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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

 rتمّمIا rبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اIــــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثّــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 rناجمIتضمن قانون اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمــــادى األولــى عــــام 1424 اIــوافــق 19  يــولـــــيـــو ســـنــــة
2003 واIـــتـــعـــلّق بـــحـــمـــايـــة الـــبــــيـــئـــة في إطـــار الـــتّـــنـــمـــيـــة

rستدامةIا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اIـؤرّخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بالوقاية من اخملـاطر الكبرى و تسيير الكوارث في إطار

rستدامةIالتّنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتعلق باحملروقاتIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 98-339 اIؤرّخ
في 13 رجب عـــام 1419 اIـوافــق 3 نـوفــمــبـــر ســنــة 1998
الذي يضـبط التنـظيم الـذي يطبق عـلى اIنـشآت اIصـنّفة

 rو يحدّد قائمتها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 99-253 اIؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1420 اIــــوافق 7  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1999
واIــتــضــمن تــشــكـــيــلــة جلــنــة حــراســة و مــراقــبــة اIــنــشــآت

rصنّفة وتنظيمها وسيرهاIا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 282-01
اIــؤرّخ في 6 رجب عــام 1422 اIــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 واIـتــضــمن صالحــيــات الـوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــطــويـر

rتمّمIعدّل و اIا rاالستثمار وتنظيمها وسيرها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى :  تـــطــبــيــقــــا ألحــكــام اIــواد 19 و23 و24
من الــقــانــون رقــم 03 -10 اIــــؤرّخ في 19 جــمــادى األولى
rـــذكــور أعالهIــوافق 19 يــولـــيــو ســـنــة 2003 واIعــام 1424 ا
يــضـبـط هـذا اIــرســوم الــتّـنــظــيم اIــطـبق عــلى اIــؤسّــسـات
اIـصنّفـة حلمـاية البـيئـةr السيّـما نظـامي رخصـة استغالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرسرســــــوم توم تــــــــنــــــفــــــــيــــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 198  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 ج جــــــمــــــادىادى
r r 2006 ــــــــــوافق وافق 31  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ةIا Iاألولى األولى عــــــــــام ام 1427 ا
يضيضـبط البط الـتـنـظـيم اIيم اIـطـبق علبق علـى اIؤسى اIؤسـسـات اIات اIـصـنّـفةفة

حلماية البيئة.حلماية البيئة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

 rوالبيئة
- وبـناء على الـدّستـورr السيّمـا اIادّتان 85-4 و 125

r(الفقرة 2) منه 
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

 rتمّمIا rبالبلدية
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على البيئة والـتكفل بهاr وثيقة  إدارية تثبت أن اIنشأة
اIـصــنّـفــة اIـعـنــيـة تــطـابق األحـكـــام و الـشـــروط اIـتـعــلــقــة
بـــحــمــايــــة و صــحــة وأمن الـــبــيــئــة اIـــنــصــوص عــلـــيــهــا في
الـتـشريع والـتـنـظـيم اIـعـمـول بـهمـاr السـيّـمـا أحـكـــام هــذا
اIـــــرســــــوم. وبــــهــــــذه الـــــصــــفــــــةr ال حتــــد وال حتـل مــــحل أي
رخــصـــة من الـــرخص الـــقـــطـــاعــيـــة اIـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIاداIادّة  ة  5 : :  يسبق كل طـلب رخصة استـغالل مؤسسة
مـصنـفـة حـسب احلـالة و طـبـقـا لـقــائـمـة اIـنـشآت اIـصـنّـفة

ما يأتي :
- دراســـة أو مــوجـــز الـــتّــأثـــيـــر عــلى الـــبـــيــئـــة يـــعــدان
ويـصــادق عـلــيــهـمــاr حـسب الــشـروط احملــدّدة في الــتـنــظـيم

rعمول بهIا
- دراسة خـطر تـعد ويصـادق عليـهاr حـسب الشروط

rرسومIاحملدّدة في هذا ا
- حتـقـيق عــمـومي يــتمّ طـبــقـا لـلــكـيـفــيـات احملـدّدة في

التّنظيم اIعمول به. 
القسم الثالقسم الثّانياني

ملف ملف طلب رخصة استغالل اIؤسطلب رخصة استغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفةفة

اIـاداIـادّة ة 6 : : تـمـنح رخـصـة اسـتـغالل اIـؤسّـسـة اIـصـنّـفة
إثر اإلجراء اIتضمّن اIراحل اآلتية :

اIرحلة األولية إليداع الطلب : اIرحلة األولية إليداع الطلب : 
- إيــــداع الـــطّـــلب مــــرفـــقـــا بـــالــــوثـــائق اIـــطــــلـــوبـــة في
الـتّــشـريع و الــتّـنـظــيم اIـعــمـول بــهـمــا حـسـب الــكـيــفـيـــات

 rادّة 8 أدناهIاحملــدّدة في أحكام ا
- دراســـة أولــيــة Iـــلف طــلـب رخــصــة االســـتــغالل من

طرف اللّجنة.
فـي حـــالــة االســـتـــثـــمـــارات اجلـــديـــدة يــجـب أن تـــكــون
عـناصر تقـييم اIشروع مـوضوع تشاور فـيما بX إدارات
البيئة و الصّناعة واIساهمات و ترقية االستثمارات. 

