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"اJــــادة 73 : تــــقـــبـل لـــلــــتـــحــــلـــيـق في الــــفـــضــــاء اجلـــوي
اجلزائـريq شـريـطة اخلـضـوع الـوجوبـي لقـواعـد وإجراءات

اJالحة اجلوية :
qالطائرات اجلزائرية التابعة للدولة -

- طـــائـــرات الـــدولـــة األجــنـــبـــيـــة اJــرخـص لــهـــا طـــبـــقــا
ألحكام اJادة 74 أدناه.

............(الباقي بدون تغيير).............".

اJـاداJـادّة ة 3 :  :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اJادة 74 من الـقـانون
رقم 98 - 06 اJــؤرّخ في 27 يــونـــيــو ســـنــة 1998 واJـــذكــور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اJــادة 74 : ال يــجـــوز أليــة طــائـــرة دولــة أجــنـــبــيــة أن
حتـلق فـوق الـتـراب الـوطـنـي أو الـهـبـوط عـلـيه إال �ـوجب
رخـصـة تـصـدرهـا الـسـلـطـة الـوطـنـيـة اJـؤهـلـة وذلكq طـبـقـا

لشروط هذه الرخصة.
تـعـــد طـــائـرة دولـــة أجـــنـبـيـةq كــل طـــائـرة تـمــلـكـها
أو تــــؤجـــرهــا أو تـــســتــأجـــرهــا دولــة أجـــنــبـــيــة أو مــنـــظــمــة

دولية.
تــعـتـبـر طــائـرة دولـة أجــنـبـيــةq الـطـائـرة اJــرقـمـة في
دولـــة غــيـــر مـــنـــضــمـــة إلى اتـــفـــاقـــيـــة شــيـــكـــاغـــو اJــتـــعـــلـــقــة
بــالــطـيــران اJـدني الــدوليq ولم تــبــرم أي اتـفــاق جـوي مع

اجلزائر.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
اJـاداJـادّة ة 4 :  :  تـدرج ضـمن أحـكـام اJادة 124 من الـقـانون
رقم 98 - 06 اJــؤرّخ في 27 يــونـــيــو ســـنــة 1998 واJـــذكــور

أعالهq مطة خامسة حترر كما يأتي :
q.................................... : 124 ادةJا"

qالطاكسي اجلوي -
........(الباقي بدون تغيير)...........". 

اJـاداJـادّة ة 5 :  :  تــعـدل أحـــكــام اJـادة 125 من الــقــانـون رقم
qـذكـور أعالهJـؤرّخ في 27 يـونـيـو سـنـة 1998 واJ98 - 06 ا

وحترر كما يأتي :

"اJــــادة 125 : يــــرخص خلــــدمـــات الــــنــــقل اجلــــوي الـــتي
تـــدعى "الــطـــاكـــسي اجلـــوي" بــاســـتــعـــمـــال طــائـــرات تـــتــسع
لـعشرين (20) مقـعدا أو أقل أو أللفي (2000) كيـلوغرام أو

أقل لنقل احلمولة".

6 : :  تــلــغـى أحــكــام اJــادة 89 من الــقـــانـون رقم اJـاداJـادّة ة 
98 - 06 اJؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 واJذكور أعاله.

5 :  : يــســتــبــدل مــصــطــلح "اJــؤمن له" �ــصــطــلح اJـادة اJـادة 
"اJـؤمن له اجـتـماعـيـا" في كل مـواد الـقـانون رقم 83 - 11
اJـؤرخ في  2 يــولــيــو ســنـة 1983 واJــتـعــلق بــالــتــأمــيــنـات

االجتماعية التي ورد فيها هذا اJصطلح.

اJـادة اJـادة 6 :  : تـطــبق أحــكــام هـذا الــقــانـون تــدريــجــيـا في
أجـل ثالث (3) ســـــنــــــوات ابــــــتــــــداء من تــــــاريخ نــــــشــــــره في
اجلريـدة الرسمـية حـسب كيـفيـات وآجال حتـدد عن طريق

التنظيم.

اJـــــادة اJـــــادة 7 :  : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــانــــــون في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيــّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 23
يناير سنة 2008. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــانانــــــــــون ون رقم رقم 08 -  - 02  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 15  م  مــــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــــام ام 1429
اJاJــــــــــوافق وافق 23  ي  يــــــــــنــــــــايايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q  q2008  يــــــــــعــــــــــدّل ويل ويــــــــتــــــــــمّم
الالـقانون رقم قانون رقم 98 -  - 06 اJـؤر اJـؤرّخ في خ في 3 رب ربـيع األول عاميع األول عام
1419 اJ اJـوافق وافق 27 ي يــــونـونــيـيـــــو سـو ســـــنـنــة ة 1998 الـ الـــــذي يذي يـحـحــدددد

الـقواعـد العـامـة اJتعلقة بالطيران اJدني. الـقواعـد العـامـة اJتعلقة بالطيران اJدني. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

-  بــنــاء عــلى الــدســتــورq الســيــمــا اJـواد 17 و18 و98
qو119 و120 (الفقرتان األولى و2) و122 و126 و127 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98 - 06 اJــــؤرّخ في 3
ربـيع األول عـام 1419 اJـوافق 27 يـونـيــو سـنـة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اJتـعـلـقـة بـالـطـيـران اJـدنيq اJـعدّل

qتمّمJوا
qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتتـمـيم بـعض أحكـام الـقـانون رقم 98 - 06 اJـؤرّخ في 27

يونيو سنة 1998 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 2 :  :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اJادة 73 من الـقـانون
رقم 98 - 06 اJــؤرّخ في 27 يــونـــيــو ســـنــة 1998 واJـــذكــور

أعالهq كما يأتي :



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04 19 محر محرّم  عام م  عام  1429 هـ هـ

27 يناير  سنة  يناير  سنة 2008 م م

قــــــــــــانانــــــــــون ون رقم رقم 08 -  - 04  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 15  م  مــــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــــام ام 1429
اJاJــــوافق وافق 23  ي  يــــــنــــايايــــر سر ســــنــــة ة q2008 يq يــــتــــضــــمّن الن الــــقــــانانــــونون

التوجيهي للتربية الوطنية.التوجيهي للتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عــلى الــدسـتــورq الســيـمــا اJـواد 53 و65 و119

qو120 (الفقرتان األولى و2) و122 - 16 و126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 76 - 35 اJـؤرخ في 16 ربـيع
الــثــاني عـام 1396 اJـوافق 16 أبــريل ســنـة 1976 واJــتــعـلق

qتممJعدل واJا qبتنظيم التربية والتكوين
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

qتممJا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اJــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اJــوافق 15  غــشت ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اJــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اJــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واJـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةq اJــعــدّل

qادة 15 منهJالسيما ا qتمّمJوا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اJـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اJـوافق 17  يـولـيـو سـنة 1995 واJـتـعـلق �ـجلس

qاحملاسبة
- و�قـتـضى األمر رقم 95 - 24 اJـؤرخ في 30 ربـيع
الــــثـــــاني عــــام 1416 اJـــــوافق 25  ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1995
واJــتــعــلق بـــحــمــايــة األمالك الــعـــمــومــيــة وأمن األشــخــاص

qفيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجـة عـام 1419 اJـوافق 4  أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

qعدلJا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

اJاداJادّة  7 : :  ينشر هـذا القانون  في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 23
يناير سنة 2008. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــانانــــــــــون رقم ون رقم 08 -  - 03  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 15  م  مــــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــــام ام 1429
23  ي  يــــــــنــــــــايايــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة q  q2008  يــــــــــعـعـــــــــدّل ويل ويــــــــــتــــــــمّم اJاJــــــــوافق وافق 
القانون رقم القانون رقم 05 -  - 12  اJؤراJؤرّخ في خ في 28 جمادى الثانية جمادى الثانية
عــــــــام ام 1426 اJ اJــــــــوافق وافق 4 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة 2005 واJ واJــــــــتــــــــعــــــــلقلق

باJياه.باJياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اJـــواد 119 و120

q(الفقرتان األولى و2) و122 و126 منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اJــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

واJتعلق باJياه.
qوبعد رأي مجلس الدولة
qانJوبعد مصادقة البر

 يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJــــادة اJــــادة األولى : األولى :  تــــعـــدل وتــــتــــمم أحــــكــــام اJـــادة 14 من
الـــــقـــــانـــــون رقم 05 - 12 اJـــــؤرّخ في 4 غـــــشـت ســـــنــــة 2005

واJتعلق باJياهq وحترر كما يأتي :
"اJادة 14 : ...........بدون تغيير...............

q2009 وإلى غـايـة 31 غـشت سـنة qوبـصــفـة انـتـقـالـيـة
�ـكـن الـتــرخــيص بـاالســتــخـراج فـي إطـار نــظــام االمـتــيـاز
اJـرفق بدفـتر الـشروط مـع مراعـاة دراسة الـتأثـير اJـعدة

طبقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.
يـــجب مــــراعـــاة وضــــعـــيـــة اJــــنـــاطق واألوديــــةq حـــسب

احلالةq في مجال منح أو منع الترخيص اJذكور أعاله.

تــشـــكل جلـــنــة مـــشــتـــركــة بـــX الــقـــطــاعـــات الــوزاريــة
اJـعـنــيـةq لـضــبط قـائـمــة األوديـة اJـعـنــيـة �ـنح الــتـرخـيص

باستخراج مواد الطمي أو منعه. 
................ ( الباقي بدون تغيير )...................".

اJاداJادّة ة 2 :  :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 23
يناير سنة 2008. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


