
العدد العدد 06
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

األحد األحد 15 ربيع األول عام ربيع األول عام 1434 هـهـ
اGوافـق اGوافـق 27 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
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تلمسان / زناتة - مصالي احلاج ويحدد محيطه............................................................................................
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تيارت - عبد احلفيظ بوصوف ويحدد محيطه...............................................................................................
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معسكر - غريس ويحدد محيطه.................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 26 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـحيط حـمايـة مطـار تـامنـغست / أقـنار - حـاج بايمـحيط حـمايـة مطـار تـامنـغست / أقـنار - حـاج باي

أخموك ويحدد محيطه.أخموك 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�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-143 اGـؤرخ
في 7 جـمادى األولى عام 1429 اGوافق 13 مايـو سنة 2008
واGـتـضــمن تـسـمـيـة مـطـار تـامـنـغـست / أقـنـار- حـاج بـاي

qأخموك
- 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
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- 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
مـــحــيـط حــمـــايـــة مــطـــار تـــامــنـــغـــست / أقـــنــار - حـــاج بــاي
أخــمــوك وضـــبط حــدوده وحتـــديــد قــواعــد األمـن والــسالمــة

اGطبقة داخل هذه اGساحة.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : : تــــــبــــــX حـــــدود مــــــحــــــيـط حـــــمــــــايــــــة مــــــطـــــار
تـامـنـغسـت / أقـنـار - حـاج بـاي أخمـوكq كـمـا هـي مـحـددة
في اGـــادتـــــX 2 و 3 من اGـــــــرســــــــوم رقم 84-105 اGـــــــؤرخ
فــي 11 شعـبــان عــام 1404 اGوافــق 12 مايـــو سـنة 1984
واGـــذكـــور أعـالهq بـــالـــشــــريط األحـــمــــر في اخملـــطـط اGـــلـــحق

بأصل هذا اGرسوم.
حتدد اإلحداثيات اجلغرافية 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

اGعلم 17

الطريق الوطني رقم 1 + واد أقنار + فرقة (اجلماركq الشرطة)

الطريق الوطني رقم 1 + واد أقنار + فرقة (اجلماركq الشرطة)

الطريق الوطني رقم 1 + واد أقنار

الطريق الوطني رقم 1 + واد أقنار

وادي تيسناوين

وادي تيسناوين

وادي تيسناوين

وادي تيسناوين

وادي تيسناوين

وادي تيسناوين

وادي تيسناوين

وادي تيسناوين

وادي تيسناوين

وادي تيسناوين

منطقة صخرية + حجارة منحوتة

منطقة صخرية + حجارة منحوتة

منطقة صخرية + حجارة منحوتة

22° 40' 58"

22° 50' 20"

22° 50' 21"

22° 49' 59"

22° 49' 41"

22° 49' 17"

22° 49' 05"

22° 48' 27"

22° 47' 49"

22° 47' 48"

22° 47' 50"

22° 47' 37"

22° 47' 29"

22° 47' 33"

22° 47' 41"

22° 48' 11"

22° 48' 28"

5° 33'  57"

5° 27'  05"

5° 27'  43"

5° 28'  24"

5° 28'  14"

5° 28'  10"

5° 28'  14"

5° 28'  08"

5° 27'  34"

5° 27'  29"

5° 27'  12"

5° 26'  58"

5° 26'  39"

5° 26'  26"

5° 26'  17"

5° 25'  51"

5° 25' 39"
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اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 18

اGعلم 19

اGعلم 20

اGعلم 21

اGعلم 22

اGعلم 23

اGعلم 24

اGعلم 25

اGعلم 26

اGعلم 27

اGعلم 28

اGعلم 29

اGعلم 30

اGعلم 31

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

منطقة عسكرية

22° 48' 38"

22° 48' 47"

22° 48' 48"

22° 48' 52"

22° 48' 54"

22° 48' 55"

22° 49' 00"

22° 49' 04"

22° 49' 04"

22° 49' 00"

22° 48' 58"

22° 48' 57"

22° 49' 00"

22° 49' 15"

5° 26'  18"

5° 26'  31"

5° 26' 30"

5° 26' 40"

5° 26' 42"

5° 26' 40"

5° 26' 42"

5° 26' 50"

5° 26' 54"

5° 27' 00"

5° 26' 59"

5° 27' 01"

5° 27' 06"

5° 27' 11"

اGوقعاGوقع

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـتولـى والي واليـة تامـنـغـست حـمـايـة هذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تــــتـم اســــتــــشــــارة الــــســــلــــطــــة اGــــكــــلــــفــــة بــــأمن مــــطــــار
تـامـنـغـست / أقـنـار - حـاج بـاي أخـمـوك بـشـأن كل مـسـألـة

ترتبط 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

خطـرا على سالمـة وأمن مطـار تامـنغـست / أقنـار - حاج
بـاي أخـمـوك محـل حتويل 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
الزراعة الذي �كن أن يـشكل خطرا على مطار تامنغست

/ أقنار - حاج باي أخموك.

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

والوزير اGكلف بالفالحة.
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اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســـلــطــة اإلداريـــة اخملــتـــصــة أن تـــســتـــقـي الــرأي اGـــســبـق
لـلـسـلـطـة اGـكـلـفـــة بـأمن مـطـار تـامـنـغـست / أقـنـار - حـاج
بـاي أخــمـوك بــخــصـوص أي طــــلب لـلــتــرخـيص بــإجنـاز 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 االشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -

- ¤ـارسـة أي نـشاط �ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة
مطار  تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك.

يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خاصـة ألمن وسالمة مـطار تـامنغـست / أقنـار - حاج باي

أخموك.

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليــة تـامــنــغـستq بــالــتـشــاور مع الــســلـطــة اGــكـلــفــة 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 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 
تـامــنـغـست بــالـنـفــقـات اGـرتــبـطـة بــعـمـلـيــات ضـبط احلـدود
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 -  - 27 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مــحـــيط حـــمــايـــة مـــطــار تـــامـــنــغـــست / عـــX صــالح -مــحـــيط حـــمــايـــة مـــطــار تـــامـــنــغـــست / عـــX صــالح -

تافسوت ويحدد محيطه.تافسوت 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
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- 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

- 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 مـطار تـامـنـغسـت / عX صـالح - تـافـسوت
وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعــد األمن والــسالمــة اGــطــبــقـة

داخل هذه اGساحة.

2 : :  تــــبـــــX حـــــدود مـــــحــــيط حـــــمــــايــــــة مــــطــــــار اGــــاداGــــادّة ة 
تـامنغـست / عX صالح - تـافسوتq كـما هــي محـددة في
اGـادتـX 2 و 3 من اGـــرســـــوم رقـم 84-105 اGـــؤرخ في 11
شعـــبان عـام 1404 اGوافق 12 مايــو سنــة 1984 واGـذكور
أعـالهq بــالـشـــريط األحـمـــر فـي اخملـطط اGــلـحق بــأصل هـذا

اGرسوم.

حتدد اإلحداثيات اجلغرافية اGتعلقة �حيط احلماية
كما يأتي :
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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

الطريق الوطني رقم 1

أرض ملك خاص

مفترق الطرق نحو الطريق الوطني رقم 1

مدخل اGطار

نقطة افتراضية + أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

نقطة تقاطع + بستان نخيل قد� (ملكية خاصة)

بستان نخيل قد� (ملكية خاصة)

بستان نخيل قد� (ملكية خاصة) + مساكن قد�ة

بستان نخيل قد� (ملكية خاصة) + مساكن قد�ة

نقطة افتراضية + أرض شاغرة

نقطة افتراضية + أرض شاغرة + قنوات نقل الغاز

قنوات نقل الغاز

تقاطع الطريق الوطني رقم 1 مع طريق ثانوي

27° 15' 04"

27° 14'  55"

27° 15'  22"

27° 15'  21"

27° 16'  26"

27° 15'  44"

27° 15'  42"

27° 15'  31"

27° 15'  58"

27° 15'  48"

27° 15'  45"

27° 15'  33"

27° 14'  19"

27° 14'  18"

27° 14'  08"

2° 29' 49"

2° 29' 57"

2° 30' 06"

2° 30' 10"

2° 30' 12"

2° 30' 39"

2° 30' 42"

2° 30' 52"

2° 31' 29"

2° 31' 38"

2° 31' 34"

2° 31' 41"

2° 30' 00"

2° 30' 01"

2° 29' 38"

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـتولـى والي واليـة تامـنـغـست حـمـايـة هذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تــــتـم اســــتــــشــــارة الــــســــلــــطــــة اGــــكــــلــــفــــة بــــأمن مــــطــــار
تــامــنــغــسـت / عــX صــالح -  تــافــســوت بــشــأن كل مــســألــة

ترتبط 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 عـلى سالمـة وأمن مـطـار تامـنـغـست / عـX صالح -
تافسوت محل حتويل أو تغيير للموقع أو تعديل 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
الزراعة الذي �كن أن يـشكل خطرا على مطار تامنغست

/ عX صالح -  تافسوت.
qـادةGـكن أن تـوضـح كـيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام هـذه ا�
عــــنــــد احلــــاجـــــةq بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــX الــــوزيـــــر اGــــكــــلف
بـالــداخـلــيـة واجلــمـاعــات احملـلــيـة والــوزيــر اGـكــلف بـالــنـقل

والوزير اGكلف بالفالحة.
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اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : دون اGـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اGـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الــســـلــطــة اإلداريـــة اخملــتـــصــة أن تـــســتـــقـي الــرأي اGـــســبـق
لـلـسـلـطـة اGـكــلـفـــة بـأمن مـطـار تــامـنـغـست / عـX صـالح -
تـــافـــســوت بـــخـــصـــوص أي طـــــلب لـــلـــتـــرخـــيص بـــإجنــاز 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 تامنغست / عX صالح -  تافسوت.

يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خـــاصـــة ألمن وسـالمــة مـــطـــار تـــامـــنـــغــسـت / عــX صـــالح -

تافسوت.

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليــة تـامــنــغـستq بــالــتـشــاور مع الــســلـطــة اGــكـلــفــة 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 
تـامــنـغـست بــالـنـفــقـات اGـرتــبـطـة بــعـمـلـيــات ضـبط احلـدود
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 -  - 28 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
محـيط حـمايـة مـطار تـامـنغـست - عـX قزام ويـحددمحـيط حـمايـة مـطار تـامـنغـست - عـX قزام ويـحدد

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
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- 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

- 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
مـــحـــيط حـــمـــايـــة مــطـــار تـــامـــنـــغــسـت - عـــX قــزام وضـــبط
حدوده وحتـديد قـواعد األمن والـسالمـة اGطـبقـة داخل هذه

اGساحة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : : تـــــبـــــX حــــدود مـــــحـــــيط حـــــمــــايــــــة مــــــطــــــار
XادتــGكمـا هــي محــددة في ا qقـــزام Xتامـنغـــست - عــ
2 و 3 من اGـــرســـــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11 شـــعـــبـــان
qـــذكـــور أعالهGــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة 1984 واGعــــام 1404 ا
بـــــالــــــشـــــريط األحــــــمـــــر فـي اخملــــــطـط اGـــــلـــــحـق بـــــأصل هـــــذا

اGرسوم.

حتدد اإلحداثيات اجلغرافية اGتعلقة �حيط احلماية
كما يأتي :
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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

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

القطاع العسكري + طريق + أرض شاغرة

القطاع العسكري + طريق + أرض شاغرة

القطاع العسكري + أرض فالحية

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

19° 33 ' 34"

19° 33'  49"

19° 33'  55"

19° 34'  04"

19° 34'  04"

19° 34'  00"

19° 33'  59"

19° 33'  47"

19° 33'  44"

19° 33'  38"

19° 33'  08"

5°  43'  56"

5°  44'  45"

5°  44'  43"

5°  45'  12"

5°  45'   27"

5°  45'   28"

5°  45'   45"

5°  45'   48"

5°  45'   48"

5°  45'   51"

5°  44'   05"

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـتولـى والي واليـة تامـنـغـست حـمـايـة هذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تــــتـم اســــتــــشــــارة الــــســــلــــطــــة اGــــكــــلــــفــــة بــــأمن مــــطــــار
Xقـزام بـشـأن كل مـسـألـة تـرتـبط بـتـأمـ Xتـامـنـغـست - عـ

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
خـطــرا عــلى سالمــة وأمن مــطـار  تــامــنـغــست - عــX قـزام
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
الـــــزراعــــــة الـــــذي �ــــــكـن أن يـــــشــــــكل خــــــطـــــرا عــــــلى مــــــطـــــار

تامنغست - عX قزام.
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
لــلــســلــطــة اGــكــلــفــــة بـــأمن مــطــار تــامــنــغــست - عــX قــزام
بـــخــصــوص أي طــــلـب لــلــتــرخـــيص بــإجنــاز أو تـــهــيــئــــة أو
تــعــديل لـــلــبــنــايــات أو لــلـــمــنــشــآت الــواقـــعــة داخل مــحــيط

احلماية.
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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  تامنغست - عX قزام.

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

خاصة ألمن وسالمة مطار  تامنغست - عX قزام.

