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وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 12 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 10 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة q2014 يـتــضــمq يـتــضــمّن اIـصــادقـةن اIـصــادقـة
عــــلى الـالئــــحـــة الــــفــــنــــيــــة الــــتي حتــــدد اIــــواصــــفـــاتعــــلى الـالئــــحـــة الــــفــــنــــيــــة الــــتي حتــــدد اIــــواصــــفـــات

التقنية لألكياس البالستيكية بحماالت.التقنية لألكياس البالستيكية بحماالت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمIإنّ وزير الصناعة وا
qووزير التجارة

qووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اIـؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتمّمIعدّل واIا qتعلّق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-464 اIؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qتعلّق بتنظيم التقييس وسيرهIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اIؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-328 اIؤرّخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

qستهلك وقمع الغشIحماية ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-378 اIؤرّخ
في 5 مـــحـــرّم عــام 1435 اIــوافـق 9 نـــوفــمـــبـــــر ســـنــة 2013
الــــذي يـــحــــدد الــــشـــروط والــــكـــيــــفــــيـــات اIــــتــــعـــلــــقــــة بـــإعالم

qستهلكIا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 28 من اIـرسوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 05-464 اIـؤرّخ في 4 ذي القـعـدة عام 1426
اIـوافق 6 ديـسـمبـر سـنة 2005 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
الـــقــرار إلى اIــصـــادقــة عــلى الالئـــحــة الــفــنـــيــة الــتي حتــدد

اIواصفات التقنية لألكياس البالستيكية بحماالت.

qلحـقة بهـذا القرارIادّة ة 2 :  :  حتدد الالئـحة الفـنيـة اIاداIا
الــــشــــروط الــــتـــنــــظــــيــــمــــيــــة الــــتي تــــضــــبـط رزم األكــــيـــاس

البالستيكية بحماالت.

اIـاداIـادّة ة 3 : : تـخــضع األكــيـاس الــبالسـتــيـكــيـة بــحـمـاالت
للمطابقة وفقا لألحكام التنظيمية اIعمول بها.

qـادّة ة 4 :  :  تــدخل أحــكـام هــذا الــقــرار حـيّــز الــتـنــفــيـذIـاداIا
بـــــعـــــد ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر مـن تــــاريـخ نـــــشــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرّسميّة.

اIـاداIـادّة ة 5 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 12 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق 10
يونيو سنة 2014.

وزيرة التهيئة العمرانية والبيئةوزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

وزير الصناعة واIناجموزير الصناعة واIناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اIلحقاIلحق

الالئحة الفنية التي حتدد اIواصفات التقنيةالالئحة الفنية التي حتدد اIواصفات التقنية
لألكياس البالستيكية بحماالتلألكياس البالستيكية بحماالت

الدائرة الوزارية اIبادرة :الدائرة الوزارية اIبادرة :
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

األهــــداف الـــشــــرعــــــيـــة اIـــنـــتــــظـــــر حتـــقـــيـــقــــهــــا عـــلىاألهــــداف الـــشــــرعــــــيـــة اIـــنـــتــــظـــــر حتـــقـــيـــقــــهــــا عـــلى
اIستوى البيئي :اIستوى البيئي :

- جتـــنب تــــدهـــور األوســـاط الـــطـــبـــيـــعـــيـــة واIـــنـــاظـــر
qناطق احلضرية والريفيةIوا

- مـــكـــافــحـــة الــتـــلـــوث الــبـــصــري الـــنــاجت عـن تــطـــايــر
qستعمل في الطبيعةIوانتشار الكيس البالستيكي ا

- احلــــد من انــــبـــــعــــاثــــات الــــغــــازات ذات االحــــتــــبــــاس
qاحلراري الناجتة عن االحتراق

- احملافظة على األنظمة البيئية البحرية والبرية.
األخــــطـــــار اIـــــتـــــرتـــــبــــــة في حــــــالــــــة عــــــدم حتـــــقـــــيقاألخــــطـــــار اIـــــتـــــرتـــــبــــــة في حــــــالــــــة عــــــدم حتـــــقـــــيق

األهـداف الشـرعـية :األهـداف الشـرعـية :
إن الكيس البالستـيكي بفعل تركيـبته وقلة متانته
وســـــهــــولـــــة تـــــمـــــزقه وانـــــتــــشـــــاره بـــــفـــــعل الـــــريـــــاح في كـل

الفضاءاتq يظهر على اIستوى البيئي من خالل :
qعيشي واألوساط الطبيعيةIتدهور اإلطار ا -

qناظرIواقع واIتشوه ا -
- انــســـــداد الــبــالــوعـــــات واجملـــــاري �ـــا قــــد يـــؤدي

qإلى فيضانات
qتلوث الهواء عن طريق احتراقه -

- اIساس بالنبات واحليوان.
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1 - موضوع ومجـال التطبيق : - موضوع ومجـال التطبيق :

تـهــدف هـذه الالئــحـة الـفــنـيـة إلـى حتـديـد اIــواصـفـات
التـقنية وكيـفيات مراقبة مـطابقة األكياس الـبالستيكية
بـحــمـاالت اIــوجــهـــة لــــرزم مـــواد االســتــهالك اIـتـــوفــــرة

في نقـاط البـيع.

- يــقـصــد بــالــكـيـس الـبالســتــيــكي بـحــمــاالت الــكـيس
الـبالسـتيـكي اIـوضـوع في متـنـاول اIسـتـهلـكـX من طرف

التجار واIوجه لرزم اIواد االستهالكية.

2 - إثباتات اIطابقـة : - إثباتات اIطابقـة :

يـــجب عـــلى اIـــنـــتج أن يـــقـــدمq عـــلى األقـلq إثـــبـــاتــات
اIطابقة اآلتـية :

- مـحــضـر جتـارب صـادر مـن مـخـبـر مــعـتـمــدq يـشـهـد
qنتوجIعلى مطابقة ا

- إشـهــاد صــادر من هــيـئــة ثــالــثـة مــعــتــمـدة مــعــتـرف
بـكفـاءتـها يـضـمن كـتابـيـا أن اIـنتـوج مـطابق لـلـمـتطـلـبات

اخلاصة.

3 - مصادر التوثيق والتقييس : - مصادر التوثيق والتقييس :
تعتمد هذه الالئـحة الفنية على اIقاييس اجلزائرية

السارية اIفعولq ال سيما اIذكورة فيما يأتي :
- NA 2783 : الــتـغــلـيف �ــادة الـبالســتـيـك - أكـيـاس

qواصفات والتجاربIبحماالت - ا
- NA 13575 : التـغـليف - طـرق تخـصيص األكـياس

- أكياس مصنوعة من شريط بالستيكي حراري.
4 - اIتطلبات الفنية التي يجب استيفاؤها : - اIتطلبات الفنية التي يجب استيفاؤها :

حتــدد اIــتــطـلــبــات الــتي يــجب اســتـيــفــاؤهــا في هـذه
الالئــحـة الــفــنــيــة وتـتــعــلق بــاIــتــطـلــبــات الالزمــة Iــراقــبـة
اIـواصـفـات الـتـقـنـيـة لـلـكـيس الـبالسـتـيـكي بـحـمـاالت كـمـا

هي محددة في اIقاييس اIنصوص عليها أعاله.
1.4 - األبعـاد : - األبعـاد :

يــــجب أن تــــكــــون اIــــواصــــفــــات الــــتــــقـــنــــيــــة لــــلــــكــــيس
الــبالســتــيــكي مــطــابــقــة لــلـمــقــايــيس اجلــزائــريــة الــســاريـة

اIفعول واIذكورة في هذه الالئحة الفنية.
مواصفات أبـعاد األكياس الـتي ® األخذ بها هي تلك

اIذكورة في اجلدول أدنـاه :
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السمك األدنى الذي ® األخذ به لهذا النوع من األكياس هو 20 ميكرون للمتر.



- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 398
اIـــــؤرخ في 15 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1415 اIـــــوافق 19
نــوفــمـــبــر ســنــة 1994 واIـــتــضـــمن اIـــوافــقــة عـــلى الـــنــظــام

qالداخلي للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 430
اIــؤرخ في 6 رجب عــام 1415 اIــوافق 10 ديــســمـــبــر ســنــة
1994 واIـتـضـمن اIـوافقـة عـلى الالئـحـة اIـتـعـلـقـة بـتـنـظيم

اIـصالح اإلداريـة والتـقنـية لـلمـجلس الـوطني االقـتصادي
qواالجتماعي

- وبـمـقـتضى اIرسوم الرئاسي اIؤرخ في 22 شوال
عام 1426 اIوافق 24 نوفـمبر سنة 2005 واIتضـمن تقليد

qرئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي مهامه

- وبــعـد االطالع عـلـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 15
ذي احلجة عام 1433 اIوافق 31 أكتـوبر سنة 2012 واIتضمن
تــعــيــX الــســيـــد حــمــيــد عــبــيـــداتq نــائب مــديــر لـــلــمــيــزانــيــة

qواحملاسبة باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي

- وبــــعــــد االطالع عــــلى اIــــقــــرر اIــــؤرخ في 11 ربــــيع
األول عـام 1434 اIـوافق 23 يــنـايــر ســنـة 2013 واIــتــضـمن
تـفويض اإلمـضاء إلى الـسيـد حمـيد عـبيـداتq نائب مـدير

qيزانية واحملاسبةIا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادة األولى:  يــفــوّض إلى الـســيــد حــمـيــد عــبــيـداتIـادة األولى: اIا
نـــائب مـــديـــر اIـــيــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــةq اإلمـــضــاء فـي حــدود
صالحـــيــــاتهq بـــاسـم رئـــيس اجملـــلـس الـــوطـــنـي االقـــتـــصـــادي
واالجـــتــمـــاعـيq عـــلى جـــمـــيع وثـــائـق الـــتـــســـيـــيـــر والـــعـــقــود
وعـــمــلــيــات اإليـــرادات والــنــفــقـــات الــعــمــومـــيــة في مــجــال

االلتزام والتصفية واإلذن بالدفعq باستثناء اIقررات.

الــمــادة الــمــادة 2 : : تـلـغـى أحـكـام اIـقـرر اIـؤرخ في 11 ربـيع
األول عـام 1434 اIـوافق 23 يــنـايــر ســنـة 2013 واIــتــضـمن
تـفويض اإلمـضاء إلى الـسيـد حمـيد عـبيـداتq نائب مـدير
اIــــيــــزانــــيـــة واحملــــاســــبــــة بــــاجملــــلس الــــوطــــني االقــــتــــصـــادي

واالجتماعي.

الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 3 :  : يـــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اIـــــقـــــرر فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيـّـــة لـــلــــجــــمـــهــــوريّــة اجلـــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر  في 7 شــــوال عــــام 1435 اIــــوافق 3
غشت سنة 2014.

محمد الصغير بابسمحمد الصغير بابس

2.4 - اللون : - اللون :
qيـتم إنـتـاج الـكـيس الـبالسـتـيـكـي بـحـمـاالت حـصـريا

باللون األبيض غير الشفاف.

3.4 - التعيX ووضع العالمة : - التعيX ووضع العالمة :
تـتبع مسـار الكيس البالسـتيكي بـحماالت يجب أن
يـعــد انـطالقـا مـن الـبـيــانـات اIـبــيـنـة عــلى اIـنــتـوج والـتي

تتعلقq على اخلصوصq �ا يأتي :
- االسم أو اIـــقـــر االجـــتـــمـــاعـي أو الـــعالمـــة اIـــســـجـــلـــة
qسؤول عن إنتاج الكيس البالستيكيIوعنوان الشخص ا
- االسم والــبــيـانــات الــشــخــصـيــة الــدقــيـقــة لــلــمــنـتج
واIستوردq عندمـا يتعلق األمر بوضع أكياس بالستيكية

qمستوردة في السوق
- الــــشـــروط اخلــــاصــــة لالســــتـــخــــدامq ال ســــيـــمــــا عــــنـــد

استعمال الكيس البالستيكي من طرف األطفال.
يجب أن يـضمن اIـنتج أيـضاq تـتبع مـسار يـكون له
فـيه القـدرة على رسم مسـار اIنـتوج من خالل كل مراحل

اإلنتاج والتحويل والتوزيع.

5 - تقييم اIطابقة : - تقييم اIطابقة :
يـتم تـقـيـيم مـطـابـقـة الـكـيس الـبالسـتـيـكي بـحـماالت
مـــوضــــوع هـــــذه الالئـــحـــــة الـــفــــنــــيـــة طـــبـــقــــا لــــلـــمـــقـــايـــيس

اIذكـورة أدنـاه :
- NA 2783 : الــتـغــلـيف �ــادة الـبالســتـيـك - أكـيـاس

qواصفات والتجاربIبحماالت - ا
- NA 13575 : التـغـليف - طـرق تخـصيص األكـياس

- أكياس مصنوعة من شريط بالستيكي حراري.

اجمللس الوطني االقتصادياجمللس الوطني االقتصادي
واالجتماعيواالجتماعي

مـقـرر مؤرخ في مـقـرر مؤرخ في 7 شـوال عام  شـوال عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3 غـشت سـنة غـشت سـنة
q2014 يــتــضـــمن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــرq يــتــضـــمن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــر

اIيزانية واحملاسبة.اIيزانية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي

- �ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 93 - 225  اIـؤرخ
في 19 ربيع الـثاني عام 1414 اIوافق 5 أكتـوبر سنة 1993
qتضمن إنشاء اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعيIوا
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