
العدد العدد 25
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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 7  جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 29 أبريل سنة أبريل سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsW بئر مراد رايسs 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12-187 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عام عام 1433 ا اHوافق Hوافق 25 أبـريل سنة  أبـريل سنة s s2012 يعـدل ويتمميعـدل ويتمم
اHـرسوم الـتـنـفــيـذي رقم  اHـرسوم الـتـنـفــيـذي رقم  04 -  - 196 الــمـؤر الــمـؤرّخ في خ في 27
جــمـــادى األولـى عـــام جــمـــادى األولـى عـــام 1425 اHــوافق  اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة يـــولــيــو ســنــة
2004 واHتـعـلق بـاستـغالل اHـيـاه اHـعدنـيـة الـطبـيـعـية واHتـعـلق بـاستـغالل اHـيـاه اHـعدنـيـة الـطبـيـعـية

ومياه اHنبع وحمايتها.ومياه اHنبع وحمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــوارد
اHـائـيــةs ووزيـر الـصـحـة والــسـكـان وإصالح اHـســتـشـفـيـات

sووزير التجارة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 -3

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sتمّمHعدّل واHا sنافسةHتعلق باHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

sتمّمHعدّل واHا sياهHتعلق باHوا
و�قـتضى القانون رقم 09 - 03 اHؤرّخ في 29 صفر
عام 1430 اHوافق 25 فبـراير سنة 2009 واHتعـلق بحـماية

sستهلك وقمع الغشHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 196
اHؤرّخ في 27  جـمادى األولى عام 1425 اHوافق 15 يـوليو
sـعدنـية الـطبـيعـيةHـياه اHتـعلق بـاستـغالل اHسـنة 2004 وا

sنبع وحمايتهاHومياه ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 198
اHــــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

sصنفة حلماية البيئةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 145
اHــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
سـنة 2007 الـذي يحـدد مجـال تطـبـيق ومحـتوى وكـيفـيات

sصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 399
اHــؤرّخ في 14 ذي احلــجــة عــام 1428 اHــوافق 23 ديــســـمــبــر
سـنـة 2007 واHــتــعـلق بــنـطــاق احلـمــايــة الـنــوعـيــة لـلــمـوارد

sائيةHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 148
اHــؤرّخ في 15 جــمــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 21 مــايــو
سـنـة 2008 الـذي يــحــدد كــيـفــيــات مـنح رخــصــة اسـتــعــمـال

sائيةHوارد اHا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل ويــــتـــمم  هـــذا اHــــرســـوم بـــعض
أحــكــام اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق  15 يــولـــيـــو ســـنــة 2004

واHذكور أعاله.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : تــــــــتـــــــمـم أحــــــــكـــــــام اHـــــــادة 8 مـن اHـــــــرســـــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عـام 1425 اHــوافق  15 يــولــيــو ســنـة 2004  واHــذكــور أعاله

كما يأتي :

"اHـادة 8 : يــرأس الـــلــجــنــة الــدائــمــة الــوزيــر اHــكــلف
باHوارد اHائية أو ¢ثله وتتكون من :

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

- اHـديـر الـعــام لـلـمــركـز الـوطــني لـعـلــوم الـتـسـمم أو
sثله¢

sعهد باستور باجلزائر أو ¢ثلهH دير العامHا -
- اHـديـر الـعــام لـلـمـركـز اجلـزائـري Hــراقـبـة الـنـوعـيـة

sوالرزم أو ¢ثله
- اHـدير  الـعام للـوكالـة الوطـنيـة للـموارد اHـائية أو

sثله¢
- ................ (الباقي بدون تغيير) .................".

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 12 من اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عـــام 1425 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2004 واHـــذكــور أعاله

كما يأتي :



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
29 أبريل  سنة   أبريل  سنة  2012 م م

"اHـادة 12 : يسـتـطـيع تـقد£ طـلب االعـتـراف بنـوعـية
اHياه اHعدنية الطبيعية ومياه اHنبع كل من :

- صــاحب رخــصـة اسـتــعـمــال اHـوارد اHــائـيــة احملـصّل
عـلـيـهـا طـبـقـا لـلـتـنــظـيم اHـعـمـول به في هـذا اجملـالs ويـريـد

sاء ألغراض جتاريةHاستغالل نقطة ا
- ............................ (بدون تغيير) ..................
وتـســلم رخــصـة اســتـعـمــال اHـوارد اHــائـيــة من طـرف

الوالي اخملتص إقليميا طبقا للتنظيم اHعمول به".