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليــة تـامــنــغـستq بــالــتـشــاور مع الــســلـطــة اGــكـلــفــة 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 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 
تـامــنـغـست بــالـنـفــقـات اGـرتــبـطـة بــعـمـلـيــات ضـبط احلـدود
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 -  - 29 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـــحــــيط حـــمــــايـــة مـــطــــار تـــبـــســــة - الـــشـــيـخ الـــعـــربيمـــحــــيط حـــمــــايـــة مـــطــــار تـــبـــســــة - الـــشـــيـخ الـــعـــربي

التبسي ويحدد محيطه.التبسي 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
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- 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�قتـضى اGرسـوم  الرئاسي رقم 99-165 اGؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1420 اGــوافق 31 يــولـــيــو ســـنــة

qتضمن تسمية مطار تبسةG1999 وا

- 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

- 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 حــمـايــة مـطــار تــبـســة - الـشــيخ الــعـربـي الـتــبـسي
وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعــد األمن والــسالمــة اGــطــبــقـة

داخل هذه اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـبــX حـدود مـحـيط حـمـايــة مـطـار تـبـسـة -
2 XـادتــGكـما هـي محــددة في ا qالشـيخ الـعـربي الـتبـسي
و3 مـن اGـرســــوم رقم 84-105 اGـؤرخ في 11 شـعــبــان عـام
qـــــــذكــــــــور أعالهGــــــــوافق 12 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1984 واG1404 ا

بـــــالـــــشــــــريط األحـــــمـــــر فـي اخملـــــــطط اGـــــلـــــحـق بـــــأصل هــــــذا
اGرسوم.

حتدد اإلحداثيات اجلغرافية اGتعلقة �حيط احلماية
كما يأتي :
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اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

وادي الكبير

وادي الكبير

فلوجة

جديات مسعود

طريق اGطار

طريق اGطار

ميدان السباق

وادي رفانة

وادي رفانة

وادي رفانة

وادي رفانة

وادي رفانة

وادي الكبير

كشادة أ

كشادة أ

وادي الكبير

وادي الكبير

حريق الظهري

شمال 21.73 .25.35°

شمال 21.64 .25.35°

شمال 20.20 .25.35°

شمال 25.48 .25.35°

شمال 31.93 .25.35°

شمال 29.13 .25.35°

شمال 25.41.19.35°

شمال 25.52.36.35°

شمال 25.54.57.35°

شمال 25.56.86.35°

شمال 26.60.75.35°

شمال 26.65.03.35°

شمال 26.18.31.35°

شمال 26.25.789.35°

شمال 26.37.925.35°

شمال 66.32.09.35°

شمال 26.9.62.35°

شمال 25.42.79.35°

شرق 99 .8.35.8°

شرق 15 .8.54.8°

شرق 84 .7.57.8°

شرق 7.29.13.8°

شرق 7.12.96.8°

شرق 7.12.35.8°

شرق 6.48.61.8°

شرق 6.40.55.8°

شرق 6.36.14.8°

شرق 6.31.68.8°

شرق 6.29.70.8°

شرق 6.30.71.8°

شرق 6.13.44.8°

شرق 6.3.843.8°

شرق 6.13.152.8°

شرق 6.29.11.8°

شرق 7.30.57.8°

شرق 8.49.75.8°

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

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

تتم اسـتـشـارة السـلـطـة اGـكلـفـة بـأمن مطـار تـبـسة -
Xالشـيخ العـربي الـتبـسي بشـأن كل مـسألـة ترتـبط بتـأم

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
خـطــرا عـلى سـالمـة وأمن مــطـار تــبـســة - الــشـيخ الــعـربي
التـبسي محل حتـويل أو تغـيير لـلموقع أو تـعديل أو هدم

طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

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

اGعمول بهما.
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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 عـلى مـطـار تـبـسـة -

الشيخ العربي التبسي.
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
لــلــسـلــطــة اGـكــلــفــــة بـأمـن مـطــار تــبـســة - الــشــيخ الــعـربي
الـــتـــبـــسي بــــخـــصـــوص أي طـــــلب لـــلــــتـــرخـــيص بـــإجنـــاز 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 االشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

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

مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خــــاصـــة ألمن وسـالمـــة مــــطــــار تـــبــــســـة - الــــشــــيخ الــــعـــربي

التبسي.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة تـبـسـةq بـالـتـشـاور مع الـسـلـطـة اGـكـلـفـة 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 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 
تـــبــســـة بـــالــنـــفـــقـــات اGــرتـــبـــطــة بـــعـــمــلـــيـــات 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 -  - 30 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مــحــيط حـمــايــة مــطـار تــلــمــسـان / زنــاتــة - مــصـاليمــحــيط حـمــايــة مــطـار تــلــمــسـان / زنــاتــة - مــصـالي

احلاج ويحدد محيطه.احلاج 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
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- 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�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-166 اGـؤرخ
في 18 ربــيع الـــثــاني عــام 1420  اGــوافق 31 يـــولــيــو ســنــة

qتضمن تسمية مطار تلمسان - زناتةG1999 وا

- 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

- 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 :  يــــهـــدف هــــذا اGـــرســــوم إلى تــــأســـيس
مـحــيط حــمــايـة مــطــار تــلـمــســان/ زنـاتــة - مــصــالي احلـاج
وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعــد األمن والــسالمــة اGــطــبــقـة

داخل هذه اGساحة.

اGاداGادّة ة 2 :  :  تبX حدود مـحيط حماية مـطار تلمسان/
زناتة - مصالي احلاج  q كما هي محددة في اGادتX 2 و3
من اGرسوم رقـم 84-105 اGؤرخ في 11 شعـبان عام 1404
اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1984 واGــذكـــور أعالهq بـــالـــشــريط

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

احلمايةq كما يأتي :
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اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

مقبرة اللة خيرة
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مزرعة فالحية

تقاطع الطريق أوالد الرياح على بعد 500 متر غربا

اGكان اGسمى دار النبية
 

دوار اجلاليلة

نقطة دائرية للدخول إلى اGطار الطريــق الوطنــي رقم 22 أ
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3 : :  يـتــولـى والي واليــة تـلــمــســان حــمــايــة هـذا اGـاداGـادّة ة 
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم استشارة السـلطة اGكـلفة بأمن مطـار تلمسان/
Xزناتـة - مـصـالي احلـاج  بـشـأن كل مـسـألـة تـرتـبط بـتـأم

محيط احلماية.
اGــاداGــادّة ة 4 : :  يــتـم إعــداد مـــخــطط أمـن مــحـــيط احلــمـــايــة
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 تلـمسان/ زنـاتة - مصالي
احلـاج  مـحل حتــويل أو تـغـيــيـر لـلـمــوقع أو تـعـديل أو هـدم

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

الزراعـة الذي �كن أن يـشكل خـطرا على مـطار تلـمسان/
زناتة - مصالي احلاج.

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
للـسـلطــة اGـكلـفـــة بأمـن مطـار تـلمـسـان/ زناتـة - مـصالي
احلاج  بـخـصوص أي طـــلب لـلتـرخـيص بإجنـاز أو تـهيـئــة
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 تلمسان/ زناتة - مصالي احلاج.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خــاصــة ألمن وسالمــة مــطــار تــلــمــســان/ زنــاتــة - مــصــالي

احلاج.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة تلمسانq بـالتشاور مع السـلطة اGكلـفة بأمن اGطار

واGصالح األمنية.
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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 
تــلــمــســان بــالــنــفــقــات اGــرتــبــطــة بــعــمــلـيــات ضــبـط احلـدود
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 -  - 31 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـحيط حمايـة مطار تـيارت - عبد احلـفيظ بوصوفمـحيط حمايـة مطار تـيارت - عبد احلـفيظ بوصوف

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
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- 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
- 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
مـــحــيط حـــمــايــة مـــطــار تـــيــارت - عــبـــد احلــفــيـظ بــوصــوف
وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعــد األمن والــسالمــة اGــطــبــقـة

داخل هذه اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـبـX حدود مـحـيط حمـايـة مطـار تـيارت -
عبد احلفـيظ بوصوفq كمـا هي محددة فـــي اGادتX 2 و 3
من اGـــــرســــوم رقــم 84-105 اGــــؤرخ في 11 شــــعــــبــــان عــــام
qـــــــذكــــــــور أعالهGــــــــوافق 12 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1984 واG1404 ا

بالشريط األحمر فـي 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

اGعلم 1
اGعلم 2

اGعلم 3
اGعلم 4

بالقرب من مدينة بوشقيف
عــــلى بــــعــــد 800 م مـن نــــقــــطــــة تـــــقــــاطع الــــطــــريـق الــــوطــــني 40 أ

والطريق الثانوي
على بعد 800 م جنوبا

العيدي

شمال "55,48 '20 35°
شمال "16,33 '21 35°

شمال "31,75 '19 35°
شمال "59,50 '19 35°

شرق "47,61 '25 1°
شرق "53,57 '29 1°

شرق "9,80 '26 1°
شرق "12,36 '30 1°

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــتـــولى والي واليـــة تـــيـــارت حـــمـــايـــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم اسـتشارة الـسلطـة اGكلـفة بأمن مـطار تيارت -
Xعـبــد احلـفــيظ بـوصــوف بـشــأن كل مـســألـة تــرتـبط بــتـأمـ

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 عــلـى سالمــة وأمن مـــطــار تـــيــارت - عـــبــد احلـــفــيظ
بوصوف محل حتـويل أو تغيير للـموقع أو تعديل أو هدم

طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
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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 �ـكن أن يشـكل خـطرا عـلى مـطار تـيارت -

عبد احلفيظ بوصوف.

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
الـــســـلـــطــة اإلداريـــة اخملـــتـــصـــة أن تـــســـتــقـي الـــرأي اGــســـبق
لــلـــســـلــطـــة اGـــكــلـــفـــة بـــأمن مــطـــار تـــيـــارت - عــبـــد احلـــفــيظ
بـوصوف بـخصـوص أي طلب لـلتـرخيص بـإجناز أو تـهيـئة
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 تيارت - عبد احلفيظ بوصوف.

يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خــــاصـــــة ألمن وسـالمـــــة مــــطـــــار تـــــيــــارت - عـــــبـــــد احلــــفـــــيظ

بوصوف.

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة تـيارتq بـالتـشـاور مع السـلـطة اGـكلـفـة 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 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 
تــيـــارت بــالـــنــفـــقــات اGـــرتــبـــطــة بــعـــمــلـــيــات 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 -  - 32 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـحيط حـمايـة مطـار سطيف - مـحيط حـمايـة مطـار سطيف - 8 ماي  ماي  1945 ويـحدد ويـحدد

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
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- 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
- 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 مطار سطيف - 8 ماي 1945 وضبط حدوده
وحتــــديـــــد قــــواعــــد األمن والـــــسالمــــة اGــــطـــــبــــقــــة داخل هــــذه

اGساحة.

اGــــاداGــــادّة ة 2 : : تــــبـــــX حــــــدود مــــحــــيــط حــــمــــايــــة مـــــطـــــار
2 XـادتـــGكـمـا هي مـحــــددة في ا q1945 سـطـيف - 8 مـاي
و3 من اGـــرســــــوم رقم 84-105 اGـــؤرخ فــي 11 شـــعـــبــــان
qـذكـور أعالهGـوافــق 12 مـايـــو ســنـة 1984 واGعـــام 1404 ا
بـالشـريط األحـمـر في اخملـطط اGلـحق بـأصل هـذا اGـرسوم.
حتـــدد اإلحـــداثــــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة اGـــتــــعـــلـــقـــة �ـــحـــيط

احلمايةq كما يأتي :
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اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال "56,21 '10 36°
شمال "3,14 '11 36°
شمال "39,41 '10 36°
شمال "28,80 '10 36°
شمال "20,65 '10 36°
شمال "18,74 '10 36°
شمال "14,84 '10 36°
شمال "10,06 '10 36°
شمال "16,76 '10 36°
شمال "18,05 '10 36°
شمال "13,34 '10 36°
شمال "15,08 '10 36°
شمال "24,40 '10 36°
شمال "23,32 '10 36°
شمال "21,30 '10 36°
شمال "20,64 '10 36°
شمال "18,42 '10 36°
شمال "15,02 '10 36°
شمال "17,86 '10 36°
شمال "18,25 '10 36°
شمال "20,18 '10 36°
شمال "21,87 '10 36°
شمال "24,65 '10 36°
شمال "34,08 '10 36°
شمال "44,57 '10 36°
شمال "48,85 '10 36°
شمال "50,81 '10 36°
شمال "54,45 '10 36°
شمال "56,25 '10 36°
شمال "7,33 '11 36°

شرق "7,18  '5°20
شرق "45,22  '5°21
شرق "49,19  '5°21
شرق "22,82  '5°20
شرق "26,14  '5°20
شرق "19,03  '5°20
شرق "2,14  '5°20
شرق "42,53  '5°19
شرق "37,60  '5°19
شرق "7,21  '5°19
شرق "54,98  '5°18
شرق "53,78  '5°18
شرق "48,94  '5°18
شرق "37,18  '5°18
شرق "24,78  '5°18
شرق "17,87  '5°18
شرق "13,35  '5°18
شرق "9,65  '5°18
شرق "51,79  '5°17
شرق "46,55  '5°17
شرق "45,71  '5°17
شرق "45,72  '5°17
شرق "47,20  '5°17
شرق "44,56  '5°17
شرق "45,52  '5°17
شرق "28,72  '5°18
شرق "43,53  '5°18
شرق "50,37  '5°18
شرق "56,82  '5°18
شرق "9,64  '5°19

