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27 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1432
23 νοϖεµβρε 2011

ΑΡΡΕΤΕΣ, ∆ΕΧΙΣΙΟΝΣ ΕΤ ΑςΙΣ
ΜΙΝΙΣΤΕΡΕ ∆Ε ΛΙΝΤΕΡΙΕΥΡ
ΕΤ ∆ΕΣ ΧΟΛΛΕΧΤΙςΙΤΕΣ ΛΟΧΑΛΕΣ
Αρρτ ιντερµινιστριελ δυ 15 ∆ηου Ελ Κααδα 1432
χορρεσπονδαντ αυ 13 οχτοβρε 2011 φιξαντ λεσ
χονδιτιονσ ετ λεσ µοδαλιτσ δαχθυισιτιον, δε
δτεντιον, δεξπλοιτατιον, δυτιλισατιον ετ δε
χεσσιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ.

Λε µινιστρε δε λα δφενσε νατιοναλε,
Λε µινιστρε δε λιντριευρ ετ δεσ χολλεχτιϖιτσ λοχαλεσ,
Λε µινιστρε δεσ φινανχεσ,
Λε µινιστρε δεσ τρανσπορτσ,
Λε µινιστρε δε λα ποστε ετ δεσ τεχηνολογιεσ δε
λινφορµατιον ετ δε λα χοµµυνιχατιον,
ςυ λε δχρετ πρσιδεντιελ ν° 05−162 δυ 23 Ραβιε
Ελ Αουελ 1426 χορρεσπονδαντ αυ 2 µαι 2005 φιξαντ λεσ
µισσιονσ ετ αττριβυτιονσ δυ µινιστρε δλγυ αυπρσ δυ
µινιστρε δε λα δφενσε νατιοναλε ;
ςυ λε δχρετ πρσιδεντιελ ν° 10−149 δυ 14 ϑουµαδα
Ετηανια 1431 χορρεσπονδαντ αυ 28 µαι 2010 πορταντ
νοµινατιον δεσ µεµβρεσ δυ Γουϖερνεµεντ ;
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 89−165 δυ 29 αοτ 1989,
µοδιφι ετ χοµπλτ, φιξαντ λεσ αττριβυτιονσ δυ µινιστρε δεσ
τρανσπορτσ ;
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 94−247 δυ 2 Ραβιε Ελ Αουελ
1415 χορρεσπονδαντ αυ 10 αοτ 1994 φιξαντ λεσ αττριβυτιονσ
δυ µινιστρε δε λιντριευρ ετ δεσ χολλεχτιϖιτσ λοχαλεσ ;
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 95−54 δυ 15 Ραµαδηαν 1415
χορρεσπονδαντ αυ 15 φεϖριερ 1995 φιξαντ λεσ αττριβυτιονσ δυ
µινιστρε δεσ φινανχεσ ;
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 03−57 δυ 4 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1423
χορρεσπονδαντ αυ 5 φϖριερ 2003 φιξαντ λεσ αττριβυτιονσ δυ
µινιστρε δε λα ποστε ετ δεσ τεχηνολογιεσ δε λινφορµατιον ετ
δε λα χοµµυνιχατιον ;
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα
1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009 φιξαντ λεσ
ργλεσ δε σχυριτ αππλιχαβλεσ αυξ αχτιϖιτσ πορταντ συρ
λεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ, νοταµµεντ σεσ αρτιχλεσ 13,
14 ετ 21 ;
ςυ λαρρτ ιντερµινιστριελ δυ 9 ϑουµαδα Ελ Ουλα 1424
χορρεσπονδαντ αυ 9 ϕυιλλετ 2003, χοµπλτ, φιξαντ λεσ
χονδιτιονσ ετ λεσ µοδαλιτσ διµπορτατιον, δαχθυισιτιον,
δε δτεντιον, δεξπλοιτατιον, δε χεσσιον ετ λε τρανσπορτ δεσ
θυιπεµεντσ σενσιβλεσ ;
Αρρτεντ :
Αρτιχλε 1ερ.  Εν αππλιχατιον δεσ δισποσιτιονσ δεσ
αρτιχλεσ 13, 14 ετ 21 δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23
∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009,
συσϖισ, λε πρσεντ αρρτ α πουρ οβϕετ δε δφινιρ λεσ
χονδιτιονσ ετ λεσ µοδαλιτσ δαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ

σενσιβλεσ παρ λεσ οπρατευρσ αγρσ αινσι θυε λεσ χονδιτιονσ
ετ λεσ µοδαλιτσ δαχθυισιτιον, δε δτεντιον, δεξπλοιτατιον,
δυτιλισατιον ετ δε χεσσιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ παρ
λεσ περσοννεσ πηψσιθυεσ ετ µοραλεσ αυξ φινσ δε δτεντιον
ετ δυτιλισατιον.
Χηαπιτρε 1ερ
Προχδυρε δαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ
παρ λεσ οπρατευρσ αγρσ
Αρτ. 2.  Λαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ, αυ
νιϖεαυ νατιοναλ παρ λεσ οπρατευρσ, εστ σουµισε ◊ υνε
αυτορισατιον πραλαβλε δλιϖρε παρ λε ωαλι δυ λιευ
δαχτιϖιτ πουρ λεσ οπρατευρσ περσοννεσ πηψσιθυεσ, ου δυ
σιγε σοχιαλ πουρ λεσ οπρατευρσ περσοννεσ µοραλεσ, απρσ
αϖισ δε λα χοµµισσιον δε σχυριτ δε λα ωιλαψα.
Αρτ. 3.  Λα δεµανδε δαυτορισατιον δαχθυισιτιον δοιτ
µεντιοννερ νοταµµεντ :
 λιδεντιτ ου λα ραισον σοχιαλε, λαδρεσσε ετ λα
νατιοναλιτ δε λοπρατευρ δεµανδευρ ;
 λαχτιϖιτ δε λοπρατευρ, τελλε θυε δφινιε παρ λαρτιχλε
6 δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430
χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009, συσϖισ ;
 λα δσιγνατιον χοµπλτε (τψπε, µαρθυε, µοδλε) δεσ
θυιπεµεντσ, οβϕετ δε λα δεµανδε δαυτορισατιον, ετ λευρ
θυαντιτ ;
 λοριγινε δεσ θυιπεµεντσ ετ λεσ µοδαλιτσ δε
τρανσπορτ ;
 λε(σ) λιευ(ξ) δεντρεποσαγε ετ δυτιλισατιον, αινσι θυε
λεσ χονδιτιονσ δε χονσερϖατιον εν σχυριτ δεσ
θυιπεµεντσ.
Λα δεµανδε δαυτορισατιον δαχθυισιτιον δοιτ τρε
αχχοµπαγνε δυν δοσσιερ χοµπορταντ :
 υνε χοπιε χερτιφιε χονφορµε δε λαγρµεντ δε
λοπρατευρ δεµανδευρ εν χουρσ δε ϖαλιδιτ ;
 υνε χοπιε χερτιφιε χονφορµε δε λαυτορισατιον
δεξπλοιτατιον δυ δεστιναταιρε φιναλ λορσθυε λα δεµανδε
πορτε συρ λαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ χλασσσ δανσ λεσ
σουσ−σεχτιονσ 1, 2 ετ 3 δε λα σεχτιον Α δε λα νοµενχλατυρε
δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ φιγυραντ ◊ λαννεξε Ι δυ
δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430
χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009, συσϖισ ;
 υνε χοπιε δεσ χαραχτριστιθυεσ τεχηνιθυεσ δεσ
θυιπεµεντσ.
Λα δεµανδε δαυτορισατιον δαχθυισιτιον νε δοιτ πορτερ
θυε συρ λεσ θυιπεµεντσ φιγυραντ δανσ λαγρµεντ.
Αρτ. 4.  Λα δεµανδε δαυτορισατιον συσχιτε, ταβλιε
σελον λε µοδλε ϕοιντ εν αννεξε Ι δυ πρσεντ αρρτ,
εστ δποσε, χοντρε ρχπισσ, αυπρσ δεσ σερϖιχεσ δε λα
ργλεµεντατιον δε λα ωιλαψα τερριτοριαλεµεντ χοµπτεντε.
Ελλε εστ τραιτε δανσ υν δλαι ν∋εξχδαντ πασ σοιξαντε
(60) ϕουρσ ◊ χοµπτερ δε λα δατε δε σον δπτ.
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Λαυτορισατιον δαχθυισιτιον, ταβλιε χονφορµµεντ αυ
µοδλε φιγυραντ ◊ λαννεξε ΙΙ δυ πρσεντ αρρτ, εστ νοτιφιε
◊ λιντρεσσ παρ λεσ σερϖιχεσ χηαργσ δε λα ργλεµεντατιον
δε λα ωιλαψα τερριτοριαλεµεντ χοµπτεντε, δανσ λε δλαι φιξ
◊ λαλινα χι−δεσσυσ. Λαυτορισατιον δαχθυισιτιον εστ
περσοννελλε, ελλε νε πευτ τρε νι χδε νι χηανγε.
Λε ρεϕετ δε λα δεµανδε δοιτ τρε δµεντ µοτιϖ.
Εν χασ δε ρεϕετ δε λα δεµανδε, λοπρατευρ ρεοιτ
νοτιφιχατιον δε λα δχισιον συιϖαντ λε µµε χαναλ ετ δανσ
λε µµε δλαι.
Αρτ. 5.  Λαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ, συρ
λε µαρχη νατιοναλ, νε πευτ αϖοιρ λιευ θυαυπρσ δυν
οπρατευρ δµεντ αγρ πουρ λα χοµµερχιαλισατιον δε χεσ
θυιπεµεντσ ου υν παρτιχυλιερ δµεντ αυτορισ.
Λορσθυε λθυιπεµεντ εστ αχθυισ αυπρσ δυν οπρατευρ,
χελυι−χι δοιτ απποσερ σον χαχηετ ηυµιδε συρ λαυτορισατιον
δαχθυισιτιον ινδιθυαντ θυε χεττε δερνιρε α τ
χονσοµµε ετ α δονν λιευ ◊ λαχηατ δεσ θυιπεµεντσ θυι
ψ σοντ µεντιοννσ εν πρχισαντ λευρσ νυµροσ δε σριε.
Λοριγιναλ δε λαυτορισατιον εστ ρενδυ ◊ λαχηετευρ αϖεχ
φαχτυρε δαχηατ ετ υνε χοπιε εστ γαρδε παρ λοπρατευρ.
Λαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ χλασσσ δανσ λα
σουσ−σεχτιον 2 δε λα σεχτιον Β αυπρσ δυν παρτιχυλιερ
δµεντ αυτορισ, δανσ λε χαδρε δε τρανσφερτ δε προπριτ,
δοιτ τρε εφφεχτυε απρσ ϖριφιχατιον δε λαυτορισατιον
