
العدد العدد 25
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 2 رجب  رجب عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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" اGادة 3 : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

XـــواطـــنــGمـــنـح الــقـــروض بـــدون فـــوائـــد لـــصـــالح ا -
اGــؤهـلـX لــلـقــروض اGـصـغــرة بـعــنـوان إحـداث نــشـاطــــات
بـــاقــتــنـــاء اGــعــدات الــصـــغــيـــرة و اGــــواد األولـــيــة النــطالق
اGشـاريع التي ال تـفوق كـلفتـها مـليون (1.000.000) ديـنار
واخملــصــصـــة لــتــكــمـــلــة مــســتــوى اGـــســاهــمــات الـــشــخــصــيــة
qطلوبة الستيفاء شروط االستفادة من القرض البنكيGا

- مــنح الــقـروض بــدون فــوائــد بـعــنــوان شــراء اGـواد
األولـــيــة الـــتي ال تــتـــجـــاوز كــلـــفــتـــهــا مـــائــة ألف (100.000)
ديـنــار. و قـد تــصل هــذه الـكــلـفــة إلى مــائـتــX و خـمــسـيــن
ألــف (250.000) ديـــــنــــــــــار عـــــلـى مـــــســـــتـــــــــوى واليـــــــــات
أدرار و بشـــار و تـندوف وبـسـكـــرة والــــوادي و ورقـلـــة

وغرداية و األغواط وإيليزي وتامنغست.

�ـــــتــــد تــــمــــويـل مــــشــــاريع شـــــراء اGــــواد األولــــيــــة في
واليات اجلنـوب اGذكورة في اGطـة أعالهq على فترة ثالث

 q(2014 2012  و 2013 و) (3) سنوات

- تــخــفــيـض نــسب فــوائــد الــقــروض الــبــنــكــيــة الــتي
يـــتـــحــصـل عــلـــيـــهـــا اGـــواطــنـــون اGـــؤهـــلــون جلـــهـــاز الـــقــرض

qصغرGا

- مـصــاريف الـتـسـيــيـر اGـرتـبــطـة بـتـنـفــيـذ الـبـرامج
واألعـمــال اGــذكــورة أعالهq ال ســيــمــا تـلـك اGــتـصــلــة بــســيـر

الوكالة الوطنية لتسيير القرض اGصغر.   

يـحـدد مسـتـوى مـصـاريف الـتسـيـيـر هـذه ابـتداء من
أول يـــنــايــر ســنــة 2008 مـن الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــســيــيــر

القرض اGصغر. 

حتــدد قـائــمــة اإليــرادات والــنـفــقــات اGــقــيــدة في هـذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــX الـــوزيــر اGــكــلـف بــاGــالــيــة

والوزير اGكلف بالتضامن الوطني".  

اGاداGادّة ة 2  :  :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 29 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 -  - 176 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 19 جـــمـــادى 
q2013 ــوافـق 30 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةGــوافـق  اGالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434 ا
يــحـــدد شــروط �ــارســـة نــشــاطـــات إنــتــاج اGـــزلــقــاتيــحـــدد شــروط �ــارســـة نــشــاطـــات إنــتــاج اGـــزلــقــات
وتــخـــزيــنــهــا وتــوزيــعــهــا بـــاجلــمــلــة وجتــديــد الــزيــوتوتــخـــزيــنــهــا وتــوزيــعــهــا بـــاجلــمــلــة وجتــديــد الــزيــوت

اGستعملة.اGستعملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اGــشــتـرك بــX وزيــر الـطــاقـة
qناجم  ووزير التجارةGوا

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 85 -3
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممGعدل واGا qتضمن القانون التجاريGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اGــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

qتممGعدل واGا qبالسجل التجاري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اGــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاGوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-06 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qبالعالمات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واGـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةq اGــعـدل

qادة 25 منهGال سيما ا qتممGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

qتممGعدل واGا qتعلق باحملروقاتGوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اGــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اGوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واGوجـهة إلجنـاز مشاريع

  qعدلGا qاستثمارية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشGبحماية ا
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- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-39 اGـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيد

 qتممGعدل واGا qفي السجل التجاري

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اGـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واGــهن اGـــقــنـــنــة
qـتممGا qاخلاضـعة لـلقـيد فـي السـجل التـجاري وتـأطيـرهــا

qادة 4 منهGال سيما ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 97-435 اGؤرخ
في 16 رجـب عـــام 1418 اGــــوافق 17 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1997

qواد البترولية وتوزيعهاGتضمن تنظيم تخزين اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-88 اGـؤرخ
في أول صـــــفــــر عــــام 1425 اGــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة 2004
واGـتــضــمن تــنــظــيم نــشــاط مـعــاجلــة الــزيــوت اGـســتــعــمــلـة

qوجتديدها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-89 اGـؤرخ
في أول صـــــفــــر عــــام 1425 اGــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة 2004

qزلقاتGتضمن تنظيم نشاط إنتاج اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اGؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اGوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اGـطــبق عـلى اGـؤسـســات اGـصـنـفـة

qحلماية البيئة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-144 اGؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اGوافق 19 مايـو سنة 2007

qصنفة حلماية البيئةGنشآت اGالذي يحدد قائمة ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اGؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اGـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمGالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-312 اGؤرخ
في 5 شـوال عـام 1429 اGـوافق 5 أكـتـوبـر سـنـة 2008 الـذي
يـحـدد شـروط اGـوافـقـة عـلى دراسـات الـتـأثـيـر في الـبـيـئة

qللنشاطات التابعة جملال احملروقات

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-304 اGؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1430 اGـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة 2009
واGـــتــضـــمن إنــشـــاء مــديـــريــات والئــيـــة لــلـــطــاقــة واGـــنــاجم

qوتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-335 اGؤرخ
فـي أول ذي الــقـــعـــدة عــام 1430 اGــوافق 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد وتـــنـــفـــيـــذ اخملـــطـــطــات

الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــتـــدخـل من طـــرف اGـــســـتـــغـــلـــX لـــلـــمـــنـــشـــآت
qالصناعية

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 4 من اGـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-40 اGــؤرخ في 9 رمـــضـــان عــام 1417
اGـوافق 18 يــنـايــر ســنـة 1997 واGــذكـور أعـالهq يـهــدف هـذا
اGـــرســوم إلـى حتـــديــد شـــروط �ـــارســـة نـــشـــاطـــات إنـــتــاج
اGزلـقـات وتخـزيـنهـا وتـوزيـعهـا بـاجلمـلـة وجتديـد الـزيوت

اGستعملة .

