
العدد العدد 34
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة 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

الثالثاء الثالثاء 5  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 22    مايو مايو سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 07 - 144 مـؤرّخ في 2 جـمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق  19 مــايـو ســنـة r2007 يـحـدد قــائـمـة اHــنـشـآت
اHصنفة حلماية البيئة................................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 07 - 145 مـؤرّخ في 2 جــمــادى األولـى عـام 1428 اHـوافق  19 مــايــو ســنـة r2007 يــحــدّد مـجــال تــطــبـيق
ومحتوى وكيفيات اHصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 12  ربيع الـثاني عام 1428 اHوافق 30  أبريـل سنة r2007 يتـضمن فـتح شعـبة في الـتكوين
مـا بـعد الـتـدرّج اHتـخـصص بـاHدرسـة الـعسـكـريـة اHتـعـددة التـقـنـيات ويـحـدّد عدد اHـنـاصب اHـفتـوحـة لـلسـنـة اجلامـعـية
.............................................................................................................................................2007 - 2006

قرار وزاريّ مـشترك مؤرّخ في 12 ربيع الـثاني عام 1428 اHوافق 30 أبريل سنة r2007 يـتضمّن فـتح شعب في اHاجـستير
باHدرسة العسكرية اHتعدّدة التقنيات ويحدّد عدد اHناصب اHفتوحة للسنة اجلامعية 2006 - 2007.........................

وزارة اAاليةوزارة اAالية

مقرّر مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 اHوافق 22  أبريل سنة r2007 يتضمن إحداث قباضة جمارك...........................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 23 شــوال عـام 1427 اHـوافق 15  نـوفـمــبـر سـنـة r2006  يـتـضـمن تـصـنـيـف اHـنـاصب الـعـلـيـا
للمركز الوطني لتنمية اHوارد البيولوجية..................................................................................................
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مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 07-144 مـؤر مـؤرّخ خ 2 جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1428 اHــــوافق  اHــــوافق 19 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة r2007 يــــحــــدr يــــحــــدّد قـــائــــمـــةد قـــائــــمـــة

اHنشآت اHصناHنشآت اHصنّفة حلماية البيئة.فة حلماية البيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس احلكومة

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالبيئة

- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr  السّــيـــمــا اHــادتّــان 85 � 4
r( الفقرة 2 منه ) و 125

- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 03 � 10 اHـــــؤرّخ في19
جـــمـــادى األولى عــام  1424 اHــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التّنمية اHوا

- و�قتـضى اHرسوم الرّئاسي رقم 06 � 175 اHؤرّخ
في 26 ربيع الثّاني عام 1427 اHوافق  24 مايو سنة 2006

rرئيس احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم الرّئاسي رقم 06 � 176 اHؤرّخ
فـي 27 ر بـــــــيـع الـــــــثّـــــــانـي عــــــام  1427 اHــــــــوافق  25 مـــــــايــــــو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2006 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم  01 � 08 اHؤرّخ
في 12 شـوال عام  1421 اHوافق  7 ينـاير سـنة  2001 الذي

rيحدّد صالحيات وزير تهيئة اإلقليم و البيئة

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 06 � 198
اHــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عــام  1427 اHــوافق  31مـــايــو
سنة  2006 الـذي يضبط الـتّنظـيم اHطبق عـلى اHؤسّسات

rصنّفة حلماية البيئةHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة  23 من الـقانون
رقـم  10�03 اHــــــــــؤرّخ فـي 19 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1424
اHـوافق 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
اHــرســوم إلـى حتــديــد قــائــمـــة اHــنــشــآت اHــصـــنّــفــة حلــمــايــة

البيئة. 

اHاداHادّة ة 2 : قائمة اHنـشآت اHصنّفة حلـماية البيئة هي
تصنيف يتضمن :

أ )أ ) إسـنـاد رقم خلـانـة يـتـكــون من أربـعـة أعـداد يـنـظم
كما يأتي :

rستعملة أو النّشاطHادّة اHثل العدد األوّل ا� -
- �ـــــثل الـــــعـــــدد الـــــثّـــــانـي صـــــنف اخلـــــطـــــر ( شـــــديـــــدة
الــسّـمــومـة و ســامــة و قــابـلــة لالشــتـعــال و مـلــهـبــة وقـابــلـة

rلالنفجار و أكالة و قابلة لالحتراق ) أو فرع النّشاط
- �ثل العددان األخيران نوع النّشاط.

 rصنّفةHنشأة اHنشاط ا Wب ) ب ) تعي
ج ) ج ) تـــعــريـف نــظــام الـــرّخــصـــة أو الــتّـــصــريحr طـــبــقــا
ألحـــكـــام اHـــرســوم الـــتّـــنـــفــيـــذي رقم 06 � 198 اHــؤرّخ في 4
جــــمـــــادى األولى عــــام 1427 اHــــوافق 31 مـــــايــــو ســـــنــــة 2006

rذكور أعالهHوا
 rصنّفةHد )د ) حتديد مساحة التّعليق للمنشأة ا

هـ ) هـ ) الــــوثـــــائق اHــــرفــــقـــــة بــــطــــلب رخـــــصــــة اســــتــــغالل
اHــؤسّـــســات اHــصـــنّــفـــةr �ــا يــعـــنيr حــسب احلـــالــةr دراســة
الـتّــأثـيــر عـلى الــبـيــئـة و دراســة اخلـطــر و مـوجــز الـتّــأثـيـر

على البيئة و تقرير حول اHواد اخلطرة.

اHــاداHــادّة ة 3 : : تـــلـــحق قـــائـــمـــة اHـــنـــشـــآت اHـــصـــنّـــفـــة بـــهــذا
اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في  2  جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1428
اHوافق 19 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمـلـحــقالـمـلـحــق

أوال - التعاريفأوال - التعاريف
يقصد في مفهوم هذا اHلحق �ا يأتي :

1 - اHـواد : - اHـواد : الـعـنــاصـر الـكــيـمـيــائـيـة ومــكـونـاتــهـا كـمـا
تــوجــد فـي حـالــتــهــا الــطّــبــيــعــيــة أو اHــتــحــصل عــلــيـهــا بــكل
طــريــقــة إنــتـــاج يــحــتــمل أن حتــتـــوي كل إضــافــة ضــروريــة
لـــلــمـــحــافـــظــة عـــلى اســـتــقـــرار اHــادّة وكل مـــلــوث نـــاجم عن
طــريــقـة اإلنــتــاجr بــاســتــثــنــاء كل مــذيب �ــكن فــصــله دون

التّأثير على استقرار اHادّة أو تغيير مكوناتها.

مراسيم تنظيمية
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

2 - اHسـتحضرات : - اHسـتحضرات : اHمزوجـات أو احملاليل اHـتكونة
من مادتW أو أكثر.

3 - أصناف اخلطر : - أصناف اخلطر :

أ - شـــديــــدة الـــســــمـــومـــة : أ - شـــديــــدة الـــســــمـــومـــة : مـــواد أو مــــســـتــــحـــضـــرات
تــسـبب عن طــريق االسـتــنـشـاق أو الــبـلع أو الـدخــول عـبـر
اجلـــلــد بـــكــمـــيــات قـــلــيـــلــة جـــداr الــوفـــاة أو أخــطـــار حــادة أو

مزمنة.

ب - سامة : ب - سامة : مواد و مستحضرات تسبب عن طريق
االســتـــنــشــاق أو الـــبــلع أو الــدخـــول عــبــر اجلـــلــد بــكـــمــيــات

قليلـةr الوفــاة أو أخطار حادة أو مزمنة.

ج - ملهبة :ج - ملهبة : مواد أو مستحضرات حتدث عن طريق
اتــصـالــهــا �ــواد أخــرىr السـيّــمــا اHــواد الــقـابــلــة االشــتــعـال

تفاعال ناشرا للحرارة بقوة.

د - قـابـلـة لالنـفـجـار : د - قـابـلـة لالنـفـجـار : مـواد أو مـسـتـحـضـرات صـلـبـة
أو سـائـلـة أو عـلى شـكل عـجـيـنـة أو لـزجة �ـكن دون تـدخل
األكـسـجـW الـهـوائي أن حتـدث تـفـاعال نـاشـرا لـلحـرارة مع
انطالق سـريع لـلغـاز وتـتفـرقع و تـنفـجـر بسـرعة أو حتت
تأثـيـر احلرارة بـتوفـر شـروط التـجارب احملـدّدةr وتـنفـجر

في حالة احلبس اجلزئي.

rو- قـابـلة لالشـتـعال : و- قـابـلة لالشـتـعال : مـواد أو مسـتحـضـرات سائـلة
تـساوي سرعـة اشتـعالهـا أو تفوق  21 درجــة وتقـل عن 55

درجـة أو تساويها.

هـ - أكـالة : هـ - أكـالة : مـواد و مـسـتـحـضـراتr �ـكن أن تـخرب
هذه األخيرة عن طريق اتصالها باألنسجة احلية.

4 - مــســاحــة تــعــلــيق لــلــمــنــشــأة اHــصــن - مــســاحــة تــعــلــيق لــلــمــنــشــأة اHــصــنّــفـة : ــفـة : اHــســاحـة
rالـدنـيـا لـتـعـلـيق إعالن يـتـضـمن فـتح الـتـحـقـيق الـعـمـومي

إلعالم السّكان اجملاورين حمليط موقع اHنشأة اHصنّفة.

5 - مختصرات مستعملة : - مختصرات مستعملة :

ر.و : ر.و : رخصة وزارية.

ر.ول : ر.ول : رخصة الوالي.

ر.رم ش ب :ر.رم ش ب : رخــــــصــــــة رئــــــيـس اجملــــــلـس الــــــشّـــــــعــــــبي
البلدي.

ت : ت : الـــــتـــــصـــــــريـح لـــــدى رئـــــيس اجملـــــلــس الـــــشـــــعـــــبي
البلدي.

ثانيا - الفهرسثانيا - الفهرس

1000 اHـــــواد

1100 شديدة السّمومة

1110 شـــــــــديــــــــدة الـــــــــسّـــــــــمــــــــومـــــــــة (صـــــــــنــــــــاعـــــــــة اHــــــــواد

واHستحضرات )

rاســـتــخــراج rصــنـــاعــة) W1125 ســـلــفـــور الــهـــيــدروجـــ

استعمالr تخزين )

1200 ســـامــة

1210 سامة ( صناعة اHواد و اHستحضرات)

1272 فوق ( صناعة الصودا الصافية )

1300  ملهبة

1310 مـلهـبـة (صنـاعة واسـتعـمـال أو تخـزين مواد أو

مستحضرات)

1330 أكسيجW (استعمال وتخزين)

1400 قابلة لالنفجار

1410 مـســاحـيـقr مـتــفـجــرات ومـواد مــتـفــجـرة أخـرى

(صــنــاعــةr تــوضـيـبr شــحنr خــرطــشــةr الـوصـل الــنـاري أو

الـكـهربـائي لـقطـع احلرق (خـارج الـعمـلـيات الـتي تـتم على

مــوقع الــرمي) جتـارب آالت الــدفع r إتالف مــواد وذخــيـرة

وآالت في مواقع الصنع)

1431 أسـمــدة بـسـيــطـة صـلــبـة ذات أســاس مـكـون من

نـتـرات (أمونـتـرات سـلـفـونتـرات) أو أسـمـدة مـركـبة ذات

أساس مكون من نترات (تخزين) 

1500 قابلة لالشتعال 

1510 الغازات القابلة لالشتعال (صناعة)
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

1541كربور الكالسيوم (تخزين)

1600 مواد محترقة

1610 مخازن الكبريتات الكيميائية

r(غـــــمــــر أو رش) 1617 تـــــخــــزيـن بـــــطـــــريــــقـــــة رطـــــبـــــة

للخشب غير معالج كيميائيا

1700 أكالة

1710 أحـــــــمــــــاض خـــــــلّـــــــيــــــة أكـــــــثـــــــر من 50 % من وزن

rكــلـورهــيـدريك أكــثـر من 20 % من وزن احلـمض rاحلــمض
الــفـــورمـــيك أكـــثــر من 50 % مـن وزن احلــمض r نـــيـــتــريك
rأكــــــــثــــــــر من 20 % لـــــــكـن أقـل من 70 % مـن وزن احلــــــــمض
rبــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــريـك لــــــــــــكـن أقـل مـن  70 % مـن وزن احلـــــــــــمـض
r سلفـوريك أكثر من 25 % من وزن احلمض rفوسفـوريك
rأنـهيـدريد اخللي rأنهـيدريـد الفوسـفوري rأكسيـد األزوت

أكسيد الكبريت (صناعة)

1716 صـودا أو بـوتاس كـاويـة (اسـتـعـمـال أو تـخزين

غسيل )

1800 منوعات

1810 مـواد أو مـسـتـحـضـرات تـفـرغ مـواد سـامـة عـنـد

اتصالها باHاء (استعمال أو تخزين)

1812 حمض األكساليك (صناعة)

2000 نشاط

2100 تربية احليوانات ونشاط فالحي

2110 احليوانات (تربية)

2127 التبغ (صنع وتخزين)

2200 الزراعة الغذائية

2210 ذبح احليوانات

2231 خمور (مستحضرات وتوضيب)

2300 أقمشة وجلود رفيعة وجلود

2310 تبييض و مغاسل البياض

2324 مدابغ وصناعـة دبغ اجللود وكل عملية حتضير

اجللود الرفيعة واجللود

2400 خشب - ورق- كارتون- مطبعة

2410 اخلــشب أو اHـــواد الــقــابــلــة لالحـــتــراق اHــمــاثــلــة

(ورشات أين يستعمل)

2418 عجينة الورق (مستحضرات)

2500 مواد ومعادن خامة ومعادن

2510 كاشطات (استعمال اHواد)

2542 زجاج (استعمال كيميائي)

2600 كيمياء ومطاط

2610 اHدخرات و البـطاريات (صناعة) التي حتتوي

الرصاص والكدمبوم أو الزئبق

2628 معـاجلـة و تـنـمـيـة اHـساحـات  احلـسـاسـة لـلـضوء

ذات أساس فضي 

2700 نفايات أو معاجلات اHياه.

2710  احلـــمـــامــــات و الـــرواسب الــــنـــاجـــمــــة عن صـــقل

اHعادن (معاجلة) بواسطة حمض النيتريك

2724 محطة حتلية ماء البحر

2800 تربية األسماك و الصيد

2810 تـــربـــيــة الـــطـــحـــالب في اHـــاء الـــعـــذب (طـــريـــقــة

متسعة )

(�2821  حتويل منتجات الصيد (حفظ و تمليح الخ

2900 متنوعات

2910 اHدخرات (ورشات شحن)

rطالء rغـــــــراء rجتــــــهـــــــيــــــز rصـــــــبــــــاغـــــــة r2922 بــــــرنـــــــيق

الخ�(تـــطــبـــيق وطـــبخ  وجتـــفــيـف) عــلـى أيــة دعـــامـــة كــانت
(مــــــــعـــــــــدن وخـــــــشـب وبـالســــــــتــــــــيك وجــــــــلــــــــد رفــــــــيع و ورق

.(..rونسيج
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رقمرقم
نطاقنطاقحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
نوعنوع

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1000

1100

1110

1111

1112

1113

3

3

1

1

1

1

3

3

5

3

2

1

رو
رول

رو
رول

رو
رول

رو
رول

رو

رو
رول
رول

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

اHواداHواد
الـمواد و الـمستحضراتالـمواد و الـمستحضرات

شديدة السمومةشديدة السمومة
شديدة السمـومة (صناعة اHـواد و اHستحضرات )شديدة السمـومة (صناعة اHـواد و اHستحضرات )
بـاسـتــثـنـاء اHـواد و اHــسـتـحـضـرات اHــشـار إلـيـهـا
خــصـــيــصــا أو بــالـــفــصــيــلــة فـي خــانــات أخــرى من

القائمة و باستثناء اليورانيوم و مركباته.
الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة

تكون : 
1. تفوق أو تساوي  20 طن 

2. أقل من  20 طن
شـديدة الـسـمومـة (اسـتــعــمــال أو تـخــزيـن اHـوادشـديدة الـسـمومـة (اسـتــعــمــال أو تـخــزيـن اHـواد
و اHــــــــســــــــتــــــــحــــــــضــــــــرات) و اHــــــــســــــــتــــــــحــــــــضــــــــرات) بــــــــاســــــــتــــــــثــــــــنــــــــاء اHـــــــواد
واHــســتــحــضـرات اHــشــار إلــيـهــا خــصــيــصـا أو في
الــــفــــصــــيــــلــــة في خــــانــــات أخــــرى من الــــقــــائــــمـــة و

باستثناء اليورانيوم و مركباته :
1. اHواد و اHستحضرات الصلبة :

الـكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمـكـن تـواجــدهـا  في اHــنـشـأة
تكون :

أ) تفوق أو تساوي  20 طن
ب) أقل من  20 طن

2. اHواد و اHستحضرات السائلة :
الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة

تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 20 طن 

ب) أقـل من 20 طن
3. الغاز أو الغازات اHميعة :

الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة
تكون :

أ ) تفوق أو تساوي  20 طن
ب) أقل من 20 طن

حمض سيندريك  ( صناعة و تخزين )حمض سيندريك  ( صناعة و تخزين )
 أ. صناعة بكل الطرق 

ب. مستودعات r استعمال أو صفق :
الكمية اخملزنة تكون :

1. تفوق أو تساوي  500 كلغ 
2. أقل من  500 كلغ

حمض فليوريدريك ( صناعة) و الفليورير حمض فليوريدريك ( صناعة) و الفليورير 

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
ثالثا - قائمة اHنشآت اHصنفة حلماية البيئةثالثا - قائمة اHنشآت اHصنفة حلماية البيئة
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

3

2

1

0,5

1

2

2

3

3

3

رو
رول

رو

رول

رول

رو
رول

رو
رول

رو

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

حمض فليوريدريك ( تخزين)حمض فليوريدريك ( تخزين)
أ) حمض األنهيدر :

عندما تكون الكمية اخملزنة :
1. تفوق أو تساوي  100 كلغ

2. أقل من  100 كلغ
ب) محاليل مائيةr مهما كانت تسميتها : 

1. بوعاء ذي سـعة موحـدة تفوق 250 كلغ أو عـندما
الكميـة اخملزنة تفـوق ما يعادل 20 طن من حمض

األنهيدر.
2. بـوعـاء ذي سـعـة مـوحـدة أقل أو تـسـاوي 250 كـلغ
أو عندما تـكون الكمية اخملـزنة أقل أو تساوي ما

يعادل 20 طن من حمض األنهيدر.
مالحـظـةمالحـظـة  � مـخــزن يــحـتــوي بــالـتــزامن أوعــيـة من
حـمض فلـيورهـيدريك أنـهبـدر و محـاليل تـعتـبر

فحسب كمستودع حلمض األنهيدر 
انيلW  و�اثالتها أو مشتقاتهانيلW  و�اثالتها أو مشتقاته
1. صناعة أنظر ( أنظر 1110 ) 

2.  استعمال أو تخزين :
 أ.  4-4 مـــثـــيالن مـــكـــرر(2 . كـــلـــورانــيـــلــW) (أنـــظــر

(1269

 ب. مواد أخرى (أنظر 1111) 

البروم ( صناعة ) البروم ( صناعة ) 
r ...كـلــوروبـكـرين ( صــنـاعـة أو اسـتــعـمـال أو صـفقr ...كـلــوروبـكـرين ( صــنـاعـة أو اسـتــعـمـال أو صـفق

مستودعات )مستودعات )
عندما تكون الكمية اخملزنة :
1. تفوق أو تساوي  500 كلغ

2. أقل من 500 كلغ
سـيـانـور r فـرو سـيـانــوروفـريـسـيـانـور ( صـنـاعـة )سـيـانـور r فـرو سـيـانــوروفـريـسـيـانـور ( صـنـاعـة )

(أنظر  1110)
دكلورور الكربونيل أو الفوسجان  ( صناعة )دكلورور الكربونيل أو الفوسجان  ( صناعة )

الــكـمــيــة اإلجـمــالـيــة اHــمـكـن إيـجــادهـا  فـي اHـنــشـأة
تكون :

1. تفوق أو تساوي  750 كلغ 
2. أقل من  750 كلغ

ديكلورور الكـربونيل أو الفوسـجان (استعمال أوديكلورور الكـربونيل أو الفوسـجان (استعمال أو
تخزين )   تخزين )   

الـكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمـكـن تـواجــدهـا  في اHــنـشـأة
تكون:

1 .   تفوق  750 كلغ

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

1114

1115

1116

1117

1118

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1119

1120

1121

3

3

1

3

2

6

3

2

رول
رو

رول

رو
رول

رو

رو
رول

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2 .أقل أو تساوي  750 كلغ
3 . بـــوعــاء ذي ســـعـــة مــوحـــدة تـــفــوق أو تـــســاوي 30

كـــلغr الـــكـــمـــيــة اإلجـــمـــالـــيــة اHـــمـــكن إيـــجــادهـــا في
اHنشأة تكون أقل أو تساوي 300 كلغ

4 . بوعـاء ذي سعـة موحدة أقل من 30 كلغr الـكمـية
اإلجمـالية اHـمكـن إيجادهـا في اHـنشأة تـكون أقل

أو تساوي  300 كلغ 
الـفـروسـيـانور و الـفـريـسـيانـور ( صـنـاعة) الـفـروسـيـانور و الـفـريـسـيانـور ( صـنـاعة) ( أنـظر

(1110 

الفليورور ( صناعة)الفليورور ( صناعة) (أنظر 1113) 
(1123 r1122r1121r1120أنظر) مبيدات الفطرياتمبيدات الفطريات

مـــبــــيـــدات األعـــشــــاب الـــضـــارة مـــبــــيـــدات األعـــشــــاب الـــضـــارة ( أنـــظـــر 1120 1121
( 1123 1122

(1120 r1121 r1122 r1123  أنظر) مبيدات احلشراتمبيدات احلشرات
زئـبـق ( تـخــزين) و ومـركــبــات الـزئــبق عــلى شـكلزئـبـق ( تـخــزين) و ومـركــبــات الـزئــبق عــلى شـكل

سائلسائل
الكمية اHمكن تخزينها تكون :

1 . تفوق أو تساوي  200 كلغ من عنصر الزئبق.

2 . أقل من  200 كلغ من عنصر الزئبق 
الزئبق ( صناعة كلورور)الزئبق ( صناعة كلورور) ( أنظر 1111 )

أوكسيكلورور الكاربونأوكسيكلورور الكاربون
1 . استعمال ( أنظر 1118 )

2 . صناعة ( أنظر 1117 )
3 . مستودعات ( أنظر 1118 )

مـبــيـدات r مــواد لـلــمـحــافـظــة عـلى اخلــشب و اHـوادمـبــيـدات r مــواد لـلــمـحــافـظــة عـلى اخلــشب و اHـواد
اHــشــتــقـــة r اHــواد الــصــيــدالنـــيــة (  صــنــاعــة اHــواداHــشــتــقـــة r اHــواد الــصــيــدالنـــيــة (  صــنــاعــة اHــواد

اHنشطة الداخلة في تركيبة)اHنشطة الداخلة في تركيبة)
عــنــدمـا تــكــون لــكـمــيــة اHـواد اHــنــشـطــة قــدر مــهـلك
بــنـــســبــة 50 مـــلغ/ كــلـغ شــفـــهي عــلى الـــفــأرأقل أو
تــســاوي 25 أو تــركـيــز مــهــلك بــنــســبـة 50 مـلغ/ ل
مـستـنـشـقـة عـلى الـفـأر أقل أو تـساوي  0,5 تـفوق

 100 كلغ

مـبــيـداتr  مــواد لـلــمـحــافـظــة عـلى اخلــشب و اHـوادمـبــيـداتr  مــواد لـلــمـحــافـظــة عـلى اخلــشب و اHـواد
اHشتقة ( صباغة) اHشتقة ( صباغة) 

عـنـدمـا يـكـون الـقـدر اHـهـلك ( 50مـلغ/ كـلغ ) شـفـهي
على الفأر من اHادة اHنشطة هو : 

1. أقل أو يساوي  200
2. يفوق 200

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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عـــنــــدمـــا تـــدخـل عـــدة مــــواد مـــنـــشــــطـــة في صــــيـــاغـــة
اHــنــتــوج فــإنـهــا حتــجــز لــتـرتــيب اHــادة اHــنــشــطـة
حـيث يــكـون الـقــدر اHـهـلك  50 شـفـهي عــلى الـفـأر

هي األضعف.
مـبـيــدات و مـواد لـلـمـحـافــظـة عـلى اخلـشب و اHـوادمـبـيــدات و مـواد لـلـمـحـافــظـة عـلى اخلـشب و اHـواد

اHشتقة ( توضيب)اHشتقة ( توضيب)
عـنــدمـا يـكــون الـقــدر اHـهـلك  50 شـفـهي عــلى الـفـأر

(ملغ / كلغ) من اHنتوج اHشكل هو :
أ. بالنسبة للوسائل :
1. أقل أو يساوي 200

2. تفوق 200
ب. بالنسبة للصلبة :

1. أقل أو تساوي 50
2. تفوق50

اHبيدات ( مستودعات )اHبيدات ( مستودعات )
عندما القدرة اإلجمالية للمستودع تكون :

1. تفوق 150 طن

2. أقل أو تساوي  150 طن
فسجان أو أكسيكلورور الكاربون فسجان أو أكسيكلورور الكاربون 

1. ورشات أين يستـعمل من أجل الصناعة ( أنظر
(1118 

2. صناعة ( أنظر 1117)

3. مستودعات ( أنظر 1118)

r1121 r1120 الـــصـــحـــة الـــنــبـــاتـــيـــة ( مــواد )الـــصـــحـــة الـــنــبـــاتـــيـــة ( مــواد ) (أنـــظــر
(1123 r1122

رصــــاص ربــــاعـي مـــثــــيـل أو رصــــاص ربــــاعي اثــــيلرصــــاص ربــــاعـي مـــثــــيـل أو رصــــاص ربــــاعي اثــــيل
بتركيز يفوق 10غ/ل ( تخزين و استعمال)

عندما الكمية اHمكن إيجادها في اHنشأة تكون:
1. تفوق أو تساوي  50 طن

2. أقل من  50 طن
(1123 r1122 r1121 r1120 أنظر) مبيدات اجلرذانمبيدات اجلرذان

(1123 r1122 r1121 r1120 أنظر)  غدونتسيدغدونتسيد
rاســــتــــخـــراج rصــــنــــاعــــة ) Wســــلــــفــــور الــــهــــيـــدروجــــrاســــتــــخـــراج rصــــنــــاعــــة ) Wســــلــــفــــور الــــهــــيـــدروجــــ

استعمال و تخزين )استعمال و تخزين )
عندما تكون الكمية اHمكن إيجادها في اHنشأة:

1. تفوق أو تساوي  20 طن
2. أقل من  20 طن 

سامةسامة

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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الــــســــامـــــة ( صــــنـــــاعــــة اHــــواد و اHـــــســــتـــــحــــضــــرات )الــــســــامـــــة ( صــــنـــــاعــــة اHــــواد و اHـــــســــتـــــحــــضــــرات )
بـاسـتــثـنـاء اHـواد و اHــسـتـحـضـرات اHــشـار إلـيـهـا
خــصـــيـــصــا و بـــالـــفــصـــيــلـــة في خـــانـــات أخــرى من

القائمة و كذا اHيثانول.
الكمية اإلجمالية اHوجودة تكون :                      

1. تفوق أو تساوي  200 طن  
2. أقل من  200 طن

الـــــــــســــــــامـــــــــة (اســــــــتـــــــــعــــــــمـــــــــال أو تـــــــــخــــــــزيـن اHــــــــوادالـــــــــســــــــامـــــــــة (اســــــــتـــــــــعــــــــمـــــــــال أو تـــــــــخــــــــزيـن اHــــــــواد
واHـــــــســــــــتـــــــحــــــــضـــــــرات)r  واHـــــــســــــــتـــــــحــــــــضـــــــرات)r  بـــــــاســــــــتــــــــثـــــــنــــــــاء اHـــــــواد
واHــــســـتـــحــــضـــرات اHـــشــــار إلـــيــــهـــا خـــصــــيـــصـــا أو
بــالـفـصـيــلـة في خـانــات أخـرى من الـقــائـمـة و كـذا

اHيتانول.
1. اHواد و اHستحضرات الصلبة

الــكــمــيـة اإلجــمــالــيــة اHــمــكن إيــجــادهــا في اHــنــشـأة
تكون :

 أ ) تفوق أو تساوي  200 طن
ب) تفوق أو تساوي  50 طن لكن أقل من  200 طن

ج) أقل من  50 طن 
2. اHواد و اHستحضرات السائلة

الـكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمـكـن تـواجــدهـا  في اHــنـشـأة
تكون :

أ ) تفوق أو تساوي  200 طن
ب) تــــفــــوق أو تــــســــاوي  10 طنr لــــكـن أقل من 200

طن
ج) أقل من  10 طن

3. الغاز أو الغازات اHميعة
الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة

تكون :
أ ) تفوق أو تساوي  200 طن 

ب) تفوق أو تساوي  2 طن لكن أقل من  200 طن
ج) أقل من  2 طن 

استات النحاس ( صناعة )استات النحاس ( صناعة ) (أنظر 1221)
احلـمض الــزرنـيـخـيr حـمض الـزرنــيخr الـزرنـيخ واحلـمض الــزرنـيـخـيr حـمض الـزرنــيخr الـزرنـيخ و
مشتقاته ( صناعة r تكريرr خلط )مشتقاته ( صناعة r تكريرr خلط ) (أنظر 1269)

حمض الفينيك ( صناعة )حمض الفينيك ( صناعة ) ( أنظر 1262 )
حمض سليسيليك ( صناعة )حمض سليسيليك ( صناعة ) بواسطة الفينول

حمض السلفورو ( صناعة )حمض السلفورو ( صناعة ) ( أنظر 1211 )  
قـلـوي (اسـتـخـراج) قـلـوي (اسـتـخـراج) بـواسـطـة اHــذيـبـات غـيـر قـابـلـة

لاللتهاب لكن عطرة أو سامة ( أنظر 1259 )
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1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1

1

4

2

2

3

2

6

4

2

6

3
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x

x

x

x
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x

x
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x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x
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كحول مثيلي ( صناعة )كحول مثيلي ( صناعة ) بالتحليل
الــكـــحــول ( ورشـــات تــقـــطــيــر) الــكـــحــول ( ورشـــات تــقـــطــيــر) مــثــيـــلــيكr اثـــيــلــيك

وبروبليك
ألدهيد فورميك ( صناعة r استعمالr تخزين )ألدهيد فورميك ( صناعة r استعمالr تخزين )

1. صناعة :
عندما تكون قدرة إنتاج اHنشأة :
 أ) تفوق أو تساوي  1طن/اليوم

ب) أقل من  1 طن/اليوم
2. استعمالr تخزين :

أ) عــنـــدمـــا يــكـــون الـــتــركـــيـــز يــفـــوق أو يـــســاوي 90
بـاHائة وعنـدما تكون الـكمية اHمـكن إيجادها في

اHنشأة تفوق أو تساوي 50 طن
ب) في احلـاالت األخـرى : أنـظـر اخلـانـات رقم 1532

و1533
احلـريــر الـصــخـري ( اســتـعــمـال ) احلـريــر الـصــخـري ( اســتـعــمـال ) لــصـنـاعــة احلـريـر
rأنـسـجة rمـصـفاة rحـكـاكات rالصـخـري - اسـمنت
ورقr كــارتـونr مـفـصل مــسـاكـات أو أخـرىr مـواد
تـــدعـــيم و تـــلـــبـــيس األرضـــيـــات و مالط الـــثـــقــوب

...الخ.      
الــكـمــيـة الــصـافــيـة لــلــحـريــر الـصــخـري اHــسـتــعـمل

تكون:
 أ) تفوق أو تساوي  100 كلغ/عام

ب) أقل من  100 كلغ/عام
أمينوديفلW ( صناعة أو استعمال أو تخزين)أمينوديفلW ( صناعة أو استعمال أو تخزين)

1. صناعة  
2. استعمال أو تخزين :

عندما تكون الكمية اHمكن إيجادها في اHنشأة :
 أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ

ب) أقل من 1 كلغ
األمونياك (صناعة)األمونياك (صناعة)

الــكــمــيـة اإلجــمــالــيــة اHــمــكن إيــجــادهــا في اHــنــشـأة
تكون :

1. تفوق أو تساوي  200 طن
2. أقل من  200 طن

األمونياك (استعمال و تخزين)األمونياك (استعمال و تخزين)
أ. تخزين :أ. تخزين :

الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة
تكون :

رول
رول

رو
رول

رول

رو
رول

رو

رو
رول

رو
رول

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )
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1. بوعاء ذي سعة موحدة تفوق  50 كلغ :
أ ) تفوق أو تساوي  200 طن 

ب)  أقل من 200 طن
2. بوعاء ذي سعة موحدة تفوق أو تساوي 50 كلغ:

أ ) تفوق أو تساوي 200 طن 
ب)  تفوق 50 طن ولكن أقل من 200 طن 

ج) أقل من 50 طن
ب . استعمال ب . استعمال 

الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة
تكون :

أ)  تفوق أو تساوي  200 طن
ب)  تفوق 1,5 طن و لكن  أقل من  200 طن

ج) أقل من  1,5 طن
أنهيدريد السلفوريك (استعمال و تخزين)أنهيدريد السلفوريك (استعمال و تخزين)

1. بوعاء ذي سعة موحدة تفوق  60 كلغ 
2. بوعاء ذي سعة موحدة أقل أو تساوي 60 كلغ
عندما الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون

أ) تفوق أو تساوي  2 طن 
ب) أقل من  2 طن

rالـكـدمـيوم rالـبور rالـبـريـوم rالـفـضة rاألنـتـيمـوانrالـكـدمـيوم rالـبور rالـبـريـوم rالـفـضة rاألنـتـيمـوان
الكـرومr الكولـباتr النـحاسr اإليتـان (باستـثناءالكـرومr الكولـباتr النـحاسr اإليتـان (باستـثناء
rالنيكيل rولبيدانHا r(مركبات عضـوي ستانيكrالنيكيل rولبيدانHا r(مركبات عضـوي ستانيك
الــرصـاصr الـتــلـورr الـتـيــتـانr الـفــنـاديـومr الـزنكالــرصـاصr الـتــلـورr الـتـيــتـانr الـفــنـاديـومr الـزنك

(صناعة مركبات)(صناعة مركبات)
األنتيموان (صناعة سلفور)األنتيموان (صناعة سلفور) (أنظر 1221)

(1221 r1711  أنظر) (صناعة نتيرات) الفضة (صناعة نتيرات)الفضة
األرسنيات اHعدنية (صناعة)األرسنيات اHعدنية (صناعة) (أنظر 1269)

الزرنيخ (صناعة سلفور)الزرنيخ (صناعة سلفور) (أنظر 1269)
األزوت (اســتــعــمـــال r تــخــزيـن أكــســيــدات) األزوت (اســتــعــمـــال r تــخــزيـن أكــســيــدات) (أنــظــر

(1260

الــبــنــزدين وأمالح الــبــنــزيـن ( صــنــاعــةrاســتــعــمـالالــبــنــزدين وأمالح الــبــنــزيـن ( صــنــاعــةrاســتــعــمـال
وتخزين)وتخزين) (أنظر 1269)

الـبــروم ( اســتـعــمـال) الـبــروم ( اســتـعــمـال) لـصــنــاعـة مــشــتـقــات الــبـروم
(أنظر 1258)

الـبـروم ( اســتـعـمـال اHــشـتـقـات) الـبـروم ( اســتـعـمـال اHــشـتـقـات) كـمـذيـبـات (أنـظـر
(1259

rصــــفق rاســــتـــعــــمـــال rــــثــــيل ( صــــنـــاعــــةHبــــرومـــور اrصــــفق rاســــتـــعــــمـــال rــــثــــيل ( صــــنـــاعــــةHبــــرومـــور ا
تخزين)تخزين)
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الكمية اخملزنة تكون :
1. تفوق  200 طن

2. أقل من  200 طن
الكربون ( صناعة سلفور )الكربون ( صناعة سلفور )

الـكـربـون  ( تــيـتـراكـلــورور) (صـنـاعـة) الـكـربـون  ( تــيـتـراكـلــورور) (صـنـاعـة) بـالـكـلـورور
اHباشر (أنظر 1259)

الكربون (تيتراكلورو) (استعمال)الكربون (تيتراكلورو) (استعمال) (أنظر 1259)
السيروز ( صناعة)السيروز ( صناعة)

كــلـــور (اســتــعــمـــال مــشــتــقــات)كــلـــور (اســتــعــمـــال مــشــتــقــات) كــمــذيــبــات ( أنــظــر
( 2922 r2622 r2318 r2226 r1248

كلور (صناعة)كلور (صناعة)
الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة :

1. تفوق أو تساوي  25 طن
2. أقل من  25 طن

الكلور (استعمال أو تخزين)الكلور (استعمال أو تخزين)
1. الـكـميـة اإلجـمـاليـة اHـمـكن تـواجدهـا في اHـنـشأة

تكون تفوق أو تساوي  25 طن
2. الـكـميـة اإلجـمـاليـة اHـمـكن تـواجدهـا في اHـنـشأة

تكون أقل من 25 طن
3. بـــوعـــاء ذي ســـعـــة مـــوحـــدة تـــفـــوق أو تـــســاوي 60
كـــلغr الـــكــمـــيــة اإلجـــمــالـــيــة اHـــمــكـن تــواجـــدهــا في
اHنـشـاة تـكون تـفـوق أو تـساوي 60 كـلغr لكن أقل

من 1 طن
4. بوعاء ذي سعة موحدة أقل من  60 كلغ 

الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة
تكون :

أ) تفوق أو تساوي  500 كلغ r لكن أقل من  1 طن 
ب) أقل من  500 كلغ 

كــلـور فـلــيـوركـاربـور هــالـونـات وكــربـونـات أخـرىكــلـور فـلــيـوركـاربـور هــالـونـات وكــربـونـات أخـرى
وهيدروكربونات هلوجينيةوهيدروكربونات هلوجينية

1. تــوضـيب الــســوائل و اسـتــعـمــالــهـا مــثل صـنــاعـة
الـــرغـــوات...إلخ بـــاســــتـــثـــنـــاء الـــتـــنـــظـــيف اجلـــاف
لـلـمواد الـنـسـيجـيـة اHـشـار إليـهـا في اخلـانة 2316

وغسيل اHعادن اHشار إليها في اخلانة 2533
كمية السائل اHمكن تواجده في اHنشأة : 

أ) تفوق  800 لتر
ب) تفوق  80 لتر لكن أقل أو تساوي  800 لتر

r2. مـــــركـــــبـــــات و أجـــــهـــــزة في ســـــيـــــاق االســـــتـــــغالل
rــعــاد إنـــتــاجــهــاHــواد اجلـــديــدة أو اHمــســـتــودعــات ا
باستثناء أجـهزة الضغط و التبـريد اHشار إليها

في اخلانة 2921.
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كمية السائل اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :
أ) تـفوق  800 لتـر ذو سعـة مـوحدة مـا عـدا منـشآت

اإلطفاء
ب) تفوق  200 كلغ في منشآت اإلطفاء

3. إعــادة إنـــتــاج الــســـوائل و رســكـــلــة الـــهــالــون في
موقع اHعاجلة 

كــلـوروفــيـنــول r مـواد كــلـوروفــيـنــيه و مـشــتـقــاتـهـاكــلـوروفــيـنــول r مـواد كــلـوروفــيـنــيه و مـشــتـقــاتـهـا
الـــســــامـــةr مــــقـــاومـــة أو بــــيـــوأكــــومـــولــــبل �ــــاثـــلـــةالـــســــامـــةr مــــقـــاومـــة أو بــــيـــوأكــــومـــولــــبل �ــــاثـــلـــة

(تخزين)(تخزين)
أ. عنـدما تـكون اHواد سـائلة ومـوجودة داخل أغـلفة
ذات ســـــعــــة مــــوحـــــدة أقل من  30 لـــــتــــر : عـــــنــــدمــــا
الـقدرة اإلجـمالـية لـلـمسـتودع تـكون تـفوق10.000

كلغ 
ب.  حاالت أخرى 

عندما تكون القدرة اإلجمالية للمستودع :
1. تفوق  3000 كلغ 

2. أقل أو تساوي  3000 كلغ 
كــلـوروفــيـنــول r مـواد كــلـوروفــيـنــيه و مـشــتـقــاتـهـاكــلـوروفــيـنــول r مـواد كــلـوروفــيـنــيه و مـشــتـقــاتـهـا
الـــســــامــــة مــــقـــاومــــة أو بــــيــــوأكـــومــــولــــبل �ــــاثــــلـــةالـــســــامــــة مــــقـــاومــــة أو بــــيــــوأكـــومــــولــــبل �ــــاثــــلـــة

(منشآت الصياغة و التوضيب)(منشآت الصياغة و التوضيب)
عــنــدمـــا تــكــون كـــمــيــة احملــلـــول أو اHــنــتـــوج اHــمــكن

إيجادها داخل اHنشأة :
1. تفوق 1000 كلغ 

2. أقل أو تساوي  1000 كلغ 
كــلـــوروفــيـــنــولr  مــواد كـــلــوروفــنـــيه و اHــشـــتــقــاتكــلـــوروفــيـــنــولr  مــواد كـــلــوروفــنـــيه و اHــشـــتــقــات
الـــســــامــــة مــــقـــاومــــة أو بــــيــــوأكـــومــــولــــبل �ــــاثــــلـــةالـــســــامــــة مــــقـــاومــــة أو بــــيــــوأكـــومــــولــــبل �ــــاثــــلـــة

(منشآت االستعمال) (منشآت االستعمال) 
أ. لعرض اخلشب واHواد اHشتقة ( أنظر 2411)

ب. الستعماالت أخرى
عـنـدما تـكـون الكـمـية اHـمكـن تواجـدها فـي اHنـشاة

تكون:
1. تفوق أو تساوي  1000 لتر

2. أقل من 1000 لتر
كـلورو الـهيـدروجW أنـهـيدر اHـميع ( اسـتعـمال أوكـلورو الـهيـدروجW أنـهـيدر اHـميع ( اسـتعـمال أو

تخزين)تخزين)
1. الـكـميـة اإلجـمـاليـة اHـمـكن تـواجدهـا في اHـنـشاة

تكون :
أ) تفوق أو تساوي  250 طن

ب) أقل من  250 طن

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1232

1233

1234

1235

1236

1237

3

3

1

3

1,5

0,5

3

1,5

1

1

4

3

4

3

1

x 

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. بوعـاء ذي  سـعـة مـوحـدة تـفوق 37 كـلغr  الـكـمـية
اإلجمالية اHـمكن تواجدها فـي اHنشأة تكون أقل

من  250 طن 
3. وعاء ذو سعة أقل أو تساوي  37 كلغ r الكمية
اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق 1 طن
ب) أقل أو تساوي  1طن

كلورور الرصاص (صناعة)كلورور الرصاص (صناعة) (أنظر 1221)
كلورور الزنك (صناعة)كلورور الزنك (صناعة) (أنظر 1221)

كـلـورور اHــعـدني (صـنـاعـة) كـلـورور اHــعـدني (صـنـاعـة) بـاسـتـعــمـال الـكـلـور أو
حمض الكلور هيدريك على اHعدن (أنظر 1221)
rاستعمال rد�تيلـكر�ويل (صناعة rاستعمال rد�تيلـكر�ويل (صناعة N N � كلوروركلورور

تخزين)تخزين) (أنظر 1269)
rكــلـــورور تـــريــكـــلـــورومــتـــيـــلــســـولـــفــنـــيل (صـــنـــاعــةrكــلـــورور تـــريــكـــلـــورومــتـــيـــلــســـولـــفــنـــيل (صـــنـــاعــة

استعمالr تخزين)استعمالr تخزين)
عندما تكون الكمية اHمكن تواجدها في اHنشاة :

1. تفوق أو تساوي  100 كلغ 
2. أقل من  100 كلغ

الكروم (صناعـة مشتقات) مـثل الكروماتr حمضالكروم (صناعـة مشتقات) مـثل الكروماتr حمض
الكروميك r أكسيد الكرومالكروميك r أكسيد الكروم

النحاس (صناعة سلفات)النحاس (صناعة سلفات)
1. اHتضمن تنقية البريت 
2. بغسيل البريت اHؤكسد

3. بـــتــطـــبــيق حـــمض الــســـلــفــوريـك عــلى الـــنــحــاس
اHعدني أو على النفايات 

السيناميد الكلسي (صناعة) السيناميد الكلسي (صناعة) 
ديـاسـيـتـان ديـاسـيـتـان 1 -  بـروبان  بـروبان  - - 2 الـكـلورو -  الـكـلورو - 3 ,1 ديـول ديـول

(صناعة r استعمال  r تخزين)(صناعة r استعمال  r تخزين)
1. صناعة 

2. اســتــعـمــال أو تــخـزين : عــنــدمـا الــكــمـيــة اHــمـكن
تواجدها في اHنشأة تفوق أو تساوي  10 كلغ 

rاســـتـــعـــمـــال  rصـــنـــاعـــة) Wديـــفـــلـــيـــور األوكـــســـيـــجـــrاســـتـــعـــمـــال  rصـــنـــاعـــة) Wديـــفـــلـــيـــور األوكـــســـيـــجـــ
تخزين)تخزين)
1. صناعة

2.  استعمال أو تخزين 
عندما الكمية اHمكن إيجادها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي  10 كلغ 
ب) أقل من  10 كلغ 

رول

رول
ررم ش ب

رو
رول
رول

رو
رول

ررم ش ب

رول

رو
رول

رو

رول
ررم ش ب

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1238

1239

1240

1241

1242
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2

3

1
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3

1

2

1
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4

2

4
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x

د�يلنيتروسمW (صناعة r استعمالr تخزين)د�يلنيتروسمW (صناعة r استعمالr تخزين)
1. صناعة

2.  استعمال أو تخزين  
عندما الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي  1 كلغ 
ب) أقل من  1 كلغ 

( M D I  ) دي ايــــزوســـــيــــنـــــات ذو دي فـــــنــــيـــــلــــمـــــتــــا دي ايــــزوســـــيــــنـــــات ذو دي فـــــنــــيـــــلــــمـــــتــــا
(صناعةr استعمال أو تخزين)(صناعةr استعمال أو تخزين)

الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة
تكون :

أ) تفوق أو تساوي  200 طن
ب) تفوق  20 طن و لكن أقل من 200 طن 

ج) أقل أو تساوي  20 طن
ديوكسيد الكلور(صناعة r تخزين أو استعمال)

1. الـكــمـيــة اإلجـمــالـيــة لـديــوكـســيـد الــكـلـور اHــمـكن الـكــمـيــة اإلجـمــالـيــة لـديــوكـســيـد الــكـلـور اHــمـكن
إيجاده اHرحلة الغازية داخل اHنشأة تكون :إيجاده اHرحلة الغازية داخل اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي  10 كلغ
ب) أقل من  10 كلغ 

2. الكـميـة اإلجـمالـية من ديـوكسـيـد الكـلور اHـمكن
تـواجــدهـا في اHــنــشـأة عــلى شـكـل مـحــلـول بــصـدد

وزني تفوق أو تساوي  1غ/لتر تكون : 
أ) تفوق  10 طن من ديوكسيد الكلور

ب) أقل أو تساوي  10 طن من ديوكسيد الكلور
(1259 r1533  أنظر) (مستحضرات) أنكوستيك (مستحضرات)أنكوستيك

اإليتان (صناعة كلورور)اإليتان (صناعة كلورور) (أنظر 1221)
rاسـتـعـمـال r ـثـيـلي أحـادي الـكـلـور (صـنـاعـةHإيـتـر اrاسـتـعـمـال r ـثـيـلي أحـادي الـكـلـور (صـنـاعـةHإيـتـر ا

تخزين)تخزين)
1. صناعة

2. استعمال أو تخزين 
عندما الكمية اHمكن تواجدها  في اHنشأة تكون :

أ)  تفوق أو تساوي  1 كلغ 
ب) أقل من  1 كلغ 

إتيلينيمW (صناعةr استعمالr تخزين)إتيلينيمW (صناعةr استعمالr تخزين)
1. صناعة

2. اســتــعـــمــال أو تــخــزيـن. عــنــدمــا تــكـــون الــكــمــيــة
اHمكن تواجدها في اHنشأة :

أ) تفوق أو تساوي  1 طن

رو

رول
ررم ش ب

رو
رول

ررم ش ب

رول
ررم ش ب

رول
ررم ش ب

رو

رو
رول

رو

رول

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1243
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1
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ب) أقل من  1 طن
احلديد (صناعة بركلورور)احلديد (صناعة بركلورور) (أنظر 1221)

فـــورمــالـــدهــيـــد بــتـــركـــيــز يـــفــوق أو يـــســاوي فـــورمــالـــدهــيـــد بــتـــركـــيــز يـــفــوق أو يـــســاوي % 90
(صناعة r استعمال أو تخزين)(صناعة r استعمال أو تخزين)

تـــكــون الــكـــمــيـــة اإلجــمــالـــيــة اHــمـــكن تــواجـــدهــا في
اHنشأة : 

1. تفوق أو تساوي  50 طن
2. تفوق أو تساوي  5 طنr لكن أقل من  50 طن 

3. أقل من  5 طن 
rســادس فـلــيــورورسـيــلــنـيــوم (صــنـاعــة  اســتـعــمـالrســادس فـلــيــورورسـيــلــنـيــوم (صــنـاعــة  اســتـعــمـال

تخزين)تخزين)
1. صناعة

2. استعمال أو تخزين
عندما الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

 أ) تفوق أو تساوي  10 كلغ 
ب) أقل من  10 كلغ 

rاســـتــعـــمــال r ســـادس فــلـــيـــورورالــتـــلــور (صـــنـــاعــةrاســـتــعـــمــال r ســـادس فــلـــيـــورورالــتـــلــور (صـــنـــاعــة
تخزين)تخزين)
1. صناعة

2. اســتــعـمــال أو تــخـزين r عــنــدمـا الــكــمـيــة اHــمـكن
تواجدها في اHنشأة تكون : 
 أ) تفوق أو تساوي  100 كلغ 

ب) أقل من  100 كلغ 
� إلخ Wفــوســـفــ r إلخهــيـــدرور الــغـــازي مــثل : أرزيـن � Wفــوســـفــ r هــيـــدرور الــغـــازي مــثل : أرزيـن

(صناعة r استعمال r تخزين) (أنظر (صناعة r استعمال r تخزين) (أنظر 1269)
اليود (صناعة)اليود (صناعة)

إزوسينات اHثيل (أنظر إزوسينات اHثيل (أنظر 1269)
مخابر تستعمل مواد سامة مخابر تستعمل مواد سامة 

استعمـال أو تخزين Hواد أو مستحضرات شديدة
السمومة أو سامة 

1. الــكــمــيــة اإلجـمــالــيــة لــلــمـواد أو اHــســتــحــضـرات
شــديـدة الـســمـومـة أو الـســامـة r اHـمــكن تـواجـدهـا

في اHنشأة تكون تفوق  100كلغ 
2. الــكــمــيــة اإلجـمــالــيــة لــلــمـواد أو اHــســتــحــضـرات
الــسـامــة اخلــاصــة r اHــمـكـن تـواجــدهــا في اHــنــشـأة

تكون تفوق 1 كلغ
الــــســــوائـل الــــهــــالــــوجــــيــــنــــيــــة (صــــنــــاعــــة) بــــتــــفــــاعلالــــســــوائـل الــــهــــالــــوجــــيــــنــــيــــة (صــــنــــاعــــة) بــــتــــفــــاعل

الهالوجW على األجسام العضوية الهالوجW على األجسام العضوية 
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1. عنـدمـا جترى الـصنـاعـة بتـفاعل الـهـالوجـW على
السوائل اHلتهبة (أنظر1533)

2. عنـدمـا جترى الـصنـاعـة بتـفاعل الـهـالوجـW على
احملروقات الغازية (أستيلr W اHيتان � إلخ)

الـسـوائـل الـهـالـوجـيـنــيـة و سـوائل أخـرى عـطـرة أوالـسـوائـل الـهـالـوجـيـنــيـة و سـوائل أخـرى عـطـرة أو
rسامة لكن غيـر ملتهبة (ورشـات حيث يستعملrسامة لكن غيـر ملتهبة (ورشـات حيث يستعمل
أو اHــــــواد ذات أســــــاس) لــــــكل اســــــتــــــعــــــمــــــال مــــــثلأو اHــــــواد ذات أســــــاس) لــــــكل اســــــتــــــعــــــمــــــال مــــــثل
rالــتـحــلــيل rالــتـنــظــيف عــلـى الــنـاشـف rالــغـســيـلrالــتـحــلــيل rالــتـنــظــيف عــلـى الــنـاشـف rالــغـســيـل

االستخراج � الخ.االستخراج � الخ.
كـمـيــة اHـذيب اHــسـتـعــمـلـة أو اHــعـاجلــة في الـورشـة

بالتزامن تكون :
1. تفوق  1500 لتر 
2. أقل من  1500 لتر

ليتاغج (صناعة)ليتاغج (صناعة)
اHاسيكوت (صناعة)اHاسيكوت (صناعة)

الــزئـــبق (تــذهــيب و تــفــضــيض اHــعــادن بــواســطــة)الــزئـــبق (تــذهــيب و تــفــضــيض اHــعــادن بــواســطــة)
(أنظر 1211)

الـــزئــبـــقـي (صـــنــاعـــة األمــالح و الــمــركـــبــات)الـــزئــبـــقـي (صـــنــاعـــة األمــالح و الــمــركـــبــات)
و اHستحضرات التي حتتويهاو اHستحضرات التي حتتويها

الزئبقي (استعمال احملفز) في الطرق الصناعيةالزئبقي (استعمال احملفز) في الطرق الصناعية
اHيتيالن (تكرير)اHيتيالن (تكرير)
مينيوم (صناعة)مينيوم (صناعة)

2 - -  نفتيالمـW (صناعةr استعمالr تخزين)نفتيالمـW (صناعةr استعمالr تخزين) (أنظر
(1269

rصنـاعة)(نيـكل rصنـاعة)(تيـتـركربـونيل  � نيـكل) نيـكل كربـونـيل (تيـتـركربـونيل نيـكل كربـونـيل
استعمالr تخزين)استعمالr تخزين)

1. صناعة 
2. استعمال أو تخزين 

عندما الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تـكون :
أ) تفوق أو تساوي  10 كلغ

ب) أقل من  10 كلغ 
نيتـرات اHعدني (صناعة)نيتـرات اHعدني (صناعة) اHتحـصل عليها بتفاعل

احلمض على اHعدن
rالـــفــــوســـفـــور الـــعـــضـــوي r الـــعـــضـــوي Wالـــهـــالـــوجــــrالـــفــــوســـفـــور الـــعـــضـــوي r الـــعـــضـــوي Wالـــهـــالـــوجــــ
ستـانيك الـعضـوي (صـناعـة اHركـبات) ستـانيك الـعضـوي (صـناعـة اHركـبات) باسـتثـناء
rـــســـتــحـــضـــرات الـــشـــديـــدة الـــســـمـــومــةHـــواد و اHا
السامة أو اHـواد السامة اخلاصة اHـشار إليها في

اخلانات r1110 1210 و1269
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عـضوي هـالوجـينـيةعـضوي هـالوجـينـية (اسـتعـمال الـسـوائـل) لـلـغسل
والـــــتـــــحــــلـــــيـلr اســــتـــــخـــــراج...إلـخr  بــــاســـــتـــــثـــــنــــاء
الـتــنـظـيف  اجلـافr  اHـشـار إلـيه في اخلـانـة 2316

وغسيل اHعادنr اHشار إليه في اخلانة  2533
كمية السوائل الهالوجنية العضوية يكون :

أ) تفوق 1500 لتر
ب) أقل أو تساوي  1500 لتر

أكـسيـد األزوت غـير أمـوكـسيـد األزوت (اسـتعـمالأكـسيـد األزوت غـير أمـوكـسيـد األزوت (اسـتعـمال
أو تخزين)أو تخزين)

الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة
تكون :

أ) تفوق أو تساوي  20 طن
ب) تفوق  2 طن لكن أقل من 20 طن

ج) أقل أو تساوي  2 طن
rاستـعمال rالكـلورومـثيل (صـناعـة rاستـعمال rمكرر � الكـلورومـثيل (صـناعـة أكسـيد مكررأكسـيد 

تخزين) تخزين) (أنظر 1269)
بــــواســـطـــة مـــذيـــبـــات غـــيـــر الـــعـــطـــور(اســـتـــخالص) الـــعـــطـــور(اســـتـــخالص) 

ملتهبة r لكن عطرة أو سامة (أنظر 1249)
صــــبــــاغــــات (صــــنــــاعـــــة) ذات أســــاس من مــــذيــــبــــات
2212 r1533 r1259عطرة أو سامة (أنظر r ملتهـبة

و2231  )
بنتبوران (صناعةr استعمال r تخزين)بنتبوران (صناعةr استعمال r تخزين)

1. صناعة
2. اســتــعـمــال أو تــخـزين : عــنــدمـا الــكــمـيــة اHــمـكن

تواجدها في اHنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي  100 كلغ

ب) أقل من  100 كلغ
بركلورور احلديد (صناعة)بركلورور احلديد (صناعة) (أنظر 1221)

الـــفـــيـــنـــول (صـــنـــاعـــة) بــــاســـتـــخـــراج الـــزفت أو عنالـــفـــيـــنـــول (صـــنـــاعـــة) بــــاســـتـــخـــراج الـــزفت أو عن
طريق التحليل طريق التحليل 

الفوسفور (صناعة)الفوسفور (صناعة)
الفوسفور (تخزين)الفوسفور (تخزين)

عندما الكمية اخملزنة تكون :
1. تفوق أو تساوي  200 كلغ

2. أقل من  200 كلغ 
الرصاص (مسابك كلورور)الرصاص (مسابك كلورور)

( ( PCB ) بليكلوروترفنيل r بوليكلورو أوبفنيل ) بليكلوروترفنيل r بوليكلورو أوبفنيل
1.  اســــتـــــعــــمــــال اHـــــركــــبــــات r األجـــــهــــزة و اHــــعــــدات
اHـتـشربـة أو تـخزين اHـواد اجلـديدة الـتي حتـتوي

 30 لتر من اHواد
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rـتــشــربـةHــركــبـات و األجــهــزة اH2.  اســتــعـمــال في ا
الـكـمــيـة اإلجـمـالـيــة اHـمـكن تـواجــدهـا في اHـنـشـأة

تكون :
أ) تفوق  1000 لتر

ب) تفوق  100 لترr لكن أقل أو تساوي  1000 لتر
3. إصـالحr  اســـــــتــــــــرجــــــــاعr إزالــــــــة تـــــــلــــــــوثr فــــــــصل
اHـركــبـاتr األجـهــزة و اHـعــدات اHـتـشــربـة r خـارج
مـكـان اخلـدمة عـنـدمـا تكـون كـمـية اHـواد تـفوق 50

لتر
البوتسيوم (صناعة كرومات)البوتسيوم (صناعة كرومات) (أنظر 1221 )

بوتاسيوم (صناعة زرنيخ)بوتاسيوم (صناعة زرنيخ) (أنظر 1269 )
بــروبــانــســلــتــون ( صــنــاعــة r اســتــعـمــالr تــخــزين )بــروبــانــســلــتــون ( صــنــاعــة r اســتــعـمــالr تــخــزين )

(أنظر 1269 )
البروبيليمW (صناعة r استعمالr تخزين)البروبيليمW (صناعة r استعمالr تخزين)

1. صناعة 
2. اســتــعـمــال أو تــخـزين r عــنــدمـا الــكــمـيــة اHــمـكن

تواجدها في اHنشأة تكون : 
أ) تفوق أو تساوي  50 طن

ب) أقل من  50 طن
بــروتــو كــلــورور أو مـلـح اإليـتــان (صــنــاعـة)بــروتــو كــلــورور أو مـلـح اإليـتــان (صــنــاعـة) (أنـظـر

( 1221

البيرولينيو (صناعة حمض)البيرولينيو (صناعة حمض) (أنظر 1221)
الصوديوم (صناعةr استعمالr تخزين سلينت)الصوديوم (صناعةr استعمالr تخزين سلينت)

1. صناعة 
2. استعمال أو تخزين

عندما تكون الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة :
أ) تفوق أو تساوي  100 كلغ

ب) أقل من  100 كلغ 
الصوديوم (صناعة كرومات)الصوديوم (صناعة كرومات) (أنظر 1221)

مذيبات هالوجينيةمذيبات هالوجينية
(2622 r2318 r2226 r1258 r1248أنظر) 1. استعمال

(1259 r1249 أنظر) 2. صناعة
الــصـــودات الــصـــافــيـــة من الــفـــوقس (صـــنــاعــة) الــصـــودات الــصـــافــيـــة من الــفـــوقس (صـــنــاعــة) في

اHؤسسات الدائمة النشاط (أنظر 1272)
rمـــواد و مـــســـتـــحـــضــــرات ســـامـــة خـــاصـــة (تـــخـــزينrمـــواد و مـــســـتـــحـــضــــرات ســـامـــة خـــاصـــة (تـــخـــزين
اســتـعــمـالr صــنــاعـةr  صــيــاغـة و تــوضـيب أو ذاتاســتـعــمـالr صــنــاعـةr  صــيــاغـة و تــوضـيب أو ذات

أساس من )أساس من )
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رو

رو
رول

رو

رو
رول

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـ
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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1 -  - 4 - أمـــــيــــــنــــــودفـــــنــــــيـل أو أمالحـهr بـــــنــــــزدين أو - أمـــــيــــــنــــــودفـــــنــــــيـل أو أمالحـهr بـــــنــــــزدين أو
أمالحـه كـلـوريـر أمالحـه كـلـوريـر N r rN د�ـثــيل كــر�ـويلr  دمــثـيل د�ـثــيل كــر�ـويلr  دمــثـيل
نيـتروز�ـيلنr نيـتروز�ـيلنr  � 2 نـفتـيلـمW أو أمالحهr أكـسيد نـفتـيلـمW أو أمالحهr أكـسيد
r ثيلHأكسيد كلومثيل و ا r (كلورومثيل) مكررr ثيلHأكسيد كلومثيل و ا r (كلورومثيل) مكرر
1 � 3 بـــــروبــــنــــوســــلــــتــــونr بـــــروبــــنــــوســــلــــتــــونr � 4 نــــيـــــتــــروديــــفـــــنــــيلنــــيـــــتــــروديــــفـــــنــــيل
بـلــيــكــلـورو ديــبـــيـــنـــزوفــوراف وبــولـيـكـــلـــوربـلــيــكــلـورو ديــبـــيـــنـــزوفــوراف وبــولـيـكـــلـــور
( ( TCDD ) مـن بــــــيــــــنــــــهــــــا) Wمـن بــــــيــــــنــــــهــــــا ( وذيــــــبــــــزودبــــــوكــــــســــــ) Wوذيــــــبــــــزودبــــــوكــــــســــــ
Wتيـترامثـيل  Wتيـترامثـيل  ( ( TCDD) مـحسـوبـة بالـتوازي مع) مـحسـوبـة بالـتوازي مع
ديـــســــولـــفـــتـــيـــتـــرمــــrW تـــريـــامـــيـــد. هـــكــــســـامـــثـــيلديـــســــولـــفـــتـــيـــتـــرمــــrW تـــريـــامـــيـــد. هـــكــــســـامـــثـــيل
الفـوسـفوريكr االفـوسـفوريكr الكـميـة اإلجمـاليـة لواحـد من هذه

اHواد اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي  1 كلغ 

ب) أقل من  1 كلغ
2 -  - 4 - - 4 مـــثـــيالن مـــكــرر( مـــثـــيالن مـــكــرر(2  �  كـــلــوروأنــيــلــW) أو كـــلــوروأنــيــلــW) أو
أمالحه عـلى شــكل مـسـحـوق : أمالحه عـلى شــكل مـسـحـوق : الـكـمـيــة اإلجـمـالـيـة

اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون:
أ) تفوق أو تساوي  10كلغ 

ب) أقل من  10كلغ                                      
3. احلــــمض الــــزرنــــيــــخي وأمـالحهr ثـالثي أكــــســــيـــد. احلــــمض الــــزرنــــيــــخي وأمـالحهr ثـالثي أكــــســــيـــد
الزرنيحrالزرنيحr الكميـة اإلجمالية لواحد من هذه اHواد

اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي  100 كلغ

ب) أقل من  100 كلغ
4. إزوسـيـانـات اHـثيل : . إزوسـيـانـات اHـثيل : الـكـمـية اإلجـمـالـيـة اHـمكن

تواجدها في اHنشأة تكون 
أ) تفوق أو تساوي  150 كلغ

ب) أقل من  150 كلغ
5. مركـبات النـيكل علـى شكل مسـحوق مسـتنشق. مركـبات النـيكل علـى شكل مسـحوق مسـتنشق
(مـنـوكـسـيد الـنـيـكل r ديـوكـسـيد الـنـيـكلr سـلـفور(مـنـوكـسـيد الـنـيـكل r ديـوكـسـيد الـنـيـكلr سـلـفور
الـــنــيــكلr  ديــســـولــفــور تــريـــنــيــكلr  تـــريــوكــســيــدالـــنــيــكلr  ديــســـولــفــور تــريـــنــيــكلr  تـــريــوكــســيــد
دينيـكل) ديكلورور الكبريت :دينيـكل) ديكلورور الكبريت : الكمـية اإلجمالية
لـــــواحــــدة من هــــذه اHـــــواد اHــــمــــكن تـــــواجــــدهــــا في

اHنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي  1 طن

ب) أقل من  1 طن
Wالـــــهــــيـــــدروجــــ r الـــــزرنــــيـــــخي Wالـــــهــــيـــــدروجــــ .Wالـــــهــــيـــــدروجــــ r الـــــزرنــــيـــــخي W6. الـــــهــــيـــــدروجــــ
الـكـميـة اإلجـمـالـيـة لـواحـدة من هذه   rالفـسـفوري  rالفـسـفوري

اHواد اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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أ) تفوق أو تساوي  1 طن
ب) أقل من  1 طن 

7. احلـــمض الــــزرنـــيـــخـي و أمالحه r بــــنـــتـــوكــــســـيـــد. احلـــمض الــــزرنـــيـــخـي و أمالحه r بــــنـــتـــوكــــســـيـــد
الـــزرنــيخ : الـــزرنــيخ : الــكـــمــيـــة اإلجــمــالـــيــة لــواحـــد من هــذه

اHواد اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي  2 طن 

ب) تفوق أو تساوي  1 طنr لكن أقل من  2 طن
ج) أقل من  1 طن

rــادةHالــكــمــيــة اإلجـــمــالــيــة لــهــذه ا : Wإتــيــلــنــيــمـ . : W8. إتــيــلــنــيــمـ
اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ)  تفوق أو تساوي  20 طن
ب) تــــفــــوق أو تــــســــاوي  10 طن و لــــكـن أقل من 20

طن
ج) أقل من  10 طن

9. مـشتـقات ألـكيـلي الرصاص : . مـشتـقات ألـكيـلي الرصاص : الـكمـية اإلجـمالـية
لهذه اHادة اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي  50 طن
ب) تفوق أو تساوي  5 طن r لكن أقل من  50  طن

ج) أقل من  5 طن
10. ديـزرسـيــانـات الـتـلـويالن : . ديـزرسـيــانـات الـتـلـويالن : الـكـمـيــة اإلجـمـالـيـة

لهذا اHنتـوج اHمكن تواجدهـا في اHنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي  100 طن

ب) تــــفــــوق أو تــــســــاوي  10 طنr لــــكـن أقل من 100
طن

ج) أقل من 10 طن
ــيـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــرديـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــزفــــــــــــــــــوران. بـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــرديـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــزفــــــــــــــــــوران 11. بـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــ

( ( TCDD  ا فـيها� ) Wا فـيها وبولـيكلـروديبـنزوديوكـس� ) Wوبولـيكلـروديبـنزوديوكـس
مـــحـــســـوبـــة �ـــا يـــعــادل مـــحـــســـوبـــة �ـــا يـــعــادل  TCDD و ثالثي مـــتـــيالن و ثالثي مـــتـــيالن
ديـسلـفولـيتـرامW.  ديـسلـفولـيتـرامW.  الكـمـية اإلجـمالـية لـواحد من

هذه اHواد اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون : 
أ) تفوق أو تساوي  1 كلغ

ب ) أقل من  1 كلغ  
سولفات النحاس (صناعة)سولفات النحاس (صناعة) (أنظر 1221)

سولفات الزنكسولفات الزنك (أنظر 1221)
سولفور أنتيموان (صناعة)سولفور أنتيموان (صناعة) (أنظر 1221)

سولفور الزنيخ (صناعة)سولفور الزنيخ (صناعة) (أنظر 1269)
rصـنـاعة) (كـلـوروإثـيلrصـنـاعة) (2  كـلـوروإثـيل � ) سـولـفـورالـبـيـز مـكـرر (سـولـفـورالـبـيـز مـكـرر

استعمال r تخزين)استعمال r تخزين)
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1. صناعة 
2. استعمال أو تخزين 

عندما الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي  1 كلغ 

ب) أقل من  1 كلغ 
سلفور الكاربون (صناعة)سلفور الكاربون (صناعة) (أنظر 1223)

سلفورو  (أنهيدريد)سلفورو  (أنهيدريد) (أنظر 1220)
تلور (هكسافليورور) تلور (هكسافليورور) (أنظر 1245)

تيتراكربونيل النيكلتيتراكربونيل النيكل (أنظر  1269)
التيتراكلورإيثان (ورشات أين يستعمل ) التيتراكلورإيثان (ورشات أين يستعمل ) (أنظر

(1259

تيتراكلورور الكاربونتيتراكلورور الكاربون (أنظر 1259)
الـتريكـلوروإيـثالن (ورشات أين يسـتعمل)الـتريكـلوروإيـثالن (ورشات أين يسـتعمل) (أنظر

(1259

ثالثي أكسيد الكبريت (استعمال أو تخزين)ثالثي أكسيد الكبريت (استعمال أو تخزين)
الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة

تكون :
1. تفوق أو تساوي  75 طن

2. تفوق  2 طن و لكن أقل من  75 طن 
3. أقل أو تساوي  2 طن 

الفوقس ( صناعة الصودات الصافية من ) الفوقس ( صناعة الصودات الصافية من ) 
الــــفـــوقس ( صـــنــــاعـــة الـــيـــود بــــواســـطـــة الـــصـــوداتالــــفـــوقس ( صـــنــــاعـــة الـــيـــود بــــواســـطـــة الـــصـــودات

الصافية )الصافية ) (أنظر 1246)
مادة للـصباغة (صناعة) مادة للـصباغة (صناعة) بواسطة النحاس اHعدني

(أنظر 1221)
الــزنك (صــنـاعــة ســولـفــات أو كــلـورور) الــزنك (صــنـاعــة ســولـفــات أو كــلـورور) عن طـريق
مـهـاجـمـة احلـديـد أو الــبـقـايـا الـصـنـاعـيـة بـواسـطـة

األحماض اHناسبة (أنظر 1221)
الـزنك (صــنـاعـة أكــسـيـد)r الـزنك (صــنـاعـة أكــسـيـد)r اHـســمى "أبـيض الـزنك"

(أنظر 1221)
ملهبةملهبة

مــلــهــبــة (صـنــاعــة r اســتــعــمــال أو تــخـزيـن اHـواد أومــلــهــبــة (صـنــاعــة r اســتــعــمــال أو تــخـزيـن اHـواد أو
اHسـتحـضرات) اHسـتحـضرات) كـتلـك احملددة في مـلحق اHـرسوم
احملـدد لقـائمة اHـنشـآت اHصـنفـةr باسـتثـناء اHواد
اHشار إليها بـالتسمية أو بالفصيلة في اخلانات

األخرى  :
1. صناعة 

الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة
تكون : 

رو

رو
رول

رو
رول

ررم ش ب
رو

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2434
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
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موجزموجز
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أ)  تفوق أو تساوي  200 طن 
ب) أقل من  200 طن 

2. استعمال أو تخزين 
الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة

تكون :
 أ) تفوق أو تساوي  200 طن

ب) تــــفــــوق أو تــــســــاوي  50 طنr لــــكـن أقل من 200
طن

ج) أقل من  50 طن 
Wمالحظة.مالحظة. بالنسبـة حملاليل بيرأكسـيد الهيدروج

باعتبار كميات ماءاألكسيجW احملتواة.
حـمض الـنـيــتـريك أو أكـســيـدات اآلزوت (صـنـاعـة)حـمض الـنـيــتـريك أو أكـســيـدات اآلزوت (صـنـاعـة)

(أنظر  1310 ,1710)
حــمـض الــنــيـــتــريك اHـــركــز (مــســـتــودعــات) حــمـض الــنــيـــتــريك اHـــركــز (مــســـتــودعــات) (أنــظــر

(1711 r1310

برومات (تخزين)برومات (تخزين) (أنظر 1310)
اجلـــــيـــــر (صــــنـــــاعـــــة كـــــلــــورور) اجلـــــيـــــر (صــــنـــــاعـــــة كـــــلــــورور) أوهــــيـــــبـــــوكــــلـــــوريت

الكالسيوم (أنظر 1310)
كــلــورات ألــكــالــW (صــنــاعـة) كــلــورات ألــكــالــW (صــنــاعـة) عن طـــريق الــتـــحــلــيل

الكهربائي (أنظر 1310)
كلـورات ألـكالـW و ألـكالـيـنو كلـورات ألـكالـW و ألـكالـيـنو  - الـتـرابي (تـخـزين)الـتـرابي (تـخـزين)

(أنظر 1310)
 كلورور اجلير (صناعة)كلورور اجلير (صناعة) (أنظر 1310)

كلورور إزالة اللون (صناعة)كلورور إزالة اللون (صناعة) (أنظر  1310)
ماء جافيل (صناعة)ماء جافيل (صناعة) (أنظر  1310)

هيبوكلـوريت ألكالW  خاصة ماء جافيل (صناعة)هيبوكلـوريت ألكالW  خاصة ماء جافيل (صناعة)
(أنظر  1310)

هيبوكلوريت الكالسيوم (صناعة)هيبوكلوريت الكالسيوم (صناعة) (أنظر  1310)
بوتاسيوم (صناعة الكلورات)بوتاسيوم (صناعة الكلورات) عن طريق التحليل

الكهربائي (أنظر  1310)
صوديوم (صناعة الكلورات)صوديوم (صناعة الكلورات) (أنظر  1310)

بيروأكسيد العضوي بيروأكسيد العضوي 
بيرأكسيدات العضوية (تعريف و تصنيف)بيرأكسيدات العضوية (تعريف و تصنيف)

بـيــرأكــسـيــدات الـعــضـويــة و اHــسـتــحـضــرات الـتي
حتتويها موزعة إلى ثالث فئات من األخطار 

1 - مـــواد تـــشــــكل خــــطـــر انـــفــــجـــار عــــنـــيف الـــفـــئـــة الـــفـــئـــة 
(تفرقعr انفجار)

رو
رول

رو
رول

ررم ش ب
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الفئةالفئة 2  - مواد تشكل خطر انفجار معتدل
الــــفــــئــــةالــــفــــئــــة 3 -  - مــــواد قــــابــــلــــة لـالشــــتــــعــــال دون خــــطــــر

االنفجار.
و ثالث مجموعات من الثبات احلراري :

ث ث 1  - - مادة حيـث الثبـات احلراري ال يؤمن إال إذا
كانت درجة احلرارة أقل من °0 م

ث ث 2 -  - مـادة حيـث الثـبـات احلـراري ال يؤمن إال إذا
كــانت درجــة احلــرارة أقل من °30م لــكن �ــكن أن

تفوق أو تساوي °0 م 
ث ث 3 - - مـــــادة حــــيـث الــــثــــبـــــات احلــــراري يـــــؤمن في

درجة حرارة تفوق أو تساوي °30 م
بيرأكسيدات العضوية (صناعة)بيرأكسيدات العضوية (صناعة)

الـكـمـيــة اإلجـمـالــيــة اHـمــكـن تـواجـدهــا في اHـنـشـاة
تـكون :

1. تفوق أو تساوي  50 طن 
2. أقل من  50 طن 

بيرأكسيدات العضوية (استعمال و تخزين)بيرأكسيدات العضوية (استعمال و تخزين)
1. الـكــمــيـة اإلجــمـالــيــة اHـمــكن تــواجـدهــا بــاHـنــشـأة
2r1 تـكـون تـفـوق أو تـسـاوي  50 طن من األخـطـار

أو 3.
2. بـيرأكـسيـدات العـضـوية و اHـستـحضـرات التي
حتتـويـهـا من فـئـة األخـطار  1 و الثـبـات احلراري
ث1 ث2 ث3  الـكـمـيـة تـكـون تـفــوق أو تـسـاوي

 1 كلغ r لكن أقل من  50 طن.

3. بـيـرأكسـيـدات الـعـضـوية واHـسـتـحـضـرات التي
حتـتـويـهــا من فـئـةـ اخلـطــر  2 والـثـبــات احلــراري

ث r1 ثr2 ث 3 :
أ) الكمـية تفوق أو تساوي  500 كلغ r لكن أقل من

 50 طن

ب) الـكمـية تـفوق أو تـساوي  30 كـلغr لكن أقل من
 500 كلغ 

4. بـيـرأكسـيـدات الـعـضـوية واHـسـتـحـضـرات التي
حتـتـويـهــا من فـئـة األخـطـار  3 والـثـبـات احلـراري

ث r1 ث 2 :
أ) كـمـية تـفوق أو تـساوي  1000 كـلغ r لكن أقل من

50 طن 

ب) كــمــيـة تــفـوق أو تــسـاوي  60 كــلغr لــكن أقل من
 1000 كلغ
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5. بـيـرأكسـيـدات الـعـضـوية واHـسـتـحـضـرات التي
حتـتــويــهـا مـن فـئــة أخــطـار 3 والـثــبـــات احلــراري

ث 3 :
أ) الـكــمــيــة تـفــوق أو تــسـاوي  2000 كــلغr  لــكن أقل

من  50 طن
ب) الكمـية تفوق أو تساوي  120كلغr لكن أقل من

 2000 كلغ

مـالحــظـةمـالحــظـة. بــيــرأكــســيــدات و اHـــســتــحــضــرات الــتي
rـرقـمة أعالهHتــحـتـويــهــا ال تـشــكـل أي أخــطـار ا
و الـثـبـات احلـراري ث  3 اHـشار إلـيـهـا فـي اخلـانة

 1310 اHواد و اHستحضرات اHلهبة.

عنـدمـا حتـتوي ورشـة أو مـخزن مـواد تـتعـلق بـعدة
فئات أو مجـموعات من الثبات احلراريr يجري
تـــصــــنـــيـــفــــهـــا بــــاHـــقـــارنــــة مع اHـــواد اخملــــزنـــة r في
مجـملهـا r من فئات األخـطار و مجـموعة الـثبات

تشكل أكبر خطر.
أكسيجW (استعمال و تخزين)أكسيجW (استعمال و تخزين)

الــكـمــيــة اإلجـمــالـيــة اHــمـكـن تـواجــدهـا فـي اHـنــشـاة
تكون :

1. تفوق أو تساوي  2000 طن 
2. تـــــــفــــــوق أو تــــــســــــاوي  200 طــنr لـــــــكـن أقـل من

 2000 طن 

3. أقل من  200 طن 
األكــســيــجــW الــســائل (مــســتــودعـات) األكــســيــجــW الــســائل (مــســتــودعـات) اHــشــكــلــة من

أوعية ثابتة (أنظر 1330)
قابلة لالنفجارقابلة لالنفجار

تفجيري تفجيري 
مـــســــاحـــيق r مــــتـــفــــجـــرة و مـــواد أخــــرى مـــتــــفـــجـــرةمـــســــاحـــيق r مــــتـــفــــجـــرة و مـــواد أخــــرى مـــتــــفـــجـــرة
(صـــنـــاعـــةr تـــكـــيـــيفr شــــحنr  خـــرطـــشـــةr الـــوصل(صـــنـــاعـــةr تـــكـــيـــيفr شــــحنr  خـــرطـــشـــةr الـــوصل
الـبيـرو تـقني أو الـكـهربـائي لـقطع احلـرق (خارجالـبيـرو تـقني أو الـكـهربـائي لـقطع احلـرق (خارج
الـعـمـلـيـات الـتـي تـتم عـلى مـوقع الـرمي) جتـريبالـعـمـلـيـات الـتـي تـتم عـلى مـوقع الـرمي) جتـريب
آالت الــــدفعr إتالف مــــواد الـــذخــــيـــرة و اآلالت فيآالت الــــدفعr إتالف مــــواد الـــذخــــيـــرة و اآلالت في

مواقع الصنع)مواقع الصنع)
1. خراطيش الصـيد و الرميr قـدرة اإلنتاج تكون :

تفوق  250000 خرطوشة في السنة
2. أخرىr الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق 10 طن
ب) أقل أو تساوي  10 طن 
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رقمرقم
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الرخصةالرخصة
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موجزموجز
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مـــســاحـــيقr  مـــتــفـــجــرات و مـــواد أخــرى مـــتــفـــجــرةمـــســاحـــيقr  مـــتــفـــجــرات و مـــواد أخــرى مـــتــفـــجــرة
(تخزين)(تخزين)

الكمية اإلجمـالية للمادة اHنـشطة اHمكن تواجدها
في اHنشأة تكون :

1. تفوق  10 طن
2. تفـوق أو تـساوي  2طن r لـكن أقل أو تـساوي 10

طن
3. أقل من 2 طن

مـــســاحـــيق r مـــتــفـــجــرات و مـــواد أخــرى مـــتــفـــجــرةمـــســاحـــيق r مـــتــفـــجــرات و مـــواد أخــرى مـــتــفـــجــرة
r كـــــالــــقــــطع r (اســــتــــعـــــمــــال) ألغــــراض صـــــنــــاعــــيــــةr كـــــالــــقــــطع r (اســــتــــعـــــمــــال) ألغــــراض صـــــنــــاعــــيــــة

التشكيل r تطريق r تغطية اHعادن.التشكيل r تطريق r تغطية اHعادن.
الـــشـــحن بـــالـــوحـــدة تـــكـــون تـــفـــوق  10غ والـــكـــمـــيـــة

اخملزنة تفوق  2كلغ 
مـساحـيقr مـتفـجرات ومـواد أخـرى متـفجـرة (فرزمـساحـيقr مـتفـجرات ومـواد أخـرى متـفجـرة (فرز
أو إتالف اHــوادr الــذخــيــرة واآلالت خــارج اHــواقعأو إتالف اHــوادr الــذخــيــرة واآلالت خــارج اHــواقع

اHكشوفة ومواقع الصنع) اHكشوفة ومواقع الصنع) 
الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون : 

 أ) تفوق  10 طن من اHادة اHنشطة 
ب) أقل أو تساوي  10طن من اHادة اHنشطة 

r1410 حمض البـيكريك (صنـاعة و تخزين) حمض البـيكريك (صنـاعة و تخزين) (أنظر
(1711, 1710, 1411

ذخيرة متفجرة (صناعة)ذخيرة متفجرة (صناعة) (أنظر 1410)
فلمينات الزئبق (صناعة) فلمينات الزئبق (صناعة) (أنظر 1410)

الزئبق (صناعة فلمينات )الزئبق (صناعة فلمينات ) (أنظر 1410)
الـنـيـترات (تـخـزين مـشـنـقات) الـنـيـترات (تـخـزين مـشـنـقات) عـلى شـكل مـتـفـجر

(1421 r1411 أنظر) غير حمض البيكريك
النيترات (صناعة اHواد العضوية) النيترات (صناعة اHواد العضوية) (أنظر 1410

 (1420

 قنبلة (إتالف) (أنظر  1410)

r1410ـواد العـضـوية الـنـيثـريـة ( صنـاعة ) (أنـظرHـواد العـضـوية الـنـيثـريـة ( صنـاعة ) اHا
(1420

مواد أخرى متفجرة
اHــــواد و اHــــســــتــــحــــضــــرات اHــــتــــفــــجــــرة (صــــنــــاعـــة)اHــــواد و اHــــســــتــــحــــضــــرات اHــــتــــفــــجــــرة (صــــنــــاعـــة)
باسـتـثنـاء مـساحـيق و مـتفـجـرات و مواد  مـشار

إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات أخرى
الــكـمـيــة اإلجـمـالــيـة اHــمـكن تــواجــدهــا في اHــنـشـأة

تكون :
1. تفوق  10 طن 

2. أقل أو تساوي 10 طن 
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اHــواد و اHــســتــحـضــرات اHــتــفــجــرة (اســتــعــمـال أواHــواد و اHــســتــحـضــرات اHــتــفــجــرة (اســتــعــمـال أو
تـخزين) تـخزين) بـاســتثــنــاء اHســاحــيـق و اHتــفــجـرات
و مــواد مـشــار إلــيـهــا بـوضــوح أو بـالــفــصـيــلـة في

خانات أخرى
الــكـمـيــة اإلجـمـالــيـة اHــمـكن تــواجــدهــا في اHــنـشـأة

تكـون :
1. تفوق  10 طن

2. تفوق  500 كلغ r لكن أقل أو تساوي  10 طن 
كلورور الكبريت (صناعة)كلورور الكبريت (صناعة) (أنظر 1420)

كـبـريت (صـنـاعـة r اسـتـعـمال r تـخـزيـن الـكـلورور)كـبـريت (صـنـاعـة r اسـتـعـمال r تـخـزيـن الـكـلورور)
(أنظر 1420)

نيترات األمنيومنيترات األمنيوم
نيترات األمنوم (تخزين) نيترات األمنوم (تخزين) 

1. نــيـتـرات األمــنـوم من بــيـنـهــا عـلى شــكل أسـمـدة
بسيطة

الــكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمــكن تــواجـدهـــا في اHـنــشـأة
تكـون :

أ ) تفوق أو تساوي  2500 طن
ب) تفوق  350 طنr لكن أقل من  2500 طن 

ج) أقل أو تساوي  350 طن
2. مــحـالـيـل سـاخـنــة من نـيــتـرات األمـنــيـومr حـيث
يكـون حـجم تـركيـز نـيتـرات األمـنيـوم يـفوق
90 % الــكــمـــيــة اإلجــمـــالــيــة اHـــمــكن تـــواجــدهــا في

اHنشأة تكون :
 أ) تفوق أو تساوي  2500 طن

ب) تفوق  350 طن r لكن أقل من 2500 طن
ج) أقل أو تساوي  350 طن

نــيـتــرات األمـنــوم (مـســتـودعــات) بـاخلــلط مع مـوادنــيـتــرات األمـنــوم (مـســتـودعــات) بـاخلــلط مع مـواد
هــامــدة من غـــيــر اإلمــكــان تــفــاعــلـــهــا مع نــيــتــراتهــامــدة من غـــيــر اإلمــكــان تــفــاعــلـــهــا مع نــيــتــرات

األمنيوماألمنيوم (أنظر 1431)
أســمــدة بــســيــطــة صــلــبــة ذات أســاس من نــيــتـراتأســمــدة بــســيــطــة صــلــبــة ذات أســاس من نــيــتـرات
(أمـونــيـتـرات سـلــفـونـيــتـرات) أو أسـمــدة مـركـبـة(أمـونــيـتـرات سـلــفـونـيــتـرات) أو أسـمــدة مـركـبـة

ذات أساس من نيترات (تخزين)ذات أساس من نيترات (تخزين)
الــكـمـيــة اإلجـمـالــيـة اHــمـكن تــواجــدهــا في اHــنـشـأة

تكـون :
1 ) تفوق أو تساوي  5000 طن

2 ) تفوق  1250 طنr لكن أقل من  5000 طن
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مالحظة :مالحظة :
1 - فيــمــا يــخـص األســمـدة اآلزوتــيــة الــبسـيـطة
NrP) ــــزدوجــــةHـــــركــــبـــــة اآلزوتــــيـــــة اHواألســـــمــــدة ا
وNrK) أو ثالثـــيــة ( N rP rK ) فــإنـــهــا ال تـــأخــذ في
احلــــســـاب إال األســـمـــدة ذات أســـاس من نـــيـــتـــرات
(مـــثال أمـــونــيـــتــرات ). ولــكـن األســمـــدة األزوتــيــة
الــتـي ال تــرتــكـــز عــلى الـــنــيــتـــرات ( مــثال أوريــا )

عير داخلة في احلسبان.
2 - تـعـريف أسـمـدة ذات أسـاس نـيـتـرات �ـكن أن
يتم بذكر أزوت النيتريك في الوثائق التجارية

قابلة لالشتعالقابلة لالشتعال
غازات قابلة لالشتعالغازات قابلة لالشتعال

الـغــازات الــقــابـلــة لالشــتــعـال (صــنــاعـة) الـغــازات الــقــابـلــة لالشــتــعـال (صــنــاعـة) عن طـريق
السـكب اإلحتـرار � إلخ r إزالة الـكبـريت لـلغازات
الـقــابـلــة لالشــتــعـال بــاسـتــثــنـاء إنــتـاج اHــيــثـان عن
طـريق معـاجلـة اHصـبـات احلـضـريـة أو الــنـفــايـات

والغازات اHشار إليها في اخلانات األخرى 
الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة

تكـون :
1. تفوق أو تساوي  200 طن 

2. أقل من  200 طن 
خــــزان الــــغـــاز و مــــخـــازن الــــغـــاز اHــــضـــغــــوط الـــتيخــــزان الــــغـــاز و مــــخـــازن الــــغـــاز اHــــضـــغــــوط الـــتي
باسـتثـناء  r حتتـوي عـلى غازات قـابلـة لالشتـعال r حتتـوي عـلى غازات قـابلـة لالشتـعال
الغازات اHشار إليها بوضوح في خانات أخرى : 
الــكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمــكن تــواجــدهــا في اHـنــشـأة

تكـون :
1. بالنسبة للغاز الطبيعي : 
أ) تفوق أو تساوي  200 طن 

ب) تفوق أو تساوي  10 طن لكن أقل من  200 طن
ج) تفوق أو تساوي  1طن r لكن أقل من  10 طن 

2. بالنسبة للغازات األخرى : 
أ) تفوق أو تساوي  50 طن

ب) تفوق أو تساوي  10 طنr لكن أقل من  50 طن
ج) تفوق أو تساوي  1 طنr لكن أقل من  10 طن

الـغازات الـقـابـلـة لالشتـعـال اHـميـعـة(الـتـخزين فيالـغازات الـقـابـلـة لالشتـعـال اHـميـعـة(الـتـخزين في
باستثـناء تلك اHشار إلـيها بوضوح في مخازن) مخازن) 

خانات أخرى من القائمة :
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1513

1514

1515

1516

4 
2

1

1

1

0,5

4

2

2

1

1

0,5

2

2

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

حتــــفظ الــــغـــازات ســــائـــلـــة فـي درجـــة حــــرارة حـــيث
الـضـغط اHـطـلق لـلـبـخـار اHـنـاسب ال يـتـجـاوز 1,5
بـــــار (تــــخــــزيـــــنــــات مــــبــــردة أو فـي درجــــة حــــرارة
مـــنـــخـــفـــضـــة) أو حتت ضـــغط مـــهـــمـــا كـــانـت درجــة

حرارته.
الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون

1. تفوق أو تساوي  200 طن 
2. تفوق أو تساوي  50 طن

3. تفوق 6 طن لكن أقل من  50 طن
الـــغــازات الـــقـــابـــلـــة لالشـــتــعـــال اHـــمـــيــعـــة (مـــنـــشــاةالـــغــازات الـــقـــابـــلـــة لالشـــتــعـــال اHـــمـــيــعـــة (مـــنـــشــاة

التعبئة و توزيع)التعبئة و توزيع)
1. منشآت تعبئة القارورات أو اخلزان  

2. منشآت شـحن أو تفريغ تـأمW وصول الغازات
القابلة لالشتعال إلى اخملزنr اخلاضعة للرخصة

3. مــنــشــآت تــعــبــئـــة اخملــازن لــتــزويــد احملــركــات أو
أجـهـزة االستـعـمال األخـرى تـتضـمن أجـهزة األمن

(سعات و صمامات)
قناة نقل الغازقناة نقل الغاز

األســتــيــلــW (صـــنــاعــة) بــتــفــاعل اHــاء عــلى كــاربــوراألســتــيــلــW (صـــنــاعــة) بــتــفــاعل اHــاء عــلى كــاربــور
الكالسيومالكالسيوم

1. لـــلــحـــصـــول عــلى األســـتـــيــلـــW اHـــذاب r الــكـــمـــيــة
اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق أو تساوي  50 طن 
ب) أقل من  50 طن 

2. لـلـحـصـول  عـلى األسـتــيـلـW الـغـازي حتت ضـغط
مطلق يفوق 2,5  105 بسكال

3. لـلـحـصـول  عـلى األسـتــيـلـW الـغـازي حتت ضـغط
أقل أو يساوي   2,5 105 بسكال

أ) عـنـدمـا يـكـون حـجم الـغـاز اخملـزن (احملـسوب عـلى
درجـــة حـــرارة 15° م و عــــلى ضــــغط 105 بــــســــكـــال)

يفوق  1200 لتر 
rب) عندما يـكون حجم الغـاز اخملزن يفوق  20 لتر

لكن أقل أو يساوي  1200 لتر
األستيلW (تخزين أو استعمال)األستيلW (تخزين أو استعمال)

الــكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمــكن تــواجـدهـــا في اHـنــشـأة
تكـون :

1. تفوق أو تساوي  50 طن
2. تفوق أو تساوي  1 طنr لكن أقل من  50 طن 

3. تفوق أو تساوي  100 كلغr لكن أقل من  1 طن 

رو
رول

ررم ش ب

رو
رول

ررم ش ب

رو

رو
رول
رول

رول

ررم ش ب

رو
رول

ررم ش ب

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـ
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1517

1518

2

2

2

2

1

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

( 1512 r1511 أنظر) (تخزين) البوتان (تخزين)البوتان
( 1512 r1511 أنظر) (تخزين) بوتيلن (تخزين)بوتيلن

r1512 ــثــيل و اإلثـــيل (صــنــاعــة) (انــظــرHــثــيل و اإلثـــيل (صــنــاعــة) كـــلــورور اHكـــلــورور ا
(2214 r2213 r1534 r1533 r1532 r1513

( 1512 r1511 أنظر) (تخزين) اإليثان (تخزين)اإليثان
(2214 r2213r1533r1511 أنظر) (تخزين) إثيالن (تخزين) إثيالن

rغــاز الــفـحم احلــجـري rـديــنـةHـســمى غــاز اHالـغــاز اrغــاز الــفـحم احلــجـري rـديــنـةHـســمى غــاز اHالـغــاز ا
غاز الزيت � إلخ (صناعة)غاز الزيت � إلخ (صناعة) (أنظر  1510)

الـغاز اHسـمى الغاز الفـقير r غـاز غازأوجان r غازالـغاز اHسـمى الغاز الفـقير r غـاز غازأوجان r غاز
اHاء � إلخاHاء � إلخ (أنظر  1510)

غـــاز قـــابل لـالحــتـــراق �ـــيغـــاز قـــابل لـالحــتـــراق �ـــيّع ع مـــوضـــوع في مـــخــازن
مــعـدنــيــة حتت ضـغط يــفـوق  15 بـارا و في درجـة

حرارة 15° م (مخازن) (أنظر 1512)
غـاز قابـل لالحتـراق �ـيع (مـخازن) غـاز قابـل لالحتـراق �ـيع (مـخازن) حـيث الـضغط
rـــطـــلـق لـــلـــبـــخـــار 15° م  يـــفــوق  1013 مـــلـــيـــبـــارHا

باستثناء الهيدروجW (أنظر 1512)
الـغـاز القـابل لالحـتـراق اHمـيالـغـاز القـابل لالحـتـراق اHمـيّع ( مـنشـآت الـتعـبـئةع ( مـنشـآت الـتعـبـئة

و توزيع)و توزيع) (أنظر 1513)
غـازات قـابـلـة لالحـتـراق (  نـزع الكـبـريت) غـازات قـابـلـة لالحـتـراق (  نـزع الكـبـريت) ( أنـظر

(1510

(1531 r1511r1510أنظر) اءHاءغاز باHغاز با
(1531 r1511r1510أنظر)  غاز غازأوجانغاز غازأوجان

(1518 r1517أنظر) Wغاز الهيدروجWغاز الهيدروج
(1531 r1510 أنظر) غاز الزيتغاز الزيت

r1510ــعـدنــيـة الـصــلـبـة (أنـظـرHــعـدنــيـة الـصــلـبـة تــغـويــز احملـروقـات اHتــغـويــز احملـروقـات ا
(1531

(1531 r1510 أنظر) محوالت الغاز محوالت الغاز
الهيدروجW (صناعة)الهيدروجW (صناعة)

الــكـمــيــة اإلجـمـالــيــة اHــمـكن تـواجــدهـا في اHــنـشـأة
تكـون :

1. تفوق أو تساوي  50 طن 
2. أقل من  50 طن 

الهيدروجW (تخزين أو استعمال)الهيدروجW (تخزين أو استعمال)
الــكـمـيــة اإلجـمـالــيـة اHــمـكـن تـواجــدهــا في اHــنـشـأة

تكـون :
1. تفوق أو تساوي  50 طن

2. تفوق أو تساوي  1طن و لكن أقل من  50 طن
3. أقل من  1طن
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اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1519
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تـــمــيــيع أو تـــغــويــز احملــروقـــات اHــعــدنــيـــة الــصــلــبــةتـــمــيــيع أو تـــغــويــز احملــروقـــات اHــعــدنــيـــة الــصــلــبــة
(منشأة) (منشأة) عندما تكـون الكمية اHـمكن حتويلها في
r1510 ســـاعــة تـــفـــوق أو تـــســاوي  500 كـــلغ (أنـــظــر

(1531

أكسـيد اإلتـيالن أو بـروبيالن (صـنـاعة r تـخزين أوأكسـيد اإلتـيالن أو بـروبيالن (صـنـاعة r تـخزين أو
استعمال)استعمال)

أ) صناعة 
الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهـــا في اHــنــشـأة

تكـون :
1. تفوق أو تساوي  50 طن

2. أقل من  50 طن
ب) تخزين أو استعمال : 

الــكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمــكن تـــواجـدهـــا في اHـنــشـأة
تكـون :

1. تفوق أو تساوي  50 طن
2. تفوق أو تساوي  5 طن و لكن أقل من  50 طن

3. أقل من 5 طن
(1512 r1511 أنظر) (تخزين) بروبان (تخزين)بروبان

(1512 r1511 أنظر) (تخزين) بروبيالن (تخزين)بروبيالن
نباتات (تقطير)نباتات (تقطير) (أنظر 1510)

� إلخ WـثـيالمـHـمـيـعة مـثل اHإلخأمـيـنـات احملـروقـات ا � WـثـيالمـHـمـيـعة مـثل اHأمـيـنـات احملـروقـات ا
(تخزين)(تخزين)  (أنظر 1520)

أمــــــيــــــنـــــات احملــــــروقــــــات اHــــــمــــــيـــــعــــــة (ورشــــــات أينأمــــــيــــــنـــــات احملــــــروقــــــات اHــــــمــــــيـــــعــــــة (ورشــــــات أين
تستعمل) تستعمل)  (أنظر 1520)

أمــيــنـات قــابــلــة لالشـتــعــال اHــمـيــعــة (اسـتــعــمـال أوأمــيــنـات قــابــلــة لالشـتــعــال اHــمـيــعــة (اسـتــعــمـال أو
تخزين)تخزين)

الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :
1. تفوق أو تساوي  200 طن 

2. تفوق 200 كلغ و لكن أقل من  200 طن 
3. أقل أو تساوي  200 كلغ 

سوائل قابلة لالشتعالسوائل قابلة لالشتعال
ســوائـل قــابـــلــة لـالشــتـــعــال (تـــعــريف)rســوائـل قــابـــلــة لـالشــتـــعــال (تـــعــريف)r بــاســـتــثـــنــاء
كــحـول الــفم r مــاء احلــيــاة و مــشـروبــات كــحــولــيـة

أخرى
تـــقــسم الـــســوائل الـــقــابــلـــة لالشــتـــعــال مــهـــمــا كــانت
طـــبــيــعـــتــهــا إلى أربـع فــئــات طــبـــقــا لــلــتـــعــريــفــات

التالية :
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يـــحـــدد نـــظـــام تــــصـــنـــيف مـــنــــشـــأة حـــسب "الـــقـــدرة
اإلجـمـالـيــة اHـعـادلـة"اHـعـبـر عــنه بـالـقـدرة اHـعـادلـة
لـسـائل قـابل لالشـتعـال  من الـفـئـة األولىr حسب

الصيغة التالية : 
                        C    D

10 A + B + . . + . . .= عادلة اإلجماليةHالقدرة ا  C
                         5    15

حيث :
A -  تـمــثل الــقــدرة اHـتــعــلـقــة بــالـســوائل في غــايـة
االشــتـعــال (اHــعـامل 10) : أكــسـيــد اإليــثـيل r و كل
ســائل حــيث نــقــطـة اإلضــاءة هي أقل من 0 °م �ـا
يـعـني أن ضـغط الـبـخـار عـنـد 35ِِِِِِِ°م هـو يـفوق 105

باسكال.

B -  �ثل القـدرة اHتـعلـقة بالـسوائل اHـشتـعلة من
الــفـــئـــة األولى  (اHـــعــامل 1) : كل الـــســوائـل حــيث
نـقــطـة اإلضــاءة هي أقل من 55 °م والـتي ال

تستجيب لتعريف السوائل في غاية االشتعال.

 C �ـــثل الـــقــــدرة اHـــتـــعـــلــــقـــة بـــالـــســـوائـل الـــقـــابـــلـــة

لالشــتـعــال من الــفـئــة الـثــانــيـة (مــعـامل 5/1) : كل
سـائـل حـيث نـقـطـة اإلضـاءة هي تـفـوق أو تـسـاوي

55° م و أقل من 100°م ما عدا الفيول الثقيل.

D -  �ـــثل الــقــدرة اHــتـــعــلــقــة بـــالــســوائل الـــقــلــيــلــة
االشتـعال من الـفئـة الـثانـية (مـعامل 15/1) فـيول
( أو اHـازوت) الثـقـيل مثل احملـددة في اخلـصائص

اإلدارية.
مالحظةمالحظة : : زيادة على ذلك r إذا ما خزنت  السوائل
الـــقـــابـــلـــة لالشـــتـــعـــال في نـــفس حـــوض احلـــجــز أو
استـعمـلت في نفس الـورشـة r فإنـها تـصنف من
الـــســوائل الــقـــابــلــة لالشـــتــعــال من الـــفــئــة األكــثــر

اشتعاال.
إذا مـــا وضـــعت الـــســوائـل في مـــخــازن بـــخـــنــدق أو
بـتغليـف مضاعف مع نظـام اللتقـاط التسرب أو
مـــا شــابــهـه r تــقــسـم اHــعــامالت اHـــشــار إلـــيــهــا في

اخلانة  1530 على خمسة ( 5 ).
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مـــا عـــدا اHــواد كـــثـــيــرة االشـــتـــعــال r فـــإن الـــســوائل
الـقابلة لالشتـعال اHسخـنة في كتلـتها على درجة
حـرارة تـفـوق Hـا نــقـطـة إضـاءتـهـا تـشـبه الـسـوائل

القابلة لالشتعال من الفئة األولى.
الـــســوائل الــقــابـــلــة لالشــتـــعــال (الــصــنـــاعــة r مــنــهــاالـــســوائل الــقــابـــلــة لالشــتـــعــال (الــصــنـــاعــة r مــنــهــا

معاجلة البترول و مشتقاتهr إزالة الكبريت)معاجلة البترول و مشتقاتهr إزالة الكبريت)
الــــســــوائـل الــــقــــابــــلــــة لـالشــــتــــعــــال (الــــتـــــخــــزين فيالــــســــوائـل الــــقــــابــــلــــة لـالشــــتــــعــــال (الــــتـــــخــــزين في

مستودعات مصنعة)مستودعات مصنعة)
1. عـــنـــدمـــا تـــكـــون الـــكـــمـــيـــة اخملـــزنـــة من الـــســـوائل
الـقـابـلـة لـالشـتـعـال اHـشـار إلــيـهـا في اخلـانـة 1530

اHمكن تواجدها 
أ) تفوق  50 طن للفئة أ

ب) تفوق  5000 طن للميتانول
ج) تفوق  10000  طن للفئة ب

2. تخزين السوائل الـقابلة لالشتعـال اHشار إليها
في اخلانة  1530

أ) تمثل قدرة إجمالية معادلة تفوق  100 م3
ب) تمثل قدرة إجـمالية مـعادلة تفوق  10 م 3 لكن

أقل أو تساوي  100 م3
السوائل الـقابلة لالشتعالالسوائل الـقابلة لالشتعال (منشـآت خلط r معاجلة

أو استعمال) :
أ. منشآت للخلط البسيط على البارد :

عـنـدمـا تكـون الـكـمـية اإلجـمـالـيـة اHعـادلـة لـلـسوائل
الـقابـلـة لالشـتـعال من الـفـئـة اHـرجعـيـة (مـعامل 1

اHشار إليها في اخلانة 1530 اHمكن تواجدها 
أ) تفوق  50 طن 

ب) تفوق  5 طن لكن أقل من  50 طن 
ب. منشآت أخرى :

عــنـــدمـــا تـــكـــون الـــكـــمــيـــة اإلجـــمـــالـــيـــة اHـــعــادلـــة من
الـسـوائل الـقـابـلـة لالشـتـعـال من الـفـئـة اHـرجـعـيـة
(مــعــامل 1 اHــشـــار إلــيه في اخلــانــة 1530) اHــمــكن

تواجدها في اHنشأة :
أ) تفوق  10 طن

ب) أقل من  10 طن
الــسـوائل الــقــابـلــة لالشــتـعــال (مــنـشــآت تــعـبــئـة أوالــسـوائل الــقــابـلــة لالشــتـعــال (مــنـشــآت تــعـبــئـة أو

توزيع)توزيع)
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1. مــنــشــآت شـــحن عــربــات �  اخلــزانــات r تـــعــبــئــة
اخلــزانـــات اHــتـــحــركــة أو مـــخــازن الـــعــربــات ذات
rــــعــــادل لـــلــــمــــنــــشـــأةHمـــحــــرك الــــتــــدفق األقــــصى ا
بـالـنـسـبـة لـلـسـوائل الـقـابـلـة لالشـتـعـال مـن الـفـئة

اHرجعية (معامل 1) تكون :
أ) تفوق أو تساوي  20 م/�3 سا

ب) تــفـــوق أو تــســاوي  1م/�3 ســا r لـــكن أقل من 20
م/�3سا

r2. منـشآت الشـحن أو التـفريغ اخلاضـعة للـرخصة
لتزويد مخزن السوائل القابلة لالشتعال 

أستات األميل (صناعة)أستات األميل (صناعة) (أنظر 1533)
أستات اإلثيل (صناعة)أستات اإلثيل (صناعة) (أنظر 1533)
أستات اHثيل (صناعة)أستات اHثيل (صناعة) (أنظر 1533)

أسيتون (صناعة)أسيتون (صناعة) (أنظر 1531)
الــــكــــحـــول (مــــســـتــــودعـــات) الــــكــــحـــول (مــــســـتــــودعـــات) اHـــثـــيـــلـــW (أو مـــثـــيالن
الـــــتــــجـــــاري) اإليــــثــــيـــــلــــW (أو الـــــكــــحــــول اHـــــغــــيــــر
° 40 GLلــلـــطــبــيـــعــة) بــروبـــلــنــيي بـــنــســبـــة تــفــوق

(أنظر 1532)
الكحول (تغيير طبيعة)الكحول (تغيير طبيعة) (أنظر 1533)

ألدهيد األستيك (صناعة)ألدهيد األستيك (صناعة) (أنظر 1531)
األميل (صناعة أسيتان)األميل (صناعة أسيتان) (أنظر 1533)

بنزان r بنزين أو بنزولبنزان r بنزين أو بنزول
(2214 r2213  r1533  أنظر) 1. تخزين

2. صناعة (أنظر 1531) 
كاربون (السلفور)كاربون (السلفور)

1. مستودعات (أنظر 1532)
2. استعمال (أنظر 1533) 

كاربـون (تـيتـراكلـورور) (صنـاعة) كاربـون (تـيتـراكلـورور) (صنـاعة) بتـفاعل الـكلور
على سلفور الكاربون (أنظر 1533) 

rمـواد سـيـلـولـوزيـة rنـيــتـروسـيـلـولـوز rسـيـلـولـويـدrمـواد سـيـلـولـوزيـة rنـيــتـروسـيـلـولـوز rسـيـلـولـويـد
راتـنـجـات و مواد أخـرى بالسـتـيـكيـة r بـانـحاللـهاراتـنـجـات و مواد أخـرى بالسـتـيـكيـة r بـانـحاللـها

في السوائل القابلة لالشتعالفي السوائل القابلة لالشتعال
1. مستودعات (أنظر 1533)

2. مستحضرات (أنظر 1532)
r2213  r1533  كـلـورور الـكــاربـون (صـنـاعـة) كـلـورور الـكــاربـون (صـنـاعـة) (أنـظـر

(2214

انحالل الهيدروكاربوناتانحالل الهيدروكاربونات (أنظر 1531)
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حــبـــر لــطـــبــاعــة ذو أســـاس من  اHــذيـــبــات الــقـــابــلــةحــبـــر لــطـــبــاعــة ذو أســـاس من  اHــذيـــبــات الــقـــابــلــة
لـالشـتــعـال من الــفــئـة األولى (مــســتـحــضـرات عنلـالشـتــعـال من الــفــئـة األولى (مــســتـحــضـرات عن

طريق اخللط البسيط)طريق اخللط البسيط) (أنظر 1533)
(1534 r1533 r1532 r1531 أنظر) زيوت معدنيةزيوت معدنية

إيتر (أكسيدr اإلثيل) (صناعة)إيتر (أكسيدr اإلثيل) (صناعة) (أنظر 1531)
إيتر (أكسيدr اإليثيل)إيتر (أكسيدr اإليثيل)

1. مستودعات (أنظر 1532)
(2214 r2213 r1533 أنظر) 2. مستحضرات

إيثر البترولإيثر البترول
1. مستودعات (أنظر 1532)

(2231 r2212 r1533أنظر) 2. مستحضرات
r1533 إثيل (صنـاعة أسيتـات أو الكلورور)إثيل (صنـاعة أسيتـات أو الكلورور) (أنظر

(2231 r2212  

الـفـيول (أواHـازوت) الـثـقيل (مـسـتـودعات) الـفـيول (أواHـازوت) الـثـقيل (مـسـتـودعات) (أنـظر
(1534 r1532

هـيـدروكدروكـارباربـورات سورات سـائائـلـة r بة r بـنـزين r بزين r بـتـرولرول
r ــشــتق و الــزفتHزيــوت احلــجـر ا r مــشــتــقــاتهr ــشــتق و الــزفتHزيــوت احلــجـر ا r و و مــشــتــقــاته
تـــوغـــتـــغـــول .. إلـخ. (صـــنـــاعـــة الـــســـوائل الـــقـــابـــلـــةتـــوغـــتـــغـــول .. إلـخ. (صـــنـــاعـــة الـــســـوائل الـــقـــابـــلـــة
لـالشــتــعــال الــتي تــكــون نــقــطــة إضــاءتــهــا أقل منلـالشــتــعــال الــتي تــكــون نــقــطــة إضــاءتــهــا أقل من
rاحــتـرار  rحتــلــيل تــقــطــيــر r100° م)  م) بـكـل الــطـرق

تكسير � إلخ (أنظر 1531)
(2231 r2212r1534  r1533 r1532  أنظر) مازوت

مــثــيل (صــنــاعــة أســيــتــان r الــكــلــورور r نــيــتـرات)مــثــيل (صــنــاعــة أســيــتــان r الــكــلــورور r نــيــتـرات)
(2231 r2212r1533 أنظر)

مثيلي (الكحول)مثيلي (الكحول)
1. تخزين (أنظر 1532)

(2214 r2213 r1533 أنظر) 2. استعمال
نـــــــيـــــــتـــــــروبـــــــنـــــــزيـن أو مـــــــتـــــــمــــــــاثالتـه (صـــــــنـــــــاعـــــــة)نـــــــيـــــــتـــــــروبـــــــنـــــــزيـن أو مـــــــتـــــــمــــــــاثالتـه (صـــــــنـــــــاعـــــــة)

(2231 r2212 r1533أنظر)
عطور (استخراج) عطور (استخراج) �ذيبات قابلة لالشتعال(أنظر

(2231 r2212 r1533

r1540 r1533r1532 مـــحـــالــيـل ســيـــلـــولـــوزيــة مـــحـــالــيـل ســيـــلـــولـــوزيــة (أنـــظــر
(2231 r2212  

سلفور كاربونسلفور كاربون
1. تخزين (أنظر 1532)

r2212 r15332. ورشــــات حـــيـث يـــســــتــــعــــمل (أنــــظـــر
(2231

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1535

1540

1541

1

1

1

0,5

0,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

البرنيق (مستودعات)البرنيق (مستودعات)
1. مـــســتـــودعــات الـــبــرنـــيق ذات أســاس يـــســتـــبــعــد
الـكـحـول r تصـنف كـمـستـودعـات الـكحـول (أنـظر

(1532

2. مـسـتـودعات الـبـرنـيق ذات أسـاس من الـسوائل
الـــقــابـــلــة لالشـــتـــعــال أو ذات مـــزيج من الـــســوائل
الـــكـــحـــولـــيــــة r مـــســـتـــودعـــات الـــبـــرنـــيق الـــذهـــني
تصنف كمسـتودعات للسوائل الـقابلة لالشتعال
مـن الـفـئـة اHــعـيـنـة تــبـعـا لـنــقـطـة إضـاءتــهـا r تـبـعـا

(1532 r1530 أنظر) للخانة
3. مـسـتودعـات الـبـرنيق ذات أسـاس من اHـذيـبات
غـيـر القـابـلة لـالشتـعـال لكن عـطـرة أو سامـة غـير

مصنفة.
صلبة سهلة االشتعال صلبة سهلة االشتعال 

صــلـبــة ســهــلــة االشــتــعـال صــلـبــة ســهــلــة االشــتــعـال بــاســتــثــنــاء اHــواد اHــشـار
إليها بوضوح في خانات أخرى :

1. صناعة 
2. استعمال أو تخزين 

الــكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمــكن تــواجــدهــا في اHـنــشـأة
تكـون : 

 أ) تفوق أو تساوي  1طن 
ب) أقل من  1طن 

األHـــنـــيـــوم أو اHـــغــــنـــيـــزيـــوم عـــلـى شـــكل مـــســـحـــوقاألHـــنـــيـــوم أو اHـــغــــنـــيـــزيـــوم عـــلـى شـــكل مـــســـحـــوق
(صناعة أو تداول) (أنظر (صناعة أو تداول) (أنظر 1540)

rلــــيـــمـــايل rبـــرادة r ـــســــحـــوقHـــنــــيـــوم (تـــخــــزين اHأrلــــيـــمـــايل rبـــرادة r ـــســــحـــوقHـــنــــيـــوم (تـــخــــزين اHأ
جنارات ) جنارات ) (أنظر 1540)

كاربـور الـكالـسـيوم و الـكـاربورات اHـعدنـيـة التيكاربـور الـكالـسـيوم و الـكـاربورات اHـعدنـيـة التي
تسبب أخطارا �اثلة (صناعة)تسبب أخطارا �اثلة (صناعة) (أنظر 1540)

كاربور الكالسيوم (تخزين)كاربور الكالسيوم (تخزين)
عندما الكـمية اHمكن تواجـدها في اHنشأة تفوق

 3 طن 

الــســيــلـــولــواد  (صــنـــاعــة أو تــخــزيـن فــيــلم) الــســيــلـــولــواد  (صــنـــاعــة أو تــخــزيـن فــيــلم) (أنــظــر
(1540

الـسـيـلـولـواد و اHـواد الــنـيـتـريـة اHـمـاثـلـة (صـنـاعـة)الـسـيـلـولـواد و اHـواد الــنـيـتـريـة اHـمـاثـلـة (صـنـاعـة)
(أنظر 1540)

�سـيـلـولواد (تـدفـئة r جتـفـيف r تـشكـيل r تـصـنيع �سـيـلـولواد (تـدفـئة r جتـفـيف r تـشكـيل r تـصـنيع 
إلخ)إلخ) (أنظر 1540)

سـيــلـولـواد و اHـواد الـنـيـتـريـة اHـمـاثـلـة (صـافـيـة أوسـيــلـولـواد و اHـواد الـنـيـتـريـة اHـمـاثـلـة (صـافـيـة أو
مشكلة) (مستودعات)مشكلة) (مستودعات) (أنظر 1540)

رول

رول

رول
ررم ش ب

ررم ش ب

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

الـفـحم أو الــكـاربـونـات مـقـسـمـة بـدقـة r مـثل أسـودالـفـحم أو الــكـاربـونـات مـقـسـمـة بـدقـة r مـثل أسـود
rأســود الــدخـــان  أســود الــنــفــطالن  rWاألســيــتـــيــلــrأســود الــدخـــان  أســود الــنــفــطالن  rWاألســيــتـــيــلــ
أسود البترول � إلخ (مستودعات)أسود البترول � إلخ (مستودعات) (أنظر 1540)

كلوديون :كلوديون :
1. تخزين (أنظر 1540)

2. استعمال (أنظر 1540)
3. صناعة (أنظر  1540 ,1533 ,2212 ,2231)

اHغنيزيوم (صناعة مسحوق)اHغنيزيوم (صناعة مسحوق) (أنظر 1540)
اHـغــنـيـزيـوم (تـخـزين مـسـحـوق) اHـغــنـيـزيـوم (تـخـزين مـسـحـوق) خـيـوط و نـفـايـات
كـاخلـراطW و جنـارات � إلخ تـفوق  10كـلغ (أنـظر

(1540

اHغنيزيوم و خالئطه (صنعة)اHغنيزيوم و خالئطه (صنعة) (أنظر 1540)
مـــــواد بالســـــتــــيـــــكـــــيــــة أخـــــرى غـــــيــــر ســـــيـــــلــــولـــــويــــدمـــــواد بالســـــتــــيـــــكـــــيــــة أخـــــرى غـــــيــــر ســـــيـــــلــــولـــــويــــد
(مسـتحـضرات بـاسـتعـمال الـسبـلولـوز اHنـثرت)(مسـتحـضرات بـاسـتعـمال الـسبـلولـوز اHنـثرت)

(أنظر 1540)
السيلولوز اHنترت (مستودعات)السيلولوز اHنترت (مستودعات) (أنظر 1540)

الــســيـــلــولــوز اHــنــتـــرت (ورشــات مــعــاجلــة) الــســيـــلــولــوز اHــنــتـــرت (ورشــات مــعــاجلــة) (أنــظــر
(1540

ســـيـــلــولـــوز مـــنـــتــرت  و مـــواد نـــيــتـــريـــة مــشـــابـــهــةســـيـــلــولـــوز مـــنـــتــرت  و مـــواد نـــيــتـــريـــة مــشـــابـــهــة
r(اســـتــــعـــمـــال أو مــــعـــاجلـــة) (اســـتــــعـــمـــال أو مــــعـــاجلـــة) لــــتـــحــــضــــيـــر احملــــالـــيل
البرنيقr  صبـاغةr حبرr  غراءr مـواد بالستيكية

باستثناء السيلولويد (أنظر 1540)
الــســيــلــولــوي اHــنــتــرت (مــســتــودعـات مــحــالــيل أوالــســيــلــولــوي اHــنــتــرت (مــســتــودعـات مــحــالــيل أو
عـجـائن) عـجـائن) الـتـي حتـتـوي عــلى أكـثـر من  25 بــاHـائـة

من السيلولوز اHنترت (أنظر 1540)
الـــســـيـــلـــولـــوي اHــنـــتـــرت (اســـتـــعـــمـــال مــحـــالـــيل أوالـــســـيـــلـــولـــوي اHــنـــتـــرت (اســـتـــعـــمـــال مــحـــالـــيل أو
عــــــجـــــائن)عــــــجـــــائن) الــــــتي حتـــــتــــــوي عـــــلى 25 بـــــاHــــــائـــــة من
الـــســيـــلـــولـــوز عـــلى األقل اHـــنـــتـــرت بـــهــدف صـــنع
الـــبـــرنـــيـقr االنـــحاللr أو من أجل كـل اســـتـــعـــمــال

آخر (أنظر 1540)
أسود أستيلW (تخزين)أسود أستيلW (تخزين) (أنظر 1540)

أسود الدخان (صناعة)أسود الدخان (صناعة) (أنظر 1540)
أسود الدخان (تخزين)أسود الدخان (تخزين) (أنظر 1540)
أسود نفطالن (تخزين)أسود نفطالن (تخزين) (أنظر 1540)

أسود البترول (تخزين)أسود البترول (تخزين) (أنظر 1540)
صبـاغـات ( مـستـحـضـرات بـاستـعـمـال السـيـلـولوزصبـاغـات ( مـستـحـضـرات بـاستـعـمـال السـيـلـولوز

اHنثرت و مواد نترية �اثلة)اHنثرت و مواد نترية �اثلة) (أنظر 1540)
اHساحيق معدنية (صناعة)اHساحيق معدنية (صناعة) (أنظر 1540)

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـ
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1600

1610

1611

1

0,5

1

0,5

x

x

x

x

x

x

x

x

الصوديـوم اHعدني (تخزين) الصوديـوم اHعدني (تخزين) ومواد أخـرى معدنية
أو خالئطها  محللة في اHاء البارد (أنظر 1540)
زركــونـيــوم عـلى شــكل مـســحـوق (تــخـزين) زركــونـيــوم عـلى شــكل مـســحـوق (تــخـزين) (أنـظـر

(1540

زركـــونــيـــوم عــلى شـــكل مــســـحــوق عـــلى الــطـــريــقــةزركـــونــيـــوم عــلى شـــكل مــســـحــوق عـــلى الــطـــريــقــة
اجلـافـة (صـنـاعـة و تداول) اجلـافـة (صـنـاعـة و تداول) غـربلـةr جتـفـيف (أنـظر

(1540

قابل لالحتراققابل لالحتراق
أســـفــلتr زفت مــعــدنـيr  قــطــرانr راتــنج r و مــوادأســـفــلتr زفت مــعــدنـيr  قــطــرانr راتــنج r و مــواد

زفتية صلبة (تخزين)زفتية صلبة (تخزين) (أنظر 1614)
أســــفــــلـت r قــــطـــرانr زفـت r زفت مــــعــــدنيأســــفــــلـت r قــــطـــرانr زفـت r زفت مــــعــــدني و مــــوادو مــــواد
زفــتـيــة صــلـبــة أو ســائـلــةr مــواد صـلــبــة أو سـائــلـةزفــتـيــة صــلـبــة أو ســائـلــةr مــواد صـلــبــة أو سـائــلـة
rزيـوت كـريــوزوتـيـة rقـابــلـة لالحـتــراق أو عـطــرةrزيـوت كـريــوزوتـيـة rقـابــلـة لالحـتــراق أو عـطــرة
بــــــارافــــــrW أزوكــــــريـتr كــــــلــــــورو نــــــفــــــطــــــالـنr إلخبــــــارافــــــrW أزوكــــــريـتr كــــــلــــــورو نــــــفــــــطــــــالـنr إلخ

(انصهار)(انصهار) (أنظر 1613)
(1614 r1613   أنظر) زفت معدني أو مواد زفتيةزفت معدني أو مواد زفتية

(1614 r1613   أنظر) قطران قطران 
فـــحم اخلــــشب (تـــخــــزين أو مـــســــتـــودعـــات) فـــحم اخلــــشب (تـــخــــزين أو مـــســــتـــودعـــات) (أنـــظـــر

(1614

rفـــرز rغـــربـــلـــة rنـــخـب rتــــفـــتـــيت r الـــفــــحم ( ســـحقrفـــرز rغـــربـــلـــة rنـــخـب rتــــفـــتـــيت r الـــفــــحم ( ســـحق
(2515 r1614  أنظر) ( هرس ) هرس

كــلـــورو نــفـــطالن (صـــهــرr الـــتــطـــبــيق عـــلى أي مــادةكــلـــورو نــفـــطالن (صـــهــرr الـــتــطـــبــيق عـــلى أي مــادة
كانت)كانت) (أنظر1613)

حبال مغطاة بالقطرانحبال مغطاة بالقطران (أنظر1613)
باسـتثـناء مـستـودعات أعـواد الثـقـاب الكـيمـيائـية مـستـودعات أعـواد الثـقـاب الكـيمـيائـية 
تـلـك غـيــر اHــذكــورة لــداعي األمن واHــشــار إلــيــهـا

في اخلانة  1540
الكمية اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

أ) تفوق  500 م3
ب) تفوق  50 م 3 لكن أقل أو تساوي  500 م3

مـســتـودعـات اخلـشب r الـورق r الـكـارتـون أو مـوادمـســتـودعـات اخلـشب r الـورق r الـكـارتـون أو مـواد
قابلة لالحتراق �اثلةقابلة لالحتراق �اثلة
الكمية اخملزنة تكون : 

أ) تفوق 20.000 م3
ب) أقل أو تساوي 20.000 م3

الكوك (مخازن و تخزين)الكوك (مخازن و تخزين) (أنظر 1614)

رول
ررم ش ب

رول
ررم ش ب

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4034
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1612

1613

1

0,5

1

0,5

x

x

x

x

x

x

x

x

اخملـــازن اHــغــطــاة (تـــخــزين اHــواد و اHـــنــتــوجــات أواخملـــازن اHــغــطــاة (تـــخــزين اHــواد و اHـــنــتــوجــات أو
مـواد قابلـة لالحتراق بـكميـة تفوق مـواد قابلـة لالحتراق بـكميـة تفوق  500 طن في) طن في)
بــاسـتــثــنــاء اخملــازن اHـســتــعــمــلـة لــتــخــزين فــئـات
اHــواد واHـــنــتــوجــات أو اHـــواد اHــتــعــلـــقــة من جــهــة
بـهـذه القـائـمة مـبـاني مـوجهـة فـقط للـعـربات ذات
احملرك و مقطوراتـها و اHؤسسات التي تستقبل

اجلمهور
حجم اخملازن أو اHستودعات تكون :

1 ) تفوق أو تساوي  50.000 م3
2 ) أقل من 50.000 م3

اللبد اHغطى بالقطران (صناعة)اللبد اHغطى بالقطران (صناعة) ( أنظر 1613)
الــــزفتr األســــفــــالـتr  الــــقــــطــــران و مــــواد زفــــتــــيـــةالــــزفتr األســــفــــالـتr  الــــقــــطــــران و مــــواد زفــــتــــيـــة
�(مـعـاجلة أو اسـتـعـمـال) تـقطـيـر احـتـرارr جتـديد �(مـعـاجلة أو اسـتـعـمـال) تـقطـيـر احـتـرارr جتـديد 
�إلخr  اسـتــقـراءr غــمـرr مــعـاجلــة و طالء اHــسـاحـة �إلخr  اسـتــقـراءr غــمـرr مــعـاجلــة و طالء اHــسـاحـة 

إلخ إلخ  باستثناء مراكز تغطية مواد الطرق.
الــكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمــكن تــواجـدهـــا في اHـنــشـأة

تكـون :
1. تفوق أو تساوي  20 طن 

2. أقل من  20 طن
زفتr قزفتr قـطرانr راتنطرانr راتنـجات و زيجات و زيـوت قابلوت قابلـة لالحتراقة لالحتراق
من أصل ممن أصل مـعـدندنـي( خي( خـلط أو ملط أو مـعــــاجلاجلـات سات سـاخاخــــنـة عة عـلىلى
درجدرجــــــة حة حــــــــرارة ترارة تــــــفــــــوق وق  100 ° م)  م) مــــثل الــــتــــقـــطــــيـــر
rالــتــجــديــد rالــتـــحــفــيف  rالــهــدرجـــة rواالحــتـــراق

الكبرتـةr إلخ ( أنظر 1613)
زفـتr ومــــواد زفــــتـــيـــة ســـائــــلـــة (تـــخـــزين) زفـتr ومــــواد زفــــتـــيـــة ســـائــــلـــة (تـــخـــزين)  أنـــظـــر

(1614

الزفت (صهالزفت (صهـر و تطبيق على أي مادة كانت)ر و تطبيق على أي مادة كانت) (أنظر
(1613

الــــفــــحم احلــــجــــري r كــــوك r فــــحـم طــــري r لــــيــــنــــيتالــــفــــحم احلــــجــــري r كــــوك r فــــحـم طــــري r لــــيــــنــــيت
(تـــخــزيـن أو مــســـتــودعـــات) و مـــحــروقـــات أخــرى(تـــخــزيـن أو مــســـتــودعـــات) و مـــحــروقـــات أخــرى
مـعــدنـيـة صـلـبـةrمـعــدنـيـة صـلـبـةr  بــاسـتـثـنـاء فــحم اخلـشب اHـشـار

إليه في اخلانة رقم 1614 ( أنظر 1614)

رول
ررم ش ب

رول
ررم ش ب

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـ
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1614

1615

1616

1

0,5

1

0,5

2

0,5

2

0,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

r فـحم اخلـشب r لـيـنـيت r الــكـوك r الـفـحم احلـجـريr فـحم اخلـشب r لـيـنـيت r الــكـوك r الـفـحم احلـجـري
زفتr أسفالت زفت و مواد زفتية (تخزين)زفتr أسفالت زفت و مواد زفتية (تخزين)

الـكــمــيــة اإلجـمــالــيـة اHــمــكن تــواجـدهــا في اHــنــشـأة
تكون : 

1. تفوق أو تساوي  500 طن 
2. أقل من  500 طن 

زيـوت الكريـوزوت (صهرr الـتطبـيق على أي مادة
كانت) (أنظر 1613)

زيــوت ثــقــيــلــة من الــكــريــوزوت (ورشــات الــرشق
في اخلشب) (أنظر 1613)

رشف مواد أي كانت (أنظر 1613)
لينيت (مستودعات وتخزين) (أنظر 1614)

مزيتات مزيتات 
الكمية اخملزنة تكون :

1. تفوق أو تساوي  50 طن
2. تفوق أو تساوي  10 طن لكن أقل من  50 طن

3. أقل من  10 طن
فتائل مكبرتة (أنظر 1616)

أوزوكــيـريـت (صـهــر r عــلى أي مـادة كــانت) (أنــظـر
(1613

الورق اHغطى بالزفت ( صناعة) (أنظر 1613)
الكبريت (صهرو تقطير) (أنظر 1616)

rرrصــــــهــــــر و تر و تــــــقــــــطــــــيــــر rصاعي rكــــــبــــــريت (صريت (صــــــنـع صع صــــنــــــاعي
استعمال و استعمال و تخزين)تخزين)

أ - صـــنع صـــنــاعـي r حتــويـل و تــقـــطـــيـــر r الــكـــمـــيــة
اإلجــمــالــيـة اHــمــكـن تــواجــدهـا فـي اHــنــشــأة تــكـون

تفوق أو تساوي  2,5 طن 
ب - انــصـهـار r مـذوب الـشــحم r له قـدرة تـفـوق أو

تساوي  1 طن
ج - استعمال وتخزين

1. كـــــبــــريـت صــــلـب ذروري حــــيث الـــــطـــــاقــــة األدنى
لالشــتـــعـــال هي أقل أو تـــســاوي  100 مــيـــغــا جــول
الـكـمــيـة اإلجـمـالـيــة اHـمـكن تـواجــدهـا في اHـنـشـأة

تكون :
 أ) تفوق أو تساوي   2,5 طن 

ب) أقل من   2,5 طن 
2. كـبـريـت صـلب غـيــر الـذي ذكـر في 1 ج
و الكـبريت عـلى شكل سـائل r الكـميـة اإلجمـالية

اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :

رول
ررم ش ب

رول
ررم ش ب

ت

رول

ررم ش ب

رول
ررم ش ب

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4234
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

1617

1700

1710

1711

1712

2

0,5

0,5

3

1

0,5

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

أ) تفوق أو تساوي  500 طن
ب) أقل من  500 طن

r(غـمر أو رش) على الـطـريـقـة الرطـبـة rتـخـزيـنـاتr(غـمر أو رش) على الـطـريـقـة الرطـبـة rتـخـزيـنـات
للخشب غير اHعالج كيميائياللخشب غير اHعالج كيميائيا

الكمية اخملزنة تكون تفوق  1000 م3
الــقــرمــيـد اHــيــكــانــيــكي ( تــبــلـيـل بـالــزفت) الــقــرمــيـد اHــيــكــانــيــكي ( تــبــلـيـل بـالــزفت) ( أنــظــر

(1613

األنابيب اHغطاة بالزفت ( صناعة) األنابيب اHغطاة بالزفت ( صناعة)  (أنظر 1613)
آكالة آكالة 

أحأحــــــــــــمــــــــــاض أساض أســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــيك أكيك أكــــــــــــثــــــــــــر من ر من 50 %   من وزن من وزن
احلاحلــــــــــــــــمـضr كضr كــــــــــــــــلــــــــــــــــورهورهــــــــــــــــيــــــــــــــــدريدريـك أكك أكــــــــــــــــثــــــــــــــــــر من ر من 20 %
الالـقـورمورمــــيـك أكيـك أكـثـثــر من ر من 50 % ن نـيـتـتـــــريك أكـريك أكــثـر منر من
rضr20 %  ل  لــــــــــــــــــــــــكـن أقن أقـل مل مـن ن 70 % م مـن وزن احلن وزن احلــــــــــــــــــــــمـض

بــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــريريـك أقك أقـل مل مـن ن 70 % ال الــــــــــــــــــــــفـفـــــــــــــــــــــــــوسـوســـــــــــــــــــــــفـفـــــــــــــــــــــــوريوري
والوالــــــــــســــــــــــلــــــــــفــــــــــــوريك أكوريك أكــــــــــــثــــــــــر من ر من 25  % أك أكــــــــــســــــــــــيــــــــــداتدات
األزوتrأناألزوتrأنــــــهــــــيــــدريك الدريك الــــــفــــــوسوســــفــــــوري و أنوري و أنــــــهــــيــــــدريدريــــد

أستيكr  أكسيدات الكبريت (صناعة)أستيكr  أكسيدات الكبريت (صناعة)
مهما كانت قدرة اإلنتاج 

rمضrحـمض أسمض أسـتــــيك أكيك أكـثـر من ر من   50 % من وزن احل من وزن احلـمض
حــــــمض كمض كــــــلــــورهورهــــــيــــدريك أكدريك أكــــــثــــر من ر من  20 % من وزن من وزن
احلمض r حاحلمض r حـمض القورميك أكثر من مض القورميك أكثر من   50 %   من من
وزن الـحــمض r حـوزن الـحــمض r حــمض نيتريك أكثر من مض نيتريك أكثر من  20 %
 لــــــــــــــكـن أقن أقـل من ل من 70 % م مـن وزن احلن وزن احلــــــــــــــمـض r حض r حــــــــــــــمضمض
بــــيـكـريك أقل من ريك أقل من 70 % من وزن احل من وزن احلـمض r حمض r حـمضمض
الالـفــــوسوســــفــــوريك r حوريك r حــــمض المض الــــسـســـــلـلـــــفـوريـوريــك أكك أكـثـثـــــر منر من
rوريrأنـهـيـدريدريــــد الد الـفـوسوسـفـوري r أنمض r 25% من وزن احل من وزن احلــــمض

أنهيدريد أستيك ( استعمال أو تخزين ) :أنهيدريد أستيك ( استعمال أو تخزين ) :
الكمية اإلجمالية اHمكن تـواجدهـا في اHنشـأة

تكون : 
1. تفوق أو تساوي  250 طن 

2. تفوق أو تساوي  50 طنr لكن أقل من  250 طن
حمض كلورهيدريك (صناعة ) حمض كلورهيدريك (صناعة ) (أنظر 1710)

حمض كلورهيدريك مركز (تخزين)حمض كلورهيدريك مركز (تخزين) (أنظر 1711)
حمض كـلـورهـيدريك أنـهـيدر اHـمــيـع (اسـتــعــمالحمض كـلـورهـيدريك أنـهـيدر اHـمــيـع (اسـتــعــمال

وتخزين)وتخزين)
1. بوعاء ذي سعة موحدة تفوق  30 كلغ 

2. بوعاء ذي سعة موحدة أقل أو تساوي  30 كلغ 

رول
ررم ش ب

ررم ش ب

رو

رول
ررم ش ب

رو

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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أ) إذا كــانـت الـكــمــيــة اإلجــمــالــيــة اخملــزنــة تــفـوق أو
تساوي  1000 كلغ 

ب) إذا كــانت الــكــمــيــة اإلجــمــالــيــة اخملــزنــة أقل من
 1000 كلغ 

حمض الكلـورسلفوريكr أوليومات ( استعمال أوحمض الكلـورسلفوريكr أوليومات ( استعمال أو
تخزين)تخزين)

1. تفوق أو تساوي  500 طن 
2. تفوق أو تساوي  50 طن لكن أقل من  500 طن 

3. أقل من  50 طن 
حمض الـفورمـيك و الـفرمـيـات (صنـاعة)حمض الـفورمـيك و الـفرمـيـات (صنـاعة) بـواسطة

أكسيد الكربون (أنظر 1710)
حمض الـفورمـيك (تخزين) حمض الـفورمـيك (تخزين) و محالـيل فورميـكية
تشـكل أكـثر من 50 % من قـيـمة احلـمض الـصافي

(أنظر 1711)
حــمض الــفــوســفــوريك ( صــنــاعــة ) حــمض الــفــوســفــوريك ( صــنــاعــة ) أو األنــهــيــدريــد

الفوسفوري بكل الطرق ( أنظر 1710)
حمض بيرولنيو (تنقية)حمض بيرولنيو (تنقية) ( أنظر 1710)

حــــمـض الـــــســــلـــــفــــوريـك (صــــنـــــاعــــة) حــــمـض الـــــســــلـــــفــــوريـك (صــــنـــــاعــــة) أو أكــــســـــيــــدات
الكبريت ( أنظر 1710)

حمض السلفوريك (تركيز)حمض السلفوريك (تركيز) ( أنظر 1710)
حــمـض الــــســـلــــفــوريـــك الـــمــــدخـــنr  أولــيـــومحــمـض الــــســـلــــفــوريـــك الـــمــــدخـــنr  أولــيـــوم
وكـلـورهيـدرين سـلـفوريـك (مسـتـودعات) وكـلـورهيـدرين سـلـفوريـك (مسـتـودعات) ( أنـظر

(1713

حـمض السلـفوريك اHركـز أو محالـيل هذا احلمضحـمض السلـفوريك اHركـز أو محالـيل هذا احلمض
الــــتي حتــــتـــوي أكــــثـــر من الــــتي حتــــتـــوي أكــــثـــر من  25%  مـن وزن حـــمض  مـن وزن حـــمض

السلفوريك (تخزين)السلفوريك (تخزين) ( أنظر 1711)
ألهيدريد أستيك (تخزين)ألهيدريد أستيك (تخزين) ( أنظر 1711)

البريـوم (تنقيـة سلفات) البريـوم (تنقيـة سلفات) بواسطـة حمض الـكلورو
هيدريك ( أنظر 1711)

كربونات الصوديوم (صناعة)كربونات الصوديوم (صناعة)
كـلــورو هـيــدروجـW أنـهــيـدر اHــمـيـع (اسـتــعـمـال أوكـلــورو هـيــدروجـW أنـهــيـدر اHــمـيـع (اسـتــعـمـال أو

تخزين)تخزين)
1. الـكمـية  اإلجـمالـية اHـمكن تـواجدهـا في اHنـشأة

تكون تفوق أو تساوي 250 طن
2. بوعـاء ذي سعة تفوق 37 كلغr الكـمية اإلجـمالية
اHــمـكن تــواجـدهــا في اHـنــشـأة تــكـون أقل من 250

طن
3. بـوعـاء ذي سعـة أقل أو تـساوي 37 كـلغr  الـكـمـية

اإلجمالية اHمكن تواجدها في اHنشأة تكون :  

رول

ررم ش ب

رو
رول

ررم ش ب

رول

رو

رول

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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أ. تفوق  1طن r لكن أقل من 250 طن.
ب. أقل أو تساوي 1 طن.

نتروسلفات احلديدنتروسلفات احلديد (أنظر 1711)
أولبومأولبوم (أنظر 1711)

بوتاس كاوية ( مخزن لغسل)بوتاس كاوية ( مخزن لغسل) (أنظر 1715)
الـــصـــوديـــوم ( صـــنـــاعـــة ســـلـــفــات ) الـــصـــوديـــوم ( صـــنـــاعـــة ســـلـــفــات ) بـــواســـطـــة اHـــلح

البحري وحمض السلفوريك (أنظر 1711)
الصوديوم ( صناعة كربونات)الصوديوم ( صناعة كربونات) (أنظر 1715)

الـصودا أو البـوتاس الكـاوي (استعـمال أو تخزينالـصودا أو البـوتاس الكـاوي (استعـمال أو تخزين
لغسل)لغسل)

يــــــــــشــــــــــكـل الـــــــــســــــــــائـل أكــــــــــثــــــــــر من 20  % مـن وزن
هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم

الــكـمـيـة اإلجـمـالـيــة اHـمـــكن تـواجــدهـا في اHـنـشـأة
تكون :

1. تفوق  250 طن
2. أقل أو تساوي  250 طن

سلفات البريوم ( تنقية)سلفات البريوم ( تنقية) (أنظر 1711)
كبريتات احلديد (صناعة) كبريتات احلديد (صناعة) (أنظر 1711)

سلفات حديدي (صناعة)سلفات حديدي (صناعة) (أنظر 1711)
سلفات حاو حديد تالثي التكافؤسلفات حاو حديد تالثي التكافؤ (أنظر 1711)
(1712 r1711 r1710 أنظر) (حمض) سلفوريك (حمض) سلفوريك

متنوعاتمتنوعات
مواد أو مستحـضرات تتفاعل بشدة باالتصال معمواد أو مستحـضرات تتفاعل بشدة باالتصال مع
اHـاء ( استـعـمـال أو تـخزين)r اHـاء ( استـعـمـال أو تـخزين)r بـاسـتثـنـاء اHواد أو
اHـــــســـــتـــــحــــضـــــرات اHـــــشـــــار إلـــــيـــــهـــــا بـــــوضــــوح أو

بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة :
الــكـمـيــة اإلجــمـالـيــة اHـمــكن تـواجـدهـا في اHـنـشـأة

تكون :
1. تفوق أو تساوي  500 طن

2. تفوق أو تساوي 100 طنr لكن أقل من  500 طن
3. أقل من  100 طن

مواد أو اHستحـضرات تفرغ مواد سامة باتصالهامواد أو اHستحـضرات تفرغ مواد سامة باتصالها
مع اHـاء (اسـتعـمـال أو تـخزين)مع اHـاء (اسـتعـمـال أو تـخزين)r بـاسـتثـنـاء اHواد
واHــــســـــتــــحــــضــــرات اHـــــشــــار إلــــيـــــهــــا بــــوضــــوح أو

بالفصلة في خانات أخرى من القائمة
الــكـمـيــة اإلجـمـالــيــة اHــمـكن تــواجــدهـا في اHــنـشـأة

تكـون :
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1. تفوق أو تساوي  200 طن
2. تفوق أوتساوي 50 طنr لكن أقل من  200 طن

3. أقل من  50 طن
حمض األوكساليك (صناعة)حمض األوكساليك (صناعة)

1. بتفاعل حمض نيتريك على مواد عضوية
2. بواسطة نشارة اخلشب والبوتاس أو الصودا

3. بــــــواســــــطـــــــة حــــــمـض الــــــفــــــورمـــــــيك مـع تــــــفـــــــريغ
Wالهيدروج

نشاطنشاط
تربية احليوانات والنشاط الزراعيتربية احليوانات والنشاط الزراعي

تربية احليوانات
احلــيــوانــات (تــربـــيــة) غــيــر تــلك اHــشــار إلــيــهــا فياحلــيــوانــات (تــربـــيــة) غــيــر تــلك اHــشــار إلــيــهــا في

خانات أخرى :خانات أخرى :
تــضم أكـثـر من  10 حـيـوانــاتr إذا كـانت اHــؤسـسـة
تـــقع عـــلى مــســـافــة أقـل أو تــســاوي  100 مـــتــر من

بناية مسكونة أو مشغولة من طرف أشخاص.
rبــــــيع rحــــــيــــــوانـــــات جــــــارحــــــة ذات فـــــرو (تــــــربــــــيـــــةrبــــــيع rحــــــيــــــوانـــــات جــــــارحــــــة ذات فـــــرو (تــــــربــــــيـــــة

عبور..إلخ)عبور..إلخ)
عندما يكون عدد احليوانات :

1. يفوق 50
2. يفوق 20 لكن أقل أو يساوي 50

3. أقل أو يساوي 20
سرفة الذباب (تربية)سرفة الذباب (تربية) (أنظر 2120)

بقري (تربيةr بيعr عبور... إلخ)بقري (تربيةr بيعr عبور... إلخ)
: W1. عجول اجلزارة أو أبقار التسم

أ) أكثر من  200 حيوان
ب) من  50 إلى  200 حيوان

ج) أقل من  50 حيوان
2. أبقار حلوب و/ أو مختلطةأبقار حلوب و/ أو مختلطة

أ) أكثر من  80 بقرة
ب) من  40 إلى  80 بقرة

ج) أقل من  40 بقرة
3. أبقار مرضعة ( حW تخصص إلرضاع العجول). أبقار مرضعة ( حW تخصص إلرضاع العجول)

أ) انطالقا من  40بقرة 
أحصنة (تربيةr بيعr عبور...إلخ)أحصنة (تربيةr بيعr عبور...إلخ)

أ) أكثر من  200 حيوان
ب) من  50 إلى 200 حيوان

ج) أقل من  50 حيوان
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مـعـز و زريـبـة مـعـز و زريـبـة أكـثر من  10 حـيـوانـاتr بـاسـتـثـنـاء
اخلــــرفــــان واجلــــديــــانr عــــنــــدمــــا يـــتــــواجــــدون عــــلى
مـــــســــافــــة أقـل أو تــــســــاوي 100 مـــــتــــر عن بـــــنــــايــــة

مسكونة أو مشغولة من طرف أشخاص.
�كالب (تـــربــيــةr بـــيعr عــبـــور r حــراســةr مـــحــاشــر �كالب (تـــربــيــةr بـــيعr عــبـــور r حــراســةr مـــحــاشــر 

إلخ)إلخ)
أ) أكثر من 50 حيوان

ب) من 10 إلى 50 حيوان
ج) أقل من  10 حيوانات

مفرخةمفرخة
قدرة االحتضان :

أ) أكثر من  100000 بيضة
ب) أقل من  100000 بيضة

تسمW وتربية الدواجن (أنظر 2121)
احليوانات الشرسة ( أصناف غير منزلية)  احليوانات الشرسة ( أصناف غير منزلية)  

1. مؤسسات تربية و بيع 
2. مؤسسات العبور و التقد© للجمهور

3. مؤسسات اإليجار
عيادات الكالبعيادات الكالب (أنظر 2115)

أرانب (تربيةr بيعr عبورr إلخ..)أرانب (تربيةr بيعr عبورr إلخ..)
1. أكثر من 6000 حيوان

2. من  2000 إلى 6000 حيوان
3. أقل من  2000 حيوان

مــعــارض احلـــيــوانــاتr حــدائق حـــيــوانــاتr حــظــائــرمــعــارض احلـــيــوانــاتr حــدائق حـــيــوانــاتr حــظــائــر
احليوانات الشرسةاحليوانات الشرسة (أنظر 2117)

(rإلخ r عبور rبيع rتربية) متعلق بالعنزة rضأني(rإلخ r عبور rبيع rتربية) متعلق بالعنزة rضأني
1. أكثر من  1000 حيوان

2. من  250 إلى 1000 حيوان
3. أقل من  250 حيوان

rالذباب rمكان تربيـة احلشرات (تربية الدعموصrالذباب rمكان تربيـة احلشرات (تربية الدعموص
سرفة الذباب)سرفة الذباب)

دواجنr طـــــريــــدة بـــــالــــريـش (تــــربـــــيــــة r بـــــيع r إلخ)دواجنr طـــــريــــدة بـــــالــــريـش (تــــربـــــيــــة r بـــــيع r إلخ)
بـاستـثـناء الـنـشـاطات الـنـوعيـة اHـشار إلـيـها في

خانات أخرى 
1. أكثر من  20000 حيوان وما يعادل

2. من  5000 إلى 20000 حيوان أوما يعادل 
3. أقل من 5000 حيوان وما يعادل
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مالحـظـة : مالحـظـة : ويـعـد كـل من الـدجـاجr فــرخ الـدجــاج
و الـديـكــة الـبـريـة من احلـيــوانـات اHـعـادلـة والـبط
يعـد ما يـعـادل حيـوانـW والدجـاج الرومي واإلوز
يــعــادل ثالثــة حــيـوانــاتr كــفــيــات الـقــدم الــدســمـة
تـعـادل خـمـسـة حيـوانـات واحلـمـام واحلــجل تـعادل

لـ  4/1 حيوان- السمائن تعادل 8/1 حيوان 
نشاط زراعينشاط زراعي

فطريات الطبقة فطريات الطبقة (زرع و/أو إنتاج)
ســـمـــاد ودعـــامـــات الـــزراعـــة (صــنـــاعـــة انـــطالقـــا منســـمـــاد ودعـــامـــات الـــزراعـــة (صــنـــاعـــة انـــطالقـــا من

اHواد العضوية)اHواد العضوية)
عندما تكون قدرة اإلنتاج :

1. تفوق أو تساوي  10 طن/اليوم
2. أقل من  10 طن/اليوم

سماد سائل (تخزين)سماد سائل (تخزين)
بـــوعــاء ذي ســـعـــة مــوحـــدة تـــفــوق أو تـــســاوي 3000 

لترr عندما القدرة اإلجمالية تكون :
1. تفوق أو تساوي  500 م3

2. تفوق  100 م3 لكن أقل من  500 م3
3. أقل من  100 م3

أسمدة (تخزين)أسمدة (تخزين) (أنظر 2125)
زبـلr أســمـــدة ودعـــامـــات الـــزراعـــة (مـــســـتـــودعــات)زبـلr أســمـــدة ودعـــامـــات الـــزراعـــة (مـــســـتـــودعــات)
تـــــتـــــضــــــمن مــــــواد عـــــضـــــويــــــة وال تـــــكـــــون مــــــلـــــحق

لالستغالل الزراعي.
1. التخزين يكون يفوق  200 م3

2. التخزين يكون أقل من  200 م3
أسمدة الغائطأسمدة الغائط

1. صناعة (أنظر  2123)
2. تخزين (أنظر 2124)

rالــــبـــذور rمــــطـــامــــر ومــــنـــشــــآت تـــخــــزين احلــــبـــوبrالــــبـــذور rمــــطـــامــــر ومــــنـــشــــآت تـــخــــزين احلــــبـــوب
منـتـوجات غـذائـيـة أو كل منـتـوج عضـوي يـخلفمنـتـوجات غـذائـيـة أو كل منـتـوج عضـوي يـخلف

جزئيات غبار قابلة لالشتعالجزئيات غبار قابلة لالشتعال
1. �طامير أو منشآت التخزين :

 أ) إن كــــان احلـــجـم اإلجـــمــــالي لــــلــــتـــخـــــزيـن يــــفـــوق
 15000 م3

ب) إذا كـــان احلـــجم اإلجـــمـــالي لـــلـــتـــخــــزيـن يـــفـــوق
 5000 م3 لكن أقل أو تساوي  15000 م3

2. حتت بناء منفوخ أو خيمة :
أ) إذا كــــان احلـــجم اإلجـــمــــالي لـــلـــبــــنـــاء اHـــنـــفـــوخ أو

اخليمة يفوق  100000 م3
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ب) إذا كــان احلـــجم اإلجــمـــالي لـــلــبـــنــاء اHـــنــفــوخ أو
اخلـــــيـــــمـــــة يـــــفـــــوق 10000 م3 لـــــكن أقـل أو يـــــســــاوي

100000م3

تبغ (صناعة وتخزين)تبغ (صناعة وتخزين)
الــكــمـيــة اإلجـمــالـيــة اHـمــكن تــواجــدهــا في اHـنــشـأة

تكـون :
1. تفوق  25 طن

2. تفوق  5 طن لكن أقل أو تساوي  25 طن 
3. أقل أو يساوي  5 طن 

الزراعة الغذائية الزراعة الغذائية 
ذبح احليواناتذبح احليوانات

وزن هياكل احليوانات اHمكن أن تذبح تكون :
1. تفوق  2طن/اليوم 

2. تــفــوق  500 كــلغ/الــيــوم r لــكن أقل أو تــسـاوي 2
طن/اليوم 

3. أقل أو تساوي  500 كلغ/اليوم 
rالــغـــلــوتـــامــيك rأحـــمــاض الـــبــوتـــريك الـــســيـــتــريـكrالــغـــلــوتـــامــيك rأحـــمــاض الـــبــوتـــريك الـــســيـــتــريـك
الكــــتــــيك او أحــــمــــاض أخــــرى عــــضــــويــــة غــــذائــــيــــةالكــــتــــيك او أحــــمــــاض أخــــرى عــــضــــويــــة غــــذائــــيــــة

(صناعة) (صناعة) 
حمض البوتيريك ( صناعة)حمض البوتيريك ( صناعة) ( أنظر 2211)

Wاألحــمـاض الــدهــنــيــة ( صــنــاعـة) األحــمـاض الــدهــنــيــة ( صــنــاعـة) بـواســطــة تـصــبـ
الزيوت أو الدسم ( أنظر 2211)

حمض االكتيك (صناعة)حمض االكتيك (صناعة) ( أنظر 2211)
حمض أولييكحمض أولييك ( أنظر 2211)

أحماض ستيـاريك r البلمتيك و أولييك (صناعة)أحماض ستيـاريك r البلمتيك و أولييك (صناعة)
( أنظر 2211)

كـــــــــحـــــــــولـــــــــيـــــــــات من أصـل زراعـي r مـــــــــاء احلـــــــــيــــــــاةكـــــــــحـــــــــولـــــــــيـــــــــات من أصـل زراعـي r مـــــــــاء احلـــــــــيــــــــاة
ومشروبات روحية (إنتاج عن طريق تقطير)ومشروبات روحية (إنتاج عن طريق تقطير)

قــدرة اإلنــتـــاج اHــعــتــبــر فــيــهــا بــالــكـــحــول اHــطـــلق
تكون :

1. تفوق  500 لتر/اليوم 
2. تـفوق  50 لـتر/الـيـوم r لـكن أقل أو تـساوي 500

لتر/اليوم
3. أقل أو تساوي  50 لتر/اليوم

كـــــــحـــــــول الـــــــفـم مـن أصل زراعـي r مـــــــاء احلـــــــيـــــــاة وكـــــــحـــــــول الـــــــفـم مـن أصل زراعـي r مـــــــاء احلـــــــيـــــــاة و
مشروبات روحية (تخزين)مشروبات روحية (تخزين)

عندما تكـون الكمية اخملزنة اHـمكن تواجدها حيث
حجم القيمة الكحولية يفوق 40 %
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1. تفوق أو تساوي  50000 طن
2. تفوق أو تساوي  500 م3
3. تفوق أو تساوي  50 م3

غــذائــيــة (مــسـتــحــضــرات أو حــفظ اHــواد) من أصلغــذائــيــة (مــسـتــحــضــرات أو حــفظ اHــواد) من أصل
نــبــاتيr االكــتــواءr الــتــجــمــيــد بــاحلــرارة اخملــفــضـةنــبــاتيr االكــتــواءr الــتــجــمــيــد بــاحلــرارة اخملــفــضـة
والـتجـمـيـد r جتفـيف بـالـتجـمـيـد rامتـصـاص اHاءوالـتجـمـيـد r جتفـيف بـالـتجـمـيـد rامتـصـاص اHاء
rمـــالت rالـــلب  rبـــاســـتـــثـــنـــاء الــســـكـــر  rوحتـــمــيص rوحتـــمــيص
الـــزيــــوت وغــــداء لــــلـــمــــاشــــيـــةr  لــــكن مـن بـــيــــنــــهـــا

ورشات نضج الفواكه واخلضر.
كمية اHواد الداخلة تكون :

1. تفوق  10 طن/اليوم
2. تـــفــوق  2 طن/الـــيـــوم r لـــكن أقـل أو تـــســاوي 10

طن/اليوم
3. أقل أو تساوي 2 طن/اليوم

غــذائــيــة (مــســتــحــضـرات أو حــفـظ اHـواد) غــذائــيــة (مــســتــحــضـرات أو حــفـظ اHـواد) من أصل
حيوانيr بالتقطيعr االكتواءr التجميد باحلرارة
اخملـفـضـة و جتفـيف بـالـتجـمــيــدr امتـصــاص اHـاء
rإلخ � Wوالــــتـــــلـــــمــــيـح والــــتـــــجـــــفـــــيف و الـــــتــــدخـــــ
بـــاســـتـــثـــنــــاء اHـــواد اHـــســـتـــخـــرجــــة من احلـــلـــيب و
األجـسام الـدهنـيةr لـكن �ا فـيهـا أغذيـة حيـوانات

الرفقة.
كمية اHواد الداخلة تكون :

1. تفوق 2 طن/اليوم 
2. تـفـوق 500 كـلغ/الــيــوم و لــكـن أقل أو تــســاوي

 2 طن/اليوم

3. أقل أو تساوي  500 كلغ/اليوم
الـــغــذائـــيــة اجلــافـــة (مــســـتــحـــضــرات اHــواد) الـــغــذائـــيــة اجلــافـــة (مــســـتــحـــضــرات اHــواد) (أنــظــر

 (2214

معامل النشاءr معامل اللبمعامل النشاءr معامل اللب
نشاء محمص (صناعة)نشاء محمص (صناعة) (أنظر 2222)

اHوز (ورشات نضج أو نضوج)اHوز (ورشات نضج أو نضوج) (أنظر 2214)
الشمندر (مستودعات لباب رطب)الشمندر (مستودعات لباب رطب) (أنظر 2229)

الشمندر (مبشرة)الشمندر (مبشرة) (أنظر 2214)
مصنع الزبدةمصنع الزبدة (أنظر 2227)

األبيض اHسمى مـودون بالهرس r جتـفيفr غربلةاألبيض اHسمى مـودون بالهرس r جتـفيفr غربلة
كربونات اجلير الطبيعي (صناعة)كربونات اجلير الطبيعي (صناعة) (أنظر 2220)
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غربلةغربلة ( أنظر 2220)
rبــيــرة r(مــســتــحـــضــرات و تــوضـــيب) ــشــروبـــاتHاrبــيــرة r(مــســتــحـــضــرات و تــوضـــيب) ــشــروبـــاتHا
عــصـيــر الــفــواكهr مــشــروبــات أخـرىعــصـيــر الــفــواكهr مــشــروبــات أخـرىr بــاســتــثــنـاء
r 2212) ــشـــار إلـــيــهـــا في اخلـــانــاتHالـــنـــشــاطـــات ا

.( 2231 r2227 r2221

قدرة اإلنتاج تكون :
1. تفوق  20000 لتر/اليوم

2. تـفـوق  2000 لــتـر/الــيــوم و لـكن أقل أو تــسـاوي
 20000 لتر/اليوم

3. أقل أو تساوي  2000 لتر/اليوم
مـــخـــبـــزة صـــنـــاعـــيــة ( صـــنـــاعـــة اخلـــبـــز واحلـــلـــويــاتمـــخـــبـــزة صـــنـــاعـــيــة ( صـــنـــاعـــة اخلـــبـــز واحلـــلـــويــات

الرطبة) الرطبة) 
عندما تكون قدرة اإلنتاج :

1. تفوق  5 طن/اليوم
2.  تـــفــوق  0,5 طن /الــــيـــوم و أقــل أو تــســـاوي

 5 طن/اليوم

مخـبزة (صنـاعة اخلبـز وما شابـههr حلويـات رطبةمخـبزة (صنـاعة اخلبـز وما شابـههr حلويـات رطبة
ومنتوجات اخملبزة الرقيقة)  ومنتوجات اخملبزة الرقيقة)  

عــنـــدمــا تــنـــشــأ اHــؤســـســة في مـــبــنى مـــســكــون من
طرف أشخاص أو مجاور لبناية ما.

الشموع (صناعة)الشموع (صناعة) (أنظر 2211)
مـعمل االوتار ( اسـتعـمال األوتار الـطرية)مـعمل االوتار ( اسـتعـمال األوتار الـطرية) ( أنـظر

(2215

معامل اجلعةمعامل اجلعة (أنظر 2217)
rوضع في أكـياس rتـمـزيق rغـربـلة rتـفتـيت rسـحقrوضع في أكـياس rتـمـزيق rغـربـلة rتـفتـيت rسـحق
رشr فـرزr تنـظـيفr نخلr نـخـالةr خـلطr تـقشـيررشr فـرزr تنـظـيفr نخلr نـخـالةr خـلطr تـقشـير
وكـــشط اHـــواد الـــنــبـــاتـــيـــة وكل اHـــواد الـــعـــضـــويــةوكـــشط اHـــواد الـــنــبـــاتـــيـــة وكل اHـــواد الـــعـــضـــويــة
الـطـبـيـعـيـةالـطـبـيـعـيـةr بـاسـتـثــنـاء الـنـشـاطـات اHـشـار إلـيـهـا
في اخلـانات (r2216 r2215 r 2214 2229 ) :لـكن �ا

فيها صناعة الغصاء من أجل اHاشية.
الـطـاقــة اHـنـشـئــة جملـمـوع اآلالت الــثـابـتــة اHـسـاعـدة

على سير اHنشأة تكون :
1. تفوق 200 كيلوواط

2. تـــفــوق 40 كـــيـــلـــوواطr لـــكن أقـل أو تـــســاوي 200
كيلوواط

3. أقل أو تساوي  40 كيلوواط
كاكاو (حتميص)كاكاو (حتميص) (أنظر 2214)

القهوة وبذور أخرى (حتميص)القهوة وبذور أخرى (حتميص) (أنظر 2214)
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الفطريات (مستحضرات حفظ)الفطريات (مستحضرات حفظ) (أنظر 2214)
هند باء (حتميص)هند باء (حتميص) (أنظر 2214)

خمر التفاح (مستحضراتr توضيب )خمر التفاح (مستحضراتr توضيب )
قدرة اإلنتاج تكون :

1. تفوق  10000 هـل/سنة
2. تـــــفــــوق  250 هــل/ســـــنـــــةr لـــــكن أقـل أو تـــــســــاوي

 10000 هـل/سنة

3. أقل أو تساوي  250 هـل/سنة
احلمضيات (ورشات إيناع أو نضج)احلمضيات (ورشات إيناع أو نضج) (أنظر 2214)

احلبال بوسيلة األوتار (صناعة)احلبال بوسيلة األوتار (صناعة) (أنظر 2215)
األجــســـام الــدهــنــيــة (مـــعــاجلــة األجــســـام احلــيــوانــيــةاألجــســـام الــدهــنــيــة (مـــعــاجلــة األجــســـام احلــيــوانــيــة
وبقـايـا مـواد حيـوانـيـةr بهـدف اسـتـخراج) وبقـايـا مـواد حيـوانـيـةr بهـدف اسـتـخراج) (أنـظر

(2226

األجــســـام الــدهــنــيــة (مـــعــاجلــة األجــســـام احلــيــوانــيــةاألجــســـام الــدهــنــيــة (مـــعــاجلــة األجــســـام احلــيــوانــيــة
بهدف استخراج) للتغذيةبهدف استخراج) للتغذية (أنظر 2226)

األجـسام الدهنيـة (معاجلة الـنفايات وبـقايا اHطبخاألجـسام الدهنيـة (معاجلة الـنفايات وبـقايا اHطبخ
بهدف استخراج)بهدف استخراج) (أنظر 2226)

بقايا الشحم اHذاب (صناعة)بقايا الشحم اHذاب (صناعة) (أنظر 2226)
الـديـسـكـتــرين (صـنـاعـة) بـتـحـلـيل األحـمـاض أو عنالـديـسـكـتــرين (صـنـاعـة) بـتـحـلـيل األحـمـاض أو عن

طريق تنقية النشاءطريق تنقية النشاء
معامل التقطيرمعامل التقطير (أنظر 2212)

اHياه الدهنـية (استخراج اHواد الـدهنية اHوجودةاHياه الدهنـية (استخراج اHواد الـدهنية اHوجودة
في) في) (أنظر 2226)

اHـــيــــاه اHــــعــــدنـــيــــةr مــــيــــاه اHـــنــــبعr مــــيــــاه الــــشـــرباHـــيــــاه اHــــعــــدنـــيــــةr مــــيــــاه اHـــنــــبعr مــــيــــاه الــــشـــرب
(توضيب) (توضيب) 

قدرة اإلنتاج تكون :
1. تفوق  100000 لتر/اليوم

2. تــفــوق  10000 لــتـر/الــيــومr لــكن أقل أو يــسـاوي
 100000 لتر/اليوم

3. تـــفــوق  2000 لـــتــر/الـــيــومr لـــكن أقل أو يـــســاوي
 10000 لتر/اليوم

احللزونيات (مستحضرات)احللزونيات (مستحضرات) (أنظر 2215)
طـــــحــــW احلـــــبــــوب (نـــــخــــالـــــة وخــــلط) طـــــحــــW احلـــــبــــوب (نـــــخــــالـــــة وخــــلط) فـي مـــــطـــــاحن

وصناعة الطحW (أنظر 2220)
تــخــمــر أالسـتــيـك في الــوسط الــســائل (اســتــعــمـالتــخــمــر أالسـتــيـك في الــوسط الــســائل (اســتــعــمـال

طريقة)طريقة)
احلجم اإلجمالي للمفاعالت أو اخملمرات تكون :

1. تفوق  100 م3
2. تفوق  30 م3 لكن أقل أو يساوي  100 م3

رول
ررم ش ب

ت

ررم ش ب

رول
ررم ش ب

ت

رول
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2221

2222

2223

2224

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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rبـطـاطا rمـقالة صـنـاعـيـة لـلـمـوادالـغـذائـيـة (أسـمـاكrبـطـاطا rمـقالة صـنـاعـيـة لـلـمـوادالـغـذائـيـة (أسـمـاك
إلخ�)إلخ�) (أنظر 2214)

أالجبان ( تنعيم)أالجبان ( تنعيم)
1. قدرة االحتضان تفوق 1000 طن

مجبنةمجبنة (أنظر 2227)
لألجـــبــان الـــبـــيــضـــاء ( االســتـــعـــمــال اآللي ) لألجـــبــان الـــبـــيــضـــاء ( االســتـــعـــمــال اآللي ) (أنـــظــر

(2227

الـفــواكهr اخلــضــروات ومـنــتــوجــات أخـرى غــذائــيـةالـفــواكهr اخلــضــروات ومـنــتــوجــات أخـرى غــذائــيـة
(حفظ)(حفظ) (أنظر 2214)

سكر عنب الكـتلي أو مشروب الغـلوكوز (صناعة)سكر عنب الكـتلي أو مشروب الغـلوكوز (صناعة)
( أنظر 2214)

الغليسيرين (تقطير)الغليسيرين (تقطير) (أنظر 2226)
الغليسيرين (استخراج)الغليسيرين (استخراج) (أنظر 2226)

البذور والفواكه (حتميص)البذور والفواكه (حتميص) (أنظر 2214)
البذور واحلبوب (تنظيف وسحق)البذور واحلبوب (تنظيف وسحق) (أنظر 2220)

البذور واحلبوب (تخزين)البذور واحلبوب (تخزين) (أنظر 2126)
الدهون (استخراج)الدهون (استخراج) (أنظر 2226)

دهون اHطبخ (معاجلة)دهون اHطبخ (معاجلة) (أنظر 2226)
الـــدهــون والــشــحــوم اHــتــفــرعــة (ســبــاكــات) الـــدهــون والــشــحــوم اHــتــفــرعــة (ســبــاكــات) (أنــظــر

(2226

rتعديل rالـدهون والشحـوم غير الـغذائيـة (تذويبrتعديل rالـدهون والشحـوم غير الـغذائيـة (تذويب
تبييضr تصفيةr الخ..r)تبييضr تصفيةr الخ..r) (أنظر 2226)

الـزيـوت الــنـبــاتـيـةr الــزيـوت احلــيـوانـيــةr األجـسـامالـزيـوت الــنـبــاتـيـةr الــزيـوت احلــيـوانـيــةr األجـسـام
الـدسمـة (استـخـراج أو معـاجلة)الـدسمـة (استـخـراج أو معـاجلة)r صنـاعة أحـماض
األســتـيــاريكr الــبــلــمـتــيك واأللــيــيكr بــاسـتــثــنـاء

زيوت أساسية لنباتات عطرية 
قدرة اإلنتاج تكون :

1. تفوق  2 طن/اليوم
2. تـفـوق  200 كـلـغ/الــيــومr لـــكـن أقـل أو تــســاوي

 2 طن/اليوم

الــزيـوت احلــيـوانــيـة (خــلط أو مـعــاجلـة) الــزيـوت احلــيـوانــيـة (خــلط أو مـعــاجلـة) بــاسـتــثــنـاء
زيوت السمك (أنظر 2226)

(1533 r1532 r1531  أنظر) زيوت الزفتزيوت الزفت
زيوت رجل الثور (استخراج)زيوت رجل الثور (استخراج) (أنظر 2226)

الـزيــوت وأجـســام دسـمــة أخـرى (اســتـخــراج) مـوادالـزيــوت وأجـســام دسـمــة أخـرى (اســتـخــراج) مـواد
حيوانيةحيوانية (أنظر 2226)

( 2226 r1533أنظر) زيوت الراتنجزيوت الراتنج

ررم ش ب
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(1534 r1533 r1532 r1531أنظر) زيوت النضيدزيوت النضيد
( 2226 r1533أنظر) زيوت ثقيلةزيوت ثقيلة

زيـــوت نــبـــاتــيــة وراتـــنــجـــات نــبــاتـــيــةr راتـــنــجــاتزيـــوت نــبـــاتــيــة وراتـــنــجـــات نــبــاتـــيــةr راتـــنــجــات
rزيـــوت حــيــوانــيــة rتــركــيـــبــيــة قــابـــلــة لالحــتــراقrزيـــوت حــيــوانــيــة rتــركــيـــبــيــة قــابـــلــة لالحــتــراق
بــــاســــتــــثــــنــــاء زيــــوت الــــســــمك (خــــلـط أومــــعــــاجلـــةبــــاســــتــــثــــنــــاء زيــــوت الــــســــمك (خــــلـط أومــــعــــاجلـــة
حــــراريــــةr عـــلـى درجـــة تــــفـــوق حــــراريــــةr عـــلـى درجـــة تــــفـــوق  100 ° ســــلــــســـوس)ســــلــــســـوس)

(أنظر 2226)
الزيوت النباتية (استخراج)الزيوت النباتية (استخراج) (أنظر 2226)

الزيوت النباتية (تصفية)الزيوت النباتية (تصفية) (أنظر 2226)
هدرجة الزيوتهدرجة الزيوت (أنظر 2226)

حرقحرق
1. نباتات بحرية (أنظر 2214)

(2230 r2214  أنظر )2. خمور الشمندر
الكتوزريالكتوزري  (أنظر 2227)

حلـيب (استـقبـالr تخـزينr معـاجلةr حتويلr... الخ)حلـيب (استـقبـالr تخـزينr معـاجلةr حتويلr... الخ)
أو اHـــــواد اHــــســـــتـــــخـــــرجــــة مـن احلـــــلــــيـبr الـــــقــــدرة
الـيـومـيـة اHـعـاجلـة اHـعـبـر بـالـلتـر مـن احلـلــيـب أو

ما يعادل احلليب تكون :
1. تفوق  70000 لتر/اليوم

2. تـــفــوق  7000 لـــتــر/الـــيــومr لـــكن أقل أو تـــســاوي
70000 لتر/اليوم

معادالت على مواد داخلة في اHنشأة
r1 لتر من القشدة =  8 لتر ما يعادل احلليب 

 1 لـتـر من فـرز الـقـشدة r اHـصلr مـن اخملـيض غـير

rركز = 1 لتر ما يعادل احلليبHا
1 لـــتــر من فــرز الــقــشــدة r مـن اHــصلr من اخملــيض

rركز أوال = 6 لتر ما يعادل احلليبHا
1 كلغ من اجل» =  10 لتر ما يعادل احلليب. 

اخلضراوات (ورشات إيناع ونضج)اخلضراوات (ورشات إيناع ونضج) (أنظر 2214)
اخلميرةاخلميرة (صناعة)

اخلمائر أو مواد أخرى من أصل نباتي أو حيوانياخلمائر أو مواد أخرى من أصل نباتي أو حيواني
(صناعة ومعاجلة)(صناعة ومعاجلة) (أنظر 2228)

الفلW (سحق)الفلW (سحق) (أنظر 2220)
رواسب اخلمر (جتفيف)رواسب اخلمر (جتفيف) (أنظر 2231)

لينوليوم (صناعة)لينوليوم (صناعة)
1 . مع طبخ الزيت (أنظر 2226)

2 . دون طبخ الزيت (أنظر 2922)
نتاشاتنتاشات (أنظر 2229)
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اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
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ثجير قابل لـتخمر الفواكه كالعنبr التفاحr الخ..ثجير قابل لـتخمر الفواكه كالعنبr التفاحr الخ..
(تخزين)(تخزين) (أنظر 2231)

 (2515 r2220 أنظر) واد الذروريةHواد الذروريةخلط اHخلط ا
مطحناتمطحنات (أنظر 2220)

البيض (معمل تكسير)البيض (معمل تكسير) (أنظر 2215)
البصل (تيبيس باجملففة)البصل (تيبيس باجملففة) (أنظر 2214)

الزيتون (معامل)الزيتون (معامل) (أنظر 2214)
البطاطا ( مقالة )البطاطا ( مقالة ) (أنظر 2214)

البقايا الصناعية( معاجلة)البقايا الصناعية( معاجلة) (أنظر 2230)
تــمــلــيح وحتــويل اHــنـتــوجــات الــلـحــمــيــة (ورشـات)تــمــلــيح وحتــويل اHــنـتــوجــات الــلـحــمــيــة (ورشـات)

(أنظر 2215)
اHـأكوالت احملفـوظة بالتـمليح (مـستودعات)اHـأكوالت احملفـوظة بالتـمليح (مـستودعات) (أنظر

(2215

مالحات الشمندر (صناعة)مالحات الشمندر (صناعة) (أنظر 2214)
السجق (صناعة)السجق (صناعة) (أنظر 2215)

مشروب الغلوكوز (صناعة)مشروب الغلوكوز (صناعة) (أنظر 2214)
السكر (دق وسحق)السكر (دق وسحق) (أنظر 2229)

السكر (تصفية)السكر (تصفية) (أنظر 2229)
معامل السكرr معامل تصفية السكرr نتاشةمعامل السكرr معامل تصفية السكرr نتاشة

(1531 r2226 أنظر) (صناعة) شحم داكن (صناعة)شحم داكن
الـشـحوم الـغـلـيظـة غـير الـغـذائيـة (تـخزين) الـشـحوم الـغـلـيظـة غـير الـغـذائيـة (تـخزين) (أنـظر

(2226

شحوم العظام (صناعة)شحوم العظام (صناعة) (أنظر 2226)
الـــشـــحـــوم اHـــتـــفـــرغـــة (ســـبـــاكـــةr أو إعـــادة تـــذويب)الـــشـــحـــوم اHـــتـــفـــرغـــة (ســـبـــاكـــةr أو إعـــادة تـــذويب)

(أنظر 2226)
(2515 r2220 أنظر) سحوقةHواد اHسحوقةطحن اHواد اHطحن ا

النسيج اHشمعالنسيج اHشمع ( صناعة )
1. مع طبخ الزيوت (أنظر 2226)

2. دون طبخ الزيوت (أنظر 2922)
فــطــائــر الــزيـــتــون أو الــبــذور (مــعــاجلــة) فــطــائــر الــزيـــتــون أو الــبــذور (مــعــاجلــة) بــواســطــة

(2231 r2212 r1533 أنظر) الهيدروكاربوهات
مكرشةمكرشة (أنظر 2215)

مذبحة الدواجنمذبحة الدواجن (أنظر 2210)
اللحوماللحوم (ورشات تدخW) (أنظر 2215)

اللحوماللحوم (مستخلصات وتركيزات) (أنظر 2624)
الـلحـوم واألحـشاء (تـمـليح ومـسـتحـضرات)الـلحـوم واألحـشاء (تـمـليح ومـسـتحـضرات) (أنـظر

(2215

رول

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

5

1

0,5

1

0,5

0,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

اخلـــمـــور الـــرديـــئـــة أو الـــبـــقـــايـــا اHـــمـــاثـــلـــة من أصلاخلـــمـــور الـــرديـــئـــة أو الـــبـــقـــايـــا اHـــمـــاثـــلـــة من أصل
نـــبـــاتي (مـــعـــاجلـــة) نـــبـــاتي (مـــعـــاجلـــة) عن طـــريق الــــتـــخـــمـــر من أجل
إنتاج األمونياك أو أمالح األمونياكr األمونياك
rاألحــمـــاض الــعــضـــويــة أو الــســـيــانــوريــة rــركبHا

�.إلخ 
اخلمور (مستحضراتr توضيب)اخلمور (مستحضراتr توضيب)

قدرة اإلنتاج هي :
1. تفوق 20000 هـل/ سنة

2. تـــــفــــوق 500 هــل/ســـــنـــــةr لـــــكن أقـل أو تـــــســـــاوي
 20000 هـل/ سنة

3. أقل أو تساوي  500 هـل/ سنة
أنسجةr جلود رفيعة و جلودأنسجةr جلود رفيعة و جلود

أنسجةأنسجة
درسr تنقـيةr تـطهـيرr غسلr تـنشـيف أو عمـلياتدرسr تنقـيةr تـطهـيرr غسلr تـنشـيف أو عمـليات
أخــــرى �ـــــاثــــلــــة أللـــــيــــاف من أصـل نــــبــــاتـي (مــــثلأخــــرى �ـــــاثــــلــــة أللـــــيــــاف من أصـل نــــبــــاتـي (مــــثل
� الخ) أومن أصل rجـــوتـــة rقـــنب rكـــتـــان rالخ) أومن أصلالــقـــطن � rجـــوتـــة rقـــنب rكـــتـــان rالــقـــطن
حــــــيـــــواني حــــــيـــــواني ( مـــــثـل الـــــصـــــوف و الـــــهـــــلبr...الخ) أو
ألــيــاف اصــطــنــاعــيــة أو تــركــيــبــيــةr أو ريش عــدة

السرير (أنظر 2313)
تــــبــــيــــيض اخلــــرقr اخلــــيــــوط الــــصــــوفr األنــــســــجــــةتــــبــــيــــيض اخلــــرقr اخلــــيــــوط الــــصــــوفr األنــــســــجــــة
الــعــضــويــةr قشr عــجــيــنــة الــورقr فــلــW أو مـوادالــعــضــويــةr قشr عــجــيــنــة الــورقr فــلــW أو مـواد

أخرىأخرى (أنظر 2318)
تـبـيـيضr مـغـاسل الـبـيـاضتـبـيـيضr مـغـاسل الـبـيـاضr بـاسـتـثـنـاء الـتـنـظـيف

اجلاف اHشار إليه في اخلانة 2316.
قدرة غسل البياض هي :

1. تفوق  5 طن/اليوم
2. تـفوق 500 كــلغ/الــيــومr لــكــن أقـل أو يــســاوي

 5 طن/اليوم

3. أقل أو تساوي  500 كلغ/اليوم
مغسالتr مغاسل البياضr تبييضمغسالتr مغاسل البياضr تبييض (أنظر 2310)

تـنـقيـة الـصوفr تـمـزيق اخلرقr عـلب وألـياف ذاتتـنـقيـة الـصوفr تـمـزيق اخلرقr عـلب وألـياف ذات
أصل نباتي وريش عدة السريرأصل نباتي وريش عدة السرير (أنظر 2313)

القنب (نقع r أو تقشير)القنب (نقع r أو تقشير) (أنظر 2317)
قبعات اللبقبعات اللب (أنظر 2319)

اخلرق (تبييض)اخلرق (تبييض) (أنظر 2318)
اخلرقاخلرق ( تمزيق و تفتيت)

خـرق وأقـمشـة (مـعـاجلة) خـرق وأقـمشـة (مـعـاجلة) بـواسطـة الـكلـورهـيدريك
الغازي (أنظر 2318)

رول

رول
ررم ش ب

ت

رول
ررم ش ب

ت

ررم ش ب
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2231

2300

2310

2311

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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2313
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اخلــــرق واألقـــــمــــشــــة (مـــــعــــاجلــــة) اخلــــرق واألقـــــمــــشــــة (مـــــعــــاجلــــة) بـــــواســــطـــــة حــــمض
السلفوريك اHذوب (أنظر 2318)

شـرنقـات (مـصـانع الـغزل) شـرنقـات (مـصـانع الـغزل) بـاسـتعــمــال على األقـل
 6 دستات من خيوط الغزل. (أنظر 2312)

الـقـطن ( ورشـات خـاصـة لـصـنـاعـة الـقـطن اHـبـطن)الـقـطن ( ورشـات خـاصـة لـصـنـاعـة الـقـطن اHـبـطن)
(أنظر 2313)

هلبهلب
1.  درسr تنقية وتصفية (أنظر 2313)

(2922 r2413  r2317  أنظر) 2. صباغة
نــــفـــايـــات مـــصـــنع الـــغــــزل (درسr غـــسلr جتـــفـــيف)نــــفـــايـــات مـــصـــنع الـــغــــزل (درسr غـــسلr جتـــفـــيف)

(أنظر 2313)
r1259 ــعـادن (أنــظــرHا rاألقــمــشــة rــعـادن تــنــظــيف اجلــلــودHا rاألقــمــشــة rتــنــظــيف اجلــلــود

(1533

أقمشةأقمشة
1. تنظيف (أنظر 1533)

(2922 r2413  r2318  أنظر) 2. الدمغ على
اللبد (صناعة)اللبد (صناعة) دون نسج (أنظر 2319)

األلـــيــــاف اHـــعـــدنـــيـــة أو الـــنـــبــــاتـــيـــة االصـــطـــنـــاعـــيـــةاأللـــيــــاف اHـــعـــدنـــيـــة أو الـــنـــبــــاتـــيـــة االصـــطـــنـــاعـــيـــة
(صناعة) واHنتوجات اHصنعة اHشتقة.(صناعة) واHنتوجات اHصنعة اHشتقة.

قدرة اإلنتاج هي :
1. تفوق  2 طن/اليوم

2. أقل أو تساوي 2طن/اليوم
ألــــــيــــــاف مـن أصل نــــــبــــــاتـي أو حــــــيــــــوانـيr ألــــــيـــــافألــــــيــــــاف مـن أصل نــــــبــــــاتـي أو حــــــيــــــوانـيr ألــــــيـــــاف
rاصـــطـــنـــاعـــيـــة أو تـــركـــيـــبـــيـــة عن طـــريـق الــدرسrاصـــطـــنـــاعـــيـــة أو تـــركـــيـــبـــيـــة عن طـــريـق الــدرس
�الخ (معاجلة)r باستثناء الصوفrغسل rالخ (معاجلة)التنقية�rغسل rالتنقية

اHشار إليه في اخلانة 2314
كمية األلياف اHمكن إيجادها في اHنشأة هي :

1. تفوق 5 طن/اليوم
2. تـفـوق 500 كـــلـــغ/الــيـومr لــكـن أقـل أو تــسـاوي

 5 طن/اليوم

3. أقل أو تساوي  500 كلغ/اليوم.
ألـــــيــــــاف ذات أصل نــــــبـــــاتي أو حــــــيـــــوانـيr ألـــــيـــــافألـــــيــــــاف ذات أصل نــــــبـــــاتي أو حــــــيـــــوانـيr ألـــــيـــــاف
اصــطــنـاعــيــة أو تـركــيــبــيـة (مــعــاجلـة)اصــطــنـاعــيــة أو تـركــيــبــيـة (مــعــاجلـة)r بــاسـتــثــنـاء
الــــصـــوف اHــــشــــار إلـــيـه في اخلــــانـــة 2314 (أنـــظـــر

(2313

األلــيــاف اHــعــدنـــيــة االصــطــنــاعــيــة ومــواد مــصــنــعــةاأللــيــاف اHــعــدنـــيــة االصــطــنــاعــيــة ومــواد مــصــنــعــة
مشتقة ( صناعة )مشتقة ( صناعة ) (أنظر 2313)

األلياف النباتية ( تبيض )األلياف النباتية ( تبيض ) (أنظر 2318)

ررم ش ب
ت

رول
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ت

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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اخليوط ( تبييض )اخليوط ( تبييض ) (أنظر 2317)
خــيــوط الـــصــوفr تــرهــات ونــفـــايــات مــصــنع غــزلخــيــوط الـــصــوفr تــرهــات ونــفـــايــات مــصــنع غــزل

الصوف و احلرير( درس وغسل)الصوف و احلرير( درس وغسل) (أنظر 2313)
كتلة أليافكتلة ألياف (أنظر 2313)

صـــوف اجلــلـــود والـــصــوف اخلـــام وصـــوف اHــرشـــحــةصـــوف اجلــلـــود والـــصــوف اخلـــام وصـــوف اHــرشـــحــة
(غسل)(غسل) (أنظر 2313)

الـصــوف و الــهـلبr نــسل اخلــرق و ألــيـاف من أصلالـصــوف و الــهـلبr نــسل اخلــرق و ألــيـاف من أصل
نــبــاتي و ريش الــلــبــد ( درس و نــتف و تــنــقــيــة)نــبــاتي و ريش الــلــبــد ( درس و نــتف و تــنــقــيــة)

(أنظر 2313)
الصوف (معاجلة)الصوف (معاجلة) (أنظر 2318)

غـــــسـل صـــــوف اجلــــــلــــــود والـــــصــــــوف اخلــــــام وصـــــوفغـــــسـل صـــــوف اجلــــــلــــــود والـــــصــــــوف اخلــــــام وصـــــوف
اHرشحةاHرشحة

مغاسل البياضمغاسل البياض (أنظر 2310)
مغاسل الصوفمغاسل الصوف (أنظر 2314)

الكتان (نقعr سلخ)الكتان (نقعr سلخ) (أنظر 2317)
غزل احلرير (ورشة)غزل احلرير (ورشة)

الطاقة اHنشئة لتزويد مجموع اآلالت هي :
1. تفوق 40 كيلوواط 

2. أقل أو تساوي  40 كيلوواط
الـــتــنـــظـــيف اجلــاف Hـــعـــاجلــة األنـــســجـــة أو الــثـــيــابالـــتــنـــظـــيف اجلــاف Hـــعـــاجلــة األنـــســجـــة أو الــثـــيــاب

باستعمال اHذيباتباستعمال اHذيبات
الــقـدرة االســمـيــة اإلجـمــالـيــة لـآلالت اHــوجـودة  في

اHنشأة هي :
1. تفوق  50 كلغ

2. تـــفـــوق 20  كــــلغ و لـــــكن أقل أو تــــســـاوي
 50 كلغ

3. أقل أو تساوي  20 كلغ
قطن مبطن (ورشـات لصناعـة) عن طريق اHعاجلةقطن مبطن (ورشـات لصناعـة) عن طريق اHعاجلة
اآللـــيـــة لـــلـــقــــطنr كـــتـــلـــة األلـــيـــاف وألـــيـــاف أخـــرىاآللـــيـــة لـــلـــقــــطنr كـــتـــلـــة األلـــيـــاف وألـــيـــاف أخـــرى

نباتيةنباتية (أنظر 2313)
الـقـطن اHـبـطن الـهيـدروفـيـلي (صـنـاعـة) عن طريقالـقـطن اHـبـطن الـهيـدروفـيـلي (صـنـاعـة) عن طريق
اHــعـــاجلــة الـــكــيـــمــيـــائــيـــة لــلـــقـــطنr كــتـــلــة األلـــيــافاHــعـــاجلــة الـــكــيـــمــيـــائــيـــة لــلـــقـــطنr كــتـــلــة األلـــيــاف

وألياف أخرى نباتيةوألياف أخرى نباتية (أنظر 2313)
قش وألياف أخرى نباتية (تبييض)قش وألياف أخرى نباتية (تبييض) (أنظر 2318)
ريش الــلــبــد (درسr تــمــشـيـط وتـنــقــيــة وعــمــلــيـاتريش الــلــبــد (درسr تــمــشـيـط وتـنــقــيــة وعــمــلــيـات
أخـرى �ــاثــلــة تــتــضــمن اســتـعــمــال أجــهــزة آلــيـة)أخـرى �ــاثــلــة تــتــضــمن اســتـعــمــال أجــهــزة آلــيـة)

(أنظر 2313)
 (2212 r1533 أنظر) (صناعة) ردن (صناعة)ردن
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الرخصةالرخصة
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التأثيرالتأثير
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نـــــقـع (خـــــارج الـــــنــــــقـع األرضي) أو ســــــلخ الــــــكـــــتـــــاننـــــقـع (خـــــارج الـــــنــــــقـع األرضي) أو ســــــلخ الــــــكـــــتـــــان
والقنب ونباتات أخرى نسيجية والقنب ونباتات أخرى نسيجية 

r2212 r1533أنـظـر) احلــريـر االصــطـنــاعي (صـنــاعـة) احلــريـر االصــطـنــاعي (صـنــاعـة) 
(2319

ســلخ الــكـتــان والــقــنب ونــبـاتــات أخــرى نــسـيــجــيـةســلخ الــكـتــان والــقــنب ونــبـاتــات أخــرى نــسـيــجــيـة
(أنظر 2317)

صباغة وطبـاعة وتهيئة وتلبيس وتبييض وغسلصباغة وطبـاعة وتهيئة وتلبيس وتبييض وغسل
اHواد النسيجية اHواد النسيجية 

كمية األلياف واألنسجة اHمكن معاجلتها هي :
1. تفوق  1 طن/اليوم

2. تـــفـــوق 50 كــلـغ/الـــيــومr لـكـن أقـل أو تـسـاوي
 1 طن/اليوم

3. أقل أو تساوي  50 كلغ/اليوم
rالـــتـــخــر© اآللي rمـــواد الـــغــرز rالـــلـــبــاد rاألنـــســـجــةrالـــتـــخــر© اآللي rمـــواد الـــغــرز rالـــلـــبــاد rاألنـــســـجــة

توتير حبال وخيوط (ورشات صناعة)توتير حبال وخيوط (ورشات صناعة)
1. تفوق 40 كيلوواط

2. أقل أو تساوي  40 كيلوواط
األنــسـجــة  واHــواد احملــيــكـة ونــســيج شــفــافr غــبـوراألنــسـجــة  واHــواد احملــيــكـة ونــســيج شــفــافr غــبـور
وتــــــــخـــــــــر© آلـيr تــــــــوتــــــــيـــــــــرr حــــــــبـــــــــال وخــــــــيــــــــوطوتــــــــخـــــــــر© آلـيr تــــــــوتــــــــيـــــــــرr حــــــــبـــــــــال وخــــــــيــــــــوط
نسـيـجـية�إلخ. (ورشـات صـنـاعة)نسـيـجـية�إلخ. (ورشـات صـنـاعة)r تخـر© خـيوط
مـعـدنـيــة وحتـويل الـفــتـيالت (بـاســتـثـنــاء صـنـاعـة

خيوط اخلياطة) في الكتالت (أنظر 2319)
احلياكة (ورشات)احلياكة (ورشات) (أنظر 2319)

أنسجة القطن (تبييض)أنسجة القطن (تبييض) (أنظر 2318)
األنسجة القـطنية اHصبوغة (صناعة)األنسجة القـطنية اHصبوغة (صناعة) (أنظر 2318

(2922 r2413 

الفسكوز (ورشات استعمال)الفسكوز (ورشات استعمال) (أنظر 2318)
(2213 r1533  أنظر) (صناعة) الفسكوز (صناعة)الفسكوز

جلود رفيعة و جلودجلود رفيعة و جلود
ورشــات صـــنــاعــة األحـــذيــةr الــصـــنــاعــة اجلـــلــديــة أوورشــات صـــنــاعــة األحـــذيــةr الــصـــنــاعــة اجلـــلــديــة أو

استخدام اجللود الرفيعة و اجللوداستخدام اجللود الرفيعة و اجللود
الطاقة اHنشئة لتزويد مجموع اآلالت هي :

1. تفوق  200 كيلوواط
2. تــــفــوق  40 كـــيــــلـــــوواطr لـــكـن أقـل أو تــــســاوي

 200 كيلوواط

3. أقل أو تساوي  40 كيلوواط
صناعة جلد الشمواهصناعة جلد الشمواه (أنظر 2324)

األحذية (صناعة آلية)األحذية (صناعة آلية) (أنظر 2320)
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اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة

2321

2322

2323

2324

2400

2410

1

0,5

1

0,5

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(2324 r2320 أنظر) مدابغ و ورشات تلقيح اجللودمدابغ و ورشات تلقيح اجللود
جلود خضراء (تخزين)جلود خضراء (تخزين) (أنظر 2322)

إزالة الدسم (صناعة)إزالة الدسم (صناعة) (أنظر 2226)
خال صات الدباغة (صناعة) خال صات الدباغة (صناعة) 

الصناعة اجللدية (ورشات)الصناعة اجللدية (ورشات) (أنظر 2320)
صناعة دبغ اجللودصناعة دبغ اجللود (أنظر 2324)

اجللود (إعداد)اجللود (إعداد) (أنظر 2324)
(2212 r1533 r1259 أنظر) (تنظيف) اجللود (تنظيف)اجللود

اجلـــــلــــود (تـــــخـــــزين) �ـــــا فـي ذلك تـــــخـــــزين اجلـــــلــــوداجلـــــلــــود (تـــــخـــــزين) �ـــــا فـي ذلك تـــــخـــــزين اجلـــــلــــود
اHملحة اHوجودة في ملحق اHسالخاHملحة اHوجودة في ملحق اHسالخ

قدرة التخزين هي :
1. تفوق 10 طن

2. أقل أو تساوي  10 طن
جــلــود نــضــرة أو جــلــود رفــيــعــة خــضــراء (تــخــزين)جــلــود نــضــرة أو جــلــود رفــيــعــة خــضــراء (تــخــزين)

(أنظر 2322)
جلود �لحة غير مجففة (تخزين)جلود �لحة غير مجففة (تخزين) (أنظر 2322)

اجلــلــود اجلـافــة (مــسـتــودعــات) مـحــفــوظـة �ــســاعـدةاجلــلــود اجلـافــة (مــسـتــودعــات) مـحــفــوظـة �ــســاعـدة
مواد تطلق روائح مزعجةمواد تطلق روائح مزعجة (أنظر 2322)

اجلـــلــود (تــلـــقــيـح) �ــســاعـــدة أجــســـام دســمــةاجلـــلــود (تــلـــقــيـح) �ــســاعـــدة أجــســـام دســمــة (أنـــظــر
(2324 r2320

اجللود (صقل)اجللود (صقل) (أنظر 2324)
اجللود (إزالة شعر)اجللود (إزالة شعر) (أنظر 2320)

اجللود وشعر (رشح)اجللود وشعر (رشح) (أنظر 2320)
اجللود النضرة (جتفيف)اجللود النضرة (جتفيف) (أنظر 2320)

اجللود (صباغة وتلوين)اجللود (صباغة وتلوين)
قدرة اإلنتاج هي :

1. تفوق  1طن/اليوم
2. تــفــوق  100 كــلـغ/الـيــومr لــكـن أقـل أو تــسـاوي

 1 طن/اليوم

3. أقل أو تساوي  100 كلغ/اليوم
اجللود (مصابغ)اجللود (مصابغ) (أنظر 2323)

قشر الدبغ (مطاحن)قشر الدبغ (مطاحن) (أنظر 2221)
الدباغة (صناعة مستخلصات)الدباغة (صناعة مستخلصات) (أنظر 2321)

مـدابغ وصـنـاعـة دبغ اجلـلـود وكل عـمـلـيـات حتـضـيرمـدابغ وصـنـاعـة دبغ اجلـلـود وكل عـمـلـيـات حتـضـير
اجللوداجللود

(2318 r2212 r1533  r1259  أنظر) أنسجةأنسجة
خشبr ورقr كارتونr مطبعة خشبr ورقr كارتونr مطبعة 

اخلـشب أو مـواد قـابــلـة لالحـتـراق �ـاثـلـة (ورشـاتاخلـشب أو مـواد قـابــلـة لالحـتـراق �ـاثـلـة (ورشـات
حيث يستعمل)حيث يستعمل)
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اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6034
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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الطاقة اHنشئة لتزويد مجموع اآلالت هي :
1. تفوق  2000 كيلوواط

2. تــــفـــوق 50 كـــــيــــلــــوواطr لــــكـن أقـل أو تــــســاوي
 200 كيلوواط

3. أقل أو تساوي  50 كيلوواط
اخلـشب واHـواد اHــشـتـقـة (مـنـشـآت اسـتـعـمـال مـواداخلـشب واHـواد اHــشـتـقـة (مـنـشـآت اسـتـعـمـال مـواد

حفظ)حفظ)
الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة هي :

أ) تفوق  1000 لتر
ب) تفوق 100لترr لكن أقل أو تساوي 1000 لتر

اخلشب (تفحيم)اخلشب (تفحيم) (أنظر 2412)
تـفــحـيم اخلــشب بـخالف الــرحى و الــغـابـات تـفــحـيم اخلــشب بـخالف الــرحى و الــغـابـات (أنـظـر

(2412

كارتون (صناعة)كارتون (صناعة) (أنظر 2415)
الكارتون الزفتي (صناعة)الكارتون الزفتي (صناعة) (أنظر 1613)

الــكـــارتــون اHـــغــطـى بــالـــبــرنـــيق (صــنـــاعــة) الــكـــارتــون اHـــغــطـى بــالـــبــرنـــيق (صــنـــاعــة) (أنـــظــر
(2922

فحم اخلشب (صناعة)فحم اخلشب (صناعة)
1. �ناهج صناعة متصلة

2. �ـــنـــاهج صــــنـــاعـــة ذات ســـيـــر مـــتــــقـــطعr الـــقـــدرة
اإلجمـاليـة للـنطـاقات الـتي يجـرى فيـها الـتفـحيم

هي :
 أ) تفوق 100 م3

ب) أقل أو تساوي 100 م3
حــبــر اHــطــبـعــة (اســتــعــمـال لــطــبــاعـة) حــبــر اHــطــبـعــة (اســتــعــمـال لــطــبــاعـة) (أنــظــر 2413

(2922

مـطــبـعــات أو ورشـات اإلنــتـاج الــتـخــطـيــطي  فـوقمـطــبـعــات أو ورشـات اإلنــتـاج الــتـخــطـيــطي  فـوق
كل دعامـة مـثل اHعـدنr الـورق والكـارتـون وموادكل دعامـة مـثل اHعـدنr الـورق والكـارتـون ومواد
�الخr تـــســـتـــعـــمل شـــكلrاألنـــســـجـــة rتـــســـتـــعـــمل شـــكلبـالســـتـــيـــكــيـــة rالخ�rاألنـــســـجـــة rبـالســـتـــيـــكــيـــة

