
العدد العدد 07
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـهـ
اGوافـق اGوافـق 30 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



18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 207

30 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 38 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
البيض ويحدد محيطه...............................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 39 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه...........................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 40 مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 ينـاير سنة q2013 يـؤسس محـيط حمايـة مطار
الوادي - قمار ويحدد محيطه.....................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 13 - 41  مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 يناير سنة q2013 يؤسس محـيط حماية مطار
إيليزي / جانت - تيسكا ويحدد محيطه.......................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 13 - 42  مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 يناير سنة q2013 يؤسس محـيط حماية مطار
إيليزي / إن أمناس - زرزايتX ويحدد محيطه............................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 13 - 43  مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 يناير سنة q2013 يؤسس محـيط حماية مطار
إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه...............................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 13 - 44  مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 يناير سنة q2013 يؤسس محـيط حماية مطار
النعامة - الشيخ بوعمامة ويحدد محيطه.....................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 13 - 45  مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 يناير سنة q2013 يؤسس محـيط حماية مطار
غرداية - العقلة ويحدد محيطه...................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 13 - 46  مؤرّخ في 10 ربيع األول عام 1434 اGوافق 22 يناير سنة q2013 يؤسس محـيط حماية مطار
غرداية  / نوميرات - مفدي زكريا ويحدد محيطه.........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 15 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــر دراسـات
برئاسة اجلمهوريّة....................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 15 يــنــايــر ســنـة q 2013 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئـيـس دراسـات
برئاسة اجلمهوريّة....................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة q 2013 يـتضمّن إنـهاء مـهام مكـلّفـة �همـة �صالح
رئيس احلكومة - سابقا.............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 15 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 يـنـاير سـنة q 2013 يـتضـمّن إنـهاء مـهام رئـيسي دائـرتX في
والية بسكرة.............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 15 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام الـكـاتب الـعـامّ لـدى
رئيس دائرة العطاف في والية عX الدفلى...................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضمّن إنـهاء مـهام الـكاتب الـعام لـبلـدية
سعيدة.....................................................................................................................................................

....... مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 يناير سنة q 2013 يتضمّن إلـغاء أحكام مرسوم رئاسيّ
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ

30 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 يناير سنة q 2013 يتضمّن إنهاء مهام قاض.......................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 15 يـنـاير سـنة q 2013 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام رئـيس ديـوان وزير
اGاليّة......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 15 يـنـايـر سـنة q 2013 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة اGاليّة..........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 15 يــنـايـر سـنـة q 2013 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــفـتش �ــفـتــشـيـة
مصالح أمالك الدولة واحلفظ العقاري في اGديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة اGاليّة...................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 15 يـنـاير سـنة q 2013 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام رئـيس جلـنة تـنـظيم
عمليات البورصة ومراقبتها......................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 يناير سنة q 2013 يتضمّن إنهاء مهام اGفتش اجلهوي ألمالك
الدولة واحلفظ العقاري ببشار....................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة q 2013 يـتضمّن إنهـاء مهام مكلّف بـالتفتيش في
اGفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للماليّة بسيدي بلعباس............................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 15 يــنــايــر ســنـة q 2013 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام مــديــرين ألمالك
الدولة في الواليات...................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 15 يـنــايـر ســنـة q 2013 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرين لــلــحـفظ
..................................................................................................................................Xالعقاري في واليت

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة q 2013 يـتضـمّن إنهـاء مهام مـديرين لـلمـجاهدين
..............................................................................................................................................Xفي واليت

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 15 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــر اGــصــالح
الفالحية في والية سيدي بلعباس................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 15 يـنـايـر سـنة q 2013 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام أعـضـاء في مـجـلس
اGنافسة..................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 15 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر اGــدرســة
الوطنية العليا للتكنولوجيا......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـفتـشـX باGـفـتشـية
العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال....................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 15 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام رئيس فـرع �ـجلس
احملاسبة...................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 15 يــنــايــر ســنـة q 2013 يــتــضـمّـن تـعــيــX نـائب مــديــر بـوزارة
الشؤون اخلارجية.....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 15 يـنــايـر ســنـة q 2013 يــتــضـمّن تــعـيــX مـديــر لـلــدراسـات في
اGديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة اGالية.............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضمّـن تعـيX مـديرين لـلـمجـاهدين في
...................................................................................................................................................Xواليت
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30 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 15 يـنـايـر سـنة q 2013 يتـضـمّن تـعـيـX مديـر اGـصـالح الـفالحـية
في والية الشلف.......................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 يناير سنة q 2013 يتضمّن تعيX أعضاء مجلس اGنافسة....

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 15 يناير سنة q 2013 يتضمّن التعيX �جلس اGنافسة...........

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 15 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضـمّـن تـعــيــX رئــيس الــغــرفـة ذات
االختصاص اإلقليمي جمللس احملاسبة بتيـزي وزو...........................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع األول عام 1434 اGوافق 13 يناير سنة q2013  يحدّد نسـبة مساهمة الواليات في
صندوق الضمان للجماعات احمللية...............................................................................................................

قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع األول عام 1434 اGوافق 13 يناير سنة q2013  يحدّد نسبة مساهمة البلديات في
صندوق الضمان للجماعات احمللية...............................................................................................................

قرار وزاريّ مشـترك مؤرّخ في أول ربيع األول عام 1434 اGوافق 13 يناير سنة q2013  يحدّد نسـبة االقتطاع من إيرادات
التسيير في ميزانيات البلديات................................................................................................................

قـرار مـؤرّخ في أول ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 13 يـنـايـر سـنة q2013  يـحـدّد نـسـبة االقـتـطـاع من إيـرادات الـتـسـيـير في
ميزانيات الواليات...................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1434 اGوافق 14 يـنـاير سـنة q2013 يـتضـمن فـتح مسـابـقة وطـنـية لـتـوظيف طـلـبة قـضاة
لسنة 2013...............................................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ في 25 ذي احلـجـة عـام 1432 اGـوافق 21 نـوفـمـبـر سـنـة q2011 يـجعـل مـنـهج حتـديـد كمـيـة الـيـود في اGـلح الـغـذائي
إجباريا...................................................................................................................................................

34

34

34

34

34

35

36

37

37

38



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ

30 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 38 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس

محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه.محيط حماية مطار البيض 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
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- 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 حـــمــايـــة مـــطـــار الـــبـــيض وضـــبط حـــدوده وحتـــديــد

قواعد األمن والسالمة اGطبقة داخل هذه اGساحة.

qحـدود مـحـيط حــمـايـة مـطـار الـبـيض Xـادّة ة 2 : : تـبـGـاداGا
كـــمـــا هـي مــحــــددة فـي اGـــادتــــX 2 و 3 من اGـــرســـــوم رقم
84-105 اGـــؤرخ فــي 11 شــعـــبــــان عــــام 1404 اGــوافــق 12

مـايــــو ســنـة 1984 واGــذكـور أعـالهq بـالــشـريط األحــمـر في
اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

حتدد اإلحداثيات اجلغـرافية اGتعلقة �حيط احلماية
كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

طريق احلوض

احلوض

احلوض

شرق الطريق االجتنابي احلوض

33° 41' 27"

33° 46' 04"

33° 45' 11"

33° 40' 33"

01° 02' 29"

01° 07' 36"

01° 08' 35"

01° 03' 37"

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

تـتم اسـتـشـارة الـسـلطـة اGـكـلـفـة بـأمن مـطـار الـبيض
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 عــلى سالمــة وأمن مــطــار الــبــيض مــحل حتــويل أو
تـــغــــيـــيــــر لـــلـــمــــوقع أو تـــعــــديل أو هـــدم طــــبـــقــــا لـــلـــتــــشـــريع

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 يشكل خطرا على مطار البيض.
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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
الـــســـلـــطــة اإلداريـــة اخملـــتـــصـــة أن تـــســـتــقـي الـــرأي اGــســـبق
لـلـسـلـطـة اGـكـلـفـة بـأمن مـطـار الـبـيض بـخـصـوص أي طـلب
لـــلـــتـــرخـــيص بـــإجنـــاز أو تـــهـــيـــئـــة أو تـــعـــديـل  لـــلـــمـــنـــشــآت

والبنايات 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 البيض.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء  ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار البيض.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة البـيضq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بـأمن اGطار

واGصالح األمنية.

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

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت 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 
الــبــيـض بــالــنــفـــقــات اGــرتـــبــطــة بــعـــمــلــيـــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

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

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

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

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

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 39 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
محـيط حـمـاية مـطـار تنـدوف - الـرائد فـراج ويـحددمحـيط حـمـاية مـطـار تنـدوف - الـرائد فـراج 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
مـــحـــيـط حـــمـــايـــة مـــطـــار تـــنـــدوف - الـــرائـــد فـــراج وضـــبط
حدوده وحتـديد قـواعد األمن والـسالمـة اGطـبقـة داخل هذه

اGساحة.