اGاداGادّة ة 2 : : يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي:

اGواد اGـضـافة : اGواد اGـضـافة : عـنـاصـر كـيمـيـائـيـة عضـويـة أو غـير
عضوية تساعـد على حتسX خصائص ومستويات فعالية
الزيوت القاعدية وذلك الستعماالت التزليق والتشحيم.

التعبئة :التعبئة : تغليف اGزلقات. 

الـــتـــحــويل : الـــتـــحــويل : كـل عــمـــلـــيـــة تـــهـــدف إلى نـــقل اGـــنـــشــآت
اGوجودة إلى موقع آخر.

مـــوزع اGـــزلـــقــات : مـــوزع اGـــزلـــقــات : كـل شـــخص لـــديه شـــبـــكــة تـــوزيع
وتخـزين خاصـة به أو مشـتركة أو مـؤجرةq �ـارس نشاط
تسـويق اGزلقات بـاجلملـة على أساس عـقد يربـطه باGنتج

و/أو مالك العالمة التجارية.

اتــســاع : اتــســاع : كل عــمـــلــيــة تـــهــدف إلى زيـــادة اGــنــشــآت أو
زيادة كبيرة لقدرة اإلنتاج والتخزين وشبكة التوزيع.

مــــنــــتج اGــــزلــــقـــات :مــــنــــتج اGــــزلــــقـــات : كل شــــخص لــــديه وحــــدة إنــــتـــاج
واحـدة أو أكثر ويتـمثل نشـاطه في إنتاج اGـزلقات حتمل
عالمــته الــتــجـاريــة اخلــاصـة اGــوجــهــة لـلــتــوزيع أو اخلــاصـة

بالعالمات التجارية األخرى. 
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إنــتــاج اGــزلــقـات :إنــتــاج اGــزلــقـات : مــجــمل الــعــمــلــيــات الــتي تــســمح
باحلصول على اGزلقات عن طريق مزج الزيوت القاعدية

واGواد اGضافة.
اGــــزلــــقــــات : اGــــزلــــقــــات : اGــــواد اGــــكــــررة واGـــــنــــتــــجــــة مـن مــــزيج
الزيوت األساسيـة اGعدنية اGشـتقة من البترول اخلام أو
اجملــــددة أو الــــزيــــوت الــــصــــنــــاعــــيــــة أو الــــثـالثــــة أنــــواع من
الـــزيـــوت اGـــضـــاف إلـــيـــهـــا مـــواد كــيـــمـــاويـــة تـــســـمـى اGــواد
اGضافة. وكما تشتمل على الزيوت النهائية والشحوم.

اجملدد: اجملدد: كل شخص لديه وحـدة جتديد ويتمثل نشاطه
في مـعـاجلـة الـزيـوت اGـسـتـعـمـلـة وجتـديـدهـا لـغـرض إنـتـاج

الزيوت القاعدية.
مــجـمـل الـعــمــلــيـات الــتي تــســمح بــإنــتـاج الـتــجــديـد: الـتــجــديـد: 
الـزيـوت الـقـاعـديـة عن طـريـق تـكـريـر الـزيـوت اGـسـتـعـمـلة
وتـشــتـمل عـلى اخلــصـوصq عـلى  عــمـلـيـات فــصل اGـلـوثـات
واGــواد اGـــؤكــســـدة واGــواد اGــضـــافــة الـــتي حتـــتــويـــهــا هــذه

الزيوت.
اGـــــاداGـــــادّة ة 3 : : تــــــخـــــضع �ــــــارســـــة نـــــشـــــاط أو أكــــــثـــــر من
الـنــشــاطــات اGــذكــورة في اGــادة األولى أعالهq قــبل الــقــيـد
في الـسـجل الـتـجـاريq لـرخـصـة مـؤقـتـة يـصـدرهـا الـوزيـر

اGكلف باحملروقات.
qـــمـــارســـة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــهـــذه الـــنـــشـــاطـــاتGتـــقـــتـــضي ا
احلـصـول عــلى الـرخـصـة الـنـهـائـيـة الـتي يـصـدرهـا الـوزيـر

اGكلف باحملروقات. 
اGــاداGــادّة ة 4 : : يــخـــضع احلــصـــول عــلى الـــرخــصــة اGـــؤقــتــة

للشروط اآلتية:
- اكـــــتــــتــــاب دفــــتــــر الـــــشــــروط  الــــوارد  فـي اGــــلــــحق

qرسومGالثالث بهذا ا
- تقـدª ملف يـتضـمن الـوثائق اGـذكورة في اGـلحق

األولq وفقا للنشاط اGزمع القيام به.
اGـاداGـادّة ة 5 : : تـمــنح الـرخـصــة اGـؤقـتـة Gــمـارسـة واحـد أو
qـــادة األولى أعالهGـــذكـــورة فـي اGأكـــثـــر مـن الـــنـــشـــاطـــات ا

وفقا لإلجراء اآلتي:
يودع صاحب الـطلب اGلف اGـذكور في اGادة 4 أعاله
لدى اGـديـريـة الوالئـيـة لـلطـاقـة واGـناجـم التـابع لـهـا موقع
�ـــارســة الـــنــشــاطq والـــتي تــرســـله إلى اGـــصــالح اGـــؤهــلــة
للوزارة اGكلـفة باحملروقاتq بـعد دراسته في أجل  خمسة

عشر (15) يوما.
تباشر اGصـالح اخملتصة للوزارة اGـكلفة باحملروقات
بـــدراســة اGــلف الـــكــامل الــذي تـــرســله اGــديـــريــة الــوالئــيــة
لـلطـاقـة واGنـاجمq في أجل مـدته ثالثون (30) يومـا ابـتداء
من تـاريـخ اسـتالمــهــا اGـلـف. و�ـكن أن تــطــلب مــعـلــومـات

تكميلية.