- مـنـح مـقــرر بــاIـوافــقــة اIــسـبــقــة إلنــشـاء اIــؤسّــسـة
اIـصـنّــفـة و الــصّـادر عـلى أســاس دراسـة مـلـف الـطّـلب في
أجل ال يــتـــعــدى ثالثــة (3) أشـــهــر ابـــتــداء من تـــاريخ إيــداع

ملف الطّلب.
اIرحلة الناIرحلة النّهائية لتسليم الرهائية لتسليم الرّخصة :خصة :

- زيـارة الـلّجـنـة لـلمـوقع بـعد إتـمـام إجناز اIـؤسّـسة
اIـصنّـفة بـغـرض التّـحـقق من مطـابقـتـها لـلـوثائق اIـدرجة

rفي ملف الطّلب
- إعــداد مــشــروع قــرار رخــصـــة اســتــغالل اIــؤسّــســة
اIصنّـفة من طرف الـلّجنـة وإرسالـها إلى السّـلطة اIـؤهلة

rللتّوقيع

اIـؤسّــسـات اIــصـنّــفـةr والــتـصـريـح بـاســتـغالل اIــؤسـسـات
اIصنــفة وكيفيـــات تسليمهـا وتعلـيقهــا وسحبهــا وكـذا

شــروط وكيفيات مراقبتها.

الفصل األول الفصل األول 
أحكــام تمهيديـة أحكــام تمهيديـة 

اIاداIادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :
اIــنــشـأة اIــصـناIــنــشـأة اIــصـنّــفـة :ــفـة : كل وحــدة تــقـنــيــة ثـابــتــة �ـارس
فـيـهـا نـشـاط أو عـدة أنـشـطـة من الـنـشـاطـات اIـذكـورة في
قائمة اIنشآت اIصنّفةr احملدّدة في التّنظيم اIعمول به.
اIـؤساIـؤسّـسة اIـصـنـسة اIـصـنّـفة :ـفة : مـجـمـوع منـطـقـة اإلقـامـة والتي
تـتـضـمن مـنـشـأة واحـدة أو عـدة مـنـشـآت مـصـنفـة  تـخـضع
Iسؤولية شخص طـبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام
أو اخلــاصr يـــحــوز اIـــؤسّــســة و اIـــنــشــآت اIـــصــنّـــفــة الــتي
تتكـون منـهاr أو يسـتغـلها أو أُوكل اسـتغاللـها إلى شخص

آخر.  
خـاصـيـة مالزمـــة Iـــادة أو عـامــل أو مـصــدر اخلـطر: اخلـطر: 
طـــــاقـــــة أو وضـــــعـــــيــــــة �ـــــكـن أن تـــــتـــــرتـب عـــــنـــــهــــــا أضـــــرار

لألشخــاص واIمتلكات والبيئة.
rخـطـر مـحـتـمل : خـطـر مـحـتـمل : عـنــصـر �ـيـز حـدوث ضـررمـحـتـمل
يـرتــبط بـوضـعــيـة خــطـر وهـو عــادة مـا يـحــدّد بـعــنـصـرين :

احتمال حدوث الضّرر و خطورة العواقب.

اIــاداIــادّة ة 3 : : تــقــسم اIــؤسّـــســات اIــصــنّــفــة إلى أربع (4)
فئات :

- مؤس- مؤسّسـة مصنسـة مصنّفـة من الفئة األولى : فـة من الفئة األولى :  تتـضمن على
rاألقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية

- مؤس- مؤسّسة مـصنسة مـصنّفة من الفـئة الثفة من الفـئة الثّانية :انية : تتـضمن على
rاألقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي اخملتص إقليميا

- مؤس- مؤسّسة مـصنسة مـصنّفة من الفـئة الثفة من الفـئة الثّالثة :الثة : تتـضمن على
األقل مــنــشــأة خـــاضــعــة لــرخــصــة رئــيـس اجملــلس الــشّــعــبي

rالبلدي اخملتص إقليميا

- مؤس- مؤسّسة مـصنسة مـصنّفة من الفئة الرابعة :فة من الفئة الرابعة : تتضمن على
األقل منـشأة خاضـعة لنـظام الـتّصريح لـدى رئيس اجمللس

الشّعبي البلدي اخملتص إقليميا.

الفصل الثالفصل الثّانياني
نظام رخصة استغالل اIؤسنظام رخصة استغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفة فة 

القسم القسم األواألوّل
أحكــام عامـةأحكــام عامـة

اIـاداIـادّة ة 4 : : تــعــد رخـصــة اســتـغـالل اIـؤسّــســة اIـصــنّــفـة
الـتي تــهـدف إلى حتـديـد تـبــعـات الـنّـشـاطــات االقـتـصـاديــة
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اIــــاداIــــادّة ة 10 : : يــــقـــــدم طــــلـب واحــــد لــــرخـــــصــــة اســـــتــــغالل
بـالــنّــســبـة لــلــمـؤسّــســة الــتي تــضم عـدة مــنــشــآت مـصــنّــفـة
مـسـتـغـلـة بـطـريـقـة مـنـدمـجـة من طـرف نـفس اIـسـتـغل في

نفس اIوقعr جملموع هذه اIنشآت.

القسم الثالقسم الثّالث الث 
 دراسة وموجز الت دراسة وموجز التّأثير على البيئةأثير على البيئة

اIـاداIـادّة ة 11 :  : حتـدّد كيـفـيـات إعـداد دراسة الـتّـأثـيـر على
البيئة واIوافـقة عليها وكذا الشّـروط اIطبقة على موجز

التّأثير طبقا للتّنظيم اIعمول به في هذا اجملال.

