
العدد العدد 05
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـهـ
اGوافـق اGوافـق 23 يناير يناير  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 205

23 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 15 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يؤسس محيط حـماية ميناء
تـنـس (والية الشلف) ويحدد محيطه...........................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 16 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يؤسس محيط حـماية ميناء
الغزوات (والية تلمسان) ويحدد محيطه.......................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 17 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يؤسس محيط حـماية ميناء
دلس (والية بومرداس) ويحدد محيطه.........................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 18 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه.......................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 19 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه.....................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 20 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
أدرار - تيميمون ويحدد محيطه................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 21 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
الشلف - أبو بكر بلقايد ويحدد محيطه.......................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 22 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
باتنة - مصطفى بن بولعيد ويحدد محيطه..................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 23 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه..........................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 24 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
بسكرة - محمد خيضر  ويحدد محيطه........................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 25 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
بشار - بودغن بن علي ويحدد محيطه.........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 ينـاير سنة q 2013 يتـضمّن إنهـاء مهـام رئيس ديوان نـائب الوزير
األول - سابقا...........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفــر عـام 1434 اGـوافق 8 يــنـايـر سـنـة q 2013 يــتـضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرة �ــصـالح الـوزيـر
األوّل.......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفر عام 1434 اGوافق 8 يناير سنة q 2013 يتضمّن إنهاء مهـام مفتش باGفتشية العامة في
والية تبسة..............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  صـفـر عـام 1434 اGـوافق 8 يـنـايـر سـنة q 2013 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام رئـيس دائـرة آفـلـو بـوالية
األغواط...................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 ينـاير سنة q 2013 يتضـمّن إنهاء مـهام كاتـبX عامـX لدى رئيسي
دائرتX في والية اGدية..............................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفر عام 1434 اGوافق 8 يناير سنة q 2013 يتضمّن إنهاء مهام مـدير باللجنة اGديرة للجنة
ضبط الكهرباء والغاز................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 ينـاير سنة q 2013 يتـضمّن إنهـاء مهام نـائبة مـدير بوزارة اGوارد
اGائية.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفــر عـام 1434 اGـوافق 8 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهــام مـحـافـظـX لــلـغـابـات في
...................................................................................................................................................Xواليت
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  صـفــر عـام 1434 اGـوافق 8 يــنــايــر ســنـة q 2013 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـام اGــفــتش الــعــامّ لـوزارة
األشغال العمومية.....................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  صــفــر عــام 1434 اGـــوافق 8 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام مــكـــلّــفــة بــالــدّراســات
والتلخيص بديوان الوزيرة اGنتدبة لدى وزير التضامن الوطني واألسرةq اGكلّفة باألسرة وقضايا اGرأة - سابقا.
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 يـنـاير سـنة q 2013 يـتضـمّن إنهـاء مهام اGـدير الـعامّ لـديوان رياض
الفتح......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفــر عـام 1434 اGـوافق 8 يـنــايـر ســنـة q 2013 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر  اGــركـز الــوطـني
للمخطوطات............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفـر عـام 1434 اGـوافق 8 يـنـايـر سـنة q 2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـتـجـارة في واليـة
غرداية.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  صفـر عام 1434 اGـوافق 8 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام بديـوان الـوزيـرة اGنـتـدبة
لدى وزير التعليم العالي والبحث العلميq اGكلّفة بالبحث العلمي - سابقا.......................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفر عام 1434 اGوافق 8 ينـاير سنة q 2013 يتضـمّن إنهاء مـهام نائبـة مدير بجـامعة وهران
للعلوم والتكنولوجيا.................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  صــفــر عــام 1434 اGـوافق 8 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام األمــX الــعــامّ جلــامــعـة
قسنطينة - سابقا.....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  صـفـر عـام 1434 اGـوافق 8 يـنـايـر سـنة q 2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر الـتـشـغيـل في والية
غليزان....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 ينـاير سنة q 2013 يـتضمّن إنهـاء مهام رئيس ديـوان وزير الصحة
والسكان وإصالح اGستشفيات....................................................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضمّـنـان إنهـاء مهـام بوزارة الـسيـاحة
والصناعة التقليدية..................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 ينـاير سنة q 2013 يـتضمّن إنـهاء مـهام مديـرة السيـاحة والصـناعة
التقليدية في والية سكيكدة........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفــر عـام 1434 اGـوافق 8 يـنــايـر ســنـة q 2013 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــر الـصــيـد الــبـحـري
والصيد في احمليطات بوزارة الصيد البحري واGوارد الصيدية......................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 يـنـاير سـنة q 2013 يـتضـمّن إنهـاء مهـام رئيس ديـوان كاتب الـدولة
لدى وزير االستشراف واإلحصائياتq اGكلّف باإلحصائيات - سابقا.................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 25  صـفــر عـام 1434 اGـوافق 8 يــنـــايـر ســنـة q 2013 يــتــضـــمّــنــان الــتّــعـــيـX بـــمــصــالـح
الوزير األوّل............................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  صــفــر عــام 1434 اGـوافق 8 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضـمّـن تـعــيــX كـتّــاب عــامـX لــدى رؤسـاء
الدوائر في الواليات.................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفر عام 1434 اGوافق 8 يناير سنة q 2013 يتضمّن تعيX الكـاتبة العامة لبلدية بئر اجلير
في والية وهران........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفــر عـام 1434 اGـوافق 8 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضــمّن تـعـيـX مـديــر الـوثـائق واGـنـشـورات
والوسائل باGعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية..........................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفـر عـام 1434 اGـوافق 8 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـرة الـتـنـظـيم واGـنـازعـات
بوزارة اGوارد اGائية................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  صـفـر عـام 1434 اGـوافق 8 يـنـايـر سـنة q 2013 يـتـضمّن تـعـيـX مديـر اGـوارد اGائـيـة في والية
تيبازة....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفـر عـام 1434 اGـوافق 8 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـمّن تـعـيـX نـائب مـديـر بـوزارة الـشـؤون
الدينية واألوقاف......................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفر عام 1434 اGوافق 8 يناير سنة q 2013 يتضمّن تعيX مدير اGصالح الفالحية في والية
تيبازة....................................................................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 ينـاير سنة q 2013 يتضـمّنان تـعيX محـافظX لـلغابات في
الواليات..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفـر عـام 1434 اGـوافق 8 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـمّن تـعـيـX نـائب مـديـر بـوزارة األشـغـال
العمومية.................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  صفـر عام 1434 اGوافق 8 يـنـاير سـنة q 2013 يـتضـمّن تعـيـX مكـلّفـة بالـدّراسات والـتلـخيص
بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة...........................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  صـفــر عـام 1434 اGـوافق 8 يـنــايـر ســنـة q 2013 يــتـضـمّـن تـعـيـX اGــديـر الـعــامّ لـديـوان ريـاض
الفتح......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  صفر عام 1434 اGوافق 8 يناير سنة q 2013 يتضمّن تعيـX مدير اGتحف العمومي الوطني
ببشـار....................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  صــفــر عــام 1434 اGـوافق 8 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضــمّن تــعــيــX مــديــر الــتــجـارة فـي واليـة
سكيكدة...................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 15 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q q2013 يــــؤسسيــــؤسس
مـحـيط حـمــايـة مـيـنـاء تـنـس (واليـة الـشـلف) ويـحـددمـحـيط حـمــايـة مـيـنـاء تـنـس (واليـة الـشـلف) ويـحـدد

محيطه.محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
qاحمللية

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 73-12 اGــؤرخ في 29 صــفــر
عـام 1393 اGـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واGـتــضــمن إحـداث

qتممGعدل واGا qصلحة الوطنية حلراسة الشواطئGا

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اGـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اGــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واGــــتــــضــــمن

qتممGعدل واGا qالقانون البحري

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واGــتــعـلق

qبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 85-187 اGــــؤرخ في 27
شـوال عـام 1405 اGـوافق 16 يـولـيـو سـنـة 1985 واGـتـضمن

qإنشاء مؤسسة ميناء تنس

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلـجة عام 1416 اGوفق 4 مايـو سنة 1996 الذي
qـؤسسةGيحـدد شروط تـطبيق أحـكام األمن الـداخلي في ا
اGــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهـــا فـي األمـــر رقم 95-24 اGــــؤرخ في 30
ربـيع الــثــاني عـام 1416 اGـوافق 25 ســبــتـمــبــر ســنـة 1995
qتعلق بحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيهاGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-350 اGؤرخ
في 6 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1417 اGـوافق 19 أكـتـوبـر سـنـة

qتعلق باإلدارة البحرية احملليةG1996 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-199 اGؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عــــام 1420 اGــــوافق 18 غــــشت ســــنــــة
1999 الــذي يـحـدد الـقـانــون األسـاسي الـنـمـوذجـي لـلـسـلـطـة

qينائيةGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-01 اGـؤرخ
في 22 شـوال عـام 1422 اGـوافق 6 يـنـايــر سـنـة 2002 الـذي

qوانىء وأمنهاGيحدد النظام العام الستغالل ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-418 اGؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اGوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
واGــتـــضــمـن تــعــيـــX الــســـلــطـــات اخملــتـــصــة في مـــجــال أمن
qينائية وإنشاء الهيئات التابعة لهاGنشآت اGالسفن وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
محـيط حلمـاية ميـناء تنس (واليـة الشـلف) وضبط حدوده
وحتــــديـــــد قــــواعــــد األمن والـــــسالمــــة اGــــطـــــبــــقــــة داخل هــــذه

اGساحة.
ال تـطبق أحكـام هذا اGرسوم عـلى الهيـاكل األساسية
واGــنـــشــآت الــواقــعـــة داخل هــذا احملــيط والـــتــابــعــة لــوزارة

الدفاع الوطني.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـضم مـحيط حـمـاية مـيـناء تـنس (الـشلف)
كما هـو محدد في اGادتX 2 و 3 من اGرسوم رقم 105-84
اGـــؤرخ في 11 شــعـــبــان عــام 1404 اGــوافق 12 مــايـــو ســنــة

1984 واGذكور أعالهq منطقة برية ومنطقة بحرية.

تمـتـد اGـنطـقـة الـبحـريـة إلى مـا بـعد مـنـاطق الـرسو
و ــر الـدخــول حــتى حــدود اخلط األسـاسـي الـذي � قــيـاس

اGياه اإلقليمية انطالقا منه.
وحتــدد حـدود مـحــيط حـمــايـة مـيــنـاء تــنس (الـشـلف)
بـــالـــشـــريـط األحـــمـــر في اخملـــطـــطـــات اGــــلـــحـــقـــة بـــأصل هـــذا

اGرسوم.
وحتــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغــرافـــيـــة اGـــتـــعــلـــقـــة بـــحــدود
q(الـشــلف) ـنــطـقـة الــبـريـة حملـــيـط حــمــايـة مـيـــنـاء تـنـسGا

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

زاوية السياج الغربي جهة الشاطئ

زاوية السياج الغربي جهة الطريق

جدار اإلحاطة حملطة الصيد

حائط دعم الشاطئ اإلجنليزي

شمال "06 .14 '31 36°

شمال "13.36 '31 36°

شمال "70 .32 '31 36°

شمال "40 .35 '31 36°

شرق "91 .07 '19 1°

شرق "68 .09 '19 1°

شرق "68 .25 '19 1°

شرق "79 .26 '19 1°

حتدد اإلحداثيات اجلغرافية اGتعلقة بحدود اGنطقة البحرية حمليط حماية ميناء تنس (الشلف)q كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

الضوء األخضر على مستوى كاسر األمواج

وسط كاسر األمواج

الضوء األحمر على مستوى كاسر األمواج

الضوء األبيض البحر

البحر

شمال "92 .41 '36°31

شمال "67 .40 '36°31

شمال "65 .38 '36°31

شمال "6 .30 '36°31

شمال "40 .23 '36°31

شرق "60 .08 '19 1°

شرق "71 .00 '19 1°

شرق "29 .54 '18 1°

شرق "44 .51 '18 1°

شرق "75 .54 '18 1°
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اGــاداGــادّة ة 3 : :  يــتـــولى والي واليـــة الـــشــلف حـــمــايـــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تــتم اسـتــشـارة الــسـلــطـة اGــكـلــفــة بـأمن مــيـنــاء تـنس
(الشلف) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمX محيط احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

ميناء تنس (الشلف) واGصالح اGعنية.

اGــاداGــادّة ة 5 : : £ـــنع داخل مـــحـــيـط حـــمــايـــة مـــيـــنـــاء تـــنس
(الـشلف) كـل إجناز أو بـناء جـديـد أو توسـعـة جديـدة £كن
أن تـــشـــكل تـــهـــديـــدا أو خـــطـــرا عـــلـى أمن وسالمـــة اGـــيـــنـــاء

واGنشآت اGينائية والسفن.

qـعـمـول بـهـماGـادّة ة 6 : : طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم اGـاداGا
£ـكن أن يـكـون مـحل حتـويل أو تـغـيـيـر للـمـوقع أو تـعـديل
أو هــــدمq كل بــــنـــاء ومــــنـــشــــأة ونـــشــــاط يـــقـع داخل مــــحـــيط
احلـــمـــايــة من شـــأنه أن يـــشــكـل عــائـــقــا أو خـــطــرا عـــلى أمن

وسالمة ميناء تنس (الشلف).

يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

وجتب إزالة حطام الـسفن واآلليات الـعائمة األخرى
التي تشكل خطرا.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  دون اGــــســــاس بــــاألحــــكــــام الـــــتــــشــــريــــعــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الـــســـلـــطــة اإلداريـــة اخملـــتـــصـــة أن تـــســـتــقـي الـــرأي اGــســـبق
للـسلطة اGـكلفـة بأمن مينـاء تنس (الشـلف) بخصوص أي
طــلب لــلـتــرخــيص بــبــنـاء أو تــهــيـئــة أو تــعــديل لــلـبــنــايـات

أوللمنشآت الواقعة داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  :  £ـــكـن أن £ــــنع داخل اGــــنــــاطق احلــــســــاســـة
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
 qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

-  ارسة السـباحة أو الغطس أو أي ريـاضة بحرية
qأخرى

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -

-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة
ميناء تنس (الشلف).

يـقصـد باGـنطـقة احلـساسـةq كل فضـاء بري أو بـحري
£ثلq نـظـرا Gـوقـعه أو لـطبـيـعـة الـنشـاطـات الـتي تـمارس

فيهq أهمية خاصة ألمن وسالمة ميناء تنس (الشلف).

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية الشـلفq بالتـشاور مع السـلطـة اGكلـفة بأمن اGـيناء

واGصالح األمنية.

اGاداGادّة ة 10 :  : £كن أن تمـنع حركة ورسو أي سـفينة أو
آلــيــة عــائـمــة أخــرى في اGــنــاطق احلــســاســة والــواقـعــة في
اجلـزء البـحـري من مـحـيط احلمـايـة الـتي حتـددها الـسـلـطة
الـبـحــريـة اخملــتـصـة بــالـتـشــاور مع الـســلـطـة اGــكـلــفـة بـأمن

اGيناء.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف).