عــــنــــد نــــهـــايــــة األجـل اGـــذكــــور أعـالهq تـــبــــلّـغ اGـــصــــالح
اخملتـصة لـلوزارة اGـكلفـة باحملـروقات الـتحـفظـات احملتـملة

التي تبديها إلى صاحب الطلب.
يــــتــــعــــX عــــلى صــــاحب الـــــطــــلب إجــــراء الــــتــــعــــديالت
الـضـرورية وإرسـال اGـلف إلى اGصـالح اخملـتصـة لـلوزارة
(30) Xفـي أجل ال تتـجاوز مـدته ثالث qكـلفـة باحملـروقاتGا

يوما ابتداء من تاريخ استالمه التبليغ. 
وعــــنـــــد انـــــقـــــضـــــاء هـــــذا األجـل وفي حـــــالـــــة عـــــدم رفع
الــتـحــفـظــات أو غــيـاب رد صــاحب الـطــلبq تــقـوم اGــصـالح
اخملـتــصـة لــلـوزارة اGــكـلــفـة بـاحملــروقـات بــالـرفض اGــسـبب

وبحفظ اGلف وتبلّغ صاحب الطلب بذلك.
وفـي حـــالـــة رفض الـــرخـــصـــةq �ـــكـن صـــاحب الـــطـــلب
الــلــجــوء إلى اجلــهــة الــقــضــائــيـة اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا طــبــقـا

للتشريع اGعمول به.
qعــنـد عـدم وجــود حتـفـظـات أو عــنـد رفع الـتــحـفـظـات
تـــقــوم اGـــصـــالح اخملـــتـــصـــة لــلـــوزارة اGـــكـــلــفـــة بـــاحملـــروقــات
بـصيـاغة توصـية إلى الـوزير اGـكلف بـاحملروقـات لتـسليم

الرخصة اGؤقتة Gمارسة النشاط.
ترسـل اGديـريـة الـوالئـيـة لـلطـاقـة واGـنـاجم الـرخـصة

اGؤقتة Gمارسة النشاط إلى صاحب الطلب. 
اGـاداGـادّة ة 6 : :  لـلـمـمـارسـة الـفــعـلـيـة لـنـشـاط أو ألكـثـر من
النشاطات اGنصوص عليها في اGادة األولى  أعالهq يجب
عـــلـى اGـــســـتــــفـــيــــد من الـــرخــــصـــة اGـــؤقــــتـــة احلـــصــــول عـــلى
الــرخـــصــة الــنــهــائـــيــة Gــمــارســـة الــنــشــاط الـــتي يــصــدرهــا

الوزير اGكلف باحملروقات. 
qـذكورة في الفقرة أعالهGوللحصـول على الرخصة ا
يـتـعX عـلى صـاحب الـطـلب تـقدª مـلف يـتـضـمن الـوثائق
اGـذكـورة في اGلـحق الـثـانيq وفقـا لـلنـشـاط اGزمع الـقـيام

به.
اGاداGادّة ة 7 : : تمنح الرخصـة النهائيـة Gمارسة نشاط أو
أكثـر من الـنشـاطـات اGذكـورة في اGـادة األولى أعالهq إثر

اإلجراء اآلتي :
يــودع صـــاحـب الــطـــلب مـــلـــفـــا يـــتـــكــون مـن  الــوثـــائق
اGذكورة في اGلحق الـثاني لدى اGديرية الـوالئية للطاقة
واGناجم التابع لـها موقع �ارسة الـنشاطq والتي ترسله
إلـى اGـصــالح اخملــتــصــة لـلــوزارة اGــكــلـفــة بــاحملــروقـاتq في

أجل مدته خمسة عشر (15) يوما بعد دراسته.
تباشر اGصـالح اخملتصة للوزارة اGـكلفة باحملروقات
بـــدراســة اGــلف الـــكــامل الــذي تـــرســله اGــديـــريــة الــوالئــيــة
لـلــطــاقــة واGــنــاجمq في أجل ثـالثـX (30) يــومــا ابــتــداء من
تــــاريخ اســــتالمـــهــــا اGـــلـف. و�ـــكن أن تــــطـــلـب مـــعــــلـــومـــات

تكميلية.
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عــــنــــد نــــهـــايــــة األجـل اGـــذكــــور أعـالهq تـــبــــلّـغ اGـــصــــالح
اخملتـصة لـلوزارة اGـكلفـة باحملـروقات الـتحـفظـات احملتـملة

التي تبديها إلى صاحب الطلب.

يــــتــــعــــX عــــلى صــــاحب الـــــطــــلب إجــــراء الــــتــــعــــديالت
الـضـرورية وإرسـال اGـلف إلى اGصـالح اخملـتصـة لـلوزارة
(30) Xفـي أجل ال تتـجاوز مـدته ثالث qكـلفـة باحملـروقاتGا

يوما ابتداء من تاريخ استالمه التبليغ. 

وعــــنـــــد انـــــقـــــضـــــاء هـــــذا األجـل وفي حـــــالـــــة عـــــدم رفع
الــتـحــفـظــات أو غــيـاب رد صــاحب الـطــلبq تــقـوم اGــصـالح
اخملـتـصــة لـلـوزارة اGـكـلــفـة بـاحملـروقـات بــالـرفض  اGـسـبب

وبحفظ اGلف وتبلّغ صاحب الطلب بذلك.

وفـي حـــالـــة رفض الـــرخـــصـــةq �ـــكـن صـــاحب الـــطـــلب
الــلــجــوء إلى اجلــهــة الــقــضــائــيـة اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا طــبــقـا

للتشريع اGعمول به.

qعــنـد عـدم وجــود حتـفـظـات أو عــنـد رفع الـتــحـفـظـات
تـــقــوم اGـــصـــالح اخملـــتـــصـــة لــلـــوزارة اGـــكـــلــفـــة بـــاحملـــروقــات
بـصيـاغة توصـية إلى الـوزير اGـكلف بـاحملروقـات لتـسليم

الرخصة النهائية Gمارسة النشاط.

ترسـل اGديـريـة الـوالئـيـة لـلطـاقـة واGـنـاجم الـرخـصة
النهائية Gمارسة النشاط إلى صاحب الطلب.