القسم الرابعالقسم الرابع
دراســات دراســات اخلطـراخلطـر

اIـاداIـادّة ة 12 : : تــهــدف دراسـة اخلــطــر إلى حتـديــد اخملــاطـر
اIــــبـــاشــــرة أوغــــيـــر اIــــبـــاشــــرة الــــتي تــــعـــرض األشــــخــــاص
rـؤسّسةIـمتلـكات و الـبيـئة لـلخـطـر من جراء نـشـاط اIوا

سواء كان السّبب داخلـيا أو خارجيا.

يــجـب أن تــســـمح دراســة اخلـــطــر بـــضــبـط الــتّـــدابــيــر
الـتّقـنـية لـلـتّقـلـيص من احـتمـال وقـوع احلوادث وتـخـفيف
آثــارهـــا وكـــذا تـــدابــيـــر الـــتّـــنــظـــيم لـــلـــوقـــايــة مـن احلــوادث

وتسييرها.

13 : تــنــجــز دراســة اخلــطــر عــلى نــفــقــة صــاحب اIـاداIـادّة ة 
اIــشــروع من طــرف مــكــاتب دراســات و مــكــاتب خــبــرة أو
مـكاتب استشـارات مختـصة في هذا اجملال و مـعتمدة من
قـــبـل الـــوزيــــر اIــــكـــلّـف بـــالــــبــــيـــئــــة بـــعــــداالطالع عــــلى رأي

الوزراء اIعنيX عند االقتضاء.

اIاداIادّة ة 14 :  : يـجب أن تتضـمن دراسة اخلـطر العـناصر
اآلتية : 

r1 - عرض عام للمشروع
2  - وصف األماكن اجملاورة لـلمشروع واحمليط الذي

قد يتضرر في حالة وقوع حادثr يشمل ما يأتي :

أ أ     - اIــــعــــطــــيــــات الــــفــــيــــزيــــائــــيـــة : - اIــــعــــطــــيــــات الــــفــــيــــزيــــائــــيـــة : اجلــــيــــولــــوجــــيـــة
والــهــيـدرولــوجــيــة واIــنــاخــيــــة و الــشّــــروط الــطّــبــيــعــيـــة

 r(الطبوغرافية ومدى التعرض للزالزل)

ب - اIــــعـــــــطــــيـــــات االقــــتـــــصــــاديـــــة - االجــــتـــــمــــاعـــــيــــةب - اIــــعـــــــطــــيـــــات االقــــتـــــصــــاديـــــة - االجــــتـــــمــــاعـــــيــــة
والــثـقــافــيـة والــثـقــافــيـة : الــسّــكـان و الــسّــكن  ونــقـاط اIــاء وااللــتــقـاط
وشـــــغـل األراضي و الـــــنّـــــشـــــاطـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة وطـــــرق

اIواصالت أو النّقل أو اجملاالت احملمية. 

3 - وصـف اIـــشــــروع و مـــخـــتــــلف مــــنـــشـــآتـه (اIـــوقع
واحلـجم و القـدرة واIـداخل واخـتـيار اIـنـهج اخملـتـار وعمل

- تسـلـيم رخصـة اسـتغالل اIـؤسّـسة اIـصـنّفـة حسب
الـــــشّــــروط احملـــــدّدة في هـــــذا اIــــرســـــومr في أجـل ثالثــــة (3)
أشـــــهــــر ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تــــقـــد¦ الــــطّــــلب عــــنـــد نــــهــــايـــة

األشغال.

اIـــــاداIـــــادّة ة 7 : : يــــــرسـل مــــــلف طــــــلـب رخـــــصــــــة اســــــتــــــغالل
اIؤسّسة اIصنّفة إلى الوالي اخملتص إقليميا.

اIـاداIـادّة ة 8 : : عالوة عــلى الـوثــائق اIــنـصــوص عــلـيــهـا في
أحـكام اIادّة 5 أعالهr يـتضـمن ملف طـلب رخصـة استغالل

اIؤسّسة اIصنّفة ما يأتي :

- اسم صــاحب اIـــشــروع و لــقــبه وعــنــوانه إذا تــعــلق
األمر بشخص طبـيعيr التسمية أو اسم الشركة والشّكل
الـقانـوني وعـنـوان مـقر الـشـركـة وكذا صـفـة مـوقّع الـطّلب

rإذا تعلق األمر بشخص معنوي
- طــبــيــعــة وحــجم الــنّــشــاطــات الــتي اقــتــرح صــاحب
اIــشـروع �ــارسـتــهـا وكــذا فـئــة أو فـئــات قـائــمـة اIــنـشـآت

rؤسّسة ضمنهاIصنّفة التي تصنف اIا
- مـــنـــاهج الـــتّـــصـــنـــيـع الـــتي يـــنـــفـــذهـــا واIـــواد الـــتي

  rنتوجات التي يصنعهاIيستعملها وا

- عـــنــد االقــتــضـــاءr �ــكن صــاحـب اIــشــروع أن يــقــدم
اIـــعـــلـــومـــات في نـــســـخـــة واحـــدة وفي ظـــرف مـــنـــفـــصل إذا

rاعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصّنع

- حتـديد مـوقع اIـؤسّـسـة اIراد إجنـازهـا في خـريـطة
r1/ 50.00025.000 /1 و Xيتراوح مقياسها  ب