2 : : تبـX حدود مـحيط حـمـاية مـطار تـندوف - اGاداGادّة ة 
الــــرائــــد فــــراجq كــــمــــا هـي مــــحــــددة في اGــــادتــــX 2 و 3 من
اGــــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11 شــــعــــبــــان عـــام 1404
اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1984 واGــذكـــور أعالهq بـــالـــشــريط

األحمر في اخملطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

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

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

عـــــلـى بـــــعـــــد 50 م شـــــرق الـــــطـــــريـق الـــــوطـــــنـي رقم 50 و 90 م
شمال مقبرة الشهداء

بلدية تندوف

بلدية تندوف

بلدية تندوف

بلدية تندوف

بلدية تندوف

بلدية تندوف

تقاطع الطريق الوطني رقم 50 ووادي النبكة

بلدية تندوف

بلدية تندوف

بلدية تندوف

بلدية تندوف

شمال "8091 .48 '40 27°

شمال "3035 .26 '40 27°

شمال "6811 .9 '39 27°

شمال "6740 .18 '39 27°

شمال "8289 .21 '41 27°

شمال "7064 .8 '42 27°

شمال "9464 .18 '44 27°

شمال "3826 .49 '43 27°

شمال "627 .46 '44 27°

شمال "338 .04 '43 27°

شمال "5725 .25 '41 27°

شمال "0919 .5 '41 27°

غرب "5167 .4 '9 8°

غرب "7783 .56 '9 8°

غرب "4295 .10 '12 8°

غرب "4152 .37 '12 8°

غرب "1206 .30 '13 8°

غرب "3850 .5 '14 8°

غرب "1130 .50 '9 8°

غرب "9929 .1 '9 8°

غرب "6260 .39 '5 8°

غرب "977 .33 '10 8°

غرب "6176 .39 '6 8°

غرب "2658 .19 '7 8°

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

تـتم استشارة الـسلطة اGـكلفة بـأمن مطار تندوف -
الـــرائــد فــراج بــشــأن كل مــســألــة تـــرتــبط بــتــأمــX مــحــيط

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 عــلى سـالمــة وأمن مــطـــار تــنــدوف - الـــرائــد فــراج
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  ـكن أن يشكـل خطرا عـلى مطـار تندوف -

الرائد فراج.
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
لــلــســلــطـــة اGــكــلــفــــة بــأمن مــطــار تــنــدوف - الــرائــد فــراج
بـــخــصــوص أي طــــلـب لــلــتــرخـــيص بــإجنــاز أو تـــهــيــئــــة أو
تـــعـــديل لـــلـــمـــنـــشـــآت والـــبـــنــايـــات الـــواقـــعـــة داخل مـــحـــيط

احلماية.

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGعلم 10

اGعلم 11

اGعلم 12
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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 تندوف - الرائد فراج.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء  ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار تندوف - الرائد فراج.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة تنـدوفq بالتـشاور مع الـسلـطة اGـكلـفة بـأمن اGطار

واGصالح األمنية.

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

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت 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 
تــنــدوف بـــالــنــفـــقــات اGــرتــبـــطــة بــعـــمــلــيـــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

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

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

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

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

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 40 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه.محيط حماية مطار الوادي - قمار 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
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- 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
مــــحـــيـط حـــمــــايـــة مــــطـــار الــــوادي - قــــمـــار وضــــبط حـــدوده
وحتــــديـــــد قــــواعــــد األمن والـــــسالمــــة اGــــطـــــبــــقــــة داخل هــــذه

اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـبـX حدود مـحـيط حـمـايـة مـطـار الوادي -
قمارq كـما هي محـددة في اGادتX 2 و 3 من اGرسوم رقم
84-105 اGـؤرخ في 11 شـعـبـان عـام 1404 اGـوافق 12 مـايـو

سـنـة 1984 واGــذكـور أعالهq بـالــشـريط األحــمـر في اخملـطط
اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

حتدد اإلحداثيات اجلغـرافية اGتعلقة �حيط احلماية
كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

شمال "45 '32 33°

شمال "35 '30 33°

شمال "56 '29 33°

شمال "01 '30 33°

شمال "40 '28 33°

شمال "10 '29 33°

شمال "27 '30 33°

شمال "33 '31 33°

شرق "22 '45 6°

شرق "27 '48 6°

شرق "48 '47 6°

شرق "30 '47 6°

شرق "59 '46 6°

شرق "14 '45 6°

شرق "05 '45 6°

شرق "10 '44 6°

اجلهة الشمالية الغربية للمنطقة الريفية

شمال شرق اGذبح البلدي حي 20 أوت

حي الشهداء 80 سكن

شرق اGدرسة االبتدائية (ياجو بلقاسم)

منطقة جر السهيلي غرب بلدية تغزوت

عرق لبدوع جنوب غرب حي النزلة

جر لبدوع اجلهة الغربية

اجلهة اجلنوبية Gنطقة الداغرة



18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1207

30 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

3 : :  يـــتـــولـى والي واليـــة الــــوادي حـــمـــايـــة هـــذا اGــاداGــادّة ة 
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم استـشارة الـسلـطة اGكـلفـة بأمن مـطار الوادي -
قمار 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
خــــطـــرا عــــلى سالمــــة وأمن مــــطــــار الـــوادي - قــــمــــار مـــحل
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
الـزراعـة الذي  ـكن أن يـشكل خـطـرا على مـطـار الوادي -

قمار.
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
للـسلـطـة اGـكـلفـــة بأمن مـطار الــوادي - قمـــار بخـصوص
أي طــــــلب لــــلــــتــــرخــــيص بــــإجنــــاز أو تــــهــــيــــئــــــة أو تــــعــــديل

للمنشآت والبنايات 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 الوادي - قمار.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء  ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار الوادي - قمار.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة الـواديq بالـتـشاور مع الـسـلطـة اGـكلـفة 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 
الــوادي بـــالـــنــفـــقـــات 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
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 41  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 10 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـــحــيط حـــمــايــة مـــطــار إيـــلــيــزي / جـــانت - تــيـــســكــامـــحــيط حـــمــايــة مـــطــار إيـــلــيــزي / جـــانت - تــيـــســكــا

ويحدد محيطه.ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qالعام

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

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

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

qوالوسائل

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

qاحلساسة وحتديد مهامها

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

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

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

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

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا

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

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا

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

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا

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

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

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مـحـيط حــمـايـة مـطــار إيـلـيــزي /  - جـانت تـيــسـكـا وضـبط

حـــدوده وحتــديــد قـــواعــــد األمـن والــسالمــة اGـــطــبــقــة داخل
هذه اGساحة.

اGاداGادّة ة 2 : : تبـX حدود مـحيط حـمايـة مطـار إيلـيزي /
جــانت - تــيــســكــاq كــمــا هي مــحــددة فـي اGــادتـX 2 و 3 من
اGــــرســــوم رقم 84-105 اGــــؤرخ في 11 شــــعــــبــــان عـــام 1404
اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1984 واGــذكـــور أعالهq بـــالـــشــريط

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

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

أرض شاغرة منطقة تيسكا شمال (وادي جانت)

أرض شاغرة منطقة تيسكا شمال

أرض شاغرة منطقة تيسكا شمال

أرض شاغرة منطقة تيسكا شرق

أرض شاغرة منطقة تيسكا شرق

أرض شاغرة منطقة تيسكا شرق

أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب شرق

أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب

أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب

أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب

أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب غرب (وادي جانت)

أرض شاغرة منطقة تيسكا غرب (وادي جانت)

أرض شاغرة منطقة تيسكا شمال غرب (وادي جانت)

شمال "43 '24°18

شمال "22 '24°18

شمال "43 '24°17

شمال "29 '24°17

شمال "14 '24°17

شمال "44 '24°16

شمال "56 '24°15

شمال "43 '24°16

شمال "43 '24°16

شمال "45 '24°15

شمال "3 '24°16

شمال "19 '24°18

شمال "15 '24°18

شرق "26 '27 9°

شرق "38 '28 9°

شرق "25 '28 9°

شرق "53 '28 9°

شرق "41 '28 9°

شرق "28 '29 9°

شرق "52 '28 9°

شرق "38 '27 9°

شرق "16 '27 9°

شرق "51 '26 9°

شرق "58 '25 9°

شرق "56 '26 9°

شرق "07 '27 9°

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــتــولـى والي واليــة إيـــلــيـــزي حــمـــايــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم استشارة السـلطة اGكـلفة بأمن مـطار إيليزي /
جـانت - تـيـسـكـا بـشـأن كل مـسـألـة تـرتـبط بـتـأمX مـحـيط

احلماية.

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

اGطار واGصالح اGعنية.

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

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

اGطار.

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
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اGاداGادّة ة 6 : :  كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خطـرا عـلى سالمـة وأمن مطـار إيـليـزي / جـانت - تيـسـكا
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  كـن أن يشـكل خطـرا على مـطار إيـليزي /

جانت - تيسكا.
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
لـلـســلـطـة اGـكـلـفـــة بـأمن مـطــار إيـلـيـزي / جـانت - تـيـسـكـا
بـــخــصــوص أي طــــلـب لــلــتــرخـــيص بــإجنــاز أو تـــهــيــئــــة أو
تـــعـــديل لـــلـــمـــنـــشـــآت والـــبـــنــايـــات الـــواقـــعـــة داخل مـــحـــيط

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 إيليزي / جانت - تيسكا.

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

خاصة ألمن وسالمة مطار إيليزي - جانت - تيسكا.

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية إيـليـزيq بالـتشـاور مع السـلطـة اGكـلفـة بأمن اGـطار

واGصالح األمنية.