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
واقـعة داخل مـحـيط احلـمايـةq مـهـما كـانت طـبـيعـتـهاq حتت
تــصـــرف الــغــيــرq لــلــتـــصــريح اGــســبـق من صــاحب اGــلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGيناء بذلك.

13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
الـشلف بـالنفـقات اGـرتبـطة بـالتـحديـد واإلشارة واإلنارة
واحلـــراســة والــتــفــتــيش واGــراقــبـــة عــلى مــســتــوى مــحــيط

احلماية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 16 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q q2013 يــــؤسسيــــؤسس
مــحــيـط حــمــايــة مـــيــنــاء الــغــزوات (واليـــة تــلــمــســان)مــحــيـط حــمــايــة مـــيــنــاء الــغــزوات (واليـــة تــلــمــســان)

ويحدد محيطه.ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
qاحمللية

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 73-12 اGــؤرخ في 29 صــفــر
عـام 1393 اGـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واGـتــضــمن إحـداث

qتممGعدل واGا qصلحة الوطنية حلراسة الشواطئGا

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اGـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اGــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واGــــتــــضــــمن

qتممGعدل واGا qالقانون البحري

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واGــتــعـلق

qبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-350 اGؤرخ
في 6 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1417 اGـوافق 19 أكـتـوبـر سـنـة

qتعلق باإلدارة البحرية احملليةG1996 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-199 اGؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عــــام 1420 اGــــوافق 18 غــــشت ســــنــــة
1999 الــذي يـحـدد الـقـانــون األسـاسي الـنـمـوذجـي لـلـسـلـطـة

qينائيةGا
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-01 اGـؤرخ
في 22 شـوال عـام 1422 اGـوافق 6 يـنـايــر سـنـة 2002 الـذي

qوانىء وأمنهاGيحدد النظام العام الستغالل ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-418 اGؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اGوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
واGــتـــضــمـن تــعــيـــX الــســـلــطـــات اخملــتـــصــة في مـــجــال أمن
qينائية وإنشاء الهيئات التابعة لهاGنشآت اGالسفن وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مـحـيط حلــمـايـة مـيــنـاء الـغــزوات (واليـة تـلــمـسـان) وضـبط
حدوده وحتـديد قـواعد األمن والـسالمـة اGطـبقـة داخل هذه

اGساحة.
ال تـطبق أحكـام هذا اGرسوم عـلى الهيـاكل األساسية
واGــنـــشــآت الــواقــعـــة داخل هــذا احملــيط والـــتــابــعــة لــوزارة

الدفاع الوطني.

اGــــاداGــــادّة ة 2 : : يــــضم مــــحـــيـط حـــمــــايـــة مــــيــــنـــاء الــــغـــزوات
(تـلـمـسـان) كــمـا هـو مـحـدد في اGـادتـX 2 و 3 من اGـرسـوم
رقم 84-105 اGــؤرخ في 11 شـعــبــان عـام 1404 اGـوافق 12
مـــــايـــــو ســـــنــــة 1984 واGــــذكـــــور أعـالهq مــــنـــــطــــقـــــة بـــــريـــــة

ومنطقة بحرية.

تمـتـد اGـنطـقـة الـبحـريـة إلى مـا بـعد مـنـاطق الـرسو
و ــر الـدخــول حــتى حــدود اخلط األسـاسـي الـذي � قــيـاس

اGياه اإلقليمية انطالقا منه.

وحتــــدد حــــدود مـــــحــــيط حـــــمــــايـــــة مــــيــــنـــــاء الــــغــــزوات
(تلـمسـان) بـالشـريط األحمـر في اخملطـطـات اGلـحقـة بأصل

هذا اGرسوم.

وحتــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغــرافـــيـــة اGـــتـــعــلـــقـــة بـــحــدود
q(تـلمـسان) ـنطـقة الـبـرية حملـيط حـمايـة مـينـاء الغـزواتGا

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGعلم 10

اGعلم 11

اجلرف اGطل على اGيناء

حي اجلرف

مركز التعذيب سابقا دار يغمراسن

باب ندرومة

محكمة الغزوات

اجلسر األول على وادي غزوانة

 درب درار عبد احلفيظ اGطل على محطة القطار

النقطة الدائرية نحو مفترق الطرق الزناتي عمار

بالقرب من إكمالية زياني حي الرمال 2

هضبة اGنارة

اGنارة البحرية

شمال 89 "58 '10 35°

شمال 55 "37 '10 35°

شمال 50 "10 '10 35°

شمال 52 "96 '09 35°

شمال 28 "81 '09 35°

شمال 86 "68 '09 35°

شمال 33 "46 '09 35°

شمال 94 "36 '09 35°

شمال 71 "60 '09 35°

شمال 98 "01 '10 35°

شمال 25 "79 '09 35°

غرب 64 "52 '85 1°

غرب 78 "55 '85 1°

غرب 51 "63 '85 1°

غرب 70 "85 '85 1°

غرب 10 "75 '85 1°

غرب 53 "90 '85 1°

غرب 28 "89 '85 1°

غرب 98 "18 '86 1°

غرب 10 "78 '86 1°

غرب 30 "17 '87 1°

غرب 76 "32 '87 1°



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1005

23 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

شمال "60 '06 35°

شمال  "70 '07 35°

شمال  "70 '05 35°

شمال  "80 '06 35°

غرب "20 '50 001°

غرب  "20 '50 001°

غرب  "80 '50 001°

غرب  "80 '50 001°

تقـاطع بX االجتاه الزاوي 079° ومـسافة 1.9 ميل
بالنسبة لألخوين (معلم بحري)

تقـاطع بX االجتاه الزاوي 053° ومـسافة 2.3 ميل
بالنسبة لألخوين (معلم بحري) 

تقـاطع بX االجتاه الزاوي 220° ومـسافة 0.9 ميل
بالنسبة لألخوين (معلم بحري)

تقـاطع بX االجتاه الزاوي 309° ومـسافة 0.7 ميل
بالنسبة لألخوين (معلم بحري) 

حتدد اإلحداثيات اجلغرافية اGتعلقة بحدود اGنطقة البحرية حمليط حماية ميناء الغزوات (تلمسان)q كما يأتي :

3 : :  يـتــولـى والي واليــة تـلــمــســان حــمــايــة هـذا اGـاداGـادّة ة 
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم اسـتشارة السـلطة اGـكلفـة بأمن ميـناء الغزوات
(تــلـــمـــســـان) بـــشــأن كـل مـــســألـــة تـــرتـــبط بـــتـــأمـــX مــحـــيط

احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

ميناء الغزوات (تلمسان) واGصالح اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : £ـنع داخـل مـحـيط حـمـايـة مـيـنـاء الـغزوات
(تـلمسان) كل إجنـاز أو بناء جـديد أو توسعـة جديدة £كن
أن تـــشـــكل تـــهـــديـــدا أو خـــطـــرا عـــلـى أمن وسالمـــة اGـــيـــنـــاء

واGنشآت اGينائية والسفن.

qـعـمـول بـهـماGـادّة ة 6 : : طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم اGـاداGا
£ـكن أن يـكـون مـحل حتـويل أو تـغـيـيـر للـمـوقع أو تـعـديل
أو هــــدمq كل بــــنـــاء ومــــنـــشــــأة ونـــشــــاط يـــقـع داخل مــــحـــيط
احلـــمـــايــة من شـــأنه أن يـــشــكـل عــائـــقــا أو خـــطــرا عـــلى أمن

وسالمة ميناء الغزوات (تلمسان).
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

وجتب إزالة حطام الـسفن واآلليات الـعائمة األخرى
التي تشكل خطرا.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  دون اGــــســــاس بــــاألحــــكــــام الـــــتــــشــــريــــعــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الـــســـلـــطــة اإلداريـــة اخملـــتـــصـــة أن تـــســـتــقـي الـــرأي اGــســـبق
لـــلـــســـلـــطـــة اGـــكــــلـــفـــة بـــأمن مـــيــــنـــاء الـــغـــزوات (تـــلـــمـــســـان)
بـخـصوص أي طـلب لـلتـرخـيص ببـنـاء أو تهـيـئة أو تـعديل

للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  :  £ـــكـن أن £ــــنع داخل اGــــنــــاطق احلــــســــاســـة
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

-  ارسة السـباحة أو الغطس أو أي ريـاضة بحرية
qأخرى

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -

-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة
ميناء الغزوات (تلمسان).

يـقصـد باGـنطـقة احلـساسـةq كل فضـاء بري أو بـحري
£ثلq نـظـرا Gـوقـعه أو لـطبـيـعـة الـنشـاطـات الـتي تـمارس
فـــــيهq أهــــمـــــيــــة خـــــاصــــة ألمـن وسالمــــة مـــــيــــنـــــاء الــــغــــزوات

(تلمسان).

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية تلمسانq بـالتشاور مع السلطة اGـكلفة بأمن اGيناء

واGصالح األمنية.
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اGاداGادّة ة 10 :  : £كن أن تمـنع حركة ورسو أي سـفينة أو
آلــيــة عــائـمــة أخــرى في اGــنــاطق احلــســاســة والــواقـعــة في
اجلـزء البـحـري من مـحـيط احلمـايـة الـتي حتـددها الـسـلـطة
الـبـحــريـة اخملــتـصـة بــالـتـشــاور مع الـســلـطـة اGــكـلــفـة بـأمن

اGيناء.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان).

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
واقـعة داخل مـحـيط احلـمايـةq مـهـما كـانت طـبـيعـتـهاq حتت
تــصـــرف الــغــيــرq لــلــتـــصــريح اGــســبـق من صــاحب اGــلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGيناء بذلك.

اGـاداGـادّة ة 13 : : تـتــكـفل مـيــزانـيـة الـدولــة من خالل مـيـنـاء
تــلــمـــســان - الــغــزوات بـــالــنــفــقــات اGـــرتــبــطــة بـــالــتــحــديــد
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 17 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
محيط حمـاية ميناء دلس (واليـة بومرداس) ويحددمحيط حمـاية ميناء دلس (واليـة بومرداس) ويحدد

محيطه.محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 73-12 اGــؤرخ في 29 صــفــر
عـام 1393 اGـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واGـتــضــمن إحـداث

qتممGعدل واGا qصلحة الوطنية حلراسة الشواطئGا

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اGـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اGــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واGــــتــــضــــمن

qتممGعدل واGا qالقانون البحري

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واGــتــعـلق

qبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
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- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
ســــلــــطـــــات الــــوالـي في مــــــيــــدان األمـن واحملــــــافــــظــــــة عــــلى

qالـنظام العام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-350 اGؤرخ
في 6 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1417 اGـوافق 19 أكـتـوبـر سـنـة

qتعلق باإلدارة البحرية احملليةG1996 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-199 اGؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عــــام 1420 اGــــوافق 18 غــــشت ســــنــــة
1999 الــذي يـحـدد الـقـانــون األسـاسي الـنـمـوذجـي لـلـسـلـطـة

qينائيةGا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-01 اGـؤرخ
في 22 شـوال عـام 1422 اGـوافق 6 يـنـايــر سـنـة 2002 الـذي

qوانىء وأمنهاGيحدد النظام العام الستغالل ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-418 اGؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اGوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
واGــتـــضــمـن تــعــيـــX الــســـلــطـــات اخملــتـــصــة في مـــجــال أمن
qينائية وإنشاء الهيئات التابعة لهاGنشآت اGالسفن وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مـــحـــيط حلـــمــايـــة مــيـــنـــاء دلس (واليــة بـــومـــرداس) وضــبط
حدوده وحتـديد قـواعد األمن والـسالمـة اGطـبقـة داخل هذه

اGساحة.

ال تـطبق أحكـام هذا اGرسوم عـلى الهيـاكل األساسية
واGــنـــشــآت الــواقــعـــة داخل هــذا احملــيط والـــتــابــعــة لــوزارة

الدفاع الوطني.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : : يـــــــضم مـــــــحـــــــيط حـــــــمــــــايـــــــة مـــــــيــــــنـــــــاء دلس
(بــــومـــــرداس) كــــمـــــا هـــــو مــــــحـــــدد فــي اGـــــادتــــX 2 و 3 من
اGـــرســوم رقم 84-105 اGـــؤرخ فـي 11 شـــعـــبـــان عــام 1404
اGـوافق 12 مايـو سـنة 1984 واGـذكور أعالهq مـنـطقـة بـرية

ومنطقة بحرية.
تمـتـد اGـنطـقـة الـبحـريـة إلى مـا بـعد مـنـاطق الـرسو
و ــر الـدخــول حــتى حــدود اخلط األسـاسـي الـذي � قــيـاس

اGياه اإلقليمية انطالقا منه.
وحتدد حـدود محـيط حمـاية مـينـاء دلس (بومرداس)
بـــالـــشـــريـط األحـــمـــر في اخملـــطـــطـــات اGــــلـــحـــقـــة بـــأصل هـــذا

اGرسوم.

وحتــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلـــغــرافـــيـــة اGـــتـــعــلـــقـــة بـــحــدود
q(بـومـرداس) ـنـطــقـة الـبـريـة حملــيط  حـمـايـة مــيـنـاء دلسGا

كما يأتي :
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اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال "76 ,12 '55 36°

شمال "04 ,13 '55 36°

شمال "7,57 '55 36°

شمال "4,91 '55 36°

شمال "3,68 '55 36°

شمال "0,63 '55 36°

شمال "57,83 '54 36°

شمال "55,92 '54 36°

شمال "51,12 '54 36°

شمال "48,84 '54 36°

شمال "47,53 '54 36°

شمال "44,14 '54 36°

شمال "43,29 '54 36°

شمال "37,27 '54 36°

شمال "35,69 '54 36°

شمال "34,77 '54 36°

شمال "34,20 '54 36°

شمال "27,88 '54 36°

شرق "32 ,9 '55 3°

شرق "98 ,8 '55 3°

شرق "69 ,2 '55 3°

شرق "0,53 '55 3°

شرق "59,84 '54 3°

شرق "58,79 '54 3°

شرق "57,19 '54 3°

شرق "55,82 '54 3°

شرق "53,52 '54 3°

شرق "52,73 '54 3°

شرق "53,52 '54 3°

شرق "55,00 '54 3°

شرق "56,27 '54 3°

شرق "59,27 '54 3°

شرق "0,67 '55 3°

شرق "2,27 '55 3°

شرق "3,92 '55 3°

شرق "10,61 '55 3°

األرضية اGقابلة للنفق

اGدخل اجلنوبي لنفق خط السكة احلديدية

احلافة الغربية لشارع اGيناء

احلافة الغربية لشارع اGيناء

احلافة الغربية لشارع اGيناء

احلافة الغربية لشارع اGيناء

احلافة الغربية لشارع اGيناء

احلافة الغربية لشارع اGيناء

احلافة الغربية لشارع اGيناء

نــقـــطــة وصل لـــشــارع لـــعــدادة واGــدرجـــات اGــؤديــة
نحو اGيناء

نقطة تقاطع شارع أومالل وشارع نورين

نقطة تقاطع شارع نورين وشارع ابن باديس

زاوية اجلدار (الثكنة العسكرية)

احلافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا

احلافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا

احلافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا

احلافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا

نــــقـــــطــــة وصل لـــــوادي مــــراح واحلـــــافــــة الــــغـــــربــــيــــة
للطريق الوطني رقم 24 سابقا

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGعلم 10

اGعلم 11

اGعلم 12

اGعلم 13

اGعلم 14

اGعلم 15

اGعلم 16

اGعلم 17

اGعلم 18
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اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 2

محطة 1

محطة  2

اGعلم 18

شمال "04 ,13 '55 36°

شمال "03 ,13 '55 36°

شمال "27,88 '54 36°

شمال "27,84 '54 36°

شرق "98 ,8 '55 3°

شرق "96, 59 '55 3°

شرق "61 ,10 '55 3°

شرق "59,99 '55 3°

مدخل النفق خلط السكة احلديدية

البحر األبيض اGتوسط

البحر األبيض اGتوسط

نــــقـــــطــــة وصل لـــــوادي مــــراح واحلـــــافــــة الــــغـــــربــــيــــة
للطريق الوطني رقم 24 سابقا

حتدد اإلحداثيات اجلغرافية اGتعلقة بحدود اGنطقة البحرية حمليط حماية ميناء دلس (بومرداس)q كما يأتي :

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـتـولى والي واليـة بـومـرداس حـمـايـة هـذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتـم اسـتــشــارة الـســلــطـة اGــكــلــفـة بــأمن مــيــنـاء دلس
(بــومـــرداس) بــشــأن كـل مــســـألــة تــرتـــبط بـــتــأمــX مـــحــيط

احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

ميناء دلس (بومرداس) واGصالح اGعنية.

اGــــاداGــــادّة ة 5 : : £ــــنع داخل مــــحـــيـط حـــمــــايـــة مــــيــــنـــاء دلس
(بــومــرداس) كل إجنــاز أو بــنــاء جــديــد أو تــوســعــة جــديـدة
£كن أن تـشكل تـهديدا أو خـطرا عـلى أمن وسالمة اGـيناء

واGنشآت اGينائية والسفن.

qـعـمـول بـهـماGـادّة ة 6 : : طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم اGـاداGا
£ـكن أن يـكـون مـحل حتـويل أو تـغـيـيـر للـمـوقع أو تـعـديل
أو هــــدمq كل بــــنـــاء ومــــنـــشــــأة ونـــشــــاط يـــقـع داخل مــــحـــيط
احلـــمـــايــة من شـــأنه أن يـــشــكـل عــائـــقــا أو خـــطــرا عـــلى أمن

وسالمة ميناء دلس (بومرداس).

يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

وجتب إزالة حطام الـسفن واآلليات الـعائمة األخرى
التي تشكل خطرا.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  دون اGــــســــاس بــــاألحــــكــــام الـــــتــــشــــريــــعــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الـــســـلـــطــة اإلداريـــة اخملـــتـــصـــة أن تـــســـتــقـي الـــرأي اGــســـبق

لـلـسلـطة اGـكـلفـة بأمـن ميـناء دلس (بـومـرداس) بخـصوص
أي طلب لـلـتـرخيص بـبـناء أو تـهـيـئة أو تـعـديل لـلبـنـايات

أو للمنشآت الواقعة داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  :  £ـــكـن أن £ــــنع داخل اGــــنــــاطق احلــــســــاســـة
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

-  ارسة السـباحة أو الغطس أو أي ريـاضة بحرية
qأخرى

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -

-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة
ميناء دلس (بومرداس).

يـقصـد باGـنطـقة احلـساسـةq كل فضـاء بري أو بـحري
£ثلq نـظـرا Gـوقـعه أو لـطبـيـعـة الـنشـاطـات الـتي تـمارس
فيهq أهمية خاصة ألمن وسالمة ميناء دلس (بومرداس).

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليــة بــومــرداسq بــالــتــشــاور مـع الـســلــطــة اGــكــلــفــة بــأمن

اGيناء واGصالح األمنية.

اGاداGادّة ة 10 :  : £كن أن تمـنع حركة ورسو أي سـفينة أو
آلــيــة عــائـمــة أخــرى في اGــنــاطق احلــســاســة والــواقـعــة في
اجلـزء البـحـري من مـحـيط احلمـايـة الـتي حتـددها الـسـلـطة
الـبـحــريـة اخملــتـصـة بــالـتـشــاور مع الـســلـطـة اGــكـلــفـة بـأمن

اGيناء.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس).
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اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
واقـعة داخل مـحـيط احلـمايـةq مـهـما كـانت طـبـيعـتـهاq حتت
تــصـــرف الــغــيــرq لــلــتـــصــريح اGــســبـق من صــاحب اGــلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGيناء بذلك.
13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
بـــومــرداس بـــالــنـــفـــقــات اGـــرتــبـــطــة بـــالــتـــحــديـــد واإلشــارة
واإلنـارة واحلــراســة والـتــفــتـيـش واGـراقــبــة عـلى مــســتـوى

محيط احلماية.
اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.
qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا
16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق

22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 18 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـحـيط حـمـايـة مـطـار أدرار - الـشيـخ سـيـدي مـحـمدمـحـيط حـمـايـة مـطـار أدرار - الـشيـخ سـيـدي مـحـمد

بلكبير ويحدد محيطه.بلكبير ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اGؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اGـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
qتممGعدل واGا qدنيGتعلقة بالطيران اGالقواعد العامة ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-149 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتـضمن تـعديـل القـانون األسـاسي لـلمـؤسسـة الـوطنـية
الســتــغالل الــطــيـــران وأمــنه ويــجــعل تــســمــيــتــهــا اجلــديــدة

q"ؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةGا"
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-150 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتضـمن تعـديل الطـبـيعـة القـانونـيـة Gؤسـسات تـسيـير

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-50 اGـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واGتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اGدني

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-88 اGـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اGــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
محيط حماية مـطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير
وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعــد األمن والــسالمــة اGــطــبــقـة

داخل هذه اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تــبـX حــدود مـحــيط حـمــايـة مــطـار أدرار -
الـــشـــيخ ســـيـــدي مـــحـــمـــد بـــلـــكــبـــيـــرq كـــمـــا هي مـــحــــددة في
اGـادتـــX 2 و 3 من اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــؤرخ فـي 11
شعــبـان عام 1404 اGـوافق 12 مايـــو سـنــة 1984 واGـذكور
أعــالهq بـالـشــريــط األحـمــر في اخملـطط اGـلحـق بأصـل هذا

اGرسوم.
حتدد اإلحداثيات اجلغـرافية اGتعلقة �حيط احلماية

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 1
اGعلم 2
اGعلم 3
اGعلم 4
اGعلم 5
اGعلم 6
اGعلم 7
اGعلم 8
اGعلم 9
اGعلم 10
اGعلم 11
اGعلم 12
اGعلم 13
اGعلم 14
اGعلم 15
اGعلم 16

شمال "7  '49  27°
شمال "19  '50 27°
شمال "12  '52 27°
شمال "47  '52 27°
شمال "24  '52 27°
شمال "12  '52 27°
شمال "8  '51 27°
شمال "39 '49 27°
شمال "49 '47 27°
شمال "5  '47 27°
شمال "50  '47 27°
شمال "2  '48 27°
شمال "13 '51 27°
شمال "21 '51 27°
شمال "54 '51 27°
شمال "46 '51 27°

غرب "15  '14 0°
غرب "52  '13 0°
غرب "4   '12 0°
غرب "50  '10 0°
غرب "30   '9 0°
غرب "14   '9 0°
غرب "9    '8  0°
غرب "41  '8  0°
غرب "24  '10 0°
غرب "57  '11 0°
غرب "19  '13 0°
غرب "37  '13 0°
غرب "0    '13 0°
غرب "12  '13 0°
غرب "42  '12 0°
غرب "29  '12 0°

مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
مطار
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اGــــاداGــــادّة ة 3 : :  يـــــتــــولـى والي واليـــــة أدرار حــــمـــــايــــة هــــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم اسـتـشارة الـسـلـطـة اGكـلـفـة بـأمن مـطار أدرار -
الـشــيخ سـيــدي مـحـمــد بـلــكـبــيـر بــشـأن كل مــسـألـة تــرتـبط

بتأمX محيط احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

اGطار واGصالح اGعنية.
اGـاداGـادّة ة 5 : : £ـنع داخل مـحـيط حـمـايـة اGـطـار كل إجناز

أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه £ـكن أن يرخص طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم
اGـعمول بهماq إجنـاز البنايات اGـوجهة لتلبـية احتياجات
تــوسـعـة اGــطـار وســيـره وغـيــرهـا من اGــنـشـآت األســاسـيـة
ذات اGـنــفـعـة الـعـامـة بــعـد أخـذ رأي الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : : £كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خــطـــرا عـــلى سالمـــة وأمن مـــطـــار أدرار - الــشـــيخ ســـيــدي
مـحـمـد بلـكـبـير مـحل حتـويل أو تـغـيـير لـلـمـوقع أو تـعديل

أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الــزراعـة الـذي £ــكن أن يـشـكـل خـطـرا عــلى مـطـار أدرار -

الشيخ سيدي محمد بلكبير.

qـادةGـكن أن تـوضـح كـيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام هـذه ا£
عــــنــــد احلــــاجـــــةq بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــX الــــوزيـــــر اGــــكــــلف
بـالــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة والــوزيــر اGـكــلف بـالــنـقل

والوزير اGكلف بالفالحة.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســـلــطــة اإلداريـــة اخملــتـــصــة أن تـــســتـــقـي الــرأي اGـــســبـق
للسلطة اGـكلفــة بأمن مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد
بـلكبير بـخصوص أي طــلب لـلترخيص بإجنـاز أو تهيئــة
أو تـعـديل لـلــبـنـايـات أو لـلــمـنـشـآت الـواقــعـة داخل مـحـيط

احلماية.

10 : : £ــــكن أن £ــــنع داخل اGــــنـــاطق احلــــســـاســـة اGــاداGــادّة ة 
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
 qواللوحات االشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -
-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة

مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء £ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خـاصـة ألمن وسالمـة مـطـار أدرار - الـشـيخ سـيـدي مـحـمد

بلكبير.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليــة أدرارq بـالـتـشـاور مع الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن اGـطـار

واGصالح األمنية.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت تصرف الغير q مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل
محيط احلماية للتصريح اGسبق من قبل صاحب اGلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGطار بذلك.
13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
أدرار بـــالـــنــــفـــقـــات اGـــرتـــبــــطـــة بـــعـــمـــلــــيـــات ضـــبط احلـــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1805

23 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 19 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مــحــيط حـــمــايــة مـــطــار أدرار - بــرج بــاجـي مــخــتــارمــحــيط حـــمــايــة مـــطــار أدرار - بــرج بــاجـي مــخــتــار

ويحدد محيطه.ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اGؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اGـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
qتممGعدل واGا qدنيGتعلقة بالطيران اGالقواعد العامة ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-149 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتـضمن تـعديـل القـانون األسـاسي لـلمـؤسسـة الـوطنـية
الســتــغالل الــطــيـــران وأمــنه ويــجــعل تــســمــيــتــهــا اجلــديــدة

q"ؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةGا"
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-150 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتضـمن تعـديل الطـبـيعـة القـانونـيـة Gؤسـسات تـسيـير

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-50 اGـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واGتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اGدني

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-88 اGـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اGــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مـحـيط حــمـايـة مـطــار أدرار - بـرج بـاجي مــخـتـار وضـبط

حـــدوده وتــــحـــديـــد قــــواعــــد األمـن والـــــسالمــة اGــــطـــبـــقــة
داخل هذه اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تبـX حـدود محـيط حـمايــة مـطــار أدرار -
بـــرج بـاجي مـخــتـارq كـمــا هي مـحـــددة في اGـادتـــX 2 و 3
من اGـــــرســــــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11 شــــعــــبــــان عــــام
qـــــــذكــــــــور أعالهGــــــــوافق 12 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1984 واG1404 ا

بـالشـريط األحـمـر في اخملـطط اGلـحق بـأصل هـذا اGـرسوم.
حتدد اإلحداثيات اجلغرافية اGتعلقة �حيط احلماية

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال "7,60  '24  21°

شمال "34,86  '24  21°

شمال "20,07  '24  21°

شمال "36,81  '23  21°

شمال "32,87  '22  21°

شمال "33,22  '21  21°

شمال "15,05  '21  21°

شمال "56,12  '20  21°

شمال "34,20  '20  21°

شمال "21,78  '20  21°

شمال "21,45  '20  21°

شمال "29,54  '20  21°

شمال '41,70  '20  21°

شمال "6,45  '21  21°

شمال "46,53  '21  21°

شمال "38,87  '22  21°

شمال "32,08  '23  21°

شرق "1,06  '54  0°

شرق "21,81  '56 0°

شرق "45 ,33  '57 0°

شرق "12,45  '58 0°

شرق "26,90  '58 0°

شرق "6,16    '58 0°

شرق "47,22  '57 0°

شرق "3,81  '57 0°

شرق "26,09  '56 0°

شرق "26,17  '55 0°

شرق "58,99  '54 0°

شرق "28,03  '54 0°

شرق "44,60  '53 0°

شرق "13,70  '53 0°

شرق "53,57  '52 0°

شرق "45,38  '52 0°

شرق "5,88   '53 0°

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

مطار

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGعلم 10

اGعلم 11

اGعلم 12

اGعلم 13

اGعلم 14

اGعلم 15

اGعلم 16

اGعلم 17
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اGــــاداGــــادّة ة 3 : :  يـــــتــــولـى والي واليـــــة أدرار حــــمـــــايــــة هــــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم اسـتـشارة الـسـلـطـة اGكـلـفـة بـأمن مـطار أدرار -
Xبـــرج بــاجـي مــخـــتـــار بــشـــأن كل مـــســألـــة تـــرتــبـط بــتـــأمــ

محيط احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

اGطار واGصالح اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : £ـنع داخل مـحـيط حـمـايـة اGـطـار كل إجناز
أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.

غير أنه £ـكن أن يرخص طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم
اGـعمول بهماq إجنـاز البنايات اGـوجهة لتلبـية احتياجات
تــوسـعـة اGــطـار وســيـره وغـيــرهـا من اGــنـشـآت األســاسـيـة
ذات اGـنــفـعـة الـعـامـة بــعـد أخـذ رأي الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : : £كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خطرا على سالمـة وأمن مطار أدرار - برج باجي مختار
مــحل حتـويل أو تــغـيــيـر لــلـمــوقع أو تـعــديل أو هـدم طــبـقـا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الــزراعـة الـذي £ــكن أن يـشـكـل خـطـرا عــلى مـطـار أدرار -

برج باجي مختار.
qـادةGـكن أن تـوضـح كـيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام هـذه ا£
عــــنــــد احلــــاجـــــةq بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــX الــــوزيـــــر اGــــكــــلف
بـالــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة والــوزيــر اGـكــلف بـالــنـقل

والوزير اGكلف بالفالحة.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســـلــطــة اإلداريـــة اخملــتـــصــة أن تـــســتـــقـي الــرأي اGـــســبـق
للـسـلـطـة اGكـلـفـــة بـأمن مـطار أدرار - بـرج بـاجي مـخـتار

بـــخــصــوص أي طــــلـب لــلــتــرخـــيص بــإجنــاز أو تـــهــيــئــــة أو
تــعــديل لـــلــبــيــانــات أو لــلـــمــنــشــآت الــواقـــعــة داخل مــحــيط

احلماية.

10 : : £ــــكن أن £ــــنع داخل اGــــنـــاطق احلــــســـاســـة اGــاداGــادّة ة 
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
 qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -
-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة

مطار أدرار - برج باجي مختار.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء £ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار أدرار - برج باجي مختار.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليــة أدرارq بـالـتـشـاور مع الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن اGـطـار

واGصالح األمنية.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت تصرف الغير q مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل
محيط احلماية للتصريح اGسبق من قبل صاحب اGلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGطار بذلك.

13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
أدرار بـــالـــنــــفـــقـــات اGـــرتـــبــــطـــة بـــعـــمـــلــــيـــات ضـــبط احلـــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 20 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مــحـــيط حــمـــايــة مـــطــار أدرار - تــيـــمــيــمـــون ويــحــددمــحـــيط حــمـــايــة مـــطــار أدرار - تــيـــمــيــمـــون ويــحــدد

محيطه.محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اGؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اGـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
qتممGعدل واGا qدنيGتعلقة بالطيران اGالقواعد العامة ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-149 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتـضمن تـعديـل القـانون األسـاسي لـلمـؤسسـة الـوطنـية
الســتــغالل الــطــيـــران وأمــنه ويــجــعل تــســمــيــتــهــا اجلــديــدة

q"ؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةGا"

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-150 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتضـمن تعـديل الطـبـيعـة القـانونـيـة Gؤسـسات تـسيـير

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-50 اGـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واGتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اGدني

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-88 اGـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اGــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مـحــيط حــمــايـة مــطــار أدرار - تـيــمــيـمــون وضــبط حـدوده

وحتــــديـــد قــــواعــــد األمـن والـــســالمـــة الــــمــطــــبــــقـــة داخـل
هـذه اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تــبـX حــدود مـحــيط حـمــايـة مــطـار أدرار -
تــــيــــمــــيــــمــــونq كـــمــــا هـي مــــحــــددة فـي اGــــادتـــــX 2 و 3 من
اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــؤرخ في 11 شـــعـــبـــان عــام 1404
اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1984 واGــذكـــور أعالهq بـــالـــشــريط

األحمر في اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
حتــدد اإلحــداثـيــات الــجــغـرافــيـة اGــــتــعـلـــقـة �ـــحــيط

احلماية كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
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اGــــاداGــــادّة ة 3 : :  يـــــتــــولـى والي واليـــــة أدرار حــــمـــــايــــة هــــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم اسـتـشارة الـسـلـطـة اGكـلـفـة بـأمن مـطار أدرار -
تــيـــمــيـــمـــون بــشـــأن كل مـــســـألــة تـــرتـــبط بـــتــأمـــX مـــحــيط

احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

اGطار واGصالح اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : £ـنع داخل مـحـيط حـمـايـة اGـطـار كل إجناز
أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.

غير أنه £ـكن أن يرخص طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم
اGـعمول بهماq إجنـاز البنايات اGـوجهة لتلبـية احتياجات
تــوسـعـة اGــطـار وســيـره وغـيــرهـا من اGــنـشـآت األســاسـيـة
ذات اGـنــفـعـة الـعـامـة بــعـد أخـذ رأي الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : : £كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خـطـرا عــلى سالمـة وأمـن مـطـار أدرار - تــيـمـيــمـون مـحل
حتــــويل أو تــــغــــيــــيــــر لـــلــــمــــوقع أو تــــعــــديل أو هــــدم طــــبــــقـــا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الــزراعـة الـذي £ــكن أن يـشـكـل خـطـرا عــلى مـطـار أدرار -

تيميمون.

qـادةGـكن أن تـوضـح كـيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام هـذه ا£
عــــنــــد احلــــاجـــــةq بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــX الــــوزيـــــر اGــــكــــلف
بـالــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة والــوزيــر اGـكــلف بـالــنـقل

والوزير اGكلف بالفالحة.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســـلــطــة اإلداريـــة اخملــتـــصــة أن تـــســتـــقـي الــرأي اGـــســبـق
للسلطة اGـكلفــة بأمن مطار أدرار - تيميمون بخصوص
أي طــــــلب لــــلــــتــــرخــــيص بــــإجنــــاز أو تــــهــــيــــئــــــة أو تــــعــــديل

للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط احلماية.

10 : : £ــــكن أن £ــــنع داخل اGــــنـــاطق احلــــســـاســـة اGــاداGــادّة ة 
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
 qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -
-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة

مطار أدرار - تيميمون.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء £ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار أدرار - تيميمون.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليــة أدرارq بـالـتـشـاور مع الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن اGـطـار

واGصالح األمنية.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت تصرف الغير q مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل
محيط احلماية للتصريح اGسبق من قبل صاحب اGلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGطار بذلك.

13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
أدرار بـــالـــنــــفـــقـــات اGـــرتـــبــــطـــة بـــعـــمـــلــــيـــات ضـــبط احلـــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 21 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مــحـــيط حــمــايـــة مــطــار الـــشــلف - أبـــو بــكــر بـــلــقــايــدمــحـــيط حــمــايـــة مــطــار الـــشــلف - أبـــو بــكــر بـــلــقــايــد

ويحدد محيطه.ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اGؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اGـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
qتممGعدل واGا qدنيGتعلقة بالطيران اGالقواعد العامة ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-149 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتـضمن تـعديـل القـانون األسـاسي لـلمـؤسسـة الـوطنـية
الســتــغالل الــطــيـــران وأمــنه ويــجــعل تــســمــيــتــهــا اجلــديــدة

q"ؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةGا"

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-150 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتضـمن تعـديل الطـبـيعـة القـانونـيـة Gؤسـسات تـسيـير

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-50 اGـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واGتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اGدني

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-88 اGـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اGــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مــحـيط حــمـايــة مـطــار الـشــلف - أبـو بــكـر بــلـقـايــد وضـبط

حــدوده وحتـــديـــد قـــواعـــد األمـن والـــسـالمـــة الـــمــطـــبـــقــة
داخـل هـذه اGساحة.

اGاداGادّة ة 2 : : تبX حدود مـحيط حمايـة مطار  الشلف -
أبـو بـكــر بـلـقـايـدq كـمــا هي مـحــددة في اGـادتـــX 2 و 3 من
اGرســوم رقم 84-105 اGـؤرخ فــي 11 شعبــان عــام 1404
اGـوافــق 12 مـايـــو ســنـة 1984 واGـذكـور أعالهq بــالـشـريط

األحمر في اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
حتدد اإلحداثيات اجلغـرافية اGتعلقة �حيط احلماية

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال "06 '13 36°

شمال "10 '13 36°

شمال "08 '13 36°

شمال "24 '13 36°

شمال "07 '13 36°

شمال "56 '12 36°

شمال "48 '12 36°

شمال "39 '12 36°

شمال "29 '12 36°

شمال "27 '12 36°

شمال "12 '12 36°

شمال "10 '12 36°

شمال "23 '12 36°

شمال "18 '12 36°

شمال "26 '12 36°

شمال "21 '12 36°

شمال "27 '12 36°

شمال "31 '12 36°

شمال "48 '12 36°

شمال "05 '13 36°

شرق "15  '19 1°

شرق "40  '19 1°

شرق "21  '20 1°

شرق "47 '24 1°

شرق "49 '21 1°

شرق "30 '20 1°

شرق "37 '20 1°

شرق "09 '20 1°

شرق "14 '20 1°

شرق "08 '20 1°

شرق "18 '20 1°

شرق "09 '20 1°

شرق "59 '19 1°

شرق "37 '19 1°

شرق "22 '19 1°

شرق "17 '19 1°

شرق "18 '19 1°

شرق "16 '19 1°

شرق "04 '19 1°

شرق "09 '19 1°

احملاذي لألرض الفالحية ملكية ورثة عريوي

نهاية اGنطقة الغربية قطعة أرض ملكية ورثة اجلياللي سايح

نهاية اGنطقة الغربية قطعة أرض ملكية ورثة اجلياللي سايح

أرض فالحية 

أرض فالحية

أرض فالحيةq ملكية سايح بوعلي

أرض فالحيةq ملكية سايح بوعلي

اجلهة اجلنوبية للمنطقة احملاذية لقناة صرف اGياه

اجلهة اجلنوبية للمنطقة احملاذية لقناة صرف اGياه

اGنطقة اجلنوبيةq ملكية بوزيدي أحمد

اGنطقة اجلنوبيةq ملكية بوزيدي أحمد

اGنطقة اجلنوبيةq ملكية بوزيدي أحمد

ملكية بلقاسمي أمحمد

ملكية بن طيب احمد

ملكية بلقاسمي طاهر

احملاذية لطريق اGوافقية

احملاذية لطريق اGوافقية

اجلهة الغربيةq الطريق الرابط بX اGوافقية والتقاقرة

اجلهة الغربيةq الطريق الرابط بX اGوافقية والتقاقرة

اجلهة الغربيةq الطريق الرابط بX اGوافقية والتقاقرة

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGعلم 10

اGعلم 11

اGعلم 12

اGعلم 13

اGعلم 14

اGعلم 15

اGعلم 16

اGعلم 17

اGعلم 18

اGعلم 19

اGعلم 20
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اGــاداGــادّة ة 3 : :  يــتـــولى والي واليـــة الـــشــلف حـــمــايـــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم استشارة الـسلطة اGـكلفة بأمـن مطار الشلف -
أبـو بـكـر بـلـقـايـد بـشـأن كل مـسـألـة تـرتـبط بـتـأمـX محـيط

احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

اGطار واGصالح اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : £ـنع داخل مـحـيط حـمـايـة اGـطـار كل إجناز
أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.

غير أنه £ـكن أن يرخص طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم
اGـعمول بهماq إجنـاز البنايات اGـوجهة لتلبـية احتياجات
تــوسـعـة اGــطـار وســيـره وغـيــرهـا من اGــنـشـآت األســاسـيـة
ذات اGـنــفـعـة الـعـامـة بــعـد أخـذ رأي الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : : £كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خـطـرا عـلى سالمة وأمن مـطـار الـشلف - أبـو بـكـر بلـقـايد
مــحل حتـويل أو تــغـيــيـر لــلـمــوقع أو تـعــديل أو هـدم طــبـقـا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الزراعة الذي £ـكن أن يشكل خطرا على مطار  الشلف -

أبو بكر بلقايد.
qـادةGـكن أن تـوضـح كـيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام هـذه ا£
عــــنــــد احلــــاجـــــةq بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــX الــــوزيـــــر اGــــكــــلف
بـالــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة والــوزيــر اGـكــلف بـالــنـقل

والوزير اGكلف بالفالحة.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســـلــطــة اإلداريـــة اخملــتـــصــة أن تـــســتـــقـي الــرأي اGـــســبـق
لـلـسـلـطـة اGـكلـفـــة بـأمن مـطـار  الـشـلف - أبـو بـكـر بـلـقـايد

بـــخــــصـــوص أي طـــــلـب لـــلــــتـــرخــــيص بـــإجنــــاز أو تـــهــــيـــئـــــة
أوتـــعــــديـل لـــلــــبــــنـــايــات أو لـــلـــمــــنـــشـــآت الــــواقــعــــة داخـل

مـحيط احلماية.

10 : : £ــــكن أن £ــــنع داخل اGــــنـــاطق احلــــســـاســـة اGــاداGــادّة ة 
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
 qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -
-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة

مطار الشلف - أبو بكر بلقايد.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء £ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار  الشلف - أبو بكر بلقايد .
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة الشـلفq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بـأمن اGطار

واGصالح األمنية.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت تـصرف الغيرq مـهما كانت طـبيعتـها والواقعة داخل
محيط احلماية للتصريح اGسبق من قبل صاحب اGلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGطار بذلك.

13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
الــشــلـف بــالــنــفـــقــات اGــرتـــبــطــة بــعـــمــلــيـــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 22 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـحـيط حـمـايـة مـطار بـاتـنـة - مـصـطـفى بن بـولـعـيدمـحـيط حـمـايـة مـطار بـاتـنـة - مـصـطـفى بن بـولـعـيد

ويحدد محيطه.ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اGؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اGـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
qتممGعدل واGا qدنيGتعلقة بالطيران اGالقواعد العامة ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-149 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتـضمن تـعديـل القـانون األسـاسي لـلمـؤسسـة الـوطنـية
الســتــغالل الــطــيـــران وأمــنه ويــجــعل تــســمــيــتــهــا اجلــديــدة

q"ؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةGا"

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-150 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتضـمن تعـديل الطـبـيعـة القـانونـيـة Gؤسـسات تـسيـير

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-50 اGـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واGتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اGدني

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-88 اGـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اGــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مـحيط حماية مـطار باتنـة - مصطفى بن بـولعيد وضبط

حــدوده وحتـــديـــد قـــواعـــد األمـن والـــسـالمـــة الـــمــطـــبـــقــة
داخـل هـذه اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـبـX حـدود مـحـيط حـمـايـة مـطـار  بـاتـنة -
مصـطفى بن بـولعـيدq كمـا هي محــددة في اGادتــX 2 و 3
من اGـرســـوم رقم 84-105 اGــؤرخ فــي 11 شـعــبـــان عـــام
qــــــذكـــــور أعالهGـــــوافــق 12 مـــــايـــــــو ســــــنـــــة 1984 واG1404 ا

بالشريط األحمر في اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
حتدد اإلحداثيات اجلغـرافية اGتعلقة �حيط احلماية

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

35° 44. 539'

35° 44. 785'

35° 44. 696'

35° 45 .156'

35° 45 .536'

35° 45 .898'

35° 46 .371'

35° 46 .060'

35° 46 .424'

35° 46 .036'

35° 45 .694'

35° 44 .498'

35° 44 .365'

35° 44 .284'

35° 44 .027'

35° 43 .822'

06° 16. 608'

06° 17.027'

06° 17 .344'

06° 17.323'

06° 17 .988'

06° 18 .053'

06° 18 .967'

06° 19 .219'

06° 19 .876'

06° 20 .188'

06° 20 .503'

06° 18.404'

06° 18.150'

06° 18.040'

06° 17.595'

06° 17 .235'

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGعلم 10

اGعلم 11

اGعلم 12

اGعلم 13

اGعلم 14

اGعلم 15

اGعلم 16

نــقـــطــة تــقع عــلى بــعــد 192 م من الــشـــمــال الــغــربي من الــطــريق
اGؤدي إلى اGطار

نـقطـة تـقع عـلى احلـافة الـشـرقـيـة لوادي قـداين وعـلى بـعد 186 م
من النقطة السابقة

نـقـطــة تـقع عـلى بـعـد 548 م شـمــال الـنـقـطـة الـســابـقـة وعـلى بـعـد
186 م من الشمال الغربي من الطريق اGؤدي إلى اGطار

نـــقـــطــــة تـــقع عـــلـى حـــدود أرض فالحـــيـــة و 296 شـــمـــال الــــنـــقـــطـــة
السابقة

نقطة تقع على بعد 1061 م شمال شرق النقطة السابقة

نقطة تقع على بعد 640 م شمال شرق النقطة السابقة

نقطة تقع على بعد 1403 م شمال شرق النقطة السابقة

نقطة تقع على بعد 692 م جنوب شرق النقطة السابقة

نقطة تقع على بعد 1087 م شمال شرق النقطة السابقة

نقـطـة تقع عـلى امـتداد مـقـلع الطـائـرات وعلى بـعد 1254 جـنوب
شرق النقطة السابقة

نقطة تقع على بعد 704 م شمال شرق النقطة السابقة

نقطة تقع على بعد 3465 م جنوب غرب النقطة السابقة

نـقطـة تـقع عـلى احلـافة الـشـرقـيـة لوادي قـداين وعـلى بـعد 402 م
من النقطة السابقة

نقطة تقع على بعد 182 م جنوب غرب النقطة السابقة

نقطة تقع على بعد 740 م جنوب غرب النقطة السابقة

نـقطـة تـقع عـلى احلـافـة الـشمـالـيـة لـطريـق غيـر مـعـبـد يؤدي إلى
مـجـمــوعـة من بـنــايـات ريـفـيــة وعـلى بـعـد 596 م جــنـوب غـرب

النقطة السابقة
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3 : :  يـــتــــولى والي واليــــة بـــاتـــنـــة حــــمـــايـــة هـــذا اGــاداGــادّة ة 
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم اسـتـشـارة السـلـطـة اGـكلـفـة بـأمن مطـار بـاتـنة -
Xمـصــطـفـى بن بـولــعــيـد بــشـأن كـل مـســألـة تــرتــبط بـتــأمـ

محيط احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

اGطار واGصالح اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : £ـنع داخل مـحـيط حـمـايـة اGـطـار كل إجناز
أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.

غير أنه £ـكن أن يرخص طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم
اGـعمول بهماq إجنـاز البنايات اGـوجهة لتلبـية احتياجات
تــوسـعـة اGــطـار وســيـره وغـيــرهـا من اGــنـشـآت األســاسـيـة
ذات اGـنــفـعـة الـعـامـة بــعـد أخـذ رأي الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : : £كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خــطـــرا عـــلى سـالمــة وأمـن مــطـــار بـــاتـــنـــة - مــصـــطـــفى بن
بولـعـيد مـحل حتويل أو تـغـييـر للـمـوقع أو تعـديل أو هدم

طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الـزراعـة الـذي £ـكـن أن يـشـكل خـطـرا عــلى مـطـار بـاتـنـة -

مصطفى بن بولعيد.
qـادةGـكن أن تـوضـح كـيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام هـذه ا£
عــــنــــد احلــــاجـــــةq بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــX الــــوزيـــــر اGــــكــــلف
بـالــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة والــوزيــر اGـكــلف بـالــنـقل

والوزير اGكلف بالفالحة.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســـلــطــة اإلداريـــة اخملــتـــصــة أن تـــســتـــقـي الــرأي اGـــســبـق
للسلطة اGكـلفــة بأمن مطار باتنـة - مصطفى بن بولعيد

بـــخــصــوص أي طــــلـب لــلــتــرخـــيص بــإجنــاز أو تـــهــيــئــــة أو
تــعــديل لـــلــبــنــايــات أو لــلـــمــنــشــآت الــواقـــعــة داخل مــحــيط

احلماية.

10 : : £ــــكن أن £ــــنع داخل اGــــنـــاطق احلــــســـاســـة اGــاداGــادّة ة 
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
 qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -
-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة

مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء £ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خاصة ألمن وسالمة مطار  باتنة - مصطفى بن بولعيد.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة بـاتـنـةq بـالـتـشـاور مع الـسـلـطـة اGـكـلـفـة بـأمن اGـطـار

واGصالح األمنية.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت تصرف الغير q مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل
محيط احلماية للتصريح اGسبق من قبل صاحب اGلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGطار بذلك.

13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
بــاتـــنـــة بـــالــنـــفـــقـــات اGـــرتــبـــطـــة بـــعــمـــلـــيـــات ضــبـط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3005

23 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 23 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مــحــيط حــمــايــة مــطــار بــجــايــة / الــصــومــام - عــبــانمــحــيط حــمــايــة مــطــار بــجــايــة / الــصــومــام - عــبــان

رمضان ويحدد محيطه.رمضان ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اGؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اGـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
qتممGعدل واGا qدنيGتعلقة بالطيران اGالقواعد العامة ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 99 - 162
اGـــؤرخ في 18 ربيع الـثـاني عـام 1420 اGـوافق 31 يـولـيو
ســنــة 1999 واGــتــضــمـن تــغــيــيــر تــســمــيــة مــطــار بــجــايـة /

 qالصومام - عبان رمضان
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-149 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتـضمن تـعديـل القـانون األسـاسي لـلمـؤسسـة الـوطنـية
الســتــغالل الــطــيـــران وأمــنه ويــجــعل تــســمــيــتــهــا اجلــديــدة

q"ؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةGا"
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-150 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتضـمن تعـديل الطـبـيعـة القـانونـيـة Gؤسـسات تـسيـير

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-50 اGـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واGتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اGدني

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-88 اGـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اGــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مـحيـط حمـايـة مطـار بـجـاية / الـصـومـام - عبـان رمـضان
وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعــد األمن والــسالمــة اGــطــبــقـة

داخل هذه اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـبـX حـدود مـحـيط حـمـايـة مـطـار بـجـاية /
XـادتــGكـما هي مـحــددة في ا qالصـومـام - عـبان رمـضـان
2 و 3 من اGـرســـوم رقم 84-105 اGــؤرخ فــي 11 شـعـبــان
qـذكـور أعالهGـوافــق 12 مـايـــو ســنـة 1984 واGعـــام 1404 ا

بالشريط األحمر في اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

حتــدد حــدود اGـــنــطــقـــة الــبــريــة حملـــيط حــمـــايــة مــطــار
بـجــايــة / الــصـومــام - عــبـان رمــضــان حـسب اإلحــداثــيـات

اجلغرافية اآلتية :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

36° 43' 49"

36° 43'  18"

36° 43'  9"

36° 43'  2"

36° 43'  14"

36° 43'  21"

36° 43'  30"

36° 43'  43"

36° 43'  20"

36° 42'  4"

36° 42'  13"

36° 42'  15"

36° 42'  36"

36° 42'  34"

36° 42' 10"

36° 41' 57"

36° 42' 12"

36° 43' 04"

5° 2'  36"

5° 2'  54"

5° 3'  10"

5° 3'  17"

5° 4'  49"

5° 4'  53"

5° 4'  46"

5° 4'  39"

5° 4'  36"

5°  5'  9"

5° 4' 24"

5° 4' 25"

5° 4' 22"

5° 4' 8"

5° 4' 1"

5° 3' 18"

5° 2' 49"

5° 2' 41"

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGعلم 12

اGعلم 13

اGعلم 14

اGعلم 15

اGعلم 16

اGعلم 17

اGعلم 18

اGعلم 19

اGعلم 20

نقطة التقاء بX سيل وإيغزر نتيقرت اGشكل حلدود بلديتي بجاية ووادي غير

قمة مرتفع بئر السالم

منـصـوب علـى احلافـة الشماليـة مـن الطريـق الوطنـي رقـم 12 (بئر السالم)

منصوب على احلافة اليسرى لوادي الصومام 

اGعلم 11 لألمالك العامة البحرية

في وسط احلاجز

في وسط احلاجز

اGعلم رقم 17 لألمالك العامة البحرية

اGعلم رقم 19 لألمالك العامة البحرية

قمة مرتفع بجنوب شرق قرية دار محند

نــقـطــة تــقـاطـع طـريــقــX بـجــنــوب الـقــريــة االشـتــراكــيـة "جــبــيـرة" وجــنــوب شـرق
اGدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية

الزاوية اجلنوبية الشرقية جلدار اGدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية

الزاوية الشمالية الشرقية جلدار اGدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية

الزاوية الشمالية الغربية جلدار اGدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية

الزاوية اجلنوبية الغربية جلدار اGدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية

قمة اGرتفع باجلنوب الغربي لقرية أبوداو

عـلى بعد 125 م من الـزاوية اجلنوبـية الغربـية Gصنع اآلجـر وعلى بعد 110 م من
نقطة التقاء بX الطريقX اGؤديX من أبوداو إلى تالة حمزة

محور جسر إيغزر نتيقرت
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اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 10

اGعلم 11

36° 44' 7"

36° 42'  21"

5° 7'  20"

5° 7' 37"

حتدد حدود اGنطقة البحرية حمليط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان حسب اإلحداثيات اجلغرافية اآلتية :

عــلى بـعـد 4029 مــتـر شــرق اGــعـلم رقم 19 لألمالك
العامة البحرية

عــلى بـعـد 2950 مــتـر شــرق اGــعـلم رقم 35 لألمالك
العامة البحرية

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــتـــولى والي واليـــة بـــجـــايـــة حـــمـــايـــة هـــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم اسـتشـارة السـلـطة اGـكلـفة بـأمن مطـار بجـاية /
الـــصـــومـــام - عــبـــان رمـــضـــان بـــشـــأن كل مـــســـألـــة تـــرتـــبط

بتأمX محيط احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

اGطار واGصالح اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : £ـنع داخل مـحـيط حـمـايـة اGـطـار كل إجناز
أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.

غير أنه £ـكن أن يرخص طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم
اGـعمول بهماq إجنـاز البنايات اGـوجهة لتلبـية احتياجات
تــوسـعـة اGــطـار وســيـره وغـيــرهـا من اGــنـشـآت األســاسـيـة
ذات اGـنــفـعـة الـعـامـة بــعـد أخـذ رأي الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : : £كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خـطرا على سالمـة وأمن مطار بجـاية / الصـومام - عبان
رمضـان محل حتـويل أو تغيـير للـموقع أو تـعديل أو هدم

طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الـزراعة الـذي £كـن أن يشـكل خطـرا عـلى مطـار  بجـاية /

الصومام - عبان رمضان.
qـادةGـكن أن تـوضـح كـيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام هـذه ا£
عــــنــــد احلــــاجـــــةq بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــX الــــوزيـــــر اGــــكــــلف

بـالــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة والــوزيــر اGـكــلف بـالــنـقل
والوزير اGكلف بالفالحة.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســـلــطــة اإلداريـــة اخملــتـــصــة أن تـــســتـــقـي الــرأي اGـــســبـق
لـلسـلـطـة اGـكـلفـــة بـأمن مـطـار بـجـاية / الـصـومـام - عـبان
رمــــضـــان بــــخـــصــــوص أي طــــــلب لـــلــــتــــرخـــيص بــــإجنـــاز أو
تـهـيـئـــة أو تـعـديل لـلـبـنـايـات أو لـلـمـنـشـآت الـواقـعـة داخل

محيط احلماية.
10 : : £ــــكن أن £ــــنع داخل اGــــنـــاطق احلــــســـاســـة اGــاداGــادّة ة 

الواقعة في محيط احلماية :
- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة

 qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر
qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -

-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة
مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان.

يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء £ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خــاصـة ألمـن وسالمــة مـطــار  بــجــايــة / الـصــومــام - عــبـان

رمضان.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة بـجـايةq بـالـتـشـاور مع السـلـطـة اGـكلـفـة بـأمن اGـطار

واGصالح األمنية.
اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت تـصرف الغيرq مـهما كانت طـبيعتـها والواقعة داخل
محيط احلماية للتصريح اGسبق من قبل صاحب اGلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGطار بذلك.
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13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
بــجـــايــة بـــالـــنــفـــقــات اGـــرتــبـــطــة بـــعــمـــلـــيــات ضـــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.
اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.
qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا
16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق

22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 24 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـــحــيـط حـــمــايـــة مـــطـــار بــســـكـــرة - مـــحــمـــد خـــيـــضــرمـــحــيـط حـــمــايـــة مـــطـــار بــســـكـــرة - مـــحــمـــد خـــيـــضــر

ويحدد محيطه.ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اGؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اGـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
qتممGعدل واGا qدنيGتعلقة بالطيران اGالقواعد العامة ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
qسلطات الوالي في ميدان األمن واحملافظة على النظام العام
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-149 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتـضمن تـعديـل القـانون األسـاسي لـلمـؤسسـة الـوطنـية
الســتــغالل الــطــيـــران وأمــنه ويــجــعل تــســمــيــتــهــا اجلــديــدة

q"ؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةGا"
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-150 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتضـمن تعـديل الطـبـيعـة القـانونـيـة Gؤسـسات تـسيـير

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-50 اGـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واGتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اGدني

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-88 اGـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اGــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مــحــيط حــمــايــة مــطــار بــســكــرة - مــحــمــد خـيــضــر وضــبط
حدوده وحتـديد قـواعد األمن والـسالمـة اGطـبقـة داخل هذه

اGساحة.
اGاداGادّة ة 2 : : تـبX حدود مـحيط حمـاية مطـار  بسكرة -
مـحــمــد خـيــضــرq كــمـا هي مــحـــددة في اGــادتـــX 2 و 3 من
اGرســوم رقم 84-105 اGـؤرخ فــي 11 شعبــان عــام 1404
اGـوافــق 12 مـايـــو ســنـة 1984 واGـذكـور أعالهq بــالـشـريط
األحـــــــمـــــــر فـي اخملـــــــطط اGــــــــلـــــــحق بـــــــأصـل هـــــــذا اGـــــــرســـــــوم.
حتدد اإلحداثيات اجلغرافية اGتعلقة �حيط احلماية

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال  "59,33 '47 34°

شمال  "36,09 '47 34°

شمال  "16,66 '47 34°

شمال  "8,43  '47 34°

شمال  "59,66 '46 34°

شمال  "49,49 '46 34°

شمال  "22,19 '47 34°

شمال  "14,66 '47 34°

شمال  "18,19 '47 34°

شمال  "19,18 '47 34°

شمال  "13,32 '47 34°

شمال  "14,56 '47 34°

شمال  "24,92 '47 34°

شمال  "33,48 '47 34°

شمال  "51,32 '47 34°

شمال  "7,60 '48 34°

شمال  "21,50 '48 34°

شمال  "21,50 '48 34°

شمال  "20,92 '48 34°

شرق  "0,33  '45 5°

شرق  "11,83  '45 5°

شرق  "11,46  '45 5°

شرق  "23,97  '45 5°

شرق  "15,57 '45 5°

شرق  "6,31     '45 5°  

شرق  "17,83 '44 5°

شرق  "10,54 '44 5°

شرق  "5,16  '44 5°

شرق  "0,24  '44 5°

شرق  "59,41 '43 5°

شرق  "46,24 '43 5°

شرق  "45,75 '43 5°

شرق  "23,10 '43 5°

شرق  "34,90 '43 5°

شرق  "10,93 '43 5°

شرق  "33,65 '43 5°

شرق  "33,65 '43 5°

شرق  "54,99 '43 5°

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGعلم 10

اGعلم 11

اGعلم 12
اGعلم 13

اGعلم 14

اGعلم 15

اGعلم 16

اGعلم 17

اGعلم 18

اGعلم 19

مسدور

مسدور

كرة

كرة

بلدية اوماش (غير  سوحة)

بلدية اوماش (غير  سوحة)

كرة

كرة

كرة

كرة

كرة

كرة

كرة

كرة

كرة

باب الفتح

كرة

كرة

كرة
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اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــتــولى والـي واليــة بـــســـكــرة حـــمــايـــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم استشارة السـلطة اGكلفة بأمن مطار  بسكرة -
مـحـمــد خـيـضــر بـشـأن كل مــسـألـة تـرتــبط بـتـأمــX مـحـيط

احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

اGطار واGصالح اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : £ـنع داخل مـحـيط حـمـايـة اGـطـار كل إجناز
أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.

غير أنه £ـكن أن يرخص طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم
اGـعمول بهماq إجنـاز البنايات اGـوجهة لتلبـية احتياجات
تــوسـعـة اGــطـار وســيـره وغـيــرهـا من اGــنـشـآت األســاسـيـة
ذات اGـنــفـعـة الـعـامـة بــعـد أخـذ رأي الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : : £كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خـطـرا عـلى سالمـة وأمن مـطـار  بـسـكـرة - مـحـمـد خـيـضـر
مــحل حتـويل أو تــغـيــيـر لــلـمــوقع أو تـعــديل أو هـدم طــبـقـا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الـزراعة الذي £كـن أن يشكل خطـرا على مطـار  بسكرة -

محمد خيضر.
qـادةGـكن أن تـوضـح كـيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام هـذه ا£
عــــنــــد احلــــاجـــــةq بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــX الــــوزيـــــر اGــــكــــلف
بـالــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة والــوزيــر اGـكــلف بـالــنـقل

والوزير اGكلف بالفالحة.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســـلــطــة اإلداريـــة اخملــتـــصــة أن تـــســتـــقـي الــرأي اGـــســبـق
لـلـسـلـطـة اGــكـلـفـــة بـأمن مـطـار   بــسـكـرة - مـحـمـد خـيـضـر

بـــخــصــوص أي طــــلـب لــلــتــرخـــيص بــإجنــاز أو تـــهــيــئــــة أو
تــعــديل لـــلــبــنــايــات أو لــلـــمــنــشــآت الــواقـــعــة داخل مــحــيط

احلماية.

10 : : £ــــكن أن £ــــنع داخل اGــــنـــاطق احلــــســـاســـة اGــاداGــادّة ة 
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
 qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -
-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة

مطار بسكرة - محمد خيضر.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء £ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار  بسكرة - محمد خيضر .
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية بـسكـرةq بالـتشـاور مع السـلطـة اGكـلفـة بأمن اGـطار

واGصالح األمنية.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت تـصرف الغيرq مـهما كانت طـبيعتـها والواقعة داخل
محيط احلماية للتصريح اGسبق من قبل صاحب اGلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGطار بذلك.

13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
بــســـكــرة بــالـــنــفــقـــات اGــرتــبـــطــة بــعـــمــلــيـــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3605

23 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 25 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـحيط حمـاية مطـار بشار - بودغـن بن علي ويحددمـحيط حمـاية مطـار بشار - بودغـن بن علي ويحدد

محيطه.محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

qتممGعدل واGا qالعقوبات
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اGــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واGتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اGؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اGـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
qتممGعدل واGا qدنيGتعلقة بالطيران اGالقواعد العامة ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةGإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-373 اGــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اGـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اGــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واGــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-385 اGــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اGوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واGـنـشآت

qوالوسائل

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-386 اGــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اGــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واGــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-149 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتـضمن تـعديـل القـانون األسـاسي لـلمـؤسسـة الـوطنـية
الســتــغالل الــطــيـــران وأمــنه ويــجــعل تــســمــيــتــهــا اجلــديــدة

q"ؤسسة الوطنية للمالحة اجلويةGا"

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-150 اGؤرخ
في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1411 اGــوافق 18 مـــايـــو ســـنــة 1991
واGـتضـمن تعـديل الطـبـيعـة القـانونـيـة Gؤسـسات تـسيـير

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-50 اGـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واGتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اGدني

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اGؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اGــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اGؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اGـؤسـسـةq اGــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اGـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اGـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واGــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-88 اGـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اGــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مــحـــيـط حــمـــايـــة مـــطــار بـــشـــار - بـــودغن بن عـــلي وضـــبط

حــــدوده وحتـــــديـــد قــــواعــــد األمن والـــســالمــــة اGــــطــــبــــقـــة
داخـل هـذه الـمسـاحـة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـبـX حـدود مـحــيط حـمـــايـة مـطــار بـشــار
- بـودغــن بـن عـليq كــمـا هي مـحـــددة فـي اGـادتـــX 2 و 3
من اGـــــرســــــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11 شــــعــــبــــان عــــام
qـــــــذكــــــــور أعالهGــــــــوافق 12 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1984 واG1404 ا

بالشريط األحمر في اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
حتـــدد اإلحـــداثــــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة اGـــتــــعـــلـــقـــة �ـــحـــيط

احلمايةq كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال "12 '41 31°
شمال "19 '41 31°
شمال "53 '38 31°
شمال "02 '39 31°
شمال "58 '38 31°
شمال "16 '38 31°
شمال "52 '37 31°
شمال "51 '37 31°
شمال "00 '38 31°
شمال "46 '37 31°
شمال "24 '38 31°
شمال "20 '39 31°

غرب "31 '16 2°
غرب "34 '14 2°
غرب "37 '14 2°
غرب "00 '15 2°
غرب "59 '14 2°
غرب "52 '14 2°
غرب "40 '15 2°
غرب "55 '15 2°
غرب "11 '17 2°
غرب "43 '17 2°
غرب "08 '18 2°
غرب "19 '16 2°

اGعلم 1
اGعلم 2
اGعلم 3
اGعلم 4
اGعلم 5
اGعلم 6
اGعلم 7
اGعلم 8
اGعلم 9
اGعلم 10
اGعلم 11
اGعلم 12

اجلهة الشمالية الغربية للمطار
اجلهة الشمالية الشرقية للمطار

اجلهة الشرقية للمطار
اجلهة الشرقية للمطار
اجلهة الشرقية للمطار
اجلهة الشرقية للمطار
اجلهة اجلنوبية للمطار
اجلهة اجلنوبية للمطار
اجلهة اجلنوبية للمطار
اجلهة اجلنوبية للمطار
اجلهة الغربية للمطار
اجلهة الغربية للمطار

اGــــاداGــــادّة ة 3 : :  يــــتـــولـى والي واليــــة بـــشــــار حــــمـــايــــة هـــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم اسـتـشـارة الـسـلطـة اGـكـلـفة بـأمن مـطـار بـشار -
بـودغن بن عـلي بــشـأن كل مـسـألـة تـرتــبط بـتـأمـX مـحـيط

احلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بأمن

اGطار واGصالح اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 5 : : £ـنع داخل مـحـيط حـمـايـة اGـطـار كل إجناز
أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.

غير أنه £ـكن أن يرخص طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم
اGـعمول بهماq إجنـاز البنايات اGـوجهة لتلبـية احتياجات

تــوسـعـة اGــطـار وســيـره وغـيــرهـا من اGــنـشـآت األســاسـيـة
ذات اGـنــفـعـة الـعـامـة بــعـد أخـذ رأي الـسـلـطــة اGـكـلـفـة بـأمن

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : : £كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خــطــرا عــلى سالمــة وأمن مــطــار بــشــار - بــودغن بن عــلي
مــحل حتـويل أو تــغـيــيـر لــلـمــوقع أو تـعــديل أو هـدم طــبـقـا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخرون اGـعنيون من تـعويض طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اGعمول بهما.

اGــــاداGــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واGساكن الهشة اGبنية داخل محيط احلماية.
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اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الـزراعـة الــذي £ـكن أن يـشـكـل خـطـرا عـلى مــطـار بـشـار -

بودغن بن علي.
qـادةGـكن أن تـوضـح كـيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام هـذه ا£
عــــنــــد احلــــاجـــــةq بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــX الــــوزيـــــر اGــــكــــلف
بـالــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة والــوزيــر اGـكــلف بـالــنـقل

والوزير اGكلف بالفالحة.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســلــطــة اإلداريـــة اخملــتــصــة أن تــســتـــقـي الــرأي اGــســبــق
لــلــســلـطـــة اGــكــلــفـــة بــأمن مــطــار بــشـار - بــودغن بـن عـلي
بـــخــصــوص أي طــــلـب لــلــتــرخـــيص بــإجنــاز أو تـــهــيــئــــة أو
تــعــديل لـــلــبــنــايــات أو لــلـــمــنــشــآت الــواقـــعــة داخل مــحــيط

احلماية.

10 : : £ــــكن أن £ــــنع داخل اGــــنـــاطق احلــــســـاســـة اGــاداGــادّة ة 
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
 qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -

-  ـارسـة أي نـشاط £ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة
مطار بشار - بودغن بن علي.

يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء £ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار بشار - بودغن بن علي.

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة بـشـارq بـالـتـشـاور مـع الـسـلـطـة اGـكـلـفـة بـأمن اGـطـار

واGصالح األمنية.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بـالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت تصرف الغير q مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل
محيط احلماية للتصريح اGسبق من قبل صاحب اGلك أو
وكـيـله لـدى اGصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGطار بذلك.

13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اGـاداGـادّة ة 
بــشـــار بـــالـــنـــفـــقـــات اGـــرتـــبـــطـــة بـــعـــمـــلــيـــات ضـــبـط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـرض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اGــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اGــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اGـاداGا
بـقرار مشترك بـX الوزير اGكـلف بالداخلـية واجلماعات

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

16 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
22 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة q 2013 يـــتـــضــم q يـــتـــضــمّـن إنـــهـــاء مــهـــام رئـــيسـن إنـــهـــاء مــهـــام رئـــيس

ديوان نائب الوزير األول - سابقا.ديوان نائب الوزير األول - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

سيف احلق شـرفاءq بـصفته رئـيسـا لديوان نـائب الوزير
األوّل - سابقاq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة q 2013 يـــتـــضـــم q يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرةن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرة

�صالح الوزير األو�صالح الوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تـــنـــهـى مـــهــــام اآلنـــســة

qبـصــفـتـهـا مـديــرة �ـصـالح الـوزيـر األوّل qسـلـيــمـة شـريف
لتكليفها بوظيفة أخـرى.
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23 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة q 2013 يـــتـــضـــم q يـــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام مـــفــتشن إنـــهــاء مـــهـــام مـــفــتش

باGفتشية العامة في والية تبسة.باGفتشية العامة في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2013 تـــنـــهىq ابـــتــداء من 30

qمــهـــــام الـــسّــيـــد كــمـــــال يـــخــلف q2012 ســـبـــتــمـــبــــر ســــنــة
qــفــتــشـــيــة الــعــامــة فـي واليــة تــبــســةGبــصــفـــتـه مــفــتــشـــا بــا

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
ينـاير سنة ينـاير سنة q 2013 يتضـم q يتضـمّن إنهاء مـهام رئيس دائرةن إنهاء مـهام رئيس دائرة

آفلو بوالية األغواط.آفلو بوالية األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 8 ينـاير سنة 2013 تنهى مـهـام السّـيد أحمد

qبــصــفــته رئـــيــســا لــدائــرة آفــلــو بــواليــة األغــواط qمـــنــاعي
إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
Xن إنــهـــاء مــهــام كـــاتــبــXيــتـــضــمّن إنــهـــاء مــهــام كـــاتــبــ q يــتـــضــم q 2013 يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة

عامX لدى رئيسي دائرتX في والية اGدية.عامX لدى رئيسي دائرتX في والية اGدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 8 يــنـايــر ســنـة 2013 تــنـهـى مـهـــام الـسّــيـدين

اآلتي اســمـاهــمـا بـصــفـتــهـمــا كـاتــبـX عــامـX لـدى رئــيـسي
دائرتX في والية اGديةq إلحالتهما على التّقـاعد :
qبدائرة سي احملجوب qعبد القادر طالبي -

- سعيد شرفاويq بدائرة العمارية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة q 2013 يـــتــــضـــم q يـــتــــضـــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــر

باللجنة اGديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.باللجنة اGديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

زوبــيـر حـاكـمـيq بـصـفـته مــديـرا بـالـلــجـنـة اGـديــرة لـلـجـنـة
ضبط الكهرباء والغازq إلحالته على التّقـاعد.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
ينـاير سـنة ينـاير سـنة q 2013 يـتـضم q يـتـضمّن إنـهـاء مهـام نـائبـة مـديرن إنـهـاء مهـام نـائبـة مـدير

بوزارة اGوارد اGائية.بوزارة اGوارد اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهـام اآلنسة زهية

جاللq بـصـفــتـهـا نـائـبـة مـديــر لـلـمـنـازعـات بـوزارة اGـوارد
اGائيةq لتكليفها بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
Xن إنــهـاء مـهـام مــحـافـظـXيـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام مــحـافـظـ q يـتـضـم q 2013 يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة

.Xللغابات في واليت.Xللغابات في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 8 يــنـايــر ســنـة 2013 تــنـهـى مـهـــام الـسّــيـدين

اآلتي اســـمـــاهـــمــا بـــصـــفـــتـــهـــمـــا مـــحـــافـــظـــX لــلـــغـــابـــات في
الواليتX اآلتيتqX لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

qفي والية البليدة qعز الدين سكران -
- عبد القادر يطوq في والية تيارت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
ينـاير سنة ينـاير سنة q 2013 يتضم q يتضمّن إنـهاء مهام اGفتش العامن إنـهاء مهام اGفتش العامّ

لوزارة األشغال العمومية.لوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

سـلـيـمـان عبـروسq بـصـفـته مـفـتشـا عـامـا لـوزارة األشـغال
العموميةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة q 2013 يـــتـــضــم q يـــتـــضــمّن إنـــهـــاء مــهـــام مـــكــلن إنـــهـــاء مــهـــام مـــكــلّـــفــةـــفــة
بالـدبالـدّراسـات والـتـلـخـيص بـديـوان الـوزيـرة اGـنـتـدبةراسـات والـتـلـخـيص بـديـوان الـوزيـرة اGـنـتـدبة
لـــدى وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطـــني واألســـرةq اGـــكـــللـــدى وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطـــني واألســـرةq اGـــكـــلّـــفــةـــفــة

باألسرة وقضايا اGرأة - سابقا.باألسرة وقضايا اGرأة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 2013 تــنــهـى مــهـــام الـــسّــيــدة

كـر£ـة مـقـطفq بـصـفـتـهـا مـكـلّـفـة بـالـدّراسـات والـتـلـخـيص
بـديـوان الـوزيـرة اGـنـتـدبـة لـدى وزيـر الـتـضـامن الـوطـني
qــــرأة - ســـابــــقـــاGــــكـــلّــــفـــة بــــاألســـرة وقــــضــــايـــا اGا qواألســــرة

لتكليفها بوظيفة أخـرى.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
ينـاير سـنة ينـاير سـنة q 2013 يتـضم q يتـضمّن إنـهـاء مهـام اGـدير الـعامن إنـهـاء مهـام اGـدير الـعامّ

لديوان رياض الفتح.لديوان رياض الفتح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2013 تـــنـــهىq ابـــتــداء من 14

سـبـتمـبر سـنة q2010 مهــام الـسّيـد خلـضر فالحيq بـصـفته
مديرا عاما لديوان رياض الفتح.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
ينـاير سنة ينـاير سنة q 2013 يتضم q يتضمّن إنـهاء مهام مـدير  اGركزن إنـهاء مهام مـدير  اGركز

الوطني للمخطوطات.الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنــايــــر ســنـــة 2013 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عــبـــد الــعـــالي طـــويلq بـــصــفـــته مــديـــرا لـــلــمـــركــز الـــوطــني
للمخطوطاتq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة q 2013 يـــتــــضـــم q يـــتــــضـــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــر

التجارة في والية غرداية.التجارة في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

qبـصـفته مـديـرا لـلـتجـارة في واليـة غـرداية qخلـضر تـريـعه
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة q 2013 يـــتــضـــم q يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام بــديــوانن إنــهـــاء مــهـــام بــديــوان
الـــوزيــــرة اGـــنـــتــــدبـــة لــــدى وزيـــر الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــاليالـــوزيــــرة اGـــنـــتــــدبـــة لــــدى وزيـــر الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي
والبحث العلميq اGكلوالبحث العلميq اGكلّفة بالبحث العلمي - سابقا.فة بالبحث العلمي - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــــوافق 8 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2013 تـــنـــهـىq ابـــتـــداء من 3

سـبــتـمـبـر سـنـة q2012 مـهـام الـسّـيــدتـX والـسّـيـدين اآلتـيـة
أسـمـاؤهـم بـديـوان الـوزيـرة اGــنـتـدبـة لـدى وزيــر الـتـعـلـيم
الـــعــالي والــبـــحث الــعــلـــميq اGــكــلّــفـــة بــالــبــحـث الــعــلــمي -

سابقاq بسبب إلغاء الهيكل :

qبصفته رئيس ديوان qحسن غازلي -
- مـــلـــيـــكـــة قـــادريq بـــصـــفـــتـــهـــا مـــكـــلّـــفـــة بـــالـــدّراســات

qوالتلخـيص

- حـــمــيـــدة عــكـــازيq بـــصــفـــتــهـــا مــكـــلّــفـــة بــالـــدّراســات
qوالتلخـيص

- مـــحـــمـــد بن أيـــوبq بـــصــفـــته مـــكـــلّـــفــا بـــالـــدّراســات
والتلخلـيص.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
ينـاير سـنة ينـاير سـنة q 2013 يـتـضم q يـتـضمّن إنـهـاء مهـام نـائبـة مـديرن إنـهـاء مهـام نـائبـة مـدير

بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 2013 تــنــهـى مــهـــام الـــسّــيــدة

نـاصرة بن حراثq بـصفـتها نـائبـة مديـر مكلّـفة بـالعالقات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
ينـاير سـنة ينـاير سـنة q 2013 يتـضـم q يتـضـمّن إنهـاء مهـام األمX الـعامن إنهـاء مهـام األمX الـعامّ

جلامعة قسنطينة - سابقا.جلامعة قسنطينة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

فوضيل بلعويرةq بـصفته أمينا عاما جلـامعة قسنطينة -
سابقاq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة q 2013 يـــتــــضـــم q يـــتــــضـــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديـــر

التشغيل في والية غليزان.التشغيل في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 8 يـنــايــــر سـنـــة 2013 تـنـهـى مـهـام الــسّــيـد

بـــن يـــحي بــــن £ـيــنــــةq بــصـفــتــه مـــديـــــرا لـلــتــشــغــــيـل
فـي واليـة غلـيزان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة q 2013 يـــتـــضــم q يـــتـــضــمّـن إنـــهـــاء مــهـــام رئـــيسـن إنـــهـــاء مــهـــام رئـــيس
ديــــــــــوان وزيــــــــــر الـــــــــصــــــــــحــــــــــة والـــــــــســــــــــكــــــــــان وإصالحديــــــــــوان وزيــــــــــر الـــــــــصــــــــــحــــــــــة والـــــــــســــــــــكــــــــــان وإصالح

اGستشفيات.اGستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

عـيــسى حــلـيــميq بــصـفــته رئــيـســا لـديــوان وزيــر الـصــحـة
والسكان وإصالح اGستشفيات.
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مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 25  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 8 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة q 2013 يتـضـم q يتـضـمّـنان إنـهـاء مـهامـنان إنـهـاء مـهام

بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تـــنــهـى مــهــــام الـــسّــادة

qاآلتـية أسـمـاؤهم بوزارة الـسـياحـة والـصنـاعـة التـقـليـدية
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

qبصفته رئيس ديوان qشابي بن شابي -
- حـــمـــزة بـــلـــخـــوجـــةq بـــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســات

qوالتلخـيص
- عـــبـــد الــفـــتـــاح بـــوقـــنـــةq بـــصــفـــتـه رئــيـس دراســات

qؤسسةGكتب الوزاري لألمن الداخلي في اGبا
- رضــــــا بـن اجلـــــــوزيq بــــــصـــــــفـــــــته رئـــــــيـس دراســــــات

باGكتب الوزاري لألمن الداخلي في اGؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنــايــــر ســنــة 2013 تــنـهـى مــهـــام الــسـّــيـد

عـــبـــد الـــكــــرª بـــلـــحـــمــــرq بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديــــر لـــلـــوثـــائق
واألرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة q 2013 يـــتـــضـــم q يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرةن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرة

السياحة والصناعة التقليدية في والية سكيكدة.السياحة والصناعة التقليدية في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 8 يـنــايــــر سـنـــة 2013 تــنـهى مـهــام اآلنـسـة

راضــيـة نــسـيــليq بــصـفــتـهــا مــديـرة لــلـســيــاحـة والــصـنــاعـة
التقليدية في والية سكيكدة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
ينـاير سنة ينـاير سنة q 2013 يتضم q يتضمّن إنـهاء مهام مـدير الصيدن إنـهاء مهام مـدير الصيد
الـــبــحـــري والــصـــيــد فـي احملــيـــطــات بـــوزارة الــصـــيــدالـــبــحـــري والــصـــيــد فـي احملــيـــطــات بـــوزارة الــصـــيــد

البحري واGوارد الصيدية.البحري واGوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 8 ينـاير سـنة 2013 تـنهى مـهام الـسّيـد كمال

نـغــــليq بـصـفــتــه مـديـــــرا لـلـصــــيـد الــبـحــــري والــصـــيــد
qوارد الصيديةGفـي احمليطات بوزارة الـصيد البحـري وا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة q 2013 يـــتـــضــم q يـــتـــضــمّـن إنـــهـــاء مــهـــام رئـــيسـن إنـــهـــاء مــهـــام رئـــيس
ديــــــوان كـــــاتـب الــــــدولـــــة لــــــدى وزيــــــر االســـــتــــــشـــــرافديــــــوان كـــــاتـب الــــــدولـــــة لــــــدى وزيــــــر االســـــتــــــشـــــراف

واإلحصائياتq اGكلواإلحصائياتq اGكلّف باإلحصائيات - سابقا.ف باإلحصائيات - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــــوافق 8 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2013 تـــنـــهـىq ابـــتـــداء من 3

سبـتمبــر سـنة q2012 مهــام السّـيد محمد بـقالمq بصفته
رئـــيــســـا لــديـــوان كــاتـب الــدولـــة لــدى وزيـــر االســتـــشــراف
واإلحـصــائـيــاتq اGـكــلّف بـاإلحــصـائــيـات - ســابـقـاq بــسـبب

إلغـاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 25  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1434
XــعــيـXيــتــضـمّــنــان الـتــنــان الـتّــعــيـ q يــتــضـم q 2013 8 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

�صالح الوزير األو�صالح الوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافــق 8 ينـايــر سنــة 2013 تعيّـن اآلنسة والسّيد

اآلتي اسماهما �صالح الوزير األوّل :
qمكلّفا �همة qسليمان عبروس -

- سليمة شريفq مديرة دراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 8 يـنــايـــر سـنـــة 2013 يـعـيّن الـسّـيـد سـيف

احلق شرفاءq مكلّفا �همة �صالح الوزير األوّل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
ينـاير سنة ينـاير سنة q 2013 يتضم q يتضمّن تـعيX كتن تـعيX كتّاب عامX لدىاب عامX لدى

رؤساء الدوائر في الواليات.رؤساء الدوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــــوافــق 8 يــــنـــــايــــــر ســــنـــــة 2013 تــــعــــيّن الــــسّــــيــــدة

والـــسّــــادة اآلتـــيــــة أســـمـــاؤهـم كـــتّـــابــــا عـــامــــX لـــدى رؤســـاء
الدوائر في الواليات اآلتية :

- أحــمـد مــوسىq بــدائـرة ســيـدي بــلــعـبــاس في واليـة
qسيدي بلعباس

- مـحــمــد الـصــــالح قــــاســميq بــدائـــــرة شــطـــــايـبي
qفي واليـة عنابة

- أحـمـد كـحــلـوشq بـدائـرة بـرج األمــيـر عـبـد الـقـــادر
qفي والية تيسمسيلت

- حسيبة قادةq بدائرة القليعة في والية تيبازة.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـم q يـتـضـمّن تـعـيـX الـكـاتـبـة الـعـامةن تـعـيـX الـكـاتـبـة الـعـامة

لبلدية بئر اجلير في والية وهران.لبلدية بئر اجلير في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 8 ينــايــر سـنــة 2013 تـعيّن اآلنـسـة نعـيـمة

جازوليq كاتبة عامة لبلدية بئر اجلير في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن تـعــيـX مـديــر الـوثـائقن تـعــيـX مـديــر الـوثـائق
واGـــنــــشـــورات والـــوســــائل بــــاGـــعـــهــــد الـــدبـــلــــومـــاسيواGـــنــــشـــورات والـــوســــائل بــــاGـــعـــهــــد الـــدبـــلــــومـــاسي

والعالقات الدولية.والعالقات الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافــق 8 ينــايــر سـنــة 2013 يـعيّن الـسّيـد بوبـكـر

هـاشـميq مديـرا لـلـوثائق واGـنـشورات والـوسـائل باGـعـهد
الدبلوماسي والعالقات الدولية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـنـايـر سـنة يـنـايـر سـنة q 2013 يـتـضم q يـتـضمّن تـعـيX مـديـرة التـنـظيمن تـعـيX مـديـرة التـنـظيم

واGنازعات بوزارة اGوارد اGائية.واGنازعات بوزارة اGوارد اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 8 يـنــايـــر سـنـــة 2013 تـعـيّن اآلنـسـة زهـيـة

جاللq مديرة للتنظيم واGنازعات بوزارة اGوارد اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضــم q يــتــضــمّـن تــعــيــX مــديــر اGـواردـن تــعــيــX مــديــر اGـوارد

اGائية في والية تيبازة.اGائية في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافــق 8 ينــايــر سنــة 2013 يعيّـن السّيد رمضان

قرباجq مديرا للموارد اGائية في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة q 2013 يـــتــضــم q يـــتــضــمّـن تــعـــيــX نــائـب مــديــرـن تــعـــيــX نــائـب مــديــر

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 8 يـنــايـــر سـنــة 2013 يـعيّـن السّـيـد عـيسى

qسجديGنائب مديـر للتوجيه الديـني والنشاط ا qمقاري
بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن تـعــيـX مـديــر اGـصـالحن تـعــيـX مـديــر اGـصـالح

الفالحية في والية تيبازة.الفالحية في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 8 يـنــايـــر سـنــة 2013 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

رابـح ســـيــــدهمq مــــديــــرا لــــلــــمـــصــــالـح الـــفـالحــــيـــة فـي واليـــة
تيبــازة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 25  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1434
Xـــنــان تـــعــيــXيــتـــضــمّـــنــان تـــعــيــ q يــتـــضــم q 2013 8 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 

محافظX للغابات في الواليات.محافظX للغابات في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنــايــر ســنـة 2013 يــعـــيّن الــسّــيــدان اآلتي

: Xاآلتيت Xللغابات في الواليت Xاسماهما محافظ
qفي والية البليدة qعبد القادر يطو -
- عز الدين سكرانq في والية اGدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 8 يــنـايــر ســنـة 2013 يـعــيّن الــسّـيــد يـــوسف

ولد محمدq محافظا للغابات في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة q 2013 يـــتــضــم q يـــتــضــمّـن تــعـــيــX نــائـب مــديــرـن تــعـــيــX نــائـب مــديــر

بوزارة األشغال العمومية.بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن الـسّيد نصر الدين

بوضيافq نائب مـدير الدراسات التقنية للطرق بوزارة
األشغال العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة q 2013 يـــــتــــضــــم q يـــــتــــضــــمّـن تــــعــــيــــX مـــــكــــلـن تــــعــــيــــX مـــــكــــلّــــفــــةــــفــــة
بـالدبـالدّراسـات والـتلـخـيص بوزارة الـتضـامن الـوطنيراسـات والـتلـخـيص بوزارة الـتضـامن الـوطني

واألسرة وقضايا اGرأة.واألسرة وقضايا اGرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 2013 تــعــيّـن الــسّــيــدة كــر£ــة

مقطفq مكلّـفة بالدّراسات والتـلخيص بوزارة التضامن
الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.
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23 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفــر عـام   صــفــر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة q 2013 يــتـــضــم q يــتـــضــمّن تــعـــيــX اGــديـــر الــعــامن تــعـــيــX اGــديـــر الــعــامّ

لديوان رياض الفتح.لديوان رياض الفتح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 صــــفــــر عـــام
1434 اGـوافق 8 ينـاير سـنة 2013 يـعيّـن السّـيد نـور الدين

بوخا�q مديرا عاما لديوان رياض الفتح.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفــر عـام   صــفــر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة q 2013 يــتـضــم q يــتـضــمّن تـعــيـX مــديـر اGــتـحفن تـعــيـX مــديـر اGــتـحف

العمومي الوطني ببشـار.العمومي الوطني ببشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 صــــفــــر عـــام
1434 اGوافق 8 ينـاير سنة 2013 يعيّن الـسّيد عـبد العالي

طويلq مديرا للمتحف العمومي الوطني ببشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفــر عـام   صــفــر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضـم q يـتـضـمّن تــعـيـX مـديــر الـتـجـارةن تــعـيـX مـديــر الـتـجـارة

في والية سكيكدة.في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 صــــفــــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 يـــعــيّـن الـــسّــيـــد خلـــضــر

تريعهq مديرا للتجارة في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفــر عـام   صــفــر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة q 2013 يــتــضــم q يــتــضــمّـن تــعــيــX األمــX الــعــامـن تــعــيــX األمــX الــعــامّ

جلامعة قسنطينة جلامعة قسنطينة 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 صــــفــــر عـــام
1434 اGـوافق 8 يــنــايــر ســنـة 2013 يــعـيّـن الــسّــيـد فــوضــيل

بلعويرةq أمينا عاما جلامعة قسنطينة 1.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفــر عـام   صــفــر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــــنــــايــــر ســــنــــة يــــنــــايــــر ســــنــــة q 2013 يــــتـــضــــم q يــــتـــضــــمّن الــــتــــعـــيــــX بـــوزارةن الــــتــــعـــيــــX بـــوزارة

السياحة والصناعة التقليدية.السياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 25 صــــفــــر عـــام
1434 اGــوافق 8  يــنـــايــر ســـنــة 2013 يـــعــيّن الـــسّــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم بوزارة السياحة والصناعة التقليدية :
- عـبد الفتـاح بوقنــةq نــائب مديـــر مخطط جــودة

qالسياحة
- رضــــــــــا بـن اجلــــــــــوزيq نــــــــــائـب مـــــــــديــــــــــر الــــــــــوثــــــــــائق

qواألرشـيف
- شـابي بن شـابيq مـكـلّـفا بـالـدّراسـات والـتـلـخـليص
بــديــوان كـــاتب الــدولــة لـــدى وزيــر الــســيــاحـــة والــصــنــاعــة

qكلّف بالسياحةGا qالتقليدية

- حـمــزة بـلـخــوجـةq مــكـلّـفــا بـالـدّراســات والـتــلـخـيص
بـــديــوان كــاتب الــدولــة لــدى وزيـــر الــســيــاحــة والــصــنــاعــة

التقليديةq اGكلّف بالسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q 2013 يــتــضــم q يــتــضــمّن تــعـيــX اGــفــتش الــعـامن تــعـيــX اGــفــتش الــعـامّ
لنشـاطات الـبريد واGـواصالت السـلكيـة والالسلـكيةلنشـاطات الـبريد واGـواصالت السـلكيـة والالسلـكية
وتــكــنــولــوجـيــات اإلعالم واالتــصــال بــوزارة الــبــريـدوتــكــنــولــوجـيــات اإلعالم واالتــصــال بــوزارة الــبــريـد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 الــــمـــوافــق 8 يــــنـــايـــر ســـنــة 2013 يـــعـــيـّن الــسّــيـد

عـــبـــد الـــنــاصـــر الفيq مـــفـــتـــشـــا عــامـــا لـــنـــشــاطـــات الـــبـــريــد
واGـواصالت الـسلـكـيـة والالسلـكـيـة وتـكنـولـوجـيات اإلعالم
واالتـــــصــــال بـــــوزارة الــــبـــــريــــد وتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــواالتصال.
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضـم q يـتـضـمّن تــعـيـX اGـديــرة الـعـامـةن تــعـيـX اGـديــرة الـعـامـة

للوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية.للوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــــوافــق 8 يــــنـــــايــــــر ســــنـــــة 2013 تــــعــــيّن الــــسّــــيــــدة

تـسـعـديت أسـيـدq مـديـرة عـامـة للـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـمالحة
الالسلكية البحرية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 25  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q 2013 يـتــضــم q يـتــضــمّن تــعـيــX رئــيس ديـوانن تــعـيــX رئــيس ديـوان

وزير الصيد البحري واGوارد الصيدية.وزير الصيد البحري واGوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافــق 8 يـنــايــــر سـنـــة 2013 يـعـيّـن الـسّـيــد كـمـال

نــغــليq رئــيــســا لــديــوان وزيــر الــصــيــد الــبــحــري واGـوارد
الصيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة q2012 يتـضمن تـعيـX مديـر الشـبابq يتـضمن تـعيـX مديـر الشـباب

والرياضة في والية تبسة ( استدراك ).والرياضة في والية تبسة ( استدراك ).
ـــــــــــــــــ

اجلريـدة الـرسـمـــيـة - الـــعـدد 04 الــصــادر بــتـاريخ
8 ربيع األول عام 1434 اGوافق 20 يناير سنة 2013.

الصفحة q11 العمود q2 السطران األخيران :
- بـــدال من : ..... يـــتـــضــمـن تــعـــيـــX مـــديــر الـــشـــبــاب

والرياضة في والية تبسة.
- يــقـــــــرأ : ...... يــعــيّن الــســيــد عــلي بــشــوعq مــديـرا

للشباب والرياضة في والية تبسة.



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4405

23 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 24 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 7 يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة
q2013 يــتـضــمن اGـصــادقـة عــلى األرقــام االسـتــداللـيـة يــتـضــمن اGـصــادقـة عــلى األرقــام االسـتــداللـيـة

لألجـــــور واGــــواد لــــلـــــفــــصـل الــــثـــــالث مـن ســــنــــة لألجـــــور واGــــواد لــــلـــــفــــصـل الــــثـــــالث مـن ســــنــــة 2012
اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقاتاGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات

األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري.األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qـتمّمGـعدّل واGا qتـضمن تـنظـيم الصــفقـات العــمومـيةGوا

qادتان 68 و69 منهGال سيما ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-195 اGؤرّخ
في 9 رمــــضـــــان عــــام 1431 اGــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2010
واGـتــضـمـن إنـشــاء اGـركــز الـوطــني لــلـدراســات وتـنــشـيط

qمؤسسة البناء واألشغال العمومية والري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يـــصــــادق عـــلى األرقــــام االســـتــــداللـــيـــة
لألجور واGـواد لـلـفصل الـثـالث من سـنة q2012 احملـددة في
Xستـعملـة في صيغ حتيGـلحقة بـهذا القـرار واGاجلداول ا
ومراجعة أسعار صـفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال

العمومية والري.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 24 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 7
يناير سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

التجهيزاتالتجهيزاتاألشهراألشهر

يوليو 2012

غشت 2012

سبتمبر 2012

1238

1238

1238

1234

1235

1241

1190

1190

1190

1300

1300

1300

1220

1227

1233

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

اGلحقاGلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واGواد اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واGواد اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء

واألشغال العمومية والريواألشغال العمومية والري
الفصل الثالث من سنة الفصل الثالث من سنة 2012
I / األرقام االستداللية لألجور / األرقام االستداللية لألجور

أ/ األرقام االستداللية لألجورq أساس 1.000 في يناير سنة 2011

ب/ معامل االرتباط الذي يسمح بحساب األرقام االستدالليةq أساس 1.000 في يناير سنة q2010 انطالقا من األرقام
االستدالليةq أساس 1.000 في يناير سنة 2011.

1,000معامل االرتباط

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
والترصيصوالترصيص

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارة التجهيزاتالتجهيزات

1,0001,0001,000 1,000

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجات الرمزالرمز

II / معامل  / معامل <<K >> للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

اGعامل <<K >> للتكاليف االجتماعية اGطبق في صيغ تغيير األسعار للصفقات اGبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999 هو :

III / األرقام االستداللية للمواد : / األرقام االستداللية للمواد :

الفصل الثالث من سنة الفصل الثالث من سنة 2012

1 - فوالذ - فوالذ

يوليو يوليو 2012 معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
 Xدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قـضــيب من الـفــوالذ اGـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اGسلحة

 
مــــجـــــنــــبــــات حـــــديــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

قـــــــضـــــــيـب مـن الـــــــفـــــــوالذ ذو الــــــــتـــــــحـــــــام
كبيرللخرسانة اGسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1064

1109

1000

1000

1127

951

1000

1054

1232

1000

899

1000

1100

1121

1109

1000

1000

1117

951

1000

1054

1232

1000

899

1000

1100

1112

1109

1000

1000

1137

951

1000

1054

1232

1000

899

1000

1100

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - صفائح - صفائح

سبتمبر سبتمبر 2012غشتغشت2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اGـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة  وجة مغلفنة

947

934

1090

1051

1000

947

934

1090

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

947

934

1090

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000
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3 - حصى - حصى

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

923

970

1000

922

1000

996

1446

1000

929

923

1000

922

1000

973

1404

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf�

925

987

1000

922

1000

977

1425

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - إسمنت - إسمنت

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اGائي

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إسمنت األفران العالية  من نوع
CEM III

جبس

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pi

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - مضافات كيميائية - مضافات كيميائية

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

 سك اGاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000
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6 - بناء - بناء

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن 

(BTS) ثبتةGطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اGـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1133

1000

1000

1000

1100

1000

1000

1000

1133

1000

1000

1000

1100

1000

1000

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1133

1000

1000

1000

1100

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - تغطية - تغطية

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد صغير مزخرف

997

1000

1150

1000

997

1060

1000

1150

1000

997

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

997

1000

1150

1000

997

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - دهان - دهان

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدأ

دهان زيتي

Xدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000
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9 - جنارة - جنارة

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األGنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اGضغوط

باب من األGنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األGنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

997

1108

878

971

1000

1000

1000

1100

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1118

997

1108

878

971

1000

1000

1000

1083

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1118

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

997

1108

878

955

1000

1000

1000

1097

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1118

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - أدوات معدنية - أدوات معدنية

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

1005

1103

1000

1050

1237

1257

1005

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1005

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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11 - زجاج - زجاج

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اGرايا

زجاج مطرق

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - كهرباء - كهرباء

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

 ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس غير مغلف

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5005

23 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

12 - كهرباء - كهرباء (تابع)(تابع)

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

�17

�18

�19

�20

�21

�22

�23

�24

�25

�26

�27

�28

�29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة (مونوكليب)

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

13 - حديد - حديد

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اGاء

مدفأة من حديد

غطاء اGصب من حديد 

قاطع اGاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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14 - ترصيص - ترصيص

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

�17

�18

�19

�20

�21

�22

�23

�24

�25

�26

27

28

29

30

31

32

33

ملطف نصف آلي
مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اGغلف
أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك
حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز
مسخن اGاء

سدادة منع الرجوع
مبرد

عداد اGاء
مدور

جهاز مركزي Gعاجلة الهواء
أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي
مغسل اGطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اGــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد
قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك
(... qT qكم qكوع) قطع التوصيل

منظم
خزان إلنتاج اGاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور
حنفية قطع من النحاس اGصقول

حنفية صحية
رافع متناوب للضغط اGائي 

أنبوب من الفوالذ اGغلفن
أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اGاء
مروحة ذات الطرد اGركزي

مروحة ناقلة للحرارة
وعاء التوسع

902

1000

1000

1022

1000

1030

1000

1042

1029

1024

1000

1000

1000

1000

968

963

1000

1000

1000

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1024

1075

1000

1000

1143

1000

902

1000

1000

1022

1000

1030

1000

1042

1029

1024

1000

1000

1000

1000

968

963

1000

1000

1000

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1024

1075

1000

1000

1143

1000

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

902

1000

1000

1022

1000

1030

1000

1042

1029

1024

1000

1000

1000

1000

968

963

1000

1000

1000

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1024

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5205

23 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

15 - اGساكة والعزل احلراري - اGساكة والعزل احلراري

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
الزفت اGؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــــطـــــــاء ســـــــطـح مـن األلـــــــومـــــــيـــــــنـــــــيـــــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

1111

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

1234

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1111

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16 - نقل - نقل

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - طاقة - طاقة

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت يباع في البر 

Xأكسيج

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اGضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD من مادة (buse) قناة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اGسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

19 - تهيئة خارجية - تهيئة خارجية

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1000

1000

1000

1000

1000

848

1000

1162

1000

1000

1000

1000

1000

848

1000

1162

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1000

1000

1000

1000

848

1000

1162

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق (من الفوالذ)

جهاز أمان للطرق (من اخلرسانة)

ألواح إلشارات اGرور

1253

1189

1207

1046

1000

976

1286

1214

1231

1046

1000

976

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1218

1163

1181

1046

1000

976

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6



اHطبعة الرسمياHطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8W بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8W بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان وإصالحوإصالح
اHستشفياتاHستشفيات

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 3 رجب عام  رجب عام 1433 اGوافــق  اGوافــق 24  مايـو سنة  مايـو سنة
q2012 يـــــحـــــدq يـــــحـــــدّد كـــــيـــــفـــــيـــــات تــــــوزيع احلـــــجـم الـــــســـــاعيد كـــــيـــــفـــــيـــــات تــــــوزيع احلـــــجـم الـــــســـــاعي

األسبوعي ألساتذة التعليم شبه الطبي.األسبوعي ألساتذة التعليم شبه الطبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qستشفياتGإنّ وزير الصّحة والسّكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اGؤرّخ
في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
XــوظـــفــGــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2011 وا

qلـلـصــحـة الـعــمومــيـة Xألسـالك شبـه الـطــبـيـ XـنـتمـGا
qادّة 233 منـهGال سيّما ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اGؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصّــحــة والــسّـكــان وإصالح

qستشفياتGا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGاداGادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحكام اGادّة 233 من اGرسوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 11-121 اGـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام
1432 اGـوافق 20 مـارس سـنة 2011 واGذكـور أعالهq يـهدف

هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيـات تــوزيـع احلـجـم الـســاعي
األسبوعي ألساتذة التعليم شبه الطبي.

2 :  : يــــضـــمـن أســـاتــــذة الـــتـــعــــلـــيـم شـــبه الــــطـــبي اGــاداGــادّة ة 
تــعـلــيـمـا نــظـريــا وتـطــبـيــقـيــا أسـبـوعــيـا مــدته ثالثـون (30)

ساعة موزعة كما يأتي :
- تــعــلــيـم نــظــري يــتــضــمـن دروســا وأعــمــاال مــوجــهــة
بـحــجم ســاعي يـحــدّد بـثــمـاني (8) ســاعـات وكـذا نــشـاطـات
بيداغوجية تـخصص لالجتماعات البـيداغوجية ومراقبة
الـــتــقـــيــيـــمــات وتـــأطـــيـــر اGــذكـــــرات بــحـــجم ســاعـي يــحــدّد

qبعشـر  (10) ساعات
- تـــعــلـــيم تـــطــبـــيــقي يـــتــضـــمّن تـــأطــيـــر الــتـــربــصــات
واألعــمـــال الــتــطـــبــيــقــــيــة بــحـــجم ســــاعـي يــحـــدّد بـــاثــنــتي

عشـرة (12) ساعـة.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 24
مايو سنة 2012.

جمال ولد عباسجمال ولد عباس

سبتمبر سبتمبر 2012غشت غشت 2012اGنتجاتاGنتجاتالرقمالرقم يوليو يوليو 2012الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1269

1000

1192

1124

1000

1000

1011

1269

1000

1192

1124

1000

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1269

1000

1192

1124

1000

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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