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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

pتممHعدل واHا pهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 07 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

pتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

pتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

pستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- 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 96 - 209
اHــؤرخ في 18 مـــحـــرم عــام 1417 اHــوافق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1996 الــــذي يــــحــــدد تـــشــــكــــيـل اجملـــلـس الــــوطــــني لــــلــــوقــــايـــة

pالصحية واألمن وطب العمل وتنظيمه وسيره
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 254
اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عام 1418 اHـوافق 8 يـولـيـو سـنة
1997 واHـتعـلق بالـرخص اHـسبـقة إلنـتاج اHـواد السـامة أو

pالتي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 99 - 95 اHؤرخ
في 3 مـــــحــــــرم عـــــام 1420 اHـــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1999

pتصلة �ادة األميانتHتعلق بالوقاية من األخطار اHوا
- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 2000 -253
اHـؤرخ في 23 جــمــادى األولى عـام 1421 اHـوافق 23 غـشت
سـنة 2000 واHـتـضـمن إنـشاء اHـعـهـد الـوطـني لـلـوقـاية من

pهنية وتنظيمه وعملهHاألخطار ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

pستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكHا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم تـنـفـيـذي تـنـفـيـذي رقم رقم 09 -  - 321  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 19 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 8  أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة   أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة p p2009 يــــــــعـــــــدليــــــــعـــــــدل

اHـــرســــوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم اHـــرســــوم الــــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - - 95 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 3
مــــــحــــــرم عــــــام مــــــحــــــرم عــــــام 1420 اHــــــوافق  اHــــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة 1999
واHـــتـــعـــلـق بـــالـــوقـــايـــة من األخـــطـــار اHـــتـــصـــلـــة �ـــادةواHـــتـــعـــلـق بـــالـــوقـــايـــة من األخـــطـــار اHـــتـــصـــلـــة �ـــادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألميانتاألميانت.
pإن الوزير األول

- بـنـاء علـى  التـقـريـر اHـشـترك بـW وزيـر الـتـجارة
ووزيـر الــصـحــة والـسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيـر

pالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورp ال ســـيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 25 شو شوّال عام ال عام 1430 هـ هـ
14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 06 -198
اHــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

pصنفة حلماية البيئةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــعــدل هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - 95 اHــــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1420
اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة 1999 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة من

األخطار اHتصلة �ادة األميانت.

اHــــــادةاHــــــادة 2 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 3 مـن  اHـــــــرســـــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - 95 اHــــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1420

اHوافق 19 أبريل سنة 1999 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــادة 3 : �ـــنـع تـــصـــنـــيع واســـتــــيـــراد وتـــســـويق كل
أنواع ألياف األميانت واHواد التي حتتوي عليها".

اHـادةاHـادة 3 :  : تـلـغى أحـكـام اHـادتـW 10 و 11 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - 95 اHــــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1420

اHوافق 19 أبريل سنة 1999 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 4 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 شـــوّال عـــام 1430  اHــــوافق 8
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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