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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اIــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمIعدّل واIا r1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 33 من الـقانون
رقم 04-07 اIـــــؤرّخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004 واIـــذكــور أعالهr يــحــدّد هــذا

اIرسوم شروط �ارسة الصيد.

اIـاداIـادّة 2 : : قــبل االفــتــتــاح الــســنــوي لــكل مــوسـم صــيـد
وبناء على حصـيلة الصيد للـموسم اIنصرم في كل والية
وبـعــد تـقـيـيم اإلمــكـانـيـات الــصـيـديـة اIــعـدّ طـبـقــا لـلـوثـائق
اIـــرتــبــطـــة بهr وبــعــد اإلصـــغــاء لــلــمـــجــلس األعــلى لـــلــصــيــد
والـــثـــــروة الـــصـــــيـــديـــةr حتـــدد اإلدارة اIـــكـــلـــفـــة بـــالـــصـــيــد
شــروط �ـارســة الـصــيـد في كـل واليـة وتـوجــهـهــا لـكل وال

معني.

اIاداIادّة 3 : يقرّر الوالي ما يأتي :
- فـتـرات الـصـيـد في إطـار مـا حـددتـه أحـكـام اIادة 6

rأدناه
rرخص بصيدهاIمختلف أنواع الطرائد ا -

- عـدد الـطرائـد الـتي يـسـمح لـكل صـياد بـاصـطـيـادها
في كل يوم صيد وفي كل منطقة صيد.

اIــاداIــادّة 4 : يــــوقع الــــوالي عـــلـى قـــرار مــــوسم الــــصـــيـــد
ثالثX (30) يــومـا عــلى األقل قــبل افــتــتـاح مــوسم الــصــيـد

ويعلقr بعد نشرهr على مستوى البلديات.

اIـاداIـادّة 5 : ال يــســمح �ــمــارســة الـصــيــد أثــنــاء فــتـرات
افـتــتـاح مـوسم الــصـيـد إال أيـام الــراحـة األسـبــوعـيـة وأيـام

العطل اIدفوعة األجر.

اIــاداIــادّة 6 : بــالـــنــســـبــة لـــكل نـــوع من الــطـــرائــدr يـــحــدد
افــتـــتــاح مـوسم الــصـيــد وغــلـقه طــبـقــا لـلــتـواريخ اIــبـيــنـة

أدناه :

مرسمرسـوم وم تنتنـفيذيفيذيّ رقم  رقم 06 -  - 442 مؤر مؤرّخ في خ في 11  ذي ال  ذي الـقعدةقعدة
يــــحــــدّد  rي r2006 ــــوافـق وافـق 2   دي ديــــســــمــــــبــــر ر ســــنــــة ةIا Iعــــام ام 1427 ا

شروط �ارسة الصيد.شروط �ارسة الصيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر الــــفالحـــة والــــتـــنــــمـــيـــة
rالريفية

-  وبـناء على الـدّستـورr السيّمـا اIادّتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اIـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اIــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واIــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

rاحليوانية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اIــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

rتمّمIا rبالوالية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-07 اIــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

rادة 33 منهIالسيّما ا rتعلق بالصيدIوا

- و�قتضى األمر رقم 06 -05 اIؤرخ في 19 جمادى
الـثـانـيـة عـام 1427 اIـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واIـتـعلق
بــحـــمــايـــة بــعـض األنــواع احلـــيــوانـــيــة اIـــهــددة بـــاالنــقــراض

rواحملافظة عليها

https://magornitho.org/chasse-algerie/
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يـحـدّد الـوزير اIـكـلف بـالـصـيـدr بـقـرارr شـروط منح
هذا الترخيص وكيفيات ذلك.

اIـــــاداIـــــادّة 9 : :  يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الــــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّـــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 11 ذي القـعدة عام 1427 اIوافق 2
ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اIــــاداIــــادّة ة 7  :: ال يــــســــمـح بــــنــــقل أي صــــنـف من أصــــنــــاف
الـطـرائــد أو أجـزاء مـنـهــا أو بـيـعـهــا بـالـتـجــول أثـنـاء فـتـرة
افـــتـــتــاح مـــوسم الـــصـــيــد إال إذا نـص قــرار افـــتـــتـــاح وغــلق

موسم الصيد على خالف ذلك.

اIاداIادّة 8 : : يخـضع نقل الـطرائد أو بـيعـها بالـتجول أو
بـيعـها أو شراؤهـا أو استـيرادهـا أو تصـديرهـا للـترخيص
اخلـــاص اIنـصـوص علـيه في اIــادة 60 مــن الـقــانون رقم
04-07 اIـؤرّخ في27 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1425 اIـوافق 14

غشت سنة 2004 واIذكور أعاله.

التواريخالتواريخأصناف الطرائد اIرخص بصيدهاأصناف الطرائد اIرخص بصيدها

إلىإلىمنمن  1 - الطرائد اآلبدة - الطرائد اآلبدة
أ) الطيور :أ) الطيور : حجل قامبراr اليمامr احلمام الطورانيr القطا.

ب) الـثــديــيـات :ب) الـثــديــيـات : األرنب الــبــريr الـقــواع الــبــريr اخلــنــزيــر الـبــريr إبن
آوىr الثعلب.

 2 - الطرائد العابرة - الطرائد العابرة
أ) السمان وترغلة حقول القمح.

ب)  دجاج األرض اIوجود في الغاباتr السمنةr والزرزور.

          3 - الطرائد التي تصاد أثناء طيرانها - الطرائد التي تصاد أثناء طيرانها
كل األنواع اIرخص بصيدها بواسطة هذا النوع من الصيد.

15 سبتمبر

15 يوليو

أول نوفمبر

15 سبتمبر

أول يناير

7 غشت

أول فبراير

أول يناير


