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ال يــــســـتــــفـــيــــد من هــــذا احلق الــــورثـــة وال األشــــخـــاص
الذين يعيشون معهم".

"اHــــــــادة 507 مــــــــكــــــــرر1 : تــــــــبـــــــــقـى اإليــــــــجــــــــارات ذات
االسـتــعـمــال الـســكـني اHــبـرمــة مع اHـؤســسـات الــعـمــومـيـة

اخملتصة خاضعة لألحكام اخلاصة بها".

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 :  :  تـــــلـــــغـى اHــــواد 470 و471 و472 و473 و474
و475 و504  ومــن 508  إلــى 537 مـــن األمــــــــــــــــــــــــر رقــم 58-75
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 1975 واHذكور أعاله.

وتـلـغى كـذلـك اHـادة 20  والفـقـرتـان 2 و3 مـن اHـــادة
21 واHادة 22 من اHرســـوم التشريعي رقــم 93-03 اHؤرخ

في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 1993
واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9 : يـنـشـر هـذا الـقانـون في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اHوافق 13 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانانــــــون ون رقم رقم 07 -  - 06  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  رب  ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1428 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 13  م  مــــــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــــة ة q q2007 يــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــلقلق

بتسييراHساحات اخلضراء وحمايتها وتنميتها.بتسييراHساحات اخلضراء وحمايتها وتنميتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

- بناء عـلى الدستورq السـيما اHواد 119 و120 و122
q( 19 و20) و126 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-154 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qدنيةHاإلجراءات ا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qاإلجراءات اجلزائية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالعقوبات

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا

يـجـوز لــلـمـؤجـر أن يـعــتـرض عـلى نـقــلـهـاq وإذا نـقـلت
رغم اعـــــتــــراضـه أو دون عــــلــــمـهq جــــاز لـه اســــتـــــردادهــــا من
احلـــائــز ولـــو كــان حـــسن الــنـــيــةq ولـــهــذا األخـــيــر اHـــطــالـــبــة

بحقوقه.
وال يجـوز للـمؤجـر استـعـمال حـقه في احلبس أو في
االســتــرداد إذا كــان نــقـل هــذه اHــنــقــوالت تــقــتــضــيه حــرفــة
اHــسـتــأجـرq أو تــقـتـضــيه شــؤون احلـيـاة الــعـاديــةq أو كـانت
اHـنــقـوالت الـتي أبـقــيت في الـعـW اHــؤجـرة أو الـتي طـلب

استردادها تفي ببدل اإليجار".
Wـــســــتـــأجـــر أن يـــرد الـــعـــHــــادة 503 : يـــجـب عـــلى اHا"
اHـؤجـرة باحلـالة الـتي كـانت علـيـها وقت تـسلـمـهاq ويـحرر

وجاهيا محضر أو بيان وصفي بذلك.
إذا ¡ رد العـW اHـؤجـرة دون حتريـر مـحـضر أو دون
بـيـان وصفـهـاq يـفـتـرض في اHؤجـر أنه اسـتـردهـا في حـالة

حسنة ما لم يثبت العكس.
اHــســتــأجــر مـــســؤول عــمــا يــلــحق الــعــW اHــؤجــرة من

هالك أو تلف ما لم يثبت أنه الينسب إليه".

"اHادة 505 : ال يجوز للـمستأجر أن يتنازل عن حقه
في اإليــجــار أو يــجــري إيــجــارا من الــبــاطـن دون مــوافــقـة
اHـؤجـر كــتـابــيـا مــا لم يـوجــد نص قـانــوني يـقــضي بـخالف

ذلك".
"اHــــادة 507 : يـــكــــون اHـــســــتـــأجـــر الــــفـــرعـي مـــلــــتـــزمـــا
مــــبـــــاشــــرة جتـــــاه اHــــؤجــــر بـــــالــــقـــــدر الــــذي يـــــكــــون بـــــذمــــته

للمستأجر األصلي وذلك في الوقت الذي أنذره اHؤجر.
وال يجـوز للمـستأجـر الفـرعي أن يحتج جتـاه اHؤجر
�ـا سبقه من بـدل اإليجـار إلى اHستـأجر األصلي إال إذا ¡
ذلك قبل اإلنذار طبـقا للعرفq أو لالتفاق الثابت واHبرم

وقت انعقاد اإليجار الفرعي".

