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"اHــــادّة 14 :  �ــــنـع اســــتـــخــــراج مــــواد الــــطــــمـي بــــأيـــة
وسيلة وخاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديانp عندما
تشكل أخطار اإلتالف اHنصوص عليها في اHادة 15 أدناه.

�ــكن أن يــرخصp خــارج مــنـاطـق اHـنـعp بـاســتــخـراج
مـواد الـطمي بـصـيـغة االمـتـياز احملـدد اHـدةp اHرفق بـدفـتر
شــروط مع مــراعــاة دراســة الــتــأثــيــر عــلى الــبــيــئــة اHــعــدّة

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

حتدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه اHادةp السيّما جرد
الــوديـان أو أجـزاء الــوديـان اHــعـنـيــة بـهـذا اHــنع عن طـريق

التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـنـشـــر هــذا األمـر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّــة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــالــجــزائــر في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22
يوليو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

أمأمــــر رقـم ر رقـم 09 -  - 02  م  مــــؤرخ في ؤرخ في 29 رجب ع رجب عــــام ام  1430  اHاHــــوافقوافق
22 ي يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة ة p2009 يــــــعــــدل ويدل ويــــــتــــمـم الم الــــقــــــانانــــون رقمون رقم

05-12 اH اHــــــــؤرخ في ؤرخ في 28 ج جــــــــمــــــــــادى الادى الــــــــثــــــــانانــــــــيــــــــة عـة عـــــــــام ام 1426

اHوافــق اHوافــق 4 غشت سنة  غشت سنة 2005 واHتعلق باHياه. واHتعلق باHياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن رئيس اجلمهـوريـة
-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورp ال سـيـمــا اHـادّتـان 122 و124

pمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

pتممHعدل واHا pياهHتعلق باHوا
pوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه : يصدر األمر اآلتي نصه : 

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  تــــعـــدل وتــــتــــمم أحــــكــــام اHـــادة 14 من
الــقــانــون رقم 05-12 اHــؤرخ في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام
1426 اHـوافق 4 غـشت سـنة 2005 واHتـعـلق بـاHـيـاهp اHـعدل

واHتممp وحترر كما يأتي :

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم 09 -  - 245 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 29 رجـب عـــام رجـب عـــام
1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة p2009 يتـضـمن حتويلp يتـضـمن حتويل

اعتمــاد إلـى ميزانيـة تسييـر وزارة االتـصـال.اعتمــاد إلـى ميزانيـة تسييـر وزارة االتـصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

p2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ في  29
مـحرم عام 1430 اHوافق 26  ينـاير سـنة 2009  واHـتضمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

p2009 لسنة

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 09 - 46
اHـؤرخ في 29  مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة
2009 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

االتـصــال من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيــر �ـوجب قــانــون اHـالــيـة
p2009 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يــلــــغــى من مــيــزانــيــــة ســـنـــة 2009
اعـتـــمــــــاد قـــــدره مــائــة وثالثــة وســبـعــون مــلــيــون ديــنـار
(173.000.000 دج) مـــــقـــــيّـــــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكـــــالـــــيف
اHــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمّع".

اHاداHادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانية سنة 2009 اعتـمـاد قدره
مــائــة وثالثــة وســـبــعــون مــلــيــون ديــنــار (173.000.000 دج)
يـــقـــــيّـــــد فــي مــيـــزانــيــــة تــســيـــيـــر وزارة االتــصــال وفي
الــــــبــــــاب رقم 44 - 01 "اإلدارة اHــــــركـــــــزيــــــة - مــــــســــــاهــــــمــــــة

للمؤسسة الوطنية للتلفزة".