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

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت 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 
إيـــلــيــزي بــالـــنــفــقــات اGـــرتــبــطــة بـــعــمــلــيـــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

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

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

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

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

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 42  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 10 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مــــحــــيـط حــــمــــايـــــة مــــطــــار إيــــلـــــيــــزي / إن أمــــنــــاس -مــــحــــيـط حــــمــــايـــــة مــــطــــار إيــــلـــــيــــزي / إن أمــــنــــاس -

زرزايتX ويحدد محيطه.زرزايتX 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
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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
Xمـحــيط حـمــايـة مــطـار إيــلـيــزي / إن أمـنــاس - زرزايـتـ
وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعــد األمن والــسالمــة اGــطــبــقـة

داخل هذه اGساحة.
اGاداGادّة ة 2 : : تـبX حدود مـحيط حمـاية مطـار  إيليزي /
إن أمناس - زرزايتqX كما هي محـددة في اGادتــX 2 و
3 من اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــؤرخ في 11 شـــعـــبـــان عــام
qــــذكــــــور أعــالهGــــوافق 12 مــــايــــــو ســــــنــــة 1984 واG1404 ا

بـــالــشــــريـط األحـــمــــر في الـــمــخــــطـط الـــمـلــحـق بـأصـل
هـذا اGرسوم.

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

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

Xوادي زرزايت

Xتلة زرزايت

Xتلة زرزايت

أرض شاغرة

طريق اجتاه اGنطقة الصناعية

طريق اجتاه اGنطقة الصناعية

أرض شاغرة

محطة األرصاد اجلوية

Xوادي زرزايت

شمال "15 '04 28°

شمال "36 '03 28°

شمال "30 '04 28°

شمال "30 '04 28°

شمال "00 '04 28°

شمال "00 '02 28°

شمال "02 '02 28°

شمال "28 '02 28°

شمال "08 '03 28°

شرق "10 '37 9°

شرق "38 '38 9°

شرق "43 '39 9°

شرق "42 '39 9°

شرق "13 '40 9°

شرق "49 '37 9°

شرق "44 '37 9°

شرق "16 '37 9°

شرق "03 '38 9°

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــتــولـى والي واليــة إيـــلــيـــزي حــمـــايــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم استشارة السـلطة اGكـلفة بأمن مـطار  إيليزي/
Xبـشـأن كل مـسـألة تـرتـبط بـتـأم Xإن أمـنـاس - زرزايـت

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 سـالمـة وأمـن مـطــار  إيــلــيــزي / إن أمــنـاس -
زرزايـتــX مـحل حتــويل أو تــغـيــيـر لــلــمـوقع أو تــعـديل 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  كـن أن يشكل خطرا عـلى مطار  إيليزي /

.Xإن أمناس - زرزايت

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 بــأمن مــطــار  إيــلــيــزي / إن أمــنـاس -
زرزايــتـــX بــخـــصــوص أي طـــــلب لـــلــتـــرخــيص بـــإجنــاز أو
تـهــيـئــــة أو تـعــديل لــلـمــنـشــآت والـبــنـايــات الـواقــعـة داخل

محيط احلماية.
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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
.Xمطار  إيليزي / إن أمناس - زرزايت

يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء  ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خــــاصـــــة ألمن وسـالمــــة مــــطـــــار  إيــــلــــيـــــزي / إن أمــــنــــاس -

.Xزرزايت

تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية إيـليـزيq بالـتشـاور مع السـلطـة اGكـلفـة بأمن اGـطار

واGصالح األمنية.

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

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت 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 
إيـــلــيــزي بــالـــنــفــقــات اGـــرتــبــطــة بـــعــمــلــيـــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

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

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

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

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

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 43  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 10 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـحــيط حــمــايــة مــطــار إيـلــيــزي - تــاخــمــالت ويــحـددمـحــيط حــمــايــة مــطــار إيـلــيــزي - تــاخــمــالت ويــحـدد

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



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ

30 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

- 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
مــحـيط حـمـايـة مــطـار إيـلـيـزي - تــاخـمـالت وضـبط حـدوده
وحتــــديـــــد قــــواعــــد األمن والـــــسالمــــة اGــــطـــــبــــقــــة داخل هــــذه

اGساحة.

اGاداGادّة ة 2 : : تبـX حدود مـحيط حـمايـة مطـار إيلـيزي -
تـــــاخـــــمـــــالـتq كـــــمـــــا هـي مـــــحــــــددة في اGـــــادتـــــــX 2 و 3 من
اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــؤرخ في 11 شـــعـــبـــان عــام 1404
اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1984 واGــذكـــور أعالهq بـــالـــشــريط
األحـــــــمـــــــر فـي اخملـــــــطط اGــــــــلـــــــحق بـــــــأصـل هـــــــذا اGـــــــرســـــــوم.

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

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

ملكية بوناقة

طريق اجتاه اGطار

طريق اجتاه اGطار

طريق اجتاه اGطار

طريق اجتاه اGطار

طريق اجتاه اGطار

طريق اجتاه اGطار

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

أرض شاغرة

نـقـطـة تـقـاطع الـطريـق الوطـني رقم 3  وحـدود مـحيط
حماية اGطار

الطريق الوطني رقم 3 

الطريق الوطني رقم 3 

نــقـطـة تـقـاطع الــطـريق الـوطـني رقم 3 وحــدود مـحـيط
حماية اGطار

شمال "46 '44 26°

شمال "25 '44 26°

شمال "49 '43 26°

شمال "48 '43 26°

شمال "9 '43 26°

شمال "9 '43 26°

شمال "1 '43 26°

شمال "1 '43 26°

شمال "58 '42 26°

شمال "55 '42 26°

شمال "53 '42 26°

شمال "52 '42 26°

شمال "51 '42 26°

شمال "55 '42 26°

شمال "55 '42 26°

شمال "55 '42 26°

شمال "56 '42 26°

شمال "3 '43 26°

شمال "6 '43 26°

شمال "14 '43 26°

شمال "26 '43 26°

شرق "22  '37 8°

شرق "22  '37 8°

شرق "49 '36 8°

شرق "37 '38 8°

شرق "37 '38 8°

شرق "46 '37 8°

شرق "46 '37 8°

شرق "46 '37 8°

شرق "8 '37 8°

شرق "7 '37 8°

شرق "4 '37 8°

شرق "00 '37 8°

شرق "47 '36 8°

شرق "47 '36 8°

شرق "36 '36 8°

شرق "11 '36 8°

شرق "56 '35 8°

شرق "47 '35 8°

شرق "46 '35 8°

شرق "45 '35 8°

شرق "44 '35 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

اGعلم 19

اGعلم 20

اGعلم 21
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اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــتــولـى والي واليــة إيـــلــيـــزي حــمـــايــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تـتم استشارة السـلطة اGكـلفة بأمن مـطار إيليزي -
تــــاخـــمـــالت بــــشـــأن كل مــــســـألـــة تـــرتــــبط بـــتـــأمــــX مـــحـــيط

احلماية.

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

اGطار واGصالح اGعنية.

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

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

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : :  كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خـطـرا عـلى سالمـة وأمن مـطـار إيـلـيـزي - تـاخمـالت مـحل
حتــــويل أو تــــغــــيــــيــــر لـــلــــمــــوقع أو تــــعــــديل أو هــــدم طــــبــــقـــا

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

اGعمول بهما.

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

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الزراعـة الذي  كـن أن يشـكل خطـرا على مـطار إيـليزي -

تاخمالت .

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
لـــلـــســـلـــطـــة اGـــكـــلـــفـــــة بـــأمـن مـــطـــار إيـــلـــيـــزي - تـــاخـــمـــالت
بـــخــصــوص أي طــــلـب لــلــتــرخـــيص بــإجنــاز أو تـــهــيــئــــة أو
تـــعـــديل لـــلـــمـــنـــشـــآت والـــبـــنــايـــات الـــواقـــعـــة داخل مـــحـــيط

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 إيليزي - تاخمالت .
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء  ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار إيليزي - تاخمالت .
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية إيـليـزيq بالـتشـاور مع السـلطـة اGكـلفـة بأمن اGـطار

واGصالح األمنية.

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

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت 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 
إيـــلــيــزي بــالـــنــفــقــات اGـــرتــبــطــة بـــعــمــلــيـــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

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

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

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

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

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 44  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 10 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مــحـيط حــمـايــة مـطــار الـنــعــامـة - الــشـيخ بــوعـمــامـةمــحـيط حــمـايــة مـطــار الـنــعــامـة - الــشـيخ بــوعـمــامـة

ويحدد محيطه.ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qالعام

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

qنشآت والهياكل األساسيةGبتأسيس محيط حلماية ا

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

qوالوسائل

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

qاحلساسة وحتديد مهامها

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

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

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

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

qطارية وقانونها األساسيGصالح اGا

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

qتممGا qطاراتGوجلان أمن ا

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

qطارGيناء أو اGتضمن إنشاء محافظة ألمن اGوا

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

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

qتعلق بارتفاقات الطيرانGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــهــــدف هــــذا اGــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
مـحـيط حـمـاية مـطـار الـنـعـامة - الـشـيخ بـوعـمـامـة وضبط

حدوده وحتـديد قـواعد األمن والـسالمـة اGطـبقـة داخل هذه
اGساحة.

اGاداGادّة ة 2 : : تـبX حدود مـحيط حمايـة مطار الـنعامة -
الشـيخ بوعـمامـةq كـما هي مـحـددة في اGـادتــX 2 و 3 من
اGـــرســــوم رقم 84-105 اGــؤرخ في 11 شـــعـــبـــان عــام 1404
اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1984 واGــذكـــور أعالهq بـــالـــشــريط
األحـــــــمـــــــر فـي اخملـــــــطط اGــــــــلـــــــحق بـــــــأصـل هـــــــذا اGـــــــرســـــــوم.
حتدد اإلحداثيات اجلغرافية اGتعلقة �حيط احلماية

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

شمال القاعدة اجلوية العسكرية

شمال القاعدة اجلوية العسكرية

شمال القاعدة اجلوية العسكرية

غرب القاعدة اجلوية العسكرية (مدخل اGطار)

غرب القاعدة اجلوية العسكرية (مدخل اGطار)

شمال اGطار

شمال اGطار

شمال اGطار

شمال اGطار

شمال اGطار

غرب القاعدة اجلوية العسكرية

غرب القاعدة اجلوية العسكرية (زاوية نهاية اGطار)

شمال اGطار (زاوية نهاية اGطار)

شمال اGطار (زاوية نهاية اGطار)

شمال "37,800 '32 33°

شمال "37,812 '32 33°

شمال "36,078 '32 33°

شمال "38,964 '32 33°

شمال "40,296 '32 33°

شمال "40,278 '32 33°

شمال "40,452 '32 33°

شمال "40,938 '32 33°

شمال "41,652 '32 33°

شمال "41,766 '32 33°

شمال "47,184 '32 33°

شمال "42,294 '32 33°

شمال "44,892 '32 33°

شمال "50,196 '32 33°

غرب "10,170 '14 00°

غرب "10,878 '14 00°

غرب "13,620 '14 00°

غرب "19,728 '14 00°

غرب "19,656 '14 00°

غرب "18,690 '14 00°

غرب "16,848 '14 00°

غرب "15,132 '14 00°

غرب "13,420 '14 00°

غرب "13,554 '14 00°

غرب "04,746 '14 00°

غرب "00,744 '14 00°

غرب "16,014 '14 00°

غرب "07,080 '14 00°

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
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3 : :  يــتــولى والـي واليــة الــنــعــامــة حــمــايــة هـذا اGـاداGـادّة ة 
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم استشارة السـلطة اGكلفة بأمن مطار النعامة -
الشـيخ بوعـمامـة بـشأن كل مـسألـة ترتـبط بتـأمX مـحيط

احلماية.

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

اGطار واGصالح اGعنية.

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

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

اGطار.

اGاداGادّة ة 6 : :  كن أن يكـون كل بناء أو منشأة أو نشاط
يــقع داخل مــحــيط احلــمــايــة من شــأنه أن يــشــكل عــائــقـا أو
خطرا على سالمة وأمن مـطار النعامة - الشيخ بوعمامة
مــحل حتـويل أو تــغـيــيـر لــلـمــوقع أو تـعــديل أو هـدم طــبـقـا

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

اGعمول بهما.

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

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  :  تـــمــــنـع داخل مــــحـــيـط احلـــمــــايـــة كـل أنـــواع
غــــــرس األشــــــجـــــــار وزرع احلــــــبـــــــوب أو أي نــــــوع آخـــــــر من
الـزراعة الذي  كن أن يـشكل خطـرا على مطار الـنعامة -

الشيخ بوعمامة.
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
للـسلـطـة اGكـلـفــة بـأمن مـطار الـنعـامـة - الشـيخ بـوعمـامة

بـــخــصــوص أي طــــلـب لــلــتــرخـــيص بــإجنــاز أو تـــهــيــئــــة أو
تـــعـــديل لـــلـــمـــنـــشـــآت والـــبـــنــايـــات الـــواقـــعـــة داخل مـــحـــيط

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 النعامة - الشيخ بوعمامة.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء  ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار النعامة - الشيخ بوعمامة.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية النـعامةq بـالتشاور مع الـسلطـة اGكلفـة 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 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 
الــنــعــامــة بــالــنــفــقــات اGــرتــبــطــة بــعــمــلــيــات ضــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واGـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

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

اGعمول بهما.

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

.XعنيGاحمللية والوزير أو الوزراء ا

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

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

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 45  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 10 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـــحـــيط حـــمـــايـــة مـــطـــار غـــردايـــة - الـــعـــقـــلـــة ويـــحـــددمـــحـــيط حـــمـــايـــة مـــطـــار غـــردايـــة - الـــعـــقـــلـــة ويـــحـــدد

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
مـــحــيط حـــمــايــة مـــطــار غـــردايــة - الــعـــقــلــة وضـــبط حــدوده

وحتــــديـــــد قــــواعــــد األمن والـــــسالمــــة اGــــطـــــبــــقــــة داخل هــــذه
اGساحة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـبـX حدود مـحـيط حمـايـة مطـار غـرداية -
العـقـلةq كـمـا هي محــددة في اGـادتــX 2 و 3 من اGـرســوم
رقم 84-105 اGــؤرخ في 11 شــعــبــان عــام 1404 اGــوافق 12
مــايــو ســنــة 1984 واGــذكــور أعـالهq بــالــشــريـط األحــمــر في

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

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

اGنيعة

شمال "47 '36 30°

شمال "47 '36 30°

شمال "17 '35 30°

شمال "20 '35 30°

شمال "48 '34 30°

شمال "44 '34 30°

شمال "23 '34 30°

شمال "12 '34 30°

شمال "05 '34 30°

شمال "58 '33 30°

شمال "58 '33 30°

شمال "36 '33 30°

شمال "14 '33 30°

شمال "56 '32 30°

شمال "04 '33 30°

شمال "22 '33 30°

شمال "55 '34 30°

شمال "25 '36 30°

شرق "18 '51 2°

شرق "54 '51 2°

شرق "58 '51 2°

شرق "08 '52 2°

شرق "12 '52 2°

شرق "16 '52 2°

شرق "08 '52 2°

شرق "12 '52 2°

شرق "44 '52 2°

شرق "44 '52 2°

شرق "23 '52 2°

شرق "05 '52 2°

شرق "01 '52 2°

شرق "01 '52 2°

شرق "11'51 2°

شرق "49 '50 2°

شرق "00 '51 2°

شرق "14 '51 2°

اGعلم 1

اGعلم 2

اGعلم 3

اGعلم 4

اGعلم 5

اGعلم 6

اGعلم 7

اGعلم 8

اGعلم 9

اGعلم 10

اGعلم 11

اGعلم 12

اGعلم 13

اGعلم 14
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اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــتـــولى والي واليـــة غـــردايـــة حــمـــايـــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم اسـتشارة الـسلطـة اGكلـفة بأمن مـطار غرداية -
العقلة 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
خــطـــرا عــلى سالمــة وأمـن مــطــار غــردايــة - الـــعــقــلــة 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  ـكن أن يشـكل خطـرا على مـطار غـرداية -

العقلة.
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
للسـلطة اGـكلفــة بـــأمن مطار غردايــة - العقلـة بخصوص
أي طــــــلب لــــلــــتــــرخــــيص بــــإجنــــاز أو تــــهــــيــــئــــــة أو تــــعــــديل

للمنشآت والبنايات 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 غرداية - العقلة.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء  ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار غرداية - العقلة.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية غـردايةq بـالتـشاور مـع السـلطـة اGكـلفـة بأمن اGـطار

واGصالح األمنية.

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

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت 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 
غــردايـــة 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
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 46  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 10 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2013 يــــؤسسq يــــؤسس
مـحـيط حــمـايـة مـطـار غـردايـة  / نـومـيـرات - مـفـديمـحـيط حــمـايـة مـطـار غـردايـة  / نـومـيـرات - مـفـدي

زكريا ويحدد محيطه.زكريا 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
مـحـيط حمـايـة مـطار غـردايـة / نـومـيرات - مـفـدي زكـريا
وضــبط حــدوده وحتــديــد قــواعــد األمن والــسالمــة اGــطــبــقـة

داخل هذه اGساحة.
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اGـاداGـادّة ة 2 : : تـبـX حدود مـحـيط حمـايـة مطـار غـرداية /
2 XادتــGكمـا هي محـددة في ا qنوميرات - مـفدي زكريا
و 3 من اGـرســـوم رقم 84-105 اGـؤرخ في 11 شـعـبـان عـام

qـــــــذكــــــــور أعالهGــــــــوافق 12 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1984 واG1404 ا

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

كما يأتي :

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية

خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول
اGوقعاGوقع

رقمرقم
اGعالماGعالم

نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات
نوميرات

شمال "35 '23 32°
شمال "42 '23 32°
شمال "65 '23 32°
شمال "00 '24 32°
شمال "07 '24 32°
شمال "36 '24 32°
شمال "00 '24 32°
شمال "53 '23 32°
شمال "38 '23 32°
شمال "20 '23 32°
شمال "28 '23 32°
شمال "31 '23 32°
شمال "28 '23 32°
شمال "10 '23 32°
شمال "52 '22 32°
شمال "16 '22 32°
شمال "47 '21 32°
شمال "32 '21 32°
شمال "47 '21 32°
شمال "16 '22 32°
شمال "12 '22 32°
شمال "16 '22 32°
شمال "37 '22 32°
شمال "24 '23 32°
شمال "45 '22 32°
شمال "27 '21 32°
شمال "17 '22 32°
شمال "24 '22 32°

شرق "12  '46 3°
شرق "12  '46 3°
شرق "30  '46 3°
شرق "44  '46 3°
شرق "13  '47 3°
شرق "49  '47 3°
شرق "40  '48 3°
شرق "18  '48 3°
شرق "04  '48 3°
شرق "07  '48 3°
شرق "14  '48 3°
شرق "36  '48 3°
شرق "47  '48 3°
شرق "08  '49 3°
شرق "23  '49 3°
شرق "26  '49 3°
شرق "20  '50 3°
شرق "10  '50 3°
شرق "23  '49 3°
شرق "29  '48 3°
شرق "04  '48 3°
شرق "42  '47 3°
شرق "31  '47 3°
شرق "41  '46 3°
شرق "10  '51 3°
شرق "22  '50 3°
شرق "53  '47 3°
شرق "49  '47 3°

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
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اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــتـــولى والي واليـــة غـــردايـــة حــمـــايـــة هــذا
احمليط طبقا للقوانX والتنظيمات اGعمول بها.