اHــــــاداHــــــادّة ة 7 :  :  يــــــتـــــــمم األمـــــــر رقم 75-58 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
q1507 مــــــكـــــرر و 507 مــــــكـــــرر WــــادتــــHبـــــا qـــــذكــــور أعالهHوا

وحترران كما يأتي: 

"اHـادة 507 مـكرر: تـبقـى اإليجـارات اHـبـرمة في ظل
qالـــتــشــريع الـــســابق خــاضــعـــة له مــدة عــشــر (10) ســنــوات
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في اجلـــــريـــــدة

الرسمية.
(60) Wستـ Wالـبالغـ Wغيـر أن األشخاص الـطبيـعي
سنـة كـاملـة عنـــد نشــر هــذا الـقانون والـذيـن لهــم احلــق
في الــبــقـاء في األمــكــنــة اHــعـدة لــلــســكن q وفــقـا لــلــتــشـريع

السابقq يبقون يتمتعون بهذا احلق إلى حW وفاتهم.
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

qناطق السياحيةHناطق التوسع وا�

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

واHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHستدامة.

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

واHتعلق بالتقييس.
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اHــــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اHوافق 20  فبراير سنة 2006 واHتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانHوبعد مصادقة البر - 

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHادة األولى : اHادة األولى : يهـدف هـذا القـانون إلى حتـديد قـواعد
تسيير اHسـاحات اخلضراء وحمايتهـا وتنميتها في إطار

التنمية اHستدامة.
الباب األولالباب األول
أحكام أحكام عامةعامة

اHــــادة اHــــادة 2  :  يــــهــــدف تــــســــيــــيــــر اHــــســــاحــــات اخلــــضـــراء
وحمايـتها وتنـميتهـا فــي إطــار التنـميـة اHسـتدامة على

اخلصوص إلى ما يأتي :
qعيشي احلضريHاإلطار ا Wحتس -

- صـــيـــانـــة وحتــــســـW نـــوعـــيـــة اHــــســـاحـــات اخلـــضـــراء
qوجودةHاحلضرية ا

qساحات اخلضراء من كل نوعHترقية إنشاء ا -
- تـــرقـــيــة تـــوســيـع اHــســـاحــات اخلـــضـــراء بــالـــنــســـبــة

qبنيةHللمساحات ا
- إلــــــزامــــــيــــــة إدراج اHــــــســـــاحــــــات اخلــــــضــــــراء فـي كل
مشـروع بـناءq تـتكـفل به الـدراسات احلـضريـة واHـعمـارية

العمومية واخلاصة.

اHادة اHادة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 75-74 اHــــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق  12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إعــداد مـسح األراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

qالعقاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمـضان عام 1404 اHوافق23 يونـيو سنة 1984 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qالنظام العام للغابات
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

qبحماية الصحة النباتية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اHؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993

 qتعلق بالنشاط العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 5  فـبـرايـر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

qبحماية الساحل وتثمينه
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الباب الثانيالباب الثاني
أدوات تسيير اHساحات اخلضراءأدوات تسيير اHساحات اخلضراء

اHـادةاHـادة 5 :  : تـتمـثل أدوات تـسـيـير اHـسـاحـات اخلـضراء
فيما يأتي :

qساحات اخلضراءHتصنيف ا -
- مخططات تسيير اHساحات اخلضراء.

الفصل األولالفصل األول
تصنيف اHساحات اخلضراءتصنيف اHساحات اخلضراء

الفرع الفرع األولاألول
شروط وكيفيات تصنيف اHساحات اخلضراءشروط وكيفيات تصنيف اHساحات اخلضراء

اHـادة اHـادة 6 : : يـعـتـبـر تصـنـيف اHـسـاحـات اخلـضـراء عـقدا
إداريا يـصرح �وجـبه أن اHساحـة اخلضراء اHـعنيـةq مهما
تـكن طبـيـعتـهـا الـقانـونـيـة أو نظـام مـلكـيـتـها حـسب أحـكام
هـــذا الـــقـــانـــونq مـــســـاحـــة خـــضـــراء وتـــدرج فـي صـــنف من

األصناف احملددة في أحكام اHادة 4  أعاله.

