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"اHـــــادة 14 : تــــــقــــــيــــــد حـــــركــــــة اHــــــواد واHـــــنــــــتــــــوجـــــات
الــكـيـمـيـائــيـة اخلـطـرة في سـجــلـW خـاصـW �ـســكـهـمـا لـهـذا
الغرض اHتعـامل في مكان العمل حسب الـكيفيات احملددة
أدناهp وتؤشـر هذين الـسجـلW وتراقـبهـما دوريـا اHصالح

اHؤهلة في اHديرية الوالئية اHكلفة بالطاقة واHناجم ".

اHـــــادة اHـــــادة 7  :  :  تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اHـــــادة 23 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03 - 451 اHــؤرخ في 7 شـــوال عــام 1424
اHــوافق أول ديــسـمــبــر ســنـة 2003 واHــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

"اHـــــادة 23 : دون اإلخـالل بــــــاألحـــــكــــــام الــــــقــــــانــــــونــــــيـــــة
والتنظيمـية اHعمول بهاp يـترتب على عدم مراعاة أحكام
هـذا اHرسـوم اتخـاذ الـتدابـير  الـتي �ـكن أن تكـون حسب

احلالة :

- الــتـوقــيف اHـؤقـت لـلــنـشــاط من قــبل الـوالي بــعـد
pؤهلةHصالح اHإعذار غير مجد من ا

- سـحب االعـتـمـاد من قـبل الـوزيـر اHـكـلف بـالـطـاقة
واHناجم.

�ـكن أن تــرفق هـذه الــتـدابـيــر بـأحــكـام حتـفــظـيـة من
أجل احلفاظ على األمن العام".

اHــادة اHــادة 8  :  :  تــعــدل اHــادة 25 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي
رقم 03 - 451 اHــؤرخ في 7 شـــوال عــام 1424 اHــوافق أول

ديسمبر سنة 2003 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

pأن يـــتــقـــيــدوا WـــتــعـــامــلـــHعـــلى ا Wــادة 25 : يــتــعـHا"
انـتقـالياp بـأحكـام اHادتW 4  و 5 أعالهp اHـتعـلقـة باالعـتماد
في أجـل ســــنــــة واحــــدة ابــــتــــداء من تــــاريخ نــــشــــر الــــقــــرار
الــوزاري اHـشــتــرك اHـذكــور في اHـادة 5 من هــذا اHــرسـوم

في اجلريدة الرسمية".

اHادة اHادة 9 : : تسـتبدل تسـمية "اHـديرية الـوالئية اHـكلفة
بـاHــنــاجم والــصـنــاعـة " اHــذكــورة في اHـواد 7 و 8 و 21 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 03 - 451 اHؤرخ في 7 شـوال عام
pـــذكــور أعالهHـــوافق أول ديـــســـمــبـــر ســـنــة 2003 واH1424 ا

بتسمية "اHديرية الوالئية اHكلفة بالطاقة واHناجم".

اHادة اHادة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 -  - 20 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1431  اHـوافق اHـوافق 12 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة p p2010 يـتـضـمن تـنـظيميـتـضـمن تـنـظيم

لـــــجــــنــــة اHــــســـاعـــــدة عــــلــى حتــــديـــد اHــــوقـع وتــــرقــــيـــةلـــــجــــنــــة اHــــســـاعـــــدة عــــلــى حتــــديـــد اHــــوقـع وتــــرقــــيـــة
االستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها.االستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pوزيــر الـدولـة Wـشــتـرك بـHبـنــاء عـلى الــتـقـريــر ا  -

pاليةHوزير  الداخلية واجلماعات احمللية ووزير ا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالوالية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرخ في أول
جــمـادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18  نــوفـمـبــر سـنـة 1990

pتممHعدل واHا pتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pعدلHا pتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
pنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

pتممHا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

pتممHعدل واHا pتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 08 - 04 اHــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

pاستثمارية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا



أوأوّل  صفر  عام ل  صفر  عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 804
17 يناير  سنة  يناير  سنة  2010 م م

- اقــــــتـــــــراح  كل طـــــــلب امــــــتـــــــيــــــاز مــــــحـــــــتــــــمـل �ــــــنح
بــالـتــراضي طــبــقــا لــلــمـادة 8  أدنــاهp عـلـى اجملـلـس الـوطــني
لالســـــتـــــثـــــمـــــار  عـن طـــــريق الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلـف بـــــتـــــرقـــــيــــة

pاالستثمارات
- مـــرافــقـــة جــمـــيع اHـــبــادرات اHـــتــعـــلــقـــة بــالـــتــرقـــيــة
الـــعــقـــاريــة الـــعــمـــومــيـــة أو اخلــاصـــة إلنــشـــاء أراض مــهـــيــأة

pومجهزة  تكون موجهة الستقبال االستثمارات
- مــسـاعـدة اHــسـتـثــمـرين في حتــديـد مـوقع األراضي

pشاريع االستثمارية عليهاHالتي سيتم إقامة ا
-  وضـع اHــعـــلـــومـــات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــتـــوفـــر الـــعـــقــارات
اHـوجـهة لالسـتـثمـار حتت تـصرف اHـسـتثـمـرينp بواسـطة

pكل وسائل االتصال
pتقييم شروط سير السوق العقارية احمللية -

- اقــــتـــراح إنـــشـــاء مــــنـــاطق صــــنـــاعـــيـــة جــــديـــدة عـــلى
pعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا pاحلكومة

- اقــتــراح إنــشـــاء مــنــاطق نــشــاطــات جــديــدةp طــبــقــا
pعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

pشاريع االستثمارية  وتقييمهاHمتابعة إقامة ا -
pشاريع االستثمارية اجلاريةHمتابعة إجناز ا -

- معـايـنـة بـدء نشـاط اHـشـاريع االسـتـثمـاريـة طـبــقا
ألحــكـــام اHـــادة 19 من اHـرســوم الـتـنــفـيــذي رقم 09 - 152
اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة

2009 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 3 :  : تضم اللجنة  :
pرئيسا pالوالي أو £ثله -

- رؤساء اجملالس الشعـبية البلديـة اHعنيW بجدول
pأعمال االجتماع

pمدير األمالك الوطنية -
pمدير التخطيط والتهيئة العمرانية -

pمدير التعمير والبناء -
pمدير النقل -

pناجمHكلف بالطاقة واHدير اHا -
pمدير البيئة -

pمدير اإلدارة احمللية -
pصالح الفالحيةHمدير ا -

pكلف بالصناعة وترقية االستثماراتHدير اHا -

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 120
اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اHــوافق 23 أبــريل
سـنـة 2007 واHـتـضـمن تــنـظـيم جلـنـة اHـسـاعـدة عـلى حتـديـد
اHوقع وتـرقـيـة االستـثـمارات وضـبط الـعـقار وتـشـكـيلـتـها

pوسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 152
اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة
2009 الــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات مــنح االمــتــيـاز عــلى

األراضي التـابعـة لألمالك اخلاصـة للدولـة واHوجـهة إلجناز
pمشاريع استثمارية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 153
اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة
2009 الــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات مــنح االمــتــيـاز عــلى

األصول اHتـبقية التـابعة للـمؤسسات العـمومية اHـستقلة
وغـــيـــر اHــــســـتـــقـــلــــة احملـــلـــة واألصـــول الــــفـــائـــضـــة الــــتـــابـــعـــة

pللمؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 5 (الــفــقـرة 4)
من األمـر رقم 08 - 04 اHـؤرخ في أول رمــضــان عـام 1429
اHــوافق أول سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهp يـهـدف
هذا اHرسوم إلى تنـظيم جلنة اHسـاعدة على حتديد اHوقع
وتـــرقـــيــة االســـتـــثـــمـــارات وضـــبط الـــعـــقـــار وتــشـــكـــيـــلـــتـــهــا

وسيرهاp وتدعى في صلب النص "اللجنة".

اHـادة اHـادة 2 :  : تكـلف الـلـجنـة عـلى أسـاس بنـك اHعـلـومات
الــذي تـــمــســـكه واHــتـــكــون مـن مــجـــمــوع اHــعـــلــومـــات الــتي
تقـدمها مصـالح أمالك الدولة والـصناعـة واألجهزة اHـكلفة

بالعقارp �ا يأتي :
- اقـــتــراح مــنح االمــتـــيــاز عن طــريق اHـــزاد الــعــلــني
اHـفتوح أو احملدود عـلى األراضي اHتوفـرة طبقـا للمادة 11
من اHرسـوم التنفيذي رقم 09 - 152 اHؤرخ في 7 جمادى
األولـى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مــــايــــو ســــنـــة 2009 واHــــذكــــور

pأعاله
- حتــديــد اســتـراتــيــجــيــة االســتــثــمــار عــلى مــســتـوى

pالوالية
- اHساهمة في الـضبط واالستعمال الـرشيد للعقار
اHـوجّه لالستـثمـار في إطـار االستـراتيـجيـة التي حتـددها
الــواليــة مع أخـذ الــتـجــهـيــزات الــعـمــومـيــة عـلى اخلــصـوص

pاالعتبار Wبع
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pمدير التجارة -

pمدير الشؤون الدينية واألوقاف -

pمدير السياحة -

- اHديـر اHـكـلف بـاHـؤسـسـات الصـغـيـرة واHـتـوسـطة
pوالصناعة التقليدية

pمدير التشغيل -

pمدير الثقافة -

pائيةHوارد اHكلف باHدير اHا -

pنطقة الصناعيةHكلف بتسيير اHمدير اجلهاز ا -

- £ـثل عن الوكالة الـوطنية لـتطوير االسـتثمارات
pاخملتصة إقليميا

- £ـثـلـW عن اHــكـلـفـW بـتــرقـيـة مـنــاطق الـنـشـاطـات
pناطق الصناعيةHوا

- £ــثل عن الــوكــالــة الــوطــنـيــة لــلــوســاطــة والـضــبط
pالعقاري

pمدير الوكالة العقارية في الوالية -

- £ـثل عـن كل غـرفـة من غـرف الـتـجـارة والـصـنـاعة
pواحلرف والفالحة

- £ـثل عن جمـعـية مـحـليـة يـرتبط نـشـاطهـا بـترقـية
االستثمار.

�ــــكن الــــلــــجــــنــــة أن تــــســــتــــعــــW بــــأي شــــخص �ــــكــــنه
مساعدتها في أداء مهامها.

�ــكن إسـنـاد مـهـمــة مـتـابـعـة إقــامـة وإجنـاز اHـشـاريع
االسـتــثـمــاريـة وتــقـيـيــمـهــا إلى جلـنــة فـرعــيـة تــقـنــيـة حتـدد
تـشكـيلـتـها وسـيرهـا �وجـب النـظام الـداخلـي للـجنـة الذي
يحدد ¥وذجه بتعـليمة وزارية مشتـركة يتخذها الوزراء
اHكلـفون بالداخـلية واجلمـاعات احملليـة واHالية والـصناعة

وترقية االستثمارات.

تـرسـل الـلــجـنـة الــفـرعــيـة الــتـقــنـيـة إلـى الـلـجــنـةp كل
ســـتـــة (6) أشـــهــــرp تــــقـــريــــرا يــــتــــعـــلـق �ـــتــــابــــعــــة مـــشــــاريع

االستثمار.

pــادة 4 :  : جتــتـــمع الــلـــجــنـــة مــرة واحـــدة في الـــشــهــرHــادة اHا
وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

تفـصل اللـجنـة في الطـلبـات في أجل أقصـاه ثالثون
(30) يوما .

اHـادة اHـادة 5  :  : يـتـولى اHـديـر اHـكـلف بـالـصـنـاعـة وتـرقـية
االستثمارات تسيير أمانة اللجنة حتت سلطة الوالي.

اHادة اHادة 6  :  : تـدوّن اقتـراحات مـنح االمـتيـاز عن طريق
اHــــزاد الـــــعــــلــــني اHـــــفــــتــــوح أو احملــــدود أو بــــالــــتـــــراضي في

محاضر يوقعها األعضاء احلاضرون.

اHـادة اHـادة 7  :  : عـنـدمـا تـقــتـرح الـلـجـنــة مـنح االمـتـيـاز عن
طــريق اHــزاد الــعــلــنـي اHــفــتــوح أو احملــدودp يــتــخــذ الــوالي

قرارا يرخص منح االمتياز عن طريق اHزاد العلني.

اHادة اHادة 8  :  :  يرسـل اHتـرشح لالمتـياز بـالتـراضي على
قــطــعـــة أرضp طــلــبــا إلى الــلــجــنـــة يــرفق بــدراســة تــقــنــيــة

واقتصادية للمشروع.

عندمـا تعتـبر الـلجنـة أن الطلـب قابل Hنح االمـتياز
بـــالــــتـــراضـيp طـــبــــقــــا لـــلـــمـــــادة 7 مــن األمــــر رقم 08 - 04
اHــؤرخ في أول رمـضـان عام 1429 اHـوافق أول سـبتـمـبر
سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهp يــرسل الــوالي الـتــوصــيـة إلى
الـوزير اHـكـلف بتـرقيـة االستـثـمارات لـتقـد�هـا للـدراسة

على مستوى اجمللس الوطني لالستثمار.

اHادة اHادة 9  :  :  ترسل الـلجنة كــل ستة (6) أشهـر تقريرا
عن نشاطها يبـW الــعرض العقـــاري اHـتـوفر وإمكانيات
الواليـةp إلى الوزير اHـكلف بالـداخليـة واجلماعـات احمللية
مـع نــســخــة إلـى الــوزيــرين اHــكـــلــفــW بــاألمـالك الــوطــنــيــة

وترقية االستثمارات.

اHــادة اHــادة 10  :  : يــؤهل مـــديــر األمـالك الــوطـــنــيـــة اخملــتص
إقـليـمـياp بـصفـة انتـقـاليـة وبعـد مـصادقـة اللـجـنةH pـتابـعة
مـــنح االمـــتــيـــاز بــالـــتــراضـي غــيـــر الــقـــابل لــلـــتــحـــويل إلى
تــنــازلp طــبــقــا ألحــكــام األمــر رقم 08 - 04 اHــؤرخ في أول
رمــــضــــان عـــام 1429 اHــــوافق أول ســــبـــتــــمــــبـــر ســــنـــة 2008
واHـذكـور أعالهp عـندمـا يـكـون مـنح االمـتيـاز هـذا مـرخـصا
به �ـوجب قـرار من الـوالي اخملـتص إقـلـيـميـاp مـتـخـذ قبل

تاريخ أول سبتمبر سنة 2008.  

اHـادة اHـادة 11  :  :  تـــلــغى أحــكـــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
07 - 120 اHـؤرخ في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 23

أبريل سنة 2007 واHذكور أعاله.

 اHـــــادة اHـــــادة 12 :   :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 12
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