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 13 من اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عـام 1425 اHــوافق  15 يــولــيــو ســنـة 2004  واHــذكــور أعاله

كما يأتي :

"اHــــادة 13 : يــــجب أن يـــرسـل صـــاحـب الـــطـــلـب مـــلف
طلب االعـتـراف بنـوعـية اHـيـاه اHعـدنـية الـطـبيـعـية ومـياه
اHـــنـــبع في ثالث (3) نــسـخ إلى الـــوزيـــر اHـــكــلـف بـــاHــوارد

اHائية ويجب أن يحتوي على الوثائق اآلتية :
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- رخـصــة اســتــعـمــال اHــوارد اHـائــيــة الــتي يــسـلّــمــهـا

sالوالي اخملتص إقليميا
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- دراسـة تـقـنـية جلـدوى اHـشـروع مـصـادق عـلـيـها من

sعنيةHائية للوالية اHوارد اHمصالح ا
- تــقـيــيم لــنـطــاق حـمــايـة اHــواردs مــصـادق عــلـيه من

sعنيةHائية للوالية اHوارد اHمصالح ا
s.......................... (بدون تغيير) ................... -
- ................... (بدون تغيير) ........................".

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تــتـــمـم  أحــكـــام  اHــرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
04 - 196 اHـؤرّخ في 27  جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق

15 يولـيو سـنة 2004 واHـذكور أعاله �ادة 13 مـكرر حترر

كما يأتي :

"اHــــادة 13 مــــكــــرر : يــــجـب أن يــــحــــتــــوي اHــــلـف عــــلى
تــقـــريــر مــفـــصلs عــنـــدمــا  يــقـــدم طــلب االعــتـــراف من قــبل

هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة اHوارد اHائية".

اHــــــاداHــــــادّة 6 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 21 من اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عــام 1425 اHــوافق  15 يـــولــيــو ســنــة 2004 واHـــذكــور أعاله

كما يأتي :

"اHــادة 21 : يـــتــعـــW عــلى طـــالب امـــتــيــاز االســـتــغالل
التجاري للميـاه اHعدنية الطبيعية أو Hياه اHنبع إرسال
مــــلف في ثالث (3) نــــسخ إلى الــــوزيــــر اHـــكــــلف بــــاHـــوارد
اHائيـةs يحـدد محـتواه بقـرار من الوزيـر اHكـلف باHوارد

اHائية ويجب أن يتضمنs على اخلصوص ما يأتي  :
s...................... (بدون تغيير ) ...................... -
- رخـصــة اســتــعـمــال اHــوارد اHـائــيــة الــتي يــسـلــمــهـا

sالوالي اخملتص إقليميا
- ................. ( الباقي بدون تغيير) ..............".

اHــاداHــادّة ة 7 : :  يـــتـــمـم عـــــنـــوان الــفــصـل الــرابع ويــحــرر
كما يأتي :

" رقـابة اسـتـقرار  اHـيـاه اHعـدنـية الـطـبيـعـية ومـياه
اHنبع ومراقبتها".

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : تــــدرج في نــــهــــايــــة اHــــادة 24 مـن اHــــرســـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 196 اHــؤرّخ في 27  جـــمــادى األولى
عــام 1425 اHــوافق  15 يـــولــيــو ســنــة 2004 واHـــذكــور أعاله

فقرة حترر كما يأتي :

" �ــكن الـلــجـنــة الــدائـمــة في أي وقتs إعــادة الـنــظـر
في تــــصـــــنــــيف اHــــيــــاه اHــــعــــدنــــيــــة ومــــيــــاه اHـــــنــــبع حــــسب

تركيبتها".

اHاداHادّة ة 9 : :  تعدل وتـتمم أحكام اHادتW 4 و6 من دفتر
الشروط النـموذجي من اHرسوم التنفيذي رقم 04 - 196
اHؤرّخ في 27  جـمادى األولى عام 1425 اHوافق 15 يـوليو

سنة 2004 واHذكور أعالهs طبقا للملحق بهذا اHرسوم.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلــــــحقاHلــــــحق
دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �نح امتياز استغاللدفتر الشروط النموذجي اHتعلق �نح امتياز استغالل

اHياه اHعدنية الطبيعية ومياه اHنبعاHياه اHعدنية الطبيعية ومياه اHنبع

"اHــادة 4 : عـــلـى ضـــوء األحـــكــــام اHـــتـــعــــلـــقـــة بــــصـــاحب
االمـتـيـاز والـنـظـام الـعــام لالمـتـيـاز  يـجب أن حتـدد دفـاتـر

الشروط اخلاصة ما يأتي  :
s............................ (بدون تغيير) ................ -
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s............................ (بدون تغيير) ................ -
- مــراجع رخـــصــة اســـتــعـــمــال اHـــوارد اHــائـــيــة أو أي

وثيقة منح �وجبها االمتياز.
- ................ (الباقي بدون تغيير) .................".

"اHــادة 6 : �ــنح االمـــتـــيــاز Hـــدة خــمـــســW (50) ســـنــة
ابـــتـــداء من تـــاريخ تـــوقـــيع الـــســـلـــطـــة اHـــانـــحـــة لالمـــتـــيــاز
وصــــاحب االمــــتـــيــــاز لـــدفــــتــــر الـــشــــروط ويــــنـــتــــهي في 31
ديــسـمــبــر من الـســنــة اخلـمــســW. ويـجــدد االمـتــيــاز حـسب

نفس األشكال التي منح وفقها".
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي ذي رقم رقم 12-188 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عــام عــام 1433 ا اHــوافق Hــوافق 25 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة s s2012 يـــتـــضــمـنيـــتـــضــمـن
الـتـصــريـح بـاHـنـفــعـة الـعـمــومـيـة لـعــمـلـيـة إجنـاز أولالـتـصــريـح بـاHـنـفــعـة الـعـمــومـيـة لـعــمـلـيـة إجنـاز أول

خط للترامواي بسيدي بلعباس.خط للترامواي بسيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 sو125 (الفقرة 2) منه

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

sتممHعدل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

sتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
sتممHعدل واHا sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

sتممHعدل واHا sوأمنها
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتممHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا

الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

sتممHا sالعمومية
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHـوافق 27 أبـريل سـنة s1991 وطـبـقـا ألحـكـام اHـادة 10 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 93-186 اHـؤرخ في 7 صــفــر عـام
1414 اHوافق 27  يولـيو سنة 1993  اHتـممW واHذكورين

أعـالهs يـــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى الــــتـــصــــريـح بـــاHــــنــــفــــعـــة
الــعـمــومــيـة لــعــمـلــيــة إجنـاز أول خـط لـلــتــرامـواي بــســيـدي
بــلــعـبــاسs نــظــرا لـطــابع الــبــنى الــتـحــتــيــة ذات اHـصــلــحـة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : :   يــخص طــابـع اHــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اHـادة اHـادة 
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
كــرحـــاب إلجنــاز اHــنــشـــآت اخلــاصــة بــأول خـط لــلــتــرامــواي

بسيدي بلعباس واHتعلقة �ا يأتي :

.  اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :.  اجلوانب الرئيسية لقارعة الطرق :

الـــقـــطــاع الـــقـــطــاع 1 : : ابــتـــداء مـن مــحـــطـــة االنـــطالق بـــحي 20
أوت 1956 نـحـو نـظـارة اجلـامعـة مـرورا  بـنـهج عـمـار ناس

ومعهد العلوم الطبية.

الــقــطـاع الــقــطـاع 2 : : انــطالقــا من مــحـطــة اHــسـافــرين جــنــوبـا
بــنــهج حــوابـــري عــبــد الــقــادر (فــوبـــور تــيــار) نــحــو مــركــز
األمــومــة مــرورا بــاحلــديــقــة الـعــمــومــيــة واHــركــز الــثـقــافي
بـغــازي الـشـيـخ وسـاحـة بــتي فـيـشـي ونـهج عـبــان رمـضـان

.(Wسيدي ياس)

3 : : انـطالقـا من شـارع بن ديـدة مـحـمـد نـحـو الـقـطاع الـقـطاع 
نهج ساحة الـوئام مرورا بحي هـواري بومدين وعمارات

عزوز.

الـــقـــطــاع الـــقـــطــاع 4 : : انـــطالقـــا من الـــنـــهج اHـــؤدي إلى حي بن
حمودة إلى غايـة احلي اجلامعي مرورا بـحي عدل ومحطة
اHـسـافـرين شــمـاال ومـحـطـة الــقـطـارات اHـزمع الــقـيـام بـهـا

(مع ربطها �ستودع ورشات الصيانة).

الــقــطــاع الــقــطــاع 5 : : انــطالقــا مـن حي مــكــســيك نــحــو احملــطــة
الـنـهـائـيــة الـشالالت واإلقـامــة اجلـامـعـيـة (لــلـبـنـات) مـرورا
بكـليـة احلقـوق وموضع االجتـاه الدوراني بن حـمودة وحي

الصخرة (طريق وهران) ومحطة النقل (الغاHي).