اGــــاداGــــادّة ة 8 : : يــــتــــعــــX عــــلى اGــــســــتــــفــــيــــد مـن الــــرخــــصـــة
الـنهائيـةq احلصول على الـتأشيرات والـتراخيص الالزمة
طـبــقــا لــلــتـنــظــيم اGــعــمــول بهq وذلك قــبل انــطالق أشــغـال

إجناز وحداته.

اGـاداGـادّة ة 9 : : يـخـضع الـشـروع في اسـتـغالل وحـدة إنـتاج
اGـزلـقـات وجتـديد الـزيـوت اGـسـتـعمـلـة وتـخـزين اGـزلـقات
وتـوزيـعـهـاq إلى رخـصـة تـسـلم طـبـقـا لألحـكـام الـتـنـظـيـمـية

اخلاصة باGؤسسات اGصنفة.

اGـاداGـادّة ة 10 : : يـجـب أن تـكــون اGــواد اGـنــتــجـة واGــوزعـة
مطابقة للتنظيم اGعمول به.

اGــاداGــادّة ة 11 : : ال �ــكن أن تـــتم عــمـــلــيــة تـــنــازل لــوحــدات
إنـتاج اGـزلـقات أو جتـديـد الـزيوت اGـسـتعـمـلة أو Gـنـشآت
تخزين اGزلقات وتوزيعها إال لفائدة شخص مرخص له.

يــتــعـX عــلى احلــائــز اسـتــيــفــاء الـشــروط اGــنــصـوص
عليها في هذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 12 : : يجب أن يتم كل تـعديل للعـناصر اGصرح
بـها فـي الوثـائق اGـبيـنـة في مالحق هذا اGـرسـومq �وجب
تــصـــريح يـــبـــلّغ إلى اGـــصـــالح اخملـــتـــصــة لـــلـــوزارة اGــكـــلـــفــة
باحملروقـاتq في أجل مدته شـهر واحد (1) قـبل إجراء هذا

التعديل.  

اGاداGادّة ة 13 : : عـندما لم يـعد يسـتجيب صـاحب الرخصة
النهائية Gـمارسة نشاط أو أكثـر من النشاطات اGذكورة
فـــي اGـادة األولى أعــالهq للـشــروط وااللـتزامـات احملــددة
فــي هــذا اGرســوم وتـعليمــات دفتــر الشـــروط اGذكور
فـي اGـلحـق الثـالثq يـقـرر الـسـحب اGـؤقت لـلـرخـصـة بـعد

توجيه إنذار إلى اGعني.

يـقـرر الـسـحـب الـنـهـائي لـرخــصـة �ـارسـة نـشـاط أو
أكثر من الـنشاطات اGذكورة فـي اGادة األولى أعالهq فـي

: Xاآلتيت Xإحـدى احلالت

- عـــــنــــد عــــدم اســــتـــــدراك صــــاحب رخـــــصــــة �ــــارســــة
الــنـشــاطq في أجل ال يــتــجــاوز ثالثـة (3) أشــهـر عــلى األقل
ابـتـداء من تــاريخ الـسـحب اGـؤقتq اإلخالل الـذي أدى إلى

qؤقت لهذه الرخصةGالسحب ا

- عـــنــــد إثـــبـــات إخالل جــــســـيمq ال ســـيــــمـــا في مـــجـــال
النظافة وأمن اGنشآت واألشخاص ونوعية اGنتجات.

تـرسل نـسـخــة من مـقـرر الـسـحب الــنـهـائي لـرخـصـة
�ارسة النشاط إلى وزارة التجارةq  لإلعالم.

14 : : يـــســــتـــفـــيــــد األشـــخـــاص الــــذين �ـــارســـون اGــاداGــادّة ة 
الــنــشــاطـات اGــذكــورة في اGــادة األولى أعالهq عــنــد تـاريخ
نـشـر هـذا اGـرســـــوم  فـــي اجلـريــــدة الـرسـمـيــة والـذيــن
ال يـــســـتـــجـــيــــبـــون لـــشـــرط واحـــد  أو ألكــــثـــر من الـــشـــروط
اGــذكـورة في هـذا اGــرسـومq �ــهـلـة ســنـتـX (2) ابـتـداء من

تاريخ نشره لالمتثال ألحكامه.

وإذا لـم يـــســــوّ اGـــتـــعــــامل وضـــعــــيـــته فـي األجل احملـــدد
واGذكـور أعالهq �كن الـوزير اGـكلف بـاحملروقـات أن يأمر

بسحب الرخصة.

اGــــاداGــــادّة ة 15 : : تــــلــــغى أحــــكــــام اGـــادة 5 (الــــنــــقــــطـــة 5) من
اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 97-435 اGـؤرخ في 16 رجب عـام
1418 اGوافق 17 نـوفـمبـر سـنة 1997 واGـرسـوم التـنفـيذي

رقم 04-88 اGـــــؤرخ في أول صـــــفـــــر عــــام 1425 اGـــــوافق 22
مـارس سنة 2004 واGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-89 اGؤرخ
في أول صـــــفــــر عــــام 1425 اGــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة 2004

واGذكورة أعاله.

اGاداGادّة ة 16 :  : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 30 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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الـمـلـحـق األولالـمـلـحـق األول

مـلف مـلف طـلب رخصة مـؤقـتةطـلب رخصة مـؤقـتة
يتضمن ملف طلب رخصة مؤقتة الوثائق اآلتية :
1 - طـلب رخـصة مـؤقـتـة حـسب االسـتـمـارة الواجب

 qناجمGديرية الوالئية للطاقة واGسحبها لدى ا
2 -  وثـــــيـــــقـــــة تـــــعــــريـف صـــــاحب الـــــطـــــلب أو �ـــــثـــــله

qالشرعي
3  - مــــخــــطط الـــــتــــنــــمــــيــــة Gــــدة خــــمس (5) ســــنــــوات
واGـــــــتــــــضــــــمـن دراســــــة اGــــــردوديـــــــة وقــــــائــــــمــــــة مـــــــفــــــصــــــلــــــة
لالســــتــــثـــمــــارات اGـــزمـع الـــقــــيـــام بــــهـــا واجلــــدول الــــزمـــني
لـإلجنــازات ومــيـــزانــيــات وحـــســابـــات الــنــتـــائج اGــتـــوقــعــة

qللنشاط
4 - دفــتــر الـــشــروط اGــلــحق بـــهــذا اGــرســومq مــؤشــر

وموقع عليه من صاحب الطلب أو �ثله الشرعي.
الـمـلـحـق الـثـانـيالـمـلـحـق الـثـانـي