- مــــخـــطـط وضـــعــــيـــة مــــقــــيـــاسه 2.500 /1 عــــلى األقل
جلـوار اIؤسّسة إلـى غاية مسـافة تسـاوي على األقل  عشر
(1/10) مـــســــاحـــة الـــتّــــعـــلـــيـق احملـــدّدة في قــــائـــمـــة اIــــنـــشـــآت
اIـصنّـفـة دون أن تقل عن مـائة (100) متـر. حتدّد عـلى هذا
اخملـطط جـميع الـبـنايـات مع تخـصـيصـاتهـا و طـرق السّـكة
احلـــديـــديّـــة والـــطّـــرق الــعـــمـــومـــيّـــة ونـــقـــاط اIــاء و قـــنـــواته

rوسواقيه
- مخطـط إجمالي مـقياسه 200 /1 عـلى األقلr يبيّن
اإلجـراءات الـتي تـزمع اIؤسّـسـة اIـصـنّـفة الـقـيـام بـها إلى
rؤسـسةI(35) مـتـرا على األقل مـن ا Xغـايـة خمـسـة و ثالث
تـــــخـــــصــــيـص الـــــبــــنـــــايـــــات واألراضي اجملـــــاورة وكـــــذا رسم

شبكات الطّرق اخملتلفة اIوجودة.

اIــاداIــادّة ة 9 :  : غــيــر أنه يــجـب أن يــتــضــمن مــلف الــطّــلب
بــالــنّــســبــة لــلــمـؤسّــســات اIــصــنّــفــة الــتي لـم تـنـص قــائــمـة
اIنـشآت اIـصنّـفة بـشـأنهـا على دراسـة اخلطـرr تقـريرا عن
اIواد اخلطيرة التي من احملتمل أن تكون بحوزته بحيث

�كن تقييم األخطار اIتوقعة.
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إجنــاز اIــؤسّــسـة اIــصــنّــفــة و ذلك لــلــتّـأكــد من مــطــابــقــتــهـا
لـلوثـائق اIـدرجة في مـلف الطّـلب و لـنص مقـرر اIوافـقة

اIسبقة.

اIاداIادّة ة 20 : : تسلم رخصة االستغالل حسب احلالة :

- �ـوجب قرار وزاري مـشترك بـX الوزيـر اIكلّف
بـالبيـئة والوزيـر اIعنيr بـالنّـسبة لـلمؤسّــسات اIصـنّفة

rمن الفئة األولى
- �ـــــوجـب قـــــرار مـن الــــــوالي اخملــــــتص إقــــــلــــــيـــــمــــــيـــــا

rصنّفة من الفئة الثّانيةIبالنّسبة للمؤسّـسات ا
- �ـوجب قـرار مـن رئـيس اجملـلس الـشّــعـبي الـبـلـدي
اخملـتص إقليميا بـالنّسبة لـلمؤسّـسات اIصـنّفة من الفئة

الثّالثة. 

اIـاداIـادّة ة 21 :  يـحــدّد قــرار رخـصــة اســتـغـالل اIـؤسّـــسـة
اIصنّـفة األحكــام التقـنية خـاصة التي من شـأنها الـوقـاية
من  التّـلوث واألضـرار واألخطـار التي تـطرحـها اIـؤسّسة

اIصنّفة في البيئة وتخفيفها و/أو إزالتها. 

اIـاداIـادّة ة 22 : : بالـنّـسـبـة لـلـمؤسّـسـة اIـصـنّـفـة التـي تضم
عدة منشآت مصنّـفة مستغلة بطـريقة مندمجة من طرف
نفس اIـستـغل و على نفـس اIوقعr تسـلم رخصـة استغالل

واحدة جملموع اIنشآت اIصنّفة.

اIـاداIـادّة ة 23 : : في حــالـة مــعـايــنـة وضــعـيــة غـيــر مـطــابـقـة
عند كل مراقبة :

- لــلــتّــنــظــيم اIــطــبق عــلى اIــؤسّــســات اIــصــنّـفــة في
rمجال حماية البيئة

- لألحــكــام الــتّــقـنــيــة اخلــاصــة اIــنــصــوص عــلــيـهــا في
رخصة االستغالل اIمنوحة.

يـحرّر مـحضـر  يبـيّن األفعـال اجملرَّمـة حسب طـبيـعة
و أهـــمــيـــة هـــذه األفــعـــال و يـــحـــدّد أجل لــتـــســـويــة وضـــعـــيــة

اIؤسّسة اIعنية.
عــــنـــــد نــــهــــايــــة هــــذا األجل وفـي حــــالــــة عــــدم الــــتّــــكــــفل
بالوضـعية غـير اIطابـقةr تعـلق رخصة استـغالل اIؤسّسة

اIصنّفة.
إذا لم يقم اIـستـغل �طـابقة مـؤسّسـته في أجل ستة
(6) أشـهـر بـعـد تـبـلـيغ الـتّـعلـيـقr تـسحـب رخـصة اسـتـغالل

اIؤسّسة اIصنّفة.
في حـالة سـحب رخـصة اسـتغالل اIـؤسّـسة اIـصنّـفة
يـــخـــضع كـل اســـتـــغالل جـــديـــد إلجـــراء جـــديــد Iـــنـح رخـــصــة

االستغالل.   