اHـــــادةاHـــــادة 7 : : يـــــضــم تـــــصـــــــنـــــيـف اHـــــســـــاحـــــة اخلـــــضــــراء
: Wمرحلت

qمرحلة دراسة التصنيف واجلرد -
- مرحلة التصنيف.

اHادة اHادة 8 : : تضم دراسة التصنيف :
qاخلاصية الطبيعية للمساحة اخلضراء -

qاخلاصية اإليكولوجية للمساحة اخلضراء -
- اخملطط العام لتهيئة اHساحة اخلضراء.

يـــجـب أن تـبـرز دراســة الـتـصــنـيف عــلى اخلـصـوص
ما يأتي :

- أهـمية اHساحـة اخلضراء اHعنـية بالنسـبة لنوعية
qعيشي احلضريHاإلطار ا

- استعمال اHـساحة اخلضراء اHعـنية في حالة خطر
qكبير

- تــردد الـزوار عــلى اHـســاحـة اخلــضـراء اHــعـنــيـةq مع
qاتخاذ تدابير ووسائل أمنها وصيانتها

- الـــقـــيـــمـــة اخلـــاصــة Hـــكـــونـــات اHـــســـاحـــات اخلـــضــراء
qالسيما تلك التي توجب حمايتها qعنيةHا

- تـقـيــيم خـطــر الـتـدهــور الـطـبــيـعي أو االصــطـنـاعي
الذي تتعرض له مكونات اHساحة اخلضراء.

- احلـــديـــقـــة الــنـــبـــاتـــيــة :- احلـــديـــقـــة الــنـــبـــاتـــيــة : مـــؤســـســة تـــضم مـــجـــمـــوعــة
وثـــائــقــيــة مـن الــنــبــاتـــات احلــيــة لــغـــرض احملــافــظــة عـــلــيــهــا

qوالبحث العلمي والعرض والتعليم

- احلديـقة اجلماعية :- احلديـقة اجلماعية : تمثل مـجموعة حدائق األحياء
وحـــدائق اHـــســتـــشـــفــيـــات وحــدائـق الــوحـــدات الــصـــنــاعـــيــة

qوحدائق الفنادق
- احلــديــقــة الــتــزيــيــنــيــة :- احلــديــقــة الــتــزيــيــنــيــة : فــضــاء مــهــيـــأ يــغــلب عــلــيه

qالطابع النباتي التزييني
- احلـديـقة اإلقـامـية :- احلـديـقة اإلقـامـية : حـديـقة مـهـيـأة للـراحـة واجلـمال

qوملحقة �جموعة إقامية
- احلديقة اخلاصة : - احلديقة اخلاصة : حديقة ملحقة بسكن فردي.

اHــادةاHــادة 4 : : تــشـــكل اHـــســاحـــات اخلـــضــراءq �ـــوجب هــذا
الـــقــانـــونq اHــنـــاطق أو جــزء مـن اHــنـــاطق احلــضـــريــة غـــيــر
اHبـنـيةq واHـغطـاة كلـيا أو جزئـيـــا بالـنبـاتاتq واHـوجـودة
داخــل مـــنــاطـق حــضـــريــــة أو مـــنــاطــق يـــراد بـــنـــاؤهــاq في
مــــفــــهـــــوم الــــقــــانــــون رقـم 90-25 اHــــؤرخ في أول جــــمــــادى
األولى عام  1411 اHوافق 18 نوفـمبر سنة 1990 واHذكور
أعالهq والـتـي تـكـون مــوضـوع تـصــنـيف حــسب الـكـيــفـيـات

احملددة بأحكام هذا القانون إلى أحد األصناف اآلتية : 
- احلـــظـــائـــر احلـــضــــريـــة واجملـــاورة لـــلـــمــــديـــنـــةq الـــتي
تــتــكــون من اHــســاحــات اخلــضــراء احملــددة واHــســيــجــة عــنـد
االقـتضاءq والتي تشـكل فضاء للـراحة والترفـيهq و�كنها
أن حتـتوي عـلى جتهـيزات لـلراحـة واللـعب و/ أو التـسلـية
والريـاضة واإلطعـامq كما �ـكن أن حتتـوي على مسـطحات