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
اGعلم 21
اGعلم 22
اGعلم 23
اGعلم 24
اGعلم 25
اGعلم 26
اGعلم 27
اGعلم 28
اGعلم 29
اGعلم 30

القاعدة العسكرية
عبيد علي
عبيد علي

خلفون
خلفون
خلفون

طريق اGطار
تملوكة

منطقة غير نشطة
منطقة غير نشطة
منطقة غير نشطة
منطقة غير نشطة
منطقة غير نشطة
منطقة غير نشطة

القلي
القلي
القلي
القلي

وادي بوسك
وادي بوسك
وادي بوسك
وادي بوسك
وادي بوسك
وادي بوسك

الطريق الوطني رقم 5
عX أرنات
عX أرنات
عX أرنات
عX أرنات
عX أرنات
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اGــاداGــادّة ة 3 : :  يــتــولى والـي واليــة ســطــيـف حــمــايــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم استـشارة الـسلـطة اGـكلـفة بأمـن مطار  سـطيف
- 8 مـاي 1945 بــشــأن كل مــســألـة تــرتــبط بــتــأمــX مــحـيط

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
خـــطــرا عـــلـى سالمـــة وأمن مـــطـــار ســطـــيف - 8 مــاي 1945
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 عـلى مطار سطيف -

8 ماي 1945.
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
لـــلــســـلــطـــة اGـــكــلـــفــــة بـــأمن مـــطــار ســـطــيف - 8 مــاي 1945
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 سطيف - 8 ماي 1945.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار سطيف - 8 ماي 1945.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية سـطيفq بالتـشاور مع السـلطة اGـكلفـة بأمن 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 
ســـطــيف بــالــنــفـــقــات اGــرتــبــطــة بــعـــمــلــيــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضّح 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 -  - 33 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
محـيط حـمـايـة مـطـار اGـسـيـلـة - عـX الـديس ويـحددمحـيط حـمـايـة مـطـار اGـسـيـلـة - عـX الـديس ويـحدد

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
مـحيط حمايـة مطار اGـسيلة - عـX الديس وضبط حدوده
وحتــــديـــــد قــــواعــــد األمن والـــــسالمــــة اGــــطـــــبــــقــــة داخل هــــذه

اGساحة.

اGاداGادّة ة 2 : : تبـX حدود مـحيط حـمايـة مطـار اGسـيلة -
عـــــX الـــــديسq كـــــمـــــا هي مـــــحــــــددة في اGـــــادتــــX 2 و 3 من
اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11 شـــعــــبـــان عـــام 1404
qـــــــذكــــــــور أعالهGالــــــــمـــــــــوافـق 12 مــــــــايــــــــو ســــــــنـــــــة 1984 وا
بالـشـريط األحـــمــر فـي الـمـخــطـط الـمـلــحــق بـأصل هـذا

الـمرسـوم.

حتـــدد اإلحـــداثــــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة اGـــتــــعـــلـــقـــة �ـــحـــيط
احلمايةq كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

الدحادحية بلدية اGعاريف

الدحادحية بلدية اGعاريف
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عX الديس بلدية أوالد سيدي ابراهيم
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أم اخلنافيس بلدية أوالد سيدي ابراهيم
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اGعلم 7
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اGعلم 12
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اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــتــولى والي واليـــة اGــســيــلـــة حــمــايــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم استشارة السـلطة اGكـلفة بأمن مطـار اGسيلة -
عـــX الــديـس بــشـــأن كل مــســـألــة تـــرتــبـط بــتـــأمــX 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
خــطـــرا عــلـى سالمــة وأمن مـــطــار اGـــســيـــلــة - عـــX الــديس
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
الزراعـة الذي �كن أن يـشكل خـطرا على مـطار اGسـيلة -

عX الديس.
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
لــلــســـلــطــة اGــكـــلــفــــة بـــأمن مــطــار اGـــســيــلـــة - عــX الــديس
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 اGسيلة - عX الديس.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار اGسيلة - عX الديس.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة اGسيـلةq بـالتشـاور مع السـلطـة اGكلـفة 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 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 
اGــســيــلــة بــالــنــفــقــات اGــرتـــبــطــة بــعــمــلــيــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضّح 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 -  - 34 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـــحـــيط حـــمـــايـــة مــطـــار مـــعـــســـكـــر - غـــريس ويـــحــددمـــحـــيط حـــمـــايـــة مــطـــار مـــعـــســـكـــر - غـــريس ويـــحــدد

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
مــحــيـط حــمــايــة مــطــار مــعــســكــر - غــريس وضــبط حــدوده

وتــــحـــديـــد قـــواعـــد األمن والــــسـالمـــة الــــمــطــــبـــقـــة داخـل
هـذه اGساحة.

اGاداGادّة ة 2 : : تبـX حدود مـحيط حمـاية مـطار معـسكر -
غــريسq كـــمــا هي مــحــددة في اGــادتــX 2 و 3 من اGـــرســوم
رقم 84-105 اGــؤرخ في 11 شــعــبــان عــام 1404 اGــوافق 12
مــايــو ســنــة 1984 واGــذكــور أعـالهq بــالــشــريـط األحــمــر 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

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

دوار حبايبة

دوار أوالد عمار

 دوار أوالد تيراري

دوار أوالد بن عيسى

دوار أوالد بن عيسى

دوار مزورات

دوار أوالد مراح

محطة بنزين - الطريق الوطني 6

دوار أهل العوني

35° 13' 57"

35° 14' 02"

35° 13' 48"

35° 12' 59"

35° 11' 46"

35° 10' 53"

35° 10' 46"

35° 11' 50"

35° 13' 07"

0° 08' 13"

0° 08' 60"

0° 10' 35"

0° 11' 12"

0° 10' 53"

0° 09' 20"

0° 07' 58"

0° 06' 29"

0° 06' 58"

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يــتــولى والي واليـــة مــعــســكــر حــمــايــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم استشارة السـلطة اGكلفة بـأمن مطار معسكر -
غريس بشأن كل مسألة ترتبط 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
خــطــرا عـلـى سالمــة وأمن مــطــار مــعــسـكــر - غــريس مــحل
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
الزراعـة الذي �كن أن يـشكل خـطرا على مـطار معـسكر -

غريس.
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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 مـعســكر - غريس 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 معسكر - غريس.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار معسكر - غريس.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية معـسكرq بـالتشـاور مع السلـطة اGكـلفة 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 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 
مــعــســكــر بــالــنــفــقــات اGــرتـــبــطــة بــعــمــلــيــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضّح 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 -  - 35 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
محـيط حـمايـة مطـار ورقـلة - عـX البـيـضاء ويـحددمحـيط حـمايـة مطـار ورقـلة - عـX البـيـضاء ويـحدد

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
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- 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

- 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
مــحـــيط حـــمــايـــة مــطــار ورقـــلــة - عـــX الــبـــيــضـــاء وضـــبط
حـــدوده وتـــحـــديــد قـــواعـــد األمـن والـــسـالمـــة الـــمــطــبــقــة

داخل هذه اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تــبــX حــدود مـحـيط حمــايـة مطــار ورقـلة -
عـX الـبـيـضـــاءq كـمـا هــي مـحـــددة في اGـادتـــX 2 و 3 من
اGــــرســــوم رقم 84-105 اGــؤرخ في 11 شــعـــبــان عــام 1404
اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1984 واGــذكـــور أعالهq بـــالـــشــريط

األحمر في اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

حتـــدد اإلحـــداثــــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة اGـــتــــعـــلـــقـــة �ـــحـــيط
احلمايةq كما يأتي :
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اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال "05 '57 31°

شمال "32 '56 31°

شمال "39 '53 31°

شمال "24 '51 31°

شمال "16 '54 31°

شمال "37 '55 31°

شمال "21 '57 31°

شرق "15 '25 005°

شرق "37 '27 005°

شرق "40'26 005°

شرق "30' 23 005°

شرق "11' 22 005°

شرق "50' 22 005°

شرق "46' 24 005°

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

سيدي خويلد

حاسي بن عبد الله

عX البيضاء

عX البيضاء

الرويسات

الرويسات

سيدي خويلد

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

تتم اسـتشارة الـسلطـة اGكلـفة بأمن مـطار  ورقلة -
عــX الـبــيـضــاء بـشــأن كل مـســألـة تــرتــبط بـتــأمـX مــحـيط

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 عـلى سـالمـة وأمن مــطــار  ورقـلــة - عــX الـبــيــضـاء
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 الـذي �ـكن أن يشـكل خـطرا عـلى مـطار  ورقـلة -

عX البيضاء.
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
لـلــســلــطــة اGــكـلــفــــة بــأمن مــطــار  ورقــلـة - عــX الــبــيــضـاء
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  ورقلة - عX البيضاء.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار  ورقلة - عX البيضاء.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة ورقـلـةq بـالتـشـاور مع الـسـلـطـة اGكـلـفـة بـأمن اGـطار

واGصالح األمنية.
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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 
ورقــلـــة بـــالـــنــفـــقـــات اGــرتـــبـــطــة بـــعـــمــلـــيـــات ضـــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضّح 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 -  - 36 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 مطار ورقـلة / حاسي مـسعود - كر�مـحيط حمـاية مطار ورقـلة / حاسي مـسعود - كر�

بلقاسم ويحدد محيطه.بلقاسم 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



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3406

27 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

- 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
- 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
مـــحــيـط حــمـــايــة مـــطــار ورقـــلــة / حـــاسي مـــســعـــود - كــر�
بـلــقــاسم  وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعـد األمـن والـسـالمـة

اGطبقة داخل هذه اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـبـX حـدود مـحـيط حـمـايـة مـطـار ورقـلـة /
حــــاسي مـــســـعـــود - كــــر� بـــلـــقـــاسم q كـــمــــا هي مـــحـــددة في
اGـادتX 2 و 3 من اGـرســوم رقــم 84-105 اGـــؤرخ فـي 11
شعــبـان عام 1404 اGـوافــق 12 مايـو سـنـة 1984 واGـذكـور
أعالهq بــالــشـــريط األحــمــــر في اخملــطط اGــلـحـق بـأصـل هـذا

اGرسوم.

حتـــدد اإلحـــداثــــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة اGـــتــــعـــلـــقـــة �ـــحـــيط
احلمايةq كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال  "37 '40 31°

شمال  "31 '41 31°

شمال  "44 '43 31°

شمال  "47 '43 31°

شمال  "38 '40 31°

شمال  "13 '39 31°

شمال  "58 '37 31°

شمال  "23 '39 31°

شرق  "10 '09 006°

شرق  "38 '10 006°

شرق  "26 '08 006°

شرق  "50 '06 006°

شرق  "41 '06 006°

شرق  "11 '05 006°

شرق  "09 '09 006°

شرق  "29 '10 006°

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

حاسي مسعود

حاسي مسعود

حاسي مسعود

حاسي مسعود

حاسي مسعود

حاسي مسعود

حاسي مسعود

 حاسي مسعود
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3 : :  يـــتــــولى والي واليــــة ورقـــلـــة حــــمـــايـــة هـــذا اGــاداGــادّة ة 
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم اسـتـشارة الـسلـطة اGـكلـفـة بأمن مـطار ورقـلة /
حـاسي مـسـعـود - كـر� بـلـقــاسم  بـشـأن كل مـسـألـة تـرتـبط

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 عـلى سالمـة وأمن مـطار ورقـلـة / حاسي مـسـعود -
كـر� بلقاسم  مـحل حتويل أو تغـيير للـموقع أو تعديل 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 �ـكن أن يـشـكل خـطـرا عـلى مـطـار ورقـلة /

حاسي مسعود - كر� بلقاسم .

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 اGـكــلـفـــة بـأمن مـطـار ورقــلـة / حـاسي مـسـعـود -

كـر� بـلقـاسـم  بـخـصوص أي طـــلـب لـلـترخـيـص بـإجناز 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 ورقلة / حاسي مسعود - كر� بلقاسم .
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خاصة ألمن وسالمة مـطار ورقلة / حاسي مسعود - كر�

بلقاسم .
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة ورقـلـةq بـالتـشـاور مع الـسـلـطـة اGكـلـفـة 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 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 
ورقــلـــة بـــالـــنــفـــقـــات اGــرتـــبـــطــة بـــعـــمــلـــيـــات ضـــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومGـادّة ة 15 : : تـوضّح 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



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3606

27 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 37 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
محـيط حمايـة مطـار ورقلة / تـقرت - سيـدي مهديمحـيط حمايـة مطـار ورقلة / تـقرت - سيـدي مهدي

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
- 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
مــحـــيط حـــمــايـــة مــطـــار ورقــلـــة / تــقـــرت - ســيـــدي مــهــدي
وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعــد األمن والــسالمــة اGــطــبــقـة

داخل هذه اGساحة.
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اGــــاداGــــادّة ة 2 : : تــــبــــX حـــــدود مـــــحــــيط حــــــمــــايــــة مــــطـــار
ورقــلـة / تـــقـرت - ســـيـدي مـــهــديq كـــمـا هي مـــحــددة في
اGـــادتــــX 2 و 3 مـن اGـــرســـــوم رقــم 84-105 اGــــــؤرخ فـي
11 شـــــعــــــبـــــان عــــام 1404 اGـــــوافــق 12 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1984

واGــذكـــور أعـالهq بــالــشـــريط األحــمــــر فـي اخملــطط اGــلــحق
بأصل هذا اGرسوم.

حتـــدد اإلحـــداثــــيـــات اجلـــغـــرافـــيـــة اGـــتــــعـــلـــقـــة �ـــحـــيط
احلمايةq كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال  "11 '06 33°
شمال  "20 '06 33°
شمال  "45 '05 33°
شمال  "49 '02 33°
شمال  "52 '00 33°
شمال  "35 '02 33°

شرق  "53 '06 006°
شرق  "57 '05 006°
شرق  "01 '05 006°
شرق  "38 '03 006°
شرق  "39 '03 006°
شرق  "37 '06 006°

اGعلم 1
اGعلم 2
اGعلم 3
اGعلم 4
اGعلم 5
اGعلم 6

النزلة
تبسبست
النزلة
Xتماس
Xتماس
Xتماس

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

تتم اسـتـشارة الـسلـطة اGـكلـفـة بأمن مـطار ورقـلة /
Xتــقـرت - سـيـدي مـهـدي  بـشـأن كل مــسـألـة تـرتـبط بـتـأمـ

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 داخــل مـحـيـط الــحـمـايــة مـن شــأنه أن يــشـكل عـائـقـا
أو خــــطــــرا عــــلى سـالمـــة وأمـن مــــطـــار ورقــــلــــة / تــــقـــرت -
سـيــدي مـهــدي مــحل حتـويل أو تــغـيــيــر لـلــمـوقع أو تــعـديل

أوهدم 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 �ـكن أن يـشـكل خـطـرا عـلى مـطـار ورقـلة /

تقرت - سيدي مهدي.
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
لــلـســلــطـة اGــكــلـفــــة بـأمـن مـطــار ورقـلــة / تــقـرت - ســيـدي
مـهـدي بخـصـوص أي طـــلب للـتـرخـيص بـإجناز أو تـهـيـئــة
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 اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

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

مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء �ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خــــاصـــة ألمـن وسالمــــة مـــطــــار ورقـــلــــة / تـــقــــرت - ســـيـــدي

مهدي.
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27 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

تـــضـــبط حـــدود اGـــنـــاطق احلـــســاســـة بـــقـــرار من والي
واليـة ورقـلـةq بالـتـشـاور مع الـسـلـطـة اGـكـلـفـة بـأمن اGـطار

واGصالح األمنية.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع الـتـنقـل داخل مـحـيط احلـمايـة إلى
تــنــظــيم تــعــده الــســلــطــة اإلداريــة اخملــتــصــة بــالــتــشــاور مع

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفــقـة أو وضع أمالك عـقـاريـة
حتت تصرف الغير q مـهما كانت طبيعتها والواقعة داخل
محيط احلمايـة للتصريح اGسبق من قبل صاحب اGلك أو
وكـيـله لدى اGـصـالح األمـنـيـة اخملـتـصة إقـلـيـمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اGكلفة بأمن اGطار بذلك.

13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيــة الــدولــة من خالل واليــة اGـاداGـادّة ة 
ورقـــلـــة 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

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرّخ في خ في 3 ربـــــــيـع األول عـــــــام  ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
15 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة q2013 يــتـضــمن إنــهــاء مــهـامq يــتـضــمن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

قضاة.قضاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع األول عام
1434 اGــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة 2013 تـــنــهى مـــهــام الـــســادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :

qالدفلى Xفي محكمة ع qرابح أورياشي -

qفؤاد فغول -

- مــراد كـــتــيــرq فـي مــحــكـــمــة الــقـــصــرq إلحــالـــته عــلى
التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرّخ في خ في 3 ربـــــــيـع األول عـــــــام  ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2013  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام
رئـــيس دراســات في اGـــديــريــة الــعـــامــة لــلــمـــيــزانــيــةرئـــيس دراســات في اGـــديــريــة الــعـــامــة لــلــمـــيــزانــيــة

بوزارة اGالية.بوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع األول عام
1434 اGــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة 2013 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيّــد

صــادق بــركـانq بــصــفـتـه رئـيــســا لــلـدراســات في اGــديــريـة
العامة للميزانية بوزارة اGاليةq إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2013  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

مدير الضرائب في والية سوق أهراس.مدير الضرائب في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1434 اGـوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيّد
صـــالح بـــوخـــاريq بــــصــــفــته مـــديـــرا لــلـــضــرائـب في واليــة

سوق أهراسq إلحالته على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2013  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

مدير احلفظ العقاري في والية بسكرة.مدير احلفظ العقاري في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1434 اGـوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيّد
مـحـمد الـطـاهر واديq بـصـفته مـديـرا للـحفـظ العـقاري في

والية بسكرةq إلحالته على التقاعد
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مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2013  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

مدير اجملاهدين  في والية بومرداس.مدير اجملاهدين  في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1434 اGـوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيّد
طـــاهـــر حــــمـــوq بــــصـــفــــته مــــديـــرا لــــلـــمـــجــــاهـــديـن في واليـــة

بومرداسq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2013  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1434 اGـوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيّد
رابـح تــوافقq بــصـــفــته مـــكــلــفـــا بــالـــدراســات والــتـــلــخــيص

بوزارة النقلq إلحالته على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2013  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

نائب مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.نائب مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1434 اGـوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيّد
إســمـــاعـــيل دحــمـــانيq بـــصــفـــته نـــائب مـــديــر لـــلــمـــيــزانـــيــة
بوزارة الفالحة والتنمية الريفيةq إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2013  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام
رئـــيـس ديــوان وزيــر الـتـضـــامن الـوطـني واألسـرةرئـــيـس ديــوان وزيــر الـتـضـــامن الـوطـني واألسـرة

- سابقا.- سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1434 اGـوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيّد
يــزيــد ســمــارq بــصــفـــته رئــيــســا لــديــوان وزيــر الــتــضــامن

الوطني واألسرة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2013  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

مدير للدراسات والبحث باجمللس الدستوري.مدير للدراسات والبحث باجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1434 اGـوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيّد

عـمي بوزيـدq بصـفتـه مديـرا للـدراسات والـبحث بـاجمللس
الدستوريq إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2013  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq  يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام
نــائب مــديــر مــكــلف بــالــهــيــكـل اإلداري لــلــغــرفـة ذاتنــائب مــديــر مــكــلف بــالــهــيــكـل اإلداري لــلــغــرفـة ذات

االختصاص اإلقليمي بورقلة جمللس احملاسبة.االختصاص اإلقليمي بورقلة جمللس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة 2013 تنـهىq ابتداء من 4
qمــهــام الــسّــيّــد أحـمــد بـن الـهــاشــمي q2012 نــوفــمــبــر ســنـة
بـصـفـته نـائب مـدير مـكـلـفـا بـالـهـيـكل اإلداري لـلـغـرفة ذات
االخـتــصــاص اإلقــلــيــمي بــورقـلــة جملــلس احملــاســبــةq بـســبب

الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGوافق اGوافق 15 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2013  يتضـمن تعيX مكلفq  يتضـمن تعيX مكلف

�همة برئاسة اجلمهورية.�همة برئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة 2013 يعX الـسيد محمد

حبشيq مكلفا �همة برئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
Xيـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ  qXيـــتـــضـــمـن تـــعـــيــ  q2013 ــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا

رئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.رئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عــام 1434 اGــوافق 15 يـــنـــايـــر ســـنــة 2013 يــعـــX الـــســـيـد
عـــبـــد احلــكـــيـم بـــراحq رئــيـــســـا لـــلـــجـــنـــة تـــنـــظـــيم عـــمـــلـــيــات

البورصة ومراقبتها Gدة أربع (4) سنوات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGوافق اGوافق 15 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2013  يتضـمن تعيـX اGديرq  يتضـمن تعيـX اGدير
الـــعــام لــلـــمــعــهــد اجلـــزائــري لــلــتـــكــوين في الـــهــنــدســةالـــعــام لــلـــمــعــهــد اجلـــزائــري لــلــتـــكــوين في الـــهــنــدســة

النووية.النووية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عــــام 1434 اGــــوافق 15 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2013 يـــعـــX الـــســـيـــد
بوعالم ططاحq مديرا عـاما للمعهـد اجلزائري للتكوين في

الهندسة النووية.
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 26 صـــــفـــــر عـــــام  صـــــفـــــر عـــــام 1434
9 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2013 يـتضـمن جتـديد انـتدابq يـتضـمن جتـديد انـتداب اGوافق اGوافق 
قـــاض لــدى وزارة الـــدفــاع الـــوطــني بـــصــفـــته رئــيسقـــاض لــدى وزارة الـــدفــاع الـــوطــني بـــصــفـــته رئــيس
احملـكـمــة الـعــسـكـريــة الـدائـمــة بـتــامـنـغــست/الـنــاحـيـةاحملـكـمــة الـعــسـكـريــة الـدائـمــة بـتــامـنـغــست/الـنــاحـيـة

العسكرية السادسة.العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في 26 صــفــر
عام 1434 اGوافق 9 ينـاير سنة 2013 يجـدد انتداب السيد
الـصـادق فــضل الـلهq لــدى وزارة الـدفـاع الــوطـني بــصـفـته
رئيسـا للمحكـمة العسكـرية الدائمـة بتامنغـست/الناحية
الـعــسـكـريــة الـســادسـةG qـدة ســنـة واحـدة (1) ابـتـداء من 16

مارس سنة 2013.

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 17 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1434 اGــوافق  اGــوافق 31 ديــســمــبــر ديــســمــبــر
ســنــة ســنــة q2012 يــتـضــمن اGــوافــقــة عـلـى دفـتــر الــشـروطq يــتـضــمن اGــوافــقــة عـلـى دفـتــر الــشـروط
الـذي يحدد الـذي يحدد معايـير اGساحـة والرفاهية اGـطبقة علىمعايـير اGساحـة والرفاهية اGـطبقة على

اGساكن اخملصصة للبيع باإليجاراGساكن اخملصصة للبيع باإليجار.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير السّكن والعمران

- �قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12 - 326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 01 - 105
اGــــــــؤرخ في  29 مــــــــحــــــــرّم عـــــــام 1422 اGــــــــوافق 23 أبــــــــريل
ســـنــة 2001 الـــذي يــحـــدّد شـــروط شــراء اGـــســاكـن اGــنـــجــزة

مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرّخ في خ في 3 ربـــــــيـع األول عـــــــام  ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGوافق اGوافق 15 يناير سنة  يناير سنة q2013  يتضمن تعيX مفتشq  يتضمن تعيX مفتش

بوزارة اجملاهدين.بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع األول عام
1434 اGــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة 2013 يــعـــX الــســيــد طــاهــر

حموq مفتشا بوزارة اجملاهدين.

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434
اGوافق اGوافق 15 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2013  يتضـمن تعيـX نائبةq  يتضـمن تعيـX نائبة

مدير بوزارة النقل.مدير بوزارة النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عـام 1434 اGـوافـق 15 يـنــايــر ســنـة 2013 تــعـــيـن اآلنــســة
أم اخلــيـــر ســهــلـيq نــائـــبــة مـــديــر الــنـــقل احلـــضــري بــوزارة

النقل.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
qبـأموال عمومـية في إطار البـيع باإليجار وكـيفيات ذلك

qادة 4 منهGالسيما ا qتممGعدل واGا
- و�ـقـتضى الـقـرار اGؤرخ في 3 رمـضـان عام 1425
اGـوافق 17 أكــتـوبــر ســنـة 2004 واGــتـضــمن اGــوافــقــة عـلى
دفـتـر الـشـروط الـذي يـحـدد مـعـايـيـر اGـسـاحـة و الـرفـاهـيـة

qساكن اخملصصة للبيع باإليجارGطبقة على اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGــــادة األولى : اGــــادة األولى : يــــوافـق عــــلى دفــــتــــر الــــشــــروط الــــذي
يـحدد مـعـايـيـر اGـساحـة والـرفـاهـيـة اGطـبـقـة عـلى اGـساكن

اخملصصة للبيع باإليجارq اGلحق بهذا القرار.

اGـادة اGـادة 2 : :   تـلغـى أحـكـام القـرار اGـؤرخ في 3 رمـضان
عام  1425 اGوافق 17 أكتوبر سنة 2004 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 31
ديسمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحقاGلحق
دفتر شروط يحدد معايير اGساحة والرفاهيةدفتر شروط يحدد معايير اGساحة والرفاهية
اGطبقة على اGساكن اخملصصة للبيع باإليجاراGطبقة على اGساكن اخملصصة للبيع باإليجار

ديباجة :ديباجة :
إن الــسـكـن اGـوجـه لـلــبــيع بــاإليــجـارq مــوضــوع دفــتـر
الـشـروط هـذاq مـوجـه GـتـرشـحـX ذوي مـداخـيل مـتـوسـطـة
طـبقا ألحـكام اGرسـوم التنـفيذي رقم 01 - 105 اGؤرخ في
23 أبــريل ســنــة 2001 الــذي يــحـــدد شــروط شــراء اGــســاكن

اGـــنـــجـــزة بـــأمـــوال عـــمــومـــيـــة فـي إطـــار الــبـــيـع بـــاإليـــجــار
وكيفيات ذلكq اGعدل واGتمم.
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إن األهداف اGـنـشـودة من خالل هـذه االسـتـشارة هي
إظــــهـــار رغــــبـــة صــــاحب اGــــشـــروع إليــــجــــاد أفـــضل احلــــلـــول

لالستجابة بشكل كيفي إلنتاج السكنات.
Xـتـعـلقـة بـالـتـوفـيق بGيـجب الـتـكـفل بـاالنشـغـاالت ا
اGمارسات الـثقافـية واالجتـماعيـة اخملتلـفة للـحصول على

سكن وظيفي.
اGـادة األولى : اGـادة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
معـاييـر اGسـاحة والراحـة اGطـبقـة على الـسكـنات اGـوجهة

للبيع باإليجار.
اGــادة اGــادة 2 :  : تــعـــتــمــد اGـــواصــفــات الـــتــقــنـــيــة احملــددة في
دفـتر الـشـروط هذا عـلى اGـواصـفات الـتـقنـيـة اGطـبـقة في
إجناز السـكنات اGـوجهـة للبـيع باإليـجار وكذا اGـواصفات

  .XعGشروع اGطبقة على اGالتقنية اخلاصة ا
الفصل األولالفصل األول

اGواصفات التقنية العامةاGواصفات التقنية العامة
اGـادة اGـادة 3 : : تـمثـل اGواصـفـات التـقـنـية الـعـامـة معـايـير
مــرجــعــيــة وأدنـى حــد لــلــخــدمــات الــتـي يــجب أن يــوفــرهــا

صاحب اGشروع اGكلف بدراسة اGشروع.
يـجب أن تـكـون اGـواصـفـات الـتـقـنـيـة الـعـامـة أسـاسـا
Xـعــمـاريــة لـلــمــشـروع وأيــضـا لــتـمــكـGإلعــداد الـدراســات ا
صــاحب اGـشـروع من حتـديــد اGـواصـفـات الـتــقـنـيـة اخلـاصـة

�شروعه.
اGادة اGادة 4 :  : طابع اGـواصفـات التـقنـية هو تـوفيـر سكن
ذي نـوعــيـة وكـذا إجنـاز ســكـنـات تـلــبي اGـتـطـلــبـات احملـلـيـة

وتشمل عناصر الراحة.
يجب أن تسمح اGواصفات التقنية �ا يأتي :

- تــوفـيـر إطـار مــبـني مـتــنـاسق ومـنـســجم ومـنـدمج
qتماما مع موقع البناء

 qعمارية والعمرانيةGالنوعية ا Xحتس -
- إدراج مـفـهـوم الـفـعـالــيـة الـطـاقـويـة بـاعـتـبـار مـبـدأ

qتصميم بيومناخي لضمان توفيراقتصاد في الطاقة
- إدخــال تــكــنــولـــوجــيــات الــبــنــاء احلـــديــثــة وأنــظــمــة
البناء بشكل يسمح بالتقليل من آجال وسعر اإلجناز.   
- تـرقـيـة احملالت الـتـجـاريـة واخلـدمـات وكـذا اGـرافق

اجلوارية اGدمجة عند االقتضاء.
الفرع األولالفرع األول

التركيب العمرانيالتركيب العمراني
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
توجيهات عامةتوجيهات عامة

5 : : يـجب أن تُـقام  مـشـاريع السـكـنات اGـوجـهة اGادة اGادة 
لـلبـيع بـاإليجـار طـبقـا لـلمـواصـفات احملـددة في مـخطـطات

الـــتــوجــيـه والــتــهــيـــئــة والــعــمـــران وكــذا مــخــطـــطــات شــغل
األراضي اGعمول بها.

وفي هــذا اإلطــارq يـــجب الــشــروع أثـــنــاء الــدراســات
األولـيةq في حتـليل مـفصل لـلبـيئـة احمليـطة باGـشروعq من
أجل تـــقــيــيم طــبــيــعــة وتــأثـــيــر الــعــراقــيل واخلــصــوصــيــات
ألخــذهــا بــعـــX االعــتــبــار عــنـــد تــبــريــر اجلــزء اGـــعــتــمــد في

التصميم العام للمشروع.
يجب تصميم أ©ـاط جماعية وشبه جـماعية وفردية

مجمعة حسب اGنطقة وحجم التجمعات السكنية.
اGــــادة اGــــادة 6 :  : يــــجـب أن تــــوفــــر الـــــهــــنــــدســــة اGـــــعــــمــــاريــــة
اGـــعـــتـــمـــدة الـــثـــراء والـــتـــنـــوع الـــلـــذيـن يـــســـتـــجـــيـــبـــان إلى
مـــتـــطــــلـــبــــات اGـــســــتـــفــــيـــديـن من حـــيـث اجلـــمــــال والـــراحـــة

ويجعالن احلي موقعا لطيفا في العيش به.
اGـادة اGـادة 7 :  : يـجب اعــتـبــار مـفــهـوم اGــعـلم بــصـفــة دائـمـة
كـمـا يـجب أن تـسـمح الـبـيئـة احلـضـريـة اGُـنـشـأة لـكل واحد
بتعيX مكانه واالنتماء إليه كمجال من مجاالت احلياة.

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
توجيهات خاصةتوجيهات خاصة

اGـادة اGـادة 8 :  : يـجـب عـلى صــاحب اGــشـروع عــنــد تـصــمـيم
اGشروعq السهر على :

- الـــبــــحث عــــلى مــــفــــهــــوم احلي بــــتـــعــــزيــــز انـــدمــــاجه
وفـــضـــاءاتـه اخلـــاصـــة وتــــزويـــده بـــالــــحـــدود االفــــتـــراضـــيـــة

qاخلـاصة به
- األخـــذ بــــعـــX االعــــتـــبـــار لــــنـــوعــــيـــة اإلطـــار اGــــبـــني
اGوجودq فيمـا يخص فنه اGعماريq وتنظيمه وتكيفه مع

q(تباين- اندماج) السياق العام
- تثمX الفـضاء اخلارجي بإنشاء عالقة بX اGباني

qوالبيئة احمليطة
ويـــجب أن جتــســـد هــذه الــعـالقــة بــوضـــوح عن طــريق

qفضاءات متسلسلة
- يجب أن يـبحث ويـعطي Gـشروعه طابـعا  حـضريا

qخاصا
يــجب إنــشـــاء فــضــاءات انـــتــقــالـــيــة تــضــمـن الــعــبــور
الــتـــدريــجي من االســـتــعــمـــال الــعــمـــومي إلى االســـتــعــمــال

qاخلاص
ويـجـب تـشـجــيع إنـشــاء فـضـاءات ســهـلـة االســتـخـدام
داخل مجـموعـة اGلـكـية في شـكل عنـاصر مـرافقـة خارجـية

qللسكنات بانسجام جيد
- الــــســـــعـيq حـــــسب حـــــجـم اGــــشـــــروعq إلـى الـــــتـــــنــــوع
واإلثـــراء عن طــــريق الــــهـــنــــدســـة اGــــعـــمــــاريـــة واGــــعـــاجلـــات
والــتـركـيــبـات اخملـتــلـفـة لــكل مـجـمــوعـة مـلــكـيـة و/أو وحـدة

qمبنية
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- حتــديـد هـدف حتـقــيق هـنـدســة مـعـمــاريـة تـامـةq من
شـأنــهــا أن تــكـون �ــثــابــة اسـتــجــابـة فــعــلــيـة لــطــلب مــحـدد

qبوضوح Xومب
كما يـجب ترجمـة مفهوم الـهندسـة اGعماريـة التامة
عن طــريق تـركــيب الـعــنـاصــر اGـعــمـاريـة الــتي من شــأنـهـا

qXاستبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغل
- الــسـهــر عـلى االســتـغـالل احلـكــيم والـعــقالني لــشـكل
وتضاريس األرضية من أجل تـركيبة عمرانية ومعمارية

qأفضل
- السـعي عن طـريق تصـمـيم مالئمq ألفضـل انسـجام
بـاجلمع بX أفضل اسـتغالل للمـساحات العـقارية ومواقع

qاإلثراء في األشكال واألحجام Xشاريع وبGا
- الـعـمل عـلى الـبحث عـن حلـول تـسـمح باالسـتـجـابة

qإلى منطق تقليص االحتياجات الطاقوية
- توفـير مـحالت جتاريـة وخدمـات ومرافـق جوارية
مــدمـــجــة داخل اGـــشــروع من أجـل احــتــيـــاجــات االســـتــغالل

وبالتناسق مع اGشروع.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التصميم اGعماريالتصميم اGعماري
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
توجيهات عامةتوجيهات عامة

اGادة اGادة 9 :  : يجب تكـييف الـتنـظيم الـفضـائي للـمسكن
بـقــدر اإلمـكــان مع ©ط الـعــيش احملـلـي وتـلـبــيـة مــتـطــلـبـات

األنظمة التقنية للبناء اGعمول بها.
اGـادة اGـادة 10 :  : يــجب أن يــلــبي تــصـمــيم اGــســاكن الــهـدف
Xزدوج الـذي يكمن في الـبعـد الوظيـفي وراحة الشـاغلGا
حــسب اGـتــطـلــبـات واخلــصـائـص احملـلــيـة والــثـقــافـيــة Gـوقع
بـــــنـــــاء اGـــــشـــــروع من حــــــيث ©ـط الـــــعـــــيش وكـــــذا الـــــراحـــــة

احلرارية والصوتية.
اGــادة اGــادة 11 :  : يــجـب عــلـى مــســـتـــوى الــتـــصـــمــيـمq جتــنب

تكرار اGباني إذا لم يكن ذلك مبررا.
ويجب أن يكون التـصميم منبثقا عن بحث حقيقي
يــجـــمع بــX األصــالــة واالبـــتــكــار في ظـل احــتــرام عــنــاصــر

موقع اGشروع.
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

توجيهات خاصةتوجيهات خاصة
12 :  : يـــجـب تـــفـــضـــيـل الـــوحـــدات اGـــشــــكـــلـــة في اGــادة اGــادة 
تقـسيـمـات واGُهـيأة بـشوارع مـع ضمـان شروط وكـيفـيات

إدارتها وتخصيصها.
اGادة اGادة 13 :  : يجب أن تـكـون كثـافـة البـنـايات وبـنـيتـها

مطابقة لألحكام اGنصوص عليها في أدوات التعمير.

- تـعتـبـر بنـايات مـنخـفضـةq الـبنـايات اGـتكـونة من
طــــابق 1 إلى 6 طـــوابـقq دون مـــصـــعــــدq بـــحـــيـث ال يـــتـــعـــدى
مـــســـتــــوى أرضـــيـــة آخـــر طـــابق قـــابـل لـــلـــســـكن بـــالـــنـــســـبـــة
لــلــمــســتـوى + 0.00 اGــأخــوذ عــلى مــســتــوى الــرصــيف عــلى

محور اGدخل 16,00 مترا.
- تعتبر بنـايات متوسطةq البنايات اGتكونة من 7
إلى 10 طــوابق مـزودة �ــصـعـد واحـــد عــلى األقـلq بـحـيث
ال يـــتــــعـــدى مـــســــتـــوى أرضــــيـــة آخـــر طــــابق قــــابل لـــلــــســـكن
بالنـسبة للمستوى + 0.00 اGأخوذ عـلى مستوى الرصيف

على محور اGدخل 28,00 مترا.
- تـعـتـبـر بنـايـات عـالـيـةq البـنـايـات اGـتـكـونة من 10
طوابق فأكثر مزودة �صعدين على األقلq وسلم النجدة.
اGــــادة اGــــادة 14 :  : يــــجـب جتـــنـب الــــتــــصــــمـــيـم فــــوق الــــفـــراغ

الصحيq وعندما يكون هذا اخليار ضرورياq فينبغي :
qالئمةGتوفير بوابات تفتيش في األماكن ا -

- تــوفـيــر شـبــابـيك تــهـويــة بـقــدر كـاف تــكـون عــالـيـة
qتسلل من اخلارجGاء اGبصفة تمنع تسرب ا

- إجنــــاز تــــوصــــيـالت اGــــيــــاه الــــقــــذرة وســــكــــرات عن
طريق فـتـحات اGـشـعبـات عـلى ارتفـاع يـتراوح بـX سطح

األرض وبالطة اGبنى.
تـمـنع تــوصـيالت اGـيـاه الـقـذرة والـسـكـرات اGـنـجـزة
عن طـريق عــنـاصـر في شــكل مـرفق عــلى مـســتـوى الـفـراغ

الصحي.
تمـنع توصيالت اGـياه الـصاحلة لـلشرب والـغاز على

مستوى الفراغ الصحي.
اGــادة اGــادة 15 :  : فـي حــالـــة اGــداخل اGـــرتــفـــعــة مــقـــارنــة مع
الرصـيفq يجب أن يـوفر اGـبنى مـنحـدر دخول ال يـتعدى
انـحـداره نـسـبة 4 % وعـرضه  0.70 مـتـرا عـلى األقل مـوجه

لألشخاض ذوي احلركة احملدودة.
اGـادة اGـادة 16 :  : تُعـطى األفـضـلـيـة لـلـتـصـمـيم الـذي يـقـترح
أربع ســــكــــنــــات في الــــطــــابـق الــــواحـــدq مـع جتــــنب تــــوزيع

الغرف في جهة واحدة من اGمر في جميع احلاالت.
اGـادة اGـادة 17 :  : يُـسـمح بتـهـيـئة سـطـوح قابـلـة لالستـعـمال
اGـشـتـرك وفي هـذه احلالـةq يـجب عـلى اGـهـنـدس اGـعـماري

إدخال التنظيم والتكييفات الالزمة.
اGـادة اGـادة 18 : : في حــالـة وجــود تــصـمــيم يــقـتــرح تـراجــعـا
مــــقــــارنــــة مع الــــرصــــيفq �ـــــكن إرفــــاق اGــــكــــان الــــوســــيط

اGتواجد بسكنات الطابق األرضي.
ويـنــبــغي حــمـايــة هــذه اGــسـاحــة بــسـيــاج به فــتــحـات

بحيث ال يتعدى جزؤه الصلب ارتفاع 60 سنتيمترا.
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اGــــادة اGــــادة 19 :  : يـــجـب أن يـــصــــمم بــــهــــو اGـــبــــنى عــــلى أنه
مــحـيـط اسـتــقـبــال يـكــون حـجم ارتــفــاعه وعـرضه مــنـاســبـا
و�ـــــنـع الـــــوصــــول إلـى قـــــفص الـــــدرج حتـت قـــــرص الــــدرج

الوسيط.

اGادة اGادة 20 :  : يجـب أن يكـون باب مـدخل اGبـنى عنـصر
زيـــنــة مـــزين بــزخـــرفــة مـالئــمـــة ويــجب أن تـــكــون أبـــعــاده

منسجمة مع اتساع ومعاجلة الواجهة.

اGادة اGادة 21 :  : يـجب تمـييز قـفص درج الراحـة عن مكان
تــوزيع الـســكــنـاتq عــلى مــسـتــوى الــطـابق الــعــلـويq قــصـد

منح هذه األخيرة اGساحات الالزمة.

Xـــبـــاني بـــعـــG22 :  : يـــجب أن تـــأخـــذ واجـــهـــات ا اGــادة اGــادة 
االعـتبار في جـميع حـاالت التـوجيـهات النـسبـية لـلشمس

والرياح السائدة.

اGــادة اGــادة 23 : : يــجـب الــرجــوع فـي جــمــيع األحـــوالq عــنــد
مـعــاجلـة الــواجــهـاتq إلـى الـهــنـدســة اGــعـمــاريـة احملــلــيـة من

ناحية مواد البناء واGعاجلة واللون والشكل والتمثيل.

يجب أن تساهم مـواد البناء بشكل فعال في معاجلة
الـــواجـــهــــات من حـــيث مــــلـــمـــســـهـــا ولـــونــــهـــا وجتـــهـــيـــزاتـــهـــا

وتنفيذها.

اGـادة اGـادة 24 :  : يــجب أن تــأخـذ أبــعـاد ومــعـاجلــة الـفــتـحـات
بــعــX االعــتــبــار مــســتــوى أشـعــة الــشــمسq حــسب تــوجــيه

الواجهات والعوامل اGناخية األخرى.

اGـادة اGـادة 25 : يعـتـبر اجلـزء الـسفـلي أو الـطابق األرضي
للـمبـنى مـكانـا اجـتمـاعـيا مـندمـجـا. ويجب تـعـزيزهq بـهذه
الصـفـةq عن طـريق اGـرونـة الـكـبـيـرة واالتـصـال واالنـفـتاح
والـــشــفـــافــيـــة واإلثــراء بـــتـــجــنب إخـــفــاء الـــهــويـــة من خالل
مــعـــاجلــة مالئـــمــة ¤ــيـــزة بــشــكـل واضح بــالــنـــســبــة لـــلــجــزء

العلوي.
qــــكـــون لــــلـــســــكـــنـــاتGـــبــــنى اGيــــجب أن �ــــنح جـــسـم ا

فضاءات مستقبلة ومشمسة وحميمية وآمنة.
qيـــجب أن يـــكـــون اجلــزء الـــعـــلــوي أو تـــاج الـــبــنـــايــات
السـيمـا بـالنـسـبة لـلـبنـايات الـعـاليـةq مـبيـنا بـشـكل يرسم
خط أفق (سكـايالين) مـنسـجم مع الكل وتـأكـيد ارتـفاع كل

مبنى.

اGـادة اGـادة 26 : يـجب ضـمـان مــعـاجلـة خـاصــة جملـمل قـواعـد
البناء قصد تفادي تدهورها واتساخها.

اGـادة اGـادة 27 : يـجب مــنح اهـتـمـام خــاص Gـعـاجلـة األجـزاء
اGشتركةq السيما فيما يتعلق �ا يأتي :

- تـلـبـيس الـبهـو وأقـفـاص الـدرج �ـواد بـنـاء مالئـمة
qوذات جودة

qناسبGكان اGوضع علب البريد في ا -
- يـجب وضع أقـفـاص الدرج وأغـمـاد اGصـاعـد بـشكل
يـــســـمح لـــلـــمـــســـتـــعـــمـــلـــX بـــحـــركـــة مـــتـــواصـــلـــةq والســـيـــمــا

qلألشخاص ذوي احلركة احملدودة
- يــجب وضع مــفــرغ األقــذار بــشـكـل �ـنـع أي عـدوان

qبصري أو شمي
- وضع درابزين ساللم ذات نـوعية جتـمل هذا اجلزء

من اGبنى.

28 :  : األبـــعــــاد الـــدنـــيــــا الـــتي يــــجب مـــراعــــاتـــهـــا اGــادة اGــادة 
لألجزاء اGتعلقة باحلركة اGشتركة هي :

األبعاداألبعاد  Xالتعي Xالتعي

عرض بهو اGدخل

اGـسـافـة بـX بـاب مـدخل اGـبـنى وأول درجـة
لــــلــــســــلم أو عــــنــــد الــــوصــــول إلى مــــنــــحـــدر

اGدخل

عرض باب مدخل اGبنى

 3.50 متر

 4.50 متر

 1.60 متر

عرض باب مدخل اGسكن

عرض الدرج

1.10 متر

1.10 متر

اGـادة اGـادة 29 :  : يــجب أن يــضـمن تــوجه الــســكـنــات دخـول
أشـــعــــة الـــشـــمس إلـى قـــاعـــة اجلـــلـــوس واGــــطـــبخ وجـــزء من

الغرف.

qـادة 30 : : قــصـد تــصـمــيم مـشــروع مـنــته ومـنــسـجمGـادة اGا
ينبغي القيام حسب حجمه �ا يأتي :

- تــوفـــيــر تـــهــيــئـــة خــارجـــيــة ذات نـــوعــيـــةq مع أثــاث
مــنــاسـب ومــســاحـــات خــضــراء  مـع األخــذ بــعـــX االعــتــبــار

qناخية احملليةGأثناء تركيبها اخلصائص ا
- تـــوفـــيــــر طـــرق الـــدخـــول والـــطـــرق اGــــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة

qوتلبيسات مناسبة و�نع التلبيس على البارد
- جتـنب تـداخـل احلـركـة اGـيـكـانـيـكـيـة مع الـفـضـاءات

qXساحات اللعب والراجلG اخملصصة
- األخــــذ بـــعــــX االعــــتـــبــــارq عــــلى مــــســـتــــوى تــــهـــيــــئـــة

qاألشخاص ذوي احلركة احملدودة qالفضاءات
- تـوفـيــر سـاحـات لـعب واسـتــرخـاء لألعـمـار الـثالثـة
q(ساحات لعب وفضاءات اجتماعية والتقاء واسترخاء)

- توفـيـر أمـاكن وقـوف السـيـارات بـقدر كـافq بـعدد
qسيارة واحدة لكل مسكن على األقل

- األخـذ بـعــX االعـتـبـارq عـنــد الـتـصـمــيم بـتـوصـيـات
qدنية في مجال الوقاية ومكافحة احلرائقGاحلماية ا
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تـتكـون الـسكـنات الـتي يـتم إجنازهـا في شـكل أفقي
من ساحات عوض الشرفات واGناشر.

اGــادة اGــادة 34 : : تـــشـــكل اGـــســـاحــات الـــداخـــلـــيــة الـــصـــافـــيــة
لـــــلــــعــــنـــــاصــــر (من 1 إلى 7) من اGـــــادة 33 أعالهq اGـــــســــاحــــة

القابلة للسكن.

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
التنظيم الوظيفي للمسكنالتنظيم الوظيفي للمسكن

اGــادة اGــادة 35 :  : يــجب أن تـــكــون الـــفــضـــاءات الــوظـــيــفـــيــة
مستقلة تماما ولها اتصال مباشر مع بهو التوزيع.

يـــجـب أن يُـــســـتــــعـــمل الــــتـــصـــمـــيـم اســـتـــعــــمـــاال أمـــثل
لألمـاكن عـن طـريق الـتـرتـيب احلـكـيم بـتـعـزيـز الـفـضـاءات
اGــــشــــتــــركـــة وتــــقــــلــــيـص مــــســـاحــــات احلــــركــــة وكــــذا جتــــنب

الفضاءات غير الصاحلة لالستعمال.
ويــنـبـغـي الـتـمــكن من عـزل اجلــزء اGـؤهل السـتــقـبـال

الزوار عن اجلزء اخملصص باحلياة اخلاصة للعائلة.

اGـادة اGـادة 36 :  : يـجب تــصـوّر وتـصـمـيـم بـعض الـفـضـاءات
حسب اGتطلبـات اGرتبطة بعادات وتقاليد اجملتمع احمللي

باحلفاظ على الغاية الوظيفية لألماكن واتصاالتها.

الفرع الرابعالفرع الرابع
تنظيم وتوزيع اGساحاتتنظيم وتوزيع اGساحات

qــدخلGــادة 37 :  : يـــجب وضع غــرفــة اجلـــلــوس عــنــد اGــادة اGا
لــلـســمــاح بـوصــول مــبـاشــر لــلـزوارq دون اGــرور بــاجملـاالت

اخملصصة للحياة اخلاصة للعائلة.
يــنــبـغي أن تــكــون مـســاحــتـهــا بـX  19 و21 م2 حـسب

حجم اGسكن.

12 Xــادة 38 :  : يــجب أن تــكــون مــســاحــة الــغــرفــة بــGــادة اGا
و13 م2.

كـمـا يــجب أن يـسـمح مـعـدل هــذه األبـعـاد مع وضـعـيـة
الفتحات بنسبة شغل قصوى.

اGـــــادة اGـــــادة 39 : : يــــــجب أن يــــــوفـــــر اGــــــطـــــبـخq زيـــــادة عــــــلى
وظائـفه اGعتادةq إمـكانيـة أخذ الوجـباتq وتكـون مساحته

11 م2.

اGادة اGادة 40 : : حتدد اGساحة الدنيا للحمام بـ  3 م2.

اGادة اGادة 41 : : حتدد اGساحة الدنيا للمرحاض بـ  1.5 م2.
ويـجب أن يـكـون مـصـمـمـا بـحـيث ال يـشكـل أي ضيق

وظيفيq السيما عند فتح الباب والدخول.

اGـــــادة اGـــــادة 42 :  : مــــــاعـــــدا في احلـــــاالت اخلــــــاصـــــةq يـــــجب أن
تتوفر غرف اGياه على إضاءة وتهوية طبيعية.

- األخذ بعX االعتـبارq عند التـصميم بوضع محول
تـــيــار عـــلى مــســـتــوى الـــطــابق األرضـي لــلـــبــنـــايــات طـــبــقــا

qلتوصيات ومتطلبات سونلغاز
- تــوفـيـر خـزان مــاءq طـبـقــا لـتـوصــيـات ومـتــطـلـبـات

qدنيةGمصالح الري واحلماية ا
- من أجـل اعــتــبــارات الـــصــحــة والــنــظـــافــةq تــوفــيــر
مــسـتــودعــات الــقــمـامــة اGــنــزلـيــة بــشــكل يــجــنب أي ضـرر

qبصري أو شمي باإلضافة إلى مفرغة النفايات
- التـأكد من أن اإلنـارة اخلارجـيـة قد صُـممت بـشكل

يضمن اإلضاءة الكافية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
التنظيم الفضائي للمسكنالتنظيم الفضائي للمسكن

اGـادة اGـادة 31 :  : يتـكـون ©ـوذج البـرامج من مـسـاكـن نــوع
ثــالث غـرف �ـــساحـة قـدرها 70 م2 وأربع غرف �ـساحة

قـدرها 85 م2 .

تـقـدر اGـسـاحـة اGــتـوسـطـة الـقـابـلـة لـلـسـكن بـالـنـسـبـة
لـكل مـسكن بـ 77,5 م2 مع نســبـة تــفـاوت مـسمـوح به أقل

من 3 %.

اGــــادة اGــــادة 32 :  : يــــجـب أن ال يــــتــــعــــدى اGــــعــــامل K اGــــمــــثل
لــنــســبـة مــجــمــوع اGــســاحـات الــقــابــلــة لــلـســكن لــلــســكــنـات

واGساحة اGبنيةq قيمة 0.70.
اGـسـاحـة الـقـابــلـة لـلـسـكن : تُـحـسب من داخل الـغـرف
واGــــطــــبخ وكــــذا قــــاعــــات اجلــــلــــوس واحلــــمــــام واGــــراحــــيض

......qناشرGباستثناء مساحات الشرفة أو الشرفات وا
اGـسـاحــة اGـبـنـيــة : حتـسب من خـارج اGــبـنى وتـمـثل
مـــــجـــــمــــــوع اGـــــســـــاحـــــات خــــــارج اGـــــبـــــنـى لـــــكل قـــــرص درج
بــاســـتــثـــنـــاء مــســـاحــة الـــســطـح وعــنـــد االقــتـــضــاءq الـــساللم

اخلارجية.
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

التصميمالتصميم

اGادة اGادة 33 :  : يتكون كل مسكن من العناصر اآلتية :

q1. قاعة جلوس
q2. غرفتان (2) إلى ثالث (3) غرف

3. مطبخ
q4. قاعة حمام
q5. مرحاض

qمرG6. مكان ا
q7. وحدات التخزين

q(لوجيا) 8. شرفة
9. منشر.
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اGادة اGادة 43 :  : يـنبغي أال تـقل مساحـة اGمرات عن نـسبة
10 % من اGساحة القابلة للسكن باGسكن.

يـــجب أن يـــقـــوم اGــمـــر بـــدور الـــتــوزيـع واGــســـاهـــمــة
بــأقــصـى درجــة في احلـــركــة الــداخــلـــيــة لــلـــمــســكـن بــتــفــادي

اGمرات الضيقة.

44 :  : تـتــراوح اGسـاحــة األفقــيـة للـتــخزيـن من اGادة اGادة 
 1 م2 إلى 2 م2 حـــسب حـــجم الـــســـكـــنـــاتq مـــا عـــدا دوالـــيب

اGطبخ.

اGـادة اGـادة 45 :  : يـجـب أن يـكــون مـنــشـر ال يــقل عـرضه عن
 1.40 م2 امتدادا للمطبخ.

ويـــــجـب حـــــجب اGـالبس عـن اGـــــنـــــظـــــر اخلـــــارجيq مع
التمتع بأشعة الشمس الكافية.

�ــكن اســتــغالل هــذه اGــسـاحــةq عــنــد احلـاجــةq كــمــكـان
وظيفي مرفق للمطبخ.

يــــجـب تـــوفــــيــــر شــــرفــــة عـــرضــــهــــا عــــلى األقل  1.40 م
امتدادا لغرفة االستقبال.

تـتكـون الـسكـنات الـتي يـتم إجنازهـا في شـكل أفقي
على ساحات عوضا عن الشرفات و اGناشر.

اGـادة اGـادة 46 :  : يــجب أن يـتـأكـد صــاحب الـدراسـات أثـنـاء
التـصـمـيم أن نـسـبـة طـول وعـرض قـاعـة اجلـلـوس والـغرف
واGطبخq مالئمة بـشكل يضمن استعمال واستغالل اجملال

احملدد إلى أقصى حد.
وفي هـذه احلــالـةq يــجب أال تـقـل نـسـبــة الـعــرض عـلى

الطول قيمة 0.75.

اGـادة اGـادة 47 :  : يـقـدر االرتــفــاع األدنى الـصــافي لـلـسـقف
بـ  2.90 م.

اGـادة اGـادة 48 :  : يــجب تـنــسـيق أبــعـاد الـفــتـحـاتq ال ســيـمـا
فـتحات النوافـذ وفقا للـشروط اGناخيـة اGالئمة واخلاصة

بكل منطقة من الوطن. 
qيـــجب أن تـــســتـــعـــمل األبـــعــاد qعـــلى ســـبـــيل الـــبــيـــان
خارج إطارات الفتحات واGبينة أدناه كمرجع أساسي :

باب اGدخل :
أبواب النوافذ :

النوافذ :

أبواب داخلية :

0.95 م x 2.10 م

2.40 x 0.90 - 2.10 م x 0.90 م

2.40 x 1.20 - 2.10 م x 1.20 م

2.40 x 1.50 - 2.10 م x 1.50 م

1.30 x 0.60 - 1.20 x 0.60 - 0.80 م x 0.60 م

1.50 x 1.90 - 1.40 م x 1.90 م

1.40 x 1.20 - 1.20 م x 1.20 م

2.10 x 0.95 - 2.10 م x 0.85 م

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
نظام البناءنظام البناء

qــادة 49 :  : يُــوصـى بــاســتــعـــمــال مــواد بــنـــاء مــحــلــيــةGــادة اGا
تكون أكثر تكيفا مع الهندسة اGعمارية احمللية.

اGــادة اGــادة 50 :  : مـــهــمــا تـــكن االخــتـــيــاراتq فـــإنه يــجب أن
يـــتــــوافق تــــمـــامـــا الــــنـــظــــام اGـــعــــتـــمـــد وكــــذا مـــواد الــــبـــنـــاء
اGـسـتــعـمـلـة مع اGــعـايـيـر واألنــظـمـة الـسـاريــة اGـفـعـول في
مــــجـــال األمن واالســـتـــقــــرار واGـــقـــاومـــة والـــدوام وشـــروط

الراحة احلرارية والصوتية.

الفرع السادسالفرع السادس
جتهيزات السكناتجتهيزات السكنات

اGـادة اGـادة 51 :  : تــعـتـبــر اGـواصـفــات احملـددة الحــقـا في هـذا
الفرعq احلدّ األدنى اGطلوب في مجال جتهيزات اGسكن.

يـجب تـصـمـيم وتـنفـيـذ الـتـجـهـيـزات الـصـحـية الـتي
ســــيــــتـم تــــوفــــيــــرهــــا فـي األمــــاكن اGـــــذكــــورة أدنــــاه طــــبــــقــــا

.DTR E.8.1 لـلمخطط
يــجـب أن تــكـــون أنــابـــيب اGـــيـــاه الــصـــاحلـــة لــلـــشــرب
اGـوجـودة بـداخل اGـسـكن من نـحـاس أو من أي مـادة أخرى

qلها نفس اخلصائص
qيجب أن تكون أنابيب توصيل الغاز من نحاس

تـكـــون أنــابــيـب صــرف اGــيـــاه الـــقـذرة والـــســكـرات
.(PVC) من مادة

اGادة اGادة 52 :  : يجب جتهيز اGطبخ �ا يأتي :
- ســطح (0.60x2.50) م2 وارتــفــاع 0.90 مــتــر ويــكــون
احلـجم اGـهيـأ حتت طـاولة اGـطـبخ بدوالب ذي أبـواب تـفتح

للخارج
- حوض مطبخ يُضم لـطاولة العملq وحنفية مازجة

وجتهيز مسبق خاص بسخان اGاء.

اGادة اGادة 53 : : يجب جتهيز احلمام �ا يأتي :
- حوض طوله 1.6 متر عـلى األقل مع حنفـية مازجة

ومرش ومغسل بحنفية مازجة.
- مـقـعــد مـرحـاض إجنـلــيـزي أو تـركي يـجـب تـركـيـبه
حــسـب ©ط مــعـــيــشــة اGـــنــطــقـــة مــجــهـــز بــدفــاقـــة اGــرحــاض

ومغسل اليدين داخل اGرحاض.

اGـادة اGـادة 54 : : يـجب تـوفـيـر جتـهـيز مـسـبق Gـكـان اGـدفأة
بــالــغــاز مع تــصــريف الــغــازات احملــتــرقــة والــتــهــويــة عــلى

مستوى اGمرات.
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q(P+T) ثالثة (3) مناشب مع منشب أرض -
qمنشب هوائي جماعي للتلفزة -

- منشب هاتف.
ب - بالنسبة للغرفة :ب - بالنسبة للغرفة :
SA نقطة (1) إضاءة -

- منشبي كهرباء (2) مع منشب أرض.
ج - بالنسبة للمطبخ :ج - بالنسبة للمطبخ :

qفي السقف SA  نقطة (1) إضاءة -
- مـــــســـــطـــــرة (1) 0.60 مـع مـــــنـــــشب + T فــــوق ســـــطح

qطاولة العمل
- ثالثــة (3) مـــنـــاشب كـــهـــربـــائــيـــة مـع مــنـــشب أرض

(P+T) على ارتفاع  1.60 م من األرضية.
د - بالنسبة لقاعة احلمام:د - بالنسبة لقاعة احلمام:

qSA نقطة (1) إضاءة -
qغسلGمرفع ومرآة فوق ا -

- مسطرة الصقة �نشب كهرباء.
هـ - بالنسبة لقاعة اGرحاض :هـ - بالنسبة لقاعة اGرحاض :

.SA نقطة (1) إضاءة -
و - بالنسبة للممر:و - بالنسبة للممر:

.VV أو SA  نقطة (1) أو نقطتي (2) إضاءة -
ز - بالنسبة للمنشر :ز - بالنسبة للمنشر :

qنقطة (1) إضاءة كوة معزولة -
- منشب أرض.

ح - بالنسبة للشرفة :ح - بالنسبة للشرفة :
qنقطة (1) إضاءة كوة معزولة -

- منشب أرض.
يجب إضافة لهذه التجهيزات ما يأتي :

q(1) فاصل كهربائي لكل مسكن -
q(1) تخصيص  لهوائي جماعي للتلفزة -

q(1) تركيب هاتف داخلي لكل مبنى -
- (1) دافع الصواعق لكل مبـنى (بالنسبة للبنايات

q(توسطة والعاليةGا
- (1) تــركــيب كـامـل إلنـارة األجــزاء اGـشــتــركـة (بــهـو
اGــدخل وقـفص الـدرج وســطـوح الــتـوزيع)q مـجــهـز �ـوقت

إنارة وعدد كاف من نقاط إضاءة لضمان إنارة مريحة.
يـــــــجب أن تـــــــكــــــون خـــــــيــــــوط وأسـالك جــــــمـــــــيع قـــــــطع

التجهيزات الكهربائية مصادقا عليها من سونلغاز.

اGــــادة اGــــادة  55 :  : يــــجب تــــوفــــيــــر جتــــهــــيــــز مــــســــبـق Gــــكـــان
الـــغـــســـالــة الـــكـــهـــربـــائـــيــة مـع حـــنــفـــيـــة الـــتـــوقـــيف وجـــهــاز

التصريف �مص على مستوى اGنشر.
يــــجب تــــوفـــيــــر صـــرف �ــــمص لــــصـــرف اGــــيــــاه عـــلى

مستوى الشرفة.

اGـادة اGـادة 56 : : يـجب تـركـيب عـداد تـقـسـيم اGـاء (مـصادق
(2) Xعــلــيـه) عــلى مــســتــوى كل مــســـكن مــجــهــز بــحــنــفــيــتــ
للتوقيفq إحداهما في أعلى العداد واألخرى في أسفله.

57 : : زيـــادة عــــلى الـــتـــجـــهــــيـــزات اGـــذكـــورة في اGــادة اGــادة 
اGواد 52 إلى 56 أعالهq يجب إضافة :

- خــزان مــيــاه واحــد ســعــتـه الــدنــيـا  1.000 لــتــر لـكل
q(توسطةGنخفضة واGبالنسبة للبنايات ا) مبنى

- خزانX (2) للميـاه سعتهما الدنيا  1.000 لتر لكل
q(بالنسبة للبنايات العالية) مبنى

- يـجـب أن يـكـون الــعـمـود اخلــاص بـالــتـزويـد بــاGـيـاه
qالصاحلة للشرب في شكل مظلة

- يـجب تـوفــيـر عـمــود جـاف �ـتــد عـلى األقل إلى كل
طـــابق لـــكـل مـــبـــنـى (بـــالـــنـــســــبـــة لـــلــــبـــنـــايـــات اGــــتـــوســـطـــة

والعالية). ويتم إجنازه وفقا لتوصيات احلماية اGدنية.

58 :  : يـجـب تــمـيــيــز قــنــوات الــصــرف الـصــحي اGـادة اGـادة 
واGيـاه القـذرة ومياه الـسكـرات وميـاه األمطـار و�كن أن

تؤدي إلى مجرى واحدq السيما في حالة شبكة موحدة.
qويـجب تــصـريف مــيـاه األمـطــار بـأنــابـيب مـنــاسـبـة

من خالل جتنب التصريف فوق الواجهات مباشرة.
تركيب تهـوية أولية في اجلزء الـعلوي لكل ماسورة
DTR E.8.1 تــصـريف مــصــمـمــة ومــنـفــذة طــبـقــا لـلــمــخـطط
أواخملــطط DTR اGــتــعــلق بــأشــغـــال الــطــرقــات والــشــبــكــات

اخملتلفة.
اGــادة اGــادة 59 :  : يـــجب تـــركـــيب الــكـــهـــربــاء وفـــقـــا لــقـــواعــد

اGهنة �عدات ذات جودة مطلوبة.
يجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة Gا يأتي :

- DTR E10.1 "أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية
q"للبنايات ذات االستعمال السكني

qدنيةGاألنظمة والتوصيات ومتطلبات احلماية ا -
- األنظمة والتوصيات ومتطلبات سونلغاز.

يـجب أن يـحـظى كل مـكـان عــلى األقل بـالـتـجـهـيـزات
اآلتية :

أ - بالنسبة لقاعة اجللوس :أ - بالنسبة لقاعة اجللوس :
(1DA + 1SA) نـــقـــطـة (1) أو نـــقـــطـــتي (2) إضـاءة -

q1 DA أو
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يـجب إجنـاز األعـمــدة الـكـهـربــائـيـة طـبـقــا لـتـوصـيـات
سونلغاز.

وبـالـنـسـبـة لـلـفـضـاءات اخلـارجـيـةq فـضال عـلى أحـكـام
تخصيص أماكن األغـمدة لتمرير أسالك الهاتف وغيرها
من شــبـــكــاتq يــجب أن تـــكــون الــشــبــكـــات والــتــجــهــيــزات

اخلارجية مطابقة للمعايير التنظيمية اGعمول بها.
يـــــتـم وضع مـــــحــــــول الـــــتـــــيـــــار فـي الـــــطـــــابـق األرضي
لـــلــمـــبــنى طـــبــقـــا لــلـــتــنـــظــيم اGـــعــمـــول به وبـــصــفـــة خــاصــة

لتوصيات ومتطلبات سونلغاز.

اGـادة اGـادة 60 :  : يـجب أن يـتـم تـنـفــيـذ الـنــجـارة �ـواد ذات
جودةq من الـنوع الرفـيعq وفقا لـقواعد اGـهنةq كـما تُفرض

أحكام الضبط والوضع اجليد.
وفي جميع األحوالq يـجب أن تُلبي اGادة اGستعملة
مــجـمـل اGـتــطــلــبــات الـتــقــنــيـة فـي مـجــال اGــقــاومـة واألداء

والدوام واGساكة واألداء احلراري والصوتي.
�ـكن إجناز النـجارة الداخـلية واخلارجـية من خشب
PVCالــــــــشـــــــــمـــــــــال ذي نــــــــوعـــــــــيـــــــــة رفـــــــــيــــــــعـــــــــة أو مـن مــــــــادة

أومن األGنيوم. 
الـنـجـارة اخلـارجـيــة: قـابـلـة لـلـفـتـح مـزجـجـةq بـشـبـاك
خـــــارجي أو شــــبـــــاك قالبq مــــركـب عــــلـى نــــفس اإلطــــار(إن
وضع الـشــبـابـيك اخلــارجـيـة أو الـشــبـابـيك الــقالبـة واجـبـة

في جميع اGناطق).
الــنـجــارة الـداخــلــيـة: من خــشب الــشـمــال ذي نـوعــيـة

.MDF أو PVC رفيعة من مادة
باب مدخل اGسكن : من معدن ضد التدخل.
باب مدخل اGبنى : من معدن ضد التدخل.

صنـاديق البـريد: من اخلـشب أو األGـنيـوم ذات أبعاد
وأشكال مالئمة مـثبتة على اجلـدار في بهو اGدخل بحيث

ال تشكل أي ضيق الستعمالها.
يـــجب أن تـــكـــون أبـــواب األغـــمــدة الـــتـــقـــنـــيـــة (الـــغــاز
والــكــهــربــاء) وأقــفــاص الــدرج ومــفــرغ الــقــاذورات مــضـادّا

للحرائق.
يجب أن تنجز النجارة وفقا Gا يأتي :

qبالنسبة للنجارة اخلشبية DTR.E.5.1 مخطط -
qعدنيةGبالنسبة للنجارة ا DTR.E.5.2 مخطط -

- الــقــواعـــد واGــعــايــيــر الـــدولــيــة اGــتــعـــلــقــة بــاألنــواع
األخرى للنجارة اGقترحة.

اGــــادة اGــــادة 61 : : يــــجب تــــوفــــيــــر أربــــعــــة أغــــمــــدة تــــقــــنــــيــــة
وإجنـازها وفقا للـمعايير اGعـمول بهاq وتضـم التجهيزات
اGــتــعــلــقــة بــالــتـزويــد بــاGــاء والــغــاز والــكــهــربــاء والـهــاتف

وكابل التلفزة.

يـــجب أن تـــكــــون أبـــواب أغـــمـــدة الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء
مضادة للحرائق.

يـجب إجنـاز غـمـد لـتـفـريغ الـدخـان اGـشـتـعل لـسـخـان
q(2) في اجلـــزء الــعــلـــوي واجلــزء الـــســفــلي Xــاء وتــهــويــتـGا

وفقا خملطط DTR.C.3.3 1 على مستوى قاعة اGطبخ.
يــــجب وضـع غــــمـــد تــــفــــريغ الــــدخــــان اGـــشــــتــــعل عــــلى

مستوى ¤ر اGسكن.
يــــجـب وضع أغــــمـــــدة طــــرد الــــدخـــــان عــــلـى مــــســــتــــوى
األجـزاء اGشـتـركة بـالنـسبـة للـبـنايـات العـاليـة. ويجب أن

تُصمم وفقا لتوصيات احلماية اGدنية.
qفي حــالـة غــيـاب فــتـحــات مـؤديــة مـبــاشـرة لــلـخـارج
يــجب أن حتــظى قــاعــتــا احلــمــام واGــرحــاض بــغــمــد تــهــويـة

.DTR.C.3.3 1 مصمم وفقا خملطط

62 :  : يــجب تــصـمــيم كــتــامــة األسـطـح واألسـطح اGـادة اGـادة 
اGنـحـدرة واألماكن الـرطبـة واGـساحـات اخلارجـيـة اGرفـقة
لـــلــمــســـكنq بــاألخــذ بـــعــX االعــتــبـــارq جــمــيع االحـــتــيــاطــات

لتنفيذ مطابق للقواعد واGعايير اGعمول بها.
ويـجب تصـميـمهـا وتنـفيذهـا وفقـا للـوثيـقة الـتقـنية
خملطط DTR E 4.1 والتعـليمـة الوزاريـة اGتعـلقـة بالكـتامة

وعزل السطوح في اGناطق الصحراوية.
بـالــنــسـبــة لـلــمــواد واGـنــتــجـات غــيـر اGــوحــدةq يـجب

تقد� تصريح برأي تقني ساري اGفعول.

اGــادة اGــادة 63 :  : يــــجـب إنــــجــــاز تــــلــــبــــيـس األرضـــــيـــات
كـما يأتي :

qيـتم تـلبـيس أرضـيـات الفـضـاءات الـقـابلـة لـلـسكن -
بـــالـــبالط األرضـي اخلــزفـي أو الـــغــرانـــيت 30 سم x 30 سم

qمع تصقيل وتلميع وكذا عتبة من رخام
- يــتم تــلــبــيس غــطــاء الـدرجــات وارتــفــاع الــدرجـات
بـــصـــــفـــائـح الــــرخــــام أو الـــغــــرانـــــيـت من الـــــنـــوع اجلـــــيـــد

qعرضـه 3 سم
- يــتم تــلــبــيس غــطــاء الـدرجــات وارتــفــاع الــدرجـات
بــالـنــســبـة ألقــفـاص درج الــنـجــدة بـصــفـائـح الـغــرانـيت من

qالنوع اجليد
- يـتم تـلـبـيس اGـمـرات اGـشـتـركـة (سـطح درج وبـهو
«�COMPACTO�» الغـرانيت أو qـدخل) �ربـعات الـرخـامGا

q30 سم من النوع اجليد  x  30 سم

- يـتم تــلـبـيس مــحالت اخلـدمــات (مـحالت الـقــمـامـة)
q30 سم  x ربعات الغرانيت  30 سم�

- يــتم تــصــمـيم وتــنــفـيــذ مــجـمل هــذه األشــغـال وفــقـا
.DTRE 6.3 خملطط



اGـادة اGـادة 64 :  : يـجب الـتـلــبـيس بـاخلـزف الــصـحي جلـمـيع
واجــهــات طــاولــة اGـطــبخ اGــمــتــدة عــلى ارتــفـاع  0.90 مــتــر
qــطـبخGــسـاحــات الــشـاقــولــيــة فـوق بـالطـة طــاولــة اGفــوق ا

وكذا فوق اجلزء اخملصّص للفرن.
يـجب أن تـكــون بالطـة طـاولـة اGــطـبخ من الـرخـام أو

أي مادة أخرى ذات نوعية ¤اثلة.
يـجب تـلـبـيس جـدران احلـمـام األربـعـة بـخـزف صحي

على ارتفاع  1.80 متر.
تــوضع وطـيـدات من اخلـزف الـصــحي أسـفل كل جـهـة

داخلية لكل جدار وكل حائط.
يـــتم تــصـــمــيم وتـــنــفــيـــذ مــجــمـل هــذه األشــغـــال وفــقــا

.DTRE 6.3 خملطط

اGـادة اGـادة 65 :  : يـجب تــمـيـيــز اGـنـطـقــة الـسـفــلـيـة لألجـزاء
qـشــتــركــة �ـعــاجلــة خـاصــة قــصــد تـفــادي الــتـلـف والـوسخGا

�واد خزفيةq حصى صغير أو أي طالء خاص.
يـــتم تـــصـــمـــيم وتـــنــفـــيـــذ هـــذه األشــغـــال وفـــقــا خملـــطط

.DTRE 6.3

qتـوسطـة أو العـاليةGادة 66 :  : في حالـة البـنايـات اGادة اGا
يجب وضع مفرغ القاذورات.

ويـتم تـخـصـيص مـحل عـلى مـسـتـوى سـطح الـتـوزيع
(الطابق) مـزود ببـويبـة تطل عـلى عمـود التـفريغ. ويجب
أن يــتم إغـالق بــاب هــذا احملل بـــإحــكــام وأن يـــكــون مــضــادا

للحرائق.
يـتم تـلـقي الـنـفايـات أسـفل عـمـود الـتـفـريغ في مـحل
صنـاديق القـمامـة مـهيـأ خصـيصـا لهـذا الغـرضq ويجب أن
يـكون مغلقـا ومهوى بواسـطة غمد شـاقولي آخر غير ذلك

العمود.
يــجب أن يــتم إغالق بــاب هــذا احملل بــإحــكــام. ويـجب
وضع حـنفيـة اغتراف وكذا صـون ¤صّ "سيفـويد" لصرف
مـيـاه الغـسـيل لـتـسـهـيل عـمـلـيـة الـتـدخل في ظـروف تـمنع

تسرب الروائح أو الضيق داخل السكنات.
وفي حـــالــة الــبـــنــايــات اGـــنــخــفـــضــةq ال حـــاجــة لــوضع
مـــــفــــرغـــــات الــــقـــــاذورات. ويــــتـم فــــصـل مــــحـالت صــــنـــــاديق
القـمامة عن جسم اGـبنى بعـيدا �سافـة كافيـة لتجنب أي

ضرر لسكان العمارة.

اGــادة اGــادة 67 :  : بـــالــنــســبــة لــلــبــنـــايــات اGــتــوســطــةq يــجب
تــوفـيــر مــصــعــد عـلى األقــل يــحــمل ثــمــانــيـة (8) أشــخــاص
(630 كغ) يـجب أن يـلـبي مـتـطـلـبـات 200 شـخص بـاعـتـبـار

العدد ابتداء من الطابق الثالث.
وبالنسبة لـلبنايات العاليةq يجب توفير مصعدين

يحمل كل واحد منهما ثمانية (8) أشخاص (630 كغ).
ويجب أن تستجيب هـذه اGصاعد للمعايير العاGية
وأن تـكون مجهزة بـجهاز حتكم �ـفاتيح وبطـارية النجدة

.(UPS)

الفرع السابعالفرع السابع
معايير الراحةمعايير الراحة

اGادة اGادة 68 : : يجب أن تكون الـسكنات مطـابقة لألحكام
الــتـــنــظــيــمــيـــة الــواردة في مــخــطط DTR C.3.2 اGــتــضــمن
DTR C.3.4 قـــــــواعـــــــد حـــــــســـــــاب فـــــــقـــــــدان احلـــــــرارة" وكــــــذا"

اGتضمن "قواعد حساب السعرات احلرارية".
يــجب أن تــســتــجــيب الــســكــنــات لــفــحــوصــات الــقــيم
احلديـة لـفقـدان احلـرارة في الشـتـاء والقـيم احلـدية لـدخول

أشعة الشمس في الصيف.
اGــادة اGــادة 69 :  : يــجب أن ال يــتـــجــاوز اGــســتــوى الــصــوتي
45DB (A)38 بالـنـسـبـة لـلـقاعـات الـقـابـلـة لـلـسكن وDB (A)

لقـاعـات اخلـدمـة من أجـل مـستــويـات انـبـعـاث الضــوضاء
ال تتجاوز :

q86 بالنسبة للمحالت اخملصصة للسكنDB (A) -
- 76DB (A) بـالـنــسـبـة لـلــحـركـة اGـشـتــركـةq وغـيـرهـا

qمن أقبية
- 91DB (A) بـالـنسـبـة لـلـمـحالت اGـوجهـة السـتـعـمال

آخر غير ذلك اGذكور سابقا.
وبــــالــــنــــســــبــــة لألصــــوات اخلــــارجــــة عن اGــــبــــاني ذات
االستعمال الســكـني وطـبــقا للـمرسوم الــتـنفـيـذي رقم
93 - 184 اGـؤرخ في 7 صــفـر عـام 1414 اGـوافق 27 يــولـيـو

ســـنــة 1993 الـــذي يـــنـــظم إثــــارة الــــضــجـــيجq يــــتــعـــX أخــذ
76DB (A) بـالنـسـبة لـلـفتـرة الـنهـارية و51DB (A) للـفـترة

الليلية.
ويــــجب أن تــــكــــون الــــســــكــــنــــات مــــطــــابــــقــــة لألحــــكــــام

.DTR C.3.1 1 التنظيمية الواردة في مخطط
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