مـلف طـلب رخصة نـهائـيةمـلف طـلب رخصة نـهائـية
أوالأوال

نـشاط إنتـاج الـمزلـقاتنـشاط إنتـاج الـمزلـقات
يتضمن ملف طلب رخصة نهائيةq الوثائق اآلتية :
1 - طـلب رخصـة نـهـائـية حـسب االسـتـمـارة الواجب

qناجمGديرية الوالئية للطاقة واGسحبها لدى ا
2 - شــــهـــــادات الــــنـــــجــــاح وشـــــهــــادات عـــــمل مـــــوظــــفي

qXؤهلGالتأطير التقني ا
q3 - القانون األساسي للشركة

q4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري
qلكية أو عقد امتياز القطعة األرضيةG5 - عقد ا

6 - اGـوافقـات اGسـبقـة من السـلطـات اخملتـصة طـبقا
لـــلـــتــشـــريـع والــتـــنـــظـــيم اGـــعـــمـــول بـــهـــمـــا اGـــطـــبــقـــX عـــلى

qصنفةGؤسسات اGا
7 - مــــخـــطـط الــــوضـــعــــيــــة �ــــقـــدار G 1000/1ــــنــــشـــآت
اإلنتـاج والـتـخـزين الـذي يـعـده مكـتب الـدراسـات اGـعـتـمد
واحلـــامل لــتـــأشــيــرة مــصـــالح اGــديــريـــة الــوالئــيــة لـــلــطــاقــة

واGناجم.
يـــجب أن �ــثـل هــذا اخملـــطط عــلى شـــعــاع أدنـــاه مــائــة
متر (100 م) وجميع اGنشآت أو الهياكل اجملاورة (الطرق
واGـــســـاكن والـــســـكك احلـــديـــديـــة واخلـــطـــوط الـــكـــهـــربـــائـــيــة
ومــــحــــطـــات الــــتــــحــــويل الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وأنــــابـــيـب الــــغـــاز
واGـــاء......إلخ) مع حتـــديـــد اGــــســـافـــات الـــتي تـــبـــعـــدهـــا عن

qشروعGا

8 - مـــخــطط كـــتــلـــة مــنــشـــآت اإلنــتـــاج �ــقــدار 250/1
يـعده مـكـتب الـدراسات اGـعـتـمد ويـحـمل تـأشيـرة مـصالح

اGديرية الوالئية للطاقة واGناجم. 
qيجب أن �ثل هذا اخملطط موقع التجهيزات

9 - دراســـة الـــتـــأثـــيـــر فـي الـــبـــيـــئـــة ودراســـة اخلـــطـــر
اGــوافق عــلــيــهـمــا من  اGــصــالح اخملــتـصــة طــبــقـا لــلــتــشـريع
والـــتــنـــظـــيم اGــعـــمـــول بــهـــمــا اGـــطـــبــقـــX عــلـى اGــؤســـســات

qصنفةGا
10-  بــطــاقـة تــقــنــيــة لــلــمــشــروع تــتــضــمن مــخــطــطـا

وصــفــيــا لــلــهــيـاكـل مــرفـقــا بــالــبــطــاقــات اإلشــاريــة خملـتــلف
اGنشآت والتجهيزاتq ال سيما :

qوحدة اإلنتاج -
qمخبر مراقبة النوعية -

qمساحات التخزين والتعبئة -
qرورGمساحات ا -
qرات الدخول� -
- جتهيزات األمن.

11- دلـيـل مـجــمـوعـة اGــزلـقــات الـواجب إنــتـاجــهـا مع

qمستواها من الفعالية
12- دليل حدود مواصفة اGزلقات الواجب إنتاجها.

ثانياثانيا
نـشاط تـخزين الـمزلقـات وتـوزيعـها بالـجمـلةنـشاط تـخزين الـمزلقـات وتـوزيعـها بالـجمـلة
يتضمن طلب رخصة نهائيةq الوثائق اآلتية :

1 - طـلب رخصـة نـهـائـية حـسب االسـتـمـارة الواجب
qناجمGديرية الوالئية للطاقة واGسحبها لدى ا

2 -  شــــهــــادات الــــنــــجــــاح وشــــهــــادات عــــمـل مــــوظــــفي
 qXؤهلGالتأطير التقني ا

qعند االقتضاء q3 - القانون األساسي  للشركة
q4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري

qلكية أو عقد امتياز القطعة األرضيةG5 -  عقد ا
6 -  اGوافقات اGسبقة من السلطات اخملتصةq طبقا
لـــلـــتــشـــريـع والــتـــنـــظـــيم اGـــعـــمـــول بـــهـــمـــا اGـــطـــبــقـــX عـــلى

qصنفةGؤسسات اGا
7 - مــــخـــطـط الــــوضـــعــــيــــة �ــــقـــدار G 1000/1ــــنــــشـــآت
الـتـخـزين الـذي يـعـده مــكـتب الـدراسـات اGـعـتـمـد واحلـامل

لتأشيرة مصالح اGديرية الوالئية للطاقة واGناجم.
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يـــجب أن �ــثـل هــذا اخملـــطط عــلى شـــعــاع أدنـــاه مــائــة
مـتر (100 م) جمـيع اGنـشـآت أو الهـيـاكل اجملاورة (الـطرق
واGـــســاكـن  والــســـكك احلـــديـــديــة واخلـــطـــوط الــكـــهـــربــائـــيــة
ومــــحــــطـــات الــــتــــحــــويل الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وأنــــابـــيـب الــــغـــاز
واGــــاء.....إلخ) مـع حتـــديـــد اGــــســـافــــات الـــتي تــــبـــعــــدهـــا عن

اGشروع.
8 - مــخـطط كــتـلـة مــنـشــآت الـتـخــزين �ـقـدار 250/1
يـعده مـكـتب الـدراسات اGـعـتـمد ويـحـمل تـأشيـرة مـصالح