qومسالك للتنزه ومسالك للدراجات qمائية
- احلــدائـق الــعــامــةq هي أمــاكـن لــلــراحــة أو الــتــوقف
في اHــــنـــاطق احلــــضـــريـــةq والـــتـي حتـــتـــوي عـــلـى جتـــمـــعـــات
نـــبــاتــيــة مـــزهــرة أو أشــجـــارq ويــضم هــذا الـــصــنف أيــضــا
احلـدائق الـصـغـيـرة اHــغـروسـة وكـذا الـسـاحـات والـسـاحـات

qشجرةHالصغيرة العمومية ا
- احلـدائق اHتخـصصةq التي تـضم احلدائق النـباتية

qواحلدائق التزيينية
qاحلدائق اجلماعية و/ أو اإلقامية -

qاحلدائق اخلاصة -
- الــغــابــات احلــضــريــةq الــتـي حتــتــوي عــلى اHــشــاجــر
ومـــجــمـــوعــات مـن األشــجـــارq وكــذا كـل مــنـــطــقـــة حــضـــريــة

qمشجرة �ا فيها األحزمة اخلضراء
- الـــــصـــــفـــــوف اHـــــشـــــجـــــرةq الــــــتي حتـــــتـــــوي عـــــلـى كل
التشكيالت اHـشجرة اHوجودة عـلى طول الطرق والطرق
الـــســــريـــعـــة وبــــاقي أنــــواع الـــطـــرق األخــــرى في أجــــزائـــهـــا

الواقعة في اHناطق احلضرية واجملاورة للمدينة.
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- الـــغـــابـــات احلـــضـــريـــة :- الـــغـــابـــات احلـــضـــريـــة : �ـــوجب قـــرار مـن الـــوزيــر
qكلف بالغاباتHا

- الـــصــــفــــوف اHــــشــــجـــرة والــــصــــفــــوف اHـــوجــــودة في- الـــصــــفــــوف اHــــشــــجـــرة والــــصــــفــــوف اHـــوجــــودة في
مـــنـــاطق غـــيـــر مـــعـــمـــرة بـــعـــد : مـــنـــاطق غـــيـــر مـــعـــمـــرة بـــعـــد : �ـــوجب قـــرار مـن الـــوزيــر

qكلف بالغاباتHا

- الصفوف اHوجودة في اHناطق التي ¡ تعميرها :- الصفوف اHوجودة في اHناطق التي ¡ تعميرها :
�وجب قرار من رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

اHــــادة اHــــادة 12 :  : ال �ـــــكن إعــــادة تـــــصــــنــــيـف أيــــة مــــســــاحــــة
خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي :

- دراسة تبـW اHنفـعة الـعمومـية لـلتخـصيص اHراد
به واستحـالة استـعمـال عقار آخـر غيـر اHساحـة اخلضراء

qعنيةHا
- مــوافـــقـــة الــلـــجــنـــة الـــوزاريــة اHـــشــتـــركـــة اHــنـــشــأة

�وجب أحكام اHادة 10 أعالهq إلعادة التصنيف.
وفـي كل احلـــاالتq ال �ــكـن إعــادة تـــصـــنــيف مـــســـاحــة

خضراء إال �وجب مرسوم.
�كن أن توضح قواعـد وكيفيات تصنيف اHساحات

اخلضراءq عند االقتضاءq عن طريق التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني

آثار تصنيف اHساحات اخلضراءآثار تصنيف اHساحات اخلضراء

اHــــادة اHــــادة 13 : : دون اإلخـــالل بــــالــــتـــدابــــيــــــر اHــــتــــعــــلــــــقـــة
بــــاحملــــافـــــظــــة عــــلـى اHــــســــاحــــات اخلــــضــــــراء وحــــمــــايــــتــــهـــــا
qعمول بهماHنصــوص عليـهــا في التشريع والتنـظيم اHا
تـشــكل تــدابـيــر احلـمــايـة واحملــافــظـة احملــددة �ـوجب أحــكـام
اHـــــواد من 14 إلى 23 أدنــــــاهq وكـــــذا الــــــتـــــدابـــــيــــــر اخلـــــاصـــــة
اإلضـافــيــة اHــقــررة في مــخــطط الــتـســيــيــر �ــوجب أحــكـام
اHادة 25  أدنـاهq آثارا للتـصنيف �ـجرد تصنـيف مساحة
خــضــراء إلـى صــنف من األصــنــاف اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في
أحـكام اHادة 4 أعالهq حـسب الكـيفـيات احملـددة في اHادة 11

من هذا القانون.

اHـادة اHـادة 14 :  : �ـنـع كل تــغـيــيــر في تــخــصــيص اHــســاحـة
اخلـــضــــراء اHـــصـــنـــفـــة أو كـل ©ط شـــغل جــــزء من اHـــســـاحـــة

اخلضراء اHعنية.

اHــــادة اHــــادة 15 :  : �ـــــنع كـل بــــنــــاء أو إقــــامــــة مــــنـــــشــــأة عــــلى
مـــســـافــــة تـــقل عـن مـــائـــة ( 100) مـــتـــر مـن حـــدود اHـــســـاحـــة

اخلضراء.

اHــــادةاHــــادة  16 : : تـــرفـض كل رخــــصــــة لـــلــــبـــنــــاء إذا لم يــــكن
اإلبـــقـــاء عــلـى اHــســـاحـــات اخلـــضــراء مـــضـــمـــونــاq أو إذا أدى

إجناز اHشروع إلى تدمير الغطاء النباتي.

اHــادة اHــادة 9 : :  يـــجب أن تــضم دراســة الــتـــصــنــيف كــذلك
جــردا  شــامال جملـمــوع نـبــاتـات اHــســاحـة اخلــضـراء اHــعـنــيـة

والتي تبرز ما يأتي :
- األنـواع النبـاتية اHـوجودة داخل اHسـاحة اخلضراء

qعنيةHا
- خــــريـــطـــة اHـــســــاحـــة اخلـــضـــراء الــــتي تـــبـــرز أنـــواع

qغروسة فيهاHالنباتات ا
- خــريــطــة اHــســاحــة اخلــضــراء الــتي تــبــرز اHــمــرات
qوكـذا شبـكـة الـتزود �ـاء الـسقي qوطـرق التـنـقل احملـتمـلـة

وعند االقتضاءq األحواض أو مسطحات اHاء اHوجودة.

اHادة اHادة 10 : : تؤسس جلنة وزاريـة مشتركة للمساحات
اخلـــضـــراء تــكـــلف بـــدراســة مـــلــفـــات تــصـــنـــيف اHــســـاحــات
اخلـضـراء وإبـداء الـرأي في الـتـصـنـيف اHـقـتـرحq وإرسـال
مــشــاريع الـتــصــنـيف الــتـابــعــة لـســلـطــتـهــا إلى الــسـلــطـات

اHعنية.

حتدد كيفيات تـنظيم هذه اللجـنة وعملها عن طريق
التنظيم.

اHــادة اHــادة 11 : :  يـــتـم الــتـــصـــريح بـــتـــصـــنـــيف اHـــســـاحــات
اخلضراءq كما يأتي :

- احلــظــائــر احلــضـريــة واجملــاورة لــلــمــديــنـة :- احلــظــائــر احلــضـريــة واجملــاورة لــلــمــديــنـة : �ـوجب
قرار من الـواليq بـاستـثـناء احلـظـائر ذات الـبـعد الـوطني
Wالـــتي يــصـــرح بــتـــصــنـــيــفـــهــا �ـــوجب قـــرار مــشـــتــرك بــ
الــوزراء اHــكــلـــفــيـن عــلى الــتــوالـي بــالــداخــلــيـــة والــبــيــئـة
والــــفالحــــة. وفي هــــذه احلـــالــــةq يـــحــــدد قــــرار الـــتــــصــــنـــيف
الـســلـطـة اHـكـلـفـة بـتـسـيـيـر احلـظـيـرة اHـعـنـيـة وفـقـا ألحـكـام

qادة 24  أدناهHا

- احلـدائق الـعـامـة :- احلـدائق الـعـامـة : �ـوجب قـرار من رئـيس اجملـلس
الــشــعــبي الـــبــلــديq و�ــوجب قــرار مـن الــوالي بــالــنــســبــة

qدينة مقر الواليةHللحدائق العامة الواقعة با

- احلـدائق اHـتـخـصـصـة : - احلـدائق اHـتـخـصـصـة :  من الـســلـطـة الـتي أنـشـأت
احلـدائق اHـتـخــصـصـة اHـعـنـيـة أو من الــسـلـطـة الـتي أسـنـد

