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- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 02-02  اTـؤرّخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اTـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة 2002  واTــتـعـلق

بحماية الساحل وتثمينه[

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اTــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اTــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واTتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اTستدامة[

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اTــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اTــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

واTتعلق باحملروقات[ اTعدّل واTتمّم[

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اTــــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اTــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

واTتعلق باTياه[

- و�قـتـضى اTـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اTـؤرخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اTوافق 24 مايـو سنة 2006

واTتضمن تعيi رئيس احلكومة[

- و�قـتـضى اTـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اTـؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1427 اTــوافــق 25 مـــايـــو ســـنـــة

2006  واTتضمّن تعيi أعضاء احلكومة[

- و�قـتـضى  اTرسـوم التـنفـيذي رقم 90-78 اTؤرّخ
في 2 شـــعـــبـــان عــام 1410 اTــوافق 27 فــبـــرايـــر ســـنــة 1990

واTتعلق بدراسة التأثير في  البيئة[

- و�ـقتـضى اTرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اTؤرّخ
في 4  جـــمـــادى األولى  عــام 1427 اTــــوافق 31 مـــايــــو ســـنـــة
2006  الــذي يــضـــبط الــتـــنــظــيم اTـــطــبق  عــلـى اTــؤســســات

اTصنفة حلماية البيئة[

- و�ــــقـــتــــضى اTــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 144
اTــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اTــــوافق  19مـــايـــو
سـنـة 2007 الــذي يـحـدد قــائـمــة اTـنـشــآت اTـصــنـفـة حلــمـايـة

البيئة[

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

الفصل األوالفصل األوّل ل 
أحكام عامةأحكام عامة

اTــاداTــادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اTــادتـi 15 و16 من
الــــقــــانــــون رقم 03-10 اTــــؤرّخ في 19 جــــمــــادى األولى عــــام
1424 اTـوافق 19 يـولـيـو سـنة 2003 واTذكـور أعاله[ يـهدف

هــــذا اTــــرســــوم إلى حتــــديــــد مــــجـــال تــــطــــبــــيق  ومــــحــــتـــوى
وكــيــفــيــات اTــصــادقــة عــلى دراســة ومــوجــز الــتــأثــيــر عــلى

البيئة.

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي رقمفيذي رقم 07 -  - 145 مؤر مؤرّخ في خ في 2 ج جـمادى األولىمادى األولى
عـام ام 1428 اT اTـوافق وافق  19مـايايــــو سو ســــنـة ة 2007[  يـحــــدّد مد مــــجـالال
تـطـبــــيق وميق ومـحــــتـوى وكوى وكـيــــفـيـات اTات اTــــصـادقادقــــة عة عـلى دراسلى دراسـة

وموجز التأثير على البيئة.وموجز التأثير على البيئة.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس احلكومة[
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

والبيئة[
- وبـناء على الـدّستـور[ ال سيّمـا اTادّتان 85-4 و125

(الفقرة 2) منه[
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اTـؤرّخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اTــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واTــــتــــضــــمن

القانون البحري[ اTعدّل واTتمّم[
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اTــــؤرّخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اTــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

واTتضمن  النظام العام للغابات [ اTعدل واTتمم[
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 85-05 اTــــؤرّخ في 26 
جــمــادى األولى عــام 1405 اTــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واTتعلق بحماية الصحة وترقيتها[ اTعدّل واTتمّم[
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اTــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اTـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واTــتـعـلق

بالبلدية[ اTتمّم[
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اTــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اTـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واTــتـعـلق

بالوالية[ اTتمّم[
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-29 اTــــؤرّخ  في 14
جـمادى األولى عام 1411 اTوافق  أوّل ديـسمبـر سنة 1990

واTتعلق بالتهيئة والتعمير[ اTعدل واTتمّم[
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98-04  اTــــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اTــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واTــتــعــلق

بحماية التراث الثقافي [
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اTــــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422 اTــــوافق 3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001 

واTتضمن قانون اTناجم [
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم  01-20 اTــؤرّخ  في 27
رمــــضــــان  عــــام 1422 اTــــوافق 12 ديـــــســــمــــبــــر  ســــنــــة 2001

واTتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اTستدامة[
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اTـؤرّخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اTـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واTــتـعـلق

بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات[
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7 - تقـدير أصـناف وكـميـات الرواسب واالنـبعـاثات
واألضــرار الــتي قــد تــتــولــد خـالل مــخــتــلف مــراحل إجنــاز
اTــــشــــروع  واســــتــــغالله (ال ســــيّــــمــــا الــــنــــفــــايــــات واحلـــرارة
والـــــــــضــــــــــجـــــــــيـج واإلشـــــــــعـــــــــاع واالهـــــــــتـــــــــزازات والــــــــــروائح

والدخان....)[
8 - تــقــيــيم الـــتــأثــيــرات اTــتــوقـــعــة اTــبــاشــرة وغــيــر
اTــــبــــاشــــرة عـــلـى اTــــدى الــــقـــصــــيــــر واTــــتــــوسط والــــطــــويل
لــلـمـشــروع عـلى الــبـيـئــة (الـهـواء واTــاء والـتــربـة والـوسط

البيولوجي والصحة ...)[
9 - اآلثــــار اTـــتـــراكـــمـــة الـــتي {ــــكن أن تـــتـــولـــد خالل

مختلف مراحل اTشروع[
10- وصف الــــتــــدابـــيــــر اTـــزمـع اتـــخــــاذهــــا من طـــرف

صــاحب اTــشــروع لـــلــقــضــاء عــلى األضـــرار اTــتــرتــبــة  عــلى
إجنــــاز  مـــخـــتـــلـف مـــراحل اTــــشـــروع أو تـــقـــلــــيـــصـــهـــا و/أو

تعويضها[
11 - مـخـطط تـســيـيـر الـبـيــئـة الـذي يـعــتـبـر بـرنـامج

مــتـابــعـة تــدابـيــر الـتــخـفــيف و/أو الــتـعــويض اTـنــفـذة من
قبل صاحب اTشروع[

12 - اآلثــار اTـــالــيـــة اTــمــنـــوحــة لــتـــنــفـــيــذ الــتـــدابــيــر

اTوصى بها[
13 - كل عــمل آخـر أو مــعــلـومــة أو وثــيـقــة أو دراسـة

قـدمـتـهــا مـكـاتب الــدراسـات لـتــدعـيم أو تـأســيس مـحـتـوى
دراسة أو موجز التأثير اTعنية.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
إجراءات فحص دراسات وموجزات  التأثيرإجراءات فحص دراسات وموجزات  التأثير

اTـاداTـادّة ة 7 : : يـجب أن تــودع دراسـة أو مــوجـز الـتــأثـيـــر
عـــلى الــبــيــئـــة من طـــــرف صــاحب اTـــشــروع لــــدى الــوالي

اخملتص إقليميــا في عشر (10) نسخ.

اTـاداTـادّة ة 8 : : تـفـحص اTـصـالح اTـكـلّـفـة بـالـبـيـئـة اخملـتـصـة
إقـلـيمـيا مـحتـوى دراسـة  أو موجـز التـأثيـر[ بـتكـليف من
الــــوالـي[ و{ــــكــــنــــهــــا أن تــــطـــــلب من صــــاحـب اTــــشــــروع كل

معلومة أو دراسة تكميلية الزمة .

{ـنـح صـاحب اTـشـروع مـهـلـة شـهـر واحـد (1)  لـتـقد§
اTعلومات التكميلية اTطلوبة.

9 : :  يــعــلن الــوالي �ــوجب  قــرار فــتح حتــقــيق اTـاداTـادّة ة 
عــمـــومي  بــعـــد الــفــحـص األولي وقــبــول دراســـة أو مــوجــز
الـــتـــأثـــيــر وهـــذا لـــدعـــوة الــغـــيـــــر أو كل شـــخــص طـــبــيـــعي
أومــعـنــوي إلبــداء آرائــهــم في اTــشــــروع اTــزمــع إجنـــازه

وفي اآلثــار اTتوقعــة على البيئة.

اTــاداTــادّة ة 2  :   :  تـــهـــدف دراســـة أو مـــوجـــز الـــتـــأثــيـــر عـــلى
البيئة إلـى حتديد مدى مالءمة إدخال اTـشروع في بيئته
مع حتـديـد وتـقـييــم اآلثـار اTـبـاشــرة و/أو غـيــر اTـبـاشرة
لـلــمـشـروع والــتـحـقـق من الـتـكــفل بـالــتـعــلـيـمــات اTـتـعــلـقـة

بحماية البيئة في إطار اTشروع اTعني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مجال التطبيق ومحتوى  دراسة وموجز التأثيرمجال التطبيق ومحتوى  دراسة وموجز التأثير

اTــاداTــادّة ة 3 : : عــــــالوة عــلى دراســـــــة ومــوجــز الــتــأثــيــر
احملـــــــددة فـي إطـــار اTـرســــــوم الــتــنــفـــيـــــذي رقم 144-07
اTــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اTــــوافق 19 مـــايـــو
سـنـة 2007 واTـذكــــور أعـاله[ تـخـضـــع  اTـشـاريــع احملــددة

في  اTلحق بهذا اTرسوم إلى دراسة أو موجز التأثير.

اTــاداTــادّة ة 4  : : طــبــقـــا ألحــكــام اTــادّة 22 من الــقــانــون رقم
03-10 اTـؤرّخ في 19 جــمـادى األولى عـام 1424 اTـوافق 19

يوليو سنة 2003  واTذكور أعاله[  تـعد مكاتب الدراسات
اTـعـتــمـدة من  طــرف الـوزيـر اTــكـلّف بــالـبـيــئـة  دراسـة أو

موجز التأثير على نفقة صاحب اTشروع.

اTــــاداTــــادّة ة 5  :   :  يــــجب أن يــــكـــون كـل تـــغــــيـــيــــر في أبــــعـــاد
اTــــــنــــــشــــــآت وقــــــدرة اTــــــعــــــاجلــــــة و/أو اإلنــــــتــــــاج والــــــطــــــرق
الــتــكــنــولــوجــيـــة  مــحل دراســة أو مــوجــز تــأثــيــر جــديــدين

�جرد إيداع دراسة أو موجز التأثير للموافقة عليها .

6  :  :  يـــجب أن يــــتـــضــــمن مـــحــــتـــوى دراســـة أو اTــاداTــادّة ة 
مـوجـز الـتأثـيـــر اTـعـــد على أسـاس حـجم اTـشـروع واآلثار

اTتوقعة على البيئة[ ال سيّما  ما يأتي :
1 - تـقد§ صـاحب اTـشـروع[ لـقـبــه أو مـقـر شـركـتــه
وكذلــك[ عنـد االقـتضــاء[ شركتــه وخبرتــه احملتملــة في

مجال اTشروع اTزمع إجنازه وفي اجملاالت األخرى[
2 - تقد§ مكتب الدراسات[

3 - حتــــلـــيـل الـــبــــدائل  احملــــتـــمــــلــــة خملـــتــــلف خــــيـــارات
اTـشـروع وهـذا بـشــرح وتـأسـيس اخلـيـارات اTـعـتـمـدة عـلى

اTستوى االقتصادي والتكنولوجي والبيئي[
4 - حتديد منطقة الدراسة[

5 -  الـــوصف الـــدقـــيـق لـــلـــحـــالـــة األصـــلــــيـــة لـــلـــمـــوقع
وبـيــئـته اTــتـضــمن ال ســيّـمــا مـوارده الــطـبــيـعــيـة وتــنـوعه
الـبيـولوجي وكذا الـفضـاءات البـرية والـبحـرية أو اTـائية

احملتمل تأثرها باTشروع[
6 - الــوصـــف الـدقــــيـق خملـتــــلف مــــراحل اTـشـروع
ال ســيّـمـا مــرحـلـة الــبـنــاء واالسـتـغالل ومــا بـعــد االسـتـغالل
(تفكيك اTنشآت وإعادة اTوقع إلى ما كان عليه سابقا)[
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- الوزير اTكلّف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير[
- اTـــصـــالح اTـــكـــلّـــفـــة بــالـــبـــيـــئـــة اخملـــتــصـــة إقـــلـــيـــمـــيــا
بـالــنـسـبــــة  Tـوجـــز الــتـأثــيـــر الـذين  يــقـومــــون بـفـحــص

دراســة  أو موجز التأثير والوثائق اTرفقة.

وفـي هـــذا اإلطـــار[ {ــكـــنـــهـم  االتـــصـــال بـــالـــقـــطـــاعــات
الوزارية اTعنية واالستعانة بكل  خبرة.

17 : :  يــــجـب أال تـــــتــــجـــــاوز مـــــدة فـــــحص مـــــلف اTــــاداTــــادّة ة 
دراســة أو مــوجــز الـــتــأثــيــر أربــعــة (4)  أشــهــر ابــتــداء من

تاريخ إقفال التحقيق العمومي.

اTــاداTــادّة ة 18 : :  يـــوافق الـــوزيــر اTـــكـــلّف بـــالــبـــيـــئـــة عــلى
دراسة التأثير.

ويـــــوافق الـــــوالي اخملــــتـص إقــــلـــــيــــمــــيـــــا عــــلـى مــــوجــــز
التأثير.

يــــجب أن يـــكـــون رفـض دراســـة أو مـــوجـــز الـــتـــأثـــيـــر
مبررا.

يرسل قرار اTوافـقة على دراسة التـأثير أو رفضها
إلى الوالي اخملتص إقليميا  لتبليغها  لصاحب اTشروع.

يــــقــــوم الــــوالي اخملــــتص إقــــلــــيــــمــــيــــا بــــإبالغ  صــــاحب
اTشروع  بقرار اTوافقة على موجز التأثير أو رفضه.

اTــاداTــادّة ة 19 : :  في حـــالــة مــا إذا ®  إقـــرار رفض دراســة
أو مــوجــز الــتــأثــيــر ودون اTــســاس بـالــطــعــون الــقــضــائــيـة
اTنـصـوص علـيـها في الـتشـريع اTـعمـول به[  {ـكن صاحب
اTـشـروع أن يــقـدم لـلــوزيـر اTـكــلّف بـالـبــيـئـة طــعـنـا إداريـا
مرفقا �جموع الـتبريرات أو اTعلومات الـتكميلية التي
تسـمح بتوضـيح و/أو تأسيس االخـتيارات الـتكنـولوجية
والـبيئيـة لطلب دراسـة أو موجز التـأثير من أجل دراسة

جديدة.

تـكـون الـدراسـة اجلـديـدة مـوضـوع قـرار جـديد حـسب
الكيفيات احملددة في اTادة 18 أعاله.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اTـاداTـادّة ة 20 : :  تقـوم اTـصـالح  اTـكـلّـفـة بالـبـيـئـة اخملـتـصة
إقــلـيــمــيــا �ـراقــبــة ومــتـابــعــة اTــشــاريع الـتـي كـانـت مـحل

دراسة أو موجز التأثير.

21 : :  ال {ـــكن صـــاحـب اTـــشـــروع  الـــشـــروع في اTــاداTــادّة ة 
أشـغــال الـبــنـاء اTــتـعــلـقــة بــاTـشــاريع اخلـاضــعـة لــدراسـة أو
موجز التأثيـر قبل اTوافقة على دراسة أو موجز التأثير

حسب الكيفيات احملددة في هذا اTرسوم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
التحقيق العموميالتحقيق العمومي

اTاداTادّة ة 10 : :  يجب أن يعلم اجلـمهور بالقرار اTتضمن
فـتـح الـتــحــقــيق الــعـمــومي عـن طـريق الــتــعــلــيق  في مــقـر
الــواليــة والــبـلــديــات اTــعـنــيــة وفي أمــاكن مــوقع اTــشـروع
وكذلك عـن طريق الـنـشر في يـومـيتـi وطـنيـتـi. والذي

يحدد ما يأتي :
- موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل[

- مــــدة الـــتـــحـــقـــيـق الـــتي يـــجـب أال تـــتـــجـــاوز شـــهـــرا
واحدا (1) ابتداء من تاريخ التعليق[

- األوقـات واألماكن  التـي  {كن للـجمهـور أن يبدي
 مالحـظـاته فـيـهـا عـلى  سـجل مـرقـم ومـؤشر عـلـيـه مـفـتوح

لهذا الغرض.

اTـاداTـادّة ة 11 : تـرسل الطـلـبـات احملـتمـلـة  لـفـحص دراسة
أو موجز التأثير إلى الوالي اخملتص إقليميا.

ويـــدعـــو الـــوالي الـــشـــخـص اTـــعــنـي إلى االطالع عـــلى
دراســة أو مـوجــز الـتــأثـيــر في مــكـان  يــعـيــنه  له و{ــنـحه

مدة خمسة عشر (15) يوما إلبداء آرائه ومالحظاته.

اTــــــاداTــــــادّة ة 12 :  يـــــعــــــi الـــــوالـي في إطــــــار الـــــتــــــحـــــقــــــيق
الـعـمـومي مــحـافـظـا  مـحـقــقـا يـكـلّف بـالــسـهـر عـلى احـتـرام
الـتــعــلـيــمــات احملـدّدة فـي أحـكــام اTـادّة 10 أعـاله[ في مــجـال
تـعـلـيق ونـشـر الـقـرار اTـتـضـمن فـتح الـتـحـقـيق الـعـمـومي

وكذلك سجل جمع اآلراء.

اTــاداTــادّة ة 13 : يـــكــلّف احملــافظ احملــقـق أيــضــا[ بــإجــراء كل
الـتـحـقـيـقـات أو جمع اTـعـلـومـات الـتـكمـيـلـيـة الـرامـية إلى

توضيح العواقب احملتملة للمشروع على البيئة.

اTـاداTـادّة ة 14 : يـحرّر احملـافظ احملـقق[ عـنـد نهـايـة مـهـمته[
مــحــضــرا يـحــتــوي عــلى تــفـاصــيل حتــقــيــقـاته واTــعــلــومـات

التكميلية التي جمعها  ثم يرسله إلى الوالي.

15 : يـــحـــرّر الـــوالي[ عــــنـــد نـــهـــايـــة الـــتـــحـــقـــيق اTــاداTــادّة ة 
العـمـومي[ نسـخة من مـخـتلف اآلراء احملـصل عـليـها وعـند
االقـــتـــضــاء اســـتـــنـــتــاجـــات احملـــافظ احملـــقق ويـــدعـــو صــاحب

اTشروع[ في آجال معقولة [ لتقد§ مذكرة جوابية.

 الفصل اخلامس الفصل اخلامس
اTصادقة على دراسة وموجز التأثيراTصادقة على دراسة وموجز التأثير

اTـاداTـادّة ة 16 : :  عـنــد نـهــايـة الــتـحــقـيق الــعـمــومي[ يـرسل
مــلف دراســة أو مــوجــز الــتــأثــيــر اTــتـضــمـن آراء اTـصــالح
الــتــقــنــيــة ونــتــائج الــتــحــقــيق الــعــمــومي مــرفــقــا �ــحــضـر
احملــافظ احملــقق واTـذكــرة اجلــوابـيــة لـصــاحب اTــشـروع  عن

اآلراء الصادرة[  حسب احلالة[ إلى :
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12 - مـشــاريع إجنـاز وتــهـيــئـة  مــنـشــآت  ثـقــافـيـة أو

ريـاضيـة أو ترفـيهـية بـإمكـانهـا استـقبـال أكثـر من خمـسة
آالف (5.000) شخص[

13 - مشـاريع إجنـاز وتـهيـئـة حدائق  تـسـليـة  تـتسع

ألكثر من أربعة آالف (4.000)  زائر[
14 - مـــشــــاريع إجنــــاز وتــــهــــيــــئـــة حــــظــــائــــر لـــتــــوقف

الـســيـارات (أرضـيــة أو مـبـنى) ألكــثـر من ثالثــمـائـة (300)
سيارة[

15 - مــشـاريـع أشـغــال ري عــلى مــســاحــة خـمــســمــائـة

(500) متر مربع (تصخير [ سد)[
16 -  مــشـــاريع تــهـــيــئـــة أمــاكن مـــســافـــنــة الــبـــضــائع

ومــراكـــز الــتـــوزيع تــتـــوفــر عـــلى مـــســاحــة تـــخــزيـن تــفــوق
عشرين ألف (20.000) متر مربع[

17 - مشاريع بـناء وتـهيـئة اTراكـز التـجاريـة تفوق

مساحتها اTبنية خمسة آالف (5.000)  متر مربع[
18 - مـــشـــاريع جـــرف األحـــواض اTـــرفـــئـــيــة وتـــفـــريغ

أوحال اجلرف في البحر[
19 - مـشـاريع أشـغـال ومـنـشـآت احلـد من تـقـدم مـياه

البحر يفوق طولها خمسمائة (500)  متر[
20 -  كـل أشـغـال الـتــهـيـئــة والـبـنـاء اTــرجـو إجنـازهـا

في اTناطق الرطبة[
21 - مشـاريع  بنـاء أنابيـب نقل احملروقـات السـائلة

أو الغازية[
22 - مــــشـــاريـع تـــفــــريغ مـــا يــــفـــوق عـن عـــشـــرة  آالف

(10.000) مــــــتــــــر مــــــكــــــعب مـن األوحــــــال فـي الــــــبــــــحــــــيـــــرات
أواTسطحات اTائية[

23 - مشاريع تنـقيب أو استخراج الـبترول والغاز

الطبيعي أو اTعادن من  األرض أو البحر[
24-  مـــشــــاريع بـــنـــاء خـط كـــهـــربـــائي تــــفـــوق طـــاقـــته

تسعة وستi (69) كف[
25 - مــشـــاريع بــنـــاء  وتــهــيـــئــة مالعب حتـــتــوي عــلى

منصات ثابتة ألكثر من  عشرين  ألف (20.000) متفرج[
26 - مشاريع إجناز خط سكة حديدية[

27 - مـشــاريـع إجنـاز مــحــوالت ومــتــرو في مــنــطــقـة

حضرية[
28 - مــــشــــاريع إجنـــــاز خط حــــافالت  كـــــهــــربــــائي في

وسط حضري[
29 - مــــشــــاريع جـــــر اTــــيــــاه ألكــــثــــر من عــــشــــرة آالف

(10.000) ساكن.

اTـاداTـادّة ة 22 : :  تـدخل أحـكـام هـذا اTـرسـوم حيـز الـتـنـفـيذ
سـتـة (6) أشـهـر بــعـد تـاريخ نــشـره في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
لـــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة الــدّ{ــقــراطــيّــة الــشّــعــبــيّــة وذلك
لــلـــتـــمــكـــيـــن من إنـــهـــاء دراســـــات الـــتـــأثــيـــر الــتـي تــمــت
اTـــبـــــادرة بـــهـــا أو الــــتي تـــكـــون  قـــيــــد اTـــوافـــقـــة في إطـــار
التـنظيـم  احملدد في أحـكام اTـرسوم الـتنفـيذي رقم 78-90
اTـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1410 اTـوافق 27 فــبـرايــر ســنـة

1990 واTذكور أعاله.

23 : :   تــلـــغى أحــكــام اTـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اTـاداTـادّة ة 
90-78 اTـؤرّخ في 2 شـعـبـان عـام 1410 اTـوافق 27 فـبـراير

ســـنـــة 1990 واTـــذكــــور أعاله[  �ـــجــــرد دخـــول  أحــــكـــام هـــذا
اTـرسوم  حـيز الـتنـفيـذ حسب الـكيـفيات احملـددة في اTادّة

22 أعاله.

اTـــــاداTـــــادّة ة 24 :    :   يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اTــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1428
اTوافق  19مايو سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ـــــــــــــــــــــــــ

اTلحق األواTلحق األوّل
قائمة اTشاريع التي تخضع لدراسة التأثيرقائمة اTشاريع التي تخضع لدراسة التأثير

1 - مــــشـــاريـع تـــهــــيــــئـــة وإجنــــاز مــــنـــاطـق نـــشــــاطـــات
صناعية جديدة[

2 -  مـــشــــاريع تـــهــــيـــئــــة وإجنـــاز مـــنــــاطق نــــشـــاطـــات
جتارية جديدة[

3 - مــشـاريـع بـنــاء مـدن جــديـدة يــفــوق عـدد ســكـانــهـا
مائة ألف (100.000) ساكن[

4 - مشـاريع تهـيئـة وبناء فـي منـاطق سيـاحية ذات
مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات[

5 - مشاريع تهيئة وإجناز طرق سريعة[
6 - مشاريع إجناز وتـهيئة موانئ صناعية وموانئ

صيد بحري وموانئ ترفيهية[
7 - مشاريع بناء  وتهيئة مطار ومحطة طائرات [
8 - مـشـاريع تــقـسـيـمـات حـضـريــة  تـفـوق مـسـاحـتـهـا

عشرة (10) هكتارات[
9 - مــشـاريـع بـنــاء  وتـهــيـئــة مـركــبــات الـعالج �ــيـاه

البحر ومركبات العالج باTياه اTعدنية[
10 - مـشـاريع إجنــاز مـركـبـات فـنـدقـيـة تـتـوفـر عـلى

أكثر من ثما°ائة (800) سرير[
11 - مشاريع بناء أو جرف السدود[
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7 - مـــشــاريـع تــهـــيــئـــة وإنــشـــاء قــرى لـــلـــعــطل تـــفــوق
مساحتها 2 هكتار[

8 - مـشــاريع  بـنــاء مـنـشــآت فـنـدقــيـة ذات ثالثــمـائـة
(300) إلى ثما°ائة (800)  سرير [

9 - مشاريع تهيئـة مساحات للتـخييم تفوق مائتي
(200) موقع[

10 - مشاريع تهيئة حواجز مائية[

11 - مشاريع إجناز مقابر[

12 - مــــــشـــــاريع بــــــنـــــاء مــــــراكـــــز جتـــــاريــــــة  تـــــتـــــراوح

مــســـاحــتـــهــا اTـــبــنـــيــة مـــا بــi ألف (1.000) وخـــمـــســة آالف
(5.000)   متر مربع[

13 - مـــشـــاريع تـــهـــيــئـــة أمـــاكن مـــســـافــنـــة الـــبــضـــائع

ومـراكز لـلتـوزيع تتـوفر عـلى مسـاحة تـخزين تـتراوح ما
بـــi عـــشـــرة آالف (10.000)  إلـى عـــــشـــــريـن ألف (20.000 )

متر مربع[

14 - مــشـاريع تــهـيـئــة تـقـســيـمــات حـضـريــة تـتـراوح

مساحتها بi ثالثة (3) وخمسة ( 5)  هكتارات.

اTلحق الثانياTلحق الثاني

قائمة اTشاريع التي تخضع Tوجز التأثيرقائمة اTشاريع التي تخضع Tوجز التأثير

1 - مــشــاريع تــنــقــيب عن حــقــول  الــبــتــرول والــغـاز
](2) iدة تقل عن سنتT

2 -  مــشــاريع تـــهــيــئــة حــظــائــر لـــتــوقف الــســيــارات
تتسع Tائة (100) إلى ثالثمائة (300) سيارة[

3 - مـــشـــاريـع بـــنـــاء وتــــهـــيـــئــــة مالعب حتــــتـــوي عـــلى
منـصات ثـابـتة تـتـسع  خلمـسة آالف (5.000)  إلى عـشرين

ألف ( 20.000)  متفرج[

4 - مشـاريع بنـاء  خط كهـربائي  تـتراوح طـاقته ما
بi عشرين (20) و تسعة وستi (69) كف[

5 - مشاريع  جـر اTياه  خلمـسمائة (500) إلى عشرة
آالف (10.000) ساكن[

6 - مـشـاريــع إجنـاز مـنـشـآت ثـقـافـيـــة وريـاضـية أو
ترفيهية بـإمكانها استقبــــال ما بi خمسة آالف (5.000)

 إلى عشرين ألف (20.000) شخص[