اGديرية الوالئية للطاقة واGناجم. 
qيجب أن �ثل هذا اخملطط موقع التجهيزات

9 - دراسـة الــتــأثــيـر في الــبــيــئـة ودراســة اخلــطـر أو
تـقرير حول اGـنتجات اخلطـرة اGوافق عليـها من  اGصالح
اخملـــتــصـــةq طــبـــقــا لـــلــتـــشــريـع والــتـــنــظـــيم اGـــعــمـــول بــهـــمــا

qصنفةGؤسسات اGعلى ا XطبقGا
q10 - بطاقة تقنية للمشروع

11 - دلـيل مـجـمـوعـة اGزلـقـات الـواجب تـوزيـعـها مع

بطاقات معطيات األمن.
ثالثا ثالثا 

نـشاط تـجديد الـزيوت الـمسـتعملةنـشاط تـجديد الـزيوت الـمسـتعملة
يتضمن ملف طلب رخصة نهائيةq الوثائق اآلتية :
1 - طـلب رخصـة نـهـائـية حـسب االسـتـمـارة الواجب

qناجمGديرية الوالئية للطاقة واGسحبها لدى ا
2 - شـهـادات جناح وشـهـادات عمل مـوظـفي التـأطـير

 qXؤهلGالتقني ا
q3 - القانون األساسي للشركة

q4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري
qلكية أو عقد امتياز القطعة األرضيةG5 - عقد ا

6 - اGـوافقات اGسـبقة من السـلطات اخملتـصةq طبقا
لـــلـــتــشـــريـع والــتـــنـــظـــيم اGـــعـــمـــول بـــهـــمـــا اGـــطـــبــقـــX عـــلى

qصنفةGؤسسات اGا
7 - مــــخـــطـط الــــوضـــعــــيــــة �ــــقـــدار G 1000/1ــــنــــشـــآت
اإلنتـاج والـتـخـزين الـذي يـعـده مكـتب الـدراسـات اGـعـتـمد
واحلـــامل لــتـــأشــيــرة مــصـــالح اGــديــريـــة الــوالئــيــة لـــلــطــاقــة

واGناجم.
يـــجب أن �ــثـل هــذا اخملـــطط عــلى شـــعــاع أدنـــاه مــائــة
مـتر (100 م) جمـيع اGنـشـآت أو الهـيـاكل اجملاورة (الـطرق
واGـــســاكـن  والــســـكك احلـــديـــديــة واخلـــطـــوط الــكـــهـــربــائـــيــة
ومــــحــــطـــات الــــتــــحــــويل الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وأنــــابـــيـب الــــغـــاز
واGــــاء.....إلخ) مـع حتـــديـــد اGــــســـافــــات الـــتي تــــبـــعــــدهـــا عن

qشروعGا

8 -  مــخـــطط كــتــلــة مــنــشــآت اإلنــتــاج �ــقــدار 250/1
يـعده مـكـتب الـدراسات اGـعـتـمد ويـحـمل تـأشيـرة مـصالح

اGديرية الوالئية للطاقة واGناجم.

يجب أن �ثل هذا اخملطط موقع التجهيزات.

9 - دراســـة الـــتـــأثـــيـــر فـي الـــبـــيـــئـــة ودراســـة اخلـــطـــر
اGـوافق عــلـيــهـمــا من  اGــصـالح اخملــتـصــةq طـبــقـا لــلـتــشـريع
والـــتــنـــظـــيم اGــعـــمـــول بــهـــمــا اGـــطـــبــقـــX عــلـى اGــؤســـســات

qصنفةGا

10 - بــطــاقـة تــقــنــيــة لــلــمــشــروع تــتــضــمن مــخــطــطـا

وصــفــيــا لــلــهــيـاكـل مــرفـقــا بــالــبــطــاقــات اإلشــاريــة خملـتــلف
اGنشآت والتجهيزاتq ال سيما : 

qعاجلة والتجديدGوحدة ا -

qمخبر مراقبة النوعية -

qمساحات التخزين والتعبئة -

qرورGمساحات ا -

qرات الدخول� -

- أجهزة األمن.

11 -  وصف تــفـــصــيــلي لـــطــريــقــة الــتـــجــديــد مــرفــقــا

�ـــــــبـــــــررات الـــــــتــــــحـــــــكـم في الـــــــتـــــــكـــــــنــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا (بــــــراءة
q(االختراع/الليسانس

qستعملةG12 -  مصادر التموين بالزيوت ا

13 -  دلـــيل مــجـــمــوعــة الـــزيــوت الـــقــاعــديـــة الــواجب

qإنتاجها

14 -  النهج اGناسب Gعاجلة النفايات.

الـمـلـحـق الـثـالـثالـمـلـحـق الـثـالـث

دفتــر الشــروط - النموذجي الــذي يحـــدد التعليمــاتدفتــر الشــروط - النموذجي الــذي يحـــدد التعليمــات
اGتعلقــة �مــارســة نشاطات إنتاج اGزلقات وتخزينهااGتعلقــة �مــارســة نشاطات إنتاج اGزلقات وتخزينها

وتوزيعها باجلملة وجتديد الزيوت اGستعملة وتوزيعها باجلملة وجتديد الزيوت اGستعملة 

اGاداGادّة األولى : ة األولى : يهدف  دفـتر الشـروط هذا إلى حتديد
حــقـــوق والــتــزامـــات اGــتـــعــامــلـــX في نــشـــاط أو أكــثــر من
نـشـاطـات إنـتـاج اGـزلـقـات وتـخـزيـنـهـا وتـوزيـعـهـا بـاجلـمـلة

وجتديد الزيوت اGستعملة.

