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ٔفب٠بد إٌّؿ١ٌخِفَٙٛ اي

                                                             
ظوزٛؼ ِؼّؽ ؼر١ت ِسّع ػجع اٌسبفظ ،اٌّكؤ١ٌٚخ اٌع١ٌٚخ ػٓ ٔمً ٚرطؿ٠ٓ إٌفب٠بد اٌطـؽح ، ظاؼ اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ ـ ثٓ ِٕظٛؼ اٌّظؽٞ ، غوؽٖ  اي1

 .20، ص2008،(ِظؽ)اٌّسٍخ اٌىجؽٜ ، 
 .20ـ أزّع ثٓ ػٍٟ اٌّغؽٞ اٌف١ِٟٛ ، غوؽٖ  ظوزٛؼ  ِؼّؽ ؼر١ت ِسّع ػجع اٌسبفظ ، ٔفف اٌّؽخغ، ص 2
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.35، ص2000، (ِظؽ)، اٌمب٘ؽح،  ـ طبٌر ِسّع ثعؼ اٌع٠ٓ ، اٌّكؤ١ٌٚخ ػٓ ٔمً إٌفب٠بد اٌطـؽح فٟ اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ ، ظاؼ إٌٙؼخ اٌؼؽث١خ 1  

ِسّع ّٔؽ،اٌزك١١ؽ اٌّكزعاَ ٌٍٕفب٠بد إٌّؿ١ٌخ ظؼاقخ ١ِعا١ٔخ ٌجٍع٠خ لكٕـ١ٕخ ، ِػوؽح ِبخكز١ؽ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبظ٠خ ،  ـ ؼٚثؽد خ١الد ، غوؽٖ 2
  .7  ، ص2009ـ 2008و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبظ٠خ ٚػٍَٛ اٌزك١١ؽ، خبِؼخ لكٕـ١ٕخ  ،

.7ِسّع ّٔؽ، ٔفف اٌّؽخغ ، صـ  3  
   2012ـ 2011اٚشٓ خ١ٍّخ ، رـج١مبد اقزؽار١د١ٗ رك١١ؽ إٌفب٠بد إٌّؿ١ٌخ، ؼقبٌخ ِبخكز١ؽ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌك١بق١خ ٚاإلػالَ، خبِؼخ اٌدؿائؽ،ـ 4

  53ص  
5 Gestion des déchets ,guide pour les établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche , 
centre national de recherche scientifique ,Paris , france , 2002 , p9. 
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اٌٍّّىخ اٌّغؽث١خ . 2006 ظ٠كّجؽ 07 ثزبؼ٠ص 5480ؼ ػعظ . اٌّزؼٍك ثزعث١ؽ إٌفب٠بد ٚاٌزطٍض ِٕٙب ، ج28ـ00  ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 03ـ أظؽ اٌّبظح1 
  www.dmp.arabe.voila.net .                                                        25/08/2014، ربؼ٠ص االؿالع  أظؽ اٌّٛلغ االٌىزؽٟٚٔ 

.16ِسّع ّٔؽ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، صـ  2  
.77ؼ ؼلُ.، اٌّزؼٍك ثزك١١ؽ ِٚؽالجخ ٚإؾاٌخ إٌفب٠بد، ج 2011 ظ٠كّجؽ 12اٌّؤؼش فٟ 19ـ01 ِٓ لبْٔٛ ؼلُ 03اٌّبظح ـ أظؽ  3  
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.185، ص2008،  (األؼظْ)ـ قبِر غؽا٠جخ ، ٠س١ٝ فؽزبْ ، اٌّعضً اٌٝ اٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ ، اٌـجؼخ اٌثبٌثخ ، ظاؼ إٌشؽ ٚاٌزٛؾ٠غ ، ػّبْ ،  1  
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.186ــ قبِر غؽا٠جخ ، ٠س١ٝ فؽزبْ ،اٌّؽخغ اٌكبثك،ص 1  

.55ـ خ١ٍّخ اٚشٓ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص 2  
.31ـ ِسّع ّٔؽ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص  3  
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.185ـ قبِر غؽا٠جخ ، ٠س١ٝ اٌفؽزبْ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص 1  

ـ ثع٠بؼ ػبظي ، رث١ّٓ إٌفب٠بد اٌظٍجخ اٌسؼؽ٠خ ٚإظاؼرٙب ، ِػوؽح ١ًٌٕ شٙبظح اٌّبخكز١ؽ فٟ اٌزك١١ؽ اال٠ىٌٛٛخٟ ، ِؼٙع اٌزك١١ؽ ٚاٌزم١ٕبد 2
  .19  ،ص2009اٌسؼؽ٠خ ، خبِؼخ ِك١ٍخ ، 

ـ غبؼٞ ٚ فبْ ٌٛ، قز١فٓ ج ظفٟ ، و١ّ١بء اٌج١ئخ ٔظؽح شبٍِخ، رؽخّخ زبرُ إٌدعٞ ،إٌّظّخ اٌؼؽث١خ ٌٍزؽخّخ، ِع٠ٕخ اٌٍّه ػجع اٌؼؿ٠ؿ ٌٍؼٍَٛ 3
 .  755، ص 1999ٚاٌزم١ٕخ، اٌٍّّىخ اٌؼؽث١خ اٌكؼٛظ٠خ ، 
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.781ـ غبؼٞ ٚ فبْ ٌٛ، قز١فٓ ج ظفٟ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص   1  

.768ـ غبؼٞ ٚ فبْ ٌٛ، قز١فٓ ج ظفٟ، ص   2  
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.769ـ غبؼٞ ٚ فبْ ٌٛ، قز١فٓ ج ظفٟ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص  1  

.252ـ251ـ قبِر غؽا٠جخ ، ٠س١ٝ فؽزبْ، اٌّؽخغ اٌكبثك ،ص 2  
ـ فبؿّخ اٌؿ٘ؽاء ؾؼٚاؽ ، إشىب١ٌخ رك١١ؽ إٌفب٠بد ٚأرؽ٘ب ػٍٝ اٌزٛاؾْ االلزظبظٞ ٚاٌج١ئٟ، ؼقبٌخ ظوزٛؼاٖ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبظ٠خ ٚػٍَٛ  3

 .72،ص2006اٌزك١١ؽ،خبِؼخ اٌدؿائؽ،
.71،ص2001ـ ،ِؽوؿ فم١ٗ ٌألثسبس ٚاٌزـ٠ٛؽ، رع٠ٚؽ إٌفب٠بد االٔزمبئٟ ، ِىخ اٌّىؽِخ، 4  
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.69 ، ص2001ػظبَ اٌسٕبٚٞ، لؼب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ فٟ ِظؽ، اٌـجؼخ األٌٚٝ، ظاؼ اٌشؽٚق ، اٌمب٘ؽح، .ـ ظ 1  
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 ـ اٌؼبثع ؼش١عح ، رك١١ؽ إٌفب٠بد اٌظٍجخ اٌسؼؽ٠خ ، ظؼاقخ زبٌخ ثٍع٠خ ٚؼلٍخ ، ِػوؽح ١ًٌٕ شٙبظح اٌّبخكز١ؽ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبظ٠خ ، و١ٍخ اٌسمٛق 1

 . 32 ، ص2008ٚاٌؼٍَٛ االلزظبظ٠خ ، خبِؼخ لبطعٞ ِؽثبذ ، ٚؼلٍخ ، 
  www.basel.int  ِٛلغ اٌىزؽٟٚٔ، ـ ارفبل١خ ثبؾي ثشؤْ اٌزسىُ فٟ ٔمً إٌفب٠بد اٌطـؽح ٚاٌزطٍض ِٕٙب ػجؽ اٌسعٚظ ، ثؽٔبِح األُِ اٌّزسعح ٌٍج١ئخ2

.106، ص2000، (ِظؽ)ـ طبٌر ِسّع ثعؼ اٌع٠ٓ ، اٌّكؤ١ٌٚخ ػٓ ٔمً إٌفب٠بد اٌطـؽح فٟ اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ ، ظاؼ إٌٙؼخ اٌؼؽث١خ ، اٌمب٘ؽح ،  3  
.89ـ ِسّع ّٔؽ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص 4  
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.118ـ ِسّع ّٔؽ، اٌّؽخغ اٌكبثك، ص 1  

أٚ زبئؿ ٌٙب ثئرطبغ وً االخؽاءاد اٌؼؽٚؼ٠خ ٌزفبظٞ أزبج إٌفب٠بد / ٠ٍؿَ وً ِٕزح ٌٍٕفب٠بد ٚ" ػ19ٍٝـ01ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 06ـ رٕض اٌّبظح 2
 :ثؤلظٝ لعؼ ِّىٓ ، الق١ّب ِٓ ضالي

     ـ اػزّبظ ٚاقزؼّبي رم١ٕبد أوثؽ ٔظبفخ ٚالً أزبج ٌٍٕفب٠بد
     ـ االِزٕبع ػٓ رك٠ٛك اٌّٛاظ إٌّزدخ ٌٍٕفب٠بد غ١ؽ لبثٍخ ٌإلٔسالي اٌج١ٌٛٛخٟ

".           ـ االِزٕبع ػٓ اقزؼّبي اٌّٛاظ اٌزٟ ِٓ شؤٔٙب أْ رشىً ضـؽا ػٍٝ اإلٔكبْ ، الق١ّب ػٕع طٕبػخ ِٕزٛخبد اٌزغ١ٍف   
.19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 10 أظؽ اٌّبظح  3  
.19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 09ـ أظؽ اٌّبظح  4  
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.207ـ قبِر غؽا٠جخ ، ٠س١ٝ اٌفؽزبْ ،اٌّؽخغ قبثك، ص 1  

.210ـ قبِر غؽا٠جخ ، ٠س١ٝ اٌفؽزبْ ، ص 2  
أٚ إؾاٌزٙب ٚفمب ٌٍشؽٚؽ اٌّـبثمخ ٌّؼب١٠ؽ اٌج١ئخ / ٠دت أْ ٠زُ رث١ّٓ إٌفب٠بد ٚ" ، اٌكبثك اٌػوؽ ػٍٝ 19ـ01 ِٓ لبْٔٛ ؼلُ 11ـ رزض اٌّبظح 3

 : الق١ّب ظْٚ 
 .ـ رؼؽ٠غ طسخ اإلٔكبْ ٚاٌس١ٛاْ ٌٍطـؽ ٚظْٚ رشى١ً أضـبؼ ػٍٝ اٌّٛاؼظ اٌّبئ١خ ٚاٌزؽثخ ٚاٌٙٛاء ٚػٍٝ اٌىبئٕبد اٌس١خ اٌس١ٛا١ٔخ ٚإٌجبر١خ

 .ـ إزعاس إؾػبج ثبٌؼد١ح آٚ ثبٌؽٚائر اٌىؽ٠ٙخ 
 ." ـ اٌّكبـ ثبٌّٕبظؽ ٚاٌّٛالغ غاد األ١ّ٘خ اٌطبطخ
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.402، ص2008، (ِظؽ)ـ ٠بقؽ ِسّع فبؼٚق إٌّشبٚٞ ، اٌّكؤ١ٌٚخ اٌّع١ٔخ إٌبشئخ ػٓ رٍٛس اٌج١ئخ ، ظاؼ اٌدبِؼخ اٌدع٠عح، اإلقىٕعؼ٠خ ،  1  

.407ـ ٠بقؽِسّع فبؼٚق ا١ٌّٕبٚٞ ،اٌّؽخغ اٌكبثك،ص 2  
.  ، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01ِٓ لبْٔٛ ؼلُ 32ـ أظؽ اٌّبظح  3  
.19ـ 01 ِٓ لبْٔٛ ؼلُ 09ـ أظؽ اٌّبظح 4  
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.96ـ خ١ٍّخ اٚشٓ ،اٌّؽخغ اٌكبثك ،ص 1  

 .7 ، ص31/01/2014 ، ٠َٛ 7330ـ ازظبئ١بد اٌٛوبٌخ اٌٛؿ١ٕخ ٌٍٕفب٠بد،خؽ٠عح اٌطجؽ اٌدؿائؽ٠خ، اٌكٕخ اٌؽاثؼخ ٚاٌؼشؽْٚ، اٌؼعظ  2
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 .07ـ ازظبئ١بد اٌٛوبٌخ اٌٛؿ١ٕخ ٌٍٕفب٠بد ، خؽ٠عح اٌطجؽ اٌدؿائؽ٠خ ، ٔفف اٌّؽخغ ، ص  1
 .212، ص2005ـ رمؽ٠ؽ زبٌخ ِٚكزمجً اٌج١ئخ فٟ اٌدؿائؽ، ظاؼ اٌسمبئك ، شؽالخ ، اٌدؿائؽ،  2
 .213ـ رمؽ٠ؽ زبٌخ ِٚكزمجً اٌج١ئخ فٟ اٌدؿائؽ،  ص  3
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  .212ـ رمؽ٠ؽ زبٌخ ِٚكزمجً اٌج١ئخ فٟ اٌدؿائؽ ، ص  1
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  .(ٍِغٝ) ، 06ؼ ؼلُ .  اٌّزؼٍك ثسّب٠خ اٌج١ئخ ،ج1983 ف١فؽٞ 5 اٌّؤؼش فٟ 03 ـ 83ـ اٌمبْٔٛ ؼلُ 1

 .03 ـ 83 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 01ـ أظؽ اٌّبظح  2
 اٌكبثك اٌػوؽ . 03 ـ 83 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 90ـ أظؽ اٌّبظح  3
 .03 ـ 83 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 92ـ أظؽ اٌّبظح  4
 .03ـ 83 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 101ـ أظؽ اٌّبظح  5
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 ،اٌّزؼٍك ثزك١١ؽ إٌفب٠بد ِٚؽالجزٙب ٚإؾاٌزٙب 19ـ01اٌمبْٔٛ ؼلُ  ٚ٘ٛ        

203

0119

                                                             
 031020200343 ِٓ اٌمبْٔٛ 51 ـ أظؽ اٌّبظح  1
 ."  ٠ٙعف ٘ػا اٌمبْٔٛ اٌٝ رسع٠ع و١ف١بد رك١١ؽ إٌفب٠بد ِٚؽالجزٙب ِٚؼبٌدزٙب : "  ، اٌكبثك اٌػوؽ ػٍٝ أ19ٗٔـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 01رٕض اٌّبظح ـ  2
وً إٌفب٠بد إٌبردخ ػٓ إٌشبؿبد إٌّؿ١ٌخ : إٌفب٠بد إٌّؿ١ٌخ ِٚب شبثٙٙب "  ػٍٝ أْ 19ـ01 ٌٍمبْٔٛ ؼلُ 03ـ رٕض اٌفمؽح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌّبظح  3

 ."  ٚإٌفب٠بد اٌّّبثٍخ إٌبخّخ ػٓ إٌشبؿبد اٌظٕبػ١خ ٚاٌزدبؼ٠خ ٚاٌسؽف١خ ٚغ١ؽ٘ب، ٚاٌزٟ ثفؼً ؿج١ؼزٙب ِٚىٛٔبرٙب رشجٗ إٌفب٠بد إٌّؿ١ٌخ
.19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ 29،30ـ أظؽ اٌّٛاظ  4  
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.19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ 31ـ أظؽ اٌّبظح  1  
.19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ 32ـ أظؽ اٌّبظح  2  
.19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ  33ـ أظؽ اٌّبظح  3  
.(ٍِغٝ)  6ؼ ؼلُ. ، اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ اٌجٍعٞ، ج1967 خبٔفٟ قٕخ 18 اٌّؤؼش فٟ 24ـ67 ِٓ األِؽ ؼلُ 237ـ أٔظؽ اٌّبظح  4  

.1981 ٌكٕخ 41 ـ أٔظؽ ج ؼ ؼلُ  5  
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 .(ٍِغٝ)، 15ؼ ؼلُ . ، اٌّزؼٍك ثبٌجٍع٠خ ، ج1990 افؽ٠ً 07 اٌّؤؼش فٟ 08ـ90 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 107ـ أظؽ اٌّبظح  1
 .08 ـ 90 ، ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 134 ، 132ـ أظؽ اٌّٛاظ  2
  .08 ـ 90 ِٓ اٌمبْٔٛ 60ـ أظؽ اٌّبظح  3

.37ؼ ؼلُ .، اٌّزؼٍك ثبٌجٍع٠خ ج2011خٛاْ 22 اٌّؤؼش فٟ 10ـ11ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 31ـ أظؽ اٌّبظح  4  
.10ـ11ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 123ـ أظؽ اٌّبظح  5  
  6 .10ـ11ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 149ـ أظؽ اٌّبظح 
.10ـ11 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 155 أظؽ اٌّبظح  7  
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 .(اٌٍّغٝ) ،  15ؼ ؼلُ . ، اٌّزؼٍك ثبٌٛال٠خ ، ج1990 افؽ٠ً 07 اٌّؤؼش ف09ٟـ90 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 90ـ أٔظؽ اٌّبظح 1
  .09ـ90 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 130ـ أٔظؽ اٌّبظح 2
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.12ؼ ؼلُ . اٌّزؼٍك ثبٌٛال٠خ، ج2012ف١فؽٞ 21 اٌّؤؼش فٟ 07ـ12  ؼلُ ِٓ اٌمب141ْٛٔـ أظؽ اٌّبظح  1  
.07ـ12 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 149ـ أظؽ اٌّبظح  2  

. 79 ، ج ؼ ، ؼلُ 2002 ، اٌّزؼّٓ لبْٔٛ اٌّب١ٌخ ٌكٕخ 2002 ظ٠كّجؽ 22 اٌّؤؼش فٟ 21ـ02ـ ٚ٘ٛ اٌمبْٔٛ ؼلُ  3  
.21ـ 02 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 11ـ أظؽ اٌّبظح  4  
.، اٌكبثك اٌػوؽ21ـ02 ِٓ لبْٔٛ ؼلُ 12ـ أظؽ اٌّبظح   5  
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03

 اإلؿبؼ اٌمبٟٔٛٔ ٌزك١١ؽ إٌفب٠بد إٌّؿ١ٌخ فٟ اٌزشؽ٠غ اٌفؽػٟ:            الفرع الثاني

 اٌّسعظ ٌشؽٚؽ اٌزٕظ١ف ٚخّغ إٌفب٠بد اٌظٍجخ              378ـ84اٌّؽقَٛ ؼلُ أوال ـ 
2                  اٌسؼؽ٠خ ِٚؼبٌدزٙب 

3

                                                             
.21ـ02 ِٓ لبْٔٛ ؼلُ 203 أٔظؽ اٌّبظح  1  

 66ؼ ؼلُ .  اٌّسعظ ٌشؽٚؽ اٌزٕظ١ف ٚخّغ إٌفب٠بد اٌظٍجخ اٌسؼؽ٠خ ِٚؼبٌدزٙب ، ج1984 ظ٠كّجؽ 15 اٌّؤؼش فٟ 378 ـ 84اٌّؽقَٛ ؼلُ  2
  . (ٍِغٝ)
 .اٌكبثك اٌػوؽ ، 378 ـ 84 ِٓ اٌّؽقَٛ ؼلُ 01ـ أظؽ اٌّبظح 3

 .اٌكبثك اٌػوؽ ،378 ـ 84 ِٓ اٌّؽقَٛ ؼلُ 04ـ أظؽ اٌّبظح  4
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 . اٌكبثك اٌػوؽ،378 ـ 84 ِٓ اٌّؽقَٛ ؼلُ 15ـ  أظؽ اٌّبظح  1
 .378 ـ 84 ِٓ اٌّؽقَٛ ؼلُ 16ـ أظؽ اٌّبظح  2
 .378ـ 84 ِٓ اٌّؽقَٛ ؼلُ 18ـ أظؽ اٌّبظح 3

 .378ـ 84 ِٓ اٌّؽقَٛ ؼلُ 22ـ أظؽ اٌّبظح  4
  5  .  74ؼ ؼلُ . اٌّزؼٍك ثٕفب٠بد اٌزغ١ٍف ، ج2002 ٔٛفّجؽ 11 اٌّؤؼش فٟ 372ـ02 ِٓ اٌؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 01 أٔظؽ اٌّبظح 
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. ، اٌكبثك اٌػوؽ372ـ02 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 14 أٔظؽ اٌّبظح  1  

، اٌّزؼٍك ثبٔشبء اٌٛوبٌخ اٌٛؿ١ٕخ ٌٍٕفب٠بد ٚرٕظ١ّٙب ٚػٍّٙب ،ج 2002ِبٞ 20 اٌّؤؼش فٟ 175ـ02 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 04 ـ أظؽ اٌّبظح  2
 .37ؼ ؼلُ .

. ، اٌكبثك اٌػوؽ175ـ 02 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 05ـ أظؽ اٌّبظح  3  
. 5 ، ص 2015 خبٔفٟ 28ـ أٔظؽ فٟ ٘ػا اإلؿبؼ خؽ٠عح اٌٛؿٓ اٌدؿائؽ٠خ ، ١ٌَٛ  4  



 الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار القانوني لتسيير النفايات المنزلية في الجزائر
 

 
33 

 

04199

04409

24011912

2001

04410

440119

                                                             
 ، اٌّزؼٍك ثئٔشبء إٌظبَ اٌؼِّٟٛ ٌّؼبٌدخ ٔفب٠بد اٌزغ١ٍف ٚرٕظ١ّٗ ٚق١ؽٖ 2004خ١ٍ٠ٛخ 19 ، اٌّؤؼش فٟ 199ـ04ـ أٔظؽ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 1

  .46ؼ ؼلُ.ٚر٠ٍّٛٗ ،ج
 .199ـ04 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 03ـ أظؽ اٌّبظح 2

  3 .199ـ04 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 08ـ أظؽ اٌّبظح 
ؼ  . ، اٌّزؼٍك ثى١ف١بد ٔمً إٌفب٠بد اٌطبطخ ٚاٌطـؽح ،ج2004ظ٠كّجؽ14 اٌّؤؼش فٟ 409ـ 04 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 03 أظؽ اٌّبظح ـ  4

 .81ؼلُ  
 ، اٌّسعظ ٌٍمٛاػع اٌؼبِخ ٌز١ٙئخ ٚاقزغالي ِٕشآد ِؼبٌدخ إٌفب٠بد ٚشؽٚؽ 2004ظ٠كّجؽ14 ، اٌّؤؼش فٟ 410ـ04ـ أٔظؽ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 5

 . 81ؼ ؼلُ .لجٛي ٘ػٖ إٌفب٠بد ػٍٝ ِكزٜٛ إٌّشآد ،ج
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  اٌّسعظ ٌمبئّخ إٌفب٠بد ثّب ف١ٙب                          104ـ06 اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ: سابعا            
  إٌفب٠بد اٌطبطخ اٌطـؽح                  

050119

1

2

3

                                                             
 اٌّسعظ ٌٍمٛاػع اٌؼبِخ ٌز١ٙئخ ٚاقزغالي ِٕشآد ِؼبٌدخ 2004ظ٠كّجؽ14 اٌّؤؼش فٟ 410ـ04 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 03ـ أظؽ اٌّبظح  1

 .81ؼ ؼلُ .إٌفب٠بد ٚشؽٚؽ لجٛي ٘ػٖ إٌفب٠بد ػٍٝ ِكزٜٛ إٌّشآد ،ج
.410ـ 04 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 11ـ أظؽ اٌّبظح  2  
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 اٌزفى١ؽ فٟ إ٠دبظ ١٘ئبد إظاؼ٠خ ٚ ِؤقكبر١خ،  رزٌٛٝ ِكؤ١ٌٚخ رك١١ؽ إٌفب٠بد 

0310

                                                                                                                                                                                              
 ، اٌّسعظ ٌمبئّخ إٌفب٠بد ثّب فٟ غٌه إٌفب٠بد اٌطبطخ 2006ف١فؽ28ٞ ، اٌّؤؼش فٟ 104ـ06 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 02ـ أظؽ اٌّبظح 1

.13ؼ ؼلُ .اٌطـؽح ج   
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 .(اٌفؽع اٌثبٟٔ) فٟ  اٌٛوبالد ٚاٌجؽاِح اٌّىٍفخ ثؼ١ٍّبد رك١١ؽ إٌفب٠بد إٌّؿ١ٌخ
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 .25،ص120102011ـ  1

 ، اٌكٕخ 2ـ أٔظؽ وػٌه ٔبطؽ ٌجبظ ، اٌمبْٔٛ االظاؼٞ اٌج١ئٟ، ِسبػؽاد أٌم١ذ ػٍٝ ؿٍجخ اٌّبخكز١ؽ ٌى١ٍخ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌك١بق١خ، خبِؼخ قـ١ف
 .14 ، ص2012ٚ2013، 2011ٚ2012اٌدبِؼ١خ 

.04ؼ ؼلُ . ، اٌّزؼٍك ثزسع٠ع طالز١بد ٚؾ٠ؽ ر١ٙئخ االل١ٍُ ٚاٌج١ئخ ، ج2001 خبٔفٟ 07 اٌّؤؼش فٟ  08ـ01ـ ٚ٘ٛ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ   2  
 .16، ص2007ـ ٚٔبـ ٠س١ٝ، ا١ٌ٢بد اٌمب١ٔٛٔخ ٌسّب٠خ اٌج١ئخ فٟ اٌدؿائؽ، ؼقبٌخ ظوزٛؼاٖ ، خبِؼخ رٍّكبْ، خ١ٍ٠ٛخ  3
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 . اٌكبثك اٌػوؽ ،08ـ01 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 03ـ أظؽ اٌّبظح  1
 .  08ـ01 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 05ـ أظؽ اٌّبظح  2
 .اٌكبثك اٌػوؽ ، 19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 24،27ـ أظؽ اٌّٛاظ  3
 .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 27ـ أظؽ اٌّبظح  4
 .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 28ـ أظؽ اٌّبظح  5
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 .31ـ ثٓ طبف١خ قٙبَ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ،ص 1
 ، اٌّزؼّٓ رٕظ١ُ االظاؼح اٌّؽوؿ٠خ ،فٟ ٚؾاؼح اٌز١ٙئخ 2007 ٔٛفّجؽ 18 ، اٌّؤؼش فٟ 351ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  01ـ أظؽ اٌّبظح  2

 .73ؼ ؼلُ .اٌؼّؽا١ٔخ ٚاٌج١ئخ ٚاٌك١بزخ قبثمب ، ج
 .351ـ07ـ أظؽ اٌّبظح االٌٚٝ ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  3
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 ، اٌّزؼّٓ رٕظ١ُ اٌّفزش١خ اٌؼبِخ فٟ ٚؾاؼح اٌز١ٙئخ 2007 ٔٛفّجؽ 18 اٌّؤؼش فٟ 352ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 2،3،4ـ أظؽ اٌّٛاظ  1

 .73ؼ ؼلُ .اٌؼّؽا١ٔخ ٚاٌج١ئخ ٚاٌك١بزخ قبثمب ، ج
 .اٌكبثك اٌػوؽ ، 352ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 5ـ أظؽ اٌّبظح  2
 0207352ـ  3
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 .اٌكبثك اٌػوؽ ، 351ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 02ـ أظؽ اٌّبظح  1
 .351ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 02ـ أٔظؽ اٌّبظح  2
 . 351ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 02ـ أٔظؽ اٌّبظح  3



 الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار القانوني لتسيير النفايات المنزلية في الجزائر
 

 
41 

 

1

02175

                                                             
 .37ؼ ، ؼلُ . ، اٌّزؼّٓ إٔشبء اٌٛوبٌخ اٌٛؿ١ٕخ ٌٍٕفب٠بد ،ج2002ِبٞ 20 اٌّؤؼش فٟ 175ـ02ـ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  1
 .اٌكبثك اٌػوؽ ، 175ـ02 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 1،4ـ أظؽ اٌّبظح  2
 .175ـ 02 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 05ـ أظؽ اٌّبظح  3
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 . ، اٌكبثك اٌػوؽ175ـ02 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 06ـ أظؽ اٌّبظح  1
 .56ؼ ؼلُ . ، جاٌّزؼّٓ أشبء اٌّؼٙع اٌٛؿٕٟ ٌٍزى٠ٕٛبد اٌج١ئ١خ،  2002 اٚد 17 اٌّؤؼش فٟ 263ـ02ـ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  2
 .263ـ02ـ أٔظؽ اٌّبظح االٌٚٝ ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  3
  .263ـ02اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  ِٓ 03ـ أٔظؽ اٌّبظح  4
ـ ِسّع اٌسبج ػ١كٝ ثٓ طبٌر، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌسّب٠خ اٌكٛازً ِٓ إٌفب٠بد اٌظٕبػ١خ ، فٟ اٌزشؽ٠غ اٌدؿائؽٞ ، ِػوؽح ِبخكز١ؽ ، و١ٍخ  5

 .63 ، ص 2009اٌسمٛق، خبِؼخ اٌدؿائؽ، 
 . ، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 13ـ أٔظؽ اٌّبظح  6
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 .، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 14ـ أٔظؽ اٌّبظح  1
 ، اٌّسعظ ٌى١ف١بد اػعاظ اٌّطـؾ اٌٛؿٕٟ ٌزك١١ؽ إٌفب٠بد 2003 ظ٠كّجؽ 09 ، اٌّؤؼش فٟ 477ـ03 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 03ـ أٔظؽ اٌّبظح  2

 .78ؼ ، ؼلُ .اٌطبطخ ٚٔشؽٖ ِٚؽاخؼزٗ ، ج
 .164ـ قؼ١عٞ ٔج١ٙخ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص  3
 .164ص ، ـ قؼ١عٞ ٔج١ٙخ  4
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 .92ـ خ١ٍّخ اٚشٓ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ،ص 1
 . 92ـ خ١ٍّخ اٚشٓ ، ص 2



 الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار القانوني لتسيير النفايات المنزلية في الجزائر
 

 
45 

 

1207114

.

03434172003

                                                             
 . اٌّزؼٍك ثبٌٛال٠خ ، اٌكبثك اٌػوؽ 07ـ12ـ أظؽ اٌمبْٔٛ ؼلُ  1
 .173، ص2008ـ ف١ظً ٔك١فخ ، ؼ٠بع ظٔش ، إٌظبَ اٌؼبَ ، ِدٍخ إٌّزعٜ اٌمبٟٔٛٔ ،اٌؼعظ اٌطبِف ، خبِؼخ ِسّع ض١ؼؽ ، ثكىؽح ،  2
 . ، اٌكبثك اٌػوؽ 19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 42ـ أظؽ اٌّبظح  3
  .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 31ـ أظؽ اٌّبظح  4
  .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 34ـ أظؽ اٌّبظح  5
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.2003 ٌكٕخ 80ـ أٔظؽ ج ؼ ، ؼلُ  1  

 .57ؼ ، ؼلُ. ، اٌّزؼّٓ رٕظ١ُ ِع٠ؽ٠بد اٌج١ئخ ٌٍٛال٠بد ،ج2007 ِبٞ 28 ِٓ اٌمؽاؼ اٌٛؾاؼٞ اٌّشزؽن اٌّؤؼش فٟ 02ـ أظؽ اٌّبظح  2
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 .اٌكبثك اٌػوؽ ِٓ اٌمؽاؼ اٌٛؾاؼٞ اٌّشزؽن ، 02ـ أظؽ اٌّبظح  1
 .117ـ خ١ٍّخ اٚشٓ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ،ص  2
 .7ؼ، ؼلُ . اٌّزؼّٓ ازعاس ِفزش١ٗ ٌٍج١ئخ فٟ اٌٛال٠خ ،ج1996 خبٔفٟ 27 ِؤؼش فٟ 60ـ96 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 02ـ أظؽ اٌّبظح  3
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 . اٌطبص ثبٌجٍع٠خ ، اٌكبثك اٌػوؽ10ـ11 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 88ـ أٔظؽ اٌّبظح  1
 .10ـ11 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 94ـ أٔظؽ اٌّبظح  2
 .، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 42ـ أٔظؽ اٌّبظح  3
 .2008 ، ٌكٕخ 44ـ أٔظؽ ج ؼ ، ؼلُ 4

 .10ـ11 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 123ـ أٔظؽ اٌّبظح  5
 .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 32ـ أٔظؽ اٌّبظح  6
 .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 33ـ أٔظؽ اٌّبظح  7
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 .  ، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 34ـ أٔظؽ اٌّبظح  1
 .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 35ـ أٔظؽ اٌّبظح  2
 .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 38ـ أٔظؽ اٌّبظح 3

 .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 31ـ أظؽ اٌّبظح  4
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 اٌّزؼّٓ إػعاظ اٌّطـؾ اٌجٍعٞ ٌزك١١ؽ إٌفب٠بد إٌّؿ١ٌخ 2007 خبٔفٟ 30 ، اٌّؤؼش فٟ 205ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 04ـ أظؽ اٌّبظح  1

 .43ؼ ، ؼلُ .ِٚب شبثٙٙب ٚٔشؽٖ ِٚؽالجزٗ ،ج
 .2007 ٌكٕخ 43ؼ ، ؼلُ .ـ أظؽ ٍِسك ّٔٛغج اٌّطـؾ اٌجٍعٞ ٌزك١١ؽ إٌفب٠بد إٌّؿ١ٌخ ِٚب شبثٙٙب ،ج 2
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ِزسظً ػ١ٍٙب ِٓ ِىزت .  ـ ِؽاقٍخ ِٓ اٌك١ع ِع٠ؽ اٌج١ئخ ٌٛال٠خ قـ١ف اٌٝ ِٕعٚثٟ اٌج١ئخ ثبٌعٚائؽ ٚاٌجٍع٠بد ٠سعظ ف١ٙب ِٙبَ ِٕعٚثٟ اٌج١ئخ 1

 .، ػٍٝ اٌكبػخ اٌؼبشؽح طجبزب29/12/2013ِٕعٚة اٌج١ئخ ػٍٝ ِكزٜٛ ظائؽح ػ١ٓ ٌّٚبْ قـ١ف ثزبؼ٠ص  
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 .145ـ ثٓ طبف١خ قٙبَ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص  1
 .7، ص 2005ـ ػؿؼٞ اٌؿ٠ٓ ، لؽاؼاد اٌؼّؽاْ اٌفؽظ٠خ ٚاٌـؼٓ ف١ٙب، ظاؼ اٌفدؽ ٌٍٕشؽ ٚاٌزٛؾ٠غ ، اٌمب٘ؽح، ِظؽ،  2
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 .261 ، ص 2012 (ٌجٕبْ)ـ اقّبػ١ً ٔدُ اٌع٠ٓ ؾٔىٕخ ، اٌمبْٔٛ االظاؼٞ اٌج١ئٟ ، ِٕشٛؼاد اٌسٍجٟ اٌسمٛل١خ، اٌـجؼخ األٌٚٝ ، ث١ؽٚد،  1
 .261ـ اقّبػ١ً ٔدُ اٌع٠ٓ ؾٔىٕخ ، ص  2
 .262ـ اقّبػ١ً ٔدُ اٌع٠ٓ ؾٔىٕخ ، ص 3
 .146ـ ثٓ طبف١خ قٙبَ ،  اٌّؽخغ قبثك، ص  4
 . اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 15ـ أٔظؽ اٌّبظح  5
 .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 24ـ أٔظؽ اٌّبظح  6
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 . ، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 26ـ أٔظؽ اٌّبظح  1
 .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 42ـ أٔظؽ اٌّبظح  2
142004 ، 410ـ04ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 09 أظؽ اٌّبظح  3

81

.410ـ04 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 08ـ أٔظؽ اٌّبظح   4  
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05314102005 ِٓ 06ـ أٔظؽ اٌّبظح 1

62 
 ،اٌّسعظ ٌى١ف١بد ٚ اخؽاءاد اػعاظ اٌّطـؾ اٌجٍعٞ ٌزك١١ؽ 2007 خ١ٍ٠ٛخ 01  اٌّؤؼش فٟ 205ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 02ـ أٔظؽ اٌّبظح 2

 .  43إٌفب٠بد إٌّؿ١ٌخ ِٚشبثٙٙب ، ج ؼ ، ؼلُ 
 .205ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ 05ـ أٔظؽ اٌّبظح 3

 .  ، اٌكبثك اٌػوؽ10ـ03 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 51ـ أٔظؽ اٌّبظح  4
 . ، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 10 ٚ 09ـ أظؽ اٌّبظر١ٓ  5
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. اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 19 17ٚـ أظؽ اٌّبظح  1  
  2  .19ـ01 ِٓ لبْٔٛ ؼلُ  26ـ أظؽ اٌّبظح 
  3 .19ـ01 ِٓ لبْٔٛ ؼلُ  37ـ أظؽ اٌّبظح 

ـ ثٓ ازّع ػجع إٌّؼُ ، اٌٛقبئً اٌمب١ٔٛٔخ االظاؼ٠خ ٌسّب٠خ اٌج١ئخ فٟ اٌدؿائؽ ، ؼقبٌخ ١ًٌٕ شٙبظح اٌعوزٛؼاٖ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ ، و١ٍخ اٌسمٛق خبِؼخ 4
 .90 ، ص2009اٌدؿائؽ ، 
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 .92ـ ثٓ ازّع ػجع إٌّؼُ ، اٌّؽخغ اٌكبثك، ص  1
 .اٌكبثك اٌػوؽ ، 19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ  08 ، 07 ، 06ـ أظؽ اٌّٛاظ  2
 .  19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ  11ـ أظؽ اٌّبظح  3
 . ، اٌكبثك اٌػوؽ410ـ04 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  06 05ٚـ أٔظؽ اٌّبظر١ٓ  4
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 . اٌكبثك اٌػوؽ409ـ04 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  11ـ أٔظؽ اٌّبظح  1
   .409ـ04 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  17ـ أظؽ اٌّبظح  2
 .  ، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ  21،22ـ أٔظؽ اٌّٛاظ  3
  .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ  34ـ أٔظؽ اٌّبظح  4
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 . ، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ  27،28ـ أٔظؽ اٌّٛاظ  1
 . 94ـ ثٓ أزّع ػجع إٌّؼُ، اٌّؽخغ اٌكبثك، ص  2
 ، اٌّسعظ ٌّدبي رـج١ك ِٚسزٜٛ ٚو١ف١بد اٌّظبظلخ ػٍٝ 2007 ِبٞ 19 اٌّؤؼش فٟ 145ـ07 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ ؼلُ  06ـ أٔظؽ اٌّبظح  3

 .34ؼ ؼلُ  .ِٛخؿ اٌزؤث١ؽ ػٍٝ اٌج١ئخ ، ج
   .19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ  41ـ أظؽ اٌّبظح  4
 .75ـ ِسّع اٌسبج ػ١كٝ ثٓ طبٌر ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص 5
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 .175ص  ـ ثٓ طبف١خ قٍُٙ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، 1
ـ ؿب٘ؽٞ اٌظع٠ك ، ا١ٌ٢بد اٌدجبئ١خ ٌسّب٠خ اٌج١ئخ ، ِػوؽح ١ًٌٕ شٙبظح اٌّبخكز١ؽ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبظ٠خ ٚاٌزك١١ؽ ، خبِؼخ اٌدؿائؽ اٌؼبطّخ ،  2

 .143 ، ص2009، 2008
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 .83ـ ٚٔبـ ٠س١ٝ ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص 1
 . ، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ 51ـ أٔظؽ اٌّبظح  2
 .107ـ ِسّع ّٔؽ ، اٌّؽخغ اٌكبثك، ص  3
 . 146ـ ؿب٘ؽٞ اٌظع٠ك ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص  4
 .146ـ ؿب٘ؽٞ اٌظع٠ك ، ص  5
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 .108ـ ِسّع ّٔؽ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص  1
 .213ـ ٚؾاؼح اٌج١ئخ ٚر١ٙئخ االل١ٍُ، رمؽ٠ؽ زٛي زبٌخ ِٚكزمجً اٌج١ئخ فٟ اٌدؿائؽ ، اٌّؽخغ اٌكبثك، ص  2
 . ، اٌكبثك اٌػوؽ19ـ01 ِٓ اٌمبْٔٛ ؼلُ  45ـ أٔظؽ اٌّبظح  3
ـ زكٛٔخ ػجع اٌغبٟٔ، اٌسّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ فٟ إؿبؼ اٌز١ّٕخ اٌّكزعاِخ ، ؼقبٌخ ظوزٛؼاٖ فٟ لبْٔٛ األػّبي ، و١ٍخ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌك١بق١خ ،  4

 . 183 ص 2013خبِؼخ ثكىؽح، 



 الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار القانوني لتسيير النفايات المنزلية في الجزائر
 

 
63 

 

                                                             
 .190ـ زكٛٔخ ػجع اٌغبٟٔ، اٌّؽخغ اٌكبثك ، ص  1
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 . ، اٌَبثك اٌنوو19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 09أٔظو اٌّبكح -  1
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 االٍزغالي اٌّجبشو ٌزٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ 

فً 

ِشبهوخ ِٕظّبد 

(اٌّغٍت اٌَبثغ) فً اٌّغزّغ اٌّلًٔ فً ػٍٍّبد رٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ



 الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األساليب القانونية المستعملة في عمليات تسيير النفايات المنزلية
 

 
66 

 

  االٍزغالي اٌّجبشو ٌزٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ                

              

                                                             
 .211، ص2008ٔبطو ٌجبك، اٌىعٍي فً اٌمبٔىْ اإلكاهي ، اٌغجؼخ اٌضبٍٔخ ، ِٕشىهاد ٌجبك ، ٍغٍف ،  . ـ ك 1
 .211ٔبطو ٌجبك ، ص .ـ ك 2
 .213ـ ٔبطو ٌجبك ، ص 3
 .199، ص 2000،  (ِظو)ـ ػجل اٌفزبػ أثى اًٌٍٍ، اٌىعٍي فً اٌمبٔىْ اإلكاهي، كاه إٌهضخ اٌؼوثٍخ ، اٌمبهوح،  4
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 . 199ـ ػجل اٌفزبػ أثى اًٌٍٍ، اٌىعٍي فً اٌمبٔىْ اإلكاهي، اٌّوعغ اٌَبثك، ص  1
 .193 ، ٌؾٍى اٌفوؽبْ ، اٌّوعغ اٌَبثك ،صغواٌجخٍبِؼ -  2
 . ،  اٌَبثك اٌنوو19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 03أٔظو اٌّبكح -  3
 .89ِؾّل ّٔو ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  4
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 .، اٌَبثك اٌنوو19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 30أٔظو اٌّبكح -  1
 .19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 34أٔظو اٌّبكح -  2
  .19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 33أٔظو اٌّبكح -  3
 .90ِؾّل ّٔو، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص -  4
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 .74ٍؼٍلي ٔجٍهخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص-  1
 .194 ، ٌؾٍى اٌفوؽبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، صغواٌجخٍبِؼ -  2
 .76ٍؼٍلي ٔجٍهخ، ص-  3
ـ فٍّب ٌقض وعىك هنا اٌىػً اٌجٍئً ػٕل اٌّىاعٓ، أٔظو ٔبطو ٌجبك، ثٍغ األهاضً اٌفالؽٍخ اٌزبثؼخ ٌألِالن اٌقبطخ ٌٍلوٌخ وآصبههب ػٍى رؾٍَٓ 4 

 .   125، ص 2005 ، 06اٌّؾٍظ، ؽىٌٍبد ِٕشىهاد ِقجو اٌلهاٍبد واٌجؾىس ؽىي اٌّغوة واٌّزىٍظ، عبِؼخ ِٕزىهي، لَٕغٍٕخ ، اٌؼلك هلُ 
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 .195 ، ٌؾٍى اٌفوؽبْ ، اٌّوعغ اٌَبثك، صغواٌجخٍبِؼ -  1
 .100ِؾّل ّٔو ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص -  2
 .100ِؾّل ّٔو ، ص -  3
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 .80ٍؼٍلي ٔجٍهخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص-  1
 .46اٌؼبثل هشٍلح ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  2
 .47اٌؼبثل هشٍلح ، ص -  3
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انفرع انثانث                      

1

23

                                                             
 .197 ، ٌؾٍى اٌفوؽبْ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، صغواٌجخٍبِؼ -  1
 .198 ، ٌؾٍى اٌفوؽبْ ، صغواٌجخٍبِؼ -  2
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ـ ِؼٍىِبد ِزؾظً ػٍٍهب ِٓ عوف فىاصوح أٍبِخ ، ِوالت هئًٍَ فً إٌظبفخ وإٌمبوح اٌؼّىٍِخ، ِظٍؾخ اٌزٕظٍف واٌزغهٍو ، ِلٌوٌخ اٌجٍئخ ،  1

 . ػٍى اٌَبػخ اٌؼبشوح طجبؽب03/02/2014: ثٍلٌخ ٍغٍف ، ثزبهٌـ
 .ـ فىاصوح اٍبِخ ، ٔفٌ اٌّظله 2
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 .ـ  فىاصوح أٍبِخ ، اٌّظله اٌَبثك 1
ـ ّٔىمط ِٓ ػمل اٌظفمخ اٌؼّىٍِخ فً ِغبي رٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ ، ِب ثٍٓ ِظٍؾخ اٌظفمبد اٌؼّىٍِخ ، ِلٌوٌخ اٌّظبٌؼ اٌزمٍٕخ ٌجٍلٌخ ٍغٍف  2

 .02/02/2014و اٌّزؼبًِ اٌّزؼبلل فبضً هىاهي ، ِزؾظً ػٍٍه ِٓ ِلٌوٌخ اٌّظبٌؼ اٌزمٍٕخ ٌجٍلٌخ ٍغٍف ثزبهٌـ 
 .ـ ّٔىمط ِٓ ػمل اٌظفمخ اٌؼّىٍِخ فً ِغبي رٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ ، ٔفٌ اٌّوعغ 3
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  ، 05/02/2014ـ ػجل اهلل ؽغبط ، اٌؼمل اإلكاهي ، ثؾش ِٕشىه ػٍى االٔزؤبد ، ربهٌـ االعالع  1

WWW.AOSFOC.ORG.                                                                                                                                         
 .163، ص1991، (ِظو)ٍٍٍّبْ ِؾّل اٌغّبوي ، األٌٍ اٌؼبِخ ٌٍؼمىك اإلكاهٌخ ، اٌغجؼخ اٌقبَِخ ، ِغجؼخ عبِؼخ ػٍٓ شٌّ، .ـ ك 2
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 .225ٔبطو ٌجبك ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص .ـ ك 1
 . اٌّزؼٍك ثبٌجٍلٌخ ، اٌَبثك اٌنوو10ـ11 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 156ـ أظو اٌّبكح  2
 .226ٔبطو ٌجبك ، ص .ـ ك 3
  .10ـ11 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 198ـ أظو اٌّبكح  4
ه . ، اٌّزضّٓ رٕظٍُ اٌظفمبد اٌؼّىٍِخ ،اٌّؼلي واٌّزُّ ،ط2010 اوزىثو 7اٌّؤهؿ فً  236ـ 10 ِٓ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ  28ـ أظو اٌّبكح  5

 58هلُ 
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 ، 1ـ ثٍمبًٍّ أِبي، إٌغبه اٌّوافك اٌؼّىٍِخ اٌّؾٍٍخ، ِنووح ِبعَزٍو فً رقظض اٌلوٌخ واٌّؤٍَبد اٌؼّىٍِخ، وٍٍخ اٌؾمىق، عبِؼخ اٌغيائو1

 . 35، ص2013ـ2012
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 .361و360رموٌو ؽىي ؽبٌخ و َِزمجً اٌجٍئخ فً اٌغيائو، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص -  1
 . ، اٌَبثك اٌنوو19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 52أٔظو اٌّبكح -  2
 .221اٌلوزىه ٔبطو ٌجبك، اٌّوعغ اٌَبثك، ص-  3
، 2013، (ِظو)ؽّل ِؾّل اٌشٍّبًٔ، أمضبء اٌؼمىك اإلكاهٌخ، كاه اٌّغجىػبد اٌغبِؼٍخ ، اإلٍىٕلهٌخ . ـ اٌلوزىه ِفزبػ فٍٍفخ ػجل اٌؾٍّل، ك 4

  .25ص
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 .28ؽّل ِؾّل اٌشٍّبًٔ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص . ـ اٌلوزىه ِفزبػ فٍٍفخ ػجل اٌؾٍّل، ك 1
 .225اٌلوزىه ٔبطو ٌجبك، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص ـ  2
 . ، اٌَبثك اٌنوو10ـ11 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 155أٔظو اٌّبكح -  3
 .361 ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص2005رموٌو ؽىي ؽبٌخ و َِزمجً اٌجٍئخ -  4
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 . ، اٌَبثك اٌنوو19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 33أٔظو اٌّبكح - 1
 .67، ص2001، (ِظو)ػّوو أؽّل ؽَجى ، اٌزغىه اٌؾلٌش ٌؼمىك اٌزياَ اٌّوافك اٌؼبِخ ، كاه إٌهضخ اٌؼوثٍخ ، اٌمبهوح،.ك-  2
 .62ػّوو أؽّل ؽَجى ، ص .ك-  3
 .61ػّوو أؽّل ؽَجى ، ص .ك-  4



 الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األساليب القانونية المستعملة في عمليات تسيير النفايات المنزلية
 

 
85 

 

  فً 

        

                                                             
 .6، ص2010،  (اٌّغوة)ـ ػجل اٌؼبًٌ ٍٍّو ، اٌظفمبد اٌؼّىٍِخ واٌزٍّٕخ ، اٌغجؼخ األوٌى ، ِغجؼخ اٌّؼبهف اٌغلٌلح ، اٌوثبط ،  1
 .3ـ ػجل اٌؼبًٌ ٍٍّو ، ص 2
 . اٌَبثك اٌنوو ،236ـ 10 ِٓ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ 04ـ أظو اٌّبكح  3
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 .3ـ ػجل اٌؼبًٌ ٍٍّو ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 1
، 2010اوزىثو 7 اٌّؤهؿ فً 236ـ10 ، ٌؼلي وٌزُّ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ 2013 عبٔفً 13  اٌّؤهؿ فً 03ـ13ـ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ  2

 .02ه، هلُ .اٌّزضّٓ رٕظٍُ اٌظفمبد اٌؼّىٍِخ اٌّؼلي واٌّزُّ ،ط
 .3 ، ص2005ـ كوح ِؾّل ،اٌظفمبد اٌؼّىٍِخ ، ِنووح ًٌٍٕ شهبكح اٌّبعَزٍو فً اٌؼٍىَ االلزظبكٌخ ، وٍٍخ اٌؼٍىَ االلزظبكٌخ ، عبِؼخ اٌجٍٍلح ،  3
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ـ ثؾوي اٍّبػًٍ ، اٌضّبٔبد فً ِغبي اٌظفمبد اٌؼّىٍِخ ، ِنووح ِبعَزٍو فً لبٔىْ اٌلوٌخ واٌّؤٍَبد اٌؼّىٍِخ ، وٍٍخ اٌؾمىق،  عبِؼخ  1

 .12 ، ص2009اٌغيائو اٌؼبطّخ ، 
 .  ، اٌَبثك اٌنوو236ـ10 ِٓ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ 26ـ أظو اٌّبكح  2
   .236ـ10 ِٓ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ 06ـ أظو اٌّبكح  3
 .20ـ ثؾوي اٍّبػًٍ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 4
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 . ، اٌَبثك اٌنوو236ـ10 ِٓ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ 27ـ أظو اٌّبكح  1
  .236ـ10 ِٓ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ 43ـ أٔظو اٌّبكح  2
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 Ministère de l’amengement du territoire et de l’envireonnement , guide, programme national de gestion ـ 1
intégrée des déchets ménagers et assimiles, progdem , 2011,p47.          www.mate.gov.dz. 
 .Guide , progdem ,ipid,P138 ـ 2
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 (1)هلُ . ّٔىمط ػٓ إػالْ اٍزشبهح فبص ثبلزٕبء ؽبوٌبد ثالٍزٍىٍخ ٌغّغ إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ

 

 

01

02

03

04CASNOS/ CNAS

19200

15

14.00

120

 

21012014



 الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األساليب القانونية المستعملة في عمليات تسيير النفايات المنزلية
 

 
91 

 

01

02

03

04CASNOS/ CNAS

19200

15

14.00

120

 

221012014

 

 



 الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األساليب القانونية المستعملة في عمليات تسيير النفايات المنزلية
 

 
92 

 

3

123 

 اٌغّهىهٌخ اٌغيائوٌخ اٌلٌّمواعٍخ اٌشؼجٍخ
 ثبرٕخ: والٌخ
 إشّىي: كائوح
 إٌٕىغٍَٓ: ثٍلٌخ

 :إعالٌ عٍ انًُح انًؤقث نهًشروع انحاني
 . 3و12اقحُاء شاحُة َقم وجكديس انُفايات انًُزنية بسعة 

 
49021023607102010
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07122013

NOUVELLE REPUBLIQUE07122013
 :ٌؼٍٓ هئٌٍ اٌّغٌٍ اٌشؼجً اٌجٍلي ٌجٍلٌخ إٌٕىغٍَٓ ػٓ إٌّؼ اٌّؤلذ ٌٍّٕبلظخ وبٌزبًٌ

 
 اٌّالؽظخ ِلح اٌزّىٌٓ اٌؼوع اٌّبًٌ اٌزٕمٍظ اٌزمًٕ اٍُ اٌَّزفٍل

TOYOTA ALGERIA 
 ؽَبٌُ ٔىه اٌلٌٓ اٌغيائو

 ألً ػوع ِبًٌ  اشهو06 كط61.66707.940.000.00
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  أٍٍىة اٌّؤٍَخ اٌؼّىٍِخ فً رٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ :             انًطهب انخايس

     

                                                             
 . ، اٌَبثك اٌنوو19 ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 32أٔظو اٌّبكح -  1
 .951وىاهح رهٍئخ االلٍٍُ و اٌجٍئخ ، رموٌو ؽىي ؽبٌخ و َِزمجً اٌجٍئخ فً اٌغيائو ، ص-  2
 .213ـ كوزىه ٔبطو ٌجبك ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص 3
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ِؤٍَخ إٌظبفخ وهفغ      

 

 071995

8320019031983

1998

                                                             
 .218ـ كوزىه ٔبطو ٌجبك ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 1
ـ اٌلهاعً شؼىح، إػبكح رٕظٍُ اٌّؤٍَخ اٌؼّىٍِخ اٌظٕبػٍخ اٌغيائوٌخ ورجًٕ ِىاطفخ االٌيو، ِنووح ِبعَزٍو ، وٍٍخ اٌؼٍىَ االلزظبكٌخ ، عبِؼخ  2

 .17 ، ص 2008ثبرٕخ ، 
.12 ، اٌّؾلك ٌشووط إٔشبء اٌّؤٍَخ اٌؼّىٍِخ اٌّؾٍٍخ ، ورٕظٍّهب وٍٍوهب، ط ه، هلُ 1983 ِبهً 19 ، اٌّؤهؿ فً 200ـ83ـ اٌّوٍىَ هلُ  3  

 .187ٍؼٍلي ٔجٍهخ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  4
 .188ٍؼٍلي ٔجٍهخ ، ص-  5
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2007

                  

        

 

                                                             
 .188ٍؼٍلي ٔجٍهخ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص-  1
 .205ٍؼٍلي ٔجٍهخ ، ص-  2
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19932000

01032001

                                                             
 .11/01/2014 ربهٌـ االعالع  www.andi.dzاٌىوبٌخ اٌىعٍٕخ ٌزغىٌو االٍزضّبه ، ٔجنح ػٓ اٌىوبٌخ ِٓ ِىلغ اٌىوبٌخ االٌىزوؤً -  1
 .47ه، هلُ . اٌّزؼٍك ثزغىٌو االٍزضّبه ، ط2001 أود 20  اٌّؤهؿ فً 03ـ01اٌمبٔىْ هلُ -  2
 .353رموٌو ؽىي ؽبٌخ و َِزمجً اٌجٍئخ فً اٌغيائو ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص -  3
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30

-  
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1998

1450

2825

                                                             
 . ، اٌَبثك اٌنوو03ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 02أٔظو اٌّبكح -  1
  .03ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ 03أٔظو اٌّبكح -  2
  .03ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ 07ٔظو اٌّبكح -  3
 .353رموٌو ؽىي ؽبٌخ و َِزمجً اٌجٍئخ فً اٌغيائو ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  4
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 كوه اٌىوبٌخ اٌىعٍٕخ ٌلػُ رشغًٍ اٌشجبة فً إٔشبء ِؤٍَبد فبطخ ثزٍٍَو 

                            إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ

1996

96234

-  

- 

 

- 

 

                                                             
    www.ansej.org.dz                              .11/01/2014اٌّىلغ اٌوًٍّ ٌٍىوبٌخ اٌىعٍٕخ ٌلػُ رشغًٍ اٌشجبة ، ربهٌـ االعالع -  1
 .41ه هلُ . ، اٌّزؼٍك ثلػُ رشغًٍ اٌشجبة ، ط1996 عىٌٍٍخ 02 ِؤهؿ فً 234ـ96اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ -  2
  .234ـ96 ِٓ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ 01أٔظو اٌّبكح -  3
  .234ـ96 ِٓ اٌّوٍىَ اٌوئبًٍ هلُ 07أٔظو اٌّبكح -  4
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03 

3663

                                                             
1- Ansej,fiche technique enlèvement et traitement des déchets 2012.p3 :www.ansej.org.dz. 
2 - Ansej,fiche technique, ibid,p3. 

 .345رموٌو ؽىي ؽبٌخ و َِزمجً اٌجٍئخ فً اٌغيائو ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص -  3
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ـ ٔظو اٌلٌٓ ٌجبي ، كوه اٌؾىوّخ اٌّؾٍٍخ فً إهٍبء اٌّلْ اٌَّزلاِخ ، ِنووح ًٌٍٕ شهبكح اٌّبعَزٍو فً اٌؼٍىَ اٌٍَبٍٍخ ، وٍٍخ اٌؾمىق واٌؼٍىَ  1

 .31 ، ص2011،2012اٌٍَبٍٍخ، عبِؼخ وهلٍخ ،
 .6، ص2006ـ وىاهح اٌزقغٍظ ، لغبع اٌزقغٍظ  وإكاهح اٌَّزمجً ، رفؼًٍ كوه و ِشبهوخ اٌّغزّغ اٌّلًٔ فً ػٍٍّخ اٌزٍّٕخ ، اٌىىٌذ ،  2
 .7ـ رفؼًٍ كوه وِشبهوخ اٌّغزّغ اٌّلًٔ فً ػٍٍّخ اٌزٍّٕخ ، ٔفٌ اٌّوعغ ،ص 3
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  .723 و722 ،ص2009، (ِظو)ػٍٍبْ ثىىٌبْ ، كوٌخ اٌّشووػٍخ ثٍٓ إٌظوٌخ واٌزغجٍك ، كاه اٌغبِؼخ اٌغلٌلح ، االٍىٕلهٌخ ، .ـ ك 1
 . ، اٌَبثك اٌنوو10ـ 03 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 35ـ أظو اٌّبكح  2
 .10ـ03 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 36ـ أظو اٌّبكح  3
 .10ـ03 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 37ـ أظو اٌّبكح  4
 .10ـ03 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 03ـ أظو اٌّبكح  5
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 . ، اٌَبثك اٌنوو477ـ07 ِٓ اٌّوٍىَ اٌزٕفٍني هلُ 02ـ أظو اٌّبكح  1
 . ، اٌَبثك اٌنوو175ـ02 ِٓ اٌّوٍىَ اٌزٕفٍني هلُ 8ـ أظو اٌّبكح  2
 .175ـ02 ِٓ اٌّوٍىَ اٌزٕفٍني هلُ 5ـ أظو اٌّبكح  3
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1

                                                             
 . ، اٌَبثك اٌنوو205ـ07 ِٓ اٌّوٍىَ اٌزٕفٍني هلُ 04ـ أظو اٌّبكح  1
 .205ـ07 ِٓ اٌّوٍىَ اٌزٕفٍني هلُ 08ـ أظو اٌّبكح  2
 . ، اٌَبثك اٌنوو09ـ01 ِٓ اٌّوٍىَ اٌزٕفٍني هلُ 02ـ أظو اٌّبكح  3
 . ، اٌَبثك اٌنوو10ـ03 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 02ـ أظو اٌّبكح  4
 .10ـ03 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 05ـ أظو اٌّبكح  5
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 www.maan-ctr.org 01/01/2014عىهط ووىَ، آٌٍبد اٌزؼبًِ ِغ إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ اٌظٍجخ، ِمبي ِٕشىه ػٍى االٔزؤذ،ربهٌـ االعالع -  1
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فوأه هٍجٍٍّبْ ، ٔبًَٔ اٌىاٌزٕغ ، ػٍُ و صمبفخ اٌجٍئخ ، روعّخ اٌظلٌك ػّو اٌظلٌك، اٌغجؼخ األوٌى، إٌّظّخ اٌؼوثٍخ ٌٍزوعّخ، ِلٌٕخ اٌٍّه -  1

 .899، ص2012،   (ٌجٕبْ)ػجل اٌؼيٌي ٌٍؼٍىَ واٌزمٍٕخ، ِووي كهاٍبد اٌىؽلح اٌؼوثٍخ ، ثٍوود ، 
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1

                                                             
1 - Amélie.Fiorello : Le comportement de tri des déchets ménagers, une approche marketing, thèse pour 
l’obtention du doctorat en science de gestion .université de Nice Sophia Antipolis.2011,p129,130. 
2 - Amélie. Fiorello, ipid, p152. 

. اٌَبثك اٌنوو ،19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 03ـ أٔظو اٌّبكح  3  
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 .120ِؾّل ّٔو ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  1
 .124ِؾّل ّٔو ،ص -  2
 .79ٍؼٍلي ٔجٍهخ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص-  3
 .، اٌَبثك اٌنوو19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 07أٔظو اٌّبكح -  4
  .19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 18و 17أٔظو اٌّبكح - 5
  .19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 34أٔظو اٌّبكح -  6
 .19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 35أٔظو اٌّبكح -  7
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 .أٔظو اٌغيء األوي ِٓ ّٔىمط اٌّقغظ اٌجٍلي ٌزٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ و ِب شبثههب ، اٌّوعغ اٌَبثك- 1

 أٔظو اٌغيء اٌضبًٔ ِٓ ّٔىمط اٌّقغظ اٌجٍلي ٌزٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ ، اٌّوعغ اٌَبثك-  2
3 -Alain Damien.guide de traitement des déchets, reglementation et choix des procedes,dunod,éditeur de 
savoirs,6 édition Paris 2011 ,p2. 
4 - Anne France didier: gestion  et traitement des déchets, version 2.2013p 19. 
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1

                                                             
 . ، اٌَبثك اٌنوو19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 03أٔظو اٌّبكح -  1
 .63عٍٍّخ أوشٓ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  2
 .153-152ِؾّل ّٔو ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  3
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 .167ِؾّل ّٔو ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  1
 .35اٌؼبثل هشٍلح ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  2
 .35اٌؼبثل هشٍلح ، ص-  3
 .236 ، فوؽبْ ٌؾٍى ، اٌّوعغ اٌَبثك ، صغواٌجخٍبِؼ -  4
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 .236 ، فوؽبْ ٌؾٍى ، اٌّو عغ اٌَبثك ، ص غواٌجخٍبِؼ -  1
 .184-183ِؾّل ّٔو ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  2
 .206 ، فوؽبْ ٌؾٍى، ص غواٌجخٍبِؼ-  3
 .206 ، فوؽبْ ٌؾٍى ، صغواٌجخٍبِؼ -  4
 .46 ، ص1997، (اٌٍّّىخ اٌؼوثٍخ اٌَؼىكٌخ )ِووي فمٍه ٌألثؾبس و اٌزغىٌو، رلوٌو إٌفبٌبد االٔزمبئً، ِىخ اٌّىوِخ ، -  5
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 .95ٍؼٍلي ٔجٍهخ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  1
 .208 ، فوؽبْ ٌؾٍى، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص غواٌجخٍبِؼ -  2
 .217 ، فوؽبْ ٌؾٍى ، صغواٌجخٍبِؼ -  3
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 .، اٌَبثك اٌنوو19ـ01اٌمبٔىْ هلُ -  1
 .19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 07أٔظو اٌّبكح -  2
 .19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 34اٌّبكح -  3
 .19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 33أٔظو اٌّبكح -  4
 . ، اٌَبثك اٌنوو199ـ04 ِٓ اٌّوٍىَ اٌزٕفٍني هلُ 1،2،3،4،8أٔظو اٌّىاك -  5
 .أٔظو اٌغيء اٌضبًٔ ِٓ ّٔىمط اٌّقغظ اٌجٍلي ٌزٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ و ِب شبثههب ، اٌَبثك اٌنوو-  6



 الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األساليب القانونية المستعملة في عمليات تسيير النفايات المنزلية
 

 
114 

 

0310

1807

40

45

                                                             
1 - Administration de l’environnement , ministère de développement durable et des infrastructures ,plan 
général  de gestion des déchets ,Luxembourg,2010,p30. 

  www.investolife.com   . 05/06/2014  ٌىَ عىهط ووىَ، رلوٌو إٌفبٌبد و اٌّظبكه اٌّؾٍٍخ ، ِمبي ِٕشىه ػٍى االٔزؤذ، االعالع-  2
 .72-71فبعّخ اٌيهواء ىهواط ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص-  3
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  .72،73فبعّخ اٌيهواء ىهواط ، ٔفٌ اٌّوعغ ، ص-  1

2 -Philippe Thomart et Sory Ibrahim.diabaté, guide pratique sur la gestion des déchéts ménagers, les 
publications de l’repf, Québec , canada, 2005, p110. 

 .87فبعّخ اٌيهواء ىهواط ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  3
،  (ِظو)االٍىٕلهٌخ   ِووي رىٕىٌىعٍب اٌجالٍزٍه ، لغبع إػبكح رلوٌو اٌجالٍزٍه فً ِظو، كهاٍخ لىٍِخ ، وىاهح اٌظٕبػخ و اٌزغبهح،-  4

 .73،ص2008
 .297ِؾّل ّٔو، اٌّوعغ اٌَبثك ، ص-  5
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:أوال  

ِهبَ اٌّؤٍَخ فً ِغبي رٍٍَو إٌفبٌبد إٌّيٌٍخ          

                                                             
 .، اٌَبثك اٌنوو19ـ01 ِٓ اٌمبٔىْ هلُ 02أٔظو اٌّبكح -  1
 ِٓ اٌمواه اٌىىاهي اٌّشزون ثٍٓ وىٌو اٌلافٍٍخ ،وىٌو اٌّبٌٍخ و وىٌو رهٍئخ اإللٍٍُ و اٌجٍئخ اٌّزضّٓ إٔشبء ِؤٍَخ رٍَو 1،2،3،4اٌّىاك -  2

 .2008 ٔىفٍّو 12 اٌّؤهؿ ف722ًِواوي اٌوكَ اٌزمًٕ ٌىالٌخ ٍغٍف ، هلُ 
 . ِٓ اٌمواه اٌىىاهي اٌّشزون ، ٔفٌ اٌّوعغ5،6،7أٔظو اٌّىاك -  3
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 . ، اٌَبثك اٌنوو2008 ٔىفّجو 12 ِٓ اٌمواه اٌىىاهي اٌّشزووخ، اٌّؤهؿ فً 9أٔظو اٌّبكح -  1
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ثؤبِظ ػوع ٌجٍٓ ٔشأح و ِهبَ اٌّؤٍَخ اٌؼّىٍِخ اٌّؾٍٍخ ٌزٍٍَو ِواوي اٌوكَ اٌزمًٕ ٍغٍف، ِزؾظً ػٍٍه ِٓ عوف اٌّؤٍَخ ٔفَهب -  1

 .05/01/2014ثزبهٌـ 
 .ثؤبِظ اٌؼوع اٌقبص ثبٌّؤٍَخ ، ٔفٌ اٌّوعغ-  2
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:انًالؽك  
01

02

03
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 والٌت ضطٍف 

 دائرة ػٍٍ ونًاٌ  

 بهذٌت ػٍٍ ونًاٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلديت عيه ولمان: المصلحت المتعاقـدة                                     

                        

:..............................................................المتعهــد          ............... 

 دفتـــر انشـــروط
 

 
(انكٌُ، انوفغ ٔانُمم)خاص بتطٍٍر انُفاٌاث انًُسنٍت   

:..................................رقم الهاتف  
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 انجًهىرٌت انجسائرٌت انذًٌمراطٍت انشؼبٍت

  ضطٍف  : والٌت 

ػٍٍ ونًاٌ  : دائرة 

    ػٍٍ ونًاٌ: بهذٌت 

ـت انؼــرض ـرضــال

:  أٍفهّ  (ح) انًٕلغ أَب

 ...............................................................………:ٔاالٍىانهمت 

  …….................................................................................…: انًُٓخ

  …………………………...............…………………………: انَبكٍ ثـ 

 …...............................................................………: انًزظوف ثبٍى ٔنؾَبة 

  ..……: ثزبهٚـ ..……: (ٕٚػؼ)انًمٛل ثبنَغم انزغبه٘ أٔ انؾوف ٔانًٍٓ أٔ غٛو منك 

 ، ٔثؼل رملٚو َٕع انقليبد انٕاعت انمٛبو ثٓب ٔيل٘ االرفبلٛخثؼل االؿالع ػهٗ انٕصبئك يشؤع 
:  طؼٕثزٓب يٍ ٔعٓخ َظو٘ ٔرؾذ يَإٔنٛزٙ 

أٍهى علٔال ثبألٍؼبه ٔثٛبَب رملٚوٚب يفظال ؿجمب نإلؿبهٍٚ انٕاهكٍٚ فٙ يهف يشؤع انظفمخ يٕلؼٍٛ 
. ثبًٍٙ

 ثزُفٛن انقليبد ؿجمب نشؤؽ كفزو  .ػٍٍ ونًاٌ (ٚنكو اٍى انًظهؾخ انًزؼبللح )أنزيو ٔ أرؼٓل ارغبِ 
ٚنكو يجهغ انظفمخ ثبنلُٚبه ٔػُل االلزؼبء ثبنؼًهخ انظؼجخ ٔٚؾوه  )انزؼهًٛبد انقبطخ يمبثم يجهغ 

 (ثكم انوٍٕوفبهط انوٍٕو ثبنؾؤف ٔاألهلبو، 
..................................................................................................................

.................................................................... 

رنكو اعبل رُفٛن االرفبلٛخ ثبنؾؤف ٔ )انزيو ثزُفٛن االرفبلٛخ فٙ اعبل 
 .................................................(االهلبو

رجوب انًظهؾخ انًزؼبللح ميزٓب يٍ انًجبنغ انًَزؾمخ يُٓب ثلفؼٓب فٙ انؾَبة انًظوفٙ أٔ انؾَبة 
 نلٖ ………………………………… : انجوٚل٘ هلى 

…………………………………….  
. ................................................................................................انؼُٕاٌ

أؤكل رؾذ ؿبئهخ فَـ انظفمخ ثمٕح انمبٌَٕ أٔ ٔػؼٓب رؾذ انزَٛٛو انًجبشو نإلكاهح ػهٗ ؽَبة 
انشوكخ ثأٌ انشوكخ انًنكٕهح ال رُـجك ػهٛٓب انًًُٕػبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انزشوٚغ ٔانزُظٛى 

. انًؼًٕل ثًٓب 
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أشٓل ثأٌ انًؼهٕيبد انًنكٕهح أػالِ طؾٛؾخ ، رؾذ ؿبئهخ انزؼوع نزـجٛك انؼمٕثبد انًُظٕص 
 ٔانًزؼًٍ لبٌَٕ 1966 َٕٕٚٛ ٍُخ 08/ انًإهؿ فٙ 66/156: يٍ األيو هلى 216ػهٛٓب فٙ انًبكح 

. انؼمٕثبد انًؼلل ٔانًزًى 

 

 ..………………فٙ ………: .....ؽوه ثـ 

 (اٍى ٔطفخ انًٕلغ ٔفزى انًزؼٓل )انًزؼٓل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٙ ؽبنخ رغًغ ٚجٍٛ هئٌٛ انزغًغ أَّ ٚزظوف ثبٍى انزغًغ يغ رٕػٛؼ ؿجٛؼخ انزغًغ  :يالحظت هايت
.(ثبنشواكخ أٔ انزؼبيٍ)  
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 انجًهىرٌت انجسائرٌت انذًٌمراطٍت انشؼبٍت

  ضطٍف  : والٌت 

ػٍٍ ونًاٌ : دائرة   

  ػٍٍ ونًاٌ: بهذٌت 

ـابـنتصـرٌــح باالكتتـا  

 
 ..……………… :رًَٛخ انشوكخ

 ..………………………………………………………: أٔ ػُٕاٌ انشوكخ 

 ......................................................: أٔ ػُٕاٌ انًمو انوئَٛٙ نهشوكخ 

  ..………………………………………………………: انشكم انمبََٕٙ نهشوكخ 

 ..……………………………………………………: يجهغ هأً يبل انشوكخ 

 (ٕٚػؼ): ٍغم انؾوف ٔانًٍٓ أٔ غٛو منك أٔهلى ٔربهٚـ انزَغٛم فٙ انَغم انزغبه٘ 
…………………….  

 ..……………………………………: ثزبهٚـ

 (أٔ انٕالٚبد انزٙ ٚزى فٛٓب رُفٛن األػًبل يٕػٕع انظفمخ  )انٕالٚخ 
………………………………….. 

نمت ٔاٍى ٔعَُٛخ ٔربهٚـ ٔيكبٌ يٛالك انًَإٔل أٔ انًَإٔنٍٛ انمبٍََٕٛٛ األٍبٍٍٛٛ نهشوكخ أٔ 
: األشقبص اننٍٚ نٓى انظفخ نالنزياو ثبٍى انشوكخ ػُل ئثواو انظفمخ 

………………………………………………...   

أٔ يؼزًلح يٍ ْٛأح يزقظظخ نٓنا انغوع ئما كبٌ يُظٕطب / ٚشٓل انًظوػ ثأٌ انشوكخ انًإْهخ ٔ
: ػهٛخ ثًٕعت َظٕص رُظًٛٛخ

………………………………………………………………….. 

أمكو انٓٛئخ انزٙ أطلهد انٕصٛمخ ٔهلًٓب ٔربهٚـ ئطلاهْب ٔربهٚـ اَزٓبء طالؽٛزٓب )فٙ ؽبنخ اإلٚغبة 
) .....................................................................…………..  

ٚنكو هلى )ٚشٓل انًظوػ ثأٌ انشوكخ ؽممذ فالل انَُٕاد انضالس انًبػٛخ يزٍٕؾ هلى أػًبل ٍُٕ٘ 
 .................................................................... (أػًبل ثبنؾؤف ٔثبألهلبو 

ْم رٕعل ايزٛبىاد ٔ هٌْٕ يَغهخ ػل انشوكخ فٙ كزبثخ ػجؾ انًؾكًخ انفوع انزغبه٘ ؟ 
…………………..  
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 (ؿجٛؼخ ْنِ االيزٛبىاد ٔ انوٌْٕ ٔػٍٛ انًؾكًخ )فٙ ؽبنخ اإلٚغبة أمكو 
……………………………..  

: ٚشٓل انًظوػ أٌ انشوكخ نَٛذ فٙ ؽبنخ ئفالً أٔ رظفٛخ أٔ رٕلف ػٍ انُشبؽ
………………………… 

  ........................................؟: ْم انشوكخ فٙ ؽبنخ رَٕٚخ لؼبئٛخ أٔ طهؼ

ػٍٛ انًؾكًخ، أمكو ربهٚـ انؾكى أٔ األيو، انشؤؽ انزٙ هفض فٛٓب نهشوكخ  ):فٙ ؽبنخ اإلٚغبة
  ............................................(ثًزبثؼخ َشبؿٓب ٔاٍى ٔػـُٕاٌ ٔكٛـم انزَٕٚــخ انمؼبئٛخ

 ............................................. .طهؼْم انشوكخ يؾم ئعواء ػًهٛخ رَٕٚخ لؼبئٛخ أٔ 

ػٍٛ انًؾكًخ، أمكو ربهٚـ انؾكى أٔ األيو، انشؤؽ انزٙ هفض فٛٓب نهشوكخ ):اإلٚغبةفٙ ؽبنخ 
   ............................................ (ثًزبثؼخ َشبؿٓب ٔاٍى ٔػُٕاٌ ٔكٛم انزَٕٚخ انمؼبئٛخ

 2003 ٕٚنٕٛ 19: انًإهؿ ف03/03ْٙم ؽكى ػهٗ انشوكخ ثبهركبثٓب يقبنفخ ألؽكبو األيو هلى  
   ....................................................................انًزؼهك ثبنًُبفَخ انًؼلل ٔانًزًى 

 ....................................  (ٔػؼ ٍجت اإلكاَخ ٔانؼمٕثخ ٔربهٚـ انؾكى ): فٙ ؽبنخ اإلٚغبة 

 ٚشٓل انًظوػ أٌ انشوكخ اٍزٕفذ ٔاعجبرٓب انغجبئٛخ ٔشجّ انغجبئٛخ ٔاإلٚلاع انمبٌَٕ نؾَبثبرٓب 
………………....................................................... 

 ..................................................................ْم لبيذ انشوكخ ثزظوٚؼ كبمة ؟ 

 ……(ٔػؼ فٙ أ٘ يُبفَخ ٔانؼمٕثخ انًفؤػخ ٔربهٚقٓب ):فٙ ؽبنخ اإلٚغبة 
………………………...   

ْم أكُٚذ انشوكخ ثؾكى لؼبئٙ ؽبى لٕح انشٙء انًمؼٙ فّٛ ثَجت يقبنفخ رًٌ ثُياْزّ 
 ........................................................ .……………؟انًُٓٛخ

  ( ....................................ٔػؼ ٍجت اإلكاَخ ٔانؼمٕثخ ٔربهٚـ انؾكى)فٙ ؽبنخ اإلٚغبة 

ْم كبَذ انشوكخ يؾم لواهاد فَـ رؾذ يَإٔنٛزّ يٍ أطؾبة انًشبهٚغ ؟ 
…………………………….  

امكو أطؾبة انًشبهٚغ، أٍجبة لواهارٓى، ْٔم كبَذ يؾم ؿؼٌٕ أيبو انهغُخ  )فٙ ؽبنخ اإلٚغبة
 (انٕؿُٛخ نهظفمبد انًقزظخ أٔ انؼلانخ ٔأمكو انمواهاد أٔ األؽكبو ٔربهٚقٓب

………………………………………………   

ْم انشوكخ يَغهخ فٙ لبئًخ انًزؼبيهٍٛ االلزظبكٍٚٛ انًًُٕػٍٛ يٍ فٙ انظفمبد انؼًٕيٛخ انًُظٕص 
 1431 شٕال ػبو 28: انًإهؿ ف10/236ٙ: يـٍ انًوٍـٕو انوئبٍٙ هلى61:ػهٛٓـب فٙ انًـبكح

  انًزؼًٍ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخ انًؼلل ٔانًزًى ؟07/10/2010: انًٕافك نـ
………………………………  
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 ( امكو ٍجت اإلكاَخ ٔربهٚـ انَغم فٙ انمبئًخ)فٙ ؽبنخ اإلٚغبة 
ْم ؽكى ػهٗ انشوكخ يقبنفزٓب نزشوٚغ انؼًم ٔانؼًبٌ   ……………………………………

  ..…………………………………االعزًبػٙ ؟

 ………………………(ٔػؼ ٍجت اإلكاَخ ٔانؼمٕثخ ٔربهٚـ انؾكى)فٙ ؽبنخ اإلٚغبة 
………….. 

 يٍ 24ْم أفهذ انشوكخ فٙ ؽبنخ انًزؼٓل األعُجٙ ثبنزيايـٓب ثبالٍزضًـبه انًُظٕص ػهٛـّ فٙ انًـبكح 
 07/10/2010:  انًٕافك نـ1431 شٕال ػبو 28: انًإهؿ ف10/236ٙ: انًوٍٕو انوئبٍـٙ هلى

ٔانًزؼًٍ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخ انًؼلل ٔانًزًى؟ 
……………………………………………………..  

ربهٚـ رٕلٛؼٓب ٔرجهٛغٓب ٔانؼمٕثخ  مكو طبؽت انًشؤع انًؼُٙ، يٕػٕع انظفمخ ٔ)فٙ ؽبنخ اإلٚغبة ا
 (انًَهـخ ػهٛٓب

امكو نمت ٔاٍى يٕلغ انزظوٚؼ ٔطفزّ ٔربهٚـ ٔيكبٌ يٛالكِ 
 ......................................... ٔعَُٛزّ

أؤكل رؾذ ؿبئهخ فَـ انظفمخ ثمٕح انمبٌَٕ أٔ ٔػؼٓب رؾذ انزَٛٛو انًجبشو نإلكاهح ػهٗ ؽَبة 
انشوكخ ثبٌ انشوكخ انًنكٕهح ال رُـجك ػهٛٓب انًًُٕػبٌ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انزشوٚغ ٔانزُظٛى 

 انًؼًٕل ثًٓب 

أشٓل ثأٌ انًؼهٕيبد انًنكٕهح أػالِ طؾٛؾخ رؾذ ؿبئهخ نزؼوع رـجٛك انؼمٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب 
 انًزؼًٍ لبٌَٕ 1966 ٕٚنٕٛ ٍُخ 08:  انًإهؿ فٙ 66/156:  يٍ األيو هلى 216:  فٙ انًبكح 

 .انؼمٕثبد انًؼلل ٔانًزًى 

 

 

 .........فٙ  .……….....ؽوه ثـ 

(اٍى ٔطفخ انًٕلغ ٔفزى انًزؼٓل )انًزؼٓل  

 

 فٙ ؽبنخ رغًغ ٚملو كم ػؼٕ انزظوٚؼ ثبالكززبة انقبص ثّ ٔٚجٍٛ هئٌٛ انزغًغ أَّ :يالحظت هايت
. (ثبنشواكخ أٔ انزؼبيٍ )ٚزظوف ثبٍى انزغًغ يغ رٕػٛؼ ؿجٛؼخ انزغًغ
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 انجًهىرٌت انجسائرٌت انذًٌمراطٍت انشؼبٍت

ضطٍف   : والٌت 

ػٍٍ ونًاٌ  : دائرة 

ػٍٍ ونًاٌ  : بهذٌت 

ـتـزاهــــح بانٍـانتصـري  

:  أٍفهّ  (ح)أَب انًٕلغ 

 ..……………………………………………………: ٔاالٍىانهمت 

 : ..............................................................................انًزظوف ثبٍى ٔنؾَبة 

أطوػ ثشوفٙ ثأَّ نى أكٍ أَب شقظٛب، ٔال أؽل يٍ يَزقليٙ، أٔ يًضهٍٛ ػُٙ أٔ يؼبيهٍٛ صبٍَٕٚٛ نٙ، 
يؾم يزبثؼبد لؼبئٛخ ثَت انوشٕح أٔ يؾبٔنخ هشٕح أػٕاٌ ػًٕيٍٛٛ  

أنزيو ثؼلو انهغٕء ئنٗ أ٘ فؼم أٔ يُبٔهح رويٙ ئنٗ رَٓٛم أٔ رفؼٛم كهاٍخ ػوػٙ ػهٗ ؽَبة 
انًُبفَخ انُيٚٓخ  

أنزيو ثؼلو انهغٕء ئنٗ أ٘ أفؼبل أٔ يُبٔهاد رويٙ ئنٗ رملٚى ٔػل نؼٌٕ ػًٕيٙ ثًُؼ أٔ رقظٛض 
ثظفخ يجبشوح أٔ غٛو يجبشوح ، ئيب نُفَّ أٔ نكٛبٌ آفو ، يكبفأح أٔ ايزٛبى يًٓب كبَذ ؿجٛؼزّ ثًُبٍجخ 

رؾؼٛو طفمخ أٔ ػمل أٔ يهؾك أٔ انزفبٔع ثشأٌ منك أٔ ئثوايّ أٔ رُفٛنِ  

أطوػ أَٙ ػهٗ ػهى أٌ اكزشبف أكنخ فـٛوح ٔيـبثمخ الَؾٛبى أٔ فَبك لجم أٔ أصُبء أٔ ثؼل ئعواء ئثواو 
طفمخ أٔ ػمل أٔ يهؾك ٚشكم ٍججب  كبفٛب إلنغبء انظفمخ أٔ انؼمل أٔ انًهؾك  انًؼُٙ ، ٔيٍ شأَّ كننك 

أٌ ٚكٌٕ ٍججب كبفٛب الرقبم أ٘ رلثٛو هكػٙ آفو ًٚكٍ أٌ ٚظم ؽل انزَغٛم فٙ لبئًخ انًزؼبيهٍٛ 
أٔ انًزبثؼبد انمؼبئٛخ  / االلزظبكٍٚٛ انًًُٕػٍٛ يٍ انًشبهكخ فٙ انظفمبد انؼًٕيٛخ أٔ انؼمل ٔ

 طؾٛؾخ رؾذ ؿبئهخ انزؼوع نزـجٛك انؼمٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب أػالِاشٓل ثأٌ انًؼهٕيبد انًنكٕهح 
 ٔانًزؼًٍ لبٌَٕ 1966 َٕٕٚٛ ٍُخ 08:  انًإهؿ فٙ 66/156: يٍ األيو هلى 216فٙ  انًبكح 

 .انؼمٕثبد انًؼلل ٔانًزًى 

 ………… :فٙ.……… :..ؽوه ثـ

(اٍى ٔطفخ انًٕلغ ٔفزى انًزؼٓل )انًزؼٓل  

 

 

 فٙ ؽبنخ رغًغ ٚملو كم ػؼٕ رظوٚؼ ثبنُياْخ انقبص ثّ ، ٔفٙ ؽبنخ انًؼبيهخ :يالحظت هايت
 انضبَٕٚخ ٚملو كم يزؼبيم صبَٕ٘ انزظوٚؼ ثبنُياْخ انقبص ثّ  
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  انطرفــاٌ انًتؼالــذاٌ : 01انـًادة رلى 

 

:ئٌ انـوفبٌ انًزؼبللاٌ ًْب  

 

  
 

 ٔ انًشبه ئنّٛ فٙ كم يب ٍٛأرٙ ثؼجبهح

.''انًظهؾـــخ انًزؼبلــــلح ''  

 

 

 

 و

....................................... 

:انًشبه ئنّٛ رؾذ نفظخ  
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:ٌهـــًنمــذ تى االتفــاق ػهى يـا   

 انشروطيىضىع دفتر  : 02  رلىانًادة

انُفاٌاث انًُسنٍت  (رفغ وكُص وَمم)انى يُح حك االيتٍاز نتطٍٍر  : ؽ كفزو انشؤٚزؼًٍ يٕػٕع-
يٍ االحٍاء انطكٍُت انشبه انحضرٌت انتابؼت اللهٍى بهذٌت ػٍٍ ونًاٌ َحى يركس انطًر انتمًُ نبهذٌت 

 .ػٍٍ ونًاٌ

  :......................................................01:                    حصت رلى

: كٍفٍت إبراو االتفالٍت: 03  رلىانًادة

 10/236:انًوٍٕو انوئبٍٙ هلىيٍ  06 انًبكحؿجمب ألؽكبواٍزشبهح ٍٛزى ئثواو ْنِ االرفبلٛخ ػٍ ؿوٚك 
  .انًزؼًٍ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخانًؼلل ٔ انًزًى   07/10/2010:انًإهؿ فٙ

: انىثائك انتؼالذٌت :04رلىانًادة 

 : انٕصبئك انزؼبللٚخ انًكَٕخ نالرفبلٛخ ْٙ ػهٗ انزٕانٙ -  01 

  (يًهٕءح ٔ يًؼٛخ ٔ يقزٕيخ يٍ ؿوف انؼبهع )هٍبنخ انؼوع     - 

 (يًهٕء ٔ يًؼٙ ٔ يقزٕو يٍ ؿوف انؼبهع )انزظوٚؼ ثبالكززبة     - 

 (يًهٕء ٔ يًؼٙ ٔ يقزٕو يٍ ؿوف انؼبهع )نزظوٚؼ ثبنُياْخ     -

 (يًهٕء ٔ يًؼٙ ٔ يقزٕو يٍ ؿوف انؼبهع )كفزو انزؼهًٛبد انقبطخ     -

 (يًهٕء ٔيًؼٙ ٔيقزٕو يٍ ؿوف انؼبهع)علٔل األٍؼبه انٕؽلٔ٘     -

 (يًهٕء ٔيًؼٙ ٔيقزٕو يٍ ؿوف انؼبهع)انكشف انكًٙ ٔانزمًٛٛٙ    - 

 :بانىثائك انماَىٍَت وانجبائٍت انتانٍت  -02

  .(انزولٛى انغلٚل )ََقخ يٍ انَغم انزغبه٘ – 

 يَزقوط يٍ انؼوائت طبفٙ- 

 .شٓبكح انَٕاثك انؼلنٛخ- 

                                                          (. CASNOS / CNAS)شٓبكح أكاء االٍزؾمبق نظُبكٚك - 
  تىطٍٍ انًتؼايم انًتؼالذ05: انًادة رلى

ؿجمب ألؽكبو انًبكح يٍ كفزو انشؤؽ اإلكاهٚخ انؼبيخ فاٌ انًزؼبيم انًزؼبلل يهيو ثبفزٛبه يٕؿٍ نّ ٔئفجبه 
اإلكاهح انًؼُٛخ ثننك نزًكٍٛ ْنِ األفٛوح يٍ رجهٛغ انًزؼبيم انًزؼبلل ثًقزهف انًواٍالد انمبََٕٛخ ٔغٛوْب 

: ٔلل افزبه انًزؼبيم انًزؼبلل انًؼُٙ انزٕؿٍٛ انكبئٍ ثـ 
 نه.......................................ٔؿُبو...............................................
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رإك٘ انًظهؾخ انًزؼبللح يب ػهٛٓب يٍ ؽمٕق ٔمنك ثلفغ يَزؾمبد :شروط انتطذٌذ  :06رلى انًادة 
االرفبلٛخ ٔفمب نهَؼو اإلعًبنٙ ثكم انوٍٕو ثؼل أٌ ٚزى رأيٍٛ عًٛغ انؼزبك انًُظٕص ػهّٛ فٙ انغلٔل 

 انًوفك، َٚو٘ يفؼٕل ْنِ االرفبلٛخ ثؼل ئيؼبئٓب يٍ ؿوف انًزؼبللٍٚ 

انتىطٍٍ انبُكً  :  07انًادة رلى  

 :رإك٘ اإلكاهح ثُفَٓب يب ػهٛٓب يٍ يَزؾمبد رُفٛنا االرفبلٛخ ٔ ْنا ثزئٚل انؾَبة انجُكٙ انزبنٙ

: ثبٍى..................................  نلٖ...............................................: وقه
....................................... 

 انرهٍ  :08 رلى نًادةا

 انًزؼًٍ رُظٛى انظفمبد 07/10/2010: انًإهؿ فٙ 10/236ؿجمب ألؽكبو انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى 
انؼًٕيٛخ فمل ػٍٛ انَٛل أيٍٛ فيُٚخ انجهلٚخ ثؼٍٛ ٔنًبٌ كًؾبٍت يكهف ثبنزَلٚل كًب ػٍٛ هئٌٛ انًغهٌ 

 يٍ انًوٍٕو انًنكٕه 110انشؼجٙ انجهل٘ نجهلٚخ ػٍٛ ٔنًبٌ نإلكالء ثبنًؼهٕيبد انؼؤهٚخ ؿجمب نهًبكح 
 أػالِ

 آجـال انتطهٍى    :09 رلى انًادة

  اثزلاءا يٍ ربهٚـ اٍزالو األيو انًظهؾٙ ثجلء ............................:  ٚزى  رُفٛن االرفبلٛخ  فٙ يلح 
 انزَهٛى 

  صالحٍت االتفالٍت :10 رلى انًادة

 يٍ ؿوف انَٛل رأشٛـو انًـوالت انًبنٙ ٔ ايؼـبئٓب رظجؼ ٍبهٚخ انًفؼٕل ئال ثؼل ال ئٌ ْنِ االرفبلٛخ 
. هئٌٛ انًغهٌ انشؼجٙ انجهل٘

 

 :إختٍار انًتؼايم انًتؼالذ  : 11انًادة رلى 

 . ٌتى إختٍار انًتؼايم انًتؼالذ ػهى أضاش ألم ػرض يانً  بانُطبت نهًىاد راث انُىػٍت انجٍذة 

 انضًاٌ  :12 رلى انًادة

 ا يٍ ربهٚـ االٍزالو انًإلذ نالرفبلٛخ ءاثزلا: .......................... رؾلك يلح انؼًبٌ ثـ - 

 ٚغـٙ انؼًبٌ انؼٕٛة انُبرغخ ػٍ أفـبء فٙ انظُغ أٔ انشؾٍ أٔ انزفوٚغ انزٙ رظٓو ثؼل االٍزالو انًإلذ -

ٚهزيو انًزؼبيم انًزؼبلل ثبنزلفم انفٕه٘  فالل ٍوٚبٌ يلح انؼًبٌ كهًب ؿهت يُٓب منك يٍ ؿوف انشبه٘ -
فٙ ؽبنخ رٕفك انؼزبك  أٔ ػلو يـبثمزّ نهًؼبٚٛو انًؼًٕل ثٓب ٔفٙ ؽبنخ ػلو طالؽٛخ لـؼخ ٚهزيو انًزؼبيم 

 انؼزبك  ثكبيهّ فٓٙ رؼًٍ كم ػٛت فٙ االٍزؼًبل ٔكم ػٛت ففٙ فٙ انظُغ ػهٗ ؽَبثّ لانًزؼبلل ثبٍزجلا
ٔٚغت أٌ ركٌٕ لـغ انغٛبه انًوكجخ أطهٛخ  يب ػلا انؼٕٛة انُبرغخ ػٍ ٍٕء اٍزؼًبل انؼزبك  أٔ ػلو اؽزواو 

 لٕاػل انظٛبَخ   
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 : انمىة انماهرة  : 13انًادة رلى 

ٚمظل ثؾبالد انمٕح انمبْوح فٙ رُفٛن االرفبلٛخ انؾبنٛخ كم فؼم أٔ ؽلس ؿبهب غٛو لبثم نهًمبٔيخ أٔ 
انزننٛم ٔ انقبهط ػٍ ئهاكح انـوفٍٛ ، فاما رؼنه ػهٗ انًزؼبيم انًزؼبلل رُفٛن كم أٔ ثؼغ ثُٕك االرفبلٛخ 

ثَجت ؽبنخ يٍ ْنِ انؾبالد فاَّ ٚؼفٗ يٍ انزيايبرّ شوٚـخ أٌ ٚشؼو كزبثٛب   انًظهؾخ انًزؼبللح فٙ 
 .يٍ ٔلٕع انفؼم أٔ انؾلس (10)غؼٌٕ ػشوح أٚبو 

 : ػمىباث انتأخٍر: 14انًادة رلى 

فٙ ؽبنخ ئما نى ٚزى رَهٛى انؼزبك أٔ انهٕاىو يٕػٕع االرفبلٛخ فٙ أعبنٓب انًؾلكح ، فاٌ انًزؼبيم انًزؼبلل 
 يٍ لًٛخ االرفبلٛخ ػٍ كم %1: ٚزؼوع نغوايخ يبنٛخ ٕٚيٛخ ثًب فٛٓب أٚبو انغًؼخ ٔاألػٛبك يؾلكح كًب ٚهٙ 

 .  يٍ انًجهغ اإلعًبنٙ نالرفبلٛخ %10أٍجٕع رأفو ػهٗ أٌ ال ٚزغبٔى انًجهغ اإلعًبنٙ نهؼمٕثخ 

 :تطىٌت انخالفاث :15انًادة رلى 

 انًزؼًٍ 07/10/2010:  انًإهؿ فٙ 10/236:يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى  115ؿجمب ألؽكبو انًبكح 
رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخ رَٕٖ عًٛغ انقالفبد انزٙ لل رُشأ أصُبء رُفٛن االرفبلٛخ ثبنوعٕع ئنٗ اإلعواءاد 
انزشوٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًؼًٕل ثٓب ٔثلٌٔ اإلفالل ثزـجٛك ْنِ اإلعواءاد ، فاٌ انًزؼبيم انؼًٕيٙ يهيو 

 :يغ منك ثبنجؾش ػٍ ؽم نزهك انًُبىػبد شوٚـخ أٌ ًٚكٍ منك انؾم يٍ 

 ئػبكح انزٕاىٌ فٙ األػجبء نكال انـوفٍٛ 
 اإلٍواع فٙ اَغبى يٕػٕع االرفبلٛخ  
انؾظٕل ػهٗ رَٕٚخ َٓبئٛخ نهُياع ٔثألم انزكبنٛف ٔفٙ ؽبنخ ارفبق انـوفٍٛ ، ٚكٌٕ ْنا االرفبق يٕػٕع  

يموه ٚظلهِ هئٌٛ انًغهٌ انشؼجٙ انجهل٘ ؽَت ؿجٛؼخ انُفمبد انًـهٕة االنزياو ثٓب فٙ االرفبلٛخ   
 ٔئما نى رؾم انًُبىػبد ػُل ْنا انؾل ٚهغأ انـوفبٌ ثؼل منك ئنٗ انؼلانخ انغيائوٚخ

 

  يكافحت انفطاد: 16انًادة رلى 

ًِإّهؿ فٙ 10/236 يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى 61 60ٔؿجمب نهًبكح    انًؼلل ٔ انًزًى 07/10/2010 ان
ًٍّ .  رُظٛى انظفمبد انؼًٕيّٛخانًزؼ

 انًزؼهك ثبنٕلبٚخ يٍ انفَبك ٔيكبفؾزّ فاَّ كم يٍ 20/02/2006: انًإهؿ فٙ 06/01:ٔؿجمب نهمبٌَٕ 
ٚمٕو ثأفؼبل أٔ يُبٔهاد رويٙ ئنٗ رملٚى ٔػل نؼٌٕ ػًٕيٙ ثًُؼ أٔ رقظٛض،  ثظفخ يجبشوح أٔ غٛو 
يجبشوح، ئيب نُفَّ أٔ نكٛبٌ أفو، يكبفأح أٔ ايزٛبى يًٓب كبَذ ؿجٛؼزّ، ثًُبٍجخ رؾؼٛو طفمخ أٔ ػمل أٔ 
يهؾك أٔ انزفبٔع ثشأٌ منك أٔ ئثوايّ أٔ رُفٛنِ، يٍ شأَّ أٌ ٚشكم ٍججب كبفٛب إلنغبء طفمخ أٔ ػمل أٔ 
يهؾك انًؼُٙ، ٔ يٍ شأَّ أٚؼب أٌ ٚكٌٕ ٍججب كبفٛب الرقبم أ٘ رلثٛو هكػٙ أفو، ًٚكٍ أٌ ٚظم ؽل 

رَغٛم فٙ لبئًخ انًزؼبيهٍٛ االلزظبكٍٚٛ انًًُٕػٍٛ يٍ رملٚى ػؤع نهظفمبد انؼًٕيٛخ ٔ فَـ ال
 . االرفبلٛخ

 :حمىق انطؼٍ: 17انًادة رلى   

 انًؼلل ٔانًزًى 07/10/2010: انًإهؿ فٙ 10/236: يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى114  ؿجمب نهًبكح 
انًزؼًٍ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخ  ،ًٚكٍ نهًزؼٓل انن٘ ٚؾزظ ػهٗ االفزٛبه انن٘ لبيذ ثّ انًظهؾخ 
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اثزلاء يٍ ربهٚـ    َشو  (10)انًزؼبللح فٙ ئؿبه ئػالٌ االرفبلٛخ ألٌ ٚوفغ ؿؼُب فٙ أعم للهِ  ػشوح 
 *اإلػالٌ  

 يحكًت ػٍٍ ونًاٌ: ـ  ئٌ انًؾكًخ انًقٕنخ ثبنؾكى ْٙ 

 :حاالث إلصاء انًؤضطاث أو انًماوالث يٍ االتفالٍت: 18انًادة رلى   

 انًإهؿ 10/236: يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى52  انًإٍَبد انزٙ رـجك ػهٛٓب أؽكبو انًبكح 
 . انًؼلل ٔانًزًى انًزؼًٍ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخ رؼزجو يمظبح 07/10/2010:فٙ

 :انًتؼايهىٌ انًتؼالذوٌ: 19انًادة رلى   

ًِإّهؿ ف10/236ٙ يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى 21  ؿجمب ألؽكبو انًبكح   انًؼلل ٔانًزًى 07/10/2010:  ان
ًٍّ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيّٛخ ،  أَّ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ انًزؼبيم انًزؼبلل شقظب أٔ ػلح أشقبص  انًزؼ

 ؿجٛؼٍٛٛ أٔ يؼٍُٕٚٛ ٚهزييٌٕ ثًمزؼٗ االرفبلٛخ ئيب فواكٖ أٔ فٙ ئؿبه رغًغ يإٍَبد 

ًِإّهؿ فٙ 10/236 يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى 22  ٔػًال ثأؽكبو انًبكح   انًؼلل ٔانًزًى 07/10/2010 ان
ًٍّ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيّٛخ أَّ ًٚكٍ نهًظهؾخ انًزؼبللح يٍ اعم رؾمٛك أْلافٓب أٌ رهغب ثغٛخ رُفٛن  انًزؼ

ٔػًال . فليبرٓب ئنٗ ئثواو طفمخ رؼمل يغ انًإٍَبد انقبػؼخ نهمبٌَٕ انغيائو٘ ٔانًإٍَبد   األعُجٛخ
ًِإّهؿ فٙ 10/236 يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى 23ثأؽكبو انًبكح  ًٍّ 07/10/2010 ان  انًؼلل ٔانًزًى انًزؼ

نهًُزغبد ماد يُشأ عيائو٘ أٔ انًإٍَبد % 25:رُظٛى انظفمبد انؼًٕيّٛخ رًُؼ  ْبيشب ألفؼهٛخ ثَُجخ
 .    انقبػؼخ نهمبٌَٕ انغيائو٘ انزٙ ٚؾٕى أغهجٛخ  هأًٍبنٓب عيائوٌٕٚ يمًٌٕٛ

 . َصىص تطبٍمٍت ػايت : 20انًادة رلى   

  ئٌ انًزؼبيم انًزؼبلل فبػغ نهمٕاٍَٛ ٔ انزُظًٛبد انًؼًٕل ثٓب فٙ انغًٕٓهٚخ انغيائوٚخ فًٛب ٚقض 
ئال ئما كبٌ يَزفٛلا - فؼال ػٍ منك  فبنًزؼبيم انًزؼبلل فبػغ . انـ...رشغٛم انٛل انؼبيهخ ٔ انُمم ٔانغجبٚخ

 :يٍ اٍزضُبء طوٚؼ فٙ كفزو انزورٛجبد انقبطخ انؾبنٙ

ًِإّهؿ فٙ 10/236انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى : ٔ ثشكم هئَٛٙ ئنٗ - أ  انًؼلل ٔانًزًى 07/10/2010 ان
ًٍّ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيّٛخ   انًزؼ

كفزو انشؤؽ اإلكاهٚخ انؼبيخ انًـجك ػهٗ طفمبد األشغبل انؼًٕيٛخ ٔ انجُبء :ٔثشكم ركًٛهٙ ئنٗ - ة
 .21/11/1964انًظبكق ػهّٛ ثًموه 

 . ػمىبت انًؤضطت انًخهـت: 21نًادة رلى    ا

   كٌٔ انًَبً ثبنؼمٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انزشوٚغ ٔ انزُظٛى انًؼًٕل ثًٓب كم يإٍَخ أٔ رغًغ 
يإٍَبد اهركجذ أفؼبال يؼٛجخ ػُل رُفٛن االرفبلٛخ  أٔ   اٍزؼًهذ ٔصبئك يئهح ػُل رملٚى ػملْب أٔ فبنفذ 

رشوٚغ انؼًم ٔ ال ًٍٛب ػلو انزظوٚؼ ثؼًبنٓب نلٖ طُبكٚك انؼًبٌ االعزًبػٙ رزؼوع  نؼمٕثبد رزوأػ 
يٍ االَناه انٗ انَؾت انًإلذ أٔ انُٓبئٙ نشٓبكح انزقظض ٔ انزظُٛف  انًٍُٓٛٛ نهًإٍَبد رمله انهغُخ 

 .انٕؿُٛخ أٔ انهغُخ انٕالئٛخ يلٖ فـٕهح انقـأ ٔ رظله انؼمٕثخ انًالئًخ نٓب
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 .انًهحـك : 22نًادة رلى ا   

 انًإهؿ فٙ 10/236: يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى 106،105،104،103،102: ؿجمب الؽكبو انًٕاك 
 انًؼلل ٔ انًزًى انًزؼًٍ رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخ ، فبَّ ًٚكٍ نهًظهؾخ انًزؼبللح أٌ 07/10/2010:

 . رهغأ انٗ اثواو يالؽك فالل رُفٛن االرفبلٛخ يٕػٕع كفزو انشؤؽ انؾبنٙ 

 .                               انفطخ : 23 انًادة رلى    

 انًإهؿ 10/236: يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى 113 ،112 ٚزى فَـ االرفبلٛخ انؾبنٛخ لبََٕٛب ؿجمب نهًبكرٍٛ 
  انًؼلل ٔانًزًى انًزؼًٍ  رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخ 07/10/2010:فٙ 

 .طبٍؼت األضؼار : 24انًادة رلى 

 أٍؼبه ْنِ االرفبلٛخ غٛو لبثهخ  نهزؾٍٛ :  انتحٍٍٍ 

 .أٍؼبه ْنِ االرفبلٛخ غٛو لبثهخ نهًواعؼخ:  يراجؼت األضؼار

 

 :.................ػٍٛ ٔنًبٌ فٙ 

 انًزؼٓل
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 انجًهىرٌـــت انجسائرٌـــت انذًٌمراطٍـــت انشؼبٍـــت

 

 ضطٍــــف:  والٌت 

 ػٍٍ ونًـــاٌ: دائرة 

 ػٍٍ ونًـــاٌ: بهذٌت 

 

حاوٌاث بالضتٍكٍت نجًغ انمًايت انًُسنٍتكشف كًً وتمًًٍٍ خاص بئلتُاء   

 

 

.:..........................................................................ؽلك يجهغ ْنا انكشف ثـ  

 

 

.انًًٌٕ:...................      فٙ :.................  ؽوه ة   

 

 

                  :يالحظت

                           .                  ٚغت ئؽؼبهانؼُٛخ كًب ٚغت أٌ ركٌٕ ماد َٕػٛخ عٛلح 

                                    

ضؼر  انًبهغ 
 انىحذة

انىحذ انكًٍت
 ة

انرق انتؼٍٍــــــــــٍ
 و

  100 U Bac  a ordure 1100 L  01 
 H.T انًبهـــغ دوٌ رضــــــــىو 
%17انرضــى ػهــى انمًٍــت انًضافــت   T.V.A 
 T.T.C انًبهــغ بجًٍــــغ انرضــــىو 
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 انجًهىرٌت انجسائرٌت انذًٌمراطٍت انشؼبٍت

 

 

 

 

 

 

 

 

  انولى 
أٍؼبه انٕؽلاد فبهط انوٍٕو كم يُٓب ثبنؾؤف ثبنلُٚبه 

 انغيائو٘
 

 
أضؼار انىحذاث 

(دج)باألرلاو  

01 
 

Bac  a ordure 1100 L  
 :...................................................ٍؼو انٕؽلح

 
.............................. 
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1101023607102010

122318012012

13

0040036400000451745

364

14

30

15

16

17

18
 انًزؼًٍ 07/10/2010:  انًإهؿ فٙ 10/236:يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى  115ؿجمب ألؽكبو انًبكح 

رُظٛى انظفمبد انؼًٕيٛخ رَٕٖ عًٛغ انقالفبد انزٙ لل رُشأ أصُبء رُفٛن االرفبلٛخ ثبنوعٕع ئنٗ 
اإلعواءاد انزشوٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًؼًٕل ثٓب ٔثلٌٔ اإلفالل ثزـجٛك ْنِ اإلعواءاد ، فاٌ انًزؼبيم 
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 :انؼًٕيٙ يهيو يغ منك ثبنجؾش ػٍ ؽم نزهك انًُبىػبد شوٚـخ أٌ ًٚكٍ منك انؾم يٍ 
 ـ ئػبكح انزٕاىٌ فٙ األػجبء نكال انـوفٍٛ 
 ـ اإلٍواع فٙ اَغبى يٕػٕع االرفبلٛخ  

ـ انؾظٕل ػهٗ رَٕٚخ َٓبئٛخ نهُياع ٔثألم انزكبنٛف ٔفٙ ؽبنخ ارفبق انـوفٍٛ ، ٚكٌٕ ْنا االرفبق 
يٕػٕع يموه ٚظلهِ هئٌٛ انًغهٌ انشؼجٙ انجهل٘ ؽَت ؿجٛؼخ انُفمبد انًـهٕة االنزياو ثٓب فٙ 

.االرفبلٛخ   ٔئما نى رؾم انًُبىػبد ػُل ْنا انؾل ٚهغأ انـوفبٌ ثؼل منك ئنٗ انؼلانخ انغيائوٚخ
19

20

05

90

10236071020101223

18012012

7

10%

21

250605114070405

93289281993

22
ًِإّهؿ فٙ 10/236 يٍ انًوٍٕو انوئبٍٙ هلى 61 60ٔؿجمب نهًبكح   انًؼلل ٔ 07/10/2010 ان

ًٍّ انًزًى   20/02/2006: انًإهؿ فٙ 06/01:ٔؿجمب نهمبٌَٕ ،  رُظٛى انظفمبد انؼًٕيّٛخانًزؼ
انًزؼهك ثبنٕلبٚخ يٍ انفَبك ٔيكبفؾزّ فاَّ كم يٍ ٚمٕو ثأفؼبل أٔ يُبٔهاد رويٙ ئنٗ رملٚى ٔػل نؼٌٕ 
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ػًٕيٙ ثًُؼ أٔ رقظٛض،  ثظفخ يجبشوح أٔ غٛو يجبشوح، ئيب نُفَّ أٔ نكٛبٌ أفو، يكبفأح أٔ 
ايزٛبى يًٓب كبَذ ؿجٛؼزّ، ثًُبٍجخ رؾؼٛو طفمخ أٔ ػمل أٔ يهؾك أٔ انزفبٔع ثشأٌ منك أٔ ئثوايّ 
أٔ رُفٛنِ، يٍ شأَّ أٌ ٚشكم ٍججب كبفٛب إلنغبء طفمخ أٔ ػمل أٔ يهؾك انًؼُٙ، ٔ يٍ شأَّ أٚؼب أٌ 

رَغٛم فٙ لبئًخ انًزؼبيهٍٛ الٚكٌٕ ٍججب كبفٛب الرقبم أ٘ رلثٛو هكػٙ أفو، ًٚكٍ أٌ ٚظم ؽل 
 . انظفمخااللزظبكٍٚٛ انًًُٕػٍٛ يٍ رملٚى ػؤع نهظفمبد انؼًٕيٛخ ٔ فَـ 
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6.600.000.00



 

 
157 

 

.قائمة الكتب  
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Résumé : 

            Cette étude examine les approches juridiques de la gestion des déchets 
ménagers par la législation algérienne , via les mécanismes institutionnels ainsi 
que les moyens juridiques disponibles pour en assurer la bonne gestion tels 
que les contrats de concession, baux, contrats d’investissement, contrats 
d’assistance et et contras pour l’emploi des jeunes .en outre ,le rôle de la 
société civile et l’appareil étatique dans ce domaine de meure capitale à coté 
de l’approche économique qui, quant à elle , peut contribuer à gérer à bon 
escient les déchets grâce notamment au recyclage. L’objectif est de créer une 
économie alternative fondée essentiellement sur les matières premières 
récupérées.  