qإليها تسييرها

- احلـــدائـق اجلـــمـــاعـــيــــة و/أو اإلقـــامـــيـــة : - احلـــدائـق اجلـــمـــاعـــيــــة و/أو اإلقـــامـــيـــة : مـن رئـــيس
اجمللس الشـعبي الـبلـدي اHعني �ـوجب عقـدq اعتـمادا على
دراســات مـعــمـاريــة لـلــسـكــنـات أو األحــيـاء أو الــتـجــمـعـات

qالسكنية اجلماعية أو نصف اجلماعية

- احلــــــدائـق اخلـــــــاصــــــة :- احلــــــدائـق اخلـــــــاصــــــة : تــــــشـــــــكـل اإلشـــــــارات وحــــــدود
اHـسـاحـات اخلـضـراءq كـمـا هي مـحـددة صـراحـة في رخـصـة

qعقد تصنيف احلدائق اخلاصة qالبناء
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واالســـتــعــمــال وكــذا جــمـــيع الــتــعــلــيـــمــات اخلــاصــة حلــمــايــة
اHـسـاحـة اخلـضـراء اHـعـنـيـة واحملافـظـة عـلـيـهـاq قـصـد ضـمان

استدامتها.
يـحـدد مـحـتـوى مـخـطط تـسـيـيـر اHـسـاحـات اخلـضراء
وكـــيـــفــــيــــات إعـــداده واHـــصـــادقـــة عــــلـــيه وتـــنــــفـــيـــذه حـــسب
الــصـــنف اHــنـــتــمــيـــة إلــيـه اHــســاحـــة اخلــضـــراءq عن طــريق

التنظيم.

اHــادة اHــادة 27 :  : حتــدد شـــروط تــســيــيــر وصـــيــانــة احلــدائق
اجلـمـاعـية و/أو احلـدائق اإلقـامـية وكـذا الـتكـالـيف اخلـاصة
اHـترتبـة على اHقـيمـqW ال سيمـا منهم اHـكلـفون باحملـافظة

عليها عن طريق التنظيم.

الباب الثالثالباب الثالث
 تنمية اHساحات اخلضراء تنمية اHساحات اخلضراء

الفصل الفصل األولاألول
 األحكام اHتعلقة بتنمية اHساحات اخلضراء األحكام اHتعلقة بتنمية اHساحات اخلضراء

واHقاييس اHطبقة عليهاواHقاييس اHطبقة عليها

اHادة اHادة 28 :  : دون اإلخالل باألحكـام التشريـعية في هذا
اجملـالq يـجب أن يــتـضـمن وأن يــتـكـفل كل إنــتـاج مـعـمـاري
و/أو عــمــراني بــضــرورة إقــامــة مــســاحــات خــضــراءq وفق

اHقاييس واألهداف احملددة في هذا القانون.

qـنـجـز الــعـمـومي أو اخلـاصHعــلى ا Wـادة 29 : : يـتـعـHـادة اHا
qاالعـتـبـار Wأن يـأخـذ بـعـ qعـنـد إجنـاز كل مـسـاحـة خـضـراء

بهدف بلوغ جتانس ونوعية اHنظرq العوامل اآلتية :
qوقعHطابع ا -

- اHـناظر التي ينـبغي احملافظة عـليها وتثـمينهاq أو
qتلك التي ينبغي إخفاؤها
qوارد األرضيةHا -

- األنــواع واألصــنــاف الــنـبــاتــيــة لـلــمــنــطــقـة اHــعــنــيـة
qباألمر

qعماري للمنطقة أو الناحيةHالتراث ا -
- االرتـفــاقـات والــعــوائق اHـرتــبــطـة بــاجلـوار ونــظـام
اHـــيــــاه وحق الــــعــــبــــور وفــــصل احلــــدود  وصـــفــــوف شــــبــــكـــة
الطـرقات وتسـوية األراضي والتـشجيـر وشبكـة القنوات

الباطنية واHنشآت الكهربائية الباطنية.

اHادة اHادة  30 :  : يجب أن يؤخذ بـعW االعتبارq تخصيص
مواقع للـمسـاحات اخلـضراء داخل اHـناطق احلـضريـةq عند

إعداد أو مراجعة أدوات العمران.

اHــادة اHــادة 7 1 : : �ــنـع وضع الـــفـــضالت أو الـــنـــفــايـــات في
اHـساحات اخلـضراء خارج األمـاكن أو التراتـيب اخملصصة

واHعينة لهذا الغرض.

اHادة اHادة 18 :  : دون اإلخالل بـاألحكـام التشـريعـية األخرى
في هذا اجملالq �نع قطع األشجار دون رخصة مسبقة.

اHادة اHادة 19 : : �نع كل إشهار في اHساحات اخلضراء.

اHــــادة اHــــادة 20 :  : زيــــادة عـــــلى الـــــســــيــــاج احملـــــتــــمل لـــــبــــعض
اHــنـــاطق غـــيـــر اHــفـــتـــوحـــة لــلـــجـــمــهـــورq حتـــدد مــخـــطـــطــات
qـادة 25  أدنـاهHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي أحــكــام اHالــتــســيــيــر ا
احلـاالت التي تـكون فـيهـا اHسـاحة اخلـضراء مـعنيـة بوضع

سياج.

اHــــادة اHــــادة 21 :  : يــــســــاهـم وضع بــــيـــــوت احلــــمــــام واألوكــــار
اHنجزة اHوجـهة حلماية الطـيور داخل اHساحات اخلضراء
احلــضـــريــة في حـــمــايــة الـــتــنــوع الـــبــيــولــوجـي في الــوسط

احلضري.

اHادة اHادة 22 : : ال تعد والتمـنح شهادة اHطابقة اHنصوص
عليـها في أحـكام اHادة 75 من الـقانون رقـم 90-29 اHـؤرخ
في 14 جمادى األولى عام 1411 اHوافق أول ديسمبر سنة
1990 واHــذكـور أعـالهq بـالــنــســبــة لـلــحــدائق اخلــاصــةq وكـذا

احلدائق اجلـماعـية و/ أو اإلقـاميـة إذا لم حتتـرم اHسـاحات
اخلضراء اHقررة في رخصة البناء.

23 :  : بـاســتــثــنــاء احلــاالت الــتي وردت بــشــأنــهـا اHـادة اHـادة 
أحــــكــــــام خــــــاصــــة في هــــــذا الــــقـــــانــــونq تــــبــــقى الــــغــــابـــات
احلـضــريــة والــصـفــوف اHــشـجــرة اHــوجـودة خــارج اHــنـاطق
احلــضــريـة �ــفـهـــوم اHـــادة 11  أعـــالهq خـاضـــعـة لــلـتــشــريع
اHـعــمـــول بهq الســيـمــا أحـكــام الـقــانـون رقم 84-12 اHـؤرخ
في 23 رمــضــان عــام 1404 اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة 1984

واHذكور أعاله.

الفصل الفصل الثانيالثاني
مخططات تسيير اHساحات اخلضراءمخططات تسيير اHساحات اخلضراء

اHـادة اHـادة 24 : : مع مـراعـاة أحـكـام اHادة 27  أدنـاهq يـخضع
تـسـيـيـر اHسـاحـات اخلـضـراء لـلسـلـطـة الـتي قـامت بـإجراء

التصنيف للمساحة اخلضراء اHعنية.

اHـادة اHـادة 25 : : تـكــون اHـســاحــة اخلـضــراء اHـعــنــيـة �ــجـرد
تــصـــنــيــفــهــاq وبــعــد إبــداء رأي الــلـــجــنــة اHــؤســســة �ــوجب

أحكام اHادة 10 أعالهq محل مخطط تسيير.

اHادة اHادة 26 : : مخـطط تسـييـر اHـساحـات اخلضـراء ملف
تـقني يحـتوي على مـجمـوعة تدابـير التـسيـير والصـيانة
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اHــادة اHــادة 37 : :  يــعــاقـب كل من يــخــالـف أحــكــام اHــادة 18
من هـذا الـقـانـون بـاحلـبس من شـهـرين (2)  إلى أربـعة (4)
أشـهــر وبـغــرامـة من عــشـرة آالف ديــنـار (10.000 دج)  إلى

عشرين ألف دينار (20.000 دج).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اHادة اHادة 38 : : يعاقـب كل من يخالف أحكام اHادة 19 من
هــذا الـقـانــون بـاحلــبس من شـهـر(1)  إلى أربـعـة (4) أشـهـر
وبـغـرامـة من خـمـسـة آالف ديـنـار ( 5.000  دج) إلى خـمـسة

عشر ألف دينار (15.000 دج).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اHـــــادة اHـــــادة 39 : : يـــــعـــــاقب كـل من يـــــتـــــســـــبـب في تـــــدهـــــور
اHــســـاحــــات اخلـــضـــراء أو قـــلع الـــشــجـــيــرات بـــاحلــبس من
ثالثـة (3) أشهـر إلى سـتة (6) أشـهر وبـغـرامـة من عـشرين
ألـف ديـــــــــنـــــــار (20.000 دج)  إلـى خـــــمــــــســــــW ألف ديــــــنـــــار

(50.000 دج).