δαχθυισιτιον παρ λεσ σερϖιχεσ δε λα χοµµυνε
τερριτοριαλεµεντ χοµπτεντε . Λαυτοριτ δε δλιϖρανχε δε
λαυτορισατιον δαχθυισιτιον εν εστ ινφορµε.
Λορσθυε λε χδαντ ετ λε χεσσιονναιρε νε ρσιδεντ πασ δανσ
λα µµε ωιλαψα, λε ωαλι δυ λιευ δε ρσιδενχε δυ
χεσσιονναιρε εν εστ γαλεµεντ ινφορµ.
Αρτ. 6.  Λαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ συρ
λε µαρχη εξτριευρ εστ σουµισε ◊ υν ϖισα ταβλι
χονφορµµεντ αυξ δισποσιτιονσ δε λαρτιχλε 14 δυ δχρετ
εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430
χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009, συσϖισ.
Λα δεµανδε δε ϖισα εστ δποσε παρ λοπρατευρ αυπρσ
δυ µινιστρε χονχερν ου δε λα ωιλαψα δυ λιευ δαχτιϖιτ,
αχχοµπαγνε δεσ δοχυµεντσ συιϖαντσ :
 υνε χοπιε δε λαγρµεντ δε λοπρατευρ δεµανδευρ
εν χουρσ δε ϖαλιδιτ ;
 λα χοπιε οριγιναλε δε λαυτορισατιον δαχθυισιτιον,
δλιϖρε παρ λε ωαλι τερριτοριαλεµεντ χοµπτεντ ;
 υνε χοπιε δεσ χαραχτριστιθυεσ τεχηνιθυεσ δεσ
θυιπεµεντσ.
Λα δεµανδε δε ϖισα δοιτ ινδιθυερ λε παψσ δε προϖενανχε
δεσ θυιπεµεντσ.
Απρσ ϖριφιχατιον δε λα χονφορµιτ δε λα δεµανδε,
χελλε−χι εστ τρανσµισε δανσ λεσ χινθ (5) ϕουρσ ουϖραβλεσ θυι
συιϖεντ λα δατε δε δπτ ◊ λαυτοριτ χηαργε δε
λταβλισσεµεντ δυ ϖισα.
Λεσ συιτεσ ρσερϖεσ ◊ λα δεµανδε δε ϖισα σοντ νοτιφιεσ
◊ λιντρεσσ παρ λεσ σερϖιχεσ δε λα ωιλαψα δυ λιευ δε δπτ
δε λα δεµανδε, δανσ υν δλαι δε σοιξαντε (60) ϕουρσ
ουϖραβλεσ ◊ χοµπτερ δε λα δατε δε δπτ δε λα δεµανδε.
Αρτ. 7.  Λε δδουανεµεντ δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ
σεφφεχτυε αυ ϖυ δε λαυτορισατιον δαχθυισιτιον οριγιναλε
ϖισε χονφορµµεντ αυξ δισποσιτιονσ δε λαρτιχλε 14 δυ
δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430
χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009, συσϖισ.
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Λε δδουανεµεντ δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ δοιτ
σεφφεχτυερ δανσ λεσ δλαισ φιξσ ◊ λαλινα 2 δε λαρτιχλε 8 ετ
◊ λαλινα 2 δε λαρτιχλε 16 χι−δεσσουσ.
Λαυτορισατιον δαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ
συρ λε µαρχη εξτριευρ δµεντ ϖισε εστ ρενσειγνε παρ
λεσ σερϖιχεσ δεσ δουανεσ θυι απποσεντ υν χαχηετ ηυµιδε
ινδιθυαντ θυε χελλε−χι α τ χονσοµµε ετ α δονν λιευ αυ
δδουανεµεντ δεσ θυιπεµεντσ θυι ψ σοντ µεντιοννσ εν
πρχισαντ λε νυµρο δε σριε δεσ θυιπεµεντσ ιµπορτσ.
Υνε χοπιε δε λαυτορισατιον εστ χονσερϖε αυ νιϖεαυ δυ
σερϖιχε δεσ δουανεσ χονχερν.
Υν τατ δεσ θυιπεµεντσ αχθυισ συρ λε µαρχη εξτριευρ
εστ τρανσµισ τριµεστριελλεµεντ παρ λεσ σερϖιχεσ δεσ δουανεσ
◊ λαυτοριτ αψαντ ταβλι λε ϖισα θυι εν ινφορµε λεσ σερϖιχεσ
δεσ µινιστρεσ χηαργσ δε λα δφενσε νατιοναλε ετ δε
λιντριευρ.
Λτατ πρχιτ δοιτ πρχισερ πουρ χηαθυε ϖισα ταβλι :
 λα θυαντιτ δεσ θυιπεµεντσ, λευρ τψπε, µαρθυε,
µοδλε ετ νυµρο δε σριε,
 λα ρφρενχε δυ ϖισα,
 λα ρφρενχε δε λαυτορισατιον δαχθυισιτιον ετ
λαυτοριτ δε δλιϖρανχε.
Αρτ. 8.  Λαχθυισιτιον αυ νιϖεαυ νατιοναλ δεσ
θυιπεµεντσ σενσιβλεσ, οβϕετ δε λαυτορισατιον παρ λεσ
οπρατευρσ, δοιτ τρε ραλισε δανσ υν δλαι νεξχδαντ πασ
σιξ (6) µοισ ◊ χοµπτερ δε λα δατε δε νοτιφιχατιον δε
λαυτορισατιον.
Χε δλαι εστ πορτ ◊ υνε (1) αννε λορσθυιλ σαγιτ
δαχθυισιτιον συρ λε µαρχη εξτριευρ ◊ χοµπτερ δε λα δατε
δε νοτιφιχατιον δυ ϖισα. Λαχθυισιτιον συρ λε µαρχη
εξτριευρ εστ ραλισε εν υνε σευλε οπρατιον.
Χηαπιτρε 2
Προχδυρε δαχθυισιτιον, δε δτεντιον, δεξπλοιτατιον,
δυτιλισατιον ετ δε χεσσιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ
παρ λεσ περσοννεσ πηψσιθυεσ ετ µοραλεσ αυξ φινσ
δε δτεντιον ετ δυτιλισατιον
Αρτ. 9.  Λαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ αυξ
φινσ δε δτεντιον ετ δυτιλισατιον εστ συβορδοννε ◊
λοβτεντιον δε λαυτορισατιον δαχθυισιτιον πρϖυε ◊
λαρτιχλε 17 δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου
Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009,
συσϖισ.
Αρτ 10.  Λα δεµανδε δαυτορισατιον δαχθυισιτιον
µεντιοννε :
 λιδεντιτ ου λα ραισον σοχιαλε, λαδρεσσε, λα προφεσσιον
ου λαχτιϖιτ δυ δεµανδευρ ;
 λα δσιγνατιον χοµπλτε (τψπε, µαρθυε, µοδλε) δεσ
θυιπεµεντσ, οβϕετ δε λα δεµανδε δαυτορισατιον ;
 λεσ χαραχτριστιθυεσ τεχηνιθυεσ δεσ θυιπεµεντσ ;
 λα θυαντιτ δεσ θυιπεµεντσ ;
 λοριγινε δεσ θυιπεµεντσ ετ λεσ µοδαλιτσ δε
τρανσπορτ, αινσι θυε λε παψσ δε προϖενανχε ;
 λε(σ) λιευ(ξ) δεντρεποσαγε ετ δυτιλισατιον, αινσι θυε
λεσ χονδιτιονσ δε χονσερϖατιον εν σχυριτ δεσ
θυιπεµεντσ.
Λα δεµανδε δοιτ τρε αχχοµπαγνε δυν δοσσιερ
χοµπορταντ :
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Πουρ λεσ περσοννεσ πηψσιθυεσ :
 υνε φιχηε δτατ χιϖιλ ;
 υν (1) εξτραιτ δυ χασιερ ϕυδιχιαιρε (βυλλετιν ν° 3)
δαταντ δε µοινσ δε τροισ (3) µοισ ;
 υνε (1) χερτιφιχατ δε ρσιδενχε ;
 υν (1) χερτιφιχατ δε νατιοναλιτ ;
 λε τιτρε δε σϕουρ πουρ λεσ ρσιδεντσ τρανγερσ ;
 λτατ δεσχριπτιφ δεσ µοψενσ πρϖυσ πουρ λα
χονσερϖατιον εν σχυριτ δε λθυιπεµεντ οβϕετ δε λα
δεµανδε ;
 υνε χοπιε χερτιφιε χονφορµε δε λαυτορισατιον
δεξπλοιτατιον δεσ θυιπεµεντσ χλασσσ δανσ λεσ
σουσ−σεχτιονσ 1, 2 ετ 3 δε λα σεχτιον Α δε λα νοµενχλατυρε
δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ.
Πουρ λεσ περσοννεσ µοραλεσ :
 υνε χοπιε (1) δεσ στατυτσ ;
 υνε (1) φιχηε δτατ χιϖιλ, υν (1) εξτραιτ δυ χασιερ
ϕυδιχιαιρε (βυλλετιν ν° 3) δαταντ δε µοινσ δε τροισ (3) µοισ
ετ υν (1) χερτιφιχατ δε νατιοναλιτ πουρ χηαχυν δεσ γραντσ,
αχτιονναιρεσ ετ διριγεαντσ ;
 λτατ δεσχριπτιφ δεσ µοψενσ πρϖυσ πουρ λα
χονσερϖατιον εν σχυριτ δε λθυιπεµεντ οβϕετ δε λα
δεµανδε ;
 υνε χοπιε χερτιφιε χονφορµε δε λαυτορισατιον
δεξπλοιτατιον δεσ θυιπεµεντσ χλασσσ δανσ λεσ
σουσ−σεχτιονσ 1, 2 ετ 3 δε λα σεχτιον Α δε λα νοµενχλατυρε
δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ ;
 λε τιτρε δε σϕουρ πουρ λεσ γραντσ δε νατιοναλιτ
τρανγρε.
Αρτ. 11.  Λα δεµανδε δαυτορισατιον, ταβλιε εν θυατρε
(4) εξεµπλαιρεσ σελον λε µοδλε ϕοιντ εν αννεξε Ι δυ
πρσεντ αρρτ, εστ δποσε, χοντρε ρεµισε δε ρχπισσ,
αυπρσ δεσ σερϖιχεσ δε λα ωιλαψα τερριτοριαλεµεντ
χοµπτεντε.
Απρσ ϖριφιχατιον δε λα χονφορµιτ δε λα δεµανδε,
χελλε−χι εστ τρανσµισε δανσ λεσ χινθ (5) ϕουρσ ουϖραβλεσ θυι
συιϖεντ λα δατε δε δπτ αυ :
 µινιστρε χηαργ δεσ τεχηνολογιεσ δε λινφορµατιον ετ
δε λα χοµµυνιχατιον πουρ χε θυι χονχερνε λεσ
θυιπεµεντσ χλασσσ δανσ λα σεχτιον Α δε λα νοµενχλατυρε
δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ ;
 µινιστρε δεσ τρανσπορτσ πουρ χε θυι χονχερνε λεσ
θυιπεµεντσ χλασσσ δανσ λα σουσ−σεχτιον 1 δε λα σεχτιον Β
δε λα νοµενχλατυρε δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ.
Λορσθυε λα δεµανδε δαυτορισατιον πορτε συρ δεσ
θυιπεµεντσ σενσιβλεσ χλασσσ δανσ λεσ σουσ−σεχτιονσ 2 ετ 3
δε λα σεχτιον Β ετ δε λα σεχτιον Χ δε λα νοµενχλατυρε δεσ
θυιπεµεντσ σενσιβλεσ, χελλε−χι εστ τραιτε παρ λα διρεχτιον
δε λα ργλεµεντατιον δε λα ωιλαψα.
Λα δεµανδε δαυτορισατιον εστ τραιτε δανσ υν δλαι
νεξχδαντ πασ σοιξαντε (60) ϕουρσ ουϖραβλεσ ◊ χοµπτερ δε
λα δατε δε δπτ.
Λαυτορισατιον δαχθυισιτιον ταβλιε παρ λαυτοριτ
ηαβιλιτε χιτε χι−δεσσυσ, σελον λε µοδλε φιγυραντ ◊
λαννεξε ΙΙ δυ πρσεντ αρρτ, εστ τρανσµισε σανσ δλαι αυ
ωαλι
τερριτοριαλεµεντ
χοµπτεντ.
Λαυτορισατιον
δαχθυισιτιον εστ περσοννελλε, ελλε νε πευτ τρε νι χδε νι
χηανγε.
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Λαυτορισατιον δαχθυισιτιον εστ νοτιφιε ◊ λιντρεσσ,
παρ λεσ σερϖιχεσ δε λα ωιλαψα δε λιευ δε δπτ δε λα
δεµανδε δανσ λεσ χινθ (5) ϕουρσ ουϖραβλεσ θυι συιϖεντ λα
δατε δε ρχεπτιον δε λαυτορισατιον.
Πουρ λεσ ινστιτυτιονσ ου αδµινιστρατιονσ πυβλιθυεσ ◊
γεστιον χεντραλισε, λα δεµανδε δαυτορισατιον εστ δποσε,
χοντρε ρχπισσ, αυπρσ δεσ σερϖιχεσ δυ µινιστρε
χονχερν.
Λε ρεϕετ δε λα δεµανδε, δµεντ µοτιϖ, εστ νοτιφι ◊
λιντρεσσ δανσ λεσ µµεσ φορµεσ.
Αρτ. 12.  Λεσ αυτορισατιονσ δαχθυισιτιον δθυιπεµεντσ
σενσιβλεσ συρ λε µαρχη νατιοναλ ου συρ λε µαρχη εξτριευρ
παρ λεσ ρεπρσεντατιονσ ετ αγεντσ διπλοµατιθυεσ αχχρδιτσ
εν Αλγριε σοντ δλιϖρεσ , δανσ λε χαδρε δεσ προχδυρεσ
ταβλιεσ εν λα µατιρε , παρ λεσ σερϖιχεσ :
 δυ µινιστρε χηαργ δεσ τεχηνολογιεσ δε
λινφορµατιον ετ δε λα χοµµυνιχατιον εν χε θυι χονχερνε
λεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ χλασσσ δανσ λεσ σουσ−σεχτιονσ 1
ετ 2 δε λα σεχτιον Α δε λα νοµενχλατυρε δεσ θυιπεµεντσ
σενσιβλεσ ;
 δυ µινιστρε χηαργ δεσ τρανσπορτσ εν χε θυι
χονχερνε λεσ θυιπεµεντσ χλασσσ ◊ λα σεχτιον Β δε λα
νοµενχλατυρε δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ ;
 δυ µινιστρε χηαργ δε λιντριευρ εν χε θυι χονχερνε
λεσ θυιπεµεντσ χλασσσ ◊ λα σεχτιον Χ δε λα νοµενχλατυρε
δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ.
Λεσ ρεπρσεντατιονσ διπλοµατιθυεσ σοντ εξχλυεσ δε
λαππλιχατιον δε λα προχδυρε δαυτορισατιον δαχθυισιτιον
δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ χλασσσ δανσ λα σουσ−σεχτιον 3
δε λα σεχτιον Α δε λα νοµενχλατυρε δεσ θυιπεµεντσ
σενσιβλεσ.
Λα δεµανδε δαυτορισατιον δαχθυισιτιον δοιτ ινδιθυερ
σελον λε χασ, λιδεντιτ δε λα ρεπρσεντατιον ετ λεσ νοµ,
πρνοµσ δυ δεµανδευρ, σον αδρεσσε ετ τψπε ετ θυαντιτ δεσ
θυιπεµεντσ οβϕετ δε λα δεµανδε αινσι θυε λευρσ
χαραχτριστιθυεσ τεχηνιθυεσ.
Λα δεµανδε δαυτορισατιον εστ τρανσµισε, σουσ λε
χουϖερτ δε λα µισσιον διπλοµατιθυε δοντ ρελϖε λε
δεµανδευρ αυξ σερϖιχεσ δυ µινιστρε δεσ αφφαιρεσ
τρανγρεσ. Ελλε εστ ενρεγιστρε ετ τρανσµισε ◊ λαυτοριτ δε
δλιϖρανχε δε λαυτορισατιον, ρεϖτυε δε λαϖισ µοτιϖ δεσ
σερϖιχεσ δυ µινιστρε δεσ αφφαιρεσ τρανγρεσ.
Λαυτορισατιον δαχθυισιτιον εστ ρετουρνε αυξ σερϖιχεσ
δυ µινιστρε δεσ αφφαιρεσ τρανγρεσ θυι λα τρανσµεττεντ ◊
λευρ τουρ ◊ λα µισσιον διπλοµατιθυε χονχερνε.
Εν χασ δε ρεϕετ δε λα δεµανδε, χελυι−χι εστ νοτιφι δανσ
λεσ µµεσ φορµεσ πρϖυεσ παρ λε πρσεντ αρτιχλε.
Αρτ. 13.  Λαυτορισατιον δαχθυισιτιον ϖισε ◊ λαρτιχλε
9 χι−δεσσυσ νουϖρε δροιτ ◊ λαχθυισιτιον συρ λε µαρχη
εξτριευρ θυαπρσ αϖοιρ τ ϖισε παρ λεσ αυτοριτσ χιτεσ ◊
λαρτιχλε 14 δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου
Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009,
συσϖισ.
Λα δεµανδε δε ϖισα εστ δποσε αυπρσ δεσ σερϖιχεσ δυ
µινιστρε χονχερν ου
δεσ σερϖιχεσ δε λα ωιλαψα
τερριτοριαλεµεντ χοµπτεντσ, αχχοµπαγνε δεσ δοχυµεντσ
συιϖαντσ :
 λα χοπιε οριγιναλε δε λαυτορισατιον δαχθυισιτιον ;
 υνε χοπιε δεσ χαραχτριστιθυεσ τεχηνιθυεσ δεσ
θυιπεµεντσ.
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Λα δεµανδε δε ϖισα δοιτ ινδιθυερ λε παψσ
δε
προϖενανχε δεσ θυιπεµεντσ.
Απρσ ϖριφιχατιον δε λα χονφορµιτ δε λα δεµανδε,
χελλε−χι εστ τρανσµισε δανσ λεσ χινθ (5) ϕουρσ ουϖραβλεσ θυι
συιϖεντ λα δατε δε δπτ ◊ λαυτοριτ χηαργε δε
λταβλισσεµεντ δυ ϖισα.
Λεσ συιτεσ ρσερϖεσ ◊ λα δεµανδε δε ϖισα σοντ νοτιφιεσ
◊ λιντρεσσ παρ λεσ σερϖιχεσ δε λα ωιλαψα δυ λιευ δε δπτ
δε λα δεµανδε, δανσ υν δλαι δε σοιξαντε (60) ϕουρσ
ουϖραβλεσ ◊ χοµπτερ δε λα δατε δε δπτ δε λα δεµανδε.
Αρτ. 14.  Λαχθυισιτιον συρ λε µαρχη νατιοναλ
δθυιπεµεντσ σενσιβλεσ νε πευτ αϖοιρ λιευ θυαυπρσ δυν
οπρατευρ δµεντ αγρ πουρ λα χοµµερχιαλισατιον δε χεσ
θυιπεµεντσ ου υν παρτιχυλιερ δµεντ αυτορισ,
χονφορµµεντ αυξ δισποσιτιονσ δε λαρτιχλε 5 δυ πρσεντ
αρρτ.
Αρτ. 15.  Λε δδουανεµεντ δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ
σεφφεχτυε χονφορµµεντ αυξ δισποσιτιονσ δεσ αλινασ 1, 2
ετ 3 δε λαρτιχλε 7 δυ πρσεντ αρρτ.
Υν τατ δεσ θυιπεµεντσ αχθυισ συρ λε µαρχη εξτριευρ
εστ τρανσµισ παρ λεσ σερϖιχεσ δεσ δουανεσ χονφορµµεντ
αυξ δισποσιτιονσ δεσ αλινασ 3 ετ 4 δε λαρτιχλε 7 δυ πρσεντ
αρρτ.
Αρτ. 16.  Λαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ
οβϕετ δε λαυτορισατιον δοιτ τρε ραλισε δανσ υν δλαι
νεξχδαντ πασ σιξ (6) µοισ ◊ χοµπτερ δε λα δατε δε
νοτιφιχατιον δε λαυτορισατιον.
Χε δλαι εστ πορτ ◊ υνε (1) αννε λορσθυιλ σαγιτ
δαχθυισιτιον συρ λε µαρχη εξτριευρ. Λε δλαι χοµµενχε
◊ χουριρ ◊ χοµπτερ δε λα δατε δε νοτιφιχατιον δυ ϖισα
διµπορτατιον. Λαχθυισιτιον συρ λε µαρχη εξτριευρ εστ
ραλισε εν υνε σευλε οπρατιον.
Αρτ. 17.  Λαυτορισατιον δεξπλοιτατιον δεσ
θυιπεµεντσ σενσιβλεσ πρϖυσ παρ λεσ αρτιχλεσ 20 ετ 21 δυ
δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430
χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009, συσϖισ, εστ ταβλιε
χονφορµµεντ αυ µοδλε φιγυραντ ◊ λαννεξε Ις δυ
πρσεντ αρρτ.
Λα δεµανδε δαυτορισατιον ταβλιε χονφορµµεντ αυ
µοδλε πρϖυ ◊ λαννεξε ΙΙΙ δυ πρσεντ αρρτ εστ δποσε
χοντρε ρχπισσ αυπρσ δεσ σερϖιχεσ δε λαυτοριτ
χονχερνε ϖισε ◊ λαρτιχλε 20 δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410
δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε
2009, συσϖισ.
Λα δεµανδε δοιτ µεντιοννερ νοταµµεντ :
 λιδεντιτ ου λα ραισον σοχιαλε, λαδρεσσε, λα προφεσσιον
ου λαχτιϖιτ δυ δεµανδευρ ;
 λα δσιγνατιον δεσ θυιπεµεντσ (τψπε, µαρθυε,
µοδλε ετ θυαντιτ),
 λε νυµρο δε σριε ετ λε νυµρο διµµατριχυλατιον
λορσθυε λα δεµανδε πορτε συρ δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ
χλασσσ δανσ λα σουσ−σεχτιον 1 δε λα σεχτιον Β ου λα
σουσ−σεχτιον 1 δε λα σεχτιον Χ ;
 λοριγινε δεσ θυιπεµεντσ ετ λευρσ χαραχτριστιθυεσ
τεχηνιθυεσ ;
 λυσαγε δε λθυιπεµεντ (περσοννελ ου προφεσσιοννελ,
εν πρχισαντ λα νατυρε δεσ αχτιϖιτσ σιλ σαγιτ δε λα σεχονδε
ηψποτησε) ;
 λε λιευ δυτιλισατιον ;
 λα χοπιε χερτιφιε χονφορµε δε λαυτορισατιον
δαχθυισιτιον, λε χασ χηαντ.
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Λορσθυε λα δεµανδε πορτε συρ λεξπλοιτατιον δεσ
θυιπεµεντσ σενσιβλεσ χλασσσ δανσ λεσ σουσ−σεχτιονσ 1, 2
ετ 3 δε λα σεχτιον Α, λε δεµανδευρ δοιτ χοµµυνιθυερ ◊
λαυτοριτ δε δλιϖρανχε δε λαυτορισατιον δεξπλοιτατιον λεσ
νυµροσ δε σριε ετ /ου λεσ νυµροσ διµµατριχυλατιον δεσ
θυιπεµεντσ, οβϕετ δε λα δεµανδε δσ λευρ αχθυισιτιον.
Αρτ. 18.  Λα δεµανδε δαυτορισατιον δεξπλοιτατιον
δεσ θυιπεµεντσ δε ϖιδοσυρϖειλλανχε χλασσσ δανσ λα
σουσ−σεχτιον 1, παραγραπηε 1 δε λα σεχτιον Χ δε λα
νοµενχλατυρε δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ εστ αχχοµπαγνε
δεσ δοχυµεντσ χοµπλµενταιρεσ συιϖαντσ :
 υν πλαν δε µασσε δεσ βτιµεντσ δε λεξπλοιταντ ετ δυ
πριµτρε ιµµδιατ αϖεχ ινδιχατιον δε λα λοχαλισατιον δεσ
χαµρασ ;
 λιδεντιφιχατιον δε λα (ου δεσ) περσοννε(σ)
ρεσπονσαβλε(σ) δυ σψστµε, δε σον εξπλοιτατιον ετ δε σα
µαιντενανχε.
Αρτ. 19.  Λα χεσσιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ
δτενυσ παρ δεσ περσοννεσ πηψσιθυεσ ου µοραλεσ εστ
στριχτεµεντ ιντερδιτε, σαυφ αυτορισατιον πραλαβλε δε χεσσιον
δλιϖρε παρ λαυτοριτ ϖισε ◊ λαρτιχλε 11 χι−δεσσυσ. Χεττε
χεσσιον νε πευτ σεφφεχτυερ θυαυ προφιτ δυν οπρατευρ
δµεντ αγρ ου δυνε περσοννε πηψσιθυε ου µοραλε
δµεντ αυτορισε.
Αρτ. 20.  Λεσ περσοννεσ πηψσιθυεσ ετ µοραλεσ, θυι
ποσσδεντ δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ αυξ φινσ δε δτεντιον
ετ δυτιλισατιον, σοντ τενυεσ δεν φαιρε δχλαρατιον αυπρσ
δεσ σερϖιχεσ δε λα ωιλαψα δυ λιευ δε δτεντιον δεσδιτσ
θυιπεµεντσ.
Λεσ ινστιτυτιονσ ου αδµινιστρατιονσ πυβλιθυεσ ◊ γεστιον
χεντραλισε αδρεσσεντ λευρ δχλαρατιον αυξ σερϖιχεσ δυ
µινιστρε χηαργ δε λιντριευρ.
Λα δχλαρατιον δεσ θυιπεµεντσ δοιτ σεφφεχτυερ
χονφορµµεντ αυξ προχδυρεσ πρϖυεσ παρ λε πρσεντ
αρρτ, δανσ υν δλαι δε σιξ (6) µοισ ◊ χοµπτερ δε λα δατε
δε πυβλιχατιον δυ πρσεντ αρρτ αυ ϑουρναλ οφφιχιελ.
Αρτ. 21.  Λαρρτ ιντερµινιστριελ δυ 9 ϑουµαδα
Ελ Ουλα 1424 χορρεσπονδαντ αυ 9 ϕυιλλετ 2003, χοµπλτ,
συσϖισ, εστ αβρογ.
Αρτ. 22.  Λε πρσεντ αρρτ σερα πυβλι αυ ϑουρναλ
οφφιχιελ δε λα Ρπυβλιθυε αλγριεννε δµοχρατιθυε ετ
ποπυλαιρε.
Φαιτ ◊ Αλγερ, λε 15 ∆ηου Ελ Κααδα 1432 χορρεσπονδαντ
αυ 13 οχτοβρε 2011.
Πουρ λε µινιστρε
δε λα δφενσε νατιοναλε
Λε µινιστρε δλγυ αυπρσ
δυ µινιστρε δε λα δφενσε
νατιοναλε
Αβδελµαλεκ ΓΥΕΝΑΙΖΙΑ

Λε µινιστρε δε λιντριευρ
ετ δεσ χολλεχτιϖιτσ
λοχαλεσ

Λε µινιστρε δεσ φινανχεσ
Καριµ ∆ϑΟΥ∆Ι

Λε µινιστρε δεσ τρανσπορτσ
Αµαρ ΤΟΥ

∆αηου
ΟΥΛ∆ ΚΑΒΛΙΑ

Λε µινιστρε δε λα ποστε ετ δεσ τεχηνολογιεσ
δε λινφορµατιον ετ δε λα χοµµυνιχατιον
Μουσσα ΒΕΝΗΑΜΑ∆Ι
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ΑΝΝΕΞΕ Ι
ΡΕΠΥΒΛΙΘΥΕ ΑΛΓΕΡΙΕΝΝΕ ∆ΕΜΟΧΡΑΤΙΘΥΕ ΕΤ ΠΟΠΥΛΑΙΡΕ

∆ΕΜΑΝ∆Ε ∆ΑΥΤΟΡΙΣΑΤΙΟΝ ∆ΑΧΘΥΙΣΙΤΙΟΝ
∆ΕΘΥΙΠΕΜΕΝΤΣ ΣΕΝΣΙΒΛΕΣ

Λε σουσσιγν,
Ιδεντιτ δυ δεµανδευρ (1).............................................................................................................................................................
Ν (ε) λε :...............................................................◊......................................................................................................................
Νατιοναλιτ :...................................................................................................................................................................................
Αδρεσσε (2) ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Προφεσσιον (3):...............................................................................................................................................................................
Τψπε δαχτιϖιτ (4) ........................................................................................................................................................................
Ρφρενχε δε λαγρµεντ (5)..........................................................................................................................................................
Σολλιχιτε υνε αυτορισατιον δαχθυισιτιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ δσιγνσ χι−απρσ :

∆σιγνατιον
δεσ θυιπεµεντσ

Νατυρε δεσ θυιπεµεντσ
(τψπε, µαρθυε ετ µοδλε)

Σεχτιον

Σουσ−σεχτιον

Θυαντιτ

Α .......................................... λε ....................................
(Σιγνατυρε δυ δεµανδευρ)



(1) Μεντιοννερ λεσ νοµ ετ πρνοµσ ου λα ραισον σοχιαλε δυ δεµανδευρ.
(2) Ινδιθυερ λαδρεσσε περσοννελλε ου λαδρεσσε δυ σιγε σοχιαλ δυ δεµανδευρ.
(3) Λορσθυε λα δεµανδε εστ ιντροδυιτε παρ υνε περσοννε πηψσιθυε ου µοραλε νον οπρατευρσ.
(4) ετ (5) Λορσθυε λα δεµανδε εστ ιντροδυιτε παρ υν οπρατευρ αγρ.
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ΑΝΝΕΞΕ ΙΙ
ΡΕΠΥΒΛΙΘΥΕ ΑΛΓΕΡΙΕΝΝΕ ∆ΕΜΟΧΡΑΤΙΘΥΕ ΕΤ ΠΟΠΥΛΑΙΡΕ
Λε .................................................................................. (1)
Ρφρενχε : ....................................................................

ΑΥΤΟΡΙΣΑΤΙΟΝ ∆ΑΧΘΥΙΣΙΤΙΟΝ ∆ΕΘΥΙΠΕΜΕΝΤΣ ΣΕΝΣΙΒΛΕΣ
Λε : ................................................................ (1)
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009 φιξαντ λεσ ργλεσ δε
σχυριτ αππλιχαβλεσ αυξ αχτιϖιτσ πορταντ συρ λεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ ;
ςυ λαρρτ ιντερµινιστριελ δυ 15 ∆ηου Ελ Κααδα 1432 χορρεσπονδαντ αυ 13 οχτοβρε 2011 φιξαντ λεσ χονδιτιονσ ετ λεσ
µοδαλιτσ δαχθυισιτιον, δε δτεντιον, δεξπλοιτατιον, δυτιλισατιον ετ δε χεσσιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ ;
Απρσ αϖισ δυ ........................................... (2)
Αρρτε :
Αρτιχλε υνιθυε : Λα πρσεντε αυτορισατιον δαχθυισιτιον εστ αχχορδε ◊ :
 δσιγνατιον δυ βνφιχιαιρε :
...................................................................................................................................................................................................
Ρφρενχεσ δε λαγρµεντ. (3) ...................................................................................................................................................
 δσιγνατιον δεσ θυιπεµεντσ :
∆σιγνατιον δεσ θυιπεµεντσ

Νατυρε δεσ θυιπεµεντσ

Σεχτιον

Σουσ−σεχτιον

Θυαντιτ

Φαιτ ◊ .................. λε ....................................
Λε (1) ..................................................
ςισα πουρ λαχθυισιτιον συρ λε µαρχη εξτριευρ ◊

Αυτορισατιον νοτιφιε λε ...........

τιτρε (4) : − δφινιτιφ
− τεµποραιρε

Χαχηετ

Εταβλι παρ .................... λε, ......................................
Νοτιφι λε .................... παρ (5) .............................
Χαχηετ ετ σιγνατυρε

Παρτιε ρσερϖε αυξ σερϖιχεσ δεσ δουανεσ
Εθυιπεµεντσ οβϕετ δε λα πρσεντε
αυτορισατιον δδουανσ...........λε ....
χαχηετ

Νατυρε ετ νυµρο δε
σριε δεσ θυιπεµεντσ

Ργιµε ετ τψπε δεσχορτε (6)..............................
 Σερϖιχε δε σχυριτ πυβλιθυε...........................
 Σοχιτ δεσχορτε δµεντ αγρε.....................

1 − Ινδιθυερ λαυτοριτ δταβλισσεµεντ δε λαυτορισατιον τελλε θυε φιξε ◊ λαρτιχλε 2, 9 ου 12 δε λαρρτ ιντερµινιστριελ
συσϖισ σελον λε χασ.
2 − Ινδιθυερ λα χοµµισσιον ου λ(λεσ) αυτοριτ (σ) χονσυλτε (σ) πουρ αϖισ χονφορµµεντ ◊ λαρτιχλε 2 ου 9 δε λαρρτ
ιντερµινιστριελ συσϖισ.
3 − Πουρ λεσ οπρατευρσ πρϖυσ ◊ λαρτιχλε 6 δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 2009−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ
10 δχεµβρε 2009 συσϖισ.
4 − Ραψερ λα µεντιον ινυτιλε.
5 − Ινδιθυερ λαυτοριτ δταβλισσεµεντ δυ ϖισα τελλε θυε φιξε ◊ λαρτιχλε 6 ου 13 δε λαρρτ ιντερµινιστριελ, συσϖισ.
6 − Ινδιθυερ λε ργιµε ετ λε τψπε δεσχορτε χονφορµµεντ αυξ δισποσιτιονσ δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα
1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009, συσϖισ.
Ν.Β : − Λαυτορισατιον δαχθυισιτιον εστ περσοννελλε.
− Λα θυαντιτ ◊ ιµπορτερ νε πευτ πασ τρε φραχτιοννε.
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ΑΝΝΕΞΕ ΙΙΙ
ΡΕΠΥΒΛΙΘΥΕ ΑΛΓΕΡΙΕΝΝΕ ∆ΕΜΟΧΡΑΤΙΘΥΕ ΕΤ ΠΟΠΥΛΑΙΡΕ

∆ΕΜΑΝ∆Ε ∆ΑΥΤΟΡΙΣΑΤΙΟΝ ∆ΕΞΠΛΟΙΤΑΤΙΟΝ
∆ΕΘΥΙΠΕΜΕΝΤΣ ΣΕΝΣΙΒΛΕΣ

Ιδεντιτ δυ δεµανδευρ (1) ............................................................................................................................................................
Αδρεσσε (2) ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Προφεσσιον ου αχτιϖιτ εξερχε : ....................................................................................................................................................
Σολλιχιτε υνε αυτορισατιον δεξπλοιτατιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ δσιγνσ χι−απρσ :

∆σιγνατιον
δεσ
θυιπεµεντσ

Νατυρε δεσ
θυιπεµεντσ
(τψπε, µαρθυε
ετ µοδλε)

Θυαντιτ
Νυµρο δε σριε
Οριγινε
δεσ
ου νυµρο
δεσ
θυιπεµεντσ διµµατριχυλατιον θυιπεµεντσ
(3)

Υσαγε δεσ
θυιπεµεντσ
(περσοννελ ου
προφεσσιοννελ)

Λιευ
δυτιλισατιον

Φαιτ ◊ ...................... λε .........................................
(Σιγνατυρε δυ δεµανδευρ)


1 − Μεντιοννερ λεσ νοµ ετ πρνοµσ ου λα ραισον σοχιαλε δυ δεµανδευρ.
2 − Ινδιθυερ λαδρεσσε περσοννελλε ου λαδρεσσε δυ σιγε σοχιαλ δυ δεµανδευρ.
3 − Ινδιθυερ λε νυµρο διµµατριχυλατιον λορσθυε λα δεµανδε πορτε συρ δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ χλασσσ ◊ λα
σουσ−σεχτιον 1 δε λα σεχτιον Β ου λα σεχτιον 1 δε λα σεχτιον Χ δε λα νοµενχλατυρε δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ.
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ΑΝΝΕΞΕ Ις
ΡΕΠΥΒΛΙΘΥΕ ΑΛΓΕΡΙΕΝΝΕ ∆ΕΜΟΧΡΑΤΙΘΥΕ ΕΤ ΠΟΠΥΛΑΙΡΕ

ΑΥΤΟΡΙΣΑΤΙΟΝ ∆ΕΞΠΛΟΙΤΑΤΙΟΝ ∆ΕΘΥΙΠΕΜΕΝΤΣ ΣΕΝΣΙΒΛΕΣ
Λε, ................................................................ (1)
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009 φιξαντ λεσ ργλεσ δε
σχυριτ αππλιχαβλεσ αυξ αχτιϖιτσ πορταντ συρ λεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ ;
ςυ λαρρτ ιντερµινιστριελ δυ 15 ∆ηου Ελ Κααδα 1432 χορρεσπονδαντ αυ 13 οχτοβρε 2011 φιξαντ λεσ χονδιτιονσ ετ λεσ
µοδαλιτσ δαχθυισιτιον, δε δτεντιον, δεξπλοιτατιον, δυτιλισατιον ετ δε χεσσιον δεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ ;
Απρσ αϖισ δε

..(2)

Αρρτε :
Αρτιχλε υνιθυε : Λα πρσεντε αυτορισατιον δεξπλοιτατιον εστ αχχορδε ◊ :
 δσιγνατιον δυ βνφιχιαιρε :
.................................................................................................................................................................................................
 δσιγνατιον δεσ θυιπεµεντσ :
∆σιγνατιον
δεσ θυιπεµεντσ

Νατυρε δεσ θυιπεµεντσ
(τψπε, µαρθυε ετ µοδλε)

Σεχτιον

Σουσ−σεχτιον

Θυαντιτ

Φαιτ ◊ ...................................., λε .......................................
Λε ............................................... (1)


1 − Ινδιθυερ λαυτοριτ δταβλισσεµεντ δε λαυτορισατιον τελλε θυε δφινιε ◊ λαρτιχλε 20 δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ
23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009, συσϖισ.
2 − Ινδιθυερ λα χοµµισσιον ου λ(λεσ) αυτοριτ (σ) χονσυλτε (σ) πουρ αϖισ χονφορµµεντ ◊ λαρτιχλε 20 δυ δχρετ εξχυτιφ
ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009 συσϖισ.
Ν.Β : Λαυτορισατιον δεξπλοιτατιον εστ περσοννελλε.