تتم استشارة الـسلطة اGكلفة بأمن مطار  غرداية /
Xنوميرات - مفـدي زكريا بشأن كل مسألة ترتبط بتأم

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 عــلى سـالمــة وأمن مــطـــار  غــردايــة / نـــومــيــرات -
مفدي زكـريا مـحل حتويل أو تـغيـير لـلمـوقع 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  ـكن أن يشكل خطرا عـلى مطار  غرداية /

نوميرات - مفدي زكريا.
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  غـرداية / نوميرات - مفدي
زكريـا بـخصـوص أي طــلب لـلـترخـيص بإجنـاز أو تـهيـئــة
أو تــعــديل لــلــمـنــشــآت والــبــنــايــات الــواقـعــة داخـل مـحــيط

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  غرداية / نوميرات - مفدي زكريا.
يــقــصــد بـاGــنــطــقــة احلـســاســةq كل فــضــاء  ــثل نــظـرا
Gـوقعه أو لـطـبيـعـة الـنشـاطـات التي تـمـارس فيهq أهـمـية
خـاصـة ألمن وسالمـة مـطـار  غـردايـة / نـومـيـرات - مـفـدي

زكريا.
تــضـــبط حـــدود اGـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
والية غـردايةq بـالتـشاور مـع السـلطـة اGكـلفـة بأمن اGـطار

واGصالح األمنية.

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

السلطة اGكلفة بأمن اGطار.

اGـاداGـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت 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 
غــردايـــة 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
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30 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مدير دراسات برئاسة اجلمهوريمدير دراسات برئاسة اجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
عـبد الوهاب بونـعيجة راشـديq بصفته مـديرا للدّراسات

برئاسة اجلمهوريّةq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رئيس دراسات برئاسة اجلمهوريرئيس دراسات برئاسة اجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عـام 1434 اGـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2013 تـنــهىq ابـتـداء من
qمــهــــام الـــسّـــيـــد داود بــلـــوهـــمـــيــة q2012 27 أكــتـــوبـــر ســـنــة

بـصــفـته رئـيـســا لـلـدّراسـات بــرئـاسـة اجلـمـهــوريّـةq بـسـبب
الوفـاة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مكلمكلّفة �همة �صالح رئيس احلكومة - سابقا.فة �همة �صالح رئيس احلكومة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهـام السّيدة
فـريــدة بـلـفــرحيq بـصـفــتـهـا مــكـلّـفـة �ــهـمـة �ــصـالح رئـيس

احلكومة - سابقاq إلحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

نائب مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.نائب مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
مــخـلــوف زرطـيطq بــصـفــته نــائب مـديــر Gـراقــبـة تــسـيــيـر
اGــســـتـــخـــدمــX احملـــلـــيــX وتـــثـــمــيـــنـــهم بـــوزارة الــداخـــلـــيــة

واجلماعات احمللـية.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رئيسي دائرتX في والية بسكرة.رئيسي دائرتX في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 15 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــــام
Xالـسّـيــدين اآلتي اسـمـاهـمـــا بـصـفـتـهـمــا رئـيـسي دائــرتـ

في والية بسكرةq إلحالتهما على التّقـاعد :
qبدائرة سيدي خالد qالسعيد دريسي -

- محمد بولبدq بدائرة مشونش.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
الـكـاتب الـعــامالـكـاتب الـعــامّ لـدى رئـيس دائـرة الــعـطـاف في واليـة لـدى رئـيس دائـرة الــعـطـاف في واليـة

عX الدفلى.عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
عـــمـــر صـــغـــيـــرq بـــصـــفـــته كـــاتـــبـــا عـــامــا لـــدى رئـــيـس دائــرة

العطاف في والية عX الدفلىq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

الكاتب العام لبلدية سعيدة.الكاتب العام لبلدية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسـيد

عبد القادر بن خالدq بصفته كاتبا عاما لبلدية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
15 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن إلــغاء أحـكامن إلــغاء أحـكام اGوافق اGوافق 

. مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 15 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2013 تــــلــــغى أحــــكــــام
اGــرســـــوم الــرّئـــــاسيّ اGــؤرّخ فـي 29 جــمــــادى الـــثـــانــــيــة
عــــــام 1433 اGــــوافــق 21 مـــــايـــــو ســــنــــة 2012 واGــــتــــضــــمّن
تــعــيــX الــسّــيـــد ســعــدون أونــيسq رئــيس دائــرة شــمــيــني

بواليـة بجايـة.
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30 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

قاض.قاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة 2013 تنـهىq ابتداء من 4
qمـهـام الـسّــيـد مـحـمـد الـعـيـد خـمـيـسي q2012 أكـتـوبـر سـنـة

بصفته قاضياq بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رئيس ديوان وزير اGاليرئيس ديوان وزير اGاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد

عمر بوقرةq بصفته رئيسا لديوان وزير اGاليّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مكلمكلّف بالدف بالدّراسات والتلخيص بوزارة اGاليراسات والتلخيص بوزارة اGاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
عـــــبــــد اGــــالك زوبـــــيــــديq بــــصــــفـــــته مــــكــــلّـــــفــــا بــــالــــدّراســــات

والتلخيص بوزارة اGاليّةq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
مــفـــتـش �ــفـــتـــشـــيـــة مــصـــالـح أمالك الـــدولــة واحلـــفظمــفـــتـش �ــفـــتـــشـــيـــة مــصـــالـح أمالك الـــدولــة واحلـــفظ
الــعـــقـــاري في اGــديـــريـــة الــعـــامـــة لألمالك الـــوطــنـــيــةالــعـــقـــاري في اGــديـــريـــة الــعـــامـــة لألمالك الـــوطــنـــيــة

بوزارة اGاليبوزارة اGاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
محـمـد مقـرانq بـصـفتـه مـفـتـشـا �ـفـتشــيـة مـصالح أمالك
الـــدولــة واحلـــفظ الـــعـــقـــاري في اGــديـــريـــة الـــعــامـــة لألمالك

الوطنية بوزارة اGاليّةq لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.رئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
نـــور الـديـن إســمـاعــيـلq بـصــفــته رئــيــســا لــلــجــنــة تــنـظــيم

عمليات البورصة ومراقبتها.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
اGــــفـــتش اجلـــهـــوي ألمـالك الـــدولـــة واحلـــفظ الـــعـــقـــارياGــــفـــتش اجلـــهـــوي ألمـالك الـــدولـــة واحلـــفظ الـــعـــقـــاري

ببشار.ببشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
مــحـــمــد ربــاحيq بـــصــفــته مــفـــتــشــا جــهـــويــا ألمالك الــدولــة

واحلفظ العقاري ببشارq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
مـكلمـكلّف بـالتـفتـيش في اGـفتـشيـة اجلهـوية لـلمـفتـشيةف بـالتـفتـيش في اGـفتـشيـة اجلهـوية لـلمـفتـشية

العامة للماليالعامة للماليّة بسيدي بلعباس.ة بسيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
عــلي بــهــلــولq بــصــفــته مــكـلّــفــا بــالــتــفــتــيش في اGــفــتــشــيـة
qاجلـهـويــة لـلــمـفـتــشـيــة الـعـامــة لـلــمـالـيّــة بـســيـدي بـلــعـبـاس

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مديرين ألمالك الدولة في الواليات.مديرين ألمالك الدولة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة 2013 تنـهى مهـام السّادة
اآلتـــيــة أســمـــاؤهـم بـصــفــتـهــم مــديــــرين ألمالك الــدولــــة

في الواليات اآلتيةq إلحالتهم على التّقـاعد :
qفي والية أدرار qأحمد لكحل -

qفي والية سعيدة qعمر إلياس الهناني -
- عبد الله كدوq في والية اGسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

.Xمديرين للحفظ العقاري في واليت.Xمديرين للحفظ العقاري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 15 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــــام
الـسّــيـدين اآلتـي اسـمــاهـمـــا بــصـفــتـهــمــا مـديــرين لـلــحـفظ
العقاري في الواليتX اآلتيتqX إلحالتهما على التّقـاعد :

qفي والية البليدة qصحبي مقراني -
- معمر بوحنيكq في والية ورقلة.
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30 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

.Xمديرين للمجاهدين في واليت.Xمديرين للمجاهدين في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 15 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهـــــام
الــــسّـــــيــــديـن اآلتي اســـــمـــــاهــــمـــــــا بــــصـــــفــــتـــــهــــمـــــا مــــديـــــريـن
لـلمـجـاهدين في الـواليـتX اآلتـيـتqX لـتكـلـيف كـل مـنهـما

بوظيفـة أخـرى :
qفي والية تيسمسيلت qعبد القادر زرواطي -

- عمر بخوشq في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مدير اGصالح الفالحية في والية سيدي بلعباس.مدير اGصالح الفالحية في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
حميد زوانيq بصـفته مديرا للمصالح الفالحية في والية

سيدي بلعباسq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

أعضاء في مجلس اGنافسة.أعضاء في مجلس اGنافسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة 2013 تنـهى مهـام السّادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء في مجلس اGنافسة :
qرئيسا qعبد القادر بوفامة -

qعضوا qعبد الوهاب بلطرش -
qعضوا qعبد اجمليد دنوني -

qعضوا qلزهر غمري -
- عبد العـزيـز زكريq عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مدير اGدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا.مدير اGدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
مـحـمـد طالشq بـصـفـته مـديـرا لـلـمدرسـة الـوطـنـيـة الـعـلـيا

للتكنولوجيا.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
مـــفــــتـــشــــX بـــاGــــفـــتــــشـــيـــة الــــعـــامــــة لـــوزارة الــــبـــريـــدمـــفــــتـــشــــX بـــاGــــفـــتــــشـــيـــة الــــعـــامــــة لـــوزارة الــــبـــريـــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عـام 1434 اGـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2013 تـنــهىq ابـتـداء من
25 مايـو سنة q2012 مهام السّـيدة والسّيـد اآلتي اسماهما

بــصـفــتـهـمــا مـفــتـشـX بــاGـفــتـشـيــة الـعــامـة لـوزارة الــبـريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال :

qفاطمة الزهراء نصيرة عثماني -
- عبد الرحمان بوصبع.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 15 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رئيس فرع �جلس احملاسبة.رئيس فرع �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهــام السّـيد
qبـصفـته رئـيسـا لـفرع �ـجـلس احملاسـبة qأحـمـد حاج ربـيع

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
15 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن تـعيـX نائبن تـعيـX نائب اGوافق اGوافق 

مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عـام 1434 اGـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2013 يـعيّـن السّـيـد خـالد
زهــــرات بـــــوحــــلــــــوانq نــــــائـب مــــديــــــر لـــــبــــلــــــدان أوروبــــا
الـــغــربـــيـــة بـــاGــديـــريـــة الــعـــامـــة ألوروبــا بـــوزارة الـــشــؤون

اخلـارجـية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 15 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن تعـيX مـديرن تعـيX مـدير
لــلــدراسـات في اGــديــريـة الــعــامـة لـألمالك الـوطــنــيـةلــلــدراسـات في اGــديــريـة الــعــامـة لـألمالك الـوطــنــيـة

بوزارة اGالية.بوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة 2013 يعيّن الـسّيد محمد
مــقـرانq مــديــرا لــلــدراسـات في اGــديــريــة الــعـامــة لألمالك

الوطنية بوزارة اGالية.
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مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا

.Xمديرين للمجاهدين في واليت.Xمديرين للمجاهدين في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 15 يـــنــايــر ســنــة 2013 يـــعــيّن الــسّــيــدان
Xاآلتي اســـمـــاهـــمـــا مـــديــريـن لـــلـــمــجـــاهـــديـن في الـــواليـــتــ

: Xاآلتيتـ
qفي والية قسنطينة qعمر بخوش -

- عبد القادر زرواطيq في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 15 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن تعـيX مـديرن تعـيX مـدير

اGصالح الفالحية في والية الشلف.اGصالح الفالحية في والية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سنة 2013 يعيّن الـسّيد حـميد

زوانيq مديرا للمصالح الفالحية في والية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا

أعضاء مجلس اGنافسة.أعضاء مجلس اGنافسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 15 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم أعضاء مجلس اGنافسة :
qرئيسا qعمارة زيتوني -

qنائبا للرئيس qرضا حمياني -
qنائبا للرئيس qمحمد عبيدي -

qعضوا qجودي بوراس -
qعضوة qزهية العايب -

qعضوا qجياللي سليماني -

qعضوا qعبد النور نويري -
qعضوا qمحمد رشيد عز الدين حجاز -
qعضوا qمحمد منير بلعبد الوهاب -

qعضوا qعيسى بابا واسماعيل -
qعضوا qمحمد عبد الواحد الباي -

- عبد احلفيظ بوقندورةq عضوا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن الــتــعــيــXيــتــضـــمّن الــتــعــيــ q يــتــضـــم q 2013 ــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا

�جلس اGنافسة.�جلس اGنافسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 يناير سنة 2013 يعيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم �جلس اGنافسة :
qأمينا عاما qرابح زكاغ -

qمقررا عاما qعبد الكر© مصطفى -
qمقررا qسليمان بومارس -

qمقررا qناصر تيممنت -
qمقررا qجياللي عسلي -
qمقررا qبومدين سعدي -

- مصطفى كوريدq مقررا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا
رئــيـس الــغــرفـــة ذات االخــتــصـــاص اإلقــلــيـــمي جملــلسرئــيـس الــغــرفـــة ذات االخــتــصـــاص اإلقــلــيـــمي جملــلس

احملاسبة بتيـزي وزو.احملاسبة بتيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 15 ينـاير سـنة 2013 يـعيّـن السّـيد أحـمد
حـاج ربــيعq رئــيــســا لــلــغـرفــة ذات االخــتــصــاص اإلقــلـيــمي

جمللس احملاسبة بتيزي وزو.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قــــرار وزاريقــــرار وزاريّ مـــشــــتــــرك مــــؤر مـــشــــتــــرك مــــؤرّخ في أول ربــــيـع األول عـــامخ في أول ربــــيـع األول عـــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 13 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة q2013  يــحـــدq  يــحـــدّد نــســـبــةد نــســـبــة

مساهـمة الـواليات في صـندوق الضـمان لـلجـماعاتمساهـمة الـواليات في صـندوق الضـمان لـلجـماعات
احمللية.احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة

qاليّةGووزير ا

- �ــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــتـــــشـــــريـــــعي رقم 93 - 18
اGـــــؤرّخ في 15 رجب عــــــام 1414 اGــــــوافق 29 ديـــــــســــــمــــــبــــــر
سـنة 1993 واGـتـضمن قـانـون اGـالـيـة لـسـنة q1994 السـيـما

qادة  93 منهGا

- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 09 - 09 اGـــــؤرّخ في
13مــــحــــرم عــــام 1431  اGــــوافق 30 ديــــســــمــــبـــر  ســــنــــة 2009

واGـتـضـمّن قــانـون اGـالـيّــة لـسـنـة q2010 ال سـيّــمـا اGـواد 60
qو61 و 62 منه
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12- 07 اGــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 86 - 266 اGــــؤرّخ في 2
ربــــيـع األوّل عــــام 1407 اGـــــوافق 4 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1986
واGــتـضـمن تــنـظــيم صــنـدوق اجلــمـاعــات احملــلـيــة اGـشــتـرك

qوعمله

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام 1433  اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 94- 247
اGؤرخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـداخــلـيـة و اجلـمـاعـات

qاحمللية

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 95- 54 اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى ة األولى : حتـــدّد نـسـبــة مـسـاهمـة الـواليات في
صـنـدوق الـضـمـان لـلـجــمـاعـات احملـلـيـة بـاثــنــيـن في اGـائـة

(2%) بالنسبة لسنة 2013.

اGــــاداGــــادّة ة 2 : تـــــطــــبّـق هــــذه الـــــنّــــســـــبــــة عـــــلى تـــــقــــديــــرات
اإليـرادات اجلــبـائـيّـة  الّـتي حتـتـوي عـلـيـهـا بـطـاقـة احلـسـاب

الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الوالئيّة.

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

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــر في أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

قــــرار وزاريقــــرار وزاريّ مـــشــــتــــرك مــــؤر مـــشــــتــــرك مــــؤرّخ في أول ربــــيـع األول عـــامخ في أول ربــــيـع األول عـــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 13 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة q2013  يــحـــدq  يــحـــدّد نــســـبــةد نــســـبــة

مسـاهمة البـلديات في صـندوق الضـمان للـجماعاتمسـاهمة البـلديات في صـندوق الضـمان للـجماعات
احمللية.احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة

qاليّةGووزير ا
- �ـقتـضى اGرسـوم التّـشريعيّ رقم 93 - 18 اGؤرّخ
في 15 رجب عــام 1414 اGــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1993
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة q1994 ال سـيّــمـا اGـادّة 93

qمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اGــؤرّخ في 13
مــــــحــــــرّم عـــــام 1431 اGــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2009
واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيــة لـسـنـة q2010 ال سـيــمـا اGـواد 60

qو61 و62 منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اGــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلّق

qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اGــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلّق بالواليةGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 86 - 266 اGــــؤرّخ في 2
ربــــيـع األوّل عــــام 1407 اGـــــوافق 4 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1986
واGــتـضــمّن تـنــظـيـم صـنــدوق اجلـمــاعـات احملــلـيّــة اGـشــتـرك

qوعمله
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17  شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبــتـمـبـر سـنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اGؤرخ في 2  ربيع األول عام 1415 اGوافق 10 غشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـداخــلـيـة و اجلـمـاعـات

qاحمللية
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اGؤرخ
في 15  رمــضـان عـام 1415 اGـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGاداGادّة األولى ة األولى : حتـــدّد نـسبـــة مسـاهمـة البـلديات في
صـنـدوق الـضـمـان لـلـجــمـاعـات احملـلـيـة بـاثــنــيـن في اGـائـة

(2%) بالنسبة لسنة 2013.

