام بعض ويتمم المرسوم هذا يعد ل

2ّالمؤرخّفي145ّّ-07 رقم المرسومّالتنفيذي

ّ ّعام ّاألولى 1428ّّجمادى مايو19ّّالموافق

 ومحتوى تطبيق مجال يحدد الذي2007سنةّ

 التأثير وموجز دراسةّعلى المصادقة وكيفيات

ّ .البيئة على

 

  : 2 ماّدةال

ّالتنفيذي 5 المادة أحكام تتمم  رقم المرسوم

07-145ّّ ّفي ّعام2ّّالمؤرخ ّاألولى جمادى

 وروالمذك 2007مايوّسنة19ّّالموافق1428ّّ

 :يأتي كماّتحرر آخرها في بفقرة أعاله،

ّ.............(تغيير بدون)ّ............:5المادة “

 موجز أو دراسة على المصادقة تحل الّ

 رخصة محل مشروع بتوسيعّالمتعلقة التأثير

 للمؤسساتّبالنسبة المعدة االستغالل

ّ.”الموجودة

 



 

 

 : 3 الماّدة

 المرسومّالتنفيذي 6 المادة أحكام وتتمم تعدل

145ّّ-07 رقم ّفي ّاألولى2ّّالمؤرخ جمادى

ّ 1428ّّعام ّسنة19ّّالموافق مايو

 :يأتي كما أعاله، والمذكور2007

 دراسة ىمحتو يتضمن أن يجب : 6 المادة“

 حجم أساس على المعد التأثيرّموجز أو

 على البيئة علىّالمتوقعة واآلثار المشروع

 :يأتي ما الخصوص،

 ،................(تغيير بدون) ..................-1

 من بنسخة مرفقا الدراسات مكتب تقديمّ-2

 المكلف الوزير من المسل م اعتمادهّقرار

 بالبيئة،

 المحتملة لمتغيراتوا البدائل يل تحل -3

 وتبرير شرح مع المشروع خياراتّلمختلف

 االقتصادية المستوياتّعلى المعتمدة الخيارات

 والبيئية، والتكنولوجية

 المعينة الحدود حسب الدراسة منطقة تحديد -4

 المرسوم ألحكام طبقا اإلعالن نطاقّفي

جمادى2ّّالمؤرخّفي145ّّ-07 رقمّالتنفيذي

ّ ّعام ّالمو1428ّاألولى ّسنة19ّّافق مايو

 للمؤسسات بالنسبة أعاله، والمذكور2007

 (3) ثالثة يتجاوز ال نطاقّوعلى المصنفة

 في المذكورةّللمشاريع بالنسبة كيلومترات

 المرسوم، بهذا الملحقين

 للموقع األصلية للحالة الدقيق الوصف - 5

 اردهوم الخصوص على المتضمنّوبيئته،

 وتنوعه ةعالطبي

 البحرية أو البرية الفضاءات وكذا البيولوجي

 تأثرها المحتمل الهواء ونوعيةّالمائية أو

مقياسهّّبمخطط مرفقا بالمشروع

 مقياسه الكتلة ومخطط1/2.500

 تخصيص بين مقياسه الوضعية1/200

 المشروعّلموقع المجاورة واألراضي البنايات

 االرتفاقات، كل وكذا

ّ  ،................(تغيير بدون) ................-6

   ،................(تغيير بدون) ................-7

 المباشرة المتوقعة التأثيرات تقييمّ-8

 والمتوسط القصير المدى على وغيرالمباشرة

 للمشروع والبعيد

 والوسط براوالت والماء الهواء) البيئة على

 المستعملة والطريقة(ّ ....والصحةّالبيولوجي

 التأثيرات، لتقييم

 ،................(تغيير بدون) ..................-9

 ،...............(تغيير بدون)...................10

ّيعتبر الذي  ةالبيئ لتسيير مفصل مخطط -11

 التعويض أو/و التخفيف تدابير متابعة برنامج

 تحديد مع المشروع صاحب قبلّمن المنفذة

 تنفيذه، آجال

 ،...............(تغيير بدون)...................12

 ،...............(تغيير بدون)...................13

 التأثير موجز أو دراسة ترفق أن يجب -14

 مكتب يعد ه للمشروع وصفي بتقريرّلزوما

 الجمهور تصرفّتحت ويوضع الدراسات

ّ.”العمومي التحقيق مدة أثناء

 

 : 4 الماّدة

ّمالمرسو من 7 المادة أحكام وتتمم تعدل

جمادى2ّّالمؤرخّفي145ّّ-07 رقم التنفيذي

ّ ّعام 1428ّّاألولى ّسنة19ّّالموافق مايو

 : يأتي كما أعاله، والمذكور 2007

 موجز أو دراسة تودع أن يجب : 7 المادة“

 المشروع صاحب طرف من البيئةّعلى التأثير

  عشرة أربع في إقليمياّالمختص الوالي لدى

 مؤشراّرقميتين (2 ) ونسختين نسخة (14)

ّ.”الدراسات مكتب طرف من عليها

 

  : 5 الماّدة

ّالمرسوم من 8 المادة أحكام وتتمم تعدل

جمادى2ّّالمؤرخّفي145ّّ-07 رقم التنفيذي

ّ ّعام 1428ّّاألولى ّسنة19ّّالموافق مايو

 : يأتي كماّوتحرر أعاله، والمذكور  2007

 بالبيئة المكل فة المصالح تفحص : 8 المادة“

 موجز أو دراسة محتوى إقليمياّالمختصة

 يتجاوز ال أجل في الوالي،ّمن بتكليف التأثير،

 تبليغّتاريخ من ابتداء واحدا، (1)  شهرا

 صاحب من تطلب أن ويمكنها الطلب،

ّ.الزمة تكميلية دراسة أو معلومةّكل المشروع

 

 (2 ) شهرين مهلة المشروع صاحب نح يم

ّ.المطلوبة التكميلية المعلوماتّلتقديم



 

 

 

 المصالح ترفض ل،جاأل هذا تجاوز دوعن

 لم إذا التأثير موجز أو دراسة بالبيئةّالمكلفة

 لتمديد مبرر طلبّأي بإيداع الطالب يقم

ّ.األجل

 

ّ.”بالرفض الطالب تبليغ يتم

 

 :  6 الماّدة

 رقمّالتنفيذي المرسوم من 9 المادة أحكام تتمم

07-145ّّ ّفي ّعام2ّّالمؤرخ ّاألولى جمادى

1428ّّ 19ّّالموافق ّسنة    2007مايو

 : يأتي كما وتحرر أعاله، والمذكور

 فتح قرار، بموجب الوالي، يعلن : ٩ المادة“

 وقبول األولي الفحص بعد عموميّتحقيق

 أو الغير لدعوة وذلكّالتأثير موجز أو دراسة

 بمنطقةّمقيم معنوي أو طبيعي شخص كل

 المزمع المشروع في آرائهم إلبداء الدراسة

 .البيئة على المتوقعة اآلثار وفيّإنجازه

 

 المشاريع جميع على المادة هذه أحكام تطبق

 الصناعية المناطق في الواقعة تلك باستثناء

 والمناطق الموانئ وداخل النشاطاتّومناطق

 في المنجزة والمشاريع الجمركية الرقابة تحت

 سابقاّخضعت والتي البحر مياه عرض

ّ.”عمومي لتحقيق

 

 : 7 الماّدة

 المرسوم من10ّ المادة أحكام وتتمم تعدل

جمادى2ّّالمؤرخّفي145ّّ-07 رقم التنفيذي

ّ ّعام 1428ّّاألولى ّسنة19ّّالموافق مايو

 : يأتي كما أعاله، والمذكور  2007

 بالقرار الجمهور يعلم أن يجب : 10 المادة“

 طريق عن العمومي التحقيق فتحّالمتضمن

 وفي ةالمعني والبلدياتّالوالية مقر في التعليق

 طريقّعن وكذلك المشروع موقع أماكن

 حساب على وطنيتين يوميتين في النشر

 : يأتي ما يحدد الذي المشروع،ّصاحب

 ،..................(تغيير بدون)...................-

 خمسة تتجاوز أال ّ يجب التي التحقيق مدة ّ-

 التعليق، تاريخ من ابتداء يوما، (15)ّعشر

 “ .................(تغيير بدون)...................-

 

 المرسوم من 15 المادة أحكام تعد ل : 8 الماّدة

جمادى2ّّالمؤرخّفي145ّّ-07 رقم التنفيذي

ّ ّعام 1428ّّاألولى ّسنة19ّّالموافق مايو

 : يأتي كما أعاله، والمذكور  2007

ّالتحقيق نهاية عند الوالي، يحرر : 15 المادة“

 المحصل اآلراء مختلف من نسخة العمومي،

 المحافظ استنتاجات االقتضاء،ّوعند عليها،

 ال أجل في المشروعّصاحب و ويدع المحقق،

ّ.”جوابيةّمذكرة لتقديم أيام (10) عشرة يتعدى

 

  : 9 الماّدة

 التنفيذي المرسوم من 17 المادة أحكام تعدل

145ّّ-07 رقم ّفي ّاألولى2ّّالمؤرخ جمادى

ّ 1428ّّعام 19ّّالموافق ّسنة    2007مايو

 : يأتي كما وتحرر أعاله، والمذكور

 التقنية المصالح على يتعي ن : 17 المادة“

 التحقيق فتح بمجرد الوالي،ّمن المكلفة

 في التأثير موجزّأو دراسة في البت العمومي،

ّمن ابتداء واحدا، (1)شهرا يتعدى ال أجل

ّ.الرأي طلب استالم تاريخ

 

 هذا لخال التقنية المصالح رد عدم حالة وفي

 هذه رأي يعتبر واحد، تذكيرّوبعد األجل

ّ.”موافقا المصالح

 

  :10 الماّدة

 المرسومبّوالثاني األول الملحقان ويتمم يعدل

جمادى2ّّالمؤرخّفي145ّّ-07 رقم التنفيذي

ّ ّعام 1428ّّاألولى ّسنة19ّّالموافق مايو

 بهذا ويلحقانّأعاله، والمذكور2007ّ

ّ.المرسوم

 

ّالبيئة على التأثير ساتدرا تبقى : 11 الماّدة

 خاضعة المحروقات لمجال التابعة للنشاطات

 في المؤرخّ 312-08التنفيذيّرقمّّللمرسوم

ال5 ّسنة5ّّ الموافق 1429 عام شو  أكتوبر

ّعلى ةقالمواف شروط يحدد ذيال 2008

 التابعةّللنشاطات البيئة في ريالتأث دراسات

ّ.المحروقاتّلمجال



 

 

 

 : 12 الماّدة

سمي ة الجريدة في رسومالم هذا ينشر ّالر 

ّ.الش عبي ة الد يمقراطي ة الجزائري ة للجمهوري ة

 

محم 29في بالجزائر حرر  1440 عام ر 

ّ.2018سنة أكتوبر 9ّ الموافق

 

 أويحيى أحمد

–––––––––––––––––– 

 األول الملحق

 التأثير لدراسة تخضع التي المشاريع قائمة

 ،................(تغيير بدون) ................  -1

 ،................(تغيير بدون) ................  -2

 ،................(تغيير بدون) ................  -3

ّخارج أو داخل سياحي وبناء تهيئة مشاريعّ-4

 مساحة ذات السياحية والمواقع التوسع مناطق

 هكتارات،  (10)  عشرةّتفوق

 ،................(تغيير بدون) ................  -5

 ،................(تغيير بدون) ................  -6

 ،................(تغيير بدون) ................  -7

 ،................(تغيير بدون) ................  -8

 ،................(تغيير بدون) ................  -9

 ،................(تغيير بدون) ..............  -10

 ،................(تغيير بدون)...............  -11

 ،................(تغيير بدون)...............  -12

 ،................(تغيير بدون) ..............  -13

 ،................(تغيير بدون................  -14

 ،................(تغيير بدون................  -15

ّالبضائع مسافنة أماكن تهيئة  عمشاري -16

 ومراكز الجمركية الرقابة تحت والمستودعات

 تفوق تخزين مساحة على تتوفر التيّالتوزيع

ّمربع، متر  (20.000فّ)ألّعشرين

 ،................(تغيير بدون)...............  -17

 ،................(تغيير بدون) ..............  -18

 ،................(تغيير بدون) ..............  -19

 ،................(تغيير بدون) ................-20

 ،................(تغيير بدون) ..............  -21

 ،................(تغيير بدون) ..............  -22

 ،................(تغيير بدون) ..............  -23

 ،................(تغيير بدون) ..............  -24

 

 ،................(تغيير بدون) ..............  -25

 ،................(تغيير بدون) ..............  -26

 ،................(تغيير بدون) ..............  -27

 ،................(تغيير بدون) ..............  -28

 ،................(تغيير بدون) ..............  -29

 جامعية، استشفائية مراكز بناء مشاريع  -30

 استشفائية مؤسسات إنجاز مشاريع -31

 ألكثر تتسع متخصصة استشفائيةّومؤسسات

 سريرا،  (60)  ستين من

 بمساحة الجملة سوق إنجاز مشروع -32

 (،1)  واحدا تتجاوزهكتارا

ّمن أكثر الستقبال حياة قاعدة إنجاز -33

 شخص، (300)  ثالثمائة

 مراسي، إنجاز مشروع -34

 الرياح طاقة توليد مراكز إنجاز مشاريع -35

ّ.الشمسيةّوالطاقة

 

 الثاني الملحق

 التأثير لموجز تخضع التي المشاريع قائمة

 ،................(تغيير بدون) ..............  -1

 ،................(تغيير بدون) ..............  -2

 ،................(تغيير بدون) ..............  -3

 ،................(تغيير بدون) ..............  -4

 ،................(تغيير بدون) ..............  -5

ّ أو ورياضية ثقافيةّمنشآت إنجازّمشاريع  -6

  آالف خمسة من أقل استقبال بإمكانها ترفيهية

 ص،شخّ(5000)

 ،................(تغيير بدون) ................  -7

 ،..................(تغيير بدون) ................-8

 ،................(تغيير بدون) ................  -9

 ،................(تغيير بدون) ..............  -10

 ،................(تغيير بدون) ..............  -11

 ،................(تغيير بدون) ..............  -12

ّالبضائع مسافنة أماكن تهيئة مشاريع -13

 ومراكز الجمركية الرقابة تحت والمستودعات

 تقل تخزين مساحة على تتوفر التي التوزيع

 مربع، متر(20.000ّ)ّألف عشرين عن

 تقل حضرية تقسيمات تهيئة مشاريع -14

 هكتارات، (10)  عشرة عنّمساحتها

 الرسو، مواقع تهيئة مشاريعّ-15



 

 

ّ مائة من ألقل جديدة مدن إنجاز مشاريعّ-16

  نسمة،ّألف(100.000ّ)

 وخارج داخل سياحي وبناء تهيئة برامجّ-17

ّتقل بمساحة السياحية والمواقع التوسع مناطق

 .هكتارات(10ّ)ّ عشرة عن