مطبعةمطبعة
1. طـــــريـــــقــــة أفـــــسـت تــــســـــتـــــعـــــمل كـــــطـــــبـــــعــــة دوارة

بالتجفيف احلراري
2. حـــفــر فــوتــوغـــرافيr فــلــوكـــســغــرافي وعـــمــلــيــات
مرتـبـطـة بـطـرق الـطبـاعـة أيـا كـانت مـثل صـنـاعة
اHـركــبــات بـواســطــة مـضــاد الــتـلــصــيق أو الــطـلي

بالبرنيق
إذا كــانت الــكــمــيـة اإلجــمــالــيــة لــلــمـواد اHــســتــهــلــكـة

لتغطية الدعامة هي :
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اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



61 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـ
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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أ) تفوق  200 كلغ/اليوم
ب) تــــفــــوق  50 كــلـغ/الــيـــومr لـــكن أقل أو تـــســاوي

 200 كلغ/اليوم

ج) أقل أو تساوي  50 كلغ/اليوم
3. طــرق أخــرىr �ــا فــيــهــا تـــقــنــيــات أوفــست غــيــر

اHشار إليها في 1
إذا  كانت كمية احلبر اHستهلك هي :
أ) تفوق أو تساوي  400 كلغ/اليوم

ب) تـــفــوق  100 كـــلـغ/الــيـــومr لـــكن أقـل أو تـــســاوي
 400 كلغ/اليوم

مالحـظة - مالحـظة - بـالـنـسـبـة لـلـمـواد الـتي حتـتـوي أقل من
10 % من اHذيبات العضـوية حلظة استعمـالهاr الكمية

اHــتـبــقـيـة إلعــداد الـتـرتــيب في الـفــقـرتـW  2 و3 اHالئم
 .Wتقسم إلى إثن rنشأةHستهلكة في اHللكمية ا

الكمية اHمكن تواجدها في اHنشأة هي :
1. تفوق  1000 لتر

2. تفوق  100 لتر لكن أقل أو تساوي  1000 لتر 
الفلW (ورشات أين يستعمل)الفلW (ورشات أين يستعمل) (أنظر  2410)

وراقة (أنظر 2415)
الورق (صناعة أكياس من)الورق (صناعة أكياس من) (أنظر 2416)

الورقr الكارتون (صناعة)الورقr الكارتون (صناعة)
الورقr الكارتون (حتويل)الورقr الكارتون (حتويل)

قدرة اإلنتاج تكون :
1. تفوق  20 طن/اليوم

2. تــــفـــوق  1 طـن/الــــيــــومr لــــكـن أقل أو تــســاوي
20 طن /اليوم

3. أقل أو يساوي 1 طن/اليوم
الورق اHستعمل أو اHلطخ ( مستودعات)الورق اHستعمل أو اHلطخ ( مستودعات)

الكمية اخملزنة تكون تفوق  50 طن
عجينة الورق (مستحضرات)عجينة الورق (مستحضرات)

1. عجينة كيميائيةr كمية اإلنتاج تكون :
أ) تفوق  100 طن/اليوم

ب) أقل أو تساوي  100 طن/اليوم
2. عجـائن أخـرى �ا فـيـها إزالـة احلـبر من األوراق

القد�ة 
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اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 6234
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اHواد اخلطرةاHواد اخلطرة
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عجينة الورق (تبييض)عجينة الورق (تبييض) (أنظر 2318
القصب (ورشات أين يستعمل)القصب (ورشات أين يستعمل) (أنظر 2410)

اخليزران (ورشات أين يستعمل)اخليزران (ورشات أين يستعمل) (أنظر 2410)
أكياس الورق (صناعة )أكياس الورق (صناعة ) (أنظر 2416)

مناشير ميكانيكيةمناشير ميكانيكية (أنظر 2410)
معداتr معادن خام و معادنمعداتr معادن خام و معادن

rالrمــــــثل الثل الــــــرمرمــــــال rمواد rــــــوادHال اHكــــــاشاشــــــطــــــات (اسات (اســــــتــــــعــــــمــــــــال ا
كــــــورا ورا نـــدونr اخلــردق الـــتـــعــديـــنيr..الـخr عــلى أينـــدونr اخلــردق الـــتـــعــديـــنيr..الـخr عــلى أي
مـــادة كــــانت مـن أجل الــــنــــقش وإزالــــة الـــلــــمــــعـــانمـــادة كــــانت مـن أجل الــــنــــقش وإزالــــة الـــلــــمــــعـــان

والصقل والتبرز والصقل والتبرز 
الطاقة اHنشـئة لآلالت الثابتة اHساعدة على سير

اHنشأة تكون :
1. تفوق  20 كيلوواط

2. أقل أو تساوي  20 كيلوواط
r(صــــنــــاعــــة) أشــــابــــة حــــديــــد rســــبـك rحــــديــــد rفــــوالذr(صــــنــــاعــــة) أشــــابــــة حــــديــــد rســــبـك rحــــديــــد rفــــوالذ
بــــاســــتــــثــــنـــاء صــــنــــاعــــة أشــــابـــة احلــــديــــد بــــالــــفـــرن

الكهربائي 
عندما تكون الطاقة اHنشئة للفرن أو األفران :

1. تفوق  100 كيلوواط
2. أقل أو تساوي  100 كيلوواط 

تــــكــــتـل الــــفــــحـم احلــــجــــري وفـــــحم اخلــــشـب ومــــعــــدنتــــكــــتـل الــــفــــحـم احلــــجــــري وفـــــحم اخلــــشـب ومــــعــــدن
احلديدr صناعة الرصاص األسود االصطناعياحلديدr صناعة الرصاص األسود االصطناعي

قدرة اإلنتاج تكون :
1. تفوق  10 طن/اليوم

2. أقل أو تساوي  10 طن/اليوم
تــكـتالت أو قــوالب الــفــحم احلــجــري وفـحـم اخلـشبتــكـتالت أو قــوالب الــفــحم احلــجــري وفـحـم اخلـشب
أو أخرى قابلة لالحتراق (صناعة)أو أخرى قابلة لالحتراق (صناعة) (أنظر 2512)

تكتالت متنوعة ( مستحضرات )تكتالت متنوعة ( مستحضرات ) (أنظر 2527)
الصلصال (صناعة)الصلصال (صناعة) (أنظر 2540)

أHنيوم (درس) أو أمزجتهأHنيوم (درس) أو أمزجته (أنظر 2530)
أHــنـــيـــوم (صــنـــاعـــة) أو أمــزجـــته بـــطــرق الـــتـــعــدينأHــنـــيـــوم (صــنـــاعـــة) أو أمــزجـــته بـــطــرق الـــتـــعــدين

الكهربائيالكهربائي (أنظر 2540)
أHـنــيـوم (صــنـاعــة سـيــلـيــكـو-) بــالـفــرن الـكـهــربـائيأHـنــيـوم (صــنـاعــة سـيــلـيــكـو-) بــالـفــرن الـكـهــربـائي

(أنظر 2537)
األHـــنــيـــوم (صـــنــاعـــة ســـولــفــــات) وصـــنــاعــــة حـــجـــراألHـــنــيـــوم (صـــنــاعـــة ســـولــفــــات) وصـــنــاعــــة حـــجـــر

الشب :الشب :
1. بواسطة غسل األراضي األHنيونية اHشبوكة 

2. بــــواســــطــــة تــــفــــاعل حــــمـض الــــســــلــــفــــوريك عــــلى
البوكسيت (أنظر 2540)
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اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
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63 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـ
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حجر الشب (صناعة)حجر الشب (صناعة) (أنظر 2513)
أالنتيموان (إنقاص معادن)أالنتيموان (إنقاص معادن) (أنظر 2511)

الفضة (استرجاع)الفضة (استرجاع) (أنظر 2540)
الفضة (درس)الفضة (درس) (أنظر 2530)

الفضة (تنعيم)الفضة (تنعيم) (أنظر 2540)
الــفـــضــة (اســتـــخــراج) بــواســـطــة اHــزج أو اHـــعــاجلــةالــفـــضــة (اســتـــخــراج) بــواســـطــة اHــزج أو اHـــعــاجلــة

بالسيانوربالسيانور (أنظر 2540)
الــــفـــضـــةr الـــذهـبr الـــقـــصـــديــــر واألHـــنـــيـــوم (درس)الــــفـــضـــةr الـــذهـبr الـــقـــصـــديــــر واألHـــنـــيـــوم (درس)

(أنظر 2530)
حــــمـــامــــات األمالح اHــــذابــــة ( تـــدفــــئــــة و مـــعــــاجلـــاتحــــمـــامــــات األمالح اHــــذابــــة ( تـــدفــــئــــة و مـــعــــاجلـــات

صناعية بواسطة)صناعية بواسطة)
- حجم احلمامات يكون :

1. يفوق 500 لتر
2. يفوق 100 لترr لكن أقل أو يساوي 500 لتر

3. أقل أو تساوي  100 لتر
اخلرسانة (مستحضرات)اخلرسانة (مستحضرات) (أنظر 2527)

أجهزة سحق اHعادنأجهزة سحق اHعادن (أنظر 2515)
مصانع اآلجرمصانع اآلجر (أنظر 2517)

قــوالب الــفــحـم احلــجــري وأخــرى قــابــلــة لالحــتــراققــوالب الــفــحـم احلــجــري وأخــرى قــابــلــة لالحــتــراق
(أنظر 2512)

rهـــــرس rوضـع في أكــــــيـــــاس rغــــــربـــــلـــــة rدق rســــــحقrهـــــرس rوضـع في أكــــــيـــــاس rغــــــربـــــلـــــة rدق rســــــحق
تنظيفr نـخلr خلط األحجارr حصىr معادن خامتنظيفr نـخلr خلط األحجارr حصىr معادن خام

ومواد أخرى معدنية طبيعية أو اصطناعية  ومواد أخرى معدنية طبيعية أو اصطناعية  
الـطـاقــة اHـنـشـئــة جملـمـوع اآلالت الــثـابـتــة اHـسـاعـدة

على سير اHنشأة هي :
1. تفوق 200 كيلوواط

2. تـــفـــوق 40 كــــيــــلــــوواطr لـــكــن أقــل أو تــــســـاوي
 200 كيلوواط

3. أقل أو تساوي  40 كيلوواط
مقالع احلجارة (استغالل)مقالع احلجارة (استغالل)

1. استـغالل مقـالع احلجارةr بـاستـثناء تـلك اHشار
إليها في 5.

2. عـمليـات البحث عن مـجاري اHاء وشـبكات اHاء
(بـــاســــتــــثـــنــــاء الــــعـــمــــلــــيـــات الــــتي تــــشــــكل مــــيـــزة
اســـتـــعـــجـــالـــيـــة مـــوجـــهـــة لـــتـــأمـــW الـــســـيالن احلـــر

للمياه).
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عــنــدمــا تــســتــعـــمل اHــعــدات وعــنــدمــا حتــمل كــمــيــة
مستخرجة تفوق 2000 طن

3. تفـتت األرضية (بـاستثـناء التـفتتات الـتي تعد
ضــروريـة إلنــشــاء اHــبـانـي اHـســتــفـيــدة من رخص
البناء و التفتت اHنجز بتأثير طرق احلركة).   
عندما تستعمل اHواد اHأخوذة ألغراض أخرى غير
إجنـاز الـعمل في الـغـرض اHسـتـخرج له و عـنـدما
تـكـون مـساحـة الـتـفـتت تــفـوق 1000 مــتــر مربـع
وHــا تــكــون كــــمـــيـــة اHـــواد اHــســـتـــخـــرجـــة تــفــوق

 2000 طن

4 . االســتــغالل بــغـرض اســتـعــمــالـهــا r كــتل مــشـكــلـة
بـواسـطـة فـضالت مـنـجم اHـعـادن و أتـربـة اHـناجم

و بواسطة نفايات استغالل مقالع احلجارة.
عـنـدمـا تـكـون مـسـاحـة االسـتـغالل تـفـوق  1000مـتر
مـربع أو عــنـدمـا كــمـيـة اHـواد اHــسـتـخــرجـة تـفـوق

2000 طن في السنة.

5 . اHـقـالع اHـرنـة أو الـرمـلـيـة الـصـلـبـة في الـفـضـاء
اHــفــتــوح ودون غــرض اإلجنـــازr عــلى مــســافــة أقل

من 500  متر Hقلعة خاضعة لرخصة أو لتصريح.
عـنـدمـا تــكـون مسـاحــة االسـتخـراج أقـل من 500
مــــــتــــــر مـــــربـع و عـــــنــــــدمــــــا تـــــكــــــون كــــــمـــــيــــــة اHـــــواد
اHـــســـتـــخـــرجـــة أقل من  250 طن فـي الـــســـنـــة و Hــا
الــكـمـيــة اإلجـمـالـيــة لالسـتـخــراج ال تـتـجـاوز 1000

طن.
الكلسيوم (صناعة)الكلسيوم (صناعة) عن طريق التحليل الكهربائي

باحلرارة (أنظر 2540)
الـكـلسـيـوم (صـنـاعة سـيـلـيكـو ) بـالـفرن الـكـهـربائيالـكـلسـيـوم (صـنـاعة سـيـلـيكـو ) بـالـفرن الـكـهـربائي

(أنظر 2537)
احلـــصـى (مـــعـــاجلــــة) بـــالـــتــــكـــلس أو الــــســـحق اجلـــافاحلـــصـى (مـــعـــاجلــــة) بـــالـــتــــكـــلس أو الــــســـحق اجلـــاف

(أنظر 2515)
فحم السليسيوم أو الكربورندوم (صناعة)فحم السليسيوم أو الكربورندوم (صناعة) (أنظر

(2537

الكربورندوم (صناعة)الكربورندوم (صناعة) (أنظر 2537)
مـــربــعــات األحـــجــار الــرمــلـــيــة أو الــطـــW اHــطــبــوخمـــربــعــات األحـــجــار الــرمــلـــيــة أو الــطـــW اHــطــبــوخ

(صناعة)(صناعة) (أنظر 2517)
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تكسير اHعادن وأمزجتهاتكسير اHعادن وأمزجتها (أنظر 2530)
ســـقـــايـــة اHـــعــــادن (ورشـــات) تـــســـتـــعــــمل حـــمـــامـــاتســـقـــايـــة اHـــعــــادن (ورشـــات) تـــســـتـــعــــمل حـــمـــامـــات

السيانور القلويالسيانور القلوي (أنظر 2514)
r2523 ــعــدنـي (مــعــاجلــة مـــســبــكــة) (أنــظــرHــعــدنـي (مــعــاجلــة مـــســبــكــة) الـــرمــاد اHالـــرمــاد ا

 (2524

الرماد الصائغ (معاجلة)الرماد الصائغ (معاجلة) (أنظر 2540)
السيراميك (صناعة مواد)السيراميك (صناعة مواد) (أنظر 2517)

السيراميك و اHقاومة للحرارة (صناعة مواد)السيراميك و اHقاومة للحرارة (صناعة مواد)
قدرة اإلنتاج  تكون :

1. تفوق أو تساوي  20 طن/اليوم
2. أقل من  20 طن/اليوم

الـــــســــيـــــريــــوم (اســـــتـــــخــــراج) عـن طــــريـق اHــــعـــــاجلــــةالـــــســــيـــــريــــوم (اســـــتـــــخــــراج) عـن طــــريـق اHــــعـــــاجلــــة
احلـــــراريــــــة لـــــلـــــمـــــعــــــدن اخلـــــام بـــــواســـــطــــــة حـــــمضاحلـــــراريــــــة لـــــلـــــمـــــعــــــدن اخلـــــام بـــــواســـــطــــــة حـــــمض

السلفوريكالسلفوريك (أنظر 2540)
الـسيريوم (صـناعة) وأمـزجته عن طريق الـتحليلالـسيريوم (صـناعة) وأمـزجته عن طريق الـتحليل

الكهربائي باحلرارةالكهربائي باحلرارة (أنظر 2540)
الــســيـريــوم (صـنــاعـة فــيـرو) بــاالنــصـهــار الـبــسـيطالــســيـريــوم (صـنــاعـة فــيـرو) بــاالنــصـهــار الـبــسـيط

(أنظر 2540)
هياكل احلديد (ورشات)هياكل احلديد (ورشات) (أنظر 2530)

صناعة النحاسيات والصفائحصناعة النحاسيات والصفائح (أنظر 2530)
تـــدفــئــة ومــعـــاجلــات صــنــاعـــيــة بــواســطـــة حــمــامــاتتـــدفــئــة ومــعـــاجلــات صــنــاعـــيــة بــواســطـــة حــمــامــات

األمالح اHذابةاألمالح اHذابة (أنظر 2514)
اجلــــــــيــــــــر واالســــــــمــــــــنت واجلــــــــبـس (تــــــــخــــــــزيــن) فياجلــــــــيــــــــر واالســــــــمــــــــنت واجلــــــــبـس (تــــــــخــــــــزيــن) في

التكتـالتالتكتـالت
اجليـر واجلبس واحلـجر الـبركـاني (صـناعة) اجليـر واجلبس واحلـجر الـبركـاني (صـناعة) (أنـظر

(2518

طلي اHعادن و أمزجتها بالكرومطلي اHعادن و أمزجتها بالكروم (أنظر 2535)
االسمنتr اجليرr اجلبس (صناعة) االسمنتr اجليرr اجلبس (صناعة) 

1. قدرة اإلنتاج  تفوق  5طن/اليوم 
2. قـدرة اإلنـتـاج تـفوق 1 طن/الـيوم لـكن أقل من5

طن/اليوم
3. قدرة اإلنتاج تكون أقل أو تساوي  1طن/اليوم

اإلسمنت (صناعة)اإلسمنت (صناعة) (أنظر 2518)
اإلسمنت (مستودعات)اإلسمنت (مستودعات) (أنظر  2517 مكرر)

اHساميـرr رؤوس محدّدةr اللولب (صـناعة) (أنظر
(2530

رول
ررم ش ب

ررم ش ب

رو
رول

ررم ش ب

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير
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كوك (صناعة)كوك (صناعة)
هــرس اHــواد اHــعــدنــيــة أو الــعــضــويــةهــرس اHــواد اHــعــدنــيــة أو الــعــضــويــة (أنــظــر 2220

(2515

الــهــيـــاكل اHــعـــدنــيــة (ورشــات) مـع دســر هــوائي أوالــهــيـــاكل اHــعـــدنــيــة (ورشــات) مـع دســر هــوائي أو
باليدباليد (أنظر 2530)

درنات مـعدنـية (مـعـاجلة في اHـسبـكة) درنات مـعدنـية (مـعـاجلة في اHـسبـكة) (أنـظر 2523
(2524

الالـبلبلـور  والزجاج من الور  والزجاج من الـرصـاص (صرصـاص (صـناعةناعة
واستعمال)واستعمال) (أنظر 2541)

معامل البلورمعامل البلور (أنظر 2542)
تـنــحـيس مــنـجـز بــالـتــحـلــيل الـكــهـربــائي لـلــمـعـادنتـنــحـيس مــنـجـز بــالـتــحـلــيل الـكــهـربــائي لـلــمـعـادن

(أنظر 2535)
الــنــحــاس و الــشــبه و الــبــرونـز (مــســابك)  الــنــحــاس و الــشــبه و الــبــرونـز (مــســابك)  (أنــظــر

(2524 r2523 

النحاس (سحق مركبات)النحاس (سحق مركبات) (أنظر 2515)
النحاس أو النيكل (إحماء معادن)النحاس أو النيكل (إحماء معادن) (أنظر 2540)

النحاس أو النيكل (معاجلة معادن)النحاس أو النيكل (معاجلة معادن) (أنظر 2540)
النحاس أو النيكل (معاجلة خلطات)النحاس أو النيكل (معاجلة خلطات) (أنظر 2540)

صقل اHعادن صقل اHعادن 
1. بواسطة األحماض (أنظر 2535)

2. بـالـرمـل أو بـواسـطـة الـتـجــيـيب اHـعـدني (أنـظـر
(2510

صقل اHواد اخملتـلفة للرمل أو عن طـريق التجييبصقل اHواد اخملتـلفة للرمل أو عن طـريق التجييب
اHعدنياHعدني (أنظر 2510)

(2524 r2523 أنظر) نفايات معدنيةنفايات معدنية
قطع اHعادنقطع اHعادن (أنظر 2530)

تقطيع اHعادنتقطيع اHعادن (أنظر 2530)
صقل اHعادنصقل اHعادن (أنظر 2535)

تذهيب منجز بالتحلل الكهربائي للمعادن (أنظر
(2535

منافذ للكيـمياء الكهربائيـة و التعدين الكهربائيمنافذ للكيـمياء الكهربائيـة و التعدين الكهربائي
(صناعة)(صناعة) (أنظر 2512)

التحلل الكهربائي (معاجلة) للمعادنالتحلل الكهربائي (معاجلة) للمعادن (أنظر 2535)
مينا (طالء)مينا (طالء)

1. صناعةr كمية اHواد اHمكن تصنيعها تكون : 
  أ) تفوق 500 كلغ/اليوم

 ب) أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم

رول

رول
ررم ش ب

اHلحق ( تابع )اHلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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2. تــطـبــيق[  كــمـيــة اTــواد اTـمــكن مــعـاجلــتــهـا تــكـون
تفوق 100 كلغ/اليوم

الطلي باTينا (صناعة)الطلي باTينا (صناعة) (أنظر 2520)
تطريق اTعادنتطريق اTعادن (أنظر 2530)

التسنi اTعدني (تقطيع)التسنi اTعدني (تقطيع) (أنظر 2530)
التلبيس بالزفت للوازم الطرق (محطة)التلبيس بالزفت للوازم الطرق (محطة)

1. حراري
2. بارد[ قدرة اTنشأة  تكون :

أ) تفوق 1500 طن/اليوم
ب) تـــفــوق 100 طن/الـــيـــوم و لــــكن أقل أو تـــســـاوي

1500 طن/اليوم 

طبع اTعادنطبع اTعادن (أنظر 2530)
قصديرقصدير

1. درس (أنظر 2530)
2. مسابك أنظر (2523[ 2524)

الطلي باجلليد (ورشات)الطلي باجلليد (ورشات)

طلي احلديد باجلليدطلي احلديد باجلليد (أنظر 2529)
تمديد اTعادنتمديد اTعادن (أنظر 2530)

اخلزف (صناعة)اخلزف (صناعة) (أنظر 2517)
احلاحلـدائدائـد الد الـعـتـيـقـة ( تة ( تـخـزين و فزين و فـرز[ ترز[ تـغـلـيف ...الخ )يف ...الخ )
واTواTــــعـادن الادن الــــقـد{د{ــــة مة مــــثل نثل نـفــــايايـات الات الــــتــــصـنــــيع[ قيع[ قـطع[طع[
مــــاعاعــــون وأجون وأجـهــــزة الزة الــــعـربربــــات غات غــــيـر اTر اTــــســــتـعــــمــــلـة...الخة...الخ

(أنظر 2531) 
سبائك حديدية (صناعة)سبائك حديدية (صناعة) (أنظر 2511)

سبيكة حديد سيلسيوم  (تخزين)سبيكة حديد سيلسيوم  (تخزين)
مــــــــســــــــبــــــكــــــــة (صة (صــــــنــــــــاعاعــــــة اTة اTــــــــواد اTواد اTــــــــســــــبــــــــوكوكــــــة) الة) الــــــــرصرصــــــاصاص
والوالــــسـســبـبـــــائك الــائك الـــتـي حتتـي حتــــتـوي  عوي  عــــلى اللى الـرصرصــــاص (عاص (عـلىلى

األقل %3)
قدرة اإلنتاج تكون :

1. تفوق  100كلغ/اليوم
2. تـفـوق 10 كلغ/الــيـوم ولـكن أقل أو تساوي 100

كلغ / اليوم
3. أقل من  10 كلغ/اليوم

مسـبكة (صـناعة اTـواد اTسبـوكة) اTعـادن و سبائكمسـبكة (صـناعة اTـواد اTسبـوكة) اTعـادن و سبائك
احلديداحلديد

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير
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قدرة اإلنتاج تكون :
1. تفوق 10 طن/اليوم

2. تـــفـــوق 1 طـن/الـــيـــوم ولـــكـن أقـل أو تـــســــاوي
 10 طن/اليوم

3. أقل من 1 طن/اليوم
مسمسـبكة (صبكة (صـناعة اTناعة اTـواد اTسبواد اTسبـوكة) اTعوكة) اTعـادن و سبائكادن و سبائك
غير حديدية باستثناء تلك اTتعلقة باخلانة غير حديدية باستثناء تلك اTتعلقة باخلانة 2523

قدرة اإلنتاج تكون :
1. تفوق 2 طن/اليوم

2. تــفــوق 100 كــلـغ /الــيـوم ولـكـن أقل أو تـسـاوي
 2 طن/اليوم

3. أقل من 100 كلغ/اليوم
مسبكات اTعادن مسبكات اTعادن (أنظر 2523[ 2524)
تذويب احلديد (صناعة) تذويب احلديد (صناعة) (أنظر 2511)

تـذويب احلديـد (مسـبكـة) تذويب ثانتـذويب احلديـد (مسـبكـة) تذويب ثان (أنـظر 2523[
(2524

تطريق اTعادنتطريق اTعادن (أنظر 2530)
غلفنه احلديدغلفنه احلديد (أنظر 2529)

غلفنه و طلي اTعادن بالقصديرغلفنه و طلي اTعادن بالقصدير (أنظر 2529)
تلبيس بالكهرباءتلبيس بالكهرباء (أنظر 2535)

صناعة اTبردات (معامل الثالجات)صناعة اTبردات (معامل الثالجات) (أنظر 2541)
غــــــــــــــــرانرانــــــــــــــــيـت (ورشت (ورشــــــــــــــات[ تات[ تــــــــــــــــشــــــــــــــــذيذيـب[ قب[ قــــــــــــــــطـع[ صع[ صــــــــــــــــقل)قل)

بالوسائل اآلليةبالوسائل اآللية (أنظر 2534)
غرافيت اصطناعي (صناعة)غرافيت اصطناعي (صناعة) (أنظر 2512)

نــــــقـش أو صش أو صــــــقل بقل بــــــالالــــــــرمل أو برمل أو بــــــالالــــــتــــــجــــــيــــــــيب اTيب اTــــــعــــــدنيدني
للمعادن اخملتلفةللمعادن اخملتلفة (أنظر 2510)

الـفـحم[ مــعـادن خـامــة[ مـعـادن أو الـبــقـايـا اTــعـدنـيـةالـفـحم[ مــعـادن خـامــة[ مـعـادن أو الـبــقـايـا اTــعـدنـيـة
(مغاسل)(مغاسل)

قدرة اTعاجلة تكون : 
1. تفوق  10طن/اليوم

2. أقل من  10طن/اليوم
الفحم (مغاسل)الفحم (مغاسل) (أنظر 2526)

مـــــطــــبــــعــــات حتــــتــــوي مـــــطــــبــــعــــات حتــــتــــوي تـــــذويب الــــســــبــــائـك من أجل
روسـمـة و صـنـاعـة حـروف الـطـبـاعـة (أنـظر 2523[

(2524

تصفيح اTعادنتصفيح اTعادن (أنظر 2530)
مغاسل (بالفحم[ أو باTعادن)مغاسل (بالفحم[ أو باTعادن) (أنظر 2526)

2525

2526

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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اخلاخلــــشب اTشب اTــــــتــــفــــــحم (سحم (ســــحـق تق تــــفــــتــــــيت[ غيت[ غــــــربربــــلــــة)ة) (أنـــظــر
(2515

مـبرد (تبرد (تـقـطـيع) منيع) منـاشاشـيـر[ مسر[ مسـنـنـات معات معـدندنـية ية (أنـظر
(2530

الالــــــرخرخــــــام (ورشام (ورشــــــات قات قــــطع و نطع و نــــــشــــــره وصره وصــــــقل) بقل) بــــــوسوســــائلائل
آلية آلية (أنظر 2534)

الالــــعــــتـاد اTاد اTــــهــــتــــز (اسز (اسـتــــعــــمـال) لال) لــــصــــنـاعاعــــة اTة اTــــعــــدات مدات مـثلثل
اخلرسانة[ متكتالت اخلرسانة[ متكتالت � الخ  الخ 

الطاقة اTنشئة للعتاد اTهتز تكون :
1. تفوق 200 كيلوواط

2. تــفـوق 40 كـيـلـوواط ولـــكـن أقـل أو تـساوي 200
كيلوواط

3. تــفـوق 5 كـيـلـوواط ولــكــن أقــل أو تـــســاوي 40
كيلوواط

اTعادن (صقل أو تنظيف) باTعاجلة احلراريةاTعادن (صقل أو تنظيف) باTعاجلة احلرارية
اTاTــــعــــــادن (غادن (غــــلــــفــــنــــــة[ طة[ طــــلي بلي بــــــالالــــقــــصــــــديديــــر) أو الر) أو الــــتــــــلــــبــــيسيس
اTاTــــــــعــــــــــدني ألي مدني ألي مــــــــادة كادة كــــــــــانت بانت بــــــــــواسواســــــــطــــــــة غة غــــــــــمــــــــرهرهــــــــا أوا أو

بواسطة  رش اTعدن الذائب.بواسطة  رش اTعدن الذائب.
للمعادن و السبائك (االستعمال اآللي)للمعادن و السبائك (االستعمال اآللي)

- الـطـاقة اTـنـشـئة جملـمـوع اآلالت الـثـابتـة اTـسـاعدة
على سير اTنشأة تكون :

1. تفوق 500 كيلوواط
2. تـــفـــوق 50 كـيـلـوواط ولــكن أقل أو تـساوي 500

كيلوواط
3. أقل أو تساوي 50 كيلوواط 

اTاTــــعــــــادن (تادن (تــــخــــزين و نزين و نــــــشــــاطاطــــات اسات اســــتــــــرجرجــــاع ناع نــــفــــايايــــات)ات)
والوالـسـبائك والبائك والـبـقـايا الايا الـتـعـديديـنينيـة ومة ومـواد من اTواد من اTـعدنعدن

وهياكل العربات غير اTستعملة وهياكل العربات غير اTستعملة � الخ الخ
اTساحة اTستعملة تكون :

أ. تفوق  50 م2
ب. أقل من  50 م2

اTعادن و السبائك (سقي و إحماء أو تدفئة)اTعادن و السبائك (سقي و إحماء أو تدفئة)
مـعـادن و مادن و مـواد بالسواد بالســــتـيـكـيـة ة � الخ. (ت الخ. (تـنــــظـيف[ إزاليف[ إزالـة
الالــــشــــــوائب وصوائب وصــــــقل اTقل اTــــــســــــاحاحــــات)ات) بـــطــرق تـــســـتــعـــمل
سـوائل عــضـويـة هــالـوجـنـيــة أو مـذيـبــات عـضـويـة

(1)

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اTواد اخلطرةاTواد اخلطرة

1

0,5

0,5

رول
ررم ش ب
ررم ش ب

xx

x

x

x

x

- حجم أحواض اTعاجلة يكون :
1. يفوق 1500 لتر

2. يفوق 200 لتر ولكن أقل أو يساوي 1500 لتر
3. يـــفــوق 20 لــتـــر ولـــكن أقل أو يـــســاوي 200 لـــتــر[

عندما تستعمل اTواد في آلة غير مغلقة
(1) مــذيـب عــضـــوي : كل مـــركب عـــضـــوي مــتـــبـــخــر
(مـــركب عــــضـــوي له ضــــغط بـــخـــار بـ  0,01 كـــيـــلـــو
iبسكـال أو أكثر من درجة حرارة بـ 293,15 كلف
أو لـه تــبـــخــر مـــنــاسـب ضــمـن شــروط اســـتــعـــمــال
خـــاصــة)[ يــســتــعـــمل وحــده أو بــجــمـــعه مع عــوامل
أخــــرى [ دون إخـــضــــاعه لــــلـــتــــعـــديـل الـــكــــيـــمــــيـــائي
لــتــحــلــيل اTــواد األولـيــة و اTــواد أو الــنــفــايـات أو
استـعماله كعـامل تنظـيف لتحـليل بقـايا القذارة
أو كـمـحـلل وكـمـبـدد ومــصـحح الـتـبـعـثـر ومـصـحح
الـضغط السـطحي[ عامل يـزيد في ليـونة مادة أو

عامل حماية.   
اTعـادن (إزالـة تـبـيـيض قـصـديـر) بـواسـطـة الـكـلوراTعـادن (إزالـة تـبـيـيض قـصـديـر) بـواسـطـة الـكـلور

(أنظر 1226)
اTــعـــادن (تــذهـــيب وتـــفــضـــيض) بــواســـطــة الـــزئــبقاTــعـــادن (تــذهـــيب وتـــفــضـــيض) بــواســـطــة الـــزئــبق

(أنظر 1211)
اTعادن (تنقية)اTعادن (تنقية) (أنظر 2540)
اTعادن (قولبة)اTعادن (قولبة) (أنظر 2530)

مــــــعـــــادن (صــــــقل) بــــــالـــــرمـل أو بـــــواســــــطـــــة اخلـــــردقمــــــعـــــادن (صــــــقل) بــــــالـــــرمـل أو بـــــواســــــطـــــة اخلـــــردق
التعدينيالتعديني (أنظر 2510)

اTعادن (صقل) باألحماضاTعادن (صقل) باألحماض (أنظر 2535)
اTعادن والسبائك (صناعة)اTعادن والسبائك (صناعة) (أنظر 2540)

اTعادن وسبائك (مسبكات)اTعادن وسبائك (مسبكات) (أنظر 2523[ 2524)
اTعادن والسـبائك (سقي وإحـماء أو تدفئة)اTعادن والسـبائك (سقي وإحـماء أو تدفئة) (أنظر

(2532

اTعادن (معاجلة)اTعادن (معاجلة) (أنظر 2535)
لـــلــمــعــادن واTـــواد الــبالســتـــيــكــيــة (مـــعــاجلــة نــاجــزهلـــلــمــعــادن واTـــواد الــبالســتـــيــكــيــة (مـــعــاجلــة نــاجــزه
بالتحلل الكهربائي أو الكيميائي)بالتحلل الكهربائي أو الكيميائي) (أنظر 2535)
لــلـمــعــادن (اTــعــاجلــة احلــراريـة)لــلـمــعــادن (اTــعــاجلــة احلــراريـة) بــواســطــة حــمــامـاتبــواســطــة حــمــامـات

األمالح الذائبةاألمالح الذائبة (أنظر 2514)
اTعادن (غلفـنة[ طلي بالقصدير وترصيص)اTعادن (غلفـنة[ طلي بالقصدير وترصيص) (أنظر

(2529

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اTواد اخلطرةاTواد اخلطرة

0,5xx ررم ش ب
ت

اTعادن (تطبيق آTينا على)اTعادن (تطبيق آTينا على) (أنظر 2520)
رحى اTعادنرحى اTعادن (أنظر 2530)

رحى اصطناعية (صناعة)رحى اصطناعية (صناعة) (أنظر 2517[ 2622)
معادن اخلام اTفحمة (تنقية)معادن اخلام اTفحمة (تنقية) (أنظر 2540)

مـعــــادن اخلادن اخلـام واTام واTــــعــــادن الادن الـثــــمـيــــنــــة (مة (مـعــــاجلاجلـة)ة) (أنـظـر
(2540

اTاTــــعــــادن والادن والــــبــــقــــايايــــا الا الــــــتــــعــــديديــــنــــيــــة (تة (تــــفــــتــــيت وسيت وســــحق)حق)
(أنظر 2220[ 2515)

معدن احلديد ( تكومات)معدن احلديد ( تكومات) (أنظر 2512)
مــــــعــــــادن اخلادن اخلــــــــام[ اTام[ اTــــــعــــــادن أو الادن أو الــــــبــــــقــــــايايــــــــا الا الــــــتــــــعــــــديديــــــنــــــيــــــة

(مغاسل)(مغاسل) (أنظر 2526)
اTاTـعادن العادن الـكبكبـريتريتـية أو الية أو الـزرنيزرنيـخيخيـة (تنة (تنـقية)قية) (أنـظر

(2540

Tعادن اخلام (اTعاجلة احلرارية)Tعادن اخلام (اTعاجلة احلرارية) (أنظر 2540)
اTاTـعـادن الادن الــــطـبـيـعـيــــة أو االصة أو االصـطـنـاعاعــــيـة مة مـثل الثل الـرخرخـام[ام[
الغرانالغرانـيت وحجر مصيت وحجر مصـفح والزجاج[ الخ (ورشاتفح والزجاج[ الخ (ورشات

تقطيع ونشارة وصقل)تقطيع ونشارة وصقل)
- الطاقـة اTنـشئـة جملموع اآلالت الـثابـتة اTـساعدة

على سير اTنشأة تكون :
1. تفوق أو تساوي  40 كيلوواط

2. أقل من 40 كيلوواط
اTعادن ( أجسام )اTعادن ( أجسام ) (أنظر 2534)

تنتنـكيل نكيل نـاجاجـز بالز بالـتحتحـلل الكلل الكـهـربائي لربائي لـلملمـعادنعادن (أنـظر
(2535

اTاTـعــــدن األسدن األســــود ( صود ( صـنــــاعاعـة) ة) عن طــريق ســحق بـقــايـا
تــقـطــيــر الـصــخــور الـبــركــانــيـة الــزفــتـيــة (أنــظـر

(2515

الذهب أو الفضة ( تنقية)الذهب أو الفضة ( تنقية) (أنظر 2540)
الالــــــذهب[ الذهب[ الــــــفــــضــــــة والة والــــــقــــــصــــديديــــــر وأألTر وأألTــــــنــــــيــــوم (درس)وم (درس)

(أنظر 2530)
ذهب أو فضة ( استخراج)ذهب أو فضة ( استخراج) (أنظر 2540)

أوزميوم ( استخراج أو تنقية)أوزميوم ( استخراج أو تنقية) (أنظر 2540)
الالــــــــبالتبالتــــــــi ومi ومــــــــعــــــــادن مادن مــــــــنــــــــجم الجم الــــــــبـالتالتــــــــi[ اريi[ اريــــــــديديــــــوم[وم[
أوزمأوزمــــــــــيــــــــــوم[ بوم[ بــــــــــلــــــــــديديــــــــــوم[ رهوم[ رهــــــــــديديــــــــــوم[ روتوم[ روتــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــوموم

(استخراج أو تنقية)(استخراج أو تنقية) (أنظر 2540)

2534

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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اخلطراخلطر
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التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اTواد اخلطرةاTواد اخلطرة
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ررم ش ب
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جبس (اكتواء وسحق)جبس (اكتواء وسحق) (أنظر (2518)
الرصاص (تنقية أو تصفية)الرصاص (تنقية أو تصفية) (أنظر (2540)

الالــــــــرصرصــــــــاص (ناص (نــــــــزع طزع طــــــــبــــــقــــــــة الة الــــــــفــــــــضــــــــة من) عن طة من) عن طــــــــريقريق
التغطية بالزنكالتغطية بالزنك (أنظر (2528)
ترصيص اTعادنترصيص اTعادن (أنظر (2529)

الشعر (إفراز)الشعر (إفراز) (أنظر (2530)
رؤوس دقرؤوس دقــــيـقـة (صة (صــــنـاعاعـة) بة) بـواسواســــطـة الة الـصــــدمدمـة اآللة اآللـيـة

(أنظر (2530)
صــــــــقل اTقل اTــــــعــــــادن (بادن (بــــــالالــــــــتــــــحــــــلــــــيل اليل الــــــكــــــــهــــــربربــــــائي أو اآلليائي أو اآللي

(أنظر (2535)
اخلزف الصيني (صناعة)اخلزف الصيني (صناعة) (أنظر (2517)

فخار الطi (صناعة)فخار الطi (صناعة) (أنظر (2517)
مـواد معدنيواد معدنيـة أو عضوية أو عضويـة (سحق[ تفة (سحق[ تفـتيت[ جتفيف[تيت[ جتفيف[
هــــــرس[ تـرس[ تـــــــكــــــســــــيـيـــــــر[ غر[ غــــــربـربـــــــلـلـــــــــة[ تة[ تــــــتــــــخـخـــــــيل أو خـيل أو خـــــــلط)لط)

(أنظر (2220[ 2515)
اTاTــــــواد اخلواد اخلــــــزفزفــــــيــــة أو اTة أو اTــــــقــــــاوماومــــــة لة لــــــلــــحــــــرارة (صرارة (صــــــنــــــاعاعــــة)ة)

(أنظر (2517)
اTقاومة للحرارة[ الطينية ورمل الصوان وأخرىاTقاومة للحرارة[ الطينية ورمل الصوان وأخرى

(صناعة اTواد)(صناعة اTواد) (أنظر (2517)
تنفير اTعادنتنفير اTعادن (أنظر (2530)

البقايا التعدينيةالبقايا التعدينية (أنظر (2220[ 2515[ 2526)
طالء معدني ألي مادة كانتطالء معدني ألي مادة كانت (أنظر (2529)

الطالء اTعدني أو اTعاجلة (تنظيف[ صقل[ حتويل[الطالء اTعدني أو اTعاجلة (تنظيف[ صقل[ حتويل[
تنقيح[ تآكل كتنقيح[ تآكل كـيميائي[ إلخ) لليميائي[ إلخ) للـمساحات (اTعادن[مساحات (اTعادن[
مواد بالستيكية[ نصف ناقالت[ ...الخمواد بالستيكية[ نصف ناقالت[ ...الخ) بواسطة
احملـــلل الـــكــهـــربـــائي أو الــكـــيـــمــيـــائي  بـــاســـتــثـــنــاء
الـــتـــنـــظـــيف اجلـــاف[ الـــغـــســـيل[ صـــقـل اTـــســـاحــات

اTشار إليها في اخلانة 2533
1. عندما يستعمل الكدميوم :

2. طــــرق تــــســــتــــعــــمل الـــــســــوائل (دون اســــتــــعــــمــــال
الكدميوم) حجم أحواض اTعاجلة يكون :

أ) يفوق 1500 لتر
ب) يفوق 200 لتر ولكن أقل أو يساوي 1500 لتر

ج) أقل من 200 لتر
3. مـعــاجلــة في الــطــور الــغــازي أو مــعــاجلــات أخـرى

دون استعمال الكدميوم 

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير
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رهوديوم (استخراج أو تنقية)رهوديوم (استخراج أو تنقية) (أنظر 2540)
دسر اTعادندسر اTعادن (أنظر 2530)

مرملة مرملة 
1. مساحة االستغالل تكون تفوق 1 هكتار

2. مــــســـاحـــة االســتــغــالل تــكــون أقـل أو تـســاوي
1 هكتار 

اTنشار (تقطيع)اTنشار (تقطيع) (أنظر 2530)
األمالح (حمامات)األمالح (حمامات) (أنظر 2514)

قــــــفل بفل بــــــنــــايايــــــة وهة وهــــــيــــاكل ماكل مــــــعــــــدندنــــيــــــة (ورشة (ورشــــات)ات)
(أنظر 2530)

ســــــيــــــلــــيــــــكــــــو - الو - الــــســــــبــــــائك أو كائك أو كــــــارباربــــور سور ســــــيــــــلــــيــــــســــــيــــوموم
(ص(صــــــــنــــــــاعاعــــــة)ة) بـــالــــفــــرن الــــكــــهـــربــــائـي[ بـــاســــتــــثــــنـــاء

فيروسيليسيوم اTشار إليه في اخلانة 2522
عـــــــــنــــــدمـــا تـــكـــون الــطـــاقـــة اTـــنـــشــئـــة لـــلـــفــرن أو

األفران :
1. تفوق أو تساوي  100 كيلوواط

2. أقل من 100 كيلوواط
ســــــــيــــــــلــــــــيــــــــكــــــــو - الو - الــــــــســــــــبــــــائائـك (صك (صــــــــنــــــــاعاعــــــة)ة) بــــاســــتــــثــــنـــاء
الـــفــيــروســـيــيـــســيــوم اTـــشــار إلــيـه خــصــيـــصــا في

اخلانة 2522 (أنظر 2537)
الصالصـوديوم (صنوديوم (صنـاعة) بواساعة) بواسـطة التحطة التحـليل الكليل الكـهربائيهربائي

(أنظر 2540)
الكبريت (سحق و غربلة)الكبريت (سحق و غربلة) (أنظر 2515)

مــــــحــــــطــــة عة عــــــبــــــور اTور اTــــــواد اTواد اTــــعــــــدندنــــــيــــة اTة اTــــــســــــحــــوقوقــــــة غة غــــــيــــر
اTاTــــــوضوضــــوعوعــــة فة فـي أكي أكــــيــــاس ماس مــــــثل اإلسثل اإلســــمــــــنت[ اجلنت[ اجلــــبس[بس[

اجلير والرمال اجلير والرمال 
قدرة التخزين تكون :

1. تفوق 25000م 3
2. تفوق  5000م 3 ولكن أقل أو تساوي 25000 م 3

3. أقل من  5000 م3
مـحـطـة عة عــــبـور اTور اTـواد اTواد اTـعـدندنـيـة الة الـصـلـبـة[ة[ بـاسـتـثـنـاء

تلك اTشار إليها في خانات أخرى
قدرة التخزين هي :

1. تفوق 75000 م3
2. أقل من 75000 م3

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )
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أتأتـربربـة مة مـطـبـوخوخـة وأتة وأتـربربـة مة مــــطـلـيـة بة بـاTاTـيـنـا (صا (صـنـاعاعـة)ة)
(أنظر 2517)

أتربة نادرة (مأتربة نادرة (مـعاجلة اTعادن اخلام) بواسطة حمضعاجلة اTعادن اخلام) بواسطة حمض
الالـسـلـفـوريك احلوريك احلـراري [ براري [ بـهـدف اسدف اسـتـخـراج اTراج اTـعـادنادن

(أنظر 2540)
مصانع صفائح احلديدمصانع صفائح احلديد (أنظر 2530)

مـعـاجلة ماجلة مـعـادن اخلادن اخلـام غيام غيـر احلر احلـديديـديديـة[ إعداد وتة[ إعداد وتـنـقـيةية
اTاTــــعــــــادن والادن والــــســــبــــائك غائك غــــــيــــر احلر احلــــديديــــديديــــة[ة[ بـــاســتــثــنــاء
صناعة اTعـادن والسبائك غير احلديدية بواسطة

التحلل الكهربائي احلراري.
عندما تكون الطاقة اTنشئة للفرن أو األفران

1. تفوق  25 كيلوواط
2. أقل من  25 كيلوواط

صناعة أسالك اTعادنصناعة أسالك اTعادن (أنظر 2530)
ســــحق اTحق اTــــواد اTواد اTــــعــــدندنــــيـة أو الة أو الــــعــــضــــويويـة (أنــظــر 2220[

(2515

أنأنـابيب معابيب معـدنية (تدنية (تـقطيع و إصالح بقطيع و إصالح بـالقالب)القالب) عـندما
تكـون الـورشـة واقـعـة عـلى األقل من  30 مـتر من

بناية مشغولة من طرف أشخاص (أنظر 2530)
معامل القرميدمعامل القرميد (أنظر 2517)

أنأنـابابـيب صيب صــــرف اTرف اTـيـاه[ أناه[ أنـابابــــيب اليب الـصـلــــصـال الال الـرمرمـليلي
(صناعة)(صناعة) (أنظر 2517)

الزجاج (صناعة واستعمال)الزجاج (صناعة واستعمال)
قدرة إنتاج أفران الصهر والتليi تكون : 

أ. بالنسبة للزجاج الصودو - كلسي 
أ) تفوق  5 طن/اليوم 

ب) تـــفــوق 500 كـلغ/الـيـوم و لـكن أقل أو تــسـاوي
 5 طن/اليوم 

ج) أقل من  500 كلغ/اليوم
ب. بالنسبة للزجاج األخر
أ) تفوق  500 كلغ/اليوم

ب) تــفــوق  50 كـــلغ/الــيـــوم ولـــكن أقل أو تــسـاوي
 500 كلغ/اليوم

ج) أقل من  50 كلغ/اليوم
الزجاج (االستعمال الكيميائي) أو البلورالزجاج (االستعمال الكيميائي) أو البلور

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير
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احلـجم األقصى للـمادة اTعـاجلة اTمـكن تواجدها في
اTنشأة تكون :

1. تفوق  150 لترا
2. تفوق  50 لترا و لكن أقل أو تساوي  150 لترا

زجاج بالرصاصزجاج بالرصاص (أنظر 2541)
الالــــلــــولب (صولب (صــــنــــاعاعــــة) بة) بــــــواسواســــطــــة الة الــــصــــدمدمــــة اآللة اآللــــيــــة

(أنظر 2530)
الزنك (إنقاص معادن) الزنك (إنقاص معادن) (أنظر 2540)

كيمياء[ مطاط كيمياء[ مطاط 
اTاTــــدخدخــــرات والرات والــــــبــــطــــارياريــــات (صات (صــــــنــــاعاعــــة) الة) الــــــتي حتتي حتــــتــــويوي

الرصاص والكدميوم أو الزئبقالرصاص والكدميوم أو الزئبق
مدخرات (صناعة صفائح) بالرصاصمدخرات (صناعة صفائح) بالرصاص (أنظر 2610)

أستات السيلولوز ( صناعة )أستات السيلولوز ( صناعة ) (أنظر 2621)
حــــــمض المض الــــــســــــتــــــيــــــاريك ( قاريك ( قــــــولولــــــبــــة اTة اTــــــادة من )ادة من ) (أنـــظــر

(2611

ألألــــــــــيــــــــــزارين االصزارين االصــــــــــطــــــــــنــــــــــاعاعـي (صي (صــــــــــنــــــــــاعاعــــــــــة) بة) بــــــــــواسواســــــــــطــــــــة
األنتراساناألنتراسان (أنظر 2614)

الالــــــــشــــــمــــــــوع وموع ومــــــواد أخواد أخــــــــرى من الرى من الــــــــشــــــمـع و مع و مــــــشــــــــمــــــعــــــة[ة[
البرافi أو حمض ستياريك (قولبة وبتذويب)البرافi أو حمض ستياريك (قولبة وبتذويب)
1. عـنـدما تـتم الـعـمـلـيـة بـواسطـة الـتـدفـئـة الـنـارية
الـعـاريـة وبـكل طـريـقـة  تـشـكل مـخـاطـر االشـتـعـال

اTعادلة
2. في كل احلاالت األخـرى [ كـمـية الـصـمغ [ الـشمع

أو حمض ستياريك اTذابة يوميا تكون :
أ. تفوق  100 كلغ

ب. أقل من  100 كلغ
اTاTــــطــــاط[ ماط[ مــــطــــاط صاط صـنــــاعي[ باعي[ بــــولولــــيــــمـار (مار (مــــســــتــــودعودعـاتات
وورشات فرز اTواد اTسوورشات فرز اTواد اTسـتعملة القابلة لالحتراقتعملة القابلة لالحتراق

ذات أساس)ذات أساس)
1. اTــوضــوعــة في مــبــنى مــشــغــول أو مــســكــون من

طرف أشخاص أو مجاورة لبناية ما
أ) الكمية اخملزنة تكون تفوق  50 م3

ب) الكمية اخملزنة تكون أقل من  50 م3

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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2. موضـوعـة على أرضـيـة معـزولـة[ مبـنـية أو غـير
مـبـنــيـة[ واقـعـة عـلى أقل من  50 مـتـرا من بـنـايـة

مسكونة أو مشغولة من طرف أشخاص
أ) الكمية اخملزنة تكون تفوق  150 م3

ب) الـكـمــيـة اخملــزنـة تـكــون تـفـوق  30  م3 لـكن أقل
أو تساوي  150 م3

ج ) الكمية اخملزنة تكون أقل من 30 م3
3. موضـوعـة على أرضـيـة معـزولـة[ مبـنـية أو غـير
مبـنـيـة واقـعـة علـى أزيد من  50 مـتـرا من بـنـاية

مسكونة أو مشغولة من قبل أشخاص
أ) الكمية اخملزنة تكون تفوق  150 م3

اTطاط (استرجاع أو جتديد)اTطاط (استرجاع أو جتديد)
1. بـواسـطـة الـتـدفـئـة بـالـنـار الـعـاريـة أو بـواسـطة

تذويب اTطاط
2. بواسطة الـتدفئة دون تذويب[ بالبخار أو بكل

طريقة أخرى تقدم ضمانات معادلة
3. بــاالســتــخــدام الـبــارد[ الــكــمــيــة اTــعــاجلــة يــومــيـا

تكون :
أ. تفوق أو تساوي  50 كلغ

ب. أقل من  50 كلغ
اTطاTطـاط أو اTطاط أو اTطـاطات الصاطات الصـناعناعـية األخرى (اسية األخرى (اسـتخدامتخدام

طالء)طالء) (أنظر 2318[ 2622[ 2922)
اTاTــــــطــــــاط (ماط (مــــــســــــتــــــحــــــضــــــرات انرات انــــحـالل أو الالل أو الــــــغــــراء)راء)

(أنظر 1259[ 1533[ 2212)
اTاTــــــطــــاط وماط ومــــــطــــاطاطــــــات صات صــــنــــــاعاعــــيــــــة أخة أخــــرى (اسرى (اســــــتــــخــــدام)دام)

(أنظر 2622)
اTاTــــــــطــــــاط وماط ومــــــــطــــــــاطاطــــــــات أخات أخــــــرى (صرى (صــــــــنــــــــاعاعــــــة مة مــــــــواد من )واد من )
انانــــطالقطالقــــا من االسا من االســــتــــحالب محالب مــــثل التثل التــــكس الكس الــــطــــبـيــــعيعي

(أنظر 2622)
اTطاط (حتويل) إلى إيبونيتاTطاط (حتويل) إلى إيبونيت (أنظر 2622)

شموع ( صناعة)شموع ( صناعة) (أنظر 2611)
اTاTـلــــونونـات واخلات واخلـضـاب الاب الـعـضـوي[ موي[ مـعـدندنـيـة وطة وطـبـيـعـيـة
(ص(صــــنــــاعاعــــة بة بــــواسواســــطـة اسة اســــتــــخــــراج وتراج وتــــركركــــيب وسيب وســــحقحق
واستواستـعـمال)مال) بـاسـتـثـناء الـنـشـاطـات اTـشـار إلـيـها

في اخلانات  2318 و2324

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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- كمية اTادة اTنتجة أو اTستعملة تكون :
1. تفوق أو تساوي  2 طن/اليوم

2. تــفـــوق أو تــســاوي  200 كــلغ/الـــيــوم و لــكن أقل
من  2 طن/اليوم

3. أقل أو تساوي  200 كلغ/اليوم 
مـرهم لألحذيرهم لألحذيـة (مسة (مسـتحتحـضرات)ضرات) �سـاعدة اTـذيبات

القابلة لالشتعال (1533)
اTـــنـــظـــفــات (صـــنـــاعـــة اTــواد) مـن غــيـــر الـــصـــابــوناTـــنـــظـــفــات (صـــنـــاعـــة اTــواد) مـن غــيـــر الـــصـــابــون

(أنظر 2615)
اTنظفات والصابون ( صناعة[ أو ذات أساس)اTنظفات والصابون ( صناعة[ أو ذات أساس)

- قدرة اإلنتاج تكون :
1. تفوق أو تساوي  5 طن/اليوم

2. تـــفــوق أو تـسـاوي  1 طن/الــيـوم ولـكن أقل من
 5 طن/اليوم

3. أقل من  1 طن/اليوم
إيإيـبـونونـيت (صيت (صـنـاعاعـة) عن طة) عن طـريق فريق فـلـكـنـة اTة اTـطاططاط

(أنظر 2622)
مــــــــطــــــــــاطاطــــــــات صات صــــــــنــــــــــاعاعــــــــيــــــــة (أنــــظــــر 2318[ 2621[ 2622

و2922)
الالــــــســــــــمــــــاد (صاد (صــــــــنــــــاعاعــــــة) بة) بــــــــواسواســــــطــــــــة تة تــــــفــــــاعاعـل األحل األحــــــمــــــاضاض
اTاTـعدنعدنـية عية عـلى الفلى الفـوسفوسفـات الطات الطـبيبيـعي وعلى هعي وعلى هـياكلياكل

العظامالعظام (أنظر 2625)
مــــسـتــــخـلــــصـات األعات األعــــضـاء احلاء احلــــيـوانوانــــيـة (صة (صــــنـاعاعـة)ة)

(أنظر 2624)
الالــــــزيزيــــوت األسوت األســــــاساســــــيــــــة (اسة (اســــتــــــخالص بخالص بــــــالالــــــبــــــخــــار)ار)

(أنظر 2618)
اTواد اTلونة (صناعة)اTواد اTلونة (صناعة) (أنظر 2614)

مواد بالستيكية (صناعة)مواد بالستيكية (صناعة) (أنظر 2621)
مــــــــواد بواد بـالسالســــــــتــــــــــيــــــــكــــــــيــــــــــة أو راتة أو راتــــــــنــــــــــجــــــــات تات تــــــــــركركــــــــيــــــــــبــــــــيــــــــة

(استعمال)(استعمال) (أنظر 2622)
مـواد بالسواد بالســــتـيـكــــيـة جتة جتـويويـفــــيـة أو مة أو مـتــــمـددةددة (تـخـزين) (تـخـزين)

(أنظر 2623)

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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األدوياألدويــــــــــة (صة (صــــــــنــــــــــاعاعــــــــة و تة و تــــــــــقــــــــســــــــــيم بيم بــــــــــهــــــــدف حتدف حتــــــــــضــــــــيــــــــر)ر)
لالســـتــعـــمــال الـــبـــشــري أو الـــبـــيــطـــري إلى غـــايــة
الـتـحـصل عـلى صـيــغـة غـالـيـنـيك اTـطـهـرة) خـارج
مـــــســــتـــــودعـــــات عــــقـــــاقـــــيــــر الـــــصـــــيــــدلـــــة اخلـــــاصــــة

باTستشفيات :
1. عندما يكون عدد العاملi يفوق 400

2. عندما يكون عدد العاملi أقل من 400
يـقــصـد أيــضــا في هـذه اخلــانــة �ـبــيـدات احلــشـرات
ومبيـدات القـراد و الطـفيـليـات[ ذات االستـعمال
الـــبــشـــري والــبـــيــطـــري والــســـوائل لــلـــتــكـــيف مع

عدسة االتصال .
الكحول الكبريتي (ورشات صناعة)الكحول الكبريتي (ورشات صناعة) (أنظر 2625)

أجسام دقيقة طبيعية مسببة للمرض أجسام دقيقة طبيعية مسببة للمرض 
- االستعمال في منشآت لإلنتاج الصناعي

العظام (صناعة فوق الفوسفات)العظام (صناعة فوق الفوسفات) (أنظر 2625)
الالـعـطـور[ الور[ الـزيوت األسزيوت األسـاساسـيـة (اسة (اسـتـخـراج براج بـواسواسـطةطة

البخار) اTوجودة في النباتات العطريةالبخار) اTوجودة في النباتات العطرية
- الــقـدرة اإلجـمــالـيـة ألوعـيــة االسـتـخــراج اTـوجـهـة

للتقطير تكون :
1. تفوق 50 م3

2. تــــفـــوق أو تــســاوي 2,5م3 ولــكن أقل أو تــســاوي
 50 م3

3. أقل من   2,5 م3
النفط (استغالل و نقل)النفط (استغالل و نقل)

الــــنــــفـط ( تط ( تــــخــــزين و تزين و تــــكــــريريــــر )ر ) ( أنــظــر 1531[ 1532[
(1533

بالستومر بالستومر (أنظر 2621[ 1550)
صفائح اTدخرات (صناعة)صفائح اTدخرات (صناعة) (أنظر 2610)

الهوائالهوائـيات اTضغوطة ومواد حيثيات اTضغوطة ومواد حيث 50% على األقل على األقل
من المن الــــكــــتــــلــــــة اإلجة اإلجــــمــــالالــــيــــة لة لــــلــــوحوحــــــدة هي مدة هي مــــركركــــبــــة منة من
الالــــبــــولولــــيــــمــــار (مار (مــــواد بالسواد بالســــتــــيــــكــــيــــة[ مة[ مــــطــــاط[ ماط[ مــــطـاطاط
صناعي[ راتنجات والصقات تركيبية) (تخزين)صناعي[ راتنجات والصقات تركيبية) (تخزين)
1. احلـــالـــة الـــتـــجـــويـــفـــيـــة أو اTـــتـــمـــددة مـــثـل رغــوة
التـــكس و مـــتـــعــدد األوريـــتـــان و الــبـــولـــيــســـتــران

...إلخ 

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة
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- احلجم اTمكن تخزينه يكون :
أ) يفوق أو يساوي 2000 م3

ب) يـــــــفــــــــوق أو يــــــســــــاوي 200 م3 ولـــــكن أقـل من
 2000 م3

ج) أقل من 200 م3
2. فـي احلـــاالت األخـــرى وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــهـــوائـــيــات

اTضغوطة 
- احلجم اTمكن تخزينه يكون :

أ)  يفوق أو يساوي 10000 م3
ب) أقل من 10000 م3

الالــــبــــــولولــــيــــــمــــار (مار (مــــــواد بالسواد بالســــــتــــيــــــكــــيــــــة[ مة[ مــــطــــــاط[ ماط[ مــــطــــاطاط
صنصنـاعي وراتنجاعي وراتنجـات والصقات والصقـات تركيات تركيـبية) (صبية) (صـناعةناعة

أو جتديد)أو جتديد)
قدرة اإلنتاج تكون :

1. تفوق أو تساوي  1 طن/اليوم
2. تفـوق أو تساوي  300 كلغ/الـيوم ولكن أقل من

 1 طن/اليوم

3. أقل من  300 كلغ/اليوم
الالــــبــــــولولــــيــــــمــــار (مار (مــــــواد بالسواد بالســــــتــــيــــــكــــيــــــة[ مة[ مــــطــــــاط[ ماط[ مــــطــــاطاط
صناعي وراتنجات والصقات تركيبية) (حتويل)صناعي وراتنجات والصقات تركيبية) (حتويل)
1. بــــطــــرق تــــتــــطــــلب شــــروطــــا خــــاصــــة مـن حـــرارة
وضـغط ( بـتق[ حـقن[ قـولـبـة[ الـتـجـزئـة احلـراريـة

و التكاتف � الخ)
كمية اTادة اTمكن معاجلتها تكون :
أ) تفوق أو تساوي  10 طن/اليوم 

ب) تـفـوق أو تـسـاوي  1 طن/الـيوم و لـكن أقل من
 10 طن/اليوم

ج) أقل من  1 طن/اليوم
2. بـكل طـريـقــة خـاصـة اآللـيــة (نـشـرة[ قـطع[ رحي[

سحق � إلخ)
كمية اTادة  اTمكن معاجلتها تكون :
أ) تفوق أو تساوي  20 طن/اليوم 

ب) تـفــوق أو تـسـاوي  2 طن/الــيـوم ولــكن أقل من
 20 طن/اليوم 

ج) أقل من  2 طن/اليوم 

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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الالــــــبــــولولــــيــــــمــــار (مار (مــــــواد بالسواد بالســــتــــــيــــكــــــيــــة[ مة[ مــــطــــــاط[ ماط[ مــــطــــاطاط
صناعي[ راتنجات والصقات) (تخزين) :صناعي[ راتنجات والصقات) (تخزين) :

احلجم اTمكن تخزينه يكون :
أ) يفوق أو يساوي   1000 م3

ب)  أقل من  1000 م3
مـواد عواد عـالجالجــــيـة Tة Tــــســــتــــخــــلــــصـات األعات األعــــضــــاء احلاء احلــــيــــوانوانــــيـة
ومومـســــتـخــــلـصـات و تات و تــــركركـيــــزات الزات الـلـحــــوم واألسوم واألسـمـاكاك

ومواد أخرى حيوانية (مستحضرات)ومواد أخرى حيوانية (مستحضرات)
1. عـــنــــدمــــا تـــطــــبـق الـــعــــمــــلـــيــــة عــــلى مــــواد طــــريـــة

بالتجفيف البسيط في الفراغ
2. في كل احلاالت األخرى 

مواد صيدالنية (حتضير)مواد صيدالنية (حتضير) (أنظر 2616)
راتراتـنــــجـات طات طــــبـيــــعـيــــة أو اصة أو اصـطــــنـاعاعــــيـة (أنـظـر 1614[

(2622 ]2621 ]2226 ]1613

صناعة الصابونصناعة الصابون (أنظر 2615)
كــــبـريريـتـات (ورشات (ورشـات صات صــــنـاعاعـة اTة اTـركركـبــــات الات الـعـضـويويـة)ة)
كــــــحــــــول كول كــــــبــــــريريــــــتـي[ تي[ تــــــيــــول[ حول[ حــــــواموامـض كض كــــــبــــــريريــــــتــــــيــــة[ة[
تـيــــوإسوإســــتـار � الخ) بار � الخ) بــــاساسـتــــثــــنـاء اTاء اTــــواد اTواد اTـلــــتـهــــبـة أوة أو

السامة السامة 
كبريتات أحادية وثنائية الصودا (صناعة)كبريتات أحادية وثنائية الصودا (صناعة)

ســــوبوبــــــر الر الــــــفــــوسوســــــفــــــات اTات اTــــعــــــدني و سدني و ســــــوبوبــــــر فر فــــوسوســــــفــــاتات
العظام (صناعة)العظام (صناعة) (أنظر 2625[ 2627)

سوبر فوسفات (صناعة)سوبر فوسفات (صناعة)
مـعـاجلاجلـة وتة وتـنـمـيـة اTة اTـسـاحاحـات احلات احلـسـاساسـة لة لـلـضـوء ذاتوء ذات

أساس فضيأساس فضي
اTساحة اTعاجلة سنويا تكون :
1. تصوير إشعاعي صناعي : 

أ) تفوق 20000 م2
ب) تـــــــــفــــــــوق 2000 م2 ولـــــــــكــن أقـل أو تـــــــســـــــاوي

20000 م2

2. حــاالت أخــرى (تــصــويــر إشــعــاعي طــبي[ فــنــون
تخطيطية[ تصوير شمسي [ سينما)

أ) تفوق 50000 م2
ب) تـــــــــفــــــــوق 5000 م2 ولــــــــكـن أقــل أو تـــــــســــــــاوي

50000 م2

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اTواد اخلطرةاTواد اخلطرة

2700

2710

2711

2712

2713

2714

0,5

5

1

1

3

1

0,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ررم ش ب

رول

ررم ش ب

ر و

ر و ل

ررم ش ب

ررم ش ب

نفايات ومعاجلات اTياه نفايات ومعاجلات اTياه 

احلاحلـمــــامامـات والات والــــرواسب الرواسب الـنــــاجاجـمــــة عن صة عن صـقـل اTل اTـعـادنادن

(معاجلة ) بواسطة حمض النيتريك(معاجلة ) بواسطة حمض النيتريك 

أمأمــــــــعــــــــاء وأرجاء وأرجـل احلل احلــــــيــــــــوانوانــــــــات اTات اTــــــــذبذبــــــــوحوحــــــة (تة (تــــــــخــــــــزين)زين)

(أنظر 2713)

تفحيم األعضاء احليوانيةتفحيم األعضاء احليوانية (أنظر 2711)

اجلاجلــــــــــثـث[ الث[ الــــــــــنــــــــــفــــــــــايايــــــــــات أو مات أو مــــــــــواد ثواد ثــــــــــانانــــــــــويويــــــــــة مة مـن أصلن أصل

حـيـواني (مواني (مـعـاجلة)اجلة) بـاسـتثـنـاء الـنـشـاطـات اTـشار

إليها في خانات أخرى من القائمة

1. قدرة اTعاجلة تكون تفوق 200 كلغ/اليوم

2. قـــدرة اTــعـــاجلــة تـــكــون أقل من 200 كـــلغ/الـــيــوم

ولكن تفوق أو تساوي 100 كلغ/اليوم

اجلثث اجلثث  احليوانية (حيوانات الرفقة) (حرق) احليوانية (حيوانات الرفقة) (حرق)

جثث[ حلوم[ بقجثث[ حلوم[ بقـايا من أصل حيواني (مستودعات)ايا من أصل حيواني (مستودعات)

باستثناء مستودعات اجللود. 

الكمية اTمكن تواجدها في اTنشأة تكون :

1. تفوق 300 كلغ

2. أقل من 300 كلغ

حلوم[ جثث[ بقايا أو مستحضرات ناجمة عن ذبححلوم[ جثث[ بقايا أو مستحضرات ناجمة عن ذبح

احليواناتاحليوانات (أنظر 2713)

فحم حيوانيفحم حيواني (أنظر 2711)

اخلاخلــــرق اTرق اTــــســــتــــعــــمــــلــــة أو اTة أو اTــــلــــطــــخــــة ( مة ( مــــســــتــــودعودعـات أوات أو

ورشات فرز)ورشات فرز)

الكمية اخملزنة تكون تفوق 50 طن

الالـصـمغ والمغ والـهالم (صهالم (صـناعناعـة) �ة) �ـسـاعاعـدة مواد حدة مواد حـيـوانوانـيةية

(أنظر 2711)

الالــــــقــــــرون[ الرون[ الــــــقــــــبــــــاقاقــــيـب واألظب واألظــــــافافــــر (تر (تــــــســــــطح)طح)  (أنـــظــر

(2711

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )
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التأثيرالتأثير
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الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اTواد اخلطرةاTواد اخلطرة

2715

2716

2717

2

1

0,5

1

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

رو

رول
ررم ش ب

ر و
ر و
ر و

الالــــقــــرون[ الرون[ الـقــــبــــاقاقــــيب وأظيب وأظـافافــــر ونر ونــــفــــايايـات حات حــــيــــوانوانــــيـة
أخرىأخرى (حتميص) (حتميص) (أنظر 2711)

الـهــلب من أصل حـيــواني (مـسـتــحـضـرات) الـهــلب من أصل حـيــواني (مـسـتــحـضـرات) (أنـظـر
(2711

نفايات الصوف (تنظيف)نفايات الصوف (تنظيف) (أنظر 1259[ 1533)
النفايات وبالنفايات وبـقايا اTطبخ (معاجلة) بهدف استخراجقايا اTطبخ (معاجلة) بهدف استخراج

اTواد الذهنية اTواد الذهنية (أنظر 2226)
اجللود الرفيعة (حتميص)اجللود الرفيعة (حتميص) (أنظر 2711)

نفايات النشاطات العالجيةنفايات النشاطات العالجية
1. معاجلة حرارية

2. تطهير 
أ) إذا كانت القدرة تفوق أو تساوي 500 كلغ/سا

ب) إذا كانت القدرة أقل من 500 كلغ/سا
الالــــــنــــــفــــــايايــــــات الات الــــــصــــــنــــــاعاعــــــيــــــة الة الــــــنــــــاجاجــــــمــــــة عن اTة عن اTــــــنــــــشــــــآتآت
اTاTـصـنـفــــة (مة (مـنـشـآت إزالآت إزالـة )ة )[ بـاسـتـثــنـاء اTـنـشـآت
الــــتي تــــعــــالج بــــالــــتــــزامن و بــــصــــفــــة رئــــيــــســــيـــة

القمامات اTنزلية)
1. محطات العبور

2. مفرغة (مركز الطمر التقني)
3. اTعاجلة أو احلرق

النفالنفـايات الصايات الصـناعيناعيـة والبة والبـقايا احلقايا احلـضرية (مضرية (مـستودعستودع
الالــــــنــــــــفــــــايايــــــــات اTات اTــــــنــــــزلزلــــــــيــــــة جلة جلــــــمـع األشع األشــــــيــــــاء اTاء اTــــــــزعزعــــــجــــــة
واTعدات أو اTواد التي أفرزها و جلبها الناس)واTعدات أو اTواد التي أفرزها و جلبها الناس)
الــــــضــــخــــمــــة (األجـــهــزة الـــكــهـــرومــنـــزلــيــة - األشاألشــــيــــاء الاء 
كــبــيــرة احلـــجم[ أثــاث[ أجــزاء الـــســيــارات � إلخ)
نـــفـــايـــات احلـــديــقـــة [ نـــفـــايـــات الــتـــهـــد§[ الـــركــام[

حصى[ تربة[
- خــــــشـب[ مــــــعــــــادن[ ورق كــــــارتــــــون[ بـالســــــتــــــيك[

أنسجة[ زجاج[ 
- نــفـــايــات مــنـــزلــيــة خـــاصــة (زيــوت مـــســتــعـــمــلــة[
بــطـاريــات وأعـمــدة[ أدويـة[ مــذيـبــات[ صـبــاغـات[
أحـــمـــاض وأســـاســات[ مـــواد اTـــعـــاجلـــة الــنـــبـــاتـــيــة

�الخ) مستعملة أو غير مستعملة :  

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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رقمرقم
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مساحة اTنشأة تكون :

1. تفوق 2500 م2

2. أقل أو تساوي 2500 م2

بقايا احليوانات (تخزين)بقايا احليوانات (تخزين) (أنظر 2713)

اTياه الذهنية (مستودعات)اTياه الذهنية (مستودعات) (أنظر 2711)

مصمط مصمط (أنظر 2711)

السماد (صناعة) حتميص العظام[ قرون[ قباقيب[السماد (صناعة) حتميص العظام[ قرون[ قباقيب[
أظافر ونفايات حيوانية أخرىأظافر ونفايات حيوانية أخرى (أنظر 2711)

ســــلخ أو ملخ أو مــــعـاجلاجلــــة الة الــــنــــفــــايايـات أو اTات أو اTــــواد الواد الــــثــــانانــــويويـة منة من
أصل حيوانيأصل حيواني (أنظر 2711)

أليفi (استخراج) من الدمأليفi (استخراج) من الدم (أنظر 2711)

الالــــــــهالم الهالم الــــــغــــــــذائي والذائي والــــــــهالم اTهالم اTــــــــســــــــتــــــخــــــــرج من اجلرج من اجلــــــــلــــــودود
البيالبيـضاء واجلضاء واجلـلود الطلود الطـرية غرية غـير اTدبير اTدبـوغة (صوغة (صـناعة)ناعة)

(أنظر 2711)

القمامات (مستودعات)القمامات (مستودعات) (أنظر 2716[ 2720)

حرق جثث حيوانات الرفقةحرق جثث حيوانات الرفقة (أنظر 2713)

حرق العظام لصناعة رماد العظامحرق العظام لصناعة رماد العظام (أنظر 2711)

Tــــعــــــدات األشدات األشــــيــــاء أو اTاء أو اTــــــواد اTواد اTــــفــــروزة واجملروزة واجملــــــلــــوبوبــــة منة من
قــــبل البل الــــنــــاساس (مــســتـــودعــات الــنــفــايـــات اTــنــزلــيــة
اخملــصـــصــة)[ اخلــشب[ نــفــايــات احلــديــقــة[ األشــيــاء
اTـزعـجــة[ احلـصى[ الـزيــوت اTـسـتـعــمـلـة[ األدويـة[
اTـــعـــادن[ الـــورق[  كـــارتـــون[ بـــطـــاريـــات وأعـــمــدة
بالسـتـيـك[ هـوائـيـات مــضـغـوطـة[ أنــسـجـة[ زجـاج

(أنظر 2717)

اTساحة اTستعملة تكون :

1. تفوق 500 م2

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير
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xx 2. تفوق  100م2 ولكن أقل أو تساوي  500 م2
3. تفوق  50 م2 ولكن أقل أو تساوي  100 م2

الـــــفـــــحـم الــــحـــــيـــواني و أســــود الـــعـــاج (صــــنـــاعـــة)الـــــفـــــحـم الــــحـــــيـــواني و أســــود الـــعـــاج (صــــنـــاعـــة)
(أنظر 2711)

القالقـماممامـات اTنزلات اTنزلـية وبية وبـقايقايـا أخرى (تا أخرى (تـخزينخزين
ومـعاجلة) مـعاجلة) باسـتثـناء النـشاطات اTـشار إلـيها في

خانات أخرى من القائمة.
1. محطة العبور 

2. معاجلة 
أ. سحق 

ب. تسميد
ج. تفريغ (مركز الطمر التقني) 

د. حرق 
العظام (تقطير أو حرق)العظام (تقطير أو حرق) (أنظر 2711)

العظام (مستودعات)العظام (مستودعات) (أنظر 2713)
الــعــظـام [ اجلــلــود الــرفـيــعــة[ الــقـرون[  الــقــبــاقـيب[الــعــظـام [ اجلــلــود الــرفـيــعــة[ الــقـرون[  الــقــبــاقـيب[
أألظــافــر و نـــفــايــات حــيــوانـــيــة أخــرى (حتــمــيص)أألظــافــر و نـــفــايــات حــيــوانـــيــة أخــرى (حتــمــيص)

(أنظر 2711)
بقايا اTطبخبقايا اTطبخ (أنظر 2226)

الدم (جتفيف)الدم (جتفيف) (أنظر 2711)
الــــدم (مـــســــتــــحــــضـــرات ألــــيــــفـــi و الــــزالل � الخ [الــــدم (مـــســــتــــحــــضـــرات ألــــيــــفـــi و الــــزالل � الخ [

مستخلصات)مستخلصات) (أنظر 2711)
الدم غير مجفف (مستودعات)الدم غير مجفف (مستودعات) (أنظر 2713)

مــحــطــة الــتــصــفــيــة اجلـــمــاعــيــة لــلــمــيــاه اTــتــرســبــةمــحــطــة الــتــصــفــيــة اجلـــمــاعــيــة لــلــمــيــاه اTــتــرســبــة
iمـصـنـفـتـ iالــصـنـاعـيـة الـصـادرة عن مــؤسـسـتـiمـصـنـفـتـ iالــصـنـاعـيـة الـصـادرة عن مــؤسـسـتـ

على األقلعلى األقل
محطة التصفية اجلماعية لتغوطات احليوانات محطة التصفية اجلماعية لتغوطات احليوانات 

مـحطة تصـفية ميـاه الترسبـات اTنزلية مـحطة تصـفية ميـاه الترسبـات اTنزلية لـها قدرة
اســـمــيـــة لــلـــمـــعــاجلـــة تـــقــدر عـــلى األقـل �ــا يـــعــادل

 100.000 ساكن

مـحـطـة الـتـصـفـيـة اخملـتـلـطـة مـحـطـة الـتـصـفـيـة اخملـتـلـطـة ( الـتي تــسـتـقـبل مـيـاه
الــــتــــرســـــبــــات اTــــنــــزلــــيــــة و مـــــيــــاه الــــتــــرســــبــــات
الصنـاعية) لـها قدرة اسـميـة للمـعاجلة تـقدر على
األقل �ـا يعادل  10000 سـاكن[ عنـدما تـكون كـلفة
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دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)



85 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـ
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اTواد اخلطرةاTواد اخلطرة

2724

2800

2810

2811

2812

2813

2814

2815

2816

2

1

0,5

3

0,5

3

0,5

3

0,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

مــــيــــاه الــــتــــرســـبــــات الــــصــــنــــاعــــيـــة الــــصــــادرة عن
اTــنـشــآت اTـصــنـفــة اTـرخـص بـهــا تـفـوق  % 70من
.iقـدرة احملطـة للـطلب الـكـيمـيائي من األكـسيـج

 محطة حتلية ماء البحرمحطة حتلية ماء البحر
قدرة اTعاجلة تكون :

1. تفوق أو تساوي 100000 م3 اليوم
2. أقـــل مــن 100000 م3  الـــــــيـــــــوم ولـــــــكن تــــــــفـــــــوق

50000 م3  اليوم

3. أقل من  50000 م3 اليوم 
حتــــمـــيص اجلــــلـــود الـــرفـــيــــعـــة[  الـــعــــظـــام[ الـــقـــرون[حتــــمـــيص اجلــــلـــود الـــرفـــيــــعـــة[  الـــعــــظـــام[ الـــقـــرون[
الالــــــقــــبــــــاقاقــــــيب و نيب و نــــــفــــــايايــــــات حات حــــــيــــــوانوانــــــيــــــة أخة أخــــرىرى

(أنظر 2711)
تربية األصناف اTائية و الصيد تربية األصناف اTائية و الصيد 

تربية األسماك اTائية تربية األسماك اTائية 
1. تربية األسماك و النباتات في اTاء العذب . تربية األسماك و النباتات في اTاء العذب 

تـربـيـة  الـطـحـالب في اTـاء الـعـذب (أسـلـوب ©ـتد)تـربـيـة  الـطـحـالب في اTـاء الـعـذب (أسـلـوب ©ـتد)
مهما كانت القدرة مهما كانت القدرة 

تـربـيـة اجلـمـبـري في اTـاء الـعـذب ( أسـلـوب نـصفتـربـيـة اجلـمـبـري في اTـاء الـعـذب ( أسـلـوب نـصف
كثيف وكثيف )كثيف وكثيف )

1. القدرة تفوق أو تساوي  1000 طن  
2. القدرة أقل من  1000 طن 

تــربــيــة األســمـاك فـي اTـاء الــعــذب (أســلــوب ©ــتـد)تــربــيــة األســمـاك فـي اTـاء الــعــذب (أســلــوب ©ــتـد)
مهما كانت القدرة مهما كانت القدرة 

تــربــيـة األســمـاك فـي اTـاء الــعـذب (أســلــوب نـصفتــربــيـة األســمـاك فـي اTـاء الــعـذب (أســلــوب نـصف
كثيف و كثيف)كثيف و كثيف)

1. القدرة تفوق أو تساوي  1000 طن 
2. القدرة أقل من  1000 طن 

الالــــــســــــلــــمــــــونونــــــيــــدي فدي فـي اTي اTــــاء الاء الــــــعــــــذب (تذب (تــــربربــــــيــــة)ة)
(أنظر 2812)

2. األسماك البحرية . األسماك البحرية 
الــطــحـالـب الـبــحـريــة (أســلـوب ©ــتــد) مـهــمــا كـانتالــطــحـالـب الـبــحـريــة (أســلـوب ©ــتــد) مـهــمــا كـانت

القدرة القدرة 
الـرخــويـات الـبـحــريـة (أسـلــوب ©ـتـد) مـهــمـا كـانتالـرخــويـات الـبـحــريـة (أسـلــوب ©ـتـد) مـهــمـا كـانت

القدرةالقدرة
اجلاجلـمـبري البري الـبـحـري (أسلري (أسلـوب نوب نـصف كصف كـثيفثيف

و كثيف)و كثيف)
1. القدرة تفوق أو تساوي  1000 طن 

2. القدرة أقل من  1000 طن 
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تــــربربــــــيــــة األسة األســــــمــــــاك الاك الــــبــــــحــــريريــــــة (أسة (أســــلــــــوب نوب نــــصفصف
كثيف و كثيف)كثيف و كثيف)

1. القدرة تفوق أو تساوي 1000 طن
2. القدرة أقل من  1000 طن 

3. حوض عمومي لتربية أصناف األسماك . حوض عمومي لتربية أصناف األسماك 
حوض عمومي لتربية أصناف األسماكحوض عمومي لتربية أصناف األسماك

الصيد و صناعة الصيدالصيد و صناعة الصيد
مـــؤســــســــات اســــتــــغالل (شــــبـــكــــة واســــعــــة و حـــوضمـــؤســــســــات اســــتــــغالل (شــــبـــكــــة واســــعــــة و حـــوض

اللتقاط األسماك)اللتقاط األسماك)
القشريات (مستحضرات [ معلبات)القشريات (مستحضرات [ معلبات) (أنظر 2215)

زيوت السمك (استخراج)زيوت السمك (استخراج) (أنظر 2226)
زيوت السمك (معاجلة) زيوت السمك (معاجلة) (أنظر 2226)

رخوياترخويات (أنظر 2215)
األسماك (صناعة الطعام)األسماك (صناعة الطعام)

األساألســــــمــــاك (ماك (مــــــســــــتــــــخــــــلــــصــــــات أو تات أو تــــــركركــــــيــــزات)زات)
(أنظر 2624)

األســـمــاك (صـــنـــاعـــة طـــحـــi [ فـــطـــائـــر و ســـمــاد ذواألســـمــاك (صـــنـــاعـــة طـــحـــi [ فـــطـــائـــر و ســـمــاد ذو
أساس أو صادر من نفايات)أساس أو صادر من نفايات) (أنظر 2215)

أســـــــــمـــــــــاك طـــــــــريـــــــــة [ قـــــــــشـــــــــريـــــــــات و رخـــــــــويــــــــاتأســـــــــمـــــــــاك طـــــــــريـــــــــة [ قـــــــــشـــــــــريـــــــــات و رخـــــــــويــــــــات
(مستحضرات)(مستحضرات) (أنظر 2215)

أســـمــــاك ©ـــلــــحـــة [ مــــدخـــنــــة و مـــجــــفـــفــــة( ورشـــاتأســـمــــاك ©ـــلــــحـــة [ مــــدخـــنــــة و مـــجــــفـــفــــة( ورشـــات
حتضير) حتضير) (أنظر 2215)

أسـمـاك ©ـلـحـة [ مـدخـنـة أو مـجـفـفـة (مـسـتـودعات)أسـمـاك ©ـلـحـة [ مـدخـنـة أو مـجـفـفـة (مـسـتـودعات)
(أنظر 2215)

األسماك (مقالة) األسماك (مقالة) (أنظر 2215)
السردين (صناعة معلبات)السردين (صناعة معلبات) (أنظر 2215)

حتويل منتوجات الصيد (حفظ [ تمليح � إلخ)حتويل منتوجات الصيد (حفظ [ تمليح � إلخ)
متنوعة متنوعة 

اTدخرات (ورشات شحن)اTدخرات (ورشات شحن)
الــطـاقــة الــقـصــوى لـلــتــيـار اTــتــصل اTـســتــعـمل من

أجل هذه العملية يكون يفوق  10كيلوواط
الالــــــــهــــــــواء و الواء و الــــــــغــــــــازات الازات الــــــــقــــــــابابــــــــــلــــــــة لالشة لالشــــــــتــــــــعــــــــالال

(ضغط)(ضغط) (أنظر 2920)
تـــــفــــــضـــــيـض اTـــــرايـــــا مـع اســـــتـــــعــــــمـــــال الـــــبــــــرنـــــيقتـــــفــــــضـــــيـض اTـــــرايـــــا مـع اســـــتـــــعــــــمـــــال الـــــبــــــرنـــــيق

بالهيدروكاربوربالهيدروكاربور (أنظر 2922)
واصالت هوائيات الهاتف النقال
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(�ورشـــــات إصالح و صــــيـــــانــــة (غـــــسل [ تــــشـــــحــــيم �)ورشـــــات إصالح و صــــيـــــانــــة (غـــــسل [ تــــشـــــحــــيم 
الـعـربات و اآلالت ذات احملـرك �ـا فـيهـا نـشـاطاتالـعـربات و اآلالت ذات احملـرك �ـا فـيهـا نـشـاطات

صناعة هيكل العربات والصفائحصناعة هيكل العربات والصفائح
1. إصالح و صيانة العربات و اآلالت ذات احملرك 

 أ) مساحة الورشة تكون تفوق  5000 م2
ب) مـسـاحـة الـورشـة تـكـون تـفـوق  500  م 2 و لـكن

أقل أو تساوي  5000 م 2
ج) مساحة الورشة تكون أقل أو تساوي  500 م2

2.  بــــرنـــــيق [ صــــبــــاغـــــة [ جتــــهــــيــــز (تــــطــــبـــــيق[ كي[
جتفيف) على العربات و اآلالت ذات احملرك 

أ) إذا كـــانـت الـــكـــمــــيـــة الــــقـــصـــوى لــــلـــمـــواد اTــــمـــكن
استعمالها تفوق  100كلغ/اليوم

 ب) إذا كـــانت الـــكــمــيـــة الــقـــصــوى لـــلــمــواد اTـــمــكن
اســتـــعــمـــالــهـــا تــفــوق  10كــلغ/الـــيــوم أو إذا كــانت
الـكـمـيـة الـسـنـويـة لـلـمـذيـبـات اTـوجودة فـي اTواد
اTــــمـــــكن اســـــتــــعـــــمــــالـــــهــــا تـــــفــــوق  0,5 طن دون أن
تــــتـــجــــاوز الــــكـــمــــيـــة الــــقــــصـــوى لــــلـــمــــواد اTــــمـــكن

استعمالها  100كلغ/اليوم
أغطية غير نافدة (صناعة)أغطية غير نافدة (صناعة) (أنظر 2922)

قبعات البرنيق (صناعة)قبعات البرنيق (صناعة) (أنظر 2922)
التدفئة (طرق) يستعمل كسائل محمل حرارةالتدفئة (طرق) يستعمل كسائل محمل حرارة

األجسام العضوية اTشتعلةاألجسام العضوية اTشتعلة
1. عــنــدمــا تـــكــون احلــرارة اTــســتـــعــمــلــة تــســاوي أو
تـــفـــوق عـــنـــد نـــقـــطـــة إضــــاءة الـــســـوائل. إذا كـــانت
الكمـية اإلجـمالـية للـسوائل اTـوجودة في اTـنشأة

(اTقايسة على درجة 25°  م ) :
  أ . تفوق  1000 لتر

ب . تفوق  100 لتر ولكن أقل أو تساوي 1000 لتر
2. عنـدما تكـون درجة احلـرارة اTستـعملـة أقل عند

نقطة إضاءة السوائل.
  أ . إذا كانت الكمـية اإلجمالية للسوائل اTوجودة
في اTــنـشـأة (اTـقــايـسـة عـلى درجـة 25°  م ) تـفـوق

 250 لترا

احملطات احلراريةاحملطات احلرارية ( أنظر 2914 )
االحتراقاالحتراق

الطاقة احلراريـة القصوى هي محددة مثل الكمية
القصوى للـمحروق و اTعبر عنها بأقل من القدرة

احلرارية اTمكن استهالكها بالثانية.
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مالحـــظــة : مالحـــظــة : تـــوجــد الـــكـــتــلـــة احلــيـــويــة عـــلى حـــالــتـــهــا
الـطـبـيعـيـة غـيـر متـشـربـة و غـير مـغـطـاة بـأي مادة
كـــانت و الـــتي حتـــتـــوي خـــاصــة اخلـــشب عـــلى شـــكل
قــطـع خـــام وقـــشـــر و خــشـب مـقـطـع [ نــشــارات
وجزيـئات الصـقل أو البـقايا اTـنحدرة من صـناعة

اخلشب و محوالته أو من حرفته. 
أ. عـــنــدمـــا تـــســتـــهـــلك اTـــنــشـــأة خـــاصــة لـــوحـــدهــا أو
باخلـلط [ الـغـاز الطـبـيعي و غــاز الـبـتــرول اTـميع
واTــــازوت احملـــــلي والـــــفــــحـم[ اTــــازوت الـــــثـــــقــــيل أو
الـكتـلـة احليـوية [ بـاستـثنـاء اTـنشـآت اTشـار إليـها
في خــــانـــات أخـــرى من الــــقـــائـــمــــة بـــحـــيـث يـــســـاهم
االحـــــتـــــراق في صـــــهـــــر و طـــــبخ أو مـــــعـــــاجلـــــة اTــــواد

الداخلة باخللط مع غاز االحتراق.
- إذا كانت الطاقة احلرارية القصوى للمنشأة :

1. تفوق أو تساوي   100ميغاواط
2. تــفــوق أو تــســاوي  20 مـــيــغــــاواط لــكن أقـل من

 100 ميغاواط

3.تفوق 2 ميغاواط لكن أقل من 20 ميغاواط
4. أقل من  2 ميغاواط  

ب.عــنـــدمـــا تـــكـــون اTــواد اTـــســـتـــهـــلــكـــة لـــوحـــدهــا أو
باخلـلط [ مـخـتلـفـة عن تـلك اTـشار إلـيـها في أ و إذا
مــا كــاــنــت الـــطـــاقــة احلـــراريــة الــقـصـــوى تـفــوق

 0,1 ميغاواط

جلود مغطاة بالبرنيق ( صناعة )جلود مغطاة بالبرنيق ( صناعة ) ( أنظر 2922 )
زخرفة اTعادن باستعمال البرنيقزخرفة اTعادن باستعمال البرنيق  (أنظر 2922)

اإلسفنج ( غسل[ إزالة اللون و جتفيف) اإلسفنج ( غسل[ إزالة اللون و جتفيف) 
اختبار احملركاتاختبار احملركات ( أنظر 2917 )

الـلبد وواقيـات الوجه مطلـية بالبـرنيق ( صناعة)الـلبد وواقيـات الوجه مطلـية بالبـرنيق ( صناعة)
( أنظر 2922 )

مرآب الـعربات ذات احملـرك ( أنظر 2912 و2919  )
نــــــقـش كــــــيــــــمـــــــيــــــائـي بــــــاســـــــتــــــعــــــمـــــــال الــــــبــــــرنـــــــيق

بالهيدروكاربور (أنظر 2922)
الـــصـــمغ ( صـــنـــاعـــة اTـــســـبـــار و أشــيـــاء أخـــرى من)

(أنظر 2922)
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الزيـوت اجملـففـة ( اسـتـعمـال) عـلى دعامـة أيـا كانتالزيـوت اجملـففـة ( اسـتـعمـال) عـلى دعامـة أيـا كانت
(أنظر 2922)

الطـباعة باحلـبر احملضـر بواسطـة السوائل الـقابلةالطـباعة باحلـبر احملضـر بواسطـة السوائل الـقابلة
لالشتعال[ العطرية أو السامة لالشتعال[ العطرية أو السامة (أنظر 2922)

لك ( صناعة اTواد اTسماة)لك ( صناعة اTواد اTسماة) (أنظر 2922)
غسيل قلويات الوراقات ( حرق)غسيل قلويات الوراقات ( حرق)

احملــركــات ذات االنــفـــجــار و االحــتــراق الــداخــلي أواحملــركــات ذات االنــفـــجــار و االحــتــراق الــداخــلي أو
الـــــتــــفـــــاعـل و تـــــربــــيـــــنـــــات االحـــــتـــــراق ( ورشــــاتالـــــتــــفـــــاعـل و تـــــربــــيـــــنـــــات االحـــــتـــــراق ( ورشــــات

اختبار) اختبار) 
عنـدما حتـدد الـطاقـة اإلجمـاليـة مـثل الطـاقة اآللـية
علـى محـور النـظام األقـصى لدوران احملـركات أو
التربيـنات بالتزامن مع االختبارات[ هي تفوق
 150 كـــــيـــلـــــوواط أو عـــــنـــدمــا يــتـــجــاوز الــدفع

 1,5 كيلوواط 

مالحـظـة : مالحـظـة : هـذا الـنـشـاط ال يــسـتـدعي تــصـنـيـفه في
اخلانة 2914

احلميض ( صناعة)احلميض ( صناعة)
ســـــاحــــات الـــــتــــوقـف مــــغـــــطــــاة و مـــــرآب الــــفـــــنــــادقســـــاحــــات الـــــتــــوقـف مــــغـــــطــــاة و مـــــرآب الــــفـــــنــــادق

للعربات ذات احملرك للعربات ذات احملرك 
القدرة تكون :

1. تفوق  1000 عربة 
2. تـــفـــوق 250 عــــربـــة و لــــكن أقـل أو تـــســـاوي 1000

عربة
3. أقل من  250 عربة 

الدهانات ( طبخ أو جتفيف)الدهانات ( طبخ أو جتفيف) (أنظر 2922)
دهـانــات ذات أسـاس اTــذيـبــات الـقــابـلــة لالشــتـعـالدهـانــات ذات أسـاس اTــذيـبــات الـقــابـلــة لالشــتـعـال
عــطــريــة أو ســامـة ( عــطــريــة أو ســامـة ( الــتــطــبــيق عــلى دعــامــات أيـا

كانت ) (أنظر 2922)
احلــــســـاســـة لـــلــــضـــوء ذات أســـاس فـــضـي ( مـــعـــاجلـــةاحلــــســـاســـة لـــلــــضـــوء ذات أســـاس فـــضـي ( مـــعـــاجلـــة

وتنمية اTساحات)وتنمية اTساحات) (أنظر 2921)
التبـريد أو الـضغط ( مـنشآت) الـتشـغيل بـضغوطالتبـريد أو الـضغط ( مـنشآت) الـتشـغيل بـضغوط

فعالة تفوق فعالة تفوق 10 5 باسكال باسكال
1. تضـغط أو تـسـتعـمل سـوائل قـابـلة لالشـتـعال أو

سامة[ الطاقة اTمتصة تكون:
أ. تفوق  300 كيلوواط

ب. تـــفــوق  20 كـــيـــلــــوواط و لــــكـن أقـل أو تـــســاوي
 300 كيلوواط 
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2. في كل احلاالت األخرى  :
أ. تفوق  500 كيلوواط

ب. تـــفــوق  50 كـــيـــلـــوواط و لـــكن أقـل أو تـــــســـاوي
 500 كيلوواط

مـعـاجلة و تـنـمـية اTـسـاحـات احلـساسـة لـلـضوء ذاتمـعـاجلة و تـنـمـية اTـسـاحـات احلـساسـة لـلـضوء ذات
أساس فضيأساس فضي

اTساحة اTعاجلة سنويا تكون :
1. التصوير اإلشعاعي الصناعي 

  أ. تفوق  20000 م2
  ب. تـــــــفــــــوق أو تــــــســـــاوي 2000 م2 ولــــــكــن أقل أو

تـسـاوي  20000 م2
2. حــاالت أخــرى ( تـصــويــر إشـعــاعي طــبي[ رسـوم

تخطيطية [ تصوير شمسي[ سينما) 
  أ . تفوق  50000 م2

  ب. تـــــــفـــــــوق أو تـــــــســــــاوي  5000 م2 ولـــــــكـن أقل أو

تساوي 000 50 م2
الـبــرنـيق الــدهـني والــزيـوت اجملــفـفــة ( اسـتــعـمـال)الـبــرنـيق الــدهـني والــزيـوت اجملــفـفــة ( اسـتــعـمـال)

(أنظر2922)
الــبــرنــيق[ الــدهـــان[ جتــهــيــز [ الــغــراء[ الــطالء[ الخالــبــرنــيق[ الــدهـــان[ جتــهــيــز [ الــغــراء[ الــطالء[ الخ
(استعمـال [ طبخ و جتفيف)على دعامة أيا كانت(استعمـال [ طبخ و جتفيف)على دعامة أيا كانت
(مـــعــدن [ خــشـب [ بالســتـــيك[ جــلـــد[ ورق[ نــســيج(مـــعــدن [ خــشـب [ بالســتـــيك[ جــلـــد[ ورق[ نــســيج

[.....) [.....) باستثناء :
- نشاطات اTـعاجلة أو استعـمال الزفت[ اإلسفلت[
الـقـطـران و مــواد زفـتـيـة مـشـار الــيـهـا في اخلـانـة

1613 

- نشاطات مشار إليها في اخلانتi 2416 و2413
- نـشـاطـات التـلـبـيس عـلى الـسـيـارات و الـعـربات

ذات احملرك مشار إليها بواسطة اخلانة 2912
- أو كل نـشـاط آخر مـشـار إلـيه بـوضـوح بـواسـطة

خانة أخرى.
1. عــنـــدمـــا يــكـــون أســـاس اTــواد اTـــســـتــعـــمـــلــة [ من
الـــســـوائل و عـــنـــدمــا يـــتم االســـتـــعـــمــال بـــواســـطــة

طريقة " السقي "
- إذا كـــانت الــــكـــمــــيـــة الــــقـــصــــوى لـــلــــمـــواد اTــــمـــكن

إيجادها في اTنشأة هي:
  أ. تفوق  1000 لتر

  ب. تــــفــــوق  100 لــــتـــــر و لـــــكـن أقـل أو تـــــســـــاوي
 1000 لتر

  ج. أقل أو تساوي  1000 لتر
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2.  عنـدمـا يتم االسـتـعمـال بـكل طريـقـة أخرى غـير
طريقة " السقي "( سحق [ تلبيس...[)

- إذا كـــانت الــــكـــمــــيـــة الــــقـــصــــوى لـــلــــمـــواد اTــــمـــكن
استعمالها هي :

  أ . تفوق 100 كلغ/اليوم
  ب. تــفــوق 10 كــلغ /الــيــوم و لــكن أقـل أو تــسـاوي

 100 كلغ/اليوم

  ج. أقل أو تساوي  100كلغ/اليوم
3. عــنــدمـا تــكــون اTـواد اTــســتـعــمــلـة من اTــســاحـيق

ذات أساس من الرتنجات العضوية.
- إذا كـــانت الــــكـــمــــيـــة الــــقـــصــــوى لـــلــــمـــواد اTــــمـــكن

استعمالها هي :
  أ. تفوق  200 كلغ/اليوم

  ب. تــفــوق  20 كــلغ/الــيــوم و لــكن أقـل أو تــسـاوي
 200 كلغ/اليوم

  ج. أقل أو تساوي  200 كلغ/اليوم
مالحـظة : مالحـظة : نظـام الـتصـنيف في الـفقـرتi 1 و2 هو
مـحــدد بـالــنـظــر إلى كـمــيـة اTــواد اTـســتـعـمــلـة في
اTنـشأة مع األخـذ بعi االعـتبـار العـوامل أسفله.
كــــمــــيــــات اTــــواد الــــتي هي مـن أســـاس الــــســــوائل
الـــقـــابـــلـــة لـالشـــتـــعـــال من الـــفـــئـــة األولى  (نـــقـــطـــة
اإلضــــاءة 55 ° م)  أو الــــســـوائـل الـــهــــالــــوجـــيــــنــــيـــة[

اTسماة  A هي معينة �عامل 1.
كـــــمـــــيـــــات اTــــواد الـــــتـي هي مـن أســــاس الـــــســـــوائل
الــقــابــلــة لالشــتــعــال من الــفــئــة الــثــانــيــة ( نــقــطــة
اإلضاءة تـفوق أو تـساوي 55 ° م ) أو حتـتوي على
أقـل من  10 % مـن اTـــذيــــبـــات الــــعـــضــــويـــة حلــــظـــة
االستعمال و اTسماة B هي معينة �عامل  2/1.

إذا اسـتـعـملـت عـدة مـواد من فـئـات مـخـتـلـفـة [ فإن
الكـمـية  Q احملفـوظـة من أجل التـصنـيف ستـحدد

Q = A+B/2 : كاآلتي

رول
ررم ش ب

ت

رول
ررم ش ب

ت

رقمرقم
نوعنوعحتديد النشاطحتديد النشاطاخلانةاخلانة

الرخصةالرخصة
دراسةدراسة
اخلطراخلطر

موجزموجز
التأثيرالتأثير

تقرير حولتقرير حول
اTواد اخلطرةاTواد اخلطرة

اTلحق ( تابع )اTلحق ( تابع )

دراسةدراسة
التأثيرالتأثير

نطاقنطاق
اإلعالن (كم)اإلعالن (كم)
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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[

قرارات% مقرقرارات% مقرّرات% آراءرات% آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرخ فيؤرخ في 12  رب  ربـيع اليع الــــثــــاني عاني عـامام
اTـوافقوافق 30  أب  أبــــريل سريل ســــنـة ة 2007[ ي[ يـتــــضــــمن فمن فـتحتح  T1428 ا

شــــعــــبــــة في الة في الــــــتــــكــــوين موين مــــا با بــــعــــــد الد الــــتــــدردرّج اTج اTــــتــــخــــصصصص
باTدرسة العسباTدرسة العسـكرية اTتعددة التكرية اTتعددة التـقنيات ويحدقنيات ويحدّد عددد عدد

اTناصب اTفتوحة للسنة اجلامعية اTناصب اTفتوحة للسنة اجلامعية 2006 -  - 2007.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إن وزير الدفاع الوطني[

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي[

- �ــــقـــــتــــضى اTـــــرســــوم رقم 83 - - 363 اTــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اTــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واTــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

العالي[

- و�ــــــقـــــتــــــضى اTــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - - 197
اTــؤرخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اTــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
iـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـTـتــضـمن حتــويل اT1995 وا

والــتـقــنــيــi اجلــزائـريــi إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـددة
التقنيات ويضبط قانونها األساسي[

- و�ــــــقـــــتــــــضى اTــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - - 162
اTـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اTـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اTـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

الوطني وصالحياته[
- و�ــــــقـــــتــــــضى اTــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - - 176
اTــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1427 اTــوافق 25 مـــايــو

سنة 2006 واTتضمن تعيi أعضاء احلكومة[
- و�ــــقـــتــــضى اTــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اTؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اTوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

والبحث العلمي[
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اTــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 95 - 197
اTــؤرّخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اTــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
iـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـTـتــضـمّن حتــويل اT1995 وا

والــتـقــنــيــi اجلــزائـريــi إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـدّدة
التقنيات ويضبط قانونها األساسي[

- و�ــــــقـــــتــــــضى اTــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 05 - 162
اTـؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عـام 1426 اTـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الذي يـحدّد مـهام الـوزير اTـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

الوطني وصالحياته[

- و�ــــــقـــــتــــــضى اTــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اTــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اTــوافق 25 مـــايــو

سنة 2006 واTتضمن تعيi أعضاء احلكومة[

- و�ــقـــتــضـى اTــرســوم الـتـّـنفيذيّ رقم 94 - 260
اTـــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األوّل عــــام 1415 اTـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدّد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

والبحث العلمي[

- و�ــــقـــتــــضى اTــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 254
اTــؤرّخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اTــوافق 17 غــشت
سـنــة 1998 واTـتــعـلّـق بـالـتــكـويـن في الـدكــتـوراه ومــا بـعـد

التدرج اTتخصّص والتأهيل اجلامعي[ اTعدّل واTتمّم[

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اTـاداTـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى فـتح ست  (6)
شــــعب وتــــســــعــــة (9) فــــروع في اTـــــاجــــســــتــــيــــر بــــاTــــدرســــة
العسكرية اTتعددة التقنيات للسنة اجلامعية 2006 - 2007.

اTاTــــادادّة ة 2 : حتــدد أســـمـــاء الــشـــعب والـــفــروع وكـــذا عــدد
اTناصب اTفتوحة �لحق هذا القرار.

اTاTـادادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهورية اجلزائرية الدّ{قراطية الشعبيّة.

حرّر باجلزائر في 12 ربيع الثاني عام 1428 اTوافق
30 أبريل سنة 2007.

- و�ــــقـــتــــضى اTــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اTــؤرّخ في24 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1419 اTــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واTــتــعـلّق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

التدرج اTتخصّص والتأهيل اجلامعي[ اTعدّل واTتمّم[

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اTادة األولى :اTادة األولى : يـهدف هـذا القـرار إلى فتح شـعبة في
التـكوين مـا بعـد التـدرج اTتـخصّص بـاTدرسـة العـسكـرية

اTتعددة التقنيات للسنة اجلامعية  2006 - 2007.

اTــادة اTــادة 2 : : يـــحـــدّد اسم الـــشـــعـــبـــة وكـــذا عــدد اTـــنـــاصب
اTفتوحة �لحق هذا القرار.

اTـادة اTـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الـقـرار فـي اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطيـة الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اTوافق 30 أبريل سنة 2007.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
 والبحث العلمي والبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اTنتدبالوزير اTنتدب

عبد اTالك قنايزيةعبد اTالك قنايزية

عدد اTناصبعدد اTناصبالشعبــةالشعبــةالتالتّخصصخصص

االتـــصــــاالت الـــســـلــــكـــيـــة- تكنولوجيا
والالسلكية والشبكات

24

اTلحــقاTلحــق

قــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 12 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
1428 اT اTــــوافق وافق 30 أب أبــــريل سريل ســــنــــة ة 2007[ ي[ يــــتــــضــــــمّن فن فــــتحتح

شعب في اTاجشعب في اTاجـستستـير باTير باTـدرسة الدرسة الـعسكعسكـرية اTرية اTـتعدتعدّدةدة
الالـتــــقـنـيـات ويات ويــــحـدّد عد عـدد اTدد اTـنــــاصب اTاصب اTـفـتـوحوحــــة لة لـلـسـنـة

اجلامعية اجلامعية 2006 -  - 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ[

ووزير التّعليم العالي والبحث العلميّ[

- �ــــقـــتــــضى اTــــرســـوم رقم 83 - 363 اTــــؤرّخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اTــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واTــتــعـلّق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤسّــسـات الــتّــكـوين

العالي[

وزير التوزير التّعليم العاليعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلميّ
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطنيّ
الوزير اTنتدبالوزير اTنتدب

عبد اTالك قنايزية عبد اTالك قنايزية 



5 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 9834
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2007 م

- و�ـقــتـضى  اTــقـرّر اTـؤرّخ في 13 شـوّال عـام 1420
اTـوافق 19 يـنـايـر سـنـة 2000 واTـتـعــلّق �ـكـاتب اجلـمـارك[

اTعدّل واTتمّم[

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اTــــــاداTــــــادّة األولى : ة األولى : حتـــــــدث لــــــدى مـــــــكــــــتـب اجلــــــمــــــارك  -
اجلـــزائـــر - مـــيـــنـــاء قـــبـــاضـــة جـــمـــارك مـــكـــلـــفـــة بـــتـــســـيـــيـــر
مـسـتـودعـات اجلـمارك وتـدعى " قـبـاضـة اإليـداع - اجلـزائر

ميناء ".

اTاداTادّة ة 2 :  : تـصنف الـقباضـة احملدثـة أعاله في الصنف
األوّل.

اTـاداTـادّة ة 3 :  : تـقـتـصـر مـهــمـة الـقـبـاضـة احلــالـيـة اTـنـصـبـة
لـدى مـكـتب اجلـمـارك اجلزائـر - مـيـنـاء[ ابـتداء مـن تاريخ
إمــــضــــاء هــــذا اTــــقــــرّر عــــلى حتــــصــــيـل احلــــقــــوق والــــرســـوم
اجلــمـركــيــة مـهــمــا كـانت طــبــيـعــتــهـا لــلــسـلع اTــوضــوعـة في
اخملــازن ومـــســاحــات اإليـــداع اTــؤقت أو رهـن اإليــداع عــلى

مستوى مكتب اجلمارك اجلزائر - ميناء.

اTـاداTـادّة ة 4 :  : يـنــشــر هــذا اTـقــرّر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 4 ربيع الثاني عام 1428 اTوافق
22 أبريل سنة 2007.

محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة

وزارة ا:اليةوزارة ا:الية

مــــــقــــــرّر مر مــــــؤرؤرّخ في خ في 4  رب  ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــام ام 1428 اT اTــــــــوافق وافق 22
أبريل سنة أبريل سنة 2007[ يتضمن إحداث قباضة جمارك.[ يتضمن إحداث قباضة جمارك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اTدير العام للجمارك[

- �ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 79-07 اTــــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1399 اTوافق 21 يولـيو سنة 1979 واTـتضمن

قانون اجلمارك[ اTعدّل واTتمّم[ ال سيما اTادّة 32 منه[

- و�قتـضى اTرسوم التّـنفيذيّ رقم 91 - 76 اTؤرّخ
في 29 شـــعـــبـــان عـــام 1411 اTــوافق 16 مـــارس ســـنـــة 1991
واTـــتــضـــمن تــنـــظــيم اTـــصــالح اخلـــارجــيـــة إلدارة اجلــمــارك

وعملها[ اTعدّل واTتمّم[

- و�ـقتـضى  القـرار اTـؤرّخ في أوّل صفـر عام 1428
اTــــــوافق 19 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2007 الــــــذي يـــــحــــــدّد مــــــوقع
اTديريات اجلهويـة ومفتشيات األقسام التابعة للجمارك

واختصاصها اإلقليمي[

- و�ـقـتـضى  اTـقـرّر اTؤرّخ في 20 مـحـرّم عام 1411
اTوافق 7 غـشت سنة 1991 واTـتضـمن تصـنـيف قبـاضات

اجلمارك[ اTعدّل واTتمّم[

اTلحق اTلحق 

عدد اTناصبعدد اTناصب التالتّخصصخصص

6

6

6

6

6

6

- اTراقبة والتحكمتكنولوجيا

- الديناميكية الهوائية والدفع

- تكييف الطاقة والتشغيل الكهربائي

- األنظمة الكهرومغناطيسية

- التقنيات اTتقدمة Tعاجلة اإلشارة

- اTواصالت السلكية والالسلكية

- التهيئة والفيزياء الكيميائية للمواد

- الهياكل واإلنتاج

- ميكانيكية اTواد

الفروعالفروعالشعبالشعب

1 - علم اآللية

2 - ديناميكية السوائل والطاقة

3 - إلكتروتقنية

4 - أنظمة إلكترونية

5 - الكيمياء التطبيقية

6 - هندسة األنظمة اTيكانيكية
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- و�قـتـضى اTرسـوم الـتنـفـيذي رقم 02-371 اTؤرخ
في 6 رمــضـان عـام 1423  اTـوافق 11 نــوفـمـبــر سـنـة 2002
واTــتـــضــمن إنــشــاء مـــركــز تــنــمـــيــة اTــوارد الــبـــيــولــوجــيــة

وتنظيمه وعمله[ اTعدّل واTتمّم[

- و�ــقـتـضـى اTـرسـوم الــرئـاسي اTـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اTوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واTـتضمن

تعيi األمi العام للحكومة[

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اTــشـتــرك اTـؤرخ في
19 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1407 اTــوافق 18 فــبـــرايــر ســـنــة

1987 واTتـعلق بـالتـصنـيف الـفرعي لـلمـناصب الـعلـيا في

اTؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري[

- و�ـقــتـضى  الـقـرار الـوزاري اTـشـتـرك اTـؤرخ في
2 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1426 اTـوافق 9 يـولـيــو سـنـة 2005
الــذي يـحــدد الـتـنــظـيم اإلداري لــلـمـركــز الـوطـنـي لـتـنــمـيـة

اTوارد البيولوجية[

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اTــــاداTــــادّة األولى :ة األولى : تـــطــــبـــيـــقــــا ألحـــكـــام الــــقـــرار الـــوزاري
اTـــشـــتـــرك اTـــؤرخ في 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1987 واTـــذكـــور
أعـاله[ يــــــصــــــنف اTــــــركــــــز الـــــوطــــــنـي لــــــتـــــنــــــمــــــيــــــة اTـــــوارد
الــبــيــولـوجــيــة حتت وصــايــة وزارة الــتــهــيـئــة الــعــمــرانــيـة
والـبـيـئـة[ حسب عـدد الـنـقـاط احملـصّل عـليـهـا[ ضـمن شـبـكة
األرقـــام االســـتـــداللـــيـــة الـــقـــصـــوى اTـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في
اTــــــرســــــوم رقم 86-179 اTــــــؤرخ في 5 غــــــشـت ســــــنــــــة 1986

واTذكور أعاله[ وفقا للجدول اآلتي :

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرخ في 23 شــــــوال عـــــام شــــــوال عـــــام1427
اTـوافقاTـوافق 15  نـوفـمبـر سـنة   نـوفـمبـر سـنة 2006[  يـتـضمن تـصـنيف[  يـتـضمن تـصـنيف
اTــنـاصب الــعـلـيــا لـلــمـركـز الــوطـني لــتـنـمــيـة اTـوارداTــنـاصب الــعـلـيــا لـلــمـركـز الــوطـني لــتـنـمــيـة اTـوارد

البيولوجية.البيولوجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن األمi العام للحكومة[

ووزير اTالية[

ووزير التهيئة العمرانية والبيئة[

- �ـــــقـــــتــــــضى اTــــــرســـــوم رقم 85-59 اTـــــؤرخ في أول
رجب عـام 1405 اTـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واTــتـضـمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اTــــؤســـــســــات

واإلدارات العمومية[ اTعدّل واTتمّم[

- و�ـقـتـضى اTـرسوم رقم 86-179 اTـؤرخ في 29 ذي
الــقـــعــدة عــام 1406 اTــوافق 5 غـــشت ســـنــة 1986 واTـــتـــعــلق
بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليـا في بعض الهـيئات

اTستخدمة[

- و�ـقـتــضى اTـرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اTـؤرخ
في 27 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1427 اTــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة

2006 واTتضمن تعيi أعضاء احلكومة[

- و�قـتـضى اTرسـوم الـتنـفـيذي رقم 89-224 اTؤرخ
في 7 جــمـادى األولى عـام 1410  اTـوافق  5 ديــسـمـبــر سـنـة
1989 واTـتــضــمن الــقــانــون األســاسي اخلــاص اTـطــبق عــلى

الــعــمــال اTــنــتــمـــi إلى األسالك اTــشــتــركــة لــلــمــؤســســات
واإلدارات العمومية[ اTعدّل واTتمّم[

التصنيفالتصنيفاTؤسسة العموميةاTؤسسة العمومية

اTركز الوطني لتنمية اTوارد البيولوجية
920 3 أ

I

الرقم االستدالليالرقم االستداللي القسمالقسم الصنفالصنف

اجملموعةاجملموعة

اTاداTادّة ة 2 : :  تستفيد اTـناصب العليا لـلمركز الوطـني لتنمية اTـوارد البيولوجـية اTصنّفة في اجلـدول اTنصوص عليه
في اTـادة األولى أعاله[ من التـصـنـيف الـفرعـي لـشبــكـة األرقـام االستـدالليـة الـقـصـوى اTنـصوص عـليـها في اTـرسوم رقم

86 -179  اTؤرخ في 5 غشت سنة 1986 واTذكور أعاله[ وفقا للجدول اآلتي :



كيفيةكيفية
iالتعيiالتعي

اإلدارةاإلدارة
العموميةالعمومية

اTناصباTناصب
العلياالعليا

الرقمالرقماTستوىاTستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي

شروط التعيiشروط التعيiالتصنيفالتصنيف

714م - 1   3أ

اTركز
الوطني
لتنمية
اTوارد

البيولوجية

رئيس قسم
اإلدارة
العامة

- متصرف إداري رئيسي مثبت.

- مـتـصرف إداري له 5 سـنـوات أقـدمـية
بهذه الصفة.

مقرر
من

اTدير
العام

- مـــهـــنـــدس رئــيـــسي مـــثـــبت في اخملـــبــر
والصيانة أو رتبة معادلة.

- مــهـــنــدس دولـة في اخملــبـر والــصـيــانـة
أو رتـبـة مـعـادلة له 4 سـنـوات أقـدمـية

بهذه الصفة.

714م - 1   3أ رئيس قسم
تقني

- مـتـصرف إداري له 3 سـنـوات أقـدمـية
بهذه الصفة.

632م - 2  3أ رئيس
مصلحة
إدارية

- مــهـنــــدس دولـة في اخملــبـر والــصـيــانـة
أو رتبة مـعادلة له سنتان (2) أقدمية

بهذه الصفة.

632م - 2  3أ رئيس
مصلحة
تقنية

مرسوماTدير العام / /

اTـاداTـادّة ة 3 : :  يـسـتـفـيـد الـعـمـال اTـعـيّـنـون بـصـفـة نـظــامـيـة  في اTـنـصب الـعـالي اTـنـصـوص عـلـيه في اTـادة 2 أعاله[ األجـر
القاعدي اTرتبط بتصنيف اTنصب العالي اTشغول.

زيادة على األجر القاعدي[ يستفيد الـعمال اTعينون من منحة اخلبرة اTهنية اTكتسبة بعنوان الرتبة األصلية وكذا
اTنح اTنصوص عليها في التنظيم اTعمول به.

اTادة اTادة 4 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حرر باجلزائر في 23 شوال عام 1427 اTوافق 15 نوفمبر سنة 2006.

 وزير اTالية وزير اTالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير التهيئة العمرانية والبيئةوزير التهيئة العمرانية والبيئة
الشريف رحمانيالشريف رحماني

عن األمi العام للحكومةعن األمi العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اTدير العام للوظيفة العموميةاTدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

100
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