اGــاداGــادّة ة 2 : : بـــعـــد احلــصـــول عـــلـى الــرخـــصـــة الـــنـــهـــائـــيــة
لـنشاط أو أكـثر من النـشاطات اGـذكورة في اGادة األولى
من هذا اGـرسومq يـستفـيد كل من مـنتج وموزع اGـزلقات

ومجدد الزيوت اGستعملة من احلقوق اآلتية : 



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 2 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
12 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

أ - منتج اGزلقاتأ - منتج اGزلقات
�كن منتج اGزلقات :

- أن �ارس نـشـاطه حلسـاب مـالكي عالمـات جتـارية
qآخرين

- أن يـسـوق اGـنـتـوج الذي يـحـمل عالمـته الـتـجـارية
qإما بوسائله اخلاصة أو بوسائل الغير

- أن �ـون بــالـزيت الــقـاعــديـة اGــطـابــقـة لــلـمـقــايـيس
اGــعــمــول بــهــا لــدى مــصــافي تــكــريــر الــبــتــرول أو وحــدات

التجديد أو اللجوء إلى االستيراد.
ب - موزع اGزلقاتب - موزع اGزلقات

�كن موزع اGزلقات :
- أن �ـــون لـــدى مـــنـــتـــجـــX و/أو مـــالـــكي الـــعالمـــات

qأو األجانب Xاجلزائري qالتجارية للمزلقات
qآخرين Xأن يوزع حلساب موزع -

- أن يــــعـــبـىء اGـــزلــــقـــات إمــــا بــــوســـائــــله اخلــــاصـــة أو
بوسائل اGقاولX من الباطن.

ج - مجدد الزيوت اGستعملةج - مجدد الزيوت اGستعملة
�كن مجدد الزيوت اGستعملة :

- أن يــقــوم بــتــجـــديــد الــزيــوت اGــســتــعــمــلــة حلــســاب
qمجددين آخرين

- أن �ون لـدى حـائـزي  الزيـوت اGـسـتعـمـلـة إذا كان
qجامعا معتمدا

- أن �ون لدى جامعي  الزيوت اGستعملة.
3 : : يـــخـــضـع كل من مـــنــــتج ومـــوزع اGـــزلـــقـــات اGــاداGــادّة ة 

ومجدد الزيوت اGستعملة لاللتزامات اآلتية :
أ - منتج اGزلقات ومجدد الزيوت اGستعملةأ - منتج اGزلقات ومجدد الزيوت اGستعملة

يــتــعــX عــلى مــنـــتج اGــزلــقــات و/أو مــجــدد الــزيــوت
اGستعملة : 

- وضـع تــــســــمـــــيــــتـه االجــــتــــمـــــاعــــيــــة عـــــلى الـــــوســــائل
واGـنشـآت األساسيـة التي يـستـعمـلهـا في �ارسـة نشاطه

qنتجات التي يسوقهاGوكذا على ا
- وضع عالمــته الــتــجــاريــة وتــسـمــيــته االجــتــمــاعــيـة
واسـم مـنــتــوجه وكــذا االســتــعــمــال اGــوجه إلــيه ومــســتـوى

qفعاليته ومواصفاته األساسية على األغلفة
- التـمـوين  بـالزيـت القـاعـدية الـتي اسـتـخدمت في
إنـتـاج اGـزلـقـاتq اGـرخـصـة مـسـبـقـاq أو الـزيـوت الـقـاعـديـة
اGــعــادلـــة واGــثــبــتــة تــقــنــيــا مـع ضــمــان اGــمــون عــلى اGــواد

qصدرGضافة انطالقا من نفس اGا

- الـتـأكـد من أنه ¦ احلـصـول عـلى اGزلـقـات اGـنـتـجة
qضافةGواد اGمن خالل صياغة متطورة من قبل منتج ا

- اكـتـتـاب جـمــيع الـتـأمـيـنــات الـتي تـغـطي األضـرار
 qتعلقة بنشاطهGا

- إثـــــبـــــات حـــــصـــــولهq قـــــبـل الـــــشـــــروع في تـــــشـــــغـــــيل
مــنـــشــأتهq عــلـى شــهــادة اGــطــابـــقــة لــقــواعـــد األمن وحــمــايــة
البـيئـة تسلّـمها اGـصالح اGكـلفة بـاGناجم واGـصالح اGكـلفة

qبالبيئة. جتدد هذه الشهادة دوريا خالل االستغالل

- احـــتــــرام اGـــقـــايــــيس والـــتـــشــــريع و/أو الـــتــــنـــظـــيم
اGعمول بهماq خصوصا تلك اGتعلقة �ا يأتي :

qنتجةGواصفات التقنية للمواد اGا ★

qمواصفات األغلفة ★

qتهيئة مستودعات التخزين واستغاللها ★

qحماية البيئة ★

★ الـقــواعـد اGــطـبــقــة فـيــمـا يــخص األمن من أخــطـار
qاحلريق

qمحيطات احلماية ★

qواد اخلطرةGطبقة فيما يخص نقل اGالقواعد ا ★

qطبقة فيما يخص أخطار التسممGالقواعد ا ★

- تقـدª  جميـع الوثائـق اإلحصـائية الـتي تبـX على
اخلـصــوص مــشـتــريــاته وإنــتـاجـه ومـبــيــعـاتـه ومـســتــويـات
مـــخـــزونـــاتـه كل ثالثـــة (3) أشـــهـــر إلـى اGـــصـــالـح اخملـــتـــصـــة

للوزارة اGكلفة باحملروقات.

ب - موزع اGزلقاتب - موزع اGزلقات

  يتعX على موزع اGزلقات :

- وضع الــــتــــســــمــــيــــة االجــــتـــمــــاعــــيــــة عــــلى الــــوســــائل
qنشآت التي يستعملها في �ارسة نشاطهGوا

- وضع على ملصقات األغلفة أساسا باللغة العربية
وعــــلى ســـبـــيل اإلضــــافـــة بـــالـــلـــغـــة األجـــنــــبـــيـــةq الـــتـــســـمـــيـــة
االجتمـاعية لـلمنـتج والعالمـة التجـارية والتـاريخ وحصة
اإلنـــتــاج واالســتــعـــمــال اGــوجه إلـــيه هــذا اGــزلـق والــكــمــيــة
الصافـية وصفـته وتصنـيفه  ومـستوى فـعاليـته وتوضيح

qإن كان مستخرجا من مزيج الزيوت القاعدية اجملددة

- توفير وسائـل النقل والتفريـغ الكافية عن طريق
اGـلكـيـة أو اGـلـكـية اGـشـتـركـة أو اإليـجارq لـتـمـوين شـبـكته

qبصفة منتظمة
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- الــــتــــوفــــــرq  عــــلى شــــبــــكــــــة تــــوزيع عــــبــــر أربع (4)
واليات على األقــل: واحدة في الغـرب وواحدة في الوسط
وواحـــــدة فـي الـــشـــرق وواحـــدة في اجلــــنـــوب من الـــتـــراب
الــوطــني في أجل مــدته خــمس (5) ســنــوات بــعــد حـصــوله

qعلى رخصة نهائية للممارسة

- اكـتـتـاب جـمــيع الـتـأمـيـنــات الـتي تـغـطي األضـرار
qزلقات ونقلها وتفريغهاGتعلقة بتخزين اGا

 - احـــتـــرام اGـــقـــايـــيس والـــتـــشـــريع و/أو الـــتـــنـــظـــيم
اGعمول بهماq خصوصا تلك اGتعلقة �ا يأتي:

qواصفات التقنية للمزلقاتGا ★

qمواصفات األغلفة ★

qزلقات واستغاللهاGتهيئة مستودعات تخزين ا ★

qحماية البيئة ★

★ الـقــواعـد اGــطـبــقــة فـيــمـا يــخص األمن من أخــطـار
qاحلريق

qمحيطات احلماية ★

★ القواعد اGطبقة فيما يخص نقل اGواد اخلطرة.

- تـــقـــدª عـــقـــد جتـــاري يــربـــطـه بــاGـــنـــتج و/أو �ـــالك
 qالعالمة التجارية للمزلقات

Xجـمـيـع الـوثائـــــق اإلحصـائـيــــة الـتي تـب  ªتـقـد -
ال سـيـما أصل �ـونـاته ومـبيـعـاته ومسـتـويات مـخـزوناته
كل ثالثـة (3) أشهـر إلى اGـصـالح اخملـتصـة لـلـوزارة اGكـلـفة

qباحملروقات

qزلقاتGاستعمال أغلفة جديدة ونظيفة لتعبئة ا -

- يـــجـب أن حتـــتـــوي هـــذه األغــــلـــفـــة عـــلـى نـــظـــام غـــلق
مــحــكم يــضــمن عــدم تــســرب احملــتــوى ويــســتـجــيـب جلـمــيع

qشروط النقل والتفريغ والتخزين

- تـقـدª كل مـعـلـومـة تـكـمـيلـيـة تـرتـبط بـنـشـاطه إلى
اGـصالح اخملـتـصـة للـوزارة اGـكـلفـة بـاحملـروقاتq  بـنـاء على

طلبها.

اGـاداGـادّة ة 4 : : يـجب أن تـتم كل عـمـلـيـة تـعديـل أو توسـيع
لــــلـــقــــدرات أو حتــــويل مــــوقع اGــــنـــشــــآت لــــوحـــدات إنــــتـــاج
اGزلقات أو جتديد الـزيوت اGستعمـلة أو منشآت تخزين
اGــزلـقــات وتــوزيـعــهـاq طــبــقـــــا لــلــتـنــظـيـــم اGـعــمــــول بـــه

فيما يخص اGؤسسات اGصنفة.

 يـــجـب أن يـــعــــلم  كـل من مــــنـــتـج ومــــوزع اGـــزلــــقـــات
ومـجـدد الـزيـوت اGــسـتـعـمــلـة الـوزيـر اGـكــلف بـاحملـروقـات

بذلك.

اGــــاداGــــادّة ة 5 : : يــــبــــلّغ كـل تــــوقف لــــنـــــشــــاط أو ألكــــثــــر من
الــــنـــشــــاطـــات اGــــذكــــورة في اGــــادة األولى أعـالهq لـــلــــوزيـــر
اGـكـلف بــاحملـروقـاتq عن طـريـق رسـالـة مـوصى عــلـيـهـا مع
إشعار باالستالمq في أجل مدته ستة (6) أشهر على األقل

قبل التوقف الفعلي.

6 : : يتـعـX على كل من مـنتج ومـوزع اGزلـقات اGاداGادّة ة 
ومــــجـــدد الــــزيـــوت اGــــســــتـــعــــمـــلــــة إعـــداد اخملــــطط الــــداخـــلي

للتدخل.

7 : : يــتــعــهــد مـنــتج ومــوزع اGــزلــقـــــات ومــجـدد اGـاداGـادّة ة 
الـزيـوت اGـســتـعـمـلــةq كل واحـــد فـيــمـــا يـخـصهq بـاحـتـرام

البنود الواردة في  دفتر الشروط هذا.

اGاداGادّة ة 8 : : في حالـة إخالل جسـيم يكـون مثبـتا قـانونا
ويـتـعـلق بـااللـتـزامـات الـقــانـونـيـة والـتـعـهـدات اGـنـصـوص
عـــلــيـــهـــا في دفـــتــر الـــشـــروط هــذاq يـــقـــوم الــوزيـــر اGـــكــلف
qدون اإلخالل بــــحق الــــلـــجــــوء إلى الـــقــــضـــاء qبــــاحملـــروقــــات
بــاتــخـاذ الــتــدابـيــر الــتـحــفــظـيــة الالزمــة لــتـمــوين الــسـوق

.XعنيGا XتعاملGالوطنية وحلماية مصالح الدولة وا

قــر° وصودق عليـــهقــر° وصودق عليـــه

توقيع صاحب الطلبتوقيع صاحب الطلب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 13 -   -  177 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 جـــمـــادى جـــمـــادى
الـثـانـيـة عام الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافـق  اGـوافـق 5 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2013 يـعدلq يـعدل
اGــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم اGــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم 01 -  - 112 اGــــؤر اGــــؤرّخ فـي خ فـي 11
صــــفـــــر عـــــام صــــفـــــر عـــــام 1422 الـــــمـــــوافق  الـــــمـــــوافق 5 مــــايـــــو ســـــنــــة  مــــايـــــو ســـــنــــة 2001
الـــذي يـحــدد نــسـب ومـبــالغ أتــاوى اGـالحـة اجلـويةالـــذي يـحــدد نــسـب ومـبــالغ أتــاوى اGـالحـة اجلـوية

وكيفيات توزيعها.وكيفيات توزيعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـــاء عـلى التـقـريــــر اGـشتـرك بX وزيـر اGالـية
qو وزير النقل

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا


