العدد ٠٧

اﻷربعاء  2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ

الّسنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب

WWW.JORADP.DZ

ليبيا

ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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ويمك ـ ـن أن يجتمـ ـع ﰲ دورة غيـ ـر عاديـ ـة بن ـاء عﲆ طل ـب من

اﳌادة  : 2٣ﲤس ـ ـك محاسب ـ ـة اﳌؤسسـ ـ ـة اﻻستشفائيـ ـة
طبقا لقواعد اﳌـحاسبة العمومية ،ويسند تداول اﻷموال إﱃ
عون محاسب يعّينه أو يعتمده الوزير اﳌكلف باﳌالية.

ﻻ بحضور
اﳌادة  : 2٠ﻻ تصح مداوﻻت اﳌجلس الطبي إ ّ

اﳌادة  : 2٤يتـوﱃ اﳌراقبة اﳌالية للمؤسسة اﻻستشفائية
مراقب ماﱄ يعّينه الوزير اﳌكلف باﳌالية.

وﰲ حال ـ ـ ـة عـ ـ ـدم اكتم ـ ـال النص ـ ـاب ،يعقـ ـ ـد اجتم ـ ـاع جديـد

اﳌادة  : 25ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

وتصح مداوﻻته ،حينئذ ،مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.

حرر باﳉزائر ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 2٣جانفي سنة .2٠١٩

رئيس ـ ـ ـه أو أغلبيـ ـ ـة أعضائ ـ ـه أو بطل ـ ـب مـ ـن مديـ ـر اﳌؤسسـ ـ ـة
اﻻستشفائية.

نصف ) (2/١أعضائه ،عﲆ اﻷقل.

خﻼل الثمانية ) (8أيام اﳌوالية لتاريخ اﻻجتماع اﳌؤجل.

ت ـت ـخ ـذ ت ـوصي ـات اﳌج ـلس ال ـطـبي بـاﻷغـلـبـيـة الـبسيـطـة
ﻷصوات اﻷعضاء اﳊاضرين .وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات،
جحا.
يكون صوت الرئيس مر ّ
ﲢّرر توصيات اﳌجلس الطبي ﰲ محاضر وتدّون ﰲ
سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير اﳌؤسسة اﻻستشفائية
الذي يتلقى نسخة عنه.
اﳌادة  : 21يعّد اﳌجلس الطبي نظامه الداخﲇ ويصادق
عليه خﻼل اجتماعه اﻷول.

أحمد أويحيى
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقم  1٠-1٩مؤّرخ ﰲ  1٦جمادى اﻷوﱃ عام
 1٤٤٠اﳌوافـ ـ ـق  2٣جانفـ ـ ـي سنـ ـ ـة  ،2٠1٩ينظ ـ ـم تصديـ ـر
النفايات اﳋاصة اﳋطرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،

يعّد اﳌجلس الطبي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله
إﱃ مدير اﳌؤسسة اﻻستشفائية.
الفصل الثالث
أحكام مالية
اﳌادة  : 22تشتمل ميزانية اﳌؤسسة اﻻستشفائية
عﲆ باب لﻺيرادات وباب للنفقات.
ﰲ باب اﻹيرادات :
– اﻹعانات التي ﲤنحها الدولة،
– مساهمات الهيئات واﳌؤسسات العمومية طبقا
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– اﳌساهمات اﳌـحتملة للجماعات اﳌـحلية،
– مساهمة التعاضدية العامة لﻸمن الوطني،
– اﳌساهمة اﳌـحتملة من اﳌرضى فيما يتعلق
بالفحوصـ ـ ـات والكشوفـ ـ ـات والعﻼجـ ـ ـات واﳌعاينـ ـ ـات التـ ـ ـي
يستفيدون منها بصفة خارجية طبقا للتنظيم اﳌعمول به،
– الهبات والوصايا،
– اﻹيرادات اﻷخرى اﳌرتبطة بنشاطات اﳌؤسسة
اﻻستشفائية.
ﰲ باب النفقات :

– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـ ـور ،ﻻسيم ـ ـ ـا اﳌادتـ ـان  ٤-٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١58-٩8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩محرم عام  ١٤١٩اﳌوافق  ١٦مايو سنة  ١٩٩8واﳌتضمن
انضمـ ـام اﳉمهوريـ ـة اﳉزائري ـ ـة الديمقراطي ـ ـة الشعبيـ ـة ،م ـ ـع
التحفظ ،إﱃ اتفاقية بازل بشأن التحّكم ﰲ نقل النفايات
اﳋطرة والتخّلص منها عبر اﳊدود،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٧٠-٠٦اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رب ـ ـيـ ـ ـع الـ ـثـ ـان ـ ـي ع ـ ـ ـام ١٤2٧اﳌوافـ ـ ـق  22مـ ـ ـ ـايـ ـ ـو سن ـ ـ ـة2٠٠٦
واﳌتضمن التصديق عﲆ تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم ﰲ
نقل النفايات والتخلص منها عبر اﳊدود ،اﳌعتمد بجنيف ﰲ
 22سبتمبر سنة ،١٩٩5
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٩٣-١٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٦رمضان عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ٤غشت سنة  2٠١٣واﳌتضمن
نش ـ ـر اللوائ ـ ـح الصحي ـ ـة الدولي ـ ـة ) ،(2٠٠5اﳌعتم ـ ـدة بجنيـ ـ ـف
بتاريخ  2٣مايو سنة ،2٠٠5
– وﲟقتض ـ ـى اﻷمـ ـر رقـ ـم  ١55-٦٦اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١8صفـ ـر ع ـام
 ١٣8٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  8٠-٧٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شّوال عام
 ١٣٩٦اﳌوافـ ـق  2٣أك ـت ـوبـر سنـة  ١٩٧٦واﳌتضمـن الـقـانون
البحري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– نفقات التسيير،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شعبان
عام  ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون

– نفقات التجهيز.

اﳉمارك ،اﳌعّدل واﳌتمم،
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 2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-٩5اﳌؤّرخ ﰲ  2٣شعبان عام

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١5-٠5اﳌؤّرخ

 ١٤١5اﳌوافق  25يناير سنة  ١٩٩5واﳌتعلق بالتأمينات،

ﰲ  ٦شعبان عام  ١٤2٦اﳌوافق  ١٠سبتمبر سنة  2٠٠5الذي

اﳌعّدل واﳌتمم،

يحدد كيفيات التصريح بالنفايات اﳋاصة اﳋطرة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٣-٠١اﳌؤّرخ ﰲ  ١٧جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤22اﳌوافق  ٧غشت سنة  2٠٠١واﳌتضمن توجيه

– ﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠٤-٠٦اﳌؤّرخ ﰲ
 2٩محرم عام  ١٤2٧اﳌوافق  28فبراير سنة  2٠٠٦الذي يحدد

النقل البري وتنظيمه،

قائمة النفايات ﲟا ﰲ ذلك النفايات اﳋاصة اﳋطرة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤-٠١اﳌؤّرخ ﰲ  2٩جمادى
اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  ١٤22اﳌواف ـ ـق  ١٩غشـ ـ ـ ـت سنـ ـ ـة  2٠٠١واﳌتعل ـ ـ ـق

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩8-٠٦اﳌؤّرخ
ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤2٧اﳌوافق  ٣١مايو سنة 2٠٠٦

بتنظيم حركة اﳌرور عبر الطرق وسﻼمتها وأمنها ،اﳌعّدل

الـ ـذي يضب ـط ال ـت ـن ـظ ـي ـم اﳌط ـب ـق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصن ـف ـة

واﳌتمم،

ﳊماية البيئة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٩-٠١اﳌؤّرخ ﰲ  2٧رمضان
عام  ١٤22اﳌوافق  ١2ديسمبر سنة  2٠٠١واﳌتعلق بتسيير
النفايات ومراقبتها وإزالتها،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤2٤اﳌوافـ ـ ـ ـق  ١٩يولي ـ ـو سن ـ ـة  2٠٠٣واﳌتعلـ ـ ـق بالقواع ـ ـ ـد
العامـ ـة اﳌطبقـ ـة عﲆ عمليـ ـات استيـ ـراد البضائـ ـع وتصديره ـ ـا،
اﳌعّدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠-٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤2٤اﳌوافق  ١٩يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق بحماية
البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤25اﳌوافـ ـق  2٣يونيـ ـو سن ـة  2٠٠٤الـ ـذي يحـ ـدد
القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  ١٤25اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط
ﳑارسة النشاطات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتمم،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رق ـ ـم  ١١-١8اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١8شـ ـّوال
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٤-٠٧اﳌؤّرخ
ﰲ  2جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤28اﳌوافق  ١٩مايو سنة 2٠٠٧
الذي يحدد قائمة اﳌنشآت اﳌصنفة ﳊماية البيئة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٣محرم عام  ١٤٣٠اﳌوافق  2٠يناير سنة  2٠٠٩واﳌتضمن
تنظيم نشاط جمع النفايات اﳋاصة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٤-١5اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٤ذي القعدة عام  ١٤٣٦اﳌوافق  2٩غشت سنة  2٠١5الذي
يحدد شروط وكيفيات ﳑارسة اﻷنشطة واﳌهن اﳌنظمة
اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري،
– وﲟقتضى اﳌـرسوم التـنـفـيذي رقم  ٣٦٤-١٧اﳌـؤّرخ
ﰲ  ٦ربـيع الـثـاني عام  ١٤٣٩اﳌـوافق  25ديـسمـبـر سـنة 2٠١٧
الذي يـحـ ـدد صﻼح ـ ـيـات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2٦من القانون رقم
 ١٩-٠١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  2٧رمضـ ـان عـ ـام  ١٤22اﳌوافـ ـق  ١2ديسمب ـر
سن ـ ـة  2٠٠١واﳌتعل ـ ـق بتسيي ـ ـر النفايـ ـات ومراقبتهـا وإزالتها،
يه ـ ـ ـ ـدف ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم إﱃ تنظي ـ ـم تصديـ ـ ـر النفايـ ـ ـات اﳋاصـ ـ ـة
اﳋطرة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١٧اﳌؤّرخ ﰲ

الفصل اﻷول

 2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١5غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن

أحكام عامة

تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي القع ـدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٠٩-٠٤اﳌؤّرخ
ﰲ  2ذي القعـ ـدة عـ ـام  ١٤25اﳌوافـ ـق  ١٤ديسمبـ ـر سنـ ـة 2٠٠٤
الذي يحدد كيفيات نقل النفايات اﳋاصة اﳋطرة،

اﳌاّدة  : 2يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
* اﳌصّدر  :كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون
اﳉزائري يقوم بعملية تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة إﱃ
بلد آخر من أجل إزالتها أو تثمينها.
* التصدير  :كل حركة للنفايات اﳋاصة اﳋطرة تتم
انطﻼقا من اﳉزائر نحو بلد أجنبي.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١٤-٠5اﳌؤّرخ ﰲ

* الضمان اﳌاﱄ  :كل تعّهد تسلّمه مؤسسة قرض أو

 ٦شعبان عام  ١٤2٦اﳌوافق  ١٠سبتمبر سنة  2٠٠5الذي يحدد

صنـ ـ ـدوق ضم ـ ـان أو شركـ ـ ـ ـ ـة تأمـ ـ ـﲔ لضمـ ـ ـان إلتـ ـ ـزام شخ ـ ـ ـ ـص

كيفيـ ـات اعتمـ ـ ـاد ﲡمعـ ـ ـ ـات منتج ـ ـ ـي و /أو حائـ ـزي النفاي ـ ـات

طبيعـ ـ ـي أو معنـ ـ ـوي بتغطي ـ ـة كل تكالي ـ ـف تصدي ـر النفايات

اﳋاصة،

اﳋاصة اﳋطرة.

 2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م
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الفصل الثاني
رخصة تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة
اﳌاّدة  : ٣تتأكد اﳌصالح اﳌكلفة بالبيئة من عدم توّفر
أي منشأة معاﳉة عﲆ اﳌستوى الوطني من أجل تثمﲔ أو
إزالة النفايات اﳋاصة اﳋطرة ،قبل أن يقوم الوزير اﳌكلف
بالبيئة ﲟنح رخصة التصدير.
اﳌاّدة  : ٤يخضـ ـع تصدي ـ ـر النفايـ ـات اﳋاصـ ـة اﳋطـ ـرة
لرخصة الوزير اﳌكلف بالبيئة.
يجب أن يتم ﲢرير طلب رخصة التصدير من طرف
مصّدر مؤهل من قبل الوزير اﳌكّلف بالبيئة.
ﲢّدد كيفيات تأهيل اﳌصّدر ﲟوجب قرار من الوزير
اﳌكلف بالبيئة.
اﳌاّدة  : 5يعّد طلب رخصة تصدير النفايات اﳋاصة
اﳋط ـرة بع ـد ملئ ـه والتوقي ـع علي ـه من ط ـرف الطال ـب حس ـب
النموذج اﳌرفق ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا اﳌرسوم.
يتضمن الطلب الوثائق اﻵتية :
– هوية وعنوان الطالب إذا تعلق اﻷمر بشخص طبيعي،
وﰲ حالة ما إذا كان شخصا معنويا تذكر تسميته وعنوان
مقر الشركة ،وقانونه اﻷساسي،
– عقد التصدير يبّين فيه طريقة معاﳉة بيئية عقﻼنية
للنفايات وكمية النفايات اﳌراد تصديرها،
– وثيقـ ـ ـ ـة التبلي ـ ـغ اﳌملـ ـ ـ ـوءة واﳌوقع ـ ـ ـة قانونـ ـ ـا تؤك ـ ـ ـ ـد
اﳌوافقة اﳌسبقة لسلطة بلد اﻻستيراد اﳌختصة ونسخ من
هذا التبليغ موّقعة من قبل السلطات اﳌختصة لبلد التصدير
والعبور .وﲢدد مدة صﻼحية وثيقة التبليغ باثني عشر )(١2
شهر ﲢتسب ابتداء من تاريخ إلصاقها ﰲ اﳋانة  2٠من هذه
الوثيقة.

يتم إعادة الضمان اﳌاﱄ عندما تستلم الوزارة اﳌكلفة
بالبيئـ ـ ـة آخـ ـ ـ ـر شه ـ ـ ـادة تثمـ ـ ـﲔ أو إزال ـ ـ ـة النفاي ـ ـ ـات اﳋاص ـ ـ ـة
اﳋطرة.
يق ـ ـوم اﳌصـ ـّدر و/أو وح ـ ـدة معاﳉـ ـة النفاي ـات اﳋاص ـة
اﳋطرة باكتتاب تأمﲔ لتغطية كل عملية التصدير.
يـ ـ ـودع الطل ـ ـ ـب مقاب ـ ـل إشع ـ ـار باﻻست ـ ـﻼم لـ ـ ـدى الـ ـ ـوزارة
اﳌكلفة بالبيئة.
اﳌاّدة  : ٦يجب أن ترسل التصريحات واﳌعلومات
اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـح ـرك ـة الـنـفـايـات اﳋاصة اﳋطـرة إﱃ السلـطـات
اﳌعنية بواسطة وثيقة التبليغ اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  5أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٧ترسـ ـ ـل مصالـ ـ ـح الـ ـ ـوزارة اﳌكلفـ ـ ـة بالبيئـ ـ ـة
وثيقة اﳌتابعة اﳌشكلة من وثيقة التبليغ ووثيقة أو وثائق
اﳊركة إﱃ الطالب.
اﳌاّدة  : ٨يم ـ ـﻸ الطال ـ ـ ـ ـب ﰲ دعامـ ـ ـة معلوماتيـ ـ ـة وبشكـ ـ ـ ـل
سليم اﳌعلومات ﰲ اﳋانات اﳋاصة بالوثيقتﲔ اﳌذكورتﲔ
ﰲ اﳌادة  ٧أعﻼه.
خص وثيقة اﻹخطار نفاية واحدة
اﳌاّدة  : ٩يمكن أن ت ّ
أو عـ ـدة نـ ـفـ ـايـ ـات خـ ـاصة خـ ـط ـرة ل ـه ـا ن ـفس خصائص اﳋط ـر
موجّهة لعملية تصدير محتملة باﲡاه نفس البلد ونفس
اﳌنشأة اﳋاصة ﲟعاﳉة النفايات اﳋاصة اﳋطرة.
اﳌاّدة  : 1٠يجب توضيب النفايات اﳋاصة اﳋطرة
التي تكون موضوع حركة ،وتوضع عليها ملصقات وتنقل
وفق ما ﲤت اﻹشارة إليه ﰲ اﳌلحق الرابع بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 11يتعّين عﲆ اﳌصّدر أن يتخذ كل التدابير
الضرورية لكي يتم تسيير كل النفايات التي ينقلها دون
تعريض صحة اﻹنسان إﱃ اﳋطر وبكيفية بيئية عقﻼنية
طوال مّدة عملية النقل وعمليات التثمﲔ واﻹزالة.

ﲢدد خصائص وثيقة التبليغ ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا
اﳌرسوم.
– وثيقة اﳊركة اﳌملوءة واﳌوّقعة قانونا من طرف
الطالـ ـ ـ ـب ،ﲢـ ـ ـّدد طبيعـ ـ ـة وتسمي ـ ـة ورمـ ـ ـز النفايـ ـ ـات اﳋاصـ ـة
اﳋط ـ ـرة اﳌ ـ ـراد تصديرهـ ـا وك ـ ـذا بل ـد التصدير ومكان منشأة
اﳌعاﳉة.
ﲢدد خصائص وثيقة اﳊركة ﰲ اﳌلحق الثالث بهذا
اﳌرسوم.
– كشف التحاليل اﳌتعلق بالتركيبة الفيزيوكيميائية
للنفايات اﳋاصة اﳋطرة تسّلم من طرف هيئة معتمدة،
– كفالة ضمان يعّدها اﳌصّدر لدى بنك معتمد بقيمة
خمسة ﰲ اﳌائة ) (%5من العقد ،وتودع ﰲ حساب الوزارة
اﳌكلفـ ـة بالبيئـ ـة خ ـ ـﻼل شهـ ـر ) (١كأقص ـ ـى تقدي ـ ـر بعد تسليم
رخصة التصدير وقبل الشروع ﰲ عملية تصدير النفايات
اﳋاصة اﳋطرة.

9

الفصل الثالث
ﳉنة تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة
اﳌاّدة  : 12تنشأ لدى الوزير اﳌكلف بالبيئة ﳉنة
مشتركة بﲔ القطاعات لتصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة
تدعى ﰲ صلب النص”اللجنة”.
تكلف اللجنة بإبداء رأيها بعد فحص :
– طلبات رخص تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة،
– طلبات رخصة ﲤديد أجل تصدير النفايات اﳋاصة
اﳋطرة،
– طلبات تأهيل اﳌصّدرين.
اﳌاّدة  : 1٣تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير اﳌكلف
بالبيئة أو ﳑثله ،من :
– ﳑثل وزير الدفاع الوطني،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٧
اﳉريدة الرسم ّ
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– ﳑثل وزير الشؤون اﳋارجية،
– ﳑثـ ـ ـل وزيـ ـر الداخليـ ـة واﳉماعـ ـات اﶈليـة والتهيئة

 2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م

يجب أن يصدر اﳌقرر اﳌتعلق بالطعن ﰲ الشهر الذي
يﲇ تاريخ استﻼمه .وﰲ حالة ما إذا ﰎ رفض منح رخصة
تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة مرة ثانية ،يرفض اﳌلف

العمرانية،

نهائيا.
– ﳑثل وزير اﳌالية،
– ﳑثـل الوزير اﳌكلـف بالطاقة،
– ﳑثـل الوزير اﳌكلـف بالصناعـة واﳌناجـم،
– ﳑثـ ـ ـل الوزيـ ـر اﳌكل ـ ـ ـف بالفﻼحـ ـة والتنمـ ـية الريفي ـ ـة
والصيد البحري،

اﳌاّدة  : 1٦يجـ ـ ـب ع ـ ـﲆ ك ـ ـل مص ـ ـّدر للنفايـ ـات اﳋاص ـ ـة
اﳋطرة أن يكون حائزا رخصة تصدير سارية الصﻼحية
خﻼل كل عملية تصدير.
يجـ ـ ـب أن تقـ ـ ـ ـّدم رخصـ ـ ـة تصديـ ـ ـر النفاي ـ ـات اﳋاصـ ـ ـة
اﳋطرة خﻼل كل عملية مراقبة ﲡريها السلطات اﳌؤهلة

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالتجارة،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﻷشغال العمومية والنقل،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌوارد اﳌائية،
– ﳑثـ ـل الـ ـوزيـ ـر اﳌكـ ـل ـف ب ـالصح ـة والسك ـان وإصﻼح
اﳌستشفيات،
– ﳑثل اﳌديرية العامة للجمارك،
– ﳑثل اﳌديرية العامة للحماية اﳌدنية.
يعّين أعضاء اللجنة ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف
بالبيئة ،بناء عﲆ اقتراح السلطات التي ينتمون إليها ،ﳌدة
ثـ ـﻼث ) (٣سن ـوات ق ـاب ـل ـة ل ـل ـتـجـديـد ،ويـتـم استـخـﻼفـهـم حسب
اﻷشكال نفسها.
تتوﱃ مصالح الوزارة اﳌكلفة بالبيئة اﻷمانة الدائمة

لهذا الغرض.
اﳌاّدة  : 1٧يتعّين عﲆ كل حائز رخصة تصدير للنفايات
اﳋاصة اﳋطرة أن يسلّم مصالح الوزارة اﳌكلفة بالبيئة ﰲ
أجـ ـل أقص ـاه ثﻼث ـة ) (٣أشـهـ ـ ـر بعـ ـ ـد تصديـ ـر النفايـ ـات اﳋاصـ ـة
اﳋطرة ،نسخة من وثيقة اﳊركة كما يجب أن يقّدم شهادة
إزالة النفايات اﳋاصة اﳋطرة أو تثمينها.
اﳌاّدة  : 1٨ﰲ حالـ ـ ـ ـة انقضـ ـ ـ ـاء م ـ ـ ـ ـدة صﻼحي ـ ـ ـة رخصـ ـ ـ ـة
التصدير دون القيام بعملية التصدير ،يمكن الوزير اﳌكلف
بالبيئة أن يمنح وبصفة استثنائية ،بناء عﲆ طلب معلل
قانونا يحّرره اﳌصّدر ،ﲤديدا ﻻ يتجاوز ستة ) (٦أشهر
يحتسب من تاريخ تبليغ ﲤديد اﻷجل.
اﳌاّدة  : 1٩تكّلف اﳌصالح اﳌكلفة بالبيئة ﲟراقبة
مدى مطابقة حركة النفايات اﳋاصة اﳋطرة وبالتنسيق
مع اﳌصالح اﳌختصة طبقا للتنظيم اﳌعمول به.

للجنة.
تعد اللجنة نظامها الداخﲇ ويصادق عليه ﲟوجب قرار
من الوزير اﳌكلف بالبيئة.

اﳌاّدة  : 2٠يدّون عدم احترام أحكام ه ـذا اﳌرسوم ف ـي
مجـ ـ ـال تصدي ـ ـر النفاي ـ ـات اﳋاصـ ـ ـة اﳋطـ ـ ـرة وتت ـ ـ ـم معاينت ـ ـه
قانونا ف ـي محاضر يحررها اﻷعوان اﳌؤهلون وترسل إﱃ

الفصل الرابع
إصدار رخصة تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة
ومراقبتها وسحبها
اﳌاّدة  : 1٤يسّلم رخصة التصدير الوزير اﳌكلف بالبيئة
بع ـد رأي اللجن ـة ﳌ ـدة اثن ـي عش ـر ) (١2شه ـرا ابتـداء مـن تاري ـخ
توقيعها.
اﳌاّدة  : 15يتعّين عﲆ مصالح الوزارة اﳌكلفة بالبيئة
الرد عﲆ طلب رخصة تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة ﰲ
أجل ﻻ يتجاوز شهرين ) (2من تاريخ إيداع الطلب.
يكون كل رفض ﳌنح رخصة تصدير النفايات اﳋاصة
اﳋط ـرة م ـع ـل ـﻼ ،وت ـقـوم اﳌصالـح اﳌكـلـفـة بـالـبـيئـة بـتـبـلـيـغـه
لصاحب الطلب.
وﰲ هذه اﳊالة ،ﲤنح مهلة خمسة عشر ) (١5يوما
لصاحب الطلب ﲢتسب من تاريخ تبليغ الرفض من أجل أن
يتقّدم بطعن لدى الوزير اﳌكلف بالبيئة.

السلطات اﳌختصة طبقا للتشريع اﳌعمول به.
ويتبـ ـ ـع هـ ـ ـذا اﻹج ـ ـ ـراء بتوجي ـ ـ ـه إع ـ ـ ـذار ﰲ أج ـ ـ ـل خمسـ ـ ـ ـة
عشـ ـ ـر ) (١5يومـ ـ ـا ،يرس ـ ـل برسالـ ـ ـة موصـ ـ ـى عليهـا مع إشعار
باﻻستﻼم.
وﰲ حال ما إذا لم يترتب عﲆ هذا اﻹعذار أي أثر ،تقوم
السلطة اﳌختصة بسحب رخصة تصدير النفايات اﳋاصة
اﳋطرة ويكون مرفقا بإلغاء مقرر التأهيل .
كمـ ـا يترتـ ـب عﲆ ع ـ ـدم احت ـرام أحكـ ـام اﳌـ ـادة  ١٠مـ ـن هـذا
اﳌرسوم ،سحب رخصة التصدير.
اﳌاّدة  : 21ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 2٣جانفي سنة .2٠١٩
أحمد أويحيى

 2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م
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اﳌلح ـ ـ ـق اﻷول
طلب رخصة تصدير النفايات اﳋاصة اﳋطرة

اسم وعنوان الطالب ،وإذا تعلق اﻷمر ،بشخص معنوي ،اسم الشركة أو الصفة القانونية وعنوان مقّرها اﻻجتماعي،
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النشاط اﳌمارس ......................................................................................................................................................................... :
العنوان ................................................................................................ :رقم الهاتف......................................................................
مراجع السجل التجاري  ) :نسخة من السجل التجاري مرفقة مع الطلب (
رقم............................................تاريخ التسليم .............................................................................................................................
رقم التعريف اﳉبائي  ) ...........................................نسخة من بطاقة التعريف اﳉبائي مرفقة مع الطلب(
طبيعة وتسمية ورمز النفايات اﳋاصة اﳋطرة اﳌراد تصديرها :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
أصل ومصدر النفايات اﳋاصة اﳋطرة اﳌراد تصديرها .............................................................................................................
الوجهة النهائية للنفايات اﳋاصة اﳋطرة ................................................................................................................................. :
أصّرح بشرﰲ بصحة اﳌعلومات الواردة ﰲ هذا الطلب.

) لقب واسم وصفة اﳌوّقع (
حرر ب ـ ـ .......................ﰲ .............................

)توقـيع وخت ـم(

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٧
اﳉريدة الرسم ّ
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 2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م

اﳌلح ـ ـ ـق الثاني
خصائص وثيقة التبليغ
ﳌخطر رقم التسجيل :
 -1اﳌصّدر  -ا ُ
اﻻسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف :
الفاكس :
البريد اﻹلكتروني :

 -٣رقم اﻹخطار:
اﻹخطار يتعلق بـ :
‘’2
شحنة مفردة :
ألف’١‘ -
‘’2
اﻹزالة ): (١
باء’١‘ -
جيم -مرفق التثمﲔ موافق عليه مسبقا ): (٣،2
ﻻ:
نعم :

 -2اﳌستورد  -اﳌرسل إليه رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الفاكس :
الهاتف :
البريد اﻹلكتروني :

 -٤إجماﱄ العدد اﳌقرر للشحنات :
 - 5إجمال الكمية اﳌقررة ): (٤
طن
باﻷرقام :
باﻷحرف :

 -٧نوع )أنواع( التغليف ): (5
متطلبات مناولة خاصة ): (٦

الفاكس :

ﻻ:

نعم :

 - 11عملية )عمليات( اﻹزالة/التثمﲔ ): (2
الرمز  D /الرمز: (5) R
التكنولوجيا اﳌستخدمة ): (٦
سبب التصدير ): (٦ ،١

 -٩مصدر /مصادر توليد /إنتاج النفايات ) (٨ ،٧ ،1رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الفاكس :
الهاتف :
البريد اﻹلكتروني :
موقع وعملية اﻹنتاج ): (٦
 -1٠مرفق اﻹزالة ): (2
رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف :
البريد اﻹلكتروني :
اﳌوقع الفعﲇ لﻺزالة /التثمﲔ :

متر مكعب

 - ٦الفترة اﳌقررة للشحنة )الشحنات( ): (٤
أخر مغادرة :
أول مغادرة :

 -٨وسائل النقل اﳌعتزمة )رقم التسجيل( :
اﻻسم ): (٧
العنوان :
شخص يتصل به :
الفاكس :
الهاتف :
البريد اﻹلكتروني :
وسيلة النقل ): (5

أو مرفق التثمﲔ ): (2

شحنات متعددة :
التثمﲔ :

 -12تعيﲔ النفايات وتكوينها ): (٦
 -1٣اﳋصائص اﳌادية ): (5
 -1٤ﲢديد النفايات )أدخل الرموز ذات الصلة(
 ،١,اﳌلحق الثامن ﻻتفاقية بازل )أو التاسع ،عند اﻻقتضاء( :
 ،2,رمز منظمة التعاون والتنمية ﰲ اﳌيدان اﻻقتصادي ) إذا كان يختلف عن’: (’١
 ،٣,قائمة نفايات اﳉماعة اﻷوروبية :
 ،٤,الرمز الوطني لدى دولة التصدير :
 ،5,الرمز الوطني لدى دولة اﻻستيراد :
 ،٦,رموز أخرى )حدد( :
 ،٧,رمز : Y
 ،8,رمز : (5) H
 ،٩,فئة اﻷﱈ اﳌتحدة ): (5
 ،١٠,رقم اﻷﱈ اﳌتحدة :
 ،١١,اسم الشحن لدى اﻷﱈ اﳌتحدة :
 ،١2,الرموز اﳉمركية )النظام اﳌوحد عاﳌيًا( :

 -15البلدان/الدول اﳌعنية )أ( والرقم الرمزي للسلطات اﳌختصة عنداﻻقتضاء )ب( ونقاط محددة للخروج أو الدخول )نقطة عبور حدود أو ميناء( )ج(
دولة )دول( العبور )الدخول واﳋروج(

دولة التصدير  -اﻹرسال

دولة اﻻستيراد  -الوجهة

)أ(
)ب (
)ج(
 -1٦اﳌكاتب اﳉمركية للدخول و /أواﳋروج و/أو التصدير )اﳌجموعة اﻷوروبية(
اﳋروج :

الدخول :

التصدير :

 -1٧إعﻼن اﳌصّدر  -اﳌخطر  /اﳌولد /اﳌنتج )(1
ن التأمﲔ
أقّر بأن هذه اﳌعلومات كاملة وصحيحة حسب علمي ،وأقّر أيضا بأّنه ﰎ الدخول ﰲ التزامات تعاقدية قانونية وبأ ّ
الواجب التطبيق أو غيره من الضمانات اﳌالية ساٍر أو سوف يكون ساريا لتغطية النقل العابر للحدود.
 -1٨عدد اﳌرفقات

اسم اﳌصّدر  -اﳌخطر :

التاريخ

التوقيع

اسم اﳌولد /اﳌنتج :

التاريخ

التوقيع
فقط ﻻستخدام السلطات اﳌختصة

 -1٩إقرار من السلطة اﳌختصة اﳌعنية لدى بلدان اﻻستيراد  -اﳌقصد /
العبور ) (1التصدير  -اﻹرسال )(٩
البلد :
تاريخ تلقي اﻹخطار :
تاريخ إرسال اﻹقرار :
اسم السلطة اﳌختصة :
اﳋتم و/أو التوقيع :

 -2٠موافقة كتابية ) (٨،1من السلطة اﳌختصة )لدى البلد( عﲆ النقل
اﳌوافقة صادرة ﰲ :
إﱃ :
موافقة صاﳊة من :
إذا كانت اﻹجابة بنعم ،أنظر اﳋانة : (٦) 2١
شروط خاصة  :ﻻ :
اسم السلطة اﳌختصة :
اﳋتم و/أو التوقيع :

 - 21شرط خاص )شروط خاصة( بشأن اﳌوافقة عﲆ وثيقة النقل أو أسباب اﻻعتراض

 2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٧
اﳉريدة الرسم ّ

) (١حسب متطلبات اتفاقية بازل.
) (2ﰲ حالة عملية من نوع  R١٣/R١2أو ،D١5-D١٣ارفق أيضا
اﳌعلومات ذات الصلة بشأن اﳌرفق )اﳌرافق( أين سيتم تنفيذ
العمليات الﻼحقة  R١١ - R١أو D١2 - D١
) (٣تستكمـ ـل فيم ـا يخـ ـص عملي ـات النقـ ـ ـل داخـ ـل منطق ـة منظمـ ـة
التعاون والتنمية ﰲ اﳌيدان اﻻقتصادي وفقط إذا كانت اﳋانة باء
‘ ’2منطبقة.
) (٤أرفق قائمة مفصلة إذا كانت الشحنات متعددة.
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) (5انظر قائمة اﳌختصرات والرموز اﳌرفقة.
) (٦أرفق التفاصيل عند الضرورة.
) (٧أرفق قائمة إذا كان العدد أكثر من واحد.
) (8إذا كانت القوانﲔ الوطنية تشترط ذلك .
) (٩إذا كان ذلك ينطبق ﲟوجب مقرر منظمة التعاون والتنمية ﰲ
اﳌيدان اﻻقتصادي.

قائمة اﳌختصرات للرموز اﳌستخدمة ﰲ وثيقة اﻹخطار
عمليات اﻹزالة )اﳋانة (11
 D١الترسيب داخل اﻷرض أو فوقها )مثل ،حشو اﻷرض ،وما إﱃ ذلك(
 D2معاﳉة اﻷرض )مثل ،التحلل اﳊيوي للنفايات السائلة أو الطينية ﰲ التربة وما إﱃ ذلك(
 D٣اﳊقن العميق )مثل ،حقن النفايات القابلة للضخ داخل اﻵبار والقباب اﳌلحية أو اﳌستودعات اﳌتكونة طبيعيًا وما إﱃ ذلك(
 D٤التجميع السطحي )مثل ،وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل اﳊفر والبرك والبحيرات الساحلية وما إﱃ ذلك(
 D5حفر مصممة خصيصًا )مثل ،وضع النفايات ﰲ حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن اﻷخرى وعن البيئة ،ونحو ذلك(
 D٦التصريف داخل حّيز مائي عدا البحار/اﶈيطات
 D٧التصريف داخل البحار /اﶈيطات ﲟا ﰲ ذلك الطمر ﰲ قاع البحر
 D8اﳌعاﳉة البيولوجية ،غير اﶈددة ﰲ أي مكان آخر بهذا اﳌلحق ،والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها بواسطة أي من
العمليات اﳌذكورة
 D٩اﳌعاﳉة الفيزيائية الكيميائية ،غير اﶈددة ﰲ أي مكان آخر بهذا اﳌلحق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي
من العمليات اﳌذكورة ﰲ الفرع ألف )مثل التبخير والتجفيف والتكليس واﳌعادلة والترسيب وما إﱃ ذلك(
 D١٠الترميد عﲆ اﻷرض
 D١١الترميد ﰲ البحر
 D١2التخزين الدائم )مثل وضع اﳊاويات داخل منجم ،ونحو ذلك(
 D١٣اﳋلط أو اﳌزج قبل اﻹحالة إﱃ أي من العمليات اﳌذكورة ﰲ هذه القائمة
 D١٤إعادة التغليف قبل اﻹحالة إﱃ أي من العمليات اﳌذكورة ﰲ هذه القائمة
 D١5التخزين ﰲ انتظار اﻹحالة إﱃ أي من العمليات اﳌذكورة ﰲ هذه القائمة
عمليات التثمﲔ )اﳋانة (11
 R١اﻻستعمال بوصفها وقودا ً )عدا ﰲ الترميد اﳌباشر( أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة ،تستعمل بصفة أساسية بوصفها وقودا ً أو وسيلة أخرى
لتوليد الطاقة
 R2اﳌذيبات اﳌستخدمة ﰲ اﻻستخﻼص/اﻻستعادة
 R٣إعادة دوران/استخﻼص اﳌواد العضوية التي ﻻ تستعمل كمذيبات
 R٤إعادة دوران/استخﻼص اﳌعادن واﳌركبات اﳌعدنية
 R5إعادة دوران/استخﻼص اﳌواد غير العضوية اﻷخرى
 R٦استرجاع اﻷحماض أو اﳌواد القاعدية
 R٧استرداد اﳌكونات اﳌستخدمة ﳋفض التلوث
 R8استرداد اﳌكونات من العوامل اﳌساعدة
 R٩إعادة تكرير الزيوت اﳌستعملة أو اﻻستعماﻻت اﳉديدة اﻷخرى للزيوت
 R١٠معاﳉة اﻷرض التي تعود بالنفع عﲆ الزراعة أو تؤدي إﱃ ﲢسﲔ البيئة
 R١١استخدامات اﳌواد اﳌتبقية الناﲡة عن أي من العمليات اﳌرقمة من  R١-إﱃ R١٠
 R١2تبادل النفايات لﻺحالة إﱃ أي من العمليات اﳌرقمة من  R١إﱃ R١١
 R١٣ﲡميع اﳌواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة ﰲ هذه القائمة.
أنواع التغليف )اﳋانة (٧
 -١برميل
 -2برميل خشبي
 -٣جالون/علب ﳋزن أو نقل السوائل
 -٤صندوق
 -5كيس
 -٦تغليف مركب
 -٧وعاء يعمل بالضغط
 -8سائب
 -٩أشكال أخرى )حددها(
وسائل النقل )اﳋانة (٨
 = Rطريق بري
 = Tقطار سكة حديد
 = Sالبحر
 = Aاﳉو
 = Wالطرق اﳌائية الداخلية
اﳋواص اﳌادية )اﳋانة (1٣
 -١مسحوقي/مسحوق
 -2صلب
 -٣لزج/عجينة
 -٤ﰲ شكل حمأة
 -5سائل
 -٦غازي
 -٧أشكال أخرى )حددها(

الرقم الشفري ) (Hوفئة اﻷﱈ اﳌتحدة )اﳋانة (1٤
فئة اﻷﱈ اﳌتحدة

الرقم الشفري

١
٣
٤.١
٤.2
٤.٣
5.١
5.2
٦.١
٦.2
8
٩
٩
٩
٩

H١
H٣
H ٤.١
H ٤.2
H ٤.٣
H 5.١
H5.2
H٦.١
H٦.2
H8
H١٠
H١١
H١2
H١٣

اﳋصائص
اﳌواد القابلة لﻼنفجار
السوائل القابلة لﻼشتعال
اﳌواد الصلبة القابلة لﻼشتعال
اﳌواد أو النفايات اﳌعرضة لﻼشتعال التلقائي
اﳌواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة لﻼشتعال عند مﻼمسة اﳌاء
اﳌؤكسدات
البروكسيدات العضوية
مة )ذات اﻵثار اﳊادة(
اﳌواد السا ّ
اﳌواد اﳌعدية
اﳌواد اﻵكلة
مة عند مﻼمسة الهواء أو اﳌاء
ا
س
ت
إطﻼق غازا
ّ
مة )ذات اﻵثار اﳌتأخرة أو اﳌزمنة(
اﳌواد السا ّ
اﳌواد السامة للبيئة
اﳌواد القادرة بوسيلة ما بعد التخلص منها ،عﲆ إنتاج مادة أخرى
ومن أمثلتها اﳌواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي
من اﳋواص اﳌدرجة أعﻼه.

 2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٧
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلح ـ ـ ـق الثالث
خصائص وثيقة اﳊركة
 -1مقابل اﻹخطار رقم :

 -2الرقم اﳌسلسل للشحنة /إجماﱄ عدد الشحنات :

 -٣اﳌصّدر  -اﳌخطر رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الفاكس :
الهاتف :
البريد اﻹلكتروني :

 -٤اﳌستورد  -اﳌرسل إليه رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الفاكس :
الهاتف :
البريد اﻹلكتروني :

 -5الكمية الفعلية

طن :

متر مكعب :

 -٧التغليف نوع )أنواع( ): (1
متطلبات خاصة للمناولة )(2

 - ٦تاريخ الشحن الفعﲇ :
عدد الطرود :
نعم :

ﻻ:
) -٨ج( الناقل النهائي :
رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
الهاتف :
الفاكس :
البريد اﻹلكتروني :

) -٨ب( الناقل الثاني :
رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
الهاتف :
الفاكس :
البريد اﻹلكتروني :

) -٨أ( الناقل اﻷول ): (٣
رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
الهاتف :
الفاكس :
البريد اﻹلكتروني :

 ....................................................تستكمل من طرف ﳑثل الناقل ................................................
وسائل النقل ): (١
تاريخ النقل :
التوقيع :

وسائل النقل ): (١
تاريخ النقل :
التوقيع :
 -٩منتج  /منتجو النفايات (٦ ،5 ،٤) :
رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الفاكس :
الهاتف :
البريد اﻹلكتروني :
موقع التوليد ): (2
 -١٠مرفق اﻹزالة ): (2
رقم التسجيل :
اﻻسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الفاكس :
الهاتف :
البريد اﻹلكتروني :
اﳌوقع الفعﲇ لﻺزالة  /التثمﲔ )(2

أكثر من ثﻼثة ناقلﲔ )(2
وسائل النقل ): (١
تاريخ النقل :
التوقيع :

 - 12تعيﲔ النفايات وتكوينها ): (2
 - 1٣اﳋصائص اﳌادية ): (1

أو مرفق التثمﲔ ): (2

 - 1٤ﲢديد النفايات )أدخل الرموز ذات الصلة(
 ،١,اﳌلحق الثامن ﻻتفاقية بازل )أو التاسع عند اﻻقتضاء( :
 ،2,رمز منظمة التعاون والتنمية ﰲ اﳌيدان اﻻقتصادي ) إذا كان يختلف
عن ‘(’١
 ،٣,قائمة نفايات اﳉماعة اﻷوروبية :
 ،٤,الرمز الوطني لدى دولة التصدير :
 ،5,الرمز الوطني لدى دولة اﻻستيراد :
 ،٦,رموز أخرى )حدد( :
 ،٧,رمز: Y
 ،8,رمز : (١) H
 ،٩,فئة اﻷﱈ اﳌتحدة ): (١
 ،١٠,الرقم لدى اﻷﱈ اﳌتحدة :
 ،١١,اسم الشحن لدى اﻷﱈ اﳌتحدة :
 ،١2,الرموز اﳉمركية )النظام اﳌوحد( :

 -11عملية )عمليات( اﻹزالة /التثمﲔ
الرمز  / Dالرمز (١) R
ﱢ
 -15إعﻼن اﳌصﱢدر  -اﳌخ ِ
تج ): (1
طر/اﳌولد/اﳌن ِ
ن التأمﲔ الواجب التطبيق،
أقّر بأن اﳌعلومات الواردة أعﻼه كاملة وصحيحة حسب علمي .وأقّر أيضا بأنه ﰎ الدخول ﰲ التزامات تعاقدية قانونية ،وبأ ّ
أو غيره من الضمانات اﳌالية ،ساٍر أو سوف يكون ساريا لتغطية النقل العابر للحدود ،وبأّنه قد ﰎ تلقي اﳌوافقة الﻼزمة بأنواعها من السلطات
اﳌختصة لدى البلدان اﳌعنية.
التوقيع :
التاريخ :
اﻻسم :
 - 1٦لﻼستخدام من قبل أي شخص يشارك ﰲ عملية النقل عبر اﳊدود إذا اقتضى اﻷمر اﳌزيد من اﳌعلومات :
 - 1٧الشحنة التي تلقاها اﳌستورد  -اﳌرسل إليه )إذا لم تكن مرفقا من اﳌرافق( :

التاريخ :

اﻻسم :

التوقيع :

تستكمل من قبل مرفق اﻹزالة /التثمﲔ
أو مرفق التثمﲔ
 - 1٨الشحنة اﳌتلقاة لدى مرفق اﻹزالة
مرفوضة *
مقبولة :
تاريخ التسّلم :
متر مكعب :
طن :
الكمية اﳌتلقاة :
* اتصل فورا ً بالسلطات اﳌختصة
التاريخ اﳌتوّقع اﻹزالة /التثمﲔ :
عملية اﻹزالة /التثمﲔ ): (١
اﻻسم :
التاريخ :
التوقيع :

ينة
 -1٩أشهد بأ ّ
ن عملية اﻹزالة  /التثمﲔ اﳋاصة بالنفايات اﳌب ّ
أعﻼه ،قد استكملت.
اﻻسم :
التاريخ :
التوقيع واﳋتم

 2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٧
اﳉريدة الرسم ّ

) (١أنظر قائمة اﳌختصرات والرموز اﳌرفقة
) (2أرفق التفاصيل عند الضرورة
) (٣إذا كان الناقلون أكثر من  ،٣أرفق اﳌعلومات وفق ما هو
مطلوب ﰲ اﳋانة ) 8أ ،ب ،ج(
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) (٤تشترطها اتفاقية بازل
) (5ارفق القائمة إذا كان العدد أكثر من واحد
) (٦إذا كانت القوانﲔ الوطنية تشترط ذلك

مخصصة ﻻستعمال مكاتب اﳉمارك )إذا تطلب ذلك التشريع الوطني(
 - 2٠بلد التصدير/اﻹرسال أو مكتب جمارك اﳋروج
إن النفايات الوارد وصفها ﰲ وثيقة النقل هذه قد غادرت البلد
بتاريخ :
التوقيع :

 - 21بلد اﻻستيراد/اﳌقصد أو مكتب جمارك الدخول
ن النفايات الوارد وصفها ﰲ هذه الوثيقة قد دخلت البلد
إ ّ
بتاريخ :
التوقيع :

اﳋتم :

اﳋتم :

 - 22أختام مكاتب اﳉمارك لدى بلدان العبور
اسم البلد :
الدخول

اﳋروج

اسم البلد :
الدخول

اﳋروج

اسم البلد :
الدخول

اﳋروج

اسم البلد :
الدخول

اﳋروج

قائمة اﳌختصرات للرموز اﳌستخدمة ﰲ وثيقة اﳊركة
عمليات اﻹزالة )اﳋانة (11
 D١الترسيب داخل اﻷرض أو فوقها )مثل ،حشو اﻷرض ،وما إﱃ ذلك(
 D2معاﳉة اﻷرض )مثل ،التحلل اﳊيوي للنفايات السائلة أو الطينية ﰲ التربة وما إﱃ
ذلك(
 D٣اﳊقن العميق )مثل ،حقن النفايات القابلة للضخ داخل اﻵبار والقباب اﳌلحية أو
اﳌستودعات اﳌتكونة طبيعيًا وما إﱃ ذلك(
 D٤التجميـ ـع السطحـ ـي )مثـ ـل ،وضـ ـع النفاي ـ ـات السائلـ ـة أو الطينيـ ـة داخـ ـل اﳊفـ ـر والبرك
والبحيرات الساحلية وما إﱃ ذلك(
 D5حفر مصممة خصيصًا )مثل ،وضع النفايات ﰲ حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة
وكل منها معزولة عن اﻷخرى وعن البيئة ،ونحو ذلك(
 D٦التصريف داخل حّيز مائي عدا البحار /اﶈيطات
 D٧التصريف داخل البحار /اﶈيطات ﲟا ﰲ ذلك الطمر ﰲ قاع البحر
 D8اﳌعاﳉة البيولوجية ،غير اﶈددة ﰲ أي مكان آخر بهذا اﳌلحق ،والتي تنتج عنها مركبات
أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة أي من العمليات اﳌذكورة ﰲ هذا اﳌلحق
 D٩اﳌعاﳉة الفيزيائية الكيميائية ،غير اﶈددة ﰲ أي مكان آخر بهذا اﳌلحق والتي
تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات اﳌذكورة ﰲ
هذا الفرع )مثل التبخير والتجفيف والتكليس واﳌعادلة والترسيب وما إﱃ ذلك(
 D١٠الترميد عﲆ اﻷرض
 D١١الترميد ﰲ البحر
 D١2التخزين الدائم )مثل وضع اﳊاويات داخل منجم ،ونحو ذلك(
 D١٣اﳋلط أو اﳌزج قبل اﻹحالة إﱃ أي من العمليات اﳌذكورة ﰲ هذه القائمة
 D١٤إعادة التغليف قبل اﻹحالة إﱃ أي من العمليات اﳌذكورة ﰲ هذه القائمة
 D١5التخزين ﰲ انتظار اﻹحالة إﱃ أي من العمليات اﳌذكورة ﰲ هذه القائمة
أنواع التغليف )اﳋانة (٧

 R١اﻻستعمال بوصفها وقودا ً )عدا ﰲ الترميد اﳌباشر( أو
وسائ ـل أخ ـرى ل ـت ـول ـي ـد ال ـط ـاق ـة  /اﻻست ـع ـم ـال بصف ـة أساسيـة
بوصفها وقودا ً أو وسيلة أخرى لتوليد الطاقة
 R2اﳌذيبات اﳌستخدمة ﰲ اﻻستخﻼص /اﻻسترداد
 R٣إع ـ ـادة دوران/استخ ـ ـﻼص اﳌ ـ ـواد العضويـ ـة التي ﻻ تستعمل
كمذيبات
 R٤إعادة دوران/استخﻼص اﳌعادن واﳌركبات اﳌعدنية
 R5إعادة دوران/استخﻼص اﳌواد غير العضوية اﻷخرى
 R٦استرجاع اﻷحماض أو اﳌواد القاعدية
 R٧استرداد اﳌكونات اﳌستخدمة ﳋفض التلوث
 R8استرداد اﳌكونات من العوامل اﳌساعدة
 R٩إعادة تكرير الزيوت اﳌستعملة أو اﻻستعماﻻت اﳉديدة
اﻷخرى للزيوت
 R١٠معاﳉة اﻷرض التي تعود بالنفع عﲆ الزراعة أو تؤدي
إﱃ ﲢسﲔ البيئة
 R١١استخدامات اﳌواد اﳌتبقية الناﲡة عن أي من العمليات
اﳌرقمة من  R١إﱃ R١٠
 R١2تبادل النفايات لﻺحالة إﱃ أي من العمليات اﳌرقمة من
 R١إﱃR١١
 R١٣ﲡميع اﳌواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة ﰲ هذه
القائمة.

الرقم الشفري ) (Hوفئة اﻷﱈ اﳌتحدة )اﳋانة (1٤

 -١برميل
 -2برميل خشبي
 -٣جالون/علب ﳋزن أو نقل السوائل
 -٤صندوق
 -5كيس
 -٦تغليف مركب
 -٧وعاء يعمل بالضغط
 -8سائب
 -٩أشكال أخرى )حددها(

وسائل النقل )اﳋانة .(٨
 = Rطريق بري
 = Tقطار /سكة حديد
 = Wالطرق اﳌائية الداخلية

عمليات التثمﲔ )اﳋانة (11

فئة اﻷﱈ اﳌتحدة
١
٣
٤.١
٤.2
٤.٣
5.١
5.2
٦.١
٦.2
8
٩
٩
٩
٩

 = Sالبحر
 = Aاﳉو

الرقم الشفري
H١
H٣
H ٤.١
H ٤.2
H ٤.٣
H 5.١
H 5.2
H ٦.١
H ٦.2
H8
H ١٠
H ١١
H ١2
H ١٣

اﳋصائص
اﳌواد القابلة لﻼنفجار
السوائل القابلة لﻼشتعال
اﳌواد الصلبة القابلة لﻼشتعال
رضة لﻼشتعال التلقائي
اﳌواد أو النفايات اﳌع ّ
اﳌواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة لﻼشتعال عند مﻼمسة اﳌاء
اﳌؤكسدات
البروكسيدات العضوية
اﳌواد السامّة )ذات اﻵثار اﳊادة(
اﳌواد اﳌعدية
اﳌواد اﻵكالة
مة عند مﻼمسة الهواء أو اﳌاء
إطﻼق غازات سا ّ
مة )ذات اﻵثار اﳌتأخرة أو اﳌزمنة(
اﳌواد السا ّ
اﳌواد السامّة للبيئة
اﳌواد القادرة بوسيلة ما بعد التخلص منها ،عﲆ إنتاج مادة أخرى
ومن أمثلتها اﳌواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من
اﳋواص اﳌدرجة أعﻼه.