اHــادة اHــادة 40 :  : يــعـــــاقب كـل شــخــص يـــهــــدم كال أو جــزءا
من مــســاحــــة خــضـــراء مـع نـيــة االســتــحــواذ عـلـى األمـاكن
وتـوجــيـــهــهـا لــنـــشــاط آخـر بــاحلـبــس مـن ســـتـة(6) أشـهـر
إلى ثــمـــانــيـة عــشـر (18) شـهــرا وبــغـرامــة من خــمــسـمــائـة
ألـف ديـــــــــــنـــــــــــار (500.000 دج)  إلـى مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــون ديـــــــــــنــــــــــار

(1.000.000دج).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

الباب الباب اخلامساخلامس

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــادة اHــادة 41 :  :  تــلـــغى كـل األحــكـــام اخملـــالـــفــة ألحـــكـــام هــذا
الـقانـونq السيـمـا أحكـام اHادة 65 من الـقانون رقــم 10-03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 42 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــذا الــــــقـــــانــــــون في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّـــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اHوافق 13 مايو سنة 2007.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

اHادة اHادة 31 :  : تؤسس �قتضى هذا القانون :
qساحة اخلضراءHمقاييس ا -

- مــعـــامالت اHــســاحــة اخلــضــراء لــكل مــديــنــة أو لــكل
qمجموعة حضرية

qساحة اخلضراء للسكنات اخلاصةHمعامالت ا -
- قـــائــــمـــة اســــمـــيــــة لألشـــجــــار احلـــضــــريـــة وأشــــجـــار

الصف.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHادة اHادة 32 : : تؤسس جائزة وطنية للمدينة اخلضراء.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الفصل الثانيالثاني

األحكام اHتعلقة باستعمال اHساحات اخلضراءاألحكام اHتعلقة باستعمال اHساحات اخلضراء
في مجال األخطار الكبرىفي مجال األخطار الكبرى

اHادة اHادة 33 : : تـستـعمل اHـساحـات اHفـتوحـة بعـد انهـيار
هـــيــــاكل الــــبــــنـــاء فـي اHـــنــــاطق احلــــضــــريـــة وكــــذا اHـــنــــاطق
احلـضـريـة اHـثـقـلـة بـاالرتــفـاقـات غـيـر اHـبـنـيـة بـعـد مـعـاجلـة
qــذكـورة أعالهHاألســبـاب الــتي أدت إلخـضــاعــهـا لــلـعــوائق ا

بصفة أولوية مساحات خضراء.

الباب الرابعالباب الرابع

أحكام جزائيةأحكام جزائية

اHـادة اHـادة 34 :   :  يـؤهل لـلـتـحـري عـن اخملـالـفـات اHـنـصوص
عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــقـــانـــون ومـــعـــايـــنـــتـــهـــا ضـــبـــاط وأعــوان
الــشــرطــة الـقــضــائـيــة واHــوظـفــون اHــؤهـلــون قــانـونــا لــهـذا
الـغـرضq والــذين يـعــمـلـون �ــوجب الـســلـطـات اخملــولـة لـهم

في القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

اHــادة اHــادة 35 :  يــعــاقـب كل من يــخــالـف أحــكــام اHــادة 14
من هذا القـانون باحلـبس من ستة (6) أشهـر إلى سنة (1)
وبـغــرامــة من خـمــسـW ألف ديــنـار (50.000 دج) إلى مـائـة
ألف ديـــنـــار (100.000 دج) وإعــــادة األمـــاكـن إلى مــــا كـــانت

عليه.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اHــادة اHــادة 36 : :  يــعــاقـب كل من يــخــالـف أحــكــام اHــادة 17
مــن هـــذا الـــقـــــــــانــــون بـــغـــرامـــة من خـــمـــســـة آالف ديـــنـــار

(5.000 دج)  إلى عشرة آالف دينار (10.000 دج).