اIــشــروع واIـــنــتــوجـــات واIــواد الالّزمـــة لــتــنـــفــيــذه...) مع
استـخـدام خرائـط عنـد احلـاجة  (مـخـطط إجمـالي ومـخطط

r(�الوضعية ومخطط الكتلة و مخطط احلركة 
4 - حتــــديــــد جــــمــــيع عــــوامل اخملــــاطــــر الــــنـــاجــــمــــة عن
اســتـغـالل كل مــنـشــأة مــعــتـبــــرة. يــجــب أن ال يــأخــــذ هــذا
الــــتّـــقــــيـــيـــم في احلـــســــبـــان الــــعـــوامـل الـــدّاخـــلــــيـــة فــــقط بل

rنطقةIوالعوامل اخلارجية أيضا التي تتعرض لها ا
5 - حتـــــلـــــيل اخملـــــاطـــــر و الـــــعـــــواقـب عـــــلى مـــــســـــتـــــوى
اIـؤسّــسـة اIــصــنّـفــة  لـكي حتــدّد األحــداث الـطّــارئـة اIــمـكن
حدوثها بصفة مـستوفية ومنحهـا ترقيما يعبر عن درجة
خـطورتـها واحـتـمال وقـوعـها بـحيث �ـكن تـصنـيـفهـا وكذا

rتبع إلعداد دراسة اخلطرIمنهج تقييم اخملاطر ا
6 - حتــلــيل اآلثــار احملــتــمــلـــة عــلى الــسّــكــان في حــالــة
وقـوع حـوادث (�ـا فيـهم الـعـمال داخل اIـؤسّـسـة) والبـيـئة

rتوقعةIالية اIوكذا اآلثاراالقتصادية وا
7 - كـيـفيـات تـنـظـيم أمن اIـوقع و كـيفـيـات الـوقـاية
من احلــــوادث الـــكـــبــــرى و نـــظـــام تــــســـيـــيــــر األمن ووســـائل

النّجدة.
اIاداIادّة ة 15 :  :  حتـدّد كيفـيات دراسـات اخلطر واIـصادقة
عــلــيـــهـــا بــقــــرار  وزاري مــشــتــــرك بـــX الــوزيـــر اIــكــلف

بالداخليــة و الوزير اIكلّف بالبيئة.

القسم اخلامسالقسم اخلامس
تسليم تسليم اIوافقة اIسبقة إلنشاء مؤساIوافقة اIسبقة إلنشاء مؤسّسة مصنسة مصنّفةفة

اIــاداIــادّة ة 16 : : تــمــنح الـــلّــجــنــة عـــنــد إتــمـــام فــحص طــلب
رخصة استغالل اIؤسّـسة اIصنّفة مقرر اIوافقة اIسبقة

إلنشاء اIؤسّسة اIصنّفة. 

اIـاداIـادّة ة 17 : : يـجب أن يــشـيـر  مـقـرر اIـوافــقـة اIـسـبـقـة
إلى مــــجــــمـــوع األحــــكـــام الــــنّـــاجتــــة عن دراســــة مـــلـف طـــلب
رخـصة استـغالل اIؤسّـسة  اIصـنّفـة للسّـماح بالـتّكـفل بها

خالل إجناز اIؤسّسة  اIصنّفة اIزمع إجنازها.

اIــاداIــادّة ة 18 :  : ال يــســتــطــيـع صــاحب اIــشــروع أن يــشــرع
في أشغال بناء مـؤسّسة مصنّفـة إال بعد أن يتحصل على
مقرر اIوافقة اIـسبقة r كما هـو منصوص عليه في اIادّة

6 أعاله.
القسم  السادس القسم  السادس 

تسليم تسليم رخصة استغالل اIؤسرخصة استغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفةفة
 و تعليقها وسحبها و تعليقها وسحبها

اIــــاداIــــادّة ة 19 : ال تــــســـــلم رخـــــصــــة اســـــتــــغـالل اIــــؤسّـــــســــة
اIــصـــــنّــفـة إال بــــعــد زيــارة الــلّـــجــنـة لــلــمــوقع عــنــد إتــمـام
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الفصل الرابعالفصل الرابع
إنشاء اIؤسإنشاء اIؤسّسات اIصنسات اIصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتهافة و شروط و كيفيات مراقبتها

القسم القسم األواألوّل ل 
اللاللّجنة الوالئية Iراقبة اIؤسجنة الوالئية Iراقبة اIؤسّسات اIصنسات اIصنّفة فة 

اIــــاداIــــادّة ة 28 : : تــــنـــشــــأr عـــلـى مـــســــتـــوى كـل واليـــةr جلــــنـــة
مــراقـــبــة اIــؤسّـــســات اIـــصــنّــفـــة تــســـمى في صـــلب الــنّص

"اللّجنة". 
اIــاداIــادّة ة 29 : : تــتـــشــكـل الــلّـــجــنـــة الــتي يـــرأســهـــا الــوالي

اخملتص إقليميا أو �ثله من :
rمدير البيئة للوالية أو �ثله -

 rقائد فرقة الدرك الوطني للوالية أو �ثله -
 rمدير أمن الوالية أو �ثله -

rدنية للوالية أو �ثلهIمدير احلماية ا -
rمدير التّنظيم والشّؤون العامة للوالية أو �ثله -

 rناجم والصّناعة للوالية أو �ثلهIمدير ا - 
 rائيّـة للوالية أو �ثلهIوارد اIمدير ا -

 rمدير التّجارة للوالية أو �ثله -
rمدير التّخطيط وتهيئة اإلقليم للوالية أو �ثله -

rصالح الفالحية للوالية أو �ثلهIمدير ا -
 rمدير الصّحة و السّكان للوالية أو �ثله -

- مـدير اIؤسّسـات الصّغيـرة واIتوسطـة والصناعة
rالتقليدية للوالية أو �ثله

rمدير العمل للوالية أو �ثله  -
rمدير الصّيد البحري للوالية أو �ثله -

- مديري الـثّقافـة و السّيـاحة لـلواليــة أو �ـثليـهـمـا
إذا كــانت اIـــلــفـــــات الــتــي ســـتــدرســـهــا الـــلّــجــنـــــة تــخــص

rXديريتIا Xإحــدى و /أو هات
rحافظ الغابات أو �ثله -

 rثل  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار� -
- ثـالثـــة (3) خــــبـــراء مــــخــــتـــصــــX في اجملــــال اIــــعـــني

rبأشغال اللجنة
- رئيس اجمللس الشّعبي البلدي اIعني أو �ثله.

اIاداIادّة ة 30 : : تكلف اللّجنة ال سيّما �ا يأتي :
- الــــسّــــهــــر عـــلـى احــــتــــرام الـــتّــــنــــظــــيم الــــذي يــــســــيـــر

rصنّفةIؤسّسات اIا
 rصنّفةIؤسّسات اIفحص طلبات إنشاء ا -

- الــسّــهــر عـلـى مــطــابــقــة اIـؤسّــســات اجلــديــدة لــنص
مقرر اIوافقة اIسبقة إلنشاء اIؤسّسة اIصنّفة.

31 : : يــعـX أعــضــاء الــلّـجــنــة بــقـرار مـن الـوالي اIـاداIـادّة ة 
اخملــتص إقــلـيــمـيــا Iـدة ثالث (3) ســنـوات قــابـلــة لـلــتّـجــديـد

ويتم استخالفهم باألشكال نفسها.

الفصل الثالفصل الثّالثالث
نظام التنظام التّصريح باستغالل اIؤسصريح باستغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفةفة

 من الفئة الر من الفئة الرّابعةابعة

اIـــــاداIـــــادّة ة 24 :  : يــــــرسل تـــــصـــــريـح اســـــتـــــغـالل اIـــــؤسّـــــســـــة
اIـصــنّـفـة من الـفــئـة الـرّابـعــة إلى رئـيس اجملـلـس الـشّـعـبي
الـبلـدي اخملـتص إقـلـيمـيـا قـبل سـتX (60) يـوما عـلى األقل

من بداية استغالل اIؤسّسة اIصنّفة.

يجب أن يبX هذا التّصريح بوضوح ما يأتي :
- اسم اIـــســتـــغل و لـــقــبـه و عــنـــوانه إذا تـــعـــلق األمــر

rبشخص  طبيعي
-  الـــتّــســـمــيـــة أو اسم الــشّـــركــة والــشّـــكل الــقـــانــوني
وعنوان مقرهـا وكذا صفة مُوقّع الـتّصريح إذا تعلق األمر

rبشخص معنوي
-  طـــــبــــيــــعـــــة الــــنّـــــشــــاطــــات الـــــتي اقــــتـــــرح اIــــصــــرح

rارستها و حجمها�
- فئة أو فـئات قـائمـة اIنشـآت اIصـنّفـة التي يجب

أن تصنف اIؤسسة ضمنها.

اIــــــاداIــــــادّة ة 25 : : يـــــــجـب أن يـــــــرفق تـــــــصـــــــريـح اســـــــتـــــــغالل
اIؤسّسة اIصنّفة من الفئة الرّابعة بالوثائق اآلتية :

- مخطط وضعيـة يظهر موقع اIـؤسّسات واIنشآت
rصنّفةIا

- مـخـطط الـكـتـلـة يــظـهـر مـجـاالت اإلنـتـاج و تـخـزين
rوادIا

- تقـريـر عن مـناهج الـصّـنع التي سـيـنفـذهـا صاحب
اIشروع واIواد التي سيـستعملها السـيّما اIواد اخلطيرة
الــــتي من احملـــتـــمـل أن تـــكـــون بـــحـــوزته وكـــذا اIـــواد الـــتي

rؤسسةIسيصنعها بحيث تقيّم سلبيات ا
- تـــقـــريـــر عـن طـــريـــقـــة وشـــروط إعــــادة اســـتـــعـــمــــال
وتصفـيـة وتـفريغ اIـيـاه الـقذرة واالنـبعاثـات من كل نوع

و كذا إزالة النّفايات و بقايا االستغالل.

اIــــــاداIــــــادّة ة 26 :  : �ــــــكـن أن يــــــرفـض تـــــــصــــــريـح اســــــتـــــــغالل
اIؤسّسة اIصنّفة من الفئة الرابعة.

 يــجب أن يـكـون الــرفض مـبــررا ومـصـدّقــا عـلـيه من
طرف اللّجنة و يبلغ للمصرح. 

اIــــاداIــــادّة ة 27 :  : يـــجـب أن يــــكـــون كـل تـــعــــديل هــــيـــكــــلي أو
ظـــــرفي فـي االســــتـــــغالل و فـي عــــمـل و إنــــتـــــاج اIــــؤسّـــــســــة
اIــصــنّــفـة مـن الـفــئــة الــرابـعــة مــوضــوع تـصــريح تــكــمــيـلي
السـيّـمـا إذا تـعـلق األمــر بـتـعـديالت لـلـعـنـاصـر اIـصـرّح بـهـا

في الوثائق اIنصوص عليها في اIادّة 25 أعاله. 
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rصنّفةIؤسّـسـة اIادّة ة 38 :  : يتطلب كل تـعديل في اIاداIا
يـــهـــدف إلى حتـــويـل نـــشــــاطـــهـــا أو تـــغـــيــــيـــر في اIـــنـــهـج أو
حتـويل اIعـدات أو تـوسيع الـنّشــاطـاتr تقـد¦ طلب جـديد
لــلـحــصــول عـلى رخــصــة اسـتــغـالل اIــؤسّــســة اIــصـنّــفـة أو

ترخيص جديد.

39 : : يــتــــطــلب كل حتــويل Iــؤسّــســة أو مــنــشـأة اIـاداIـادّة ة 
مــصــنّـــفــة إلى مــــوقع آخـــر تـقــد¦ طــلب جـديــد لــلـحــصـول
عـــلى رخـــصــة اســـتــغالل اIـــؤسّـــســة اIـــصــنّـــفــة أو تـــرخــيص

جديد.
40 : عـندمـا يـتـغيـر مـسـتغل اIـؤسّـسـة اIصـنّـفة اIاداIادّة ة 
اIــسـتــغـلــةr يـجــري اIـسـتــغل اجلــديـد في الــشّـهـر الــذي يـلي

التّكفل باالستغالل التّصريح بذلك إلى : 

- الـوالي اخملــتص إقــلـيــمــيـا بــالــنّـســبـة لــلــمـؤسّــسـات
rصنّفة اخلاضعة لنظام الرّخصةIا

-  رئـيس اجملـلـس الـشّـعـبي الـبـلـدي اخملـتص إقـلـيـمـيـا
بـــالـــنـــــســـبــــة لـــلـــمـــؤسّـــســـات اIـــصـــنّـــفـــة اخلـــاضـــعـــة لـــنـــظـــام

التّصريح.
القسم الثالثالقسم الثالث

توقف توقف استغالل اIؤساستغالل اIؤسّسة اIصنسة اIصنّفةفة

اIــاداIــادّة ة 41 : عــنــدمــا تـــتــوقف اIـــؤسّــســة اIــصـــنّــفــة عن
الـنّـشاط نـهـائيـا يـتعـX علــى اIسـتغـــل أن يتـــرك اIوقــع

في حالـة ال تشكل أي خطر أو ضرر على البيئة.

اIادة اIادة 42 : : ولهـذا الـغرضr يـتعـX عـلى اIسـتغل إعالم
خالل الثّالثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ التّوقف حسب

احلالة :  
- الـوالي اخملــتص إقـلــيـمـيــا بـالـنــسـبــة  لـلـمــؤسّـسـات

اIصنّفة اخلاضعة لنظام الرّخصة. 
- رئـيس اجملــلس الـشّــعـبي الــبـلـدي اخملــتص إقـلـيــمـيـا
بالنـسبة للـمؤسّسات اIـصنّفة اخلـاضعة لنـظـام التّصريح
و إرسـال مـلف لـهـما يـتـضـمن مـخـطط إزالـة تـلـوث اIوقع

يحدّد مايأتي : 
- إفــــراغ أو إزالــــة اIـــواد اخلــــطـــرة وكــــذا الــــنّـــفــــايـــات

rوقعIوجودة في اIا
- إزالــــة تـــلــــوث األرض و اIــــيـــاه اجلــــوفـــيــــة احملــــتـــمل

rتلوثها
- وعند احلاجة كيفيات حراسة اIوقع.

اIاداIادّة ة 43 : : تراقب الـلّجـنة بعـد حصولـها عـلى مخطط
إزالــة الــتّـلــوث تــنــفــيــذه وتــتــأكــد من أن اIــوقع أعــيــد إلى

أصله ضمن الشّروط احملدّدة في اIادّة 41 أعاله. 

اIــاداIــادّة ة 32 : : تــضــمـن مــصــالـح الــبــيـــئــة لــلـــواليــة أمــانــة
اللّجنة. 

اIــاداIــادّة ة 33 :  : �ـــكن الــلّــجـــنــة أن تــســتــعـــX بــكل شــخص
نـــظــــــرا لــــكـــــفــــاءتـه في إدالء آراء تــــقـــنــــيــــة حــــول مـــســــائل

محدّدة.
  �ــــكـن أيــــضـــــا أن تــــســـــتــــدعـي صــــاحـب اIــــشــــروع أو
مـكـاتب الـدّراسات الـذين سـاهـمـوا في إعـداد دراسات عن
اIشروع اIـعني لتـقد¦ معـلومات تـكميـلية أو تـوضيحات

تطلبها اللّجنة.

اIـاداIـادّة ة 34 :  : جتـتــمع الــلّــجـنــة بــاسـتــدعــاء من رئـيــســهـا
كلما دعت الضّرورة إلى ذلك.

تتخذ اللّجـنة قراراتها باألغلبية البسيطة ألصوات
أعــــضـــائـــهـــا و فـي حـــالـــة تـــســـاوي األصــــواتr يـــرجح صـــوت

الرّئيس.
يبيّن محضر أشغال اللّجنة رأي كل عضو فيها.

القسم الثانيالقسم الثاني
مراقبة مراقبة اIؤساIؤسّسات اIصنسات اIصنّفةفة

اIــــــاداIــــــادّة ة 35 : : دون اIـــــــســـــــاس بـــــــاIـــــــراقـــــــبـــــــات األخــــــرى
اIنصـوص عليـها في التّـشريع اIـعمول بهr تـكلف اللّـجنة
بكل مـراقـبة مـطـابقـة اIـؤسّسـات اIـصنّـفة لـلـتّنـظـيم الذي

يطبق عليها.
تــعــد فـي هــذا الــصّـــدد بــرنــامـج مــراقــبـــة اIــؤسّــســات

اIصنّفة الواقعة في الوالية اIعنية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 36 : : �ــــكـن أن تـــــكـــــلف الـــــلّـــــجـــــنـــــة عـــــضـــــوا من
أعضائها أو عدة أعضاء �هام اIراقبة اخلاصة إذا اقتضت

الظّروف ذلك.
كـــمـــا �ـــكن الـــلّـــجـــنـــة أن جتـــري مـــعـــايـــنـــات مـــراقـــبــة

للمؤسّسات اIصنّفةr بناء على طلب من رئيسها.

اIاداIادّة ة 37 : : إذا تضرّرت اIؤسّـسة اIصنّـفة أو اIنشأة
اIصـنّفة من جـراء حريق أو انـفجار أو نـتيجـة لكل حادث
آخـر نـاجـم عن االسـتـغالل يــتـعـX عــلى اIـســتـغل أن يـرسل

تقريرا عن ذلك لرئيس اللّجنة.
يحدّد هذا التّقرير مايأتي :

rظروف و أسباب الواقعة أو احلادث -
rمتلكات و البيئةIآثاره على األشخاص و ا -

- الـتّــدابـيــر اIـتـخــذة أو اIـزمع اتــخـاذهـا لــتـفـادي أي
واقــــعـــة أو حـــادث �ـــاثل والـــتـــخـــفـــيف مـن آثـــار ذلك عـــلى

اIدى اIتوسط أو الطويل.
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اIـاداIـادّة ة 48 : : �ــكن الـوالي اخملــتص إقــلـيـمــيـا فـي احلـالـة
اIنصـوص عليها في اIادتX 44 و47  أعاله إعذار مـستغل
اIؤسّـسـة اIـصـنّـفـة إليـداع الـتّـصـريح أو طـلب الـرّخـصة أو

مراجعة بيئية أو دراسة خطر.

إذا لـم يــقم اIــســتــغل بــتــســويــة وضــعــيــته في اآلجــال
احملــدّدة في اIــادتـX 44 و 47  أعالهr �ـــكن الـــوالي اخملـــتص

إقليميا أن يأمر بغلق اIؤسّسة.

الفصل الفصل السادسالسادس
أحكـــام أحكـــام ختـــاميةختـــامية

49 :  : تـــلـــغى كل األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة ألحـــكـــام هـــذا اIــاداIــادّة ة 
اIـرسومr السـيّـما أحـكام اIـرسوم الـتّـنفـيـذي رقـم 339-98
اIــــؤرّخ في 13 رجب عــام 1419 اIــوافق 3 نــوفــمــبــر ســنـة
1998 واIـــرســوم الـــتّـــنـــفـــيـــذي رقم 99- 253 اIــؤرّخ في 28

رجب عام 1420 اIوافق 7 نوفـمبـر سنة 1999 واIـذكورين
أعاله.

50 : : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIـــــرســـــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميـّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكـــام أحكـــام انتقــاليةانتقــالية

44 :  : يـتعـX عـلى اIؤسّـسـات اIصـنّـفة اIـوجودة اIاداIادّة ة 
الــــــــتي لـم حتــــــــــصـل عـــــــلـى رخــــــــصـــــــة اســــــــتـــــــغـالل أو الــــــــتي
التـسـتجـيب رخـصـة استـغاللـها لـلـفئـات احملـدّدة في اIادّة 3
أعالهr وفــــئــــات قــــائــــمــــة اIــــنــــشــــآت اIـــصــــنّــــفــــة احملــــدّدة في
الـــتّـــنــظـــيم اIــعـــمــول بـهr إجنــاز مـــراجــعـــة بــيـــئــيـــة في أجل
اليـــــتــــعــــدى ســــنــــتــــX (2) ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريخ صـــــدور هـــــذا

اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 45 : : حتـدّد اIـراجـعــة البـيـئـية مـخـتـلف مـصادر
الـــتّـــلـــوث و األضـــرار الـــنّــــاجـــمـــة عن اIـــؤسّـــســـة اIـــصـــنّـــفــة
وتـقتـرح كل الـتّدابـيـر و اإلجراءات و األحـكـام التي تـهدف
إلى الـــوقـــايـــة من الـــتّـــلـــوث و األضــرار وتـــخـــفـــيـــفـــهــا و/أو

إزالتها.
46 :  : تــــرسل اIـــراجـــعـــة الـــبـــيــــئـــيـــة إلى الـــوالي اIــادة اIــادة 
اخملــتــص إقــلـيــمــيــــا و تـــدرس مـن طـرف الــلّــجــنــــة الـتــي
تــدلـــي بــرأيــهــــا و تــوصــيــاتــهـــا و يــصــادق عــلــيــهــا الــوزيــر
اIـكـلّف بـالـبـيـئـة بـالـنّـسـبـة لـلـمـؤسّـسـات من الـفـئـة األولى
والـوالي اخملتص إقلـيمـيا بـالنّسـبة لـلمؤسّـسات من الـفئة

الثّانية و الثّالثة.
اIـاداIـادّة ة 47 : : يـتعـX عـلى اIؤسّـسـات اIصـنّـفة اIـوجودة
و التي نصت قائمة اIنشآت اIصنّفة بشأنها على دراسة
(2) Xإجنـاز دراسـة خـطـر في أجل ال يـتـعـدى سـنـت rاخلـطـر

ابتداء من تاريخ صدور هذا اIرسوم.