اﳋواص اﳌادية )اﳋانة (1٣
 -١مسحوقي/مسحوق - 5 .سائل
 - ٦غازي
 -2صلب
 -٧أشكال أخرى )حددها(
لزج/عجينة
-٣
 - ٤ﰲ شكل حمأة

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٧
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق الرابع

 2٣جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠هـ
 ٣٠جانفي سنة  2٠1٩م

مرسوم تنفيذي رقم  11-1٩مؤّرخ ﰲ  1٦جمادى اﻷوﱃ

كيفيات توضيب النفايات اﳋاصة

عـ ـ ـ ـام  1٤٤٠اﳌواف ـ ـق  2٣جانفـ ـ ـي سن ـ ـة  ،2٠1٩يتم ـ ـم

اﳋطرة ووسمها ونقلها

اﳌرس ـ ـ ـ ـوم التنفـ ـ ـيـ ـ ـ ـذي رق ـ ـ ـم  2٦2-٠2اﳌـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ ٨

يجب أن تستجيب عمليات توضيب النفايات اﳋاصة
اﳋطرة ووسمها ونقلها اﳌوجهة للحركة ،للمتطلبات اﻵتية :
– يجب أن تغّلف النفايات اﳋاصة اﳋطرة التي تكون

جمـ ـ ـ ـ ـادى الثانيـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـام  1٤2٣اﳌـ ـوافـ ـ ـ ـق  1٧غشـ ـ ـ ـ ـ ـت
سـ ـن ـ ـ ـ ـ ـة  2٠٠2واﳌتض ـ ـ ـمـ ـ ـن إنشـ ـ ـاء اﳌركـ ـ ـز الوطني
لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

محل حركة عبر اﳊدود ،ويتم وسمها ونقلها طبقا للتنظيم
اﳌعمول به،
– يجب أن ﲢتوي اﳌغلفات التي تضم النفايات اﳋاصة
اﳋطرة ملصقات تقرأ بوضوح ويتعذر محوها وتسمح بتحديد
النفايات اﳋاصة اﳋطرة التي ﲢتويها،
– يجب أن توضع النفايات اﳋاصة اﳋطرة اﳌنقولة ﰲ
مغلفات تأخذ بعﲔ اﻻعتبار طبيعة هذه النفايات وحالتها
ومدى خطورتها،
– يجب أن تتضمن ملصقات النفايات اﳋاصة اﳋطرة
اﳌعلومات اﻵتية :
• عبارة “ نفايات خاصة خطرة”،
• رم ـ ـ ـ ـ ـز النفـايـ ـ ـ ـة اﳋاص ـ ـ ـ ـ ـة اﳋط ـ ـ ـ ـرة ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـب قائمـ ـ ـ ـة
النفايات،
• اﻹش ـارة إﱃ معايير خـطورة النفايـات اﳋاصة اﳋـطرة
اﳌـحـ ـ ـددة ﲟـوج ـ ـ ـب أحـكـ ـ ـام اﳌـرسـ ـ ـوم التنفيـ ـ ـ ـذي رق ـ ـ ـم ١٠٤-٠٦
اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٩محـ ـرم ع ـ ـام  ١٤2٧اﳌواف ـق  28فبراير سنة 2٠٠٦
واﳌذكور أعﻼه،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤2٤اﳌوافق  ١٩يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق بحماية
البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى
الثاني ـ ـة عـ ـ ـام  ١٤25اﳌوافـ ـ ـق  ١٤غشـ ـ ـت سن ـ ـ ـة  2٠٠٤واﳌتعل ـق
بترقية الطاقات اﳌتجددة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاس ـ ـي رق ـم  2٤2–١٧اﳌؤّرخ
ﰲ  2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١5غشت سنة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضـ ـ ـى اﳌرس ـ ـوم الرئاس ـ ـي رقـ ـم  2٤٣–١٧اﳌؤّرخ
ﰲ  25ذي القعـ ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـ ـق ١٧غش ـ ـت سن ـ ـة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

• مصدر النفاية اﳋاصة اﳋطرة )اسم وعنوان منتج
و /أو اﳊائز واﳌرسل إليه(،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦2–٠2اﳌؤّرخ
ﰲ  8جمادى الثانية عام  ١٤2٣اﳌوافق  ١٧غشت سنة 2٠٠2

• وجهة النفايات اﳋاصة اﳋطرة،
– يجـ ـ ـ ـب أن تص ـ ـ ـ ـّمم وسائ ـ ـ ـل نقـ ـ ـ ـل النفاي ـ ـ ـات اﳋاصـ ـ ـة
اﳋطـ ـ ـرة لتتـ ـ ـﻼءم م ـ ـع طبيعـ ـ ـة وخصائـ ـ ـص خطـورة النفايات
اﳌنقولة،
– يجب أن ﲢمل وسائل نقل النفايات اﳋاصة اﳋطرة
إشارة خارجية واضحة خاصة بفئة النفايات اﳌنقولة بغية
ﲢديد طبيعتها وكذا اﻷخطار التي قد تسببها،
– يمنـ ـ ـع خلـ ـ ـط النفاي ـ ـات اﳋاصـ ـ ـة اﳋط ـ ـرة م ـ ـع نفايات
أخـ ـ ـرى خـ ـ ـﻼل عملي ـ ـة النق ـ ـ ـل مـ ـ ـن ﳊظـ ـ ـة انطﻼقه ـ ـا إﱃ غايـ ـ ـة
استﻼمها ﰲ منشأة التثمﲔ أو اﻹزالة حسب ما تتّم اﻹشارة
إليه ﰲ وثيقة اﻹخطار،
– يتعّين عﲆ اﳌستغل أن يحرص خﻼل كل عملية نقل
وع ـ ـ ـﲆ مسؤوليت ـ ـ ـه ،ع ـ ـ ـﲆ ﲢدي ـ ـ ـد مصـ ـ ـدر النفاي ـ ـ ـات اﳋاصـة
اﳋطرة.

واﳌتضمـ ـ ـن إنشـ ـ ـاء اﳌرك ـ ـ ـز الوطن ـ ـي لتكنولوجي ـ ـات إنت ـ ـاج
أكثر نقاء،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـم  ٣٦٤–١٧اﳌؤّرخ
ﰲ  ٦ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  25ديسمبر سنة 2٠١٧
الذي يحدد صﻼحيات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ تتميم أحكام اﳌادة
 5من اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦2–٠2اﳌؤّرخ ﰲ  8جمادى
الثانية عام  ١٤2٣اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠٠2واﳌتضمن إنشاء
اﳌركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
اﳌادة  : 2تتمم أحكام اﳌادة  5من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  2٦2–٠2اﳌؤرخ ﰲ  8جمادى الثانية عام  ١٤2٣اﳌوافق
 ١٧غشت سنة  2٠٠2واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :