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
و اجلماعات احملليةو اجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي
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30 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
و اجلماعات احملليةو اجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

اGــــاداGــــادّة ة 2 : تـــــطــــبّـق هــــذه الـــــنّــــســـــبــــة عـــــلى تـــــقــــديــــرات
اإليـــرادات اجلـــبــــائـــيّـــة اGـــبـــاشـــرة وغـــيـــر اGـــبـــاشـــرة  الّـــتي
حتـــتــوي عـــلــيــهـــا بــطـــاقــة احلـــســاب الّـــتي تــبـــلّــغـــهــا مـــصــالح

الضّرائب الوالئيّة.

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

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــر في أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 315
اGؤرّخ في 3 شـوال عام 1433 اGوافق 21 غـشت سنة 2012

qالذي يحدد شكل ميزانية البلدية و مضمونها 

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : تــــحــــدّد الـــــنـــــســـــبـــــة الــــقـــــانـــونـــيــة
الـــــدنـــــيـــــا الـــــتـــي تـــــقـــــتـــــطـــــعـــــهــــــا الـــــبـــــلـــــديــــات من
إيـــــرادات الــــتـــــســـــيــــيـــــر واخملـــــصــــصـــــة لـــــتــــغـــــطـــــيــة
نــفـقــات الـتــجـهــيـز واالســتــثـمــار بـعــشـرة في اGــائـة (%10)

لسنة 2013.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : تـؤخذ بـعـX االعـتـبار في حـسـاب االقـتـطاع
اإليرادات اآلتية :

- احلـــســاب احلـــســاب 74 : مـــخــصـــصــات الـــصــنـــدوق اGــشـــتــرك
لـلـجـمـاعـات احملـلـيـة مع حـسم اGـسـاعـدة اGـقـدمة لـألشـخاص
اGــســـنــX (اGـــادة الــفـــرعــيــة 7413 أو اGــادة 666 بــالـــنـــســـبــة

للبلديات مقار الواليات والدوائر).

- احلــســاب احلــســاب 75 : الــضــرائب غــيــر اGــبــاشــرة مع حــسم
حقـوق احلفالت (اGادة 755 بـالنسـبة للـبلديـات التي تكون

فيها مقار الواليات والدوائر).

-  احلــــــســـــاب احلــــــســـــاب 76 : الـــــضــــــرائب اGــــــبـــــاشـــــرة مـع حـــــسم
اGــسـاهـمـة فــي صـنـدوق ضـمـان الضرائب احملـلية (اGادة
670) وكـــذا مـــســـاهــــمـــة الـــبـــلـــديـــات فـي تـــرقـــيـــة مـــبـــادرات

الـــشــــبـــاب وتــــطـــويــــر اGـــمــــارســـات الــــريـــاضــــيـــة (اGــــادتـــان
الفـرعيـتان 6490 أو 6790 بالـنسـبة لـلبـلديـات التي تـكون

فيها مقار الواليات والدوائر).

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

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــر في أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
و اجلماعات احملليةو اجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاريقــــرار وزاريّ مـــشــــتــــرك مــــؤر مـــشــــتــــرك مــــؤرّخ في أول ربــــيـع األول عـــامخ في أول ربــــيـع األول عـــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 13 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة q  q2013  يــحـــديــحـــدّد نــســـبــةد نــســـبــة

االقـــتــطـــاع من إيــرادات الـــتــســـيــيـــر في مــيـــزانــيــاتاالقـــتــطـــاع من إيــرادات الـــتــســـيــيـــر في مــيـــزانــيــات
البلديات.البلديات.

ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة
qاليّةGووزير ا

- �ـقتـضى اGرسـوم التّـشريعيّ رقم 93 - 18 اGؤرّخ
في 15 رجب عــام 1414 اGــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1993
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة q1994 ال سـيّــمـا اGـادّة 93

qمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اGــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلّق

qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اGــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلّق بالواليةGوا
- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 67 - 145 اGــؤرخ في 22
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1387 اGــــوافق 31 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1967
واGتـعلق باالقـتطاع من إيـرادات التسـييرq ال سـيما اGادة

q2 منه 

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17  شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبــتـمـبـر سـنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اGؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994  الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة و اجلـمـاعات

qاحمللية
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قـــــرار مـــــؤرقـــــرار مـــــؤرّخ في أول ربـــــيـع األول عــــام خ في أول ربـــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 13
يــــنــــايـــر ســــنـــة يــــنــــايـــر ســــنـــة q  q2013  يــــحـــديــــحـــدّد نــــســــبـــة االقــــتــــطـــاع مند نــــســــبـــة االقــــتــــطـــاع من

إيرادات التسيير في ميزانيات الواليات.إيرادات التسيير في ميزانيات الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12 - 07 اGــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلّق بالواليةGوا

- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 70 - 154 اGــؤرخ في 22
شـــعـــبـــان عــام 1390 اGــوافق 22 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1970 الــذي

qيحدّد قائمة مصاريف الواليات وإيراداتها

- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 70 - 156 اGــؤرخ في 22
شعـبـان عام 1390 اGـوافق 22 أكتـوبر سـنة 1970 واGـتـعلق
بـاالقـتـطـاع مـن إيـرادات الـتـسـيـيــرq ال سـيّـمـا اGـادة األولى

qمنه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17  شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبــتـمـبـر سـنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اGؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994  الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة و اجلـمـاعات

qاحمللية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGاداGادّة األولى ة األولى : حتدّد الـنـسـبة القـانونـية الـدنيـا التي
تــقــتــطــعــهــا الــواليـات مـن إيــرادات الـتــســيــيــر واخملــصــصـة
لـتـغـطـية نـفـقـات الـتـجهـيـز واالسـتـثـمار بـعـشـرة في اGـائة

(10%) لسنة 2013.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : تـــؤخــذ بـــعـــX االعــتـــبـــار في حــســـاب مـــبــلغ
االقتطاع اإليرادات اآلتية :

- احلـــســاب - احلـــســاب 74 : مـــخــصـــصــات الـــصــنـــدوق اGــشـــتــرك
للجماعات احمللية.

- احلــــــســـــاب - احلــــــســـــاب 76 : الــــــضــــــرائب اGــــــبــــــاشــــــرة مع حــــــسم
اGـــســـاهـــمـــة فـي صـــنــــدوق ضـــمــان الــضــرائب اGــبــاشــرة
(اGـادة 640) وكـذا مـساهـمـة الواليـات في تـرقيـة مـبادرات
الشـبـاب وتـطـوير اGـمـارسـات الـريـاضيـة (الـبـاب الـفرعي

9149 اGادة الفرعية 6490).

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

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــر في أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
و اجلماعات احملليةو اجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزارة العدلوزارة العدل
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 2 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1434 اGوافق  اGوافق 14 يـناير يـناير
سـنة سـنة q2013 يـتضـمن فـتح مسـابقـة وطـنيـة لتـوظيفq يـتضـمن فـتح مسـابقـة وطـنيـة لتـوظيف

طلبة قضاة لسنة طلبة قضاة لسنة 2013. . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافظ األختام qإن وزير العدل

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اGـؤرخ في 10 رمـضـان عام 1425 اGـوافق 24 أكـتـوبـر سـنة
2004 الـــــذي يـــــحـــــــدّد صالحـــــــيـــــات وزيـــــر الــــــعـــــدلq حـــــافظ

qاألختام
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 303
اGـــــؤرخ في 15 رجب عـــــام 1426 اGـــــوافق 20 غــــشـت ســــنــــة
2005 واGـتـضـمّن تـنظـيم اGـدرسـة الـعـلـيا لـلـقـضـاء وحتـديد

كـيـفـيـات سـيـرها وشـروط االلـتـحـاق بـهـا ونـظـام الـدراسة
qادة 26 منهGال سيما ا qفيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 26 من اGـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 05 - 303 اGــؤرخ في 15 رجب عــام 1426
اGــوافق 20 غــشت ســنــة 2005 واGــذكـــور أعالهq تــفــتح عــلى
مستوى اGدرسة العـليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف

أربعمائة وسبعX ( 470 ) طالبا قاضيا لسنة 2013.
اGـادة اGـادة 2 :  :  حتـدد فـتـرة الـتــسـجـيل في اGــسـابـقـة من 3

إلى 21 فبراير سنة 2013.
يـشــرع في اخـتــبـارات الــقـبــول يـوم 26 مــارس سـنـة

.2013

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 2 ربــيـع األول عـام 1434 اGــوافق
14 يناير سنة 2013.

محمد شرفيمحمد شرفي



18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3807

30 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 25 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1432 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 21
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة q2011 يجعل منـهج حتديد كـمية اليودq يجعل منـهج حتديد كـمية اليود

في اGلح الغذائي إجباريا.في اGلح الغذائي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اGؤرخ في 3 رجب عام  1410 اGوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 40 اGؤرخ
في  3 رجب عـام 1410 اGـوافق 30  يـنـايـر سـنـة 1990 الـذي
qيجعل بيع ملح اليود إجباريا التقاء االفتقار إلى اليود

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اGؤرخ في 17 شوال عام   1423 اGوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنـة q1990 اGــعــدّل واGــتــمّمq واGــذكــور
أعالهq يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى جــعل مـــنــهج حتــديـــد كــمــيــة

اليود في اGلح الغذائي إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : من أجـل حتــــديـــــد كــــمـــــيــــة الـــــيــــود فـي اGــــلح
الـغذائيq فإن مـخابر مراقـبة اجلودة وقـمع الغش واخملابر
اGعتمدة لهـذا الغرضq ملزمة باستعمال اGنهج اGبX في

اGلحق.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

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

حــرر بــاجلــزائــر في 25 ذي احلــجــة عــام 1432 اGــوافق
21 نوفمبر سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد كمية اليود في اGلح الغذائيمنهج حتديد كمية اليود في اGلح الغذائي

1 . الهدف ومجال التطبيق : . الهدف ومجال التطبيق :
يــحـــدد هــذا اGــنـــهجq مـــعــايــرة كـــمــيـــة الــيـــود في اGــلح

qالغذائي
2 . التعريف . التعريف

جتـرى عمليـة إضافة الـيود إلى اGلح الـغذائي بزيادة
أيودات الـبوتـاسيوم (KIO3). حتـدد كمـيـة اليـود في اGلح

.l�iodométrie : اليودي �نهج حجمي
3 . اGبدأ : . اGبدأ :

أ) بـإضـافـة احلمـض وأيودور الـبـوتـاسـيوم q(KI) يـتم
إرجــاع أيــودات الـبــوتــاســيـوم (KIO3) اGــوجـودة فـي اGـلح
إلى يـــود جـــزئي (I2). هـــذه الــــكـــمـــيـــة من الــــيـــود اجلـــزيـــئي

تعادل كمية اليودات اGوجودة ضمن الوسط (اGلح).
ب) يــــعــــايــــر الــــيــــود احملــــرر �ــــحــــلــــول ثــــيــــوســــلــــفـــات

.(Na2 S2 O3) الصوديوم النموذجي
يستعمل النشاء ككاشف في نهاية اGعايرة.

4 . الكواشف : . الكواشف :
- كواشف خالصة للتحليل.

- مــاء مـــقـــطـــرq يــتـــرك لـــيـــغــلـى Gــدة 5 دقـــائقq يـــبــرد
ويـــــــحــــــفـظ فـي قــــــارورات داكـــــــنـــــــة بــــــعـــــــيـــــــدا عن الـــــــضــــــوء

واألكسيجX والهواء والبرودة.
ثيوسولفات الصوديوم ثيوسولفات الصوديوم (Na2S2O35H2O كج = 248,2).

- احمللول األم : 0,1 م أو 0,1 ن.
- محلول اGعايرة : 0,002 م أو 0,002 ن.

إيودات البوتاسيوم إيودات البوتاسيوم (qKIO3 ك ج = 214).
- محلول معياري : 0,050 غ/ل.

إيودور البوتاسيومإيودور البوتاسيوم (KI) لـ 10 % (ك/ح).
- حــــــــــمـض اخلـل اGــــــــــركــــــــــز- حــــــــــمـض اخلـل اGــــــــــركــــــــــزq (CH3COOH) أو حــــــــــمـض

الكبريت (H2SO4) 2 ن.
- محلول النشاء- محلول النشاء لـ 0,25 % (ك/ح).

 4  . 1 حتضير الكواشفحتضير الكواشف

(Na2S2O3) تيوسولفات الصوديوم تيوسولفات الصوديوم
- احمللول األم - احمللول األم : 0,1 م  (أو 0,1 ن أو م/10 = ن/10)

يــــــذوب فـي حـــــــوجــــــــلـــــــة مـــــــدرجـــــــةq 24,82 غ من
Na2S2O3, 5H2O مع اGـاء اGــقـطــر ويــكــمل احلـجم إلى

1 لتر.



- محلول اGعايرة- محلول اGعايرة : (0,002 ن أو ن/500).
بــواســطـة مــاصــةq نــأخـذ 20 مـلل مـن مـحــلـول األم 0,1
في حــوجــلـة مــدرجــة سـعــتــهـا 1000 مـللq يــكـمـل احلـجم إلى

1000 ملل.

- محلول مرجعي لـ - محلول مرجعي لـ qKIO3 في q في 0,05 غ/ل.غ/ل.
- احملــــــــلـــــــول األم لـ - احملــــــــلـــــــول األم لـ q qKIO3 10 غ/ل : يــــــــذوب 10 غ مـن

KIO3 في 1 لتر من احمللول اGقطر.

- محـلول اGعايرة- محـلول اGعايرة : يدخل 5 ملل من محلول األم في
حوجلـة مدرجة سـعتها 1000 مللq ويـكمل احلجم إلى 1000

ملل.
- مـــــــحـــــــلــــــول - مـــــــحـــــــلــــــول q qKI 10 %  :  : يــــــذوب 10 غ من (KI) في

حوجلة سعتها 100 مللq يكمل احلجم إلى 100 ملل.
مـالحـــــظـــــةمـالحـــــظـــــة : : يـــــجـب أن يـــــحـــــضـــــر هــــــذا احملـــــلـــــول خالل

االستعمال.
- مـحـلـول الـنـشـاء في - مـحـلـول الـنـشـاء في 0,25 % (ك/ج) :  (ك/ج) : يـذوب 2,5 غ
qـقــطـرGــاء اGمـن الـنــشـاء قــابل لـلــذوبـان في 100 مــلل من ا
يـضـاف 900 مـلـل من مـاء مــقـطــر سـاخنq ثـم يـضـاف 5 مـلغ

.KCN أو HgI2 من
- يغلى احمللول Gدة 5 دقائق.

- يضاف 1 غ من حمض ساليسليك.
- يبردq يغلق.

- حمض اخلل اGركز أو حمض الكبريت - حمض اخلل اGركز أو حمض الكبريت 2 ن. ن.
يـدخل في حــوجـلـة مـدرجــة سـعـتـهـا 100 مـللq 80 مـلل
H2SO4 مع إضـافــة بــحذر 5,56 مــلل من qقـطــرGـاء اGمن ا
q(d = 1,83 à 96,3 %) يــكــمل احلــجم بــاGــاء اGــقــطــر إلى 100

ملل.
 4  . 2 مـــعــايــرة مـــحــلــول ثــيـــوســولــفــات ( مـــعــايــرة مـــحــلــول ثــيـــوســولــفــات ( 0,002 ن أو ن أو

ن/ن/500)
- في إرلن مـايـر يـحـتـوي عـلى 800 مـلل تـقـريـبـا من

اGاء اGقطر :
(KIO3) ـــــــرجـــــــعي لـGيــــــدخل 5 مـــــــلـل من احملـــــــلـــــــول ا -

q(في0,05 غ/ل)
- يـــضــاف 5 مـــلل مـن مـــحـــلــول (KI) لـ 10 % و5 مــلل

من حمض اخلل اخلاص.
qدة 5 دقائق في الظالمG يغلق ويترك ليرتاح -

- يـــــعــــايــــر مــــحــــلــــول qNa2S2O3 (0,002 ن) إلـى غــــايـــة
احلصول على لون أصفر باهت.

- يـضـاف 5 مـلل من مـحـلــول الـنـشـاءq نـتـحـصل عـلى
تلوين أزرق.

- مـواصـلـة اGــعـايـرة بـواسـطـة مـحــلـول ثـيـوسـولـفـات
Na2S2O3 لـيـكن ح = حـجم qإلى غــايـة غـيـاب الـلــون األزرق

.Na2S2O3 ستعمل و ن = نظامية محلولGا
حساب : ن = 0,007 / ح.

5 . التجهيزات : . التجهيزات :
أجهزة عادية للمخبر.
6 . اقتطاع العينات : . اقتطاع العينات :

يـجـرى اقـتـطـاع الـعـيـنـات حـسب اGـقـايـيس الـسـارية
اGفعول.

7 . طريقة العمل : . طريقة العمل :
- يـــــوزن 10 غ + 0,01 مـن اGـــــلـح اخملـــــتـــــبـــــرq مـــــجـــــفف

مسبقا بجهاز نازع الرطوبة.
- يدخل اGلح في إرلن ماير سعته 250 ملل.

- يذوب في 100 ملل من اGاء اGقطرq يغلى ويبرد.
- يضاف 1 ملل من حمض اخلل اGركز.

- يـــضــاف 1 مــلل من (KI) في q% 10 نـــتـــحــصـل عــلى
تـــلـــوين أصـــفــرq يـــســـد ويـــتــرك لـــيـــرتـــاح Gــدة 5 دقــائق في

الظالم.
- يــعــايــر �ــحـــلــول ثــيــوســولــفــات 0,002 م إلـى غــايـة

احلصول على تلوين أصفر باهت.
- يـضـاف 5 مـلل من مـحـلــول الـنـشـاءq نـتـحـصل عـلى

تلوين أزرق.
- مـواصـلــة مـعـايـرة مـحــلـول ثـيـوســولـفـات إلى غـايـة

انعدام اللون األزرق.
- يـسـجل حـجم مـحـلـول ثـيـوسـولـفات الـالزم Gـعـايرة

(ح1).
qــقــابل يــســتــعــمل شــاهــد في نــفـس الــظـروفGفي ا -
في 100 مـــلـل من اGـــاء اGـــقــــطـــرq اGـــغـــلى واGــــبـــرد. يـــســـجل

احلجم  (ح2).
.Xتعاير كل عينة مرت - 
8 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

حساب كمية اليود :حساب كمية اليود :
الصيغة العامة :

.4,232 X (2ح1 -ح)  = (لحGملغ / كلغ من ا) اليود
أيودات البـوتاسيوم بـ  (مـلغ / كلغ من اGلح)

.7,1387 X (2ح1 - ح)  =
ح1 = حجم Na2S2O3 الالزم Gعايرة اليود في اGلح.

ح2 = حجم Na2S2O3 الالزم للشاهد.
.21,16 = 6/127 = I (ملغ.Eq)

.35,66 = 6/214 = (KIO3) (ملغ.Eq)

39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ

30 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

اWطبعة الرسمياWطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8R بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8R بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


